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Minister Visser in Tweede Kamer:
Bondgenoten toonden begrip en

instemming
Socialistische motie verworpen

Bij de bespreking in de Tweede Kamer van de maatregelen die door de re-
gering aijn genomen ter versterking van de defensie van Nederlands Nieuw
Guiijea voerde minister Visser ter verdediging van zijn beleid aan dat hij bij
de grote bondgenoten van Nederland begrip en instemming had gevonden voor
zijn besluiten. Hij zei di 4 in antwoord op een socialistisch betoog, dat j,et ver-
wijt inhield dat de regering de politieke zijde van de veiligheid van Nieuw
Guinea had verwaarloosd. Een socialistische mo4ie werd me4 71 tegen 47 stem-
men verworpen.

De jongste besluiten die de regering
heeft genomen met betrekking tet de
defensie van Nieuw Guinea zijn dinsdag
door de meerderheid van de Tweede
Kamer aanvaard. Zoals bekend gaat het
hier om een versterking van de lucht-
verdediging me 4 nieuwe vlie<rtuis?en, te
wijl ook een detachement dienstplich-
tigen van de Koninklijke Landma -h 4
naar Nieuw Guinea wordt gezonder.
Alle regeringspartijen plus de Kleine
Staatkundig Gereformeerde partii steun
den het regeringsbeleid. Een mo4ie van
de socialisten die de resrering vroej het
defensiebeleid v<")r Niein*' Gnin-a r>"«
eens in nadere overweging fe neme")
krep be*"T-lve van de P.i'd./a. «p»if *'-
leen de stenn van He Pa-lf'sten en de
Co*nm""isten. RH bet ■"'nrir- wat »""* A"-
ze "aatste groepering betreft om een
andere reden.

De bezwaren van de socielis'ise**o
fractieleider Burger laaen hoofdwjkelük

in het internationale ooliMeke vlak Pü

was van mening dat het kabinet de de-
fensie van Nieuw Guinea a^een maar
ui* he* oogpunt van defensie en rtes
niet Van de politieke kant had bekeken)

De reacties uit de Ver. Staten. Engeland
en Australië' hebben volgens hem bewe-
zen dat. te weinig overleg met de frote
landen was gepleegd. Bovendien hebben
de regeringsbesluiten het risico dat Ne-
derland dewa: ~U-ring van andere lan-
den, in het bijzonder van Afrika en
Azië veriiest.

Minïster Viseer 7ei in zijn] an*woerd
o.m. dat de genomen regerinigs beslui-
ten ten doel hebben te komen te 4 een
bescheiden defensie-apparaa4 binnen
he4 mogelijke.
Dit ajjparaa4 is alleen bedoeld als mid-
del om het eerste begin van een even-
tuele aanval te kunnen opvangen. Zulks
in afwachting van een zekere hulp van
andere landen.
De mitnister gaf verder een opsomming
van verdere uitlatingen van Indonesi-
sche leiders de laatste jaren en herin-
nerde aan de Indonesische infil4ra.tiepo-

gingen op Nieuw Guinea gedurende deafgelopen acht maanden. Di 4 om duide-
lijk te maken da 4 de defensie van Nieuw
Guinea moe 4 worden aangepast aan de
huidige omstandigheden. Bovendien ver
klaarde minister Visser bij de grote
bondgenoten als Amerika. Engeland en
Austealië begrip er. instemming te heb-
ben gevonden over de getnomen be-
sluiten. Tenslotte zegde hij de Kamer-
commissie voor Nederlands Nieuw Gui-
nea verirouweliike verdere mededelin-
gen toe. Dit antwoord van de minister
bevredigde de K.V.P., die eers4 nog een
afwachtende houding had aanaqno-r'en.
evenals de andere regeringspartijen en
de Oeneforme-rden. D"
mo'ie van de heer Biurger werd verwor-
pen met 47 stemmen voor en 71 tegen.

Dat, Indonesië probeert om de repu-
tatie van Nederland bij de Afro-Aziati-
sche landen aan 4e tasten, blijk» uit, o.a.
de uitlatingen van minister Soebandrio
die President Soekarno op diens wereld-
reis vergezelt. In Tunis verklaarde Soe-
bandrio: als Nederland zo gesteld is on
een militaire afrekening mft Indonesië
besteat er voor ons gean reden daarvooi
teruif te deinzen. Hij beweerde voorts
dat Nederland elk voorwendsel aan-
grijpt, om tot een dergelijke afrekening
te komen,
Gezien de rustige toon van de commu-
niqués die in Noord Afrika na de h--
sprekinaen van Soekarno met zijn r>as+-
herem werden uitgegeven, hoeft man
3*'* i Anrrp. Tndone^isHhe oo^ip.wer-i ni°t --.l
te \7p-^a ürïiaHft te heohtf>-v A^r»! Hio,n +
men to bedenken, dat He Afnn-Ariat'se^e
landen ziel-* in de kwestie Nte'u** Gui"oa
nooit, vierkan* *egen Indonesië zullen
keren. Matigheid is het ma.ximu/m dat
Nederland van hun zijde kan verwach-
ten.

