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Debatten in de Tweede Kamer
Minister Luns heeft tj_dens de debat-

ten over zijn begroting in de Tweede
Kamer de v°orstellen van de P-v-d.A.
om Nieuw-Guinea onder beheer te bren
gen van de Ver- Naties als onhoudbaar
van de hand gewezen-
De minister zei dat het nationale vraag-
stuk alleen maar bestaat, omdat Indone-
sië dit land opveist- Hü gaf de verzeke-
ring dat de Nederlandse regering haar
politiek ten opzichte van Ned- Nieuw-
Guinea niet zal wilzigen.

Nederland wenst een definitief ant-
woord op de vraag of Indonesië de kwes
tic van de nationalisatie van de Neder-
landse eigendommen aan he 4 Internatio-
nale Gerechtshof wenst voor te leggen-
Di* was het eerste deel van de nota die
de Nederlandse regering op 18 decem-
ber in Djakarta heeft ingediend, aldus
zei de minister van Buitenlandse Zaken
mr. Luns gisteren in de Tweede Ka-
rem. De minister maakte zich over het
antwoord °p deze vraag geen illusies,
maar he 4 is goed, zo zei hij, een duide-
liik antwoord te hebben alleen al ten be-
hoeve van de v°orliclyt_ng aan andere
landen- Desgevraagd zei minister Luns,
dat het Amerikaanse ministerie van Bui-
tenlandse Zaken wel degeliJk op de h°og
te is van wat i n Indonesië met de Neder
landse eigendommen is gebeurd, maar
Amerika beeft nu eenmaal niel de ge-
woonte om partij te kiezen bü bilaterale
conflicten-

De Tweede Kamer heeft in een motie
zijn diepe teleurstelling uitgesproken
°ver de houding van de Amerikaanse
regering in het lucHtvaartoverleg met
Nederland-
Vorige week weigerde Amerika om de
KLM landingsrechten te geven op Los
Angelos-
De motie die vandaag met algemene
stemmen werd aagenomen noem* de
Amerikaanse houding een miskenning
van de vrüheid van luchtverkeer en 4e-

f
Atoomaanvalvoor bet

gerecht
Gisteren is na vijf laar voorbereiding

het proces begonnen van vier overleven
den van de ato°maanval op Hiroshi-
ma tüdens de Tweede Wereldoorlog te-
gen de Japanse staat- De vier perso-
nen vragen schadevergoeding v°or de
geleden ontberingen- De staa4 heef4 4wee
universiteiten verzocht o_n hun visie
te geven op de internationale rechts-
kwestjes die ongetwijfeld bij dit pro-
ces aan de dag zullen feden.

yens een miskenning van de beginselen
vap een gezonde concurrentie-
De Amerikaanse houding wordt in de
motie verder een discriminatie genoemd
jegens Nederland-
De Kamerleden gingen er verder bil de
regering op aan opnieuw stappen te on-
dernemen om een herziening te verkrij
gen van de Amerikaanse weigering. .

De biidrage van Nederland voor het
speciale fonds voor de achtergebleven
gebieden is voor die zaak verhoogd me'
meer dan 3 miljoen gulden tot een be-
drag van ruim 9 milioen-
Dit heeft minister Luns medegedeeld tij-
dens de debatten over zijn begroting in
de Tweede Kamer.

De minister zei voorts dat de Europe-
se Economische gemeenschap een duide-
lüke taak heeft hs: de hulpverlening
aan die gebiedsdelen waarmee de ge-
meenschap is verbenden-

Diamanten ,verdwijnen'
uit vlieguig

Uit gen vliegtuig da 4 op Weg was van
Tel Aviv in Israël naar Hongkong is
een partij diamanten 4er waarde van
ongeveer een half milJoen dollar of
bijna 4wee muloen gulden verdwenen-
De diamanten waren nog in de machipe
toen he 4 toes4el in Tel Aviv landde,maar bil aankomst in Hongkong waren
zil weg.

Geheimzinnige duikboot
nog steeds

spoorloos
De Argentijnse marine en luchtmacht

zijn nog steeds aan het z°eken naar een
duikboot van, onbekende nationaliteit,
die negen dagen geleden de Golf van
Nu,eva is ingeslipt en sindsdien niets
meer van zich heeft laten zien- Er zijn
grote hoeveelheden mijnen voor de in-
gang van de baai ge|legd. Torpedoboot-
jagers jaren door het wa4er en ze gooien
dieptebommen, terwül vliegtuigen b°v;en
de baai kruisen. Duizenden belangstel-
lenden zijn naar de meest verlaten oe-
vers van de baai gegaan om naar een
periscoop te speuren. Overigens berust is
hele the°rie van de aanwezigheid van
een diukboo4 op wa marinekringen noe-
men geluidsc°ntact met een niet-gein-
dentificeerd voorwerp onder water-

