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Rusland verwerpt
ontwpenings-voorstel

Rusland heeft vandaag- op de ontwapeningsconferentje in Geneve he4 ui4
drie stadia bestaande westerse ontwapeningsplan als basis voor een algemene
en volledige ontwapening verworpen.
Op een persconferentie na de bespre-

kingen van gisteren die maar kort duur-
den, zei de leider van de Russische de-
legatie Zonin dat het zijns inzien duide-
lijk is dat de westerse mogendheden
nod: geieccl uuci. b_ici>_ z^n om eer
verdrag uit te werken, maar slechts on-
eindige besprekingen willen rekken ovei
controiemaateegelen.
Hij sp.ak ook over het voorstel van de
Amerikaanse gedelegeerde Eaton on
he 4 lanceren van kernwapens in he 4

heelal te verbieden. Zonin zei hierovei
dat de Ver. Staten slechts controle wen-
sen over die wapens waarmee zij min-
der vergevorderd zijn dan andere.

De Amerikaanse minister van Buiten
landde Zeken Herter meent dat de Pus-
sen nu weer aan de beurt zijn om eer
step te ze44en op weg naar een ontwa-
peningsovereenkomst.
Op een congres van de Amerikaanse
Bond van Radio- en Televisie-omroe-
pers zei hij dat de laa4ste grote step wa;
gedaan door de Ver- Staten en Engeland
teen deze zich bereid verklaarden de
kleine ondergrondse kernexplosies tij-
delijk step te zetten.
Herter verzekerde da 4 de westelijken or
de komende tepconferentie voor de vri'
heid van de Wes4-Berlijnse bevolkte;
zouden opkomen.
Chroestsjev sprak nog kortgeleden over
he 4recht tet zelfbeschikking voor dr
Aziatische volken, zo voegde hij eraan

toe, maar hij is kennelijk nie4 bereid
di 4recht tee te kennen aan de Oosteuit-
sers.

In zijn rede in he4 Leninstadion ze;
de Russische premier da 4 zijn gedach-
tenwisselingen met president de Gaulle
openhartig en ernstig zijn geweest er
da4 zij hebben bijgedragen te 4 een be-
ter begrip van elkanders stendpunten.
Alleen al de besprekingen van he 4 ont-
wapeningsvraagstek is de reis naai
Frankrijk waard geweest, aldus Chroes4
sjev, die eraan teevoegde dat ook
het Duitse vraagstek een gewichtig dee1
heeft uitgemaakt van zijn gedadhten-
wisselingen met de Gaulle.

Storing door zonnevlekken
vermindert

De storing van de kortegolf-, radio-
telefoon-, telegraaf- en teiexverbmdin-
gen, als gevolg van een heftige zonne-
vlekkenactiviteit, begint langzamerhand
minder ernstige vormen aan te nemen
Het is echter niet te zeggen of de moei-
lijkheden nu spoedig helemaal achter
de rug zullen zijn. Van tjjd te 4 4ijd ko-
men op de zon nog enorme uitbarstin-
gen voor die het magnetisch veld ron-

dom de aarde hevig storen. De ont-
vangst van kortegolfradioprogramma's
zal daar nog wel even de nadelige ge-
volgen van blijven ondervinden.

Zuiderkruis naar
Indonesië

He4 in Amsterdam liggende emigran-
tenschip "Zuiderkruis" zal een reis naai
Indonesië maken voor het ophalen van
spijtoptanten.
Minister Korthals deelt di 4 mee in een
nota aan de Eerste Kamer over de be-
groting van he 4 scheepvrrar4fbnds 1960
De "Zuiderkruis" is een der drie emi-
grantenschepen die to4 1 januari jl- dooi
he 4Rijk werden geëxploiteerd.
De vertrekdatum voor deze extra reis
van he* "Zuiderkruis" is nog nie' vastge
Bteld.

Douglas MacArthur
hersteld van operatie

In New Vork is generaal Douglas
MacArteur als geneaen na een operatie
uit een ziekenhuis ontslagen.
De 80-jarige generaal heeft sinds 29
januari in he hospiteal gelegen.

Franse kernproef in Assemblee ?