Chroestsjevbedreigt
Amerik. bondgenoten

De Russische reacties op de aange-
toonde spionnagevluchten van Ameri-
kaanse vliegtuigen boven Rusland, be-
perken zich voorlopig voornamelijk to4

bedreigingen aan he 4 adres van de klei-
nere Amerikaanse bondgenoten, c'ie
luchtbasis aan de Ver. Stelen ter be-
sdhfcking hebben gesteld. Chroestejev
verklaarde da 4 als de Amerikaanse ba-
ses in landen als Turkije Pakistan en
Japan zouden worden gebruikt voor
vluchten boven Russisch gebied, deze
bases me4 raketten vernteld zouden
worden. Japan heeft inmiddels van de
Ver. Sta4en de verzekering gekregen dat
de bases in dat land nie4 voor vluchten
boven Rusland gebruikt zijn of zullen
worden.

Nieuwe partij in
Zuid - Afrika

Japie Bassom, een onafhankelijk lid
van het Zuid Afrikaanse parlement is
in Bloemfontein met algemene stemmen
gekozen tot voorzitter van een ni-xiwe
politieke partij. In oktober il. werd hij
uit de Nationale regerings-partij gesto-
ten, omdat hij zich verzette tegen de-
rassenpolitiek van de regering.
F'i i'- afgevaardigde van het dis4rict
Namib in Zuid West Afrika
De nieuwe politieke pariii be*»4 ri e Na-
tionale Unie. Basson heeft zich destijds
onder meer verzet tegen de afschaffing
van de Banteevertegenwoordiging in
het parlement.

Vertegenwoordigers van de drie zuid
Afrikaanse organisaties van niet-blan-
ken nl. het Nationale Congres, he4 Pan
Afrikaanse Congres en he 4 Indische
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Conres, hè%Mb H 11 '*üft*_trongen
op een interßitßna|PJoycowM Zuid-

dë ministers van het Bri 4se Gemenebest
die in Londen vergaderen verzocht
om Zuid Afrikare^tpe tei^rengen, af-
stand te doen1van Zuid"West Afrika.
Zoals bekend is dit laagste gebied een
voormalig mandaatgebied van de Vol-
kenbond beheerd door Ztulid 'Afrika.
Toen de Volkenbond! aan het begin van
de Tweede Wereldborlog ophield te be-
staan, lijfde Zuid Afrika het gebied bij
zjch in. De Ver. Naties beschouwen zich
echter als de Opvolger in - rechten van
fle Volkenbond en zie 4nu zuidwes4
Afrika als een TrUstgebied. Aanmanin-
gen van de Ver. Na4ies om zich aan de
regels van he4 trustschap te onderwer-
pen, zijn door Zuid Afrika herhaaldelijk
in de wtnd geslagen.

Hongerstaking

Een groep van 21 blanke vrouwen die
ander de huidige noodmaa4regelen in
Zuid Afrika zijn gedetineerd, dreig 4 van
daag in ho.ngersteking, te gaan, tenzij zij
worden vrijgelaten. De hongerstaking
werd aangekondigd door een vrouwelijk
lid van he4 Zuidafrikaanse parlemen4.
Zij tiras in het bezit van een copie van
de petitie van de 21 blanketn, die zij had
den gesteurd aan de minister van Jus-
titie, Erasmus.
In de petitie wordt gezegd dat de vrou-
wen nie4 weten waarom zij gearresteerd
zijn, hoe lang zij gevangen zullen blij-
van en of er enige beschuldiging tegen
hen zal worden i-*gebracht. De vrouwen
beklaagden zich ook over het fejt dat
zii nie' in de gelegenheid werden ge-
steld een raadsman te sor»ken of enige
inlichting over hun posi4ie 4e verkrijgen.

Versnelde integratie
van Europa stuit op

moeilijkheden
De Raad van ministers van de Euro-

mark* is er na 12 uur onafgebroken ver
gaderen nog niet in geslaagd een defi-
nitief beslui4 te nemen over de plannen
om de economische integrale van de
zes landengemeenschap te versnellen.
Over zon versnelling werd men he4 in
beginsel wel eens, zij het dat he 4 4ijd-
s4ip van ingang een half jaar w^rd ver-
schoven naar 1 januari volgend jaar.
De opzet is de onderlinge invoerrechten
te verlagen en een gemeenschappelijk
buitenterief in te stellen, maar zover ;s
he 4 nog niet.

He4 grote struikelblok blijkt he 4 ver-
schil van mening tussen Nederland en
West Duiteland te zijn over het al dan
niet betrekken van de landbouw bij de
voorgestelde maatregelen. Nederla-d
houdt er stjjf aan vas4 dat agrarische
producten wel onder de lagere tarieven
zullen vallen, terwijl de Dui4sers het
niet billen.

