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„Kapel Doorman” Krijgt in Australië
normaleontvangst

In he 1 Australische parlement in Canberra zijn vragen gesteld over de Aus-
tralische gedragslijn 4ijdens het komende bezoek van he4 Nederlandse vlieg-
dekscfcip Karel Doorman aan dat land.

De plaatsvervangend minister van Buitenlandse Zaken verklaarde dat
het schip de normale eerbewijzen en behandeling zal ontvangen die elk vreemd
oorlogsschip da 4 Australië, Ibezoekt, krije*.

De vragen die in he 4 Australische par
lement werden gesteld over de behande
ling die de Australische regering denk 4
te geven aan de Karel Doorman wan-
neer da 4 schip Aus4rali,ë aandoe 4, zij»n
kennelijk ingegeven door ongerustheid
over eventuele Indonesische reacties.

De Australische plaatsvervangend mi
nister van B»uitenlandse Zaken Sir Gar-
field Barwick verklaarde echter da 4 er
geen reden was om he 4 schip te behan-
delen dan andere bezoekedde» buiten-landse oorlogsschepen. De Karel Door-

i informeel bezoek op
doorreis naar Nieuw Guinea en andere
havens daarna, zo zei hij. De Karel
Doorman wordt volgende maand in Zuid
en Oosl* Australië verwaohf. -Hfet zal
in AustraljJl water en olie kunnen ten
ken.

Sir Garfield zei nog, dat hij de Indo-
nesische ambassadeur in Canberra, al
voordat bekend werd dat deKarel Door
man Australië zou bezoeken, er van
had in konnins gesteld dat bij een even
tueel bezoek niet Van de gebruikelijke
procedure zou -worden afgeweken.

Dit diende nie4' te worden gezien als
een bevoorrechting van Nederland of
een achteruiteetting van Indonesië, al-
dus de minister.
NIEUW GUINEA NIET IN DE U.N.O.

Een lid van de Australische T
Opposi4:e deed voorts he4 voorstel
naar aanleiding van de defensiemaat-
regelen in Nederlands Nieuw Guinea,
de status van he 4 gehele eiland Nieuw
Guinea in de Verenigde Naties aan de
orde te stellen.

Sir Garfield antwoordde hierop da 4
een ' 'tap over het gehele gebied
nie4 aan de orde gesteld zou worden.
Australië en Nederland waren beide in
staat om hun internationale verplicht-
ingen na te kometn, aldus de minister

Zoals bekend is momenteel ongeveer
een kwart van he4 tetale eiland een be-
heerschapsgebied van de Verenigde Na-
ties, nl. he4 vroegere Duitse gebied
Nieuw Guinea, dat na de eerste wereld
oorlog door Engeland en later door Aus-
tralië werd overgenomen, eers4 als man
daatgebied vam de Volkenbond en later
als beheerschia.psgebi'ed van de Verenig
de Na4ies.
COMMANDEUR FERWERDA: "We zul-
len Indonesië niet onnodig irriteren"

Me 4 de Karel Doorman die inmiddels
uit Nederlands is vertrokken gaan in
teteal 4ien Seahawks mee voor de lucht
verdediging van Nieuw Guinea, 8 Aven-
gers voor verkenning en onderzaeeboo4-
bes'-rijding en twee helikopters. Dat
zijn ongeveer 7 teestellen minder dan
normaal, omda4 de 12 Hunters in de
hangars veel ruimte opeisen. Zij zullen
later worden verscheept.

„Wij zullen Djakariia nie4 onnodig)
irriteren door in de buur 4 te komen
van de eilanden bij Nederlands Nieuw
Guinea. Hoewel Indonesië Nieuw Gui-
nea tot zijn grondgebiea reken 4, zullen
we onze eigen territeriale wateren daar
natuurlijk rus4ig bevaren. Aan de Indo-
nesische kan 4 kunnen we de vrije zee
zo ver opgaari als redelijkerwijs aan-
vaardbaar is. Ik stel me voor dat de
oefeningen me 4 die andere Nederlandse
mar%ie e-enheden bij voorkeur aan de
andere zijde van Nieuw Guinea zullen
werden gehouden". Dit vertelde comman
deitr A.P. Ferwerda, de bevelhebber
van het marine smaldeel. Volgens hem

de vliegtuigen van de Karel
Doorman, hoewel ze onder Amerikaan-
se controle staan door de financiering
uit Washington, wel degelijk worden
gebruikt tegen de Tndone^'örs als dte
een daad van agressie souden and^- - —
men. ..Wij maken r,i"4 h!°* °.m;

daar deel uit van de Nederlandse :'<-"■''■
krachten en staan als zodanig
blwel vam die cpmmiamrïan4 zeemacht
Apc-iw Guinea. Wij zullen van onze kant
echter uiterst waakzaam zijn niets te
doen wa4 Djakarte als provocerend zou

i opvatten. Ds Karel Doorman
zal ook na zijn terugkeer in Nedpriand
half december, kunnen worden ingeze4
bii agressie van Indonesië tegen Nieuw
hlu\i!neai". Comlmaindelur Fferwerda zei
desgevraa»gd da 4 ook gedacht fe aan he 4
eventule gevaar van Indonesische mij-
nen in de wateren van Nieuw Guinea.

