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Chesman toch nos naar
de electrische stoel?

De Amerikaanse rechterlijke maph4
heef 4 een laatete beroep op technische

fgewezen da 4 Caryl Chessman
van de electeisdhe steel had kunnen
i iden-

Het Hof van Appel heef 4 gi3teren he 4
beroep verworpen zodat, wanneer e 1"

geen gratie zal worden verleend Chess-
man die nu al twaalf jaar op de uitvoe-
ring van ziin do°dvonnis wacht, vrij-
dag °p de electeische s4oel zal sterven-
Chessman werd in juni 1948 tel' dood
veroordeeld wegens een reek3 ern3tige
misdaden waarbij roof) kidnapping en
poging te 4 m°ord-

Nasser over Franse
atoombom

Presiden4 Na3ser van de Ver- Ara-
bische Republiek heef 4 in de Syrische
havensted Latekte de Franse atoom-
bomproef in de Sahara scherp veroor-
deeld- Hij zei da 4 Frankrijk geen rech4
had een at°ombom in AlgeriJe te 4 ont-
ploffing te brengen-

Nasser is in Syrië voor de viering van
de tWeede verjaardag van de Ver. Ara-
bische Repuhltek- Inmiddels heeft de af-
gevaardigde van deze republiek bij de
Ver. Naties, opdracht gekregen contec4
op te nemen met de andere Afrikaanse
landen bij de volkerenorganisatie-

Besproken zal worden welke gemeen-
schappelijke ac4ie binnen de organisa-
tie kan worden ondernomen-

Rusland exploreert
Canadese kust

Op een nieuws conference te Halifax
New Sch°4land heef^de Bri43e Schout
bij nach4 Hasluck bekend gemaakt da4
Russische duikbo4en bez4g zijn belang-
rijke gegevens te verzamelen oVer de
Canadese kus - Hasluck voegde hieraan
tee da* daar nie43 tegen te doen is, °m-
da« de S°vJe4-dUikbo4an operete:n in)
Bpon zee.

Centralisatie van hel gezag
in Algerije

De Franse regering heef 4 bij. decreet
een kabinetscommissie voor Algerijnse
zaken ingesteld- Deze regeringscommis-
sie staa4 rechte4reek3 onder presiden4 de
Gaulle en bestea4 ui 4 premier Debré en
de ministers van Binnenlandse Zaken
in Defensie-

De hoofdautoriteiten te Algerije, waar
onder regeringsgevolmachtfgde Delou-
vrier en opperbevelhebber Challe moe-
ten volgens dit decree4 de vergaderingen
van de commissie bilwonen. Me 4 deze
maa4regel, genomen bij de speciale v°l-

machten die de Franse regering van het
parlement heeft gekregen. na de crisi3
in Algiers, is het toezicht over ave Al-gerijnse aangelegenheden volledig inhanden van presiden4 de Gaulle geko-
men-

Vlootilottieljemaakt
vreemd contact

Een flo44ielje van de Nederlandse Ko-
ninklijke Marinf heef 4 gisteren tijdens
oefeningen in ie Caraibi3c__e Zee zo
maar contect gehad me 4 een nte4-gein-
den4ificeerd voorwerp, vermoedelijk een
duikboot. He 4 cOntec4 via de onderwa-
terapparateur iy 4ot stan d gekomen bü
Curacao, 40 kilometer ten we3ten van
Willemsted- He 4 flo4l)ielje besteat ui 4de jager Gronn.jen, he 4 frega4 Acms4el
en de onderzeeb°o4 Walrus-
Ned. schip haalt Chinezen

uit Indonesië
De eerste groep der drie a vierdui-

zend Chinezen die ui 4 Indonesië naar Chi
na wensen te repateieren, is aan boord
van he 4 Nederlandse schip TjMalengka
van de Java-Ch4na-Japanl_jn van Tan-
djong Priok naar Zuid China vertrokken

Deze eer3te gr°ep van duizend men-
sen werd onder geleide van gewapende
poü4ie-agenten aan boord van he 4 3chip
gebrach4. Volgens de Indonesische auto-
riteiten zullen in totaal ze 3 schepen v°°r
repatriëring van Chinezen naar Indo-
nesië k°men- In de havenplaatsen ver-
zamelen zich Chinezen ui 4 alle delen
van Indonesië die he 4 land willen ver-
laten-

