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Atoomproeven - overeen-
komst in het vooruitzicht

De Amerikaanse ato°mgedelegeerden
op de conferentie in Geneve heef 4 ge-
zegd da 4 de s4andpunten van o°st en
West over de bepaling van a.*o°mgroeven
i.j dichter bit elkaar staan dan oojt (e. 'ren Hü gaf daarmee commen*aar op
de iaatste Ru3Sische voorstellen me 4 b -trekking tot he 4 opsp°ren van a*oom-
pi-oeven en he 4 interna4ionaie in3pec4ie
4eam- Al 3 de Rus3en zich soepel be-
tont., t.a-v- het in3pec4eren van waar-
genomen pr°even zeg 4 de gedelegeerde
dan willen de Amerikanen tegemoetko-
men op he 4 pun4 van_de kleine or .d ».
grondse proeven die m°eiliJk ziin wiaar
te nemen-
Dr> Amerikanen willen deze proeven
n.'e 4 la4en verbieden *o*da* er een appa-

Elnde Rondetafel
Conferentie

De Belgische kroonraad heeft ziin goed
keuring gehecht aan de soevereinitei43-
overdrach4 aan Belgi3ch K°nlgo °p 30
Juni van di 4 Jaar- Hiermee heel"4 de kroon
"aad die onder v°orzitter3chap van ko-
ning B°udewi.ln btjeenkwam de resul-

"] van de rondetafelconferentie over
de toekom 34 van de Kongo aanvaard-

Een redac4iec°mmi3sie van de confe-
rentie kwam inmiddels gereed me 4 de
lekst van de ze34ien aanbevelingen die
vandaag formeel op een plenaire zi44ing
?.i3len w-orden goedgekeurd. Zij behelzen
naas4 de irtetelling van een onafhan-
kelijke s4aa4 Kongo waarb°rgen voor de
Kongolezen 4ijdens de overgangsperiode
4n* 30 Juni en v°or de Belgen in de t°e-
koms4-
Morgen w°rd4 de rondetefelc°nferen4ie
in een openbare zi44ing gesloten-

300 miljoen hulder
voor ,Startighter'

De minister van Defensie, de heer
Visser, heeft de Tweede Kamer ge-
zegd da4vo°r de defensie een maximum
v-"n v:jf4ig Amerikaanse S4arfigh4er vlieg
tuigen me 4onderdelen kan worden a ange
koch4- De waarde van de machines me 4
"lle3 wat er bü komt bedraag4 ongeveer
d>'iehonde<rd mil-ioen .gu.den.\ dusl zè:
miljoen gulden per stuk- Wanneer de
begroMng vo°r 1960 is goedgekeurd, kan
pas overwogen worden °f verdere aan-
kopen kunnen worden gedaan- Op een
aanvullende begroMng vo°r defcn3ie kan
rie mini-34er echter nie4 wachten biï zijn
onderhandelingen me 4 de industrie.

Aanleg

Noordzeekanaal -tunnel
De minister van Verkeer en Water-
staat. dr3 Kor4ha.l3, heef 4 in de Tweede

Kamer gezegd da4een beslissing "ver

de "-^nleg van een 4unr_e! onder het'
Noordzeekanaal op korte termijn dien4

te worden genomen- De minister wilde
echter nog geen datum voor aanvang
v-m het werk n°emen-

Tijden 3 de debatten over ziin begro-
ting heef* de minister verder de ver-
zekering gegeven da4 hij grote er'ns4

maak* me 4 de veiligheid van de L°u-
werszee- Hii wee 3 erop da4de indüking
van de Louwerszee niet alleen y°or re-
kening van de regering mag komen.
maar da 4 ook de provincie Groningen
en Friesland een gedeelte van de ko3-
4en dienen te dragen-

Chroestsjev toegejuicht
in Buitenzorg
De Russische premier Chr°e3t..iev die

een bezoek breng 4 aan Indonesië i 3 in
Bogor aangekomen waar de Rus 3
staatsman n°g luidruch4iger werd be-
groe4 dan in Djakarte-
De Indonesische a utorit eit hadden vei-
iigheidsmaateegelen gen°men lang 3 de
60 kilometer lange aut°weg van Dtekar-
-4a naar Bogor-
De stee 4 werd v°orafgegaan door een
pantse rwagen en zwaar bewapende mili-
tairen. Op de wegen en in de dorpen
v*n de omgeving werd d°°r militairen
gepatrouilleerd-

ra*u ur word 1 ui4gev°nden die kleine on-
dergrondse explo3ies duidelijk van aard-
bevingen kan onderscheiden.

Doodstrat voor

He4 Hooggerechtshof van Califonnie
heeft een iaa4ste verzoek om ui434el van
e._ecu 4ie vo°r Caryl Cheteman afgewe-
,,_n. Hieimee ziin alle mogelijkheden
.jitgepj4, z°da4 Caryl i.!:e»-->nan van
om tien uur plaa4selüke ti.id, di- 18-00
uut GIVXT in de ga3kainer van de
Quen4ingevangenis zai worden te-reeh 1

ge3teid Ui 4 alle delen van de wereld
zijn nog bij gouverneur Brown van i_M-
lif°rnie verzoeken binnu_igekctnen
..e :or cioüd veioordeelde Chessman
nog gra4ie 4e verlenen.

o°k he 4 blad van he 4 Va4icaan de
Osserva4orei R°)nar_a heef4 een ber°ep
op de gouverneur gedaan om Ches3rnj
net leven te redden- Brown is i'ooms-
ka4holiek en heef 4 herhaaldelijk ver-
klaard da4hü persoonlijk een tegen
der van de doodstraf is, maar nada4 hol
Hoogerech43hof van Caliv°rnie donder-
dag weigerde een gra4ieverzoek bij h
aan te bevelen, zei Br°wn, dat de groncU
we 4 hem nie4 toes_ond de3ondanks cle-
mente te schenken-
Nader wordt berich4:

In4«s3en heef 4 Chessmn3 zelf ao,'. \ ■qpi der4ig dagen ui4stel gevraagd-
D 3execu'-ie van de AmeriUa:ui O

Chessmna is v°°r tenmin s4e zestig d,
uitgesteld- G°uverneur Brown van C:-li-
fornie liet di 4 beslui 4 bekendmaken nog
geen.4ien uur voordat Chessmau in de
gaskamer van de gevangenis in S - Quen
4in zou w°rden terech4ge3teld- He 4 in-
grijpen v-te de gouverneur beteken 4 nieu
we h°op v°or Che3sman, die 4waalf Jaar
geleden 4er dood was ver°01deeld "md^t
biJ zich bij herhaling b!a-d schuldig ge-
maak4 aan roof°vervallen en 3exuele
misdrijven- In een verklarnig van de
gouverneur staat dat hü he 4 be3lui4 °.-m
neef4 genomen °mda4 de terechtstelling
aan Ches3man 404 demons4ra4ies zou kun
nen leiden 4üdens de k°mende reis van
pre3iden4 E senhower naar Zuid- Ameri-
ka-
De hele kwes4ie van de d°ods4raf zal
worden v°orgelegd aan de we4gevende
organen van de staat Californie, die vol-
gende maandd bijeenkomt- De gouver-
neur zei, da 4hij de hele bev°lking van
Californie de gelegenheid wil geven om
zich d°or middel van he 4 Parlemen 4 uil
te spreken over de doodstraf-

Ned. Ambassadeur
weigert benoeming in

Indonesië
De Nederlandse amba3sadeur in Tehe-

ran, mr- baron Gever3 die do°r de Nedr
regering wns aangewezen als de

nieuwe Nederiandse zaakgelastigde bij
de Nederlandse vertegenwoordiging in
D.iakarta heef 4 deze p°s4 nie4 aanvaard-
Hü heef4 om perso°nlijke redenen ge-
vraagd °m voor onbepaalde 4iJd op non-
ac4ief te worden ges4eld- Mr- Gever 3 zou
in Djakarta de heer Has3elman opvolgen.

