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Japan heeft veiligheidsverdrag met merika geratiliceerd
Premier Kishi zal waarschijnlijk spoedig aftreden

In Japan is de ratificatie van het Japajns? Amerikaans* veMigheidsverdrag'
voltooid. Zowel Keizer Hirohito als een aantal ministers uit het kabinet Kishihebben hun handtekeningen onder het verdrag gezet.

De stakingen en demonstraties tegen de regering Kishi vinden nog steedsvoortgang.

Gisteren was nog bekend gemaakt dat
de Japanse regering wilde wachten met
haar goedkeuring en de keizerlijke on-
dertekening van het veiligheidsverdrag
totdat de Amerikaanse senaat het ver-
drag zou hebben goedgekeurd.
Premier Kishi' schijnt er volgens waar-
nemers nu naar te streven deze felom-
streden overeenkomst zo spoedig moge-
lijk af te ronden.

Terwijl overal in Japan nieuwe sta-
kingen en demonstraties tegen het ver-
drag werden gehouden, zetten eerst de
ministers en daarna keizer iHirohito hun
handtekeningen onder de documenten.

Volgens de eerste kabinetssecretaris
Sjina zal de uitwisseling van de oorkon-
den misschien al vandaag plaatsvinden,
als de Amerikaanse Senaat het verdrag
dan tenminste al heeft goedgekeurd.
Om nieuwe ongeregeldheden te voorko-
men weigerde Sjina iets los te laten

over de plaats en tijd der uitwisseling.
Vakbonden en linkse studentenorga-

nisaties proberen nu door 'n golf vankorte stakingen en demonstraties pre-
mier Kishi tot heengaan te dwingen-Zij verwijten hem op onwettige wijze
het veelomstreden Japans Amerikaanseveiligheidsverdrag door het parlement
te hebben laten aanvaarden.
Uit regeringskringen wordt vernomendatKishi van plan is nog voor het eindevan de maand zijn ontslag in te dienen.
Ook in zijn eigen partij ontmoet zijn
beleid veel kritiek.

Russische spion in Den
Haag gearresteerd

De Haagse politie heeft een Russische
student gearresteerd op verdenking van
spionage. Het is de 32-jarige lan Smir-
noff. Hij was een jaar geleden op speci-
aal verzoek van de Russische ambassade
toegelaten tot het Institute of Social
Studies. Hij was daar de enige Russi-
adhe student.
De Sovjet-ambassadeur in Den Haag
Malenko beeft tijdens een bezoek aan
het ministerie van Buitenlandse Zaken
aangedrongen op vrijlating. De Russi-
sche ambassade heeft hiervoor ook con-
tact gezocht met de officier van Justitie
in Den Haag.
Volgens de officier wilde de ambassa-
deur kennelijk alleen horen wat men al
van Smïrnoff wist. Sinds 1951 is dit het
vierde Russische spionagegeval in Ne-
derland. Achtereenvolgens zijn betrapt:
de correspondent van Tass in 1952, de
tweede secretaris van de ambassade in
1957 en in 1958 drie leden van de am-
bassade tegelijk.

Regering sten voor totale defensie
uitgaven met 200 miljoen te verhogen

P.v.d.A acht handhaving Karel Doorman onjuist
De Tweede Kamer is dinsdag van half

twee 'smiddags tot diep in de niadht be-zig geweest met de regeringsnota dieeen uiteenzetting geeft van het defen-
siebeleid voor de komende drie jaar.
Het feit dat de regering van plan is in
die periode 1850 miljoen gulden per jaar
voor defensiedoeleinden uit te trekken,
200 miljoen meer dan tot nu toe, vond
goedkeuring bij drie van de regerings-
partijen n.l. de Volkspartij voor Vrij-
heid en Democratie, de Anti-Revolutio-
naüre partij en de Christelijk Histori-
sche Unie. Die grootste regeringspartij,
de Katholieke Volks Partij, schortte in
dit opzicht haar oordeel op tot de be-
grotingsbehandeling in het komende na-
jaar. Van de oppositiepartijen waren de
communisten en pacifisten uiteraard te-
gen. De P.v.d.A. erkende dat de inter-
nationale toestand 'n hogere paraatheid
van de NATO vraagt, zodat verhogimg
van haar defensieplafond niet is uitge-
sloten. Aan socialistische kant had men
echter gemeend, dat voor de Marine1 én
in NATO-verband én om nationale re-
denen, [Nederlands Nieuw-Guinea] een
veel te grote plaats wordt toegekend.

