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Kennedyverzoekt hetAmerikaanse congres
om extra steun voor zuid oost Azie

Lynden Johnson bracht
verslag uit

De Amerikaanse vice.president Lyndien
Johnson heeft aan president Kennedy

verslag uit&tebïacht over ziijn bezoek
aan enkele Aziatische landen. Johnson
verklaarde daarna, dat president Ken-
nedy vandaag aan het congres zou voor-
stellen om een extra bedrag Van 10!)

miljoen dollar beschikbaar te smelten
voor economische en militaire huïp aan
een aantal Aziatische landen. In het
bijzonder had dit voorstel betrekking
op Zuid Vietnam, Thailand en Pakistan.
Op zijn reis bezocht Lynden 'Johnson
Zuid Vietnam, de Philippijnen, Natio-
nalistisch China. India, Fakifctan -er"

Thailand. De vice president verklaarde,
dat Amerika stoutmoedige stappen
moest ondernemen, teneinde het hoofd
te bieden aan de communistische drei-
ging in Azië.
Hij vond Azië een door moeilijkheden
geteisterd continent. Maar hij voegde
er aan toe. dat de koude oorlog in geen
geval voor het westen verloren was; het
communisme kon niet rekenen op een

getij van onvermijdelijke overwinning-
en in Azië meende hij. In de landen
die hij had bezocht, bezaten de Aziaten
zowel de wil om zich tegen tyrannie te
verzetten als de bereidheid om de no-
dige offers te brengen, aldus Lynden
Johnson

Inzittenden ”vrijheidsbus”
gearresteerd

De inzittenden (negers en blanken) van
een bus die door de zuidelijke staten

" van de Verenigde Staten rijdt om daar
overal in de practijk te onderzoeken of
de rassenscheiding in bussen en restau-
rants'nog wordt gehandhaafd, zijn gis-
teren gearresteerd, toen zij gezamenlijk
een restaurant bij het busstation in
Jackson> (Mississippi) binnengingen dat

bestemd was voor blanken.
De „vrijheidsbus" was uit Montgomery
(Alabama) gekomen, waar vorige week
relletjes uitbraken naar aanleiding van
de kwestie der rassenscheiding. De
'Amerikaanse procureur-generaal Rober4
Kennedy, die vorige week federale po_
litietroepen naar Montgomery zond ter
bescherming van een groep negers tegen
blanke demonstranten, heeft nu een af-
koelingsperiode voorgesteld. Hij meen-
de, dat alle onnodige reizen in de sta-
ten Alabama en Mississippi voorlopig
opgeschort moesten worden, totdat de
huidige toestand van verwarring en ge-

vaar voorbij was.

Vliegramp bij
Washington

Een Amerikaans militair transportvlieg-
tuig van hot type Globemaster is kort
na de start van een vliegveld in Wash-
ington neergestort. Van de 22 inzit-'
tenden kwamen er 18 om het leven. De
andere vier zijn in een ziekenhuis op-
genomen, hun toestand is critiek
Het vliegtuig dat naar Zuid Carolina
zou vliegen, bereikte een hoogte van
150 meter en viel toen plotseling naar
beneden ep een afstand van slechts 8
Km van het vliegveld. Gedurende de
start deden zich geen onregelmatighe-
den voor en omtrent de oorzaak van
het ongeluk tast men in het duister.

UNO-troepen naar
Zuid-Kasai

Reuter bericht uit Leopoldstadl dat twee
sterke patrouilles van UNO-troepen
naar de Kongolese provincie Zuid Ka!-,
sai zijn gezonden. Dit geschiedde naar
aanlduïing van berichten over sÉam.
menoorlogen die daar zijn uitgebroken.
Naar verluidt zouden er in het betref-
fende gebied aanvallen zijn ondernomen
door Loemoebistische troepen op stam-
men die trouw zijn aan de premier van
Zuid Kasai, Albert Kalohji.

troepen van Kalonji zouden zijn opge-
rukt naar het hoofdkwartier van de
Lo)emoembi'sitejri, waarbij vele dorpen
werden verbrand.
Het betreffende gebied stond niet meer
onder bescherming van de UNO troe-
pen; deze waren in de afgelopen week
uit Zuid Kasai weggetrokken.
De heer Kalonji, die zich nu "Koning
Albert noemt, is momenteel in Coquil-
hatstad inde Evenaarsprovincieiiwaar

hij de conferentie van Kongolese leiders
bijwoont.