Emigrantennaar
Australië

Gis4erav"nd i 3 me' een vertraging van
drie uur van Schiphol vertrokken een
3upperconstallation me* 82 emigran*en
voor Chris*church in Nieuw Zeeland- In
plaa*s van z°als he* rooster dat voor-
schrijft vaar Sydney te vliegen,besloot
de KLM alle passagiers regelrecht paar
de plaats van bestemming te brengen.
BiJ aankomst in Christehurch zal tege-
lijkertijd een nieuw statio n van de lucht
haven worden geopend-

Italiaanse boerenzoons
naarFriesland

R'rin 50 It.aliaanse b°erenzoon 3 zün
in Wes4-Frie..land aangekomen »ra zich
daar een beetje in te leven in he 4 Hol-
landse boerenbedrijf- Het Itaiiaan3e mi-
nisterie van Landbouw heeft een deel

SteunactieSpijtoptanten
Indonesië

SÏEUNACTIE SPIJTOPTANTEN
He* Comité da* wjerd opgerich* v°or

de Steunac4ie aan de 3pij4optan4en In
ipuonesie kwam d°ni.erdagavond in ver-
gadering bUeen.

Besloten werd da4he Comite zich
tet he,; C°mi4e van de s4eunac4ie in Ne-
derland zal wenden teneinde te 4 temen-

-.-''- Hg te geraken-
Bekend gemaak4 werd da 4 meerde-

re liJ3ten bereid 3 circuleren- Meerders
iijstea ter aar_vuï.lingr zijn verkrijgbaar
bij PIR- W V,AN DAMME D»k IX- Ook
telefonisch aan te vragen, Tel. 171 (DE
N-G- KOERIER), 4iidens de kan4ooruren-

Veran*wo«>r_l_ü|g der ges4o.rt© gelden
zal periodiek middels de kolommen van
"DE KOERIER" plaate vinden-

Gebleken i 3 vo°rhar,d-- dB* veel ani-
mo om te helpen bestaat, verder hebben

van de reis- en °nderhou i -kssten van de
Jongelui v°°r ziin rekening gen°men-
De Italianen die bij boerengezinn
dei-gebracht zün, nemen n°rmaal deel
aan hel leven daar- Ze zien elkaar 4wee
maal per week in H°orn waar hun lei-
der verkeer - Enkele I4alisnen hebben
plannen in Wes4 Friesland wat vee te ko-
pen.

verschillende verenigingen, clubs enz-
he* initiatief genomen °m feestelükhe-
dcn en diverse attracties te organiseren,
waar^; m de r ece*te de steunactie ten
goede zal k°men.

Olympische Winterspelen
geopend

Onder een fik3e sneeuwval heef 4 vice-
P: _s:i:n4 Nixon gisteren de winterspe-
len l£tiO in Squaw Valley ge°pend, een
h«lf uur la4er dan wa3vas4gesteld-
Nixd.l wa 3 d°or he1
inpUaja4s van per helikopter per auto
naar Squaw Valley te komen. Ondan,ks
de moeilük begaanbare wegen werd de
openingsplechtigheid die onder regie
stond van Wal 4 Disney bijgewoond do°rruim 10000 teeschouwers- De parade der
deelnemer 3 gebeurde 4radi4iege4rouw
door Griekse a4hleten-

Xee3 Broekman leidde als vlaggedi -i~
ger de kleine Nederlandse ploeg de are-
na in-

He4 oiympisch vuur da 4 overigens te
vroeg was a._ nges4oken en alweer wa 3
ui4gegaan, werd v°°r de 4weede masl
maar nu officieel on*st°ken door een
Amerikaanse ski3ter- De olympische eed
werd tei_slo4te afgiegd d°or de Ameri-
kaanse kunstrijdster en wereldkampioene

Engels Koningskind

In Londen zi-in vele tekenen die erop
wilzen da4koningin Elizabe4h waar3chiin
hik in de loop van vandaag he4 leven
zal schenken aan haa>' derde kind-
HaBl echtgenoot, de her4og van Edin-
burgh, heeft al zijn afspraken voor van-
daag afgezegd-

De gynac"lo0g heef 4 de nach4 in he4pa leis doorgebracht, andere ar43en heb-
ben gis4eren verscheidene bez°rken aan
de koningin gebrach4-.

In*ussen staan honderden mensen voor
Buckingham Palace zich te verdringen
°m he 4 eerste nieuw 3 van de geb°orte
te hol'en- Onder hen ziin 4al v?n vreem-
delingen die gegrepen zijn d°or di 4 loya-
le 3en4iment- Twee hoge hofdignita'i■"-.-
sen sc hiepen oen ongekend precede;;4
door naar he 4 hek te lopen en de me-
nigte 4"c te r°epen rustig naar huis 'e
gaan "mdat er vannacht nog nie4s werd
verwach4-

Ruslnad en de
Watvisvangst

Ui4 Mo3kou word 4 gemeld da 4 de Rus-
sen hun walvi3vangst gaan verdriedub-
belen in de poolzee- Ze vinden da4 he 4

Russi3che percen4age van de internatio-
nale walvisvangs4 4e klefti is- Mi n:s

bezig aan de b°uw vfn drie nieuwe
wafvisva-arder3, waarvan hp4 vlaggen-
schip, de "Sovje4 Oekraine", een drij-

vende fabriek i 3, in 3taa4 om per dag
75 karkassen te verwerken- De Russen
beweren da4 he 4 he 4 enige schip ter

wereld i 3, in 3tea4 om 100 procen4 van
he 4 walvisvlee3 te gebruiken- D<
van di 4 zeeka34eel i3 708 voe4, he4 heef4

een w^terverplaatsing van 44 000 ton en
zal twee maal zo gr°o4 worden als de
"Slava", het huidige grootste walvi»-
schip der Russen- He 4 schip is büna
klaar en zal in de volgende lente in
gbruik genomen worden. Daarn a zal
worden aangevangen me4 de bouw van
een volgende enorme walvisvaarder- He4

vorig jaar hebben de ze 3 walvisvangen-
de landen, nl- Noorwegen, Japan, Enge-
land, Nederland, de Ver- S4a4en en Rus-
land 36 000 walvissen buit gemaakt-

De Russische expan3ie zal haar ou4il-
lage op gelijke voe4 brengen me4 Enge-
land die drie flottieljes heef4, Ru3l-'nd
is echter ver achter bij de flottielje 3
van Noorwegen me 4 negen flo44ielje-s-

Een conferen4ie van de vüf Wes4erse
walvi3vangende landen 3tond aan de
Ver, Sta4en een percentege 4oe van 20
procen4- De overige 80 procen4 werden
°nser de overige vier landen, Engeland
Japan. N°orwegen en Nederland ver-
deeld- Noorwegen da 4 momenteel 40 pro-
cen4 van de wereldvangs4 voor z ij n re-
keningen neem4, is me 4de andere landen
op de gehouden conferentie niet 4ot een
..<-^pü'''u k_ül__v_,_l koni-_i
doen weten dat wanneer geen acc°ord
bereikt zou w°rden zij zich uit de con-
ventie zou terugtrekken- Ook Neder-
land zou zich daarbü aan3luiten-

He 4Russische blad, de "I3ves4ia", te-
ken 4 daarbij aan dat terugtrekking van
zelf sprekend on4aarden zal in °nge-

controieerd afs4ropen van de zee, een
herhaling van de vroegere situatie die
bes'tend, welke he 4 c°mmun/i34i3ch blad
noem 4: "he 4 roofzuch4ig, ongecontroleerd
afstropen van de oceaan d°oi kapita-
listische lapden", di4 z°iu dan leiden

"tot het complete ui43terven van de wal-
vissen.

Proces Marconist v.R.

