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Onlusten in Zuid - Afrika
Kleine Groepjesmakenhetmoeilijk

De Zuid-Afrikaanse premier dr- Veiwoerd heeft een beroep gedaan op zijn
landgenoten om na de relletjes van de afge'open dagicrt geen vijandige gevoe-
lens te gaan koesteren tegen de negerbevolking-

Op een massabijeenkomst in Meierton wees dr. Verwjoerd erop dat hpt maar
kleine groepen zijn die de moeilijkheden veroorzaken- De massa is vredelie-
vend en loyaal aan de regering-

De premier zei nie' verstoord te zijn
door hetgeen de buitenwereld in onwe-
'enheid over Zuid-Afrika zegt-
Die buitenwereld houd 4 wel rekening
met de Bantoebevolking, maar vergee'
de blanken-
Alles wa de Ban'oe heef' geërfd, zo
ging dr- Verwoerd verder, is 'ol s'and
gekomen door de kennis eu de ijver var
de blanken-
Als de blanken e?' nie' waren geweest
zouden de Ban'oes elkaar hebbe:: ver-
moord De Zuid-Afrikaanse premier ze;
tenslo"e. da' 'oen de blanken kwamen
zij zich vestigden in gebieden waai
geen negers woonden-
In tegenstel'ing 'o' andere landen, die
kolonialiseerden, heef' de blanke b%>
volking van Zuid-Afrika het territoir
van de Bantoes steeds met rust gelaten

De spoedzitting van de Veiligheids-
raad is op verzoek van de Zuid-Afri-
kaanse regering uitgesield tot woensdag
Zuid-Afrika wil namelijk aan de discus
sies deelnemen, maar zal uiteraard geen
stemrecht hebben

De voorzitter van hel Zuidafrikaanse
Nationale Congres, een van de inheem-
se organisaties, heeft de negerbevolking
opgeroepen op rustige wijze hun passen
te verbranden-
Gisteren nam de Zuidafrikaanse politie
het besluit voorlopig geen controle ui'
te oefenen op de voor Afrikanen ver-
plichte identiteitspapieren-

Eerder is in Kaapstad een officiële
verklaring uitgegeven over de ongere-
geldheden-
Hierin werd gezegd da' de demonstran-
ten de politie met wapens hebben aan-
gevallen en de eerste schoten hebben
gelost.
De politie heeft toen om zich te verde-
digen teruggeschoten, aldus de verkla-
ringen-
REACTIES IN NEDERLAND

In Utrecht heet (je Politieke Jongeren

Contactraad die organisaties omva' var-
vrijwel alle politieke en confessionele
richtingen een resolutie aangenomen
waarin de raad zegt met afschuw tehebben kennis genomen van de bloedige
gebeurtenissen in Zuid-Afrika-
Hij noem' het optreden van de politie
daar een gevolg van een politiek die in
strijd is met $e opvattingen over de
waardigheid van de mens-

Vrijdag zijn scherpges'elde afkeurin-
gen gepubliceerd o- m- door de KVP er
de P-vd-A.

Cycloon teistert
West- Australië

Een intense tropische cycloon in Wes
Australië heeft grote schade toegebracht
aan de havenstad Camargon-,
Een radioboodschap die in Pertfo werd
ontvangen meldde dal de havenstad
getroffen door winden me* snelheden

van 175 km per uur. Geen der gebou-
wen in de stad is voor beschadiging ge-
spaard-
De burgemeester van de s4ad wis 4 te
melden dal he 4 ziekenhuis is beschadigd
en dat de sliad hulp nodig heeft-
De verbindingen me* de stad zijn ver-
broken. De cycloon beweeg* zich' snel-

zuidwaarts en heeft op zijn weg de dor-
pen Mullewa, Three Springs en Minge-
now geteisterd-
Verwach' wordt dat de cycloon over de
stad Perth zal trekken-

Croestsjev door Frankrijk
kopspijkers op de weg

De Russische premier Chroessjev
heef' gisteren, op de eerste dag van zijr
rondreis door enkele centrale en zui-
delijke Franse provincies een minder
pre'tjg on-haal gehad in Bordeaux-
Na enkele mislukte pogingen in Parij/
lukte he hier anti communis ische be-
togers vlak voor de autokaravaan dui-
zenden kopspijkers op de weg te. "ooien
Binnen enkele minuten zakten tientaller
auto's en politiemo'.oren door hun lekke
banden- Bovendien was er in Bordeaux
voor de Russische gast bijzonder wei-
nig belangstelling en de magere wel-
komstkre'en wfcrden afgewisseld met
uitroepen als: Boedapest-

