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Frankrijk'satoombom geslaagd
in net hart van de Sahara

Frankrijk heef 4 haar eerste atoombom
404 on4pl°ffing gebrach4-

In PariJs js officieel bekend gemaak4
da 4 gistermorgen °m zes uur GMT me4

succe3 een a4o°mbom i 3 geëxplodeerd op
he 4pr°efterrein in het hart van de Saha-
ra- De bom was bevestigd in een ma34

aldus de verklaring en he 4 gebruikte
explosief was plu4°tiium.
Frankrijk heef 4 zich hiermee gevoegd
bij wa 4 genoemd wordt de kerncliub
die te 4 dusverre uit de Ver- Steten, de
SovJet Unie en Engeland, bestend deze
drie mogenheden hebben reeds sind3 1958
geen kernwapen» meer te 4 ontploffing
gebracht-

lnte3sen hebben de Franse luchtvaar4
autoriteiten bekend gemaakt da 4 de
vliegbeperkingen b°ven he 4 vliegterrein
vandaag alweer gr°tendeels worden in-
getrokken- Volgens de eerste waarne-
mingen in de Sahara zou de radioac4i-
vttei4 na de ontploffing ruim beneden
de gevaarlijke gten3 zijn gebleven-

De Franse minister van Defen3ie, Me3-
mere, heef4 op een persconferentie ge-
aegd dat de atoomb°m in de Sahara vo°r
.aJn land een besli3Sende step is gewees4
maar da 4 Frankrijk daarmee zijn doel

nog niet heef 4 bereikt- Da 4 doel is een
sterke s4rijdmach4 die me 4 atoomwapen-3
is uitgerust en die in staat zal zijn °nder
alle omstendigheden. tespec4 af te dwte-
gan v°or de nationale onafhankelijkheid-

Op de vraag van een journalist of
Frankrijk ook een waterstofbom bezat,
zei Mesmere dal dit probleem in over-
weging was genomen-

De atoomexplosie heeft heel wat af-
keurende reacties uitgelokt- Verschei-
dene Oosteuropese landen beweren 4han3
e_j_ deze explosie in s4rijd is me 4 de af-
spraken die in de Ver. Na4ies ziin ge-
maakt

Ghana heeft alle ac4iva van Franse
firma's bevroren om daarui4 de even-
tuele schade te dekken die de explosie
de bev°lking zou kurnen toebrengen.

Uitvaart Kardinaal
Sepinao

De o°stenriJkse kardinaal König die
de uitvaart zou celebreren v°or de over-
leden primaat Van Yoegoslavie, kardi-
naal Stepinac, is onderweg van Wenen
naar Zachreb ernstig gewond bij een
autoPngeluk- Hij is met hoofdw°nden
opgenomen in een ziekenhui - Het stof-
felijk overschot van kardinaal Stepinac
is plechtig bijgezet in de kathedraal
van Zachreb- AainvankeliJk wilctye de
regering in Belgrado geen toestemming
geven vo°r een begrafenis in Zachreb
d°ch teok op he 4 laa4ste ogenblik haan-
weigering in- De kardinaal is woens-
dag overleden in _|ijn geboo/rteplaajte
Krasgijj, waar hii onder huisarrest
s4ond-

Beslissende aanval
op Duikboot

In Argen4inie wordt vandaag de beslis
sende aanval verwach4 °p de geheim-
zinnige duikboo4 in de Golfo Nuev°-
E' is bü de baai een enorme vl°o4 sar.
rnr-ngeteokken waaronder negen terpedo
bootj agers? een flo44ielie fregatten en
drie korve44en.

De jach4 is nu al 4wee weken aan de
gang zonder da4 enig re3ultaa4 is be-
re4k4- V°lgens berichten ui 4 Buenos,
Aires z°u de Argen4ijnse publieke opj.
nie zo langzamerhand he 4 geloof in de

aanwezigheid van de duikboo4 hebben
verl°ran.

De autoritei4en houden vol da 4 die
er wel i 3, d°ch °ver de aan de gang
ziinde opera4ies bewaren zii een vol-
steek4 sMlzwij gen-

De Argen4ijnse marine heeft een com-
muniqué ui4gegeven waarin word 4 ge-
zegd da4 zich in de G°lfo Nuevo 4wee
vreemde duikboten bevinden. Daarvan
zou e 1 een ziin beschadigd.

