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Minister Visser:

„Gendemonstreerde weerloosheid is annmoediging tot agressie”
Minister Visser heeft bij de deba4ten in de Tweede Kamer over de defensie

van Nieuw Guinea on4kend da4 er in rieverhouding tUSSen Nederland en Indo-
nesië sprake is van een bewapeningswedloop. Hij legde voorts enkele verkla-
ringen af die duiden op het "zuiver bestuurlijke" karakter van een "beschei-
den maatregel uit bescheiden middelen getroffen!"- De hele maatregel kWjam vol
gens hem neer op een eenvoudige zaak nl. op de zorg, ook voor dat deel van
het Koninkrijk da4 Nieuw Guinea heet

De regering moe 4 zorgen voor een passende beveiliging van da4 land. De aard
van de maatregelen is zo, dat aanvullende bijstand van de bondgenoten al4ijd
kan worden ingevoerd.
Deze bondgenoten, zei hij, waren op de hoogte.
In zijn repliek verduidelijkte hij: zij hebben instemming betuigd me4 de Ne-
derlandse maatregel.

Er is hier geen sprake van een bewa-
penings-wedloop, zei hij, maar het be-
sef dat gedemonstreerde weerloosheid
aanmoediging tot agressie is.
In verband hliermee gaf hij een opsom-
ming, die beginnend bij 1957 en eindi-
gend bij 4wee maanden terug, een cli-
max te zien geeft Van toenemende agres
sieve uitingen van hooggeplaatste Indo
nesische functionarissen, waarin sprake
is van bewuste gewelddadige acties, die
tegen Nieuw Guinea en Nederland in
voorbereiding heetten te zijn.
Hij voegde een lijst toe aan toenemende
infil4ra4ie-gevaUen, waarbij uit verho-
ren kon worden opgetekend, da 4 directe
sabotage, opruiing en spionu|age de be-
doeling waren. Nederland moe 4 tege»
een groeiende ongerustheid en onbeha-
gen in Nieuw Guinea in dit opzicht po-
stitieve daden stellen en dit wel door
deze maatregel, die niel alleen door vo-
rige kabinetten was geëntameerd, maar
bovendien, met instemming van het
parlemen4, in beginsel wias genoemd
tijdens voorgaande Nieuw Guinea de-
batten^

Aangezien de regering een en ander
zie 4 als een aanvullende maatregel bij
de gebleken ontoereikendheid van het
huidige defensie-materiaal op Nieuw
Guinea, had zij geen speciaal overleg
me' o.a. de parlemen1a--o speciale co-m
missie nodig geacht en de weg bewan-
deld die volgens afspraak was geregeld:
per brief werd de Kamer ingelicht: en
het werd aan haar overgelaten hoe zij

ler de kwestie in bexmdeUng w
nemen.
In de replieken handhaafden de socia-
listische sprekers het. standpunt da 4 het
hier in beginsel een politieke zaak is, die
in eerste instantie ook internationaal is.
De minis4er hiertoe gebracht door een
socialistische interrup4ie tijdens zijn
antwoord-rede, antwoordde: wij zijn het
dan eens over de knikkers, over he4 spel
schijnen wij van mening te verschillen.

KAMERVERONTRUST
Tijdens de deba4ten in de Tweede

Kamer is, zowel van opposi4iezijde als
van de kant van de regeringspartijen
om nadere inlichtingen gevraagd om-
trent de specifieke technische deteils
vem de defensiemaa4regelen.
Dit op grond van een veron4ruis4end ar-
tikel in de Volkskran4 van dinsdag,
waarin ondermeer wordt, gezegd, da 4 Ne
derland nooit in steat zal zijn een strijd
mach 4 ui 4 ile zenden die zowel '.actiseh
als logistiek de Indonesiërs kan weer-
staan.
Indien de versterking van de defensie
op Nieuw Guinea voornamelijk preven-
tief is bedoeld, kan men zich, aldus de
militaire medewerker van he4 blad, af-
vragen of het plan wel zin heeft. Er zijn
volgens hem diverse moeilijkheden, die
in zijn opsomming reiken van beperki--
gen die een vliegctekschip in de tropen

heeft in zijn operatie-magelijkhede.,-
te': de onderhouds-faciliteiten voor de
s'-raaljagers. die, wanneer zij operatio-
neel -worden ingezet, steun van een serie
radarstations nie4 kunnen ontberen. Men
moe 4 dus. meende de commentator, voor
namelijk psychologische waarde hechten
aan de maatregel. Dit effect afwegend,
meende hij, dat de technische facilitei-
ten ook deze func*ie hinderen.
Redenen voor hem om de plannen niet
geheel zinvol te vindxv

