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Toekomstvoor Nieuw - Guinea
BlijnNederlandsKapitaal achter ?

Nieuw-Guinea is een arm land da'
tot nog toe slechts gedeeltelijk heef'
kunnen bijdragen tot het in evenwicht
houden van zijn handelsbalans.
Een der peilers waarop de inkomsten-
zijde kon rekenen was de olie. Sedetr.
deze bron van inkomsten aan het opdro-
gen is dient Neuw iGuinea naar andere
middelen van bestaan _i te zien-
In Landbouw kan men het niet zoeken
want elk landbouwproduct is afhanke-
lijk van de b°men die men plant en
derhalve van de gr°ei_jd die de bomen
nodig hebben am product te leveren- Een
der onmiddelijk voorhanden export pro.
duc4en die Nieuw-Guine3 werkelijk rijk
is, is HOUT-
Het is een gelukkige omstandigheid da4
in andere gebieden van de wereld waa1'
de houthandelaars hum hout halen, de
tostand zo is dat men de export ga ai jn.
krimpen door verschillende oorzaken-
Di 1 hebben Austr- h°utihandelaars °pi-
nieuw doen pogen de p°orten te opener
van het Nieuw-Guinese houtreservoir
en di4 keer met succes.
Op de gisteren gehouden persconferentie
van de eerste combinatie van Australi-
sche houthandelaren aan de pers werd
onthuld dat reeds in vroegere jaren een
Australisch zakenman mr- Hinzen po-
gingen had ondernomen houteonsessiet
in Nieuw-Guinea te verkrijgen, Op-
nieuw is de heer Hinzen op de mark4 vei
schenen en thans me4 associees die in
de hou4 were'dhandel hun vak verstaan
Naar men ons mededeelde zal binnen
3 to4 4 weken he 4 eers4e zware ma-
teriaal geland worden °p het eiland Adi
voor de kus 4 van Kaimana, waar de Au-
straliërs thans definitief concessierech-
ten hebben verkregen, op een areaal van
12000 ha, waarop alle soorten hout voor-
handen zijn-
He 4 eiland Adi is onbewoond. Een sc hip
van de Royal Interocean Lines breng4
he 4 zware materieel uit Australië, bene-
vens a4le materialen °m v°°r de huis-
vesting van he4 werkvolk te zorgen-
-50 Australische houthakkers, technikers
en hen die voor de instandhouding var.
het bedrijf nodig zijn zullen w°rden af-
gezet op het eiland, waar men wegen er
twee laadplaatsen zal bouwen °p
plaatsen wa:l' de afscheep onder :l\ïe
moesson-oms4andigheden i's, gegaran-
deerd.
Naast di 4 werkvolk zullen autochtonen
worden ingeschakeld, die, zoals de h?er
John H- Trevis, die het pro

4. type v«n
de gedegen Australische zakenman lijk L

iv het arbeidsproces zullen worden ito.
geschakeld-
De wereldmarkt van hout is op het ogen
blik gunstig en de concessiehouders-hoe
wel de kwali4ei4 van Nieuw-Guinea op
de wereldmarkt weinig beteken 4 -hebben zeveel ver4i-ouwen in de onder-
neming da 4 zij inves4atie van l_soü_
Aus4l"alische ponden ais aanvang ve'an"
woord achten.
Di 4 bedrag wol-d 4 voor he 4 groofs4e deel
vastgelegd in het zware materiaal
Op onze vraag of de Nede'.ands Nieuw
Guinese handel bij he 4 instandhouden
hiervan ingeschakeld zou w°rden, verna.
men wij dat dit zai worden onderhouden
door de importeurs van de "In-
ternationai .Harvc-s4er", de firma xi
Engieben-

In Sydney, van waaruit de operaties
op het eiland zullen worden geleid, za'
een grote monstercollectie van het ;n
Nieuw-Guinea voorhanden hout worden
aangelegd, zoda4 kopers op de wereld-
mark 4 zich te dien aanzien kunnen oden
teren-
Wanneer de c°ncessie op volle toeren
werk 4 zullen er twee schepen met 250C
kubieke meter hout per maand afkomen

De heer Edw. A Mclachlan, die deel
uitmaakt van de Australische combinatie
en houtbedrijven in Aus4ra lie bezi4, ach'
de houtsoor4en van Nieuw-Guinea nie4
slecht acceptabel d°ch sUper jeur aar,
andere hou4soor4en op de wereldmarkt
De Aus4raliers zouden geen zakenlui
zijn wanneer zij nie4 zoals de heer Tre-
vis mededeelde "op het vinken4ouw" za-
ten °m meerere concessies te verkrijgen
°m armslag te houden.