Beug, minister over de
economie v.d. Kongo

Een Belgische regeringswoordvoerder
zei zondagav°nd dat binnenkort in jjrus
sel een tweede rondetafelconferentie zal
w°rden gehouden oVer K°ngo en da 4
speciaal over ëöonomifeche en finan-
ciële kwes44es- De huidige r-ondetefel-
eonferen4ie waarop hoofdzakelijk poli-
4ieke kwes4ies w°rden behandeld, kreeg
gisteren een econ°misch rapport voor-
gelegd van minister Scheyven die spe-
ciaal is belast met economische en finan-
ciële zaken v-d- K°ngo. Mini3ter Schey-
ven zei dat de Kongo gezien zijn en°rme
hoeveelheden grondstoffen geen arm
land is, d°ch dat het alle kenmerken
vertoont van een onderontwikkeld ge-
bied- Volgens de minister moet de Kongo
zijn economische vooruitzichten belang-
rijk verbeteren, omdat de bevolking die
nu 13 milioen zielen telt over tien to4
20 Jaar Zai zijn verdubbeld-

Croestsjevtevreden
over bezoek aan India

Premier Chroestsjev heeft de Frante
a4oomproef een betreurenswaardig fei4
genoemd waaraan hii 4oevoegde nie4 te~ verwachten da 4 daardoor de Geneefse
atoombesprekingen onguns% zouden
worden beinvloed-

ChroestS jev zei dit tegen verslagge-vers vlak voor zijn vertrek uit NewDelhi naar Centraal India waar hij eenstaalfabriek gaat bezoeken die Russischedeskundigen daar bouwen v°or de India-se regering- De Soviet premier liet zichtevreden ui 4 over he 4 verloop van ziinbesprekingen me 4 premier Nehroe-
Hij vertelde daarbü dat hij Nehroe

en presiden4 Prasad had ui4genbdigdvoor een tegenbezoek aan Moskou-

Anti Franse
atoombom - actie

In Cairo heef 4 he 4 secteteriaa4 van deAfrikaans-Azia4ische s°lidaritei4sorgani-
satie de 4waalf aangesloten landen te-legraïisch vorzoch4 de diploma4ieke be-teekkingen me 4Frankrijk te verbreken-

Zetel van de
Esta

De Este, de vrijhandelszone van Steek
ho_m heeft na een 4wee daagse confe-rentie in Londen nog geen besluit ge-
nomen over de zetel van di 4 orgaan- Na
de Franse weigering 'om deze zetel inParijs toe te stean 3chiinen Lenden en
Kopenhagen favorte4 te zijn. De komen-
de dagen zal een verklaring over deze
kwestie worden uitgegeven-
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UITVOER - OVERZICHT
De export daalde van 275-535 ten ter

waarde van f 24-192-100 in 1958 t» 4 261.
000 ton ter waarde van f 23-775-500 in
1959. Deze vermindering is een gevolg
van een voor4durende daling in de pro-
duc4ie van ruwe aardolie gedurende de
laatste jaren, welke gecompen3eerd
word 4 do°r de geleidelijke toeneming
van de uitvoer van bevolkingsprodukten-
De uitvoer van ruwe aard°lie daalde
als v°lgt gedurende de afgelopen jaten-
-1955: 485-624 ten, ter waarde van

f. 25-756 400
1956: 363-371 ten, ter waarde van

f- 20-098-700
1957: 331-725 ton, ter waarde van

f- 20-831-800
1958: 266.999 ten, ter waarde van

f- 16-336-500
1959: 244-975 ton, ter waarde van

f- 13-719-500
De ui4voer van bev°lkingsproductenj

dwz- de uivoer zonder ruwe aardolie
en »crap steeg van 7162 4°n ter.waarde
van f- 7 720.000 in 1958 404 13.608 ten ter
waarde van f 9-673-300 te 1959-,

De «terke teeneming in 1959 40-v- 1958
naar het gewicht Van de export van be-
v°lkinsproducten Is een gev°lg van he 4
fei», da 4 in 1959 enige partijen houten
dolken werden geëxporteerd, terwijl de
toeneming naar de waarde van de ex-
port vo°ral werd veroorzaak 4 door de ho-
ge priJzen, die he 4 afgelopen jaar v°°r
kopra en n°o4muskaa4produkten werden
betaald-

De ui4voer van bevolkingsprodukten
verteon4 he 4 v°lgende beeld gedurende
de laatste vijf jaren:

1955: 5937 ton (100)
1956: 6898 4on (116)
1957: 6439 ten (108)
1958: 7162 ton (121)
1959: 13608 ten (229)
Het exportvolume van deze produkten

nam tu3sen 1955 en 1959 tee me 47671 ten
(129°/.)-

He4 exportvolume van copra steeg te
deze periode van 3.875 ion 404 5.009 4on,
harsen van 874 ten to4 953 ten, kr°kodil-
lenhuiden van 5-803 meter 404 9-255 me-
ter en hou 4 van 573 ten tot 6-945 t°n-

