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Malakka welgerde langingsrechten aan Nederlandse Dakota's
Maleise premier in Nederland

Officiële kringen in Den Haag beves-
tigen he 4 bericht, dat de regering van
Malakka heef 4 geweigerd landingsrech-
ten le verlenen aan twee Dakota's van
de N"derlandse Marine lucbtvaaridiens'-,
die op weg zijn naar Nederlandls-Nieuw
Guinea. Malakka lag r.iet rechtstreeks
op de rou4e van de toestellen, maar de
rech4en waren aangevraagd voor nood-
gevallen. De Dakota's vliegen via Sai-
gon en de Philippijnen naar Biak. De
transpor4vlieg4uigen zijn onbewapend
en hebben geen passagiers aan boord.
De regering van Malakka heef 4 geen re-
den opgegeven voor haar weigering,
maar die wordt in verband gebracht met
de vriendschappelijke be4rekkingen van
Malakka me4 Indonesië.
De Dakota's eullen worden gebruik4
voor patrouillevluch4en boven Nieuw
Guinea. Ze zijn Malakka inmiddels al
gepasseerd, en zullen spoedig in Biak
arriveren.
De premier van Malakka wordt vandaag
in Nederland verwacht voor een offi-
cieel bezoek. Zoals bekend heeft hij in
Londen de besprekingen van de pre-
miers van het Britse Gemenebest bijge-
woond. Na afloop daarvan bezoekt hij

een aantal landen op het Europese vas-
teland. Het is niet bekend wat het doel
van zijn bezoek aan Nederland is.

Gemafigderesolutie bij Velligheidsraad ingediend
Ceylon, Argentinië, Equador en Tunis

hebben gisteren in de Veiligheidsraad
een compromis-resolutie ingediend die
bedoeld is om de scherpe kantjes af te
slijpen van de ontwerpresolutie die de
Russische minister van Buitenlandse
Zaken Gromiko eerder op de dag indien
de. Daarin vroeg Gromiko de raad om
de Ver- Slaten te veroordelen wegens
spionagevluehten boven andere landen.
Deze vluchten noemde Gromiko een ge
vaar voor de vrede en daarom eiste hij
onmiddellijke stopzetting, alles onder
bedreiging aan he 4 adres van Amerika
en de landen die Amerikaanse bases
hebben. De Amerikaanse afgevaardigde
Cabot Lodge herinnerde aan de uil-
-spraak van president Eisenhower dat <je
vluchten na het incident van 1 mei wa-
ren opgehouden. Lodge zei verder dat
alleen door middel van wederzijdse
luchtinspecties het kwaad van eventu-
ele onverhoedse aanvallen in de kiem
kan worden gesmoord.
De. compromisresolutie, van Ceyloa
Argentinië, Equador en Tunis doet een
beroep op de Grote Vier om hun over-
leg zo spoedig mogelijk te hervatten.

Verder worden alle leden-landen van de
raad opgeroepen zich te onthouden van
handelingen die de spanning kunne.i
vergroten. De pogingen om overeenstem
ming te bereiken over ontwapening en
het staken van kernproeven, aldus de
compromisresolutie moeten met kracht
worden voortgezet. De veiligheidsraad
komt vandaag weer bijeen.

Zoavo ziet Peking nog als gevaar
Volgens de Zuidoost-Aziatische Ver-

dragsoi-ganisatie, bixj.»;- dc ureit-renue ex-
pansie van communistisch China een
voortdurend gevaar. In he in Ws
ton gepubliceerde jaarrapport van. de
SIEATO wordt gezegd dat de meedogen-
loze onderdrukking van Tibet de andere
landen in Zuidoost Azië voorzichtiger
ten opzidhte van. Peking heeft gemaakt.
Gewaarschiuwd wordt togen China's po-
gingen om door middel van economische
wapens de stabiliteit en onafhankelijk-
heid van zijn nabuurlanden te onder-
mijnen. Het rapport verschijnt 'n week
voorda4 ;n Washington de minis4er va»n
de ach 4 SEATO-landen voor hun jaar-
vergadering bijeenkoimen.

