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Moordaanslag op premier Verwoerd
Door twee kogels ernstig verwond.

Koningin Elizabeth van Engeland en premier Dlefenbaker van Canada heb-
ben tegenover de Zuidafrikaanse premier Verwoerd die bij een moordaan
slag werd verwond in een telegram hun ernstige bezorgdheid uitgesproken.
Volgens een medisch bulle4in ui l

Johannesburg maak 4 premier Verwoerd
he 4 goed. Hij heef 4vrij ernstige verwon-
dingen opgelopen. Een kogel brak zowe 1

zijn boven- als zijn onderkaak en de
4weede drong in een oor.
De dader van de aanslag blijk 4 een
blanke landbouwer uit de omgeving var
Johannesburg 4e zijn: David Pra44, die
ook eigenaar is van een fabriek. Pra| f
bevond zich op he 4 gro4e 4errein van de
ten4oons4elling in Johannesburg omda'
hij 404 een van de organiserende comi-
tees behoorde.

De Canadese premier John Diefen-
baker heef 4 de Hoge Commissaris var
zijn land in Pretoria opgedragen c|n
krach 4ig bij de Zuidafrikaanse regering
te protesteren tegen de arrestatie van
Norman Philips, verslaggever van he
Canadese-blad "Toronto Star".
Philips is gearresteerd omdat hij naai
zijn blad een verslag wilde sturen dat
volgens de Zuidafrikaanse regering ge-
gen tessen beide landen,
varen inhield voor de goede betrekkin-
Het verslag is niet naar Canada ver-
stuurd en de inhoud is niet voorgelegd
aan de Canadese Hoge Commissaris.
Philips was in de oorlog een van de
tepreporters. Een 4ijd is hij toegevoegd
gewees4 aan de Nederlandse regering.
Zijn reportages over Zuid-Afrika mun4-
ten de laatste 4ijd ui 4 door hun grondige
beschrijving van de situa4ie.

De oecumenische raad van kerken in
Nederland heef 4 in een brief aan 22!
kerken in Zuid-Afrika laten we4en da'
zij verontwaardigd en on - .->_} is over
he 4 gebuik van geweld in ó.. dpar4heids-
poli4iek. De Afrikaanse kerken worden
opgeroepen om al het mogelijke 4e doer

V.N. voor vrije vaart
door Suezkanaal

Zowel de secreteris generaal van d(
Ver. Na4ies Dag Hammarskjoeld, als de
Israëlische delega4ie bij de Volkerenor-
ganisatie hebben een verklaring mee-
geven over de vrije vaart door he 4 SueJ
kanaal. Hammerskjoeld kondigde aan
da 4 hij nieuwe pogingen zal ondernemer
om he 4 kanaal opengesteld te krijger
voor alle schepen. De Israëlische dele-
gatie verklaarde dat de regering in Tel
Aviv zal blijven aandringen op vrijf
vaar 4 door he 4 Suezkanaal, ook vooi
haar schepen.

om te bereiken da 4alle rassen op grond
van gelijkheid worden behandeld.

De Braziliaanse presiden4 Kubischek
heef4 he 4 voetbal4eam van Sao Paulc
verboden een serie vriendschappelijke
wedstrijden in Zuid-Afrika 4e spelen.
Hij deed di 4 in antwoord op een pe4i4ic
van tienduizenden Brazilianen die zich
tegen de Zuidafrikaanse apartheidspoli-
tiek verklaarden. Ze schreven o.m. dat
de Braziliaanse voetbalclubs niet beho-
ren te spelen in 'n land waar negers ze
genadeloos worden behandeld.

De ongeregeldheden in Zuid-Afrike
zullen volgens de minister van Buiten-
landse Zaken L"uw niel leiden tot een
verandering in he 4 beleid van zijn rege-
ring. Minister Louw zei in een vraagge-
sprek voor de Engelse radio, dat ei
hoogstens op punten van onderge-
schikt belang wijzigingen in de apart-
heidspolitiek kunnen worden verwacht
doch da 4 de grondslag van deze poli4iek
zaï blijven gehandhaafd.
Wij denken er nie4 aan, aldus de be-
windsman, he 4 lot van de Unie in han-
den te leggen van de zwarte bevolking.

