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Eiseniftower in Manilla
aangekomen

Razzia’s in Tokio
President Eisenhower is gisterochtend in Manilla, de hoofdstad van de Philip-

pijnen, Bangekomen. Hij zal er drie dagen blijven en kan rekenen op een har-telijke ontvangst. De tegen hem gerichte demonstraties die waren aangekondigd
door de Philippijnse Arbeiders Federatie zijn afgelast.
Het straalvliegtuig waarmee Eisenj-

hcwer uit Alaska in de Philippijnen
aankwam, landde op de Amerikaanse
basis Clarkfield, ongeveer 100 Km van
Manilla gelegen. Daar stapte de presi-
dent over in een ander toestel, dat hem
naar de stad zélf zou brengen. Een me-
nigte van twee miljoen mensen begroet-
te hem daar. Dit waren niet alleen de
inwoners van Manilla, maar vooral ook
mensen uit de omgeving die op de meest
verschillende manieren naar de hoofd-
stad waren gekonjen.
De bevolkir.g van de Philippijnen is
i sterk anti-communis-

tisch en de afkeer van de Amerikaanse
politiek die in andere Aziatische lan-
den soms zo sterk naar voren komt, is
hier dan ook sledhts zwak vertegen-
woordigd. De Philippijnse Arbeiders Fe-
deratie die wel bezwaren koestert tegen
de Amerikaanse politiek in Azië, had
een demonstratie tegen Eisenhower aan-
gekondigd, maar heeft daar op het laat-
ste moment van afgezien.

RAZZIA

In Japan waar Eisenhower na een
bezoek aan Formosa zal aankomen,, is
de voorbereiding van zijn ontvangst in
volle gang. De politie heeft in Tokio
razzia's gehouden in twee universitei-
ten op zoek naar de leiders van de ex-
tremistische studentenorganisatie Zenkiu
ren. Deze organisatie heeft vooropge-
staan bij de recente anti-Amerikaanse
demonstraties.

Op een van de universiteiten werd de
politie ontvangen door een regen van
stenen. Bij een schermutseling werden
20 politieagenten en 15 studenten ge-
wond.
Bij een razzia op het kantoor van een
vakvereniging bij de in die nabijheid
van Tokio gelegen staalfabrieken, wer-
den vier arbeidersleiders gearresteerd
wegens verzet tegen de politie. De po-
litie zoekt nog steeds naar de secreta-
ris generaal van het verbond van staal-
arbeiders, in verband met de geweld-
plegingen bij de aankomst van pers-
chef Hagerty op het vliegveld van Tokio.
De voorzitter van de Japanse socialis-
tische partij die reeds lang een felle
oppositie voert tegen het Japans-Ame-
rikaanse veiligheidsverdrag heeft toe-

gezegd dat hij zijn invloed zal aanwen-
den om incidenten bij het bezoek van
Eisenhower te vermijden. Maar hij
voegde er aan toe' dat hij het bezoek
nog altijd afkeurde en dat hij het af-
treden van de regering Kishi eiste.
Vijf en twintig duizend man politie zul-
len de route van het vliegveld naar de
stad bewaken als Eisenhower en keizer
Hirohito daar in een gesloten vooroor-
logse Meroedes langs zullen rijden..

Voldoendegaranties
Premier Tengkoe Abdoel Rahman is

door de Nederlandse regering volkomen
tevreden gested met haar garantie dat
van Nederlandse zijde geen provoca-
ties tegen Indonesië zullen plaats vin-
den. Dit verklaarde de perschef van de
premier gisteravond op Sdhiphol, toen
Abdoel Rahman daar uit Londen arri-
veerde. De perschef voegde hieraan toe

dat berichten als zou de regering van
Malakka niet voldaan zifrn over deze
garanties, volkomen uit de lucht ge-
grepen zijn.