..Ik hoop dat wij tijdig iin de gaten
hfibben of en zo ja 'waar mijnen zullen
liggen". He 4 smaldeeü -telt ruimi 1700
koppen,: ruim 1200 op de Karel Door-
man en 250 op elk van de beide ver-
gezellende jagers.

De commandant van de Karel Door-
man is kapitein ter zee A..J. Marcus,
van de "Groningen" Kapitein luitenant
ter zee CE. Woldering en van de "Lint
burg" kapitein luitenant ter zee V.R.V.

Winkelman. He 4 smaldeel zal eind juli
te Hollandia aankomen.
Conferentie te Djakarta

over defensie
Oost-Indoneste

De regiorjale commandanlten en die
provincie-gouverneurs ui 4 heel Indone-
sië zijn maandag in Djakarta een con-
ference begonnen ter bespreking van de
ontwikkelingen 4ijdens de noodtoestend
in Indonesië en van de Nederlandse
militejre plannen in Nieuw Guinea.

He 4overleg wordt geveerd achter ge-
sloten deuren maar volgens welinge-
lichte kringen zal de toestend in Neder
lands Nieuw Guinea he4 belangrijkste
punt 0p de agenda zijn. Naar verwacht
word* zal de Indonesische verdedi
positie in Indonesisch gebied dicht bij
Nederlands Nieuw Guinea worden be-
studeerd en zullen plannen worden op-
gesteld om een eventueel gebruik van
geweld te beantwoorden. Waarnemers
ach44en he 4 belangrijk da 4 de conferen
tje die 4wee dagen duurt, slechts enke-
le dagen voor de terugkeer van Soekar
no van zijn wereldreis word 4 gehouden.

Verwacht word 4 da 4 generaal Nas»ution
de president bij zijn aankems4 volledig
zal inlichten over de veiligheidssituatie
en_ de Indonesische militaire krach 4 in
de provincies die aan Nederlands Nieuw
Guinea grenpten. Nasu4io»n verklaarde
zondag da 4 in opdracht van president
Soekarno zelf versterkingen paar de
provincies worden gezonden. Hij her-
haalde ook een vroegere verklaring:
~Wij consolideren onze troepen om me4
alle mach 4 een gebruik van geweld door
de Nederlanders te beantwoorden".
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Nieuws uit SORONG
Nieuw Politie- en Havenkantoor over-
gedragen

Woensdag 25 mei j.l. werd te Sorong
het nieuwe politie- en havenkan4oor of-
ficieel geopend. Hoewel he 4 gebouw
reeds enige 4ijd zowel door de Stads-
poli4ie als door de Havenmeester in ge-
bruik was genomen, wilde men te»ch he4

nieuwe en zeer fraaie gebouw met enige
pledhtJigïjeid aan de gebruikers over-
dragen. Daartee waren op bovengenoem
die datum een honderdtal genodigden
in he4 nieuwe kantoor bijeengekomen.

Onder de genodigden merkten wij op
de Hoofden van Plaa4selijk Bestuur van
Sorong en Doorn, de Algemeen Verte-
genwoordiger der NNÖPM, de Afde-
lingjSi' Commandant' Algemene ÏPolitib
Wes4 Nieuw Guinea, de Hoofdvertegen
woordiger der HBM en nog vele andere
autoriteiten en vele andere vertegen-
woordigers uit bet bedrijfsleven.