De Russische premier Chroestsjev er
president de Gaulle hadden vrijdag bij-
na een uur lang geconfereerd over ont-
wapening en speciaal over afschaffing
van atoomwapenen.
's Middags bood de pers de Rtissische
gas' een lunch aan in "Pavillon Dauphi-
ne" in het Bois de Boulogr.e
In gesprekken met journalisten ze:
Chroestsjev dat nu bewezen is da 4 de
periode van de koude oorlog zijn einde

nadert-
Na de lunch hield de Russische premier
een receptie voor de Franse parlement?
leden. De dag werd besloten me' eenbezoek aan de Parijse opera waar een
opvoering van Carmen werd gegeven-

Uitbanning van
kernproeven

De Wereldraad der Kerken heeft een
beroep op de Ver. Staten gedaan mede
te werken aan een overeenkomst om
kernproeven uit te bannen-
Het beroep werd aan president Eisen-hower gezonden-

De boodschap werd gedaan ter gele-
genheid van de besprekingen van pre-
mier MacMillan en president Eisen-
hower in Camp David over de vorde-
ringen der conferentie in Geneve.

De Wereldraad stelt Voor dat ac uit_
eindelijke overeenkomst de algehele uit
banning van kernproeven die ontdekt
kunnen worden, zal behelzen-

De Oost West conferentie in Geneve
heeft bijna overeenstemming bereikt
hoe een wereldomvattende kernproeven
verbod kan worden geëffectueerd-
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Spiegel van het verleden
Zonen van Hef eigen volk
Toen zendeling Van Hasselt Sr

die in 1862 voet aan wal zet4e op Nieuw
Guinea zijn arbeid begon was een ding
hem spoedig duidelijk- Wilde men met
de boodschap van het Evangelie het
hart van het Volk bereiken dan diende
men de zonen van het volk zelf in
te zetten. De weg naar dat doel zou
lang zijn, hij besefte ook dit maar al
te spoedig- Vele pogingen ondernam
hij- De beste van zijn leerlingen liet
hij meewerken in zijn school en ze'fs
was dat een paar maal een meisje- We
zullen nog gelegenheid krijgen om hier
nader op in te gaan, wan' waarom zou-
den we ook daar niet eens bij stil staan?
Vele dingen van het heden kan men
verklaren uit het verleden- Vele "nieu-
we" zaken kende men reeds tientallen
van jaren geleden ook- Zo heeft men
de eerste cursus voor volwassen anal-
phabeten reeds in het jaar 1867 gehou-
den en ook de bekende Petrus Kafiar
de eerste Biakse jongen die onderwijzer
werd en opgeleid werd in Depok op
Java. vanwaar hij in 1896 terugkeerde
stond reeds voor een klas analphabe-
ten voor hij volwassen was-

Het sprak helemaal niet vanzelf dat
een volksgenoot ook les zou kunr.m
geven- De gedachte alleen al bezorgde
menige Papoea lachstuipen. Van Hassel'
vroeg verschillende christenen of ze ei
nie' voor voelden om verder ;e leren
om dan s'raks zelf er op uit 'e ':■ f:-
ken- Een van de klassieke antwoorden
in die tyd was dan steeds: "Het ;s
nie' hierom dat we verlegen ziin. of nie'
zouden willen, maar wat zouden ande-
ren daar van zeggen? Zeer zeker zou-
den we te horen krijgen: Sjé, jullie
zijn zwart net a's wij en zouden jullie
ons willen onderwijzen? Houden jullie
maar je mond"- In die tijd. voegt een
schrijver er aan toe, meende men da'
alleen vreemdelingen genoeg kennis be-
zaten om anderen 'e onderrichten en
daaraan ontleenden ze het recht om
ons onderricht te geven. Een ander be-
zwaar was het volgende: "lemand van
ons eigen volk heeft geen opleiding ge-
had in een vreemd land- Wat hij ons
kan leren zijn we in staat zelf te horer
van onze zendelingen en dat wat z ij
ons vertellen behoeven onze landge-
noten niet nog eens te herhalen"

Een niet genoemd argument zal zeker
ook zijn geweest, dat men destijds al-
leen de autoriteit van het eigen clan-
hoofd erkende en geen mens ook de
moed had om niet clangenoten aan te
spreken- Toch had een en ander wel
degelijk ook iets met de huidskleur te
maken-

