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Nieuw Guinea raad in het eerste
halfjaar 1960

Waarschijnlijk zal in de eerste helf van dit jaar een Nieuw-Guinearaad
worden gevormd met een overgrote meerderheid van Papoea's.
Dit heeft de minister van Binnenlandse Zaken, mr. Toxopeus, vandaag gezegd
in de Tweede Kamer bij de dbbattenover Nieuw-Guinea.

Staatssecretaris Bo* heeft net tWCede
tienjarenplan voor het eiland aange-
kondigd, dat los staat Van de overgangs-
periode naar zelfbestuur.
Ook zei de staatssecretaris dat gepro-
beerd zal wtorden di 4 jaar nog een Pa-
poea-vrijwilligerscorps te vormen. Deze
vrijwilligers zullen een diensttijd krij-
gen van drie a vier jaar.
Naast een militaire opleiding zullen de
Papoea-vrijwilligers ook onderwijs kri,"
gen in landbouwmethoden en sommige
ambachten.

Over de reis van de "Karel Doorman"
naar Nieuw-Guinea beeft mr. Toxopeus
nog gezegd dat ac bedreigingen, ui 4 In-
donesië een versterking van het eilanc*
noodzakelijk maken. Het vlagvertoor

Nato geen sta in de
weg

De Noordatlantische Verdragsorgani-
satie hoeft de ontwapeningsovereen-
komst met Rusland niet in de weg te
staan.

Dat Zei het Tleede Kamerlid dr. Pa-
tij n in Den Haag over de bijeenkoma*
van de Nederlands Aflantische commis-
sie. Dit is de instelling van de vereni-
ging voor internationale rechtbanken
en de beweging voor Europese federa-
listen. Een ander Kamerlid mr. Blaisse
bepleitte nieuw opzet voor de samen-
werking op economisch gebied binner
de NATO-landen.

Deze Atlantische conferentie werd g<
houden ter gelegenheid van de elfde
verjaardag van de NATO.

Afro Aziatische resolusie
in V.N. over 2e

De Afrikaanse en Aziatische landen
in de Ver. Naties hebben opnieuw een
verklaring uitgegeven over de Franse
atoomproevan.

In het communiqué zeggen zij, dal he
experiment met de tweede Franse kerr
bom de noodzaak van een buitengewone
algemene vergadering lier bespreking
van di 4 experiment nog dringender
maakt

Het communiqué is dppt^egeven aar
secretaris generaal Hammarskjoeld.

op Nieuw-Guinea, aldus de regering, on-
de Papoea's te lalen zien, dat Nederland
hen niet jn de steek laat en| <jat ze vei-
lig kunnen werken aan de toekomst.

De Gaulle in Engeland

President de Gaulle begon gistere^
zijn driedaags bezoek aan Engeland.

Verwacht worgt dat hij belangrijk^
besprekingen zal voeren met premier
MacMillan die juist enkele dagen ge-
leden felle kritiek heeft geuit 0p de
plannen voor de opbouw van de Euro-
markt die volgen, de Franse regering
moeten worden versneld.
Daarnaast zal ongetwijfeld ook worden
gesproken over de Franse atoomproe-
ven en de Franse wens om in de zo-
genaamde atoomclub te worden opge-
nomen, dat is het drietal: de Ver "fïa-
ten, de Sovjet Unie en Engeland.
Tenslotte zal de Gaulle waarschijnlijk
mededelingen doen over het bezoek var

Chroestsjev en MacMillan over zijn re-
cente gesprek met Eisenhower.
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Onrust in Z.Afrika neemt niet af
Opnieuw een dode

Dr. Andrew Reeves, de bisschop van
Johannesburg, die een uitgesproken te-
genstander is van de apartheidspolitiek
is gevlucht naar het Britse protectoraa'
Swaziland. Tijdens de recente onlusten
heeft dr- Reeves bittere krioelt geutf
op regeringsmethoden tegen de zwarte
bevolking. Hij zegt dat hij wel naar
Johannesburg wil terugkeren, maar a'
leen als hem bij de uitoefening van zijn
functie daar niets in de weg wordt ge-
legd. Gisteren is het in tal van steden
van de Unie weer zeer onrustig geweest
Er zijn vooral in Kaapstad en Durban
uitgebreide razzia's gehouden tegen her
die zich opstandig hebben getoond. Vele
inheemsen werden gearresteerd.
Eén van hen werd gedood en een aan-
tal anderen gewond.