Als eerste spreker voerde de Hoofd-
vertegenwoordiger der HBM, de heer
J. de Mos, he 4 woord- Spreker zei het
gebouw te beschouwen als een sluit-
stuk van he 4 eerste vijfjarenplan van
Sorong. Een plan, da 4 reeds in 1954 ont-
stond en eerst in 1956 een begin van
uitvoering kreeg door he 4 bouwrijpma-
ken van de grond, waarop nu Remoe
gebouwd is. De heer de Mos dankte
vooris de Sektiechef RWD voor de goe-
de samenwerking en de heer Koppen
voor de fraaie uitvoering van het ge-
bouw. Daarna droeg hij door he 4 aan-
bieden van een naambord het gebouw
over aan de opdrachtgever, ts& heer
J.W.A.M. Wajon, de sektiechef Residen-
tie Waterstaatsdienst. Deze memoreer-
de in zijn toespraak de wordingsgeschie
denis van he4 niduwe kantoor- Spreker
zegde vaak zijn har 4 te hebben vastge-
houden als he 4 w-eer s'ormde en hij aan
het voormalig hanvenkanteor dacht, dat
in een uitermate slechte toestand ver-
keerde. Ook voor de poli-ie is dit een
hele vooruitgang vergeleken bii de ka-
zerne te Roefei. Onder he 4 uitspreken
van de hoop, dat de gebruikers het ge-
bouw goed zouden onderhouden, droeg
hij het gebouwover aan het Hoofd van
Plaatselijk Bestuur van Scron?' de heer
A. Scheele. Deze spreker zegde bijzon-
der verheugd te zijn over het nieuwe
gebouw. Nie4 alleen door zijn represen
tatjef, doch ook doelmatig karakter zou
het kantoor de dienstuitvoering lichter
en aangenamer maken, meende de heer
Scheele.

Hierna gaf hij he* gebouw in gebruik
over aan de Chef Stadspolitie, de heer
J.C.M. Meert', en aan de Havenmeester
de heer A.A-Th van Ginkel.

Vervolgens bestend gelegenheid Voor
(je gentodljgd.e*l het gebouw te fap*"7.cn4ip'e'n
en bleef men »rio»e enige 4ijd ondter het
geno4 van een koele dronk bijeen.

ZUSTER VÖlke JARIG.
Maandag 23 mei j.l. ging omstreeks

bet middaj*uur ue tijding dooir Remoe:
"Direct naar de poli". Even later was
he 4 daar een drukte van belang, geen
drukte die voortvloeide ui 4 belangstel-
ling voor de medische wetenschap,
wam 4 wie zou zich zwak, ziek of mis-
selijk kunnen gevoelen op de dlag waar
op Zuster Völke haar verjaardag vier-
de.

Het was inderdaad een goed idee van

enkele ingezetenen van Remoe om de
Zuster bij de poli hulde te brengen voor
he 4 werk dal zij hier dag en nacht ver-
zet en da' 4 zeker onder de nie4 gemak-
kelijkste omstandigheden.

He 4zou teveel ruimte vergen om alle
spreeksters ent sprekers bij nptme te
rbcmen.i Hiaten we volstaan me* de
hoofdgedachte naar voren te halen: De
gewondheid van de burgerij van Re»moe
is in handen van Zuster Völke en wat
van bijzonder belang is: de groei der
bevolking ook. Zij kan me 4 recht zeg-
gen: Heel Remoe gaa;; door mijn handen

Dat he 4 werk van de Zuster steeds
doorgaat, bleek, teen er een "spoedge
val" tijdens de bijeenkomst werd bin-
nengebracht Even later was he
ar4s die om het hoekje kwam kijken
njada4 hij 4wee babi wereld had
gebrach4-Dit was voor een aanstaande

aanleiding een korte toespraak
te houden over zijn moeilijkheden.

Na een frisse dronk ging de menigte
voldaan uiteen en onze Zuster zal ze t
zeker aangename herinneringen bewa-
ren aan deze verjaardag op Remoe.

Argentijnse president
naar Nederland

De Argentijnse ambassadeur in Ne-
derlandl, dr. R.C. Migone, heef 4 vrij-
dagmiddag ter gelegenheid van de
150ste verjaardag van de Argentijnse
onafhankelijkheid vertegenwoordigers
va t de Nederlandse pers onvangen,
tet wie hij heef 4 gezegd da 4 president
Frondizi van plan is aan bet hoofd
van een afvaardiging naar Nederland
te gaan.

He 4 bezoek zou plaatsvinden op 1
2 en 3 juli.

Islamitischleider ver-
trok uit Amsterdam

Sjeik Muaharramad Tufail heeft in
hotel Polen te Amsterdam afscheid ge-
nomen van de door hem opgerichte
kring van "Vrienden van de Islam". In
zijn openingswoord herinnerde dn heer
R.L. Mellema eraan, da 4 de heer Tufail
vijf jaar 4e Amsterdam heef 4 ge-
werk4, teneinde de vele misverstanden
omtrent de Islam ni 4 de weg 4e ruimen.
Thans vertrek4 de heer Tufail naar
Engeland, omdiat hij is aangesteld te 4
imam aan de Sjan-Jehan-moskee te Wo-
king [Surrey], De heer GA. Bashir,
verbonden aan de moskee in Den Haag,
zal he 4 werk van de heer Tufail te
A^n?sterdam *roov't'"r*tten