Tijen -7^nHcli no Van JTi»-c-<nlt. __^~,

on he pientere idee kwam om een
foto van een negerpredikant *e laten
zien en daarvan iets te vertellen zaten
er wel velen te luisteren in zijn kerkje
De fo*o van de negerpredikant Cro-»'.
thcr werd met aandacht bekeken cfl
velen schudden verbaasd hetj hooifd
toen ze hoorden dat hij aan zijn eigen
volk het Evangelie bracht- jiet voor-
beeld was duidelijk- Voor echter Van
Hasse't kon zeggen: Kijk, zoals het daar
kan, kan het hier toch ook" (wat ken-
nelijk zijn bedoeling was) nam een
vrouw het woord: Oeah, zei . zie, stelt
U eens voor dal die man hier zou ko-
men, zeker zouden we zeggen: Man, je

bent net zo zwart als wijzelf, houd toch
je mond dicht"-

Toch moel de geachte lezer uit deze
voorbeelden niet tot de conclusie komen
dat de donkere huidskleur als zodanig
enig gewicht ;n de schaal zou legger
bij the 1 onderling verkeer. Het gaat'
hier alleen om de kwestie van he 4 "les-
geven", van he meerdere of anders
willen zijn dan men is- Men wil we!
voor een vreemdeling bekennen da'
men minder weet dan hij, maar nie'
voor een landgenoo'- Stellig schiet me-
nig lezer van dit stukje de uitspraak
van Jezus in gedachten: "Een profee'
is nie' ongeeerd dan in zijn eigen land"
Zo Bijbles zijn de Papoea's nu ook
weer niet, wan' er zijn 'ien'allen voor
beelden te noemen van voorlopers van
de bekende Biakse Messiasfiguur, die
zijn koms' kwamen aanzeggen en dus
als profee' optraden en zij vonden, ge-
loof. Dan ging het evenwel om zaken
die men kende en die in het volksge-
loof een belangrijke plaats innamen-
Het gaat hier om de kwestie van de
autoriteit- lemahd die vroeger en mis-
schien ook nu nog wel kwam om het
volk ie4s te leren stede zich daarmee
boven zijn volk- Dat zal men allf.en
van hem aannemen als hij door een
hogere autoriteit gedekt wordl, nie*
wanneer hij he in zijn eigen naam en
op eigen gezag presenteert- Deze autor'
teit werd in latere jaren de school, de
opleidingschool dan wel te verstaan
maar die kregen we pas in 1919 op
Nieuw Guinea zelf- De eerste Papoea
jongeren die jo' onderwijzer werden
opgeleid moesten daarvoor naar het
Seminarie in Depok- Me' voortvarend-
heid werd van de daar geboden gele-
genheid gebruik gemaakt- Immers zo-
dra de KPM boten op Nieuw Guinea
gingen varen en er dus een rechtstreek-
se verbinding met Makassar en Java
tot stand kwam, in 1892, werden de
eerste twee leerlingen naar het seimi "narie gezonden. Zij kwamen daar diep
onder de indruk van wa ze zagen en
leerden-

Met een diolpma kwamen ze terug en
ze werden geëerd en hun autoriteit is
nimmer een punt Van discussie geweest
Nee, he 4 Was zeker niet de huidskleur
die de doors'ag gaf, maar de bevoegd-
heid. Hoe men over de huidskleur denkt
is zonder meer duidelijk uit een pas-
sage voorkomende in de bekende my-
the van de messiasfiguur van Biak-
Toen deze zich door in het vuur te gaan
staan van een stokoude man veranderde
in een jongeling, kwam hij aanvanke-
lijk blank uit de gloed- Hij bekeek zich
z p.f in .». waters!"*?«****. p-roêle-
schelp met water) en schrok- Ver-
schrikkelijk, dat was al te erg- Snel
sprong hij weer in het vuur en af en
toe ging hij eens controleren- Hij deed
dat net zolang totdat hij de mooie don-
k- ..U '~_! 1-1-.._ 1-*, -1 rtr^l.^r. —_. J J-. _J£v.

