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Toestand in Zuid - Afrika
nog steeds gespannen

De Politie in Zuid-Afrika heeft gistren enige Afrikanen in vrijheid gesteld
die zich eerder hadden gemeld als ontduikers van de wet op het drager
van passen voor Afrikanen-
De vrijlating van deze mensen geschic.de aan de vooravond van een nationalerouwdag over de slachtoffers van de schietpartijen van vorige week dinsdagwaartoe de Afrikanen waren opgeroepen door de voorzi«er van het Afrikaarse Nationale Congres-
Deze heeft op een persconferentie de

blanken en zwarten bijeen geroepen en
de regering de raad gegeven de leiders
van verdere achteruitgang der betrek-
kingen tussen blank en zwart te weer-
houden-
Eerder op de dag had de afdeling Trans
vaal van de Zuid Afrikaanse Liberale
partij aangedrongen op de vrijlating
van de gevangenen die wegens vergrij-
pen 'agen de iXsïawQïj
ving waren gearresteerd-
De Afrikanen-organisaties hadden de
inheemsen gevraagd niet op hun werk
te komen-
Het bedrijfsleven lag gisteren bijna ge-
heel stil-
Correspondenten melden dat gevreesd
wordt dat gewelddaden zullen volgen
indien Afrikanen opnieuw naar de poli-
tjebureau's zullen opmarcheren om ei
hun passen publiekelijk te verbranden
Het parlement behandelde gisteren de
wet die het mogelijk moe' maken om
organisaties van inheemsen te verbieder
Stomtroepen van de politie staan dooi
het gehele land gereed om in te grijpen
Onderwijl zijn de gemoederen opnieuw
verhit gebakt op het bekend worden
van het nieuws dat de directeur van he
hospitaal waar 150 gewonden van de
schietpartijen worden verpleegd, is ge-
schorst-
De schorsing zou zijn reden vinden in
het vermoeden dat de directeur inlich-
tingen zou hebben vrijgegeven over de
aard der verwondingen van de Afrika-
nen-
In Londen raakten bijna 1000 demon-
streerders met de politie slaags bij hun
protest-mars tegen de rassenpolitiek dei
Zuid-Afrikaanse regering-
De Labour partij had deze optocht geor-
ganiseerd voor het Afrika House in Tra
falgar Square-

Gisteren heeft de Labour leider Gai's-
kell een pro'es' laten horen te gen de po-
litiek van rassenonderdrukking in Zuid
Afrika- Hij zei dat de politiek er nie'
op gericht was om de rassenscheiding k
handhaven doch 'en voordele van de
blanken, werd gehandhaafd-
In Noorwegen hangen als protest tegen
het gebeuren in Zuid Afrika de vlaggen
half stok ook. zelf-- van de regeringsge-
bouwen en het koninklijk paleis-

Demonstraties in
Nigeria

In Nigeria hebben 22-000 mensen ge.
damonstreerd voor een boycot ran Zuic?
Afrikaanse goederen. Een delegatie
werd later ontvangen door premier Ba-
leba-

Indonesisch parlement
zonder Masjoemi

In het door president Soekarno samer
geste'de parlement dat half op politieke
half op corporatieve basis is gevestigd
hebben wat de grote politieke partijen
in de politieke sector betreft de Nation?
Ie partij 40 zetels, de orthodox Islami-
tische Nadahttil Ulama 36 zetels en de
communistische parij 30 zetels-
De gema'igde Islamitische Masjoemi pai
tij die zich gecompromitteerd had bij de
mislukte revolutie van '58 is geheel var
hel toneel verdwenen-

In de niet politieke sector zijn 34 ze'els
voor de strijdkrachten en de politie, 25voor de boeren en 25 voor de arbeiders

Nationalisten en communisten
slaags in Irak. Doden en gewonden
Een correspondent in Beiroet meld'

da' er tenminste 5 mensen zijn gedood
in Irak tijdens gevechten tussen natio-
nalisten en communisten gedurende de
afgelopen week.
Er zouden vele gewonden zijn
De ongeregeldheden zouden in de ste-
den tussen Mosoel en Basar in het Zui-
den hebben plaats gehad-
In sommige plaatsen zou de politie het
vuur hébben geopend om de oproerlin-
gen in bedwang te houden-
De ongeregeldheden zouden zijn begon-
nen toen een jongeman maandag jl. in
een kapperszaak in Bagdad werd dood
geschoten- He 1 verkeer werd bij de be-
grafenis van het slachtoffer gedurende
twee uren gestremd.
Nationalisten vuurden op een procom-
munistische optocht in Bagdad en af-
keerden andere communisten in Besra