Loemosm baaanvaardt opdracht om
regering te vormen

Uittocht van Europeanen uit Kongo
De leider van de Kongolese Nationale Beweging, Patrice Loemoemba, heeft

de opdracht gekregen een regering te vormen die het bewind over Kongo zal
overnemen bij de Soevereiniteitsoverdracht op 30 juni a.s. Loemoemba heeft
de olpdracht aanvaard en zal donderdag f. erslag uitbrengen aan de Belgische
minister die hem de opdracht verstrekte.
Loernos-nba die bij de onlangs gehou-

den verkiezingen de meeste stemmen
verwierf, zei dat hij zich reeds van een
meerderheid in het nieuwe parlement
had veraekerd, maar dat hij zou trach-
ten om de steun voor zijn politiek r.og
te vergroten. Hij deed een beroep op
de Europeanen om vertrouwen in het
nieuwe bewihd te hebben en op hun
post te blijven.

via Uganda met hjun bezittingen op
auto's geladen. De Belgen die besloten
hebben te blijven, hebben voorraden
aangelegd van voedsel en benzine om
alls de nood aan de man komt toch nog
enige bewegingsvrijheid te hebben.

Deze aansporing was niet overbodig,
want er heeft de laatste dagen een ware
uittocht van Europeanen uit de Kongo
plaats. De nonmale lijndiensten van de
Sabena van Leopoldstad naar Europa
zijn reeds voor maanden volgeboekt en
om voor 30 juni nog de vele vrouwen
en kinderen die voor alle zekerheid naar
Europa willen, te kunnen vervoeren,
zijn extra straalvliegtuigen ingelegd.
Vele kolonisten verlaten het land ook

De paniek onder de Europeanen is
begrijpelijk. In het partijblad van Kasa-
voeboe, die in Neder Kongo veel aan-
hang bezit, stond de volgende beschou-
wing: Vroeger moesten de Afrikaanse
vrouwen zich uitsloven voor de half-
bloed kinderen van de blanke man,
maar in de toekomst zal de blanke
vrouw die halfbloed kinderen van de
zwarte man opvoeden.

Koning Boudewijn zal tegen het eind
van de maand naar Kongo vertrekken
om het eerste Kongolese parlement te
openen.
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Vliegveld van Leren nadert voltooiing
Het tijdperk van de kruiwagen heeft zijn intrede

gedaan
Er wordt Hard gewerkt in Lereh, dat was de indruk die we bewaren van

een gesprek met de heer A. Huizenga, groot van gestalte, met brede blonde
baard, die we een dezer dagen in Hollandia ontmoetten.
Leren, ligt 30 minuten vliegen van Hollandia op de route naar de Baliem. De
heer Huizenga is er administratief amdtenaar en een van zijn taken was te
zorgen dat er een vliegveld werd aangelegd.
Enige tijd geledten is dit gebied bij

de onderafdeling Nimboran gevoegd, die
daarmee een geweldige gebiedsuitbrei-
ding heeft ondergaan. Dlit betekende
tevens, dat een nieuw gebied geacht kon
worden onder bestuur te zijn gebracht,
tenminste wanneer de verbindingen toe-
laten dat er werkelijk bestuur wordt
uitgeoefend en aan die verbindingen nu
besteedt men in Lereh momenteel alle
aandacht. Een vliegveld van 600 meter
lengte nadert zijn voltooiing en daar-
mee zal een karwei zijn volbracht waar
mee al in februari 1959 een aanvang
werd gemaakt.
CESSNA

De plaats waar het vliegveld zou
moeten komen, werd uitgezocht dooi-
de heer Van Voskuilen, momenteel HBP
van Sarmi en het is de heer Vinke ge-
weest [administratief ambtenaar] die in
het begin van 1959 met de aanleg van
he| vliegveld begon. De toekomstige
landingsbaan werd van begroeiing ont-
daan zodat er al spoedig een Cessna van
de Zendings Luchtvaart Vereniging kon
landen. In januari van dit jaar waren
de eerste 300 meter verhard en wan-
neer straks de verharde landingsbaan
een lengte van 600 meter zal hebben
bereikt, zal er een Twin kunnen landen,
zodat er aan de opbouw van een com-
pleet bestuurscentrum begonnen zal
kunnen worden.: Imirriiers de aanvoer
van de materialen die daarvoor nodig
zijn, wacht op de inschakeling van de
Twin.
Hoewel alles dus nog maar in een begin
stadium verkeert ontstaat er toch nu
al een nieuw soort samenleving in Le-
reh.
Er wonen momenteel drie Europeanen,
nl. twee beambten van de Dienst van
Openbare Werken die belast zijn met
de technische uitvoering van de aanleg
van het vliegveld, en de bestuursamb-
tenaar Huizeng;) zelf, die zich tot voor
kort bijna uitsluitend bezig hield met
het werven en organiseren van de be-
nodigde arbeidskrachten.
KRUIWAGENS
Want hoe wordt er gewerkt in Lereh?
Er zijn geen bulldozers. Een Cessna kan
nu eenmaal geen zwaar materiaal in-
vliegen. Wat wel ingevlogen kon wor-
den waren gedemonteerde kruiwagens
en schoppen. Op zichzelf al revolutio-
naire veranderingen voor de bevolking
die in technisch en wellicht ook in an-
der opzicht het stadium van de krui-
wagen nog niet bereikt had.