Eisenhower verdedigt spionagevluchten
Piloot in staat van beschuldiging gesteld

In tegenstelling tot wat eerder werd
verwacht, zal de Amerikaanse piloo4
Francis Garry Powers, die met zijn U2
verkenningsvliegtuig boven Rusland
werd neergeschoten in staat van besohul
di£in_ worden gesteld. Het Russische
persbureau Tass maakte bekend, dat hij
zal worden vervolgd op grond van een
speciaal artikel in he 4 Russische Wet-
boek van s'rafrecY' over misdacige ver-
an woordelijkheid voor handelingen gc-
rioht tegen de stea4.

Hem word4 ten laste gelegd da 4 hij
als lid. van de inlichtingendienst va>* de
Ver. Staten en om strategische inlich-
tingen te verzamelen, met een daartoe
speciaal uitgerust vliegtuig oo 1 m
grens van de Sovjet Unie heeft geschom-
deni, komende uit Pakistan. Verder ver-

luidt de beschuldiging dat hij verschil-
lende gebieden van de Sovjet Unie waar
onder industriële en militaire objecten
heeft waargenomen heeft gefotografeerd
en andere spionage gegevens heeft ver-
zameld.

GEEN TWEEDE PEARLHAKBOUR

Presiden4 Eisenhower verklaarde gis-
teren dal boven de Sovjet Unie verken-
ningsvluchten worden uitgevoerd, omdat
de Ver. Stelen niel voelen voor een
tweede Pearl Harbor. Op een perscon-
ferentie zei de Amerikaanse president,
dat de geleimzinnigheid van de Sovjet
Unie bepaalde maatregelen nodig maakt
De president zei, dat hij volgende week
op de topconferentie premier Croes:sjev
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Nieuws uit Merauke

Paardenrennen
KRANSLEGGING.

Op woensdag 4 mei jl. hebben vliegers
van de Kroonduif namens hun directie
een krans gelegd op de graven van de
vliegers A.D. Ringma on M.P. Goujooze
Laatstgenoemden zijn op zaterdag 16
november 1957 in de buurt van Merauke
omgekomen bij een vliegongeval met
een Beaver.
RESIDENT NAAR KIMAAM.

Het gouvernementsvaartuig "Tasman"
vertrok woensdag 11 mei naar Okaba,
Kimaam en Kepi. Datem van vermoede-
lijke terugkeer te Merauke 18 mei.
Aan boord zal zich de Resident bevinden
die een kort bezoek aan Kimaam zal
brengen.
PARTY AAN BOORD V/D. KAROSSA.

Donderdag 5 mei schalde vrolijke mu-
ziek over de anders zo stille Kali Maro
Aan boord van de Karossa werd, na
aankomst uit Port-Moresby, een kleine
party gegeven. Officieren en genodigden
vermaakten zich best. De volgende dag
vertrok de Karossa via de zuidkust en
Sorong naar Singapore.

PAARDEN—RENNEN
Zoals reeds eerder werd vermeld

werden er op 5 mei paardenrennen ge-
houden. Er waren 25 deelnemers. De
eerste prijs, honderd gulden, werd ge-
wonnen door Talohanas. De tweede
prijs, zestig gulden, door Kasmin bin
Wagmin.
Builen mededinging werd er ook een
ronde gereden door een vijftal mari-
niers, uiteraard elk op een paard. Op
één na lukte het alle paarden om uitein
delijk de finish te bereiken. Eén paard
begreep het nie* -ja goed en ging zijn
eigen weg. Die leidde niet naar de
finish. Een daverend applaus kwam in
de plaats van prijzen.
Van diverse zijden zijn stemmen opge-
gaan om periodiek paardenrennen te
organiseren. Als deelnemers en publiek
di 4 zelf doen zo vernemen wij, bestaat
hiertegen van bestuurszijde geen enkele
jezwaar. Irategendeel, dit initiatief zal
van harte gesteund worden.