De heer Tufail nam vervolgens het
woord voor zijn afscheidsteespraak
over he 4 gesprek tusse n christendom
en Islam. Hij wees erop, dat zowel
deDaily Telegraphin En-
geland aks de evangelist Rijiy i;ra_
ham na zijn reis door Afrika» in de
V.S. de aandacht heeft gevestigd op
de opmerkelijke groei van de islam
in he 4 zwarte werelddeel; een veel
snellere groei dan he 4 Christendom in
Afrika te zien geeft. Als belangrijkste
oorzaak van dit verschijnsel word 4
he 4 feit aangenomen, da 4 het Christen-
dom door de Afrikaners wordt De-

schouwd als een godsdienst van blan-
ken, en de islam als een godsdienst
van oosterlingen. Tenslotte merkte
spr. op, da- hij een gesprek in een
gees4 van tolerantie en wederzijds
respec4 op de gemeenschappelijke
grondslag van he 4 monotheïsme wen-
selijk ach44e.

Een aantal sprekers brachten de
heer Tufail dank voor zijn vruchtbare
arbeid in de afgelopen jaren te Am-
sterdam.

Antilliaanse minister
van onderwijs uit Ne-

derlandvertrokken

Minis4er F.B. Tromp van Onderwijs
en Volksontwikkeling in de Ned. Antil-
len, die een maand in Nederland is ge-
weest is weer naar de Antillen vertrok-
ken.

In een onderhoud zei de Antilliaanse
bewindsman, dat een der voornaamste
doeleinden van zijn bezoek aan Neder-
land he4 behartigen van de belangen der
Antilliaanse studerenden in Nederland
was, waarvoor de studiecommissie van
de Koninklijke Vereniging „Oost en
West" grotendeels de zorg op zich had
genomen.

Het aantal Antilliaanse studerenden
in Nederland neemt Van jaar to4 jaar
4oe en dit, gevoegd bij de steeds stijgen-
de bedragen, die de Antilliaanse
ring en he 4 eilandbestuur van Aruba
daardoor er aan ten koste moeten ieg-

leed de wenselijkheid naaï voren
komen van een andere organisatievorm
voor h,e4 toezich4 op deze Antilliaanse
jongelieden. Me 4 name werd gedacht
nrrn he irsTéHtëfi van êeh autethömë
stichting, die rechtspersoonlijkheid zal
hebben, en waarin de regering van de
Ned. Antillen zal zijn vertegenwoordigd.
Hierover bestaan echter nog meningsver
schillen met „Oost en West".

Veelvuldig heeft minister Tromp over
leg gepleegd me 4 zijn Nederlandse ambt
genoot, de heer Cals en diens staa4sse~
creteris, de heer S4ubenrouch, over
vraagstukken die nauw sam»enhan»gen
met he4 onderwijs in de Ned. Antillen.
Dit overleg ging oirn. over een erk"-"■>,-

ning in Nederland van Antilliaanse ak-
ten en_de moeilijkheden bij he 4 behalen
van sommige MO-akten, waarvoor een
T-is naar Nederland moe4 worden ge-
maak4.

Minister Tromp meende te kunnen
gen, dia 4 in de teekerns4 behalve he4

schrilftelijke ook het mondelinge gedeel
te van het examen in de An.4illen zal
kuhnan werden afgenomen, zulks wel-
licht in samenwerking mie* Surih

De minister bezocht in Nederland ook
verschillende zeevaartscholen, o.m. die
1p Vüssinsfen en +^ c.^-^,.-^,,.^.-*..^, p_,i-,^|-

eilandgebied Aruba namelijk bijzonder
geinteesseerd in de vestiging van ee»n
volledige zeevaartschool op de Antillen.

Hij zei ten slo4te zeer tevreden te zijn
ccv... &Z .. Itateaï vc^ R,.. aR,.

De overstromingen die het afgelopen
weekeinde Manilla en omgeving heeft
geteisterd hebben naai. schatting aan
200 mensen he4 leven gekos4.To4 dusver
werden 144 doden geborgen maar er
worden nog 56 mensen vermis 4.