Hierover zijn echter nog onderhande-
lingen met het Gouvernemen4 van
Nieuw Guinea gaande, me 4 goede hoop
v°or beide par4ijen op resul4aa4-

Naar wij van de Directeur van Ecol-
nomische Zaken nog nade1' vernamen 'os
staat van andere kringen in de Aust-
hou4 exploitatie grote belangs4elli>..g vooi
het Nieuw Guinea-hou4 en mogen van
meerdere reeds gelegde con4ac4en binnen
kort resul4aa4 worden verwacht-

Wij kunnen he 4 voo 1" Nieuw-Guines
slechts toejuichen dat er zoveel belang-
stelling bestaat in het tot ontwik_. e ling
brengen van de exploitabele middelen
doch vragen ons bezorgd af of hel Ne-
derlandse zakenleven acn ter za] blijven
nu de Australische ondernemers -die
praktisch naast de deur van Nieuw
Guinea leven he4 een verantwoord risice
achten in dit iand kapitaal te investeren

Ontwapeningsconfe-
rentie. -Veroordelingen

over en weer
De dinsdag in Geneve begonnen ont-

wapeningsconferen4ie is gisteren in be-
sloten zitting voortgezet-
De vergadering zette niet goed in me 4
sprekers van beide zijden die de ont-
wapeningsplannen van elkaar onaan-
vaardbaar verklaarden. De leider del' dr
legatie van de Ver- Staten, Frederic
Eaton zei dat het voorste i Van de Sovje*
Unie om tot algehele en ongecontroleer-
de ontwapening in 4 jaar te komen geen
bijval kon verkrijgen en onrgaii seerbaai
was.
Hij voegde hier aan 4oe da 4 een ontwa-
pende wereld niet noodzakelijk een vei-
lige wereld is-
De kritiek van he 4 Sovje4 bok rich44e
zich 4egen he 4 nie4 aaïl tijd geb°nden
zijn van het westelijke plan tot ontwa-
pening, en da4 iedere fase daarin zou
moeten worden gecontroleerd.
De afgevaardigde van de Sovjet Unie
Zorin achtte 'n voortgezette studie van
controle mogelijkheden een praktische
oplossing van het ontwapeningsprobieem
v°°r onbepaalde 4ijd in de weg te kun-
nen staan-
Er is op deze vergadering over de ont-
wapening vool' he 4 eers4e gelijkheid in
het aanta] stemmen tussen de Weste-
lijke en Oostelijke partijen, waarbp
vijf gedelegeerden aan beide zijden van
de tafel zitten-

Neger relletjes in
Amerika

In de. zuidelijke Amerikaanse s4aa'
Caroiina heef 4 de poli4ie 490 negers ge-
arresteerd die tegen de fss_enafscheiding
demonstreerden-
(vervolg op pag 3)
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Russisch miljard voor
Indonesië

NASOETIONWEIGERT MILITAIRE
HULP TE ONTVANGEN

Het is een kredie4 me 4 2.5 °/o ren 4e en
een lo°p4ijd van 12 jaar-
Het vorm4 de basis, waarop men Indo-
nesië wil industrialiseren me4 behulp
van de bouw van ijzel'en staalfabrieken
Chemische fabrieken, een researchs4ati-
ci.i v°orvvreedame a4oomenergie, 4extie'
fabrieken en verbetering van de Ind°nc
sische landbOuw doo1' Rus sische 4echnici

Als toegift bel°ofde de Russische pre-
mier, da 4 zijn mensen een ziekenhutis
met 200 bedden en een medische kliniek
zullen b°uwen, alsmede een kernreactor
voor een Indonesische universiteit-

Het enige waarmee Chroestsjev de
Indonesiërs niet van diens 4 k°n zijn was
mili4aire hulp, omda4 deze werd gewei-
gerd do°r s4afchef Nasoetion. Hij wi4de
verder de Ind°nesiers nie4 helpen hen
t« voeden met rijst en 4e kleden me'ti
textiel z°als de Indonesische regering
had geh°°pt.