Een fffloo* d-feel van h"t bverle* van
gisteren '?n vannach4 werd aan deze
kwestie oesteed. Om vier uur 's nachts
werd meegedeeld da 4 dr> twee standpun-
ten elkaar wel gedenderd waren, maar
dat er rtr^rr ol^on vO'lr^'crf* nuaroönctpm-

ming bes-oou.
Ook hier doe 4 zich dus 't merkwaardige
verschijnsel voor, da* de Nederlandse
landbouw die van de andere landen in
Europa me 4 uitzondering van Denemar-
ken zo ver voorui* _, da* de boeren ïn
die landen zich tegen de Nederlandse
concurrentie willen beschermen, door
middel van hoge tariefmuren. De Bene-

geworsteld en heef 4 er nog steeds J»een
lux heef1 jarenlang me4 dit jjrobleem
afdoende ojilossi^S voor gevonden: ën
nu zijn ftet de Duitse ."boeren die voor
de landbouw eèn uitzonderingstarief in
Jie4 leven'willen roepen. Voor Nederland
is een vrije afzet van zijn landbouw
producten echter een van de weinige
voordelen die de Euromarkt bicd1.

De versnelde tot — stand — koming
van <ie Eurorrtarkt, ondervindt grote
steun van Amerika, maar tegenwerking
van Engeland.

Dit laatste land' wil zich niet vol-
ledig binden aan de continentale Euro
pese landen, omdat daardoor de band
met het Gemenebest in het gedrang zou
komen, maar anderzijds wil Engeland
toch ook niet geheel van he 4 Continent
verdrongen -worden. Om een zo sterk
mogelijke onderhandelingspositie ten op
zichte van de Euromark-landen te ver-
werven, heef 4 het zich met de Scandina
vische landen en Oostenrijk Zwitserland
en Poriugal in een Europese Vrijhan-
dels Associatie verenigd. De pogingen
om 4ussen de Euromarkt en de Vrijhen
dels Associatie tet een compromis te
komen zijn echter niet gelukt.

Congres van weduwen
en weduwnaren

Op de interna4ionale reunie van we-
duwen en weduwnaren, voor het eers4
gehouden te Valkenburg, waren onge-
veer 200 deelnemers, en deelr-eemsters
aanwezig, ui 4 Nederland, België, Dui's-
land en Itelië. Het congres werd gehou-
den in he4 gebouw "Scala". Mevrouw
Nori Gilmozzi ui 4 Milaaln in Italië, had
de langste reis gemaakt van alle deel
nemers. De jongste deelnemers zijn 32
jaar. er stonden diverse tochten door
binnen- en buitenland op het program-
ma.

Korte berichten
—1.790 van de 9.500 Marokkanen, dte
verlammings- en andere ziekteverschijn-
selen verioonden. nadat zij in de herfs4
van he 4 vorig jaar ondeugdelijke spijso-
lie- een mengsel van machine en olijf-
olie — gegeten hadden, zijn volledig her
steld. Di 1 heeft de Canadese arts Msv

Herve Desmarais. o'ie de leiding beeft
va-> do rrrn,"'-* Rrisetl di<* deze M:lroI'Va-
nen behandelt, meegedeeld.

—Leden van het scfhrijversgilde in West
Amerika hebben voorstel voor een
nieuw conteact van 7<***an f^rnmaatsebao
4iien vf"-"'ortvn. De tedr»" te he 4 Ons-
ten, hadden he 4 voorstel '"e 4 aanvaard.
q-ÓV-t 1^ -janra'-i rite 3 000 ir*don ran
be 4 pi'Tdé in staking omdat zij e°n be-
paald aandeel wensen van de opbre-*gs4
var. televisie-films in het buitenland,
verwacht wordt dat de steking over alle
gebieden zal worden voor'iTezet.
—Volgens twee Amerikaanse geleerden
is me1 een nieuw middel, furoxone ge-- a c.v.oiie 0^..~.--~■. t- vei^kriigen
van baeiïiaire dMSen?iifi. Zij zijn bij
hun proefnemingen geholpen door Egyp-
tische arisen.
—Een Chinese miljonair, Ong Tsjon
Siang, directeur van een der grootste
* - m-- -i ■* r.- -.. -r _~ "-

.
-*«....,--- .--.,.- - — -^...Ö~v-J.-, -- ~-.

voerd. De on<voeraers eisen een losgeld
van 500.000 dollar.
—De dochter van oud-president Truman
is met haar echtgenoo4, Cliften Daniels,
geteige geweest van de op he* Rode
Plein in Moskou gehouden militaire pa-
rade.
—Een Russische schoener heeft in he 4
Noordpoolgebied de dertien leden van

w W *—_____ _"~
?tle bemafenin^ï van een Nobrs vaariuig
gered dat was gezonken. De Noren bad-
tien hun toevlucht op een ijsschots ge-

e zoch4. . 'j
Zij werden Ibter overgebracht' haar
ander Noors schip.