He4 proces tegen de Nederland3e mar
c onist Willem van R-, werd in Boston
v°or4gezet met ge4uigeverklariugen van
enkele politieambtenaren- Een ambtenaar
van de havenpolitie in Bo3ton vertelde
da 4 hü op de brug van de "U-ïech*" een
gesprek had me4 de eers4e s*uurman,
da 4 wa 3 afgeluisterd door Van R. Een
New Yorkse detec4ive zei da 4 Van R--4i.iden3 de ondervraging aanv*nkeli|k
elke verhouding me 4 mi3s Kaufmar.n
had ontkend- La 4er zou Van R- op deze
verklaring zün teruggekomen en heb-
ben teegegeven dat hij ha»f a44enties
bewees-

„Lange Cbarlle”

Wa4 generaal de Gaulle ook is of nie4
is. hij breng4 wel leven in dj i'ariJse
brouwerij- De generaal, som 3 oneorbie-

"<_ge Chariie" genoemd heef m°ei
';-':,:| ü ' i■■"■! Utfeaam van W.s
v°ct 55 duim in plaateen te fromme-
len bedoeld voor mensen van kleinere
steteur, _.o meldt da* de Amerikaanse
töurnalts* N"el An4hony u|4 Parijs.

ïn he* bekende voc4bftlstadion Co-
lombe3 diende men de plaate gereser-
veerd v»or de president een stek be-
tonnen muur weg te hakken om plaate
te tr.i.ken voor ziin lange benen-
'n üe militaire academie waar bezoek
van de generaal verwacht word4, zijn

de studenten aan het' werk geslagen
om cte deuren ui* te breken en toegan-
gen It°ger te maken, zoda* hij er door
kan gaan zonder he* hoofd te stoten-



De machtspositie van een
President van Amerika
Opmerkelijk i 3 da 4 4°en de Presiden4

der ver- steten he 4 verdrag me 4 Japan
aank°ndigde, el' geen melding van ge-
maak4 werd da4voor de geldigheid van
he 4 verdrag di 4 eer34 n°g door de Se-
naa4 gera4ificeerd diende te worden-
Deze ra4ifica4ie werd al 3 van zelf spre _
kend aangenomen-

Hierui4 bliik4 wel da 4 de posi4ie van
Presiden4 in de lo°p der 4ijden in de
praktijk grote veranderingen heef 4 on-
dergaan te Amerika- De aanstaande pre-
siden4 zal dus een grotete mach 4 erven
als ooi 4 in de ge3chiedeni» een presi-
dent bezeten heeft-

De "vaders" der Amerikaanse Repu-
bliek, rebellen tegen de Koning van
Engeland, waten huiverig vo°r de ko-
ninklijke mach 4 en vo°rzagen daar°m
de eerste presidenten maar me 4 weinig
volmach4. Di 4 hield aan te 4 Jackson pre-
siden4 werd- Deze kwam me 4 he 4 "lei-
dersprincipe" voor de dag- Deze jack-
son was nie4 d°or een par4iJ maar d°or
he 4 gehele v°lk gek°zen- Hü vroeg en
verkreeg grote mach4sui4breiding-
Van he* "leider-principe" naar "koning"

De '-ic-derschapstheorie" van Andtew
Jackson werd door Abraham Lii^e°innog dermate ui4gebreid, da 4 de steate-
seci'e4aris Wflhiaim Seward opmerkte:
"Wij kiezen een koning vo°r vier Jaar
en geven hem absolute mach 4 op enke-
le beperkingen na die hij nog op eigen
manier kan uitleggen-"

Vervolgens breidde Theodore Roose-
vel4 de mach 4 van de pre3iden4 n°g meer
ui4.jHenri Jone3 Ford, zei daarover;
"WiJ hebben de oudste politieke -n34el-
ling van ons ras wee'" d°en herleven,
nl- he 4 gekozen koningschap"-

Indien di4 iui34 wa 3in 1914, dan mag
men, in verband me 4 de groeiende
mach 4 van de pre3iden4 sederklien aan-
nemen da 4 de auteritei4 van he 4 Wi44e
Huis heden te vergelijken i 3 me 4 de k°-
n'ngsinach4 in onze Middeleeuwen-

Om echter te c°n34ateren dat he4 Ame-
rikaan3e President3chap heden niete
ander 3 is dan een absolute monarchie,
is wel een bee4je verbijsterend- Voor-
zichtige mensen zullen di 4 eers4 bewe-
zen willen zien-

He 4 eerste a4*ribuu4 van een abso-
lute monarchie is de mach 4 om oorlog
'-e verklaren. Deze mach 4 werd doer des4iohlters van de An_,eri|kaan3e repu-
b) i,el., afl.een en Uisluitend aan he 4
Congres gegeven-

Theorie en prak4ilk ziin echter 4wee
afz°nderiiJke dingen- Presiden4 Lincoln
nch4te een leger en een vloot 0p en
s4uurde ze op he 4 oorlogspad zonder da 4
he4 Congres er bij te pa 3 kwam- Toen
de zaak v°°r he 4 Congres kwam was de
kogel al door de kerk- Wanneer teen

he4 Congre3 er nie4 mee aceoord gegaan
zou zijn, zou di 4 er op neer gekomen
ziin, da 4 leger en vl°o4 ontWapend wer-
den die reed 3 in ac4ie waren me 4 de vlag
in de st-rijd- He 4 Congres had du 3 geen
keus meer.

Nada4 Presiden4 The°dore Roosevel4
4r°epen in ac4ie gebracht had om zich
van de Panama is4hmus meester te ma-
ken wendde hij zich pa 3 te 4 he 4 Congres
°m ra4ifica4ie. van zijn daad-

In mei 1917 kreeg nieuwe mach43ui4-
breiding van de presiden4 zijn beslag-
Presiden4 Wilson 34uurde een speciale
missie, me 4 speciale volmachten naiar
Rusland- Noch de mi33ie, noch de vol-
machten waren door de Senaa4 erkend-

In februari 1940 stuurde Pre3idfen4
Franklin Ro°3evel4 een "persoonlijke
vertegenwoordiger" naar de Paus, die
door de PauseliJke auteritei'en als am-
bassadeur werd benoemd- De benoeming
werd nie4 naar de Senaa4 gezonden.

Presiden4 William McKteley stuurde
op eigen gezag een legergroep van 5000
man naar China °m de legatie in Pe-
king te beschermen.

Presiden4 Theodore Roosevel4 maakte

een geheime overeenkom34 me 4 Japan
en s4ond de Japanner 3 tee om Korea
te beze44en-

De "50 terped°bo4/en oVereenkoms4"
van Presiden4 Franklin Ro°sevel4 wa 3
de facte een ac4ieve defensieovereen-
kom34 me 4 Engeland- De Ver- s4a4en
waren in werkelijkheid reeds lang in
ac4ie vo°r 7 december 1941, maar noch
de Senaa4 en evenmin de Kamer waren
geconsul4eerd-

Ech4er di* betekende allemaal nog
nie43 bij de bood3chap aan he 4 C°ngres
van Franklin Roosevel4 in september
1942- In deze bo°dschap berich44e de
Pre3iden4 da 4indien he 4 Congres zijn
maateegelen v°tor de oorlogse^onomie
nie4 zou goedkeuren, hiJ ze 4och zou
forceren- Di 4 was een daad van een
absolute monarch- Vroegere konin^eni
z°uden een dergelüke procedure nie*
aangedurfd hebben-

Ui 4 een en ander blijk 4 wel da4men
te het heden te maken heef 4 me 4 een
geheel andere, macMsper3o,on dan in
vroeger 4ijden in een presiden4 be-
lichaamd werd- Di 4 heden 3*rek4 zich ui4
te 4 de laa4ste jaren- Immete een paflr
'aar geleden nog steurde de Pre siden4
teoepen naar de Libanon, zonder dat
de Segnaat erin gerekend wa -Me 4 al deze feiten rekening houdend
kan men concluderen da4he 4 Amerikaan
se volk naar de stembu3 mateheer4, me 4
democratische leuzen op de lippen, d°ch
een absolute m°narch gaan kiezen voor
een regeringsperiode van vter Jaar-