Opvallend is da 4 de marine nu pas een
duidelijke ui4spr_tak over de kwes4iiie
doe - De berichten die te 4 nu tee oVer
de duikbotenaffaire de wereld in zijn
gegaan waten afkoms4ig van kran4an(
en radi°s4a4ions en spraken elkander ge-
regeld tegen-
Engelse spoorwegstaking

gaat niet door
De spoorwegsteking die in Engeland

dreigde gaa4 nie4 door- De drie vak-
bonden van spoorwegpersoneel zijn na
een langdurige bespreking op het minis-
terie van arbeid in Londen acc°ord ge-
gaan met een salarisverhoging van vilf
procent- Dit aceoord is niet onder .alle
omstandigheden definiMef- Er zal n°g een
bespreking v°lgen over een rapport da4
op he 4 ogenblik d°or deskundigen over
de spoorwegsalaris^n word* °pges4eld-

Nadere berichten uit I-°n.den melden
da 4 er nog steed3 grote ontevredenheid
bestea4 onder de Bri4se spoorwegman-
nen- Hoewel de na4i°nale unie van
spoorwegpersoneel als de meest hals-
starrige van de drie spoorwegvakb°n-
c.w .- e, : gegaan me 4 een salaris-
verhoging van vitt pr°cent, waardool'
een dreigende staking werd voorkomen.
heef 4 een deel van haal' leden zich

daar nie4 bij kunnen neerleggen- De
secretaris van de Londtense atfdeJliin.'iheef 4 tegen vanmiddag een pro4e34mars
naar Tr-afalgar Square in het centrum
van de sted aangekondigd- Hü meenI-
da4 me 4 de teegestene vijf procent sala-
risverhoging nog lang niet anc hangende
problemen uit de weg zijn geruimd.

Controverse in
Arabische Liga

De zi44ingen van de Raad van de Ara-
bische Liga in Cairo ziin voor onbepaal-
de tijd uitgesteld- De Liga ondergaat
nu de grootste crisis in de 15 jaar van
haar bestean, want Jordanië en de Ver.
Arabische Republiek hfebben op - som-
mige gebieden diepgaand verschil van
mening-

Jordanië is sterk gekant tegen een
zelfstandige 3te4us van Pales4iJnen en
tegen de omlegging van 4wee zijrivie-
ren van.de Jordaan. De VAR wil de zij-
rivieren omleggen, omdat di* een
tegenmaateegel i 3 tegen he 4 plan van
Israël om de Jordaan te gebruiken voo_-
de bevloeing van de Negeb w°es4iJn-

Proces contra
van Riens

He 4 pr°ces tegen de Nederlandse mar-
conis4 Van Riens in Bos4on begonnen
me 4 de beschuldiging d°°r de open-
bare aanklager-

Hii voerde als mo4ief van de mo°rd
op Lynn Kaufmann aan da 4 de mar-
c°nis4 zijn verhouding me 4 haar wenste
4e beëindigen- Ook me 4 andere dames
aan boord van de Uteech4 z°u hiJ ver-
houdingen hebben aangeknoopt- De open
bare aanklager vond he 4 een aanwij-
zing da 4 de beschuldigde me 4 een alibi
was komen aandragen n°g vo°rda4 er
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Mr. Bot bezocht Australisch N. Guinea
Uitstekende indruk van Papoea regiment

Bezoeken aan economische objecten en
aan scholen hebben vooral de zesdaagse
reis gekenmerk4, die Staa433eereteris Bot
do°r Australisch Nieuw-Guinea maakte.
na ziin bezoek aan het Nederlandse deel
van dit eiland-

Als eerste plaats in Papua/New Guinea.
da 4 op 4 februari Jl- per vliegtuig uit
Hollandia werd bereikt, werd Lae be-
zocht, hoofdplaats van he4 district M°-
robe. Hier vond, ten huize van de waar-
nemend "District Commissioner" in de
av°nduren een geanimeerde ontmoeting
plaats me 4 een aantal prominenten uit
dit kus4stedJe-

De volgende dag bez°cht de S4aa4sse-
crete_ri» he4 oorlogskerkh°f en de boteni-
'che tuin in Lae, en vervolgens he 4 land
b°uws4a4ion Bubua, he 4 vee4eel4s4a4ion
Etep en een aan4al caca°- en aardno4en-
ondernemingen in de grote Markham val
lei- Per aute werd de reis °p 6 februari
voortgeze4- Na een bezoek aan een vee-
teelt- en melkbdrijf in Zenag, bezichtig-
de mr- Bot in Butolo he 4 goudwinnings-
bedrijf van de BuMo Dredging Compa-
ny en de triplexfabriek van de Comm°n
wealte New Guinea Timber Ltd. Ook
he4 herbebossingsprojec4 ter plaatse werd
die dag in ogenschouw genomen-

He 4 volgende plaatste da 4 per aute
werd bereik 4 was Wau, waar Staate3e-
creteri3 Bot op 7 februari de opening van
een inheems clubgeb°uw büw°onde en
hiJ daadwerkelijk aan deze plechtigheid
deelnam door een prijs uit te r ejken aan

de winnende sportclubs- Dezelfde dag be
zoch4 mr- Bot vo°rts een fl°rerende kof-
fie onderneming, het gouvernemen4sva-
kantiecentrum, alsmede het goudwin-
nings- en hou4bedrijf van de New Gui-
nea Goldf-elds Ltd-

Een vlieg4uig brach4 mr- 804 vervol-
gens op 8 februari naar de hoofdplaa43
port Moresby- Dezelfde dag werden het
hospitaal te Taurama en het kampement
van het Pacific Islands Regiment be-
zichtigd- Van di4 opleidingsin3ti4uut
kreeg de S4aat3secreteris een uitetekende
indruk.