De 'oestanS word' beschreven als ge-
spannen in Mosoel werd vorig jaar een
opstand te gen het regiem van generaal
Kassem, de premier van Irak door le-gerofficieren voorbereid-

In Marseille welkomst-
manifestatie voor

Croestsjev
De Franse communistische parti*

had in Marseille een van haar belang-
rijkste steunpunten, voor maandag een
grote we'komstmanifestatie in elkaaai
gezet voor Sovjet premier Chroes'sjev-
Me' speciale bussen werden de menser
ui' de volksbuurten van Marseille naai
het centrum gebracht-
Chroestsjev kwam zondagavond in deze
havenstad aan waar hij de nacht door-
bracht "Op zijn tocht door de Provence werd hr
enkele keren opgehouden omdat weer
op zijn route kopspijkertjes waren ge-
strooid.

Nationalisten in Kenya

In Kenya is voor het.eerst S jn_s de
ontbinding van de Yomo Kenyatu Afri-kaanse Unie weer een nationalistische
parij opgericht voor het gehele land-
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Papocaemancipatie in de praktijk (2)

Er is gelukkig ook veel goeds bij dat
10 jaar contact met het westen de stads
papoea gebracht heeft- Hun gezich's-
ve'd is open gegaan op een verbazing-
wekkende wijze, hun harten zijn echter
nie' zo zeer voor het westen- Het is
tenminste niet direct vurige dankbaar-
heid die de meerderheid vervult maar
meer het idee dat ze toch maar ver-
ongelijkt zijn, dat hen alles en daar-
bui'en nog veel meer rechtens toekomt

Een onlesbare begeerte heeft zich van
de s'adspapoea mees'er gemaakt- Nau-
welijks ui' hun hutten, snakken ze naar
villa's , ze hebben pas een liedje geleerd
en willen een radio; ze kennen een
paar letters schrijven maar ze kunner
het met niet minder dan me' een Parker
vulpen- Een verwonderlijk abnormaal
begeren, naar a'les wa het bezit Van
geld in laatste 10 jaar binnen hun be-
reik gebracht heeft, zowel als naar wat
nog buiten hun bereik ligt- Een drang
tot bezit die in onze ogen kinderlijke
naief aandoet, maar daarom niet min-
der heftig is-

Als bijkomstige omstandigheid geld*1
dat juist dit verlangen naar alles en
nog wat het oorspronkelijk semi-com-
munale stamverbandsgevoel, afknab-
belt en opbreekt.

Ging in Hollandia in de jaren 1950-
-53 he ontvangen 'oon nog voor het ovei

. groot gedeelte naar de stam, om in
stamverband te worden opgesoupeerd,
tegenwoordig is deze adat aanmerkelijk
in onbruik geraakt- De mannen en voor
al de jonge meisjes die in het wes-
ters arbeidsproces zijn opgenomen, be-
steden hun verkregen geld aan eigen
tooi en sier-

Het gevolg is enorm, vooral in aan-
zien en opschik- Het uiterlijk van he
papoea s'adsmeisje van nu is niet 'e
vergelijken me' de slonzige sjouwende
verlepte wezens die we ons herinnerer
uit 1950 die de straten 'oen illustreer-
den-

Het contact met het wes'en heeft de
Papoea vrouw, meer nog dan de man
totaal veranderd. Van de geboren sla-
vin die in de waardering van de stam
getaxeerd werd op de waarde van een
flink varken, is na 10 jaar in Hollandia
uitgegroeid tot een vrijmoedig v'ot meif
je, dat in steeds groter aantal als ver-
pleegster, huisbediende, in beclrijvjfï
en op kantoren verschijnt-

Om deze emancipatie te stimuleren
doet ons Gouvernement wel het uiterste
om papoea mannen en vrouwen in he
arbeidsproces op te nemen- Daarbij
wordt niet ai te nauw gekeken naar
volwaardigheid of geschiktheids ze wor
den eenvoudig aan het werk geze', de
praktijk moet het maar aantonen-

