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Nepal stuurt troepen naar
de grens met China

Tussen Nepal en Communistisch China is spanning ontstaan over een grens-
incident, waarbij een Nepalees officier werd gedood.

De Chinese premier Tsjoe En Lai heeftinmiddels zijn verontschuldigingen aan
de regering in Nepal aangeboden, maar verklaart tevens dat het incident op
Chinees grondgebied plaats vond.
Er worden Nepalese troepen naar het grensgebied gevlogen.

Communistisch China heeft opnieuw
moeilijkheden met een buurland. Dit-
maal is het Nepal, de staat die benoor-
tien India in het Hilmalaya gebergte ligt.
Nepal grenst aan Tibet waar 't de laat-
ste tijd weer onrustig is. Tibetaanse
vrijheidstrijders blijven het de Chine-
zen lastig maken en bij de ach-
tervolging van Tibetanen gebeurt het
vaak dat Chinese troepen de grenzen
van de buurstaten overschrijden. Het
incident waiarbij een Chinese patrouille
in botsing kwam met een Nepalese _n
waarbij een Nepalese officier om het
leven kwam, vond volgens de regering
van Nepal ook op haar gebied plaats.
Op een formeel protest te Peking heeft
de Chinese premier Tsjoe En Lai inmid-
dels gereageerd door zijn verontschul-
digingen aan de regering te Katmandu
aan te bieden. Hij zegt er echter bij dat
hij van mening is dat het incident op
Chinees grondgebied plaats had. Dit
laatste wordt door de Nepalese autori-

teiten ntet geaccepteerd.
Nepalese troepen worden per

vliegtuig naar het grensgebied getrans-
porteerd. In Katmandu heeft de Nepale-
se premier Koirala gesproken met de
ambassadeurs van de Verenigde Staten
India, Engeland en de Sovjet-Unie.
Sommige waarnemers merken op, dat
China met opzet een zekere mate van
spanning met de buurlanden in stand
houdt, teneinde het Chinese volk de in-
druk bij te brengen dat het door buiten-
landse mogendheden bedreigd wordt.
Dit zou de krachtsinspanning die mo-
menteel van de bevolking bij de econo-
mische ontwikkeling wordt gevergd, be-
vorderen.

Offerte groot?
Het weekblad ELSEVIER schrijft

"het is natuurlijk heel aardig
dat Nieuw Guinea op' eigen benen zal
staan. Minister Toxopus heeft dit in
de Eerste Kamer verklaard, trouwens
de Nederlandse regering heeft dit reeds
meegedeeld. Wij stellen een vraag: ligt
het nu werkelijk op de weg van het
Nederlandse volk, van de Nederlandse
belastingbetaler, om meer dan 100 mil-
joen uit te geven teneinde het aardige
volk van Papoea's die zelfstandigheid
te geven waar ze de eerste 2)00 jaar
nog niet aan toe zijn? Het is natuur-
lijk mogelijk dat uit strategische over-
wegingen Australië! en de Verenigde
Staten belang hebben bij Nieuw Guinea.
Het ware dan heel wat beter dat wij
met deze landen een overeenkomst slo-
ten teneinde die belangen te handhaven.

Het Nederlandse volk een groot offer
te laten brengen om de Papoea's staat-kundige vrijheid te geven is misschien
wel ethisch maar gezien onze financiën
bijzonder onverstandig. Wij zullen
krachtiger dan ooit er naar moeten stre-ven dat Nieuw Guinea een mancÜaat
wordt van een aantal naties. Indonesië
uitgesloten.

