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JAPAN

In Japan en India, de grootste afzet-
gebied in Azië, lopen de Westerse olie-
maatschappijen gevaar hun domineren-
de positie te' verliezen. Tot voor enkele
jaren werd vrijwel geen Russische olie
naar Japan geëxporteerd, maar in 1959
verplichtte dit land zioh voor het eerst
om 100.000 ton Huwe olie uit de Sovjet-
Unie te betrekken. Inmiddels stijgt de
invoer in snel tempo. Naar The Petro-
leum Times in april meldde, hebben
twee Japanse oliemaatschappijen con-

traeten gesloten voor de levering dooi-
de Sowjet-Unie van zeer grote hoeveel-
heden ruwe olie. De Asian Oil Company
zal in zes jaar tijds 1,5 min ton olie im-
porteren, terwijl de Idemtsoe Kosan in
dezelfde periode zelfs zes tot acht min
ton wil betrekken. In de loop van 1960
zal laatstgenoemde maatschappij 800.000
ton Russische olie importeren.

N.G. Koerier in twee edities
Reeds enige weken verschijnt de

Nieuw Guinea Koerier in twee edities,
namelijk de reeds lang bestaande voor
Hollandia en een nieuwe voor de plaat-
sen buiten Hollandia.
Deze laatste verschijnt twee maal per
week, is goedkoper, heeft een groot for-
maat en bevat een samenvatting van het
Nieuw Guinea nieuws, dat in de Hol-
landia-uïtgave is verschenen.
Gedurende de maand juni hebben de
abonnees buiten Hollandia bij wijze van
proef zowel de oude als de nieuwe edi-
tie ontvangen met het verzoek om ons
kenbaar te maken welke van de twee
ze prefereerden. Slechts enkelen hadden
liever de oude uitgave.
Wij hopen door deze verandering een
eind te maken aan het bezwaar dat de
Nieuw Guinea Koerier in de dagelijkse
uitgave buiten Hollandia toch niet da-
gelijks wordt ontvangen, zodat vooral
het buitenlandse nieuws bij ontvangst
reeds lang verouderd is.

Of wij de nieuwe uitgave definitief
voortzetten, hangt af van het aantal
abonnees, dat wij op deze wijze in de
buitenposten winnen. Mochten wij in
onze verwachtingen teleurgesteld wor-
den, dan zal de verandering, die uiter-
aard extra' kosten met zich meebrengt,
weer ongedaan gemaakt worden.

Adverteerders wiordt er op gewezen!,
,dat hun advertenties in principe inbeide uitgaven zullen worden opgeno-
men. Slechts die welke in de editie

voor de buitenposten geen enkele zin
hebben zullen daar worden weggela-
ten.
In afwachting van het resultaat van
deze proefneming blijven de adver-
tentietarieven ongewijzigd. Mocht de
proefneming slagen, dan zal een ge-
differentieerd tarief wjorden inge-
voerd: één voor advertenties in de

Hdllandia-editie, één voor die i|W
de editie voor de buitenposten en één

voor advertenties die in beide edities
worden opgenomen.

De Uitgever.

INDIA
Ook in India dreigt het Westen aan

het kortste e.md te trekken. Op 6 mei
deelde een. _ffici?'e "/oordvoerder in
New Delhi mede, dat Moskou olie in elk
gewest kwlantum heeft aangeboden te-
gen een prijs, die aanmerkelijk beneden
het prijspeil op de wereldmarkt ligt.
Momenteel zijn met de Sowjet-Unie on-
derhandelingen gaande over leveranties
van grote hoeveelheden oliep-rodukten,
Ook voor ruwe olie heeft de Indiase re-
gering interesse, aldus de woordvoerder

Bij het export-offensief staat de
Russen een tweeledig doel voor ogen:
1 de Britse en Amerikaanse maatschap-
pijen uit hun traditionele voorrangspo-
sitie te verdringen, en 2 afzet te vin-
den voor het olie-overschot. Voor 1960
is een olie-produktie van 144 min ton
voorzien, welke streefcijfer zeker be-
reikt zal worden. Reeds in 1958, toen de
produktie in de Sowjet-Unie 113 min
ton bedroeg, werd hiervan 18 min ton
d.i. circa 16% uitgevoerd. Naar dit per-
centage gerekend, zöu in 1960 dus 23
min ton voor export beschikbaar zijn.
In 1965 hopen de Russen 230 a 240 min
ton olie te winnen en weer zeven jaar
later, in 1972, moet de Russische olie-
produktie de Amerikaanse evenaren.

