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Aardbeving Agadir
duizenden doden en gewonden

In de Marokkaanse stad Agadir, die
dinsdagnacht tengevolge van een aardbe
ving in lu44ele seconden van een zonnig
handels en vacan4iecent'rum veranderde
in een grote ruinereken 4 men op vijf te 4
zesduizend d°den en gew°nden,

He4 dodencijfer word 4 op min^ens
duizend gescha4.
Onder de slachtoffers bevinden zich tel
van bui4enlandse toeristen die de luxu-
euze hotels langs de kus 4 bev°lkten-
Van de vijftigduizend inwoners is ze-
ven4ig procen4 dakloos-
Op een speciaal bijeengeroepen kabinets
zitting onder leiding van koning Moham
mcd is besl°ten Agadir ten spoedigst te
ht rbouwen. Kroonprins ,Hassan is belas 4
me 4 de leiding van een commissie die de

wederopbouw moe 4 regelen. Intussen
wordt me4man en mach 4 gewerkt aan
de redding van de gewonden, die nog
zi44;-n opgesloten-
Schepen en vliegtuigen uit verscheidene
landen nemen deel aan de evacua4ie van
de geteoffenen- Tal van l-uden hebben
ook hulp gez°nden- He4 Nederlands Ro-
de Kruis steurde een zending dekens en
bloedplasma.
In Nederland wordt voor de slachtoffers
een inzameling gehouden-

Strubbelingen in
Hongkong

De Britse regering heef 4krachUg ge-
protesteerd 4eden he 4 binnendringen van
Chinese militairen in de kroonkolonie
Hongkong- De communistische eenheden
zijn vorige week maandag °ver de grens
gekomen en hebben een 25 tal Chinese
vluchtelingen opgepak4 en meegenomen-
Op het ministerie van Buitenlandse Za-
ken in Peking is de protesteota volgens
een Bri4se woordvoerder van de handge-
wezen-
Conflict in Nederlandse

bouwvakken
In he 4 Nederlandse bouwbedrijf is 'n

ernstig conflic4 ontetean veroorzaakl
door de invoer van de nieuwe loonsver-
ging van 5 procent- De drie bonden vn
bouwvakarbeiders hadden geeis4, da 4
de nieuwe collecMeve arbeidsovereen-
komst met i ngang van woensdag van
kracht z°u worden, zoda4 de nieuwe lo-
nen zaterdag al zouden worden uitbe-
taald- De rijksbemiddelaars hebben in-
middels de eis gesteld, dat de nieuwe lo
nen alleen mogen worden doorberekend
bij nieuwe aanbestedingen en nie4 v°or
bouwwerken die al onderhanden zijn-
Daarmee nemen de werkgevers geen ge-
noegen. Zij h°uden vas4 aan de zoge-
naamde risico-clausule in de bestermde
bouwc°ntracten, die juist daarin opge-
nomen is om de doorberekening van tus-
sentijds loonsverh°gingen mogelijk te
maken- Gistermorgen hebben vertegen-
woordigers van werknemers en werkge-
versorganisaties in Den Haag een ver-
geefse poging gedaan om de impasse te
doorbreken- De vakbonden hebben aange
kondigd da 4 zij al he 4 mogelijke zullen

doen om de nieuwe CAO onmiddelijk
te doen ingaan.

Bij di 4 conflict z ijn ongeveer 240.000
arbeiders be4r°kken-

Metmand en schop
toch beter

De staking van 3500 havenarbeiders in
de Britse sta.d H"ll is geëindigd met een
overwinning voor de stekers.
Het arbeidsgeschil was ruim twee we-
ken geleden ontstaan over een v°orstel
van de werkgever om een lading kateen
zaad mechanisch te lossen-
De arbeiders wilden he4 me 4 de oude be-
proefde meteode van mand en sch°p
doen. maar verklaarde zich gisteren be-
reid om een demonstratie met mecha-
nische middelen bij te wonen-
Na een uur bleek al da 4 he4 lossen met
de hand veel vlugger gaa t, zoda4 de
werkgever zich gewonnen ga f.

Het werk werd gisteren hervat met
mand en schop.

Eisenhower spreekt Klare taal in Uruguay
De regering van UraQuay heeft giste-

ren uit veiligheidsoverwegingen en in
verband met de aankomst van president
Eisenhower in Montevideo verboden bij
de carnavalviering vermomingen te ge-
bruiken.