Loemoemoa eist orde en rust
De nieuwe premier van de Kongo,

Loemoemba heeft gezegd dat hij de
mogelijkheden welke voor hem open
staan zal gebruiken om de stammen die
moeilijkheden veroorzaakten gedurende
het weekeinde, in bedwang te houden.
Loemoemba zei tegen een correspondent
"de onafhankelijkheid die -wij juist heb-
ben verworven betekent niet losban-
digheid.
Het betekent dat wij de veiligheid van
iedereen moeten garanderen, rijk of arm
blank of zwart. Hij zei dat hij onmeedo-
gend zou optreden tegen hen die de wet
overtreden. Toen de gevechten in de
hoofdstad van Kongo, Leopoldville tus-
sen de stammen gisteren voort werden
gezet werden nog verschillende arresta-
ties verricht, waarmee het aantal gear-
resteerden op verscheidene honderden
werd gebracht. Tenminste twintig men-
sen werden zo ernstig gewond dlat zij in
het ziekenhuis moesten worden gehou-
den, terwijl verschillende hutten in
brand werden gestoken.
In een gevecht tussen, de stammen in
Luluatourg werd een vrouw doodgesto-
ken.

Klacht van Jordanie
Jordanië zal bij de Arabische Liga

een klacht indienen over de houding
van de Ver. Arabische Republiek.

De regering zal de Arabische Liga bij
haar bijeenkomst van volgende maand

een overzicht geven van wat zij noemt
de campagne tot ophitsing van Cairo
en van de bemoeienis met Jordaanse
zaken. J j ■_

Soebandrio vraagt opheldering
De Indonesische minister van Buiten-

landse Zaken had vrijdag een onder-
houd met de Amerikaanse zaakgelastig-
de in Djakarta, Henderson, over de ver-
klaring van de Amerikaanse admiraal
Burke in Den Haag dat de Verenigde
Staten eventueel geïnteresseerd zijn in
een basis in Hollandia.

Na afloop deelde Soebandrio aan de
pers mee dat hij gevraagd had om een
officiële opheldering van de regering
over een verklaring van Burke. Soeban-
drio voegde er aan toe "Wij moeten
voorzichtig zijn omdat de Nederlanders
erop uit zijn opzettelijk berichten te
verspreiden die een ongunstige reactie
in Indonesië zouden kunnen wekken".

Inmiddels publiceerde de Amerikaan-
se ambassade in Djakarta de ontken-
ning van het State Department. De ver-
klaring van Burke had in Indonesische
regeringskringen een scherpe rlaact^
veroorzaakt. De woordvoerder van het
ministerie van Buitenlandse Zaken
noemde de verklaring "uitdagend" en
deed een beroep op de Amerikaanse re-
gering haar houding ten opzichte van
West Irian nader te verklaren.

Ook de pers leverde commentaren.
Merdeka schreef dat de neutraliteit die
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Bevelkingsstruetuur-onderzoekkampt met moeilijkhedenBetere leiding bij uitvoering EEG - project vereist
Zoals bekend kwamen enkele weken

geleden twfee veldassistenten van het
bevolkingsstructuuronderzoek op de
Schouteneilanden naar Hollandia, in
verband met ernstige klachten over de
arbeidsverhoudingen in het team van
onderzoekers. Deze klachten betroffen
vooral het optreden van de leider van
het onderzoek, de heer Joh Gemmink,
ten opzichte van zijn ondergeschikten.
De beide genoemde veldassistenten wa-
ren slechts bereid om hun werkzaamhe-
den bij het structuuronderzoek voort te
zetten, indien dit onder andere leiding
kwam te staan.

Er is naar hun klachten een onder-
zoek ingesteld en naar wij vernemen, is
er in het geschil een compromis-oplos-
sing gevonden. De beide veldassistenten
hebben ontslag gekregen wegens bij de
dienst gelegen redenen", zodat de finan-
ciële consequenties van een en ander
niet voor hun rekening komen. Zij heb-
ben inmiddels beide reeds ander werk
gevonden bij particuliere werkgevers.
De heer Gemmink zou in de loop van
deze maand naar Nederland' vertrekken
om nieuwe medewerkers te werven.