De P.v.d.A. verwierp b.v. het idee dat
Nederland een vliegdekschip nodig heeft
en beriep zich daarvoor op het feit, dat
Australië om verschillende redenen er
ever:aiin aan denkt een dergelijk schip
aan te schaffen. Hier ligt alleen een
taak voor de grote bondgenoten, voor
ons in de NATO, voor Australië in de
SEATO. De P.v.d.A. vroeg verder Kog
verkorting van de diensttijd met twee
maanden.

De Eerste Kamer heeft het Benelux-
verdrag, dat voorziet in de definitieve
economische unie tussen België, Neder-
land en Luxemburg, zonder hoofdelijke
stemming goedgekeurd. Ook werden
goedgekeurd het Benelux-arbeidsver-
drag van 1956 en enkele andere inter-
nationale overeenkomsten van mindere
betekenis. De Kamer heeft tijdens de-
zelfde zitting de archiefwet verworpeni
Eén artikel uit die wet, dat in de Eerste
Kamer onoverkomelijke bezwaren ont-
moette, had b_ eerdere behandeling in
de Tweede Kamer geen enkele aandacht
getrokken.
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Zoals verwacht

Beperkt begrotingsrecht voor Nieuw-Guinea Raad Voorgesteld
Mogelijkheid tot instelling van publiekrechtelijke

organen

Ten aanzien van het wetsontwerp tot
herziening van de Bewindsregeling [in-
stelling Nieuw Guinea Raad] bereikten
ons neg de volgende meer gedetailleer-
de gegevens:

TAAK
Wat de taak van de Raad betreft is de

regering van oordeel dat het niet ge-
wenst is deze in het begin te beperken
tot een uitsluitend adviserende taak.
De Raad zou dan weinig of geen mede-
verantwoordelijkheid hebben, voor de
tot standkoming van de wetgeving noch
voldoende zeggenschap bij de bepaling
van het beleid ten aanzien van de eigen
ontwikkeling. De regering acht het be-
paald gewenst dat de Raad reeds dade-
lijk een medewetgevende taak wordt
toevertrouwd.
In het ontwerp zijn de volgende be-
voegdheden aan de Raad toegekend:
recht van petitie, recht van interpellatie,
uitbrengen van advies over ontwerpen
van wetten en van algemene maatrege-
len van bestuur, die voor Nederlands
Nieuw Guinea bindend zullen zijn, maar
uiteraard door het Nederlandse parle-
ment worden verhandeld, medewerking
aan de vaststelling van ordonnanties
met het recht van amandement, recht
van initiatief, medewerking aan de tot
standkoming van de begroting.

Wat het laatste betreft is gestreefd de
Raad zo nauw mogelijk te betrekken bij
de tot standkoming daarvan.
Van primair belang daarbij is, dat het
begrofeigsdebat in de Raad zich van
meet af aan richt op het overheidsbe-
leid, hetgeen in de parlementaire demo-
cratie de kern vormt van de begrotings-
behandeling. Dat beraad moet boven-
dien volledig kunnen doordringen: tot de
Staten-Generaal.

Om dit te bereiken is bepaald dat
voorhands de Raad beraadslaagt over
een nota die algemene beschouwingen

bevat over de begroting van het komen-
de jaar en tevens een algemeen over-
wicht van de financiën.
Uiteraard gaat de nota vergezeld van
het voorlopisr ontwerp van de begrotin*?.

Aan de schriftelijk voorbereide beraad-
slagingen nemen gemachtigden van de
gouverneur deel, een deelneming die
het karakter draagt van een gezamen-
lijk fjer.ad.
De behandeling door de Raad eindigt

met het verslag diat een uiteenzetting

bevat van de standpunten van de Raad.
Hiermede doen de gouverneur en de

minister voordeel bij de opstelling van
de ontwerpbegroting, die bij de Staten-
Generaal zal worden ingediend onder
bijvoeging van het verslag van de Raad.

Deze wijze van beraad gaat voort tot-
dat de wet bepaalt, dat de begroting
vastgesteld wordt bij ordonnantie, in
welk geval de bevoegdheden van ds
Raad veel groter zullen zijn.

