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Strenge Regeringsmaatregelen in Algerijc.
Hootd- en Opperofficieren weggezonden
Territoriale eenheden ontbonden

De rechtee extremisten in Algerite
ziJn zeer geschrokken van de nieuwe
maatregelen die de regering in Parus
bekend heeft gemaakt- Na een vijf uur
durende kabinetzitting werd bekend ge-
maakt dat de territoriale eenheden be-
staande ui 4 20.000 oudgedienden die in
Algerije w°nen, worden on4b°nden-
Deze eenheden v°rmden de vorige
maand de kern van de opstandelingen.
Voor een en 4win4ig Juni zullen in Al-
gerile kantenale verkiezingen worden
gehouden, de p°li4ie zal w°rden gereor-
ganiseerd en to4 verbazing van velen
zal de afdeling van he« leger voor psycho
logische oorlogvoering worden opge-
heven-

Ook ziJn drie generaals en ach 4 andere
hoge officieren ui 4 Algerije teruggeroe-
pen.

Chroestsjev arriveertin Hindia
De Russische premier Chroestejev ia

In New Delhi aangekomen v°°r een be-
zoek van vüf dagen aan India- Hij zal
hier toespraken houden en besprekin-
gen voeren me 4 premier Nehroe-
Premier Chroes4sJev komt nie4 me' lege
handen- Hii zal een overeenkomst teke-
nen waarbij India anderhalf miljoen
gulden word 4 geleend v°or de ui4v°e-
ring van he 4 derde vijfjarenplan-
Op he 4 vliegveld werd de Russische
gas 4 verwelkomd d°or India's presiden4
dr- prasad- In een korte 4oe 3praak zeide
de Russische leider dat India en Rus-
land g°ede buren en goede vrienden,
ziJn- Corresp°nden4en melden da 1 de me
nigte die langs de wegen stond nie4 zo
groo4 was als die welke presiden4 Eisen
h°wer kwam begroeten- He 4bezoek van
Chroestejev wordt vergeleken me 4 da4
van presiden4 EiisenhPwer v°rig jlaa-r
en waarnemers vragen zich af of de
Russische premier °ok zo veel succes
zal hebben-

Nieuwe satelliet rond
de aarde

De Amerikaanse marine heeft een on-
bekende satelliet ontdekt die rc_id de
aarde cirkel - He4 is mogelük een deel
van een rake4 die een kuns4maan in zijn
baan heef 4 gebracht wan 4 het voorwerp
geeft geen radioseinen- De baan van de-
ze s4ille satellie4 l°op4 °ver de Noord
en Zuidpool- In Washingten heef 4 men
het vermoeden uitgesproken da 4 de Rus
sen een nieuwe satellie4 hebben gelan-
ceerd. Ui 4 de Sovje4 Unie is daarom-
trent echter geen enkel berich4 geko-
men-

Een ander vermoeden is dat he 4 door

de radarinstalla4ies van de Marine ont-
dekte hemellichaam de Russische Lunik
111 is die, zoals bekend wa 3 in een wii-
de baan om de aarde ging nada4 hü de
achterkan 4 van de maan gefo4ografeerd
had.

Dreigende spoorwegstaking
in .Engeland

Wanneer de dreigende spoorwegsta-
king in Etageiand zondagnacht een fei4
wordt zullen ongeveer een miljoen ar-
beiders werkeloos worden door gebrek
aan vervoer- Daarom heef 4 de Britse
'egering teoepen geconsigneerd om hen
naar he 4 werk te brengen en om go_j-
deren te vervoeren. Waaï-schijnliJk zal
zondagnach4 ook de noodtoestend wor-
den afgekondigd- L°ndense p°li4ieman-
nen hebben diensten van 12 uur in he4
v°orui4zich4 en de dreiging van een nieu
we r'a__ 4soenering van levensmiddelen
hang 4 in de lucht. Driehonderd vüf en
der4ig duizend spoormannen aangeslo-
ten bil een van de vakbonden eisten
een onmiddelüke loonsverhoging-

Sovjetsteun can Irak

De Sovjet Unie zal Irak helpen een
dam te bouwen v°or een hydro elec4risch
projec4 in de Tigris- De 100 meter hoge
dam zal een gro°4 re3ervoir afsluiten
da 4meer dan 33 duizend milJ°en kubieke
meter 3 water zal beva44en-
He4 officiële Sovjet nieuwslagentechlap
Tass maak 4 bekend dat 4wee andere
grote dalmwerken vo°r kunstmatige me-
ren zullen w°rden geb°uwd om de
stroom van de rivier te regelen-
Chinese jonk arriveert

te San Fransisco
Een 32 voe4 lange Chinese j°nk is in

San Francisco aangekomen na een reis
van 7500 miilen van Hongkong- De reis
begon meer dan negen maanden gele-
den- De ionlk w°rd4 gec°tmmandeerd
door een voormalig Brits agent van de
geheime diens4- He4 dja4i_nouten vaar-
4uig, da 4 ui4gerus4 is me 4 zeilen en hulp
motorvermogen heef4 zwaar te leiden
gehad van s4ormach4ig weer.
V.S. weigeren visa aan

Oost-Duitse
sportjournalisten

De regering der Ver. steten heef 4 Oos4
dui4se sportjournalisten vi3a gewei-

gerd voor de wintersportspelen in Squaw
valley in Californie- Een woordvoerder
van he 4 Stete depar4men4 zei da 4 ziin
departemen4 de spelen willen zien verlo-
pen zonder inmenging van politieke in-
vloeaen.