De vertegenwoordigers van de Afro-
Aziatische landengroep in de Ver. Na-
ties kwamen gisteren in New Vork bij-

een om de jongste Franse ateomproef
te bespreken. Zij zouden nagaan of er
kans is op het bijeenroepen van een
speciale zitting van de assemblee.
Secretaris-generaal Hammarskjoeld kar
daartoe eers 1 overgaan wanneer de
meerderheid van de bij de Ver. Naties
aangesloten landen zich hier voorstan-
der van verklaarl.

In een televisie-interview zei de A-
merikaanse senator Kennedy dat hij
een afspraak me4 de Russen to4 op-
schorting van kleine ondergrondse kero
proeven zal nakomen, indien hiij tet
president zou worden gekozen. Presi-
dent Eisenhower verklaarde vorig week
dat zon afspraak nie4 langer kan gel-
den dan tet he4 einde van zijn ambts-
periode, daar hij zijn opvolger niet wil
binden. Naar de mening van senator
Kennedy dienen alle kandidaten voor
het presidentschap zich over de kwes-
tie van de kernproeven uit te spreken
De senater zal vandaag bij voorvérkie-

zingen in Wisconsin de strijd aanbinden
tegen zijn rivaal voor de democratische
kandidatuur senator Humphrey.

Onderwijl wordt jn een wetenschap-
pelijk Brits rapport gezegd da 4 het ge-
halte steontium 90 in de Franse melk
met 4130/0 is gesiegen sedert het laatste
halfjaar tengevolge van kernproeven
die op het noordelijk halfrond zi>jn ge-
nomen.

Toestand in Z. Afrika
bijna normaal

In Zuid-Afrika is de toestand bijna
normaal, behalve in de omstreken van
Durban, waar tro epenvJ3rsterlcingen
zijn gezonden.

Het personeel van de drie hospitalen
in de sead zijn voor de eerstvolgende
48 uur geconsigneerd. De politie ver-
klaarde dat deze maatregel is genomen
nadat er strooibiljetten zijn gedistri-
bueerd waarin de bevolking wordt op
gewek* om mpt hun teuisblijt acjie
voort te gaan.

In tegenstelling tot de teestiand in
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BUITENLAND.
Het ergste in Z. Afrika

voorbij

Het afgelopen weekeinde is vooi
Zuid-Afrika voorbijgegaan zonder nieu-
we incidenten.
Waarnemers zijn van oordeel dat he
ergste nu wel voorbij is en da4 ondei
de Nigeriaansé bevolking gemaUgdei
elementen de overhand hebben gekre-
gen. De voorzitter van de oppositionelt
partij heeft aangedrongen op een nieu-
we aanpak van het rassenprobleem.
De Afrikanen zouden normale mensen-
rechten moeten worden toegekend. Hi;
bepleitte o.m. een grondige herziening
van de passenwet, die veertien dagen
geleden tet de ongeregeldheden hebben
geleid. De Anglicaanse bisschop van Jo-
hannesburg dr. Reed, een felle tegen"
stander van de apartheidspolitiek, heef:
onverwachts zijn standplaats verlaten.
Geruchten dat hij zou zijn gearresteerd
zijn tegengesproken.
Volgens de deken van Johannesburg is
hij naar het platteland gegaan om daai
rust ie nemen.
Persberichten zeggen dal de bisschop
van de gerechterlijke autoriteiten he
advies heeft gekregen in het openbaai
voorlopig geen verklaringen meer af 4e
leggen.

Half miljoen nietgenoeg
voor een Rembrand!

Op een veiling in Londen is een schil
derij van Rembrand 4 ui 4 de verkoop
genomen, ondanks een bod van ruiim
een half miljoen gulden.
Verwacht werd dat het meer dan eer
miljoen zou opbrengen. He 4 doek de
"Juno" dat 270 jaar lang zoek is ge-
wees4, werd in 1936 door de Nederland-
se bankier Van Aals4 gekoch4 voor ze-
venhonderd gulden. De crflecfcie Van,
Aalst bestaande ui 4 55 oude Hollandse
meesters brach4 in teteal rond 1,5 mil-
joen gulden op. De hoogste prijzen wer-
den gehaald door een porteet van Rem-
brandt van Fabricius en een landschap
van Hobbema, die elk 150.000 gulden
opbrachten.