LOKALE DEMOCRATISERING DIENT
VOORTGEZET TE WORDEN

De instelling van een centraal verte-
genwoordigend lichaam eist van zelf-
sprekend dat tevens bijzondere aan-

dacht geschonken wordt aan verdere lo-
kale democratisering van het bestuur,
zo wordt verder gezegd.
Maatschappelijke integratie waartoe
onderwijs en opvoeding leiden, werkt
plaatselijke gemeenschapsvorming in de
hand. Verdere staatsrechtelijke vormge-
ving zal bedoelde gemeenschapsvorming
in belangrijke mate kunnen beiinvloeden
en bevorderen. Met name aan dorpsvor-
ming is zelfwerkzaamheid van de bevol-
king inherent. Inschakeling van de be-
volking en daarmede het bijbrengen van
de bewustheid van eigen medeverant-
woordelijkheid door dorps- en lokaal
bestuur is daarom een voornaam punt
van beleid. De staatsregeling moet daar-
voor hoofdlijnen en waarborgen bevat-
ten.
De introductie van decentralisatie be-
gint als regel met de aanwijzing van
vertrouwensmannen eventueel verenigd
in colleges van overleg. Deze worden
door het bestuur geraadpleegd zo dik-
wijls het dit wenselijk acht. Zodra voor
het betrokken gebied een territoriale
gemeenschap wordt ingesteld neemt de
taak van de vertrouwensmannen een
einde.
Het ontwerp opent de mogelijkheid ter-
ritoriale gemeenschappen in te stellen
van verschillend type. Daarbij wordt
gedacht aan dorps-, stads- en streekge-
meenschappen. Territoriale gemeenschap
pen worden collegiaal bestuurd.
De leden van de Raad die aan
het hoofd van een gameenschap staan
worden i__ beginsel gekozen, waarbij
geen onderscheid naar bevolkingsgroe-
pen wordt gemaakt. Besturen van ge-
meenschappen kunnen ingeschakeld
worden in het medebewind, terwijl bun
bovendien de regeling van het bestuur
in bepaalde zaken of van de huishou-
ding, van de gemeenschap kan worden
toevertrouwd
PUBLIEKRECHTELIJKE LICHAMEN

Tenslotte opent het ontwerp de moge-
lijkheid van nïet territoriale gemeen-
schappen met besturende bevoegdheden
[zgn. deelgemeertsehappen]. Het kan vau
bel_ng rijn dat de verzorging van be-
paalde min of meer openbare belangen
die thans soms geschiedt in de vorm
van coöperatieve verenigingen, plaats
heeft deer krachtens de wet ingestelde
met publiekrechtelijke bevoegdheden en
ook met plichten beklede openbare ge-
meenschappen» die onder publieke con-
trole staan- In het ontwerp is daartoe de
basis gelegd; verdere regelingen zijn
aan ordonnanties overgelaten.

Perscommentaren:
In het commentaar op de herziening

van de Bewinsregeling van Nieuw Gui-
nea schrijft het R.K. blad "Het Binnen-
hof" dat de Nederlandse regering ten-
opzichte van Nieuw Guinea's zelfbe-
stuur op hogere versnelling over-
schakelen. De regering windt er geen
doekjes om dat het versnellen van het
tempo in zekere zin neerkomt op het
forceren van de ontwikkeling.
Is het niet voor de hand liggend dat de

regering in de eerste plaats heeft ge-
dacht aan de Belgische Kongo?
Er zijn echter vooral invloeden van bui-
ten uit, die Nederland dwingen de in-
heemse bevolking op korter termijn op
te roepen tot het opnemen van grote
verantwoordenjkheid.
Volgens het blad opent de procedure
van de Nieuw-Guinea-Raad belangrijke
perspectieven voor de emancipatie van
het land.
Het overschakelen op een hogere ver-
snelling betekent echter niet alleen een
welwillende uitdaging aan de Papoea-
bevolking zelf.
Men mag hierin ook een nieuw dringend
verzoek aan de tegen de Nederlandse
politiek bestaande oppositie zien om
Den Haag gelegenheid te geven de taak
in Nieuw Guinea buiten inmenging van
"derden" tot een goed einde te brengen.
Er zitten allerlei risico's in het spel.
Maar eendrachtig optreden van alle
loyaüe groepen in Nederland kan de bes-
te garantie vormen om risico's de baas
te blijven. Die politieke stabiliteit die op
die manier in Nederland zou ontstaan
zal dan tevens het particluier initiatief
een hart onder de riem steken om de in-
spanninng ten gunste van de Papoea's
op te voeren. En van die inspanning
hangt de toekomst van Nederlands
Nieuw Guinea, zeker op langere termijn
gezien, belangrijk af.