In een dorp bij Durban bleven vijf-
duizend inheemsen thuis.

Met duizenden anderen in de Unie
weigerden zij weer aan het werk te
gaan. De minister van Buitenlandse Za-
ken Louw noemde de uitspraak van de
Veiligheidsraad over Zuid-AfrMca het
hoogtepunt van inmenging der volke-
renorganisatie in Zuid-Afrikaanse 'aan-

gelegenheden.
Leden van de progressieve partij, een

kleine oppositiegroep in het Zuid-Afri-
kaanse parlement, hebben kritiek uit-
geoefend op het optreden van de po-
litie. Volgens nieuwe noodmaatregelen
mag de politie ter plaatse optreden te-
gen Afrikanen, die geen verklaring kun
nen geven voor hun aanwezigheid öp
plaatsen waar zje moeilijkheden zouder
kunnen veroorzaken.

De oppositie gaf tijdens het deba»
over het wetsontwerp dat Airikaanjsë
organisaties wil verbieden voorbeelden
van hardhandig optreden van de po-
litie tegen Afrikanen in Kaapstad.
Minister Erasmus zei dat de politie des
noods met geweld mag optreden tegen
provocateurs. Het wetsontwerp is door
het Huis van Afgevaardigden aangeno-
men en is nu bij de senaat in behan-
deling.

Inmiddels heeft de politie vanochtend
een tweede razzia gehouden in de ne-
gerwijk Nyanga bij Kaapstad. Er werd
gebruik gemaakt van de
en hier en daar van vuurwapens.



De eerste Franse
atoomexplosie in Sahara
Ondanks de felle tegenstand der Afr:

kaanse landen heeft Frankrijk ook een
tweede atoombom in de Sahara laten
exploderen. Evenals bij de ontploffing
van de eerste atoombom werden ook
nu de nodige voorzorgsmaatregelen ge-
troffen i(er voorkoming vati enigeltei
schade aan de bevolking, van de om-
liggende landen.

Bijzonderheden van de proef me' de
eerste atoombom laten wij hieronder
volgen.

Om 07.04 uur werd in Reggane in de
Sahara een atomisch apparaat op een
100 meter hoge stalen toren tot ont-
ploffing gebracht.

Dit deelde de kanselarij van presiden'
de Gaulle op 13 februari mede. Eerder
was door Parijs een verbod uitgevaar-
digd voor vliegtuigen om boven de zone
van Reggane te komen.

De Gaulle stuurde aan de Franse mi-
nister voor de atoomenergie een tele-
gram: "Hoera voor Frajnkrijk, sinds
hedenochtend is Frankrijk sterker en
fierder. Uit de grond van mijn ha^t
dank ik U en allen die voor Frankrijk
dit manifieke resultaat hebben behaald

Later werd in een communiqué he 1
volgende gezegd:
Dank zij zijn n(ationale spanning is
Frankrijk thans in staat zijn defensief
potentieel, dat Van de Franse gemeen-
schap en van het westen, te versterken
Anderzijds bevindt de Franse republiek
zich in een betere positie om haar in-
vloed te doen gevoelen voor het sluiter
van overeenkomsten tUSsen de atoom-
mogendheden, gericht op de verwezen-
lijking van atpom-ontwapening."

Pierre Messmer, de minister voor de
strijdkrachten verklaarde in Parijs:
volgens "De Volkskrant" Frankrijk
heeft zijn doel nog1 niet bereikt, wn
zullen blijven voorwerken om Frank-
rijk in het bezit te stellen van een
strategische macht die over atoombom-
men beschikt en over vliegtuigen om ze
te vervoeren.

Er zijn weinig technische gegevens
over het atomisch apparaat vrijgege-
ven en uit het feit dat in het communi-
qué wordt gesproken over een atoom-
apparaat deed bij de correspondenten
de mening post vatten dat men nieit
een bom van het gebruikelijke militai-
re type, doch met een grote machine
van de omvang van een auto, te maken
had.

Frankrijk heeft plutonium moeten ge-
bruiken omdat zij nog niet beschikt
over uranium 235, die pas over enkele
jaren, als het atoomcentrum Pierrela-
toe gereed zal zijn, ter beschikking kan
komen. Het plutonium wordt vervaar-
digd in het centrum Marcoule. Volgens
betrouwbare berichten beschikte Frank-
rijk, afgaande op wat men weef var
de Franse productie, over 75 kg. pluto-
nium, die voldoende zou zijn voor vijf
tot zeven atoombommen.

