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Kernproeven worden voortgezet
Pi)eslden* Eisenhower heef* opnieuwivoors 4ellen gedaan om te* een vergelijk

te komen °ver een stopzetting van de kernproeven-
Zijn pogingen ziin opnieuw op niete uitgelopen- De Kussische afgevaardigde op
Jê confermMe over _.4opze*4ing van de kernproeven in Geneve He 4 onmïtt

weten da* de nieuwe v°orstellen voor zijn land onaanvaardbaar zün
Eisenhower stelde v°°r om alle proe-

ven te land, in de luch4, onder water
en ook grote ondergrondse proeven te
verbieden Kleine ondergrondse proeven
z°udeni buiten de °vereenkoms4 blijven,
omdat zij nie4 zijn waar te nemen- He4

vo"rdeel van een dergelijk plan _r°u

ziin da 4 er geen verontreiniging van de
ludh4 me 4 radio-ac 4feve stelten meer
zou plaa4s vinden-
De Britee minister van Buitenlandse

Zaken, Selwyn Lloyd ze; donderdag-
avond naar aanleiding van de Ameri-
kaanse voorstellen da 4 deze een belang-
rijke step voorwaarts betekende Hij zei
in he 4 Lagerhuis da 4, indien een over-
eenkomst kon worden boreik4 dit. we-
reldomvattende belangstelling zou wok-ken v°°r de radioac4iviteit-
Hij voegde hier aRU toe: m jjn visie isda 4 gedeeltelijke overeenstemming be-
ter is dan in he4 geheel geen"

Antwoord van Minister aan P.v.dA inzake
Nieuw-guinea

Rij de behandeling van de begroting
van Buitenlandse Zaken in de Tweede
Kamer betoogde minister Lun 3 over Ne-
der] and 3 Nieuw-Guinea in an4wo°rd
op he 4 kamerlid Patijn, dat Nederland
n de Verenigde Naties nie4 wordt belem

merd of gehinderd don'- he 4 Nieuw Gui-
nea probleem- Als he 4 beleid zou moe-
ten worden gewiizigd is dan interna4i°-
nali3a4ie de oplossing? De kosten vo°r
Nieuw Guinea zWn hoog maar nje4 on-
draaglijk, het tr us4schap zou nie4 minder
kosten- Wat jS he 4 Nieuw Guinea vraag-
stuk? Omdat Indonesië he 4 opeist i s er
t-s-a Nieuw Guinea probleem- Er is geen
land da4 van Nederland verandering

van behee'svorm verlaing4. Het enige
interna4ionale probleem is de poliMeke
Indonesische eis- He 4 is nie4 he 4 voor-
nemen van Nederland om me 4 Ind°nesie
te onderhandelen °f Nieuw Guinea af te
stean. He 4 v°orstel van Pa4ijn kan geen
oplossing geven- Al3 beheer ZOu worden
opgedragen aan Nederland zou he 4 meer
gaan kosten en me 4 een andere Vrm

van bes4uur verander4 niete aan de Ne-
derlands Indonesische verhouding- In
de repliek merkte de heer Patijn °p
da 4 er een Nieuw Guinea probleem is
omda4 he4 bewind nie4 stabiel is- De heer
PaMln kan niet begrijpen da 4 de minis-
ter kan zeggen da 4 men van he 4 Nieuw
Guinea probleem geen last heef4 en ver-
dedig 4 zijn voorstel nader da4 zijns in-

Chroestsjev spreekt inindia's parlement
De Russische premier Chroestejev

heef 4 in een rede voor he 4 Indiase par-
lement enkele smalende opmerkingen
gemaak4 over de hulpverlening aan on-
derontwikkelde gebieden door vroe gere
koloniale mogendheden- Stemmige landen
zo zei hü, hebben een hoge on4wikkeling

bereik 4 door he 4 ui4buiten van Afrikaan
se en Azia4iBche koloniën- He 4 is nie4
meer dan billük dat zij een deel van
hun bui 4 terug geven- Hij stelde tegen-
over deze hulpverlening die van de,
Sovjet-Unie, die zoal 3 hü met nadruk
zei. steeds vriendschappelijk en onzelf-
zuchtig i 3 gewees4-

Premier Chroestsjev en zijn gastheer
premier Nehr°e zetten gisteren hun be-
sprekingen voort.
Donderdag hebben de 4wee staatslieden
hun eerste onderhoud gehad, kort na aan
kom3t van Chroesteiev in New Delhi-
Premier CroesiFjev richte een scherpe
aanval op het westerse kolonialisme, dal
zo zei hij, door z ij n roofbouw de ontwik-
keling in Azië, Afrika en Laters Ameri-
ka heef 4 tegengehouden- Hij bood alle
landen die naar onafhankelijkheid stre-
ven Russische hulp aan-
Me 4 hartelük applaus werd ziJn opmer-
king begroet over de weg van de onder-
handelingen als enige aanvaardbare op-
lossing vo°r in4erna4i°nale geschillen.

De Russische premier plei44e tenslotte
voor algehele ontwapening-

ziens nieuwe elementen bevat- Het m°etvoor de Verenigde Na4ie3 ?an4rekkeliike
kanten hebben- Van de züde van an-
dere sprekers die zich aansloten bij he 4standpun4 van de Nederlandse regering
werd opgemerk4 dat jn he 4 v°orstel Pa-
tijn nie4s word 4 gezegd ove>" he 4 teekom-
tige l°t van de Papoea' 3 aangedr°ngen
werd op een versneld tempo van r;jp_
making van de bevolking voor - H.
besteur. Minister, Luns merkte nog op
da 4 de positie labiel 1» iuis4 omda4 er
een In^.nesie is- Thzc Ind°nes_iiche
claim verwek 4 moeillijkheden. Spreker
merkte nog op da 4 de Ver- NaMes als -°
danig geen mandaa4 kunnen aanvaarden
De begroting werd zonder hoofdelijke
stemming aangenomen onde1' aanteke-
ning van tegenstemmen van de commu-
nisten en de PacifisMteh Socialisten.

Boeren strijden met
politie in N.Frankrijk

In de No°rd-Fran3e sted Amiens is

een urenlange 34rüd geleverd 4ussen p°-

li4ie en °ngeveer 15,000 b°eren die de-
monstreerden tegen de landbouwpolitiek
van de regering- Daarbij werden onge-
veer 120 mensen gewond van wie er 12
in een ziekenhuis m°esten worden op-
genomen. De politie greep in toen de
hetogers naar he4 hoodfbureau wilden
opmarcheren- Op zeker moment werd
me 4 stenen gegooid, waarop he 4 gevecht
ui4brak-
Er w°rd4 rekening mee gehouden da4 de
eerste stenen nie4 door de boeren wer-
den gegooid, maar door enkele figu'en
die er bewus4op ui 4 waren een rel 44
veroorzaken-

Identiteit van nieuws
Satelliet

In Deense wetenschappelijke kringen
word 4 de mogelijkheid geopperd da4 de
onbekende satelliet, die v°lgens waar-
nemingen van de Amerikaanse marine
rond de aarde cirkel 4, wel eens de Ont-
dekker 9 zou kunnen zijn. Deze kunst-
maan is op 4 februari d°°r de Ame'i-

karen gelanceerd, doch zou nie4 in de
berekende baan zijn gekomen- V°lgens
Deense wetenschapsmensen i 3 evenwel
niet bewezen da 4 deze veronderstelling
juist is geweest-
De baan van de onbdkende sa4ellie*
verte°nt veel oVereenkoms4 me 4 die van
de kunstmanen van he 4 4ype Ontdekker
die door de Amerikanen ziin gelanceerd
De raadselachtige satellie4 die in een
baan oVer beide polen rondom de aarde
cirkel 4, is volgens de voormalige chef
de onderzoekingsafdeling van he 4 leger,
d°°r de Sovje4-Unie gelanceerd voor spi-
onaged°e]einden.
Maar hij v°egde er tegenover de Jour-
nalisten aan toe, da4 hij nie4 ove>' in-
lichlngen ui 4 de br°n zelf beschikte.