Nieuwe regionale
zenderte Hollandia

Naar wij vernemen zal men te Hol-
landia op maandag 16 mei a.s. een aanj-
vang maken me 4 regionale radiouitzen-
dingen speciaal bestemd voor de autoch-
tone bevolking in de Afdeling Hollandia
Wanneer om ach1 uur s'avonds het Ma-
leise programma van de Ro-Ug te Biak
eindigt, zal de omroeper zijn luis
eeraars in he4 gebied van Hollandia er
op attent maken, da* zij in öp 80 meter-
t\-A.r>r\ £4>n voo^-^erei. cwalAis tprograttuns
xullen kunnen beluisteren da4 zal durer
van ach4 te 4 half tien.

He 4muzikale gedeelte van dit pro-
gramma zal door do Rong te Biak ver-
zorgd worden, hel- pesproken woord
i * * ~.*~.-, -0» * , r>*

lands Bestuur 4e Hollandia.
Deze eerste uitzendingen die voorlopig
op maandag, woensdag en vrijdag zullen
plaatsvinden, dienen als een proef te'
worden beschouwd. Als deze slaag 4 zal
men overgaan to4 dagelijkse uitzendin-
gen.

He1 ügt in de bedoeling om een om-
roepster voor deze uitzendingen aan te
trekken.

Nader vernemen wij nog, dat er, hoe-
wel Radio Biak en deze nieuwe regio^

nale zender beide op de 80 m.-band zul
Iten gaan uitzenden, geen storing v'ah el
kaars uitzendingen zullen behoeveii op
te treden!

De nieuwe zender zal op precies
78 meter uitzenden en Radio Biak op de
80 meteri precies. Wel mag men ver-
wachten, dat in Hollandia en directe om
«aving de nieuwe regionale zender dui-
delijker zal zijn dan Biak. Zoals bekend
zend 4 Biak ook ui 4 in de 60 meterband.

Verkiezing voor wetgevendevergaderinginAustr.NewGuinea

Op 28 april maakte de administrator
van Papua/New Guinea, Brigadier
Cleland bekend, dat er op zaterdag 27
augustus verkiezingen zullen worden
gehouden om drie leden te kiezen van
de Wetgevende Vergadering te Port
Moresby.
Deze drie leden aullen respectievelijk
worden afgevaardigd door "Papua", het
vaste land van "New Guinea", en de
eilanden van "New Guinea".
De kiezerslijsten zullen op 27 juni ge-
sloten worden, en de candidalenlijsten
op 4 juli.
Kiesgerechtigd zijn alle ingezetenen die
langer dan een ' jaar in he 4 Territery
woo,nach4ig zijn, nie4 jonger dan 21 jaar
en geen autochtoon of vreemdeling zijn.
In verband met he4 ontbreken van ster-
nplicht dringt de Administrator er op aan
dat jeder de belangstelling toont die
nodig is voor de politieke vooruitgang
van de Territory.

Indon. Ambassadeur
sprak te Port Moresby

De Indonesische ambassadeur in Au-
stralië, dr. A.Y. Helmi, heeft woensdag
te Porl Moresby verklaard, da4 Indon-
nesië "zal terugslaan als het dtoor agres-
sie van ui 4 Nederlands Nieuw Guinea
wordt uitgedaagd".

De ambassadeur, die een reis van vijf
dagen naar Australisch Nieuw Guinea
maakt, verkaarde da4 zijn regering
"zeer verrasl" was door de aangekon-
digde versterking van de Nederlandse
defensie op Nieuw Guinea. "Het is een
zeer gevaarlijke siteatie en zij spelen
met vuur", zeide hij.. "Als men wapens
krijgt, moel men verwachten ze te ge-
bruiken. Indonesië heef 4 aan de Austra-
lische regering de verzekering gegeven
dat he 4 zijn aanspraken op West irian
vreedzaam zal nas4reven. Wij hebben
gezegd, da 4 wij in West Irian geen ge-
weld zullen gebruiken, doch als wij uit-
gedaagd worden, zullen wij terugslaan,
zoals ons recht is volgens het Handves4
der Ver. Naties".

