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Hoop voor de wereld op ontwapening
Geneefseconferentie vangtmorgen aan

De permanente NATO-raad heeft üiparysi zijn fiat gehecht aan westerse
voorstellen voor de ontwapeningsconferentie van Oost en West die morgen in
Geneve begint-

De voorsteHen zUn- opgesteld dooi* vertegenwoordigers van de vijf landen die
bij de Geneefse onderhandelingen; de -VJITO zuilen vertegenwoordigen-

Deze landen zijn de Ver. Staten, Enge-
land, Frankrijk. Italië en Canada-

Het westelijke plan is enkele dagen
geleden aan de NATO-raad voo-rge'egd
waarna de gedelegeerden c°ntact me-t
hun regering__i hebben- Deze zijn thanf
met de uitgewerkte voorstellen aceoord
gegaan-
De westelijke onderhandelaal's in Gene-
ve zuilen permanente NATO-raad in Pa-
rijs volledig van de gang van zaken bij
hun besprekingen mcl de communisti-
sche delegatie op de h°ogte houden-

Z°we_ de Sovjet-Unie als de Ve>'- Sta-
ten hebben zich bereidl verklaard h«n
uiterste best te zullen doen om de on.-
wapeningsbespreki.ngen, die volgende
week in Geneve beginnen, tot een g°ed
resuitaat te brengen.
De leiders Van de Russische delegatie
zei bij aankonr_st in Geneve, dat de Sov-
jet-Unie elke mogelijke poging zal doen
om te k°men tot een zo snel mogelijk-3

ontwapening onder internat_onaai toei
_

-zicht- President Eisenhower schreef in
een brief aan de Amerikaanse delegatie-
leidel' Eaton. dat de Ver- Staten elk pad
zullen verkennen dat i_an leiden tot een
totale ontwapening-

Twee verwoeste dor-
pen ondekt bij Agadir

In de omgeving van Agadir zijn el'
twee dorpen gevonden die gelijk me,
Agadir bij de aardbeving van 12 d. gen
geleden werden verwoest.
In totaai zijn er nu zes zwaar gehaven-
de dorpen gev°nden, waar samen onge-
veer 5 tot 600 mensen werden gedood-
Intussen zijn nog eergisteren in Agadir
overlevenden gev°nden eerst een man
die in een vernielde levensmiddelenwin-
kei zat opgesloten en het aan eten n°_li
aan d _nken had ontbroken, en !ater nog
twee mannen en een vrouw-

Bouwvakstaking verscherpt polksteek in derug bij Aannemersbond
Na een week staking in het bouwvak

lijkt een °plossing van het c °nflict ver-
der verwijderd dan ooit-
De regering heeft o<% nog eens laten we
ten dat _ij niel denk1 over verdere te-
gemoetkoming aan de aannemers-
He' gebeurde tijdens de behandeling .van
het k°rt geding voor de Haagse recht-
bank dat de aannemers hebben aange-
spannen tegen de regering en de rijks-
beiftiddelaars-
De president steide de vraag of er geen
compromis tussen de partijen mogelijk
was, namelijk tus sen de opvatting van
de aannemers dal doorberekening van
de hangende loonsverhoging geoorloofd
is aan de hand van clausuies in de ge-
sloten contracten en het standpunt var.
de regering dat dit m strijd zou zijn
met haar politiek van prijsstabilisatie-

Als antwoord op deze vraag van de
president, deelde de landsadvocaat mee
dat zijn regering niet denkt °ver verde'-'e
tegemoetkomingen-

De president van de Haagse rechtbank
zal z0 mogelijk woensdag uitspraak doen
Later op de dag is he 4 bestuur van de
protestantse aannemersbond de NCAB
afgetreden, toen een buitengewone bond;
vergadering na een feibewogen debat het
vertrouwen in hel bestuur had opgezegd
De bereidverkiaring van het bestuur o m
de arbeidsovereenkomst °_ivoorwaa.rde-
lijk te tekenen d-w.z- om toe te gever!
aan de eisen van de stakers, werd een
dolksteek in de rug van de zusterorgai-
nisaties genoemd- Na het aftreden van
het protestantse bestuur hebben de vak
bonden laten weten, dat z jj de belofte
°m de CAO te ondertekenen ondel" deze
omstandigheden beschouwen als te zijn
niet gedaan-