De Amerikaanse minister voor Luch4-
-vaal'4 gaf desgevraagd als 7\] n rnenine; 4e
fcei >ien da 4 de onbekende kunsmaan
waarschijnlijk he 4 omhul3el is van een
der Ontdekker-satellieten die d°°r de
Amerikanen ziJn gelanceerd-

Dankbetuigingstelegram van mr. TH. Bot
Staatssecretaris 804 heef 4 vanui4 Lae

in Au strali3ch Nieuw Guinea he 4 volgen-
de telegram gezonden aan he 4 gouver-
nemen4 van Nederlands Nieuw Guinea:
Gaarne wil ik U en allen die zich zo
zeer hebben beijverd vo°,r he 4 doen
slagen van mün oriente4ie reis nogmaals
oprech4 dankzeggen. Ik verzeker U da4

de voorbeeldige plichtsbe4rach4ing die ik
overal °n4m°et4e en de t°ewi.lding waar
mede een ieder ;zijn a'beid verte-iel.*
een aansporing te meer v°rmen °m mijn
verwezenlijking van de doelstellingen
welke de Nederlandse regering zich me 4
betrekking te 4 Nederlands Nieuw Gui-
nea heeft gesteld- Ik moge U verzoeken
mijn dank en waaarderifag aan alle

betrokkenen te wlilen overbrengen
alsmede de erns4ige wil der bevolking
°m in samenwerking me 4 Nederland aan
haar eigen teekoms4 4e bouwen voor mij
uiterste krachten te wijden aan de

W. Duitsland krijgt
Atoomraketten

De Britee minister van Defen3ie, Wn4-
kinosn heef4 gezegd da4 West-Duitsland
niet bij machte zou zijn enig gewicht
in de schaal zou kunnen leggen in de
'NATO organisatie, tenzij ziin werden
uitgerus4 me 4 kernwapens- WaStkinso_.
antwoordde °p een motie van de oppo-
sitie om de bewapening van West-Dui4s
land zonder kernwapens te doen geschie
den- Hii zeide da4 Wes4-Duiteland 3lech4s
zou bewapend worden met korte afstand
ateom raketten-

Steuncomité voor stamgenoten in
Indonesië.

EEN KILLE HAND
He 4 ar4ikcl in ons vorig zaterdagnum-

me. be4reffende he4 lot Van onze over-
gebleven stamgenoten in Ind°ne3ie heeft
de Hollandiase samenleving diep ge-
grepen- Als een kille hand die om ons
har 4 gelegd werd zo dong deze publi-
catie van, het opgehoopte leed aldjaar,
bit onze lezer 3 do°r. De v°lle waarheid
dien4 helder en volledig gezegd te wo'-
(!!'_)" Een som van reac4ies van alle
zijden is dan ook niet ui4gebleven-

Zogenaamde' "sp(jteptanten" woeden
die menten genoemd die in dei jaren
1949-1950, op advie3 en aandringen van
orize _'egerii.g en doo* regeringsambte-
naren voorgelicht, he* Indonesisch bur-
gerschap aanvaardden-

Hoger, oneindig hoger dan de arro-
gante van °nze 4oenmalige leiders sty.
gen thans de grauwe nevel.v°lken van
het lijden van deze éénduizenden bedro-
gen mensen. Nu zwerven zij over Java
als casteways, met njets dan herinne-
ringen aW bagage- Maar de deur van het
g°ede, schone, welvarende verleden, wat
ze in hun Jeugd beleefden is dich* en
ze wach4en op he 4 einde van de 3term
van haa4, op repatriering naar he* moe-
derland, die volgens de minister nog wel
vüf jaar kan duren; in4u3sen kruipen
ze voor* naar de dood, wan 4 overeind
s4aan als Nederlander kunnen ze nie4, meer in da* land-

ïünn leven is een geschiedenis van
con34ruc4ieve daden en gedachten ver-
weven in he* model der jaren, teen in
de opbouw en welvaar4van he* oude
Nederlands-Indie hun zwee4 en bloed
werd verwer4k- Da* Werkzame eerbare

leven eindigt nu in een krot, onder ~fn
brug misschien, daar in Djakarte.

He 4 is de teagedie van he4 geval, ra'
de p°li4iek_. s_ach4offers van de Vï-r"
dwaa3de ministers toen> niet de mini
zelf ziJn, maar d°odgewone men3en zo-
als U en ik daar in Indonesië, de h°'t-
ger hebben en geen hui 3,, geen klen-i
en geen land, die doodziek zijn Mis-
schien en waarvan de horizon °]> Ie
4°ek°ms4 werd dich4ge4iinmerd door een
H°ge Commissaris-

Wij kunnen nu woedend uitvall""?
misschien over deze vroeger gevoerd-
dwaze politiek van dwaze leiders, r- - - - da 4 helpt de nood niet leni, n-
WANT HIER MOET GEHOLPEN WOR-
DEN- Da* is mensenplicht WU kun-
nen hen die daar zo mateioo» lij^e.).
onze landgenoten in Indone3ie nie* in
de steek laten- Er heerst dafir een dis-
criminatie v°or ras en kleur, die in cle
geschiedenis alleen zin Weerga vind4 in
de Duitse discriminatie '«egenover ie
Joden-

Deze kreten om hulp mogen niet üi
een stjite zonder mededogen wegsterven-
Ons antwoord m°ef komien me 4 een
gulle hand en een gul h»11-

Nu is he* ogenblik om grote daden
van menselijkheid en hulpvaardigheid
te stellen-

ER IS EEN COMITÉ GEVORMD BE-
STAANDE UIT DE HEREN:
IMK. WTHM. ADRIAANSENS HLA-
J-WE- SOLCER HLA DS- SIRAG HLB.
PATER V/D- VELDT. HLA. PIR- W-
VAN DAMME HLA- E.A- DANKMEYER
HLA- D- TERLAAK HLA-
ZIJ VERWACHTEN UWE BIJDRAGE

NU!
MAANDAG ZULLEN DE INTEKEN
ADRESSEN WORDEN BEKEND GE-

STELD-

President Gronchiuit
Moskou terug

Presiden4 Gronchi van Itelie die een
bezoek van vüf dagen aan M°skou heef4

gebracht, is gisteren in zijn land terug-
gekeerd- Hij werd me4 zijn gezelschap
siden4 maarschalk worosülov- Gror.ehi
uitgeleide gedaan doo.r de Russische pre-
zou de maa'schalk hebben ui4gei
voor een 4egenbez°ek aan lialie en deze
zou hebben toegestemd afhankelijk van
de bestemming van de Russische rege-
ring-

Controverse in de
Rondetafel-Conferentie
Een van de kopstekken op de ronde-

tafelconferentie in Brussel oVer KW
Patrice Loemoemba, i 3 donderdag boo 3

weggelopen. .
Hii wilde hiermee protesteren tegen

de houding van enkele andere Kongo-

lese afgevaardigden, die naar zijn me-
ning een systematische obstructie ve-
ren in opdrach4 van financiële groe^..

in hè? buitenland- Loemoemba heeft aar,

gekondigd zijn beschuldiging van
~ _wor tne te zullen lichten. _
Onderzoek ter plaatse
in Proces van Ned. Marconist

De Jury in he4 proces tegen de .-
derlandse marc^is 4 Willem van Ru

heeft een bezoek gebracht aan he4 Spet-

tecle-eiland in de haven van Boston,

waar op 19 septemberhe4giW
Kaufmmn i 3 gevono^n- Tev°ien, art

de openbare aanklager en de rechter
uiteengingen gegeven aan de juTV

leden over de situatie te> plaa4se De
rechter zei tegen de uryleden: „WC
te zien kW zal al3 bewijsma"

fungeren- Hef eers4e dat ik in deze zaak
ter sprake zal brengen-"
Beklaagde Van Rie n»akte de 40,^
nie4 mee. maar zijn verdedigers waren
wel bij he4 gezelschap-



