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Argentinië eist uitlevering
van Eichmann

De Argentijnse regering heeft Isracllaten weten dat ze de Israëlische ver-
klaring als zou de Jodenvervolger Eichmann vrijwillig uit Argentinië zijn ver-
trokken niet kan aanvaarden.
Argentinië zou de mogelijkheid overwegen om deze zaak voor de Verenigde
Naties te brengen, als Eichmann niet wordt uitgeleverd.

Volgens waarnemers is men in de Is-
raëlische hoofdstad Tel Aviv verbijsterd
over hst Argentijnse antwoord op de Is-
raëlische nota over de zaak Eichmann.
De Argentijnse regering verwierp het
Israëlische standpunt dat Eichmann
Argentinië vrijwillig had verlaten, zij
het onder pressie van Israëlische vrij-
willigers.
Buenos Aires eist de onmidellijke uitle-
vering van Eichmann aan Argentinië.
Gebeurt dat niet, dan zal deze kwestie
aan de Verenigde Naties worden voor-
gelegd.
De Argentijnse ambassadeur in Israël
is teruggeroepen, maar het is niet be-
kend of dit een tijdelijke dan wel een
definitieve maatregel betreft.
In Tel Aviv verwacht men dat Israël de
Argentijnse eis zal afwijzen en wel in
zeer krachtige bewoordingen.
Dat Eichmann zich in Argentinië bevond
is geen toeval. Na de oorlog hebben vele
vooraanstaande Nazi's de wijk naar dat
land genomen, waar zij de bescherming
genoten van de toenmalige dictator

Peron, die echter enkele jaren geleden
in een bloedige revolutie werd verjaagd.
Naar verluidt, zou de Israëlische gehei-
me dienst ook de plaatsvervanger van
Hitler, Bormann, op het spoor zijn.

Dodelijk ongeval bij nieuwe
steiger te Hollandia

Gistermiddag omstreeks twee uur
vond een bedrijfsongeval plaats waarbij
een autochtone arbeider van de Hol-
landse Beton Maatschappij bij werk-
zaamheden aan de nieuwe havenloods
om het leven kwam.
Naar wij vernemen is het slachtoffer
van een wrakke ladder van een hoogte
van 7V2 meter neergestort, en ten ge-
volge van de val aan een schedtelbasis-
fractuur overleden.
Door "Veiligheidstoezicht" wordt een
diepgaand onderzoek ingesteld.

Zaak tegen Papoea in
hoger beroep

De zaak van een autochtoon in
Australisch Nieuw Guinea, die beschul-
digd van moord op zijn vrouw veroor-
deeld werd tot 10 jaar dwangarbeid,
wordt momenteel in hoger beroep in
Melbourne behandeld.
De autochtoon, Belani Gaio werd door
net hooggerechtshof in New Guinea ver-
oordeeld, in februari. Het hooggerechts-
hof in Melbourne werd gisteren mede-
gedeeld dat de beklaagde geen Engels
-prak.

Benoemingen niet
aanvaard

Vier leden van het nieuwe door Soe-
karno benoemde parlement weigerden
hun benoeming te aanvaarden nl. mr.
Sartono die een leider van de nationale
partij P.N.I. is en drie leden van de Is-
lampartij onder wie de voorzitter Wibi-

Australische pers
vreest incidenten

De Indonesische regering heeft zoals
gemeld een vliegverbod uitgevaardigd
boven een gebied van ca. 120.000 km 2
in Oost-Indones'ië. Dit gebied grenst aan
Nederlands Nieuw Guinea en strekt zich
uit van het eiland Morotai in het noor-
den tot Aroe en de Tanimbareilanden in
het zuiden en omvat het grootste deel
van de Molukken. De grens van het af-
gesloten gebied nadert Nederlands
Nieuw Guinea tot op 160 km en Austra-
lië tot 320 km. In de bekendmaking van
de Indonesische luchtmacht is gezegd
dat vluchten in het afgesloten gebied
waarvoor geen toestemming is gegeven
zijn verboden en tegen overtrekkingen
zullen strenge maatregelen worden ge-
nomen. De Indonesische luchtmacht
overweegt in het betrokken gebied per-
manente bases voor straaljagers in te
richten.