Zij achten vasthouden aan een deniilssic
nair bestuur Zkiloos-
Vandaag gaat de bouwvakstaking haar
tweede week in met uitbreiding van
haal' acties tot nog zps andpre ge-
meenten-

Estavolgt Euromarkt
De zeven landen van de Europese vrij

handelszone hebben na hun tWeedaagse
coferentie in Wenen besloten hun in-voertarieven onderling te verlagen met
twintig pr°cent-
De datum waarop deze verlaging, van
kracht zal worden is n°g niet bekend-
Tegelijkertijd onderstrepen zij nog eens
hun bereidheid om tot nauwer sa-men-
werking te komen met de zes landen van
de Euromarkt en de bestaande handel 3
barriere af te breken.

In het slotcommuniqué zeggen de ze-
ven landen verder da 4 zij de nu overeen-
gekomen tariefsverlaging op basis van
wederkerigheid zullen uitbreiden tot an-
dere landen met inbegrip van de Euro-
markt-

Aardbeving in Joego-Slavie
Het zuidelijk deel van Joegoslavië, de

pr°vincie Macedonië en een deel van
Servië, is door een aardbeving getrof.
fen-
.V°or zover tot nu toe bekend is er een
dode en enkele Mentalen gewonden-
Drieentwintig mensen liepen verwon-
dingen op toen in het stadje (Petogo) een
deel van een textiel fabriek instortte-

Zuiti-Afrika wil
republiek worden

Bij de Zuin-Afrikaanse voiksraad. is
een wetsvoorstel ingediend vo«r een
volksstemming voor de r epublikiensc
staatsvorm-

De volksstemming zal zich beperken
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Complete adviesraad in oppositie
weerbarstige leden
contradictoire taan van voorzitter
Het kraakte vrijdagavond in onze ste-

delijke adviesraad- Nu de heer van El-
dik weg is en De Rijke niet beschik-
baar is, is veel van de leiding verdwe_-
nen. De ontstane ont_ieddering cuimineer
de bij enkelen in weerbarstigheid tei,_

opzichte van de voorzitter-
Tevens viel een tekort aan werkelijk-
heidszin te constateren, een gebrek aait
aanpassing aan de reëeie behoeften var
dit jonge l and-
Men verkondigde ideeën van vrijheid'
en democratie die. indien ze inderdaad
nu in dit land verwerkelijkl zouden
worden slechts tot ontbinding en chaos
zouden voeren-

Het i S ondoenlijk om een groep nie:
traditioneei in een streek opgevoedde
individuen die van aUe zijden hier
zijn aangewaaid, ineens in ideale demo-
craten te veranderen-

Democratie is een moeilijk levenshou-
ding, inderdaad betekent ze gelijkgerech-
tigdheid, vrije meningsuiting, maar e is'ook karaktervastheid en zelfbeperking
vooral tegen°ver de zwakkere broeders
Europa heeft er lang °ver gedaan °m
zich uit duistere tijden door de middel-
eeuwen tic dwalen en in de moderne ti:-
den tot vrije, gelijkgerechtigde democra-
tieën uit te Woeien-'

In dil ian d nu loopt de dem°cratie nog
in babykleedjes rond- Een baby behan-
delt men met zach_ieid, men geeft .0
zachte kost te eten, melk en nasi tra
"Bloedrood paardenvlees is v.o°r sterke
mannen, maar v°°r 'n baby pa zac1*?
voeding, ook voor politieke baby's,

Het ;s daarom lichtelijk ridicuul °m
zich

_
1 dit land een houding aan te me-

ten van volwaardige dem°cratie in een
democratisch land- In dat geval zouden
immers de mensen uit de Baiiem va^ei
hier 't v°or 't zeggen hebben. In die dich'
bevolkte streek woont immers de talrijk
ste groe p en deze lui zouden snel raa-t
weten mot de adviesraad. Naar huiis, zo
niet erger- Door het zich beroepen op dr
mocratische beginselen in Nieuw-Guinea
maakt men z i ch ai gauw de risee van
khet pubHe-

Zekel' men dien'1 in .Ue omstandighe-
den o°k in deze naarstig le streven naar
een democratische levenshouding, als
zijnde de meest gunstige regeringsvorm
Wat Nieuw-Guinea aangaat kennen wc
allen het deuntje van de jongens van
Tromp en Piet Hein:
"We k°men er wel ....
MAAR WE ZIJN ER NOG NIET.