Nederi. protest in Djakarta
In Den He.'X *,*- bo**e*-+*gd dat de Ne-

derlandse zaakgelastigde in Djakaria
een protes4nota heeft overhandigd, waar
in gevraagd word4 om genoegdoening
na "beledigingen he 4 koninkrijk aange-
daan" en gevraagd word4 om vergoeding
Vdn ue t*,aii(f;.v-i.ioii.L,c: s^-iïUvA^.. uu
ta werd vernomen, da 4 de poii4ie elke
nie4 geautoriseerde demonstratie heef 4
verboden.
Een Zuid Slavisch persbureau meldde
dat direct na enkele anti Nederlandse
demonstraties een verklaring van het
ministerie van Voorlichting werd uitge-
geven, waarin de nadruk werd gelegd
de wens van de Indonesische regering
om door onderhandeling de kwes4ie
Nieuw Guinea op vreedlzame wijze te
regelen.

Ontslag Nederl.
„oliepersoneel”

De Indonesische regering heeft de drie
grote oliemaatschappijen, die consessies
in Indonesië hebben, tet het einde van
drt jaar de tijd geven om de Nederlan-
ders, die zij nog in dienst hebben, te
vervangen door Indonesiërs.

Deze maatregel, aldus AFP uit offi-
ciële bron, mag volgens de autoriteiten
"niet meer worden vertraagd", gezien de
verslechtering van de betrekkingen tus-
sen Nederland en Indonesië.

Ned Handel Mij
optimistisch

Het gepubliceerde jaarverslag van de
Nederladse Handel Maatschappij ven-
neld4 aangaande Nieuw-Guinea da4 het,
oppervlakkig bezien, vaak schijnt of er
in Nieuw Guinea op economisch gebied
van vooruitgang nauwelijks sprake is.
Tal van moeilijkheden moeten worden
overwonnen, hetgeen veel 4ijd en grote
inspanning kost. Er hebben zich in het
verslagjaar echter enkele gebeurtenissen
voorgedaan die een zekere belofte in-
houden.

De gunstige vooruitzichten hebben
me 4 name be'rekking op de mijnbouw
en de hou4-exploitatie. Binnenkort kan
een overeenkomst worden verwacht tus-
sen de regering en een combinatie van
drie Nederlandse maatschappijen en
een Amerikaanse maatschappij voor ex-
ploratie en eventuele ontginning van de
nikkel en cobalt afzet4ii^j op Waigeo en
het Cycloop gebergte.

Het verslag vermeld 4 verder, dat de
houtexpori van de Zuid en Noordkus*
op Nieuw Guinea naar Japan op gang
is gekomen. In 1959 werd 105500 m3
naar dat land verscheepl.

Verdere aankopen in 1960 - vermoede-
lijk 20 a 25.000 m3kunnen worden tege-
moet gezien. Ook van Australische zijde
wordt levendige behangstelling voor
houtexport ui 4 Nieuw Guinea geteond.
Verheugend is ook da4 uit het on4wikke
lingsfonds der EEG voor Nieuw Guinea
134 miljoen gulden werd uitgetrokken,
te verdelen over een periode van vijf
jaar. In he4 kader van deze hulpverle-
ning zijn reeds goedgekeurd de bouw
van een agrarisch proestation in Man-
nokwari — he 4 word 4 het groo4ste op
dit gebiedt in de Pacific — evenals de
onderzoekingen ter bepaling van de be-
volkginss4ruct!uiur en op geologisch ge-
bied.
Verder zijn voorstellen ingediend voor
een plan tot ontsluiting van een deel
van de Grime-vlakte, plaats diedend aan

~--.—.-a , _..: .^ju iiecune en
circa evv zelfstandige boerenbedrijfjes,
voor uitbreiding van het Koembe rijs4-
projec!4 iin etappes y>4 3800 hectere en
bouw van een medisch centrum te Hol-
landia. Ook steat ep het programma
ILUjn-lUll "ClliJj^ t*ll lllllH-eilltMi" VSMI fIHI,

wegennet. Deze pcrspec4ieven geven te
meer reden to4 tevredenheid, omdat de
NV Nederlands Nieuw Guinea Petro-
leum Maatschappij haar explora4ie, uit-
gezonderd op de vogelop, heeft moeten
beperken. De speurtochten hebben tot
dusver niet de weg naar nieuwe olie-
velden gewezen. De samenwerking me 4
Australisch Nieuw Guinea werd verder
der gezond'heiszorg, communicatiemidde-
len, landbouw en veeteelt.
ui4gebreid voornamelijk op het gebied



TWEE ONTWIKKELINGSFASEN

Het is de eerste keer in de geschiede
nis van Nederlands Nieuw Guinea dat
ontwerpers de vrije hand hebben; in de
aanleg van een stad. Oorzaak hiervan
is, dat het projec4 op nog gehjeel maag
delijk terrein kan worden ui4gcvoerd^
Bij he 4 bouwplan is gezocht naar ruime
opzet in aanleg en functionele indeling.
Men heef 4 bij het plan rekening gehou-
den me 4 de mogelijkheid da4 Wamena
zal uitgroeien to4 hoofdstad van de Ba
Hem me 4 een achterland van 80i.000 tet
100.000 bewoners.