Wel beves4igde hij n°gmaals in de;
officiële verklaring, -die na de bespre-
kingen te Bog°r, gis4eren werd ui4gege-
ven, da 4hij de aanspraken van Indcne-
sie op Nieuw Gumea v°lledig steun4-

Indonesiërs beweren me 4 en4housias-
me, dat er geen voorwaarden aan he,4
enorme kredie4 zijn verbonden, zoals
altijd, wannee1' Moskou geld weggeef 4

Maar ui 4 de bepalingen voor de eco-
nomische en technische samenwerking
en eveneens uit he 4 gelijktijdig onderte-
kende culturele akkoord bink4 duidelijk
dat de Indonesische re gering de deur
wijd open heef4 geze4 v°or de groot/14
mogelijke politieke en economische pene
tratie van Rusland-

den Russische technici zullen nu naar
Honderden of misschien wel duizen-

de tropen gaan °m fabrieken le b°uwen
en Indonesische technici op te leidein
terwijl Indonesische studenten naar Mo?
kou zullen gaan om daar het een en
ander °p te steken-

Ve'de1' zullen de Indonesiërs binnen-
kort kunnen gaan lezen, zien en horen
wat de Sovjet-Unie an e maal te bieders
heeft do°r .ijrjschriften, boeken fi!mp
en radiopraatjes, die de persen in M°s-
k°u met voorbeeldige ijvel" dagelijks af.
leveren.

premiel' Chroestsjev zag er gisteren,
avond triomfantelijk uit, toen hij in eer
opcnb3re ceremonie me 4 president Soe-
karno de handtekeningen on dev de ak-
koorden zette- Het was de lach van de,
man die ontdekt had, dat geld meer in-
druk maakt dan woorden-

En na anc vernederingen, de hitte en
de incidenten gedurende de afgelopen
dagen, k°n hij dat ook doen, want "ten-
slotte is het belangrijkste facet van deze
akkoorden, da4 Indcuesie meel" in de
Russische invloedssfeer wordt ge4rokken
ondanks de Indonesische verklaring, da'
he 4 „ferm za4 blijven vasthouden aan
zijn actieve buitenlandse politiek, zich
niet aan te sluiten bij bestaande mti-
litaire bondgenootschappen"-

Wan4 Indonesië is nu gebonden aan
de 4erugbe'.aling van rente over een
bedrag van ruim f 1,5 miliard a<"n Rus-
land- Aan Amerika m°e4 Indonesië ren4r
°ver bijna een miljard gulden
betalen-

Indonesië had teeds een Russich kre-
diet van ongeveer f 400,— miljoen, waai
van echtel' slechts ruim 100 miljoen wa

_
opgenomen, maar he4 nieuwe kredie4
zal naar men verwacht «ne4 do°r de In-
donesische regering w°!rdten opgesou-

peerd-
Rusland heeft cch4er bfeloofd mee 1"

Indonesische rubber en andere g°ederen
af 4e nemen voor 4erugbe4aling van de
lening.

"De Russen gaven ons de indruk dat
zij haas 4 hebben", zei een Indonesische
functi°naris 4egen mij, loen wij stonden
te wach4en °p de aankoms4 van de twee
hoofdpersonen in de zaai met (je grote
kroonluch4ers in S°ekarno's z°merpaleh
in Bogor.