PERSONEELS-VERLOOP

Wil het onderzoek voortgang vinden
dan is dit inderdaad een eerste noodza-
kelijkheid, want het ziet er naar uit,
dat van de groep van tien veldassisten-
ten die in augustus van het vorig jaar
ih Biak aankwamen er binnenkort nog
slechts twee over zullen zijn. Vergelijkt
men dit getal met de aantallen die de
heer Gemmink in maart van het vorig
jaar tijdens een bezoek aan Hollandia
aan de pers mededeelde, dan blijkt dat
de normale voortgang van het onder-
zoek in ernstige mate twijfelachtig is
geworden.
De heer Gemmink verklaarde destijds,
dat hij op zijn advertenties in bladen
van jeugdorganisaties meer dan 150 sol-
licitaties voor de functie van veldassis-
tent had ontvangen, hoewel hij slechts
vijftien veldassistenten nodig had.
Daarnaast zou hij vijf dames indienst
nemen, die de door de veldassistenten
verzamelde gegevens in het basiskamp
zouden ordenen, vergelijken, toetsen,
coderen, op ponskaarten vastleggen en
naar Nederland verzenden.

ONDERBEZET
Het blijft een vraag waarom het team

van onderzoekers ondanks de aan-
vankelijke grote belangstelling, bij
aankomst in Biak beneden de geplande
sterkte was, nl. tien veldassistenten in
plaats van vijftien en drie dames voor
de centrale verwerking van de gegevens
in plaats van vijf.
We vermoeden dat deze onderbezetting
in eerste instantie de basis heeft gelegd
voor de gerezen moeilijkheden. Het
team werd namelijk al vrij spoedig
overbelast. Het basiskamp was niet in
staat om de gegevens die door dë veld-
assistenten -werden aangebracht te ver-
werken, zodat er een achterstand ont-
stond van vele maanden. Dit ondanks

het feit dat er in dit kamp arbeidsda-
gen gemaakt werden en worden van
meer dan dertien uren per dag, zaterdag
inbegrepen, terwijl er ook op zon en
feestdagen veelal werd doorgewerkt.
Het is inmiddels echter tevens duidelijk
geworden, dat de moeilijkheden niet zo
groot zouden zijn geworden indien de
leiding van het onderzoek in handen was
geweest van een persoon die beter met
zijn ondergeschikten had kunnen om-
gaan.

WILLEKEUR

Zijn wij goed ingelicht, en we hebben
redenen om aan te nemen dat we dat
zijn, dan heeft de heer Gemmink zich
schuldig gemaakt aan een ondraag.
lijke willekeur ten opzichte van zijn-
medewerkers. Voorbeelden:

Er werden, uniforme kledingsvoorschrif-
ten voor de deelnemers aan 't onder-
zoek uitgevaardigd; naar de radio mocht
slechts geluisterd worden voor 't verne-
men van 't tijdsein en de nieuwsberich-
ten, 's morgens was er dikwijls nifet
de tijd voor het ontbijt; er was een
voldoende tijd voor 't ontbijt; er was 'n
het kamp hoewel dit door een kleine or-
ganisatorische ingreep verholpen had
kunnen worden; overleg over de werk-
zaamheden werd niet op prijs gesteld
en de enilgle tent met een atap-dak was
die van de heer Gemmink zelf en niet
die waar de assistenten dertien uur van
de dag zaten te administreren.

De medewerkers van de heer
Gemmink waren zoals gebruikelijk wel
degelijk voorbereid op de moeilijke na-
tuurlijke omstandigheden waaronder
gewerkt zou moeten worden, maar niet
op de moeilijke arbeidsverhoudingen die
als zo vaak in Nieuw Guinea, een veel
grotere hindernis voor doeltreffende
arbeid bleken te zijn.

INTERESSE VERSLAPT
Een belangrijke bijomstandigheid is

voorts dat de interesse van de deelne-
mers voor het onderzoek is verslapt.
Door het gebrek aan waardering van de
zijde van de leider, is de neiging bij de
veldassistenten ontstaan om de eis van
nauwkeurigheid bij het verzamelen van
gegevens niet te ernstig op te vatten.
Als zij zich maar tegenover hun chef
gedekt wisten was hun dit voldoende.
Waar dit toe leidt zal duidelijk zijn in-
dien men bedenkt, dat de waarde van
het gehele onderzoek staat of valt met
de betrouwbaarheid van de verzamelde
gegevens. Men kan de leeftijd van een
vrouw bijvoorbeeld tot op enkele maan-
den nauwkeurig bepalen aan de hand
van een tijdrovende procedure, waarbij
men rekening houdt met de leeftijd van
haar kinderen en van haar broers en
zusters. Als een legpuzzel moeten al de-
ze leeftijden in een bepaald schema pas-
sen. Maar men kan er zich ook gemak-
kelijk van af maken door de leeftijd
domweg te schatten.

