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Paleizen van Pres. Soekarno onder vum
Indonesische straaljager schiet zijn mitrailleurs leer
Een MIG-s_aaljager van de Indone-

sische luchtmacht heeft zijn mitrailleurs
leeggeschoten °p twee paleizen van pre-
sident Soekarno en °p het badplaatsje
Tjilintjing- Het toestel dat in formatie
vloog maakte zich plotseling b°ven Dja-
kar4a los en beschoot het Me'deka-paieis
Vin de president en zijn gezin werd nie
mand gewond, maar wel werden twee
leden van het personeel gewond-
Het anere paleis da 1 onde>' vuur werd

genomen, ligt in Bogor-
In Tjilintjkig werden vijftien mensen
getroffen, ma. voor zover bekend is
niemand gedood- Het js nog onzekel' wal
de beweegreden van de piloot voor zi,._
optreden is geweest.

WeUicht wilde hij wraak nemen
aal zijn vader onlangs in hechtenis werd
genomen wegens „geoorloofd wapenbe--
zit-

Bonn verbreekt dipiomatieke betrekkingen met Atrikaans Guines
De Westduit.se regering heeft de mi-

nister van Buitenlandse Zaken Von
Brentano gemachtigd de betrekkingen
mcl de Afrikaanse staat Guinee te ver-
breken als blijk dat Guinee inderdaad
de regering van Oost-Duitsland heeft
erkend-

Het besluit werd genomen tijdens een
kabinetszitting in B°nn.
De regering van Guinee moet Bonn zo
spoedig mogelijk 'aten weten- of zjj het
Oostduitse regiem al dan niet erkent
Gelijktijdig komt ujt Oost-Berifjn het
bericht dat de ambassadeur van Gun:..:
in de S°vjet-Unie Sedoukonté op he4
ogenblik iv Oost-Berlijn is en daar een
onderhoud had met de voorzitter van
hel Oostduit__ parlement-
Het Oostduitse oersbureau spreekt van
de _ib_ssadeur van Guinee bij de Oost-

Duitse volksrepubliek- Maar de Guinese
ambassadeur voor Frankrijk en Wc.-Dui.sland Mar'
in Parijs dat er «ver oen ui*...
van ambassadeurs tussen Guinee en
Oost-Duitsland nog niets is beslist.

Staking bouwbedrijven
duurt voort

De verwachting dat vandaag een deel
van de staking in het Nederiandse bouw
bedrijf ten einde zou zijn, is op losse
schroeven komen te staan.- De onder-
tekening vau de nieuwe loonovereen-
komst door de Christelijke aannemers-
bond en de drie grote vakbonden, die
gistermorgen z°u plaats vinden, is voor
onbepaalde tijd uitgeste'd- Van de zijde
van de vakbonden is meegedeeld, dat
°p het ogenblik dringende besprekün.
gen w°rden gevoerd met Haagse instan-
ties. Ook de vakbcudcn onderling ple-
gen naarstig overleg-
Eergisteren hadden de vakbonden zich
bereid verklaard om a'snog de CAO
te ondertekenen- Intussen hebben van-
daag o.-. weer verschillende afdelingen
van de Christelijke aannemersbond hun
hoofdbestuur lalen weten het niet eens
te ziju met de bes.ssing do CAO te
ondertekenen- Zij eisen een algemene
ledenvergadering- voordat het hoofd-
bestuur tot ondertekening °vergaat-

De landelijke bouwstaking in ons land
duurde ook gisteren onverminderd voor tWel worden in Den Haag besprekingen
gevoerd tus s_n bestuurders van de be-trokken vakbonden en niet nadel' ge-
noemde ir.stanties met ais d»el een alge-hele beëindiging van h_t nu drie da ,en
°ude conflict-
In verband hiermee hebben de .vakbden en het bestuur van de protestantse
aannemersbond. welke bond zich v_
de overige aannemersorga nisaties heeft
gedistancieerd, besloten .11 de onderte-kening van de nieuwe collectieve arbeids
overeenkomsten enkele dagen op teschorten.