De 25 kruiwagens en de 50 schoppen
die momenteel in Lereh aanwezig zijn
bepalen het aantal arbeiders dat tewerk
gesteld kan worden. De 75 man die con-
stant in Lereh werzaam zijn^ ko-
men slechts voor een deel uit de kam-
pong Lereh zelf. Ook andere kampongs
die op een afstand van enkele uren lo-
pen van het vliegveld liggen, leveren
arbeidskrachten. Gemiddeld blijven de-
ze een maand of drie en dan gaan ze
weer naar huis terug om daar wat orde
op zaken te stellen. De korano's van
enige van die dorpen zijn voortdurend
in Lereh aanwezig en treden op als con-

ractpersoon tussen de Administratief
Ambtenaar en de bevolking. De meeste
arbeiders komen ujt eigesi) beweging
naar Lereh. Ze verdienen er een gul-
den per dag [minus vier cent loonbe-
lasting] en krijgen vrije voeding.
Van| maandag tot en met vrijdag wordt
er aan het vliegveld gewerkt en 's zater-
dags aan kampongonderhoud en wegen-
aanleg in en bij Lereh.
ZELF MEE DOEN

De arbeidsprestaties van de bevol-
king zijn bevredigend de heer
Huizenga. Men went gauw aan de tech-
niisühe nieuwigheden, al heeft men wel
moeite met het aanvaarden van de ar-
beidsregelmaat: het werken van 7 tot
2 uur en vooral het constant doorwer-
ken.
Een effectief middel om de animo er in
te houden, aldus de heer Huizenga, is
om zelf zo nu en dan mee te doen;
zelf bijvoorbeeld een boom te gaan om-
hakken.
De groep van veertig Baliemers, die als
straf voor hun aandeel in onderlinge
oorlogvoering naar Hollandia was over-
gebracht en vandaar weer naar Lereh
om aan het vliegveld te werken, pres-
teerde echter veel meer dan de plaatse-
lijke bevolking. Dat waren geweldige
werkers, aldus Huizenga. Wat een en-
thousiasme toonden ze voor "de schop"
Ze voelden zich niet senang als er niet
gewerkt kon worden. De klimatologische
bezwaren die vaak worden vernomen
als het er om gaat bewoners van het
centrale bergland naar de kust over te
brengen zijn bijzonder meegevallen. Er
hebben zioh geen moeilijkheden voor-
gedaan, maar er wierd dan ook een
£Hne:|ge controle fciitgeoefendl op het
slikken van paludrine.
DORPSVORMING

Naar mate het vliegveld zijn voltooi-
ing nadert, zal de heer Huizinga zich
meer en meer aan de eigenlijke be-
stuursvoering kunnen gaan wijden. De
bevolking bestaat uit half nomadische
sago-eters en er zijn nu in de eerste
pftajölts aandacht worden besteed aan
de dorpsvorming. Ook de economische
perspectieven worden aan een onder-
zoek onderworpen. De bevolking wordt
geregistreerd, kaarten worden bijge-
werkt. Damar arealen zullen worden
geregistreerd en nieuwe gewassen zul-
len te zijnertijd worden geintroduceerd.

Het wachten is nog op de verbeterde
vliegverbinding met Hollandia en Gen-
jem die echter wel spoedig een feift
zal zijn.

Kon. Rotterdamse Lloyd
zoekt nieuwe routes

In deze tijd moeten wij nieuwe we-
gen zoeken. Wij hopen verder te komen
met het verkrijgen van vaa^rie_hte_.
naar het Verre Oosten tot in Japan,
aldus een directeur van de Koninklijke
Rotterdamse Lloyd, B. Ruys, toen hij
het m.s. Madison Lloyd ging overnemen
van de Rotterdamse Droogdok Mij.
Hij zei dat het resultaat van de huidige
onderhandelingen nog niet bekend was
maar gehoopt wordt dat zonder vrach-

tenstrijd op nieuwe gebieden gevaren
kan worden. De Madison Lloyd, een
vrachtschip met de gebruikelijke passa-
giers-accomodatie is de zevende van een
serie schepen die alle een naam van
een met M beginnende rivier dragen.
Het schip is ruim 161 meter lang en
ruim 20 meter breed.