DijkgedeelteZuidelijk
Flevoland aanbesteed

—De drooglegging van he 4 Uselmeer
sl(iiiiiciteer dagen voor een nieuwe etap-
pe. Bij de dienst Zuiderzecwerken in
Den Haag werd he4 eerste stek aanbe-
steed van de dijk, waardoor Zuidelijk
Flevoland _a de teekoms4 omsloten zal
worden. Weliswaar heef'4 men vorig jaar
maart al twee dijkvakken met een geza-
menlijke leng'e van acht kilometer aatv
besteed, maar die kunnen zowel voor de
drooglegging van de- Markerwaard als
van Zuidelijk Flevoland worden ge
bruikt. He 4 5.700 m ,e dijkstuk,
da 4 gisteren Ls aanbesteed , kan alleen
voor Zuidelijk Flevoland dienen. He4

zal de zuidelijke dijk vormen van de
toekomstige polder.

Het dijkvlak komt te liggen tussen de
havengeulen van Ni jkerk en Spaken-
burg. He 4 is een zogenaamde rr
een dijk langs de kvs4. Dis zijn meestel
mei zo duur als een dijk, die midden in
een ~ dt. De laagste in-
schrijver was de combina4;
ma Geïuk en de baggermaatschappij
Holland, die he4 werkstuk voor 3.378
duizend gulden w
ste prijs vroeg West-Nederland N.V. 4e
Pap» 4.930 duizend gulden. In
teteal waren er 20 inschrijvinen. De gun
ning in aangehouden.

De t'irana, aan wie de opdradh4 g I
word 4, zal ook een scheepvaartgeul moe-
ten maken tussen de dijk en de kust
tussen Nijkerk en Spakenburg. De pol-
derzijde van he4 dijkvlakkom 4 i
2,5 meter boven NAP «e liggen en wordt
bekleed met gebitumineerd zand [een
mensei van 8 .and]. In he4 dijk-
lichaam word 4 ongeveer 1.295 duizend

ïke meter zand verwerk 4.Kr zullen.
53 duizend vierkante meter kraagstek-
k.en worden gebruik 4. Op die dijk. kom 4
co:. td, da 4 2 meter 40 breed is.

Verwoerd verdedigt
apartheidspolitiek

De Zuidafrikaanse premier Verwoerd
heeft in zijn. eerste openbare rede sinds
de aanslag op zijn leven zijn on»
gen ten aanzien van de aparthe
4iek beves4igd.

Da blanke moe 4 heerser blijven en
tegelijk behartiger van de belangen van
de zwarle bevolic.ngsgroep. Verweerd
voorspelde een moeilijke tijd voor
Zuid Afrika op grond waarvan hij he 4
Afrikaans- en Engelssprekende deel van
de bevolking opriep eensgezind te zijn.

Dsl ZuKd Afrikaanse premier sprak
in Blot n 4ijdens de viering van
het vijf4igjarig bestaan van de Unie.
Ter gelegenheid van de jubileumfees-
ten heeft de regering 154 personen vrij-
gelaten, die op grond van de noodtoe-
stand waren gearresteerd.

Terwül Vsrwoierdl in Bteemtföntefn
cse apai theidspoii'i.ek verdedigde, hi^i
den 3000 mensen in Kaap»sted een pro-
testmars tegen de behandeling van de
negers in Zuid Afrika. De mars stond
onder leiding van aarisbisschop, dr

-pi„„i-

Spoedig nieuwe grond-
wet in Turkije

De nieuwe Turkse regering heeft la-
ten weten dat zo spoedig mogelijk maat
regelen zullen worden genomen om
iedere burger gelijke rechten te garande
ren, ongeacht of bij al of niet lid is
van een politieke partij. Voorlopig even-
Wel moeten alle politieke acWviteiten
verboden blijven.

De nieuwe grondwe4 kom 4 waarschijn
lijk deze maand gereed en vermoedelijk
zal binnen drie maanden he 4 nieuwe
p<aiicmen;4 worden gekozen, intussen
keren overal iln he4 land de normale
toestanden in he 4 land terug.

He 4.verbod om zich 's nachts op
straat te begeven is opgeheven en de
milbaire patrouilles in de grote steden
worden geleidelijk door politie vervan-
gen. De nieuwe Turkse regering heef4
erkenning gekregen van een grote groep
landen. Daaronder bevindjen zicb( de
Ver. S laten, Engeland, de Sovje4 Unie
en ook Nederland.

De nieuwe Turkse leider, generaal
Gursel heeft verklaard da4 hij

zal aftreden, zodra na de veri
een nieuwe regering tot ster.d zal zijn
gekomen. Hij zal zichzelf geen kandi-

" len. ji»i' zal aan lej -eren
■e. he4 algemeen wel zijn toegeste
maar dan moeten zij eers4 h/urn

gen. Leden van de
oude redering die schuldig zijn beton-
den zullen geen kandidaa4 mogen zijn.
bij de ,- aezingen. Zij

volgens generaal Gursel, 'terech4
staan ep beschuldiging van schending
van de grondwe4.