Er is reeds veel gediscussieerd over de
vraag of de drie en een half miljoen aan

Euromarktgelden die met dit onderzoek
zijn gemoeid niet beter op een andere
wijze besteed' hadden kunnen worden.
De beslissing is echter gevallen. [Voor-
al het ministerie in Den Haag was voor
het onderzoek geporteerd]. Het is wel-
licht beter om er nu maar' niet meer op
terug te komen.
Wat echter wel verlangd kan worden, is
dat het onderzoek op verantwoorde en
doeltreffende wijze wordt uitgevoerd.
Het laat zidh aanzien dat dit onder de
huidige leiding niet mogelijk is.
We vragen ons dan ook af of het ver-
antwoord is opnieuw een groep idealis-
tische jongeren uit Nederland te laten
overkomen, zonder hen er op attent te
hebben gemaakt wat hun hier te wach-
ten staat.

Dood door schuld
De heer L.J. te Hollandia die op 2.

mei jl. als bestuurder van een volkswa-
gen betrokken was bij 'n verkeersonge-
val te Berg en Dal waarbij de circa 16
jarige huisbediende H.W. om het leven
kwam is door de landschapsrechtbank
van Hollandia tot drie maanden hechte-
nis veroordeeld wegens dood door
sdhuld. Voorts is hem de bevoegdheid
tot het besturen van een motorvoertuig
voor de duur van een jaar ontnomen.
De heer J. heeft niet in het vonnis be-
rust. We vernemen tevens, dat de in de
onderafdeling Nimboran woonachtige
familie van H.W. een civiele vordering
tegen de heer J. heeft ingediend van
f 10.000,—

Nieuwe Commandant
Korps mariniers

De Kolonel der Mariniers J.G.M. Nass»
is bevorderd tot Generaal Majoor. Met
ingang van 1 juli' heeft Generaal Nass
het commando van het Korps Mariniers
in Nederland op zich genomen.

Nieuws uit
Nederland

—De bedijking van de Lauwerszee zal
96 miljoen gulden kosten heeft het Rijk
uitgerekend. Daarvan zullen er 33 mil-
joen door de provincies Groningen en
Friesland betaald moeten worden. Vol-
gend jaar wil men met het werk| begin-
nen.
—Op de stadsschouwburg in Hengelo
moest een toneeltoren worden gebouwd
van ruim 26 meter hoogte. De bouwers
voltooiden het werk binnen 100 uur,
dank zij een systeem van betonstorten
met glijbekisting. Men gebruikt daarbij
een bekisting die hydraulisch geleidelijk
wordt opgetrokken met een snelheid van
26 cm per uur. Per etmaal groeit de to-
ren dus 6 meter.
—Voor het eerst zal een Nederlandse
rechter uitspraak moeten doen in een
geding om de al dan niet bewezen on-
trouw van een vrouw. Het is een kort
geding tussen twee inwoners van IJlst
in Friesland. De smid stelt dat zijn,
vrouw amoureuse betrekkingen onder-
houdt met de postkantoorhouder en die
ontkent dat.,Wegens huwelijksmoeilijk-
heden komt de vrouw wel om morele
steun bij hem, maar een verhouding is
er niet.
De smid eist toch het stopzetten van de
omgang met een dwangsom voor elke
overtreding, op grond van het Burger-
lijk Wetboek, dat echtelijke trouw eist.