Wij streven naar de ontwikkeling van
de woongebieden voor Bantoes, zo ver-
volgde de minister, en wij willen hen
rijp maken voor volledig intern zelfbe-
stuur.
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Amerikaanse senaat neemt
wetswijziging burgerrechten aan
De Amerikaanse senaa4 heeft vrijdaj

avond het veelbesproken wetsontwerp
4ot wijziging van de burgerrechten me;
de gro4e meerderheid van 41 tegen 18
stemmen aangenomen. De 18 tegensterr
mers zijn de handnekkige zuidelijke se-
nateren die 8 weken lang het deba4 heb-
ben opgehouden door middel van de zo-
genaamde Filibustertaktiek da4 is he
he4 houden van eindeloze redevoerin-
gen die vaak nie4s me 4 de zaak te ma-
ken hebben. Het wetsvoorstel voorziet
in een veel groter zekerheid voor de
Amerikaanse negerbevolking tijdens vei
kiezingen en bij de integratie van he*
onderwijs.
Op 24 maart had het Huis van Afgevaar
digden al een compromiswetsvoorstel
aangenomen maar de senaat js veel ver-
der gegaan dan het Huis.

In het senaatdebat hebben de demo-
craten en de liberaal denkende repu-
blikeinen het samen opgenomen tegen
de orthodoxe zuiderlingen.
He 4 geamendeerde voorstel moet nu
weer terug naar het Huis van Afgevaar
digden. Wanneer da 4 er zijn goedkeu-

ring aan heeft gehecht en president
Eisenhower he 4 ondertekend, kunnen
vele negers in de zuidelijke s4a4en voor
het eerst meedoen aan de algemene
verkiezingen.

Nieuw onderzoek in de
ramp met de Hugo de

Groot
De Raad voor de Luchtvaar4 heef4 eer

nieuw onderzoek gelas4 naar he 4 veron-
gelukken van de KLM-suppercons4ellf
tion "Hugo de Groo4" die 14 augustus
1958 bij he 4 lerse vliegveld S'hannon in
de A4lan4ische Oceaan stor44e.
Aanleiding te 4 deze verrassende stap u
de aanwijzing da 4 zich aan boord var
he 4toes4el een of meer personen hebber
kunnen bevinden, die slach4offers kun-
nen zijn gewees4 van een poli4ieke aan-
slag. De raad heeft de aanwijzing kop-
geleden gekregen ui 4 een Nederlandsr
bron, die wel word4 verzwegen, maai
die gekwalificeerd word 4 als hoogs 4 be-
trouwbaar en uiterst ernstig wordt ge-
nomen.
De raad is van oordeel dat het onder-



zoek naar de 'ramp zoals he 4 tet nu tee
is gedaan enkele pun4en onopgehelderd
laa4. Deze technische problemen wordeo
nader bekeken.

De '-Hugo de Groo4" verongelukt
kort na de s4art van Shannon naar de
Ver. S4aten. Alle 99 inzittenden kwamen
bij de ramp om he4 leven.

BOAC doet weer Egypte
aan

Voor het eerst sinds 3V2 jaar zal de
Britse luchtvaart mij. BOAC Egypte
weer aandoen. De relatie tussen Egypte
en de BOAC werd in oktober 1956 ver-
broken naar aanleiding van de militaire
operaties die de Engelsen in Egypte on-
dernamen, teen Nasser het Suezkanaa'
nationaliseerde.
Nu hebben de Engelsen weer vergun-
ning gekregen om in Egypte te landen
en van zondag af kunnen weer BOAC-
vliegtuigen neerstrijken op het vlieg-
veld van Cairo. De luchtvaartmaatschap
pij zou via Cairo vier re4ourvluchter
onderhouden naar Pakis4an, India er
het Verre Oos4en.
Russen willen ontwapeningsonderhandelingen

opschorten
De Amerikaanse minister van Buiten-

landse Zaken Herter heeft 0p een pers-
conferentie in Washington meegedeeld
da 4 volgens aanwijzingen de Russen de
ontwapeningsonderhandelingen voor zet
weken willen opschorten.
Deze periode zou eind van deze maand
moe4en ingaan. Herter liet doorscheme-
ren da4 de schorsing wellicht 404 doe!
heef 4 premier Croes4sjev in s4aat te
stellen op de conferen4ie van de Gro4e
Vier in Parnijs nieuwe voorstellen !c
doen.
Herter heeft gezegd dat de opschorting
van de ontwapeningsbesprekingen ii
Geneve voor de tijd van zes weken naai
zijn mening te lang is. Herter verklaar-
de echter er niet op te zullen aandrinJ-
gen dat de kwestie, nu men het er over
eens is geworden, opnieuw word 4 be-
zien.