Laat ons dus v°oriopig ons aan de
toet» der werkelijkheid houden vop'" wa
Nieuw-Guinea betreft- A'les is relatief
ook de in dit ian d v°oralsnog t,°e te pas-
sen democratie. Om als do°rgewinterde
Girondijnen onze stem te iaten schallen
v°or vrijheid en democratie in de stede-
lijke raadszalen van Nieuw-Guinea, d°et
dwaas a?n voor doorgaans nuchtere Ne-
derlanders.

Dit moel o°k de v°orzitter. die als
HPB aan het ho°fd staat van, pak weg
5000 Europeanen en 12000 Autochtonen
en die de volle laag del'protesten te ver-
werken kreeg al evenzeer dwaas toege-
schenen hebben-

We kennen deze voorzitter die in he*
verleden in m°eilijke omstandigheden
stond in storm en n°odweer, toen er ho-
ge golven beukten en hij de rots was
voor zijn omgeving m het besef van zijr
plicht- Nu in een kalme zee geraakt
m°et hij ervaren dat mensen die mis-
schien nog geen storm gekend hebbei\
zich beroepend op een fata morgana
hem verwijten m^em; bij het verrich-
ten van zijn taak als overheidsdienaar;
bij het d°en van zijn plicht in het ver-
vullen van zijn opdrachten-

Wij' bewonderden de onverzettelijk-
heid waarmee hij de aanvallen op zi'jr,
beleid afsloeg en wees op ailer impe"-
tieve plicht om, zoals hij het uitdrukte
de or ders van het weltig gezag na te
komen-
En welke andere taak overgens zou er
zijn: . " ■ "— in een land waar die democratie n°g
een pas ontluikend bloempje is dat me»
veel zorg opgekweekt m°et worden en
waarvan nog le bezien valt °f voldoen-
de voedingsbodem aanwezig is: °f dat
het in di 1 iand zal verworden tot dicta-
torschap of c°mmunisme?

Welke andere taak zou er zijn
— v°or raadsleden waarvan stuk voo:
stuk geen enke!_ volgens democratisch:
beginselen in vrije verkiezingen raads,-i.
geworden is en waarvan velen bij in
derdaad authentieke democratische ver
kiezingen, nooit ü<3 z°uden zijn gewo"
den-
Enige werkelijkheidszin zou aantenev
len zijn ook voor de leden van °nze ad-
vies raad-

UNANIEM VOOR DE RIJKE
Bij de heibel in de ra ad is we1- wc

sTerk tot uiting gekomen, dat alle raad
'eden, stuk voor stuk en unaniem, zie
uitspraken voor het aanblijven ais raa .
lid van de heer de Rijke-
Hierin bestond een eenheid van denkc
en joelen, die niet te miskennen e
even|min te onderschatten viel-

He 4 moeten dsn °°k wel zeel' zwa
wegende motieven geweest zijn die Z"
de Gouverneur er toe geleid hebben o
dwars tegen de nadrukketijke wens;
van het enige representatieve lichaa-
van bevolking en burgerij van 'de sla
Hollandia de heer de Rijke a>s raadsli 'te onts laan.
Wanneel' wij deze eensgezindheid va -a'le vertegenwoordigers van klassen e <bevolkingsgroepen in dit verb?nd ij-

ken, dan kan het in de toekom st ai n -r
anders, of bij de eerste de beste werkr
lijk vije verkiezingen zien we De Rijk.
triomphanteïijk in de Raad ter_gkeren-

Ligt er een Meianesische unie in 't verschiet ?
Een reëele mogelijkheid, meent min. Toxopeus

De minister van Binnenlandse Zaken
Toxopeus heeft geantw°ord op schrifte-
lijke vragen van het Tweede Kamerlid
de Wetering van de Christelijk His'b-
rische Unie in verband met uitlatingen
van de staatssecretaris van Binnenlandse
Zaken °ver de mogeUjke vorminig in de
toekomst van een ona_hankelijke Meia-
nesische Unie tussen Nederlands en Au-
stralisch Niet»w-Guinea-
Bij de terugkomst in Neder'and van
staatS secretai'is Bot verkiaal'de deze al-
-dus de minister in zijm antwoord, op een
door de pers te Canberra gestelde vraag
of Bot vo°rstander is van een Melane-
sische- Unie tus sen Nederland. en
Austra lisch Nieuw Gumea, te hebben ge
antwoord, dat te zijner tijd een dergelij-
ke keuze in de eerste p'aats een z aak i::
van de bevolking zelf-
Overigens m°et bij de ui;°efening van
he* zelfbeschikkingsrecht de geopperde
fede'-'atie of Unie (mede in het licht var
de bestaande samenwerking tussen beide
Nieuw-Guinea delen) een reële moge-
lijkheid worden geacht naast meerdere
anidere mogelijkheden, heeft Bot verder
te Canberra gezegd-