Men ergert _ich wel aan de onbe-
holpen wijze waarop deze meisjes aan
loketten enz. he' publiek te woord staar
en de orders afwerken; ook aan het
traag reageren van arbeiders en aan
hun onefficiënte werkwijze- We dienen
er ons maar aan te wennen, wanl deze
gouvernementsaanpak is noodzakeUjk
in zelfs onontkoombaar voor de ont-
wikkeling- Deze aanpak begint reeds
goede resultaten op te leveren- Het in-
leiden in de praktijk van de arbeid
neeml aldus zijn béelag-

Aan ijver ontbreekt het niet en aar
onhandigheid evenmin, maar dit laatste
zal door de jaren wel verbeteren als
de ijver maar blijft bestaan- En voor
het heden is wil en streven naar vol-
waardigheid bij broeder papoea in rui-
me mate aanwezig.

De enorme sprong die het jonge pa-
poea meisje in de laatste 10 jaren i-j
de stad gemaakt heeft _ van geboren
slavin en draagpaard van de stam, naai
het goed gebofende, fleurig gek'eedfle
kantoor of winkelmeisje, - heeft ni'ef*
nagelaten de moraliteit te kreuken-

Het kon ai moeilijk anders- De over-
gang van stenen tijdperk naar atoom
is wel een te geweldige sprong, wel-
haast een salto mortale- De mens moest
zich een paar jaren ontdoen van zeden
en gebruiken die de essence van eeuwer
jacht en strijd in de wildernis verte-
genwoordigde; men mpest zich wennen
aan nieuwe wetten, plichten en gedra-
gingen, waarvan de waarde en nood-
zakelijkheid nog nie' werden onder-
kend- Van zelf sprekend dat er op ze-
delijk gebied brokken gemaakt werden
Te meer daar de adatstraffen niet ge-
handhaafd konden Wijven.
Doodpijlen bij overspel is nog slechts
gebruikelijk in de grensgebieden van
ons bestuur en daar voorbij- Onze wet-
geving is', in dergelijke gevallen, na]
eeuwenlange cultuur, de zachtmoedig-
heid zelve geworden en humane op
wes'elijke begrippen gefungeerde s'raf-
tna'en die worden aangelegd, zijn nie'
in s'aat afdoende correctief te werken
Vrijheidsstraf is in vele gevallen naai
Papoea opvating meer een vacsjn'ic
zonder zorgen voor hel levensonder-
houd en daarbij een leerzame periode

Wat de jongere meisjes aangaat die-
in he wes'ers arbeidsproces zijn op-
genomen is het er zo mee gesteld, a's
een papoea voorman van Ajapo zich be
klaagde: "Wij krijgen tegenwoordig
geen 100'Vo bruiden meer, maar we krij
gen sde of 6de handse vrouwen"

(Wordt vervolgd

Indonesisch parlement
zonder Masjoemi

President Soekarno heeft de samen-
stelling bekend gemaakt van het nieuwe
parlement dat een plaats heeft gekre-
gen in zijn denkbeeld van geleide de-
mocratie- Het parlement staat 0p half
politieke, half corporatieve basis.
Aan de communistische partij zijn 3C
zetels toegewezen-
De gematigde mohamedaanse Masjoenv
die nog al werd gecompromiteerd door
de mis'ukte revolutie van 1958 is als
parlementsfractie verdwenen- Slecht;
twee Masjoemileden zijn geplaatst op
niel politieke zetels als vertegenwoor-
digers van de wetenschap en van de
vakbeweging-
Verklaring over Boetje

Loen
De staatssecretaris van Binnenlandse

Zaken heeft m antwoord op vragen in
de Tweede Kamer bevestigd, dat de In-
donesische kapitein Boetje Loen eind
vorig jaar met een groep ongewapende
Indonesiërs in tWee prauwen is gehand
bij Fak-Fak-
Van enkele inwoners van Fak-Fak en
Sorong heeft hij wat globale inlichtin-
gen gekregen over de militaire bezetting
en de politieke situatie ter plaatse-
Op aanwijzingen van de plaatselijk be-

volking zijn de kapitein en zijn twee-
metgezellen gearresteerd en overge-
bracht naar Manokwari-
Omdat een grensoverschrijding zonder
meer geen strafbaar feit iSi en er geen
bewijs bestond van gepleegde strafbare
feiten, is kapitein Boetje Loen weer uit
Nieuw-Guinea uitgewezen, in gezel-
schap van zijn tochtgenoten-
Het was de tweede keer dal hij op
Nieuw-Guinea werd gevangengenomen
De eerste keer in 1956 had hij gezel-
schap van veertien andere Indonesiërs