Nieuws uit Fakfak
sociaal centrum werdt

werkelijkheid
Nadat het Komitee Sociaal Centrum

Fak-Fak na haar oprichting op 12 fe-
bruari 1959 zijn werkzaamheden slechts
tot de organisatie van enkele filmvoor-
stellingen heeft moeten beperken van-
wege het ontbreken van het door haar
voorgestelde gebouw, kon zij dinsdag
31 mei j.l. na een suksesvolle vergade-
ring voldaan uiteen gaan. Op deze ver-
gadering, welke door het Hoofd van
Plaatselijk Bestuur was belegd, kon-
den, dank zij de mededeling dat de
overheid een bedrag van f 20.000 voor
de bouw van een Sociaal Centrum be-
schikbaar had gesteld, spijkers met kop-
pen worden geslagen.
Het feit, dat het door de overheid be-
schikbaar gestelde bedrag reeds dit jaar
te besteden is, maakte het noodzake-
lijk dtat staande de vergadering een
ontwerp van het gebouw gemaakt dien-
de te -worden. Uitgaande van een schets
van de vertegenwoordigers der Molukse
Protestantse Kerk in het Komitee, kwam
men tot een ideaal ontwerp: een ge-
bouw met als grootste maten 12 en 17
meter dat onderverdeeld is in: een gro-
te open rekreatiezaal, een toneel, een
pantry, een bibliotheek, een vergader-
zaaltje, een biljartkamer, toneel-kleed-
kamers en accessoires.
Hoewel een kostenraming nog niet ge-
reed kwam, is de verwachting dat de
bcUwkosten van het gebouw het be-
sdhikbare bedrag niet zullen overschrij-
den. Bovendien zullen enkele onkosten
waarschijnlijk vermeden kunnen wor-
den door de hulp van de aangesloten
groeperingen in de vorm van b.v. lich-
te arbeid.
Indien het door het Komitee gevormde
plan door de overheid wordt goedge-
keurd, zal de bouw direkt een aanvang
kunnen nemen. Het gebouw zal waar-
schijnlijk verrijzen op het plein voor
het HBP-kantoor. Het Komitee achtte
deze plaats de meest ideale met het
oog op de centrale ligging en bereik-
baarheid, nadat men ook eerst andere
plaatsen de revue had laten passeren.
Zoalls bekend, werd genoemd Komitee
in 1959 op initiatief van het toenma-
lige Hoofd van Plaatselijk Bestuur in
bet leven geroepen ten einde de moge-
lijkheden na te gaan om de niet-euro-
pese bevolking van de stad en omstre-
ken van verantwoorde rekreatie te
voorzien. Alle belanghebbende groepe-
ringen zoals de MPK, de R.K.Missie, de
Padvinderij, de vakbonden, de sport-
verenigingen en de niet-europese be-
volking-groeperingen zelf werden bi_
dit overleg ingesdhakeld. Men sprak
zidh unaniem voor het plan uit en reeds
na een tweede bijeenkomst werd een
plan aan de overheid voorgelegd, waar-
in de bouw van een eigen gebouw pri-
mair werd gesteld. Nu de fondsen be-
schikbaar zijn en het plan gereed is, is
het te hopen dat njog dit jaar gepaste
ontspanning geboden zal kunnen worden
aan vooral de jonge inheemse ingeze-
tenen van de stad.



Japanse demonratie door linKs en rechts
bedreigd

Sterke oppositie tegen regering Kishi
Niet alleen de linkse partijen, ook

culturele groeperingen verwijten de re-
gering-Kishi dat zij de toestanden van
voor de oorlog wil herstellen.
De PEN-club staat vooraan in de oppo-
sitie, de studenten sluiten zich aan en
dte kranten zijn spreekbuis voor alle on-
tevredenen. Men staat weer eens voor
het verschijnsel van een ad hoc ge-
vormde verzefgroep die een "gevaarlij-
ke zwenking naar rechts" wil verhinde-
ren.