Deze mening van Bot stemt overeen
met het standpunt van de Nederlandse
regering aldus het ministeriele antwoord
Minister Toxopeus zegt verder van oor-
deel te zijn, dat he1 uitspreken van zulk
een mogelijkheid geenszins bevreemdend
moet worden geacht, v°oral waar deze
niet nieuw is.
De «ndacht word 4 in dit verband geves-
tigd dat de Nederlandse minis'e1' va-i
Buitenlandse Zaken reeds bij de behan-
deling van de begroting van Buitenland-
se Zaken voor '57 in de memorie van
antw°°rd aan de eerste Kamer onder
meer heeft opgemerkt "dat hij, het een
natUurlijke ontwikkeling zou achten, in-

dien de toenemende contacten tussen N
derlands Nieuw - Guinlea, Australi-Sch
Nieuw-Gumea en de andere in veel op-
zichten glijkso°rtige eilanden van dè
S^Ue Zuidzee te n slotte z°uden leiden
en wellicht tot een politieke eenwording
een groeiend saamhorigheidsbesef tussen
van de tot dezelfde bevolkingsgroep bej-
horende bewoners van deze eilanden"

Soekarno naar Afrika
Volgens het nieuwsagentschap "Nieuw

China" zal president Soekarno van Indo-
nesië in de !oop van de volgende ma.nd
een bezoek brengen aan de Afrikaanse
republiek Guinea-
He4 bericht meldt dat president soekar-
no op 26 april v°or een bezoek van 3 da-
gen zal aankomen-
Hel Russische persbureau "TASS" meld
de enige dagen ge'eden dat de S°vjet
premiel" Chroestsjev een bezoek aan Gil
nea op een nader te bepakn dag zou
brengen. .

Ook Weslduislse vak-
bond voor boycot

v.Zuid-Afrika
Het Westduitse vakverb°nd dringt e 1

bij de bevolking van' de Bondsrepubliek
°p aan de vozende maand aUe goederen
uil Zuid-Afrika te boycotten.
Dit als protest te gen wat genoemd
de onwaardige behandeling van een be-
langrijk dcc' van de bevolking van Afri
ka- Het vakverbond zegt da' de Duitsers
die in het verleden ze!f de gevolgen van
rassenhaat aan de lijve hebben onde'-
v°nden, in het eerste gelid moeten staan
in de str ijd tegen het <.irecht-
Deze maand is 'n boyc°'.-actie van Afri-
kaanse goederen gevoerd in Engeland
weke w°rdt geleid dool' de s°ciaiistcn-



tot het blanke voiksdeel
Het besluit 0f Zuid-Afik-"1 al dan nie*
een republiek wordt, aldus minis;e;'
Verwoerd, moe' eerst wolden genomen
d°or het parlement- Da ai' kunnen dan
vertegenwoordigers van ai'e bevolkings-
groepen el' hun stem °ve'' uitbrengen-
Verwoerd verkiaarde zich bereid die
stemming nog le doen plaats vinden v°or

het eind van dit jaar voordat de Afri-
kaanse vertegenwoordigers hun plet-
sen in het parlement moeten ontruimen

Een geestesgesteldheid die te denken geeft
"OPWAARTS", he 1 orgaan van het

Christelijk Werknemers Verb°nd Nieuw
Guinea heeft een lezerskring van 1200
mensen, die naar wij aannemen, anen
'n eigen mening hebben. Daar waar hun
denken ge'jikgericht is, ontmoeten zij

elkaar in de vakbeweging, in de doel-
stellingen die zij gezamenlijk schra_en
en verdedigen-
Alomvattend zijn de doelstellingen de
verkrijging van de sociale rechtvaardig-
heid welke in een land van opbouw, "lis
Nieuw-Guinea is, nu eenm aal veel 'e
lijden heeft-
Elk waar Christen zal uit diepe overtui-
ging di 1 s treven steunen als de basis
waa: op het menselijk ge'uk is gebaseerd
Een ander ding is dat er in de democra-
tie v101" de onrechtvaardig behandelde
de mogelijkheid moet bestaan zich te be-
roepen en zijn gelijk te verkrijgen-