Soekarno in Bulgarije

President Soekarno van Indonesië is
uit Joegoslavië in Bulgarije aangeko-
men. Hij zal daar drie dagen blijven.
Voor zijn vertrek uit Belgrado gaf Soe-
karno samen met president Tite een vei
klaring uit. Daarin wordt gezegd dat op
de komende topconferentie in Parij,c
niet alleen de grote mogenheden, maar
ook de andere landen, gelegenheid moe-
ten hebben zich te laten horen.
Oherlander met vakantie

op moment van debat
De Westduitse minister voor Vluch4e-

lingenzaken Oberlander is juis4 voor he*
begro4ingsdeba4 over zijn departement
me 4 vakantieverlof gegaan. Prof. Ober-
lander is van Russische en Oos4duitse
zijde beschuldigd van medeplichtigheid
aan de moord op Joden in de afgelopen
oorlog. Hij heef 4 deze als leugens van de
hand gewezen. De socialistische opposi-
tie in het Westdui4ke parlement had aar
gekondigd bij het debat over Oberlan-
ders begroting een parlementair onder-
zoek te zullen eisen naar hel verleden
van de minister.

Na overleg tussen regeringspartij er
en oppositie werd besloten he 4 deba'
tot vijf mei ui 4 te stellen.
Aangezien miniser Oberlander op 1 me:'

55 jaar word 4 en reeh4 krijgt 0p een
minis4erspensioen wordt in Bonn alge-
meen aangenomen da 4 hij nie4 meer in
he 4 regeringskwartier zal 4erügkeren.

Nehroe ook naar
Nasser

Premier Nehroe van India zal in aan-
sluiting op zijn reis naar Engeland van
de volgende maand waar hij een bij-
eenkomst van premiers ui 4 de Britse
Gemenebestlanden zal bijwonen, eer
bezoek brengen aan de Ver. Arabische
Republiek. Hij is daartoe uitgenodigd
door president Nasser die op hel ogen-
blik een twaalfdaags bezoek brengt aar
India. Nasser heeft ook de Indische
president dr. Prasad uitgenodigd.
Wordt nieuwe regering

in Italië weer ontbonden ?
De nieuwe chris4en democra4ische re-

gering in I4alië heeft in het Huis van
Afgevaardigden een vertrouwensvotum
gekregen, maar verteonde nog geen uui
la4er al de eers 4e tekenen van ontbin-
ding. .
De meerderheid van 300 4egen 293 sten-
men werden verkregen dank zij de
steun van 24 neofacisten en enkele mo-
narchisten en daarmee namen een mi-
nister en een staatssecrettris geen ge-
noegen. Zij boden premier Tambron
meteen hun ontslag aan. In Rome word1
er rekening mee gehouden da1 dit voor-
beeld door de anderen zal worden ge-
volgd.
F ilmstakingten

einde
In Hollywood zouden zaterdag vooi

he 4 eers4 sinds een maand weer filenop-
n?m?n worden semaak4. De staking var
de acteurs die een deel van de verte-
ningsrechten eis4en van oude films die
voor de televisie komen, is 4en einde.
De filrnmaa4schappijen hebben erin toe-
gestemd een deel van deze rechten te
s4orten in het ondersteuningsfonds van
de 14.000 filmsterren.
Bestuur Euromarkt ontwerpt

regeling
Het dagelijks bestuur van Euromark4

heeft regelingen ontworpen die het mo-
gelijk moeten maken dat na 1963 elke
onderneming uit een van de zes aange-
sloten landen zich kan vestigen in eer
ander land van de gemeenschap.
In elk van de Euromarktlanden zuller
voor bedrijven uit de andere vijf lan-
den dezelfde wetten gelden als voor de
eigen bedrijven.
Oorlog aan sprinkhanen

in Afrika en Azië
Afgevaardigden van dertien landen

hebben in Rome een zesjarenplanover-
eenkomst gesloten, met het speciale
fonds van de Ver. Naties en met de
voedsel- en landbouworganisatie vooi
de vernietiging van sprinkhanen ir
Afrika en Azië.
De dertien landen hebben zich verplich'
om samen het bedrag van ongeveer
5 miljoen gulden bijeen te brengen als
bijdrage in de campagne tegen de vraat-
zuchtige insecten.