De schelpenexpor4 daalde in deze pe-
riode van 228 4on te 4 93 t°n-

De uiteoerwaarde steeg in de periode
1955-1959 van 4-7 millioen gulden te 4 9-7
milljoen gulden, h°ofdzakeliJk al 3 gevolg
van de seder4 1955 gestegen opbrengs4
van kopra (van f- 1-752-600 te 4 f.3.238
200), noo4muskaa4 producten (van f- 613
100 te 4 f- 3-292-600), krokodillenhuiden
(van f- 739-600 te 4 f. 1.317-300) en hou4
(van f- 52-200 tot f. 429100)-

De exp°rt van cacao, die in het expor4
pakket van 1955 nog niet voorkwam,
kreeg v°or het eerst enige betekenis in
1959 mcl een uitvoer van 24.9 ton me'

een waarde van f- 55-500-
Evenal 3 in 1958 waren ook in 1959 Au-
stralië (f. 6-842-300) en Japan (f- 5-154-
-000) de voornaamste landen van bestem-
ming v°°r de uitvoer van Nederlands-
Nieuw-Guinea-
Hoofdzakelijk heeft deze ui4v°er echter
beteekking op ruwe aardolie-
De uiteoer van bevolkingsprodukten
richte zich in 1959 evenals in vooraf-
gaande jaren in volgorde van belangrijk
heid voornamelijk op Nederland (f- 4.
543000), de Bondsrepubliek Duitsland
(2-381 000) en Singapore (f- 1-779-000)-

Ten opzichte van 1958 verwis-
selden de Bondsrepubliek Duitsland en
Singapore me 4 elkaar van plaa4s-

De voornaamste bevolkingsprodukten
waren in 1959 nootmuskaa4produk4en
(f- 3.293000), kopra (f-3-236-000) en kopal
(1026 milljoen gulden)-

He 4 i 3 merkwaardig, da 4 de kopraui4-
v°er in 1959, °ndank3 de zeer hoge prij-
zen me4meer dan 600 termen is ge-
daald 4-o-v- 1958-
Vergelijk 4 men de expor4 in 1958 en 1959
me 4elkaar dan blijk 4 de expor4 van Hol-
landia sterk te zijn gestegen ten ge-
volge van de houtexport- De export Van
Zuid Nieuw-Guinea is meer dan 500 ton-
nen teruggelopen tengevolge van de ver-
mindering der copra-uitvoer; ondank 3
deze daling heef 4 de expor4 meer °pge-
brach4 tengevolge van de goede copra-
prüzen en de teegenomen export van
krokodillenhuiden-

De expor4 van he 4 Fakfakse steeg me 4
meer dan f- 1000000 voornamelijk tenge
volge van de me 4 160 ten gestegen ex-
port van nootmUskaa4produkten-

ruzie me 4 je vrouw voor he 4 on4bij4"
Mevr. Clara S4ocker 100 j- Nelson Ame-
rika: "Drink iedere morgen een mengsel
van 4 rauwe eieren gemend me 4 1,5 kop-
je sinaasappelsap"
Mevr. ida Prou4 100 J- Weehawken Ame
rika: "ledere dag koud wa4er op een le-
ge maag en dan kom ie er"
Mevr- Ca4herine Miller 100 j- Philadel-
phia Amerika:" Ga een du4Je d°en iede-
re keer als je moe ben 4-"

Mevr. EQean°r Wautghan 104 j- Silver4on
Amerika:: "W°rd4 nie4 lui-"
Juan Marron 100 J. Arcada Amerika:
"Huwelük is alleen maar goed voor de
vrouwen, de mannen m°eten er nie4s
mee t!e maken hebben"
Tommy Thomp3°n 100 _" Barrow in Fur-
nes Engeland: "Wind je nooit op."
Sila3 S- Kuhn 103 -i- Harrisburg Ameri-
ka: "Houd s4eeds een paar ne44e pin-up
prenten in de buur - Die houden je hart
jong-"
William P. John3on 104 J- S 4. Louis Arno
rika: "Zoek de Juiste ouders ui 4; h°ge
leef4üd is een erfelijkheidskwes4ie-"
Mevr- Agne3 Tai4 Reed 104 J- Ea34boume
Engeland: "Ee4 een maandpPrtie snoep in
een week op-