ClUlUlilC 1.---.- . — _^... ~_.,-.i v».^ **..).>

volk sindsdien heeft-
Een paar maal is het me overkomen
dat ik een merkwaardige uitdrukking
had te ontraadselen- Wat vindt U bij-
voorbeeld hiervan. Op zekere dag kreeg
ik een schrijven waarin iemand mij
berichtte: De bewoners van da 1 en dat
eiland hebben mij verzocht U % w ji_
len schrijven; da4 ze nu lang genoeg
sagopap hadden gegeten en nu einde-

lijk wel eens rijst zouden willen nut'ig-
Misschien zou U denken dat dit een
zaak voor de landbouwvoorlichtings-*
dienst zou zijn om eens na te gaan of
de gronden op het bewuste eiland ge-
schikt voor rijstcultuur zouden zijn, of
indien dat niet zo zou z ijn $an e men-
sen aan 'e sporen om land- en zee-
produc'en aan de markt 'e brengen en
dan de rijs' maar te kopen in de Chi-
nese toko's?

De bedoeling was evenwel heel an-
ders- Men wilde eenvoudig zeggen: we
hebben nu lang genoeg een Papoease
onderwijzer gehad, geef ons nu maar
een Ambonees.

Het omgekeerde kwam ook wel voor
en later meerdere ma'en.

Toen ik langs de kusten van Waigeo
trok en meerdere malen in gezelschap
van een Biakse Evangelist of onderwij-
zer, luisterden de mensen aandachtig
naar wat we te zeggen hadden- Oo^
de inheemse reisgenoot liet z jch niel
onbetuigd-

Bij ons verrek vroegen de menser
of ze geen eigen evangelist zouden kun-
nen krijgen- Toen ik aarzelde en ze
niet direct iemand tot -mijn beschikking
te hebben wees het dorpshoofd met vool
uitgestoken lippen naar mijn reisge-
zel en zei: "Die daar, laat hij hier he
roer maar nemen"-

Vele zonen des lands hebben nadier
het roer genomen en he was mees'a 1

wel in goede handen ook- Hoe moeilijk
he ook voor de mannen was kunnein
J .-ij nauwelijks bdseffent Zij vocj'en
zich op plaa'sen ver van hun eigen
volk en streek vaak zo ongeveer als
oen Nederlander die naar Lapland zor
woreien gezonden, of als een Brabander
in Schotland- De grootste moeilijkheder
komen evenwel voort uit het feit da'
de dorpelingen op den duur teleurge-
steld worden door het resultaat van
hun, ingewijd worden in de nieuwe
'üd en dit wijten aan hun onderwijzer

Dan word' de stuurman vaak ver-
bitterd, want hij weet maar al te goed
wat er ook voor verrassingen voor de
boeg mogen 'iggen nimmer zal de heil-
staat aan de kim opdoemen-

FC.K
VARIA UIT DE WIJDE

WERELD
VERRASSING

"Die Welt" uit Hamburg bericht da*
een jonge Duitser na een nachtje Ui*
ontwaakte op een vreemd schip- HÜ
was op weg naar huis- De naam van he
schip was "surprise" en het was op weg
naar IJsland-
HONDEN PENSIOEN.
Dox is een Italiaanse hond, meldt
Giorno" van Milaan- Het beest heejr
als politiehond 36 medailles gekregen
het meest Van alle Italiaanse honden
Nu heeft hij ontslag gekresen wegen*
ver gevorderde leeftijd en krijgt pen"
sioen van 70 dollar per maand. Nief
gek voor een hondenleven in het jaar
1960-
AUTOSERVICE

Naar de Corriere della Sera van Milaa"
meldt kreeg Salvatore Bruzzese van de
politie een waarschuwing omda* hij zij"
kinderen slecht behandeld- Hij stuurde
alle vier langs de straten van Rome
om te bedelen-
"Hoe kan da* nou, meende de vader_
ik, behandel ze uitstekend. ledere avond
haal ik ze me* mijn au'o af en soms
geef ik ze nog een ijscrame cadeau -°K
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Papoeaemancipatie in de praktijk.

Gedurende de laatste ÏO jaar heef' de
toenemende Nederlandse bevolking aan
de Hol'andia sladspapoea een totaal an-
dere bestaansvorm gegeven, een ander
mens van hem gemaakt- Inderdaad z|e
leven nogwel als kinderen in een kamer
vol volwassenen, maar het is toch al een
veel rijper kind geworden.