Het lijdt overigens geen twijfel dal
de Franse geleerden zich reeds enige
tijd bezig houden me* de vervaardiging
van een waterstofbom. Men kan dip
jaar nog de eerste Franse waterstofbom
explosie verwachten.

Naar geschat wordt heeft deze eerste
kernexplosie Frankrijk *wete miljard
gulden gekost. In de komende *wee

jaar zullen er nog eens 750 miljoen
gulden ten koste worden gelegd aan de
bouw van 50 supersonische jachtbom-
menwerpers van het type Mirage IV!
terwijl de Franse begroting nog een
bedrag van 80 miljoen laat z ien voor de
ontwikkeling van geleide projejctiqlen.

In Cherbourg is een atoomduikbooi
die voor het lanceren van dergelijke
projectielen is uitgerust, in aanbouw en
er is 210 miljoen gulden uitgetrokken
voor de bouw van een kruiser met ra-
ketbewapening.
De Afrikaanse landen hebben zich vrij-
wel allen tegen de Franse proeven ge-
keerd en radio Marokko noemde de
Franse atoombom een uitdaging aan he 1

Handvest van de Ver. NaMes, waarbi;
de fundamenele principes van de vrede
in hef geding zijn.
(De Alg. Vergadering der V.N. maande
Frankrijk in een resolutie aan van de
voorgenomen explosie af te zien.)

De Franse regering heeft alle pro-
testen naast zich neergelegd en telkens
weer verzekerd da 4er geen gevaar vooi
radio actieve neerslag te duchten was

In Geneve zei de gede-
legeerde naar de conferentie 4ot stop-
zetting van de atoomproeven: ik geloof
niet dat de Franse proeven invloed
zullen hebben op de besprekingen".
Tsarapkin, zijn Russische collega zei-
„lk weet niets over de mogelijkheid da1

Frankrijk nu zal gaan deelnemen aan
het gesprek.

In de West-Duitse hoofdstad Bonn
werd verklaard: „De atoombom in Frar
se handen betekent een versterking van
hèl Atlantische blok."

Dat ondanks alle kritiek Frankrijk
vastbesloten blijft z ijn kernproever
voort te zetten blijkt Wel uit de tweede
recente kern explosie in de Sahara.

Harsono dreigt

De woordvoerder van het Indonesi-
sche ministerie van Buitenlandse Zaker
Harsono zei maandag in een verklaring
aan de pers dat het zenden van de "Ka-
rel Doorman" met begleidende vaar'uli-
gen naar de wateren rondom Neder-
lands Nieuw-Guinea" een aanwijzing
vormt dat de Nederlanders voortgaar
met het in gevaar brengen van de vei-
ligheid van Indonesië en kan leiden to'
beroering in Zuid Oos4 Azië. "In Indo-
nesië zullen regering en volk waakzaam
blijven en de gevolgen van deze stap
komen geheel voor rekening van de Ne-
derlanders zelf," aldus deze woordvoer-
der.

Eer voor Dr. van Baal

Het weekblad "Vrij Nederland"
schrijft in een hoofdartikel: het zou be-
treurenswaardig, zelf schandelijk zijn
als de oud Nieuw-Guinea gouverneur
van Baal de geschiedenis zou ingaarj
als de man die niet voldoende tegen de
censuur is opgetiteden.
Hel Kamerlid de Graaf die van Baa1

aan het werk heeft gezien wees in dé
Tweede Kamer tertecht op van Baals
grote verdiensten. Het zou uiterst moei-
lijk zijn om meer te doen dan hij deed
met de bescheiden middelen die hem ten
dienste stonden. De grote stoot aan de