Honderd jaar oud worden
is gemakkelijk

Als men zich naar aan de regels
houdt

De Amerikaanse Journalis4 Paul Stei-
ner heef 4 zich in verbinding ge3teld me 4
enkele 4ientellen honderdjarigen om van
hen he4 kunsWe te leren o ok honderd
jaar oud te worden-
Hieronder volgen de recepten van de
mannen van een eeuw.
Carl Gerken 100 i. Hamburg: "Rook 10
sigaren per dag".
Franz Weichelsbaun 103 j- Klagenfur4
Oostenrijk: "Drink melk te 4 je d°°d
gaa4, maar ga nie4 meer naar de meisJes
wanneer ie de tech4ig jaar gepasseerd
ben 4-"
Mevr- Male Touber4 104 j- Perpignan
Frankrijk: "Drink 4 nooi4 watpr in de
wün en ee4 zo veel mogeliik slakken"
Willtem O- ""telher 4 103 i- Huddersfteld
Engeland: "Maak van bier een sterke
drank je medici-in."
Charles W- Hamilton 107 j. Port Angeles
Amerika: "Step me 4roken na de 100
iaar"
Manu-el Mallo 104 i- Rosario Argentinië:
"Drink iedere maand een liter lams-
bloed en voeg overvloedig veel rum en
brandy aan ie diee4 4°e-"
Mevr- Thyrza Baker 100 -i- Morri son.
Amerika: "Zorg nie4 dood te gaan-"
Ftederic C- Zenny 108 J. Tru°n Amerika
"Hak iedere dag wa 4brandhout."
Mevr-.Nancy Ar4usia Robey. 101 j- Louis
ville Amerika: "Eet als je honger heb 4
en drink als je dro°g stea4-"
Mevr- c°ncete Sobilia 100 i- Newak
Amerika: "BliJf ach4ief ee4 veel groen-
ten en wees vriendelijk tegen ie buren"
Harriet Bray 101 j- Burges Hill Enge-
land: ""Meng altijd een paal' lepels whis-
key in de morgenteee."
Emily Hayd°n 100 j- Prington Engeland:
"Voer n°oit een slag werk uit je hele le-
ven lang. Ik heb het ook niet gedaan"
SE- Jordan 100 J- O'Donnel Amerika:
"Drink iedere morgen en iedere av°nd
een heet glas melk-"
Gr-orsre Hcm^irnet 103 ,i- Mil4on Amerika:
"Drink nie4, ro°k nie4 en maak nooi4

ORIGINELE BOYCOT
De burgers Van de sta d Josefa zi-n

een b°yco4 4egen de plaateel-ilke begra-
fenis ondernemingen begonnen, als pro-
test tegen de al te dure 4arieven van
deze instellingen- Wanneer de mensen
er erns4ig ziek worden dan laten zij
zich naar he4 ziekenhui 3 van de nabil
gelegen sted Valdivia brengen-

Als ze genezen komen ze naar Josefa
4erug, indien nie4 dan worden ze veel
goedkoper in Valdivia begraven- De bur-
gemeester van Josefa is een aanhanger

van de protestbeweging en zorgt er vo°r
da1 de zieken kosteloos transport krijgen
do°r de gemeenteambulances-

Voor Hollandia is een dergelükee actie
vooralsnog uitgesloten. De straatweg
naar onze buurs4ad Sarmi is nog me4
klaar, dus wij ziin aangewezen op de
dure Hollandia begrafenissen-

LANG EN KORT
De heer Sfesmaisons, afgevaardigde

v°or Dep- L°ire in de Franse Kamer.
be3teeg het spreekgestoelte en zeide: "Ik
zal kort ziin collega's want alles wal
er te zeggen viel is al gezegd- Toen
hiled hii een redevoering die een uur
duurde-

DE ”GELUKKIGE ARMELUI”
De leden van de club "Gelukkige Ar-

melui" ziin n°g armer en nie4 zo ge-
lukkig meer- Hun penningmeester werd
te Charleroi ver°ordeeld °mda4 hiJ de
kas van de club had °pgemaak4- HU
lie4 geen cen4iem meer over-

Varia uit de wijde
wereld

ATOOMTIJDPERK
Men kan nie4 zeggen da 4 de bew°ner3

van Neurenberg jn Dnjiitelalnd achter-
blijven in he4 ateom4ijdperk- Alle s4ra-
ten in he 4 nieuwe gedeelte der stad
krijgen er namen die beteekking hebben
op he 4 ïruim4eanderzoe/k zoals: Mars
avenue, Venusb°ulevard enz.



Langs de kant
Onverwacht Applaus

We zagen een oude v'lend tegug die
in 1951 on4go°cheld naar Nederland was
verdwenen- N°g herinnerden wil °ns
zijn w°orden teen hij op de boot 3tapte
"Ik ga af maat: geef mij maar Amster-
dam, veel schoner dan Genjem-
Duimpen d' 4 Hollandia-
Geloof me he 4 word 4 hier nooi4 wa -Weg van di4kerkhof van ges4orven ver-
wachtingen- Kerel ze 1 er ook maar een
streep cnder en zorg dal Je gauw in ne-
geri koud komt"