Nog voetangels en klemmen
tussen Frankrijk en Duitsland
He 4probleem, de Presiden4 van de Wes4
Duit3e republiek "veilig" een staats_)__
zoek te laten afleggen aan FrankriJk
het land dat in de laa43te zes maanden
gebleken is de beste bondgen°o4 van
Dui4_land te zijn, i 3 een zeer netelig
probleem, da 4de Franse ambtenaren
wiens werk he 4 i 3 de Fi'anse publieke
opinte te peilen, ernstig bezig houd -Zij ziJn er nog nie4 zeker van da4
he 4 Franse volk al "klaar" i3 om de
erfvijanden warm in te halen. Toch kan
een beslissing nie4 veel langer uitge-
steld worden en he 4 uitblijven van een
Franse invite4ie aan de Dui4se Presi-
den4 <>m eenB een paar dagen een ui4-
s4apje te maken over de Rijn, wordt
v°or beide regeringen meer en meer
penibel-

Di 4 speciaal nu he 4 Adenauer-gouver-
nemen4 er °p ge3teld i 3 een steatebe-
zoek van he 4 Franse staa4shoofd Gene-
raal de Gaulle te on4vangen- Adenauer
is van mening da 4 een kleurrijke cere-
moniële ten4oonstelling van de Frans-
Duitse vriendschap, _iuis4 in deze kri-
tieke periode van de Dui^e politiek,
interna4ionaal een heilzaam effec4 z°u
hebben en ook in _.Dui43land zelf een
goede indruk zou maken.

He 4 zie 4 er naar ui 4 da 4 geen veran4-
woordelük autori4eit in Frankrijk n°g
geneigd is om de onteang3* van de Dui4se
presiden 4 te adviseren- Men herinnert
zich maar al te goed he 4 laatete bez°ek
van de presiden4 aan Engeland en de
kile on4vangs4 die hem daar ten deel
viel, spefciaal in de Bïri43e per - De
Franse au4oriteiten ziin er van °ver-

4uigd da4 de a.ielle verkoeling der En-
gels-Dui4se betrekkingen in deze k°ele
°n4vangs4 haar oorzaak gevonden heef-
Men wens 4 eenzelfde ri siCo voor de
Frans-Duit3e beteekkingen nie4 te lopen-

Inderdaad hebben verschillende Dui4-
■'e leiders reed 3 onofficiële bezoekenaan de Fran3e hoofdstad gebracht, o-a.
Adenauer zelf- Daarbij is weinig vijan-
delijkheid gedemonstreerd do°r de ge-
wone man- Evenmin/als de 3troom van
Duitse vacantieganger3 animositeit ver-
wekken bij de Fr an3man- Over het al-
gemeen is men het er oVer een 3 dat
tegenwoordig de doors^gfe Fransman
zich minder geprikkeld toont ten op-
zichte van de vroegere vijanden dan
de dciorsnee Engelsman- Maar hel pom-
peuse ceremonieel bil officiële bezoe-
ken van vreemde staatshoofden verwek*
andere reacties dan het gew°ne komiji
en gaan van minister 3 en staatssecreta-
rissen. He 4 ziin meer good-will missie 3
die som 3 gemakkelijk als een b°omerang
kunnen werken en een averech43 effect
hebben-

Di 4 is o-a- wel gebleken ui 4 he 4 l»a4-
3te bez°ek van de Duit3e pre3iden4 aan
Engeland- De minste suggestie van kwa
de wil kan he 4 hele effec4 bederven en
meer kwaad d°en dan wanneer he 4 be-
zoek maar achterwege bleef- Een suc-
cesvol s4aa4sbezoek behoef 4 de en4hou-
3iaste medewerking van he 4 publeik-

De campagne een paar Jaar geleden
in Frankrilk gevoerd tegen de benoe-
ming van een vroegere medewerker
van Generaal Rommel in een tepfunc-
4ie bij de NATO, doe 4 uitkomen da 4 er

nog steeds een sen .inien* van "anti-
boche" hangt jn het Franse volk- De
campagne drong niet Ver door omdat de
communisten de actie overnamen- Er
bes4aa4 trouwens geen 4wijfel aan da4
de communisten waarvan de invl°ed in
Frankrijk sterk dalende i 3, een bezoek
van Heuss zouden ui4bul4en °m relle-
tje 3 te doen ontstaan-

Ingezonden
BETOGING

Naar aanleiding van de berichten in
de Koerier over de beteging in Senteni
zou ik graag enkele aantekeningen wil-
len maken:
1- he-4 blijk 4 dan dat de Staatsecretaris

geen onderscheid wee 4 te maken tus-
sen per3oon en zaak- He 4 ging niet
tegen Mr- Bot 0f te gen beloften van
hem, die ai 0f niet holle frasen zou-
den blijken te zijn- He 4 ging v°or be-
paalde nie4 overdreven - zaken. Het
wordt een ziekte om critiek te zien
ais gericht tegen de persoon, vervol-,
gens tegen de functie o m dan ten-
slotte de criticu3 een e4ike4Je op te
t_i,-'kken van "deloyaal", "onverant-
woord" etc- Da4gedaan zünde behoeft
men nie4 meer te discussieren, wan 4
me 4 de del°yaleu kan dat nie4 en der-
halve kan men doen al 3"! er geheel
geen demonstratie was- Da4heeft ech-
ter een averech4sc en du 3 negatieve
uitwerking - in di4 geval - op de de-
monstranten--- he 4 interview van een aan4al "be4er
geklede Papoea' 3- He 4 Wk* miJ een
normale reac4ie om 4e antw°orden
'-°in..-u ik he4 leuk vind" op de vraag
naar; waarom doe 4 U di 4 of da 4?" Je
geeft dan maar een soort van ant-
woord °nda4 de situatie van het in-
terview aan de kan 4 van de straat
zich nie4 leen 4 vo°r een dieper in-
gaan op een n°gal belangrijke zaak-
Had men zich de tjjd gegund °m rus_

4ig van gedachten te wisselen in klei-
ne groep, dan was er wel iets ander 3
ui4gekomen dan aiieen maar: omda4
'k he 4 leuk vind- Da 4is de ervaring
in on 3 werk van iedere dag! Maar de

3chriJver van deze interview 3 meen 4
wel even aan de kan 4 van de weg
de gevoelens der men3en te kunnen
peilen-
Na4uurlijk heeft er bij velen onbegrip
voorgezeten, maar dat is geen reden
om iete nie4 te d°en- Al 3 de regering
hier te lande van die gedachte z°u
ui4gaan zou ze ook niet beginnen me 4
he 4 moeizame werk van steeekraden
en voorafgaande verkiezingen, waar-
bij aan zeer velen alles n°g moe 4wor-
den ui4gelegd- Daarom is he 4 nie4 Ju»*
4e veronderstellen, da 4de beteging3-
dag zal voortleven in de gedachten
der Papoea's als een -gezellig dagle
uit of zoiéte--- Anderen n°emen deze beteging een
spelen me 4 vuur, daarbij vergetende
hoe zeer de houding van "ze zijn er
nog niet rijp vo"r" juis4 een spelen
me 4 vuur is- Vergelijk een 3 uitdruk-
kingen als stadspapoe3'3 in "omhul-
ling van hemd en broek"; "de uit he 4
stenen 4iJdperk s'ammende semi-ge-
emancipeerde werkers"; "zelfs de voor