ontwikkeling in Nieuw-Guinea is van
hem gekomen en misschien had hij nog
meer tot stand kunnen brengen als hij
niet door Den Haag was geremd.
Zijn politieke opvattingen kunnen wij
niet delen, maar dit doet geenszins al
aan de bewondering voor het werk var
deze zeer kundige figuur, werk dat
niet overal genoeg is gewaardeerd.
"Vrij Nederland" schrijft voorts in een
ander hoofdartikel: Kamerlid de Kadt
drong in de Tweede Kamer aan op een
termijn waarbinnen de Papoea's rijp
moeten zijn voor zelfbeschikking en hij
denkt aan tien jaar.
Wij zijn geneigd met de Graaf aan te
nemen dat dit een zeer korte tijd is.
Maar de grote vraag is of aan Neder-
land veel tijd zal worden gegeven.
De Nederlandse regering behandelt
Nieuw-Guinea alsof Nederland het eni-
ge land en Nieuw-Guinea het enige ei-
land ter wereld is, terwijl wij _in wer-
kelijkheid op een heksenketel zitten. Als
het de regering aan fantasie ontbreekt
kan zij in ieder geval eens te Brussel te
rade gaan, waar men een jaar geleden
nog dacht de vreedzaamste en duur-
zaamste kolonie ter wereld te bezitten
Wat koloniën betreft bestaat er geen
duurzaamheid, zelfs niet waar het Pa-
poea's betref*.

Beroep op Ned. regering
inz.achterstallige

Indië salarissen
De Stichting Rechtsherstel Indische

Ambtenaren wendde zich met een oper
brief tot het Nederlandse kabinet.
Hierin wordt een uiteenzetting gegeven
van hetgeen de stichting in het werk
stelde om van de Nederlandse regering
uitbetaling te verkrijgen van salarissen
die tijdens de Japanse bezetting nieï
werden betaald aan ambtenaren van he
voormalige Nederlands Indië. "Thans
aldus de stichting, zijn alle wettelijke
middelen uitgeput na pogingen om via
de rechter en via beroep op mor^
gronden op de Nederlandse regering, de
ze uitbetaling te verkrijgen.
Niettemin wordt een hernieuwd beroep
op de Nederlandse regering gedaan.
Ons rest slechts te constateren dat het
in de rechts- en welvaartsstaat Neder-
land mogelijk blijkt, dat zelfs de morele
aanspraken op onze achterstallige sala-
rissen niet worden erkend" aldus de
stichting.

Churchillop vacantie
bij Onassis

Sir Winston Churchill is in Londen
teruggekeerd van een reis van vier we-
ken aan boord van het jacht van de
Griekse scheepsmagnaat Onassis.
Sir Winston en Lady Churchill werden
in een door Onassis gehuurd vliegtuig
van Santa Maria op Porto Rico naai?
Engeland teruggebracht.

De wereldreis van
Soekarno

President Soekarno bracht eergisterer
gedurende de laatste, dag van zijn ver-
blijf in Irak, bezoek aan militaire instel
lingen. In de loop van de middag zou
hij waarschijnlijk nog een onderhoud
me 4 premier Kassem hebben.
Soekarno's reisprogramma vermeldt vei
der besprekingen met president Tito var
Joegoslavië.
Het Indonesische staatshoofd werd
gisteren in Belgrado verwacht.



DESPORTvan de afgelopen week

Nederland - Bulgarije 4-2
drie doelpuntenvan Tonny van der Linden

Toen zondagmiddag in de wedsteijd Nederland-Bulgarije die rus 4 aanbrak
haalde het merendeel van de ruim 65000 toeschouwers verlicht adem. Welis-
waar was de stand 2—2 gelijk, maar met deze score mocht het oranje-team
meer dan tevreden zijn.

Ook in de tWeede helft resulteerden de betere techniek en de grotere snel-
heid van de Bulgaren in een groot veldoverwicht, maar naarmate de wedstrijd
vorderde, bleek, dat de Balkan-bewoners van schieten geen kaas hadden
gegè*.n. De Nederlandse middenvoor v.d. Linden had dit kennelijk wel, gte-
tuige het enorme schot, viparmee hij 12 minuten voor he* einde de stand
op 3—2 bracht. Twee minuten voor hie* laatste fluitsignaal van de lilaliaan:,
scheidsrechter Campanati brachti debutant Groot zelfs de sland nog op 4r—2

Reeds direkt na de aftrap nam Bul-
garije het heft jn handen en mede door
het feit, dat Klaassens en Muller een
verdedigende houding aannamen, kre-
gen de Munck en zijn mannen het hard
te verduren.