Eisenhower blijft twee dageii in de
Uruguese hoofdstad J»t beslui 4 van zijn
Zuid-Amerikaanse reis.
Hij zal ook daar het parle>ment toespre-
ken-

Aan he4 begin van zijn reis had Eisen-
hower verklaard da4hij naar Zuid-Ame
rika ging °m een aantal misvattingen
over de Amerikaanse politiek rech4 te
ze44en- Gisteren bij zijn bezoek aan Ch'-
li kwamen enkele van deze punten dvi-

delijk aan de dag.
Eisenhower zag zich genoodzaakt uiteen
te zetten da 4 de Ver. S4aten geen sym-
pa4ie hebben voor La4ijns-Amerikaanse
dic4aturen- Hij zei °ok da 4 Washingten
zijn zuiderburen nie4 verwaarloos 4, het-
geen door onder-minister Dillon onder-
streept werd zijn rede in Portorico.
De Ver. Steten, aldus Dillon, hebben in
de laatste 4ien jaar economische hulp
aan La4ijns-Amerika gegeven vonr meer
dan 3500 miljoen dollar.

Sneltrein in botsing
met tankwagen

In Calif°rnie is een snelteein ont-
spoord en in brand geraakt na op een
overweg in botsing te zijn gekomen me 4
een tankwagen vol benzine-

B>
Een radioverslaggever schatte het aantel
doden op 25 a 30. He 4 ongeluk gebeurde
bij Bakersfield op honderd mijl ten
noordwesten van Los Angelos.

Vastgeraakt in de
Poolzee

De krach4igste ijsbreker van de Ameri-
kaanse marine de Gracious is onderweg
om in' de zuidelijke ijszee 4wee vastge-
raakte schepen te bevrijden.
Deze schepen zijn een Argentijn-se ijs-
breker en een Deense poolvaarder- Me*
het laatste vEiartuig is de Engelse ontdek
kingsreiziger sir Folkes op weg naar het
Zuidpoolland-
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Bezoek van Mr. Bot werkte verhelderend
Na 10 jaar duisternis eindelijk licht

De voorlich4ing van Overheidszijde
aan he 4 Nederlandse volksdeel in Ned-
Nieuw-Guinea heef 4 nooit vee l om he4
lijf gehad; sterker nog: heeft in jaar
lang tolaliter nietó betekend-
De enigen die ons voOrlich44e was Indo-
nesië. Wij zi4ten hier immers vlak onder
hun radiogolven en zijn al die 4ijd sinds
1950 beroerd gebeuk4 door de brallende
be4uigingen van r°°d witte zijde da 4 de
Nederlanders hier te veel saiaris hebben
teveel huizen hebben, teveel geld hebben
en da 4 ze zelf hier te veel zijn.
Velen onzer hebben reeds gehoor gege-
ven aan die dreigende "wenken" en zijn
on4goocheld en s4rijdensmoe naar andere
oorden verdwenen-

Nooit in die periode heef 4 onze Over-
heid klare 4aal gesproken, nooi4 de moei
te gen°men om he 4 Nederlandse volks-
deel terdege voor te lichten hoe he4 met
de teekoms4 van di4 land en met de toe-
komst van het Nederlandse volksdeel
stond- Wat het lot was da 4 on* wach44e.
Of de teekomst nog mogelijkheden b°°d.
ofdat de overheid zelf ook stilzwijgend
aannam dat we hier "te veel" waren-

Er zijn hier parlement!aire commissies
en andere commissies gewees4 en weer
weg gegaan; er zijn gouvernleurs geko-
men en verdwenen; we hebben al4ijd 'n
levensgro4e bevolkingsvoorlich4ingsdienst
gehad, maar VOORLICHTING, ho maar-

Wat er over het lo4 van he 4 land bedis
seld werd, wa 4men gedaan en nagelaten
heeft in het beleid dat over ons lot be-
sliste, daarvan heeft men ons nooil me-
dedeling gedaan-

Wa 4 wij in die afgelopen 10 jaar te-
horen kregen, moesten wij ui 4 gegevens
pu4ten die ons langs een omweg via Ne-
derland bereikten die er in de overheids
ketels hier op he 4 vuur te pru4telen ston
den.

Het bezoek van mr. Bot heeft geluk-
kig verhelderend gewerkt-
Bij dezebbewindsanman geen spoor van

achterbaksheid of hoogharUge zeifinge-
genomenheid. Van hem zijn we in een
paar weken meer over de teekoms4 van
dit land te weten gekomen dan ons in de
afgelopen 10 jaar door onze Overheid is
verteld- Of de opinie van mr- 804 nu
pret4ig was om te horen of nie4, dat ;s
vers 2; het was althans de waarheid zo-
als de staatsecretaris die zich dacht en
voelde-
Wij weten nu waaraan we ons m ;n Qf
meer 4e houden hebben-
en we kunnen betrekkelijk veilig gissen;
hoe Bang het duren zal alvorens we hier
inderdaad "te veel" worden.