aans4aanden nog onge3chik4 vo°r een
veran4woordeliJke taak op welk ge-
bied dan o°k- "Denk ook een 3 ?an de
vree 3, die schuil 4 achter de kree4, da 4
er n°g geen efficien4 machtsapparaat
is om ui4spa44ingen te breidelen: rte
sugges4ie alsof CWNG z"u handelen
naar he 4 gezegde van: veel beloven
en weinig geven, doe 4 de gekken in
vreugde leven- Vooral Spectator in
ziin "bezadigd w°ord" ge4uig4 van wa 4
wij plegen te noemen een antiek-ko-
lonialistische gees4- Juis4 die houding
kom 4 ons voor 4e zijn als Van groot
gevaar--- En dan tenslo44e n°g de gr°te werkge
ver die he 4 zijne ervan zegt en ar-
gumenten aanv°er4 die overal en al-
tijd en door zeer vele werkgever 3
worden gebruik* om rechtvaardige
eisen van hun arbeiders af te kun-
nen wimpelen. Maar °veral en a]ti.id
hebben ze dat egois4iche standpun4
moeten prüs geven- Ook voor de werk
gever bliik4 de enige zaligmakende
arbeidsnorm de Nederlandse 4e ziin,
maar dan t°ch in de eer3te plaa43 voor
zijn arbeiders en wanneer die daaraan
hebben voldaan, wie wee 4 °f dan de
werkgever ook bereid is om zelf aan
de Nederlandse n°rmen te v°ld°en-

AanvankliJk horende van de plannen
tot massabetoging was ik wel huivert^
wij houden niet zoveel van massaal ge-
doe- Maar gezien de reacties op de be-
toging meen ik dat de leiding van he 4
CWNG v/ijzer i 3 dan velen- In elk geval
zijhh veler gedacfyten qfan de_fe (zaak
openbaar gew°rden en da* is van bete-
keni3!

Ds- H. WOLDENDORP, Sorong

BUITENLAND.
Tweede Kamer-motie

naar Amerik. regering

De Nederlandse ambassadeur in deVer- Steten, mr J-H- van Rooyen heeft
in Washington de mo4ie van de TweedeKamer me 4 beteekkteg 4ot de weigeringvan de landingsrechten van de KLM inLos Angele3 pers0onliJk overhandigd
aan de Amerikaanse minister van Bui-tenlandse Zaken, Cristian Herter- Bij deoverhandiging heef 4 mr. Van Rooyen een
mondelinge teelichting gegeven lang 3 deliJnen van he 4 be4oog van minister Lunsin de Tweede Kamer op 9 februari- Inde moüe die me 4 algemene stemmen
werd aangenomen spreek 4 de Tweede
Kamer ziin diepe teleurstelling ui 4 oVer
de houding van de Amerikaanse rege-
ring in he 4 luchvaarteverleg mê4 Neder
land De h°uding van Amerika word4
in de mo4ie een miskenning genoemd
van de vrijheid van he 4 luchtverkeer
en een discriminatie legen 3 Nederland
omda' vele andere luchvaartmaa4schap-
püen wel op Los Angeles mogen vl'e-
gen-

Ned.utivoermetaal
werken stijgende

De Nederlandse ui4voer van meteal-
waren, machines en apparaten is °ver
1959 ges4egen 404 een bedrag van 2,7
miljard gulden- Over de laagte drie
jaar steeg de ui4voer van metea'.pro-
ducten van 17 tot 20 procen4-
Door deze yoorteurende stijging heef4he 4 dekkingspercentage van de invoervan deze metaalproducten he 4 hoge ni-veau bereik 4 van 84 procen4-
ZUID — AMERIKAANSE VRIJHAN-
DELSZONE

Zeven LatiJns-Amer_kaan3e landen
kwamen eergisteren in Montevido bijeen
v"or dr- ondertekening van een verdrag
dat voorz iet in de vorming van een te-
glonale vriJhandel3zone- De zeven landen
zijn Argen4inie, Brazilië, Chili, Mexico,
Paraguay, Uruguay en Peru- Boliviia
heef 4 o^he4 laa434e ogenblik de associa-
t;e verlaten omdat het meende da 4 deovereenkoms4 te weinig rekening hieldmet de belangen van onderontwikkeldelanden- Volgen 3 politieke w«arnemersechter zal Bolivia zich aansluiten direc4na de komende presidenteverkiezingen
Voor he 4 einde van he 4 jaar vefwach4men ook aan3ui4ing door Columbia. Equador, en Venezuela-

Indijking Louwerszee
in de Tweede Kamer

In de Tweede Kamer heef 4 de socia-list^sche af^evaardigde ik-- Posthumus
voorgesteld op de begroting van Verkeeren Waterstea4 een extra post Van 1 mil-joen gulden te plaatsen om nog jn di 4parlementaire Jaar 4e kunnen beginnen
met de indüking van de Louwer3zee.Eergis4eren heef 4 minister Korteals ge-
zegd da 4 hii hoopte he

4"

nodige geld opde begro4ing van volgend jaar uit teteekken- In de loop van he deba4 werdvan verschillende ziiden aangedrongen
°p een snelle behandeling van de kwes-tie van de Louwer3zee, maar de spre-
kers van de regeringspartijen wildende minister nog enkele maanden de tijdgeven om een beslissing te nemen-

Onderzoek
Anti - Semitisme

De Wes4dui43e regeri ng heeft een on-
derzoek laten instellen naar de onlangs
voorgekomen anti-semi4i3che 'ncidenten-
Ze i 3 tet de conclusie gekomen da 4 v°or
namelijk herriezoekers en" jeudige krab
belaa4's daar de hand in hebben gehad.
He 4 re3ulteat Van he 4 onderzoek lu'd4
470 incidenten, va34gelegd in een wit-boek. Er stea4 onder meer in dat "utfhe* o nderz°ek nie4 i 3 gebleken dat gro4e
lagen van he 4 Dui^e volk an4i-semi4i-
sche gev°elen3 koe3ter4-

Kerkdiensten
Evangelisch Christelijke Gemeenten-

Zcndag 21 februari 1960

HOLLANDIA:
Paulu3kapel 8-30 uur- Ds- W- Sirag-
Kloofkerk 18.30 uur Ds- W- Sirag-
Chr. Mil- Tehuis (Marine Kampgem)
8-45 uur I>- AM- Middag-

HOLLANDIA — BINNEN
Nieuwe Kerk 8.30 uur Ds- J- Drost.
Nieuwe Kerk 1700 uur Ds- Joh- Kabel-
Sentani 1015 "ur Ds. J- Drost.



Wereldsituatie voor
de topconferentie

ONDANKS VERRAAD DEMOED NIET
OPGEVEN

De Amerikaanse gouverneur ï.ober 4
B- Meyner, een der jongere leidende fi-
guren der Amerikaanse democratie
meen 4 dat in Amerika plotseling de "vre-
oes-'-gedachte op de v°orgrond is k°men
le staan en belangrijker geach4 word 4
dan de zogenaamde "bro°d en bo 4er" ge-
dachte die vroeger steeds besli33end ge-
wee34 i 3 in v°°rgaande poli4ieke cam-
pagne -Li 4 behoef 4 geen verw°ndering te wek-
ken daar de do01'snee burger heden wel
inz'e4 dat een tetale °orlog me 4 modernewapens, nte4s meer of minder dan zelf-
moord v°or he 4 mensd°m zou betekenen-

In verband me 4 deze vrede3gedachte
i 3 de Amerikaan3e regering tamelük
plo'-seiing de weg ingeslagen naar een
3eiie onderhandelingen me 4Ru3land o-
ver verschillende °nderwerpen en op ver
3chillende niveaux-

In Nov- 1959 kwam he 4 berich4 binnen
da4 overeenstemming met Rusland be-
reik 4 was inzake een interna4ionaal be-
heer °ver de poo.s^eken-

In december deelde het hoofdkwar-
tier mede dat men me 4 Rusland 4ot een
acc°ord gekomen was °ver een vreed-
zaam gebruik maken van de ruimte °m
de aarde-

In Geneve hebben de Westerse en Sov
Je4-technici grote v°rderingen gemaak4
in he4 ontwerpen van een con4r°lestelsel
op het gebruik van atoombommen, welk
stelsel aan wederziJdse belangen bean4-
woord-

He 4 belangrijkste van alles i3 wel de
aanstaande Topconferen4ie in Mei waar-
op We3ter3e en S°vje4 s4aatslieden bij-

eenkomen °m °ver he 4 104 van de volke-
ren in de 4oekoms4 te confereren.