KLM vervoert Am. show
naar Moskou

Een van de grootste en misschien we'

he 1 grootste commerciële luchttrans-
port in de geschiedenis wordt de vol-
gende week uitgevoerd door de KLM
die me 4ach 4 grote vliegtuigen de hele

Amerikaanse show "My Fair Lady"
overvliegt naar Moskou.
Actrices, acteurs, technici, grote draai-
tonelen, decors en rekwisieten gaar
vandaag en morgen aan boord.
In de loop van woensdag passeert de
hele troep Amsterdam, bij een koiite
tussenlanding aldaar. Maandag volgen-
de week moet alles klaar zijn voor de
eerste voorstelling in het Moskouse
Stanislavsky-theater. Het hele 4ranspor'
omvat ongeveer 2500 rekwisieten teza-
men met een gewicht van 65 ten.
"My Fair Lady" is de Brodway-bewer
king van Bernard Shaws Pygmalion.

W.Duitsland protesteert
in Moskou

De regering van West-Duitsland heef'
een protest ingediend bij de regering
van de Sovjet-Unie tegen de aanvallen
die de Russische premier Chroestsjev
op WestJ-Duitsland heeft gedaan tijdens
zijn bezoek aan Frankrijk. In de pro-
testeota die eergisteren op het ministerie
van Buitenlandse Zaken in Moskou
werd overhandigd, worr. gezegd dat
Chroestsjev het Franse volk een te4aa]
verwrongen beeld heeft gegeven van
de poli4ieke houding van he 4 volk en
de regering van Wes4-Dui4sland.

Ned. klokkentoren
wordt overgedragen

aan Amerika
Op 5 mei zal de Nederlandse.klokken

toren in Arlingten bij Washington wor-
den overgedragen aan de Amerikaanse
minister van Binnenlandse Zaken. De
40 meter hoge toren en het 49 klokken
tellende carillion zijn een geschenk var
het Nederlandse volk uit dankbaarheid
voor de.Amerikaanse hulp tijdens en m
de oorlog.
Het carillion is al op 5 mei 1954 overge-
dragen en toen voorlopig opgehanger
Washington, totdat ook de toren klaar
zou zijn voor de overdracht.
Amerikaanse toeristen

in Europa
Een groep Amerikaanse toerister

kwamen gisteren in Rotterdam aan me 4
de Maasdam van de Holland-Amerika
lijn, om een vakantie in Europa te be-
ginnen van een half jaar. Zij zujlen een
maal aan de wal me' hun eigen aute en
caravans door Europa trekken. Zesen-
vijf4ig auto's me 4 caravans zijn za4er-
dag reeds per schip in Ro4terdam aan-
gekomen. Deze reis is voorbereid door
de Amerikaan Wally Byon die me' he 4
organiseren van dergelijke grootscheep-
se kampeerreizen in 1952 is begonnen.

Tweede Kamer smult
van N.G. chocolade

In de middagvergadering van dins-
dag lag op de regeringstafel in de Twee
de Kamer een keurig pakke4. He 4 ge-
heim daarvan werd bewaard to4 in de
avondvergadering teen s4aatssecre4aris
804 sprak over he 4 succes van de ca-
cao aanplant in Nieuw Guinea. Na de
vergadering lie4 de staatsecretaris de
Kamerleden proeven van deze choco-
lade, die is vervaardigd ui 4 de eers4e
Nieuw Guinea aanplant.
Mr. 804 wenkte, daar de vergadering
al was geëindigd, ook de parlementaire
pers naar beneden en allen zowel leder
als journalisten vonden die kwaliteif
voortreffelijk en waardeerden de par-
lemen4aire chocolade fuif, zeer.



KRIS EN KRAS DOOR
HET NIEUWS UIT NEDERLAND

Nederland zwerm 4 ui 4 als een bijen-
volk dat een 4ip voor honing heeft g|eV-
had, op een zomerse dag. Zo ook op
vorige week zondag teen een tcoipë,-
ratuur steeg tet 20 graden Celcius, waai
mede het S ein voor de zonneterrasjes
aan de kust maar ook midden in Am-
sterdam was gegeven.

Rotterdam met zijn Floriade zag hiei
een on4zaglijke schuivende meningte op
zich toekomen. De druk4e bij de ingang
van deze expositie was al zo groo4 da^
het voetje voor voetje ging.