De Telegraaf schrijft dat de Papoea's
een intelligent volk zijn, wat wel be-
wezen is door het feit dat enkele dui-
zenden die intensief met de westerse be-
schaving in aamraking zijn gekomen in
enkele tientallen jaren de achterstand
van generaties vrijwel konden inhalen.
Men kan dan ook aannemen dat de ont-
wikkeling van de bevolking zeer snel
zal zijn.
De instelling van de Nieuw Guinea
Raad zal in grote mate bijdragen tot de
spoedige politieke bewustwording, z
t.z.t. catastrofes, zoals nu in de Kongo
dreigen, vermeden kunnen worden. Met
instelling van de Raad toonde de Neder-
landse regering dat Nederland de toe-
komst van de Papoea's ernstig neemt.
Het is te hopen dat de Nederlandse re-
gering de wereld hiervan ook kan over-
tuigen. Want vaststaat, dat wanneer
Aziatische volkeren over Nieuw-Guinea
mochten gaan heersen het Papoeavolk
geen enkele toekomst heeft.

Het R.K. blad "De Tijd" schrijft ook
dat Nederland thans aangeland is in een
stadium waarin de politieke logica moet
worden opgeofferd aan de eisen, die de
geest van deze tijd schijnt te stellen.
In het ontwerp erkent de regering dat
een meer geleidelijke ontwikkeling
theoretisch misschien de voorkeur zou
verdienen.
Intussen gaat zich nu het merkwaardige
geval voordoen dat wij betrekkelijk snel
het conglomeraat van veelal uiterst pri-
mitieve Papoeagemeenschappen in het
bezit stellen van voorrechten dis wij,
toen de principiële beslissing eenmaal
was gevallen, pas na jaren en al te aar-
zelend hebben afgestaan aan de Indone-
sische bevolking die in doorsnee toch
heel wat geciviliseerder is. De beweeg-
redenen van de regering kan men noch-
tans respecteren. Daar boven zal zij als
welkome samenloop van omstandighe-
den ervaren dat haar plannen voor de
instelling van 't Nieuw Guinea "parle-
ment" de wereldopinie bereiken op een
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Loemoemba met kabinetsformatie betast
De leider van de Kongolese Nationale

Beweging Loemoemba heeft in Leopold-
stad te kennen gegeven, dat hij toch
weer zowel het presidentschap als het
premierschap van onafhankelijk Kongo
ambieert.
Loemoemba werd gisteren door de Bel-
gische minister-president Gansfort van
der Meersch aangezocht een regering
te vormen. Hij kreeg de opdracht nadat
zijn grote tegenspeler Kasavoeboe zijn
formatiepoging had opgegeven toen
Loemoemba's partij in de nieuwe Kon-
golese volksvertegenwoordiging een
duidelijke overwinning had behaald.
Twee leden van de Nationale Kongolese
Beweging werden gekozen als voorzitter
en vice-voorzitter van de Kamer.
Loemoemba verklaarde gistermorgen
dat hij Kasavoeboe de post van minister
van Buitenlandse Zaken in zijn regering
wil aanbieden.

Ben Goerion in Nederland
De premier van Israël David Ben Goe-

rion is gisteren met een Dakota van de
Nederlandse luchtmacht uit Brussel op
het vliegveld Ypenburg bij Den Haag
aangekomen. Hiermee is zijn niet-offi-
ciel bezoek van twee dagen aan Neder-
land begonnen. De Israëlische premier
die vergezeld wordt van zijn echtgeno-
te en dochter werd o.a. verwelkomd
door de minsters Luns en Beerman.
Premier Ben Goerion legde op het vlieg-
veld een korte verklaring af, waarin hij
wees op de vriendschapsbanden tussen
Israël en Nederland. Op het paleis
Soestdijk wordt de premier een middag-
maal aangeboden. Vrijdag keert Ben

on naar Brusse'. terug waar hij een
besloten ontmoeting zal hebben met

rij Frondizi van Argentinië over
de kwestie Eichman. Voor zijn vertrek
naar Nederland had Ben Goerion op
een nersconferentie verklaard, dat Israël

beding Eichmann zal uitle-
veren. President Frondizi verklaarde te-
gelijkertijd in Bern dat Argentinië zijn
cis tot uitlevering handhaaft.

