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Pres. Eisenhouwer bereist
Zuid-Amerika
Een politiek storm schüu4 °p 4il in

Caülornie oce_; het laa4s4e uit-stel van
executie vuor de al ach4 keer aan de
dooj ontsnapte misdadiger Caryl Chess-
man. Van alle kanten begin 4 kritiek
te komen op gouverneur Brown. die op
he 4 iaatjjte giomen4 besloot chessman
n°g een kans °p leven te geven- tiet
staatsparlement van Caliiürni<; kom 4ove-i

een week bijeen om te bespreken of in
deze stee/ de d°3d:;t:'...t ni ooi -.-. trd i_

afgeschaf4- Di4zelfde parlemen4 heeft i n,
het verleden al bij he>'haling gestemd
v°or ha«_dhaving van de doods4raf- He 4
zie 4 er volgens de heer3ende mening
nie4 naar ui 4 da 4 Chessman bü de Ca-
lifornische we4gever3 mag rekenen op
enige sympathie.

Politieke storm over uitstel
executie Chessman

presiden4 Eisenhower vertrok gisteren
ui 4 Washington voor z j,jn Zuid-Ameri-
kaanse rei - Hü zal een tussenlanding
n.aken °p Porte Ric°. Wawaar hü de nacht
z ai d°orbrcngen- Gisteren vl00g hij vel'-
der naar Brazilië, he4 eerste van de vier
te bezoeken landen, wa»r hij vier dagen
zal blijven- Eisenhower kom 4 aan in de
nieuwe hoofdsted van Brazillie, waar pre

3iden 4 Kubitechek hem zal opwachten-
Op he 4re isplan van de Amerikaanse

presiden4 3taan Argen4inie, Chili en
Uruguay. In een televisietoespraak- zon-
dagavond zei Eisenhower te h°p
hü 4üdens zün rei* de gelegenheid zal
hebben vriendschap ïne* de zuiderbu'en
4e verstevigen-

Chroestsjev in communistisch bolwerk
Soerabaia, drie dagen praten

in Bali
De RuBBische premier Chroestsiev

breng 4 een bezoek aan Soerabaia, he 4
grote b°lwerk van he 4 communisme op
Java- Hij zal daar een massa arbeiders
4oe3preken die °p bevel van de rege-
ring vrütat hebben gekregen. Arbei-
der8 van bui4en de Had hebben vrü
reizen ojp naar Soerabaia 4e komen-

' In de koele morgenuren heef 4 Chroes-
islev een kijkje genomen bij de Boeroe-
boedoe1", de oude Hindoetempel buiten
Dlok.lakar4a-

Vandaag reis 4 president Soek arno me4

ïijn Russische gast naar he 4 eiland Bali
In de rus4ige sfeer daar zullen zij drit-
Bommen op onbekenden
duikboot in Argentinie

He4 Argentijnse radiostation Radio
Rilverdatia heeft gisteravond omgeroe-
pen dat v°lgens een zeer betrouwbare
bron twee marinevliegtuigen bommen
hebben geworpen op een onbekende
duikboot die plotseling boven water was
gekomen in de Gotfo Nuevo-

Twee van de bommen zouden vol-
trefferB zijn geweeB4- Na hel zinken van
he 4 schip z°u een grote olievlek op het
water zün achtergebleven. De marine-
auteriteiteh hebben zich ervan onthou-
den te verklaren dat het hier de duik-
boot betreft die al 23 dagen op de bo-
dem van de baai ligt opgesloten-
BevesUging van he4 berich 4 was °°k nie4
te krijgen oldat de marineimteaux de
h«le zondag waren gesloten

dagen me 4 elkaar besprekingen voeren-
Daarna zullen zii naai' Diakarte terug-
keren waar Chteestejev n°g vier dagen
zal blijven alv°rens Indonesië te ver-
laten.

Rapporten ui 4 Ind°nesie melden da 4
de strenge veiligheid3maa4l"egelen wel-
ke rond de Russische premier waren ge-
troffen nog verscherp 4 zijn- Anti ChroeB
tslev leuzen werden aangetroffen °p
gebouwen in DJokiakar4a gedure__de ho4
weekeinde, en de polüie is op haar qui-
vive om demon34raties 4e v°orkomen-
Geheimzinnig vliegtuig
werpt bommen op Cuba
Volgen 3 een radiobericht ui 4 Havana

heeft een or^bekenjd vliegtuig gepro-
beerd een aantai bommen te werpen op
de olieraffinaderij van de Shell even
buitein de s4ad- De bommen zouden
echter allen in he 4 water zün gevallen-
Vollgens he 4 berjch4 zou de macbifne
d°or zwaar afweervuur uit de buurt
van Fidel Casteo's hui 3 zijn verdreven-
De Cubaanse radio gaf verder geen of-
ficieel commentaar op het bericht. He4
werd alleen bevesUgd doe*, de mir_is-
4re van Defen'ie-

Anti-Franse demon-
straties doorMarok-
kaanse extremisten

Twin4igduizend Marokkanen onder aan
v°ering van Ahlal el Fawzi de leider
van de ex4reme I34iglal-par4ü hebben in
C asablanca tegen Fr«nkrÜk gedemcin-
s4reerd- Zij ei3en he 4 verdek van de

Franse troepen ui 4 M°rokko> wat zü
de bevrijding noemen van Mauretenie,
het Marokkaanse deel van de Sahara en
zü pro4es4eerden tegen de Fran3e kern-
proeven in de Sahara- Vo°r he 4 gemeen-
tehuis heef 4 de Is4iglal-leide'' een 'ede
gehouden waarin hü opwekte onmidde-
lijk de strijd te beginnen v°or de verdrü
ving van de Fran3en "i 4 Marokko.