Het Australische blad "The Herald" in
Melbourne schrijft in een hoofdartikel
dat Indonesië een te wijde strekking
schijnt gegeven te hebben aan de aan-
vaarde souvereiniteitseode door te ver-
klaren dat buitenlandse vliegtuigen niet
langer mogen vliegen boven uitgebreide
zeegebieden om zijn eilanden.
"Maar voor Australe is de vraag van
internationale rechten minder belang-
rijk dan het risico dat de verklaring zou
kunnen leiden tot "incidenten" tussen
Nederlandse en Indonesische strijd-
krachten in het gebied van Nieuw Gui-
nea. "Het Nederlandse vliegkampschip
is nu orderweg om vliegtuigen af te le-
veren ter versterking van het garnizoen

in West Nieuw Guinea. De Indonesische
legering wilde dit als uitdagende maat-
regel beschouwen. Terwijl de Neder-
landse regering noch de middelen noch
de wens heeft Indonesië te bedreigen is
het mogelijk dat opstandige elementen
m Oost Indonesië de huidige gespannen
toestand zouden kunnen uitbuiten door
tot open rebellie tegen de autoriteiten
in Djakarta over te gaan. Dit zou ex-
plosieve kracht aan de Indonesische kre-
ten over de bevrijding van West Nieuw-
Guinea van Nederlandse overheersing
kunnen geven." Het blad zegt dat elke
beraamde of toevallige botsing die ver-
keerd zou kunnen worden voorgesteld
als Nederlandse "agressie" ernstige ge-
volgen zou kunnen hebben.

Defensieschool in de
Pilippijnen

De Ver. Staten en de Philtppijnen
overwegen de vorming van een defensie
college. De chef der Philippijnse staven
zei in Parijs dat het college gevestigd
zou worden in Bagio in de Philipprjnen.
Indien het echter zou worden gevormd
onder de SEATO zou de plaats van ves-
tiging van het college door de ZOAVO-
raad worden beslist.

De Philippijnse chef staf zei dat de
school mannen zou kunnen opleiden uit
landen als bijv. Cambodja, Ceylon, Na-
tionalistisch China, India, Zuid Korea,
Laos, Malakka, Thailand en Zuid Viet-
nam, voor de defensie van de niet com-
munistische wereld.
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Nieuws uit Biak

Stree kraadvergaderde: maximum
bruidsprijs vastgesteld

De streekraad Biak-Noemfoor, die
vorige week is bijeengekomen heeft o.
a. een beslissing genomen betreffende
de maskawin, de bruidschat, die in de-
ze streken zeer hoog is opgelopen. Tiij-
dens de vorige vergadering had de
Raad reeds besloten .een onderzoek in te
stellen naar de mate en de oorzaken van
het feit, dat veel jonge vrouwen in dit
gebied ongehuwd zijn. Als resultaat van
dit onderzoek werd door de streekraad
tijdens de laatste bijeenkomst de bruids-
prijs vastgesteld op maximum f 500,—of dit bedrag in waarde van huwelijks-
goederen. De Raad bepaalde verder dat
bij overtreding van dit besluit geen
sancties werden toegepast; wel w<erd de
mogelijkheid van een beslissing door de
landschapsrechtbank opengelaten.

Bij het begin van de zitting werd ter
vervanging van 't aftredende lid Andries
Kafiar, het nieuwe lid' Zeth Rumpaidus
geïnstalleerd.
Tot voorzitters van de dorpsraden te
Poiroe, Orkeri, Sajori, Sorido, Rajori,
Jawerma, Jawosi, Barari, Woniki en
Kandiboendi werden met ingang van 1
juli respectievelijk benoemd: Anthon
Mansoemboer, Thomas Baransano, Au-
gustinus Ap, Bernardus Korwa, Charles
Kawer, Comelis Maker, Estefanus Ru-
mere, Erens Rumbino, Petrus Simjapen
en Corinus Krey.
De Raad nam verder 'de volgende be-
sluiten: bouw van vier kantoren in 1960
ten behoeve van de voorzitters van de
dorpsraden in de plaatsen Sanoemi,
Barmani, Wari en Fanindi: bouw in 1960
van scholen te Inasi en Dwar, uitbrei-
ding tot vier lokalen voor de scholen te
Bosnik. Jemboerwo en Sowek, touw van
een aantal onderwijzerswoningen in
1960 met nrioriteit voor de plaatsen
Kpudori, Sorido, Ibdi. Naimber en Sor
vaststelling van nieuwe Drijzen voor
schoolmeubilair wegens de afschaffing
van do^psdiensten.