Comité Spijtoptanten
zal f 15.000 overmaken
Het Comité-Hulp aan Spij4op4aniten

Indonesië te Hollandia zal binnenkort
aan de Stichting "Na4ionale Ac4ie Steun 4
Spijtoptanten Indonesië —N.A.S.S.I.—"
te 's Gravenhage, me 4 welke S4ich4ing
bereids contect werd opgenomen, voor-
lopig een bedrag van f. 15.000,— van de
ingezamelde gelden overmaken.
De Stichting "NASSI" stel 4 zich zoals
wellich4 reeds bekend ten doel, de over-
tuiging van het Nederlandse volk te
vertelken da 4 de in Indonesië aanwezige
stamgenoten, die in ellende verkeren,
door he 4 Nederlandse volk moeten wor-
den geholpen, hetgeen vooral inhoudt,
dat diegenen, die blijkens aanvrasen
van een visum bij de Nederlandse Re-
gering, gedwongen zijn een toevluchts-
oord te zoeken in Nederland in een ver-
sneld tempo daarheen komen.
Voor de individuele ondersteuning der
spijtoptanten in Indonesië werkt de
stichting "NASSI" samen met de stich-
ting "Hulp aan Landgenoten in Indone-
sië", waarvan Drs. A.Th. Bogaard Bur-
gemeester van Rijswijk, voorzitter is.
Inmiddels heef4 he 4 Comité te Hollandia
contacten gelegd met de overige residen
tïe hoofdplaatsen in Nederlands Nieuw-
Guinea. teneinde de steunac4ie zoveel
mogelijk uitbreiding te geven.

De contactadressen voor Biak en Ma-
nokwari. alwaar hulpcomite's werden
ongericht. 7ijn respectievelijk D.L.
Mooien. postbus 515 en Zr. Al4.

Hef Comité betuig 4 langs deze weg
nog zijn oprechte dank aan alle perso-
nen, alle spori- en amusemen4s vereni-
gingen. Kerkelijke instellingen enz enz.
voor de terzake betoonde adihaesiebe-
tuigingen en de geldelijke bijdragen.
Persbreidel In Djakarta

Djakaria. 27 april -Reuter- De militaire
autoriteiten van Djakaria hebben de be-
drijfsvergjuirming voor het in de hoofd-
stad uitgegeven, links georiënteerde dag-
blad "Reoubik" fagetrokken. Dit bere-
kent, dat het blad nooit meer zal mogen
verschijnen.

In een officiële verklaring werd ge-
zeg4 dat '4 blad voortdurend "tenden-
tieuze" berichten had gepubliceerd over
de kwes4ie der overzeese Chiinezen in
Indonesië. Volgens een militare woord-
voerder zouden deze berichten "elemen-
ten van vijandigheid tegenover de s4aa4
regering en volk van Indonesië hebben
bev.ajf".

Di 4 is de steengste maatregel, die de
Indonesischeregering tet dusver tegen
de pers heeft ondernomen.

Ruiiü cc.i naaaiiu geleden heef* 'ne;- le-
ger een tijdelijk verschijningsverbod
opgelegd aan heit pariij-orgaan van de
Indonesische communisUsche pariij, de
"Harian Rakja4".

Het links georiënteerde persbureau
i„uu .^j„^i i^a.iv^iicu a resb kjcvioc. da*
op 2 februari zijn diensten moes 4 steken
omdat he4 de Amerikaanse ambassadeur
in Indonesië, Howard P. Jones, had be-
schuldigd van inmenging in de interne
aangelegenheden van Indonesië, mag
zijn werkzaamheden weer hervatten,
mits het geen politieke berichten publi-
ceert.



Autr.minister bezocht
Nederland

Schiphol,/28/4, — de minis4er voor in-
dustriële on4wikkeling van Wes4 Au-
stralië, C.W.M. Couri, die me 44wee
hoge functionarissen een bezoek van
drie dagon aan Nederland heef4 ge-
brach4, heeft bij zijn verirek naar
München op Schiphol de hoop uitgespro-
ken, dat Nederland waterbouwkundigen!,
eventueel emigranten, in Kimberley de
noordelijkste punt van Wes 4 Australië
hun medewerking zullen verlenen bij de
daar in aanbouw zijnde irrigatiewerken.
Wij hebben daar rivieren, die ontzettend
snel s'romen in het natte seizoen, ver-
telde hij. We bouwen er nu dammen om
die massa's water vast te houden en
voor irrigaMe te benutten. Die is nodig
voor de tropische landbouw in deze
streek en Nederlanders hebben op dat
gebied een zeer grote ervaring.

Ook in financieel opricht zou Neder-
land aan di 4 proiec-t kunnen deelnemen.

De minister zei voorts, dat de Neder-
landse economisclx missie, dte in maart
j.l. 'n bezoek aan W. Austealië heeft ge
bracht, een diepe indruk heeft achter ge-
laten. In feite was dit de aanleiding ge-
weest voor zijn bezoek aan Nederland.
Hij wilde de besprekingen voortzetten.