Indonesië wil geen ngak-ngik-ngeK
van Amerika meer

Een Amerikaans Journalis4 van DJa-
kar4a meld 4 da* Ind°nesie een kruis4ocht
lanceert tegen een gedeeltevan de Ame-
rikaanse import nl.: de ngak ngik ngek.
Zo n°emen de Indonesiërs he 4 rythme
van de rbck'n roll, cha-cha-cha en ande-
"e "gekke" dan3en ui 4 Amerika-

De Indonesische voorlichting heef 4 me-
degedeeld da 4 deze "gekke dan3en" ver-
boden zullen worden daar zij morele be-
?inselen onde'miJnen.
De boyc°4, die nie4 de respectabele Veem
de dansen, z°als de polonaise impliceerl
i 3 een gedeelte van de reac4ie tegen he4
zogenaamde "cul4urele imperialisme" in
lnd°ne3ie-
De regering heeft eveneens besloten °m
vele westerse, hoofdzakelijk Amerikaan-
se "songs" ui 4 de radi° te weten- Echter
alleen die liederen die ongezond inwer-
ken op de Indonesische Jeugd-
Amerikaanse ballade3 die de liefde tet
"nderwerp hebben, maar gez°ngen wor-
den of gespeeld in waardig kalm ry4hme,
blüven 4oegela4en. Ook aria's ui 4 opera's
jn andere klassieke muziek komen nie4

4'>p de zwarte lij3-
S°ekarno heeft op een "dag voor de
jeugd" laa4steliJk ui4leg van deze maat-

regelen gegeven-
"Gij Indonesische Jongen 3 en meis-ies.

aldus de president, gij zij 4 de ho°p van
he 4 volk, gil zul 4 moeten toegeven dat
velen °nder Jullie houden van die "dwa-
ze" vreemde cul4uur" Jullie zi;>.i verzot
op de cha-cha-cha, de rock'n 'oil, de
ngak ngik ngek dansen, maar d> nk er
aan Jullie hebben ie eigen volkswfezen-
Begin van deze dag af aftezien van die
dwaasheid"
S°ekarno is vermoedelijk de mees4voor-
aanstaande dansenthousia34 van zijn
land; hij heef 4 veel gedaan °m de volks-
dansen aan te moedigen- Op al ziin per-
-.oonlUke recep4ies worden volksdansen
vertoond-

De campagne tegen vreemde culteur
-lui 4 o°k de kleding in-
Mevr- Lies Marjote, de vr°uw van de se-
cretaris generaal van het minin3terie van
Voorlichting suggereert een terugkeer

naar de mooie inheemse 3ar°ngs
"Als wii °nze nationale drach4 gebrui-

ken dan w°rdt onze bewegingsvrijheid
noodzakelijkerwijze gehinderd en wij
worden niet verleid om te lopan, te zit-
ten en te bewegen s4riJdig me 4 onze oos-
terse gee3t," zei speekster. Zü v°egde er
aan t°e da 4 vrouwen die westerse kleren
dragen, verleid w°rden om °p onvrouwe-
lijke wiize 4e zi44en.
Haar commentaar heeft in gouverne-
mentskringen grote belangstelling ge-
wek4-

Radioprogramma

ZONDAG 14 FEBRUARI 1960
üO-00 Programma-Overzieh4-
-0903 R-K- Stediodien34.
09-20 Zondag°chtendklanken: Man4ovani
_n zijn orkes4- Jules Lancien, accordeon,
en Muse44e-esemble- 1000 Zang door jO.
.eph Schmid4- 10.20 Ho ngaar3e dan3en
van Joh. Brahm3- Ui4v-: Philharmonisch
Symphonie Orkes 4 van New Vork olv-
Brun° Walter- 10-30 Cinemascope en
Hi-Fi ■ Filmmuziek-programma- 11.15
Concer4 voor piano en °rkes4 in G- gr-4-
van Maurice Ravel. Monique Haa3, pia-
no, en he* Symph°nie Orke34 van Ham-
burg olv Hans Schmid4- Issersted4-

11-36 "Hun huis in he 4 oerwoud". Di 4
b°ek van Anny Ma.tii en Wim Spekking
over Nieuw-Guinea w°rd4 besproken
door Jacque3 Gri.ipink- 11-46 Zondag3e
aubade do°r tWee blaasorkesten-
-1200 De Ae4hergeuzen °lv- Lex Karse-
meyer. 12-20 Paulus en Priegelde (VI)-
Verhaal voor de jeugd d°or Jean Du-
lieu en d°chter Dorkide.
12-32 Guy Sherwood en ziin ensemble
me 4 muziek van Mayerl- 12-50 Spaanse
Serenade - 1300 Nieuw 3- 13-10 Premi-
de Orkest oiv. Hugo de G>'oot. 13.40 Mu-
ziek van Kachmaninosf d°or André Ko;-
-telanet- 1400 SLUITING-
-18-30 Programma-overzich4- 1833 Pro-
testentee S4udiodiens4 do°r Ds- Middag
uit Hollandia. 19.00 Concerto Gro330 nr-
-sin G gr-4- op c van Handel-
-1919 Dfc Muze in Mayfair: Bngelse Lich-
te Muziek, gepresenteerd door Philip
Green en ziin orkes4- 19-37 Na Mayfair
Mon4pernaS3e, waar he 4 orkes4 vna Emi
!e prud'homme speel4- 19-51 Na Montpar
naS3e, Monnikkendam: Truus Koopmans
en Dick Doom zingen liedjes °ver Mar-
leentje en Molens. 20.00 Herhaling
nieuws- Aansluitend: weersverwachting-
-2012 "In drie - en vierkwartsmaat."
dansmuziek do°r div- °rkesten-
-20-30 De Nederlandse Kroniek- 20-4.
Selectie ui4 de operette "Der Be44els4u-
rfc'n4" - Karl Millöcker. 21.14 "Carnaval
Een impressie do°r Jan Gerritsen-
-21-29 Les B'own en ziin band spelen in
he 4Paladlun- 21-44 Liedjes van en door
Louis Davids- 21-58 Tus3en Dag en
Droom- (gr-pl.). 22-12 Dromen en Dan-
pen: johnny Dougla3 e-z- orkes4- 22-48
harpspel do°r Mary O'Hai'a-
-2300 SLUITING.

MAANDAG 15 FEBRUARI 1960.
06-30 Na de douche- 07 00 Ochtengym-
nas4iek olv- Lien Dreese- Piano: Arie
Snoek. 07.10 Na de douche (II)-
07.30 SluiMng-
-1000 Muziek in de oc htend
11-00 SLUITING-
-20 00 Nieuws en weersverwachting-
-20.15 Sportpraa4je do°r Herman Walhain
20-130 'Operaprogi'amma: Mozar4-avond.
20 54 Simpele Music door he4 ensemble
van Jo Budie- 21-07 Les Paul and Mary
Ford- 21-25 The New Penny G°°dman
Sexte4- 21.35 Willy Schneider, zang.

21-50 Gestroomlijnde melodieën door he 4

orkes4 van Paul Smi4h- 2208 Piano-med
ville. 22.23 Scandinavische muziek-
ley door Gaby Rogers en Jimmy Somer-
-2300 SLUITING-

MUGGENLEVEN
Een mug ui 4 Manokwari
van huis ui* goede stend,

vond muurt»espui4ing lari-
maar '4 raakte wal n°ch kan 4,
wan4 in de donkere hoeken,
k°n Je 'n» horen vloeken,
Za4 dus toch in de penari,
die mug uit Manokwari-

ONS VERVOLG VERHAAL.

Gevaarlijk spel.
Kortie inh°ud:
De familie Verbrug gaa4 emigreren naar
Nieuw-Zeeland- BiJ de verhuizing val 4
el' een oud familie3childeriJ op de grond,
de lijs 4 breek 4 en er val 4 een vergeeld
papier ui - He 4 blük4 een brief te zijn

waarin Kaï'el zijn ouders op z jjn sterf-
bed schrijft. HiJ vraag 4 vergeving v°or
ziin vroegere daden en zeg 4, da 4 hij
zijn ouders he 4 geld zal terugzenden,
da 4 hii wegnam, toen hij stiekem ver-
trok naar Nieuw-Zeeland- Zijn vriend
de Manke R°oie, zal het hen brengen.