Voorts werd door de Raad een bedrag
van f 20.000 voor het onderhoud van de
weg van Biak naar de noordkust en een
bedrag van f 5.000 voor wegen op Noem-
foor goedgekeurd. Door verbetering van
deze wegen zullen de belangen van de
bevolking zeer worden gediend.
De Raad besloot tot een financijile actie
voor uit Indonesië gevluchte landgeno-
ten.
Tenslotte werden de onderscheidingste-
kens van de voorzitter en de leden van
de dorpsraad vastgesteld. Deze onder-
scheidingstekens zullen worden ge-
vormd uit Biakse versieringen nl. de
symbolen: de ster en het klapperblad.

Smadeel Sbezocht Las
Palmas

De Marine Voorlichtings Dienst deelt
mede dat na een voorspoedige reis en
enige opwerkoefeningen het smaldeel 5
een dezer dagenLas Palmas heeft aange-
daan. Op 't programma stond een voet-
balwedstrijd van een elftal van de
Karel Doorman en een elftal van de
burgerij van Las Palmas. Voorts werd
een bustocht over het eiland gemaakt.
Inmiddels is het smaldeel weer vertrok-
ken uit deze haven.

Nieuws uit Seroei
Handgemeen op

voetbalveld
Vrijdag 3 dere ontstond in de namid-
dag op het voetbalveld van Seroei een
handgemeen tussen de elkaar bekampen-
de partijen, de politie en het dorp Se-
roei-Laut. Tengevolge hiervan moesten
drie politie-agenten in het plaatselijke
ziekenhuis opgenomen worden, waarvan
een in zeer ernstige toestand.
De oorzaak van de vechtpartij is nog
niet helemaal duidelijk.

Afscheid
Op 4 dezer vertrok de Directeur van

de Opleidingsschool voor Dorpsonderwij-
zers van de Z.N.H.K., de heer J. Boer
met gezin naar Nederland.
De heer Boer heeft 6 jaren te Seroei ge-
werkt en gedurende deze hele periode
aan de 0.D.0. Hij was__de laatste drie
jaar directeur van deze onderwijsinstel-
ling. I.v.m. gezinsomstandigheden zal
hij niet terugkeren.

Versnelde oude dag als
gevolg van atoomstraling?

De voornaamste ziekte die door atoom-
straling wordt veroorzaakt is "ouder-
dom". Dit staat te lezen in een verslag
van de biologen A.C. Upton en A.W.
Kirnball uit de laboratoria van de Ato-
mic Energy Commission in Oak Ridge.
Verschillende speciale ziekten heeft men
toegeschreven aan de invloed van stra-
l;ng sinds men voor het eerst er in
slaagde om atomen te splijten. Vooral
voor het optreden van kanker was men
beducht.
E 2 twee genoemde geleerden hebben ge-
ëxperimenteerd met ratten en hun voor-
naamste conclusie was, dat er onder
invloed van atoomstraling een aanmer-
kelijke verkorting van de levensduur
optrad, terwijl tevens allerlei verschijn-

iden die men gewoonlijk in
verband brengt met "de oude dag".
De seniele aftakeling maakte de ratten
bovendien extra gevoelig voor een groot
aantal ziekten.

Het is echter nog niet zeker of de ver-
anderende lichaamsfuncties die aan de-
ze verouderingsverschijnselen ten grond
slag liggen inderdaad dezelfde zijn als
die welke normaal bij het ouder worden
optreden. Het is waarschijnlijk niet het
geval. De onderzoekingen zullen worden
voortgezet om de betreffende biologische
mechanismen te leren kennen.

-Ook kan nog niet worden vastgesteld of
de resultaten die bij de experimenten
met ratten zijn behaald, ook geldig zijn
voor de mens.

Nederland kan binnenkort automatisch
telefoneren met buitenland

— Den Haag, Rotterdam en Amsterdam
zullen in de eerstvolgende maanden de
primeur krijgen van he* rechtstreeks
automatisch telefoneren met België en
een deel van Wes4 Duitsland. Voor Den
Haag begint da* op 31 mei, als het auto-
matisch verkeer met BelgijE wordt open-
gesteld. Rotterdam kom* in juni aan de
beurt, zij he4 dan dat de eerste twee
maanden het automatische verkeer me*
Duitsland alleen beperkt blijft tot dis-
trict Düsse.dorf. Amst-erdam volg* voor
beide landen in juli. Den Haag kan op
14 juni mcl Wes* Duitsland bellen zon-
der tussenkomst van een telefoniste. De
drie grote steden krijgen hiermee een
aanzienlijke voorsprong op de rest Van
he* land, omdat pas in 1962 een vijftal
andere netten automatisch met West
Duitsland en Belg^'-i zal kunnen beller».
Dit houdt verband me* de aanpassing
van de verschillende centrales aan de
nieuwe internationale mogelijkheden.