Japanse oppositie wil
geen bezoek van

Eisenhower
De Japanse socialistische partij die in

de oppositie is heeft de Amerikaanse re-
dering verzocht he* bezoek van presi-
dent Eisenhpwer aan Japan af te galas-
ten: Het verzoek werd gedaan in een on-
derhoud tussen de partijvoorzitter Asa-
numa en de Amerikaanse Ambassadeur.
Eisenhower komt op 19 juni in Japan
aan. De socialistische partij meen 4 dat
di 4 bezoek nie4 gelegen kom 4 ,gezien de
onrust in Japan over het Amerikanns-
Japanse VeiligheidsvercVag-

Ze waren nog steeds in
oorlog

Ui 4 de rimboe van Guam zijn binnen
drie dagen 4wee Japanners 4e voorschijn
gekomen, die daar waren ach4ergebleve
ven in de Tweede Wereldoorlog. Geen
van beiden wis4en ze da 4 de oorlog in-
middels al vijfden jaar was afgelopen.

Oorlogsmisdadiger
Eichmann gegrepen

Een van de beruchtste oorlogsmisda-
digers aller tijden de voormalige kolonel
van Hitlers SJ9. Adolf Eichmann, is na
vijftien j;:ar gegrepen door de Israëli-
sche geheime diens 4.Eichmann is op een
nie4 bekendgemaakte plaats gevangen
gezet. Ds opzienbarende arres4atie werd
gisteren in het parlement bekendge-
maakt door premier Ben Goerion.
Eichmann zelf zeg 4 veran4woordelijk 4e
zijn voor de moord op 6 miljoen joden.
Over zijn gevangenneming wordt een
diep stilzwijgen bewaard. Men meen 4
in Israël echter 4e weten da 4 leden
de geheime dienst hem door 4al van
landen hebben geschaduwd-

PrinsBernhard
in Argentinië

ZKH Prins Bernhard is aangekomen
op het vliegveld van Buenos Aires. Hij
treedt op als leider van de Nederlandse
delegatie, die de feestelijkheden 4er ge-
legenheid van de ?ioßderdvijf4igjarige
onafhankelijkheid van Argentinië zal
bijwonen. Die dag biedt de Prins in de
Nederlandse ajnbassade aan presiden4
Frondizi en een aantal ministers een
lunch aan.
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Enggrosheelt te uiden van vloedgolven
Het dorp Enggros bij Hollandia heeft de laatste dagen te lijden van ongekend

grote verschillen tussen eb en vloed.
Een gevolg hiervan is, da 4 het water enkele malen per dag abnormaal snel on-
der dit op paien gebouwde dorp doorstroom 4 zodat de zandbank waar het
dorp op gebouwd is zich verplaatst.

Gisteravond waren reeds vier huizen ingestort en men vreesde dat er in de
loop van de nacht nog meer aan he4 water ten offer zouden vallen. De Korano
van Enggros heeft z ; ch reeds om steun tot hel bestuur in Hollandia gewend.
Met name ffé .Sfehadê' aan de varkens e . kippcnstapel van de bewoners van Eng-
gros is aanzienlijk.

Men mag deze ongebruikelijke ver-
schijnselen beschouwe e als een gevolg
van de cardbe Chili in Zuid
Amer:' .en zich
van dat i over de

le Zuidïëi n aajjzien-
lijke schade aangericht in landi
op duizenden mijlen afstand van het
centrum der aardbevingen verwijderd

Gis4eroch4end kwamen al ui 4 verschei-
dene landen i binnen over
Steeds groter wordeinde dodencijfers,
schade aan vissersschepen en havenwer-
ken. In c.e loon van de dag kwamen nog
nieuwe meldingen ui 4 Japan, Ha-
wai Nieuw Zeelard
Nieuw Guinea. Ook Aus4ralië voelde he 4
effec4 vpji de vloedgolf die verschillen-
de s4randen deed onderlopen terwijl
zich langs de kust van Queenslan
ongewoon hoog tij voordeed.
In Hawai zijn minstens 51 persoenen om
bet leven gekomen 4oen vloedgolven de
s4randen sdhoo» en zich in de
gebouwen der kustplaatsen s4ort4en. De

Hawai is 4ot noodgebied ver-
klaard- De roffen s'
Hilo, waar behalve een vijftiental doden
nog 57 personen werd : en 57
and» - d.