DE SPORT van de afgelopen week
DE VHO—KOMPETITIE.
POMS — ZIGO 3 — 1. -Laurens-

POMS en ZIGO speelden -met de
derde plaats als inzet- een matige partij
voetbal. Voor de rust was er slechts in
de eerste tien minuten sprake van rede-
lijk, eerste-klasse voetbal, maar nadat
Lopulalang in deze periode de door
Ronsumbre opgebouwde ZIGO- voor-
sprong had teniet gedaan [I—l],1—1], werd
het een doelloos heen- en weer getrap
op het middenveld. Toch was er nog
even sprake van sensatie: POMS-back
Malitalo maakte tot twee maal toe ge-
heel onnodig hands en aangezien de
tweede overtreding binnen de beruchte
lijnen pl_altsvond, kon sth'eidsrechter
Laurens niets anders doen dan aan ZI-
GO een strafschop toekennen. Het kost-
te Si Hasan weinig moeite het slappe
schot van Ronsumbre uit zijn doel te
houden. Even later kende Laurens een
strafschop aan POMS toe, maar op ad-
vies van één grensrechter werd de bal
buiten het strafschopgebied gelegd.

Na de pauze zou het spel er -helaas-
niet beter op worden, te meer niet,
omdat de ene na de andere aanval van
zowel POMS als ZIGO door de steeds
weer opnieuw op buitenspel spelende
verdedigingen werd onderbroken.
Een kwartier voor het einde hielp Patti-
kawa zijn ploeg aan een voorsprong en
toen even later bij ZIGO Heineman zich
moest laten vervangen door Wardenaar,
scoorde Pattikawa opnieuw. [3—l] In
de slotfase viel ZIGO verwoed aan en
zelfs Verkouteren en Jansen verschenen
in de voorhoede. De geelzwarten kwa-
men echter niet verder dan een hard
schot van laatstgenoemde tegen de paal.

HVC — WIK 1—2. -Benz-
De met bijzonder veel belangstelling

tegemoetgeziene ontmoeting tussen de
beide koplopers HVC en WIK is geëin-
digd in een kleine, doch ongetwijfeld
nuttige overwinning voor laatstgenoem-
de. De kampioenen gaan door deze zege
met het maximaal aantal punten uit zes
wedstrijden aan het hoofd van de rang-
lijst, hetgeen zonder meer een gloed re-
sultaat kan worden genoemd.

Tot ver in de tweede helft heeft het
er naar uitgezien, dat het duel in een
puntloos gelijkspel zou eindigen. WIK
mocht zich dan voor de rust de gevaar-
lijkste ploeg hebben getoond en HVC
mocht dan in de eerste 20 min. van de
tweede helft een lichte veldmeerderheid
hebben veroverd, over het algemeen
bleven de beide verdedigingen de situa-
tie steeds weer opnieuw meester. Tot in
de 55e minuut. . . Toen vielen -eigen-
lijk geheel onverwachts- de doelpunten.
Eerst was het HVC-linksbuiten Jouwe,
ilie van een aarzeling bij WIK gebruik
maakte door de bal hoog over Marijn in
het doel te lepelen.
[I—o]1 —o] Twee minuten later was het al
gelijk! Afar schoot van een meter of
tien hard op het doel en via het hoofd
van een HVC-back verdween het leer
hoog in de touwen. [I—l] Vijf minuten
later nam WIK zelfs de leiding, nadat
zowel linksbuiten Afar als middenvoor
Itar plotseling voor het HVC-doel op-

doken. Tegen het schot-van-dichtbij was
v/d Werk niet bestand. [I—2] In de res-
terende minuten gaf de versterkte WIK
defensie geen kansen meer weg.

De stand in de le klasse luidt:
WIK 6 6 0 0 26 — 6 12
HVC 6 5 0 1 14 — 4 10
POMS 6 3 1 216— 16 7
Zeemacht 6 3 0 312— 10 6
ZIGO 6 3 0 311— 15 6
HBS 6 1 1 4 8— 17 3
Hercules 50237 —13 2
EDO 50053 —17 0

In de reserve le klasse is de grote
strijd om de eerste plaats geëindigd in
een 4—2 overwinning voor Hercules.
De ploeg bleef in de tot heden toe ge-
speelde wedstrijden ongeslagen en nam
door haar jongste overwinning de lei-
ding over van verliezer ZIGO 11.
Nieuweling VIOS II stelde enigszins te-
leur door met 5—3 te verliezen van EDO
11, zodat de stand als volgt luidt:
Hercules II 7 6 1 033 — 7 13
ZIGO II 7 5 1 1 37 — 8 11
WIK II 6 3 2 1 22 — 10 8
VIOK II 7 3 1 3 12 —21 7
EDO II 7 3 0 4 17 — 30 6
POMS II 7 2 1 411-24 5
HVC II 7 2 0 5 l!3— 25 4
HBS II 6 1 1 4 11 — 25 3
COS II xx 6 1 1 4 9— 13 0
xx is 4 winstpunten in mindering.