In Amsterd-tm zullen ook niet alle
abonnees terstond gebruik kunnen ma-
ken van het internationale automatische
verkeer. De nummerserie 30.000 *ot
40.000 en 80.000 tot 84.000 komen voor-
lopig niet aan de beurt, omdat zij via
--,-_-~i es lopen, die technisch nog moe-
ten worden aangepast. De abonnees met
de nummers, die beginnen met 12, 18 en
19 zullen over enkele maanden automa-
tisch kunnen draaien met beide landen.
De abonnees, die in de telefoonsector
Amsterdam wonen, zoals Ilpendam,
Broek en Waterland, Schellinewoude,

Halfweg en Landsmeer, zullen tegelijk
met de eerste Amsterdamse abonnees'
automatische gesprekken kunnen voeren
met België en West Duitsland.

Ongeveer 75 procent van het aantal
uitgaande internationale gesprekken
wordt gevoerd met België en W. Duits-
land. Van da 4 totaal aantal gesprekken,
kwam er ui* de drie grole steden met
België 40 percent en West Duitsland 45
percent. In België zullen de abonnees
van vrijwel alle netten rechtstreeks ge-
kozen kunnen worden. In West Duits-
land is de bereikbaarheid voorlopig be-
perkt tot de automatische telefoonnet-
ten van Düsseldorf en Hannover en na
augustus waarschijnlijk ook Hamburg.

Het tarief voor West Duitsland is vast-
gesteld op acht cent voor de eerste drie
seconden en voor elke volgende drie se-
conden vier cent. Voor België wordt een
tarief geheven van acht cent voor de
eerste vier seconden en vier cent voor
elke volgende vier seconden. Om een
verbinding tot stand te brengen moet
de abonnee straks eerst het' landn-im-
mer draaien [voor België 0922 en voor
West Duitsland 0949] en dan de kiès-
toon afwachten. Dan moet het netnum-
mer worden gekozen, steeds te begin-
nen met een r_ul, en — zonder te wach-
ten op een kiestoon —tenslotte het abon-
nee-nummer. Aan hen die veel inter-
nationale telefoongesprekken voeren
worden circulaires gezonden met de no-
dige aanwijzingen.



WordtAustralië de laatste Koloniale
mogendheid?

De correspondent te Canlberra van he4

bekende Engelse blad "The Economist"
gaf' onlangs de volgende beschouwing
van de Australische en Nederlandse po-
sitie in Nieuw Guinea:

Het js een aardige speling van de
historie dat nu juis'' Australië waar-
schijnlijk de laatste koloniale mogend-
heid ter wereld zal worden.

Wanneer overal de blanke bestuurs-
ambtenaren hun koffers gepakt hebben
en min of meer overijld hun bevoegd-
heden aan gekleurde volken hebben
overgelaten zal His Honour «he Admi-
nistrator of Papua and New Guinea wel-
licht nog verschanst in Pori Moresby
zijn, terwijl het Depar'ment of Terri'-o-
ries in Canberra zich nog' steeds bezig
houdt me'- de vorming van nog een lo-
cale bestuursraad om de Papoea's de
weg naar de democratie te leren begaan
en de Australische vertegenwoordiger
bij de Ver. Naties nog altijd weigert —
zoals hij wederom de afgelopen week
deed — een datum voor d2onafhanke-
lijkheid te noemen.