De protestantse bond.blijft evenwelin beginsel bereid _ te tekenen-
Mr.Bot beantwoordt

vragen in de Tweede
Kamer

Gisteravond l«at heeft stadssecretaris301 zijn antwoord gepubliceerd op vra-gen van de Tweede Kamer, die bking hebben op het persinter View dat"hij enkele weken ge'eden gaf in
berra. De staatssecretaris zei dat hij inCanberra geen enkele verklaring
afgelegd- Desgevraagd heeft geant-
woord dat het nog niet mogelijk is een
termijn vast te stellen voor de onafhan-
kelijkheid van Nederlands Nieuw-Gui-
nea, maar dat de regering ernaar streeft
het ontwikkelingsproces in een z° .< y'
mogelijk tempo te doen verlopen-
De heer Bot ontkent pertinent dat hij
da^r bij het spreken over primitieve toe l
standen in bepaalde delen van Nieuw-
Guinea denigrerende termen zou hebben
gebruikt. De woorden die hem in de

mond zijn gelegd- ziju in het geheel nietn- De betoging in sentani bijzijn vertrek uit Nieuw-Guinea betreurdede staatss ecrettris, omdat daarbij veleautochtonen waren ingesch«kekl, waar-van de meesten naar zijn mening niet°f nauwelijks met het doel van de beto-ging op de hoogte waren- De heer Bot
ontkeude ooit gezegd te hebben dat de
'oe'oging aangezet zou zijn door perso-
nen rechtstreeks afkomstig van Java-

Poolschip uit ijs
bevrijd

Het Deense pooischip Cistadan heeftzich met behulp van de Amerikaanseijsbreker "Claciër" uit het pooiiis wetente bevrijden-
Het schip met aan boord de Britse zuid-poolexpeditie onder leiding van SirWilliam Fuchs heeft rUl jm {wee W(

,
vastgezeten-

Russische schipbreu-
kelingen gered

Een Amei'ikaanse viiegdeksehip heeft
in de Stille Oceaan vier Russische mi-
litairen opgepikt die daar 49 dagen in
een kleine landingsboot hebben rondge-
zwaU.t-
De totaal uitgeputte mannen werden
zondag aan boord genomen, ongeveer
1.00 mijl westelijk van het eiland Mid-way- Het 16 ".heter lange scheepje was
17 januari onklaar geraakt bij de Rus-sische Koeriiien en toen door een storm

raeeges'eep'- de oceaan °p-
Hun enige leeftocht bestond al die tjjd
uit 3 bhkjes vlees en . brood en om 'tedrinken gebruikten zij regenwater-
De mannen die in de ziekenboeg vanhet Amerikaanse vlieguekschip zijn op-
genomen, veroren een 35 pond a»ngewicht.
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Zuid - Amerika en de reis van Amerika's
President

Zuid-Amerika telt samen 20 landen
omvattende 190000000 zielen en is het
grootste landenblok dat betrekkelijk neu
traal is- Dit b^k wordt wel Amerijfa's

VIERDE FRONT
gen°emd- De Ver. staten die defensieve
regelingen gemaakt hebben in Europa
Azië en de Poolgebieden, hebben hun
"vierde front" het Latijns Amerika wijd
open gelaten.

Oi'schoon de Zuid Amerikanen bl(a-
kende en explosieve nationale gevoelens
hebben, bestaat er toch in de laatste
tijd. het groeiende verlangen, om vo°ral
°p econ°misch gebied met Noord Ame-
rika samen te werken- Meer en meer
regeringen beginnen het investeren van
vreemd kapitaal aan te moedigen-

Vier landen zijn gesfelecteerd voor
een bezoek van de President
1) Brazilië, de grootste staat van Zuid
Amerika- In dit land is de president
Kubitschek bezig met opzienbare eco_(o
mische hervormingen die industrie en
opbouw hebben gestimuleerd-
-2) Argentinië; hier worstelt de president
Frondizi moedig met de chaos die 10
jaar Peron-beleid heeft achtergelaten. De
vooruitgang is slechts langzaam en het
soberheidsprogramma van de president
om het ]and weer economisch gezo--:'
te maken, is bij het voik niet populair
De positie van Frondizi i's dan °ok al-
lesbehalve veilig-
-3) Chili is het laatste jaai sterk voor-.
uitgegaan; president Ale?sandri bieeft
in een jaar veel bereikt voor rfe ec°: "
mische vooruitgang en in de strijd f< ! ■"

de chronische inflatie. Voor het eer.'
sinds jaren heerst el' dan ook optimisme
in Santiago.
4) Uruguay is het kleinste land var-
Zuid Amerika- waarvan het democra-
tisch bestuur wel met Zwitserland wordt
vergeleken- Het land is bezig zich lang-
zaam te ontworstelen aan een econo-
mische malaise-
Het z ijn deze viel' landen waar de toe-
stand n°g betrekkelijk rooskleurig is;
in overige delen van Zuid Am'prika