Premier Chroes4sjev wees hie1' o°k nor
eens op toen hij een champagneglas
met citroensap hief 4er ere van zr)\
gas4heer en de zojuis4 getekende over-
eenkomsten-

Nasoetiondreigt
De Telegraaf meldt: "Indonesië m°e4 bereid zijn eventueel ten strijde 4e trek

ken als de bevrijding van West-Irian (Nederlands Nieuw-Guinea) daarmee be-
vochten k»n worden. Het beleid van de Indonesische regering m°et daarom ook
in h°ofdzaak hierop gerich* zijn-
Het volk zal er zich opl moeten, voorb«reiden alle consequenties te aanvaarder
diei ui' on2e strijd om West-Irian kunnen voortvloeien-"

Deze woorden sprak zaterdag genera*l j\Tasoction,< die: in zijn functie van staf-
chef van het leger en minister van Nationale Veiligheid inlhe* parlement een 4oe-
lichting op de begroting gaf-

V°lgens Nasoe4ion zal de strijd moe4en
worden gestreden zowel op he4 miii4aire
als °p het economische en poli4ieke vlak

"In eers4e instantie zal daartoe de na-
tionale krach4 van Indonesië moeten wol'
den opgvoerd. Daarna zal het buitenland
duidelijk worden gemaakt da 4 het s4erke
Ind°nesië bereid is alle consequen4ie.
van zijn streven onder ogen te zien, o°k
als die "een territoriale oorlog" ten ge-
volge hebben"-

Een officieel telegram over de verkla-
ring van Nasoetion heeft men op het Ne-
derlandse ministerie van Buitenlandse
Zaken nog niet on4vangen- Hierdo°r
moes 4 men zich hier n°g vart- commen-
taar onthouden-

De Haagse redactie v-de Tel. verneem<
cch4er van welingelichte politieke krin-
gen dat de dreigende woorden van de In
do_esische legerC°mrnandant al'een dooi
overwegingen van binnenlandse politiek
zijn ingegeven- Ook w°rdt me' nadruk
gewezen op het feit, dat de dreiging van
Nasoetion het buitenlands beleid van de
regeringiS°ekarno doorkruist-

Immers, die in december jl- afgelegde
verklaring van de Indonesische minisfce1'
van Buitemandse Zaken, S°ebandrio
da 4 nimmer van geweld gebruik zou
worden gemaakt,-is met Nasoetioh's ver-
klaring in tegenspraak. Men ziet dan
ook de dreiging van de staf-chef, die een
bedekte tegenst-andder van S°ekarno is
als een poging om de president moeilijk
heden met he 4bui4en4and 4e berokkenen

Dagboek van Moos
5

TIJD VOOR HUMANITEIT

De veran4woording voor de spijtop-
tanten, z° 'as ik in de k>'an 4, staat op
ruim f 10.000,- is da 4 wel 't ui4ers4e voor
Hollandia? V°or de grootste Nederlandse
a gglomoratie van Nederlands Nw.-Gui-
aea? is dat Wel genoeg om v°or mensen
die geheel hun leven leng aan de econo-
mische hemel nooit meer een heldere
plek zuilen zien, n°g een laatste
ongelooflijke kans te bieden om
weer op te klimmen naar een normaal
menselijk bestaan in de vrije were'd?

Als men 't mij vraag 4 is alles, zelfs
een oorlog, be4er dan dat een dee4 van
ons v°lk als een niet verdisconteerde
las 4 wordt weggeschoven, afgeschreven
om in vijandelijke ballingschap 4e ver-
gaan- Wanneer cijfers in de beg'-'o4ing
meer waard blijken te zijn dan mensen
harten- Wanneel' bergen papier voor na-
tionale welvaart woi'dt gehouden en in-
tussen onze eigen mensen vergaan.

Neen papier is geen na4icn ale welvaar4
want die moe' sluimeren in ons zeif -;,,
onze eigen levende mensen.

Voor een gedeel4e lig 4 onze na4ionale
krach 4 in onze industrie voor he 4 over-
groot gedeelte echtel' lig 4 die krach 4 in
de mensen en waar blijft die nal:on-:'ie
kracht wanneer men de eigen men .n in
de steek laa4 in een vijandelijk land-

Dergelijke tekortkomingen van on;
volk zijn etterende zweren in °ns nati-
onaal bestaan. He 4 moet gezegd, die zw_
ren m°e4en opengegooid w°rden en be-
handeld. Gooi 4 men ze niet open da i
blijven ze onbehandeld en blijven onge
nezen-
Bij een volgend bedrijf zijn wij zelf
misschien aan de beur 4 om in de steek
gelaten te worden-