Onderzoek zaak
Minister Oberländer

stopgezet
De interna4ionale commissie die zich

heef 4 beziggehouden me 4 de vraag 0f
de Westeuitee minister Oberlander al
dan niet medeschuldig i 3 aan moorden
in Lemberg in 1941 kan als on4b°nden
worden be3chouwd- Drie van de leden
stemden in met het voorstel van de
voorzitt er de Dederlander K-F. van Staal
voorzitter van de commissie °m het on-
derzoek stop te ze44en, en he 4 materiaal
ter be3chikking te stellen van de We3-
4 Christelijke Democratische Unie
De leiding van deze par4ü heef 4 een
speciale commissie gevormd die zich
diepgaand zal bezighouden me 4 de zaak
Oberlander. In de oorspronkelijke com-
missie Oberlander hadden züting oud-
verze4__ieden ui 4 Noorwegen. Denemar-
ken en Nederland- De heer van S4aal
heef 4 in een communiqué de liquida4ie
van deze commissie aangekondigd-

Ongeregeldheden in
Noord Rhodesia

In Changola, N°ord Rhodc^ia, hebben
Afrik*ners zondagavond ongeregeldheden
ver°orzaak4 bij een 'tedion waar vol-
ge' ingen van de Amerikaanse evange-
lis4 Billy Graham een büeenkomB4 hiel-
den. Zes p°li4ie-agenten werden gew°nd
zeven 4ien demrt_stran4en liepen her-
senschudding op.
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De Spiegel van het
verleden

IBRISDE REUS.
Tussen de andere gevangënen viel hij

beslist op. in de eerste plaats door zün
lengte en verder d°°r zün nOrse ge-
zich4- Hij moes 4 bepaald een misa-nl-
thi°op zijn, maai' da 4 zou wel zi;__ oor-
zaak hebben- Inderdaad was da 4 zo,
maar zijn verhaal i* z° eigenaardig en
getuigde van z°veel misverstand tussen
diegenen die er bij beteokken waren, da4
h«4 "is een uniek 3taal43e kan gelden
van „een vreemde samenloop van om-
standigheden" en van een „pechvogel"

Ibris was veroordeeld wegens poging
tet moord, later verzwaard do01' een
«ntvluchting ui 4 de gevangeni3.

He4 gebeurde aan de kus 4in de om-
geving vaia Sausap°r- Daar tourneerde
oen Bestuursassis4en4 en voor da 4 doel
had hü een g"ep dragel' 3 gerequireC'd.
Het weer was Blecht, de weg nie4 beter
en de manr.en zeulden vrij zware vrach
ten langs de modderige paden en °v:er
snelstromende rivieren-

Toen de patrouille het Kar°°ngebied
be4rad werd het er nie4 beter op. Hier
liggen de dorpen aeer ver uit elkaar en
he 4 bivakkeren in de open luch4 is in
s4r°mende regen geen pre4ie- Er m°e34
cuB telken* te 4 spoed w°rden aangezet.

BÜ een van de oVers4eken die moesten
gemaak 4 worden stend aan de oever van
de rivier een huiB- Da4 waB he 4 van
fl-'i 3, die daar me 4 zijn familie ron-
dom een vuurtje lag 4e luisteren naar

' ■■' '--H-en van de regen °p zijn dak.
" - . i.»i stemmen hoorde ".,ns hii gnr>.

zien wa 4 er aan de hand wa 3 en zo ont-
dekte hü de stoet die probeerde de ri-
vier over te 'teken-

Na4uurlijk was hij even gaan küken-
Huiverend s4°nd hü achter een b°om
en probeerde al roepende c°n4ac4 te krij-
gen me 4 de dragers v_in de pateouille
aan de overkan4- Hij wis 4 zelf 3 nog aan-
wiizinge.n te geven beseffende he 4 over
«teken van de rivier en Btend daarvoor
ziin eigen vl°4 af. T°4 zover zün de
gegevenB posüief wat IbriB be4ref4- He 4
vervolg leek aanvankelük ook in die
gees4, maar he 4 liep anderB ui 4. T°en
allen aan de oyerkant waren werd er
geconfereerd over de te v°lgen weg- De
Bes4uursassiB4ent die nie4 beschikte oVer
een gede4ailleerde kaar 4 van alle binnen
pMen verzoch4 Ibri3 mee te gaan als
gid3- Deze voelde daar nie43 voor, maar
zei da4 nie4 openlijk- Toen de Bes4uurs-
man ongeduldig werd v°lgde Ibris me 4
tegenzin. Hij lie4 zün gezin en vuur4ie
in de steek, sloeg een 3laapma4 bü wij-
ze van regencape over ziin hoofd en
kwam langzaam aansjokken- Di 4 irri-
teerde de Bestuursman al direc4 en de
hun begeleidende poli4ieagenten kregen
cpdr«ch4 een °ogje in he4 zeil' te houden
en t°4 spoed aan 4e ze44en. Ibris merk4e
wel da4 de 4o°n wa4geprikkeld wa 3 en
hield zich voorlopig buiten schot, hü
liep voorop en deed dat zo langzaam
dat allen mee konden k°men- Af en tee
hielp hij een drager oVer een moeilük
punt heen- BÜ een van die gelegenhe-
den ging het nie4 snel genoeg en teen
werd Ibri3 afgesnauwd door een politie-
man- die nie4 goed ui 4 zijn ogen keek
en meende da 4 he 4 een drager wa 3. Hier-
nr> jverd Tbr!? w°edend en greep naar
zün speer- HÜ zwaaide er enkele malen
nojal w°est en dreigend mee rond en