smeult n°g voldoende economische en
politieke onrust.
Zuid Amerika lijdt aan twee grote kwa-
len nl. het eenzijdig landbezit en het
tekort aan scholen-
Ongeveer 1,5 procent van de Zuid Ameri
kaanse bevolking bezit ruim de helftvan alle teeltgronden, terwijl slechtsvijf pi'ooent der aarjwezige gronden
voor de landbouw geschikt gemaakt zijn
Van Brazilië is de helft der landbouw-
gronden in het bezit van twee procent
van het volk.
Analphabetisme vertraagt verder de in-dustrialisatie en de verbetering der land
bouwmethodes- Het officieel toegegeven
aant a i analphabeten bedraagt in Bt"azilie
52 procent- Er zijn echter streken waar
dit ruim 90 procent is.
Verder zijn de meeste landen in ditdeel van de wereld topzwaar aan leger
en luchtmacht- ledereen is er van over-
tuigd dat deze uitgebreide gewapejnde
macht slechts voor de binnenlandse vij
and is. Zowel de presidenten van Bra-
zilië als va n Argentinië kunnen zich
slechts handhaven dpor het' leger-
De man met het machinegeweer is nog
steeds de machtigste politicus in de
meeste Zuid-Amerikaanse landen.

Religieuste uitspattingen
in Amerika

De eerwaarde heer Henry RandaU van
de kerk der Baptisten hield een preek
voor drie honderd gelovigen- Toen de
eerwaarde het hoogtepunt van zijn
preek naderde werd er een tWee weken
°ud lammetje binnengebracht en aai-
de v°et van een houten kruis gebonden-
Het vijf voet hoge kruis stond jn een
waskuip die met stenen was gevuld.
T«>en gingen do lichten uit tijdens de
preek. Een minuut latier werden de
'ichten weer aangedraaid en het lam-
metje was dood. mcl afgesneden keel
en van het kruis droop bloed- De eer-
waarde prediker nodiföe toen alle aan-
wezigen uit zich aan te sluiten bij de
kerk en zich weder aan Christus te
wijden- Dertig tot veertig mensen kwa-
men vo°rwaarts om zich op te geven,
te knielen en te bidden-

Lebanon het stadje waar dit gebeur-
de kw am fel rep en roer en de telefoon-
draden stonden we]dra roodgloeiend van
protesten-

Adenauer schaft het
„Gebeden boekeriterium” af

Adonauer de ''ijkskanseiier d.r rege-ring in Bonn heeft het gebruik om bij
de keuze van ambtenaren geloof 0f gods
dien-stovertuiging te laten over w*.voor West-Duitsland afgeschaft- Di
beslissing wordt toegejuicht als bewijs
dat godsdienst, meer een emotionele fac-
tor is dan een werkelijke gekiende fac-
tor in het moderne politieke leven.

Adenauer organiseerde ziin Christ_.uk
Democratische partij op basis van ge-
lijkheid _ssen protestanten en katholis
ken. En dit principe gold o°k bij de
benoeming vo°r functies in ziin legering
Men noemde het de "gebedenboekfor-
mule" Nu is Adenauer er v«n afgestapt
en laat alleen nuttigheidsmotieven en
lv'k._ aamheid bij rp benoeming van
ambtenaren praevaieren-
Godsdienstige vefdraagza imheid is uni-
verseel geacht een dor grootste verdien-
sten van het Adenauer-regiem te ,
Soft- en Volleybal- Bond

Hollandia (S.V.B.H.)
Tijdens de laatst gehouden vergade-

ring bleek dat de animo vo or 't softaal-
spel vooral o nder verschi .end^
volleybalverenigingen bijzonder gr°o; is
Men was het er over eens da 1 de com-
binatie van deze sporten (in afwisseling
met elkaar) hier ter plaatse zeer effec-
tief zou werken-

Het bestuur bestaande uit de H-H.
H.A. Aarsse (Alg- Voorz-) F-C- de Roden
(vice voorzitter), R- Schmidt (penning-
meester). W- v-d- Parre (secr). Commis-
sarissen: J.J- Liethof, L. Hoet en F-'
Ögilvie, in eerste instantie door de vol-
leyballers gekozen, verklaarde zich be-
reid beide sp°rten le organiseren waar-
door dus de S-V-B-H- ontstond.
Dat zij het druk zullen krijgen is een
vaststaand feit, de volleybalspoi-t staat
op het ogenblik wel in het brandpunt