Onderzoek naar vermist
passagiers

vliegtuig

Een Portegese commissie van onder-
zoek heef 4 Lissabon op weg naar Aus-
tralië per vliegtuig verlaten °m een on-
derzoek in te stellen naar he 4 op 25
januari boven do Timor Zee verdwenen
passagiers vlieg4uig me 4 9 passgiers aan
boord. Ho 4 teestel was op weg van Dar-
win naar Timor Dilly- Enige wrakstuk-
ken welke worden aangenomen van he4
vliegteig afkomstig 4e zijn, op een eiland
in de buur 4 van Darwin gevonden-

Nederland aan top met
steun aan onderontwikkelde

gebieden

Nederland staa4 na Zweden boven-
aan de lijs 4 van de landen die aanzien-
lijke bijdragen leveren aan de Ver- Na-
4ies voor de economische en technische
ontwikkeling van achtergebleven gebie-
den- Zweden kom 4 n°- 1 me 4 ruim 40
dollarcent per hoofd van de bev°lking-
Daarna kom 4 Nederland me 4 een biJdra
ge die neerk°mt op rond 33,5 dollarcent
per Nederlander- Na ons land komen
er respectievelijk N°orwegen, Canada,
de Ver- Steten en Denemarken- De liJ34
beva4 de 15 landen die bijdragen le-
veren van minstens vier dollarcen4 per
h°ofd van de bevolking.
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Nederlanders en Australiërs komen bijeen
Samenwerking intern en Internationaal

Van 3 te 4 9 maar 4 a.s- w«rd4 te Hol-
landia gehouden de 4weede Nederlands
Au34ralische conference °ver de be-
s4uurliJke samenwerking op Nieuw Gui-
nea- De vraag wa 4 de verwachtingen
op he 4 gebied van de intei>_ia4ionale po-
li4iek z°wel als op he 4 gebied van de)
interne samenwerking ziJn, vind 4 ziJn
an4w°°rd in een beschouwing van de
Nederlands-Austfallische samenwerking
in de peri°de van 1953 te 4 heden-

”JOINT STATEMENT”
In juli 1953 werden door de ministers
Kernkarnp en Luns besprekingen te Can
berra gevoerd, welke resulteerden in he4
leggen van een basis Voor een levend
c°ntect 4uss__n <ie adminis4rat_as van
Australisch Nieuw Guinea en Papula'
'enerizyd^ en he 4 Gouvernement' van
Nederlands Nieuw Guinea anderzijds-
De resultaten van deze beginnende sa-
menwerking bestonden uit besprekingen
z°als de Regering aan de Tweede Ka-
mer mededeelde, over: "de gezamen-
lijke behandeling van vraagstukken °p
het gebied .van plantenziekten-besteü-
dihg, insectenplagen en veeziekten. Se-
der4 hebben voorts besprekingen plaats
gevonden op he 4 gebied van arbeids-
we4gevibg, gefeondheidszorg, agrari3che
aangelegenheden, burg)erluch4vaar4 en
laatselük over de coördina4ie van he4
b°tenisch onderzoek".

In 1957 werd besloten deze samen-
werking te consolideren en ui 4 te brei-
den, hetgeen re3ulteerde in de gelijktij-
dige bekendmaking in Den Haag en
Canberra op 6 november 1957 van de
bekende verklaring van de reger_ngen
van Nederland en Australië- De regering
ach44e deze verklaring een uitvloeisel
van de in juli 1953 gehouden bespre-
kingienk De1 bekendmaking van deze
verklaring viel op een datum, waarop
de kwestie Nieuw Guinea reeds °p de
agenda van de twaalfde algemene ver-
gadering van de Verenigde Naties wa 3
geplaatst, d°ch voor de behandeling er-
van in de politieke commissie- Men mag
aannemen da 4 dil tiJds4ip zorgvuldig is
gekozen en als zodanig kan men- aan
deze "joint-s4a4emen4" een politiek ca-
chet nie:- ontzeggen. Tijdens de debatten
"ver Nieuw Guinea in deze twaalfde
algemene vergadering is de verklaring
dan °ok vaak- zowel belicht als aange-
vallen- De Indonesische gedelegeerde
zag in de loin4 statement een militair
pact tegen Indonesië gericht, en al 3 zo-
danig verwerpelijk- T.a-v- de strekking
van deze verklaring bestond er in Aus-
tralië overeenstemming 4ussen de Aus-
tealische coalitie-regering van Menzies
en de Labour opposi4iepar4iJ, onder Dr-
Eva".