In het midden gelaten of bet doel voor
1972 niet al te ambitieus is, er kan geen
twijfel over bestaan dat de situatie zich
thans reeds ernstig laat aanzien. De ge-
hele wereld heeft te kampen met een
olieoverschot, dat nog jaren zal voort-
duren. Onder deze omstandigheden kan
de 23 min ton olie, die de Sowjet-Unie
in het lopende jaar op de wereldmarkt
[inclusief het sowjet-blok] wil afzetten),
een hoogst ongunstige invloed hebben,
zoals uit het Japanse voorbeeld blijkt.

Cubaanseregering nationaliseert
Olieraffinaderijen

Russisch olie-offensief in Azie en Zuid Amerika
De Cubaanse regering heeft de grote olieraffinaderijen van Texaco Esso enShell in Cuba genationaliseerd, omdat deze weigerden Russische olie te raffi-neren. Cuba heeft een handelsovereenkomst gesloten met de Sovjet Unie vol-gens welke Rusland suiker van Cuba afneemt en olie aan Cuba levert.

In regeringskringen te Washington maakt men zich bezorgd over de Rus-
sische suct-essen in Cuba dat wellicht het eerste communistische bastion op

het westelijk halfrond wordt.
Het olieoffensief van de Sovjet Unie

in Cuba staat echter niet op ziel- zelf.

BRAZILIE
Een tweede doelwit van het export-

offensief is Zuid-Amerika. Brazilië en
Argentinië dekken niet alleen een aan-
zienlijk deel van hun behoefte aan ru-
we olie en olieprodükten uit Russische
leveranties, doch hebben van de Sowjet
Unie ook financiële hulp aanvaard voor
de expansie van hun olie-industrie. Het
Braziliaans- Russische handelsverdrag
van december 1959 voorziet in een goe-
derenuitwisseling ter waarde van 214
dollar in drie jaar: de Russische leve-
ranties bestalan voor 80°/ouit olie en
olieprodükten, boormadhines en: andere
installaties voor de olie-exploitatie.
Argentinië heeft in de afgelopen twee
jaar één min. ton ruwe olie uit de Sov-
jet-Unie betrokken.

In Europa zijn het vooral de Scandi-
navische landen, die op Russische aan-
biedingen zijn ingegaan. Maar ook Por-
tugal b.v. heeft vorig jaar besloten om
50.000 ton olie van de Sowjet-Unie af
te nemen in ruil voor Portugese pro-
dukten.
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Teleurstellende ervaringen met houtexport
naar Japan

Voorlopig meer rendement te verwachten van
Angelsaksische afnemers

Het aanvankelijke optimisme met be-
trekking tot de Japanse belangstelling
voor het houtbestand op Nieuw Guinea,
heeft een flinke terugslag ondergaan.
De Ryu Kyiu Lumber Company, die als
eerste een transactie afsloot voor de le-
vering van hout aan Japan is in ernsti-
ge mate in gebreke gebleven.
Zowel de Hollandiase firma Entrop als
de in Zuid Nieuw Guinea werkende
"Imex", hebben aanzienlijke vorderin-
gen lopen op hun Japanse afnemer, die
echter zelf in ernstige financiële moei-
lijkheden blijkt te verkeren. Deze moei-
lijkheden schijnen zo groot te zijn dat
niet alleen de zakenrelaties in Nieuw
Guinea maar ook het personeel van Ryu
Kyu dat in Hollandia woont aan zijn lot
wordt overgelaten. Het ontvangt zo
goed als geen salaris meer uit Japan.
Verhaal op de eigendommen van Ryu
Kyu hier te lande is er niet en zou ook
geen zoden aan de dijk zetten in verge-
lijking tot de lopende schulden van deze
maatschappij.