SPORT IN HET KORT
ATLETIEK.

De Nederlandse afvaardiging naar de
aanstaande Olympische Spelen ih Rome
zal naar het zich laat aanzien bestaan
uit 6 heren en 3 a 4 dames. Tot de "ze-
keren" behoren discuswerper Kees Koch
[56.32 meter], de beide tienkampers Eef
Kamerbeek [7100 ptn] en Herman Ti-Ti-
me [6880 ptn], verspringer Henk Visser
[7.98 mtr], de eerst 18-jarige 400- en 800
meterloper Jan van Uden en maratan-
specialist Frans Künen. Verder maken
Joke Bijleveld [6.28 meter ver] en Gerda
Kraan [800 meter] de trip naar Rome
eveneens mee.

Tijdens wedstrijden in Barkerfield
[USA] werd het nummer verspringen
gewonnen door onze landgenoot Henk
Visser. Visser bereikte 'n afstand van
7.67 m. Tweede werd de Amerikaan Ri-
ley [7.55 m] en derde de Indiaan Gre-
gory Bell [7,51 m] Bell werd in 1956 in
Melbourne Olympisch kampioen op het
nummer verspringen.

Tijdens Olympische testwedstrijden in
het Diekman-stadion in Enschede ver-
beterde Kees Koch voor de tweede maal
ih dit seizoen het Nederlandse record
kogelstoten. Koch kwam tot een afstand
van 16.55 meter.

TENNIS.
De Wimbledon-tenniskampioensehap-

pen leverde in het heren-enkelspel een
overwinning op voor de Australiër Neal
Frazer. Frazer versloeg in de eindstrijd
zijn landgenoot Rob Laver in straight
sets.

VOETBAL
Nadat het Nederlands bondselftal in

de Mexicaanse hoofdstad Mexico City
met 3—l had verloren van het nationale
elftal van Mexico -tot groot genoegen
uiteraard van de ruim 68.000 toeschou-
wers- speelde de Oranje-vertegenwoor-
diging nog twee wedstrijden in West-
Indië. De eerste ontmoeting tegen de
Nederlandse Antillen eindigde in Wil-
lemstad in een puntloos gelijkspel [o—o]0—0]
terwijl in Paramaribo het Surinaams
elftal met 4—3 werd verslagen. Van-
daag, dinsdag, keert de ploeg weer op
Schiphol terug.

Real Madrid, de trotse vijfvoudige
winnaar van de Europa-Cup, heeft in
het afgelopen seizoen in eigen omgeving
weinig geluk gekend. Werd de ploeg
van Di Stefano e.a. in de strijd om het
kampioenschap van Spanje op de val-
reep geklopt door Barcelona, thans ging
ook de Spaanse voetbalbeker aan de
neus van Real voorbij. In de finale zag
Atletico Madrid voor 120.000 toeschou-
wers kans de sterrenploeg met 3—l te
verslaan.

WIELRENNEN
"DE TOUR DE FRANCE"

In de ronde van Frankrijk, een wie-
ler-ronde waaraan de beste Europese
wielrenners deelnemen, is de Nederland-
se achitmans-ploeg tot nu toe met wis-
selend succes opgetreden. Na acht van
de eenentwintig etappes staan de Ne-
derlandse deelnemers op de volgende
plaatsen:
15 Wim van Est, 20 Ab Geldermans, 28
v/d Borgh, 45 Piet van Est, 65 Jo de Roo
69 Coen Niesten, 80 Jaap Kersten.