In Ams4erdam waren er maar 400
agen4en ex4ra op de been om de dui-
zenden auto's en tienduizenden men-
sen die naar de wedstrijd Nederland
Bulgarije of naar c_> Huishoudbeurs
op weg waren, binnen de lijnen te hou-
den. Op de Huishoudbeurs werd zon-
dagmorgen de miljoenste hezoeker be-
groet met een mixer, een babywandel-
wagen, een strijkijzer, scheerapparaa4
en een vliegreis naar Majorca. Vreemde
combina4ie hoor, maar enfin, het draagt
allemaal bij om in de len4esfeer te ko-
men.

De studenten van Nijenrode, het op-
leidingsinstituut waar de Nederlandse
jongens voor het werk in het buiten-
land worden opgeleid, hebben in ;één
nachtvoorstelling 12000 gulden opge-
bracht voor de getroffen Marokkaanse
stad Agadir.
Dat Was weer Nederland op best
Altijd geven. Geven voor hier en overa1
op de wereld waar maar te geven is.

In Oos4 Flevoland werd enige tijd
geleden rie4 uitgezaaid voor de bodem-
verbetering. Dat moest men nu weer
kwij4. Wat kon men beter doen dan he
verbranden. Zo ze4ten de onafzienbare
velden als een fakkel de wolken in|
lich4erlaaie, wat nogal enige onrust in
de hoofds4ad zaaide. De brand leverde
nog vruchtbare as op dit keer.

In Drente en Limburg gingen omda'
er al een 4ijd geen regen viel, door
ach4eloos weggeworpen sigarettenpeuk-
jes bos en hei in vlammen op. Ze moes-
ten die rokers maar eens een droge tijd
in Australië laten doorbrengen. Daar,
krijg je in de droge 4ijd voor het weg-
werpen van een brandend peukje een
boete waar je van rilt. Een andere stra'
waarmede de peukjqsweggooiers he4 we'
zouden leren zou misschien zïjnj ;he 4
peukje - nie4 brandend - te laten op-
eten. Of zo ie4s, als U begrijpt wat ik
bedoel.

En dan is het hospitaalschip "Henry
Dunant" met 70 bedlegerige patiënten
aan boord weer met vaartochten door
Nederland begonnen. Nu de zon aardif
begint mee te werken aan de ontplooini
van de Nederlandse voorjaarsweelde,
zullen de patiënten wel gauw wat van
de bloeiende boomgaarden zien. Dat
men de medewerking van de zon kan
verwachten, wordt verteld door De
Bilt, die zei dat de oceaan stbrirtóen
door een gebied van hoge druk bovien
Scandinavië op Engeland en Schotland
afschampen en daardoor genoodzaakt
zijn naar de oceaan, waar zij geboren
werden, terug te keren. Zijn wij even
bon af in Holland.

Uit Den Haag is bericht ontvangen
dat prinses Margriet als lidmaat van
de Ned. Hervormde Kerk in Soest haaj
belijdenis zal doen op de eerste pink-
sterdag.

We weten het niet meer aan dez,e
zijde van de oceaan. En het interes-
seert ons toch wel.
Omdat het de spijtoptanten betreft
waarvan de ene zegt dat de Zuiderkruis
ze zal gaan halen, terwijl andere zeg-
gen dat het de Johan van Oldenbarnev
veld zal zijn. We zijn er hier niet meer
zo zeker van. Wij dachten dat <je Jo-
han reeds enige tijd geleden voor sloop
werd verkocht, maar willen geen tijd
verliezen met het op te zoeken.

Nu zul je de herrie in Holland heb-
ben: dertig Haagse sigarenzaken bel-
ginnen met de verkoop van pocketeooks
Omdat dat nu mag van e Hoge Raad
der Nederlanden.

Wat doen de pocketbooks verkopers
nu? Gu4 gu4, kunnen we hier niet ook
wat gaan perfectioneren en al die tokctoko beweging in Nieuw Guinea, watmeer lijn geven. Hebben we prolmpfl
weer ambtenaren te kort.

Het Oranje Nassau museum is uit
Den Haag overgebracht naar Delft, waai
het word 4 opgenomen in de collectievan het Prinsenhof, dat eeuwen gele-
den de woonplaats van Prins Willem
de Zwijger was.

Naar ze in Amsterdam vertellen viel
de schade in het Tuindorp Oostzaan watmee. Omdat zoveel wakkere bewoners
hun meubilair wisten te redden.
Bijna 4 miljoen schadevergoeding isnu uitbetaald, maar da 4 gaat nog weleven door.
Maar, tussen ons, mogen wij blij zijn
da 4 we op tjo4ten wonen.