Verwarde berichten komen v
e eiland Honsju, waar men nu
.
doden. 300 vissersbot er», zouden zijn weg
gespoeld.

De hele kus' van Alaska is in s4aa4
>araatheid gebracht. Een serie van

boogs4e vijf me-
; zou zijn. het eiland

bij Alaska. Persoonlijke onge-
lukken deden zich nie4 v

De haven van Litt] >ton in Nieuw Zee-. beden ondervonden
door een ongev . . tij. He' water

tot vier meter boven het R(
,

li - -lieuw Guinea.
Vissersboten werden in zee gesleurd en
de winkels aan de waterkan 4 kwamen
in he4 wa4er 4e staan.

In Chili zelf word 4 de dodenlijs4 nog
steeds groter- Men spreekt reeds van
■ len en 15 000 gewonden. Honderd

j.togeii bc da 4 de
schokken in he 4 Chileense gebied in
s4erk4e overeenkomen mei die welke in
1906 de Amerikaanse stad San Francisco
verwocst4en.

Suriname verbreekt han-
deisbetrokkingen met
Zd-Afrika
PARAMARIBO [A.N.P.] — De Suri-

naamse minister van algemeen zaken
heeft bij beschikking bepaald, daf de
i-'-i uae-e*'"1 minister van sconctniodhe

on voorzieningen zul treffen t<yt

stopzetting van het handelsverkeer tes-
sen Suriname en Zuid-Afrtka. Er zal
een overgangstermijn van drie maanden
voor de afwikkeling van de lopende
transacties in acht worden genomen.

Deze beslissing is genomen naar aan-
leiding van een door de Staten van Su-
riname aanvaarde motie tegen de apart-
heidspolitiek in Zuid-Afrika.

Gevangenen pleegden
verzot

Bij een Inspectie van de bar
van de strafgevangenis te Hollandia
Binnen, is door een aantal gevangenen
verzet gepleegd. Tijdens het handge-
meen dat hierop volgde, liepen het hoofd
gevangenis wezen, de heer Schuyer en
een tweetal gevangenen lichte verwon-

en op.

Eerste „echte” modeshow
in Hollandia

Volgens sommigen was de modeshow
van za4erdag in het HBS clubgebouw,
met thé complet, de eer.
show in Hollandia.

Di 4 zou de eerste keer gewees4 zijn,
da4 een modehuis m Hollandia d.m.v. 'n
show het publiek in kennis bracht me 4
de hieuws4e ontwikkelingen om mode-
gebied. Da' Modehuis "Jossy" nog nie'
even. beroemd is ais haar Parijse con-
current Dior, en da 4 de mannequins al-
len amateurs waren, doet aan de presta-
ties die geleverd zijn weinig af. Op char
mante wijze werden de verschillende
modellen aan de aanwezigen "gebrach4".
Een verrassing was, da 4er ook een man-
nelijke mannequin opkwam, die daar-
mee aantoonde, da4 "Jossy" het nie4' al-
leen op de vrouwelijke helft vaïl hol-
landia had voorzien.

Het hoogtepunt van de show was een
comple4e bruidsstoet, inclusief bruids-
moeder, die te oordelen naar de reac4ies
van he 4 publiek veler bewondering
oogs44e.
Ds getoonde modellen waren afkomstig
ui 4 het atelier van "Jossy" zelf en wa-
i-ji geüeebeiijk im'WW.''- eumroie.
Als mannequins traden op Mevr- Schreu
der, mej. Blauw en de tweelingzusjes
Blauw, mej. Von Ende, Madeleine Lefe-
bre, en Harry Tan.

iu^j.l *jii ander w^rd georgauiseciu 'er
gelegenheid van het eenjarig bestaan
van Modehuis "Jossy".

Op donderdag, 26 mei [hemelvaarts-
dag] zal de Nieuw-Guinea Koerier

nie4 verschijnen.

