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Veiligheidsraad besproeid de ontvoering
van Eionmann

Argentijnse resolutie krijgt steun van Rusland en
Amerika

De Veiligheidsraad is bijeengekomen ter bespreking van de Argentijnse
klacht tegen Israël in verband met de ontvoering van de massamoordenaar
Eichmann uit Argentinië door Israëlische geheime agenten.
Argentinië heeft meteen na de openi g van het debat een resolutie ingediend
waarin het genoegdoening vraagt van Israël. De Israëlische minister van
Buitenlandse Zaken mevrouw Meir, gaf toe dat er Argentijnse wetten door Is-
raël waren geschonden maar zij meende dat die schending in het niet viel
bij de uitzonderlijke misdaden die Eichmann op zijn geweten had.

Argentinië heeft de Veiligheidsraad
een resolutie voorgelgd, waarin het ge-
noegdoening van Israël vraagt voor de
ontvoering van de oorlogsmisdadiger
Eichmann. De Argentijnse afgevaardig-
de betoogde dat Israël het handvest van
de V.N. heeft overtreden door de Ar-
gentijnse souvereine rechten te schen-
den.
De resolutie zo betoogde hij met nadruk
beoogt op geen enkele wijze de misda-
den van Eichmann te rechtvaardigen.

De Israëlische minister van Buiten-
landse Zaken mevrouw Meir gaf een be-
wjogen uiteenzetting van het lijden van
het Israëlische volk onder de nazi's. Zij
gaf toe dat de Israëlische ontvoerders
de Argentijnse wetten hebben geschon-
den, maar zij wilde hun optreden zien
in het kader van Eichman-rfs uitzonder-
lijke misdaden. Israël blijft bereid tot
besprekingen met Argentinië, aldus me-
vrouw Meir, maar Eicïimann's berech-
ting in Israël is een zaak van histori-
sche gerechtigheid.

De twee laatste sprekers in het debat,
Lodge van de V.S. en Sobolef van de
S.U. steunen de Argentijnse resolutie.
Maar Lodge wenst de toevoeging: dat
de betrekkingen tussen Israël en Argen-
tinië geen schade zullen lijden en dat
Eichmann op passende wijze ter ver-
antwoording zal worden geroepen. So-
boiev zei de resolutie te steunen omdat
de S.U. tegenstander is van de schen-
ding van de souvereine rechten. Maar
hij beschuldigde er tegelijkertijd Ar-
gentinië van de overeenkomst tussen de
Latijns Amerikaanse landen, geen asyl
aan oorlogsmisdadigers te verlenen niet
te Eijn nagekomen. Het debat wordt nog
voortgezet.
LUGUBERE CARRIÈRE

Adolf Eüchmann is 54 jaar. Hij is ge-
boren in Solingen in het Ruhrgebied.
Later verhuisde hij naar Oostenrijk,
waar zijn vader in Linz directeur was
van het energie en trambedrijf.
Eichmann studeerde voor ingenieur en

was van 1925 tot 1927 vertegenwoordi-
ger van een energie-bedrijf in boven
Oostenrijk waarna hij in dienst kwam
van de Vacuüm Oil Company. In 1932
trad hij toe tot de toen nog illegale SS.
De Vacuüm Oil ontsloeg hem, toen zijn
politieke ideeën bekend werden. Nadat
de Nazi's de Oostenrijkse bondskanse-
lier, Dolfuss hadden vermoord vluchtte
Eichmann in 1934 naar Duitsland waar
hij zich bij hitler's Sicherheitsdienst
aansloot.
Na de annexatie van Oostenrijk zond
Hitler Eichmann naar Oostenrijk terug
als hoofd van het "bureau voor Joodse
emigratie", zoals de nazi-autoriteiten
het bureau noemden, dat verantwoorde-
lijk was voor de deportaties der Joden:
In 1939 werd hij overgeplaatst naar
Praag waar hij zich er op beroemde
35.000 Joden een nieuwe verblijfplaats
te hebben gegeven.
In 1941 werd hij hoofd van de ajfdeling
van de Sicherheitsdienst die was belast
met de Endlösung der Judenfrage" [de
"definitieve oplossing van het Jode^pro-
bleem]. Dit kwam neer op de uitroeiing
van zes miljoen Joden.
In 1945 werd Eichmann door de Ameri-
k-inen in Oostenrijk gevangen genomen
maar zijn identiteit kon niet met zeker-
heid worden vastgesteld.
Hij ontsnapte later en dook onder in
Noord Duitsland.
In 1950 slaagde hij erin met valse papie-
ren uit Duitsland te ontsnappen.
Zijn gezin voegde zich later bij hem.
GERECHTIGHEID EN PRESTIGE