teen een van de politiemannen hem
vas4greep werd het er nie4 beter op.
Ibris was een vrij man en sterk en hij
verze44e zich me 4 3ucces- Wel r «von-
de hij niemand, maar da 4 was ' u?Sn te
danken aan he 4 fei 4 dat de andere po-
li4ieman naar zijn geweer greep- Het zag
er dus nie4 bes 4 ui 4 vo°r Ibris-

Nie4 alleen da 4 hü nu zün rust;g
plekie thui3 m°es4 verla4en, maar zon-
der berich4 te kunnen 34uren naar huis
werd hij meegenomen naar Sorong al 3gevangene.

Daar werd hü veroordeeld tet een
vrij langdurige gevangenschap- Enkele
weken bleef hij in Sorong, maar daal*
hü langer dan een jaar 34raf had te
dragen werd hü opgezonden naai' Man»
kwari. In Man°kwari gedroeg hij zich
steg en onhandelbaar, wa 4 geen wondier
was- Na enkele weken moe34 hü buiten
werken oncjer bewaking van een paar
politieagenten- Bü een van die gelegen
heden werkten ze aan de rand van he 4
bos- Hij vroeg aan een van de agenten,
zich even te mogen verwüdeten. wa4
werd 4oege3tean, maar niet zonder dat
de agent meeging. V°or een rudimentair
deurtje bleef de poiüie 34aan wach4en
to4 Ibris weer tevoorschijn z°u komen-
Hij heef 4 daar evenwel een wel zeer
büzonder lange 4üd moe4en wachten en
wanneel" hij da 4 was blüvcn doen te 4
Ibris weer d°°r de deur naar buiten
zou komen, z°u hü er nog staan. Ibris
was nj. aan de achterkan 4 naar buiten
gekropen en he 4 bo3 ingeslopen- Toen
de poli4ieman eindelijk ging roepen en
tenslotte naar binnen ging daarbi.i de
deur forcerend v°nd hij het huisje van
de latrine leeg en een flinke opening
in de achterw»nd-

He 4 liep teen.tegen de avond en Ibr:s
was een woudloper. H°evele ura*a en hoe
vele mannen naar hem hebben gez°ch4
is nie4 ekend, maar he 4 waren er heel
wat-

Ibri3 bleef evenwel weg, hij had koers
gezet naar zün Karoonbergen r uim 150
Kilometer naa rhet westen. Na een vre-
sey*ke hongertech4 do-or -onbewoonde
streken en sluiptechten d°or bew°°nde
gebieden waar hü de mensen niet ver-
trouwde kwam hii bijna ui4gehongerd
he 4 laa4ste gedeelte lang 3 de kust; lopen-
de in Waibem aan- Da4was he 4 epr^te
Karoondorp. Hü wa* zo uügeput da 4 hij
daar enkele dagen bleef om wa4op Ver-
haal te komen- Daarna ze44e hij zijn
4och4 voor4en z° kwam hii na maat.d' n
eindelijk weer 4huis- DeB4ijd3 me 4 die re-
genbui en de pateouille die de rivier oVe"
wilde steken was hij even gaan küken
wa 4 er aan de hand wa - Da 4 even wa 3
4wee maanden of nog langer geworden-
Maar Ibris was een p*£hv°gel, want nau
welüks was hii 4hui3 en had hij vrouw
en kinderen weer bij elkaar of hij liep
regelrecht in de armen van dezelfde
BeB4uur3man, die hem des4ijds had mee-
genomen-

Ook nu weer moe34 hij mee naar Sa-
rong en nu z°u de geschiedenis z:ch
gaan herhalen- Op Sor°ng evenwel werd
een spraak in he 4 yicieuse wiel gestoken
wan 4 ze hielden hem daar va3- Le 4ter-
lük, wan 4 hii moeh4 nie4 meewerken
buiten de gevangeni3. Hii bleef du 3
binnen en zat nie4s te d°en- Alleen °p
he 4 terrein van de gevangenis moch4

hü grasjesplukkan
He 4 ging echter mis me* IbriB- Du»

voeding wa 3 goed, ligging vo°rzover
da 4 destüds redelijk werd gen°emd was
in orde. maar Ibri3 vermagerde me4 de
dag, hij sprak nie4 en bewoog zich ten-
slotte niet meer- Hij lag maar v°or zich
heen te staren-