AUSTRALIE'S GEDEELD BELANG
De Austraiisc he houding tegenover Ne-

derland» Nieuw Guinea i 3 een zee' pre-
caire. Zowel het trusteeschap over he4
vroegere mandaatgebied als he 4 Neder-
Linds beheer °ver he* westeH|lk djeel
bezie* A ._"tra_ie va_r_i_4 "-.e4 oogpun* van
haar verdediging-
De L.b;r|rual Hughc3 wees hier reeds
op in het Parlement In 1949- Ook g_)bruik
te de Australische vertegenwoordiger
bij de Verenigde Na 4-. herhaaldelijk

di 4 argument om he 4 belang van Aus-
tralië bij dje Nieuw Guïne* kwes*ite
te belichten- Vanuit di4 oogpunt heef 4
Aus4ralie er inderdaad een groot belang
bij da4 een land als Nederlttnd he4 we3-
teliik deel blUf4 beheren en daarvoor
de verantwoordelijkheid en de finan4iele
lasten draagt. En alléén draagt, althans
\zonclfir Austeali,»- He 4 zafl Nedjerlhnd
dan ook steun verlenen, zolang Neder-
land zilch principieel °p he 4 stendpun4
stel 4 dat de souvereiniteit over Weste-
lijk Nieuw Guinea bi-1 haar berus4 en
daaruit de konsekwen4jes trekt. Doch
deze steun moe 4 niet z°danlg worden
da 4 door he 4 verlenen daarvan Aus4ra-
lie een zeker gedeelte van de verant-
woordelijkheid van Nederland, als he4
ware auteanatisch, overneem - di 4 Is
het logisch gevolg van he4 negatieve uit-
gangspunt- Niet een gezamenlijk streven
he4 Papoeavolk op te heffen, nie4 een ge
zamenlijke doelstelling hd4 gehele eiland
te 4 ontw_____e_j ng te berengen is primair
vo°r Australië, doch he 4 negatieve: de
aanwezigheid van do Nederlander in
plaate van de Aziaa4, op Nieuw Guinea,
omda4 di 4 vo°r de verdediging van Aus-
tealie zelf van enorm belang is-

Nederland kan du3 steun verwachten
bes4aande ui4 technische hulp en he4 ui 4
wisselen van gegevens, d°ch Nederland
moe 4 nie4 móér willen- Dan zullen zii
de Australiers afwüzend vinden. Wan 4
Au s4ralie heef 4 o°k nog andere belan-
gen in de wereld. De kwes4ie Nieuw
Guinea stea4 nie4 °p ziohzelf- Belangen
zowel in he 4 Oosten als in het nabüe
No°rd Weste,n, m-a-w. belangen zowel
in de Pacific als t-ov- Azië en me4 name
Ind°nesic- Wa4 he 4 ccrste betref4 schün4

er 4e Canberra een zekere herwaardering
plaate te vinden i.v:m- de h°uding van
Austealie 4.0.v- het Pacific gebied. De
ontevikkeling in di 4 gebied, zoals in de
Britee Salomonseilanden, de Nieuw He-
briden en Fiü, dien4 Austealie in de
komende perioden zeer nauwgeafe4 te
v°lgen en haar Nieuw Guinea poli4iek
hieraan aan te passen- Ook hierom al
zou een soort Unie t-a-v- het gehele ei-
land Nieuw Guinea met de "koppige"
Nederlander3 niet aanbevelingswaard
zijn, daar een dergelijke Unie een een-
zijdige, soepele aanpassing van Austra-
lische politiek als beherende mogenheid
onmogelijk z°u maken-

Wa4 he 4 4weede beteef 4 i 3 he 4 bekend
da 4 Australië na de oorlog de Britee
invloed in Zuid Ops4 Azië teach4 over
te nemen en °p zn mins4 op vriend-
schappelijke en vredelievende v°e4 me*
deze volkeren contacten wenst te on-
derhouden- Kenmerkend hiervoor is de
"culturele missie" die Aus4ralie meen 4- en nie4 ten onrechte meen 4 - te moe-
ten uitv°eren, hierin besteande dat het
stederen van Aziaten asn Australische
universiteiten sterk gepropageerd w°rd4-
-o°k heef4 de officiële Australische radio
speciale uiteendingen voor* Zuid Oost
Azië en de Pacific; vaak in eigen teal
van he 4 gebied. Aus4ralie wil en kan dus
Azië nie4 vo°r he 4 h°ofd s4oten.