Me4 razendsnelle aanvallen, waarbii
de bal van man _>t man ging, sneden
de rappe Abadjiev en Vakimov door de
Nederlandse defensie. Het was dan ook
niet verwonderlijk, dat Vakimov er a 1
in de 8e minuut o—l van maakte. De
Bulgaren gingen door, men switchte
dat het een lieve lust was, ree. tshaljf
Kovatchef wierp een ingooibal direkt
in handen van de Munck!, linksb ,ek
Dimitrov en spil Manolov trokken keei
op keer mee naar voren, kortom, Nedei
land kwam nauwelijks in het stuk voor

Toch werd de opdringende taktiek de
Zuideuropeanen noodlottig. Een boge
bal door het midden bracht v.d. Lin-
den in de vrije ruimte en al werd do
DOS-midvoor op zijn huid gezeten dooi
een wanhopig sprintende Bulgaarse vet
dediging, hij maakte geen fout. g—p
Zes minuten later kende het enthoui-
siasme van het publiek geen grenzen
toen een fraaie Groot—v.d. Kuil—com
binatie door opnieuw v.d. Linden me*
een kopbal in de uiterste hoek werd af-
gerond. (2—l) Reeds in de volgende aar
val hadden de Bulgaren het antwoord
klaar en het was Vakimov. die een fou*
van de Munck afstrafte. (2—2)

De tweede helft Was een getrouwe
kopie van de eerste me' dien verstande
dat hèl Bulgaarse overwicht zo moge-
lijk nog groter was. Tegenover het
fraaie, razendsnelle samenspel van Diev
Kolev. Abadjiev en VakiJmov plaatste
Nederland wat onsamenhangende aan-
vallen, aanvallen, die meestal op het
middenveld tot staan werden gebracht
Het overwicht van de Bulgaren kwam
o.a. tot uiting in het feit, dat doelma.
Naidenov ver voor zijn doel stond mee
te spelen. Zo kopte hij tot twee maai
toe een hoge bal naar êpn van zijn ach-
terhoedesrelers. Ondanks het fraaie
voetbal en ondanks het grote veldover-
wicht, waren de Bulgaren niet in staa*
het de Munck erg lastig te maken.

In tegendeel, de schoten van het bin-
nentrio bleven ver beneden de maat
ook die van Yordanoy, die Kolev kwarr
vervangen.

Toen ineens, gebeurde het! Na een
afgeslasen " Nederlandse aanval kwam
het leer terecht bij v.d. Linden en van
zeker 25 meter schoot hij k>t grote ver-
bazing van de Bulgaarse verdediging

de bal keihard langs de verblufte Nai-
denov. Het was gedaan met de Bulgaren
en de door he4 enthousiasme van h.t
publiek opgezweepte oranjehemder
scoorden in de slotfase zelfs nog een
vierde goal.
De hoogopspringende Groot was er de
maker van.

Naidenov
Rakarov Manolov Dimi4rov

Kovatchef Largov
Abadjief Vakimov

Diev Panayotov Kolev
(Yordanov'

Scheidsrechter Campanati
Moulijn v.d. Linden v.d. Kui'

Rijvers Groo*
Klaasseins Muller

Kuyts Mijnals WJerSma
De. Munck

Poms -Tournooi
Het door POM)9 - ter gelegenheid var

hè 1 5-jarige bestaan - gehouden voet-
baltournpoi heeft een verdiende over-
wining voor WIK opgeleverd. Hadder
de Blauw-WiHen in de eerste ronde
de handen vol aan Zeemacht, in hun
volgende ronden bonden zij POMS er
HBS duidelijk aan hun zegekar. Dte
volledige uitslagen luiden:
HBS—EDO 4—2
HVC—ZIGO 3—o
WlK—Zeemacht l—C
POMS—Hercules 2—l
HVC—HBS o—l
WIK—POMS 4—l
HBS—WIK o—3 (finale

COMPETITIE — VOETBAL
POMS — EDO 3—l

(Scheidsrechter Van Dam)
EDO, dat juist in de wedstrijden t_f.

gen POMS goed voor de dag pleegt tle
komen, heeft in de eerste helft tal vlan
fraaie kansen laten liggen. Het binnen-
trio bracht in de eerste 20 minuten keer
op keer *de meest eenvoudige kansfein
om zeep, zodat, hel grote overwicht ten
spijt, de score na 20 minurtfen nog altijd
dubbelblank was. Hoe wèl gedoelpuni
moe 4 worlden liet POMS-middenvoor
Manuputty zien. Een snelle uitval op
links bracht hem voor het EDO-do.el
en met een laag schot gaf hij Stook het
nakijken. Vlak voor de rust werd het
zelfs 2—o, toen 'Stook zich bij een schot
van Wesinay lelijk verkeek.