Da 4is natuurlijk van Oom Karel,
dach4 Tor- De Oom, die ze nooi4 hadden
gezien en waar vader en m°eder nooit
°ve'- hadden willen p'aten- He 4 enige
wa 4 ze van hem wisten, wa 3, da 4 hii
al 3 jongen van aeh44ien jaar naar Nieuw
Zeeland was vertrokken en nooi4 meer
was teruggekomen-

Als ze er Oma naal' vroegen, keek
ze altijd heel verdrietig en dan zei ze:
"Och, die arme kerel-"

Maar dat Oma en Opa n°oit rijk ge-
worden waren, wis 4 hij heel zeker en
volgens deze brief z°u da4 4och zo moe-
ten ziin-

Misschien wi3t Peter er meer va,n-
Maar Peter, die hij in zijn hoekje riep
en de brief lie4 lezen, kon zich o»!, niet
herinneren, da4 hij ie4s erover had ge-
hoord- We zullen he 4 wel eens voor-
zichtig aan m°eder vragen, zei Peter,
maar we vertellen ze niete °ver die
brief- Da 4 bluf 4 nog een groot geheim-
Mis3chien is die Manke Rooie wel hele-
maal nooi4 naar Nederland gegaan o-n
he 4 ged te brengen en heeft hij he 4 zelf
opgemaak4-

Z°u je denken, zei T°m- Als da 4 z°

is ,moe 4 het een gemene schurk ?ijn
En toen kreeg 'Peter een seineend
idee- Wee 4 je wa 4, zei hii, we gaan pro-
beren om die ven 4 op te zoeken.

Wie ga je opzoeken, riep opeens een
«tem achter hen- Ver3chrik4 keken Torn
en Peter °m en zagen daar Spriet, hun-
zusje staan- Ach jakkes kind, sta i(.
weer te luisteren, zeiden ze tegelijkertijd

Helemaal nie4, zei _(e, maar Jullie
p'aten zo hard, da 4 ik he 4 ko n horé.i
Dtn moe 4 je ook maar nie4 zo geheim-
zinnig doen!
Geheimzinnig, zei Peter, hoe krijg je
he 4 verzonnen- We zijn gew°°n bezig
over een - - eh - -schoolvriendje van
Torn, die ergen3 in Nieuw Zeeland moe 4
wonen- En die wilden we nu een 3 op
gaan zoeken-
O, wa 4 leuk, zei Sp'ie4, dan ga ik moe- a
der vragen, os ik ook mee mag. Mee
m°gen, geen sprake van, als we he*
doen, gaan we kamperen en daar kun-
nen we geen meisjes bij gebruiken!
En wie moet er dan eten voor jullie
koken en knopen aannaaien, zei Spriet.
Nou, da 4 doeri we na4uurlijk zelf- Da 4
kunnen we heel goed, zei Tor-
nlie 4 hield haar mond, maar ze nam
zich vas4 voor o m te proberen, of ze
ook mee zou kunnen gaan op die on4-
dekkiugstech4 do°r Nieuw Zeeland-
En of he 4 haar gelukte?

(wordt vervolgd)

DINSDAG 16 FEBRUARI 1960
06-30 Na de douche- 0708 Ensemble Ca*
se Musette olv. Ru van Veen.
07-30 Slui4ing-
-1000 Muziek in de ochtend-
-1100 SLUITING-
-20.00 Nieuws en weersverwachting.
2015 Muziek op verzoek 21 00 Buiten-
lands Weekoverzicht door Dr- L- de Jong
2110 Fado en Flamenco's d°or Amalia
Rodriguez- 21.27 Een muzikaal echtpaar-
de 4wee Pico's spelen veelgevraagde mcd
ley's. 21-40 Humanistisch leven door dr-
J-C- Brand 4 Cors4ius- 21.49 "Walzer-
traume"; Rober 4 Stelz en ziin Weens
O'ket- 22-10 KRO-dansorkest olv- Kla.i3
van Beeck me 4zang d°°r Nelly Wijsbek.
22.35 Eddie Calver4, de man me 4 de gou-
den trompet 22 45 Na 4 and Nelson- Tot
sluitingstijd speelt he 4 orke34 van Nelson
Riddle en zing 4 Na 4 King Cole-
"2300 SLUITING-
WOENSDAG 17 FEBRUARI 1960
06-30 Na de d°uche
07-00 Ochtendgymnastiek olv- Lien Dree

se- Piano: Arie Sn°ek-
-0710 Na de d°uche
07.30 Sluiteig
10-00 Muziek in de ochtend
11.00 Sluiting
2000 Nieuws en weersverwachtnig
20-15 Op >'ei 3 me 4 het Dave Pell-Octe4-
-._o-3,ï Hoorspel: "S;'ho°nn_an_a beveel 4"

21 05 "Alle Tage ist kein Sonnteg"
21-45 Malando en zijn tang°-rumba or-

kes4 me 4 zang
22.19 Negro Spiritual 3 d°or Mur.el Smi4h
22-32 Ouvertures van Ro s«ini.
23-00 Sluiting-
DONDERDAG 18 FEBRUARI 1960
06-30 Na de douche
07-10 Ballroom-Orkes4 van Klat.s van

Beeck-
-07-30 Sluiting-
-10.00 Muziek in de ochtend
11.00 Sluiting.
20.Ü0 Nieuws en weer3verwach4ing
2015 Donderdagavondc°noert: Wierken

van Hayden, Bruch en Schuber'
21-28 De Kun^kroniek
21-53 Ka4holieke Avr'idoverdenking
22-00 C°ncert in A kl- * op een thema

Vivaldi J-S- Bach Ui4v-: Dom
°rganis4 Josef Zimmermann °p
orgel van Keul3e kathedraal-

22-15 Dansmuziek door orkest T°mmy
Rogers

22 28 Jazz van hie1' en daar
2300 Sluiting
VRIJDAG 19 FEBRUARI 1960
OC-30 Na de douche
0700 Ochtendgymnastiek voor de vr°uw

olv. Lien Dreese
07.10 Na de douche (II)
07-30 Sluiting
1000 Muziek in de °ch4end
11-00 Sluiting
20 00 Nieuws en weersverwach4ing
20-15 Radi°-en3emble van Gorard van

mlKrevelen
20-44 Ouver4ure "De kalief van Bagdad ■"

Boieldieu Ui4v-: Londens Philhar-'
monisch Orke34 olv. Jean Ma^inon.'
20 53. Piet Romer draag 4 een verhaal 'voor van Alber4 Helman
20 58 "Du bis 4 Musik" Caterina Valeffte

en Silvio Francesco, zang Orke-'4
Ku-r4 Edelhagen en Die Argen4irios''
21-10 Duke Ellington en zijn orkest-

"Dance te 4 the Duke"
21-24 Hank Williams en zün cöwbóy»'
21-36 Tussen Mozambique en Zambèsi

Les Baxter en zijn o'kest
22-00 Piano-vir4u°zen ui 4 he4:?,j|^|i^?ar,

de jazz
22.14 Engelse componis4en
22.50 Roger Vays3e e-z- ensemble mmv-

Maurice Larcange. accordc°n
2300 Sluiting

GLAASJE: "Heb je gehoord van de
aanstaande feestdagen in Hollandia?"
FLESJE: "Nou en of, ik zal wel weer
°veral tegelijk m°eten ziin!"