ZEKERHEID.
Welk re sulteat kunnen wij verwach-

ten van al deze onderhandelingen?
Zal er eindelijk een eind gemaak4 wor-
den aan de koude oorlog die de volkeren
ondragelijke la3ten aan bewapening en
vtil'gheidsmaateegelen opleg 4?

In he.4 heden hebben alle onderhande-
lingen me 4 de communis4i3che wereld
een sfeer van onzekerheid- Deze vaag-
heid wordt nog verergerd d°or ar glis4ige
gedachten onzerziid3-
Er is reden om aan te nemen da 4 de We3

4crse wereld deze 4opc°nferen4ie ingaa4,
zender een duidelijk beeld van de voor-
delen die we hopen te winnen, over de
dingen die we geneigd ziin *°e tegeven
en waar we steak 3 komen 4e stean-

Indien er inderdaad wanteouwen zou
be34aan.dan zou dat voor de toekom 34

tragische gevolgen kurinen hebben-
He4 zou buitengewoon gevaarlijk, Ja zelfs
misdadig zijn °m me 4 de Rus 3i3che lei-
de1'3 aan een 4afel 4e gaan zi44en confere-
ren, zonder een scherp idee gevormd te
hebben van de beperkingen, de r-^co-s
en de kansen die daar aan vastzitten.

Meschten hebben de Amerikaanse tep-
leiders een defini4ief idee hiervan, n_aar
dan hebben ze verzuimd om het gro4e
publiek da 4 uiteindelijk over de resulta-
ten van hun poli4iek zal oordelen, daar-
van in kennis te stellen-

UITEENLOPENDE MENINGEN
BiJ he* grole publiek w°rden twee ver

uiteenlopende menihgen aangetr offen
over he 4 onderhandelen me 4 de c°mmu-
ni3ten- Een gedeelte denk 4 dat. alle on-
derhandelingen me 4 de SovJe43 waarde-
loos ziin en daarbij poten4ieel gevaar-
luk- Men houd4 rekening me 4 de lange
rij van do°r de Russen gebroken belof-
ten en verscheurde overeenkomsten en
men i 3 bang da 4 de Amerikaanse ender-
handelaars "er 4u3sen genomen" zullen
worden d°or de communisten-

He 4andere gedeelte denk4 dat in °nder
handelen een magische formulier Z** be-
slö4en die alle problemen kan opiosS en-

Men toon4 aan da 4 de Amerikaan3e en
Russische volkeren beiden dezelfde be-
hoeften, verlangens en vree 3 hebben en
da* er geen logische noodzakelijkheid i 3
waarom de twee volkeren elkaar in de
haren z°uden vliegen.

De schrijver is van mening da* beide
gezich43punten nie4 geheel aan de werke
lMkheid bean4woorden- Praten is nog al-
tiJd beter dan vechten- Ondanks de vele
gevallen van beloftenbteuk der Ru3sen.
ziin er o°k ge3lo4en overeenkomsten
bruikbaar gebleken: o-a- het vredesver-
drag me4 Oostenrijk dat aan dit land de
onafhankelijkheid terug gaf-

wij dienen er aan te denken dat de
Ru33en hun woord houden wanneer ook
hun belangen er mee gediend worden-
DRDS OOMMUNISTISCHE DOELSTEL-
LINGEN-

Wat wensen de S°vJet leiders in wer-

kelijkheid? Wij dienen deze vraag te
kunnen bean4w°orden indien we me 4 eni
ge hoop °p resul4aten willen °nderhande
len- Een zorgvuldige analyse van de ge-
schiedenis wij 34 er op dat de communis-
ten drie principiële doelstellingen hebben
1) Zij willen hun eigen macht3positei in

Rusland zelf gehandhaafd zien-
2) De Ru33ische leiders wen3en he4
machtige rijk da 4 ziJ beheersen te con-
serveren en te versterken-
3) De Ru33i3che leiders ziJn vas4be3loten
het communi34ische stelsel ui 4 te breiden
te 4 he 4 de gehele wereld omvat-

Enkele kenner 3 van Rusland ziJn van
mening da 4 de Ru3sische leiders nage-
noeg uitsluitend worden bezield door de
drang naar veiligheid-
He 4 is echter te be4wiJfelen °f de Russi-
sche leiders z[ch °°i 4 veilig zuilen vielen
zo lang een groo4 deel van de wereld nog
vrij is.

Deze analy3e be4resfende de Sovjets-
ged''ag3liJn doe 4 denken aan de veehou-
der ui 4 Texas, die c°n3tand bezig was
me 4 uitbreiding van zijn bezi4 aan land.
Nada4 hij al honderden heeteren ver-
worven had, wa 3 hii n°g 34eeds lez'g
naar alle rich4ingen 4e werven-
ZiJn buurlui n°emden hem "Landhonge-
ïig"
"Ik ben nte4 landhongerig, meende de
man, maar jk wens alleen het land wat
aan he 4 miJne gren34-'

Rekening houden me 4 de drie princi-
piële doelstellingen van de SovJe4 leiders
dienen de Amerikanen de kan3en vo°r
de a.s. topco nferen4ie nauwkeurig te on-
derzoeken.
Waarover zal men moe4en praten?
Wa4 k"nnen zij 4oegeven wat kunnen
zii verw achten en wa 4 zijn de kan3en op
resulteten?

(Word4 vervolgd)

Geen koers verandering
beweert Nehroe

Premier Nehroe heef 4 in he 4 Inrii sche
parlemen4 ontkend da 4 zijn uitnodiging
aan de Chinese leider T3Joe En-lai om
naar New Delhi te komen praten een
koers verandering in. zijn beleid bete-
ken 4. Ik heb aIMJd een standpun4 inge-
nomen, aldus Nehroe, da 4 we bereid
moeten zijn iedereen te ontmoeten- In-
die 4radi4ie ziin we de afgelopen veer-
4ig Jaar opgevoed-
De premier bean4woordde kri4iek van
de leider van de PraWa s°ciali3ten die
Nehroe'3 uitnodiging een plotseling.;
koersverandering en ongerech4vaardige
c°nce3sie noemden-

Plan voor aanbouw
rakellen verkijkkers

Engeland en de Ver- S4aten gaan vo°r
gezamenlijke rekening op de Bri4se
o°sti_us t een radarins4alla4ie b°uwen die
'oallis4i3che projek4ielen kan ontdekken
wanneer deze nog °p gro4e afstand z4Jn.
De bouwkosten zullen 456 miljoen «'ui-
den bedragen, waarvan Amerika er 3HO
miljoen v°or zi-in rekening neem4.

Franse atoombomnormaal, meentElsenhouwer

Presiden4 Eisenhower vindt he 4 heel
normaal da 4 ook FrankriJk een kern-
wapen 4ot ontploffing heeft gebracht-
De Amerikaanse pre3iden4 die zijn we-
kelijkse persconferentie hiéiïd voegde
er aan toe dat de Ve1'- S4aten bliJven
s4reven naar een overeenkom34 die he'1
vo°r4zetten van de kernproeven onmogc
lijk moe4 maken- Hü zei verder dat op
de atoomc°nferen4ie in Geneve de S°v-
Je4-Unte niet meer 4o'n sterk standpun4

inneemt als aan he 4 begin van de over
eenk°m34.