Critiekop de wijze vanpublikatie der Delesie-

maatregelen
Nie4 alleen de socialistische oppositie,

maar ook de nie4 socialistische peis in
de afgelopen weken

éring gehad voor de wij-
ze waarop i
voorgenomen versterking van de defen-
sie van Nieuw Guinee, heeft bekend ge-. Het socialistische kamerlid De
Kad4 heef 4 bij het deba4 in de Tweede
Kamer he4 woord "politieke blunder" ge
bruikt. Elseviers weekblad geef 4 hem
wa1 de wijze v,,n publicatie betref 4 vol-
kom-..» ::- be 4

ne en
mili4aire maatregelen noch onze Na40-, .noten, noch ons eigen par;
op verstandige manier geïnformeerd
was. He 1 enige wat minister Visser
thans bereikt heeft, is da 4 hij president
i ao op een presenteerblaadje
i.ieuv.--. n voor Neder-
landse agi4a4ie heef' ■den-
In de Australische pers, die ruime aan-
dacht arp d( vi e king van .
van Nieuw Guinea heet 4 geweid, toon4

men veel begrip voor de genomen maa4-

de grootste krant van
Australië, de onafhankelijke Sydney
Morning Herald laat door schemeren,
dat de aankondigingvan de maatregelen
wat wel rustiger had gekund.

Handelsbesprekingen
Japan - Benelux

In Tokyo zijn besprekingen begonnen
over uitbreiding van he4 handelsverkeer
tassen Japan en de drie Ben<
Een woordvoerder van het Japanse mi-
nisterie van Buitenlandse Zak;
dat 1 -r' was te ko-
men to4 wederzijdse opheffing van dis-
criminatie op he 4 gebied van handel en
invoerrechten. Japan stel 4 het bijzonder

1 de Bern» ich be-
reid hebben verklaard de kwestie van
de zogenaamde "on4snappings-clausule"
4e bespreken in de GATT, de algemene
overeenkomst voor handel en tarieven.

Chinase boerenin
verzet

Volgens het communis4isch Chinese
persbureau Nieuw China skü4 de invoer
van he 4 communestelsel op I

land op e- E van ver-
ze4. In .-eden en dorpen zou he4

■»s'-e tijd tot oi leden zijn
gekomen. Dit bureau noemt één geval
met mme, in Swatou in de provincie
Kwatoeng souden Loeren de overheids-
uuicviux ■"»».■ '■»»" .»»"-» »■» -vi pii net meu-
bilair hebben vernield.

Verkiezingsslachtef-
fers in Songe

kongolese s4ad Kamina zijn vier men-
sen om he 4 leven gekomen.

Veer4ien Kongolezen werden gewond.
In de andere Kongolese s4eden, waar
gisteren al me 4 de verkiezingen was
begonnen, Elizabethstad, Jadetstad en
Leopolds4ad is he 4 vrij rustig gebleven
Morgen word 4 hier de uitslag verwacht.



W. Eekhout, jong kolonel met oologservaring
Nadat bekend was geworden, dat Kolonel Eekhout was benoemd 404

commandan4 van he4 Nederlandse infanterie detachement dat binnenkort naar
Nieuw Guinea zal worden uitgezonden, stend hij *e Harderwijk vertegenwoordi-
gers van de Nederlandse pers le woord.
Aan de "Volkskrant" en de "Maasbode"ontleenden wij de volgende bijzonderhe-
den over dit gesprek:

In de Jan van Nassaukazerne te Har-
derwijk verbelde kfalonel Eekhout
een paar bijzonderheden over de
toekomstige defensievers4erking op Ne-
derlads Nieuw;Guinea. Hij moe
verontschuldigen door he4 antiwoord uil
veiligheidsoverwegingen schuldig te blij
ven op verschillende vragen. „Ik zal een
functie krijgen in de sitaf van de com-
mandan zeemach4 Nieuw-Guinea. Hij is
de operationele bevelhebber van

»dse strijdkrachten. In die sfaf
kom 4het commando over de land.
onderdelen voor mijn rekening. Ik zal
de beslissingen en opdrachten va
commandant zeemacfl
Deze organisatie is aangepas4 aan de spe. We zullen zeer
geleidelijk bepaalde 4aken van de mari-
niers gaan ove ihische» hun
handen dan we
ken waar ze eigenlijk voor bestemd zijn.
PATROUILLE LOPEN

Wij zullen he4 land moeten bewaken
tegen infiltraties. Op grond van mijn we
tenschap hierovélr — en dat is voorna-
melijk ui 4 de kranten — meen ik, dat de
versterkte strijdmacht daarvoor voldoen
de zal zijn. De jongens dullen het groot
ste deel van hun tijd moeten besteden
aan patrouille-lopen. Daar zal hun op-
leiding hier in Nederland al hoofdzake-
lijk op zijn toegespitst. Ik verwacht veel
van de Nieuw-Guinc<a-de4achementen.
Het is een wereldbekend feit, dat juist
de Nederlandse militair zon wonderlijk
aanpassingsvermogen heeft. Dat js ge-

bleken in Indonesië, dat heeft alom
w;aartlering gevonden in Korea. Mei: na-
me daar heeft he 4 optreden van de sol-
daten uit Nederland sterk stimulerend
gewerkt.