"Wat ziet my n lodderig o0g; ben jü
weer terug Kobus," begr°etten we hem-

"Dal, is 'm, ik ben er weer, zei Kobu3,
't Is in Holland ook niet alle3- Ze wer-
ken me daar te veel met papieren.- Om
vuilnisman te w°rden moe 4 je examens
afleggen en papieren tenen.
En overal 3taan hekjes me 4 "verboden."
Een gedeelte van de 41jd is he 4 er z° kil
da 4 Je liefst te de kachel wil 4kruipen-
Nee h°or vriie mensen ui 4 de teopen
moeten ui 4 Holland wegblijven die aar-
den er nie4- Ik ga weer hier beginnen
daar waar ik he 4 er in 1951 biJ heb neer
gegooid-"
"En wa 4zeg jenou van ons 3tadje da 4 je
in een laar of negen nie4 gezien heb4?"
"Ik sta gewo°n perplex man, op mün
w°rd ik neem mün pe4je v°or Jullie af-
Wa 4 is hier onteaggelijk veel werk ver-
ze4 in die negen jaar-
Daar heb je de huizenbouw; ik denk n°g

aan de woeste- kus4lün van 4°en-
Nu stean er to4 ver in de heuvels overal
rian4 gelegen huizen, de kvs4liJn nu
d°e4 je denken aan die vriendelijke 3tad
jes aan de Riviera- Het is gew°on een
mach4ig gezich4 en de stad zelf heelt er
een stel moderne geb°uwen bijgekregen
waar je van omval4-
Kerel H°llandia is van een nachtpitje
da 4 he4 toen was in die 4iid, een schijn-
werper geworden. He4 is nie4 meer te
vergelijken. Ik sta er gewoon verstomd
van wa 4 jullie hier ontplooid hebben-
Dan heb je daar de wegen- Fantas4isch
zoals die verbeterd ziin (HiJ had 4oen de
Oranielaan vermoedelijk n°g nie4 gezien
Red) Als ik di 4 vergelijk me 4 al die ca-
testrophe3 en die teagedie ui 4 de dagen
van 1949-'5O, dan w°rdt ik er gewoon
stil van bij het bedenken aan alle wils-
kracht, intelligentie, werk en moed die
Jullie hier na dien tüd hebben weten te
produceren-"
"Wa 4 een enthousiasme, inderdaad er is
veel gedaan- Maar als je hier al 10 Jaar
voortmodder4 dan val 4 he4 nie4 meer z o

op- Maar als nieuweling die dit brokje
woestheid in vroeger dagen al heeft mee
gemaakt, moet het wel teeffen"
"Treffen aeg je, man he 4 3laa4 ie me 4
sternheid wa 4 een energie hier is gepro-
duceerd om da 4 alles te bouwen- V°°ral
die naakte heuvel 3 vroeger, westelijk
van de sted, die zijn buitengewoon
veranderd- Het z ijn riante villabuurten
geworden, zo mooi en afwisselend als
men zelden tegenk°mt- Ik geloof dat j e
Je eigen stadje nie4 ken 4 voor wa4he4 js.

Een juweel in he 4 4ropenland- Da 4 noem
ik pas een sted opbouwen en me 4zo wei
nig mensen in z° korte UJd-"
"Ja inderdaad al te weinig mensen en
he 4 worden er maar s4eeds minder-

We hebben nijvere handen hard no-
dig- Di 4 land kan er milltoenen gebrui-

ken- Maar met enkeje duizenden mensen
die aan de tropen gewend ziin zouden
we heef wa meer aankunnen-

In alle geval blijkt ui 4 de bereikte re-
sultaten wel da 4 hier in Hollandia he 4
hards4 gewerkt wordt van geheel Zuid-
oost Azië- Maar nu ga ik verder amice,
we pra4en er nog wel eens °ver"
Je merk 4 wel da 4 wanneer je een tijd
lang ui 4 de omgeving gewees4 ben 4 de
veranderingen en verbeteringen eers4

zie 4 die de man die er dageliik3 op zi4
nie4 meer merk4- Hij zie 4 d°or de bomen
het b°s nie4 meer. ____^_

TRIEST BEELD VAN
INDONESISCHE ECONOMIE

WIJ ONTLENEN AAN ”KOMPAS”,
EEN UITG- DER NHM.
INDONESIE'S finamcieea-econoinisohe
toestend —de laatste jaren zwakker en
zwakker geworden—is in 1958 in een
critiek stadium aangeland.
De bestrijding van het gewapende con-
flict op Sumatra en Celebes dreef del
overheidsuitgaven te 4 een ongekend hoog

peil op- Aan de andere kan4 liepenl
'3 lands inkomsten sterk terug- De eind
1957 tegen de Nederlandse bedri3ven
genomen maatregelen hebben diepe spo-
ren ge4rokken- Bij gebrek aan deskun-
digen en mede al3 gevolg van de toe-
stand op Sumatra en Celebes, waar de
veiligheid te wen3en lie4, daalde de op*
brengst van biina alle ondernemings-

produkten al3 rubber, 4hee, koffie, sui-

ker, palmpi44en en palmolie-
He4 tekor 4 op de begroting voor 1958

dat volgens de laatste schatting Rp- 9,7
miljard zou bedragen, kon voor de eer-
ste 4ien maanden van dat jaar reeds op
Rp- 9 milJard worden ge3teld-