Ro4terdam kan je voorrekenen d .ter dagelijks 30.000 mensen naar de stadkomen om er hun werk 4e doen. Da'3is heel wat, er gaan er 11 en een hal|f
duizend bui4en de stad he 4kos4je haler
Saldo dus ongeveer 18.000. Enfin, dfe
vervoersmaatschappijen moe4en ook le-
ven!

We zijn in Rotterdam. Daar kom 4 inhet Groo4handelsgebouw op de zevende
verdieping een bioscoop. Niet zon ge-
wone maar van zo hoog mogelijk ar-
4istiek niveau. We mogen die bioscoop
vas4 wel een culturele noemen.

In de Nescos, in Groningen werken
twaalf scheepswerven samen. Nescos
in nie4 een water m&ar een maatschap-
pij om he 4 duidelijk 4e stellen. Nu'wil
len de werven een nieuwe grote werf
s4ichten voor he 4 maken van grote kus^
vaarders en kleine snelle motorscheper
voor goederenvervoer. Maar na4uurlijk
moe4en ze daarvoor de werf aan een
vaarwater bouwen da 4 een goede zee-
verbinding heeft. Daar is het nu toch
ne 4 om begonnen.

De ANWB in Utrecht is de jaarlijkse
driedaagse nationale verkeerstechnische
leergang begonnen. Nie4 voor chauffeui
monteur, maar voor dfe verkeersweten-
schap op de wegen. Is dat iets J>ijzonr
ders in Nederland. In Hollandia kun je
dachten wij, 4weemaal in de week vooi
zon cursusje bij de AMC terecht.

Haagse Courant over
de „Karel Voorman”

De militaire medewerker van de Haag
se Couran4 schrijf 4 in dit blad over de
verdediging van Nieuw Guinea: "He*
doe 4 deugd da 4 de regering met de reis
van de "Karel Doorman" maatregelen
neem 4 om aan de steeds groeiende drei-
gingen rondom Nederlands Nieuw Gui^
nea he 4 hoofd te bieden. Waar he4 smal-
deel zich ook zal bevinden, de aanwe-
zigheid in de nabijheid van he 4 bedrei-
de gebiedsdeel zal de veiligheid daan-
van garanderen dank zij de strategische
mobili4ei4 die een wezenskenmerk van
de vloot is. De heer Burger die van me-
ning is da 4 vlagverteon nie4 veel indruk
maakt, moge zich herinneren, da 4 dit-
zelfde middel precies tien jaar geleder
door zijn eigen par4ij als regeringspar-
4ij in ons andere rijksdeel, de Wes4,
onder vrijwel gelijke omstandigheden
niet succes is toegepast. Overgaande
op de verdere verdediging van Nieuw
Guinea zegt de schrijver, dat de hoofd
zaak is, dat het vacuüm dat heerst' op
het stek van het luchtoverwicht en he4
tekort aan mobile landmacht-
<sterkte word 4 opgeheven. Nedferland
dient echter defensiekos4en van blijven
de aard voor Nieuw Guinea 4e aanvaar
den voor de rest van de tijd dat daar
onze zelf opgenomen taak ligt. Daar-
naast dient onverwijld de vorming van
Papoea eenheden ter hand te worden
genomen. Dit stokt (naar verluid 4) mo-
menteel op he4 vaststellen van hun ad-
minisratieve states. Da 4 is te be4reuren
en wij vragen ons af of de Marine dan
geen gelijke oplossing kan vinden als
voor de wereldoorlog teen het Ins4i4uu4
van Inheemse schepelingen bestend
waarbij de autochtene bevolking op In-
dische voorwaarden ui4slui4end in het
toenmalige Nederlands Indië diende.

He 4 is onaanvaardbaar, da 4 een snel-
heid vereisende noodzakelijke defensie
maatregel uitsluitend op administratieve
gronden st.is.e_..''

KLM-Landingsrechten

in Tweede Kamer
In an4woord on een vraag heef 4 de

voorzi44er van de Tweede Kamer dr
Kortenhorst meegedeeld,, da 4 he 4 Ameri
kaanse Huis van Afgevaardigden geen
Kennis hee« kunnen; nemen van de
brief die hij in februari heef 4 gezonden
aan de voorzitter.
Daarin deelde hij mee dr>4 de Tweede
Kamer he 4 unaniem betreurt da 4 op-
nieuw landingsrecht in Los Angelos
zijn geweigerd aan de KLM. Door de
werkwijze in de Ver. S4aten is di 4 schri:
ven alleen aan de voorzitter van het
Huis ter kennis genomen. Na een ver-
zoek van die strekking beloofde dr. Kor-
tenhpr'# om te onderzoeken of het)
dienstig is een afschrift van die brief
te zenden aan de leden van he 4 Ameri-
kaanse Huis persoonlijk.