Overeenkomst tussen
België en W.Duitsland

over mil. depots
België en West-Duitsland hebben eer

overeenkoms4 gesloten voor het ves4i-
gen van militaire depo4s op eikaars
grondgebied. De Westdui4se regering
heef 4 vorige week een soortelijk ver-
drag gesloten met Nederland.

Wordt Celebes
verdeeld ?

Naar het persbureau "Antera" meldt,
is de Indonesische regering van plar
het eiland Celebes te verdelen in twee
au4onome gebieden.

Celebes da 4 al twee jaar lang voor eer
deel in handen is van de rebellen vorm-
de tet dusver administratief een geheel

Soedan protesteert
tegen Frans kernproef
De Soedanese minister van Buiten-

landse Zaken Achmed Keir heeft in
Kharteem aan de Franse ambasadeur
een protesteote overhandigd naar aan-
leiding van de tweede Franse kernproef
van afgelopen vrijdag.
De regering van Soedan heeft haar ver-
tegenwoordiger naar de donderdag ir
Ghana beginnende Afrika-conferentie
opdracht gegeven alle Afrikaanse lan-

den te bewegen to 4 een gezamenlijke
actie tegen Frankrijk.
De regering van Ghana heeft gisteren
bij wijze van protest haar amassadeur
ui 4 parijs teruggeroepen, zonder even-
wel de diplomatieke betrekkingen te
verbreken.

Luchfmachttr. naal
zal Indon. piloot

berechten
De Indonesische straaljagerpiloot die

ervan beschuldigd wordt enkele palei-
zen van president Soekarno te hebber
beschoten, zal terechtstaan voor eer
luchtmachttribunaal.
Hij word 4 ook nog beschuldigd van he
beschieten van he 4 vissersdorp Tjilin-
tjing. Daarbij zouden 18 mensen zijn
gewond.

Industriële productie
der EEG

De industeiële produc4ie in de Europe
se Economische Gemeenschap lag vo-
rig jaar 50 procen4 hoger dan in 1953.
De vergelijkbare s4ijging in Groot-Bril
tennië was twintig procen4 en in de Vei
Steten elf. Van de zes Euromarktlanden
gaa4 West-Duitsland me 4 een teeneming
van 66 procen4 vooraan Nederland is
vierde me 4 een stijging van 44 procent..

Nationalisatie van Escompto
in Indonesië

He 4 Indonesische ministerie van Finan-
ciën heef 4 de nationalisa4ie bekend ge-
maak4 van de Nederlandsche Escompte
Mij in Djakarta.
De bekendmaking zeg 4 da 4 deze naas-
ting verband houdt met de politiek om
alle Nederlandse eigendommen te natio-
naliseren. De "Escompte Mij had sinds
december 1958 uitsluitend Indonesische
functionarissen en slond onder teezich1
van he 4 leger- een politieofficier en eer
vertegenwoordiger van de Bank of In-
donesia.

Storing door zonnevlekken
neemt af

De stering van de kortegolf radio, te-
lefoon telegraaf en telexverbindinger
als gevolg van een heftige zonnevlekker
actieviteit begint langzamerhand mindei
ernstige vormen aan te .nemen.
He 4 is echter niet te zeggen of de moei-
lijkheden spoedig helemaal ach4ei
de rug zijn.
Nederland

Gezantschappen Ned.
en Nepal verheven tot

ambassade
De Nederlandse en Nepalese rege-

ringen hebben besloten hun wederzijdse
gezan4schappen die geves4igd 2ijn in
New Delhi en Londen te verheffen to4

ambassades.
De diploma4iek vertegenwoordiger?

hadden al de rang van ambassadeur
voor de landen waar ze hun standplaats
hebben.

Verdeling onkosten
weerschepen

Vertegenwoordigers van vijftien lan-
den hebben in Den Haag een nieuwe
overeenkomst getekend over he 4 onder-
houd van weerschepen op de Atlan4i-
sche Oceaan
De overeenkoms4 gaat over de varde-
ling van de kosten, dei jaarlijks 12 mil-
joen gulden bedragen. Nederland had

bezwaren tegen deze verdeling en nam
daarom het initiatief tot de nu beëin-
digde conferentie.

Tot dusver bedroeg he1 Nederlandse
aandeel ruim 2 miljoen gulden. In de
nieuwe overeenkomst is dit bedrag mei
200.000 gulden verminderd.