De produktie van mijnbouw en indus-
trie baarde eveneen3 veel zorg-
Er werden minder aardolie, steenkool,
Mn, bauxiet en mangaanerte gewonnen-
De' nijverheid, in haar bewegingen be-
lemmerd door gebrek aan kapitaal,
schaarste aan grondstoffen — vooral van
buitenlandse herkomst: _en kampend
me 4 de problemen op he4 gebied van
het inter-insulaire 4ranspor4, kon haar
vleugels nie4 uitslaan- Vele fabrieken
werkten sleeh43 op halve capacitei4. Van
de ruim 2.000 te Djakarte en in de om-
steeken geves4igde indus4iele bedrijven
was meer dan 10% zelf3 tot algehele
stüstend gedoemd-

De m°eilijke omstandigheden ten spijt
werden toch nog enige nieuwe fabrie-
ken opgericht, zoal 3 voor de vervaar-
diging van lucifer3, sigaretten, es3ences
papier, 4ex4ielg°ederen en de bereiding

van visconserven-
Z°als terloop3 al aanges4ip4 schoo4 he4

inter-insulaire goederenverkeer in 1958
nog in ziin teak tekort- Weliswaar werd
een groot aantal nationale scheepsvaar4

maatechappiien (46) opgench4, maar
d°or onervarenheid en een tek°r4 aan
schepen kwam er van de veelal ambitieu

se plannen weinig terech4- De moeilijk-
heden werden bovendien vergroo4 door-
da4 voor militeire doeleinden geregeld
scheepsruimte we»'d gevorderd-

De Spoorwegen hadden he 4 vorig Jaar
wederom m°eilijk- Onvoldoende onder-
houd van he 4materieel veroorzaakte on-
gelukken, in verband waarmee de snel-
heid van de teeinen °p maximaal oO

km- per uur werd ges4eld
He 4 civiele verkeer d°or de lucht

werd en word 4 nog bemoeilijk 4 d°orda4
biJ de mili4aire operaties tegen de rebel-
len vlieg4uigen van de Garuda Tndone-
sian Airways worden gebruik - Ook i*
er een 4ek°r4 aan geoefend personeel-
He 4 gevolg is da 4 he 4 vlteg4uigve>rkeer
in Ind°nesie nog steed3 nie4 normaal
|[vnc4ioneer4T

Behalve de zoeven ge3chetete moeilijk-
heden van velerlei aard, heef 4 lnd°rie-
ste ook me 4 poli4ieke z°rgen 4e kampen
gehad. Toen de onderlinge meningsver-
schillen, gerezen over de wijze waarop
he 4 land moest worden geleid, te hoog
liepen, greep presiden4 Soekarno in
Steunend op de aanhankelijkheid van
he 4 overgrote deel der bevolking kon-
digde hij in juni M- de terugkeer naar
de con34i4utie van 1945 (geleide demoera
ttie) af- Depe verschafte hem grotere
bevoegdheden oim de tepubLlek naar
eigen inzteh4 4e besteren- De Presiden4
v°rmde kor 4 daarop een zg- kern-kabi-
net en benoemde zichzelf tot Minister-
President- He 4programma van de nieu-
we regering is er op gerich4 in de k0r434
mogelijke 4iJd in de behoeften van he 4
volk aan voedsel en kleding te voorzien,
de veiligheid van volk en 3tea4 te hand-
haven en de strüd tegen het economische
en politieke imperialisme voort te zetten-

Op 25 juli jl. werd biJ n°°dwe4 beslo-
4en 4ot de uitgifte van een steatelening
van Rp. 2 miljard- De gelden zullen o-m-
-worden gebruik 4 v°or de financiering
van projecten in he 4 kager van he 4 Vijf-
jarenplan-

Teneinde de fnflaMe een halt toe te
roepen, werden verscheidene mone4aire
maateegelen ge4r°ffen- De meest dras-
tische v°nd plaa4s ingaade 25 augus4us
j-l-

Om 4e beginnen werd bepaald dat
bankbilje44en van Rp- 1-000,— en Rp.
500,— vooraan 3lech4s r esp- Rp- 100—
en Rp- 50,— waard ziin- De bilJe4ten
blijven voor he 4 gereduceerde bedrag
wettig betealmiddel, totdat ze door nieu-
we c°upures zijn vervangen.

Verder werd he 4 bedrag, waarmee
bankdepos_4o's en saldi in rekening-cou
ran4 bij de banken Rp- 25-000,— 4e 'bo-
ven gingen, vo°t- 90°/ o geblokkeerd- De
ze geblokkeerde tegoeden zullen te zü-
ner tüd worden belegd 4n staatsobliga-
ties-

Of de regering in de prak4ijk he 4
gestelde doel—de economische en po-
litieke sanering van de stea4 — zal kun-
nen bereiken, moe 4 worden afgewacht.