Gomulka oefent critiek
Op het congres van dePoolse comimu-

ise partij in Warschau heeft ioar-
tijleider Gomiulka kritiek geoefend op
bet gebrek aan samenwerk-'ng tussen de
communistische landen bij hun indus-
triële investeringen. De economische sa-
menwerking, betoogde hij, beperkt zich
tot de buitenlandse handel en in zekere
mate tot de technologie. Maar het overi-
ge doen de communistische landen al-
les op eigen houtje.

Communistisch complot
De Philippijnse regering heeft bekend

gemaakt dat er een communistisch com-
plot is ontdekt om president Garcia te
vermoorden. Volgens autoriteiten bleek
bet complot uit papieren die werden ge-
Vonden bij de arrestatie van de tweede
man der communistische partij.

Het was de bedoeling om president
Garcia bij een van de gelegenheden
Waarbij hlij in het publiek zou verschij-
nen, om het leven te brengen.
■Oe aangehouden comrnunistenleider zal
voor verschillende feiten terechtstaan
Waarvoor hij de doodstraf kan krijgen.
Cp zijn hoofd was een prijs gesteld van
50.000 pesos [25.000 dollar].

Nieuwtjes uit
Nederland

—De vloedgolf van buitenlanders, voor-
al Duitsers, die met de Pinksterdagen
Nederland begon te overspoelen is bezig
weg te ebben.
—De boeren aan de Nederlandse Oost-
grens doen goede zaken. In de afgelopen
weken hebben de bewoners van het
Duitse grensgebied de Nederlandse win-
kels "plat gelopen" om aardappelen die
er goedkoper waren dan in Duitsland.
De winkels zijn nu leeg en dus gaan de
Duitsers naar de boeren. Ze betalen een
beste prijs en willen de aardappelen zelf
wel rooien-
—Leiden zag op de laatste dag van de
vorige week ongeveer twee duizend oud
studenten door de straten trekken die
de officiële opening van de lustrum-
feesten van de Universiteit kwamen bij-
wonen. Er waren ministers bij en ook
hoog bejaarden die zo omstreeks 1900
afgestudeerden. In de Pieterskerk open-
de de Rector Magnificus, Prof. Jonkers
de feestweek. Daarna vroeg de praeses
van het Leidse studenten corps de aan-
dacht voor enkele problemen waaronder
natuurlijk dat der "nihilisten". De prae-
ses sprak van de horde der nihilisten*
Het gaat hier om de duizenden jonge
mensen die alleen aan een universiteit
komen om kennis te vergaren en onver-
schillig zijn voor oude tradities en een
algemene academische vorming.
Het Leidse ruiterfeest dat zaterdag
werd gehouden, werd bijgewoond door
de prinsessen Beatrix en Irene.
—De minister Marijnen [van Land-
I iw] heelt in Amsterdam een interna-
tionaal congres van landschapsarchitec-
ten geopend met 200 deelnemers uit 25
landen waaronder ook Oost Europese
van achter het ijzeren gordijn- Er wor-
den inleidingen gehouden door twaalf
deskundigen en dan gaat men op excur-

naar de grote steden, naar de delta-
en Hoge Veluwe, het gebied der grote
rivieren eh. de duinen bij Haarlem.
—Het aantal tweedehands auto's dat in
Nederland verkocht wordt neemt sterk
toe. Deze handel gaat echter gepaard
met veel onrechtmatigheden. Volgens de
instanties die er tegen strijden, vormt
de tweedehandse autohandel in ontstel-
lende mate een knooppunt van illegale
practiiken. Voor valse papieren worden
honderden guldens betaald. De auto's
zijn vaak overblijfsels van auto-onge-
lukken in binnen- en buitenland of re-
gelrecht gestolen wagens.
—In Sassen heim is door Sikkens verffa-
brieken een groot laboratorium geopend
met werk voor 150 man personeel. De
Sikkens groep beeft dochteronderne-
mingen in België, Frankrijk, Duitsland
en Z-.s eden. Verf is een substantie met
zoveel toepassing dat een voortdurend
onderzoek naar verbetering rendabel
blijkt, zelfs als er een electronenmicros-
coop die honderdduizend maal vergroot
voor nodig is.
—In navolging van Rotterdam krijgt
Arnhem een telefonische hulp-dienst om
mensen die materieel of geestelijk in
moeilijkheden zijn geraakt met raad en
daad bij te staan. In Rotterdam werkte
deze dienst met groot succes.
—In augustus zullen uit de gehole we-
reld padvinders naar Ommen in Over-
ijssel komen om er een leiders cursus te
volgen.