Toen men in Argentinië begreep dat
er sprake was geweest van ontvoering
van een van de ingezetenen van het
land, protesteerde het bij Israël, maar
op een wijze die Israël alle gelegenheid
bood om er zich met een formele ont-
kenning van de verantwoordelijkheid
van de regering van af te maken. Maar
dat de zaak Eichmann voor de Israëliërs
meer is dan een klein diplomatiek mci

dent bleek wel toen de Israëlische pre-
mier Ben Gurion antwoordde met een
van de minst tactvolle nota's uit de di-
plomatieke geschiedenis.
Inplaats van met een uitvlucht te ko-
men, nam Ben Gurion alle verantwoor-
delijkheid op zich en hij bracht Argen-
tinië daarmee in een dwangpositie.
De Argentijnen die zich al gauw op hun
tenen voelen getrapt, moesten toen wel
denken dat ze door Israël belachelijk
waren gemaakt, en zo kwam die affaire
voor de Veiligheidsraad, zonder dat een
van de betrokken partijen er ook maar
iets voor voelt om als pleitbezorger voor
Eichmann op te treden.

Ben Goerion sprak met
Luns

De Israëlische premier Ben Goerion
heeft gisteren de tweede dag van zijn
bezoek aan Nederland, een gesprek ge-
had met de minister van Buitenlandse
Zaken mr. Luns. Er werd gesproken
over Europese en bilaterale kwesties. De
Israëlische premier heeft aan minister
Luns een uitvoerige uiteenzetting gege-
ven van de zaak Eichmann. Het is nog
niet zeker of de Israëlische premier die
vandaag Nederland verlaat, nog een
ontmoeting zal hebben met de Argen-
tijnse president Frondizi. Dit hangt af
van het verloop van het debat in de
veiligheidsraad.
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Perscommentaren op wetsontwerp NG-Raad
Nieuwe Rotterdamse Courant acht

beknotting budgetrecht onbevrdigend
In een commentaar op de herziening

van de bewindsregeling schreef de
Nieuwe Rotterdamse Courant dat de re-
gering met de indiening van het ont-
werp een belofte inlost. „Onbevredigd
achten wij de gang van zaken voorzien
bij de behandeling vam de begroting.
De regering blijkt ernstig beducht voor
afglijden van de discussies naar onder-
delen en voor het luit het oog verliezen
van de grote lijn". Het blad vraagt zich
af of het verstandig was deRaad op het
punt van het budgetrecht te sterk te be-
knotten. „Nu er in Nederland ten aan-
zien van de verdere ontwikkeling van
Nieuw Guinea algemeen gedacht wordt
aan een betrekkelijk korte overgangs-
periode lijkt het minder dan ooit ge-
wenst op dit stuk van zaken schriel of
krenterig te zijn. Waarom niet een
soortgelijke procedure gevolgd als ten
aanzien van de ordonnanties is bepaald?
Nuttig is dat de regering in het kade-r
van een partiële wi;jizig.'|ng eveneens)
aandacht heeft geschonken aan demo-
cratisering op regionaal of lokaal vlak."
„Al is op sommige punten aanleiding tot
een paar kritische opmerkingen, een be-
stel als vervat in het thans ingediende
ontwerp moet worden begroet als een
noodzakelijk experiment".
Het Parool schreef "zo bezien is de
Raad stellig een stap vooruit.
Vergeleken bij het bestel in Australisch
Nieuw Guinea is het voorstel stellig
progressief. Toch is de eerste indruk
dat het voorstel leemten vertoont. Er
blijkt onvoldoende uit dat het een in-
terim-regeling betreft.
Er worden geen fasen aangegeven waar-
in de Raad geleidelijk zou kunnen ont-
wikkelen tot een volwaardig parlement
Dat is jammer. De regering heeft zelf
niet de illusie dat haar gegeven zal zijn
de taak die zij als de hare ziet tot een
afgerond eind te brengen. Het is dan
ook te betreuren dat het voorstel van dit
inzicht in het geheel geen getuigenis af-
legt, dat het geen termijn stelt en de in-
druk wekt alsof hiermee al heel wat zou
zijn bereikt- Dit is slechts een beschei-
den begin."
Het sooÜalitüsehe Vrije Volk schreef
dat het doel van de herziening in de
eerste plaats is het creëren van een
werkelijke gesprekspartner om de in-
woners zelf bij de politieke ontwikke-
ling te betrekken. Dit is de kern van de
toelichting op het belangrijke wetsont-
werp die aan de politieke toekomst van
Nieuw Guinea is gewijd.
Op instelling van de Raad hebben de
Papoea's tien jaar moeten wachten.
Men kan niet in ernst volhouden dat