Het was duidelijk da 4 hü aan een
..ien4ale depressie leed. Hü had de moed
opgegeven- Toen werd ingegrepen, hulp
van een medicu3 hielp hier nie4, medi-
cünen konden zijn kwaal nie4 genezen.
Arbeids4herapie werd er n°dig geoor-
deeld en he 4 hielp-
Hü kreeg een stek mai34uin 4e verzor-
gen op de helling van de heuvel achter
de gevangenis- Van hiei'ui4 kon hü ui4-
zien °ver de bergen en za4 hij dagelijks
4ussen de hem bekende planten-

Eerst kon hü nauwelijks zi4ten, maar
hü werd er heen gedragen. En ziedaar
hij kwam bü- De geur van de maiB ge-nas hem. het in contec4 zün me 4 ie4s
bekends, ie4s da 4 leefde en verzorging
nodig had hers4elde zün interene in he4
leven.

Zo zagen we hem dan enkele weken
daarna weer op de weg temidden van
de andere gestraften- Hij liep nog wel
iets voorover, maar zijn ogen haddenweer leven- Hij begon belangstelling
te 4onen voor zjjn medegevangenen, ook
keek hü op wanneer hü langs ons huiB
kwam- Hij wilde die vreemde blanke
schepselen ook wel eens van dich4Wi
beküken.

Wat moe 4 er in deze man zijn °mge-gaan 4oen hii op zekere dag voor ons
s4ond hij zag een blanke vrouw een paaf
blanke kinderen, die met grote blauwe
ogen naar hem->ppkeken-

"Heef4 U ook kindertieB" vroeg een
van onze kleuter 3 hem en teen ik dit
ver4aalde. kwam er een eigenaardige
blik in zün ogen- Toen begon hij te
vertellen van aijn beide kinderen en de
re us moest buigen om aan te geven hoe
klein ze nog waren-

Hii bleef die morgen werkelük veel
te lang op onze polykliniek, ma»r ik
ben er zeker van da 4 he 4 praten me 4 de
kinderen hem meer nog hielp cjan de
medicijnen waarvoor hij kwam-

Hü leefde weer en mais en kinderen,
hebben hem er b°ven op geholpen-

Doktersverklaring in
Proces v.R.

In he 4 proce3 van de 34aa4 Ma3sachu-
se4ts 4egen de Nederl_nnd3e marconis4
Willem van R- is opnieuw he 4 w°ord
geweest aan de lijk3chouwer de ar4s dr-
Luango- Aan de hand van vüftig kle»-
rendia's met foto's van verwondingen
gaf hij als zün mening te kennen da4
de ionge Amerikaanse miss Lynn Kauf-
mann wa 3 geslagen en gestompt en door
haar hut was gesleurd. Dr. Loango had
bij de 3ec4ie ook enkele hersenbloedin-
gen gecons4a4eerd- Ziin conclusie wa»
dat iemand me 4 dergelüke verwondinge
bewu3tel°os moe 4 zün geweest en dus
nie4 in Btaa4 om zelfmoord te plegen-
De verdediging van Van R- wis 4 van de-
zelfde ar4s verklaringen los te krijgen
dat verreweg de meeste verwondingen
°°k on43taan kunnen ziin bij een sprong
in he 4 wa4er, waarbü onderweg een
hard v°°rwerp i 3 geraak 4.

De verdediging 4rach4.de jury er van
te overtuigen da 4 Lynn Kaufmann haar
verwondingen opliep doordat ze hü een
sprong in he 4 water in bo4Bing kwam

(Vervolg pag- 4.)



Hulp aan slachtoffers
aardbeving in Algerije
Voedsel, dekens en andere voorraden

komen he 4 gebied van Medusa in Al-gerije binnen wa__r gisteren een aard-beving aan tientallen mensen het leven
heeft gekost.

Het aantal gewonden loopt tegen dehonderd- Dte meeste slachtoffers zijnvrouwen en kinderen- De mannen waren
°P het moment van de aardbeving buitenaan he 4 werk.

In een van de getroffen dorpen is
een derde deel van de huizen tota ai
verwoest en de rest zwaar beschadigd-
Fato's van mysterieuse

satelliet
Pogingen worden ondern°men om de

mysterieuze satelliet die de naam heef 4
gekregen van "Alpha 1960" te ide4i-
ficeren me 4een fo4° welke van he 4 W°o
mera proefterrein in Australië is geno-
men-

De foto welke afgelopen donderdög
is gen°men met een krachtige camera
;s naar de Ver. S4a4en gestuurd. Geen der
landen heeft erkend de mysterieuze sa-
tellie4, die nu reeds 4wee weken in zijn
baan rond de aarde draai 4 4e hebben ge-
lanceerd-

Amerikaans senator
wil geen kernwapens

leveren
De Amerikaanse senater Huber4 Hum-

ph'oy heeft zich verklaard tegen elk
plan °m aan andere l anden Amerikaan-
se kernwapen 3 te leveren- De vraag
waar he 4 v°lgenB hem om gaa4 i 8 nie4
hoe de Ver- s4a4en he 4 westen de wa-
penB kunnen weggeven, maar h°e men
kan komen 404 interna4ionale con 4role
en vernietiging ervan- Als eenmaal ver-
scheidene landen di 4 soort wapens be-
zaten, word4, z° verklaarde iHumphrey
de controle onteeHend moeilijk, zo niel
onmogelijk. De senator is de on4wape-
ningsdeskundige van de dem°cra4ische
par4ü en streeft naar kandidaatsstelling
voor de presidentsverkiezingen van dil
Jaar.