Centrale verdeling voed-seloverschotten

voorgesteld
Op het achtste jaarcongres van de ver-
eniging van landbouwproducenten dat
in Dubrovfiik (Joegosavië) is gehouden,
werd een resolutie aangenomen voor
de instelling van ëpn centraal lichaam
dat belast moet werden me de verde-
ling van voedseloverschotten over de
gehele wereld.
De verdeling van voedseloverschotten
zou ingepast moeten worden in de alge-
mene plannen tot hulpverlening aan de
onderontwikkelde landen, teneinde dez
in staat te stellen hun gehele economie
op te bouwen.

KALONJI KAN NIET NAAR HUIS
Toen in Coquilhatstad een vliegtuig
landde uit Kasai werd het prompt door
de Centrale Kongolese autoriteiten in
beslag genomen, omdat de ministers van
de Centrale Kongolese regering bang
waren, dat het was gekomen om Kalon.
ji op te halen voordat'de conferentie
was-afgelopen.
Het vliegtuig staat nu naast dat van
de gevangen genomen Katangaanse pre-
sident Tsjombe.
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Buitengewone vergadering NG-Raad
Nederlandse en Nieuw-Guinese parlementariërs

ontmoetten elkaar
Het karakter van deze 'derde parlemen-
taire missie is verschillend van dat der
beide vorige, omdat nu rekening wordt
gehouden met de eigen volksvertegen-
woordiging van Nederlands Nieuw
Guinea. Aldus de heer F. H. Van de
Wetering, lid van de Tweede Kamer
der Staten Generaal die na de opening
van de buitengewone vergadering van
de Nieuw Guinea Raad op woensdag-
ochtend in de geheel gevulde zaal van
het voorlopige Nieuw Guinea Raads-
gebouw als tweede spreker het woord
voerde.
LUISTEREN EN WAARNEMEN
De heer van de Wetering zei, dat de
Nederlandse parlementsleden geen op-
dracht hadden tot bemoeienis met be-
stuur of wetgeving, doch dat het doel
van hun komst slechts luisteren en
waarnemen was om straks in het parle-
ment in Nederland voorlichting te kun-
nen geven over hetgeen zij hier uit
eigen aanschouwing hebben leren ken-
nen.
MEESTERS EN LEERLINGEN
ONTMOETEN ELKAAR
Het raadslid Nicolaas Jouwe noemde
deze vergadering een historisch gebeu-
ren, omdat thans ervaren parlementa-
riërs en beginnelingen, of meesters en
leeringen elkaar ontmoetten. Spreker
zag dit als een voorrecht, omdat on_

danks alle moeilijke omstandigheden,
deze twee groepen mensen nog steeds
vertrouwen in elkaar te stellen.
In de buitenwereld gelooft men niet dat
we elkaar kunnen verstaan, men be-
schouwt ons als dwazen die proberen
het onmogelijke mogelijk te maken, al-
dus Jouwe, die zei dat er velen waren,
zowel in Nederland als in Nieuw Gui-
nea, die meenden dat het papoease volk
maar binnen tien jaar, of zelfs eerder
zelfstandig moet zijn, denkend door het
uitdragen van dergelijke leuzen de we-
reldopinie voor zich te winnen. De heer
Jouwe suggereerde echter dat juist te
vroege zelfstandigwording - zonder de
voorbereidende tijd die aan dit mo-
ment vooraf behoort te gaan _ de oor-
zaak is van rampzaliger scheuringen
tussen de oude werelddelen en de pas
vrij geworden landen.