In totaal zijn. 128 renners van start
gegaan. Het veld wordt aangevoerd
door de Belg Adriaensens, die ruim
twee minuten voorsprong heeft op de
Italiaan Nencini: derde is de Fransman
Rivière.

"DE RONDE VAN OOSTENRIJK"
De ronde van Oostenrijk, een zware

etappe-wedstrijd voor amateurs, is ge-
wonnen door onze Limburgse landge-
noot Renó Lotz Jan Hugens, een andere
Limburger, eindigde op de vijfde plaats.

VOLLEYBAL S.V.B.H.

De stand in de competitie HEREN 1e
klasse te Hollandia is:

gesp. gew. — verl. pt
1 Recochet 24 22 — 2 44
2 HBS 26 21 — 5 42
3 POMS I 28 21 — 7 42
4 Zeepaardje I 24 19 — 5 38
5..50SI 25 19 — 6 38
6 Rapido I 27 15 — 12 30

7 COS I 25 14 — 11 28
8 Bestuursinst. 22 13 — 9 26
9 Kangeroe's I 24 10 — 14 20

10 Pandora I 26 10 — 16 20
11 Los I 26 10 — 16 20
12 Mariniers I 25 8 — 17 16
13 Nigi-boys I 24 7 — 17 14
14 DGZ I 29 6— 23 12
15 MKH I 24' 4'— 20 8
16 Zeevaartsch. I 23 3— 20 6



de Verenigde Staten in de Verenigde
Naties over de kwesties inzake West
Irian aan de dag had gelegd nu werd
prijs gegeven. Harian Afdjar betoogde
dat duidelijk was dat de Verenigde Sta-
ten de zijde van Nederland kozen om
het imperialisme in West Irian te ver-
sterken. Peirnuda drong aan op een of-
ficieel protest van Indonesië bij de
Amerikaanse regering.

Korte berichten
President Eisenhower heeft in een ra-

diorede to thet Amerikaanse volk ge-
zegd, dat de bekrachtiging van het vei-
ligheidsverdrag tussen de Ver. Staten
en Japan en belangrijke overwinning is
voor de vrije wereld en een nederlaag
voor het internationale communisme.

Over zijn recente wereldreizen zei de
president, dat zij de vriendschap en het
vertrouwen tussen de volkeren hebben
versterkt. Het schijnt, aldus Eisenhower,
dat de communisten inzien dat deze een
positieve waarde hebben in de strijd
tegen het communistisch imprialisme.
Daarom meenden zij alle middelen te
moeten aanwenden om bezoeken aan
sommige landen te verhinderen. Eisen-
hower gaf de schuld van de onlusten in
Tokio, waardoor zijn bezoek aan Japan
niet doorging, aan Moskou en Peking.

De Verenigde Staten zullen Indonesië
650000 dollar geven voor de verbetering
der faciliteiten voor de burgerlucht-
vaart, aldus het Indonesische Persbu-
reau Antara.

—De Proviciale Staten van Noord Hol-
land hebben de nalatenschap aanvaard
van de Haagse vrouw van lichte zeden
Blonde Dolly die in oktober van het vo-
rig jaar in haar kamer werd gewurgd.
De moordenaar is nog steeds niet gevon-
den. In haar testament had ze de helft
van haar vermogen vermaakt aan het
provinciaal ziekenhuis te Santpoort,
waar haar moeder wordt verpleegd.
—Het plaatsje Leendrecht in Limburg
staat in het middelpunt van de be-*
langstelling doordat er provinciale
schutterswedstrijden worden gehouden.
118 schuttersveitsnig_ngen uit Neder-
land en 29 uit België nemen er ajajn
deel. Het eerste schot werd gelost door
de Bisschop van Roermond.

—Van juli tot september zal er een di-
recte treinverbinding bestaan tussen
Dortmund in Duitsland en Zandvoort in
Nederland, tenleinde de Duitsers een
tochtje naar het Noordzeestrand te ver-
gemakkelijken.