Van overal in Nieuw Guinea, zelfs
van de hellingen van het Sneeuwgeberg
te, waar hun voorouders honderden ja-
renlang leefden zonder ooit een blanke
noch de zee te zien, zonder radio of
schrijfmachines, zonder borden of broe
ken, verzeilden er velen naar Hollandia
en soms na een paar maanden zaVen
ze ne'jes uitgedos' in een café ach'er
een biertje-

Voor 1950 hadden de Amerikaanse
soldaten, zending en missie de stadspa-
poea al van broekjes en hemdjes voor-
zien- Nadat hij in de stadsagg'omera-
tie was opgenomen had hij zijn naaktj-
heid bedekt- Dal was in de stad in Hol-
landia in 1950 grootdeels reeds in orde
gekomen en van toen af begon de stads
papoea zich te onderscheiden van de
rest van hel binnenland.

Sporadisch zag men in de s4ad nog
troepen naakte papoea's die als dra-
gers voor bestuursambtenaren en mis-
sionarissen meekwamen- De toenemende
Nederlandse immigratie deed de stad
groeien en met graagte vulden Hollan-
dia zich met begerige papoea's ui 4 Het
binnenland, die in deze 10 jaar tijd)
sneller geëmancipeerd zijn dan gedurer
de de laatste 100 jaar-

De Hollandia papoea heeft intussen
geleerd naar de kerk te gaan en naar
school, naar kroeg en bioscoop- Hij heef'
voor bewezen diensten en ge'everde goe
deren geld leren ontvangen en gemerk'
wat er voor dit geld te koop is.
Hij heeft verder ge'eerd met wester-
lingen om te gaan, wel vol wantrou-
wen, hortend en stotend aanvankelijk
maar langzaam werd hij in het arbeids-
proces opgenomen, leerde orde en re-
gelmaat en voer er materieel wel bij
Het resultaat is dat de stadspapoea in
Hollandia niet meer te vergelijken is
met zijn broeder in de binnenlanden
die geen of slechts sporadisch contact
met de Nederlanders had en waarvar
velen zich nog in natuurstaat bevinden
De stadspapoea heeft geleerd min of
meer op geregelde tijden te werken),
heeft vooral geleerd dat hij onder hu-
maan vaderHjk Nederlands bestuur
meer en beter geformuleerde rechten
heeft dan hijzelf ooil van droomde-
Behalve het besef van zijn rechten be-
gint hij eveneens reeds een zeker besef
van plichten krijgen-
DRANK

Het z ijn natuurlijk niet anc opheffen-
de resultaten die contact me' hel «_s-
ten hem bezorgde- Daar is o-a- de drank
Drank is vergif voor het volk dat we-
ten we, maar het Volk houdt schijnbaar
veel van vergif- Een door ons gehouden
enquête toonde aan dat door de bouw-
vakarbeiders voor de particuliere bouw
maatschappijen, circa de helft van hur
loon in drank (bier en jenever) werd
omgezet. Voor de bij he4 Gouvernemen'
te werk gestelde is dit percentage min-

der daar deze ook minder loon ontvan-
gen-

Toch klagen deze papoea-bouwers
over hun loon-
Klagen is alle mensen eigen, in dit ge-
va1 komt hij niet zo zeer eten dan wel
drank tekort- Dit is voor deze categorie
papoea's niet zon best resultaat van
hun opname in hel arbeidsproces- Het
kom' de samenleving nie' ten goede en
zeer zeker niet de man zelf.

Australische papoea's die voor he
een of andere doel over de denkbeel-
dige grens'ijn die het eiland in tlwee
snijdt komen, worden door hun rasge-
noten in Hollandia al snel naar de bror
nen van bier en jenever gevoerd, een
lafenis die hen aan de andere zijde
van de grens verboden is- Een bijkom-
stige omstandigheid is dat _e Austra-
lische papoea, ontzettend jaloers is op
zijn "vrije" Nederlandse rasgenoot en
deze weer buitengewoon trots op zijn
"vrijheid" om bier te mogen drinken
als hij er maar geld voor heeft- ver>-
heffend is het niet-

Het tafereel dat vooral in vroeger
tijden en misschien nu nog in Nederi-
land te zien was, op zaterdagavond aan
de deuren der café's begint ook in Hol-
landia al gebruikelijk te worden nl- de
papoea huisvrouw met een kind op de
arm en een paar aan de rokken die met
somber verwrongen gezicht haar echt-
vriend begluurt door ramen of deuren
a's hij daarbinnen zijn weekloon stuk-
slaat, a raison van 1 gulden een flesje
koud bier. Als er dan later vonken uit
de conversatie slaan en vlammen ui' de
ogen dan s'aat ze daar s'atig en triest
maar vol onrusl en thuis vliegen er'
straks ook vonken op andere wijze-