Nationaal vredesfront
De 28-jarige Indonesische luchtmacht

piloot Daniel Maukar die op 9 maart
Soekarno's paleizen beschoot, verklaar-
de in een proces, dat hij deel uitmaakte
van de subversieve organisatie "Natio-
naal Vredesfront".
Deze organisatie had het voornemen om
in maart samen met de Darul Islam de
Indonesische regering omver te werpen.
Men wilde Soekarno bewegen tot een
wapenstilstand met alle opstandelingen-

niet ai veel eerder een Raad op dezelfde
basis als thans verwezenlijkt had kun-
nen zijn.
Was dit gebeurd dan had de regering
niet met zoveel klem behoeven te beto-
gen dat men bij al te geleidelijke ont-
wikkeling het gevaar loopt achter de
feiten aan te komen. Ook de opmerking
dat de huidige gang van zaken bij de
vaststelling van de begroting of de or-
donnanties in wezen een zuiver ambte-
lijke behandeling is mogen de ministe-
riële voorgangers van staatssecretaris
Bot in de zak steken.
Intussen ligt het ontwerp voor ons wat
dus wel een reden tot verheugenis is.
Minister en staatssecretaris zijn niet
van plan op bevoegheden van de Raad
te beknibbelen. De Raad zal een vol-
waardige gesprekspartner moeten wor-
den. Zij zal ook een forum worden
waarop Nieuw Guinea zijn stem naar de
buitenwereld zal laten klinken. Alle
goede bedoelingen die Nederland ten
aanzien van het gebied naar buiten ten
toonspreidt werden met achterdocht
ontvangen eenvoudig omdat Nieuw Gui-
nea in letterlijke zin zelf geen stem had
zoals b.v. bij de kwestie als het verster-
ken van de defensie op opzienbarende
manier die nu helaas het internationaal
en misschien ook het Nieuw Guinese ef-
fect van ontwerp heeft overschaduwd,
aldus het blad.

Korano van Wainan ving Zaagvis
Abner Modouw, korano van de kam-

pong Wainan aan het Sentanimeer heeft
gisterniadht een zaagvis in het meer
gevangen.
Het dier dat bijna twee meter lang was,
lag gisteren ontdaan van zijn zaag in
een prauw, in afwachting van het resul-
taat van de pogingen van Abner om ko-
pers voor zijn vangst te vinden. We
vroegen aan enkele ervaren karnpong-
mannen of dit soort vissen gevaarlijk
was. Niet bijzonder, vonden ze. Meestal
gaat een [Sentanische] zwaardvis er van
door als er mensen op hem af komen.
Dit exemplaar was volgens hun deskun-
digemening ook maar van middelmatige
grootte.

zeven Hollandiase
schilders gaan exposeren
De voorbereidingen voor de schilde-

rijententoonstelling die morgen geopend
wordt in de Mulozaal zijn in vol^e
gang. Er zullen werken tentoongesteld
worden van Frederiksz, Gruwel Lean-
der, Hoogerbrugge, Heyl, Groenewald
en Van Aken. In totaal zijn er zestig
inzendigen. De tentoonstelling die zater-
dagmiddag door de Directer Culturele
Zaken zal worden geopend, zal vier
avonden voor het publiek toegankelijk
zijn en wel van 17.00 tot 20.30 uur.
Bovendien op zondagochtend van 10.00
tot 13.00 uur.