Chileense Ambassadeur
door bandieten

overvallen
De Chileense ambassadeur bij de Ver-

Na4ies, Daniel Schweiteer, is, zaterdag-
avond in zün huis te New Y°rk over-
vallen door drie bandieten- Zii beroof-
den hem van vijfhonderd dollar en vroe
gen Schweiteer vervolgens °f h.j een
jo°d wa - Toen hii op deze vraag'be-
vestigend antwoordde, dwong het drie-
tel hem drièmaal "Heil Hitler" te roe-
pen en de fa 3cistengroe4 te brengen.

Daarna maakten de overvallers zich
iJlings ui 4 de voe4en-



Euromarktlanden aceoord
over

invoerrechten
De ze 3 landen van de Euromast heb-

ben vriJdag volledige overeenstemming
bereikt oVer de gemeenschappelijke in-
voerrechten die binnenkort op goederen
van andere landen van toepassing zul-
len worden. De invoerrechten, ook wel
buitenterieven genoemd zijn vastgesteld
voor 950/0 van het totaie invoerpakke4-
Over de i._og resterende goederen zal
°ver hoogstens 4wee maanden een ac-
eoord zijn bereikt- De te4 nu 4oe bereik-
te resultaten zullen worden oVerlegd aan
de GATT, de Algemene Overeenkomst
voor Tarieven en de Handel-

Nehroe nodigt
Tsjoe En-Lai uit

Premier Nehroe van India heef 4 in
een brief aan de premier van de Chine-se volksrepubliek Tsjoe En-Lai voorge-
steld de volgende maand naar New Del-
hi te komen v°or besprekingen over de
onderlinge grensgeschillen-

Pres. Nash naar Moskou
De Nieuw-Zeelandse premier Wal4er

Nash gaa4 op 18 april naar Mo3kou voor
besprekingen me 4Sovje4-premier Chroes
tsJev- ZiJn bezoek aan de Sovje4-Unie
zal een week duren- Daarna reis 4 pre-
mier Nash naar Londen, waar op 3 mei
de conferen4ie van premters van ha4
Gemenebes4 begin -

Vice-premier Mikojan
heeft pech

D)e vice-premier Jfcükojan l.eetft opde thuisreis van Cuba wegens sjefcht
weer een weinig fortuinlijke tussenlan-ding van vüf uur moeten maken inNew Foundland-

He 4 Russische Ifurbin*_3tr^ivl]ieg4ui,g
bleek voor de verdere vluch4 nog 35000 liter brandstef nodig te hebbe».

Op he 4 vliegveld vroeg een verslagge-
ver de wachtende Mikojan naar zijn
mening over de onbekende duikboo4 in
de Golfo Nuev°, waarop de Argen4ijn3e
marine Jacht maak4 me 4 dieptebo______e__-

Geprikkeld gaf de SovJe4 vice-pre-
mier ten anVoord: "Daarmee zullen
ze alleen maar een hoop vis dood maken

AneurinBevan weer
genezen

De plaa4svervangende leider van de
Bri4se Labourpartij, Aneurin Bevan,
heef 4 vandaag hi?4 ziekenhuis verla4en,
waar h4j anderhalve maand geleden een
buikoperatie heef 4 ondergaan- HiJ zal
voorlopig 4hu>s nog verder ru 34 moe4en
nemen-
LAMSTE NIEUWS
Nederlanders verliezen
ook huizen in Indonesie
De Indonesische reger_ng heef 4 gisteren

een nieuwe regeling bekend gemaak4
voor Nederlandse eigendommen in Indo-
nesië die nie4 onder he 4 na4ionali3a4ie-decree4 vallen.
Volgens Reuter houd 4 deze regeling in
dat alle onroerende goederen van Neder-
landers die he 4 land hebben verlaten
bmnen 4wee maanden °nder 4oezich4 van
ce regering moe4en komen, waarna zij
aan Indonesiër 3 verkoc h4 zullen worden-
Onder deze regeling vallen woonhuizen
en kleingrondbezi4-
Deze regeling is in 9 februari van krach 4
geworden-

De Indonesische regering heeft aan
dertien oVergen(Om_« verzekeringsmaaï
schappijen nieuwe Indonesische namen
gegeven- Dit nieuw 3 werd vandaag 'n
Djakarte officjeei bekend gemaakt.

Hulpverlening aan landgenoten
in Indonesië

De drager 3 van de veteetsster Oos4Azië, hebben een comite opgerich4 omde hulpverlening te stimuleren aan land-genoten in Indonesië-
Afgezien daarvan wil het c°mite tet de
onderlinge band tussen de drager 3 ver-sterken.