d(er belangstelling gezien de enorme
toeloop der verenigingen-

In de afdeling Hollandia-Binnen spe-
len 9 ploegen in de eerste klasse en
11 in de tweede klasse. Bij de afdeling
Hollandia is het nog drukker: 16 ploeger»
in de eerste klasse, 15 in de tweedeklasse en 10 in de derde klasse.
Dat er ook belangstelling bij de da
is, blijkt uit het feit dat aan deze com-
petitie 10 dame. ploegen deelnomen-
In het t°taal spelen dus 71 ploegen in
deze competitie mee en dit vertegen-
woordigt een aantal van meer dan 500
enthousiaste sportbeoefenaars-
De 2e en 3e klasse beginnen na 15 >.._aart
a-s-
Alhoewel de afmetingen van een v°l-leybalveld niet al te groot z;j n zors-jt
ze a-h.w. overal geplaatst kunnen wor-den is er een schrikbarend tekort
goede velden en 't is daarom te h°]dat het v ia de Stichting Sportbela"
ie_ch_|.e verebek »m enkeHa conti;
velden aan te mogen leggen ingewil-
ligd zal worden- De belangstelling uit
aiie lagen van de bevolking is toch
wei zodanig dat deze gezonde vorm
van vrije tijdsbesteding de nodiae aan.dacht verdient-

Coördinatie hulp aan
minder ontwikkelde

landen
Finhnicieel economische deskundigen

uil negen landen kwamen giste_ren inWashington bijeen _n de westelijke
hulpverlening aan de minder ontwik-
kelde landen _ coördineren- Behalve
vertegenwoordigers uit de Ver. Staten.
Canada Japan, Engeland, West-Uui's-
land, Italië, Frankrijk, België en Por-
tugal is ook een afgevaardiging van de
Euromarkt-c°mmissie op de conferen-tie aanwezig- Deze bijeenkomst is voort-
gevloeid uit de Atlantische conferentie
van januari. toen besloten werd de org.a-
nisatie v°or Europese ec°nomische sa-
mfetfwerMng _ gaan uitbouwer. Degroep deskundigen die van gisteren tot
z.aterdag zal vergaderen zal voorlopig
..oregold bijeen k°men, tot de vervan-
ging van OEES een feit js geworden-

Kennedy candidaat
voor Pres. Ver St.

De Amerikaanse sej?ator Kennedy
noemde gisteravond de eerste uitslagen
van de voorverkiezingen in de st331"
New Hampschire een motie van ver-
trouwen voor zijn kandidatuur- Kenne-
dy is een van de zes serieuze democra-
tische gegadigden voor het kandidaat-
schap in de komende presidentverkie-
zingen. Maar hij was de eerste van lie-
dje zich voor deze voorverkiezing had
ingeschreven- Zijn tegenstander vice-
proS'dent Nixon heeft geen concurrentie
meer in zijn strijd om de republikeinse
kandidatuur.

De verkiezingen in New Hampshire
is vo°rnameiiik een maatstaf voor do
populariteit van de kandidaten bij het
kiezers volk-

Huwelijksdatum
Prinses Margaret

Prinses Margaret van Engeland zal op
6 mei in het huwelijk treden met «ir
Anthony Armstrong Jones- Dit werd
gisteren officieel in Londen bekend ge-
(maakt. De hufweijjksplechtigheid ral
plaats vinden in de Westminster Abdij
in een dienst die geleid zai worden do°r
de aartsbisschop van Canterbury.



meeleven van onze Oosterburen
De Gouverneur van Nederlands Nieuw

Guinea ontving ondervoigend telegram
van °nze Oostburen ler gelegenheid van
de viering van he1 50 jarig bestaan on-
zer stad. Het te legram werd verzonden
door Administrator Cleland uit port
M°resby-

h-e- governor hollandia —
the residents of papua and new guinea
join with me in ext-ending t0y°u and t-o

the residents 0f netheriands new guinea
felicitations on the occasion of the - 50*_
anniversary of hollandia stop
this is a memorable event for your capi-
tai made beautiful by much forethought

and hard work stop we wish hollandia
a successful future— cleiand —

(De bevolking van Papua en New Gui-
nea dragen mij op aan Uwe Ecelien.e
en de inwoners van Nederlands Nieuw
Guinea ler gelegenheid van de 50 ste
verjaardag van de sfad Hollandia hun
gelukwensen aan te bieden. Dit js een ge
denkwaardige gebeurtenis voor uw stad
prachtig gemaakt door opzet en gestage-
arbeid- Wij wensen Hollandia een suc-
cesrijke toekomst.