Een andere merkwaardige spel.- g is
dat Australië, dat na 1945 onder een
Labour bewind hielp de" Nederlanders
uit wat niu Indonesië is te verdrijven
thans bevreesd zou zijn dat diezelfde

"rel zouden terug-
trekken uil het laatste restant van het
voormali(ge Nederlands Indië. Heft is
echter niet Australië — zo merkt The
Economist tussen haakjes op — dat de

te Neder
land zou ontvangen volgens een recente
verklaring van _ ie mins-
ter van defensie, indien Nederlands
Nieuw Guinea zou worden aangevallen.
Nederlands Nieuw Guinea zal binnen-
kort een vertegenwoordigende Papa r
rlarad bezit',en, welke een wetgevende
taak zal hebben naast hel Neder:
parlement. Voorts wordt een 10-jaren-
plan voor sociale en economische ont-
wikkeling ten uil-voer gebracht. Het

niet met zoveel v/oorden gezegd,
maar duidelijk ie da' Nederland rekent
me de mogelijkheid dat het _i__ daarna
zal teru,gtrekkeii. Nederland heeft*

genoeg van Nieuw Guinea dat
tientallen miljoenen kost en niets dan
moeilijkheden oplevert.

Daarbij kan Nederland slecht zijn
gezicht verliezen en dat behoeft niet
eens indien zij op een ordelijke wijze
kunnen vertrekken, na zich van hun
verantwciorcfelijkheden te hebben ge-
kweten. Zo zenden zij nu militaire ver-
sterkingen en achter deze beschermen-
de muur gaan zij in snel tempo de weg
naar zelfbeschikking afleggen.

He1 ziet er naar uit dat zij eventuele
aanmerkingen van de Verenigde Naties
een stap voor zullen zijn, terwijl ze het
nationalistisch sentiment onder de Pa-
poea's twee stappen voor zullen blijven
Drie stappen zijn ze de Australiërs voor
die in he1 Oostelijk deel van het enor-
me eiland betrekkelijk veilig maar lang-
zaam voort blijven ploeteren.

Zich plotseling in het defensief be-
vindend heeft de Australische minister
voor de Gebieden, Paul Hasluok aan de
vooravond van zijn vertrek naar Lon-
den [waar hij zijn premier zou gaan ver
gezellen] een verklaring uitgegeven ter

verdediging van de Australische zelfbe-
stu'urspolit-ek via inheemse locale be-
stuursraden. Deze raden zijn verant-
woordelijk voor de handhaving van
recht, orde en locale activiteiten. Later
zullen zij mensen kunnen gaan benoe-
men uit w je de inheemse leden van
de Wetgevende Raad [waarin nu nog
blanke autoriteiten domineren] moeten
worden gekozen. Momenteel rijn er
pas drie inheemse leden en zesJ inheemse
waarnemers die daar het parlementaire
stelsel kunnen leren kennen. Een vol-
ledig vertegenwoordigende raad noch
een algrlmeen verbreid kiesrecht zijn
echter voorlopig in zicht. De meeste in-
woners zijn zeer primitief en leven in
het stenen tijdperk.

Maar op den duur zal men deze ont-
wikkeling niet kunnen isoleren van die

in westelijk Nieuw Guinea, alwaar som-
mige Papoea's naar zelfbeschikking schij

men met een versiering van
veren op het hoofd, met ornamenten in
hun neusgaten en met de geroosterde
lichaamsdelen van hun overwonnen vij-
anden nog zwaar op de maag.

BELANGSTELLING
Birma, de Philippiinen en andere

Zuidoostaziatisehe landen volgen deze
strijd met grote belangstelling. Ook in
deze landen worden de nationalistische
tendenzen sterker en wil men de han-
del en nijverheid meer en meer in han-
den van eigen lanclsliedien brengen.
Evenals de Joden in Europa ontmoeten
de Overzee-Chinezen steeds meer vijan-
digheid en kunnen hun zelfverdediging,
maatregelen steeds minder vanuit Pe-
king of Taipeh worden beheerst. Indo-
nesië is maar de voorloper van een
reeks ernstige conflicten voor Peking,
zola^ vanuit Formosa nog een onaf-
hankelijke Chinese stem gehoord wordt.

Wat de grenskwesties met India be-
treft ligt de zaak al evenzo. Peking en
Taipeh hebben hetzelfde standpunt aan-

gaande ds ongeldigheid van de Mc Ma-
hon-lijm. En voor een gedeelte moet de
wrijving tussen Peking en Moskou ver-

Chinese ontevre-
denheid over de door imperialistisch
Rusland opgelegde Russisch-Chinese
grens.