Het uitbreidingsplan zal in 'wee fasen
worden uitgevoerd. De eerste fase —
he4kernplan — zal in december van dit
jaar gereed moeten zijn. Het omvat o.a.
de bouw van een logeergebouw met een
capaciteit van 16 bedden, 10 aluminium
woningen, een ziekenhuis met e;,ni capa
citeit van ca. 10 bedden, een ixli'ie-
kazerne, verblijven voor lager perso-
neel, werkplaatsen en sportterreinen.

Voor de uitvoering hiervan moet voor
lopig 100 ten materiaal in 40 Dakota
vluchten worden aangevoerd. Vakmen-
sen worden ui 4 Hollandia en omgeving
aangetrokken, terwijl enige honderden
inheemse werkkrachten — Dani's —ui 4 de Baliemvallei zelf voor eenvoudig
werk worden ingeschakeld. Het opper-
vlak van dit kernplan zal ongeveer 5
a 8 ha bedragen.

SELF-SUPPORTING
De omvang van de tweede fase, die

na he1 gereedkomen van he kernpian
zal worden uitgevoerd, is afhankelijk
van de ontwikkeling van deze land-
streek. Het totale oppervlak hiervooif
bedraagt ongeveer 20 ha. in di 4 tWeede
plan, waarvan de uitvoering enige ja-
ren in beslag zal nemen, zijn o.a. scho-
len, een zwembad en een tennisbaan
opgenomen.
Voor deze verdere uitbreiding zal ge-
zocht worden naar gebruik van plaause
lijke materialen zoals bakstenen en nm
merhout ui 4 de omgeving.
Aangezien deze s4reek bosarm is zal
men in de aan te leggen straten boomp
jes planten ter verfraaiing van he 4
stadsbeeld.

Ook zal gptrp«.M, werden Waiaeiia
self supj>Oi4i_g ie maiten op het gebied
van levensmiddelen zoals groenten en
vis.

Intussen wordt reeds gewerkt aan een
wiegverbinfUng tussen Wamcna en Bo-
Abtuaiy, uva ucze ïi,taf^>e pHa&tgi 7.-A*
een uitbreiding ondergaan. In verband
me 4 een bes4uurs-intensivering bestaan
er ook uitbreidingsplannen voor de
plaateen Oebroeb in de onderafdeling
Kcerom, Arso en Waris in de residentie
Hollandia.
VACANTIE

In Nederlands Nieuw Guinea zal een
recj-ea4ie—mogelijkheid in de Baliem
vallei, die op een hoogte van 1500 meter
is gelegen en op een afstand van 70

minuten vliegen van Hollandia is ver-
wijderd, een prettige verrassing zijn.
Men hoopt hiermede enigzins tegemoet
tè komen aan de wens om de mensen
een vakantie te bieden in een koele
Streek waar bovendien een overvloed
van verse groenten en vers fruit ter
beschikking staat. Zoals bekend is vorig
jaar bij Waraena een Dakotastrip ge-
reed gekomen, waarna de "Kroonduif"
vanuit Hollandia een lijndienst op deze
plaats is begonnjen.

De eerste vluchten me4materiaal voor
he 4 stedsplan van Wamena zijn reeds
uitgevoerd.

UITBREIDINGVANWAMENA
tot recreatieoord en hoofdstad van Baliem

Omstreeks half mei van dit jaar zal begonnen worden me 4 de uitvoering
van een groo4 uitbreidingsplan voor he4 bestaande dorp Wamena in de Baliem
'vallei.

In deze uitbreiding zullen) recraltie-mogelijkheden worden openomen voor

loeristen ui 4 en buiten Nederlands Nieuw Guinea. Dit werd medegedeeld door
ir J. Kremers, werkzaam bij de Residentie Waterstaats Dienst in Hollandia.