Nedkirs. in Argentijse
zwem-marathon

De zwem-mara4hon van he4 Argen4iju
se Miramar naar Mar del Plate, een af-
s4*nd van 45 kilometer i 3 gewonnen
door de Argen4ün Dies Cal'do, in 15 uu 1'
53 minuten. Tweede werd de Amerikaan
se Gretee Anderson die 26 minu4en
langer over deze af3tand deed- Vierde
werd °nze landgenoo4 Herman Willemse
in 16 uur 46 minuten- Mary Kok beze44e
de vüfdeplaa4s-

Van de 17 ges4arte deelnemers zijn
to4 nu toe maar vijf de eindstreep ge-
passeerd zeven hebben al opgegeven en
drie zouden nog onderweg zijn. Vooral
de prefatie Van de 19-iarige Mary Kok
maakte diepe indruk.

Om kampioenschap
kunstrijden

Nu vier van de zeB verplichte figuren
van kunstrüden dames achter de rug
zijn. staat dë Amerikaanse Carol Heis
praktisch onbereikbaar voor haar con-
currenten aan he 4 hoofd van de rang-
lü34 me 4 625,8 punten- Onze landgenote
Sjoukie DükBtra heef 4 zich me 4 580,5
punten wa 4steviger op de 4weede plaate
genesteld yoor de Amerikaanse Barba-
re Rose- Daarentegen is Joan Haanap-

pel d°or een wat onzekere uitvoering
van de derde en vierde figuur naar de
ze3de plaat 3 afgezakt- Daardoor i 3 haar.
kans op olympisch metaal wel sterk ge-
slonken. Vandaag wordene de laats*e
verplichte figuren gereden.

dodelijk ongeluk teMeraoke

Op vrüdag 12 februari om ongeveer 11
uur des morgen 3 vond een tragisch on-
geval plaa43 bü de marinierskazerne 4e
ïvi.-1 "i,ke 4engev°lge waarvan de burger-
elec4rom°n'-eur p. de Jong om het leveo
is gekomen- De heer de Jong belf-tirde
104 een groep burger-elec4romonteurs van
de Riik3werf te Den Helder die waren
ui4gez°nden om in Nederlands Nieuw-
Guine3 diver3e werkzaamheden v°°r de
Koninklijke Marine te verrichten-
Een v°orlopig onderzoek heeft uitge-
wezen dal he 4 slachtoffer vermoedelük
in aanraking is gek°men me 4 een elek-
trische spanning van 220 v«l4. Een nader
°nderz°ek wordt door de veiligheidsin-
spectie ingesteld-

Urgente
Arbeidsregelingen

TüdenB een persc°nferen4ie van he 4
Christ-.a.ük Na4ionaa)l Vtokverbond in
Utrech4 gaven dls. F-J.S- Rum ainum en
he 4 hoofdbestuurslid van het C-W-N-G.
Persekding, ir- H.W. Moil, mededelingen
over de groei en de problemen van de
Christelijke vakbeweging in Nieuw Gui-
nea-
Ir- M°H zei dat het Chris4elük Verbond
3treef4 naar syn4he3e van de eisen die
de snielle ontw j]_keling vlan land en
volk steit mei cle dbristelüke sociale
rechtvaardiging. Hij zei da 4 he 4 CWNG
de enige organisa4ie in Nieuw-Guine3
i 3 die behalve de belangen van de amb-
tenaren ook die der werknemers °p de
par4iculiere bedrijven behartigt. De po-
sitie der werknemers is volgens ir- Moll
nie4 bevredigend- Hü n°emde de be-
steande arbeidsregelingen bepaald °nvol
d°ende- Modem arbeid3rech4 geld 4 op
Nieuw Guine3 sflechte voor de Europe-
anen en de rechtspositie van de overige
werknemers is geregeld in drie Mikelen
van het burgerlTik we4boek die naar
hel oordeel van het Persekding verou-
derd zün-

Wanneer de regering in een krach4ige
bevordering van par4iculiere investerin-
gen een middel tO4 versnelde on .wik-
keling ziet, word 4 de kwes4ie van goede
arbeidsregelingen urgen4- aldus ir. Mol!.