Regeling gebruik menselijk
bloed en weefsels

Bij de Tweede Kamer is een wets-
ontwerp in behiandeling da* de be-.
doeling heeft he 4 gebruik te regelen var
menselijk bloed en menselijk weefsel
voor de medische wetenschap.

In de vaste commissie voor de volks-
gezondheid zijn stemmen opgegaan die
er op aandringen dat in de wet -elf
voorzieningen moe 4en worden getrof-
fen die voorkomen da 4 er ooi 4 werke-
lijke handel in deze tere zaken wordt
gedreven-

In het we4son4werp staa4 er namelijk
nie4s defini4iefs over vermeld. We 1

heeft de regering in de mo4ie van tee-
lichting verklaard da4 bij de versteek-
king van bloed en bloedderivaten aar
andere landen slech4s de laboratorium
kos4en en he 4 vervoer betaald moe4en
worden. Slechts organisaties 'ajls he 4
Rode Kruis mogen bij de levering wor-
den ingeschakeld, terwijl de douane bi;
he 4 passeren van de grens geen enkele
rol zal spelen.

De „Limburg” ten de
„Groningen”vergezellen

de Karel Doorman
He 4 ANP meld 4 dat he 4 vliegkamp-

schip "Karel Doorman" op zijn reis naai
Nieuw-Guinea en he 4 Verre Oosten za1

worden vergezeld door de onderzeeboo4-
jagers "Limburg" en Groningen".

Opheffing rijks
belasting academie

De minister van Financien heeft plan
nen om de rijks belasting academie in
Rotterdam op te heffen. Dit blijk 4 uit
een rappor 4 da is opgesteld door öen
crjmmissie, ingesteld om de stedie van
de belastingwetenschap onder de loupe
te nemen. Hfet blijkt hieruit dat de mi-
nister hoopt dat de academie binnen af-
zienbare tijd vervangen kan worden
door de stedie aan de gewone univer-
siteiten die dan de hogere functionaris-
sen moeten afleveren. De commissie
stond onder voorzitterschap van prof
Beel. Ze komt tot de conclusie dat toe-
komstige belastinginspecteurs hun ople
ding moeten krijgen deels bij de juri-
dische deels bij de economische facul-
teiten.
Piano-concert van werken

voor linkerhand
De pianis4 Cor de Groot heeft tijdens

een concer4 in besloten kring een aan-
tal werken voor de linkerhand uitga"
voerd, die speciaal door Nederlandse
componisten voor hem zijn geschreven
die nu hij - hopenlijk niet-voor goed -he4 gebruik van zijn rechterhand mis 4
Tien van de twin4ig toegezegde compo-
sities zijn nu in zijn bezi4.
Als zé alle 4win4ig af zijn, hoopt di
Stichting Domines de hele serie ui 4 te
geven.
Cor de Groot die zelf jarenlang conser-
vateriurnleraar is geweest meent da*
dit van groot belang is voor de muziek-
paedagogie. :.



Nieuw - Guinea van zee tot zee
doorkruist

GAISSEAU — EXPEDITIE TE
HOLLANDIA TERUGGEREISD

In het ochtend warme water van de
Pacific, ergens bij he 4 schiereiland Hol-
tekang, stend gisteren een Christus fi-
guur tet over de knieën in he 4 water.
Hij steeek zich over de volle zwarie
baard en reik4e de hand aan residen'
Eibrink Jansen van Hollandia die ui 4 de
vlerkprauw van de sleepboo4 "Lara"
naar land was geroeid." Mr. Gaisseau,'
zei de residen4 in het Engels, "ik wens
U van harte geluk me 4 he4 prachtige
resultaat van Uw expeditie"-

Pierre Dominique Gaisseau en Herve
de Maigret, de twee enige overgeblever
Fransen van de filmexpedi4ie die zever
maanden lang onderweg zijn geweest
hebben de monstertecht volteoid.
Wa 4 nog nimmer iemand voor hen pres-
teerde, he4 doorkruisen van Nederlands
Nieuw-Guinea, van Zuid naar Noord er
van zee tet zee, was tot een feit ge-
worden.