Nieuwe raffinaderij te
Rotterdam

Gisteren is in het Botlekgebied in
Rotterdam de nieuwe ESSO raffinaderij
geopend door de minister van Econo-
mische Zaken de heer de Pous.
Prins Bernhard heeft eejn monument
voor het adminislra4iegebouw onthuld.
De nieuwe raffinaderij die 200 miljoen
gulden heef4 gekost zal ruim 4'A* miljoen
'on ruwe olie per jaar kunnen verwer-
ken. De heflt daarvan wordt in Neder-
land gewonnen. De helft van de produc-
tie zal worden geëxporteerd, wat rond
190 miljoen gulden per jaar zal opbren-
gen. Op het terrein staan 92 tanks me4

een 4o4aie inhoud van 800.000 m3.

Assemblage van
„FHendships” in

Engeland?
Als een of meer Bri4se luchtvaari-

maa4schappijen zouden overgaan tot de
aankoop van de Fokker "Frienship" is
de directie van de Fdkkerfabrieken be-
reid de Engelse industrie in te schakeleoi
bij een deel van de productie.
Gedach4 wordt hierbij aan de assembla-
ge van de vliegtuigen. Reagerend op een
berichtje in de Financial Times dat het
plan bestaat om in de toekomst complete
"Fiendships" in Groot BriÜtanië te laten
fabriceren zei de Fokkerdirectie dat
daarvan geen sprake kan zijn. Op het
ogenblik maak4 de „Friendship,, een de
monsteatieteur door Engeland.

Haile Selassi bespreektkwestieSomaliland

Keizer Haile Selassi van E4hiopië ziet
in het steeven om alle Somaligebieden
in Oos4 Afrika te verenigen een samen-
zwering tegen zijn land. Hij besprak de-
ze kwestie gisteren met de ambassa-
deurs van ue in AvaUaj ü^^^^.i

woordigde landen. He4 eenheidsstreven
is vooral sterk in het voormalige Iteli-
aarjse Somaliland en Brits Somaliland,
die beiden per 1 juli onafhankelijk zul-
len worden en dan vermoedelijk zwllen
samensmelten. Maar de Somali-poli
tici in deze gebieden wensen ook hun
stamgenoten in Frans Somaliland in
Noord Kenya en in Ethiopië in de
nieuwe Somalisteat op te inemen. De een
heie'saspiratjes van de Islamitische So-

mali's worden gesteund 4 de Arabische
landen.

HOLLANDIA BINNEN

Niefuwe Kerk 8.30 uiur Ds. J. Drost.
NieuweKerk 17.00 uur Ds. W. Steag

—Bevestiging, van ambtsdragers—
Ifar 10.30 uur Ds. J. Dros4.

Verklaring vanSoebandrlo

De Indonesische minister van Buiten-
landse Zaken, dr. Sjoebandrio, heeft
op een persconferentie in
Rabat verklaard, dat Indonesië van plan
is "geleidelijk alle Nederlandse econo-
mische invloeden uit te schakelen".

Soebandrio, die de pers te woord
stend op de laatste dag van Soekarno's
bezoek aan Morokko, zei voorts dat het
Nederlandse besluil om versterkingen
naar Nieuw Guinea te sturen, "verster-
king van Indonesische zijde tot gevolg
zou hebben" en dat "de consequenties
fateal zouden kunnen zijn".

Ten aanzien van de Algerijnse kwes-
tie verklaarde de Indonesische minister
dat zijn land de opstandelingen alle mo-
gelijke steun wilde geven, doch he 4
werven van vrijwilligers voor Algerije
in Indonesië scheen hem technisch
moeilijk uitvoerbaar.

KERKDIENSTEN
EVANGELISCH CHRISTELIJKE

GEMEENTEN
Zondag, 15 mei. 1960

HOLLANDIA
Pauluskapel 8.30 uur Ds. W. Sirag.
Kloofkerk 18.30 uur Ds. A.M. Middag
Chr. Mil. Tehuis 8.45 uur Dr, G.P.H.

Lobber.

Nederland - Indonesië

Volgens het Indonesische persbureau
Antera heeft de invloedrijke Indonesi-
sche jeugdbeweging "Pemuöa Demo-
krat" er bij de regering krachtig op aan
gedrongen de diplomatieke betrekkin-
gen met Nederland te verbreken en he 4
Nederlandse kapitaal dat zich nog in
he 4 land bevind 4, te liquideren.