Mr- 804 heef 4 he 4 tenminste bes4aan
om het Nederlandse volksdeel alhier
rech4 te doen wedervaren; he 4rech4 om
zoveel mogelijk eigen teekomistig lot te
kennen. He 4 rech4 da 4 zelfs een geviange
ne heeft die aangezegd .wordt hoe lang
zijn straf4ijd duren zal, een rech4 dat
ons tot nu toe in dit land onthouden
werd-
Dm er m Nederland nog andere "achter
baksen" zijn -die ons dat recht op het
kennen van eigen 104 on4houden willen.
blijkl wel uit.de formid abele lijst van 14
vrag?n van kamerleden die de steatsse-
cretaris ginds wachten.

Jury beslist over tot
de Rie

Dinsdag heeft de jury in he 4 proce?
rver de moord op Lynn Kaufsman zich
tegen het einde van de middag terrugge
teokken om zich een oordeel te vo nen
over de vraag °f Van Rie scbuldi.; of
onschuldig is-

Eerder op de dag had rechter Murray
een verz°ek om onmiddellijke vrijlating
afgewezen-
De verdedigers hadden betoogd d at er
geen jota van bewijs was geleverd dat
Van Rie betrokken zou zijn geweest bij

mi^s K auffmans dood.

Politieke situatie vóór de topconferentie
III

KOUDE OORLOG KAN DOOR CON-
FERENTIE NIET WORDEN WEG-

GEVAAGD.
Gouverneur Meyner vervolgt zijn ar-

tikelenreeks over de politieke situatie
voor de a-s- topconferentie en wijs 4er
op dat zelfs indien de oorlogsdreiging
kan geëlimineerd worden en er een we-
derzijdse overeenkoms4 over de Berlijn-
kwesUe, de handel en andere onderwer-
pen kan w°rden verkregen, toch de kou
de oorlog zal v°or4duren to4 er een om-
wenteling komt in de steuctuur der S°v-
je4 samenleving, of te 4 de vrije mensen
hun weerstend opgeven-

Om dit pun4 nader t°e te lichten die-
nen wij he 4 terrei ï vn'n activiteit, waar
op he4 dwaas ei naieï zou zijn overeen-
stemming me 4 de S°vjets 4e verwachten-
ccns onder de loupe 4e nemen-
Het is duidelijk da 4 geen onderhandelin
gen ooi 4 de S°vjet leiders zullen verhin-
deren om machtjjge middelen in geld en
energie 4e blijven wijden *an het ver
krijgen van wetenschappelijke en indus-

J

triele superioriteit over de vrije wereld.
De wetenschappelijke en technologische
wedren om industriële mach4 zal zien
eindel°os voortzetten.

Di 4 kan nie4 door onderhandelen wor-
den opgelost en kan evenmin door een
gemeenplaats °ver superioriteit van he 4
particulier initiatief w°rden bean4woord-
Men dient deze concurrentie openlijk in
de ogen te durven zien en de Westerse
regeringen dienen al hun bronnen en al
hun energie te gebruiken om de Wes-
terse suprema4ie te hanthaven.
COMMUNISTISCHE PARTIJEN ZUL-
LEN NIET ONTBONDEN WORDEN-

Geen onderhandelen zal bele44en dat
de Sovjet leiders door blijven gaan met
het pogen in andere landen politieke
succesen te behalen. Communistisch?
partijen zullen niet ontbonden worden
en het communistisch front zal actief
blijven-
Gedurende de tweede wereldoorlog heeft
gtaün ajs een tegemoetkomende geste
het Komintern, het internationaal com-

munistische apparaat on4bonden- Maar
in de prak4jik behielden de communisten
in de verschillende i"-:iden hun band^> i
me 4 Moskou en zetten hun acties vo;:r
Moskou voort.