Cyprus wil onathankelijk; mer of zoner
Engeland
De presiden4 en vice-presiden4 in spe

van Cypru3, aartsbisschop Makari03 en
de Turkse Cyprioot dr- Kucuk hebben
een onafhankelükheidsplan voor he4 ei-
land opgesteld.
Da 4 plan, zo wordt in .Nicosia gezegd,
zal worden uitgev°erd, wanneer bink-
en moeh4 da 4 he4 Britee stendpun4 ove'
de Engelse ba3es op Cyprus onveranderd
blijft-
Daarmee zou de onafhankelijkheid van
he 4 eiland gevaar lopen voor onbepaalde
4iJd te worden uitgesteld-

_
Het plan zou inhouden de organisatie
van parlement en gemeenteraads ver,

! i( zingen en de uitroeping van de onaf-
hankelijkheid van Cyprus desnoods zon-
der goedkeuring van Engeland.
De uitroeping zou dan geschieden op ba-
sis van de overeenkomsten van Londen
en Zurich

BLIKJE: "Ze noemen mij "DE BLIK
IN DE TOEKOMST-"
FLESJE: "Schep nie4 zo op- Ik v°el
men heus nie4 gefle34-"

KRI-PIN EN KRU-PUK KRANT
DE SLAK
gr was eens een slak

Die hield van ziin gemak-
Waarom zou ik hard l°pen,
Mijn hui 3kan ik niet verkopen
En eten héb ik in overvloed-
,_a, ja, miJn levertje i 3 goed.
Zo sprak
Die slome ve44e slak-

Sloompif.
He* regen 4aismaar bui4en,

Ik zie door de ruiten-
De* regent al de hele dag,
Ik <v>u da* ik de zon maar weer een 3 zag

J°ngen3 en meisJes, he 4 adres waar-
aan jullie de zelfgemaakte gedicht-je3,
verhaaltjes of raad3el4Jes moe4n s4uren.
AAN:
DIT IS VAN MIJ

DIT IS VAN MIJ

”DNIEUW GUINEA KOERIER”
ORANJELAAN

1) Wie kan 10 schrijven met drte gelij-
ke ciJver3?
2) Welke slang kan nie4 bUten?
3) Welk ge4al blijf4 heteelfde, of menhe4
van ltek3 naar rechte °f van rech43 naar
links lee34?
4) In welk geval is 3 X 3 5?
5) Kruiswo°rdraad3el:

1- vaartuig
r 2- hoofdstad in Europa

3- gui4ig
4- winkel

'osjoi 'Jïf.lo 'oiso '10oq 3
"p?Aag uaog ui -f uagou -g guejsm.} op z

1.mel drienegens

ONS VERVOLG VERHAAL
Gevaarlijk spel.

K°rte inhoud:
De fanviie Verbrug gaa4 emigreren naar
Nieuw-Zeeland- BiJ de verhuizing v al4
er een oud familieschilderij op de grond
de lij3t breek 4 en er val4 een vergeeld
papier ui*- He 4 bliJk4 een brief te ziin
waarin Karel zijn ouders op zijn sterf-
bed schrijft- Hij vraag 4 vergeving vo°r
ziJn vroegere daden en zeg 4, dat hü
zijn "ude'-s het geld zal 4erugzenden.
da 4 hij wegham, teen hii s4iekem ver-
trok naar Nieuw-Zeeland- ZiJn vriend
de Manke Rooie, zal he4 hen brengen-
Peter en Torn besluiten, da 4 ze daar wel
wat meel' over zcruden willen te weten
komen.
No- 4-

o^der4ussen vlo°g he 4 vlieg4uig
maar voort on brach4 de familie Verbrug
3teed3 dichter bij hun nieuwe wo°nplaats
De stewardess kwam naar ze tee en
vroeg of he 4 "de hereji" nogal beviel,
da 4vliegen-
Nou, zei Torn, eel'34 vond ik he 4wel wat
griezelig en schrok ik erg van de viam-
men, die ul* de moteren kwamen, maav
nu vind ik he4 cch4 fijn- Weet ie. wat
me 3pannend luk 4, zei Pe4er: Vliegen in
een 34raaUager- Da4zou ik bes 4 eens wil-
len pr°beren.
Ja, dat li-ik4 mij ook, zei de stewardeSS,
maar dan voel Je nog cch4 ie4s anders dan
nu te di 4 rus4ige tegstel- Hebben jullie
eigenlük al een 3 in de c°ckpi4 gekeken?
vroeg ze toen- Nee, daar waren ze nog

nie4 gewee34- Ik zal aan de capitein vra-
gen, of he 4 n°g even kan, voor juiiei gaan
slapen! EVnlater kwan ze terug, ki p-
oogde vrolijk en zei: Wil4 U mij volgen,
heren! En z° stonden ze dan even later
vo°r in de c°ckpi4 te kiiken naar een

wirwar van meter3, ïampie3 en ">pie*

He 4 wa3 gewoon nie4 "i 4 elkaar 4e houden
vondn ze- ~ „._.

„ De captain wee 3 ac ejikele dingen aan.
* en toen mochten ze om beurten inde

stoel naast hem gaan zitten en heel even
zelfs he 4 stuurwiel va3th°uden-
He 4 ;s jammer, dat Jullie '3 n«ch«B vlie-
gen, zei de cap4ain, wan4 dan 1

weinig 4e zien- We vliegen nu over
TaamHi-zee, waar he 4

_
geweldig k n

spoken, en overdag kun je al v n
ver Nieuw-Zeeland zien- .He* !«* f,
ne* op een gro4e wolkenbank W«J,
hoe de Maori's Nieuw-Zeel*, dn emen
Ao-tea-roa, da* beteken4

de
.ange wi44e wolken! W^n 4 da zagen,ü

Maori'3 o°k he4 eerste, teen ze in

prauwen kwamen aanvaren v»n de f

lynesische eilanden. -,-._.__ ziin ?

JrÏei^nTlATal'o^chool
KSrSeoo^o,^
Jf "t ?e3 vacatie naï Ro 4orua mag
°{ 'ie ei de captain, daar kun je nog

fe^-M^i'3 vinden-en ik kan je wel
nei_. w , , vreemdste dm-

zeiden Torn
en Peter tegelijk? Ga da* maar eens zelf
nroberon, zei de c ap4ain lachend-

(WordWervolgdj

VARIA UIT DE WIJDEWERELD
TRIGAMIE

De Egyptenaar Zaki Ahmad, vond
4oen hü 4hui3 kwam 4wee mannen bij
ziin vrouw in de slaapkamer, die alle-
bei beweerden de we4tige ech4genoo4 4e
zijn van Ahmed'3 eigen vroUw, Munira-
Toen ze me 4 ech4e huwelüksacten °p
de proppen kwamen, sloo4 Ahmed zich
bü hen aan en ze sleepten de vrouw
naar de politie waar ze beschuldigd
werd van "trigamie"

DOOF STOMMENTAAL
Kri4ici ondervroegen de Japanse schil-

der Fuiite die reeds tintellen jaren

in Parijs woon4 waarom hü aan,de han

den van zün vrouw op zijn _laas-e
schilderij zo een rare 3tand gegeven
had- Er zi4 niete ab34racte in, antwoord-
de de schilder, in de handenteal de*
doofstommen beteken4 het eenvoudig.

"Mooi weertje vandaag"

NAAR GEVAL
De humoris4 Raymond Devo» verw

da 4 biJ een bez°ek aan een k>ankzm

ni«en gesticht, hü een rus4ige man zag
zi4ten die nie43 anders deed dan patien-
ce -pelen- "Een naiar geval zei de be-
waker, die man kreeg van zijn mei3te
de bon3 en raakte er do°r gedoubleerd.
Op da* momen4 brak aan de ande, ,7 te van di tal een grote rel los- Ee-
der verpleegden begon me 4 alles wa 4
hii vinden kon te smijten en viel teen
he4 verplegend personeel aan- "Een nog
naarder geval, zei de bewaker, da* is
de man me* wie he* meisJe later ge-
trouwd i-"

_______r___F_M_ri ■ki _h "riT*? I



# NV. GEVEKE en Co
GEVEKE & CO's

TECHNISCH BUREAU N.V.