Het CWNG, waarvan de leiders zich
op 4 februari bij het vertrek van staats-
secretaris Bot Van het middel del' beto-
ging'bedienden, traden hierbij naar bui-

ten voor de gelijkdenkenden-
Althans wa~het middel aangaat- De t-a-v

het middel andersdenkenden hielden

zich afzijdig en Weven thuis-
Natuurlijk hebben deze mensen he*

recht te handelen naar eigen inzicht
evenzo goed de ARKA leden die mege-

daan hebben aan de betoging buiten het
ARKA verband v°or hun mening moch-

ten opkomen-
Hot democratische ste lse i waaronde1 wi.i

- gelukkig- eikaars mening gehouden
zijn te eerbiedigen ontleenden en waar-
onder de CWNG leiding 't recht VOor de
geüjkdenkenden in hun verbond °m *e
betogen is ons een kostbaar goed-

Wanneer wij lid ven het verbond waren
o-oweest en wij h adden ons afzijdig wil-
len houden van de betoging dan hadden
wij die mening geëerbiedigd willen zien

Laat staan dat wij °ns er een denigre-

rende opmerking over zouden laten m i-

ken- . .
De vrije mens- het schijnt niet genoeg

in de kingen van het CWNG bestU«r te

zijn doorgedrongen - heeft recht op eer
eigen mening en een zelf te nemen be-
sluii- . . a
Welke waarde er dan °ok aan de passa-
ge in het "OPWAARTS" (7e jaargang
no- 3) moet worden gehecht; wij geloven
er niet meer in- Deze passage: "Wij zijn
bijzonder Wij dat de demonstratie zo
goed is verlopen- Wij zijn dankbaar hen
die 'n vrije dag hebben opgeofferd vooj
het algemeen belang- WE WETEN N*.
NA DE7E DEMONSTRATIE OP WTE
WE KUNNEN REKENEN-
WE WETEN OOK WIE BANG ZIJN"

Heel de wrevel van de scribent, die ge-
zien de verantwoordelijkheid van de
redactie van het blad. zetelt in hei
bondsbes _iv. uit z jc h in die ene, laag-
ste zin- Zij betekent:
"Wij hebben ju'He wel in de gaten"
I-.r smeek4 de minachting uit vo°r de
andersdenkenden van het verbond-
Er is meel': Wij scheven hierboven da"
ieder mens volgens de democratische be
ginselen het recht van beroep heeft.
let» da* grondwettelijk voor elke onder-
daan van H- Majesteit bestaat. Wie ge-
'ijk heeft krijgt gelijk-

wij daar niet van overtuigd wa-
ren werd °nze samenleving er een van
anarchisten-
Maar wie om zijn geHjk te krijgen zijn

huis in brand steekt is een zot
In het geval van de betoging is door ons
geen bedenking gemaakt te gen he
DOEL van het CWNG om aandacht te
vragen vo°r de sociale noden- lets waar
wij van overtuigd zijn da4 zowel de re-
gering in Nieuw-Guinea als de op be-
zoek geweest zijnde staats socretaris vol-
komen eender overdenken, hetgeen trou-
wens uit de woorden van Z-E- mr Bot
duideiijk naar voren kwam.

Dat de verantwoordeiijke leiders van
het CWNG tot 0p de dag van he 4 schrij-
ven van hun "OPWAARTS' no- 3, 7e
jaargang niet hebben begrepen dat het
MIDDEL waarvan zij bedienden, in casu
het opr°epen van de gedenkwaardige dag
van -de 4e februari FOUT WAS geeft
ons weinig vertrouwen in de inzichten
van deze leiding-
Dat zij de goegemeenschap trachten
wijs te maken dat z ij "Vuur leidden"
inpiaats van ermee te spelen zal d°or
hen die diepel' zijn gegaan dan de W.■
te vertoning van de betoging is een pc»
ging, zich schoon te wassen van een ver
antwooßding' die elke man van enig ka-
liber als faux pas z°u hebben erkend en
v°or de toekomst zou hebben geredres-
seerd- Indien het nog niet 4e laat ,si