Uitbreiding Maleise
radioprogramma's

Naar wij vernemen zullen de maleise
programma's van de RONG te Biak op-

nieuw worden uitgebreid.
Met ingang van 3 juni zal er ook elke
zaterdagmiddag van half éên tot halt
drie een speciaal programma voor de
maleissprekende bevolking van Nieuw
Guinea worden verzorgd. Evenals de

nieuwe programma's in het maleis op
zondagochtend, zullen de zaterdagmid-
dagprogramma's worden uitgezonden
op een golflengte van 41,72 meter (7190
kHz)
Verdere plannen tot uitbiteidmg van
het aantal maleise programma's zijn in
overweging.

Radioprogramma
Donderdag 25 mei 1961 (49,42 m.)

20.00 uur: Klok; programmaoverzicht;
ni'uws; w'eersvtorwachting; 2&.20 utur:
Donderdagavondconcert Uitgev. worden
werken van Mendelsohn, Bartok en Ra-
vel door het Concertgebouworkest olv.
Bernard Haitink; 21.14 uur: Artistieke
notities; 21.20 Georges Blenes, |ang;
21.30 uur: Bobby Hackat, trompet e/z
orkest; 21.45 uur: R.K.-Avondoverden-
king; 22.00 uur: Glenn Miller e/z orkest
met de zanggroep „The Modernaires";
22.25 uur: Peter Kreuder, piano met
ritmische begeleiding; 22.45 uur: Diver-
temento Kwartet speelt serenades; 22.50
uur: Nieuws in het kort; 23.00 uur:
Sluiting.

KLEIN, ARM EN
WEERSTANDSLOOS VOLK
De volgende spreker, Mr J O. De Rijke,

zag in de komst van de .Nederlandse
parlementsleden mee;: dan een formeel
gebaar van hoifeükheid. Hij sprak de
hoop uit dat de parlementaire missie
door het „gordijn van luister dat om
hun bezoek wordt getrokken, heen zou
zien en zich voor ogen houden dat men
in Nieuw Guinea te maken heeft met
een klein, arm, weefstandsloos volk dat
in de kolkende maalstroom vaïl *wereldgebeuren betrokken is geraakt en
thans vertrouwensvol opziet naar zlJ_n
'leidsman Nederland, met het verzoek:
laat ons niet in de steek !
De voorzitter van de Nieuw Guinea
Raad, de heer Sollewijn Gelpke, zei, dat
de leden der Nieuw Guinea Raad in de
afgelopen weken zich hun onervaren-
heid in parlementaire aangelegenheden
hebben gerealiseerd en thans van de
langjarige ervaring der Nederlandse
parlementsleden hoopten te mogen pro-
fiteren. Hij besloot de vergadering met
een speciaal woord van dank aan d«
Tweede Kamer, die zijn administrateur_ inmiddels bevorderd tot hoofdadmi-
nistrateur - de heer van Zwijndrecht
aan de Nieuw Guinea Raad had willen
uitlenen, welk lichaam de deskundige
en aimabele hulp van de heer v. Zwijn.

drecht zeer heeft gewaardeerd.

Korte berichten
COMMUNICATIE SATELLIET

Op de Amerikaanse raketbasis Cape Ca_

naveral in Florida is een kleine aard-
satefljMet gelanceerd niet alle instru-
menten aan boord, die het mogelijk
maken om de satelliet in te schakelen
voor lange afstandsradio-en televisie-
verbindingen op aarde. Ruimtevaart
deskundigen verklaarden, dat de satel-
liet eerst een baan om de aarde moest
hebben afgelegd, voordat mn zou kun-
nen constateren of de lanceing een suc-
rces was of niet.

Groep Nieuw-Guinea Raadsleden protesteert
”Jouween De Rijke spraken niet

namens de hele Raad”
Enkele Hollandiase journalisten werden
gisteravond na de bijzondere vergade-
ring van de Nieuw Guinea Raad ver-
zocht om voor een persconferentie in
het Gouvernements hotel te komen
waar enige Nieuw Guinea Raads
leden een verklaring wilden afleggen.
De heer van Zeeland trad als woord-
voerder op van een groep die behalve
hemzelf ook de Raadsleden Gosewisch,
Tanggahma, Bonay, Maturbongs Burwos
en Suwae omvatte. Hij verklaarde de
indruk te willen wegnemen, als zouden
de Nieuw Guinea Raadsleden Jouwe en
De Rijke die ochtend namens de gehele
Raad hebben gesproken. De heer Van
Zeeland zei, en de andere aanwezige
Raadsleden beaamden dit, dat niets
minder waar was: de Raadsleden had-