Vrijwilligers leger in
Syrië

De Iraakse premier Kassem heeft de
vorming van een Palestijns vrijwilligers
leger aangekondigd- In een radio op-
roep vroeg hij de Palestijnen zich aan
te melden voor de strijd voor een on-
afhankelijk Palestijns republiek-

In Jordanie complot
verijdeld

In Jordanië is bekend gemaakt dajt
een complot is verijdeld om premier*'
Hassan Madjalih tijdens de gebeden aar
het eind van de vastenmaand te ver-
moorden. Twee gearresteerden noemden
als hun voormannen de ex-minister Re-
mawih en de ex-s'afchef generaal Nu-
wah die in 1957 naar Syrië zijn gevluch''

Gedeleg. Goedhert
over Ned. N. Guinea

De Nederlandse gedelegeerde bij de
UNO-commissie voor de gebieden, die
nog geen zelfbestuur hebben, de heer
Frans Goedhart, heeft tijdens een ver-
gadering van de commissie in New-
Vork nog eens onderstreept dat Neder-
land een voorstander is van internatio-
nale samenwerking bij on'wikke'ing
van achtergebleven gebieden-
Ook bracht hij dank aan de gespeciali-
seerde nevenorganisaties, zoals de
UNEF, die belangrijke hulp hebben ge-
boden aan het bestuur op Nieuw Gui-
nea bij het bestrijden van framboesia
malaria, tbc- en van kindersterfte-
De heer Goedhart wees erop dat de
Australisch-Nederlandse' samenwerking
op Nieuw-Guinea van groot belang
blijkt te zijn bij de versnelling van de
ontwikkeling in dat gebied-

Intern. Persinstituut
over persvrijheid

Het In'erna'ionaal Persinstituut heefi
op zijn negende algemene vergadering
in Tokyo een resolutie aangenomen
waarin ongerustheid wordt uitgespro-
ken over een ontwerpregeling van de
persvrijheid welke is opgesteld door de
socia'e commissie van de assemblee der
Ver- Naties-
Deze heeft tot doel de persvrijheid aan
bepaalde regelingen te onderwerpen
waarmee de journalisten in de niet
vrije landen gebaat zouden zijn-
Deze regeling betekent echter voor de
vrije landen een beperking van de nu
bestaande vrijheid van meningsuiting
door de pers-
De vergtdering sprak zich uit tegen he*
voorstel om op basis van wederkerig-
heid te komen tot een uitwisseling van
correspondenten uit communistische en
niel communistische landen-
Het voorstel om perssoneel van radic
en televisie tot het lidmaatschap van
het instituut toe te laten, werd verwor-
pen. De volgende algemere vergadering
in 1961, zal in Israël worden gehouden-



Ku Kiux Klan
Herleeft

In het Zuiden van de Ver- 6'aten
valt overal een opleving waar te nemer
van de activiteiten van de Kv Kltix
Klan-

In Havana, Georgia, Mississipi, South
Carolina en Florida verzamelden zich
zaterdagavond Kv Klux Klan leden om
in hun bekende spookgewaden deel tf
nemen aan 't ceremonieel: 't verbranden
van houten kruizen- De politie die een
aantel van dccc' mensen ondervroeg
kreeg ten antwoord dat het een geor-
ganiseerde demonstratie was om 'e la-
ten zien dat 2ij nog altijd bestaan-

Nederlandse
kardinaal

De Nederlandse bisschoppen hebben
de eerste passie-zondag 3 april bij de
Katholieken van ons land aanbevoler
als een dag van gebed en boete voor-
de vervolgde kerk.
Zij vragen ook te bidden voor mon-
seigneur Alfrink die deze week in Ro-
me -zijn kardinaalshoed in ontvangst
neem -Uit z ijn benoeming tot kardina-r
blijkt, zo zeggen de bisschoppen, dat d«
Paus katholiek Nederland beschouwt al?
een belangrijk deel van de wereldkerk
van Christus-

Nieuwe Koers
Ne "Twentse Courant" schrijfl: "On?

beleid in N-G- is, welke fouten er ook
geweest _ij n, bepaald niet 0p koloniale
basis gefundeerd." Het streven is er op
gericht de bewoners op 'e voeden 'o'
zelfbeschikking-