Inmiddels heeft de Dienst van Econo-
mische Zaken tenlbehoeve van de parti-
culiere ondernemers geïnformeerd bij 't
hoofdkantoor van de Ryu Kyu Lumber
Company in Okinawa en de toezegging
gekregen, dat binnenkort een bedrag
van f 30.000,— zal worden overgemaakt,
maar ook dat is niet meer dan een
druppel op een gloeiende plaat.

FINANCIELE ACHTERGROND
Uit een en ander blijkt dat de eerste

export-contacten met Japan niet op de
juiste wijze tot stand zijn gekomen. In
de eerste plaats ware het nuttig geweest
indien de betrokken ondernemers eerst
naar de financiële achtergrond van de
Japanse afnemers hadden geïnformeerd
[Naar -wij vernemen is het aangewezen
kanaal voor deze informatie de Neder-
landse Handel Maatschappij]. De Dienst
van Economische Zaken zou momenteel
bij 'n Japanse aanvraag voor een visum
de immigratie autoriteiten reeds advi-
seren, om niet-kapitaalkrachtige Ja-
panners te weren.,

In de tweede plaats blijkt dat de ge-
sloten contracten tussen Nieuw-Guinese
en Japanse ondernemers in de practijk
niet voldoen. In deze contracten komt
meestal de clausule voor, dat betaling
geschiedt na verscheping. Enkele expor-
teurs hebben inmiddels een grote partij
hout voor verscheping gereed liggen,
hebben daar uiteraard kosten voor ge-
maakt, maar de Japanse schepen laten
op zich wachten en dus hoeft er geen
betaling plaats te vinden.

STANDAARD CONTRACT

Bij de Dienst van Economische Zaken
wordt gewerkt aan een standaard-con-
tract dat aan deze moeilijkheden tege-
moet zou komen. Betaling zou volgens
dit contract dienen te geschieden zodra
deskundigen van de Afdeling Boswezen
hebben geconstateerd dat de exporteur
de gecontracteerde houtsoorten in de
overeengekomen hoeveelheden gereed
heeft voor verscheping.

Hoewel een grote voorzichtigheid in het
aangaan van transacties met Japanners
gewenst is, houdt dit niet in dat de Ja-
panse markt van geen betekenis voor
Nieuw Guinea zou zijn.
Ook al zou de markt momenteel tijde-
lijk overvoerd zijn, de behoefte aan hout
neemt snel toe, en niet alleen 'in Ja-
pan maar ook in de andere Aziatische
landen die bezig zijn zich te industria-
liseren en waar het krantenlezend pu-
bliek zich. in snel tempo uitbreidt. Zo-
als bekend zijn de kranten een van de
belangrijkste consumenten van hout. In
1939 "aten" de Amerikaanse kranten 2
Ha bos per.dag. Dit getal zal inmiddels
nog aanzienlijk gestegen zijn.

KAPITAAL
De Japanse afnemers hebben echter

het nadeel dat zij niet kapitaalkrachtig
zijn en vooral in het begin van een
zich ontwikkelende houtexport ïs grote
kapitaalkracht een eerste vereiste. Een
modern bosbedrijf is noodzakelijkerwijs
kapitaalintensief en arbeidsextensiel'.

De grote internationale houthandela-
ren zijn bijna allen gevestigd in de
Angelsaksische landen. Vandaar dat
men in Nieuw Guinea momenteel meer
mag verwachten van Australische en
Amerikaanse hout-concessies dan van
Japanse, zo deze laatste ooit worden
uitgegeven.
Is er eenmaal een regelmatige houtex-
port ontstaan, dan krijgen ook de klei-
nere ondernemers een kans doordat zij
dan kunnen gaan profiteren van de fa-
ciliteiten die door de werkzaamheden
van de grote maatschappijen zijn ont-
staan. Het zeetransport zou dan bijvoor-
beeld veel goedkoper kunnen zijn dan
nu.