De CWNG is ervan overtuigd da 4 op
korte termijn een belangrüke verbete-
ring kan worden bereik 4 d°°r de instel-
ling van een overlegorgaan waar in
werkgever 3 en werknemers samen kun-
nen zoeken naar wenselijke maa4regelen-
He 4 Per3ekding ach 4 de medewerking
van de overheid in dergelijk overlcs
orgaan n°odzakelük omda4 haar leiding
gewens4 i 3, wil men bü he 4 overleg he 4
algemeen landsbelang en de punten van
a lgemeeni ont)wikl<el,in@sbeleid te 4 (hun
rech4 doen 'komen- Eventuele nlikkel-
rvr.. ojtat.e mag bijvoorbeeld door "wil-
ir- or .Pr<->in".elingen" nie4 in gevaar

worden gebrach4-
Volgens ir- Moll. lig 4 er voor di 4 orgaan

een goede kan 3 aangezien he4 gouver-
nement wüziging van de we44elüke re-
srelinsen van de commissie arbeid3a^n-
gelegenheden in bewerking heef 4. Hp4
CWNG stel 4 v°or deze commissie °m
4e buigen 404 overlegorgaan waarin werk

gevete en werknemer 3 behoorlijk zün
vetegenwoordigd en nauwe samenwer-
king me 4 de overheid i 3 gewaarborgd.
Ir- M°ll zei ook dat Persekding meen 4
da 4 samenvoeging van uitgezonden en
nie4-ui4gezonden krachten remmend
werk 4 °p de verwezenlijking van een
behoorlijke ree_i4spoSï4ie van de ver-
schilende categorien ambtenaren- De
duur4etoe_age bijvoorbeeld is v°°r de
van buiten de standplaa4s aange4l'okken
papoea's onbiüiik omda4 hun collega' 3 die
in hun eigen 3tendplaats kunnen blij-
ven en zelf groenten vterbouwen een
eigen hui 3 hebben en dergelijke, in een
gunstiger po3i4ie verkeren- In de hui-
dige salarisregeling kom 4 volgens ir- M°'l
o°k de onderwaardering voor de oplei-
dingen in Nieuw Gumea 404 ujting. Da-
genen die een zesiarige inheem3e op-
leiding hebben gev°lgd, verdienen, bij-
na honderd procen4 minder dan degenen
met zesiarige Nederland3e opleiding, een
percen4_jge dat naar het oordeel van
Persekding nie4 word 4 gewe44igd door
he 4 verschil 4us3en beide opleidikigen.
Ir- Moll verklaarde dat he 4 vraagstuk
van de spli4sing van k°rp3en iedel' iaar
urgen4er word4: er komt een steoom van
opgeleide inheemsen die men volgens
hem, nie4 kan en mag blokkeren- Oo
he 4 ogenblik leveren de vervolgscholen
al 2000 leerlingen per jaar. de primair?
middelbare 3ch°len 120 en rie ];aperf>
techniPche sch°len 175 terwijl de eerste
Papoea's reeds bun Mulo- en HBS-di-
plPma hebben behaald- He 4 aan4al in-
heemsen, da 4 er vo°r in aanmerking
k°m4, in overheidsdienst bij te dragen
tet de ontwikkeling van eigen lnnd.
wordt s4eed3 groter-
ir. Moll '3prak tenslotte de hopp ui ~
dat spoedig een begin zal worden ge-
maakt met de voorbereidingen tet rte
splitsing.

NIEUWE EXEPRIMENT RIJ RUSSISCHGEVANGENISWEZEN
De Amerikaanse Journaliste pr;scilla

Johnson schrijf 4 ui 4 M°skou:
In de verafgelegen provincie Chelva-
dinBk, duizend miilen °o3t vzv\ M°skou,-.
is Rusland aan he 4 experimenteren met
de behandeling van misdadiger 3.

He* experimen4 word 4 "ADOPTIE" ge-
noemd en he 4 werk 4 als volg 4:

De verzamelde arbeiders van een ge-
hele fabriek adopteren veroordeelde ge-
vangenen te 4 dwangarbeider van een na-
bügelegen gevangenis.

De fabriekarbeiders worden beurte-
lings enige 4ijd in de gevangenis gede-
4acheerd en teainen daar de gevangenen'
in he 4 verrichten van fabriekswerk on
in hun vrije 4üd in spor4-

De meeste gevangenen reageren gun-
s4ig op he 4 sy34eem en kunnen dan ver-
vroegd on4slagen worden, waarop zü di-
rec4 op de fabriek worden geplaa4s4 die
hen geadopteerd heeft.

He 4 systeem werk 4 vooral guns4ig °p
recidivi3ten die weer in de normale maat
Ipchappü worden teruggevoerd.
Wanneer de man al een vak beheer34,
direc4 na ont3lag ui 4 de gevangerys en bij
heef 4 in de fabriek al vrienden o m zich
heen, dan is er van recidive weinig spra-
ke-

He 4 systeem onder Sovje4 condities
schün4 g°ed 4e werken wan 4 he 4 werd
reeds d°or vele andere Sovtet-'epublje.-
ken overgenomen-



me 4een l°opplank. die bij haar hu4naast
het «chip ligt. Verder b"cht de verde-
diger dr- Luongo tot de verklaring da1

er in Lynn Kaufmanns hut geen enkelfc_
spoor van bl°ed is gevonden, terwiil
aan haar hoofd wel een open w°nd werd
gec°n"tateerd, en het waren luist enkele
b°r«twonden en de hoofdwonden waar-
van dr- Luongo verklaarde dat ziJ niet
konden ontetean do°r een botsing met
de loopplank