den verbaasd opgekeken toen de leden
Jouwe en De Rijke opstonden om hun
speech te houden, laat staan dat zij
geweten zouden hebben wat er gezegd
zou worden.
Wat de Raadsleden vooral ergerlijk
vonden was. dat de voorzitter hen niet
op de hoogte had gesteld dat de mo-
gelijkheid tot het houden van een toe-
spraak voor hen open stond.

RAZZIA'S IN ZUID AFRIKA
In Zuid Afrika heeft de politie hon-

derden Bantoes gearresteerd tijdens
'razzia's in Johannesburg, Kaapstad,
Durban en andere steden in de Unie.
'Een woordvoerder van de politie zei,
'dat de razzia's het begin vormden van
een veiligheidscampagne tegen de or-
ganisatoren van de driedaagse staking,

.die volgende week zou moeten begin-
,nen als Zuid Afrika een republiek
.wordt en uit het Britse Gemenebest
[treedt. Sinds het begin van deze maand
„zijn in Zuid Afrika in totaal ongeveer
,8000 mensen gearresteerd.

(Vervolg op P*e. 4>

„KIND ÏN DE'POLITIEK"
Na de bijzondere vergadering var,
de Nieuw Guinea Raad van gisteren
vroeg een onzer medewerksters aan
het Tweede Kamerlid Van de Wete-
ring, of de parlementaire missie te-
vreden was over de verklaring die
voor de afwezigheid van Gouver-
neur Platteel was gegeven.
De heer Van de Wetering antwoord-
de: Ach ja. Die kwestie is alweer
van de baan. Het punt was alleen

maar, dat de missie er niet van op
de hoogte was gesteld, dat ze Gou-
verneur Platteel niet in Nieuw Gui-
nea zou aantreffen
„Bot kan het niet helpen", zo voegde
de heer van de Wetering er aan toe.
„die is nog maar een kind in de po-
litiek, maar Toxopeus had er wel
voor kunnen zorgen".



Buitenlands overzicht
ontmoeting tussen Grote Tweeomdat de

spanning is toegenomen

Zoals bekend zullen de Amerikaanse
president Kennedy en de Russische lei-
der Chroestsjof elkaar volgende week
in Wenen ontmoeten. Na de mislukte
topconferentie van Parijs, een jaar ge-
leden, kan men zich hierover verbazen.
Toen kwam Chroestsjof met zijn grie-
ven over het Amerikaanse spionage-
toestel, dat op 1 mei boven de Oeral
was neergeschoten. Is nu de verhouding

tussen Russen en Amerikanen zo veel
verbeterd ?

Het lijkt er niet bepaald op. De Ameri-
kanen hebben ernstige tegenslagen ge-
boekt; in Cuba, in Laos, op het gebied
van de ruimtevaart. En minder opge-
vallen, doch ook ernstig is het feit, dat
in Zuid Vietnam, het stukje van Zuid
Oost Azië, dat in 1954 uit handen van
de communisten is gehouden, nu de
communistische guerilla-infiltratie weer
onrustbarend is.
Men neemt dan ook in Washington aan
dat Kennedy de Russen vooral wil
waarschuwen, dat er grenzen zijn aan
hetgeen de V.S. kunnen dulden, zonder
rechtstreeks militair in te grijpen. De
Russen vechten nergens zelf: zij leveren
wapens en adviseurs, om Cubanen, La_
tiiirs, Vietnamezen enz. in staat te
stellen, te strijden tegen westelijk ge-
zinde troepen. De Amerikanen hebben
in Cuba, Laos en Zuid Vietnam op ge-
lijke wijze hun vrienden gesteund, maar
met minder succes: te laat of te zwak.
Kennedy zal Chroestsjof aan het ver-
stand brengen, dat de V.S. niet kunnen
toelaten, dat in de drie genoemde ge-
bieden de communisten definitief zege-
vieren. Desnoods zullen zij dan zelf
ingrijpen. En aangezien er geruchten
lopen, dat de Oost Europese landen in
september ook iets in de zin hebben, om
de westelijke troepen te dwingen, west
Berlijn te verlaten, zal Kennedy beves-
tigen, dat zulk een poging alleen op
oorlog kan uitlopen.