Dr. H.A.Colijnoverleden

Op 65-Jarige leeftiid is in Den Haag
overleden dr- H.A- Colijn- De heer C°-
liin die een zo°,n was van de vroegere

staatsman Colijn is voorzitter geweest
van de Stichting Hulp aan Landgeno-
ten in Indonesië. In die functie heelk
hij in 1957 en 1958 een belangrijke r°l
gespeeld bil de repatriëring van Neder-
landers uit Indonesië- TiJdens ziJn 22-
-iarig verblijf in Indonesië is dr- Colijn
17 jaar in dienst geweest van de Kon-
Paketvaar4 Mij. In 1940 was hii direc
4eur van he 4 vroegere 4elegraafagen4-
schap ANETA

Chroetsjevwil Italianen
,bekeren'

Premier Chroes4sJev nodigde gister-
avond premier Gronchi van Italië uit
lid te worden van de communistische
partij. "Denkt U er eens goed over na,
aldus de Russische premier, en wacht
niet te lang- En zich k>t de Italiaanse
minister van Buitenlandse Zaken Pella
richtend, de uitnodiging geldt ook voor
U- Tijdens een discussie die half ernst
half scherts was, spraken Gr°nchi en
Pella de hoop uit <jat Chroestsjev er nog
eens d°or Goddelijke genade toe zal
worden gebracht christen democraat te
w°rden-
De di scussie werd gehouden op een re-
cep4ie in de Italiaanse ambassade in
Moskou tergelegenheid van he 4 bezoek
dat de 4wee Italiaanse staatslieden aan
de Sovjet Unie brengen- premier Chroes
tsjev hield op de receptie een toespraak
waaruit bleek da 4 he 4 Sovje4 standpunt
in de kwes4ie BerliJn onveranderd is
gebleven. Hii sprak van de noodzaak
om de sta%s qUo in Europa nu maar in
vredesverdragen vas4 te leggen, ' omdat
de naoorlogse veranderingen niet meer
ongedaan kunnen worden gemaakt-
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De nieuwe President van Amerika
wat voor soort man dient hij te zijn?

Een Amerikaans Journalist is pas te-
ruggekomen van een reis d°°r de Ver.
S4aten, waal! hij verschillende promi-
nente figuren heef* ondérvraagd betref-
fende hun opinies aangaande de ver-
eiste hoedanigheden van de aanstaande
president van Amerika-
De bekende schrijver Haj*ry Golden zeg 4
Wil hebben een President nodig die weel
dat del rechten der burgers belangrij-
ker ziin dan °p de maan te galan schie-
ten- Wij hebben iemand nodig die ons
een geheel verschillende denkwijze zal
geven dan die wiJ de laa4s4e jaren heb-
ben gehad-

Kijk over dei wjereld waar de mensen
zich he 4 mees* »m bekommeren van Gha
na tot Pakistan- Niet °m raketten of
elec4rische uitvindingen, neen ziJ vra-
gen om waardering voor de menselijke
waardigheid, om de rech4en van de mens

He 4 belangriJks4e ter wereld is nog
s4eeds de opvoeding, he 4 onderwijs. Kin
deren klaal' stomen voor de school, voor
he 4 leven- Wij maken ons zorg om de
maan, laat de maan maar voor zich zelf
zorgen-

Wij hebben een presiden4 nodig die
om educa4ie geef 4 en daar voor zorg
draagt- Wil hebben mannen en vrou-
wen van he 4 grootste kaliber nodig voor
he onderwijs, meer en meer. Direct
hebben wiJ 150 000 nieuwe scholen no-
dig.
WiJ hebben een programma nodig vo°r
de volksgezondheid, da 4 werkelijk hulp
zal bieden aan miljoenen mensen die
he 4 n°dig hebben.

Ons land ia rijk genoeg om daar voor
4e zorgen-
Wij hebben een gro°4 programma nodig
voor huizenbouw, vele huizen me 4 lage
huren- Nog steeds wonen 4 000 000 Jonge
paartjes bil anderen in omda4 ze geen
eigen huis kunnen kriJgen-
Opinie Philip Willkie (Zoon ex-candidaa4
pres- Wendel Willkie)

Ik z«u de v°lgende president willen
zien, ongeveer in dezelfde tran* als de
huidige Presiden4 opereer 4.. Eisenhowe r
laa4 zien wa 4 een President kan doen
wanneer hij opereer* van een onzelf-
zuchtige positie ,zich geen zorgen ma-
kend v°°r zijn herkiezing-
leder wee 4 da* hij nie* mee' beschik-
baar is om herkozen te worden; zodoen-
de kan hii vrU spreken en handelen-

De soor4 presiden4 die wij'in di 4 land
nodig hebben, dien 4 een mens te ziin
me 4 een brede verreikende visie en de
bekwaamheid om zün visie effectief
le maken-

Ik voel da 4 de nieuwe President v°°r
uiterst moeilijke en gecompliceerde si-
tuaties zal komen 4e s4aan, maar zijn
problemen zijn nie4 zo verschrikkeliJk
en ingewikkeld als bijvoorbeeld de pro-
blemen van een eeuw geleden.