De volgende dag legde S4aa4s3ecreteris
Bot een krans op het oor iogs!kerkhof,0gs!kerkhof,
waarna een bezoek werd gebrach4 aan
de z-g- "Secondary School", he 4 land-
b°uw-vee4eel454a4ion en een rubberen-
derneming te Sogeri- De dag eindigde
me 4 een buffe4diner ten huize van de Ad
ministeator, de hoogste gezagsdrager in
Aus4ralisch Nieuw-Guinea-
V°or di 4 dinel' waren behalve een aan-
tel vooraansteande func4ionarissen, Au-
stralische planters en zakenlieden spe-
ciaal ook een aantel in Port More3by
woonachtige Nederlanders d°or de Ad-
ministrator uitgenodigd-

Een bez°ek aan een technische en een
meisjesschool besloten de belasngwekken
de en interessante reis van mr- 804 in
Au3trali3ch Nieuw-Guinea.

In de middag van de 10e februari reis
de de Steatesecreteris door naar Austra-
lië

Franse expeditie nog
aan de Prinses Marijke

rivier
De expedi4ie Gaisseau bevind 4 zich

nog steeds in het dal van de Prinses
MariJke rivier- He 1 terrein waar men
do°rheén trekt is uitz°nderliJk zwaar-
De rivier heef4 vele stroomversnellingen
en de oevers gaan steil omho°g. In ver-
band me 4 de vandaag verwachte drop-
ping i 3 men omhoog geklommen °m een
geschik*' droppimgsterrein. te bereiken-
Morgen w°rd4 verder getrokken en ver-
wach4 men een pleSê te vinden waar

de rivier zich verbreed 4 en geen stroom-
versnellingen meel' aanwezig zullen zün.
Hierna kan opnieuw begonnen w°rden
me* he 4 b°uwen van vlo4t_en,, he4geen
drie è vier dagen in beslag zal nemen-
He 4 i* de bedoeling da 4 verv°lgens de
rei 3 per vlo 4 naar de Idenburg rivier
nal w°rden v°or4geze4^De expedi4ie ver-
wacht begin maar 4 in Hollandia te ar-
riveren-

DORPSSCHOOLHOOFD ONTVING
HOGE ONDERSCHEIDING

Bij beslui4 van 16 Januari is aan he 4
70-jarige dorpsschoolh°ofd Cornelis Ru-
hukail te Windasi in de onderafdeling
Wandamen de speciale Nieuw Guinea
oderscheiding, de g°uden ster, uitgereikt
Deze hoge onderscheiding d)ie alleen
in zeer bijzondere gevallen word 4 tee-
gekend heef 4 de heer Ruhukail, die on-
lang» zn 50-larige Jubileum in gouver-
nemen4sdiens4 heef 4 gevierd, nie4 alleen
te danken aan zn trouw en verdien3ten
aan hel onderwijs maar o°k aan zijn
betekenis °p maatschappelijk gebied-

Da uitreiking vond 13 februari plaats
tildens een door de zending georgani-
seerd» bijeenkomst te Windesi ter her-
denking van dit jubileum.

Ingezonden
WAT BRENGT DE TOEKOMST ?

Wie het uit de "Telegraaf" overgeno-
men artikel, betreffende de toestand van
de (Indische) Nederlanders, in Indone-
sië onder o gen krijgt en g°ed lee3t, komt
tot de ontstellende c°nclusie, da 4 onze
landgenoten aldaar nie4 diq hulp krij-
gen, welke zij zo nodig hebben: m-a.w-
-slechte hulp ui4ges4reken over viJf Jaal'
of langer- Maar dan zal denkelijk vo°r
zeer velen geen hulp meer nodig zijn,
omdat zii dan al geëlimineerd zullen
zijn °f te wel reed3 in vrede rusten-