"Ik ben zeven maanden weggeweesi
en heb 14 kilometer 35 m/m kleuren-
film "geschoten", vertelt Gaisseau.
Veertien kilometer: d.i. langer dan de
weg van Hollandia naar Holiandia-Bin-
nen. Maar hij heeft reeds drie geluk-
wenstelegrammen ui 4 Parijs, da4 het re-
sultaa4 bijzonder goed is.

Gaisseau verwacht omstreeks juli me'
de montage die hij zelf doet, gereed te
zijn, waarna de film kan worden uitge-
bracht
Hij praa4 aan een stuk door ges4icule-
rend, zoals da 4 een rech4geaard Frans-
man betaamt. En me 4pathos.
Typerend is da 4 ui 4 zijn hele verhaal de
op4imist blijk 4, de man die, keihard er
bestend tegen alle ontberingen, een on-
verwoestbaar humeur bezit.
Op zijn gezicht ligt voortdurend een
lach, behalve als hij vertelt van die
dragers, eenvoudige Moejoes, zoals zr
zich gehouden hebben.
Van Kuwai4, die al4ijd haantje de voor-
ste en voor wie niets te veel was. Die
al4ijd de eerste was omzich aan te bie-
den als er vrijwilligers nodig waren

Dan word 4 Gaisseau ontroerd. Of var
die ene drager die vijf dagen lang werd
gedragen, dwars door het genadeloze
landschap, helling op helling af, ravijn
in ravijn uit, omdat hij zware brand-
wonden aan zijn been had. De Moejoe
die hem droeg hield hem met een band
om zijn hoofd, zoals ze altijd hun laster
dragen. Gaisseau genas de gewonde, te
zijn eigen grote verwondering binnen ?
dagen met .... zonnebrandolie!
Eenvoudig omda4 hij nie4s anders had
NIET OP KOMPAS

"Ik moe 4 te 4 mijn schande erkennen,"
zeg 4 Gaisseau verder "da 4 als ik mijr
oorspronkelijk plan om Nederlands
Nieuw-Guinea van Noord naar Zuid
had willen uiteoren, ik jammerlijk zou
hebben gefaald.
Je kvn4 wel een rivier s4roomafwaar4s
volgen, maar he 4 is onmogelijk stroom-
opwaarts je route ui 4 te stippelen.
Probeer Nieuw-Guinea met kapmes vn
kompas te doorkruisen en je faalt ever
eens. Voor het gebruik van een kompas
is een vast punt nodig, een punt dat je
kün* aien en waar je je op richten kun*
In de "Tunnel" van bomen waarin je je

in he 4 oerwoud bevind4, is da 4 niet mo-
gelijk. De enige manier is de rivieren te-
volgen.

Over de bevolking die hij op zijn
monstertecht is tegengekomen vertel 4
de expeditieleider, dat z ij vriendelijk
was. Het afsluiten van dorpen door mar
nen met pijl en boog is een teken van]
angst en zelfbehoud.
En dat i_ Gaisseau ten voeten uit: hij
heef 4 voor alles een uitleg en voor alles
begrip. Zo is hij ook helemaal nie4 ver-
wonderd dat de bevolking tetaal geen
verbazing teonde als zij ie4s nieuws zag
Al die moderne apparatuur en benodig-
heden die hij toonde had absoluut geen
belangstelling. "Die dingen zijn te ver
van hun fantasie vandaan, te ver boven
hun begrip. Zij hielden ons waarschijn-

lijk voor geesten, voor mensen ui 4 een
andere wereld."

Dan twinkelt het in zijn oogen als
Gaisseau vertelt Van die oude man, er-
gens in een dorp aan deze kant van de
Centrale Bergketen, wiens toespraak
hij op de band had vastgelegd.
Gaisseau zette hem de koptelefoon op
en lie4 hem luisteren naar wa 4 hij zo-
juist Z elf had gezegd. De oude heer was
in het geheel niet verbaasd zijn eigen
stem te horen.
Geen teek op zijn gezicht verraadde e-
motie. Hij luisterde slechts en za4 ken-
nelijk daarbij te bedenken, wa 4 hij in
zijn speech had vergeten.
Nauwelijks was de opname ten einde
of de man sprong op en begon zijn toe-
spraak opnieuw, breedvoerig en aange-
vuld!