Wij scheppen nieuwe organisa4ies en
sys4emen als we ze n°dig hebben, zei
Willkie, da 4 is he 4 geniale van °nze
samenleving; wiJ zullen alles wat we
°n4moeten afhandelen: de Russen en de
Chinezen, de expansie der technologie,
de automatisering, de bevolkingsexplo-
sie, de bevestiging der rechten onzer bur
gers de eeuw van ruimteonderzoek, de
ontwikkeling en emancipatie van nieuwe
volker«i-
De nieuwe President dien 4 een uiterst
begaafd en intelligent mens te zijn, maar
hij zal o°k buitengewone bronnen ter

beschikking hebben.
Willkie was van mening da 4 he 4 Ame-
rikaanse volk te genwoordig meer ver-
eend en evenwichtiger was dan ooit te
voren- Sommigen leggen onze kalmte ui 4
als ind°len4ie, maar Willkie meende dat
het v°lk sterk was en in de grond zelf-
bewust.
Ons volk is meer democratisch gewor-
den, meer sociaal v°elend en meer en
meer mensen ziin in de klassen der gro-
tere inkomens gekomen °ndanks infla-
tie- Over het algemetn meen 4 he 4 v°lk
da 4 °ns sys4eem heel goed marcheert.
Miljoenen Amerikanen ziin er be4er aan
4oe dan o°i4 te voren. He4 zal een krach-
4ige Presitlen4 s4eunen, die een zee1'
bepaalde politiek v°lg4 en wee 4 wat hij
wil- Wil dienen een dieper bewus4ziJn
te scheppen voor °nze nationale doelen-
Wij zullen reageren op een President
die ons d°el en streven als grote natie
doe 4realiseren- Dat js de belangrijkste
taak van °nze president.

Adiai S*evens«n wil verloren terrein
herwinnen.

Adlai S4evenson ex-candiaa4 voor he 4
presiden4schap, maak4e he 4 duidelijk dat
hii zich nie4 meer verkiesbaar s4elde
voor president.

De nieuwe Presiden4, aldus Stevenson
°f hij nu democraat of republikein is,
heef 4 twee belangrijke dingen t* d°en-
IliJ moe 4 de luiste betekenis van Ameri-
ka accentueren en dat' is: vrijheid en
daarbiJ kracht «n onderlinge competi-
tie aanmoedigen, ook dien* hU het mo.
gelük te maken da1 alle Amerikanen
onbevreesd voor hun mening kunnen uil
komen- Tevens dienB hij z°wel onpret-
tige als prettige) dingen gelijkelijk aan-
tepakken- Da 4 is he* eerste punt.

Het tweede belangrijke punt VOor depresident is in staat te zijn een gro4e
coalitie van volkeren intact te bewaren
en dat eist al de takt, geduld en be-
kwaamheid van de bes4en die 4er beschik
king zijn.
Wa 4 is he 4 belangrijkste daarvan?
Na4uurliJk gaan ze allen tesamen, maar
aannemende da 4 wij in ons ian d onze
vrüheid weten te bewaren, dan is de
buitenlandse politiek voor de komende
ach 4 of tien jaar wel he 4 belangrijkste-

Daarbij dienen we steeds in gedachten
te houden dat de levensstandaard van
Amerika en de res4 der mensheid bui-
tengewoon ongelijk Js- Ondanks alles
'wat wil tot nu toe in die richting' ge-
daan hebben, bliJf4 het een feit dat de
"üken steeds rijker worden en de armen
steeds armer-
Door onze kennis van de volksgezond-
heid en geneeswijzen hebben wil meer
mensen der andere volkeren in he 4 le-
ven gehouden. Maar wij zijn nie4 in
s4aa4 gebleken hun inkomens per hoofd
4e vergroten in een v°ldoende 4empo
om al deze mensen 4e helpen.
In werkelijkheid hebben wiJ een dub-
bel probleem. De meeste v°lkeren ter
wereld bezitten geen 4radi4ies in dem°-
c'"a4ie of vriJheid- Om hun 4e helpen
vrije democra4ische s_rts4emen 4e onti-
vikkelen dienen wil die volkeren op
te voeden in een snel 4empo, zowel poli-
tik als econ°misch-
Maar de communisten oefenen een do-
delijke attractie uit voor sommige der
armste landen- Hun wordt verteld: "KiJk
wij waren o°k arm en zie eens h°e wij

ziin vooruitgekomen" De c°mmunis4en
over4uigen velen dezer volkeren da 4 de
vooruitgang van Amerika hoofdzakelijk
4e danken is aan de rükdom van de Ame
Ikaanse hulpbronnen. Zij leggen er denadruk op da 4 he 4 Amerikaanse sys .
4eem nie4 opgaat vopr arme landen-
De volgende pres_den4, aldus s4evenson
dien 4veel verloren terrein 4e herwinnen
He 4 is fan4as4isch om 4e beweren da4
wil da 4 niet kunnen d°en in de wereld
en in ons land, wat onze plicht i» om
doen-
Met de communisten kunnen wil con-
curreren, zowel economisch, politiek als
mili^ait- Wij dienen beter onderwijjs
le hebben, meer huisvesting, onze ste-
den moeten herb°uwd worden, verdei'
meer exploratie °p ieder 4errein„ op gro_
ter schaal opengooien van onze natuur-lijke hulpbronnen-

Wij hebben geen ''o-se gekleurde 4e-
lefoontoestellen nodig, of een televisie-
toestel in ieder huis, of twee auto's per
familie.