Verhoging steun aan
repatrianten

De uitkeringen tet steun aan repa>
trianten uit Indonesië zijn verhoogd
om ze aan te passen aan de gestegen
lonen in verscheidene bedrijfstakken.
Ook is bij deze verhoging rekening ge-
houden met de algemene compensatie
voor de huurverhoging. De verhogingen
komen neer op 5 procen4 plus vier gul-
den per week huurcompensatie.



En*ge kennisgeving.
De heer en mevrouw Jannink-Boonstra
geven met grote blijdschap kennis van
de geboorte van hun zoon:

GERHARD
Hollandia-Sentani 9 april 1960

Fokker Friendships
terug op Schiphol

Een tweemotorige Fokker Friend-
ship F 27 is van zijn zesweékse reis
door Afrika op Schiphol teruggekeerd.
In een 12-tal Afrikaanse landen is het
toestel gedemonstreerd.
De belangstelling voor di 4 vlieg4uig
black bijzonder groot en de Fokkerfa-
brieken verwachten verscheidene op-
drachten. To4 dusver zijn al 155 Fokkei
Friendships bes4e!d waarvan er 105 zijr
afgeleverd.

Kinderpostzegels 1359
De kinderpostzegelactie 1959 heeft eer

netto-opbrengs4 opgeleverd van 3 mu-ggen 350.000 gulden. Da 4 is 3 ton meer
dan he 4 jaar tevoren 4oen de kinderze-
gels een bedrag inbrach4en van ne.lte!
boven de 3 miljoen. De opbrengs4 gaal
o.m. naar tehuizen waar ongeveer 100
000 kinderen wonen. Bovendien kan alf
extra projekt de bouw worden begon-
nen v. . een nieuw paviljoen aan he4
asthma-centrum Heideheuvel in Hilvei
sum.

Hollandia HBS diploma
gelijkwaardig aar

Ned. HBS
De HBS diploma'^ A en B van de

bijzondere HBS te Hollandia worden
voor de jaren 1960 to4 en met 1964 ge-

Filmprogramma
ORIËNT THEATER

vertoont heden 11-4 en morgen 12-4
"TALL MAN RIDING"

met Randolph Scott en Dorotey Malone
Verbitterde strijd om verraad en on-
recht te niet te doen.

Spanning en actie!
Sentani morgen 12-4: "COMANCHES"
met Dana Andrews en Linda Cristal

lijkgesteld me 4 de overeenkomstige ge-
teigscbrif *en die op d. Nederlandse
Hogere Burger Scholen gedurende deze
jaren worden uitgereikt. In kringen var
Cul4urele Zaken in Nederlands Nieuw
Guinea is het bericht over dit beslui'
van; 4 maart 19(50 met grote voldoening
ontvangen.

Wij komen morgen nader op dit be-
richt terug.