Deze oppositie houdt verband met de
herziening van het verdrag met de Ver-
enigde Staten. Japan krijgt niet alleen
gelijkstelling met zijn verdragspartner
maar tevens privileges. Dit heeft de
verdenking gewekt dat Kishi bij Eisen-
hower en de Amerikaanse generaals in
de gunst staat en dus een politiek voor-
staat die zich tenslotte tegen het Japan-
se volk moet richten.

BINDINGLOZE POLITIEK
De linkse oppositie en haar heteroge-

ne .aanhang eisen thans een bindingloze
politiek, opzegging van het veiligheids-
verdrag en opheffing der Amerikaanse
bases. Zij organiseren grote petities en
houden talrijke demonstraties.
De studentenfederatie Zengakuren, wel-
ke 300.000 leden telt en haar invloed
doet geldon aan meer dan 140 universi-
teiten en colleges, schrikt bij deze de-
monstraties niet voor geweld terug en
slaat alle waarschuwingen van partijen
en vakbonden in de wind.

Zengakuren is in 1948 ontstaan uit
een organisatie, die verzet aantekende
tegen de voorgenomen verhoging der
collegegelden en stakingen procllameer-
de aan alle universiteiten. Zij onder-
hield jarenlang levendige betrekkingen
met de Japanse communistische partij,
totdat het op 1 juni 1958, tijdens een
bijeenkomst, tussen bestuur der federa-
tie en het communistische partijsecreta-
riaat tot een handgemeen kwam.
De studenten werden uit de partij ge-
stoten en richtten een nog extremere
formatie op, de Kyodo-groep, welke Le-
nin en Trotzki als haar geestelijke va-
ders besdhouwt. Meer dan de helft van
het Zengakuren-bestuur behoort tot de
Kyodo-groep.
STRIJD OM BESTAAN

Nu gelooft de meerderheid der Japan-
se studenten aan de idee der vrijheid,
maar zij is niet van zins hiervoor te
vechten. De strijd om het bestaan houdt
de studenten, die bijna allen in grote
armoede leven en in hun eigen onder-
houd moeten voorzien, te veel bezig.
Daardoor kan een minderheid van acti-
visten als spreekbuis van alle studenten
optreden en hun politieke richting als
credo van alle Japanse studenten voor-
stellen.

Japan telde in 1959 600.000 studen-
ten. Zengakuren beweert 300.000 leden

te tellen, maar is niet in staat haar le-
den volledig te mobiliseren.
Bij de demonstraties van 26 april in To-
kio, waar 80*'/o der studenten hun oplei-
ding ontvangen!, kon zij slechts met
moeite 3500 leden op de been brengen.
5000 anderen ondertekenden wel een pe-
titie maar gingen daarna riaair huis.
De critiek op het bestuur van Zengaku-
ren wordt luider en de kloof tussen ex-
tremisten en gematigden dieper.
Dit betekent nog niet dat de invloed van
de studentenfederatie aan het tanen is,
maar men moet de zaken in hun juiste
verhouding zien.

Zolang de demonstratie nog geen diepe-
re wortels geslagen heeft, is het gevaar
groot dat economische moeilijkheden tot
links of rechts extremisme leiden.

Japan is overigens vatbaarder voor
een door politie en gezag vertegenwoor-
digd extremisme dan voor dat der
studenten en revolutionairen.
Misschien zijn de studenten-demonstra-
ties daarom niet zo bedenkelijk als men
op het eerste gezicht meent.
Japan wordt pas een zorgenkind wan-
neer de dissidente stemmen zwjjgen en
de kranten alleen de officiële lijn aan-
geven.

Arideren zijn echter beducht voor een
ontwikkeling der studentenagitatie! in
een richting, die kan leiden tot de over-
winning van een nationaal Japans com-
munisme.

RECTIFICATIE

Zoals onze lezers begrepen zullen heb-
ben was het bericht over het herstel
van Prins Bernhard in ons blad van
gisteren reedis een week geleden gezet.
Door een misverstand werd het gisteren
pas afgedrukt.

in Spandauzitten nog drie Nazi’s gevangen
Meningsverschilin Israël over berechting van

Eichmann

In de Spandau-gevangenis in West {Berlijn die berekend is op 660 ge-
vangenen, leven momenteel drie bijna vergeten lieden. Zij zijn de overgeble-
venen van de eens zo machtige elite van Hitlers Duizendjarige Rijk. Ze wer-
den in Neurenberg na het eind van de oorlog tot langdurige gevangenisstraf-
fen veroordeeld. Nu Adolf Eichfcnanln door Israëlische geheime agenten naar
Israël is gebracht — hij kon kiezen tu.sen vrijwillig meegaan of ter plaatse
geëxecuteerd worden — is er nog maar één Nazileider die de dans ontspron-
gen schijnt te zijn en dat is Martin Bormann, de secretaris van Hitlers Na-
zi-partij die, zo neemt men aan, ergens onder een valse naam een verborgen
bestaan leidt.