Ingezonden
De Australische Labcurleider Calwell1

heeft gezegd dat hij verrast is over de
verklaring van premier Menzies inzake
de toekomst van Papua en New Guinea.
Hij voegde hier letterlijk- volgens radio
Australië- aan toe:
"I have suspicions that someone worked
on Mr. Menzies or else he listened to
the Dutch in the Hague."

Kennelijk vindt de heer Calwell het
geen oplossing, een spoedige onafhanke-
lijkheid voor het gebied dat de sleutel
in de Australische strategische deur
steekt. Er spreekt uit het gezegde van
de Labcurleider niet alleen onwil voor
het idee van Menzies, doch ook ergernis
over de mening van de Nederlandse re-
gering die zo spoedig onafhankelijkheid
aan Nederlands Nieuw Guinea wil
schenken, hetgeen kennelijk de Austra-
lische regering hetzelfde in overweging
heeft gegeven voor het door Australië
bestuurde gebied.

Nu richt het niets uit om oude koeien
uit de sloot te halen maar het is m,i. in
dit stadium wel nodig om te vt ijzen op
bet wezen en drijven van do Australi-
sche LabcUrpartij.

In 19-15 was het deze partij die de Ne-
derlandse reliefschepem in Australische
havens aan de ketting legde, waardoor
miljoenen hongerende Nederlanders en
Indonesiërs nog maanden bleven honge-
ren en kleding bleven ontberen. Het was
ook voor deze Labour, dat mannen en
vrouwen de meest ondenkbare ellende
doorstonden*, geschraagd door de weten-
schap dat hun gevangenschap en ellen-
de, het verlies van kinderen en familie-
leden -óén doel had: de veiligstelling van
Australië, vanwaar uit de "bevrijding
zou komen.
Onmiddellijk na de oorlog matigde de
Labourpartij zich het recht aan, mede
te bepalen wanneer Indonesië onafhan-
kelijk zou worden. Met terzijde stelling
van de garantie, vervat in de boodschap
van Hare Majesteit Koningin Wilhelmi-
na van 7 december 1942, inzake de na-
oorlogs: staatsorde.

Thans liggen de kaarten precies tegen-
gesteld en de vruchten van de boom die
zij in 1945 plantte - zelfbeschikking voor
de volken, - schijnen Lakour een beetje
zwaar op de maag te liggen-

De heer Calwell ziet kennelijk Austra-
in gevaar gebracht door een snelle

ontvoogding van het gebied in het Noor-
den waarom hij de kreet aanheft: be-
volkt het Noorden van Australië, want
anders zullen we dit land verliezen.

Het is misschien de voorzienigheid -of zo U wilt de duivel [en in dit laatste
geloof ik meer, gezien het spel van La-
bour in de na-oorlogse jaren] die de
porties nu zo uitdeelt dat Labour zijn
eigen spek te eten krijgt.

Het zal goed zijn dat de Nederlandse
regering bij de samenwerking met Au-
stralië in dit gebiedsdeel de oorlogsjaren
en het gebeurde daarna in gedachte
houdt en er wel bij nadenkt dat achter
de forse, integere figuur van premier
Menzies, lieden als Calwell en zijn par-
tij om dte hoek kunnen komen kijken,
net als in 1945!
Voor Calwell heb ik maar één troost in-
d-fen het -onverhoopt- scheef loopt: "be
a big boy, take your medicine and stop
turning yellow-"

Dutch.



tijdstip dat haar ietwat rauwe aankon-
diging omtrent de bescheiden verster-
king van de defensie wel enige construc-
tieve aanvulling van node had. Het blad
gelooft dat het uitstekend is dat de re-
gering zich op het punt van Nieuw-Gui-
nea hoedt voor het teveel aan illusies.
De "ervaring in de afgelopen jaren"
leerde de bekende mogendheden dat zij
het uiteindelijk altijd verkeerd schijnen
te doen, of zij het tempo van de ont-
voogding nu drukken of hoog opvoeren
De instelling van de dorps- en streek-
raden - hoe volstrekt onontbeerlijk op
zibhzelf ook - zal heus nog wel eens
toegeschreven worden aan een Neder-
lands verlangen om te verdelen en te
heersen. En als we eenmaal zo verstan-
dig geweest zijn logica en illusies opzij
te zetten dan blijft er nog deze klem-
mende vraag: voelt de ambtelijke we-
reld in Australisch' Nieuw-Guinea zich
wel zo bijster gelukkig met dit Neder-
landse initiatief?