KRI-PIK EN KRU-PUK KRANT

DIT IS VAN MIJ
;_este j°ngens en meisjes,
Van de week kwamen er geen inzen-
Ungen binnen-

T°en moe3ten we na4uurliik wel weer
'.elf wa 4 verzinnen- Da 4 stea4 dan ook
hier onder-
Maar We vinden he 4 veel leuker, wan-
neer we gedichte3, verhaal4jes of raad-
seltjes van jullie in de kran4 kunnen
zetten- S4uur je ons dus eens gauw wa 4?
Ie wee 4 toch n°g wel, wa 4 Ie °p de
orief moe 4 zetten?
\an KRIPIK EN KRUPUK, Nieuw-
Guinea K°erier, Hollandia-

Daaaaaag, Kripik e» krupuk,

RAAD JE MEE?
Ik ben een waardev°l v°ch4- Omge-
keerd ben ik een nach4merria voor die-
ren-

UI3I>J/SJ|aUI

Ik ben een huisdier- Omgekeerd ver-
ander ik in een deel van een boom-

In Manokwari is he een drukte van
belang- Hier w°rd4 nl- de eerste Nw-
Guinea veemark 4 gehouden- Ook Jan-
sen is van de partij. Hij hpef4 een dikke
buidel geld bij zich en wil zoveel mo-
gelijk koeien en' ipaardem kopen,, °m
s4teks een flinke boerderij te beginnen-
Maar voorda4 hii besli34 hoeveel die-
ren hij zal kopen, w,ïl hü eers4 weten,
waarop een kalf en een veulen komen
te s'aan. als een k°e f- 400,— en een
paard f 500,— kost.

Kunnen jullie Jansen helpen?

uaiofl j3ia do

ZATERDAG 20 FEBRUARI 1960.
06 30 Na de douche
06-57 Mei4ropole-Orkf34 olv- Dolf v.d-

Linden
07-30 Slui4ing
1230 Programma overzicht
12.33 Roberto Inglez e-z- Orkes4, afge-

wisseld me 4 zang do°r Jamaica
J°hnny

13-00 Nieuws
13.10,The Ramblers olv- Theo Uden Mas

man me 4 vocalisten
13-40 Sportjournaal d°or B°b Spaak
1400 Chico Hamilton Quintet, afgewis-
seld me 4 zang d°Qr, Judie London-
-14-30 Slui4ing- ~*^
2000 Nieuws (herhaling) aansl... weers-

verwachting-
-20-15 Muziek op verzoek .
21.00 "Deep in my heart"
21-45 "Onder ons" Cabßre|tprogrrwniria

met Truu3 Koopmans, Rens van
Dorth en Cas Oosthoek

2200 Ween3 Lich4 muziek
22.14 Lo44e Lenya zing 4Kut weill
22-39 Ber°emde wal3en do°r hc4 orkest

Frank Chack3field
2300 Slui4ing . . ■



Spiegel uit het verleden
Voorlichting in Amerikavroeger

Mee1' n°g dan tegenwoordig kwamen
er vroeger toeristen °p Nieuw Guinea
die speciaal he 4 eiland bezochten om
„wilden,, te °n4moeten en kopie op -e
doen voor krantenartikel °f b°ek.

Soms kwamen ze me 4 a.parte schelpen
sch°ener3 of meer m°dern ingerichte
stoomschepen en altijd waten dergelüke
bez°eken een verrassing. In de eerste
plaate vo°r de 4°eristen, maar niet mmd-
del' voor diegenen die op Nieuw Guinea
werkten en woonden- He 4 gebeurde meer
malen da 4 de bevolking m°es4 worden
uitgelegd wa 4 die vreemdelingen kwa-
men doen en wa 4deze feitelUk verwach
ten te zullen zien- Gebeurde di4 nie4
dan k°nden de leden van de bev°lking
die in aanraking kwamen met de be-
zoekers me 4 de beste wil van de wereld
nie4 begrijpen wat deze men3en feite-
lijk wilden en waarom ze zich zo eigen
aardig gedroegen.

Mees4al was he4 zo. dat de onkunde
van de. bezoekers met betrekking te*
Nieuw Guinea o ntstellend groot was-
Ze negeerden alle ontwikkeling die de
bev°lking was bijgebracht, spraken veel
"ver "3poiled na lives" en klampten be-
stuursambtenaar en zendeling aan om
ui4leg te geven van de "strange custems"
°f the savages.

Da 4 de Papoea' 3 gces4ig kunnen zijn
hebben we al meerdere malen naar vo-
ren gebrach4- Wa4 ze evenwel op he4

gebied 'Van he 4 voor de gek houden van
vreemdelingen presteerden behoort wel
te 4 de mees 4 krasse stealt'e3 die ze ooi4
op da4 gebied te zien gaven-

Jaren geleden bezoch4 een groot Ame-
rikfaians jach4 Hollandia- T°en waren
er nog maar enkele teko's en een weg
langs he4 strand waar een aante. kleine
prauwtjes lagen- In de balai van Hol-
landia lag he 4 eilandje Kaiu Pulau te
dromen in he 4 water en hier en daar
zag men een prauwtje °p weg naar de
bron om wate 1" te halen of terugkerend
van de 4uinen.

Bij aankoms4 van een b°°t was dat
evenwel heel anders. Zodra de b°o4 de
landtong aan de ingang van de baai
was gepa33eerd schalde he4 tUssen de
bergen: kapal°, kapalo (een b°o4, een
boot)

De k°ms 4 van de Amerikaanse b°o4
was evenwel aangekondigd en de Be-
s4uursamb4enaar en de zendeling had-
den van tevoren de mensen ui4gelegd
wie de bezoeker 3 waren- De leider van
de bezoekers was medewerker aan een
krant in Amerika "The New Vork He-
rald Tribune" en Amerika was een groot
land, z°da4 vele mensen de verhalen
zouden lezen die de leider in ziin kran4
zou schrijven over de bev°lking van
Nieuw Guinea-

Toen vroegen de mensen van Hollan-
dia en omgeving wa 4 de vreemdelingen
eigenlijk wilden gaan zien. De beide
Hollanders die na4uurlijk wel he 4nodige
van de Amerikaanse mentelitei4 hadden
vern"men vertelden teen, da 4 ze in de
eerste plaa4s "wilde" mensen wilden zien
maar na4uurliJk ook niet zouden versma
den om een bezoek te brengen aan de
dol'pen in de baai- De hoorders trokken
hun wenkbrauwen op ten teken da 4 ze
hel hadden begrepen- Op welke wijze
kwam pas later uit-

Heel de baai was in rep en roer: Ka-
palo, kapalo- Dil maal z°uden rijke men
«en komc ien wie weet wa 4 die allemaal
voor bijz°ndere dingen zouden mee-
brengen en allicht zou er iets alvallen
v°or de kinderen- De school was al be-
gonnen, maar 4°en de kree 4 "kapalo"
klonk was er geen houden aan- De on-
derwijzer gaf vrij vo°r die dag nie-
mand zou aandach4 hebben voor de les-
sen:

Tientellen prauw4le3 werden in zee
geteokken en omri ngden he 4 langzaam
binnenvarende 3chip- Filmcamera's snor
den, de passagier 3 renden van stiuur
naar bakb00rd om niets te missen van
de aanblik van baai, dorp en men3en-

Bij de aanlegsteiger wach44en he4

Ho°fd van Plaat3elijk Besteur en de
zendeling. He 4 was hun opgevallen da4

e 1 maar weinig mannen aanwezig wa-
ren, maar die zouden steaks aan komen
zetten- Wie wee 4 4rokken ze wel hu(n
kleren aan °m te laten zien da 4 ze hier

al on4wikkelde lieden waren in de baai-
He4 bleef echter nogal 34il- Pleeh 4ig

wa3 de aankoms4 van de sloep, da be-
groeting had plaats en teen ging he 4 ge-
zelschap de wal op onder leiding van
de beide Hollanders- Toen de groep de
brug wa3 overgegaan en aan de rand
van he 4 bos stend ui 4 te kiiken over de

baai, klonk plo43eling een hevig ge-

schreeuw ui 4 de bossen o m de baai enme 4 veel lawaai ste'-mde een vijftigtal
mannen- ui 4 de struiken naar voren- Zewaren naak 4 op hun lendengci'del na.
°ver hun donkere huid hadden ze me 4
kalk fantastische figuren en krokodillen
geschilderd, rondom hun ogen een wittering en in hun handen schudden ze drei-
gend lange me 4 bosten veren versierdesperen in de rich4ing van de bezoekers
Hier on4s4ond een groo4 tumult- De Ame
rikanen renden over de brug terug, maai-
de dappersten filmden de hele sCene.