De Romein Tacitus constateerde voor
2000 jaar over de "wilde" Nerviers (Be 1

gen) Sycambren (Brabanders) en Bata-
ven (Geldersen), met voldoening "dat
zij in toenemende male deelnamen aan
feiestmaaltijden en drinkgelagen, het-
geen deze stammen vatbaarder maakte
voor slavernij"-

Wij kunnen de voldoening van de
Romein Tacitus niet delen; de geest
des tijds is intussen we' anders gewor-
den maar wij zien wel de realiteit in
van dit Romeins standpunt 2000 jaar
terug geprojecteerd in he 1 nu-

Och allen bezitten we te midden der
dingen in het leven een soort verdraag-
zaamheid tegenover de incompeterrten
Of dit gevoel nu juist js en zakelijk'
efficiënt is een tweede. Het js ei. nu
eenmaal en is met natuurlijke edelmoe
digheid verweven-

Intussen zitten we met dit drankpro-
bleem Het js allemaal niet zo gemak-
kelijk, en we draaien maar rustig door

(Wordt vervolgd)

Nieuw eiland ontstaat
in N. Austr. N.G.

Een nieuw vulkanisch eiland is uit de
zee opgekomen in de buurt van Manus
~:1.—J ,-_ J- a .1 .---1--J. --*. -i i._-..-.

ten noorden van Austra'isch Nieuw-Gu;
nea. Het eerste bericht over het bestaan
van het eiland werd gisteren door een .
piloot van de Australische Internatio-
nale lulrihtvaai-tmaatschappij Quiantas
gemeld-

Hij was op een vlucht van Madang ir
Nieuw-Guinea naar Manus. Hij yertel-
de dat het eiland ongeveer 25 m'ijj *ën[;
zuidwesten van Manate vliegveld' tt_: '

Manus eiland ontstaan is-
Verschillende eilanden zijn de laatste

jaren in deze streken ontstaan-
Amerika leent 180 millioen

aan Egypte
In Cairo is een overeenkomst onderte

kend waarbij de Ver. Arabische Repu-
bliek een Amerikaanse lening zal krij-
gen van 180 miljoen gu'den-
De lening zal worden gebruikt voor de
uitvoering van enkele ontwikkelings-
projecten en de aankoop in de Ver- Sta
ten van tabakszaden, olieproducten en
graan.

MacMilian naar
Eisenhower

De Britse premier MacMillan is voor
besprekingen met president Eisenhower
in Washington aangekomen.
Op het vliegveld zei de Britse premiei
dat Engeland en de Ver- Staten een ge-
zamen'ijke beslissing moeten nemen
over de volgende fase in de Geneefse
onderhandelingen inzake een kernproe-
ven verbod-
Wa 1 in Geneve gebeurl, zo voegde hij
eraan toe, is van invloed op de hele toe
komst van het mensdom.
Het weekeinde brengt de Britse staats-
man door op de ambassade van zijn
land in Washington-
Vandaag beginnen de discussies met vei
tegenwoordigers van de Amerikaanse
regering-

Moskou helpt Ethiopië

In Adis Abeba is een overeenkomst
ondertekend voor uitgebreide Russische
hulpverlening aan Ethiopië-
Het aceoord voorziet ;n de bouw van
een olieraffinaderij van ongeveer 5C
miljoen gulden in de Rode Zeehaven Ga
ka en de oprichting van een goudonder-
neming- Verder zullen de Russen in
overweging nemen in Ethiopië enkele
metaalfabrieken te bouwen, waarvoor
zij dan kredieten zullen verstrekken-
Overeengekomen is ook dat me-t Rus-,
sische hulp in diverse delen van he
land een geografich onderzoek zal wor-
den inges'eld naar de aanwezigheid var
mineralen-
Brandbom op synagoge

geworpen—- — — -
In de plaats Gaston-in de,Amerikaan-se staat Alabama is een bran'dböni ge-

worpen naar een nieuwe Joodse 'syna-
goge die daar vrijdagTih 'gebruik werd
genomen-
De bom werd geworpen tijdens de gods-
dienstoefening, maar veroorzaakte wei-
nig schade- .sjsr 08 ?.ï riH
Toen enke'elbezoekers van de kerk,.,.
dienst naar buiten renden om ie zien
wat er gebeurd .was, werden ze bescho-
ten- Twee mensen werdenoöpagdJQOFj.^ij
wond- Omtrent de reden van .deze aan-,
val tast men nog;-ih:he* dugte^Bv I_-b 9*3