Op dezelfde wijze moeten wij ver-
wachten dat de communistische propa-
gandacampagne over de gehele wereld
v°ortgezet zal worden. De communisti-
sche apostelen in ieder land zullen mid
dels boeken, kranten, radio en p.-m-
-fle4ten doorgaan me4 het prediken der
communistische leer-

Duidelijk is eveneens da 4 de Sovjets
zullen doorgaa n me 4 he 4 gebruik va 1
handelsrelaUes, economische hulp en
technische bijstand om politiek te pe-
netreren in diverse landen-
Dat he 4 voorte zoeken zal om bui'-e -
landse economie te °n4wrich4en of va.i
hen afhankelijk te maken- De technische
bijstand word 4 d°or hen gebruikt om
poli4ieke agenten in de beteokken Lin-
den te sm°kkelen.

Op dezelfde wijze stellen de Sov-
jets z ich ten doel 4ot een overeenkoms4
te geraken in, politieke co)n4roversen
of politieke onstabiliteit te bevorderen
ze zijn er eerder op jjit om wanorde en
chaos te scheppen, z°veel als maar mn«e
lijk is-

Wij zijn dus gehouden te voorspellen
dat alle Sovjet-hulpmiddelen, waar on-
der diplomaten, subversieve a gent -n,
economisch en technische hulp. hun
handelsprogram enz-, gewijd zal -/-'in
rten de ui4breiding van S°vjet invloed-
ledere overeenkomst die op andere st .j.

:.'in gen en uegevens is gebaseerd zal
waardeloos blijken.

Evenmin is het onwaarschijnlijk da 4
onderhandelingen met de Sovjets do
wanverhouding van de Russische satel-
lie4landen onderling zal doen ophouden-
Er is geen aanleiding om 4e geloven da 4
de Russen bereid zijn de conteole °ver
hun s a te ]iipt] a .nden te verslappen of fe
doen ophouden.

Evenmin kan overeenstemming met de
Sovjets bereikt worden door c°ncessies
onzerzijds-
De diepste morele en humanitaire ov-~r
wegingen verbieden het Amerika de hui-
dige states quo op de een of andere wij-
ze goed te keuren-
Dat z°u de vroegere onafhankelijke ste
ten, zoals Polen, Hongarije, Roemenie
en anderen alle hoop doen verliezen om
o°it nog de vrijheid te herkrijgen-

Zo lang Amerika en andere Westerse
na4ies vrij blijven, zolang de kiem der
vrijheid ergens in de wereld nog besta-t 4
zal deze vrijheid de volken die onder de
Russische verdrukking leven me 4 de
vrijheidsgedachte blijven ho°p geven.

NIET TE VEEL VERWACHTEN
Boven zijn dus de wrijfpunten van du-

rende tegenstelling uiteengeze4-
Deze tegenstelling op zich zelf maak 4
deel ui 4 van de elementeire struc tuur
van de Amerikaanse en Sovje4 gemeen-
schap. Het kom 4 er tenslotte op neer da 4
we enkele nu44ige resul4a4en mogen ver-
wachten van de a-s. t°pconferen4ie, maar
we dienen te onderkennen dat we als ge
volg daarvan nie4 vrij zullen komen van
de koude oorlog- Alles wijs 4er 0p da 4 de
s4rijd n°g jaren lang leven lic en bi4ter
zal zjin-



Het lastige Franse leger
Voor he 4Franse leger is Algerije de

laagte acte in een lang en somber dra-
ma van nederlaag «n verraad-
Ondanks he 4 sombere verleden is he4
Franse leger gegroeid to4 een steijdlus-
tige vechtmachine, klein maar bekwaam
een krach4iger str ijdmach4 als ze in ja-
ren gewees4 is.

De bi44erheid van generaals als Massu
stamt van he4 vaste geloof da4men "ver
raden" is van binnen ui 4, door duistere
sinistere machten. Di 4 is misschien nie4
zo, ma»r toch kan men dat gevoel terug-
vinden bij de officieren die in Indo-Chi
na gevochten hebben, in Egypte en
elders-
Mensen als generaal ge Gaulle die in-
zicht hebben in de ware historische
krachten en stromingen die op de ach-
tergrond liggen, zijn zeldzaam in het
leger-

De ironie van het geval is wel dat
juist de nederlagen, de vernederingen en
tegenslagen die he 4 leger heeft onder
gaan, di 4 steeds hechter aaneen gesmeed
hebben, terwijl de Franse s4aat reeds
slapper werd- He 4 Franse leger wist wat
het wilde, terwijl he 4 gouvernement in
Parijs nooi4 voldoende vas4beslotenheid
kon ontwikkelen °m te weten wat het
wenste- Van lieverlede vond het leger

het seteds gemakkelijker om zijn wil op
de leggen aan die "akelige" "burgers"

Hier kwam niet Veel verandering in
toen de Gaulle aan he 4 bewind kwam
twee jaar geleden-
Hij was veel te gematigd te wereldwijs

om Frankrijk een auteritair, door mili-
tairen beheers 4 regiem te geven, wat ge-
neraals en kol°nels dachten da4 he4 de
enige redding v°or Frankrijk zou zijn-

Herhaaldelijk heef4 de Gaulle laten
merken da4 hij rekening hield me 4 de me
ning en de steun van he 4 leger en.dat

hij dil belangrijker achtte dan wat parle
men 4 of partijen er over dachten.