Vragen over persconferentie
Admiraal Burke

Het lid van de Tweede Kamer De
Kadt [PVDA] heeft een schriftelijke
vraag ingediend aan de minister-presi-
dent. Primo Kan de minister-presiden1
mededelen of de persconferentie die de
Amerikaanse admiraal Burke, in Den
Haag heeft gehouden, belegd is op ver-
zoek of met medewerking van de Ne-
derlandse regering-instanties? Secundo.
Indien dit het geval is, acht de minister-
president het dlan op de weg van de re-
gering liggen om buitenlanders uitspra-
ken te laten doen omtrent kwesties, die
hier in Nederland van sterk controver-
siële aard zijn, zoals de militaire maat-
regelen van de Nederlandse regering ten
aanzien van Nieuw-Guinea en de bete-
kenis en het gebruik van de "Karel
Doorman". Tertio. Indien deze perscon-
ferentie op Amerikaans initiaties tot
stand kwam, zou de regering er dan de
regering van de Verenigde Staten op
willen wijzen dat het partij kiezen van
de. Amerikaanse militairen in kwesties
die in Nederland van sterk controver-
siële aard zijn, weinig bevorderlijk is
voor een bondgenootschappelijke ver-
houding, die ook in Nederland door een
zo groot mogelijke meerderheid van het

volk gedragen moet worden. Quarto.
Kan de regering ook mededelen of de
opvattingen door deze admiraal tot uit-
drukking gebracht, de mening weerge-
ven van de Amerikaanse regering ten
aanzien van de betreffende vraagstuk-
ken

De regering deelt mede:
LUCHTKAARTERING

De regering deelt ten aanzien van de
luchtkaartering van Nederlands Nieuw-
Guinea mede, dat het voornemen be-
staat voor het luchtfoto-project een
beroep te doen op het ontwikkelings-
fonds van de Europese Economische Ge-
meenschap. De plannen daartoe zijn uit-
gewerkt en zullen op korte termijn ter
goedkeuring en beslissing aan het fonds
worden voorgelegd.

De Nederlandse regering overweegt
momenteel geen bijzondere nieuwe
maatregelen op fiscaal gebied ter stimu-
lering van de vestiging van bedrijven,
zo is aan de Tweede Kamer medege-
deeld. De belastingverordeningen zoals
deze gelden voor de bedrijven hebben
reeds een gunstig fiscaal element ge-
schapen.
GELDECONOMIE

De vraag of van Gouvernements
c.g. van regeringszijde voldoende aan-
dacht wordt besteed aan de geleidelijke
overschakeling naar de geldeconomie
kan de regering zonder voorbehoud be-
vestigend beantwoorden.
FISCUS

In hoeverre de in het rapport Witsen
Elias vermelde minder goede verhou-
dingen tussen het gouvernement en de
pers reeds is verdwenen, vermag de re-
gering op het ogenblik nog niet te pei-
len. Zij vestigt er de aandacht op, dlat
de commissie blijkens haar rapport ze-
ker niet heeft willen aannemen, dat de
fout hier voornamelijk bij het gouver-
nement zou schuilen|.

Beledigende toespraak van
Loemoemba

Koning Boudewijn droeg vrijdag de
Kongo-souvereiniteit over aan de nieu-
we Kongo-regering in het parlements-
gebouw te Leopoldstad. De Kongo-mi-
nister-president Loemoemba beant-
woordde de rede van de koning op een
wijze die niet alleen de aanwezige Bel-
gen maar de talrijke officiële buiten-
landse genodigden uit meer dan vijftig
landen op onaangename wijze verrastte.
Hij ging volkomen voorbij aan wat de
Belgen voor de Kongo hebben verricht
en gaf uiting aan allerlei ressentimenten
hij zei o.a. "wie zal ooit vergeten de ge-
hangenen en de gefusilleerden. of de cel-
len waarin degenen werden geworpen
die aan de kogels der soldaten, die de
koloniale heersers tot het instrument
der overheersing maakten, waren ont-
snapt?" "Wie zal ooit vergeten dat men
tegen een neger "jij" zei, niet zoals tot
een vriend, maar omdat "U" was gere-
serveerd voor de blanken. Wij hebben
de bespottingen gekend, de beledigingen
en de slagen die wij dag en nadht heb-
ben moeten ondergaan omdat wij slechts
"negers waren". Hij repte met geen
woord over de samenwerking met Bel-
gië in de toekomst. In de zaal ontstond
een stilte die slechts werd onderbroken

Vervolg op pag. 4.