KERKDIENSTEN
Evangelisch Christelijke Gemeenten

Zondag 12 juni 1960

Hollandia:
Pauluskapel 08.30 uur Ds. J. Drost Af-
scheidsdienst.
Chjr. Mil. Tehuis 08.45 uur Ds. H.F. Kat.
Kloofkerk 18.30 uur Ds. J. Drost Af-
scheidsdienst
Hollandia-Binnen:
Nieuwe kerk 08.30 uur Ds. A. Rigters.
Nieuwe kerk 17.00 uur Ds. W. Sirag
Sentani:
10.15 uur Ds. A. Rigters

Conflicten van Pekingmet Aziatische
buurlandente verpachten

ONOPGELOST CONFLICT
Het fundamentele conflict in de Chi-

nese buitenlandse politiek, zo drama-
tisch aan de oppervlakte gekomen in de
betrekkingen met Indonesië en India,
blijft onopgelost. De houding, die Pe-
king wilde aannemen vis-a-vis de Azia-
I r/ale landen, werd in het be-
gin van de vijftiger jaren bepaald, toen

' _een echte kwesties bestonden.
De bonden met de miljoenen o\

:en in Zu'doost Azië en do ondui-
delijke bepaling van de zuidelijke gren-
_a_ waren tot 1959 geen topuroblemen.

echter besloot Indonesië zich te
ontdoen van de Overzee--Chinese greep
op de economie en voorts kon Peking
--■ -i "erhinderen dat oen aantal Ti-

;se rebellen asyl kregen ten zuiden
van de Himalaya.

Op zichzelf beschouwd zou Peking da
■r geven aan samenwerking met

Scekarno i.p.v. steun aan de Ovi
Chmezen te geven, maar zolang er twee
China's zijn kan Peking het zich niet
permitteren de krachtige en rijke Over-
zee-Chinese kolonies aan de hoede van
rT-tion->li.stisch China, over te laten.

Tt de schade aan de betrek-
kingen, met Indonesië nog wat kunnen
herstellen doo*- ratificatie van het Na-
tionaliteitsverdrag met dit land.

MOEILIJK TE VERKLAREN
De conflicten met Diakarta en Delhi

onderstrepen de mjoeilykhaid om de
Chinese buitenlandse politiek van bui-
ten af te verklaren. Omdat Peking de
Overzee-Chinezen en zijn grenzen ver-
dedigt volgt daaruit nog niet, dat het
zijn politiek op lange termijn van
vriendschap met de Aziatische neutrale
staten vaarwel heeft gezegd. Zolang er
geen publieke discussie over de buiten-
landse politiek in China is en het land
vrijwel ontoegankelijk is, krijgt men
daarvan al spoedig een vertrokken
beeld.
Volgens sommige waarnemers is er
blijkbaar geen leiding in die buitenland-
se politiek, omdat de Chinese leiders
zich preoccuperen met buitenlandse
aangelegenheden [de "Grote Sprong
Voorwaarts", de Communes, het zich te-
rugtrekken van Mao in ideologische stu-
dies]. Volgens deze waarnemers zijn de
Chinezen traditioneel geheel op zichzelf
ingesteld en zijn de Chinese diplomaten
al net zo slecht ingelicht over de we-
reldopinie als de Russische diplomaten
in Stalin's tijd.
Maar op het Chinese ministerie van
Buitenlandse Zaken zouden 10000 amb-
tenaren werken en volgens recente be-
zoekers aan Peking zouden 2000 re-
search-ambtenaren betrokken zijn ge-
weest bij de opstelling van een brief in
de serie, die Tsjou en Nehroe hebben
uitgewisseld over de grenskwestie.
Maar terwijl in de Indiase nota's Neh-
roe aan het woord is met alle veront-
waardigde inconsistentie van een be-
droefd en verraden man, zijn de Chine-
se nota's meesterstukken van logica en
heldere producten van een ijverige bu-
reaucratie. Ook wijst Tsjou's bereidheid

Vervolg op pag. 4



een tweetal weken in Aziatische neutra-
le landen door te brengen niet op een
algehele preoccupatie met binnenland-
se zaken.
GEEN MASTERMIND

De tegenovergestelde, veel meer ge-
maakte fout ïn de beoordeling van Chi-
na's buitenlandse politiek is, dat er een
soort mastermind in Pekings ministerie
aan het werk is, die ieder gebaar, iedere
opmerking van elke ambassadeur in een
perfect geplande strategie verwerkt.
Nu is het meestal zo, dat een autoriteit
in Peking, in het nauw gebracht door de
feiten, van nature arrogant en overge-
voelig wordt. Maar zelfs Mao "can no
more pursue irreconcilable foreign poli-
cy objectives than turn the Gobi into a
flower garden overnight". De grenzen
en de o\*èrzee-Cbinezen zijn problemen,
die nog jarenlang problemen zullen
blijven maar een zo nu en dan fel op-
treden tegen de neutralen zal niet weg-
nemen, dat Peking toch alles in het
werk zal stellen zoveel mogelijk vriend-
schap en aanhang te behouden onder de
andere Aziaten.