Nieuwe luchvaartMij in
Verre Oosten

Thai Airways International, de nieu-
we Luchtvaartmaatschappij, opgerich4
door de Thailandse Luchtvaartmaat-
schappij TAC en de Scandinavische SAS
is zaterdag met haar openingsvluchten
op de lijnen naar de voornaamste ste-
den in het verre oosten begonnen.
Daarvoor worden drie DC-6b's gebruik 4,
die van de SAS afkomstig zijn, en die
door vliegers van deze maatschappij
besteurd zulten worden.

In: het luch.tr-.ct _jn * vVcc belangrijke
steden, Tokyo en Djakaria, nog niel
opgenomen. Dit Zal wellicht later ge-
geschieden.

John. D. Rockefellers overleden
De oliemagnaa-t John D. Rockefeller

is op 86-jarige leeftijd in Arizona over-
leden. Hij had de reputatie de rijkste
man van de wereld te zijn. Zijn vader
was de stichter van het olie-imperium,
waaraan de Rockefellers hun rijkdom
te danken hebben. Beiden, vader en
zoon, hebben zich onderscheiden door
een grote mate van vrijgevigheid aan
instellingen van sociaal en publiek be-
lang.



opnieuw zal vragen in te stemmen met:
zijn voorstel voor wederzijdse luch t-

inspectie om verrassende aanvallen te
voorkomen. Eisenhower verklaarde re-
den te hebbpn om aan te nrmen dat (je
U2, teen die werd neergeschoten, nie;
hoog vloog. Verder betwijfelde hij of de
door de Russen aan de U2loegeschreven
foto's ook werkelijk van dit toestel af-
komstig waren. :
In Moskou vertelde gistermiddag do
Sovjet minister van Buitenlandse zake *
Gromiko dat het neergeschoten toestel
afkomstig was uit Turkije. Pakistan, 70
voegde hij eraan toe, za4 ook in he 4
complot, evenals Noorwegen waarheen
he 4toestel onderweg was. Gromiko hield
een persconferentie op de tentoonstel-
ling waar wrakstukken van de U 2en

documenten die zouden wijzen op het
doel van de viudht te zien zijn.
Volgens de Russische minister beschikt
de Sovjet Unie over onweerlegbare be-
wijzen dal de vlucht zoals die van de
U2, wordt gemaakt me' agressieve be-
doelingen.

De Russische premier Chroestsjev
heeft: in Moskou een scherpe aanval ge
daan op president Eisenhower naar aan
leiding van de spiünagevluchten. Ik
zou niet graag in Eisenhower's schoenen
staan als hij in juni de Sovjet Tjpie be-
zoekt, zo zei Chroestsjev, want he4 volk
zal hem veel te vragen hebben.
Zowel Eisenhower als Chroestsjev be-
vestigden hun voornemen om de topcon-
ferentie volgende v/eek in Parijs bij te
wonen.

Overwinning voor de
Gaulle

De Franse nationale vergadering heef*
een grondwetswijziging aanvaard, die
he mogelijk maakt da 4 Afrikaanse lan
don lid van he 4 Franse Gemeenschap
blijven, ook nada4 zij volledige onaf-
hankelijkheid hebben verkregen. He4
voorr,'.* werd aanrf «nomen met', 280

tegen 174 stemmen. De opposi4ie, voor
namelijk de linkervleugel, had onover
komenlijke bezwaren 'tegen de wijz|e
waarop hier een grondwetswijziging lot
stend kwam.

Ze meent dat dit alleen had kunnen
gebeuren via een referendum of een
beslissing van een gemeenschappelijke
bijeenkomst van nationale vergadering
en senaa4.