Er zijn goede vooruitzichten voor een
toenemende samenwerking Vissen Au-
stralië en Nederland, zei hij, en deze
uitwisseling van bezoekers kan het be-
gin zijn van een belangrijke ontwikke-
ling op dit. terrein.

Tijdens zijn bezoek aan Holland be-
zocht de minister o.a. de fokkerfabrie-
ken, de werven van Wilton Feyenoord,
het proefstetion voor rukke»- en weid°-
bouw te Wageningen en de A.K.U. in
Arnhem.

Bij de Fokkerfabrieken dealde men
mede. dat de Friend teteestellen. die
door Macrobertsor lier Airlines in
Wes4 Australië ge) jikt worden, het
hoogste aantal vlieguren per week ma-
ken van alle Friendships in de wereld.

Ds. H.G- Boswijk naar
Hollandia
üs. H.G. Boswijk, beroepen door de

Nederlands sprekende Kvangelisch Chris
telijke Gemeente te Hollandia. heeft dit
beroep aanvaard.
Het ligt in hte4 voornemen, dal hij met
zijn gezin medio augustus zal arriveren
en de pastorie Noordwijk zal be'rekken

Telegram

Het Veteranen Legioen Nederland,
Gewest Nieuw Guinea, te Hollandia
heeft van de chef militair huis van de
Koningin hert) volgende telegram ont-
vangen:

Hare Majesteit dankt het Veteranen
Legioen gewest Nieuw Guinea vriende-
lijk voor de gezonden zegenbede en ge-
Ir&rveinssn als geuit in Uw brief gezon-
den ter gelegenheid van haar verjaar-
dag.

Geen excuses
He4 bericht in ons blad van gisteren

over de door Indonesië aangeboden ex-
cuses voor ne biunuenuu v.-v.i ac ixeu<->t-

laiidse Diplomatieke vertegenwoordi-
ging te Djakaria, was bii het verschij-
nen van he* blad al weer achterhaald
door een demen4i. De secretaris gene-
raal van het Indonesische ministerie van
Buitenlandse Zaken Mr. Skrwite heef*
namelijk de woordvoerder van di* zelf-
de ministerie tegengesproken, die gezegd
had dat er wel excuses waren aangebo-

den.
Volgens Mr. Suwite betreurde Indones f>
de aangebrachte schade, maar hij meen-
de dat er niets gebeurd zou zijn als de
Nederlandse Zaakgelastigde de demon-
stratie rustjg had laten voorbijgaan.

Militair Tehuis Geopend
Vrijdag 6 mei jl. was wel een zeer belangrijke dag voor de militaire gemeen-

schap van Sorong. He4 Militair Tehuis aan de Zeeweg werd namelijk officieel
geopend. Oiïder de talrijke aanwezigen merkten wij diverse gezagsdragers op

o.a. Monseigneur Van Diepen uit Manokwari, de Hoofd vloo4aalmoezenier Pater
Even en Ds Smit, de vloo*predikan4.

10 11
Verder waren vertegenwoordigd Dr.

H. Brons, de Algemeen Veriegenwoordi
ger van de NNGPM, de Sdhoh4 bij

Nacht Platerink, Majoor R. de Jonge
Oudraat. de heren Scheele en Woelders,
resp. HPB van Sprong en van Radja
Ampat en Mr Van cfcr Steppen,
voorzitter van het bestuur van het Te-
huis.

Na een korte toespraak werd door de
Heer Brons de naam van he4 gebouw
onthuld: "NOEJEW", zo genoemd naar
de kaap, waarop het gegrondvest is.

Schout bij nacht, Platerink bracht
dank aan allen die hadden meegewerkt
om dit alles to4 stend te brengen. De be-
huizing werd geschonken door de NN
GPM, terwijl de fondsen, benodigd voor
de inventaris werden bijeengebracht
door de Centrale van Katholieke Mili-
tair Tehuizen.

Nieuws uit Sorong

Nadat de heer Zoutendijk uit Man-
nokwari enele humoris4isohe schetsjes
van Godfried Bomans had voorgedragen
werd he 4 woord gegeven aan de Heer
J. van der Oord, die namens de ECK
een vlag me 4bijbehorende wimpel aan-
bood. De dames Wajon en Van Oosten
overhandigden een bedrag bijeenge-
bracht door de burgerij.

Majoor de Jonge Oudraat, Comman-
dant Maritieme Middelen te Sorong zei.
dat het Tehuis zijn volle belangstelling
had en dat vanzelfsprekend ook burgers
van harte welkom waren.

De voorzitter, Mr. Van der Steppen
dankte tenslotte ieder voor de mede-
werking, in he4 bijzonder de Heer Moh.
Kasim. aannemer, die het gebouw zon
fraai aanzien had weten te geven.