Koningin en Prinses
bezochten schoten

in Brussel
itaar derde dag van haar bezoek aan

;onnen Hare Majesteit de Ko-
ningin en Prinses Beatrix vandaag een
kijkje te nemen in de .lulianaschool in

school voor kinde-
in Nederlanders. Kinderen en leer

krachten on4vingjen de bezoekers ui4-
oond I rote hun pres-

ta'ies. Hierna gi oningin en Prin
ie Europese school in de Bel-

gische hoofdstad. Hier krijgen de kin-
va ». de Euromark4 en Euro-team

fu»':ci'-'oniirissen onderwijs. De vjbri'ge
dag waren de Koningin en Prinses Bcar
trix in Antwerpen. Zij werden er ui-
terst hartelijk »
welkomd. In de middag werd een uit-
stapje gemaakt naar het ateomcan4rum
in hetl plaatsje M 1. Bij deze cxi
werd gebruik gemaakt van helikopters.
Da dag werd besloten met gaia-

;n de Vlaamse schouwburg
van Brussel.

Conferentie in Tokyo
In Tokio is de tweejaarlijkse conre-

rentie van de interna4ionale organisatie
voor de geopend, cUe haar
75-jarig bestaan vier 4. Nederland word 4
daarbij vertegenwoordigd door de di-
recteur generaal voor de statistiek,
prof dr. Idenburgh en de raadsadviseur-
van he 4 Centrale Bureau voor die Sa4is
4iek, prof. G. Goudswaard, die teve-ns
secretaris generaal van de jubilerende
orj ciii ie is.

45 landen deelnemen duur 4 Men dagen.
De Japanse kroonprins verrichtte de

openingsplechtigheid,

Gezinsteesten Hau lbu ciuns
Hoewel Hemelvaartsdag al weer een

week achter ons ligt, willen we nie4
nalaten te vermelden, da 4 op die dag
op drie plaateen in en bij Hollandia
gezinsfeesten door de Kaum Ibu clubs
werden gehouden.

Zoals bekend be4reft he 4 hier clubs
van Papoea huisvrouwen die regelma-
tig bijeenkomen om zïdh te bekwamen
in het naaien, koken of het aanteekke-

lijk maken van he 4 woonhuis. De man
nen bleven er tot op heden angstvallig
buiten en hadden er soms zelfs bezwaar
tegen da 4 bun vrouwen zo vaak van
huis wanen om lessen te nemen. Om
deze mannen nu bij he 4 clubwerk te
interresseren werden deze gezinsfeesten
georganiseerd en wel op de Gerri4 En-
4rop Hoeve aan de SenHaniweg, te Joka
en te Sejnteni. Er werd ter plaa4se ge-

werden wedstrijden gehouden
o.a. in he 4 bloemerischikken [de winna-
ressen brachten de bloemen later per
auto naar pa4ienten in het ziekenhuis]
er werd gedaasd en Ds Kamma organi-
seerde een spraakwaterval, me 4 he*- ap-
plaus van he4 publiek als waarderings
meter.

'.verden enkele toneelstukjes op-
gevoerd.

ie werkster, juffrouw Swaan
die in de organisa'ie van een en ander
een werkzaam a indeel had de
mee da 4 naarmate he 4 effect van hec

l, de ani-
mo er voor dreigt ie verslappen. De
1 . pleister /oor de huisvrouwen
waren de- » i; langzamer-
hand kunnen al heel wa 4 vrouwen be-
hoorlijk naaien en he4 andere, minder
utilitaire deel van het werk trekt min-
der belangstelling.

andere oorzaak is bovendien het
toenemende aantal kinderen, waardoor
de moeders moeilijker var» huis kunnen.

Er wordt mv gezocht naar een nie»uw
programma voor he 4 Kaum Ibu werk,
dat me 4 deze veranderde omstendighe-
den rekening houdt.
Luns: Nederland zoekt

modus vivendimet
Indonesie
De Nederlandse regering wsns4 een

modus vivendi me 4 Indonesië te schep-
pen waardoor de betrekkingen tessen
de 4wee landen verbeterd zouden kun-
nen worden.
Da'; ' Luns verklaard in
een vraaggesprek me 4 een correspon-
dent van de New Vork Times. Over
de troepenversterkingen die naar Ne-
derlands Nieuw Guinea zullen worden

:ei de minister dat deze zeer
besjfëiden zullen zijn. De versterkte
troepenmacht is in het geheel niet be-
deeld om druk op Indonesië uit tg oefe
nen en duid 4 niet op enige agressieve
step van Nederland.