Overleg in Den Haag

Na lange en moeizame besprekingen
tussen ministers van Buitenlandse Za-
ken van de zes Euromarkdandcn is als
voornaamste resultaat ui 4 de bus geko-
men de unanieme wens om weer tot
een gdsprëk te komen me 4 de zgn. kleine ESTA vrijhandelszone ge'eid door
Engeland. Het doel van di 4 hernieuwde
contec4 moet zijn he4 voorkomen van
een tarieven oorlog in Europa tussen
twee concurrerende economische blok-
ken. Op 16 juini kom 4in dit verband in
Den Haag een gesprek met de Britse
minister van Buitenlandse Zaken, Sel-wyn Lloyd. Deze heeft gisteren in Lon
den nog eens duidelijk gemaakt dat het
komende gesprek alleen inleidend is en
dat hij in Den Haag nie4 spreek 4 ui 4
naam van de 7 ESTA landen. Intussen
zijn Nederland en Wes4 Duitsland het
niet eens geworden over he4 opnemen
van de landbouw in de versnellings-
plannen voor de economische integratiebinnen de Euromarkt.

I Showroom BEATRIX I
Expositie Philips Radiomodelien I'jfjt), Hi-Fi
Gramofoons en Versterkers, Steieoapparatuur "
en de nieuwe goedkopere Philips TL-veilitx-
ting eu GloeilaiTipenarmatuien. Tevens op aan-
vraag demonstratie Philips Petroleum fornuis en
electrisch scheerapparaat
Al deze artikelen zijn o.a. ook verkiijgba&r bij- |

Electro Voice
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De heer en mevr. Fher-JPöttger
danken hierbij familieleden, vrienden
en kennissen voor de vele blijken van
belangstelling bij hun huwelijk onder-
vonden.

N0.1463

COMPETITIE V.H.O.
Terrein Berg en Dal

Zaterdag
EDO — ZIGO

Zondag
POMS — ZEEMACHT

Aanvang 16.30 uur

WEEKEINDDIENST 14—15 MEI
Haven dr A. de Grave telf. 345
Holl.-Binnen dr H. Harms telf. 93 ,

WEEKDIENST 16—21 MEI
Haven dr. A.P. Nelemans telf. 360
Huisbezoeken moeten voorf 10.00 uur
a.m. worden aangevraagd, tenzij spoed
gevallen.

HBS clubgebouw zaterdag 14 mei Rou-
lette. Uitsluitend toegangkelijk voor Ie
den. Aanvang 21.00 uur
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S-ümprogranima

ORIËNT THEATER vertoont heden 13/5
"GUNMAN'S WALK"

met Van Heflin, Tab Hurfer en James
Darren
Een keiharde Western vol spanning en
actie.
Holl.-Binnen heden 13/5: "A YANK IN
KOREA met Lon Mc Callister.
Holl.-Binnen morgen 14/5: "ACT OF
LOVE. met Kirk Douglas
Senteni morgen 14/5 = "WILD IS THE
WIND" met Anna Magnani
Haven morgen 14/5:

"A YANK IN KOREA"
me 4 Lon Mc. Callister, Bre*t King en
Larry Stewari. De sensationele oorlogs
film, die een kassucces is geworden.

REK THEATER vertoont heden slechts
voor een dag de zeer goede film

"ZWEI BLAUE AUGEN"
TWEE BLAUWE OGEN

metAlice Ludwig en Wenner Schlagg
Een film die U beslist niet missen mag
Heden in REK Leeftijd 18 jaar

RKS—ORANJELAAN
Zaterdag 14 mei 18.30 uur

KINDERFILM Entree leden f 0,25; volw
en niet leden f 0,50
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HOOGWATER TE HOLLANDIA
Zaterdag 14 mei om 08.00 en 20.00 uur.
Zondag 15 mei om 09.00 en 21.00 uur.
Zaterdag 21 mei om 04.00 en 16.00 uur.
Zondag 22 mei om 05.00 en 17.00 uur

Zeepaardje: Zaterdag 14/s—'6o aanvang
20.30 uur Schermdemonstratie onder lei
ding van Hr. Richter

N0.1467

Te koop aangeboden:
2 armstoeltjes, damesschrijfbu|reautje,
staande schemerlamp, boekenstandaard
bed me 4 schuimrubbermatras, petroleum
stel 3 pits.
Mevr. Drost, Pasterie Noordwijk tel 347

No. 1465

Vervolg van pag. 1

lELüGTRQ VOICE
Zojuist ontvangen Philips, Deeca, Póittana en
London Gramofoonplaten met de laatste hits
uit Nederland en Amerika, o.a. Catarina Valente,
The Blue Diamonds, The Fouryo's, The Butter-
flies, met o.m. Sweetheart, My Darling, Mijn
Souvenir, Marina, Morgen, Personality enz.

Ook Stereoplaten op 3„ en 45 toeren
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