Di 4 alles mais(kt de Nieuw Gui'nea
kwestie ook vo°r Australië een zeer
moeilijke, te meer nu men aldaar de
indruk kan kriigen da 4 Nederlands hou-

ding zelf niet principieel is en dat wjj
ziging van he 4 Nederlandse standpun4
mogelijk zou kunnen worden, hetgeen
z°u kunnen worden afgeleid ui 4 de tech
n°g altijd sterke opposi4ie die de Neder
landse regering in haar Nieuw GuineapoIH/iek ondervind - Zo aal Australië
steeds nauwkeurig haar handelingen terzake dienen af te wegen. Slaa4 de po-
litieke weegschaal enigzins door naar
Nederlandse zijde, doorda4 b.v- AusfalieNederland op bepaalde wensen tegemoe4
is gekomen, dan zal ters tond de balansweer in evenwicht dienen 4e wordengebrachte-

Zo is he 4 in de geschiedenis van deafgelopen tien Jaren steed3 gebeurd- Nueens geven Indonesië en Austealie een
gemeenschappelijke verklaring ui 4 over
Nederlands Nieuw Guinea, zoals op %
november 1955, aan he 4 einde van Ca-
sey's bezoek aan Ind°nesie, waarop Ne-derland om opheldering verzoek 4 - waarna de Austealische regering zich haastde Nederlandse regeling te berichten da 4
haar standpun4 terzake onveranderd isgebleven—;dan weer geven Nederlanden Australië een ioin4-statemen4 ui 4, zo-als op 6 november 1957, waarover' In-donesië zich prompt beklaag - Zeer ty-
pisch bliikt deze min of meer teveeslach4ige politiek op blz- 25 van he4 novembernummer van 1958 van Pacific Island3Monthly- Hier staan tWee korte berich-tjes direc4 onder elkaar- Het eerste be-hels 4 een mededeling van de conferen-tie in oc tober 1958 te Canberra gehouden
tussen Nederlandse en Australische ge-
delegeerden terZake de bestuurlijke sa-
menwerking in Nieuw Guinea. Het twee
de luidt aldus: "Ind°nes_a displayed a
lively uneasiness about the Duteh-Aus-
tralian Talks on Western New-Guinea,
whereupon Australian Exteinal Affairs
Minis4er Casey sugge34ed 4ha4 Indone-
sia's Fbreign minister (dr. Soebandrio)
might wi4h advantege make an early
visit te Canberra" Een geven naar tWee
kanten: de weegschaal moet in even 7wicht blijven-

De eerste conferentie te Canberra.
Als uitvloeisel van de join4-3tetemen4
van november 1957 werd van 20-24 oc-teber 1958 te Canberra gehouden de eer-ste Aus4ralisch-Nederlandse conference
over de bes4uurliJke samenwerking inNieuw Guinea- De te behandelen on-
derwerpen waren slechte van techni3che
aard, zoals verbindingen te land en terzee, telefoon en telegraafverbindingen,
.Balproblemen etc. Een heftige .Indo-

nesische agitetie ontstond, toen he 4 ge-
ruch4 de ronde deed da 4 er een gemeen-
schappelijke defensie-schema zou wor-
den opgemaak4- Di 4 gerucht - dat op on_
waarheid berustte - schiJnt overigen3
d°or de Indonesische leiders, waaronder
de Indonesische ambassadeur in Aus-
tealie^ Dr- A- Helmi, zelf voor de cir-
culatie te ziJn prils gegeven- Wel deden
de Nederlanders, buiten de besprekin-
gen van de voormelde onderwerpen om,
he 4 v°orstel tet he 4 ves4igen van een
"consultetive union", waarin de inheem-
sen (mede) zitting zouden hebben- Door
een dergelijk lichaam zouden de pa-
poea's in sterkere mate invloed hebben
op de prac4ische gezamenlijke samen-
werking en de resulteten daarvan- Maar
door een dergelijke "uni°n" zou Aus4ra-
lie 4e s4erk gebonden worden aan Ne-
derland en aan de Nederlandse verant-
woordelijkheid. Aus4ralie kon hierop dan



ook nie4 ingaan, z°als wil hierb°ven
reed 3 hebben uiteengeze4. He 4 voors4el
werd dan ook verworpen d°°r de Aus-
Valis^he minister v°or External Af-
fairs, Cas ey.

De kennelijk zeer goed geinformeerde
correspondent van de Pacific Islands
M°nthly schreef hierover: "Maar zover
is het nog nie4, en de Australiërs zeiden
da 4. ZiJ zeiden da 4 he 4 nog te vroeg was
°m een dergelijke umie in he 4 leven te
roepen: he4 volk was hierv°or nog niet*
rijp, noch in het Australische gedeelte
noch ook in he 4 Nederlandse deel. Maar
de Hollanders hielden aan. En °nder he 4
voortschrijden van de conferen4ie scheen
he 4 da 4 het voornaamste doel van de
Hollanders was Auis4ralie te bewegen
te* het slui4en van een °f andere "c°n)-
sultetive union" en dat andere onder-
werpen Blech4s op de tweede plaats kwa-
men- Men ui44e zelfs de veronderstelling
da 4 Holland mogelijk slechte zocht naar
een ui4weg- Een "consulte4ive uni°n",'
wa* di4 °ok m°ge ziin, zou de Hollan-
ders de gelegenheid geven zich 4-z-4- ge-
heel terug te trekken en he4 gezien 4 te
redden"-