Roaul Wallenberg

De tegenspeler van Eichmann
130000 mensen onderde klauwen der Nazi's

weggehaald

IN DE TWEEDE wereldoorlog was
Hongarije de bondgenoot van Duitsland
en dit maakte, dat dit land een eigen
binnenlandse politiek mocht voeren, als
gevolg hiervan kende men in dit land
geen rassenvervolging. Doch toen in
maart 1944 de Hongaarse nationaal-so-
cialisten zich met Duitse hulp van de
macht meester maakten en daardoor de
band tussen Hongarije en Duitsland
nauwer maakten, was het met de rust
in het land gedaan. Drie maanden later
had Karl Adolf Eichmann van de 800.000
Hongaarse Joden er reeds 500.000 op
"transport" gesteld, hetgeen concentra-
tiekamp en gaskamer betekende.

De rapporten, die de geallieerden van
Hongarije uit bereikten, maakten deze
ernstig ongerust en zij besloten alles in
het werk te stellen om te redden wat er
te redden viel.

De Noordamerikaanse gezant in Zwe-
den nam contact op met Raoul Wallen-
berg, een jonge Zweed, directeur van
een grote export- en importfirma, die
vlot een aantal talen kon spreken en al
heel wat van de wereld had gezien.
Zijn handelshuis deed veel zaken op de
Balkan en wel hoofdzakelijk met Hon-
garije. Dadelijk was de Zweed voor het
Amerikaanse plan te vinden. Hij kreeg
de beschikking over grote bedragen aan
geld en vertrok als Zweeds diplomaat
naar Boedapest, voorzien van de nodige
adressen van Hongaren en van buiten-
landers, die de geallieerde zaak ware.,
toegedaan.

DERTIG GEBOUWEN GEREED.

BEGIN JUNI 1944 kwam hij in Boe-
dapest aan en begon dadelijk aan de
gigantische taak, die hij zich gesteld
had. Hij wist verschillende hooggeplaat-
ste Hongaarse ambtenaren over te ha-
len met hem mee te werken en de bezit-
ters van Zweedse paspoorten bescher-
ming te verlenen1. Zelfs wist hij te be-
reiken; dat tijdelijk de deportatie van
Joden werd stopgezet. Hij huurde onge-
veer 30 gebouwen, die hij liet voorzien
van de emblemen van de Zweedse le-
gatie, waardoor zij beschermd terrein
werden.

In samenwerking met de gezant van
zijn land wist hij honderden die be-
dreigd werden met deportatie, van
Zweedse papieren te voorzien, waardoor
zij met rust gelaten werden en een vei-
lig onderkomen konden vinden in de als
asiels ingerichte panden.

Zijn grote Pimpernelstunt leverde hij,
toen hij onverwacht vernam, diat hon-
derden Joden bij 'n grootscheepse razzia
waren opgepakt en bij het station op het
punt stonden naar Polen te worden ge-
transporteerd, waar hun een wisse dood
wachtte. Hij sprong in zijn auto en
snelde er heen. Hilj blafte de schild-
wachten af en wrong zich tussen de sol-
daten door naar voren, steeds schreeu-
wende om de commanderende Duitse
officier. Toen hij deze gevonden had
ging hij tekeer als 'n razende en brulde
hem toe, dat hij ver buiten zn boekje
ging en dat er onder de arrestanten vele
Zweedse onderdanen waren.

POKKENRRIEFJES ALS
VRIJGELEIDE.

OGENBLIKKELIJK maakte hij van
de onthutstheid van de Duitser gebruik
om te commanderen dat alle bezitters
van Zweedse papieren uit de veewagens
moesten stappen. Toen er slechts enke-
len schoorvoetend aan zijm verzoek vol-
deden, riep hij: "Kom, vooruit, ik bedoel
iedereen. De meesten hebben toch voor-
lopige Zweedse legitimatiepapieren in
de Hongaarse taal!"

Op dat moment speculeerde Wallen-
berg er op, dat de officier geen Hongaars
zou kunnen lezen en hij had geluk. De
slachtoffers begrepen de bedoeling,
stapten uit en overhandigden hem aller-
lei papieren, vrachtbrieven, pokken-
briefjes, diploma's en andere stukken
die er nogal officieel uitzagen.