Deze "morele verdediging" zal echtei
geen indruk maken "op niet-bonafide
denkende regeringen, om te beginnen
met de naaste buurman, Indonesië-
Maar toch is dit, naar menselijk meten
de enige methode die ons land kan toe-
passen t.av. N-G, wanneer we althans
aannemen dat we dit gebiedsdeel moe-
ten "aanhouden". De tWee "bezitters"
van N-G, Australië en Nederland, va-
ren eenzelfde koers, en zijn besloten
steeds nauwer samen 'e werken.
"Dit blijkt mede uit de conferentie van
Austr-Ned- samenwerking, zo juist in
Hollandia gehouden- Zo wordt de taak
van de "koloniserende" mogendheid eer
louter dienende functie, een werk var
opvoedkundige aard-
"Toch is dit de enige methode om van
dit land te maken, wat er van te maken
valt, en tevens het best mogelijke ver-
weer tegen kwaadwillige kritiek en
zelfs agressie - zolang men in deze we-
reld nog aan de uiteindelijke zege van
he 4 goede gelooft.

Melanesische Unie
beveiliging

Wij lezen in "Koningin en Vaderland"
"Staatssecretaris Bot heeft de mening

van de regering weergegeven, toen hij
het had over een eventueel te vormen
Melanesische Unie- Bij de behandeling
van de begroting van Oorlog in de eer-
ste Kamer is echter tegelijkertijd geble-
ken, dat de verdediging van Nieuw-Gul
nea zorgen baart-
Onze verantwoordelijkheid tegenover de
Papoea om in volle vrijheid over zijn
lot te beslissen impliceert tevens, dat
elke mogelijkheid op dit recht inbreuk
te maken, wordt uitgesloten-
Concreet gezegd: een gewapend ingrij-

pen van politieke avonturiers op Java
moel niet alleen voorkomen, maar ook
onmogelijk gemaakt worden-
Daartoe is nodig een afdoende opbouw

van de defensie daar. Het lijkt ons tav
Indonesië met alle mogelijkheden reke-
ning te houden-

Zes nieuwe Kardinalen

Monseigneur AJfrink aartsbisschop
van Utrecht is nu officieel kardinaal ge
worden in het geheim consistorie da1

gistermorgen in Rome begon-
Met hem zijn zes anderen tot kardinaa'
verhecen onder wie de eerste Afrikaan-
se kardinaal, de eerste van de Philip-
pijnen en de eerste Japanner-
Direct na dit geheim consistorie werder
de benoemingesbrieven naar de nieuwe
kardinalen gebracht-
Kardinaal Alfrink wachtte die brief af
in het Nederlandse college.

reer de weg door Uppon. Hij verkeert
in zeer slechte staat-
Toen ze terugtelegrafeerde en vroegen
waarom de wegenbouw in Engeland in
handen van Italianen gelegd werd, kre-
gen ze als antwoord: Hebben jullie dan
vergeten dat het de Romeinen geweest
zijn die 2000 jaar geleden deze weg heb
ben aangelegd"-

PAK SLAAG
Mijnheer Mueller ui' Stuttgard schreefeen boze brief aan een schoolonderwij-
zer aldaar "Als je mijn zoon nog eens
een pak slaag geeft, dan kom ik naar
school en zal jou een pak slaag geven."
schreef hij-
De onderwijzer ging naar de politie en
de zaak kwam voor de rechler-
De onderwijzer kreeg een strenge ver-
maning omdat hij de jongen geslagen
had- Mueller kreeg 7 mark boete voorhet schrijven van een dreigbrief
De enige die er wel bij voer was dejongen, die kan zich nu gedragen zoalshij wil op school.
Klappen zijn er niet meer bij voor hem

BAMBO WAS MOE
—Uit Ttaijë meldt "La S'ampa": Een
circusolifant ging midden in de drukste
straat Van Milaan een dutje doen-
Een woedend concert van autoclaxont
kon hem niet wakker krijgen-
De verlegen circusdirectie gaf aan alle
chauffeurs die gedupeerd werden een
vrijkaartje voor he 4 circus op de recla-
me biljetten beschreef men de olifan'
a's "Bambo, de levendigste olifant ter
wereld

VARIA UIT DE WIJDEWERELD
BESMETTELIJK

—Uit Wenen meldt "r_ie Presse" dat de
directeur van een krankzinnigengesticht
bij Wenen zodanig besmet werd door de
verpleegden dat hij zelf opgesloter
moest worden in zijn gCGfich*
Men begon zijn toestand te merken toer
hij aan een winkelbediende van een wa-
renhuis vroeg of een dwangbuis ressor-
teerde onder confectie kleding of dat de
ze bij de sportartikelen hoorde.