Zoals destijds voor Korea zullen de
detachementen ook voor Nieuw Guinea
registratief worden uitgezonden onder
het regiment «Van HeuUz."

De staf in Den Haag stelt veel prijs op
vrijwilligers met tropenervaring, zoals
bijvoorbeeld militairen van he 4 voorma-
lige KNIL. In Nieuw-Guinea zal grote
aandach4 WOrden besteed aan de wel-
zijnszorg van de detachementen. De or-
ganisatie van de geestelijke verzorging
en van de gezondheidszorg zijn al uit-
voerig bekeken. Er zullen verschillende
aalmoezeniers en veldpredikers mee-..... .„ff" ' li 'o^ nn.V. ' _-" ~ .-..'-,..■— _.~,>._~
gclClll. WlttC UV. ACUAtjllillWl- v^ W-l

zal ook een inlichtingendienst worden
meegezonden.
Deze gaat samenwerken me' de "secret
service" v&u de marine en van he 4 bin-
nenlands hesti'tir on Nieuw Oninp

Gvt-i even*ucle iuuiunia-n. nu:4 de uu
litaire organisatie in Aus4ralisch Nieuw
Gudnea is kolonel Eekhou4 nie4s bekend.
Er zijn nog wel meer aspecten, waar-
over de nieuwe commandant weinig of
geen bijzonderheden kan geven. "Het is
allemaal nog in voorbereiding. Etr kan
van alles veranderen. In Nieuw Guinea
zal wel blijken of he 4 goed is gepland of
niet"

' Kolonel Eekhout is typisch de man,
die he 1 Nederlandse landraach.l-dc4ache,-

rrtoé4 leiden. Hij is een militair
peneryaring. Hij ken* het

prak4ische militaire werk als nie4 zo
heel veel anderen en hij heeft oorlogs-
ervaring. Kolonel Eekhout werd dus
door de chef van de generale stef aan-

iht voor de nieuwe functie.
Eén avond w^as er voor nodig om te be-
slissen. „Zal ik gaan," vroeg kolonel
Eekhout zijn vrouw nada4 hij in Den
Haag over de nieuw^e functie was ge-
pols'. "Ja, dat moe 4, natuurlijk," zei zij.

Kolonel Eekhout is een korte, tame-
lijk robuuste figuur me' kor 4 d
1 Zijn gezicht is innemend. Ds
blauwe ogen zijn vriendelijk en boel
vaak speelt er een glimlach o»m de mond
Gek de lachrimpeltjes rond de ogen zijn

[en van zijn gevoel voor humor.
t>ehal : vriendelijk, bescheiden-,

sn man, steekl er in deze
liguur een keiharde officier die veel van
zijn. mensen vraag - Hij kan da 4 ook
doen omda4 hij als leider bijzonder
w^>iul g^vvaaxueciiL

Zijn vrouw, zijn zoon en zijn twee
gdochters zuuen hem hppeuilijk zo

byoei ■ »:.'ijjß volgen. nolla
word' voor lie4 gezin Eexhout voor drie
jaar de nieuwe woonplaats. „Ik heb ge-
lukKig l-. . soldat-envrouw," zegt
de_koionel. Hij is erg gelukkig met de
nieuwe opdrach4. Het werk op Nieuw-
Guinea 4rek' nem aan en nij vertrouwt
met he4 hem toegewezen detachement de
taak, die hem werd opgelegd, goed 4e
kunnen vervullen.