En terwijl de Duitsers de rare gang
van zaken nog even moesten verwer-
ken, bracht hij met veel tam-tam de ge-
redden in veiligheid. Zijn gebouwen
raakten op die mammer propvol, maar
de Joden prefereerden dit boven het
transport!

NATUURLIJK bleven zijn activitei-
ten niet onopgemerkt voor Karl Adolf
Eichmann. Dag en nacht joegen diens
geheime agenten achter hem aan, om
maar een klein houvast te kunnen krij-
gen, waardoor, zij hem konden arreste-
ren. Zolang dit niet het geval was, ge-
noot hij als Zweeds diplomaat onschend
baarheid en kon Eichmann niets tegen
ham ondernemen. Maar de Nazi's von-
den niets, want daarvoor was Wallen-
berg 'n te gladde vogel. Welke vallen
Ei/ohmarm hem ook zette, steeds was hij
de massa-moordenaar te handig af.

Geholpen door Zwitsers en de pause-
lijke nuntius wist Wallenberg het zelfs
zovejr te brengen, dat er een internatio-
naal ghetto werd ingericht. Zijn moed,
vindingrijkheid en . . . geluk grensden
aan 't ongelooflijke. Keer op keer en op
verschillende manieren redde hij dui-
zenden van de dood en wist hen in vei-
ligheid te brengen. Hij ontwikkelde een
uitstekend spionagestelsel en organi-
seerde een ondergrondse, die zich door
overvallen voorzag van wapens, munitie,
Duitse en Hongaarse uniformenl Voor-
zien van prima vervalste papieren red-
den deze groepen onder zijn leiding men
sen uit treintransporten en gevangenis-
sen.
Ook kocht hijj Duitse beambten om of
ruilde hij aantallen Joden tegen Ameri-
kaanse sigaretten of andere begeerlijke
zaken.

Het kwam zelfs zover, dat Eichmann
persoonlijk de Hongaarse afgezant van
deze organisatie. Joel Brand, een mil-
joen Joden te koop aanbood. Helaas
wilden de geallieerden de prijs daar-
voor (tienduizend legervrachtauto's] niet
voldoen en hebben zij het leven van dit
miljoen gedoemden niet kunnen of wil-
len redden.

NU IN RUSLAND?
IN JANUARI 1945 werd de toestand

even zeer gevaarlijk. De Russen lagen
voor Boedapest en de Duitse comman-

dant gaf bevel om de vluchtelingen-
kwartieren van Wallenberg op te bla-
zen, trachtende hem zodoende de over-
winning te onthouden. Maar Raoul
Wallenberg greep in. Hij ging persoon-
lijk naar de generaal en vertelde hem,
dat wanneer hij dit bevel zou laten uit-
voeren, hij, Wallenberg er voor zou zor-
gen, dat de generaal zonder vorm van
proces door de Russen zou worden op-
gehangen als oorlogsmisdadiger. Weer
won Wallenberg. De generaal zag van
zijn plan af.

Na de bevrijding van Boedapest door
de Russische legers heeft niemand
meer iets van Raoul Wallenberg ge-
hoord. Hij is plotseling van het to-
neel verdwenen en men heeft vermoe-

dens dat hij door de Russen gevan-
gen wordt gehouden. Alle naspeurin-
gen zijn vergeefs gewest. Doch 130.000
mensen behouden aan hem de herin-
nering van hun leven, voor hen was
Raoul Wallenberg de moderne Pim-
pernel, de grote tegenspeler van Karl
Adolf Eichmann.

Nieuwtjes uit Nederland
—Het gebeurt in Nederland wel, dat de
bezitter van een bestelwagen zijn fami-
lie in de auto laadt en zo een dagje uit-
gaat. De belastingdienst heeft het gesig-
naleerd en heeft een speciaal tarief in-
gesteld voor bestelwagens die voorzie-
ningen bevatten voor personenvervoer.