SPANNING IN JAPAN
De spanningen in Japan in verband

met het veiligheidsverdrag met de Ver,
Staten neemt toe. De socialistische op-
positie heeft nu aangekondigd dat ze
zo nodig haar toevlucht tot geweld zal
nemen om de ratificatie ervan te ver-
hinderere:
Op 15 juni zullen grote betogingen wor-
den gehouden als het Hogerhuis het
verdrag in behandeling neemt. De links-
georiënteerde studentenbond heeft al
meegedeeld dat op die dag 30.000 stu-
denten en scholieren het parlements-
gebouw zullen belegeren om de opening
van de vergadering te verhinderen. Een
grote demonstratie staat ook op het pro-
gramma als zaterdag de perschef van
president Eisenhower, Hagerty in Tokio
aankomt om een bezoek van de presi-
dent op 19 juni voor te bereiden. Het
comité ter bestrijding van het Japans-
Amerikaanse verdrag wil voor die ?_-
-legenheid 70.000 personen mobiliseren
om te demonstreren.

GEEN STAATSGREEP IN DJAKARTA
Radio Djakarta heeft officiële tegen-

spraak uitgezonden van de geruchten
over een staatsgreep van het leger in
Indonesië. De geruchten deden eerder
op de dag de ronde in Singapore waar
ze al door het Indonesische consulaat
waren gedemonteerd. Radlio Djakarta
noemde ze volkomen onjuist en uit de
lucht gegrepen. Uit Indonesië kwamei
er overigens ook geen aanwijzingen die
grond aan deze geruchten zouden kun-
nen geven. President Soekarno hield
gisteren nog een persconferentie waar-
op hij aankondigde dat hij het pas be-
noemde parlement nog deze maand zal
installeren.

DE WERELD VERANDERT
De Britse premier MacMillan meent

cïat het mutteloos is de strijd aan te
binden met het veranderde politieke kli-
maat in Afrika. Het Gemenebest, heel
de wereld verandert, en met die veran-
deringen moeten we het eens zien te
worden, zo voegde hij er aan toe.
MacMillan sprak tijdens een bezoek aan
Noorwegen voor studenten in Oslo. Over

Zuid Afrika zei hij dat er hoop is dat
dit liand de binnenlandse strijd weer te
boven komt en dan opnieuw de weg
naar een goede toekomst zal inslaan. De
1 premier maakte zich zorgen over
de nieuwe staten in Oost-Afrika, die in
vergelijking met de jonge West Afri-
kaanse staten veel minder natuurlijke
rijkdommen bezitten. Hun economieën
moeten nog worden opgebouwd en daar-
voor zijn zij afhankelijk van investe-'
ringen door Europeanen en Aziaten.

CRITIEK OP ZUID AFRIKA
Afgevaardigden van negen Afrikaanse

landen op dei Internationale arbeids-
conferentie in Geneve hebben vanmor-
gen de vergaderzaal verlaten toen een
Zuid Afrikaanse vakbondsleider aan het
woord kwam.
Hun actfe was bedoeld als protest te-
gen het feit dat hij alleen maar blanke
werknemers vertegenwoordigt. De vak-
bondsleider zelf, de heer Petersen van
de vakbond van het personeel in de
kledingindustrie liet zich overigens
zelf ook kritisch uit over de apartheids-
politiek. Hij zei dat de Zuid Afrikaanse
vakbeweging al herhaaldelijk heeft ge-
vraagd om het recht zich te or-
ganiseren en over collectieve arbeids-
overeenkomsten te onderhandelen.
De vakbeweging heeft ve*der haar "*-
-keuring uitgesproken over de arrestatie
van mensen aonder dat een beschul-
diging tegen hen is ingebracht. Ze heeft
ook aangedrongen op oph"ff;'-g "an de
noodtoestand en terugkeer naar de nor-
male rechtsspraak in Zuid Afrika.