„Warenhuis Juliana"
Winkelpersoneel gevraagd :

WERKUREN VAN:

07.00 — 13.00 uur
17.00 — 20.00 uur

Eventueel ook alleen voor de ochtend of middaguren.
Salaris nader overeen tè komen.
Sollicitaties worden gaarne ingewacht bij de NIGIMIJ N.V.

EDO donderdag 7-7-'6O aanv. 21.00 uur
ROULETTE n0.1857
De Veerman, ontvangen, Valor blauw-
branders.

n0.1856

'"£___*><-*- g

„Warenhuis Juliana"
Hierbii maken wij U, onze geachte clientèle, attent op
de NIEUWEopeningsuren met ingang van II juli 1960:
!

WINKEL EN BAR
Maandag t/m. Vrijdag 07.00 — 12.00 uur

17.00 — 20.00 uur

Zaterdag 07.00 — 13.00 uur
17.00 — 20.00 uur

Zondag 09.00 — 12.00 uur

SHOWROOM: Maandag t/m. Vrijdag 08.00 — 12.00 uur
17.00 — 20.00 uur

Zaterdag 08.00 — 13.00 uur
17.00 — 20.00 uur

filmprogramma

ORIËNT THEATER
vertoont heden 5-7 en morgen 6-7

"HOLD BACK THE NIGHT"
met John Payne, Mona Freeman en
Peter Graves.
50 mijlen scheidden hen van de kust
De afstand tussen leven en dood! Ach-
ter elke rots, achter elke berg lag de
vijand op de loer.
Sentani heden 5-7: «THE SAGA OF
HEMP BROWN" met Rory Calhoun.

i

REK THEATER

vertoont heden Pat Boone, Chriist.ine
Carere, Sl^eree North, Tommy Sands
in de zeer sublieme film:

"MARDI GRAS"
in Cinemascope en Color.
Pat als de jonge zingende cadet.
7 Nieuwe Top-Tunes, zoals Mardi Gras
March en vele andere songs.

"MARDI GRAS", de veelbelovende film
wordt heden 5-7 en 6-7 in het REK
THEATER vertoont.
14 Jaar en ouder
Binnenkort "de spannende film:

"13 UUR ANGST"
met Jozo Laurencic.
Inderdaad, U zit een paar uur in angst.

Verwacht:
"DE ZWARTE ZWEEP"

met Hugh Marlow.
Een zeer spannende Western, zoals U
nooit gezien heeft. De man met da
zweep.

Het Electriciteitswezen maakt bekend
dat op woensdag 6 juli 1960 tussen 12.00
en 16.00 uur alle electriciteitsverbrui-
kers gelegen aan de Oranjelaan van
stroomvoorziening! onderibroken zuilen
worden i.v.m. werkzaamheden aan het
net.
Bij slecht weer zullen de werkzaam-
heden worden uitgesteld.

Fiat 600, 39.000 km. [beschikbaar sept.
okt.], scooter 150 cc 9.000 km, rottan
stoelen en tafels, ronde eettafel en
stoelen, schoenenrek, uitneemfoare kas-
ten, 12 pers. eetservies, compressor ijs-
kast 160 ltr. nw. 1,4 filmcamera tele-
lens!, Phaff n0.33f- vol autom. zigzag
naaim., 1 pers. bedden met schuim rub-
ber en kapok matrassen, 1 heren Tweed
jasje mt. 48, snel droger, oventje, juli
beschikbaar.
's Middags, de Munter, van Hasselt-
straat 659, Noordwijk.

n0.1854

Vervolg van pag. 1 Te koop aangeboden:
Elec. naaimachine merk Leuvenstein zo
goed als nieuw, compl. slaapkamer
ameublement, vloermat 3x3V_, hanglamp
Kleine maat Dames- en Heren winter-
kleding.
Fam: Kirkove, Dok 8, Landzijde n0.4231

n0.1851

GEMEUBILEERDE WOONRUIMTE
Verlofgangers-instituut PE-KA-RAB

directeur D. Stoffels, Frans Halslaan 80
Hilversum, reserveert in geheel Neder-- land gemeubileerde woonruimte in di-
verse prijsklassen.
Vraagt inlichtingen.
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