„Lief en teder”

In Cairo werd naal' onze corresponden'
meldt, de film "Lief en teder" in studie
genomen- Gedurende de repetitie moes
de man in een liefdesscène zijn schone
een kiap geven- Volgens de regisseul'
was de klap niet realistisch genoeg ze
kwam wat zacht a an. De minnaar ver-
beterde dit snel en haalde uit Voor een
behoor'ijke watjekou- De filmdiva ginj
bewusteloos tegen .de v'akte en brak
haar neus ler waarde van 1 milj°en
dollar-

Toen de regisseur en medespelers zich
realiseerden wat er gebeurd was ginger
ze met stoeien de minnar te lijf en die
w;)'d ook bewuste/lools geslagen- He'«
komt niet te pas om de filmstel' die te-
gelijk de beste buikdanseres van Egypt<
is, zo maar tegen de vlakte te slaan.

In afwachting van de genezing der

beide fi'msterren zijn de fiimopnamer
uitgesteld van de film: "Lief en te der"?

Prins Bernhard
bezoekt Parijs

ZKH Prins Bernhard re;st vandaag
voor een k°rt bezoek naar Parijs- Hi;
woonl er eerst de halfjaal'iijkse vc'"ga-
dering bij van gouverneurs van de Eu-
ropese Stichting van Cultuur. waarvan
hij v°orzitter is- Maandag brengt Prins
Bernhard -een officieel bez°ek aan he
hoofdkwartier van de opperbevelhebbe>
van de geailieerde strijdkrachten in Eu-

ropa, dat jn Fontairiebleu is gevestigd
Dinsdag keert de Prins naar Nederland
terug.

Naar Prinsessenfeest
in Stockholm

De Prinsessen Bea'rix en p-ene zijn
per vliegtuig onderweg naal' Stockh°lm
gereisd wa. vandaag koning Gustav
AdoU' van Zweden een groot bal geeft
voornamelijk v°or prinsessen en prin-
sen van de Europese vorstenhuizen-
Een groot deel van de gasten arriveerde
reeds gisteren- Hei bal wordt gegeven
in het koninklijk paleis waal' gister--
a\4°ndi ook het welk°mP*diner plaats
vond-
Deli Mij. derft helft der

winsten
De ontvangsten van de Delimaatschaj

pij zijn volgens de gepubliceerde jaar-
cijfers, belangrijk minder geweest dar:
het voorgaande jaai'- A's howdster-maal
schappij van de aan de!en in een aan'a1
maatschappijen en van 'n meerderheids
belang in enkele andere ven.no0'
pen heeft de Dei my. ruim tien en eer-
half miljoen gulden uit baar lenirgen
ontvangen tegenover bijna 61 miljr.?.-
in 1958- De ne; towinst werd nage- °ei
gehalveerd, van eJf en een half miljoen
tot vijf miljoen- Zoals eerde 1' w; ■gekrndigd wor,dt e?n dividend van ach4
gulden po" aandeel van honderd .uiden
uitgekeerd en dal is precies de helft var
het v°rige dividend-
Adanauer ontmoet Ben
Goerion in New York

De Westduitse b°ndskanselier Aden-
auer is in New Y°rk aangek°men voor'
een onofficieel bezoek van tien dagen
aan de Ver- Saten-
Hji zal in Washington toresident Ei'en-
h°wer en andere Amerikaanse kopstuk-
ken ontm°ei!en.
In New Vork zal de Westduitse bonds-
kanselier voorts contact hebben met de
Israelische premier Ben Goeri°n, die zich
eveneens ;n de Ver. Staten bevindt-
BritsFrans vooroverleg

voor Chroestsjev's
bezoek aan Frankerijk
De Engelse eerste minister MacMiilan

en zijn echtgenote brengen een weekeind
bezoek „n de Franse president de Gaul-
le- Dipl°matieke waarnemers verwach-
ten dat de Gauile en Macmillan de laat-
ste internationale ontwikkelingen z"lieri
bespreken en ook veel aandacht zul'en
besteden aan hel bezoek dat Frankrijk
over enkele dagen' zal krijgen van de
Russische premier Chroestsjev-