Correspondent New vork
Times in Hollandia

In Hollandia vertoeft momenteel de
heer F.T. Durdin, correspondent van de
New Vork Times met standplaats Hong-
kong

Hij is naar Nieuw Guinea gekomen in
verband met de inter-ationale belang-
stelling die er bestaat voor de Neder-
landse defensiemaiatregelen en de gevol-
gen die deze zouden kunnen hebben
voor de betrekkingen met Indonesië.

In Hollandia staan ontmoetingen, op
het programma met de Gouverneur en
de Commandant Zeemacht. De heer
Durdin wist nog niet welke andere
plaatsen in Nieuw Guinea hij nog zal
bezoeken. Op 1 juli vertrekt hij naar
Manilla

Vreemde Wereld
—Als U de dienstregeling van een Zwit-
serse busdienst wilt bestuderen die in
1934 werd opgeheven, dan kunt U dat
doen in de bibliotheek van het Ameri-
kaanse Congres.

—Buitenlanders, die de Sovjet Unie
verlaten moeten bij de douane opgeven
hoeveel hoornen van opgezette antilopen
ze in hun bagage hebben-

—Een vrouwelijke krab verschilt van
een mannelijke doordat ze asymme-
trisch is. Dit blijkt uit een tentoonstel-
ling van het Amerikaanse Museum vo*jr

Natuurlijke Historie.
—Een Amerikaan die uit Afrika terug-
keerde meldde als iets bijzonders dat de
pygmeeën verzot zijn op oude scheer-
mesjes. Hij is kennelijk nog nooit in
het binnenland van Nieuw Guinea ge-
weest.
—Een wetenschappelijk onderzoeker
heeft geconstateerd dat sommige huis-
vliegen er maar op los leven, terwijl an-
deren flegmatisch en weer anderen ner-
veus zijn.
—Het Russische blad "Ogoniok" schreef
het volgende: De douane vindt in de ba-
gage van buitenlandse toeristen dikwijls
boeken die geheel in strijd zijn met on-
ze sociale opvattingen en overtuiging.
Het gaat hier vooral om de bijbel. Deze
bijbelinvoerders slagen er soms in om

hun boek in handen te spelen van ach-
terlijke Sovjet burgers. Zulke toeristen
kunnen beter thuis blijven. We willen
geen smokkelaars van ideeën, meent het
blad.
—Het publiek bij het laatste piano re-
cital in Parijs van de Hongaarse pianist
Bela Cziffra vroegen zich verbaasd af,
Waarom zijn korte antwoorden in het
Hongaars op de vragen die hem uit het
pubiek gesteld werden, steeds door zijn
zoon werden vertaald in ellenlange
Franse verhalen. De pianist zei' iedere
keer niets anders dan: Beantwoord jij
die vraag maar, ik ben moe.
—Een verslaggever van het Parijse blad
I'lntransigeant vroeg aan de televisie-
producer Jean Nohain hoe het kwam dat
sommige Fransen zo veel kwaad spre-
ken van de televisie, terwijl anderen
volslagen onverschillig voor de televi-
sie bleken. Volgens Nohain hebben de
eersten een televisietoestel thuis en de
anderen niet. Het zelfde Parijse blad
signaleert, dat een krant in Kameroen
in een hoofdartikel bezwaren aantekent
tegen volledig nudisme. Het beschouwt
dit als een oververfijning van de mo-
derne beschaving. Het meent dat de
Afrikaanse republieken nog te jo :% zijn
voor zulke schokkende praktijken-

Ik ben 25 en ik heb noo*'t tijd
cm te trouwen. De hertogin gaf me te
veel werk, verklaarde Denise Hivet,
voormalig secretaresse van de hertogin
van Windsor.
—Vrouwen gebruiken hun intelligentie
alleen om hun intuïtie te ondersteunen,
zegt toneelschrijver Jacques Deval.