(w-g) Cleland-'

Chessman voor de 8 ste mail bestemd voor dedood
Het begon in een eenzaam Itefdestaantje

Onze correspondent in Amerika
schrijft ons uit san- Francisco:

Caryl Whittier CHESSMAN heeft nu
ruim 11,5 jaar voor zijn leven gevochten

keer hoeft de Californische staat
zijn executiedatum vastgesteld- Ach 1

ook heeft Che .man de datum
verschoven kunnen krijgen, soms met
een verschil van slechts een paar u"r-

Sinds juli 1948 stond de "vero°rdeel-
dc-auteur" in de San Quentin gevan-
genis in het dodengelid- Hij heeft het
langer volgehouden dan wie ook in
deze staat en misschien een record ge-
maakt voor geheel Amerika.

Het Hooggerechtshof der Ver. Staten
heeft 14 keer zijn zaak onderzocht, ginds

1952- De rekesten die hij gezonden heeft
aan het s taats- en federale gerechtshof
zijn ontelbaar.

"Wannee1' Zal het wiel oph°uden te
draaien?" zeide de federale rechter
Louis Goodman, toen hij weer eens een
petitie van Che3sman afwees-

Chessman is een stoere lange man
van zes Voet met een hard gezicht dat
gedomineerd word 1 d°or een kromme
gebroken neus. hij ziet er uit als een
succesvolle advokaat- Zijn vier .foor-
tanden die hem in een gevecht er uit
geslagen werden zijn door valse ver-
vangen- Zijn haar kaml hij recht naar
achter-
REEKSEN DIEFSTALLEN.

Hij is de zoon van een filmoperateur
zich de tijd nog herinnert dat hij

als kind paardje reed op de knieën van
Rudolph Valentino. Hij werd op 27 mei
1921 in Michigan geboren- Toen hij 10

°ud was verlo°r hij zijn gehoor
vor muziek, waardoor een veelbeloven
de carrière als pianist verloren ging..
In zijn jongensjaren, z° vertelt Ch
man, stal hij in de buurt blikjes om
zijn familie voor het armenhuis te be-
hoeden-
"lk geloof dat k altijd een dief geweest
ben" verklaarde hij eens- T°e-n hij 16
jaar was stal hij zijn eerste auto in
Glendale en- terwijl hij °p berechting
wachtte staf hij de tweede-

Gedurende de volgende 10 jaar was
hij in en uit gevangenissen en verbe-
'erhuizen, wegens het stelen van wagens
gewapende roofovervallen, poging tot
do°dslag en ontvluchting uit de gevan-
genis-
BANDIET MET HET RODE LICHT

T°en begon de periode van de "ban-
diet met het rode licht" zo genoemd
omdat de man een rood licht op zijn

auto meevoerde. enigsdins gelijkend op
het rode licht waarmee de politiewagens
zjn uitgerust- De bandiet specialiseerde
zich op de eenzame liefdeslaantjes in
de heuvels 0m ï_°s Angeles.
In de nachl Van 22 januari 1948 was
Alice Meza oud 17 jaar met haar ver-
loofde in een der laantjes me' haar
ajuto geparkeerd- Plotseling blonfe
een rood licht in hun gezicht en o nder
bedreiging me* een revolver werd het

;je gedwongen de bandiet te v°l-ge_
waarna hij niet te noemen handelingen
met haar verrichtte. Hét meisje werd
later in een zenuwinrichting opgenomen
Ook een andere j°nge vrouw werd la-
ter op dezelfde wijze geterroriseerd-

Tijdens een rev°lvergevecht in rij-
dende auto's werd Chessman in Holly-
wo°d gearresteerd-
In mei werd hij vo°r het gerecht ge-
bracht beschuldigd van het volgende;
acht aanklachten voor roof; vier ontvoe-
ringen; een poging tot roof; een pog
tot verkrachting; een van autodiefstal-
Chessman bekende alleen een r°ver te
zijn, maar ontkende .klachten
op sexueel gebied-
Hij kreeg tWee doodvonnissen; een von-
nis voor levensiange gevangenisstraf
z'wder recht 0p v°°rwaardeiijke vrijheil,
en daarbij n°g 60 jaar gevangenisstraf.
Chessman zei: "De politie verzamelde
alle misdaden die ze niet konden op-
lossen, deden ze als een verzameling
dooie vissen in een mandje en hing dat
aan mij op"-
Do griffier die een verslag van de rechts
zitting maakte in een verouderd Pitman
steno systeem, stierf twee dagen later.
Zijn vervanger deed er 18 maanden
°ver om het verslag van de, rechtszitting
te ontcijferen-
Chessman verzocht het Hooggerechts-
hof in Californie om vast te ste iien dat
het verslag- f°ut was en vergissingen
inhk
Het gerechtshof besliste dat het ver-. juist was en handhaafde hel von-
nis- Ches sman werd veroordeeld om op
28 maart 1952 te sterVen-
Na zijn vijfde rekest aan het Hoogge-
rechtshof dor Ver- Staten w_rin hij
aanvoerde dat de rechter, de openbare
aanklager en de griffier tegen hem
.mentepanden en dat d_ griijfier i
dronkaard was en tevens een familie-
lid van de openbare aanklager
he< fj0f onl chessman °p nieuw to doen
verhoren.