KERNPROEVEN

Bovendien wil de Amerikaanse presi-
dent, volgens Amerikaanse waarnemers
aandringen op een verdrag inzake het
staken van de kernproeven. Die worden
sinds oktober 1958 al niet meer door
de V.S., de Sowjet Unie en Engeland
genomen (de Fransen experimenteerden
op hun eigen manier) maar het is niet
mogelijk gebleken, de staking der
proefnemingen voorgoed te bevestigen

door het instellen van een controle-
systeem op de naleving van zulk een
verbod.
De angst voor spionage is aanzienlijk
en de Russen beroepen zich daarop. Zij
zeggen, dat men met de beschikbare in-
strumenten voldoende kan registreren
of kernproeven plaats , vinden of niet.
Dat is - aldus de Amerikanen _ maar
gedeeltelijk waar. Onder de grond zou
men experimenten kunnen doen plaats
vinden, waarvan de schok niet zou zijn

te onderscheiden van een lichte aard-
beving, tenminste niet op grote afsand.
Er moeten dus in de landen, die een
overeenkomst tekenen, controleploegen
aanwezig zijn. Het gaat er dus om, of
door het ontbreken van een verdrag de
proeven hervat zullen worden.
Is dit zo, dan zal men nieuwe wapens
vinden met nog veel verschrikkelijker
uitwerking. Dan zal ook de angst toe-
nemen, dat een grote mogendheid een
overrompelende aanval zal doen, om
een ander voor te zijn. De spanningen
zullen stijgen. Daarom zegt Kennedy,
moet controle worden aanvaard en het
stoppen der proefnemingen moet blij-
vend zijn. En het gaat nog om iets an-
ders. Komt er eenmaal een inspectie-
apparaat op intrnationale basis, dfm
kan dit een beperking van de bewape-
ning bevorderen. Want ook ontwape-
ning zou er pas kunnen komen, als er
voldoende toezicht mogelijk is op het
naleven van de bepalingen van een
verdrag.

WAARSCHUWINGEN

Een ontmoeting tussen Kennedy en
Chroestsjof, zou dus niet het gevolg
zijn van afgenomen spanningen, maar
van juist vermeerderde gevaren. Om-
dat alle mogendheden even bang zijn
voor een moderne oorlog, die hen gelij-
kelijk zal treffen en verwoesten, is er
we] kans, dat de twee staatslieden el-
kaar overtuigen van hun vredeswil. Dat
ziegt echter nog weinig, als er geen
concrete akkoorden op volgen. Niet
alleen inzake het staken van kernproe-
ven en op het terrein der ontwapening.
De felle strijd om invloedssferen zou
moeten ophouden door het militair
„neutraliseren" van betwiste gebieden.
Wat dit aangaat komt het bericht om-
trent een eventuele „topconferentie' van
twee" niet op een gunstig ogenblik. Het
vorstendom Laos is daarvoor een toets-
steen. Op de coferentie in Geneve over
Laos zijn nog niet veel resultaten be-
reikt.

STAATSGREEP IN KOREA

In Zuid Korea heeft een militaire junta
de macht in handen genomen. Deze
staatsgreep kwam niet onverwacht.
Toen in april 1960 een einde werd ge-
maakt aan Met autocratische bewind
van Syngman Ree, werd de hoop ge-
koesterd dat onder een meer democra-
tisch regiem' betere economische resul-
taten zouden worden geboekt. Hiervan
is echter vrijwel niets terechtgekomen.

Steeds luider klonken de stemmen van
hen, die premier Tsjang Myoen op ë&i
lijn wilden stellen met Syngman Ree.
De pers leverde reeds maandenlang bit-
tere critiek op hem en ook de oppositie
in het parlement werd steeds groter.