WiJ diepen onze jonge mensen aan *■moedigen om creatieve persoonlijkheden
4e ziJn, "om moedig 4e zijn en excep
4i°neel; wij dienen van Amerika te ma -ken een cen4rum van in4ellectuele vi4a-
liteit.

Een President is veel 'meer dan een
administrateur, hiJ kan de toon aange
ven voor he 4 land. Hij kan de national
politiek formuleren en uitvoeren on-
danks vijandschap en oppositie- HiJ ka. >.
°ns de werkelijkheid, de juiste waard,
van de problemen die ons belagen, laten
zien-

Journalist en uitgever/ Roy Robertsmeent ....
Onze problemen hier wjorden moei-

lijker, maar onze kansen worden groter.
.Udus Roberts, de laren die vooi< on;
liggen zullen opwindend zijn; wil leven
in een pracht wereld diei om ons heengroeï4 en steeds verandert. Een goed
geslaagde President ifn 1960, moe* enige
van de kwali4ei4en hebben die Ike nulaat zien- De grote problemen groots aan
pakken- Ike heeft) die gave al4ild gehad
De nieuwe Ike is heel gewoon de °udo>
Ike die nu wa* harder wekt, Wa 4 hij
nu presteert is la<en zien waar hii ca-
pabel voop is, en hij fikst he -Wa 4 het boerenvraagstuk aangaa4, da4wordt leder Jaar moeilijker- Vroegel'
dacht ik dat ik het begreep, maar ik snap
het nie4 meer- De boeren ziJn ta meli.lk
goed af, maar ze ziJn niet gelukkig- Zij
denken dat ze geen voldoende part krij-
gen van het na4ionale inkomen. Zij voe-
len zich misdeeld.

Wa 4 de kwali4ei4en van de nieuwe Pre
siden4 aangaa4 hij moet gezond verstandgenoeg hebben om te kunnen doordrin-
gen in het hart der gecompliceerde kwes
ties, zonder verward 4e raken in de vcr-
4akkingen- Hij dien 4 een onaantastbare
integri^i4 4e bezi44en, zoda4 he 4 volk in
hem geloof 4 en hem vertrouw 4; hiJ dient
degeliJk en bekwaam te zijn, niel te
koop lopen me' grote onvervulbare be-
loften; hii dienl het wereldbeeld te ken-
nen en he 4 door en d°°r 4e begrijpen-
Daarbij kom 4, betoogde Roberts plechtig
hij dient een eindeloze hoeveelheid ge-
duld 4e bezitten- HiJ mag niet woest w°r
den op de mensen- HiJ kan zich nie*
veroorloven dat we door zijn overmaat
van emotie in een oorlog ges4or4 worden-
De na4ionale problemen ziJn dermate
gewich4ig geworden, dat he 4 land zich
nie4 kan ver°orloven een middelmatige
President te kiezen.

(Vervolg pag- 4.)



De vete Nasser-Bourguiba
verdeelt N.-Afrika.
Presiden4 Gamal Abdel Nasser van de

Ver. Arabische Republiek en Presiden4
Habib Bourguiba van Tunesië, zijn ach
4er de schermen in de hef4igs4e ve4e
der Middellandse zeekus4 gewikkeld.

Het is een krach4me4ing tussen twee
machtige persoonlijkheden "onweers4aan
bare krach 4" mee 4 zich me 4 "onverzette-
lijkheid"-

De Egytptenaren beschuldigen de pro-
westerse Bourguiba er van da 4 hij de
Algerijnse rebellenhoofden wegtrek 4 van
de beschermende Egyp4ische vleugels
en naar Tunesië lok - Verder zeggen de
Egyp4enaren da 4 Bourguiba hoop 4 een
binding 404 s4and 4e brengen me 4 Alge-
rije en Marokko en gezamelijk met die
landen een federa4ie wil vormen van
Noord-Afrikaanse s4a4en, concurrenten
van de door Nasser geleide Ver. Ara-
bische Republiek.

NASSER OPENLIJK BELEDIGD

Sinds zeven jaar geleden, de 41-jarige
oude Nasser er met zijn militaire re-
bellen in slaagde de regering van de
dikke koning Faroek omver to werpen,
is Bourguiba de enige Arabische tegen-
stander die, he 4 gelukte Nasser in he 4
openbaar een afs4raffing toe to dienen.