DE ROMEINEN MOESTEN HET MAAR
OPKNAPPEN.
—De dienst van wegenbouw van Rome
kreeg een telegram van een Engels he-
reboer- Het luide; "Kom snel en repa-

Nieuw Guinea in centrum
van belangstelling

Het -'Fin- Dagblad" schrijft; Hel Nieuw
Guinea probleem dringt zich als levend
problematiek in de aandacht "ïjers*
heef' staatssecr- Bot de laatste tijd vooi
enkele fikse opfrissertjes van he4 geheu
gen gezorgd, de vorige week waren het
weer de Eerste Kamerleden die er blijk
van gaven zich 'e herinneren dat het be
staat" De AR weten echter "als ieder-
een, dat Soekarno niet zal rusten voor
hij zijn West-Irian te pakken heeft". De
ze gedachte is verontrustend voor he*
standpunt van de Nederlandse regering
"Da 1 soekarno Nieuw-Guinea tot dusver
niet aanvalt komt met doordat wy ster-
ker zijn .dan hij, maar doordat hij daar
nog zwakker is dan wij-
He 1 komt op hetzelfde neer. maar er is
'och een hele nuance verschil-" In 1949
waren wij "sterker" dan Indonesië om
dat Indonesië nie's had; thans niet meer
Luchtmacht en leger zijn sterker; ook
de Indonesische marine breidt zich aan-
merkelijk uit- "Als nu de oceanografi-
sche basis van de Russen op Ambon zier-
ver genoeg ontwikkeld heeft, dan is er
ook een operatie basis in de buurt, Waar
dan wellicht no g wel een aantal ne
voor het doel bruikbare schepen toeval-
lig gestationeerd zal liggen, schepen, die
immers altijd onder Indonesische vlag
kunnen varen. "Indonesië verwerft zier-
een overmacht- En Nederland? "Dhr
Algera mag in de Eerste Kamer bewe-
ren dat het de primaire plicht is Nieuw
Guinea te verdedigen, di' is slech's 'n
ora'orische kreet. Nieuw G. 'e verde-

digen is wel het primaire sequeel van
het door Nederland ingenomen politieke
standpunt, een sequeel dat echter in he 1
geheel niet de primaire plicht van Ne-
derland dekt" wij piekeren er in wer-
kelijkheid nie4 over Nieuw-Guinea te
verdedigen, "eenvoudig omdat wij nie'
gek zijn. Wij zeggen maar wat en spui-
ten grote woorden in de Eerste Kamer
om ons slechte bewustzijn te verdoven
Het droevige is inderdaad, dat we he
nie' eens menen-"

HIJ MOEST HET BEWIJZEN
—Fernandino Ciba ui' Napels zat al drie
jaar in een krankzinnigen ge-
sticht bij Napels- Op zekere dag ont-
snapte hij door gewoon door de poorl
weg *e wandelen-
Na 2 dagen kwam hij zich weer aan de
poort meiden-
De wacht weigerde echter hem weer
binnen te la*en «onder attest da* hij gek
was- Fernandino maakte daarop zo'it
heidens spektakel d«t de politie tenslot-
te wel geloven moest da4 hij gek was.

FRANSE OVERWINNING
De leden van de vereniging voor zui-
vering der Engelse taal hielden 'een
feestmaaltijd- Ze waren boos toen ze
merkten dat het rmenu in het Frans
gesteld was, zo meldde de Daily Mail
uit Londen-



Bij de geboorte hebben overigens naas*
de behoefte aan eenheid ook politieke
manoevres een belangrijke rol gespeeld
De 29 jarige Torn Mboya, sinds enkele
jaren internationaal ele bekendste poli-
ticus van Kenya werd in zijn positie be
dreigd door de oude garde-
Beide richtingen zijn nu evenwel verte-
genwoordigd in de commissie die he
beginsel en het statuten program zal
ontwerpen.