Na een nieuw verhoor van 44 dage i

door het Hof van Justitie in Californie
besliste dit hof dat he t verslag volledig
was en substantieel correct-
Chessman als "ssli' made" advocaat
bereidde zijn verdediging zelf voor en
tijdens het proces cutsloeg hij ziin ad-
vocaat en verdedigde zich zelf. Na .
verhoor ter rechtszitting nam hij mi
ta] -,- ~( .. ...,n.

Sinds hij zich in het "dodengelid"
ia men > ■"

1 vrouw zien voo ii de : p
groene gaskamer- Hij heeft drie ver-
anderingen van cipier gekend en oen
half d°zijn verschillende advocaten
had-
Ook^heeft hij drie boeken geschre

'Dodencel 2455": (waarvan ook oenfilm gemaakt is), "Trial by Ordeal" en"The face of Justiee" Dit iaatste boek
was op carbonpapier gescnreven en d _r
"onbekenden" uit de gevangenis ge. .keld. nadat Chessman schrijfverbo:t
kregen had.
Sommige mensen beschrijven Chessman

"geniaal", zijn cipiers noemen hem
een ' aker- Ziin conduiti

tis vermeldt vele straffop,
Mo ops i uitin o jj- de d _kere

voor vechten, overtreding dor geyangenisreglementen en -schelden van een aalmoezenier.
Chessmpi

°p grond van [n( j_
bergh wet" . - ...-,..-
-in een doodvonnis bij "ontvoering■ [én van lichamelijk letsel"Chessman had oon zijner slachtoffersvan de ene auto zo , -_eter ve,-der naarzijn eigen wagen ge! racht, een anderslachtoffer met zijn wagen uren*'
rondgereden .en later bij haar huis 'af-gezet- President rechter Richa _ Cham-bers van het negende Hof van Beivan de Ver- Staten wees het reke*l vanChessman af; waarin dezi
grond van "wrede en onmenselijke be-straffing-

De President rechter verklaarde:
"Het feit dat deze zaak zo iang kanvoortslepen toont een fundamentele weekheid aan in ons rechtsstelsel- Maar ik

zou nie< weten hoe iemand het levon
als prijs te kunnen geven omdat hij in
staat blijkt te zijn hot proces zo lang
slepende te kunnen houden: dit te meer
omdat de veroordeelde, geen enkel goed
punt heeft dat ten gunste van hem zou
spreken . " . - We zien hier een woestearrogante man ik mem dat hij zijn
cipiers al lang genoeg gep'aagd heeft".

Chessman zegt in z\ jn eerste boek:
sprekende over zich zelf in de derde
persoon: "Zjin executie zal v°or nie-
mand een afschrikwekkend voorbeeld!
zijn, de samenleving zal er niets door
winnen, ze zal niets bewijzen, het zal
eenvoudig betekenen dat hij dood is"-

Zoals wel bekend is is aan Chessman
opnieuw 60 dagen uitstel verleend dooi-
de Gouverneur van Californie-

Atoommotoren in
duikboten

De Amerikaanse Boeing-vliegtuigenfa-
brieken hebben een niéuwe atoomn.otor
ontwikkeld voor het gebruik in onder-
zeeërs waar water en stroom de plaats
innemen van lucht v°or de voortstu-
wing-
De motor zai de duikbo°t een snelheid
van meer dan 160 kilometer per uur
geven-



Brussel wijst Franse
aanspraak op Kongo af
De Belgische regering heeft bij mon-

de van de minister van Buiten-
landse Zaken de Franse aanspraken op
Belgisch Kongo van de hand gewezen-
De minister sprak in het parlement
in Brussel aan het begin van een debat
over Kongo's toekomst.
Frankrijk heeft aan de Belgische rege-
ring duidelijk gemaakt dat het e_ n voor
keursrecht op Kongo zou hebben op
grond van een overeenkomst uit 1908
Koning Leopold II beloofde daarin nim
mer zijn rechten in en op de Kongo te
zullen overdragen, maar mocht België
door onvoorziene omstandigheden toch
a,fstand willen of moeten d°en, dan
had Frankrijk het eerste opMerecht-