Geen p°en zeg 4 de Nederlandse Rege-
ring, slechte hulp in payementen- Di 4
is onbegrijpelijk voor on 3 °m niel te
zeggen onmenselijk- Of h°or4 di4 to 4 de
poli4iek- Wü weten immers, da 4 Neder-
land een ereplaate onder de v°lkeren
inneem 4 en u°g s4eeds v°oraan 34aa4, in
dien het gaa4 om verlening van onmid-
delijke hulp aan vluchtelingen uit
diverse landen, he 4 lenigen van noden

in andere landen, enz. enz- te veel om
op te n°emen. Hulp aan vreemdelingen
dus kunnen wil zeggen, terwijl zoal 3 he 4
nu is: eigen landgenoten moeten wach-
ten- De toepassing van he 4 Nederlandse
gezegde: "He 4 hemd is nader dan de
rok" beteken 4 op deze manier een flag-
rante aanflui4ing er van- V°oral wan-
neer da 4 hemd me 4 medewerking van
de Nederlandse Regering aan Ind°nesie
is overgedragen en thans als onbruik-
baar w°rdt weggegooid- Dit alle 3 heef 4
hier een neerslag teweeggebrach4 mede
versterk 4 d°or ui4la4ingen van personen
in pers en periodiek of anderzins over
Nieuw Guineai- Met een gev°el van on-
behagen en onrust, vraagt vooral dfe
kleine man, die het gevoel heeft door
Nederland verlaten te ziin zich af: Wat
zal de teekomst ons brengen? Vo°ral
waar de str jjd om he 4 bestean steeds
moeilijker wordt- Immers en di 4 word 1
door hen ten v°lle onderkend: De lands
kinderen zullen nu al en straks in de
4°ekoms4 eerder geholpen m°eten wor-
den dan zij en hun kinderen- Steed3
meer en meer, gezien de groter wor-
dende afleveringen van abiterienten van
de diverse scholen- Dit is de onafwend-
bare lo°p van de evolu4ie. In een amb-
tenaren stea4 als Nieuw Guinea bestea4
de kans, da 4 niet a]jie landskinderen
straks een bestaan zullen vinden in de
maatschappij. Voor de uitstaander, lo-
kale krachten beteken 4 di 4 een terug-
vallen op een eventuele |eeon°m_ls(4he
on4wikkeling van di 4 land, door he 4 par-
ticuliere ini4ia4ief- Voorlopig kan men
van een economische on4wikkeling bin-
nen een paar Jaar nog nie4 gesproken
worden-

Waar moeten zii 3traks naar toe? Di 4
alliles w°rd4 naar voren gebrach4 en
beoogd door de dem°ns4ra4ie van he 4
C-W-N-G/Persekding op 4 februari jl.
He 4 C.W-N-G. heef 4 voor de toekomst
van deze menisen steed3 op de bres ge-
3taan- To4 °p heden is van overheids-
wege geen enkele garan4ie noch een
dergelijk geluid vernomen, wa 4 de onrus 4
van de kleine man kan wegnemen-

Het hierboven naar v°ren gebrachte
i 3 de gedachte van he 4 grootste gedeel-
te van deze groep, particuliere werk-
nemers zowel als gouvernementsambte-
naren, geen aangetrokken krachten ui 4
Nederland- Nog steeds heers 4 echter he4
verbouwen, da 4 nie4 vergeten zal worden
dat zij een groo4 aandeel] hebben gehad
in de opbouw van Nieuw Guinea v°or
Nederland; da 4 daarvoor een goede com-
pensatie gegeven zal worden- Da 4 he4
zo zijn m°ge is de bede van menigeen-

Onder dankzegging aan U geachte Re-
dac4ie voor he 4 plaa43en van di 4 stuk
in Uw blad bluf ik,

M. WESSELO

Rechten in Ned. Nieuw Guinea
uitgebreid voor leden van E.E.G.

In het publika4ieblad van de Europe-
se gemeenschappen zijn de rich4lijnen
gepubliceerd voor de geleidelijke toepas-
sing van he 4 reeh4 van ves4iging in de
V .inden eni gebipden overzee van dej
Europe3e ec°nomi3che gemeenschap- De
richtlünen bevalen verscheidene be-
palingen over Nederlands Nieuw Gui-
nea- In de loop vaa.,1960 zo blijk 4 ui4
de rich 4lijnen, word4 in Nederlands
Nieuw Guinea he 4 rech4 van pach4 en
erfpacht van gronden uitgebreid te4 de
onderdanen en rechtspersonen van an-

dere lidsteten van de Eur°pe3e econo-
mische gemeenschap dan Nederland-
Uiterlijk in de loop van '61 word 4 in
Nederlands Nieuw Guinea he 4 rech4 be-
teeffende, de opsporingsvergunningen
voor münbouw en miJnbouwconcessies
ui4gebreid tot de onderdanen en rech4s-
pe>'sonen van andere lidsteten en uiter-
lijk in de loop van '62 word 4 in Neder-
Lands Nieuw Guinea he 4 rech4 om de
ku34vi33erij en parelvisserij ui 4 te oe-
fenen uitgebreid 40t de onderdanen en



een vermoeden was gerezen da 4 Lynn
Kaufmann wa 3 vermo0rd. Ook zou de
marc°ni34 de avond van de m°ord be-
richten hebben geseind die 404 doel had-
den de politie bij he 4 zoeken naar de
vermiste op een verkeerd 3poor te bren-
gen- Na he*- beteog van de openbare aan-
k!-tger kwamen de eerste ge4uigenver-
k!aringen. -Overleg over