D3Nazi bonzen achter de tralies van
Spandau zijn Rudolf Hess, eens afge-
zant van Hitler, Albert Speer, voorma-
!g minister van bevoorrading, en ten-
slotte de leider van de Hitler Jeugd
Baldür Von Schirach. Hess is tot levens-
lang veroordeeld en Speer en Von, Schi-
rach kregen ieder twintig jaar.

aanvallen van bravour hebben en dan
Heil Hitler schreeuwen of het Horst
Wessellied zingen.

Kort voor de ongelukkige topconferen-
tie verwachte men dat de gevangenen
naar een andere gevangenis zouden
worden overgebracht en de Spandau-ge-

ïlis een meer humanitaire bestem-
ming zou krijgen, wegens de hoge kos-
ten die verbanden zijn aan het in be-
drijf houden van dit instituut voor
slechts drie bewoners. Het kost de West
Duitse regering jaarlijks 280.000 mark.
Er is een staf van koks, werksters en
wasserijpersoneel. Maar nu neemt men
aan dat alles nog enige tijd bij het
oude zal blijven.

Deze drie lieden waren niet de enige
die tot een verblijf in Spandau werden
veroordeeld. Admiraal Karl Doenitz
heeft er zijn tien jaar echter al op zit-
ten. De vroegere minister van buiten-
landse zaken, Konstantin von Neurath
en Admiraal Erich Raeder werden vrij-
gelaten wegens hun hoge ouderdom en
de minister van economische zaken Al-
bert Funk wegens ziekte. Deze laatste
is een dezer dagen overleden.
De gevangenis van Spandau wordt door
de vier bezettende mogendheden van
Duitsland beheerd en dit is een van
de zeer zeldzame gevallen waarin de
grote vier inzake Duitsland nog één
lijn trekken. Om beurten leveren ze de
cipiers en de soldaten die de gevange-
nen moeten bewaken.
leder van de drie gevangenen heeft een
cel van drie bij twee meter en drie
meter hoog.
Er is weinig bekend over het leven dat
ze leiden. Hess zou zo nu en dan nog

Psychiaters omschrijven hem als een
excentriek, die zelf graag voor de
zou worden aangezien. Hij koestert een
felle haat tegen de Britten omdat zij
niet ingingen op zijn vredesaanbod van
1941, toen hij op eigen houtje naar En-
geland' vloog en gevangen werd gezet.
Hess werd in 1894 geboren, Speer in
1905 en Von Sdhiragh in 1907.
Alle drie hébben ze herhaaldelijk ver-
zoeken ingediend om kwijtschelding van
de rest van hun straf, maar tot op he-
den zonder succes. Een of meer van, de
grote vier hadden steeds bezwaren tegen
inwilliging.

Von Schirach is in de gevangenis Ka-
tholiek geworden.

MENINGSVERSCHIL IN ISRAEL

Inmiddels is in Israël een nogal be-
wogen discussie ontstaan over de vraag
of het wel juist is dat joden-moordenaar
Eichmann in Israël zal worden berecht.
Zelfs de voorzitter van de Wereld Zio-
nisten Organisatie, Nahum Goldman in
New Vork, heeft in twijfel getrokken
of er op deze wijze wel recht zal ge-
schieden. Maar de Israëlische premier
Ben Goerion schijrlt vast besloten om
dit proces aan te grijpen als een middel
om de wereld er aan te herinneren Wjel-

ke misdaden het Jodendom in de tweede
wereldoorlog zijn aangedaan. Maar bo-
vendien zou hij hierdoor de gelegen-
heid krijgen duidelijk te maken hoevele
van de voormalige Nazis in de Arabi-
sche landen en met name in Egypte be-
langrijke adviserende functies hebben.