Japanse stakers
vechten het uit

Op het Japanse eiland Kyusyu zijr
zondagavond grote groepen mijnwer-
kers met elkaar slaags geraakt, met als
resul'aat 140 gewonden, waarvan 34 ern-
stig-
De onenigheid ontstond over hel al dar
niet eindigen van de staking die al 65
dagen had geduurd Een deel van de
mijnwerkers wilden het werk hervatter
wat de anderen probeerden te verhinde
ren- Aangezien het geschil nog niet i?
beslist, houdt de politie er rekening mee
dat er nog meer slach'offers zullen val-
len-

Uitslag verkiezingen in
Brazilië

Bij de zaterdag gehouden verkiezin-
gen heeft de radicale partij van presi-
dent Frondizi hoogstwaarschijnlijk he
onderspit gedolven tegen de voornaam-
ste oppositiepartij, de radicale volks
unie van Ricardo Baldini.
Ongeveer drie kwart Van de tien mil-
joen kiezers heeft gestaakt.
Toen een vijfde der stemmen was ge-
teld had de partij van Baldini de lei-
ding mcl ongeveer 40 000 stemmen-
Waarnemers menen dal Frondizi's par-
tij toch nog de meerderheid in de Ka
mer zal kunnen behouden.

Duitser voorzitter
Eur. parlement

Tot voorzitter van he 1 Europese parle
ment js benoemd de Westduitse chris-
ten-democraat Hans Fürler-
Hij is de opvolger van de Franse staats-
man Robert Sfchumann die indertijd dr
stoo' gaf tot de westeurppese integra-
tie- Schumann had zich niet Voor een
"herverkiezing beschikbaar gesteld, pm-
flat zijn gezondheidstoestand dat nie'
toeliet-

In Nederland geen
officiële Lebaran

He' einde van de Mohammedaanse
vasten, de Lebaran is dit jaar door de
Indonesische gemeenschap in Nederland
niel officieel gevierd zoals dat andere
jaren het geval was-
Een der redenen hiervan was dat de In
donesische gemeenschap in Nederland
zeer sterk is geslonken.
De Leharan is gisteren voor het eerst
gevierd met een beseiheiden feest in
besloten kring in Wassenaar-

Naar nieuw Benelux
verband

Een aantal Belgische Kamerleden var
verschillende politieke richtingen heef*
de Belgische regering verzocht bij Ne-
derland en Luxenburg er op aan te drir
{en een nieuwe Benelux orgaan tes'ich-
len- Dit zou nodig zijn om betere samer
werking te krijgen tussen de drie rege-
lingen van de Benelux landen en de
'üenelux zelf, uit de drie parlementen-
Deze samenwerking zal o- m. to* ui'ine

moeten komen op internationaal terreir
en in het bijzonder op het gebied der
culturele betrekkingen-
Grote nadruk wordt ook gelegd op de
rechtsorde die in de drie landen dezelf-
de dien' te zijn-

Bij onze buren
Cacao-cultuur op de

Salomons ell.
Enkele jaren voor de eeuwwisseling

peddelde een Afrikaan van het eiland
Fernando Po naar het Afrikaans vaste
land. In zijn prauwtje had hij zorgvul-
dig met bladeren beschermd een korf
met enige cacaovruchten- Nadat hij aar
land gegaan was marcheerde hij nog
enkele honderden kilometers naar de
plaats waar zijn familie woonde- Daar
maakte hij de eerste cacao aanplant op
het Afrikaanse vas'elfind. Sedertdien
heeft deze cultuur aan Afrika miljoe-
nen winst opgeleverd-

Even voor de oorlog zijn zaden naai
de Salomonseilanden gebracht en z-jn
aldaar geplant- Gedurende de oorlo.
heeft men de tuincr. echter laten ver-
wilderen-

In 1951 is men opnieuw begonnen me'
de aanleg van kiembedden en proeftui-
nen. Door gebrek aan deskundigen be-
gon men eerst in 1958 op grote schaal
mcl de aanplnat en werden grote re-
gelmatige tuinen aangelegd die de con-
trole en het onderhoud vergemakke-
lijkten en ook de ziekteverspreiding on-
der, de duim hield. De bevolking werd
voorgelicht betreffende de rr-e'hode var
schaduwbomen aanplant, het uitstoe-
len. het plantverband en hel planten
zelf-

Een etablissement werd gebouwd
waar de moderne methodes van fer-
menteren, het drogen, wassen en de
selectie der cacao vruchten word 1 toe.
gepast- Het grootste gedeelte der zaai-
lingen gaat momenteel nog naar andere
gebieden om aldaar uit te worden ge-
plant.