Het gevecht Van Nasser me' premier
Abdel Karem Kassem van Irak, is van
een geheel ander gehalte, dan de open-
lijk diploma4ie|ke klap die Boulguiba
aan de president van de Arabische Re-
publiek, ongeveer een jaar geleden en
in tegenwoordigheid van de gehele Ara-
bische liga toediende-

Een kenner der Arabieren zeg 4 hier-
van "Me4 Kassem is he 4 een openlijk
ouderwets gevech4 in Arabische stjji
maar de strijd me 4 Bourguiba gaa4 veel
dieper, daarin zi4 veel meer haa4"-

He4 kernpun4 Van de Nasser-Bougui-
ba vete is de 50 jaar oude politieke
vluchteling van Tunesië genaamd Saleh
ben Yoessoef, die eens de verknochte
medestrijder van Bourguiba was-

Heiden waren etens wapenb^oeders-
vluchtelingen, en zoals de rebellenhoof-
den der Algerijnen nu, s4reden zij voor
de onafhankelijkheid van Tunesië-

Bourguiba en Ben Yoessoef eindigden
hun lange vriendschap in een hef4ig dis-
puu4 over de toekoms4ige bedekkingen
van Tunesië me 4 Frankrijk. Als leider
van de Neo-Destour (Nieuwe Constitutie)
Partij stond Bourguiba een meer tege-
moe4komende houding 4egenover Fran-
krijk voor. Zijn programma was: ccrs4
onafhankelijkheid en daarna de Franse
troepen ui4 het land dwingen.

BEN YOESSOEE IN CAIRO
De koppige Ben Yoessoef legde een

gelofte af om niet meer naar zijn vader-
land Tunesië terug te keren zolang er
nog een Franse soldaat overbleef- Hij
woont nog stee ds in Cairo, van waar hij
naar Bourguiba beweert, plannen maakt
en konkelt tegen het huidige Tunesische
gouvernement-

Bouguiba heeft er Ben Yoessoef even-
eens van beschuldigd dat hij met Egyp-
tische hulp, al minstens een keer ge-
poogd heeft om hem, Bourguiba, te ver-
moorden-
K°rt geleden heeft een Tunesische recht-

bank 15 mensen ter dood veroordeeld
en 100 anderen voor jarenlang de gevan
genis in gestuurd op beschuldiging van
samenspanningen tegen de regering en
moord op Bourguiba- I

Als organisator op de achtergrond
werd Ben Yoessoef genoemd.

Tezelfdertijd beschuldigde, de verte-
genwoordiger van Bourguiba in de Ara-
bische Liga, de VAR ervan dat zij de
Liga trach44en 4e domineren. De gevoe-
lige gedelegeerden der VAR, wandelden
ui 4 de Liga en een paar dagen la4er
werden de diplomatieke be4rekkingen
4ussen Tunesië en Cairo verbroken.

BESCHULDIGING VAN CAIRO
De officiële versie van Cairo is da4

Bouguiba de ruzie met Nasserl gebruik 4
als een onderhandelingsvoordeel4je bij
Frankrijk da4 Nasser reeds lang als Ara-
bische vijand iiunime' 1 beschouw 4.

De VA R dccl4 mede dat de deur voor
Bogurguiba nog steeds open stoa 4 en hii
zijn gedelegeerden slechts hoef 4 4e stu-
ren om weder opgenomen 4e worden-

In de boezem van de Egyptische re-
gering bestaat groto zorg over de recente
toenaderings pogingen van de Algerijnse
rebellenhoofden naar Tunesië-

In aansluiting op he 4 laa4s4e vredes-
offer van de Gaulle aan de Algerijnen
snelden de premier der rebellen rege-
ring, Erha4 Abbas en andere leden der
regering naar Bouguiba's deur om hun
an4woord op 4e stene n- Zij stourden
zelfs een speciale gemachtigde naar Ko-
ning Mohammed V vaii Marokko, o:n
hun an4woord goed 4e laton keuren. Er
werd nie4 aan gedacht om iets mcl Cai-
ro te bespreken.

Als leider der Tunesische na4ionale
aspiraties gedurende de laa4ste 22 jaar
4reed4 Bourguiba meer en meer op de
voorgrond als buffer 4ussen Frankrijx
en Noord-Afrika. Hij is de enige Arabier
in het heden die de kansen van Nasser
voor zijn plan voor he 4 verenigen van
alle Arabieren vaci de A4lantische Oce-
aan to4 de Perzische golf, zou kunnen
vernie4igen- En da 4 is ie4s wa 4 Nasser
nooi4 zal kunnen vergeven-