De ster werd na de oorlog uitgereikt
aan personen die zich tilden 3 de Japanse
bezetting verdienstelijk hadden gemaakt
Jegen3 landgenoten in gevangenschap of
die hadden gestteden in het verzet tegen
de vijand-

25.000 gulden voor
Ds. Flumainum

Ds- Roemainoem ui 4 Hollandia heef4
van de Gereformeerde Kerk jn Neder-
land de toezegging gekregen van een gift
van 25 000 gulden voor he 4 werk op
Nieuw-Guinea-
D.s- Rumainum die op he 4 ogenbl'k een
bezoek breng 4 aan Nederland en begin
April naar Nieuw-Guinea terugkeer 4zal
het bedrag gebruiken voor de Theologi-
sche School in Hollandia-

Reactie Franse
atocmproel

De internationale reac4le op de eerste
Franse ateomproef z ijn uiteenlopend-
In de we3teliJke hoofdsteden zijn de
commenteren voorzichtig van 4oon.
Heteelfde i 3 he4 geval in M°skou.
He 4 persbureau Tass volstond, me 4 de
verklaring da 4 de Franse explosie de
Snviet-regering na4uurlijk niet onver-
schillig kan laten, omda4 zij daarui4 de
nodige c°nelusies kan teekken-

Premier Croes^jev noemde de ateom
proef een betreurenswaardig feit, maar
zei nie4 te verwachten dat de Geneefse
besprekingen oVer het staken der kern-
proeven ongunstig daardoor zouden wor-
den beinlvoed-

Zelfde beoordelingen komen van dekant van Aziatische en Afrikaanse lan-
den- De Japanse regering heeft jn een n°
te aan Parus haar diepe teleurstelling
uitgesproken-
Soortgelijke protesten maar dan in krach
tiger bewoordingen ziin ingediend door
verscheidene Arabi3che landen-

VREEMDE VARIA
DIENSTBODEN PROBLEEM

Egypte was vroeger een paradüs v°or
huisvrouwen, daar er steeds v°ldoende
diensters waren- Dit ;s jn de laagte 4ijd
iete anders geworden- Neem het gevalvan de diens4bode Zeinal Shukiary.
Toon de meid 4huis kwam van de bios-
coop, vond ze de gehele afwas van he 4avondeten nog opgestepeld in de aif-
wa3bak- Ze werd zo woes4 da4 ze alleongewassen borden naar haar mevrouw
begon te gooien-

De mevrouw i 3 nu in he 4 ziekenhuis
met 30 heohUngen en Zeinal zi4 voor
negan maanden kniip-

FILATELISTEN VERENIGING NNG

16 februari te 2000 uur vergadering in
gebouw secretarie-
-17 en 24 febr. voor kinderen in gebouw
Chr- School-

TE KOOP t-e-a-b- een goed florerende
herenkapsalon (nieuw geb°uw) me 4 in-
ven4aris en woonhui3 me 4 erf RVO- 824
m- Gelegen aan de Fanindiweg in he4

centrum van Manokwar1.
Te bevragen bij D- Bronkhors4 — Fa-
nindiweg te Manokwari-

MEDEDELING VOETBALBOND
HOLLANDIA EN OMSTREKEN (V-HO)

Op 5 februari jl- werd tijdens de ge-
houden algemene ledenvergadering een
nieuw bestuur gekozen, dat als volgt \a
"amengesteld-

-1 Voorzitter — M-J- KORVER

2 Vice-V°orzitter — I-C-P- V-D MEU-
LEN-

-3 Secretaris — H- KESSING

4 Penningmeester — W-PH- SCHEU-
ER.

5 C°mmisaris

6 Redactie V.H O — J- SCHIPPER
orgaan-

TE KOOP AANGEBODEN: modern
bankstel, ee4kamer, slaapk- am beddci
m- schuimrubbermatra3. studeerkamer,
fan3, grote plafondfan, Philip3 radio,
wasmachine m- centeifuge, Uskas4, 3taan
de schemerlamp. bureaulamp. keukenuit-
ze4- Engelse pocke4bo°ks, la-mpekappen.
resten 4 glaswerk en servies-
Mr. H.M- Vrilheid, v- Waardenburglaan
939- Per 1 april te aanvaarden-

(ftatHÜfts:
>TE KOOP: Vespa Scooter 150 cc, baby

Hermes typemachine, Philips Bandrecor-
der, Philips pick-up- Fam- Matern, Berg
en Dal van 4 tot (J nju.

filmprogramma
ORIËNT THEATER vertoont heden 16-2
voor het laatst de succesvolle western
"QUANTEZ" in cinemascope en kleuren-
met Fred Mc- Murray en Dor°thy Malo.
Ne-

Sentani heden: "GUNMAN'S WALK"
met Van Heflte, Tab Hunter en Katryn
Gran4-
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