Laatste nieuws
In Cairo hebben twee verdedigers van

de Nederlander Mewis Goudswaard te-
gen wie de doodstraf was geëist wegens
spionage voor Israël zijn vrijspraak be-
pleit of Juridische gronden.
Hiervoor voerden de advocaten aan dat
de verdadhte als kroongetuige is opge-
treden tegen een van zijn medespionnen.
Ook heeft Goudswaard met de Egypti-
sche autoriteiten meegewerkt bij de op-
sporing van andere leden van het spi-
onagecomplot.
Iri een pleidooi voor het staatsveiiigy-
heidshof betoogden de verdedigers
voorts dat Goudswaard de Israëliërs
geen geld had afgezet zonder er iets
voor terug te geven.
Daarna verdaagde het Hof de zitting
tot vandaag.

—In de zuidelijke provincie Katanga in
Belgisch Kongo, i's vandaag de uitzonde-
ringstoestand afgekondigd. Dit is ge-
beurd om te verhinderen dat dit gebied
zich voor de overdracht van de soeve-
reinite-'t op 30 juni van Kongo zal af-
schepen. Deze maatregel werd vooraf-
gegaan door een verklaring in Brussel
van de Belgische mi-ister voor Kongo
De Schrijver, dat de toestand in Katan-
ga ernstig is.
Katanga is de grootste producent van
industrie-diamanten iin de wereld.
Bovendien is het gebied een van de
grootste producenten van uranium, ko-
per en kopalertsen.

—Ke:zer Hailie Selassi van Et'opië heeft
gisteren in Addis Abeba de confe-
rentie van onafhankelijke Afrikaanse
staten geopend. In zijn openingswoord
drong de keizer eron aan een tweede
Bandeend-conferentie te beleggen, die
de volledige onafhankelijkheid van aUe
Afrikaanse volkeren zal moeten besnre-
ken. De Afrika-conferentie in Addis
Abeba wordt bijgewoond door 250 gede-
legeerden uit 20 Afrikaanse staten en
gebieden. Het is de grootste Pan-Afri-
kaanse conferentie die ooit is gehouden.
De delegaties van de oaiafl-ankelijke
landen worden geleid door de ministers
van Buitenlandse Zaken.
Het voornaamste onderwerp van de be-
sprekingen is ds bevordering van d !
Afrikaanse politieke, economische en
culturele solidariteit.
De conferentie zal elf dagen duren.

—Naar in Bonn werd medegedeeld he^'t
West-Duitsland Argentinië om uitleve-
ring gevraagd van de vroegere chef-arts
van het concentratiekamp Auswitz, Jo-
sef Mengele.
Bonn heeft op grond van een rapport
van de Duitse ambassade in Buenos
Aires goede hoop dat Argentinië aan het
verzoek zal voldoen.
Mengele selecteerde in Hitlers tijd ge-
vangenen die nog tot werken geschikt,
waren en gevangenen die dusdanig wa-
ren uitgeput dat ze naar de gaskamers
moesten. In Auswitz zijn naar schatting
4 miljoen mensen omgebracht.

—Het aantal doden tengevolge van dfe
aardbevingsramp in Chili ligt volgens
de laatste inlichtingen tussen de twee en
drieduizend. Dit deelde gisteren de Chi-
leense minister van Buitenlandse Zaken
op een persconferentie in Parijs mee.

Hij zei dat een gebied met een opper-
vlakte van 80.000 vierkante kilometer
met meer dan twee miljoen inwoners
werd geteisterd. Meer dan 150.000 hui-
zen werden verwoest en daarnaast ha-
veninstallaties, fabrieken, wegen en
spoorwegen. De schade wordt geraamd
op 600 miljoen dollar ongeacht dan nog
het verlies als gevolg van de verlam-
milng van de agrarische en industriële
productie.

Prof. Mr. W.F. de Gaay Fortman,
hoogleraar aan de Vrije Universiteit te
Amsterdam zei op de jaarvergadering
van het Verbond van Prot. Christelijke
Werkgevers in Den Haag, dat hij het
zenden van de Karel Doorman naar
Nederlands Nieuw Guinea niet begreep.
Spreker vond dit een gewaagd avon-
tuur. ir,j begreep niet de wijze waarop
het zenden van het schip in het commu-
niqué is aangekondigd. Geen Europese
mogendheid en zekei; Nederland niet
kan zich thans een buitenlandse poli-
tiek veroorloven onder het aanroepen
van Jan Pieterszoon Coen.