Tijdens het interview me 4 de New
Vork Times gaf minister Luns nogmaals
uiting aan de hoop dat Nederland tezij-
ner'iid tet een schikking me' Indone-
sië zal komen.

Singapore handelt
met Rusland

Premier Lee Kwang Yoe van Singa-
pore heef 4 op een persconferentie ge-
ruchten bevestigd over mogelijke rub-
ber exporten raar de Sovjet Unie. Hij
?ei dat er waarschijnlijk een Russische
delegatie naar Singapore zal komen om
daarover te onderhandelend

Jap. socialisten gaan Pariment bovcoiten
De 19b socialistische leden van het

Japanse parlement: hebben besloten col
lectief hun zetels te ontruimen uit pro-
test tegen het sluiten van het Japans
Amerikaanse vteiliglhdidsverdrag. E!(t
zijn 126 leden van de Tweede en 70
leden van de Eerste Kamer. Het besluit
zal niet onmiddelijk aan he 4 parlement
bekend ■worden gemaakt doch op een
nader vas4 te stellen tijdstip dat daar-
voor geschikt wordt geacht.



ZOAVO besprak
Chinese dreiging

Het voornaamste onderwerp van gesprek op de conferentie van ministers
van de landen der Zuid Öos4 Azia4ische Vcrdrags Organisa4ie die in Washing-
ton wordt gehouden, blijk 4 de groeiende macht van communistisch Chïnsv te
zijn. Verscheidene sprekers gaven hun mening over de gevolgen die een ver-
scherpte koude oorlog voor de si4ua4ïe in Zuid Oos4 Azië kan hebben.

De conferentie werd geopend door de
Amerikaanse vice presidan4 Nixon die
er in zijn teespraak de nadruk op leg
de da 4 Amerika zijn poliUek van steun
aan de ZOAVO zal voor4zet4en. Maar
hij wees er op dat, bepaalde tekenen
er op wijzen, da 4 Peking de enige hoofd
stad in de wereld was, waar he4 n
van he 4 mislukken van de tepconferen-
4ie me4vreugde werd ontvangen. G
kfg mocht men aannemen, aldus Nixon
da4 Chroestejof de Chinese voorliefde
voor he 4 gebruik van geweld nie4 dccl4.

De Austealische premier Menzies ver
klaarde da4 naar zijn mening Commu-
nistisch China de mogelijkheid in zich
hield om zich te 4 een grotere mach4 e
ontwikkelen dan de Sovjet Unie.

Nu reeds was de Chinese militaire
macht aanzienlijk, maar in de toekomst
zou die tot overweldigende proporties
kunhen teenemen, terwijl de Chfciese
leiders bovendien bezield zijn me 4 de
drang om de wereld naar hun opvat-
tingen te hervormen.

ld een lunch pl?.a4s waaraan
ook de Amerikaanse» President Eisen-
hower deelnam. Premier Menzies sprak
büjj die gelegenheid zijn vertrouwen in
de president uit. Hij zei: Ongetwijfeld
zult U teleurgesteld zijn over het mis-
lukken van de 'topconferenWe. Mawr
ik wens te verklaren dat u wat ons

be 4reft, bent terug gekeerd zonder dat
Uw integriteit ih enige» mate schade
heeft geleden.

Nederland trekt candi-
datuur in

Nederland teek 4 zich terug als kandi-
daat voor een zetel in de veiligheids-
raad. Aanvankelijk had ons land zich
tegelijk me'- Portectal als gegadigde ge-
meld voor een zetel dije in. oktober
vakan 4 kom4, m gering wil voor
komen da 4 twee Europese NATO mr4-

ners plkaar zeteü taeconcure-
ren. Daarom is in overleg me 4andere Eu
ropese landen besloten, da 4 Ne-!-
in oktober nie4 meeding 4 naar de be-
wuste zetel, maar wel aïs Europet
didaa4 voor de Veiligheidsraad in 10"°

Korte hemmen
De Nederlandse minister van Econo-

mische Zaken Drs De Pous heef 4op de
jubileumvergadering van de Nederland-
se bloembollen-handelaren in Hillegom
.-titel cijfers genoemd, die aanlei-
ding geven te 4 4ro4s. Hij vertelde da4 het
volume van de Nederlandse uitvoer in
de afgelopen tien jaar met 125 %> is ge-
stegen. Het aandeel van de industeiepro
ductie in de expor4 is opgelopen van ?0
°/o voor de oorlog tet 70 °/o op het ogen-
blik. De minister prees de prestaties der
bollenhandelaren. Hoewel in de afgelo-
pen periode vele landen de invoer van

en bloemen beperkten, omdat het
eet luxe artikel betrof, is de export __-_
deze branche toch geleidelijk blijven
stijgen.