GERESERVEERDE HOUDING
Men kan zich nu afvragen of de Ne-

derlandse auteriteiten er destiJds goed
aan hebben gedaan een mogeliik goed-
koop politiek succesje te laten preva-
leren b°ven he 4 belang van he 4 volk- en het indirecte p°li4iek belang - van
ten vruch4bare samenwerking. De Aus-
tralische houding schiJn4, door het blij-
ven aandringen van de Nederlanders,
sterk gereserveerd te zijn geworden, ten
nadele van de materiele re sulte4en die
men zich gesteld had te herijken. Niet-
temin _s de prac4ische samenwerking in
de loop van 1959 vruch*baar geweest,
vruchtbaarder dan men, na beëindiging
van de Canberra conferentie had mogen
verwachten- Doch zodra de Nederlanders
regering zich weer officieel te 4 de Aus-
tralische regering wendt en een daad-
naar-buiten moe 4 worden gesteld, leeft
de oude argwaan weer op.

Zo stelde de Nederlandse regering voor
de in maart a-s. te h°uden tweede con-
ferentie, vo°r om hiertoe. o»k papoea's
ui 4 beide gebiedsdelen toe te laten als
adviseurs, zulks waarschilnlUk om meer
geho°rde Indonesische verwijJten te v°or
komen, da 4 er over Nieuw Guinea on-
derhandeld en gehandeld word*, zonder
do papoea's er o»k maar iete over te
zeggen hebben, weshalve di 4 nie* strook*
me 4 de doelstellingen zo^ls Nederland
die naar buiten beleid- Aanvankelijk
stend Austealie hier niet afwUzend te-
genover- Doch dan herinner* men zich
in Canberra he 4 des*ijd3 zo gewraakte
v°orstel to* he* oprichten van een "c°n-
sulte-tive union"- He* Hjkt aannemelijk
dat Australië beangstigd i 3 een vinger
in deze r_ch*lng te geven: in ieder geval
werd z°nder nadere argumentering de
deelname door autechtenen, van de hand
gewezen-

Tildens de eerste Canberra overeen-
komst is besloten eien dergeliike bijeen-
komst te houden- Hot is echter duidelük
da* spectaculaire resultfaten nie* ver-
wach4 mogen worden- Nederland moe 4
de situatie nie* foteeren. He 4 spectacu-
laire vind* men in de gesfeag voor-
gaande en ui*deiende praktische samen-
werking, z°als deze zich ontwikkelt.

MR W- M. Th Adriaanten3

Evangelisch Christelijke Gemeente
Zondag 14 februari 1960.

HOLLANDIA-
Pauluskapel 8-30 uur D 3. J- Dros -Kloofkerk 18.30 uur Ds. J- Drost.
Chr- Mil- Tehuis (Marine kampgem-)
8-45 uur D - Joh. Kabel-
HOLLANDIA-BINNEN
Nieuwe Kerk 8-30 uur Ds- K.A. Schip-
per -Nieuwe Kerk 1700 uur Ds W- Sirag-
Ifar 10.30 Ds- A- M. Middag.

Mr. Bot over zijn
bevindingen in N.G.

Vele inheemsen in Nederland 3 Nieuw
Guinea zijn bevreesd voor overneming
van Nederlands Neiuw-Guinea d°or In-
donesië, aldus mr. Bot tijdens een pers-
conferentie te Por 4 More3by-
De staatssecretaris zei da 4 de Papoea's
bang ziin dat de Indonesiërs zullen ko-
men en hun werkkring uit handen ne-
men.
De Papoea's zeggen dat z ij willen samen
werken me 4 Nederlanders, Australiërs
en Amerikanen omdjt deze vo°r de Pa-
poeas werkgelegenheid sc heppen, maar
hun houding jegens Indonesië is heel an-
ders, aldus mr. 804 die naar Canberra
verteok voor oVerieg met de Aus4ralische
auteriteiten-

Tarzan'weer thuis

De Australiër Michael F°menko die
vanwege zijn gewaagde kano4och4en
over de S4ille Oceaan als bijnaam "Tar-
zan" kreeg is dinsdag in Sydney aange-
komen en is v°or het eerst sinds drie
Jaar weer 4huis-

Me 4ziin rUwe kano heef 4 hi-i de Noord
kus 4 van Australië en de eilanden in de
omgeving bevaren-
In steaa4 Tori.es leverde hij °p weg van
he 4 eiland Horni3 naar Merauke drie da-
gen steüd om zelfbehoud tegen een tor-
nado- Fomenko zei in Sydney waar hij
door zijn vader werd afgehaald, 4üdens
deze 4och4 van 120 mul werkeliJk bang
4e zijn gewees4. "Ik dach4 nie4 da 4 ik
het zou halen", waren ziin woorden-

Berlijn' weer aan de
orde

Presiden4 Gro4ewohl van OOS4 Duite-
land heef 4 in de volksvertegenwoordi-
ging de vorming van een nationale veilig
heidsraad aangekondigd-
HU neem 4maatregelen hoofdzakelijk om
da 4 naar z ijn zeggen West-D-iiteland her
schapen w°rd4 in een arsenaal van kern
wapens.