„Starfigriters”
In Den Haag hebben de ministers van

Defensie van Nederland, Wes4-Dui4sland
en België overleg gepleegd over de ge-
zamenlijke aanschaf en productie van
de Amerikaanse 34arfigh4ers voor de
luchtmachten van de drie landen. Onder
meer werd gesproken over de m(ee3t

economische wijze waarop de produc4ie
zou kunnen plaa43 hebben- De Duitee
minister en zi-ln Belgische collega waren
za4erdag met eigen vliegtuigen °p het
vliegveld Ypenburg aangekomen-

s'Avonds Vertrokken zii weer, uit-
geleide gedaan door de Nederlandse mi-

Regering bereikt geen
overeenstemming met

amtenaren

De vertegenwoordigers van de amb-
tenaren hebben geen overeenstemming
met de regering kurnën bereiken over
he 4 optrekken van de ambtenarensala-
rissen in he 4kadel- van de gedifferen-
4ieerde loonpolitiek van he 4 huidige ka-
bine4- De regering had een verhoging
voorgesteld van vijf procent me 4bepaal-
de minima voor de Jongere ambtenaren.

De verhoging zal ingaan per 1 januari
derhalve me 4 terugwerkende kracht-

De drie centrales van overheidsper-
soneel konden deze v°orwaairden °m
uiteenlopende redenen nie4 aanvaarden.
De minister van Binnenlamd 3e Zajken
mr- dr- T°x°peus wil zich nu nader be-
raden wat hem te doen stea4-

De directie van de Nederland3e Spoor
wegen heef4 zich acc°ord verklaard met
een loonsverhoging van vilf procent in
haar bedrijf-

Deze verhoging lig 4 °P heteelfde ni-
veau als de regering heef 4 voorgesteld
aan haar ambtenaren-

Adenauervoor de
Off. van Justitie

De Wes4duitee bondskanselier dr- Ade
nauer i» bij de officier van Justitie in
Bonn ontboden om zijn an4woord 4e
geven op zeven beschuldigingen die te-
gen hem zün ingebracht- He 4 gaat hier

om klachten van Duitsers die het niet
een 3 zijn met Adenauer's openlijke aan-
beveling anti-semieten ter plaatse een
pak ransel te geven- De officier is ver-
plich4 de bondskanselier eerst te horen
vo°rdat hij een verzoek indient bü het
parlement om diens onschendbaarheid
op te heffen- Het parket twijfelt er
overigens aan of dil laatste wel ooit zai
gebeuren.

Luiuaburgregeringscentrum
van Kongo

Op de rondetafelconferentie over de
Kongo die in Brussel wordt gehouden
i» overeengekomen dat de Kongolese
wetgevende vergadering zün bijeenkom-
sten zal h°uden in Luluaburg.

Deze sted is centraal gelegen in tegen
stelling tet de tegenwoordige hoofdsted
Leopolds4ad die 4e ver naar he 4 wes-
ten lig*»

zuid-Amerikaanse
vrijhandelszone

Afgevaardigden van Columbia, Equa-dor en Venezuela komen ifo mei inQui4° bijeen om te overwegen of zij
zullen toetreden 404 een nieuwe La4iJnPAmerikaanse vrijhandelszone. Deze drieziJn de enige grote Zuidamerikaanselanden die niet deelnamen aande °prich4ingsbe3prekingen in Montevi-
deo. Deze besprekingen zijn nagenoeg
voltooid- Verwach4 word 4 da 4 de minis-
ters van Buitenlandse Zaken van de
ach 4 deelnemende landen he 4 vrijhan-
delsverdrag woensdag zullen onderteke-
nen-

Rusland helpt Cubak
De Cubaanse premier FJdel Ca34ro

heef 4 met de Russische premier Mikojan
een verdrag getekeind voor Russijs Che
economische en technische hulpverlening
aan zijn land- Zij hebben ook afgespro-
ken da 4 onderhandelingen zullen wor-
den gevoerd om de diplomatieke be-
dekkingen 4ussen de beide landen te
herstellen-

He 4 verdrag omvat een Russische le-
ning van 100 miljoen dollar, waarvoor
Cuba in de S°vJe4 Unie machines zal
kopen, v°orts zal Rusland 4ecihn_iche
hulp bij de bouw van fabrieken geven-

Bovendien heef 4 de Sovje4 Unie toe-
gezegd in de komende vijf Jaar in Cu-
ba een milJoen ten suiker per jaar te
zullen k°pen-