Voor hij zijn vredesvoorstel deed aan
Algerije vloog hij te v°ren naar de le-
gerkwartieren en luisterde geduldig naar
wat er leefde in legerkringen.

De Algerijse opstand was ten dode ge-
doemd 4oen, nadat he4 leger vijf dagen
lang gedaan had alsof he 4 ui 4 de neus
bloedde, plotseling op de zesde dag de
regeringorders gehoorzaamde-
Dit als resultaat van geheime conferen-
tie3 van de G aulle met oudere officieren
waardoor hij voldoende steun kreeg om
zich te doen gehoorzamen-
Zo heef 4 de Generaal op he4 randje van
de afgrond nog kans gezien om he 4 leger
op zijn voorman te richten en weer in
lijn te krijgen.

Maar he4 leger is nog steeds de poli-
tieke economische zowel als de militaire
leidende mach4 in Algerije.
De vijf oorlogsjaren en he 4 ten naaste
bij abdiceren van de veran4woorgelijk-
heid door het burgerlijk besuur aldaar
hebben er v°or gezorgd dat de militaire
voelhorens zich over he4 gehele leven in
Algerjie hebben uitgestrekt-
Legerinstructeurs ~ onderwjizen op de
scholen- legerdokters verzorgen de zie-
ken, legeringenieurs zorgen voor de ge-
meentelijke diensten, legerexperts vor-
men de band tessen de Algerijnse boeren
en de hulpac4ies van het gouvernemen4-

Dat heeft bij he4 leger een diep verant
wo°rdelijkheidsgevoel, een sentimen4

gekweek4 da4men in di 4 land een zen-
ding heeft welk gev°el niet in een oog-
wenk te veranderen is. Vaderlijk en ef-
ficiënt heef 4 he 4 leger ongetwijfeld veel
gedaan -wa 4 de Mohammedaanse bevol-
king ten goede gekomen is- Of ze daar-
mee de loyaliteit der lslamieten ten op-
zichte van Frankrijk gewonnen hebben
is nog een vraag-

Een en ander kan pas dan definitief
vastgesteld w°rden wanneer de Algerijse
kwes4ie is opgelost-

Comm. Georganiseerd
Overleg

Ter vergadering van de Commissievoor Georganiseerd Overleg voor perso-
neelsbelangen van 26 februari j-1- kwamin bespreking een voorlopig ontwerp-
arbeidersreglemen4 me 4 bijbehorende
loonregeling vóór he 4 personeel van detScheepswerf "Konijnenburg" te Mano-kwari, welk on4werp was opges4eld dooreen ui 4 de commissie gevormde werk-
commissie- De commissiÊ besl'oo4 heton4werp ongewijzigd aan de Gouver-
neur aan 4e bieden-
Voorts kwamen de navolgende onder-
werpen in bespreking:
a het besluit van de directeur van Bin-

nenlandse Zaken, betreffende de in-
stelling van een dienstexamen voor
Beambte Ie klasse bij het Gevangenis-
wezen;

b het °ntwerp-beslui4 diens4kleding per-
soneel van de afdeling Middelen v'<n
de diens 4 van Financien;

c herziening van de Ordonnantie Ge-
organiseerd Overleg-

Ten aanzien van de onder ben c ge-
noemde onderwerpen.werd besloten aan
de Gouverneur advies ujt te brengen-
Naar aanleiding van een door een van
de C°mmsisielden gestelde,,vraag, gaf
de voorzitter een korte uiteenzetting
omteen4 de s4and van de werkzaamhe-
den van de Commissie R/sebyposih'e
Ambtenaren.
Bij de rondvraag werden vragen gesteld
°m4ren4:
1 rechtspositie van de Administratieve

Ambtenaren na voltooiing van hun,
academische studie;

2 ranglijst voor he4 Europees bestuurs-
korps;

3 maa4regelen in verband me 4 eventeele
s4ijging van de kosten van levens-
onderhoud en de mogelijkheden van
salarisverhoging in verband met de
zgn. we-lvaar'sloonfronide in Ne^er-land;

4 mogelijkheid van bekendmaking van
bij he 4 gouvernement besteande va-
cateires;

5 res4i4u4ie passagekosten bootreis Ne-
derlands Nieuw Guine8—Nederland.