Over BerliJn verklaarde Gro4ew°hl
da 4 deze 3ted 4ot he 4 grondgebied van
de Oos4 Dui4se volksrepubliek behoort-
Als beste oplossing van dit vraagstuk
zag hii een vrije stad BerliJn, die volle-
dig gedemilitariseerd m°e4 zijn-
Op hetzelfde moment dat Grotew°hl
sprak voerde b°nd3kanselier Adenauer
het wo°rd in de Bondsdag.
Adenauer herhaalde da4 hij iedere op-
lossing v°°r Berlijn van de hand zou
wüzen zo lang er geen algemene rege-
ling i3 geteoffee voor de hele Dui4se
kwes4ie.

op zoek naar
vloeibaar goud

Gedurende de laatete jaren heef* Aus-
tralië aan exploratie kosten v°or he* vin
den van °lic in de Austealische b°denm,
in toteal een bedrag van 135000000 dol-
lar besteed.

De koude oorlog tussen
Israël en de V.A.R.

Nasser en Ben Gurion bekampen el-
kaar op de buitenlandse markten- 404 het
biterste. Deze s4r_Jd om vrienden en
markten in de diverse Afro-Azia.tische
en Latijnse landen, geeft aanleiding te 4
gecompliceerde situaties.
Zo bijvoorbeeld in he 4 pas onafhankelijk
geworden Ghana-

Ofschoon de minister presiden4Kwame
Nkrumah een officieel bezoek heef 4 ge-
bracb* aan Nas3er en me 4 de persoon_
lijke zegen van Nasser me 4 een Egypti-
sche prinse3 is geteouwd, is hiJ steeds
bezig de banden me 4 Israël nauwer aan
te halen- Da 4 betekent dus toenemende
vriendschap met Na3sers bi44erste vijand-

Militaire, economische en scheepvaart
experts van Israël zjin in Ghana bezig
om Nkrumah's spiksplinternieuw leger-
tje te organiseren en te trainen; ziJ wer-
ken aan schema's voor irrigatie en land-
bouw projecten en b»uwen de koopvaar-
dij marine van Ghana op die gedeelte-
lijk het eigendom van Israël i -Toen oppositieleden der regering gedu-
rende een kamerdebat onaangename op-
merkingen over de J°den maakten, in
verband me 4een voorgestelde Ghana-Is-
rael verbond, bood de Ghana regering
haastig verontschuldigingen aan Israël
aan- Gedurende een bezoek aan Cairo
verdedigde Nkrumah persoonlijk de
band tussen Ghana en Israël, iete da4
een bezoekende hoogwaardigheidsbekle-
der aan Egyptfe ,n°g nooit in het publiek
gepresteerd heeft.

BURMA EN ISRAEL
De minister presiden4 van Burma pres

teerde nog een merkwaardiger evene-
ment in he 4 spelletje van op he 4 vinke-
teuw zi44en.
Enkele maanden geleden bez°ch4 hij ge-
durende 4ien dagen als Nasser persoon-
lijke ga3t, de Verenigde Arabi3che repu-
bliek- T°en ging hii haas4ig naar huis
om te Rango°n °p 4iJd te zijn om de pre-
siden4 van I3rael Yitehak Ben Zvi op het
vliegveld welkom te heten-
De concurrentie tUssen Cairo en Tel
Aviv om steun van andere landen is een
ware nek aan nekn race geworden-
De beide overbevolkte landen moeten
hun heil zoeken in indus4rialisa4ie.

Uit dit alles ziin nieuwe handelsover-
eenkomsten gekomen met kleine maar
betekenisvolle resultaten.

Me 4 stevige steun van Parijs hebben de
Israëlieten de banden me 4de Afrikaanse
leden der Franse gemeenschap versterkt-
De buitenlandse minister van Israel G°l-
da Meier heef 4 de La4ij,nse naties her-
haaldelijk bezocht-

INDIA HOUDT ZICH AFZIJDIG
Ofschoon India luide haar "neuteali-

tei4" propageer 4 en in iedere andere
kwes4ie de rol van bemiddelaar speel 4,

heeft Nehroe voor is__ae! de diplomatieke
deur dicht gedaan.
Ben Gurion beklaagde er zich over da 4
Nebjru acht jaar geleden bel°ofde diplo-
matieke be4rekkingen me 4 Israël te ope-
nen, maar daar verder niete aan gedaan
heeft-
Nehr°e's betrekkingen met Nasser, na de
Band°eng c°nferen4ie in 1955 ziin s4eeds
vriendschappelijk geweest maar nooit zo
intiem als bijvoorbeeld Nasser en Tite
van Joego-Slavie ziJw.



Radioprogramma
VRIJDAG 12 FEBRUARI 1960.