Hoogwater Hollandia
Zaterdag 25 juni oma 7 en 22 uur
Zondag 26 juni om 8 en 22 uur

Korte berichten
De Britse minister van Defensie Wat-

kinson heeft in Londen verklaard dat
de Britse troepen in Malakka zullen
blijven, ook na de opheffing van de
noodtoestand. Hij zei dat er nog steeds
grensbeveiligingen bestonden, waarbij
de Maleise regering de hulp van Enge-
land wenst. Er bestaat ook het probleem
van de defensie naar buiten toe. De de-
fensie-overeenkomst tussen Malakka en
Engeland die in 1957 werd gesloten,
maakt het mogelijk voor Engelse troe-
pen om op het schiereiland te blijven.

Volgens welingelichte kringen in Kat-
mandu in Nepal hebb_en 2500 man Ch_-
nese troepen vergeefs geprobeerd de
guerilla-activijteiten van Tibetaanse
opstandelingen in het gebied van Para
de kop in te drukken. Door dit gebied
loopt de ruilm 2500 kilometer lange
hoofdweg van Sitokiang naar Lhasa, dat
is de voomlaamste aanvoerlijn van het
Chinese leger in Tïbet. Vorige maand
hebben ongeveer 1000 Tibetanen in In-
dia politiek asiel gevraagd.

Een Russisch succes in Etiopie
De meerderen voelen de -ongeveer

150 Russen zich, die permanent of
slechts zolang de industrietentoonstel-
ling duurt in Addis Abeba zijn. Volgens
hen heeft geen ander land het klaarge-
speeld iets te tonen, dat gelijkwaardig is
aan wat de S.U. nu tentoonstelt. Keizer
Haile Selassite en bijna zijn gehele kabi-
net zijn de tentoonstelling komen ope-
nen.

Met uitzondering van twee Spoetnik-
Loenik-modellen zijn er nauwelijks
zaken te ontdekken, die een originele
schepping mogen heten- Volgens een
Amerikaan is deze tentoonstelling ty-
spich een „Copy-Fair"; de copieën zijn
soms goed, soms slecht. Do atoomonder-
zoekapparaten glanzen en zoemen ge-
heimzinnig maar voor leken zijn zij on-
begrijpelijk. Maar er zijn ook televisie-
toestellen, stoffen, rookartikelen, werk-
tuigmachines, spinnerij- weverijuitrus-
tingen.huishoudelijke artikelen, levens-
middelen en de obligate goedkope boe-
ken. Buiten de Hal staan een Wolga-,
en Moskwitsj- en een Tsjaika-auto,
landbou vmachines en stratenbouwma-
chines, volgens insiders sterk verouderd.

Toch bereikt deze tentoonstelling zijn
doel; zij imponeert de bezoekersmassa,
die geen of nauwelijks vergelijkingsmo-
gelijkheden heeft, het propagandistische
succes is dus verzekerd.

Is het bijzonder moeilijk.zo niet on-
mogelijk van Westerse leveranciers Am-
haars propagandamateriaal te krijgen,
de Russen zijn er trots op dat zij het
grootste deel van de op de tentoon-
stelling gebruikte teksten in het Am-

haars [landstaal! hebben gesteld. Ver-
schillende Russen spreken er deze taal.
De z.g. mechanische handen Ivoor arbeid
met heet materiaal! werden door een
Ethiopische student gedemonstreerd.

Het onaangename voor de Westerse
concurrentie is, dat de Russen te:-echt
trots kunnen zijn op dit succes in Addis
Abeba.



Chinees Indiase be
sprekingen

vorderen
nauwelijks

Rapporten die in New Delhi binnen-
komen uit Peking melden weinig voor-
uitgang in de besprekingen over de tus-
sen communistisch China en India be-
staande grensgeschillen. Volgens deze
rapporten hebben de Chinese artoritei-
ten de Indiase documenten die de grens
tussen beide landen in het Ladakh-ge-
bied aangeven niet erkend. Het betreft
hier een gebied van ongeveer 50.000
vierkante mijlen, die op de kaarten
aangegeven staan als te behoren tot In-
dia's territorium.
Diplomatieke kringen melden dat de
communistisch Chinese ambassade in
New Delhi zeer ontstemd is over het
voorgenomen bezoek van premier Neh-
roe aan het betrokken gebied. In april
hadden premier Nehroe en de commu-
nistisch Chinese premier Tsjoe En-lai
inzake de grenskwesties besprekingen in
New Delhi die echter geen resultaat op-
leverden. Onlangs is een commissie van
de Indische regering met documenten
naar Peking gereisd om te trachten tot
een vergelijk te komen.