Nu had men in Zuid Korea alle reden
om ontevreden te zijn. Het land, dat
24 miljoen inwoners telt, heeft twee
miljoen werklozen en vier miljoen ge-
deeltelijk werklozen en dat zijn werke-
lijk ontstellende cijfers, zelfs naar oos-
terse maatstaven. Ondanks zijn krasse
taal heeft premier Tsjang Myoen geen
kans gezien de ontwikkeling van zijn
land in gunstiger banen te leiden.

Hoe de situatie in Zuid Korea zich
thans zal ontwikkelen, blijft voorshands
een groot vraagteken. Het nieuwe be-
wind ijvert eveneens voor een anti-
communistische koers en er bestaat
geen reden om hieraan te twijfelen
Wat echter niet wegneemt dat de veri
warring in Zuid Korea door de com-
munisten met vreugde zal zijn begroet

Zeepindustrie in
Australisch Nieuw

Guinea ?
Hasluckzegt steun toe

De Australische minister for the ïerri-

tories, Mr Paul Kasïuck, verklaarde Op

10 mei 11., dat de Australische regering

welwillend stond tegenover, en bereid

was om hulp te verlenen aan een in

Australisch Nieuw Guinea te vestigen
r
zeepindustrie.

Mits deze industrie een redelijke effi-
ciency zou weten te bereiken en de
consumentenprijs van het product bin-
nen redelijke grenzen zou liggen, was
de regering bereid, om van tijd tot tijd
maatregelen te nemen om deze indu-
strie te steunen, teneinde haar in staat
te stellen om met succes op de binnen-
landse vrije markt te concurreren.

nas_.uc_i _.ei, aai een ae_';ji_-
iiji-t _naU6Li'ie een uieuwe stap zou k.e-
_v..vo_iun naar ue ver»_._i_üirig van ac oa_
sis van at economie van _-_ustraliscn
-Mie-iw üamea. i_.r zou werkgelegen.
nöïd gesenapen worden voor de ïnneena-
se bevolking die verlangend is om aan
ac gelQ-economie deel te nemen, ai
aeze industrie zou ook plaatselijk aan-
wezige grondstofen, zoals klapperolie,
kunnen gebruiken. Naarmate de vee-
teelt in Australisch Nieuw Guinea zich
ontwikkelde zou er ook talk beschik-
baar komen, welk product 'ook in de
zeepindustrie gebruikt zou kunnen
worden. Deze factoren maakten, samen
met het feit van een zich uitbreidende
locale markt door toenemende bevol-
king en stijgende levensstandaard van
de autochtone bevolking, de vooruit-
zichten voor deze bedrijfstak vrij gun-
stig, aldus minister Hasluck.



MEERVOUDIGE MOORD IN
TPNG

In Australisch Niéuw Guinea zijn elf
autochtonen van het eiland New Brit-
tain gearresteerd op. beschuldiging van

moord met voorbedachte rade. De ar-
restatie volgde op de ontdekking van
de, lijken van tien ondernemingsarbei-
ders in de omgeving van Rabaul. Twee
bestuursambtenaren, die met een pa-
trouille een onderzoek instelden, hebben
de stoffelijke resten van. de slachtoffers
naar, Rabaul gebracht. De patrouille
vond de tien lichamen in drie afzonder-
lijke graven. Èen der afengévallenen
wist te ontkomen en rapporteerde de
moord bij de autoriteiten te Rabaul.

CONTROLE-COMMISSIE VOOR
LAOS WIL TOESTAND VAN

1954 HERSTELLEN
De internationale controle-aommissie
voor Laos heeft om de onmiddellijke

terugroeping verzocht van alle buiten,

lalnse troepen en militaire deskundigen

die na het slujiten vaii de Geneeffce
overeenkomst over Indo-China van 195?
in Laos zijn aangekomen.