Kolonel Eeklrou' werd in Ba4avia ge-
boren 6 juni 1917..,.Hij moe4 dus nog
drieë|nveertig jaar worden. Negentien
was hij bij het begin van zijn. fraaie
loop»baan op de Koninklijke Militaire
Academie in Breda. Hij werd KNIL of-
ficier in 1933 en vertrok naar Neder-
lands-Indië. Hij nam deel aan de strijd
4cgc:i de Jap i i werd krijg
vangen gemaaßt- Na de bevrijding reor-
ganiseerde hij KNIL-troepen aan Surna-
tra's westkust. Generaal Spoor dankte
hem daar schriftelijk voor.

Een half jaar is hij al in Nieuw-Gui-
nea geweest. Dat was in de eerste jaren
na de oorlog. Hij volgde er de opleiding
aan een parachu4istenschool en werd
commandant var. de parachutisten in
BanüOeintg. uu op 'wp«« no'itiële a
leidde hij landingsaciies, vier in totaal,
binnen een tijdverloop van nog geen
drie maanden. Hij kreeg daarvoor de
Bronzen Leeuw. Tien jaar geleden onge-
veer einp bii ovp-1" »»hhi' de Koninkïiike
i —;..,.,„hi 'verct kori i:.::~~^. lid Y"~
he4 Nederlandse Detachement: Verenigde

Naties en vertrok naar Korea. Na het
sneuvelen van overste M.P-A. den Ou-
den werd hij als majoor benoemd tot
commandant Van he 4 Nederlandse de4a-
chement. Eind 1951 kwam hij als over-
s4e in Nederland terug-

Bij de vierde divisie had hij een staf-
functie en 1 november 1958 werd hij

commandant van de Infanterieschool in
Harderwijk. In een interne samenkomst
draagt hij 't commando over aan zn op
volger. „De troep is er nk 1 eens", zegt
hij. Met zijn gedachten is hij misschien
al wel in Nieuw Guinea, maar tot op de
dag van zijn afscheid moes 4 de school
nog zijn volle aandacht hebben.

Een gr>^e liefhebberij, het: parachute-
springen, zal hij er voorlopig aan moe
*en geven. He4 voorzii4erscf.ap van de
Eerste Nederlandse PairaehiutistenclUb
moet hij overdragen. „We zouden deze
zomer weer springen," zo zegt hij,
„maar da 4 gaa4 nu nie4 door." Voorlo-
pig zullen er bij zijn 4wee- of drieën-
tachtig sprongen — „da4 weet: ik niet. i Li uwe worden gevoegd
Bescheiden als hij is, scherm 4 hij nie4
graag nie4 gro4e getallen- Maar het aanf-

m zijn onderscheidingen mag er
zijn= twee Amerikaanse, een Koreaanse,
een onderscheiding van de Verenigde
Naties, zes Nederlandse en twee Belgi-
sche. Hel j s te hopen dat er wegens
s4rijd op Nieuw Guinea geen onder-
scheiding bij hoef 4 4e komen. Strijd zal
hopelijk nie4 nodig zijn.

KERKDIENSTEN
EVANGELISCH CHRISTELIJKE

GEMEENTEN
Hemelvaartsdag, 26 mei

HOLLANDIA
Pauluskapel 8.30 uur Ds. J. Drost.
Kloofkerk 18.30 uur Ds. J. Drost-
HOLLANDIA — BINNEN
Nieuwe Kerk 8.30 uur Ds W. Sirag.
St-nteni 10.15 uur Ds W. Sirag.

Heftigeoppositie tegen
Turkse ragaring

De studentendemonstraties in de gro4e
Turkse s4ede»n zijn te beschouwen als de
eers.e '-.kenen van een oproer tegen een
in toenemende ma4e autoritair en van
zijn macht misbruik makend régime.
Zij blijken van temeer betekenis wan-
neer men de buitengewone disipline van
de Turkse natie in aanmerking neem 4.

De eerste jaren nada4 Bayar en Men-
deres me 4 hun demokratische pariij aan

wind waren gekomen [in 1950],
scheen de democratie zich in goede rich-
4ing te ontwikkelen- Toen geraakte de
regering', ten dele door haar eigen fou-
ten, in economische moeilijkheden en
on4s4ond de mogelijkheid da 4 het volk
zijn sympathie aan de oppositie zou ver-
lenen. Premier Menderes verscherpte de
strijd tegen de oppositiegroepen op on-
democratische wijze. Toch behaalde de
Democratische Partij m 1957, bij de
laats4e verkiezingen, minder stemmen
dan de drie concurrenten tezamen. Zij
kewde overigens dank zij het —~cli££ssysteen, nüe» een grote ovennach4
in de nationale vergadering terug. De
nauwkeurige verkiezingsuitslagen zijn
echter nooi4 officieel gepubliceerd.