Hongarije viert
bevrijdingsfeest

Een gro4e militaire plechtigheid was
gisteren he 4 hoogtepun4 van de plech-
tigheden ter viering van he 4 fei4 da 4
Hongarije 15 jaar geleden werd bevrijd
van de Dui4se beze44ing. Militeire een-
heden en par4ijformaties marcheerde!,
langs de plaa4s waar 4ijdens de opstand
van 1956 revolutionairen he 4 grote
stendbeeld van Stelin neerhaalden en
steksloegen. He4 voe4stuk is overgeble-
ven en daarop stelden de voornaamste
figuren van het bewind van Janos Ka-
dar zich op om de forma4ies voorbij
te zien trekken.

Bouw Asoeandam
vordert

Sbvjet ingenieurs hebben de tejfch-
nische gegevens gecompleteerd voor de
4weede fase van de bouw der Asoean-
darn in Egyp'e. Het Sovje4 nieuws agen'
schap Tass meldde da 4 he 4 aantel Rus-
sische specialisten dat bij de bouw van
de dam is betrokken verhoogd zal wor
den me 4 20 te 4 30. Onderwijl is in he 4
Amerikaanse congres een bedrag van
vele miljoenen dollars gevraagd om de
eeuwenoude gedenktekenen in de Nij 1

vallei, welke onder water zullen ko-
men te s4aan wanneer de dam zal zijn
gebouwd, te redden.

WEINIG WILD
Tussen beide zijden van de centeale

waterscheiding leven naar schat4ing een

Nog dit jaar een mens
het luchtruim in

In de Ver. Staten bestean plannen
om dit jaar een man 200 'mijl het lucht*

ruim in te zenden. Dit Zal een van de
zeven mannen zijn die momenteel een
speciale training ontvangen voor de
eerste menselijke luchtreis.
Het hoofd van het Amerikaanse natio-
nale ruimte en aeronautische admini-
stratie, dr. Cleeve zei dat de man in een
speciale ruimte capsule zal worden ge-
lanceerd van Cape Canaveral. Hij voeg
de hier aan toe dat een astronaut, maar
het zich laat aanzien, tegen het eind
van volgend jaar in een baan rond de
aarde kan worden gebrachti.

Chroestsjev thuis

Sovjet-pifemier Chroestejev is van
zijn bezoek aan Frankrijk in Moskou
teruggekeerd. Hij werd op he 4 vliegveld
begroet door president Worosjilov en
andere leden van he 4 presidium.

SJovjeï-premier Chraestejev bracht
vanochtend in het Leninstedion verslag
uit over -jjn Fra nse reis.
De Russische regeringsleider keerde gis-
teren uit parijs in Moskou terug.

Op zijn terugreis zond de Russische
premier een afscheids telegram aan pre-
sident de Gaulle.

Ook steurde hij telegrammen aan de
premiers van landen, waar hij over-
heen vloog. Een telegram is ook binnen
gekomen bij prof. de Quay.

In hun commentaar op deze reis
schrijven zowel New Vork Times als
de New Vork Herald Tribune dat
Chroestsjev zijn doe! om een wig te
drijven tussen Parijs en Bonn nie4
heeft bereikt.

Inmiddels zijn de Franse en statenlo-
ze communisten die op kosten van de
Franse regering een gedwongen vakan-
tie op Corsica hebben doorgebracht, tij.
dens Chroestsjevs bezoek weer naar
huis gebracht.

President de Gaulle vertrekt vandaag
naar Londen voor een driedaags bezoek

Nyassaland op weg naar
onafhankelijkheid

In Nyassaland heeft de enkele dagen
geleden vrijgelaten Afrikaanse leider
dr. Hastings Banda, zijn landgenoten
een nieuwe grondwe4 en een eigen re-
gering beloofd, als ze naar hem zouden
blijven luisteren.

Dr. Banda sprak voor een grote me-
nigte, ondanks het nog steeds van
kracht zijnde verbod voor het houden
van openbare bijeenkomsten. De poli4ie
knijp 4 namelijk een oogje dich4 wan-
neer he 4 gaa4 om verzamelingen van
mensen die gekomen zijn om uiterg te
geven aan hun vreugde over Banda's
vrijlating. Dr. Banda vertelde zijn ge-

hoor, da 4 hij de eerste bespreking over
een nieuwe grondwet voor he4 pro4ep-
teraat zou hebben met de Bri4se minisw
ter van Koloniën, MacLeod.