Na de thee werd het spel er niet be-
ter op. Het steeds maar mee naar vorer
trekken van de middenlinie werd EDÓ
noodlottig en dat het slechts bij 6?p
doelpunt (Van Manuputty) bleef, dank-

te men slechts aan het goed keeper-
werk van Stook en aan het slecht! ge-
richte schieten van POMS-rechtsbuiter
Pattikawa. Aan de andere kant strand-
den de meeste aanvallen op Kadir en
Ferdinandus, maar toch zag Klencke in
de voorlaatste minuut nog kans de eer
voor zijn club te redden. (3—1)

VBH—VHO
Zaterdag a.s. zal in Hollandia-Binner
een wedstrijd worden gespeeld tussen
de vertegenwoordigende teams van de
VBH en de VHO. De opstelling van dfe
beide elftallen luid 4:

Joku (SVC)
Kafiar Rumngewur
(MW) (TMD

Hikojabi Ohee Marisan
(PTT) (SVC) (SVO)

Fele Ohee
(SVC) (SVC)

Peleheran Wawejay Moukay
(Ajapo) (MVV) (Juliana-
Fea Bies Sibi
(Hercules) (HBS) (HVO

Hanasbei Ronsumbre
(Wik) (ZIGO)

Poey Klinkenberg Misseyer?
(HVC) (Zeemacht) (Hercules)

Kadir de la Mo%
(POMS) (HBS)

Stook (EDO)

Radioprogramma
WOENSDAG 6 APRIL 1960
20.00 uur: Nieuws; weerbericht 20.15
uur: "Les Brown" en zijn orkest. 20.35
uur: De Krijgskreet van Siva", een hoor
spel in 6 delen door Cecil Burton. Van-
avond deel 4: De tempel in Mirzapur.
21.12 uur: De Down Town Jazz Band
0.1.v. Roefie Hueting. 21.30 uur: Mas
Bakker en zijn orkest. 22.00 uur: Libera-
ce, piano, en zijn orkest. 22.18 uur: The
modernaires, zang met orkest 0.1.v
George Cutes. 22.35 uur: Jonny Bothwell
en zijn orkest. 23.00 uur: SLUITING.
DONDERDAG 7 APRIL 1960
20.0D uur Nieuws, weerbericht; 20.15
u|ur Donderdagavondconoerti. Symfonie
nr. 8 in c. van Ankm Bruckner. Radio
Philharmonisch Orkest olv. Henk Spruit
21.28 uur Kunstkroniek of gram. mu-
ziek 21.45 uur Protestantse avondover-
denking 22.00 uur Volkswijsjes uit Ar-
menië en de Kaukasus. 22.10 uur Dans-
orkest Klaas van Beek mmv. Betty Lus-
ke, zang- 22.36 uur Sandor Vidak, pianc
op reis door Europa. 23.00 uur Sluiting

VRIJDAG 8 APRIL 1960
20.00 uur Nieuws, weerber_.:.. ..._j_ uut
Dutch Swing College Band 20.40 uu^|
Jeffries, zang 21.15 uur George S)hearing
Ensemble Nicolas Roth: 21.00 uur Herb
Trio 21.35 uuir Robeirt Stolz Concert»
Tonhalle orkest van Zurich olv. Robert
Stolz. 21.25 uur De wisselwaehter. Een
verhaal van Jiïan José Arreola, voorge-
dragen door prof. J.A. van Praag- 21.43
uur Lós Churumbelos de Espana. 22.05
uur Joegoslavische Rhapsodie. Natio-
naal danstheater van Joegoslavië' 22.30
uur: Liefdesmelodieën, gespeeld door
het Zwitsers orkest van Cedric Dumont
23.00 uur Sluiting.



Overstromingen in
Amerika

In de Amerikaanse staten Illinois en
Missouri hebben ongeveer tweeduizend
mensen hun woningen moeten verlaten
uit vrees voor overstromingen.