Gezaghebber en zendeling sprongen
meteen naar voren en schreeuwden wa 4
ze konden o m zich ver34aanbaar te ma-
ken- "Wa 4 mankeer 4 jullie ,pas op wan 4we weten niet eens of de bezoek.(>""■■■
wapens bü zich hebben. Enigszins ja
hun wiek geschoten retireerden de "wil
den" vooral toen ze hoorden dat de be-
zoekers steak 3 hun dorp wilden komen
zien.

Toen maakten ze da 4 ze weg kwamen
TerwiJl de Amerikanen nog danig "ver-
stuur weer teruggingen naar hun Ke'.ip
probeerden de Hollanders ui4leg 4e ge-
ven, maar er werd maar half geluisterd-
De bezoekers w:R 3elden ervaringen n:4
de een riep dit de ander da4- ZëndeHng
de Neef hield een heel verhaal ove" de
wilden die ve>' in he 4 binnenland woon-
den en da 4 was nog heel wa 4 ander. rten
hier aan de kust- Hier kregen de menten
al onderwüs en de bezoeker 3 zoudens4raks kunnen zien hou ver ze daarmee
al gev°rderd waren-

Intussen waren de "wilden" buiten
he 4 gezich4 van de Amerikanen de ri-
vier in gedoken om zich te wassen-
Lang 3 een omweg bereikten ze hun prau
wen die op de plaats Van de tegen-

woordige Werf lagen en snel r°eiden
ze naar huis- Daar gingen ze zich 3nel
kleden en teen de sl°ep van he 4 Ame-
rikaanse schip aanlegde bij de lange stei
ger van hei- dorp stonden dezelfde "wil-
den" daar gekleed en wel de gasten te
begroe4en.

.Ook hier wed druk gepraat en ge-
fotegratfeerd, de sch°dl werd| _bsz°elil
en de gakten luisterden naar he 4 zingen
van de kindeen-

Toen begon de handel in ethnografi-
ca en menig stek van vool' een deskun-
dige vrij grote walairde werd geruild
voor wa .snuisterijen, tiabak, messen

rgeli"'.
's Av°nds werden de Hollander' °p

'nip ui1" -nodigd vo°r een gezellig'
samenzi-in. BiJ he4 lich4 van de maan
kwamen de verhalen los- Men beleefde
des4ijds /zoveel da 4 een journalist1 en
vooral een Amerkaanse ui4ermate inte-
resseerde-

De leider bel°oi'de gril' hun een num-
mer van he 4 blad waarin hii zi.in erva-
ringen in H°llandia public-erde te zul-
len zenden-

Diezelfde avond vlamden de .vitren
op Kaiu Fulau- Daar weid "nde1' de
kleuren en geuren verteld door de
4ig mannen hoe ze de Amerikanen had-
ren bang gemaak4-
fjo0 /e gereageerd hadden wa4 oleze
gedaan had en die en gelachen da4 er
werd- Ze hakten op eikaars schouders
en hei ene lachsalvo na het apderd
wet.'-klonk. Ifeo] zeke 1- wisten /e bv- dal
de Amerikanen hun nie4 hadden her-
kend '-"on ze later gekleed en wel °p

de steiger stenden om hen^p te Wach-
ten-

Maanden later bracht de pos 4 in Hol-
landia een dik pak kranten. He 4 a"Mkel
over H°llandia voerde een ve44e kop:
"NfcVER I SAW DEATH SO NEAR"

Het lot der Chinezen in Indonesië
Indonesiërs betwijfelen dat zij hel land zullen verlaten

De Amerikaanse Journalis4 Joe Ner-
bonne schrijft uit Bandoeng: Ondanksde paniekstemming der Chinezen alhier
be4wiJfelen de Indonesische ambtenaren
sterk da 4 er velen van hen he 4 land zul-
len verlaten-
Een ambtenaar meende: "Natuurlijk nu
zeggen ze dat ze het i ancj zunon vei'Uv-
ten, omda4 zij denken da 4 er geen werk
meer voor hen is, maar wach4 en kilk
s4raks maar eens"-

In paniek kopen de Chinezen momen-
teel alles wa 4 los en vas4 is °m nie4
met de roepjas te moeten bliiven zitten,
di 4 ter voorbereiding van een algemene
exodu3 ui 4 Indonesië-
Daard°or ziin de prijzen hemelhoog ge-
stegen- Geïmporteerde fietsen zijn zelfs
voor een tegenwaarde van 800 dollal'
verkocht-

Joe Nerb°nne heef 4 pas een ze3daagse
reis door West Java gemaak4 in gezel-
schap van minister Soebandrio, om e en
onderzoek in te stellen naar de reac4ie
der Chinese winkeliers op de we4 die
hen van he 4 pla44eland verwijdert

De ui4wi-izing werd op 1 Januari van
krach 4. Sindsdien werden duizenden
Chinezen, sommigen met. de tevPlver in
de rug, geforceerd om hun winkels op
he 4 pla44eland te verlaten-
Velen hunner zijn v°brlopig in kampen
"ndergebrach4 in de buur 4 van grotere
steden-
NAGENOEG EEN MONOPOLIE

Minister Soebandrio deelde mede dai
de regering de Chinezen Van he 4 pla44e-
land verwiiderde daar deze nagen°eg
he4 monopolie hadden in de dorpshandel
Door hun sobere en werkzame levens-
wijze hebben zij een °verheersende
greep gekregen °p de economie van In-
donesië.
De regering is van plan om; hun supre.-
ma4ie in de handel te breken-

Bü de nieuwe wet mag een Chinees

slechts dan :'n een kampong bliiven wo-
nen wanneer hij Ind°ne3isch burger
word - De meeste Chinezen wen3en hun
landaard te beh°uden als Peking-Chine-
zen- Daar Indonesië de regering van
TsJang Kai Tsjek nie4 erken4, stean de
aanhangers van Formo 3a al 3 s4aa4l(Izen

te b°ek-
Er zijn nauwkeurige gegevens van he 4

aantal der Chinezen- De beweging in he 4
plaat3Je TJandjoer teon4 de omvang van.
de schif4ing

Na 1 januari werden in drie weken
4üd 9-297 Chinezen ui 4 de omliggende
kampongs in een kamp te Tjandj°er on
der gebrach4; daarbiJ bevon-
den zich nog 32 Nederlanders, 186 Ara-
bieren, 12 Hindoe» m 32 staatlozen.

Circa 500.000 Chinezen ziJn 1-eeds dooi-
de uitwijzing geteoffen- Er wonen °nge-

veel' 2.500-000 Chinezen in Ind°nesie-
Echter he4 grootte gedeelte leefde reeds
vo°r de uitwijzing in de grote steden-

In sommige streken heef 4 de regering

haar maatregelen enigszins verzacht,
door de Chinezen teestestea-n gedurende
de dag vaa1' hun winkels terugtekeren-
Zij dienen echter gedurende de nach'
in de kampen verblijf te h»uden-

De redenen van deze verzachting wis-
ten verschillende v°oraan3taande Indo-
nesiërs te vertellen, zijn de moeilijk-

heden die de regering on4moe4 in he 4 °p-
ze44en van coöperaties om de winkels te
vervangen-
De wet, is bedoeld »m de kamponghandel

in handen der Indonesiërs te krijgen rp
coopera4ieve ba3is.
In een buur 4 in Wes 4 Java bev°ml n
zich 2000 veria4en Chinese winkels, maar
slechts 269 konden w°rden overgenomen
do°r l°cale coopera4ieve groepen.
Meer dan 1700 van de winkels in die
buurt werden gesl°ten en bleven gego-
ten, men zag geen kans °m ze te reorga-
niseren. Een fou4ieve veronderstelling is
°°k gebleken da 4 de Chinezen riJk waren
He 4 grootste gedee4e bleek beteekkeliik
arm te ziJn-
Hel is zelf3 tw jjfeiac h4ig da4 velen °°k
indien ze zouden willen he 4 land kunnen
verlaten- Eenvoudig Smda4 ze de ui4l'eis
vergunning (66 dollar v°or man en
vrouw) nie4 kunnen opbrengen, of wel
da 4 ze een passagebilJc4 nie4 kunnen be-
telen.