V°or de spijtoptanten zijn in alle ge-
val verleden -smarten weer ui 4 hun gra-
ven opgestaan; a]l e eien heef 4 voor heneen bittere smaak en al4e luchten zij-,
voor hen betrokken van dag tot dag; alle
illusies die vensters op he 4 leven open-
den, weggeslagen en de wereld is vo°r
hen dicht geworden, wanneer he 4 geld
van U en mij, van ons atien voor hen
geen ga<_n wee*4 te boren om ze ui 4 he4
land der verdruk4en weg te halen-

Tast nog eens diep in uw p°r4efeuilies
diep heel diep '4 Is nu de 4ijd v«or hu-
mani4ei4-

In de triomferende stemming ging
Chroestsjev er ook vlo 4 mee akkoord
Nederland nog eVen voor he 4 hoofd 4c
stoten d°or in de gezamenlijke verkla-
ring de „reeh4en en eisen van Indo-
nesië op Nederlands Nieuw Guinea" 4e
steunen-

Me4 president Soekamo veroordeelde
hij het kolonialisme, da 4 „nu zo ac4ief
is in Afrika", s4eunde de Indonesische
eis voor grotere vertegenwoordiging op
de 4opconferen4ies die eventueel na de
eers4e in mei zuUen volgen, drong mie4
Soekarno aan op wereldvrede, het ver-
bod van kernproeven, „volledige en al-
gemene" ontwapening, en veroordeelde
het gebruik van geweld bij he 4 oplossen
van kwesties tussen staten-



In Orangeburgh werden traangasbom-
men en brandspui4slangen gebruik.4 om
een optoch 4 van 1000 na4ionale liede-
ren zingende negers op te breken.
Vierhonderd van hen werden gea"'e_-
4eerd.
Tach4ig anderen_werden gearres4eerd in
Columbi3-
In de his4oris che stad waal' 100 jaal" ge-
leden de Amerikaanse burgeroorlog be-
ëindigd werd verspreidden de negers
zich ras4ig loen hen di4 door de p°li4ie
■\_erd opgedragen-

DE SPORT van de afgelopen week
VOLLEYBAL- De stand in de HEREN
Ie k. — c°mpe4i4ie 4e Hollandia van de
S-V-B-H was op 15 maart jj. al_ volgt

gesp. gew—verl- p 4
1 Recoche4 8 B—o 16
2 H.B-S- I 8 6—2 1?
3 POMS I 8 6—2 12
4 Kangeroe's 4 4—o 8
5 S-O-S- I 6 4—2 8
6 C.O-S- I 6 3—3 f
7 Zeepaardje I 2 2—o 4
8 Pandora I 8 2—6 4
9 Rapido I 8 2—6 4

10 Mariniers I 2 I—l 2
11 M-K-H- I 2 I—l 2
12 Be'tuursins4i4uu4 4 I—31—3 ?
13 Nigi-boys I 4 I—3 2
14 Zeevaartschool I 2 o—2 C
15 D.G-Z- I 4 o—4 0
16 L-O.S- I 6 o—6 . o

De s4and in de DAMES-c°mpe .Me
was op 15 maart jl- a4s volg --1 S-O.S- I 10 10—0 2C

2 P-M-S- 8 7—l 14
3 POMS 8 5—3 10
4 Nigi-girls 6 4—2 8
5 Rapido 6 3—3 6
6 S-O-S- II fi 2—4 4
7 Pandora 8 2—6
8 D-G-Z- I 6 !—5
9 D.G-Z- II 6 I—s

10 S-O-S- 111 6 o—6 0

VOETBAL
INNEDERLAND

Eredivisie
Feyenoord — Volendam 6—l
Ajax — Sparta s—°
PSV —'Sittardia 4—J
ADO — Rapid JC s—l
Fortuna '54 — VVV . 4—l
NAC — Enschede 2—l
Elinkwijk — Blauw Wi4 I—3
Willem II — DWS I—2
MVV — DOS 2—3
Ajax 26-40 Sparta 26-2-1

PSV 26-36 DWS 26-2-
F'nocrd 26-35 -Rapid 26-2?
NAC 26-33 El'wijk 26-2?
DOS 26-30 Vol'dam 26-21
VVV 26-29 MVV 26-21
81-Wi4 26-26 Enscher1- 26-20
ADO 26-25 Fortuna 26-20
Wi_- II 26-25 Sitt'dia 26-14
Eerste divisie A
GVAV — SVV 2—l
HVC — NOAD 2—l
Wageningen — KFC 1—?