Huwelijk Engelse
Prinses

De Londense televisiekijkers hebben
prinses Margarets gouden, verl°vïngs-
ring, belegd me 4 robijnen en diamanten
bewonderd en verder plaatjes gezfien
van he 4 gelukkige paar. Volgens geruch
ten is de datum van he 4 huwelijk tussen
april en augustUs bepaald- De Britse

kranten zijn dermate verheugd over
de gelukkige gebeurtenis, dat zjj het
Engelse publiek veel keus overla4en-
Zij weten derhalve °ok met grote tegen
steijdigheid da 4 de aanstaande bruide-
gom An4hony Armstrong Jones in de
adelstand zal worden verheven en dat.
omgekeerd, prinses Margairet gewoon
mevrouw Armstrong Jones-Windsor zal
worden-
"Wait and sec" schrijven de ochtendbla-
den.
I

Ds. J. Rumainum
bij vergadering

Oecumenische Raad
Ds- ,j- Rumainu'm was za4erdag als

praegss dier Evangelisch Christelijke
Kerk in Nieuw Guinea aanwezig bij de
maandelijkse vergadering van de Oecu-
menische Raad van kerken in Neder-
land- De Raad besloot onder meer een
bijeenkomst te houden van alle predi-
kanten van Nederlandse gemeenten in
het buitenland.

Vluchten boven Berlijn

—Een woordvoerder van de Russische
ambassade in o°st-B.:rlijn zei vandaag
dat vluchten van de westelijke mach-
ten naar West Berlijn °p hoogten boven
de 3000 meter de souvereinitei4 in de
lucht van Oost Duiteland aantes44en.
De woorv°erder welke door do Oos4-
Dui4se radi° werd aangehaald hield vol
dat de luch4 corridor naar Wes4 Berlijn
begrensd zijn-
In Washington benadrukte een woord-
voerder van het State Departeient da 4
de drie geallieerden nimmer enige over
eenkoms4 met de Sovjets hebben geslo-
ten, om °p enige hoogten te blijven.

Prins Bernhard in
Rome

ZKH Prins Bernhard is gis4eren ui 4 de
Sudan in Rome aFngekomen. De Prins
zal enige dagen in de Iteliannse h°ofd-
s4ad blijven voor een par4iculier bez°ek-.

Neger vraagstuk in
Amer. Senaat

De Amerikaanse senaat is bezig aan
zijn tweede dag van ononderbroken de-
bat °ver een wetsontwerp op de burger-
rechten. Een kleine groep zuidelijke de-
mocraten probeert te voorkomen, da 4
de senaölt de )(edera3e gerechtshoven
machtigt om scheidsrechters aan te stel-
len die ervoor moeten zorgen dat overal- ook de kleurlingen - gebruik kunnen
maken van hun stemrecht-

Om beurten houden zij urenlange re-
devoeringen tetdalt blijk 4 da 4 er nog
slechte vijftig of minder senaatsleden
aanwezig zijn, waarop de vergadering
m°et worden gesloten. Het we4son4werp
is dan van de ba3n- Op deze manier
eindigde in 1915 een debat over het-
zelfde onderwerp na drie dagen en 4wee
nachten.

De minister van Defensie, ir. Visser
breng 4 een driedaags bezoek aian een-
heden van de Amerikaanse zesde vloot
in de Middellandse Zee- Hij is vo°r dit
bezoek ui4gen°digd door he 4 hoofd van
de operaties ter zee, admiraal Burke.
De afgelopen dagen heef 4 de minister
doorgebracht op schepen van de Konin-
klijke Marine die manoeuvres houd?vi
in de buurt van Gibraltar-



Radioprogramma
DONDERDAG 3 MAART 1960
2000 Nieuws en weerbericht
20i-15 Donderdagavondeoneert1: Tschai-

kowski programma.
1 Notekrakers suite 2 Variaties op
een Rococo-thema

20-58 Kroniek van Kunsten en Weten-
schappen

21.23 Edoardo Lucchina en zijn orkes4
me4 zangsolisten

21 45 R-K- Avondoverdenking
22.00 TokiHorvate en zijn zigeuneror-

kest
22-20 George Formby, zang en zijn uke-

lele
22.30 Gerard van Krevelen en zijn Thea

terorkest
23-00 Sluiting
VRIJDAG 4 MAART 1960
06.30 Na de douche
OV-00 Ochtendgymnastiek olv- Lien Dree

se- Piano: Arie Snoek
07.10 N 3de douche (II)
07-30 Sluiting
10.00 Muziek in de ochtend
11 00 Sluiting
20.00 Nieuws en weerbericht
2015 Melropol'e-Or'kes4 olv- DoM v-d.