Uitgifte
Vluchtelingenzegel

De Nederlandse posterijen zullen tege
lijk met andere landen in mei een post-
zegel uitgeven ten bate van de vluch-
telingen- De uitgifte gebeurt in tWe/e
frankeerwaarden nl- van 12 en 30 ccn4.
De zegel van 12 een 4 word4 verhoogd
me 4 een bijslag van 8 cent- De bijslag
van de zegel van 30 een 4 bedteag4 een
dubbel4!e. De zegel die een beurende
vrouw voorstel4 wprd4 uitgegeven ter
gelegenheid van het wereldvluchtelin-
rgenJaa-

Ned. - Duitse samen
werking

in Defensie
Nederland en Wept-Djuiteland gaan,

meer samenwerken bii de aan3chaf en
onderhoud van legermateriaal- Verschil
Vjands WesU-Ebrope/te l)an'd|en sfe-eve^
al geruime 4ijd naar meer onderlinge
samenwerking, op he 4 gebied van de
defensie- In de l°op van dit jaar zullen
ongeveer 4ach4ig rupsvoertuigen van he 4
Wes4duitee leger worden gereviceerd in
Nederlandse staa4swerkplaa4sen- Neder-
land en Wes4-Duitsland zullen verder
voor gezamenlijke rekening deskundig
personeel in diens 4 nemen-

Olympische spelen in
Amerika

presiden4 Eisenhower heeft laten be-
kend maken dat de 01ympische spelen
in Spuaw Valley te zijn naam door vice
president Nixon zullen worden geopend.
De openingsplechtigheid zal d°nderdag
middag do°r een ontvangst in het Olym-
pisch dorp worden gevolgd.
Intussen is men in Spuaw Valley n°g
s4eeds nie4 erg gelukkig met het weer-
Na de regen van een week geleden
schiint er nu een felle z°n, die al een
deel van de kun3tbaan vool' kunstrij-
ders °nder water heef 4 geze4-

AMERIKAANSE MAANRAKETTEN
FALEN: ZEGGE NEDERLANDSE

GELEERDEN-
Twee prominen4e Nederlandse geleer-

den hebben een unieke bijdrage gele-
verd t° 4 he 4 ruimtevaartonderzoek. He 4
ziJn dr-K°oi en dr- Berghui3 die me 4be-
hulp van een electronische rekenmachine
404 de conclusie zijn gekomen, da4 een
ruimteprojek4iel van onze aarde nooit
een satellie4 van de maan kan w°rde__-

Die 4wee Nfederlaitóse wi,sj_u'ndiger_|
hebben berekend da 4 de aan4rekkings-
kracht van de aarde een maansatteliet
altüd uit z ij n baan zal brengen- Daar-
uit volgt dat elke maansatellie4 of te-
gen het maanoppervlak te plet4er vlieg 4
of in de ruimte verdwijn - De beide ge-
leerden hebben verder aangeteond waar-
om de nie4-geleide maanrake44en van de
Amerikanen moes4en falen- Hun bere-
keningen bewüzen ook da 4 de Russen
bij he 4 lanceren van hun maanrake4ten
wel hebben gebruik gemaak4 van een
geleide-systeem-

Dis Amerikaanse ruimteonflerzoeker
dr. Wemher v°n Braun heef 4 gr°te be-
langstelling voor de Nederlandse re3ul-
teten.

He 4 onderzoek van dr- Kooi en dl'
Berghuis heeft twee jaar geduurd-

Walvischvaart
keert 600uit

De Nederland3^ Maatschappij v°or deWalvisvaart in Am34erdam wil over 1959een onveranderd dividend uiteeren vanzes procen4- De vangstresu lteten halver-
wege di 4 seizoen ziin volgen 3 de direc-4ie bevredigend. Vo°r het eerst word 4
aan boord van de Willem Barendte be-vroren walvisvlees geproduceerd- De te 4
nu 4°e behaalde productie van dit bij-
artikel bedraagt 737 ten. Deze hoeveel-
heid komt al bijna overeen met hef»
kwantum dat volgens een verkoopcon-
tract m°et worden geleverd aan een
Engelse Maatschappij-
9 Millioen voor wetenschappelijk

onderzoek
De Nederlandse organisatie voor zui-

ver wetenschappelijk onderzoek zal dit
jaar ru im negen milJoen gulden uit-
geven voor wetenschappelijk speur-
werk- De S4ich4ing Fundamenteel Onder
zoek der Materie die zich bezig houd 4
me 4 he 4 onderzoek van de vaste. s4of
en he 4 Insti4uu4 v°or Kernphysisch on-
derzoek in Amsterdam delen samen on-
geveer zes miljoen gulden-

De overige drie milJoen gulden van
he 4 totale subsidiebedrag, worden ver-
deeld over andere 38 subsidies-

Pres. van Peru naar
Europa

De presiden4 van Peru dr- Prad°, i 3
per vlieg4uig van Lima op weg naar
PariJ3- De presiden4 brengt een bezoek
aan een aantal Europese landen- Van
7 to4 9 maart zullen dr- Prad° en zijn
ephtfgenote eferi steartkbezoek brenge/n
aan H-M. de K°ningin en ZKH de Prins.