Anti-communischewetten in Singapore

Het parlement in Singapore heeft een
wet aangenomen met betrekking tot de
veiligheid van de staat, die gericht is
tegen communistische subversiviteit.
De nieuwe wet treedt op 31 juli in wer-
king op het tijdstip, dat de noodtoe-
stand, iin het leven geroepen door de
communistische agitatie, officieel eindigt

Communistisch
Congres in Boekarest
De leider van de Poolse communisti-

sche partij Gomulka is per vliegtuig
van Warschau naar Boekarest vertrok-
ken. Hij gaat naar het derde congres
van d? Roemeense communist;sche par-
tij- Delegaties van communistische par-
tijen uit 21 landen wonen dit congres
bij. Ook premier Chroestsjev van de
Sovjet-Unie is aanwezig als hoofd van
dcßussische afvaardiging.

voorstel van calwell
slecht ontvangen

Een voorstel van de leider van de
labouroppositie in het Australische par-
lement Calwell dat Australië, Nederland
en Indonesië overeenkomen de vrede in
Nieuw Guinea te bewaren tot de bevol-
king kan beslissen over eigen lot, heeft
in Indonesië geen weerklank gevonden.
Een woordvoerder Van het Indonesische
ministerie van Buitenlandse Zaken her-
baalde het standpunt van zijn regering,
dat de soevereiniteit over West-Nieuw-
Guinea moet worden overgedragen aan
Indonesië.

Eerste extra groep
Indische Nederlanders

naar USA
De eerste groep van honderd uit In-

donesië gerepatrieerden die aan de hand
van de Pastor Walter-wet in Amerika
■worden toegelaten, is uit Schiphol
▼ertrokkea. Dieze emigratie valt geheel
buiten het normale jaarlijkse quotum

van ruim 3100 personen, die Amerika
uit Nederland toelaat. Volgens de Pas-
tor Walter-wet wordt aan driemaal dit
aantal, dus ongeveer 9300 gerepatrieer-
den een extra visum verstrekt. Tot dus-
ver zijn 5200 gerepatrieerden van Ne-
derland naar de Ver. Staten vertrekken.

Nieuws uit
Nederland

—Blijkens de weekstaat van de Neder-
landse bank heeft de toeristenijnvasie
van de afgelopen dagen in Nederland
een winst opgeleverd van tussen dte
twintig en dertig miljoen gulden aan
buitenlandse deviezen.

—De Tweede Kamer zal in juli van dit
jaar een week later mej,, vacantie gaan,
Want behalve het grote Euiropadebat
moet voordien het "wespennest" van de
wettelijk geregelde voetbaltoto nog par-
lementair bekeken worden. Dan is er
ook nog een ontwerp voor een wet op
de dierenbescherming. Terwijl deKamer
bezig was met de bespreking van de
defensieaangelegenheden, werden er op
het Binnenhof demonstraties gehouden
door mensen die de uitgaven voor de
landsverdediging zonde van het geld
vonden. De demonstraties verliepen rus-
tig en correct.
—De Tweede Kamer verwierp een so-
cialistische motie om een algemene ver-
goeding van studiekosten aan Hoge-
school of Universiteit wettelijk vast te
leggen. De meerderheid van de Kamer
voelde niet voor een dergelijk studie-
loon.
—Het gebaurt niet vaak dat de Eerste
Kamer een wetsvoorstel 'afstemt dat
door de Tweede Kamer reeds is goed-
gekeurd. Maar- toch gebeurde het ru
wel met de archiefwet. Een se/natoirj
drukte zich als volgt over dit wetje uit:
Als men straks volgens deze wet vrij-
willig archiefstukken aan de staat moet
afstaan, dan is dat net zo vrijwillig
als de manier waarop achter het ijze-
ren pordijn de boeren hun grond
afstaan. Er waren ook nog andere be-
zwaren die de Tweede Kamer over het
hoofd had gezien en dus werd de wet
afgestemd.
—De Bond voor Veilig Verkeer in Ne-
derland is een actie begonnen om de
weggebruikers tot extra waakzaamheid
te brengen. Er worden leuzen gebruikt
als: "Op autobanen geen kinderspel",
"Geen struisvogelpolitiek" of "Doe ge-
woon, ook in het vacantieverkeer." Ge-
middeld komen er in Nederland per
maand 140 mensen door verkeersonge-
vallen om het leven. In de vacantie-
miaanden juli en augustus ligt het cij-
fer echter aanzienlijk hoger.