Fransen arriveren in Hollandla
Nazes maanden in hel hart tier wildernis

Vervuild, oververmoeid m,aar verder
opgewekt, zijn gistermorgen omstreek';
hail 12 4wee leden van de F'anse filmex
pedi4ie, Tony Saulnier en Gilber4 Sai'i-re-
me4 een Beaver-watei"vlieg4uig van de
Kroonduif 4e Hollandia aangekomen, na
zes maanden dwars do°r he 4 Cen4raie
Bergland van Ned- Nieuw-Guinea te zün
ge4rokken.
Op de s4eiger aan he 4 Sen4animeer, waar
de Beaver landde, werden de baardige
Fran3en begroet door o.m- de directeur
van Binnenlandse Zaken, de heer Boen-
dermaker-

"He4 i 3 een droom weer in de bewoon-
de wereld terug te zijn," zei Tony Saul-
nier, die eraan teev°egde da 4 deze tech4
de zwaarste waB die hü in ziin av°n4uur
lüke leven en tüdens zijn 4alrjike om-
zwervingen in achtergebleven gebieden
had gemaak4
Van de 60 dragers zijn er drie door ui4-
pu44ing gestorven- Eén drager was me 4
heteelfde vliegteig dat de Fransen op
de Idenburg-rivier had opgepik4, naal'Hollandia meegekomen <*m zich onder ge
neeskundige behandeling te stellen.
Saulnier en Sartee. resp- fo4ograaf en
eers4e cineast van de expedüie, waren

vol lof over de be34uur3ambtenaar J.
Sneep, dei hem °p de immens zware
tocht vergezelde-
Ook hadden zii vele goede w°o>'den ovel'
voor de Papoea-politiemensen, die voor
de dekking zorg droegen- Zij prezen o°k
de vlieger 3 yan de .Kroonduif, welke
maa4schappü de expeditie uit de lucht
heeft bevoorraad-
Er zün in 4oteal 10 droppings ui4gev°erd-
die alle geslaagd zün soms onder büzon-
der moeilüke omB4andigheden.
Helaas is van de 4weede Beavervlucht,
bedoeld om o.m- de be3tuur-_a___ten»*r
Sneep die geelzucht heeft, naar Hollan-
dia over te brngen, gistermorgen niet3
terech4 gekomen- Hoog water en de zeer
sterke s4ro°m van de Idenburgh-rivier.
die met een snelheid van naar schatting
35 km- per uur voortraasde, hebben een
landing onmogelük gemaakt-

GiBterochtend zou wederom cc© poging
zijn gedaan °m Sneep en enkele andere
expeditieleden ui 4 4e vliegen.
He 4 is de bedoeling da 4 de leider van de
exp)edi4iek Pierre-Qominique Gai3seau,
met de politiemensen en dragers te voet
de reis naa>' Hollandia vervolgen-

Radioprogramma
DINSDAG 23 FEBRUARI 1960-
-20 00 Nieuw 3 en weersverwachting-
-20.15 Muziek op verzoek-
-21.00 Buitenland 3 Weekoverzicht door

dr- L- de Jong-
-2111 Weense Liederen d°°r o. a. Luzz

Bairl en Franz Schier-
-21-2? Om en om: The Duteh Swing Col-

lege Band en he4 Kwarte4 Ger van
Leeuwen me 4 zang van Shirley
Ryan-

-21.45 Kent U elkaar? Ber4 Steinkamp
in gesprek me 4Hein4je David3.

2208 Jo Lefèvre, accordeon, en ziin en-
semble.

2218 Marcel Bianchi. gi4aar, en z'ln
rhy4me-groep.

22.39 Alexander Brailow3ky speel 4 nvi-
ziek van Li3z4-

-2300 SLUTTING-
WOENSD\G 24 FFBRÜARI 19C0.
06.30 Na de douche
07 00 Och4endgymnas4iek olv. Lien Dree--3e Pian": Arie Snork-
-07 10 Ni do douche (IT).
07.? nsiuüing-
-10 00 Muziek in de ochtend
11.00 SluÜing-

-20 00 Nieuws en weersverwach4ing.
2015 Hoorspel: Sprong naar de Vrij-

heid, gebaseerd op een historische
vlucht van drie Hongaren- Antenl':
Henk van der Meyden-

-20.55 Amerikaanse Marinier 3 zingen spi-
rituals.

21-10 Pon Shirley, piano.
21-25 Marsen en dansen ui 4 Oostenr j.k

door de kapel van Julius Herr-
m»nn-

-21.40 Mollen. kaas en scooters. Repor4ago
van ern biizondere fabriek in pok-
k«m d°or Jacques IdBerda-

-21-49 Tennessee Ernie Ford & Kay Sterr-
-22 05 Beroemde film4hema's
22.38 Spaans Slo4B4uk: Luis» Linare' y

ner.
22-38 SpaanB Slo4s4uk: Lui*a Lin«resy

Los GalindoB-
-23 00 SLUITING.

DONDERDAG 25 FEBRUARI 1960
06-30 Na de douche.
07 09 Casse Musette olv- RU van Veen
07.30 Sluiting-
-1000 Muziek in de ochtend
1100 Slu'ting-

Russische olie
overstroomt W. Europa
De Amerikaanse journalist Hemen

lli mcld4 ui 4 Berlün da 4 Rusland bin-
nen enkele jare>. Europa gia4 oversteo-
men me 4 goedkope Russische ni,w-°lie.