De vrije por« -vai.- Menderes een doorn
!-.i I.J uu& ;..,.,,,;.,,..«-.. journalisten we:-
üou vooral ma L9&S door de rechter ver-
oordeeld. Daar het kennelijk de bedoe-
ling was de pers 4e muilkorven, heeft
he 4 Internationale Persinstituut in een
resolutie onlangs van de Turkse rege-
ring geest, dat deze de Turkse kranten
de vrijheid Van he4 woord zou terugge-
ven.
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Kori daarna nam Menderes zijn 4oe-
vluch4 tot maa4regelen die ver boven
de inperking der persvrijheid uitgingen,
ledere poli'ieke ac4ivi4eit werd voor de
duur van drie maanden verboden, ter
wijl een parlementaire commissie een
onderzoek zou instellen naar de werk-
zaamheden van de Republikeinse Volks-
partij, veruit de groo4s4e oppositie-p r'ii

Da 4 voorts de 76 jaar oude oppositie-
leider Isrne4 Inönu van hoogverraad
werd beschuldigd, heef 4 veel verontwaT
dicring gewekt. Hoe men ook zijn partij
beoordeelt, bijna niemand kan er geloof
aanhechten dat d^ "Pasja", de ove-rwin-
naar van Inönu en Ata tuks opvolger die
als president der republiek na 1945 de
democratie invoerde, zijn volk schade
wil toebrengen.

Elke nieuwe autoritaire maatregel
doet de geprikkeldheid der Turken 4oe-
nemen. De economische moeilijkheden

nemen na een door royale buitenlandse
hulp bewerkte pauze weer 4oe. De aan-
gekondigde uitwisseling van bezoeken
4uesen Menderes en Chïtoe^tjo^ moet
verwarring s4ichten, wan 4 voor de Tur-
ken is en blijf 4Rusland de erfvijand.

Daarom mag men van een regerings-
wisseling in Ankara geen wezenlijke
koersverandering van de buitenlandse
politiek verwach4en. Een 4oesplitsing der
binnenlandse tegenstellingen zal eerder
een verheviging der na4io.nalis4ische ge-
voelens teweegbrengen dan een groeien-
de sympathie voor he 4 communisme.
Maar onrus 4 in Turkije het oostelijk bas
4ion van de Na40, is beslis4 geen ver-
werking voor he4westen.

Radioprogramma
DONDERDAG 26 MEI 1960

12.01 uur Muriek op verzoek [ex4ra uit-
zending]; 12.35 uur Wessel Dekker e.z.
Mandoline orkes4; 12.47 uur Hawaiian
Serenade, Felix Mendelssohn e.z. Hawa
iian Serenadérs: 1300 ulur Nieuws; 13.10
uur Joe Sullivan, piano; 13.22 uur Qua-
drilles en Polonaises gr. pi.; 13.38 uur
"Stars en Styles"; div. artiesten 14.G0
uur Sluiting 20.00 uur Herhaling Nieuws
weerbericht, 20.15 uur Donderdagavond
ooncer4. a. Ouverture Leonore nr. 3 in
C gr. t. op- 723 Bee'hoven, b. Co*cert
voor viool en orkes4 in D. gr. t. op 61
Beethoven solist-. Herman Krebbers,
viool. Beide werken worden uitgevoerd
door het Residentie Orkest olv. Willem
van Otlerloo, 21.45 uur Ka4h. Avond-
overdenkipi<?, 22.00 uur Victor S.ylves4er
e.z. orkest spelen rWuziek van .Te-rome
Kern, 22.23 uur Ho*cha Trio, 22-33 uur
Night in Havanna, Perez Prado e.z. or-
kest. 23.00 uur Sluiting.