Nadat de oogst van de inheemse plan
ters binnen is, wordt de eerste selectie
toegepast door de waterproef- De drij-
vende vruchten hebben geen levensvat-
baarheid, alleen de vruchten die zin-
ken worden als plantmateriaal gebruik'
waarvan 93 procent tot wasdom komt-
Het is de gewoonte om het planareaal
tevoren met groenbemesters 'e beplan'er
welke tevens voor schaduw zorgen en
aanvoer van stikstof in de grond ver-
zorgen-

Indien de inheemse planters de ad-
viezen volgen van de voorlichting op
de Salomonseilanden dan is de toekoms 1

van de cacaoindustrie aldaar gegaran-
deerd, en zal de economie der eilanden
een flinke duw omhoog krijgen. Het
enthousiasme van de voorlichtingsamb-
tenaren dient gewaardeerd *e worden

Alle bekenden een goed verblijf toege-
wenst-
F.KH ELLERT
a/b. Connie

(vervolg van pag- 1)

filmprogramma
ORIËNT THEATER vertoont heden 29-3
en morgen 30-3
Rock Hudson, Robert Ryan en Julia
Adams in:

"HORIZON'S WEST"
Een sterke Western, gespeeld door top-
sterren, me' een uitstekend verhaal-
In brillian'e kleuren.
SJen'ani heden 29-3: "THE NIGHT RUN
NER" met Ray Danton en Coleen Mil-
ler-

REK ver'oon' op 29 en 30 maart 1960
Sonja Henie en John Payne in:

"SUNVALLEY SERENADE"
De gui'ige Sonja. in b^ar komisch
John adopteer' een klein meisje, maar
bij he afhalen aan he s'a'ion. on'ving
hij een - nager Zang, clans. muziek or
het gladde ijs me' Glenn Milli
orkes'-

REK vertoont in Holiandia-Binnen op
30-3 instede van "Quentin Durward".
de Malei.se film "TANGKISAN IBU^'

I-v-m. een tussentijdse stock-opname
houdt

WINKELBEDRIJF "MARTENS"
var 29 maart tot 4 april UITVERKOOP
in de DAMES-; HEREN- en KTNDER-
KLEDING-afdeline.
KORTINGEN van 10 tot 25"A.

He 4 Hoofd van Plaatselijk Bestuur
maakt hiermede bekend dat in verband
met herstelwerkzaamheden aan de brug
de wes: van Sentani naar Jabaso voor-
lopig voor alle verkeer is gesloten-

Indien ge IJ bij JAN CONTANT meld"
Krijgt u gegarandeerd 100°/ovitaminen
voor Uw geld.
Rantangbedrijf Jan Contant, Bonte Dorp

HET ÏNDÏPCH TONEELGEZELSCHAP
op veler verzoek zaterdag 2 april '6|9
om 20.00 uur:

"DE PARIA VAN GLODOK"
Ned. Tekst
Plaatskaarten vanaf heden bij H- van
Dijk naast Nimrod.
Te koop: Motor NSU Max zeer goede
staat b.j. '55: 13 kippen (Leghorn); Zo-)
merpakje, Cocktailjurk M- 40; 15-delig
Theeservies-
Te bevragen Kloofkamp 131

POMS TOURNOOI
30 MAART AANVANG 1600 UUR

EDO—HBS (A)
ZIGO—HVC (B)

31 MAART 1960 AANVANG 1600 UUR
WIK—ZEEMACHT (C)

POMS—HERCULES (D)
1 APRIL 1960 AANVANG 16J0« UUR

Winaar A—Winnaar B (I)
Winnaar C—Winnaar D (II)

2 APRIL 1960 AANVANG 16 30 UtJR
FINALE

Winnaar I—Winijaar II

Te koop: kinderauto 1.25 x 45 cm. Dok
VIII Zeezijde, Vertentenstraat 4137 na
5 uur-
EDO donderdag 31-3 ten 08-30 uur

ROULETTEN
Te koop: 7 red-kippen voor de slacht
a f 10,—- p-s., een partij prachtige Chris
'usdoorn-planten te bevragen Mevrouw
E.A. Dahmen, Gezinsbarak, Motorpool
Holiandia-Binnen-
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