—De spoorwegen hebben in Nederland
te kampen met personeelsgebrek. Er
vloeien veel oudgedienden af en jonge
krachten zijn er op de krappe arbeids-
miark bijna niet te krijgen. Voor de
spoorwegen is dit aanleiding om de
automatisering mef kracht voort te zet-
ten.

—In het gebied van de vier rivieren:
Noord, Merwede, Oude Maas en Dordtse
Kil hebben negen gemeenten besloten
om voor hun toekomstige ontwikkeling
een gemeenschappelijk structuurplan op
te laten stellen. Het zijn de gemeenten
Dordrecht, Alblasserdam, Dubbeldam-,
'sGravendeel, Hendrik Ido Ambacht, Pa-
pendrecht, Puttershoek, Sliedrecht en
Zwijndrecht. Dat plan houdt rekening
met een vergroting van de werkgele-
genheid in dit industriegebied met 40.000
man.
—Reeds lang is er actie gevoerd voor
een brug over het Hollands Diep die het
eilland Goeree en Overflakke met de
vastewal zal verbinden. De rijksover-
heid had de bouw van die brug gepland
voor 1968. De provincies Zuid Holland
en Zeeland vonden dat dat te lang
duurde en stichtten met de gemeenten
op Goeree-Overflakke en Schouwen en
Duiveland een NV. Brugverbinding.
Ze legden een kapitaal van 36 miljoen
gulden op tafel en riu kan de brug al in
1963 gereed zijn. De NV. zal niet nood-
lijdend zijn, want er zullen bruggelc-en
geheven worden van ieder diie over de
brug wil. De internationale verbinding
Noord Zuid wordt er weer aanzienlijk
korter door.
—Het motorschip Karachi bracht uit de
golf van Biskaye 200.000 liter zeewater
mee voor de aquaria van Artis. Dat wa-
ter schijnt beter te zijn dan dat van de
Noordzee.



'door de toejuichingen van zijn aanhan-

gers en afkeurend geroep van zijn te-
genstanders. Koning Boudewijn richtte
zich tot de naast hom gezeten: nieuwe
Kongo-president Kasavoeboe, terwij
Loemoeba zijn beschuldigingen uitsprak.
Hoewei uiteraard de opmerkingen van
'de Belgische vorst voor niemand anders
dan het Kongolese staatshoofd verstaan-
baar waren, was de strekking daarvan
voor aile aanwezigen overduidelijk.
Met nauwelijks verholen afkeuring liet
de koning der Belgen de verdere woor-
den van de Kongo-minister-president
over zich heen gaan.
De Belgische vorst zelf had daarvoor
zijn met vaste en heldere stem uitge-

sproken rede, waaruit de bezorgdheid
voor de toekomst van Kongo naast het
beklemtonen van de vrije wil der Bel-
gen om het recht der Kongolezen op de
onafhankelijkheid te erkennen een grote
plaats innam, zien onderbreken, voordat
hi] geheel was uitgesproken. Een storm-
achtig gejuichklonk op uit de banken
van de Kongo-volksvertegenwoordigers
toen koning Boudewijn de woorden uit-
sprak "mijn volk en ik erkennen met
vreugde en bewogenheid dat de Kongo

op deze dertigste juni 1960 in volledige

overeenstemming en vriendschap met
België de onafhankelijkheid en natio-
nale souvereiniteit verkrijgt". Eerst mi-

nuten later kon de Belgische vorst de
laatste woorden van zijn toespraak uit-
spreken "dat God de Kongo moge be-
schermen". Koning Boudewijn gewaag-
de voorts van de Belgische bereidheid
ook het onafhankelijke Kongo verder te
steunen en liet daarbij de waarschuwing

horen "brengt de toekomst niet in ge-
vaar door haastige hervormingen en
vervangt de instellingen die België U
overdraagt niet voordat U er zeker van
bent dat U er betere voor in de plaats
kunt stellen". De rede van President
Kasavoeboe was vrijwel geheel op deze

woorden afgestemd. Er klonk uit zijn

woorden erkenninng voor hetgeen het
Belgische koloniale bewind m Kongo

achterlaat.
Haatgevoelens spraken uit zijn woorden
niet "Wij zullen door onze daden aan
de wereld tonen dat wij het vertrouwen
dat het volk en de talrijke landen m
ons stellen, waardig zijn."