HOLLANDIA - NEP. NW. GUINEA

a rv^-m Nodigt geïnteresseerden van Hollandia uit

ftSïïi !_!____ a^illl I voor bezichtiging van haar

ik SHOWRUOM
CATERPILLAR U^f|k HYSTER

>la_V 'n naar geopend kantoorgebouw
Vertegenwoordigingen
Voort \l^\.'rups- en wieitractoren \IIs\.LORAIM aan het IMBY terrein HOLLANDIA
machines voor groot-grondverzet \XzfvCV

Ihef-
en transportwerktuigen \£*3£\\_

kranen " draglines " shovels
landbouw mechanisatie \ssm/\!\.bos-exploltatie machines \_ja\jßro___k_
houtbewerkingsmachines \_______ffi9B__
industrie- en scheepsmotoren
pompen " aggregaten
betonmolens " bouwmachines j«_gPM__!_Sr
buitenboordmotoren " etc. <_M__a__i_§iHßr r\g Directie

STEEDS VOORRADIG: RESERVE-ONDERDELEN I OpeningS Uren

philips las-electroden " staaldraadkabel Alle werkdagen van

Rec4ificate:

OPENBARE VERKOPING-
Bij inschrijvir_g te ko°p aangeboden

een par4ü land3goederen besteande ui 4
o-a. gereedschappen, au4o-onderdelen,
piano, radio*oestellen, lichtegregaat,
«chriifmachines, tepe-tecorders, mateas-
»en, rij w iel-onderdelen enz- enz- zich be-
vindende in he 4 magaziln No- 1 van de
Centrale bevoorrading en Land3maga-
zijnen aan de Oranjelaan alhier--
De goederen z'Jn 4e bezich4igen op 22
en 23 februari 1960 van 8 t°4 12. uur en
17 t ot 18 uu- Voor de overige voorwaar-
den van verkoop w°rd4 verwezen naar
de aldaar geplaatete bekendmaking-

BEZOEKUREN CENTRAAL ZIEKEN-
HUIS
De Geneesheer-Directeur van het Cen-
trale Ziekenhuis maakt bekend, dat de
bez°ekuren a-v geregeld z'jn-
ALLE AFDELINGEN-
dageliiks 17 00—18.00 u"r
s'Zondags 10-30—1130 uur-
KLASSE—AFDELING
(Paviljoen 3,

Swellengrebel,
de R°ok en Semmelweis)

dagelijks 1100—11.30 uur-
Men word* verz°cht zich 3*ip4 aan deze

tijden te houden en zich bij de portier
te melden" teneinde de blauwe bez°ek-
kaar* in on4vangs 44e nemen-

Bij de afdeling Arbeidszaken te Hol-
landia i 3 plaa4s v°°r een Hoofdc°mmies-

Op 23 en 24 februari zullen door de
Mariniers tussen Hollandia-Binnen en
Sen4ani oefeningen worden gehouden,
waarbil van losse muni4ie zal worden
gebruik gemaakt-

He 4 Hoofd van Plaatselijk Bes4uur-

LUCHTPOSTSLUITING IN DE KO-
MENDE WEEK-

Maandag: Merauke - Tanahmerah -
Bi ak (extea 06-30 u.)
Dinsdag: Wamena-
W°ensdag: Biak - Manokwari - L»e -
Sydney-
Vrijdag: Biak - Manokwari - Sorong -
Amsterdam - Djakar4a-
Zaterdag: Biak - Fakfak - Sorong - Ma-
nokwari - Amsterda_n.

Voor radere inlichtingen til- Hla 144

p. T- T- — BEKENDMAKING.
Een 4wee4al au4obus3en van de GAD,

die de verbinding 4u 33en Hollandia, Sen-
4ani en Ifar onc_erhouden zullen per 1
maar 4 a-3. ten gerieve van he4 publiek
w°°nachtig 4e Sen4ani. Ifar en de teissen
liggende s4opplaat3en. worden voorzien
van PTT - brievenbussen-

De riJ4i.idai van deze GAD-bussen zijn
als volg 4:
BUS 1- Kar 05-50 - Senteni 06.00 - Hol-
landia-Binnen 06 35 - Hollandia (GAD)
07-05 uur. Deze bu3 i 3 te Ifar ges4a4i°n-
neerd bü de GAD - remise van 1500 t ot
05-30 uur-
BUS 2. Ifar 10-15 - Senteni 10-25 - Hol-
landia-Binnen 11-10 - Hollandia (GAD)
11-35 uur-
De lichting zal geschieden biJ aankomst
te Hollandia (GAD)-

ORIËNT THEATER verteon4 heden 20-2
en morgen 21-2 "BEACHEAD" in Dvb-
nic°lor, me 4 Toni Cur4is, Frank Lovejoy
en Mary Murphy

Het 3ch°kkend3te verknal °ver de Ame
rikaanse Marine da4 ooi 4 verfilmd i 3 ge-
worden. Een oorlogsfilm van gro°4 for-
maat, me 4 adembenemende momenten-
Uiterst spannend, en actievol-

Holl- Binnen heden 20-2:
"SHADOW OF A DOUBT"

Sentani heden 20-2-:
"STERKER ALS DE NACHT"

REK Haven vertoont op 20 en 21-2-'GO
"ARTISTS AND MODELS" me* Dean
Martin en Jerry Lewis "Lach Uwe zor-gen opzij en genie 4 van de *wee comedi-
aniten-

TWinkel | houd'hcden uitverkoop van:

/| eg% j TEXTIEL 20 % korting, Pen
"/l" "/>" Id IQ "", tevens verkrijgbaar

auto - accu's; 6 en 12 Volt tegen sterk
concurerende prijzen.

■HM__N__nßeian___M_n____M__i_»H__N___^^

REK Hollandia - Bitnnen verteon* op
zondag 20-2
IT CAMBJ FROM BENEATH THE SEA
TE KOOP: PALLIARD BOLEX 16 mm-
filmtoestel z-g-a-n- PAN CINOR 70 LENS
en alle teebehoren 16 mm- VIEWER en
MAGNIFAX MEOPTA ve''g.: tees*el
compleet-

H-B-S- — Clubgebouw, ZATERDAG 20-2
ROULETTE voo»' leden- Aanvang 21.00
uur- GEEN INTRODUCTIE!

VOOR HET GERECHT
Een man in Purley was ziJn broek

aan het strijken teen de stroom uitviel.
Precies op da 4 moment kwam de in-
cas3° loper om de stroom 'ekenh.g van
de maand te inneu- De 34rijker pakte
de man bee4 en sloot hem op in een
kamer- HiJ lic* hem pas gaan teen de
stroom weer werkte en hij do°r k"n
gaan me 4 s4riJken- De electeiciteits maat
schappü wa 3 er nie4 lekker mee en
eiste da 4 hii de ve'loren werkuren van
de loper z°u betalen- Daarop ei3te de
s4rijker da 4 de maatechappij de teid z°u
be4alen die hij verloren had doordh4
de s4voom stepte-

VERTROUWDE

Kmèmku
j PREPARATEN
■

VITAMINES
Hoogwaardige Aceplex-Mulii dragees.

Aangenaam smakende
Vitamine-C tabletten
in praktische kokers

ZONNEBRANDEMULSIt
voor bescherming

zonder dat de huid glimt

JODIUMTINCTUUR
in onbreekbare verpakking

VERZACHTENDE THIJMSTROOP
PRAKTISCHE HUIDZALVEN

VOOr verzachting en desinfectie

a_________e__s___s_________________BMßM___^

I Overal het meest getapt
I PRIJSVERLAGING

HEINEKEN'S BLIKKENBIER
I Thans 65 CGIlt per blik.

Overal het meest getapt
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