Vorig Jaar heef 4 de Prins tijd-an3 zijn
grote reis do°r Zuid Aamerika enkele
dagen in Peru d°or gebrach4-

Pijpleiding in
India

Een Iteliaan3e-We34dui4se c°mbinatie
gaa4 in India een oliepijpleiding aan-
leggen van ruim 800 kilometer- Me 4 de
uitvoerinjg daarvan zal In dfe heWs4

worden begonnen-
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Wat doen de Russen op Ambon?
De Volkskrant heeft in de editie van

vrijdag het bericht van de Engelse Daily
Telegraph overgenomen, waarin staa t dat
sommige Westelijke diploma*«n in Dia-
karta zich ernstige zorgen maken over
Ruasteche plannen tel bouw van een
marine - onderzoek 3ta4ion bfj Ambon,
hoofd^ted der M°lukken.
Zij menen da 4 he4 "te4ion in feite een

marinebas's zal zijn dichtbij Nieuw-
Guinea.
Gromiko de Russische minister van Bui-
tenlandse Zaken, zal 4ijdens he 4 bezoek
van ChroesteJev aan Indonesië een be-
zoek brengen aan Ambon, waarbü hij
volgens he4 Engelse blad de eerste s*-esa
zal leggen- Russische technici z°uden
reeds op Amb°n ziin-

Opstandellingenstichten: „Unie van
Indonesische Staten”Sjaffrudin

Eerste President
De Telegraaf meld 4 da4 maandag de

Indonesische tegenregering van Sjaf-
froedin prawiranegara op Sumatea
"Unie van Indonesische Stelten" (Repoe-
bl% Persateean Ind°nesië) zal procla-
meren, precies twee jaar nada4 de tegen
Soekarno gerichte P.R-I- in Padang werd
u4tgeroepen-
Dezelfde dag zullen de autoriteiten van
de opstendige beweging hun bevoegdhe-
den overdragen aan de nieuwe federale
s4aat-
V°lgen» een verklaring van de tegenre-

gering te Loeboek Sikaping °p midden
Suma4ra zal de nieuwe Unie het gehele
gr°ndgebied van Indonesië omva44en, dus
ook Java en B°rneo-
Me4 eenparigheid van stemmen zou
Sjaffrudin z'jn uitgekozen al 3 eerste pre-
siden4- Volgen 3 eerdere berichten van hel
Nederlandse^ dagblad zullen °ok de Am-
bonnezen in Nederland v°or he 4 meren-
deel deel ui4maken van de federa 4ie,
waarin hun Republiek Maluku Selaten
zal worden gevormd-

Radioprogramma
REK vertoon 4 op 15-2 te de haven:

"LAST COMMAND"
me 4 Sterling Hayden, Anna Maria Al-
berghe44i en Richard Carlson-
Een film v°l spanning. Op 16 en 17 febr-

"TARZAN DE AAPMENS"

ORIËNT THEATER
vertoon 4 heden 15-2 op veler verzoek
wederom Soph4a Loten, .Willam H°lden
en Trevor Howard in "THE KEY-"
Morgen: eveneens op veler verzoek:
"QUANTEZ" me 4Fred Murray en Doro-
4hy Malone.
Senteni (Ponne) morgen: "GUNMAN'S
WALK" me4Van Heflin, Tab Hunter en
Kateyn Gran 4.

Verdrag Nederland
Duitsland

Verwach4 mag worden dat binnen-
kor4 he 4 verdrag testen Nederland en
Wes4-Duits!and c,._dertekend kan worden
Zulks is v°°r he 4 ministerie van Bui-
tenlandse Zaken in Den Haag meege-
deeld, nada4 staals'ecreteris dp. Van
H°uten en de Westduitee ambassadeur
tot overeenstemming waren gekomen
over de nog openstaande Nederlandse
Duitse vraagstukken. De overeenkomst
m<lfet thans nog wordein geratificeerd
d°or de betrokken ministers-

Ned. Schaatsers in
Amerika

Da Nederlandse Olympische schaats-
ploeg iB aangekomen in Sqauw Valley-

Enkele Russische hardriJdsters heb-
ben erover geklaagd da 4 in he 4 ijs waar
op moe 4 worden gereden steen4je3 zi4-
ten Do kieTelstecities zijn volgens de
organisatoren in de iJspis4e gekomen
door de ï4orm van enkele dagen geleden.