Wij wensen de militairen van Sorong en
van de schepen, die hier zullen aanleg-
gen, van harte geluk met hun "TEHUIS"

KVP -Jongeren vrezen
bewapeningswedloop

De afdeling Nijmegen van de jonge
renorgarnsa4ie van de KVP vreest da 4
4ussen Nederland en Indonesië een be
wapeningswedloop zal beginnen, nu de
Nederlandse regering besloten heeft
de defensie van Nieuw Guinea te ver
sterken. In een telegram aan het partij
bestuur van de KVP in Den Haag tn de
Centrale Jongeren werkgroep in Waal
wijk — het hoofdbestuur van de KVP,Jongerenorganisatie - vraagt 't bestuui
van de Nijmeegse afdeling een duide
lijk afkeuring van de regeringsmaatre
gel.

He4 telegram dat het besteur
na een spoedbijeenkomsl verzond
iulül.. iuieiuicde saven wij uiting aan
onze ernstige bezorgdheid naar aanlei
ding van de melding, dat eenheden van
vloot, leger en luchtmacht op korte ter
mijn naar Nieuw Guinea zullen worden
uitgezonden. Het startsein voor een be
wapeningswedloop tussen Nederland en
Indonesië welke wij bijvoorbaat ge
doamd zijn te verliezen, is hiermede g**
geven. He* is een onmogelijkheid de

wereldopinie in 1960 te overtuigen van
ons nobele 10—jarenplan. Wij jongeren
vragen in deze een duidelijke afkeuring
van deze regeringsdaad.

De heer B.K.P. Stadelmaier, de voor
zifter van de Nijmeegse afdelïng ver
klaarde, dat de spoedbijeenkomst werd
belegd, omdat zijn organisatie meent,
dat door het regeringsbesluit troepen
naar Nieuw Guinea te zendeen, een
grondwetswijziging geëffectueerd is.
Ingezonden

”HAAI IN ZICHT“

Gisterochtend kon een ieder getuige
zijn van de voortvarendheid waarmee
autoriteiten optraden om Hollandia te
bevrijden van een der meest gevreesde
monsters van de zee.
Wie echter 't boek ken 4 met de 4itel bo-
ven dit ingezonden stuk zal begrijpen
da 4 deze "voorivarende autoriteiten" be
zig waren een walvishaai te doden.
Zegt hel boek: Deze monsters kunnen
10 meter worden en een gewicht krijgen
van 5000 kg. Deze walvishaai leeft bij
na uitsluitend van "plankten". Degenen
die he4 boek over de techt met de "Kon-
tiki" kennen zullen begrijpen da4 deze
plankton etende haaien tevens in de
Zuid West Pacific voorkomen.

Welnu, de voortvarende beschermers
hebben na het doodschieten van deze
walvishaai, het cadaver niet naar boven
gehaald. Het ligt nu op de bodem in de
haven. Voor echte tijgerhaaien is di 4 het
"nee;:je van de maand, die hier moge
lijk op af komen en zeer zeker nog in
dit Walhalla zullen blijven hangen om
eventueel zeer welwillend een paar be-
nen van een duikende Papoea of kind,
mee te pikken. . , .
Ouderen en ouders \*an kinderen, opge-
past. Mogelijk is het in <je toekomst te
adviseren aan al te voortvarende "be-
schermers", om eerst een deskundig ad-
vies in te winnen.

F.B.
Tot onze spijt kon. di 4 ingezonden ar-

tikel gisteren wegens plaatsgebrek nie4
meer opgenomen worden.

Redactie.

VLUCHTELINGEN VAN KLEDING EN
VOEDSEL VOORZIEN

De circa 180 Papoea-vluchtelingen,
die ui 4 Indonesië Nieuw Guinea zijn
binnen gekomeln, zijn te "Boswezen" in
Sorong van kleding en voedsel voorzien,
waarna he 4 grootste deel onder leiding
van de heer A.G.H. Wiggers -Adm. Ambtenaar- naar Biak werd afgevoerd.

Burgerlijke Stand
GEBOREN
20/4-'6O Hedy Patricia,, dochter van A.
G. ten Doesschate en W. Th. Neys.
24/4-'6O Frits Lodewijk zoon van Ch.F.
Schiifer-l ing en M.A. Lilipaly
28/4-'6O Norman Alan, zoon van J.B. van
Berendhuiyzen en Lic. Giok Lian Nio.
$»s**" i



hij er aan tee.