Kriltiek op Vaticaan-ge-
bruik; werk niet doorItalië vervolgd
De Itoliaanse ministor van Jus4i4ie

heef 4 besloten een Iteliaans professor
die werd aangeklaagd omda4 hij kri4iek
geleverd had op een foto waarop de pre-
siden4 van Itelie °p zijn knieën lag voor
ZH de Pau s, nie4 te vervolgen-

Prof. Ernesto Rossi, een der leidende
economen van Italië en een der zeld-
zame voorstanders in Italië voor de
scheiding van Kerk en Staat, hield in
Florence een redevoering ter gelegen-
heid van de herdenking van de dag
dat de Italiaanse tro epen Rome bin-
nenzakken en aldus de eenheid van
geheel Itolie to4 stand brachten-

De redevoering bestond hoofdzakelijk
ui 4 een serie aanhalingen van 19-eeuw-
se leiders, zoals Garibaldi en Cavour.
DaarbiJ had Rossi zijn eigen opmerking
geplaa4s4 nl- da4 mannen als Garibaldi
en Cavour Itolie nie4 als hun vader-
land zouden willen erkennen wanneer
het staatehoofd er op zijn knieën viel

voor de Paus en zich in die posiMe lie4
fotograferen-

He 4 is van ouds her he 4 gebruik da4
mensen die door de Paus in audiën-
tie worden onvangen neerknielen om de
Pauselijke Zegen 4e ontvangen- Twee
jaar geleden brach4 de Italiaanse pre-
siden4 Conbhi een officieel s4aatsbe-
legenheid gefotografeerd op zün knieën
zoek aan de Paus en werd bij die ge-
gelegen voor Paus Pius XII- De foto
werd in diverse Itoliaanse bladen ge-
fotografeerd.

De prpcuireurr-generaal te Florence
nam aanj da 4 Rossf.'s opmerking aan
Gronchi's adres een belediging was voor
het hoofd van de S4aa4, waarop een
gevangenis straf s4aa4 van 5 jaar.

Enkele weken nadat Rossi zijn rede-
voering gehouden had in Florence kwa-
men tWee politieagenten van de pol; ieke
recherche he 4 huis van Rossi binnen
me 4 een bevel to 4 huiszoeking- Zij deel-
de hem mede da 4 hij de officiële toks4
van ziin redevoering diende in 4e leve-
ren- Rossi vertelde hun da 4 die tekst
zich bij zijn uitgevers te Florence be-
vond. Bovendien zo deelde hij de politie
mede "U dient mij niet te arresteren
maar Garibaldi"-

In poli4ieke kringen in Rome nam man
oorspronkelijk aan da 4 Rossi was aange-
klaagd vo°r belediging van Z-H. de Paus
hetgeen eveneens met 1 jaar gevangenis
straf ge4raf4 kan worden-

Ofschoon geheel liberaal Itolie in be-
weging kwam bleef Rossi zelf er onbewo
ren bij. "Ik ben nie4 bang voor huiszo i
hingen.

Dit js reeds de 32sto die ik heb gehad,
de 31 andere werden miJ d°or de fascis-
4en aangemeten," aldus Rossi.

Wegens zijn antifascistische geschrif-
ten werd Rossi door Mussolini 9 Jaar in
de gevangenis gehouden, ook heeft hij 4
jaar huisarrest moeten ondergaan gedu-
rende he 4 fascistische regiem-

Rossi is een lid der kleine radicale
par4ij in Italië. Het is de enige partij die
anti-fascistisch is en tegeliJk anti-commu
nistisch terwijl zij tevens voors4ander : s
van de scheiding tossen Kerk en Staat-

Canada breidt handel
met Rood-China uit

Canada is van plan voor he 4 jaar 1960
zijn handel met Rood China belangrijk
ui 4 te breiden. Geen rekening houdend
met de voortdurende pressie van de Ver.
Staten heeft Canada besloten o.a- ook
strategisch materiaal, zoals aluminium
aan Rood China te verkopen- De eerste
zendingen zijn reeds geleverd-

De ontwikkeling dezer handelsbetrek-
kingen is een symptoom van de graduele
beweging in Canada in de richting van
de diploma4ieke erkening van Rood-
China-
De minister van Buitenlandse Zaken
Howard Green, toon 4 wrevel over de
Amerikaanse pressie om de loop der Ca-
nadese poli4iek te beinvloeden in di4 en
andere punten, waardoor men geneigd is
spoediger to4 de erkenning der Chinese
volksrepubliek over te gaan dan tevoren
voorzien werd.