2000 Nieuws en wee -verwachting.
2015 Bob Crosby en ;Jn Bobcats-
-20.35 FQur Fre»hmen and 5 trombones

me 4 liedles van Amerika's grootete
songwriter3- Orkes4 olv- Pete Rugol°

20-53 Het Werk der Ver- Na4ies, do°r
Bernhard Person-

21.03 Dansorkes4 olv- Klaas van Beeck-
Zang: Jan v-d- _\"°s4-

-21-24 Interview me 4de zanger Peter vae
Ha44um-

21-31 Ray Conniff en zijn or__es4-
-21-50 Anni Frind, zang-
-2204 Jackie Davis, hammondorgel■
22-22 Carlos Monteya, gitaar, seelt Fla-

mengo's-
22.34 Eddie Cordon's All Sters, afgewis-

seld me 4zang door Ella Fitegerald-
-23.00 SLUITING-

ZATERDAG 13 FEBRUARI 1960.
06-30 Na de douche-
-0700 Theater-Orkes4 olv- Gerard van

Krevelen-
-07-30 Sluiting.
12-30 Programma-overzich4.
12-33 Eddie Warner en ziin Zuid- Ameri-

kaanse ensemble-
-12-48 Al'ons Bauer, ci4h_r, en zijn orkes4-
-1300 Nieuws.
13-10 Gt-r van Leeuwen en ziin band.
13-40 Sportjournaal door Bob Spaak-
-1400 A Buck Clayton -Van Session-
-14-30 Sluiting-
-20.00 Nieuws (herhalm..) en weersver-

wachting-
-20-15 Muziek op verzoek-
-2100 Silk S4ocking- Muziek en zang van

de geluidsband van de gelijknami-
ge film- Muziek: Cole Por4ier- Me 4
o.a- Fred A34aire, Cyd Charisse,
Janis Paige, Peter Lorre- productie:
Arthur Freed. Regie: R°uben Ma-
m°ulian-

-21-38 Do Kees Kuyt Combo-
-21-49 "Onder on 3- Een cabaretprogram-

ma met Truus Koopmans, Rens van
Dor*fa en Cas Oosthoek-

-2204 Een Kwartier in driekwarte-maat
met het orkest van Arthur Murray.

22-20 Winifred Atwall, pian°, met rhyt-
mische begel.

22-35 Dansmuziek d°°r hel orkest Van
Sten Kenton, afgewisseld met zang
door Perry Como-

-23-00 SLUITING-

Ingezonden:
In de "Tifa" van 6 februari 1960 las

ik onder de 4itel "Spelen me 4 vuur"
een ar4ikel beseffende de massa bete-
ging te Senteni op 4 februari _■_■

Va4 de "Tifa" oVer_ deze demons4ra*ie
denk4 en schrijf 4 is haar zaak-

He 4 gaa4 mij alleen om deze regel:
ïle4 beste 3loeg deze to°n aan bfli die
zg. Dete-langen3, die zich gemakkelijk
ui(en via de uitlaatklep van herrie teap
pen-
Wa4 bedoel 4 schrijver hiermee?
Elen ieder die mee heeft gedaan aan de-

ze' demonstratie, heeft zich rustig gedra-
gen, z°als uitdrukkelijk is verzocht d°or
he4 CW.NG-Persekding bestuur-

V°or mij vind ik da 4 schrijver wel een
zee1* lage dunk heeft van de zg- Dete-
j°ngen-

Waarom 3c__r}jft hii nie4 eens een
artikel in de "Tifa" over he 4 begin van
de opbouw van Hollandia, in 1950-51
Wie zal hiJ daar tegen komen. Diezelfde
Dete jongen!
Die zelfde herrie-4rapper-
Er schuil 4 tech nog wat goeds in die
zg- Dete-jongen, vindl schrijver zelf
niet-

Ik vind dat schrijver in ziin eigen
branche m°et blijven-
Wil hii wa 4 schrO'ven over de zg. Dete
jongen, laat hem dan eers4 me 4 zo ie-
mand kennis maken-

De DETA- JONGEN-
WAT DOET DE A.M.C?
Dat i 3 de vraag die U zichzelve heeft
gesteld wanneer U een kijkje gaa4 ne-
men op he 4 gistermiddag om half zes
geopende verkeercenteum in he 4 voor-
malige kantoor van de KPM in Hollandia
En U krijgt prompt antw°ordt op Uw
vraag- Nie4 slechte is men bereid U de
voordelen van een lidmaatechap van de-
ze Vetreniging te doen zien, doch ook
kan men U dienen me 4 U ui 4 of door
he 4 verkeer ontstene pr°blemen, te hel-
pen-

Les kun 4 U er o°k krijgen en de aavn
de wand hangende magnetische borden
waarop elke si4ua*ie in he 4 verkeer
kan worden weergegeven maken die
les te 4 de mees1 overzichtelijke die U
op Nieuw Guinea kunt kriigen-

Raadsmannen s4aan hier iedere week
op een bepaalde dag vo°r U klaar om
U te helpen me 4 elk probleem dat vo°r
U op m°cht duiken uit he 4 verkeer.