NIEUWTJES
UIT NEDERLAND

—Laten we het nu eens over bijen heb-
ben. In Vanlo heeft men ze moeten de-
porteren. Waarom, ault U vragen. Wel,
in de kassen van de komkowimerkwe-
kers veroorzaakten ze een schade die

tet meer dan 100.000 gulden opliep. In
hun drift om honing te peuren ui 4 alles
wat bloeit, weten ze door de kleinste
gaatjes in de komkommerkassetn door te
dringen, en smeren daar lukraak zoveel
sftiifmeel over de bloesems uil, dat er
misgewas door ontstaat, zaadkoppen, zo-
als het ir» de vnkteal heeft. Zaadkoppen
zijn komkommers die meer zaad dan
vruchtvlees bevatten.
—Uit de strekorn waar veel boomgaar-
den zijn wordt bericht, dat de appel-
bloesems al helemaal open zijn, dank
zij het warme voorjaarsweer. Toe kom
er eens kijken, zeggen de exploitanten
van hotels, retaurants en cafe's.
—Onze jarige is Mr A.M. Joekes. die
op bevrijdingsdag 75 jaar werd. Zijn
politieke carrière begon in Semarang
op Java waar hij gemeenteraadslid was.
Voor de oorlog was hij Kamerlid voor
de Vrijzinnig Democratische Partij, die
nu niet meer bestaat.
Na de oorlog vertegenwoordigde hM de
Partij van de Arbeid en werd minieer
van Sociale Zaken van 1948 tot. 1953.
Daarna werd hij lid van de raad van
State, welk college hij nu wege-S zijn
leef4ijd gaat verlaten.
—Bij het plaatsje Rijnsburg in Zuid
Holland kan men aanschouwelijk ge-
schiedenis-onderwijs krijgen. Men heelt
daar namelijk bij opgravingen de ske-
letten van de Graven van Holland ge
vonden Aan een fors mannelijk skelet
van een man van ongeveer 42 jear kan
men onmiskenbaar aan de zwaardhow-
wen zien, da 4 he 4 de resten van Floris
de Viitde, der keerten God. moesten
zijn. Ook de laatste Graaf ui 4 he* huis
van Holland heeft men kunnen inden4i-
ficerein: de vijftienjarige Graaf Jan T
van wie historisch bekend is da 4 hij in
Rijnsburg werd bijgezet.

Het Bedrijfschap voor Zuivel voor-
spel 4 dat de melkopbrengst in het i 0
pende melkjaar - van april tet epr'l -
een formidabele omvang zal bereiken.
Men maak4 een schatting van 6.850.000
ton. dat is 195.000 ton meer dan vorig
jaar. Hopelijk zal die enorme s^w
me 4 alles wat eraf kom. 4 aan kaas. bo:
ter, melkpoeder, gecondenseerd" melk
en wat er verder nog in zit. omgezet
worden in gezondheid voor de me"sen.

—Od 10 mei kreeg het Noorden van het.
te**d de nationale telev*'^" P^n hete
a**ond voor zich alleen: di4 W plegen

heid van de ingebruikname "an de --e
eiate i;t«'m7PnHpr voor d° NoordeMik"
pronvincies te Smilde in Dr^-nte
—Burgemeester en Wethouders van
Den Haag overwegen de invoering v -een ]nr'->erhei"'"txg Vote"r*c Pir-eo,nn""s

ter Kolfschoten zuilen de toeristen die
extra belasting nauwelijks vnalen. °*">

we moeten voor hen W*h "nik» fc-n<s*r
bare voorzieningen beften nis h"4 óoti
leggen van parkeerplaatsen, zo voedde

—Eindelijk: bekwame mannen van he4
Rijksbureau voor Normalisatie en even
bekwame mannen van de PTT en do
Nationale Woningraad hebben een ste
die gemaak4 van de Nederlandse brie
venbussen.
Ze kwamen er adhter dat de gleuven
iets te nauw waren. Nu komen er sten
daardmaten voor. De commissie geeft
de voorkeur aan horizontale boven ver
ticale brievenbusgleiuven.

—Het vliegveld Zestienhoven hij Rot-
terdam heeft over de maand april var*
dit jaar 22.000 passagiers verwerk 4.Dat

is 300 "/o meer dan vorig jaar april.

—De KLM heeft gebofit met haar bestel
ling van 12 reuzen straalvliegtuigen,
want achteraf zijn ze weer een nruljoen
gulden per stek duurder geworden.
—Zeesleefpboot kapitein Arie van Dorp
van L. Smit en Co. werd Ridder in de
Orde van Oranje Naissau. Na 50 jaar
varen is nu het pensioen voor hem ge-
komen.
—Uit de Amsterdamse Magazijnen aan
de Atjeh straat werden 1200 blikjes kip
pensoep gestolen, maar het js de vraag
of men de dieven geep aanleiding heeft
gegeven, wan 4 op he4 etiket stend: Gra-
tis ter kennismaking.

Nieuwe transport
methode van vis

Visserij deskundigen van Communis-
tisch China beweren een goedkope en
handige mrx.lrr te hebben ontdek 4, om
levende vis over grote afstand te ver
voeren. Een eerste verbiste is darrbij
om de vis dronken te maken.