De Missisippi is hier en daar buiten
zijn oevers getreden. Oorzaak is de gro-
te sneeuwval van de afgelopen tijd. Ook
de rivier de Missouri is aan het was-
sen. De ovei's*romiï£fen in de !_.s>_
Nebrask,a en lowa als gevolg van de
lenteregens nemen intussen af. In deze
staten moesten ruim 16.000 mensen eva-
cueren-

„Kwilang” kerk gaat
fusie aan

Volgens berichten uit Djakarte gaa'
de gereformeerde kerk van Djakarta
een Nederlands sprekende gemeenschap
een fusie aan met de Gered ja Christen-
Indonesia, een kerk waarvan vooral Clr'
nezen lid zijn. Het aantal Nederlandse

een maandenlange reis mee te nemen
en daaruit ook de beide jagers te voor-
zien. Het smaldeel is daardoor lange
tijd onafhankelijk van vreemde have _

De "Karel Doorman" die nu "groo'
onderhoud" in Den Helder ondergaatl
wordt uitgerust voor he opereren me'
de modernste maritieme straalvliegtui-
gen, de Amerikaanse S2F-Tracker, die
zowel voor verkenning als voor het ge-
vecht geschikt js> aldus de Telegraaf.

Ongetwijfeld zal, zo meent men in-
Haagse kringen, aldus dit blad, dit Ne-
derlandse vlagvertoon in het Pactfic-
gebied de elementen die de integriteit
van ons daar gelegen rijksdeel bela-
gen, to 1 nadenken stemmen.

Karel Doormans Dezoek
zal Belagers tof nadenken stemmen

De Nederlandse regering heeft beslo-
ten tot het zenden van een smaldeel
waaronder het vliegkampschip "Karel
Doorman" naar Nederlands Nieuw Gui-
nea nadat minister ir. S.H- Visser tij-
dens het recente defensiedtebat in de,
Eerste Kamer had meegedeeld dat de
ministerraad zich op korte termijn ern-
stig zou beraden over het nemen van
maatregelen in verband met de gespan-
nen situatie rondom Nederlandse
Nieuw Guinea zo meldt "De Telegraaf"

In beide Kamers van de Staten-Gene-
raal heeft men grote ongerustheid aan
de dag gelegd over de agressieve hou-
ding van Indonesië. Het ligt in de ver-
wachting dat het bevel over het Neder-
landse smaldeel voor het Verre Oosten
zal worden opgedragen aan comman-
deur H.A.W. Goossens, adjudant Van
H.M. de Koningin in buitengewone
dienst, een succesvol onderzeebootcom-
mandant tijdens de tweede wereldoorlog
en Ridder Militaire Willemsorde, en op
dit moment commandant van smaldee1

V.
In Haagse kringen verluidl dat de re-

gering tot haar belangrijk^ step is Fe-
komen op insMgnatie van de dezer da-
gen bij de NATO-conferentie in Parijs
vertoevende staatssecretaris van Marine
kapitein ter zee P..1.5. de Jong. Het be-
sluit i s aanvankelijk alleen meegedeeld
aan de Nederlandse maiyine-a(ttaché's
in het buitenland (Ver. Staten, Engeland
Singapore en Australië). Vorige week
is er via de betrokken ambassades en
van de marinestaf in Den Haag uit be-
kendheid aan gegeven, aldus de Tele-
graaf.

Hel blad vervolgt: "In marinekringen
wordt verklaard dat deze reis al ge-
ruime tijd "in de pen" was, maar moes
wachten op de beslissing van de re-
gering. Men ach 4 nu vastgestelde tijd-
stip van vertrek van het smaldeel bij-
zonder gelukkig gekozen."

Het "vlagvertoon" moet in dit geval
voornamelijk ge^en worden als "macht;
vertoon". Meer dan een der kruisers
is de "Karel Doorman" met haar modei
ne straaljagers en helikopters voor de-
ze delicatfe taak geschikt. Het vlieg-
kampschip is in staat voorraden voor

Ieden van de Gereformeerde kerk in
Djakarta is van rond 1000 leden in 19SC
teruggelopen tot nauwelijks enkele lier
tallen. Bij de fusie was een overgangs-
termijn in acht genomen van tW ee jaar

Pyros I Succes

De weersatelliet van de Ver. Staten
Pyros I heeft wolken formaties var
communistisch China en Oost-Rusland
gefotografeerd en deze doorgegeven aar
een station in Hawai. De satelliet die
afgelopen vrijdag werd gelancec/-d
heeft reeds wolken patroons boven de
Ver- Staten en andere gebieden gefoto-
grafeerd.

Pyros I omcirkelt de aarde in 99 mi-
nuten en op een hoogte van 440 mijl.

Amerikaanse
voorverkiezingen

De Amerikanen ajen vandaag me*
grote belangstelling uit naar de uitslag
van de voorverkiezingen in de staatl
Wisconsin.