Linden
20-45 Duitee Sterren Parade
2110. Kent U elkaar? Ber4 Steinkamp

in gesprek me4 Jules de Corte
21-31 Een bezoekje aan Jazzland
21.50 Zang door Ina Verwoerd.
2200 He 4Nationaal Jeugdorkes4 olv Ni-

co Hermans
22-15 AccordeonorkesX Henri Ccene
22-30 Opere44e klanken van Carl Zei-

ler, Stolz en Griiber
22-48 Mantevani en zijn orkes'
23.00 Sluiting
ZATERDAG 5 MAART 1960
06-3Q Na de douche
06.35 Mjktiropole-Orkes4 olv. Dolf v,d-

Linden
07-30 SluWng
12-30 Programma overzich4.
12-33 De Aeteiergeuzen olv- I,ex Karse-

meyer
ir1 53 Frits Schulz-Reichel. piano
13.00 Nieuws

13.10 Ballroom-Orkest olv- Jan Cordu-
wener

13.10 Trekkersliederen dooi- koor en ,"■■-

olv- Frïmcis Bay
13-40 Sportjournaal door Bob Spaak
1400 Bill Coleman en zijn orkes4- 1,,t, r-

mezzo door Guv Mitehell
14.30 Sluiting
20-00 Herhaling nieuwsbulletin. Aanslui-

tend: weerbericht
20.15 Muziek op verzoek
21-00 Selectie uit de film "Deep in my

heart" Muziek: Romberg
21-45 "Bent U ook zo kwijteakerig?"

door Henri Knap
21-50 Orkes4 Stenley Black
22-10 Zang door Henri Salvador, Edith

Piaf, Charles Trenet, Georges ui-
mer en Lueienne Boyer

22.30 Musical nighteap
2300 Sluitinfe

Laatste nieuws
De Nederlandse marconis4 Willem van
R. is door de Amerikaanse jury in Bos-
ten onschuldig vei*klaard q,sj/n moord
op de 23-jtrige Lynn Kauffman. D£jury hefrf4 bijen vijftien uren nodig
gehad om tot deze vrijspraak te komen.
Willem van R. heeft in Bosten terecht
gsstean op beschuldiging van moord op
de Amerikaanse Lynn Kauffman, die
een passagiere was op yiui R- schüp
d>> "Utjrecht". Haar liijk vifif
maanden geleden aan in jje haven van
Bosten- De uitspraak van de jury bete-
kent da4Van R- vrijgesproken is vfen
h»tgeen tegen hem tenlaste gelegd en
da 4 hij is on4slagen van rechtsvervol-
ging. Var* R. heef 4 vijf maanden doior-
gebrach4 in de gevangenis- Het proces
tegen Van R. duurde drie weken-

De juridische commissie van he 4 Ame
rikaanse huis van Afgevaardigden heef 4
een weteon4werp goedgekeurd waarbij
opnieuw 4ienduizend uit Indonesië ge-
repateieerde Nederlanders mogen emi-
greren naar de Ver- Steten- He 4 ontwerp
is met een aanbevelin,g naar het huis
van de Afgevaardigden doorgezonden-
Als he 4 on4werp word 4 aangenomen en
is uitgevoerd, zullen ongeveer 35.000 in
Indonesië geboren Nedlerlanders naar
de Ver. Steten zijn geëmigreerd, dank
zij een speciale Amerikaanse regelin?-

\
De expeditie Gaisseau is te 4 2 maar 4

in moeilijkheden gewees4 bij he 4 over-
trekken van de samenvloeing der Iden-
burg- en Marijke rivier- Hiervoor heef 4
de leider hulp gevraagd en is door he 4
Gouvernemen4 een 18 pK buitenboord
moter gedropped, die beschadigd maar
bruikbaar is neergekomen.

De dropping leverde in zoverre moei-
lijkheden dat de in de verpakking 132
kg wegende buitenboordmotor nog maar
nauwelijks door de deur van het vlieg-
4uig, een Twin Pionier kon-

Gaisseau nam de dropping me 4 de dvi
men omhoog in on4vangs4- Ook de brand
stef en het voedsel zijn in zijn bezit ge-
komen-

Gaisseau zal nu van 4wee prauwen
een catamara maken en hiermede lrach-
ten de snelsteomende rivier oven te
steken- waarna hij me 4 de expedi4ie ver
der zal teekken naar Waris.