Mensensmokkelarij
Per jaar 3000 Hindoe's

naar Engeland

Ui 4 B°mbay wol'd4 gemeld da4 P d-
mier Nehru vas4 beslo 4en i 3 om de groot
-■'cheepse smokkel organisatie om zijn on
derdanen naa>' Engeland te smokkc-U n
i- vernietigen-

De gesmokkelde Hindoes zijn
het merendeel afkomstig uil de zeen1
arme steeken der Punjab-pr°vincie in
he 4 Noord-we sten van Hindia- Zü beta-
len aan de smokkelaars 1500 dollars v<- >i
een, vals Pasp°ort en illegaal transport-

Ter aanmoediging beweren de smokk"
laars aan de mannen h°og betaalde he
trekingen te kunnen aanbieden en aai.)

de vrouwen bel°ven ze "vo°mame
genoten". Punjab meisJes ziin de mooi-
ste meisje 3 van Azië en zee1' in tre ic
al 3 bruidjes.

He4 overgroot gedeelte van de 100 000
Hindoes die nu in Engeland w°nen zi/i

n De meesten gaa4 he1 i
zo best, ZO dat de nieuw aangekomen<-n
moeite hebben om werk te vinden- 1 'estal reeds al hun hebben en hal-
den aan de man gebrach4 hebben v 'paspoort en rei3k°s4en, leven de m
ten van de hand in de tend-

O »k de meisjes zijn teleurgesteld. Van
de 4°egezegde "vo°rname ech4geno4en"
komt meestel nie4 veel 4erecht- Soms
worden ze uitgehuwelijkt aan een h°nfT
rige Hindoe, die zich zelf nie4 eens
kan onderhouden-

De meisJes ziin daar hulpeloos tegen
wan4 d°or. hun cnwe44ig verbluf kun-
nen ze nergen3 om hulp aankloppen

De Indiase regering heef 4 reeds ver-
schillende smokkelaars laten arres4( r n
waaronder Engel3en, Fransen en Itö*
lianen-

Voorlopig nog geen man naar de maan
Robots doelmatiger dan mensen

Een prominent Russische geleerde
waarschuwde zün collega's tegen he4

voorbarig zenden van e<sn mens in de
ruimte me 4 de bijgadachte om een pr°-
pagandis4i3che overwinning' te boeken
op de Ver- Steten-
Hij suggereerde da4 in de nabi-te toe-
ko_n';? bemande ruimtevaar* slechte wei-
nig ..f Reen wetenschappelijke waarde
zou hebben-

Pr°f. Pe4rovich van de Acadeplie der
Wetenschappen gaf al3 ziin mening dat
bemande ruimtevaar4 nie4 een algemeen
doel was zelfs geen prioritei4steak del'
Russen. De welen3chap is el' nie4 °p ui4
om sensatie te zoeken maar om feiten te
verzamelen, aldus de professor-

Di4 w°rd4 echter in Amerikaanse krin-
gen betwijfeld; deze zijn van mening
da 4 de Soviet-proeven me' lange afstand
raketten de vo°rl°pers zijn van beman-
de ruimtevaar4-

Prof Pete°vich ze 4 uiteen da 4er nog
lange 4ijd voorbii zal gaan alvorens de
men 3 de d°elma4ige au4oma4ische uit-
rusting van een ruimteonderzoek kan
meeste w°rden- Daarbij kom 4, voeg 4 de
prof. er aan tee da4 de veiligherd3maa4-
'ce;elen voor een menselUk wezen in de
ruimte uiters4 gecompliceerd ziin z"wel
v°or de vlucht zelf als voor de mogelijk-
heid °m fei4en te verzamelen-

He 4 commentear van de profe-ssor
heef 4 een kalmerende invloed °p de da-
gelijkse fei 4en en fan*asien in de kran-
ten in Moskou- Zijn commentaar slui4
aan op de ernstige waarschuwingen
die enkele Russische geleerden enige
weken geleden hebben laten h°ren tegen
"goedkope sensatiezucht" om de toekom<;4

plannen en de succe33en in he4 verleden
in de pers te populariseren-

Ondanks diverse 4ips van Russische
geleerden dat de volgende pogingen om

in de ruimte door te dringen zou. -1

liggen in hel "schieten" naar de plane-
ten Venus en Mars, zei Prof- Pe1'
da 4 he 4 onderzoek °p de eer3te pla
maan zou gelden, daar de maan
verondersteld van de zelfde origine
zijn als de aarde.

LANDEN OP DEMAAN KAN NOG
JAREN PUREN.

Er op wiizend da 4 de gegevens ver
kregen van instrumenten die op de
pervlakte vi - > geland zijn v :
veel meel' waarde zün dan mformnMe
van kunsmaMge maansatellieten, me-
de professor da4 he 4 n"g Jaren zal duren
alvorens he4 probleem van he4 au4<>rna-
Usch landen "p de maan en he4 delica-
te en moeilüke vraagstuk voo 1'een terug
voeren van de instrumenten naar de aar
de zal zijn opgelos4-

WiJ sterm n°g '/-" ver verwijderd . r

de oplossing da4 he4 zelfs nog nie4 mo
Hik i3 he: gehale probleem te ove1

waarschuw 4 de professor-
De professor eindig 4 zijn artikt,

he 4 terpedoren van de illusie van scha-
vers over ruimtevaar 4- Zoals de zakei
34aan is el' ternauwernood enige real
in he4 droombeeld van "interplanetair
teurisme" noch van commerciële °ntg)

ning van de materialen, op ruimtehei"-
-me- Verder hekel4 de professor het idee
als zou de maan al3 "pstepje gebi:i
kunnen worden voor interplane'
vluchten. Inderdaad geef 4 hl. 4oe, da-
zwaartekracht »p do maan een zesde ■van die der aarde z°da4 voor vertrek
van de maan minder energie nodig

dan voor Cen s4ar4 van de aarde-
Desondanks is een interkplaneteire satel
lie4 van de aarde voor di 4 doel te prefe-

reren-



Vijftig jaar Hollandia

Langzaam, maar zekeI', worden de plan
nen werkelijkheid- De raamaffiche 3 voor
deelname aan de wielerweds4rjiden ver-
schijnen ëerdpagfe- He4! enthousiasme
bil de au4ochtonen van de baaikampongs
voor de prauwenraces is groo4- De Pasal'
malam word 4 de groot3te in Hollandia
oojt geh°uden- o°k de schermers heb-
ben zich bereid verklaard een demonstea
lic te geven. U moe 4 echtel' nie4 ver-
geten da4 er °p 30 april weer een feest
dag is- Doch da 4 programma i 3 min of
meer 4radi4ibneel, daaraan word4 nie4
«e4°rnd. He 4 vuurwerk zal al 3 gebrui-
kelijk, °p 30 april plaate vinden- Het
programma van di 4 vuurwerk zal reed3

bekend worden gemaak4 in he 4 program-
ma da4 vo°r 7 maar 4 word 4 ui4gegeven-
En U zul 4 bij lezing daarvan, beseffen
da 4 het vuurwerk ook di 4 jaar weer
grootew°rd4-
Heef4 U, tussen 4wee haakJe», °°k Uw
biidrage al geleverd vo or he 4 Monu-
men4? Nie, artle bijdragen behoeden
tientjes of meer te zijn- Ook Uw gul-
den ia hartelijk welkom- De publica4ie
kan geschieden °nder de kwalifJca4ie
„N.N". He 4 Oraniecomite werk4, de deel
nemelB werken- Mogen wij v°°r deze
ideine bijdrage op U rekenen?