Korte Berichten
Het Amerikaanse tijdschrift "News-

week" schrijft dat president Eisenhower
gedeeltelijk wegens tegenstand van Ne-
derland, besloot Indonesië niet te be-
zoeken. Volgens het blad drong Minister

Herter direct na het mislukken van de
topconferentie er bij Eisenhower op aan
zijn reis naar het Verre Oosten uit te
breiden met een bezoek aan Siam, In-
donesië en mogelijk Birma. Eisenhower
wees dit denkbeeld van de hand, ge-
deeltelijk wegens tegenstand van Ne-
dërfand. De Naderïander_ betoogden,
dat een bezoek aan het anti-Nederland-
se Indonesië "een klap in het gezicht
van Den Haag zou zijn" aldus News-
week.
Den Haag deelde desgevraagd, aan een
woordvoerder van de Nederlandse mi-
nisterie van Buitenlandse Zaken mede
dat de Verenigde Staten de Nederlandse
regering niet hebben geraadpleegd over
een evenjtuleel bezoek van president
Eisenhower aan Indonesië.

Een gemeenschappelijke commissie
van de Amerikaanse senaat en het huis
van Afgevaardigden heeft een compro-
mis bereikt over de begroting van de-
fensie. Deze zal dienen te worden vast-
gesteld op 40. miljard dollar, wat 650
miljoen dollar meer is dan president
Eisenhower had gevraagd. De senaat en
het Huis van Afgevaardigden moeten
zich er nog over uitspreken.

Rusland zal van 5 tot 31 juli in de
Stille Oceaan proeven nemen met meer
trapsraketen en met rakettendragers.
Dit is door het persbureau Tass be-
kendgemaakt. De meertrapsraketten en
rakettendragers zijn van een nieuw type
De proeven worden genomen in het ka-
der van het Russische programma voor
ruimte-onderzoek. Het doelgebied ligt
ten noorden van het eiland Phoenix in
de, nabijheid van de scheepsvaartroute
tussen Hawaii en Brisbane.
De regeringen van andere landen wordt
verzocht hun schepen en vliegtuigen te
instrueren het doelgebied te vermijden.

Vervolg van pag. 2

MUZIEKFESTIVAL EDO CLUBHUIS
9 JULI OM 20.00 UUR

Toegangsbewijzen a f 2,50 uitsluitend
voor EDO-leden zijn verkrijgbaar bij de
penningmeester vanaf 3 t/m 5 juli a.s.
Na de 5e worden geen kaarten a f 2,50
meer verkocht. n0.1848

GEBOREN:
JOHAN BOUDEWIJN TOOROP

Paul, Jo en Peggy.
no. 1843

NIEUW

Kerko chemise japonnen

Effen stoffen moderne kleuren,

assortiment handtassen,

houten gezondheidssandalen.

VIJSMA, WITTE OLIFANT
n0.1850

Bij de Dienst van Economische Zaken
te Hollandia kunnen

enige administratieve krachten
worden geplaatst.

ZEEPAARDJE
Hedenavond Filmvoorstelling 20.30 uur

"MONKEY ON MV BACK"
n0.1849

Silmprogrumma

ORIËNT THEATER
vertoont heden 4-7

"BELANTARA"
Een maleise film met Amerikaanse al-
lures. Ook deze film zal voor U interes-
sant zijn.
Sentani morgen 5-7: Randolph Scott in
"WEST BOUND"
Haven morgen 5-7: HOLD BACK THE
NIIGHT" de zeer spia(nnende oorlogs-
film met John Payne en Mona Freeman.

REK THEATER
vertoont heden voor het laatst

STORMLOOP TEGEN DE
SARACENEN

in Cinemascoop en kleuren.
Morgen de film:

"MARDI GRAS"
met Pat Boone, Christine Tarere, Shere
North en Carry Grosby.
Verwacht: "DE ZWARTE ZWEEP"

I margarine

" Vol gepasteuriseerd
'i

" Gevitamineerd

" Gezond lff^__-Sa-~_ri—- _^fr

iXmnlci I I
MARGARINE^0^

DE BESTE
en de LEKKERSTE.
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