De minister verklaarde nu dat
volkeren en landa/i niet lager goederen
zijn. die internationaal kunnen worden
verhandeld- "Gissingen naar

Russisch telegram
In Washington wordt druk gegist naar

de inhoud van een boodschap die de Rus
sische premier Choestsj ev aan president
Eisenhower heeft gestuurd- De bood-
schap werd overhandigd d°or de Rus-
sische ambassadeur in de Ver- staten
Mensjikov.
De nieuwsgierigheid nam nog toe toe n
korte tijd iater de Amerikaanse onder-
minister van Buitenlandse Zaken Herter
op het Witte Huis Was ontboden waar-
na deze op zijn beurt de Franse en Brit-se ambassadeurs bij zich riep.

Europese Inttegratle

In Brussel vergadert de raad van mi-
nisters van de Europese Economische
Gemeenschap over een aantal voor de
integratie van Europa belangrijke kwes-
ties. Aan de or de komen o-m- voorstel-
len tot versnelling van de afbraak van
de tussen de EuromarktJanden bestaande
handelsbarières.
Een ander voorstel betreft een spoediger
insteUen van het gemeenschappelijk in-
voertarief. Belangrijk is oQk de kwestie
van asgociaMe met de Eur°markt met
Griekenland, Turkije en de Nederland-
se Antillen-
Gistermiddag begonnen de ministers me'
de behandeling van voorstellen tot vrij-
making van het kapitaal voor theaters
in de zes Euromarkt'anden-
Volgens minister Zijlstra maakt zon vrij
making vo°r Nederiand vrijwel geen ver
schil uit- in ons iand is men al zo ver-

Mijnramp in Amerika

In de Amerikaanse staat Virginia zit-
ten ach.ttien arbeiders opgesloten ;n een
kolenmijn nadat gisteren brand uit-
brak op ruim 600 meter diepte- Red-
dingsploegen werken met man en macht
om de brand te blussen en de ingeslo-
ten mijnwerkers te bereiken-

Sjoukje Dijkstra in de
bloemen gezet

Een groot aantal mensen hebben gis-
teren op Schiphol de Nederlandse schaatsenrijdster Sjoukje Dijkstra en JoanHaanappel enthousiast verwelkomd bijhun terugkeer uit Noord Amerika-
Zowel bij de Olympische winterspelenals bij de wereldkampioenschappen be-haalde Sjoukje de tWeede plaats, terwijl

"Te Mi daarbij c.n vijfde p!aats veroverde
i_>.ide meisjes werden bedolven onder de
bloemi'i en cadeautjes die hen werden
geschonken d°or de bestuursleden van
het Nederlandse Olympisch Comitee en
andere spo i-tsiieden- Maandag wordt hel
weer ernst- Dan nemen ze deel aan de
Nederlandse kampioenschappen kunstrij
den in Den Haag-
Enkele weken later gaan ze op t°ornec
do°r Europa-

NIEUW GUINEA IMPORT <& EXPORT MIJ
(NIGIMIJ) NV.

thans gevolmachtigd vertegenwoordig van de N. V. Nederlandse Lloyd
Amsterdam.

Automobiel
Motorrijwiel verzekeringen;

Brand- / Inbraak- verzekeringen;

Transport en
Bagage Huisraadverzekeringen;

Wettelijke Aan-
sprakelijkheidsverzekeringen;

Pers. Ongevallenverzekeringen; etc.

Inlichtingen worden U gaarne verstrekt door onze kantoren te.
HOLLANDIA, SORONÜ, MERAUKE, BIAK, MANOKWARI, SEROEI,

P'AK-FAK.