—Nederland is nog al trots op het feit
dat de tuberculose er practisch is over-
wonnen. Maar Dr. Heinsius van de Ver-
eniging tot bestrijding van TBC meent,
dat de bestrijding van deze ziekte niet
mag verslappen, gezien het feit dat er
in het afgelopen jaar weer 7000 nieuwe
gevallen werden geconstateerd.
Dit constateren gaat tegenwoordig moei-
lijker dan vroeger, omdat de ziekte nu
niet meer herkenbaar is aan magere
en uitgeputte lichamen. De ziekte gaat
ook schuil bij gezond uitziende mensen
die weinig of geen klachten hebben.

—De Bond van Katholieke politieman-
nen vergaderde in Utrecht. De klacht
werd naar voren gebradht, dat het po-
litiecorps in Nederland door personeels-
tekort te zwaar belast is, en voorts dat
de diensten te onregelmatig zijn en dat
er teveel personeel in dienst wordt ge-
nomen dat qua ontwikkeling èn be-
schaving niet bij de politie thuis hoort.
Voorts was men niet bijster tevreden
over de salarissen.
—In het PTT laboratorium te Leidsen-
dam is men bezig om een volledig au-
tomatisch werkende machine voor de
postsortering te maken. De moeilijk-
heid te dat de poststukken zo verschil-
lend van formaat *^ijn. Maar toch hoopt
men voor het einde van het jaar drie
proefmachines gereed te hebben.
—Bij graafwerk midden in het Rotter-
damse stadsdeel Charlois heeft men de
resten gevonden van een kasteel. Vol-
gens oude oorkonden stond dat daar
reeds zeven eeuwen geleden.
—In Den Haag is een speciale kapsa-
lon voor teenagers, of kortweg "tieners",
geopend. Er werken kapsters die ge-
specialiseerd zijn in gedurfd slordige
kapsels. Het interieur is gewild slordig
en de muziek ook: er worden uitsluitend
rock en roll plaatjes gedraaid. De spij-
kerbroeken jeugd krijgt er gratis koffie
thee of limonade.
—Het Residentie Orkest vertrekt deze
week naar Portugal om er concerten
te geven>
In het Drentse dorpje Diever zijn de
openlufchtvoorstellingen van werken
van Shakespeare weer begonnen. De
plaatselijke arts is regisseur. De vrouw
van de hurgemeester is souffleuse. Alle
filmcritici zijn vol lof over het filmpje
dat Herman van der Horst over Suri-
name maakte.
—De Tilburgse politie is als eerste in
Nederland uitgerust met een Geigertel-
ler voor het opsporen van radioactivi-
teit.
—De nieuwe televisiemast in Lopik
wordt 350 meter hoog. Dat is 50 meter
hoger dan de Eifeltoren in Parijs.

-—Een circus in Gorinch_m had geen
geld om eten voor de leeuwen te ko-
pen. Diergaarde Blijdorp bracht voor-
lopig uitkomst en leverde een halve
koe.
—Bij militaire oefeningen in het para-
chutespringen k-wam korporaal de Boer
ongelukkig terecht. Ik heb mijn boven-
arm gebroken, zei hij tegen de toe-
snejllende collega's. Weet je het wel
zeker, vroegen ze. Ja, ik ben arts, was
het antwoord.

KERKDIENSTEN
EVANGELISCH CHRISTELIJKE

GEMEENTEN
Zondag, 26 juni 1960.

Hollandia:
Pauiluskapel 08.30 uur ds. A. Rigters.
Chr. Mil. Tehuis 08.45 uur ds. H.F. Kat
Kloofkerk 18.30 uur ds. A. Rigters.
Hollandia - Binnen:
Nieuwe kerk 08.30 uur ds- W. Sirag.
Nieuwe kerk 17.00 uur dr. F.C. Kamma.
Sentani:

10.15 uur dr. W. Sirag.