Het js de eerste primary voor de ko-
mende presidvmtlsverlkiezingen waarin
twee democraten te gen elkaar uitkomen
Dat zijn John Kennedy, die vorige
maand al in New Hampshire uitkwam
en Hubert Humphrey. Een van dé vraag
punten is vandaag of de katholieke Ker
nedy veel steun zal krijgen van zijn'
geloofsgenoten die in Wisconsin 3>o"/»
van de bevolking uitmaken.

Als Humphrey een groot verlies lijd'
moet hij als voorgoed uitgeschakeld
worden beschouwd.

Chili Koos
gemeenteraden

De gemeenteraadsverkiezingen die
zondag in Chili zijn gehouden zijn een
succes geworden voor president Alex-
andi om zijn politiek van versobering
en aansporing tot particulier initia'ief.
Blijkens de dinsdag in Santiago gepubli
ceerde uitslagen hebben de drie m_r-
dcrhcidcpartijcn dat z ijn de radicalen
liberalen en de conservatieven 600.00C
stemmen gekregen tegen de oppositie-
partij iets meer dan 450.000.
Een belangrijk feit bij de verkiezingen
in Chili is vöorls dat de communisten
weer op het politiek toneel zijn versche
nen. De communistische partij is ver-
scheidene jaren verboden geweest Bi'
de verkiezingen van zondag behaalden
ze ruim 113.000 stemmen, maar het i;
minder dan waarnemers hadden ver-
wacht.

Filmprogramma
ORIËNT THEATER

vertoont heden 6/4 voor het laatst
"JEANNE D'ARC"

CSt. JOAN)
met Richard Widmark, Jean Seberg en
Richard Todd.
Een historische film van groot formaat
indrukwekkend, spectaculair.
Holl. Binnen heden 6/4:

'«SHE PLAYED WITH FIRE"
met Arlene Dahl.
Holl. Binnen morgen 7/4:

"JEANNE D'ARC' (Saint Joan)
ORTENT THEATER

HONG LIAN FILMBEDRIJF
vertoont Donderdag 7/4 en Vrijdag 8/4

Ingrid Bergman en Cary Grant
in de fascinerende film

”INDISCREET”
De film die tot U spreekt. Lef en leed

in de kennismaking, in Ar- verloving er
in het huwelijk.
Humoristisch en aangrijpend! Een zeer
fijne film!

DE VEERMAN

Ontvangen laatste zending speelgoed
w.o. zwembrillen met snorkels — zwem-
brillen en snorkels afzonderlijk —
zwemvliezen in drie grootten — hobby-
boeken — constructie auto's — schoo1

etui's — kleine popjes enz. enz.
1237.

Het TAXI en TRANSPORTBEDRIJF
hetwelk in de telefoongids onder no
HLA 222 is ingeschreven, deelt hiermede
zijn geachte clientèle mede dat hel me4

ingang van 1 april 1960 heeft opgehou-
den te bestaan 1220.

JAARFEEST 1960
op 9 april a.s. in het clubgebouw Vete-
ranen Legioen te Hollandia.
Vrij toegang voor leden en dounateurs
Gratis consumptie (Saté en bier).

JAGERSGENOOTSCHAP NEDER-
LANDS NIEUW-GUINEA.

ZIGO zaterdag 9 april "MELATI VAN
AGAM", opgevoerd door het Indisch
Toneelgezelschap. Toegankelijk vooi
iedereen. Entree f. 2,50 p.p.
Geen reservering van plaatsen. Aanvang
20.00 uur Toegangskaarten verkrijgbaar
bij het ZIGO-bestuur.
FILATELISTEN VERENIGING N.N.G.
herinnert ».ct pubück aan du verkoop
van vluchtelingen zegels op morgen 7
april voor eerste dags enveloppen.

TE KOOP Fiat 600 bouwj. 1956, schrijf-
bureaü/boekenkast, AEG wasmachine,
telt 213

1221.

NIEUW! NIEUW'
groot assortement couponnen stof; kin-
der stof; effen no-iron stof; vesten
blouses en jumpers; a.jour s'rech slips
pasteltinten.
VIJSMA, Witte Olifant.

Rectificatie MS. "KAROaSJA"
Vertrek Hollandia Donderdag 7 april

te 07.00 uur Embarkement passagiers
Woensdag te 22.00 uur.
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