Amerika maak 4 de pressie op 4wee wij
zen duideliJk, °p de eerste plaat 9 dooi-
de diplomatieke kanalen, gebaseerd op
argumenten voor de noodzakelijkheid
van een eenheidsfront ten overstoan van
de communis4ische expansie- In de 4wee



de plaats door tegenwerking in de Chi-
nahandel door pressie ui4 te oefeenn op
Amerikaanse dochtermaa4schappijen die
in Canada werkzaam zijn-

Amerikaanse belangen controleren nl.
70 procent van de Canadese zware indus
trie en dat i s dus zeer omvangrijk-

Zonder dus de Amerikaanse mening
en poli4iek in ach 4 te nemen 4rach4 Cana
da in di 4 jaar de handel op het Chinese
vasteland te vergroten in diverse rich-
tingen, voornamelijk door expor4 en cul-
turele uitwisselingen, als ook bezoeken
van indus4rielen, ambtenaren en parle-
mentsleden-

De handel zal echter wel he4 belang-
rijkste contactpunt zijn tossen China en
he 4 conservatieve Canada- Reeds maan-
den lang dringt het Canada departement
van handel, de zakenlieden en inustrieen
in de richting naar handel met het Chi-
nese vasteland.

Ambtenaren voor de handel, gevestigd
te Hongkong bezoeken de belangrijkste
Chinese steden en prepareren gedetail-
leerde rapporten voor de canadese zaken
lieden-

Premier Diefenbaker deed mededeling
dat hij zou protesteren in Amerika wan-
neer hem ter ore kwam da 4 de Ameri-
kaanse dochtermaa4schappijen vanuit
Amerika verboden werd handel te drij-
ven tossen Canada en Rood-China- Hij
wil een wel doen aannemen inhoudende
dat industrien op Canadese boden, alleen
aan de Canadese wet onderhevig zijn.

De Premier neemt daarbij in aanmer-
king da1 er laatstelijk een gunstige ont-
spanning in de wereldrelaties ontstaan
is die handel tussen he 4 Westen en de
communistische volkeren gemakkelijker
maakt-

Canada da 4 zich bezor gd maak* over
zijn internationale handdelspositie, ziet
andere Westerse landep hun handel met
China opbouwen-

Op diplomatiek terrein is er verder
een sterke beweegreden nl- dat indien
China tot de Ver. Naties zou worden toe-
gelaten, de invloed van Rusland op Chi-
na noodwendig zeer zou verminderen-

De dichter Karl Shapiro wil Ghandifiguur.

De Pulitzer-prijs winnende dichter
Shapir° meende da4 de huidige candi-
daten voor he4 presidentschap vfcn be-
ter gehal4e waren, dan die ui 4 vroeger
laren- Er zijn geen ledepoppen of re-
c'la_mez°ekers onder; het zMn zelfs4andige
figuren-

Als Presiden 4, aldus de dichter, liJk4
mij he 4 sobere 4ype mens die zich d°or
ziJn ins4incten laat leiden, beter dan de
uitra-intellectueel, die alle vraagstokken
tot het abstracte reduceert- De presiden4
dien4 he 4 hoofd van een levend lichaam
het volk te zijn. HiJ dien 4 in nauwe
verstendhouding me4 he 4 volk te staan
en hun n°den en lasten te delen.
Shapiro meende da 4 de Presiden4 veel
te leren had van het Mahama4 Gandhi-
4ype als leider; een man die een gewel-
dige invloed °p he 4 volk uitoefende een-
voudig he 4 leven ziende in zijn elemen-
tale eenvoud- Spreker zag echter geen
Amerikaase Gandhi ergens aan de ho-
riz°n-

STRAFZAAK MR. DE R.
Mof neemt eis Froou-

reur-Ceneraal niet over
Het H»f van Justitie heeft hedenoch-

tend uitspraak gedaan in de zaak con-
tra Mr- de R-
Het vonnis van de Landrechter luiden-
de vier maanden, waarvan 4wee voor-
waardelijk, werd beves4igd.
Zoals bekend heef 4 de Magistraat °p last
van de Procureur Generaal hoger beroep
tegen di4 vonnis aangetekend-

Bij de behandeling in hoger ber°ep
had de Procureur Generaal een gevange
nisstraf van 5 maanden onvoorwaarde-
lijk geest en ontzetting Van het recht om
raadsman te zijn v°°r de duur van 3 ja-
ren- Ook het haatste gedeelte van de eis
heeft he 4 Hof dus niet overgenomen-

VOOR DE LANDSCHAPSRECHTBANK

Een Jonge Papoea zat in een Europete
buurt lans de straat te peinzen over zijn
kamp°ng in de bergen en ziin meisJe
da4 hem daar wach4te, als hij maar eerst
de bruidsschat bil elkaar had. Maar he 4
duurde allemaal z° lang en zijn verlan-
gens werden steeds feller to4 Mevr- L.
hem van ui 4 haar woning opgemerkte-
Aanvankelijk in de veronderstelling dat
de man aan buikkrampen leed, drong la
ter de ware aard van de moeilijkheden
van de Papoea tot haar do°r en geschokt
deed ziJ aangifte bij de politie- Aanhou-
ding volgde, waarna de man voor de
rechter geleid werd die hem veroordeel-
de to4 een week gevangenisstraf wegens
oneerbare handelingen in he 4 openbaar-
Een slechte daad op een slechte tild op
een slechte plaats.