De Volskrant over
Nieuw - Guinea

In een hoofdar4ikel schrijf 4 de r.k^
Volkskrant o.a. da 4 na het kamer-deba4
kan worden gesproken van een nieuwe
koers voor Nieuw Guinea.
De Nederlandse regering gaa4 niet zo
ver da4 zij nu al een datem wil noei-
men waarop de Papoea's het zelf zullen
moe'en doen. De Volkskrant zou dit
echter toch wel wenselijk achten. Voor
Nederland is een streefdatum van be-
lang omdat het ontwikkelingswerk op
Nieuw Guinea daardoor een dwingende
stimulans krijg 4 en naar buiten wordt
dan duidelijker dal Nederland een eind
aan zijn taak ziet. Voor de ontwikkelde
Papoea's moet het ook goed zijn te we-
ten dat z ij z ich nu terdege moeten gaan
voorbereiden op he4 dragen van eigen
verantwoordelijkheid.
Het belangrijkste acht het blad dat de
regering haar nieuwe koers baseer 4 op
de overtuiging da 4 er veel sneller zal
moe4en worden gewerk4 dan tot nu 4oe
Alle poli4ieke groeperingen in de Twee
de Kamer gaan ervan ui 4 da 4 de Pa-
poea's zo spoedig mogelijk in s4aat moe-
ten zijn om zelf hun plaa4s 4ussen dte
volkeren 4e bepalen. In de tijd van he 4
Indonesische conflict was di4 ander jf
er waren mensen die ook na de Indone-
sische souvereini4ei4soverdracht van me
ning bleven da 4 bij een ander beleid
Nederlands Indië voor Nederland behou
den had kunnen blijven. InnMddels is
in Azië en Afrika nog heel wa 4 meer ge-
beurd en s4raks is ook de Belgische
Kongo verleden 4ijd.
Het blad acht he 4 verheugend dal in
Nederland uit dit alles toch wel zoveel
lering is getrokken dat men nu ten aan-
zien van Nieuw Guinea een beleid wil
voeren waarbij men de ontwikkeliriT
liefst een slag voor blijf 4.
De Nederlandse regering zal haar vaas
aangegeven plannen zo spoedig mogelijk
morton uitwerken en de prak4ische ui-
voering hiervan moe 4 in hoog tempo
gebeuren. Daarvoor zijn vooral ir
Nieuw Guinea mensen nodig die de
nieuwe koers begrijpen en di 4 is g^er
eenvoudige zaak. Binnen de verhou-
dingen van een koloniale maatschappij
overheers 4 maar al 4e vaak de neiging
om inschakeling van de inheemse op
de achtergrond te schuiven. Het gaat
er juist om de Papoea's zoveel mogelijk
op de voorgrond te brengen en zelf te-
rug 4e 4reden waar dat mogelijk is.
Wellicht zijn hierbij voor een deel nieu-
we krachten uil Nederland nodig.
Zo nodig kunnen ook zij weer geregeld
worden afgelost, want bij een nieuwe
koers voor Nieuw Guinea hoort tedh
vooral een frisse instelling 4egenover
de nog wachtende taak.

REK
Teenagers, Rock'n Roll, Galypso's, alles
tezamen in de onvergetelijke teenagai
drama

"UNTAMED YOUTH"
met de sex-bom Mamie Van Doorn,
Lori Nelson en vele andere.
Nozems in Nederland. Teenagers in Am-
rika. Het ware verhaal over de opstan-
dige Teenager in Amerika, waar geen
wet het tegen kan. Problemen en nog
eens problemen. Opstandig, rumoerig
Da 4 js de Teenager. Een aaneenschake-
ling van pittige R 'n 'R en Galypso's
Heden 11-4 en 12-4 premiere in REK

14e VERANTWOORDING
SPIJTOPTANTEN.

Vorig Saldo f 15154,45
Familie Galis f 107—
N.N. Mindiptana f 100—
Jongensgesprekkring f 60 —
Zondagscholen Base G. en
Noordwijk f 32,—
Toteal: f 15453.45

WINKEL "JOAN"

heeft Weer felina B.H.'s ontvangen ir
alle maten en modellen. n0.1270

Kom en ziet het Bliksemen tijdens he
VHO-PAA'STOURNOOI op het sportter-
rein Berg en Dal.

Dinsdag 12 april
16.15 uur RKS — EDO (A 1

16.50 uur WIK — HBS (B*
17.25 uur VPS — POMS (O
Woensdag 13 april
16.15 uur VIOS — Hercules (D*
16.50 uur Winnaar A — HVC (E
17.25 uur Winnaar B — Zeemacht (F
Donderdag 14 april
16.30 uur Winnaar C — ZIGO (G*
17.05 uur Winnaar D — COS fIT
Zaterdag 16 april
16.30 uur Winnaar E —Winnaar F (F
1715 uur Winnaar G — Winnaar H (J'
Maandag 18 april
16.30 uur Winnaar I — Winnaar J

Geef Uw kinderen
meer weerstand door

SANOSTOL
Het. bevat de zo belangrijke
vitaminepA, B-complex,C en Dj.

Sanostol betekent zoveel,
smaakt zo heerlijk,

kost zo weinig !

#

SANOSTOL
elke dag van het jaar

"GEBR. VAN MOTMAN"
Filiaal Dok VIII Telf. Hla. 440

On4vangen: Gramofoon platen, populair
en klassiek, kinder- en herenschoenen
paaseieren kleursel.

Op woensdag 13 april zullen door de
mariniers oefeningen worden gehouden
tussen Holl.-Binnen en Holl.-Drome (ach
ter Sen4ani) \vaarbij gebruik 4 zal wor-
den gemaak4 van losse muni4ie.

He4 Hoofd van Plaatselijk Bestuur
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