Dit doet men, volgens berichten ui4
Hongkong, door plukjes afvalkateen, die
gedbrenkt zijn in 3ai Gar - riis4tenever
- in de mo d ven de kaïiper of ma-
kreel te stoppen.

p-eze Bai Gan heef: een alcoholgehal-
te van 60t'o en heeft te 4 gevolg da 4 de
vissen birlnen zeer korte tijd in een
s'aat van verdoving geraken. Daarna
worden ze tussen lagen voch4ige tex-
tiel gelegd en zo ner vliegtuig, auto of
trein >*aar hun plaate van h°stern"-iing
goV-aeh4. Op de*" wi.i'e zou. h"4 gelukt
zijn om vissen meer dan viif uur »on-
d"** water te vervoeren zonder dat ze
er bij mnlromr.' od de plaats van be-
stemming, en ""dit -n ,ve"r ijn I*ll*l "te-
rnen 1 war°n "***Mfgebrach4, nadelige ge-
volgen van ondervonden.

Men sdhijnt in China op grote schaal
met het transport van levende vis ge-
ëxperimenteerd te hebben, in verband
met de toenemende visteelt in de ge-

bieden waar irrigatie werken worden
aangelegd. De boeren hebben bovdndien
met een eiwittekort te kamoen,
omdat zii op last Van de regering hun
varkensstapel alleen nog maar voor fok
doeleinden mogen gebruiken in olaa4s
van voor consumptie. Vandaar dat de
bevolking ook uit eigen beweging alles
doet om andere bronnen van eiwitten
te vinden.

Studie van
kapitaalvorming

F*nd maart jl. arriv<!">rd<; Ac, Nteuw-
Zeelandse econoom YD. Sfe»ee or> het
hoofdkwartier vrm d» Zuid r>aei rie Com-
missie te Noumea. om gpdurende een
jaar werteaam te ziin Hi de "tef -^an
de sectie voor economisehe ontwikke-
ling.
Zijn voornaamste taak zal ziin om een
regio-n. il overzieh4 te maken va-* de
methoden die tot op hedm worden toe-
gepast, of voor teepassing geschikt ge-
maakt zouden kunnen worden, bii de
bevordering van de kapitaalvorming en
crediet-voorziemtog in de domen en
steden van het zu id Pacific gebied.
In 1953 heeft de heer Steee al een bezoek
gebracht .aan eqn aantel gebieden in de
Zuid Pacifie. waarvan het rcsultea4 is
neergelegd in een raloport: "TTie Pacific
Islander and modern Commerce". Een
ander rapport diat in 1956 verscheen
hajndelde speciaal over de economische
situatie op Wes4 Samoa.

Om ons zaterdagnummer vroegtijdig

te kunnen laten uitkomen, verzoe-
ken wij onze adverteerders om ad-

vertenties voor zaterdag reeds op
vrijdag —uiterlijk 12.00 uur— op te
geven.

filmprogramma
ORIËNT THEATER vertoont heden 12/5
een gewijzigd programma
LES BYOUTIERS DU CLAIR DE LUNE
met Brigitte Bardot.
Morgen 13/5: "GUNMAN'S WALK"
met Kathryn Grant en James Darren.
Holl. Binnen heden 12/5: "CAPTAIN
KID AND THE SLAVE GIRL" met An-
thony Dexter.
Sentani heden 12/5: "A YANK IN KO-
REA met _on McCallister
Holl. Binnen morgen 13/5: "A YANK
IN KOREA" met Lan McCallister.

CHRISTELIJK MILITAIR TEHUIS
Morgenavond, 13 mei, om 20.30 uur

klassiek gramofoonplatenconcert
Werken van Vivaldi - concert voor
viool en orgel - ,Haydn - symphonie
"La Poule" - en Steavinsky - suite uit
ballet de Vuurvogel -

ledereen is welkom

Jeugd JUDO Afdeling in het Zeepaardje

Deelnemers min. leeftijd 10 jaar
Elke dinsdag en vrijdag, tussen 5 en 7
uur n.m. gelegenheid tot inschrijving.

N0.1460

ZIGO Zaterdag 21 mei "Wilde Bridge
drive" Aanvang 20100 uur. Inleggeld
leden f 1,-—; niet leden f 1,50 p.p.
Opgave voor deelname bij de heer
A. Gerrits uiterlijk 20 mei.

fN0.1462

Voor goede rantengs bij mevr. Millery
Snoenhuis, Havenweg

N0.1157

Te koop woonhuis gelegen Signal Hill
Nabij de watertank. Prijs n.o.t.k.
J.A. Smit. Hollandia

N0.1431.

Te koop Een V.W. Combie z.g.a.n.; pas
5000 KM gereden. Prijs n.o.t.k.
Toko DE BAAT Polimac

N0.1458

Te koop: 1 rotan bankje. 2 stoeltjes, 1
keukenstoel, 2 boekenplanken, 1 strijk-
plank, 2 petroleum stellen,":
Dutey, van Waardenburglaain 908, telf
Hla.' 96

N0.1459
i

NIEUWE ENGELSE EN AMERIKAAN
SE POCKETBOOKS.
Verkrijgbaar Boefdiandel

GEBR. TERLAAK
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