Korte berichten

De Japanse premier Kishi heeft aan-
gekondigd dat hij zal aftreden. Hij heeft
evenwel nog niet aangegeven wanneer
hij zijn ontslag zal indienen.
De aankondiging van premier Kishi's
besluit gebeurde in Tokio tegelijkertijd
met het uitwisselen van dte oorkonden
dl- het Japans-Amerikaanse verdrag
bevestigen.

De Amerikaanse senaat had enige
uren eerder het verdrag goedgekeurd
met 92 tegen 2 stemmen, en 8 onthou-
dingen. Premier Kishi zei dat hij 't no-
dig achtte dat er 'n politieke verandering
in Japan zal plaatsvinden, nadat het
veiligheidsverdrag was geëffectueerd.
Hij zei dat het hierdoor ook mogelijk
zou worden een krachtiger politiek te
volgen, welke nodig is in verband met
de buitenlandse en binnenlandse poli-
tiek van het land.
Het was voornamelijk oppositie tegen
het verdrag, die leidde tot hairdnekkige
demonstraties en betogingen in Japan
en afzeggen van het bezoek van presi-
ednt Eisenhower aan Japan.

De ratificatie-documenten werden uit-
gewisseld in Tokio door de Amerikaan-
se ambassadeur in Japag Douglas Mac

Arthur en de Japanse minister van Bui-
tenlandse Zaken Fujiama.
Na de plechtigheid zei MacArthur dat
bet veiligheidsverdrag Japan en Ameri-
ka gelijkgerechtigde partners maakt.
Hij zei dat. het verdrag zuiver een de-
fensieve werking had en geen enkele
bedreiging voor welke natie ook was.
Fujiama zei, dat de overeenkomst bij
zou dragen tot de wereldvrede en de
stabiliteit.

Premier Kishi zei in de verklaring
die hij aflegde over zijn aftreden, dat
Japan moest, waken voor de krachten
die Mnnen en buiten het parlement
werkten om de Japanse democratie ten
va' I n, waarbij hij zei ge-en
tv/ij isteren dat hierachter ge-
heel het internationale communisme
staat.

De Philippijnse aiaba-ssadew in de
Vereningde Staten C'urlos Romulo heeft
gezegd, dat de geweldige ontvangst die
president Eisenhower bij zijn bezoek
aan Manilla is fc-sn d-wd gevallen, niet
kon werden benvloed door da
muoisti L-aspireer-d* ant!-Ameri-
kaanse proi-ir..:"-! i. die nu in Az:ë
wordt gevoerd. De ontvangst van pre-

ver was in dit opzicht
■ Ro'T'-'n iets voor de andere lan-
den in Azië om over te denken.
Romulo sprak deze woorden bij zijn te-
rugkeer naar Washington uit Manilla.
Hij zei dat president E;senhower d9
vertegenwoordiger was van de vroegere
vreemde overheerser der Philippijnen
en desondanks een respectvolle en. har-
telijke ontvangst had gekregen.

Bij eenbrand in een grote modezaak
in het centrum van de Engelsche stad
Liverpool zijn 15 mensen om het leven
gekomen. Van de 12 gewond-en die in
het ziekenhuis zijn opgenomen, zijn er
2 ernstig aan toe. De brand ontstond
door een onbekende oorzaak op de derde
vedieping. Binnen een uur stonden alle
vijf verdiepingen in lichter laaie.

Zestien mensen zijn om het leven ge-
komen bij een autoongeluk in Noorde-
lijk Ceylon. De vrachtauto die hen ver-
voerde was volgens de twee ovei'leven-
den plotseling door de achteras gezakt
en daarna door de wrjving n brand ge-
vlogen. Negen van de sllachtofers zijn
kinderen.

Het Amerikaanse bedrijf Rust Oleum
dat In Evanston in de Amerikaanse
staat Illinois jaarlijks 300 miljoen sar-
dines tot visolie verwerkt heeft een
dochteronderneming geopend in Haarlem
Er zijn een aantal al bestaande fabrieks
hallen in j-frbru-iW genomen. Die zullen
om te beginnen vijf jaar dienst doen.
Daarna zal Rust Oleum proberen ergens
in Nederland een eigen fabriek te bou-
wen.Het Haarlemse bedrijf dat ook de
naam Rust Oleum zal dragen, heeft als
taak yisolie te verwerken voor de verf-
bereidipg- Bij de opening was de Ame-
rikaanse ambassadeur vertegenwoordigd

BELANGRIJKE MEDEDELING
Gezien de wiyze van waterwinrJjng

worden de waterafnemers in het ressort
Hollandia en omstreken aangeraden het
water dat voor consumptie bestemd is,
eerst te koken.