Frange boerenterden
gearresteerd

De Franse poü4ie heef4.in Pari.l 3 de
leider van een uiterst rechtee boerenol'-
ganisa4ie gearresteerd-
HiJ was acief be4rokken bij een botsing
in Amiens tussen p°litie en betogende
boeren, waarbij 51 politiemannen en 70
demons4ranten werden gew°nd.
De boeren, ongeveer 35-000 man stek,
hielden een beteging tegen de landbouw-
politiek va».i de Franse regering-
Maar 4°en een gloep ex4remis4en onder
hen van de verbitterde stemming ge-
bruik4 maakte en onde1' he 4 geroep van
"Leve Massu" en "Algerije blijf 4Frans"
naar he 4 hoofdbureau van polie4ie op-
marcheerde, greep de sterke arm der we4
in- De demonstranten verdedigden zich
4ien uur lang me 4 stekken en stenen,
maar legde he4 loodJe 4oen de poli4ie
traangas in de strijd brach4-

Smaldeel der vloot
in Casablanca

Hei smaldee! I van de Koninklijke Ma
rine brengt een bez°ek aan Casablanca.
De kruiser "De Ruyter," ds Jagers "Dren-
the" en "Gelderland", he4 frega4 "De
Bi44er" en de Onderzeeboo4 "Zwaardvis"
blijven in Casablanca te 4komende maan
dag-

De smaldeel commandant, de comraan
deur Ferwerda bracht gisteren een of-
ficieel bezoek aan de gouverneur van de
sted- Op het programma v°°r de beman-
ning s4aan enkele excursie 3, 4wee voe4-
balweds4riJden, een hockey en een ten-
nismateh-

kamercommisssie verzoektIntichtingen overde West
De vaste commissie in de Tweede Ka-

mer v°or Suriname en de Nederlandse
An4illen heef 4 de regering verzocht te
te worden ingelicht over de algemene
maatregel van rijksbestuur op Curacao-
De commissie vraagt o.m. 0f he4 waar is.
la 4 de opposi4ie in de eilandsraad d'^
rijksregeling om nieuwe verkiezingen
heeft verzocht

De commissie wil verder ingelicht
w°rden over de jongste ontwikkelingen
bij de associa4ie van de Nederlandse An
'illen me 4 de Euromark4.

Egypte nationaliseert
Bankinstellingen

In Egypte is de rege'ingsinvloed op

he 4 economische leven dras4isch ui4ge-
breid door de na4i°nalisa4ie van 4wee
grote bankinstellingen-

De regering heef4 de aandelen overge-
nomen, zowel van de na4i°nale circula-
4iebank, als van de grootete handelsbank
van da 4 land- "

Mysterie van de
verdwenen kikvorsman

He 4 mysterie van de in 1956 plotseling
in de Zuid Engelse wateren verdwenen
kikvorsman, kpl- l4z- Crab zal volgende
week opnieuw in he4 Britee Lagerhui3
worden besproken-

Crab verdween tijdens he4 bez°ek van
Chroestsjev en Boelganin aan Engeland

en korte 4ijd daarna werd een on4ho°fd
lichaam van een kikvorsman gevonden
in de buu" Van Portemou4h, waar de
Russische kruisers lagen-
Binnenkort w°rd4 el' echter in Engeland
een boek gepubliceerd, waarin aan de
hand van dokumenten w°rd4 verteld
da 4 Crab nog leef 4 en in Rusland werk 4.

O.-Duitsland vertroetelt
kleurlingen

Een arbeider in o°s4-Dui4sland ver-
dien4 180 te 4 200 mark per maand, maar
Oos4-Duiteland verleen4 34udiebeurzen
aan Aziaten en Afrikanen en geeft de
studenten een toelage van 350 mark per
maand, beneven 3 vrij kleding en huis-
vesting- Om deze studiebeurzen te finan-
cieren besteed 4 Oos4-Duitsland jaarlijks
10.000.000 He4 gevolg is da4 ruim 2000
studenten college l°pen aan de Duitee
universiteiten, Jongelui die afkoimstiig
ziin van 40 verschalende Afr°-Azia-
tische landen-

Het leerjaar wordt v°orafgegaan door
een eur 3us in de Dui4^ teal en een leer
gang in communisMsche beginselen-

srighten your ijeu

THE BEST TOOTHBRUSH YOü C.AN BUY I'M?| Jf

ZEVENDE VERANTWOORDING
HOLLANDIA MONUMENT-

I\i n ..if4 van iedere burger ad 100 een 4,
geeft °ns he4 Hollandia Monument"-
Vorige veran4w°ording f 605,96
ZE. de Gouverneur f 100—
AdJudant van ZE. f 10,—
N-V- Nigimij f 250 —T- v- W- f 10 —
To4aal teans binnengekomen f 975,96

ORIËNT THEATER verteCn4 heden 13-2
en mal'gen 14-2 een western van- 4opklas
se me 4 spelers als Tab Hunter, Kateryn
G'an4 en Van Heflin in:

"GUNMAN'S WALK"
In cinemascope en technicolor-
Holl- Binnen heden 13-2: QUANTEZ"
met Fr.cd Mac Murray-
Sent&ni heden 13-2: "THE LONG WAIT"
me4An4hony Quinn-

REK vertoon 4 in H°llandia-Binnen °p:
14-2 "TARZAN DE AAPMENS"
15-2 "I VANHOE"
16-2 "LAST COMMAND"
17-2 Op vele verzoek "PEYTON PLACE

1 voorstelling aanvang 20-00 uur-

Afdeling Amusement "EDO" verte°nt
op 15 februari uitsluitend vo°r haar le-
den de bekroonde film "LA STRADA"

Vanaf heden verkrijgbaar bii:
BOEKHANDEJL: GEBR- TERLAAK.
[Handleiding voor 't halen van een rijbe-
wijs) uitgave A-M.C- Prij3 f 1,25

r
Indisch Tonteelgezel3chap:

ROOS VAN SERANG, opbreng 34 t-b.v-
H?< Hcl'^ndia M°numen4-

-\ ~r*m',:

,TE KOOP: wegens vertrek aangeboden
hiotor, 250 cc, N-SU-Max, bouwjaar
"1955, 30-000 Km- gelopen. In goede stea4
prijs f 600,—, Boerboom, G-A.D- na 1400
uur- v Ha3selts4raa4 687, NoordwiJk-

VERTROUWDE

A<Jêmmj
PREPARATEN

VITAMINES
Hoogwaardige Aceplex-Multi dragees,

Aangenaam smakende
Vitamine-C tabletten
in praktische kokers

ZONNEBRANDEMULSIE
voor bescherming

zonder dat de huid glimt

JODIUMTINCTUUR
in onbreekbare verpakking

VERZACHTENDE THIJMSTROOP
PRAKTISCHE HUIDZALVEN

yoor verzachting en desinfectie

LUICHTPOST SLUITING IN DE
KOMENDE WEEK

Maandag: Merauke — Tanahmerah —Iliak (ex 4te 06-30 u- )
Dinsdag-: —W°ensdag: Wamena — Lae — Sydney
Donderdag: Biak — Manokwari — So-
r«ne — Amsterdam — D.'akarta-
Vrijdag: —Za4erdag: Biak — Manokwari — Sorong— Fakfak — Amsterdam-
Voor nadere inlichtingen 4fn. 114-

Nog steeds jacht op
mysterieuse duikboot

De Amerikaanse marine heef 4 meege-
deeld da 4 zij diepteb°mmen, opsporings
appara4uur en andere duikbiootbesteiJ-
dingsmiddelen heef 4 verkocht aan Ar-
gentinië- Dit materiaal zal worden ge-
bruikt bij de Jach4 °p de onbekende
duikbo0*- in de Golf van Nuevo- V°lgen*
berich4en van enkele Argen4ijnse radio-
-s4ation3 heef4 de onderzeeer donderdiag
een poging gedaan °m aan de opper-
vlakte te komen. He 4 schip zou weer
zijn gedoken 4oen he 4 werd aangevallen-

_______o_____B =z_" 1^

HET HORLOGE DAT MEN NOOIT OPWINDT

I Tijdelijke prijsverlaging; VESPA scooters i
VESPA 125 cc type 1959 thans F- 18SO,—
VESPA Grand Luxe type 1959 thaus -- 2100,«

VESPA Grand Sport type 1959 thans » 2200,--

VESPA SCOOTERS I
___. TREKKEN SNEE OP

VESPA DEALER VOOR veren fantastisch
UALLANDIA MANOEUVREREN GEMAKKELIJK
_,_,*__. _i-fc.«_"____>.*» VRAGEN WEINIG ONDERHOUD &

HM. ÓcChfc (fCtC^ t ZIJN VEILIG EN BETROUWBAAR- g
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