In een verslag dat gisteren werd uit-
gebracht uitte de commissie de hoop.
dat de militaire bevoorrading van Laos
van buiten af onmiddellijk gestaakt zou
worden, en dat het vliegverkeer bver
Laos stil gelegd zou worden.
Ket verslag hoeft betrekking zowel op
Amerikaanse als Russische hulp aan de
elkaar bestrijdende pertijen in Laos.
Het maakt melding van klachten van
de rechtse Laotische regering, inhou-
dende dat Communistisch China en
Noord Vietnamese troepen de linkfee
rebellen in Laos steunen Daartegeno-
ver komen rh het verslag klachten voor
van de linkse groepringen over. mili-
taire steun van Thailand en Zuid Viet-
nam aan de rechtse regering van Prins
Boun Ouin,

Het verslag was ondertekend door de
Indiase voorzitter van de controlecom-
missie, Mr Samma Sen.

Op de Genec fse conferentie over Laos
heeft de minister van buitenlandse za-
ken van Communistisch China. Maar-
schalk Tsjen Jie, critiek geleverd op wat
hij noemde ..de Amerikaanse inmenging
in Laos". Hij gaf de Verenigde Staten
de schuld van alle moeilijkheden in
Laos en ondersteunde de Russische op-
roep tot meer toezicht op de interna-
tionale controlecommissie

AMERIKAANS COMMENTAAR

Een Amerikaanse woordvoerder leverde
later commentaar op de herhaaldelijk
door communistisch China naar Voren
gebrachte gedachte, dat Laos zijn eigen
problemen moest oplossen zonder in-
menging van internationale organisaties
De woordvoerder zei, dat dit veel leek
op een slecht gecamoufleerd plari, om
Communistisch China in de gelegenheid
te stellen de politieke macht over Laos
te verkrijgen, door middel van inter-
nationale subversieve activiteit.
De conferentie is nu verdaagd tot a.s.
maandag.

ftfli.fr Ufigwam- en
Holland Ena me! u erven

in diverse kleuren.

"VAN LEUVEN"

I"THE YOÜNG PMLADELPHIANS"
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Bij het kantoor voor Bevolkingszaken te
Hollandia, kunnen worden geplaatst: I

Z Cwnfnie>z.en
aan te melden ten kantore, Dok II

Gevraagd.
BeSOnaatd MeiSle voor de bediening

van de JULIANA SllllglfÖar

AOCUrait MeiSÏé als cassiére voor de JULIANA-
Zelfbedienings Winkel

Sollicitaties ffIGIMY Afdelin§ G-AA-
filmprogramma

ORIËNT THEATER
vertoont heden 25/5 voor het laatst de
harde, adembenemende film over de
oorlog in Korea

„MEN IN WAR"
met Robert Ryan, Aldo Ray en Robert
Keith Een authentiek verhaal van een
peloton infanterie in de strijd om Korea

Toegang 14 jaar-
Hollandia-Binnen heden: ~'4he 49th
man" met John Ireland.

Toegang 18 jaar
Hollandia-Binnen morgen: „Day of the
Badman" met George Montgomery

Toegang 14 jaar
Verwacht: „OPERATION PETTYCOAT"

REK THEATER
vertoont heden 25/5 voor het laatst de
film,

„GREAT DAY IN THE MORNING"
met Virginia Mayo en Robert Stack en
Ruth Roman. Superscope in Technicolor

14 jaar en ouder'
Morgen en overmorgen 26/5: en 27/5 de
film

„DE NAAKTE MAJA"
met Ava Gardner enAnthony Franciosa
Cinemascope en Technicolor

18 jaar en ouder
Binnenkort in Rex theater de film

„Paradis des Hommes"
Lux film, Cinemascope en Technicolor

18 jaar en onder

V.H.O.
Berg en Dal
Za. 27 mei Hercules -POMS
zo. 28 rnéi EDO . ZIGO

Foto's van de A.M.C.rit zijn vanaf
heden te bezichtigen en te bestellen bij

HOLLANDIAFILM
no. 4707

EDO roulette 25/5 _ '61 en Ï76~_~T6l
beide avonden aanvang 21.00 uur.
Uitsluitend voor leden.

" no, 4600
TE KOOP: Vespa 125 cc. Wooning
Dok 8 landzijde 4298 tel. Dok 2 293
■ ■ no. 4701
H.8.5.-CLUBGEBOUW, (Zaterdag 27/5
ROULETTE voor leden. Aanv. 21.00 uur

no. 4705
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