Verkiezingen in
Argentinie

De nóodWéi^_isvdör A^n«nië;ïwëW'
voor. 24 uur opgeschort in verb_hJd3"rne*s"
de" verkiezingen die,^sfèrfn!>w'ëraeïjTgea
houden-','_-e_è\rniaßti^elSi' I_ïjn^|^oJm'_r>w
om' iedereen' gèiëë'énhëicV Ql)v,geVefi h&c?
zijn' 'cons'titót'ionék. fecVe^fe^k^W*maken, zo is in BUfenc,P^Ai?es
Alleti .die wegens1 kle'me ; vergr^üigerV
gearresteerd zijn, zullen wórden vrij-



gelaten om hun stem uit te brengen-
Alle openbare vermakelijkheden en res-
taurants zijn tijdens de verkizingen ge-
sloten.
De troepen zijn geconsigneerd

Stuwdam breekt door
in Brazilië

In de Brazi'iaanse staat Sierra zijn
naar men vreest duizenden mensen dooi
het water verrast nadat in de 24 meter
hoge stuwdam in de rivier Quadarubc
een grote scheur is ontstaan.
Al de hele dag had het er naar uitgezien
da1 de sluizen van de dam he 1 door de
onafgebroken regen sterk gestegen ri-
vierwater niet zouden kunnen verwer-
ken- Duizenden mensen waren dan ook
al uil het gevaarlijke gebied geëvacu-
eerd- Duizenden anderen hebben echtei
geen gehoor gegeven aan ,de door de
radio verspreide waarschuwingen-
Aangenomen mag worden dat onder her
slachtoffers zijn gevallen-

Ontwapening een politieke
kwestie zegt

Adenauer
De westduitse bondskanselier dr

Adenauer die in Japan op bezoek is
heeft op een persconferentie in Tokic
gezegd da' een gecontroleerde ontwa-
pening zowel voor de atoom als voor de
conventionele wapens het voornaamste
onderwerp voor de agenda van de ko-
mende oostwest topconferentie is.
Zonder vooruitgang op dit pUnt zal he
z-i-, nie' mogelijk zijn een overeenkoms'
ten aanzien van andere kwesties te be-
reiken.
Adenauer legde er de nadruk op, dat
ontwapening' niet in de eerste plaats eer
technische maar een politieke kwestie
is.

Premier Nehru als
winnaar uit de bus

De Indische Congres partij van pre-
mier Nehroe is als overwinnaar uit de
bus gekomen bij de indirecte verkle-
dingen voor een derde deel van de ze-
tels in de senaat-
Deze verkiezingen worden om de 2 jaai
gehouden- De congres partij kreeg 56
van de 72 zetels die werden betwist-
De socialistische partij haalde 5, de on-
afhankelijken 4 en de communisten 7
zetels.
Grondlegger kankerbestrijding

aan kanker
overleden

De grondlegger van de kankerbestrij-

ding met x-stralen, dr. Emil Grube, is
in Chicaco zelf aan kanker overleden-
Hij is 85 jaar geworden. Door zijn expe-
riment met x-stralen liep hij keer op
keer kleine gezwellen op, waardoor hij
niet minder dan 93 maal moest worden
geopereerd- Het koste hem verscheidene
lidtekens in het gezicht en op het groot-
ste deel van zijn handen-

Am. reoganiseert de
fensie

lucht aanvallen
De Amerikaanse luchtmacht gaat de

verdediging tegen luchtaanvallen reor-
ganiseren.
De productie van lange afstandraketter
word* verminderd en de opbouw van
een stelsel van aardsatellieten voor he
tijdig ontdekken van vijandelijke rake'
*en word 4 versneld-
Verder wordt fle bouw van waarschu-
wingsposten voor raketten in Groenland
A'aska. Engeland en een nog nader te

bepalen plaats bespoedigd-
Tenslotte zullen er meer supersonische
vliegtuigen komen en wordt hel radar-
net verbeterd.