De Sovje4s zün bezig me 4 de aanleg
van duizenden mülen püpleidi^g v» , rte
olie3tad M°ssoe! in Kaukasie naal' de
P.al4ische zee in he 4 Noordwesten
Russische 'nge-nieurs zijn te^elvertüd be-
zig me 4 de bouw vnn.ren grote oliehaven
in Li4auen, waar zeeschepen de olie kun
nen bunkeren-

Een andere °liehaven is aanleg in T. 4-
land alwaar men o°k be7ig i3 met f je
bouw van g'Ote raffinade>'ii'en

V°orlopig gaan de Russen eers4 s4oo'--
olie leveren, doch nada4 de raffinaderij-
en zij. voltooid 7a l nok Russisch? he.-
zine op de Europese mark4 worden ge-
brach4-

Levering van ruw—olie ui 4 Liteuen
naar Stockholm of Kopr.nhis;en zün m°4
een levertüd van een dag ui44evoeten

Het resultea4 da 4 me 4 deze p-Mpleidin»
en instella4ie word 4 bereik 4 is. da4 de
Russische olie. in West Europa aanmer-
kelijk goedkoper zal worden dan de nu
gebruikte olie-
De püpleidng, die 2000 mijion leng zal
worden, zal voorzien worden van ver-
4akkingen na«r de RuM.sche «ate-Uietjan
den, zoals P°len, Oost-Duiteland. Ts.li .
cho-Slowaküe en H°ngarüe-

Wanneel' de leiding eenmaal klaar is,
zal de Kauknsische rUWoüe 4°t in he 4
har4je van Europa vloeien, hetgeen pe"_
grote econ°mische vooruitgang zal bete-
kenen, in rJe eerste pln-'ts i_ollr dp satel-
lie4landen. De capacltei.4 der pijpleiding
in 1961 .zal 3.000 DM ton ruwe°He per
jaar wPrden-
Men zal di 4 opvoeren tot 4-000-000 to;_
per iaar-

filmprogramma
ORIËNT THEATER vertoont heden 23-2
voor he 4 laatet "STERKER DAN DE
NACHT" WoenBdag 24-2 en donderdag
25-2 "BHADOW OF A DOUBT" met
Joteph Cotten, Teresa Wright en Mac
D°nald Carey. Wederom een meester-
werk van Alfred Hotehcock- Een film
van Intense spanning, die U zal vastklui-
steren aan Uw steel-
Holl- Binnen morgen 24-2: "BEACH-
HEAD" me 4 Toni Curtis en Mary Mur-
pbv-

BÜ Shell Nieuw-Guinea NV- te Hol-
landia kan direct ingaande geplaatst
worden: EEN INSITALLATTE VOOR-
MAN Salaris en condities nader overeen
te komen. Solicüaties dagelijks ten kan-
tore van Shell Nieuw-Guinea NV- Doek
8 van 800— 9 00 uur en van 14.00 —
1600 uur-
WegenB plo4seling ver4rek naa>' Neder-
land te koop vrijwel nieuwe Volkswa-
gen- Km- »tend 8000 Prijs f 5800,— Even
*veel gemakkelijke be4alingsvo°rwaarden
Telf. nr. 245. d»k II

Chevrole4 in prima s4aat c°mpl- me 4ra-
dio te k°op aangeboden- Te bevr- M- v.
d. Ham Polimac I-
TE ÏCOOP aangeboden 1 kinderwagen
(bak) met kap i.g.c- kleur lichtblauw- Te
bevragen F«n.- Wendük Klapperlaan-
Berg en Dal-
TE KOOP: Lambretta scooter 150 cc- i-z-
-g.- Becretaire' dress°ir, divanbed met
schuimrubber matras, klamboe'B etc-
J- Stynls-Tasanka tussen 5 en 7 uur n-m-

-' . J TE. TTOT ,T -ANP/A
FILMVOORSTELLING HEDENAVOND
(..Af WEGENS TECHNISCHE MOEI-
LIJKHEDEN NIET DOOR.
Vrijdag a.s. Danny Kaye in "THE IN-
SPECTOR GENERAL"
Zaterdag 12 00 AANLOOP-
HEDEN 20.30 uur CARNAVAL-

Mlf*B J_iO« ci« R«
afgezet als

etfvoc^ff en >jroffureur

Vani officiële zijde word 4 medege-
deeld da4 bij Gouverneursbe3!"!* van 22
fehruari 1960 — overeenkomstig een daar
toe s4rekkende voordrach4 van he 4 Hof
van justitie — mr- JO- de R.. te
Hollandia i» afgezet alB advocaat en pro-
cureur-

Mr. van Beek
uit ambt ontret

Van officiële zijde wordt medege-
deeld, dat bii G°uvernements besluit van
23 februari 1960 de advocaat Generaal
bü he» Hof. van Justitie, Mr. W.C van
Beek ui 4 zijn ambt js ontea4 met het
daaraan verb°nden °ntsiag uit s'iands
dien»' zonder heb predic»a4 eervol-
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