De expedi4ie gaat van hieruit door
naar Hollandia, doch de leider Gaisseau
zal naar Oebroek (Waris gebied) gaVi
waar hij zijn film af zal maken.

Nie* in d^> gelegenheid zijnde van
iedereen persoonlijk afscheid te nemen
wens ik aHe vrienden en kennissen in
Nieuw Guinea een goed verblijf-
A-H- Boerboom

a.b. Quantes plane naar Brisbane

Veertiende Verantwoording Hollandia
Monument

"Een gift van iedere burger ad 100 cent
geef* ons he 4 Hollandia monument"

Vorige verantwoording f 1631,6-1
Shell Nileuw Guinea N.V- f 500,—
Personeeï Nieuwenh"y» f 15-—'Expeditie Nieuwenhuys f' 50,—
Totaal thans binnen f 2196,64

4e Verantwoording t-b.v- Spijtep-ante^
Vorig saldo f 3259,22
Kadaster en DWO f 161—,
f 495—, f 250—, f 60,—
f 50,50 f 1016,50
Ingezetenen Holl-B- f 58650
RWD Hollandia f 159,07
Fam. Langeveld f 10,—
Mevr- CF- Salomon-Ver-
bouwen f 100—
Jaarfeest HBS f 206,50
E.W. f 202,50
KPM-Pei-soneel f 113,y—
RWD Holl-Bir^en f 1221—
H- Englebert N.V f 212,—
Opleidingsschool Abr- Pol-
Base-G f 100,—
Thans totaal binnen f 6087,29

Komt op 5 maar 4 in he4 Hercules-
pand. Nette opbrengst ioo procent voor
de SPIJTOPTANT
Feestavond opgeluisterd, door twiee bands
The JÜve Rockets en The Jolly Six. vele
atracties o.a- pri.isdan.sen, loterij zonder
nüeten-i Eeni is welkom, entree
f 2,50 p.p- aaavang 20,30 uur

VETERANEN LEGIOEN
NEDERLAND

Mededeling: Commandant van het on-
gewapende gedeelte voor 7 maar 4 1960

De LEGIONAIR: J- van Oor 4
Drager M-W.O.

Afmars terrein Nimrod- 0700 uur
Bij het Residentie-kantoor kan direct

geplaa4s worden een:
COMMIES I

Aanmelder* voor sollicitatie ter Residen-
tiekantore APO-Kamp

WIELERWIJDSTRIJDEN

Voor de in hot feestprogramma van
7 maart as- opgenomen fietsraCe blijk 4
een zeer grote belangstelling te bestaan.
Meer dan 20 deelnemers hebben zich
te 4 nu toe opgegeven- Er zijn drie prij-
zen beschikbaar-. i n afwijking van de
aanvankelijke or>7o<- zal ook de finish
plaa4s vinden in heV centrum van de
haven nl. a-an -;.'." zeekant ter hoogte
van Winkel JTJLIANA-

HBS-Oluhgehouw Zondag 6 maar* Rou-
lette voor leden. Aanvang 1300 "ur

filmprogramma
ORIËNT THEATER 4 heden 3-3
en morgen 4-3 Frank Sina4ra in een
grote rol als niets ontziende gangster,
me' Sterling Hayden en Nancy Gates
in "MANNEN ZONDER MEDEDOGEN"
(SUDDENLY) Een pakkende film, zeker
pakkend, beslist pakkend-
SenteUi heden 3-3: "THE REVENGE
OF FRANKENSTEIN" mê4 Peter Cu-
shing. Holl -Binnen heden 3-3 "TOWK
ON TRIAL" me 4 Charle' Cübunn en
John Milis
H^'illandfo-Binnen morgejj 4-3: "THE

REVENGE OF FRANKENSTEIN"
REK verteon4 op 3 en 4 ma/ar4 de grote
komische film:

"TEACHERS PET"
(Professor Cuïipido) me 4 Doris Day -Clark Gable - Gig Young - Mamie va:i
Doren.

In deze film ziet U hoe in een groot
dagblad bureau het ware. leven bruist.
Ook de keiharde stadsredacteur, die het
helei bedrijf op gang houdt. Vele komi-
sche en lach evenementen- Overtuig U
zelf- Heden premiere in REK
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