WIJZIGING PROGRAMMA
PASAR MALAM

Van d© zijde van het Comité Viering
Hoogtjjdagen vernamen wij:

Heiaa. kan, he* programma van de pa-
sar maiam niet" ongewijzigd blijven-
Zo| zal het muziek concours op zaterdag
avond, geen doorgang vinden-

Terecht maakten de dee^emers er be-
zwaren tegen, in, een: dergelijk rumoer 4e
spelen _ de eerste prijs van Hollandia
o°k hè4 c°mité zag ii\i dati dit onmogelijk
w _. Getracht zal worden voort zaterdag
av°nd nog een andere attractie in) te» las-
sen., Hierover zul4U morgen, viai adver-
tentie in dit Diadi nader vernemen-

Als slot van: de feestelijkheden, eni °m
aan de K°rtenaar tegemoet _ k°men, die
helaas! pas na, 7 maart onze haven kon
binnenlopen)' zal op z°ndag 13 maart half
5 een __ keywedstrijd worden gespc_ld
tussen dei Burgerij van Hoilandia en de
Kon- Marine, versterkt met speters var.
de K»rte naer-
Del wedstijd vind' plaats _ Noordwijk-

6dei VERANTWOORDING SPIJTOP-
TANTEN

Vorig saldo f. 8045,79
B-F. Ko'mus f 10.—)
Turpijn f-5,—)
CM- dei Baat f- 25,—)
Hubner f. 50.—) lijst no: 48

f- 90,—
HE- Coolen, §antarosa f. 50,—
S-a.v "EDO" f. 315_
T<>ko Brouwpr Sentani f. 50,—
RW-D- Sentani. f. 35,50
K-A- Matray f. 25,

f- 8611,29

filmprogramma
ORIËNT THEATER

vertoont heden 10-3 voor het laatst
"BAKVISSEN PUBERTEIT"

met Brigitte Bardot.
Vrijdag 11-3: Peter Cu-shing in de top-gnezelfilm "D R A C C L A"
met Christopher Lee en Meiissa S*rib-biing- Elke avond komt hij uit zi jn ki st
om het warme Woed te zoeken, dat hijnodig heeft o m j n ieVen te blijven.
Het verhaal Van de levende do_en zal U
kippenvel bezorgen- Een film voor men-sen mot stalen zenuwen-
Hoil- Binnen heden 10-3: "WITNESS TO
MURDER" met Barb«ra Stauwvck-
Sentani heden 10-3: "THE SCARLET
SPEAR" met John Bent'ey-
Holl- Binnen morgen 11-3: "DOWN
THREE DARK STREETS" met Ruth
R°man en Broderick Crawfurd-

REK vertoont 0p 10 — 11 maart:
"ZONDAGSKIND"

Een duitse film vol humor.

TE KOOP: eiec_\ naaimachine," radio-.ramofoon- Roskam, ABM comp'ex
__. V^aarden':urSlaan-
ZIGO- Zaterdag 12 ma^rt de spannende
kinderfilm "DE RODE PIMPERNEL".
Aanvang 18-30 uur. Entree kinderen
f- 0-75; volwassenen f- 1,—
Rectificatie-
TE KOOP aansreboden: "Frigidaire" 120ltr-, Miele wasm- met Acmewringor
Airmaster stofz. met hulpst. st- lampMuurlampjes, Lampekappen, Infraphbestr- lamp, Junghans-pendule. staaib-divan bedden, Div, (kamer) planten,
twee "V_pa« .scooters 150 C c. V- Hass.-lstr- 671 t-o- Mulo-school van 5— 7 n.m-

Hr- Andela-


	Nieuw Guinea koerier : de groene : onafhankelĳk dagblad voor Ned. Nieuw Guinea no. 57 10.03.1960
	Paleizen van Pres. Soekarno onder vum Indonesische straaljager schiet zijn mitrailleurs leer
	Bonn verbreekt dipiomatieke betrekkingen met Atrikaans Guines
	Staking bouwbedrijven duurt voort
	Mr.Bot beantwoordt vragen in de Tweede Kamer
	Poolschip uit ijs bevrijd
	Russische schipbreukelingen gered
	Zuid – Amerika en de reis van Amerika's President
	VIERDE FRONT
	Religieuste uitspattingen in Amerika
	Adenauer schaft het „Gebeden boekeriterium” af
	Soft- en Volleybal- Bond Hollandia (S.V.B.H.)
	Coördinatie hulp aan minder ontwikkelde landen
	Kennedy candidaat voor Pres. Ver St.
	Huwelijksdatum Prinses Margaret
	meeleven van onze Oosterburen
	Chessman voor de 8 ste mail bestemd voor de dood Het begon in een eenzaam Itefdestaantje
	REEKSEN DIEFSTALLEN.
	BANDIET MET HET RODE LICHT
	Atoommotoren in duikboten
	Brussel wijst Franse aanspraak op Kongo af
	Gissingen naar Russisch telegram
	Europese Inttegratle
	Mijnramp in Amerika
	Sjoukje Dijkstra in de bloemen gezet

	advertenties
	Adv. 1
	Adv. 2
	Adv. 3
	Adv. 4