VRIJDAG 27 MEI 1960

06.30 uur Na de douche, 07.30 uur Slui
4in»g, 10.00 uur Muziek in de ochtend
me4 waarin opgenomen de RONG ex-
presse, 11.00 uur Sluiting
2000 uur Nieuwsbericht, 20.15 uur "Tn
de warwinkel", een bont programma
uit de RONG-teko. Productiel Hans Oos
terhof. 21.30 uur Leroy An*hony e.z. or-
kes4. 21.47 u!ur Frcfdy, zang en Hors 4
Wenda e.z. Rhytm Boys. 22.05 uur Jan
Corduwe"er e.7. orkes4, 22.25 umr Errol
Garner, piano, 22-35 uur Sjpirituals door
de Ames Brothers. 23.00 uur Sluiting.

H „INTERTOER"

lagenS ..WfiVCOT" AusrtraEia F»Sy. LTD
Belast zich met passage-boekingen van Nederlands Nieuw-Guinea naar

NederSand via Sydney, Panama of Suez.
Alle gewenste inlichtingen zullen U. indien gewenst bij U thuis, worden
verstrekt.

Belt U hiervoor Hla. 93.
Tijdetifk adres : BOEKHANDEL

Qcbr. TEÜLAAK

filmprogramma

REK THEATER

"MISTER ROCK AND ROLL" is hier

ROCK and RÖLL met
LITTLE RICHARD
SHAYE COGAN
CHÜCK BERRY
BROOK BENTON
FERLIN HUSKY
LA VERNE BAKER
THE MOONGLOWS
FRANKIE LYMON and
THE TEENAGERS
in de 100 "/« volle muzikale film
"SONG AND JAZZ FESTIVtAL"

met als ROCK AND ROLL koning
ALLAN FREED

Hoor LIONEL HAMPTON and is Band
Een film vol ak4ie en plezier. Genie 4
deze en de volgende avond van

"SONG AND JAZZ FESTIVAL"
Heden 25/5 en donderdag 26/5 de

PREMIERE IN REK
Alle leeftijden
Spoedig in REK

"ZWEI BLAUE ALGEN"
[TWEE BLAUWE OGEN]

slech4s voor een dag.

ORIËNT THEATER vertoont heden 25/5
en morgen 26/5

"THE SAGA OF HEMP BROWN"
me 4Rory Calhoun, Beverly Garland en
John Lai'ch.

He4 boeiende verhaal van luitenant
Hetnp Brown- Die vervolgd werd voor
een misdaad, die hij nie4 pleegde. Een
rusteloze speurtocht 4e voe4, 4e paard
en per kenniswagen.
In Ci:;emascope en technicolor.
Holl.-Bïnnen morgen 26/5: "CANNIBAL
ATT*CK" me 4 Johnny Weismuller.
Sen4ani morgen 26/5: "TALL MAN RI-
DING" me 4 Randolph Scd%

Terrein Berg en Dal donderdag 26 mei
Aanvang 15.45 uur Veteranen

Burgers — Marine officieren
Aanvang 16.30 uur
Bondselftal VHO — Bondselftal VBH
EnjfreeprijizSen: Tribune f 1,50; staan-
plaatsen f 0,75; schoolkinderen f 0,25

Vanaf 25 mei 1960 word* de Polikli-
niek en Algemene praktijk te Hollan-
dia Binnen overgenomen door Dr. 11.
Harms, 4elf. 94-

ZIGO. Zaterdag 28 mei kinderfilm "Jo-
pie Slim en de Draak" Entree kinderen
f 0,75; volwassenen f 1.—; Aanvang
18.30 uur.

1537

Wegens vertrek te koop:
FIAT 1100 bouwjaar 1057 km. SStend
27500
B.M.W. 500 cc bouwjaar 1954
Te bevr. Netten, V.A.M.

-1527

Wegens vertrek 'er overname
Pfaff haridnaaimaehine i-pr.c.
Kodak kleinb. camera Retina,
radiotafeltje, grote ruimkoffer.

Roes 4, Dumasste. Noordwijk telf. 412

Vervolg van pa*:. 3

thans voorradig keur collectie
SPORYSHWÏS

van de merken
(MÜUTIC, HURRICANE
en KARMBNA

kleine voorraad ecxlusicf voor Hollandia
Voorts o.a. ELIANTO SflEfFi'R* en LARNACA

ovenuigi u zelf. _____
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