(vervolg op pag 4)



Durban zeggen politieraporten ui 4 Jo-
hannesburg da 4 de teestend da^r weer
normaal word 4. In Kaapsted werd gis-
teren verwach4 da 4 de Afrikanen nor-
maa 1 r?st hur. v.o::k _c_dcn gaan. De
Engelse bladen hebben verklaard dat _€
Ansli<"af*nse bisschop van Johannes-
burg. dr. Reeves zich schuil houdt om-
dat hij arrestatie vreest.

De bisschop staat bekend als een \p~
genstander van de apartheidspolitiek.

In Nieuw Zeeland heeft de Nationale
Arbeiders Federa4ie een beroep op d;e
regering gedaan he 4 voorgenomen spor4
bezoek aan Zuid-Afrika van een rugby
team nie4 te doen plaats hebben. De fe-
deratie is van mening dat de rugby
bond en de regering de plicht hebben de
Nieuw-Zeelandse sportmensen ;eger
repercussiae van de rassensteijd in Zuid
Afrika te beschermen-

5000 zielen. Tot hoog boven de 2000 me-
ter lopen zij nog nagenoeg naakt.
Zij zien er niel slecht uit, hoewel he4

me 4 de eiwi4-voeding treurig moe 4 zijn
gesteld. Slechts een enkele maal is de
expeditie een wild varken tegengeko-
men.

Zoals die ene keer teen een Papoea
politieagent domweg tegen een zwijn
opstommelde- Hij had teevallig geen wa
pejjs bij zich, maar de gedachte aan ver;
vlees na al die lange dagen van blikvoe-
ding deed hem geen ogen.blik aarzelen
Hij besprong het dier zoals een 4ijgei
doe 4 en schreeuwde om hulp. Zijn ka-
meraad snelde te hulp want (j e slagtan-
den van het varken hadden de agent bc
hoorlijk toegetakeld. De tweede kon he
zwijn vasthouden, waarna de derde a-
gent, die op het hulpgeschreeuw was al
gekomen, het dier kon doden.

Zo vertel4 Gaisseau, nu en dan aange
vuld door de jonge Maigret, van de bele
venissen van de expeditie.
Weinig hoor je hun echter praten over
de ontberingen, de ellende, de koude
tijdens de "sprong" over de ruim 10.50C
voet hoge Ceateale bergketen. Weinig

ook van he 4 laatste deel van de techt,
4oen Sertere en Delloye al vertrokken
waren en vooral het stek tessen de Sot
ger en Molofrivier dat vergeven was
van de bloedzuigers en muskieten.
Maar teen wij tet slo4, de telk en gids
Kotenon- over wie Gaisseau hoog opgaf
vroegen of hij op de volgende expedi4ie
van Gaisseau mee zou gaan, zei dit kind
van he 4 land: Tidak Tuan, .. . dank
U wel. Eenmaal is voor mij genoeg- Ik
moe 4 tech leven . . . . !

Nehrce geeft les in
wellvendheid

Premier Nehroe van India heeft z ij n
afkeuring uitgesproken over de plan-
nen van enkele groeperingen om anti-
Chineae demonstraties te organiseren
tijdens het komende bezoek van de
cbinese premier Tsjoe En-lai. Nehroe
zei op een massabijeenkomst in Raico*
in de staat Bombay dat Tsjoe En-lai
naar India komt als gast Van de Iry-
dische regering en dat demons4rai''es
tegen een gas 4 indruisen tegen alle rei-
gelen van wellevendheid.

Verdrag vanMuchen
(1986)wordt van stal
gehaald

Op bijeenkomsten in verscheidene
Wes4duitse steden is gisteren geëist da4
de twee miljoen ui 4 Tsjechosi*|owakije
verdreven Sudeten-dui4sers het recjht
krijgen naar hun geboorljeland terug
te keren. In Aken verklaarde een par-
lementslid, dat he 4 Sudetengebied krach
tens het in 1938 gesloten aceoord van
München bij Duitsland behoor 4. Op een
andere bijeenkomst sprak de West-
duitse minister van Transport Seebohm

Vervolg van pagina I
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GEBOREN:
WILLY RICHARD

Hollandia, 3 april 1960.
Fam. E.R. Toorop—Verbouwen.