AANGERANDE ONSCHULD
V°or de rechter vershceen gister een

PapoeameisJe van 17 jaar, dat veront-
waardigd v°or de verdrukte cmgchuld
speelde en beweerde te ziJn aangerand
door 4wee jonge Papoea's.

De rechter echter bekend met de in-
tieme roerselen der vrouwenziel, ont-
dekte ergens een valse noot in haar be-
toog en he 4 meisje werd eens stevig aan
de 4and gevoeld-

Van de "wrede aanranding" bleef toeu
weldra niet veel meer over, ziJ viel door
de mand en bekende reeds te voren aan
een der "aanranders" haar gunsten be-
toond te hebben in gfzondering en tegen
contante betaling van een tientje-

Later had de Jongeman de relaties uit
gebreid en een vriend meegebracht,
maar betaling, na genoten gunsten was
nie4 gev°lgd; de Jongelui hadden het me'
een bonnetje vo°r betaling in de toe-
komst afgedaan en daarmee was he 4
meisJe nie4 aceoord gegaan- Wraakzuch-
4ig over zoveel onbeschof4heid was ze
naar de p°li4ie gelopen en had aangifte
gedaan aangerand te ziin geworden door
haar speelse vrienden-
Na ontrafeling van di 4verbaal van lief-
de, lis 4 en wanbetoling hield de rechter
een scherp beto°g over het zedelijk ver-
val der parxjea's waarbij betokken jonge-
lui harde w°orden 4e slikken kregen-

Nog voorzien van een veroordeling to4
geldboete, drentelde he 4 groepJe °n4nuch
terd en verlegen weg- Ze zouden het
nooi4, ech4 n°oi4 meer doen.

VIERDE VERANTWOORDING
HOLLANDIA MONUMENT

"Een gift van iedere burger ad 100 cent
geeft ons he 4 Hollandia Monumen4"-
Vorige veran4woording: f. 137,—R-W-D. Hollandia heef 4 haar biidrage
ad f- 137,-— verhoogd 404 f. 200,46
bij f 63,48
Handelsvereniging Hollandia f 100,—
H.H.J- Franken f 100,—
Totaal 4hans binnengekomen f 400,46

HEEFT U
nog niet biJ °ns gegeten? Doe he 4 dan nu
en U zul 4 ook tevreden ziin en zeggen:
"da 4 doe ik n°g eens weer in de

MOONLIGHT BAY"
Dagelijks geopend 404 middernacht.
Bestellingen worden thuisbezorgd-

Toko "BROUWER", — Sentani — telf.
Sentani 6-
Voor orders groot en klein, m»et men bJi
Toko "BROUWER" ziJn-
Handel in: provisien & dranken, textiel,
kramerijen, medicamenten.

VERLOFGANGERS-,
VriJe gemeub- huizen, villa's enz. in ge-
heel Nederl. tijdelijk te huur in middelb-
en hogere prijskl- TUdvak en gezinssa-
menstelling tijdig vermelden-
Verlofgangers—lns4i4uu4 PE-KA RAB
(sinds 1950), dir- d. Stoffels, Frans Hals.
laan 80 Hilversum-

'WINKELPERSONEEL GEVRAAGD

Aanmelden bij Warenhuis JULIANA"

Wegens plotseling verrek te koop aan
geboden:: Box (nieuw)—piano—baby4a-
fel—kinderbedje. Ee4kamerameubl- (ron-
de tafel plus 6 stoelen) bruidsjurk—wa-
genbak plus matras—tiheetofel—damee-
schoenen (39,5) filmtoestel me 4 tos
(nieuw)—motor BSA plus zijspan.
ledere dag na 5 uur, Schram J.E- v- Ol-
denb°rghstraat 710- Nrdw. Hollandia.
REK vertoont in de haven °p 10 en 11
februari-

"lVANHOE"
met Robert Taylor, Elizabeto Taylor en

J°an Fonteine-

TE KOOP: B.M.W- 500 cc- Ne44en, VAM
HOLLANDIA

TE KOOP: Electeolux ijskas4, 60 l4r-
Veldkamp, Bosiaan 873-

ORIËNT THEATER vertoon 4 heden 10-2
en morgen 11-2 Antony Quinn, Charles
Coburn, Gene Evans en Peggie Cas4le in
Mickey Spillane's:
"THE LONG WAIT" (Jjach* op blond)

De alom bekende film met het boeien-
verhaal van de vier vrouweni en een
enkele man- Verwikkelingen, teleurstel-
lingen en vreugde - . " " realistisch!
Holl- Bilnnen heden 10-2 Paul Mumi in
"THE STRANGER ON THE PROWL'4

Holl. Binnen morgen 11-2: "Brigitte Bar-
dot in "SPAANSE DRIFTEN"
Sentani morgen 11-2: „THE STRANGER
ON THE PROWL "
Ms- "KASIMBAR"
Vertrekt vriJdag 12 februari te 0900 uur
Embarkemen4 passagiers te 0700 uur-
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