—Ben ik bijgelovig? Vroeg Maurice
Chevalier verbaasd. Het enige tover-
middel waarin ik geloof is een goed ge-
velde portefeuille.

Korte berichten
—Da Stad! Delft schiet al aardig ep net
de bouw van een kernreactor voor het
wetenschappelijk werk van de Techni-
sche Hogeschool.
Men is ook begonnen met de bouw van
De stalen koepel er voor is al klaar.

In Utrecht is het congres van amb-
tenaren van deRijks belastingen begon-
nen. De voorzitter zei in zijn openings-
toespraak: De gehele loonpolitiek zoals
die na de oorlog is gevoerd, is voor de
ambtenaren noodlottig geworden, want
in het maatschappelijk bestel moesten
ze van een nette zijstraat verguizen
naar een rustige achterbuurt. Volgens
de voorzitter waren de ambtenaren ten
achter gebleven bij de algemene wel-
vaartsstijging in Nederland.

Er is wel eens sprake van geweest,
dat er in de Noordoostpolder voor ie-
dere vier dorpen een gemeente zou wor-
den gevormd. Minister Toxopeus heeft
nu meegedeeld dat hij dit pkm Uajat
varen. Het is beter aldus de mitnister
om voor de hele polder één gemeente
te vormen. Dit sluit beter aan biij de be-
staande maatschappelijke werkelijk-
heid. Ondanks de grote oppervlakte is
de Noordoost polder zowel aardrijks-
kundig als economisch als sociologisch
een geheel gebleven. Indien men dit ge-
heel over een aantal afzonderlijke ge-
meenten ging verdelen dan zou men
de bestuurlijke krachten onnodig ver-
snipperen, meent minister Toxopeus.

Vervolg van pag 2 MEDEDELING
Met ingang van 1 juli 1960 zullen de
kasuren van de Nigimy N.V. als volgt
zijn:
Maandfag t/m- vrïjdag 08.00 — 13.00 uur
Zaterdag 08.00 — 11.00 uur

GEVRAAGD huisonderwijs voor leer-
ling 3e klasse L.0., 3 ochtenden ad. 3
uur per week.
Gaarne brieven onder no. 1748 bij het
Bureau van dit blad.

Het Kantoor voor Bevolkings Zaken
in Dok II zoekt voor directe indiensttre-
ding een

COMMIES
TUINFEEST in het HBS clubgebouw
op zaterdag 25 juni a.s. aanvang 21.00
uur, opgeluisterd door

"THE JIVE ROCKETS"
[0.1.v. Rudi van Dalm]

Komt allen in onze gezellige sfeer
Entree leden f 1,50 p.p.
Niet leden f 2,50 p.p.

n0.1757
HBS Clubgebouw, vrijdag 24-6 Rou-
lette, aanvang 20.30 uur. Geen intro-
ductie toegestaan.

n0.1756

filmprogramma
REK THEATER

vertoont heden 23-6 en vrijdag 24-6, de
zeer interessante film'

"GEK OP MANNEN"
[MAD ABOUT MEN]

in color.
met Glynis Johr.s, Donald Sindten, Ar-
me Crawford en Margaret Rutherford.
"GEK OP MANNEN", -inderdaad, dit
tafereel ziet U straks op het witte doek.
Een ware film om te genieten.

Op zaterdag vertoont REK de machtige
film:

"THE BAREFOOT BATTALION"
met Maria Costi en Nicos Fermas.
Hongerig en vervuild leven zij in holen
en spelonken, als de weesjes van het
verzet tegen de vijand. De oudste is am-
per 14 jaar
Een film die U zult aangrijpen door
woede " . . . . maar ook door tevreden-
heid.

MIST DEZE UNIEKE FILM NIET

ORIËNT THEATER

vertoont heden 23-6 en morgen 24-6
"AT GUNPOINT"

in Cinemascope en Technicolor.
Met Fred Mc. Murray, Dorothy Malone
en Walter Brennan.
Haat en vrees bereikten een ongekend
hoogtepunt, toen terreur en dood gin-
gen heersen.
Elke zenuw van Uw lichaam zal ge-
spannen zijn bij het zien van deze on-
gewone film, die geladen i's met een
vreemde, angstige sfeer.
Holl.-Bin. heden 23-6: "FORT DOBBS"
met Clint Walker..
Holl.-Bin. morgen 24-6: "NINA"
Sentani heden 23-6: "BELLS OF ST.
MARY"
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