Philips maakt meer
winst

Het Philipsconcern in Eindhoven heeft
in het afgelopen jaar haar omzet z je__
stijgen tot 4 miljard 182 miljoen gulde_
587 miljoen gu!den meel' d»n het voor-
gaande jaar.
De c°mmissarissen en raad van bestuur
steUen voor op gewone aandelen een di-
vident van 16 procent, v°rig jaar 14 pro-
cent!, uil te keren naast een belasting-
vrije b°nus van 5 procent gewone aande-
len- Na de uitkering van een interim di-. ident van 6 procent bedraagt het slotdi-
vident tien procent-
Voor de preferente aandelen bedraagt
hel divident acht procent- vorig jaar 7,6
procent plus een 2 procent b°nus in aan-
de'en

(Vervolg; van pag 1)



Watersporttentoonstelling

Op de negende watersporttentoonstel-
Hng de HISWA die op he1 ogenblik in
he 1 Amsterdamse RAI-gebouw w°>'dt
gehouden vierde de kunst hoog-
tij- De houten en stalen scheepjes zijn
naal' het tW eede plan gedrongen. Po-
lyes.el' is de grcnd en bouwstof vo°!
zowel kleine roe jbootjes ven n°g
geen driehonderd gulden, als v°or c°m-
p'ete zeiljachten waarvoo1' men 4 a f
briefjes van 1000 moet neertellen- Voora1
het bvi4enland heef: grote belangstelling
voor die p!astic jachten- Een van de
grootsl, werven, die van De Vries Lenf
in Am.terdam heeft er 58 gemaakt- Of
twee na gaan die allemaal naar de Ver
Staten, behalve met schepen komt HIS
V/A °ok met een drijvend visterras,
waarop zes menden plaats kunnen vin-
den. De negende HISWA duurt tot zon-
dag over een week-

Nieuwe kustmijnenvegers
voor Ned.

In Albiasserdam in Roiterd am is di f
weekend de eerr;te van de serie van zes-
tien kustmijnenvegers vo°r de Konink-
lijke marine in dienst gesteld-
Acht van deze schepen komen v°or
Amerikaanse rekening- De andere wor-
den door de Nederlandse regering ze'f
gefinancierd.

Bezoek van Chroestsjev
aan Frankrijk uitgesteld
Het bezoek van Chroestsjev aan Fran-

krijk dat dinsdag zou beginnen is we-
gens ziekte van de Russische leider
weer uitgesteld-
Radio Moskou heeft meegedee'd da
Chroestsjev griep heef' en dat het wel
zeven tot tien dagen zal duren v°or;dat
hij hersteld is- Er zal z0 spoedig moge-
lijk een nieuwe datum worden vastge-
steld- Maar waarnemers in Parijs ver-
wachten dat dit; niet zo gemakkelijk zail
zijn- De opzet was dat Chroestsjev 15
maart ZOu komen en veertien dagen in
Frankrijk zou Wijven- Als dit bezoek
een week °f tien dagen zal m°eten wor-
den uitgesteld, komt ald_is de waarne-
mers, het staatsiebezoek van presidcn
de Gaulle aan Engeland in het gedrang

Dat is vastgesteld op 5 tot en met 8 apt'il
En 19 april gaat de GauUe naar Ameri-
ka- Aangenomen wol'dt dat de Franse
president alles zal pr°beren °m Chroes-
tsjev nog voor de topConforentie te ont-
vangen, Hij wil hem namelijk eerst per.
soonlijk ontmoeten-

De gaulle en Mac Millan accoord
De Franse president de Gauile en de

Britse premiter MacMiUan hebben van
middag hun partikuliere besprekingen
°ver internationale kwestie-s beëindigd
Hel gesprek van gisteren dat werd ge-
houden m he 4 kasteel van Rambouili.t
bij parijs werd ook bijgewoond door de
Franse premier Debré- De besprekinge..
in dit weekeind betroffen alle vraag>-
stukken die op de komende topconfere;i
'ie ter sprak e kunnen komen, waaron-
der ook de laatste ontwikkelingen in
Afrika- Vanavond zouden MacMillan en
zjin echtgenote naar Londen terugkeren