Voor Hollandia is het centrum een
grote aanwinst- Moge het A.M-C- ver-
keerscenteum vele bezoekers on4veangen-

N. Jouwe Juicht Japans
geld en technici toe
N. Jouwe, die zich in Japan bevind4

heef 4 aldaar, naar de Telegraaf uit To-
kio meld 4 een con4rac4 gesloten me 4 Ja-
panse maatschappijen v°or de duur van
drie jaar v°or de levering van 25,444 m3
l°langhou4 (Deze so ort h°u4 is van een
der hoogste kwaliteiten, fijnvezelig en
harder als ilzerhou4; v°or zo ver °ns
bekend kom 4 he 4 slech4s sporadisch voor
en groei 4 uiiters* langzaam Red-)

V°orte Juichtee N- Jouwe in T°kio,
Japanse inves4eringen en de komst van
Japanse technici in Nieuw Guinea 4°e-
N- J°uwe vertelde de Japanners verder
da 4 hij meende da4 Nieuw Guinea een
mark 4 zou zijn voor de Japanse machi-
nes-
Jouwe is °p de terugreis naar Hollan-
dia-

Austr. Papoea's in opleiding
naar Brisbane

Een grote oliemaatschappij in Austra-
lië heef4 twee Papoea jongen3 ui 4 Port)
Moresby naar Brisbane gezonden °m een
opleiding naar,Eur°pese maa43teven te
ontvangen-

Beide jongens ziin geempllioyeerdten
van het Port More3by kantoor van de
Shell- De leerlingen zullen hun oplei-
ding van vijf laar ontvangen voor mon-
teur- Drie van de opieidingsJaren zul-
len w°rden doorgebracht in Australië
waar ziJ zullen werken naast Aus4ra-
lische jongens-

filmprogramma
ORIËNT THEATER ver400n4 heden 12-2
voor he 4 laa454 op veler verzoek

"THE VIKINGS"
me* Kirk D°uglas, Tony Curtis, Erne 3*

Borgnine en Jane4 Leigh-
Holl. Binnen heden 12-2: "THE LONG
WAIT" me* An4hony Quinn-
Holl- Binnen morgen 13-2: "QUANTEZ"
me* Fred Mac Murray-
Sen*ani morgen 13-2: THE LONG WAIT

"REK" ver*o°n* op 12-2
"DE DRIE MUSKETIERS"

13-2 op veler verz°ek
"PEYTON PLACE"

TE KOOP 1 halfstenen woonhuis 6X12
m2eu garage voor 2 auto's plus restan4
inboedel- RVO 772 m2. T-e-a-b-
RH- Pijloo, Berg en Dal-

ZESDE VERANTWOORDING
HOLLANDIA MONUMENT-

"Een gif 4 van iedere burger ad 100 ccn 4
geef 4 °ns he 4 llollandia.-Monume_.4"
Vorige veran4woording f 595,96
N-N- f 10,—
Totaal thans binnengekomen: f 605,96

ModemagaziJn "JOSSY" breng 4 U weer
vee! nieuwe ar4ikelen-
Toile44afels, buizen z_tJes, babyboxen,

babyhanddoeken, babysete, kindersokjes,
petticoats. OP HUISHOUDELIJK "GE-
BIED: aardappélschilimesies, Lolab°r3tels
wasboenders, glazen, tornado rekken
sponzen, soogers keukenuiteetten,
EN VOOR HEREN: overhemden* dassen
sokken, portemonnaies EN VOOR DA-
MES: schoenen, tassen, nagellak, lippeu-

s*if4, corsage3, picass° gordijnstoffen-

TENNIS BOND HOLLANDIA-
OPEN PAASTOURNOOI-

Inschrijving hiervoor kan vanaf heden
geschieden bü: 1- W- Neyendorf, Douane
kant°or, Hla-Haven- 2. J- Cramer, DWO
4el D- II nr, 270 3- G-A. van der spek
Hla-B tel- 153 Tarieven Singles f 2,50

Doubles f 3,—
Nie4 leden betelen voor deelname f 1,50
extea-

"MEERZICHT"
Cafe-res4auran4, Watersporteen4rum-

Dagelijks geopend van 0800 u- - 2000 u-
Vrijdags geopend van 0800 u- - 1800 ü.

Weekeinddien34 13-14 februari-
Haven Dr- R. Kummer tel- 465
Binnen Dir- A Meyer tel 43
Weekdienst 15-20 februari
Haven Dr- R Kummer tel 465

JACHTCLUB Hedenavond de bekroonde
film: "LA STRADA-"

Zaterdag 20-30 uur BRIDGEDRIVE-

BORGWARD ISABELLA in prima steat
29000 km. gereden me4 z-g.a-n- banden
plus diver3e onderdelen TE KOOP AAN-
GEBODEN- Fruneaux, dok 9-

ZEEPAARDJE: Zaterdag 13 februari de
kinderfilm "DE AVONTUREN VAN JO-
PIE SLIM", aanv- 18-30 uur. Entree f 1,-
-2100 uur: ROULETTE.
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