In Ker.ya heeft de regering omder de
noodtoestand een gedelegeerde benoemd
cm een onderzoek in te stellen naar de
beweerde herlevende Mau Mau activi-
teiten. De gevolmachtigde heeft in de
centrale provincies een controle op de
bewegingen van de bevolking en een
avondklok ingesteld en strenge straffen
voor overtreding aangeko-digd. Reeds
is een avondklok ingesteld van zonson-
dergang tot zonsopgang in het district
v/aar de moord op een Kikuju hoofdman:s genleegd. De moordenaars zouden on-
d?r de Mau Mau eed staan. Twee stam-
leden van de Kikuju zijn beschuldigd
v._n moord op de hoofdman.

HOLLANDIA —WEWAK

Het komende week-eïnde zal weder-
om een ontmoeting plaats vinden tussen
de tennisteams van Hollandia en We-
wak. De beide voorgaande ontmoetin-
gen zim geëindigd in een overwinning
voor Hollandia, maar er wordt gemom-
peld dat Wewak thans aanmerkelijk
sterker binnen de lijnen zal komen. Hol-
landia daarentegen treedt lang niet in
de sterkste formatie aan zodat ons een
interessante strijd te wachten staat. Het
resultaat daarvan blijft een vraagteken.

Het gezelschap dat in totaal 34 per-
sonen sterk is wordt zaterdagmorgen
ca. 10.00 uur op Sentani verwacht en
wordt gedurende het week-einde bij de
Hollandia'se burgerij ondergebracht. De
wedstrijden zullen zaterdag- en zon-
dagmiddag in het APO-kamp worden
gespeeld. ledere belangstellende __.
daarbij van harte welkom. Maandag-
middag te ca. 13.00 uur zal de delega-
tie Hollandia wederom verlaten.

NAUWKEURIGE BESTUDERING
De Amerikaanse afgevaardigde op de

ontwapeningsconferentie Eaton heeft
verklaard dat de nieuwe Russische
voorstelling een nauwkeurige bestude-
ring verdienen. De Amerikaanse rege-
ring is bereid ze in ernstige overweging
te nemen. Maar dan moeten de com-
munistische landen ophouden met steeds
maar te zeggen dat het westen niet op-
recht naar ontwapening streeft. Dit
soort opmerkingen, aldus Eaton, maken
het voeren van ernstige onderhandelin-
gen uiterst moeilijk.

-N

De grootste evacuatie ooit op het zuide-
lijk halfrond georganiseerd heeft mo-
menteel plaats uit de stad Valdivia in
Chili. Trucks, schepen en vliegtuigen
uit zes landen werken rond de klok cm
73.000 mensen u;t Valdivia over te bren-
gen, welke stad wordt bedrewrd door
enorme overstromingen. De aardbevin-
gen welke zuid Chili hebben verwoest,
hebben tot gevolg gehad dat de San Pe-
dro rivier en de waterafvoer van het
Rin-ihuemeer geblokkeerd werden.
Millioene.n tonnen water dreigen thans
door te breken en de stad t? overstro-
men. Geschat werd! dat op het eind van
de dag minstens zestig duizend mensen
in veiligheid zouden z;jn gebracht.

WEEKFJNDDTENST 11—12 JUNI
Haven .Dr. R. Kurnmer telf. "f55
Binnen Dr. H. Harms telf. 94

WEEKDIENST 13—18 JUNI
Haven Dr. R. Kurnmer telf. 4G5

H.B.S. clubgebouw zaterdag 11 juni
Roulette, aanvang 21.00 uur. Uitsluitend
leden.

1669

V.H.O. COMPETITIE
Terrein Berg en Dal zaterdag 11 juni

ZEEMACHT — W.I.K.
Zondag 12 juni

H.B.S. — H.V.C.
Aanvang wedstrijden 16.30 uur.

filmprogramma
REK THEATER
heden voor het laatst:

"HELL OUTPOST"
Zaterdag 11-6 en zondag 12-6

"EL HAKIM"

ORIËNT THEATER
vertoont heden 10-6 voor het laatst:

"UND ABENDS IN DIE SCALA"
In kleuren.
Met Catherina Valente en Gerhard
Riedman.
Een grote showfilm met beroemde top-
hits.
Holl.-Binnen heden 10-6: "THE LEFT
HANDED GUN" met Paul Newman.
Sentani morgen 11-6: "I VITELLONI"
met Franco Interlenghi.
Holl.-Binnen morgen 11-6: "UND
ABENDS IN DIE SCALA" met Cathe-
rina Valente.
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