Technici protesteren
tegen loonsverhoging

Ongeveer 19000 van de beste technici
in diens1 van de Britse regering °p vMeg
velden zijn in openlijk opStan(j gekomen
tegen salarsverhoging. Toezichthoudend
personeel van havens en wapenfabrio-
ken verkeren in dezelfde stemming- De
salarisverhogingen die zij hebben gek^e
gten, B.°mt voor s°^nmige categorieën
neer Qp 2 shilling of ongeveer een ff.if-
den pel' week- Zij noemen het gebaar
een belediging- De technici dreigen nu
met staking en langzaamaan. acties-
Hun vakorganisatie had een nieuwe sa-
'arisschaai ontworpe .. waarop de I°nen
variëren, van 1000 tot 2000 pond sterling
per jaar-

Heftige verkiezings-
strijd inZuid-Korea

Tn Zuid-Korea waal' dinsdag verkie-
zingen worden gehouden, voor het pre-
sidentschap heeft rje kandidaat van de
oppositie voor het vice-pr_sidentschap
dl. Ti>'ang Yoen de regering beschuldigd
van vervalsingen- In een open brief
heeft dr- Tjiang een ber°ep op dr- Syng-
man Rhee gedaan om aan alle onrege'-
matigheden een eind te maken- Hij zegt
om. dat nu ai voorbereidingen zijn ge-
troffen om de uitslagen te vervalsen,
Ongewenste oppositiekandidaten zouder
onder druk zijn gezet-

Ontploffingen in
Argentinië

In Argentinië hebben twee ernstige
ontploffingen plaats gehad- Het arse naa:
van het Argentjinse legel' in Rozarj«
is in de lucht gevlogen waarbij een
vrouw werd ged°od en .«erschleirienc
personen werden gewond. In 'n voorstad
van Buenos Aires is een huis van tWee
verdiepingen opgeblazen- Een meisje ve'
lo°r het leven en 4 andere personen
werden gew°nd-

RECTIFICATIE
Me' vreugde; geven wij kennis van de
geboorte van) onze d°chter:

PATRICIA
R.H- de B«ck
W- de Bock-Wedei
Fedor, Humphry en Sascha
Hollandia 11 maart 1960

7e Verantwoording: Sp_jtoptanteni
Mr- J.O- de Rijke-
IV11'- M- Th- Adriaansens f 250,—
Personeel Advocaten-
kantoor f 60 —
Pharma f 25,—
F-J. van Motman f 25,—
A- Ch- Dieterich f 15,—
Overigen van lijst 0003
(Hr- J- Kloot Sl'.) f 213.—
Totaal f 58y'"Z Ex- Gouv v. N- N- G f 100,-
Severijn Transportbedrijf f 25,—
Personeel GAD
(Lijst 0004 Hr Brocx) f 450 —
CBL (Hr- Ha>'reb°mé) f 95 —
CBL (Hr- J. Eesterman) f 92,5C
Mej- DC- v-d- Bel f 25 —
Mevr. A-G- Gowijn Stook f 20 —
Oranje Garage f 636,50
Totaal f 10643.29
Te koop wegens vertrek
Koelkast prescold) 1 RC. f 250 —
Auto Lloyd 1 RC- f 1800,—
Boekenkast f 100,—j Hang-legkast f 75,-
Hoover wasmachine f 75,—; Bedi met
springveer matras f 100,—
Inlichtingen COUWENBERG D°k< 8 t.0
/""ppaatd ie

Te koop: VESPA scooter 125 cc 13000
km gereden b°uwjaar 1958- Zusterhuis
Bouwcotnplex VAM Hollandia telf- 18?

ïiANTÖÖR VOETBAL
NIGIMY — RWD

Te.reim Noordwijk 19-3-'6O a.s- 16-30 uur

filmprogramma
ORIËNT THEATER vertoont heden en
morgen 14-3 en 15-3
"INSPECTEUR RIPLEY SLAAT TOE"

(DOWN THREE DARK STREET)
met Broderick Crawford, Ruth Roman
Martha Hyer en Marisa Pavan-
De gevaarlijkste 24 uur die een detec-
tive o°it meemaakte- Hoogspanning dat
vonken er af vliegen-
Voorfiim: NED. NIEUWS
SENTANI 15-3: "DRACULA" met p eter
Cushing en Christopher Lee-

RECTIFICATIE:

De NIEUWE i
vespa „GRAND LUXE"

NU OOK IN NIEUW - GUINEA
vanaf heden verkrijgbaar bij de

De prijs van deze sierlijke Scooter is thans f 2&-2500
Importeurs : N.V, PACIFIC IMPORT MAATSCHAPPIJ.
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