STEUNCOMITE VOOR STAMGENOTEN
IN NDONESIE

Hieronder volgen de 'ntekenadres-
sen van de s4eunac4ie vo°r onze lij-
dende- landgenoten in Ingone^ië-

-1) Hr- Crompvoets Imbyterrein,
2) Pir- W. van Damime Dok 9 Hla-
-3) Advocatenkanteor Hollandia.
4) Hr. Brocx G- A- D- Hollandia-
-5) Mevr- Mulder Aseiweg Hlb-

De lezers weten dus waar z'l me* hun
hulp terecht kunnen-
Meerdere adressen zullen later volgen

Kunstschilder
J. Gregoire overleden
Op 72-Jarige leef4ijd i 3in Amsterdam

overleden de kunstechilder Jan Gtegoire
Enkele bekende doeken van deze kunst-
schilder hangen in de gemeentemu3ea
van Middelburg, Amsterdam'en in zijn
geboorteplaats Maasteich4- In 4wee Maas4rich4er kerken schilderde Jan Gregoire
de kuisweg-

Nieuwe Terr.leider van
Leger des Heils

In Amsterdam heeft de installatieplaats gehad van een nieuwe territoria ieleider van he 4 Leger des Heils in Ne-derland commissioner Pals4ra. De inter-nationale leider van het Leger des Heil»generaal Kitehing was voor deze plech-tigheid uit Londen overgekomen-
Commissioner Palstra i 3 opvoiger vande Zweedse commandant Ohlbe'g dieleider word 4 van het Leger des Heilsin Zweden- De heer Palstea is de 4weedeterritoriale leader van he 4 Leger de 3Heils in Nederland die de Nederlandse
aa4ionalitei4 bezi4- De eerste was de des-4ijd3 zeer populaire Balflash-

Ds. Rumainum in
generale Synode

Bij de generale Synode van de Neder-
landse Hervormde Kerk was ook ds-
Rumainumi aanwez{g- D - Rumainum
sprak ziJn dank uit dat hij v°or de tW ee
de keer is uitgenodigd de vergadering
van de synode bij te wonen en de dis-
cussies mee te maken- Uit naam van
ziJn eigen synode deed hii, nu hij nair
Nieuw Guinea terugkeert, de beste wen-
sen teekomen aan de 3yn°de van de
Nederlands Hervormde kerk. De prae-
ses dankte ds- Rumainum voor z ijn
komst en vroeg hem de groeten aan de
zusterkerk in Nieuw Guinea oyer te
brengen.

Koninklijke Familie
naar Olympische

spelen
Naar alle waarschijnlijkheid zal de

Koninklijke Familie de komende Olym-
pische zomerspelen büwonen- De spelen
w°rden gehouden 4ussen 25 augusflu3
en 11 sep4ember- He 4 lig 4 in de bedoe-
ling da4 he 4Koninklijke Gezin ziin in-
4rek zal nemen in een voor dat doel ge-
huurde viUa in R°me-

Hare Majesteit de Koningin word 4 van
middag weer thui3 verwach4 na haar
wintervacantie in Zwiteerland-

De Koningin is naar de winte^por4
gewees4 in he 4 kanten Wallis-

Lang» deze weg dank ik HH Dokto-
ren en verregend personeel van het
Centeaal ziekenhui» vo°r de kundige en
liefdevolle behandeling-

Mevr- G. de Graef a/b. Connie-

ACHTSE — VERANTWOORDING
HOLLANDIA MONUMENT!

"Een gif* van ledere burger ad- 100 ccn 1

geef* ons het Hollandia Monument"
Vorige verantwoording f 975,96

'* Gouden Ei 50 m3zwarte aarde p-m-
N-VE-C-H- Roben vervoer zwarte aarde

p.m-
Toneelvoorstelling Ve4 Legi°en f 102,—

f 1077,96

HOLLANDIA STOOMWASSERU

maakt haar geachte cliëntele bekend, da*
zij i-v-m- he 4 tekort aan personeel op he-
den, Dinsdag, Woensdag as- geen was-
goed kan aannemen-

KINDERSCHOENEN:
Kinder- en meisjesschoenen: maten 22
t-m- S- Kleuren: wit, bruin, citeon en
*ky. Italiaanse damesschoen4jes en
Bandalettes: maten 36 t-m- 40 Inverse
modellen en kleuren-
Vilama, Wi4te OUfan4 4-Q- MM- Tehuis-

TE KOOP: Volkswagen de Luxe Capri
me 4«chuifdak- 19000 km- prima c°nd'4ie-
p-n-o-t-k- Pensten Moorman, Berg en Dal,
tus»en 5 en 6 uur n-m-

TE KOOP: Ford Sodtap Zephir, Boa ij s_
kas 4 190 l4r- 1 Philips fornuis- P-n-o-t-k-
Te bevr- S'gnal HUI, fam Schilling

TE KOOP: 2 poppenwagen3, 1 prima
Siemers «tofzuiger.
W44waal, wegje t.o. Mul°,
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