Het H.R.W.D.-H'olland|a

COMPETITIE V.H.O.
Terrein Berg* en Dal

Zaterdag 25 juni:
H.B.S. — HERCULES

Zondag 26 juni
E.D.O. — ZEEMACHT

Aanvang wedstrijden 16 30 uur

JACHTCLUB
AKTIVITEÏTEN: Zaterdag 25-6 Bridge-
drive; zondag 26-6 damesïeilwedsl
den; maandag 27-6 Contactavond alle
ouders vacantiekinderen; woensdag 39-6
N.N.G.-aviond na afloop soc. avond:
donderdag 30-6 finales tafetténniscom-
petitie, prijsuitreiking; zaterdag 2-7
Roulette.

Te koop: Lambretta-scooter i.z.g.c. plus
minus 20.000 Km gereden, prijs f 800,—
Telf. 17 Hlb. n0.1760
ZIGO. Zaterdag 25 juni Roulette, uit-
sluitend voor leden. Aanvang 21.00 uur.

n0.1762
Te koop: Motor NSU-Max 250 cc t.e.a.b.
G.A. van Dillen, CBL-Hollandia. [adres
Ifar nr. 4417] n0.1759

Zacht en stil is van ons heenge-
gaan ons gblieïde dochtertje en
zusje

CHRISTINE TAN
Onze hartolifike dank gaat naar
Dokter Harms en alle doktoren en
verplegend personeel van het cen-
traal Ziekenhuis Dok 11, voor hun
liefdevolle verpleging bij haar
ziekte.
Tevens danken wij or.ze suprieu-
ren, familieleden, vrienden en ken-
nissen voor hun belangstelling en |
hulp bij haar teraardebestelling. I
De familie De Roode-Luytpot
en Tan.

Wegens overlijden te koop aange-
bodenl zojuist geïmporteerde Che-
vrolet Impala.
Luxe uitvoering, schitterende wa-
gen.
Voor inücihtïngen: Nigi'my [fefs-e ■D. Roest], aldaar ook te beziah-j tigen.

n0.1753 I

WEEKEINDDIENST 25—26 JUNI
Haven Dr. A. de Grave telf. 345
Holl.-B. Dr. H. Harms telf. 94

WEEKDIENST 27 JUNI — 2 JULI
Haven Dr. AiP. Nelemans telf. 360

filmprogramma
REK THEATER

vertoont heden voor het laatst de film:
"GEK OP MANNEN"
[MAD ABOUT MEN]

met zeer goede sterren.
Zaterdag 25-6 en zondag 26-6 Premie-
ere van de film
"HET BARREVOETSE BATALJON"

met Maria Costi en Nino Fermas.
Het ontroerende verhaal van Griekse
kinderen, die in hun haveloze saam-
horigheid de kracht vinden tojt grote
daden.

Zaterdag de Première in REK

Alle leeftijden.

ORIËNT THEATER
vertoont heden 24-6 voor het laatst

"AT GUNPOINT"
Een uiterst spannende Western met
Fred Mc Murray, Dorothy Malone en
Walter Brennan.
In Cünemascope en Technicolor.
Morgen 25-6 en zondag 26-6
"HET KAMP OP HET BLOEDEILAND"
Kolonel Yamumitsu: "Geen man, vrouw
of kind komt levend van dit eiland als
mijn land de oorlog verliest."
Ongelooflijk relaas [in gedurfde scènes]
van dingen die werkelijk gebeurd zijn.
Holl.-Binnen 24-6: "NINA"
HolL-Binnen 25-6: "AT GUNPOINT"
Sentani 26-6: "FORT DOBBS"

Onder auspiciën van Dienst Cult. Zaken
Opening a.s. ZATERDAG te 18.00 uur

in de M.U.L.O- zaal te Noordwijk. Geopend gedurende
4 dagen Ct.m. DINSDAG 28 juli 1960} van 17.00 — 20.30 uur

Bovendien Zondagochtend van 10.00 — 13.00 uur.
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