Tijdelijk zakenkabinet
in Italië

De demissionaire Italiaanse ministei
van Financiën Tambroni heef' er in toe
ges'emd een tijdelijk zakenkabine' 'e
vormen.
He' zal eveneens dat Van Segni geheel
uit christendemocraten bestaan-
De afgetreden minister van Segni word*
minister van Buitenlandse Zaken-

1000 km. de Rijn
afgezwommen

De Franse kikvorsman, Louis Noume'
heeft zijn tocht door de Rijn van Zwit-
serland tot Rotterdam, volbracht-
Nadat hij op 8 maart te Schafhausen 'c
water ging heeft hij 1000 km- zwem-
mend afge'egd.
Op enkele trajecten werd hij door zijr
vrouw vergezeld-
Deze zware tocht was de derde en laa-t-
-ste training voor een groot experiment
in het ijskoude water van de poolzee-
Daar wil Noume' onderzoeken of de
poolzee misschien een voeselkelder vooi
de hele mensheid zou kunnen zijn.
Verder wil hij proberen te bewijzen da'
drenkelingen die nu veelal in het koude
water omkomen gered kunnen worden
met een speciale uitrusting-

Betaling om uit
Indonesië Ie komen

In antwoord op schrifteHjke vragen
uit de Eerste Kamer heeft de regering
laten weten dat een gezin nu maximaal
500 roepiah moet betalen om Indonesië
ui 4 te mogen-
Het is nooit gebleken dat deze onkoster
een beletsel zijn geweest voor hun ver-
trek- Indien zulks ooit he geval zou
worden, dan zal minister van Buiten-
landse Zaken bevorderen dat de Neder
landse diplomatieke vertegenwoordi-
ging in Djakarta afdoende hulp zal bie-
den, aldus een verklaring van de rege-
ring die gisteren werd gepubliceerd

Met grote vreugde geven wij kennis
van de geboorte van:

MARIEKE
Hollandia 26-3-'6O
J-HET- Meuwissen
M.A-M- Meuwissen-Panhuysen
Sjefke.

25ste boekenweek
geopend

Met een feestrede in het Amsterdamse
concergebouw heeft de minister van
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen
mr- Cals, vrijdagavond de 25ste boeken-
week geopend Voordat de ministei
sprak had het concertgebouworkest een
gala-uitvoering gegeven voor een gehoot
van vele honderden schrijvers, uitge-
vers én boekverkopers.
Di gezelschap stortte zich na de minis-
teriële toespraak in het feestgewoel van
het t_ aditionele boekenbal dat *ot vroeg
in de morgen voortduurde-

Silmprogramma
ENT THEATER ver'oont neder
voor he laatst:

"THE NIGHT RUNNER"
me' Ray Dan'on, Colleen Miller en Ma-
ry Anders-
11, I schokkende verhaal van een vrouw
die haar liefde gat aan een "genezen"
verklaard zenuwpa'iënt
Morgen 29-3 en overmorgen 30-3:

"HORIZON'S WEST"
me' Rock Hudson, Rober' Ryan en Ju-
lia Adams.
Een s'erke Western met een zeer goed
verhaal, gespeeld door topsterren- In
brilliante kleuren-
Sentani dinsdag 29-3: "THE NIGHT
RUNNER"
Te koop: Een half s'enen woonhuis,
oppvl- 92 m 2met ruim erf en vrucht-
bomen RVO- 75 jr Gelegen arm de
Sorongweg
Vraagprijs: f 7000 —
t-b- D- Soedira p/a N HM

A- Mar'ens. Jo'efastraat-
Groot woonhuis te koop te Holiandia-
Binnen me 4 gemakkelijke betalings
voorwaarden- In'ichtïngen: D Tan tel'
165.

Wegens liquidatie te koop aangeboden :

IS cirkelzaagmachines 1 tekentafel met toebehoren
1 vlak-vandiktebank 1 waterpas-instrument met
1 cirkelzaagslijpmachine toebehoren.
1 vierkante-gatenboor 1 Chrevrolet Pick-Up 1953.

restanten aluminium dakplaten;
Ardex;

Qresbuizen;
Verven;

Han^-en sluitwerk, schroeven, bouten, draadnagels, enz enz.
Te bevragen: Woensdag 30 maart en donderdag 31 maart v-,n 4 tot 6 uur

Moiorpool (achter garage Monteiro) Holiandia-Binnen.

3)iseo-Mouse „.^ÏÏXrS
voorraad gramOfoonplaten. C2B t.m. 33 maart)
45 toeren Singles Fl. 2,- Eps Fl. 4.- enz-

Ook demonstratie-tapa-recorders tegen sterk verlaagde
prijs Qr\. 425.-)
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