Bi 4 jaar reken 4 men op een uitvoer-
waarde van een kwar4 miljoen gulden.

Sommigen hebben de vrees uitgespro-
ken da 4 de televisie het lezen van boe-
ken in onbruik zou doen geraken. Die
vrees is echter volgens professor Roe-
link te Amsterdam ongegrond. Hij sprak
op ean bübliothf es in Hilverstuim
en hij wees op wa 4in Engeland en Ame-
rika op dit gebied werd geconstateerd.

is juis4 een nieuwe behoefte aan
lectuur ontstaan als gevolg van do tele-
visie. Naarmate de televisie haar i-nl-
-op he^ gebied v?n veorh'chtins InTS-k**
litteratuur en kunst verstaat, wordt d.t
probleem vanzelf op^elos*.

H»t koros Rijkspolitie in Ned"ria"d
heeft ti= kampen met een toenemend te-

meel. He 4 tekort bedraagt
nu ongeveer 1400 man of on?eveer een
:..,,.,.-! van r-|ol gterkte die volgens be-
paalde m-aatsteven eewenst is.

ilitie in Den Haag zoekt de o^los-
■ ■■■■", ietiw uniform:

-i .- ... ».i^,,,..„ i-roni, T^-i^t nass-^tu

blauwe biezen en wi44e platte pet met
hoge klep.

In de Amsterdamse haven kwam de-
zer dagen het drie duizendste schip bin-
nen. Het Was he4 Duitse schip "Gevir".
Het getel drieduizend werd een paar da-
gen eerder bereik 4 dan j/orig jaar. Dus
vooruitgang.

In Hoek van Holland was de eerste
wagon te zien die voortaan de spoorweg
verbinding me4 Moskou zal onderhou-
den. De reisduur is 43 uur. Er zaten der-
tien passagiers in.

n.v. SEVEN SEAS TRAVEL SERVICE
HOLLANDIA tel. 220.

verzorgt Uw reis per ni.s.

~iF £*. B R 3 E A"
van SYDNEY via NIEUW ZEELAND - SINGAPORE
COLOMBO = SUEZ - NAPELS - SOUTHAMPTON op

23 OKT. 1960 en 12 JAN. 1961
Passageprijzen inclusief Viiegpassage

HOLLANDIA = SYDNEY
en 4 dagen hotelaccomodatie te Sydney

(: 1?95.- tot f. 2695.-
Pl. , ' -=- ..... ■ ; ========■=■!— ■: -r-=r^_-=Ji

BOEKHANDEL GEBR. TERLAAK
HEEFT ONTPAKT:
FUNDAMENTEEL REKENEN,
FUNDAMENTEEL CIJFEREN.
VAN KINDERTAAL TOT MOEDER-
TAAL.
SCHOOLAGENDA'S voor he4 nieuwe
schooljaar.

Het „ZEEPAARDJE"
Zaterdag 4 juni

COCTAIL -- DANSAVOND
georganiseerd door de heer R. v. Dalm.
Aanvang 9 uur. Leden f 1,— niet leden
f 2,50. 1601

S. V. B. H.
De Volly-wedstrijden HEREN - 2e Klas-
se op 6 juni 1960 worden uitgesteld tet
7 jur;i 1960. He 4 veld 11.8.5. is niet be-
schikbaar. Deze wedstrijden worden
thans gespeeld te Noordwijk [Dok V]
S.O.S. gelieve voor he 4 net ZOrg te wij-
len dragen.

MS. "KALOEKOE"
VERTREK Hollandia VRIJDAG 3 jnni
te 22 00 uur.

EMBARKEMENT passagiers vanaf
20.00 uur.

HERCULES: Zondag 5 mm kinderfilm.
"JOPIE SLIM EN DE DRAAK"

leden f 0,75; niet leden f 1,— Aanvang
18.30 uur. P3"^

ZIGO. Zaterdag 4 juniROULETTE voor
leden. Aanvang 21.00 uur. 1602

TE KOOP: 7 delig ro44anzi4je D'Alberiis
steaa4 4157 Dok 8 Zeezijde. 1592

filmprogramma

ORIËNT THEATER
verteon4 heden 2/6 on morgen 3/6

"KILLER APE"
me 4 -Tohnny Weissmuller en Carol
Thurston.
Het verhaal van een waanzinnige geleer
de. die me 4 dieren zijn moordplannen
wülde bewerkstelligen.
Holl. Binnen heden 2/6: "JOHNNY
DARK" me4Tony Curiis.
Holl. Binnen morgen 3/6: "WAR
ARROW" me 4Jeff Chandfer.
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