lic VERANTWOORDING
SPIJTOPTANTEN

Vorig Saldo f 11967,13
Bijdrage Sarmi postwissel
R.S. Velteuysen (sterting Hr.
Soleer) f 300,—
Opbrengs4 VHO Selec4iewed-
strijd (storting Hr. Scheuer( f 170,9 C
W.A. de Kraker f 25,—
Totaal: f 12463.0»

ATTENTIE DAMES
de KÉRKO BLOUSES zijn bij "JOSSY"
gearriveerd.
Ook kunt u de kaarte*i voor de ino_e-

show bij ons kopen, die 21 mei in hp
H.B.S. gebouw zal wiorden gehoud|.v
Prijs f 1.5« _"_:. Met iarAl**>!"rg vii
TH*?- ecrxtptet.
Wacht U niet te lang, een beperkt aan-
tal kaarten.

TE KOOP:
Moderne ronde box met matrasje, op-
klapbaar en lichtgele verstelbare baby
sportkar met regenkap en voe4rem, bei-
den z.g.a.n.
t.b.b. Mevr. Y. Marlens, Jobe-ste. Hol"
landia-Binnen

De uitdelingslijs 4 van de herva44e vet
effening inz-ake het faillissement Chi
Th. Ruchtie is verbindend geworden.
De Residen4 te Hollandia, uiteefenen-
de de bevoegdheden en verplichtingen
toekomende aan of rustende op de Wees
kamer.
OP KORTE TERMIJN GEVRAAGD:

GEROUTINEERDE TYPIST(E)
voor tewerkstelling ter Gouvernement*
secretarie. Voorwaarden nader overeer
te komen.
Aanmeldingen ter Secretarie.

MS. "KAROSSA"
vertrek Hollandia Donderdag 7 april te
07.00 uur Embarkemen* passagiers
Woensdag te 2000 uur.

filmprogramma
ORIËNT THEATER

vertoont heden 5/4 een gewijzigd pro-
gramma: de imposante film

"SAINT JOAN"
(Jeanne d'Arc)

OHo Preminger's regie, naar het beroeir
de boek van Bernard Shaw.
Me 4 Richard Widmark, Jean Seberg en
Richard Todd. Groots, indrukwekkend
spectaculair- Een der grootste films var
onze tijd, met duizenden medewerkers.
Sentani heden 5/4: "INDISCREET"
met Gary Grant.
Holl. Binnen morgen 6/4:
"SHE PLAYBD WHIT FIRE" mei

Arlene Dahl.

ÓSafeifei7f ddDIEEIOIE!R_ heeft ontvangen:

Ringers & Cadburry.
Chocolade - Paas=artikelen.

EDO 7-4 Donderdag RÖULETTEN 4e
20130_uur.
He4 adres voor fondant Paaseitjes, fi-
guren, Paastaarten vanaf f. 12,50

DE VAKMAN

d.adiopi'ograiiima
DINSDAG, 5 APRIL 1960.

20.00 uur: Nieuws; weerberich4. 20.1*
uur: Muziek op verzoek. 21.00 uur: Bui-
tenlands weekoverizch4 door dr. L. de
Jong. 21.00 uur: "Van liefde en geluk"
Rudi Schurick, zang en diverse orkester
21.30 uur: Promenade-concert door he
Promenade-orkest 0.1.v. Karel Laou4.
a. Staba4 Mater, Dick Visser; b. Missa
Saluteris, Leo Beerends- 22.04 uur Resi-
dentie Grkcsi c.l.v. Willem van Ctterioc
tl^.l\ <~uri?k van Schumann, Sain'
Saeris en Weber. 22.3. uur: Ui4 de mm
sic-box. Allerlei. 2300 SLUITING.
"NA DE DOUCHE"
Di* progTamnïa word*< elke v-fekjkdag
uitgezonden van 06.30 uur tot 07-30 uur
He 1 bestaat u jt gevarieerde ochtendmu-
ziek en op maandag, woensdag en vrij
dag onderbroken door de ochtendgym-

nastiek olv. Lien Dreese (van 07.00 uur
tet 07.10 uur)

"MUZIEK IN DE OCHTEND"
Van maandag tet en me 4 vrijdag, lichte
klanken (gr. pi.) om 10.45 uur ont-
broken door de "Rong-Express"
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