De stafchef van de Indonesische Ma-
rine, Martadinata, bracht op uitnodi-
" 'g van de Amerikaanse marine-auto-
riteiten een beleefdheidsbezoek aan de
Verenigde Staten. Hij bezocht voorts
Japan en de Philippijnen. De stafchef
deelde mee dat de leiders in deze landen
over het algemeen de Nederlandse plan-
,<»- tót versterkilng van West Nieuw

Guinea afkeuren.
In de Verenigde Staten werd in het

bi -1 -onder het zenden van de Karel
Doorman afgekeurd.
Hij voegde er echter aan toe dat ge-
zien het f nt dat de Amerikaanse rege-
ring een neutrale houding fnneemt in
het geschil West Iri/an, de Amerikaanse
leiders hun mening informeel kenbaar
maakten.

Executoriale Verkoping
De Griffier bij het Landgerecht te Hollandia maakt bekend, dat op

woensdag 29 juni 1960 des n.m. om 18.00 uur ten huize van O.Th. de
ROODE, wonende te Hollandia-Binnen [Motorpool], door de vendumeester
te Hollandia in het openbaar zullen worden verkocht de navolgende in
executoraal beslag genomen roerende goederen bestaande o.m. uit:

een Volkswagen Combi geletterd en genummerd NB 114; Philips radio
Bi amply; Philips tape^ recorder; Joboton pick-up; Electrolux ijskast; "AEG"
wasmachine enz. o.a. huisraad.

Kijkgelegenheid tussen 17.00 en 18.00 uur op bovengenoemde datum.

Executante: NIGIMIJ N.V.
Geëxecuteerde: O. Th. de Roode.

————____.— '■■'- i iinn_if—.-____x_--_w-Ma__—■—

filmprogramma
REK THEATER

vertoont heden 15/6 en donderdag 16/8
de beroemde film van Col-Int.

"BONJOUR TRISTESSE"
in Cinemascope en color met:
Lebora Kevr — David Niven — Jean
Segers — Juliette Gréco.
Een film die in beroemdheid alles over-
treft één die U beslist moet zien.
Deze film is gebasseerd naar het boek
van Francoise Sagan. HEDEN de PRE-
MIERE in REK. 18 jaar.
SPOEDIG in REK de zeer goede film
"JET ATTACK" met John Agar.

ORIËNT THEATER
vertoont heden 15/6 voor hst la.

"COMANCHE"
met Dana Andrevvs en Linda Cristal.
Een zeer goede Western. In cir.emasco-
pe en kleuren.
Holl. Binnen heden 15/3: "MONKEY ON
MV BACK" met Cameron Mitchell.
BEKENDMAKING

derdag IS juni zulJen te Rhijnauwen
door de Afdeling Mariniers oefeningen
gehouden worden, waarbij met scherp
zal worden geschoten.

Het Hoofd van Plaatselijk Bestuur.

EINDELIJK!
Italiaanse damesschoenen pumps, san-
dalettes met hoge en lage hakken, in di-
verse kleuren en modellen, maten 7 t/m
9. nustcrs, jupons, babydolls en pyama's
ook voor meisjes.
Geopend van 9 — 12 en 17 — 19.00 uur.

VIJSMA WITTE OLIFANT.
"Bij de afdeling nacalculatie van de

N.V. INDtUSTRIELE- en AANNEMING
MIJ. "V.A.M." kan geplaatst worden:
een aankomende administratieve kracht,
enige ervaring strekt tot aanbeveling.
Sollicitaties van 8.00 — 12.00 uur v.m."

MET SPOED GEVRAAGD:
1 KLERK voor type en lichte adm.

werkzaamh. pers. aanmelding Afd.
Pharm. Verz. Kloofkamp.

Vanaf DONDERDAG 16 juni 1960
GROENTEN verkrijgbaar naast Toko
ENG 800 HOO. 1700

Huis te koop aangeboden aan de
PANTAI WEG te Hollandia Binnen
recht van opstal 75 jaar. Vraagprijs
f 16.000,— Inlichtingen bij Heer van
van DAPPEREN. 1701

Ter overname gevraagd 2 koffers afme-
tingen plus minus negentig bij zestig bij
twintig eventueel contact huistclefoon
203 Hollandia Haven. 1705
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