Volewijckers —'Excelsior o—o
Rich 4ersbleek — BW I—l
't Gooi — Fortuna I—2
Helm°nd — Vitesse I—l
Stormvogels — Veendam 2—2
GVAV 24-37 HVC 24-23
Vitesse, 24-34 Helmond 24-22
BW 24-23 SVV 24-19
NOAD 24-30 Veendam 24-18
Wagen- 24-28 Excel. 24-18
S4ormv. 24-27 For4una 24-17
Volew- 25-25 '4 Gooi 24-16
KFC 25-25 R'bleek 24-14
Eerste divisie B-
Heracles — Helmondia I—21—2
Leeuwarden — Eindhoven I—2
Graafschap — DHC 2—2
Go Ahead — Alkmaar 2—l
RCH — DFC s—l
ZFC — RBC 3—o
Limburgia — AGOW 3—l
Hermes DVS — SHS o—l
VSV 24-32 Hermes 25-24
DFC 24-30 Eindhov 24-22
Leeuw. 25-30 Go Ahead 25-22
ZFC 25-29 Limburg 25-20
Alkmaal' 24-28 Graafsch- 25-2C
DHC 25-28 Heim'dia 24-18
Heracl- 24-27 RBC 24-17
AGOW 24-26 RCH 25-16
SHS 25-26

SPORT IN HET KORT
ZWEMMEN. Een zondag jl. in he4 Sen-
4animeer gehouden zwemweds4rijden
4ussen Bellevue en Meerzicht leverde de
volgende resui4a4en op:
1 Marinie 1' Scholt-e 49 min 17 sec-
-2 Luit- der mar- Rijke 49 min 20 sec
3 Lui4- 4e4' zee Bo 44ema 53 min
4 Marinier v.d- Endt 53 min 25 sec
5 Lui - 4er zee Verboeker 4 53 min 45 sec
He 4 ligt in de bedoeling o m over onge-
veer een maand een zg. "open" wed-
strijd te doen houden, een wedstrijd dus
opengesteld voor zowel burgers a4s ma .
nemensen-
WIELRENNEN- Gerrit Schul4e heef4
4ijdens de "Nacht van Zürich" afsc heid
genomen als ak4ief wielrenner.
Samen me 4 Pe4er P°st werd Schul4e in
zijn iaa4s4e wedstrijd 4weede in een
koppelwedstrijd °ver zes uur-
Winnaars werden de Belgen Van S4een-
be' gen-Severijns-
ATLETIEK- Tijdens atle4iekweds4rijden
in Chicago kwam de Amerikaanse negel'
John Thomas op he 4 nummer hoogsprin-
gen 404 een hoo4e van 2.19 metel', de
bes4e persta4ie ooi 4 op di 4 nummer ge-
leverd-

TENNIS- Bii de na4ionnle 4enniskampi-
oenschappen vo°r 4ennisleraren greep
Joop de Mos voor de 25e maal de ti4^i
in het heren - enkelspel- De Mos ver-
sloeg in de finale Dekkel' met 6-6; 6-4'
6-1.
VOETBAL- Een spelel' van de Limburg-
se ama4eurc iub Roermondia, die tijden-
een voe4balweds4rijd de scheidsrechter
ep een ergerlijke wijze had geslagen er
getrapt, werd doo'" de KNVB vo°r nie4
minder dan 25 jaal" geschors4! Zondag
jl- haalde een andere v°e4baivlegel nota
bene van dezelfde club, een zelfde serie
i aisc!'agingen ui - Een sch°rsing van '/<
eeuw schijn 4 sommige spelers niet af te
schrikken.
HOCKEY- De hockey - interlandwed-
strijd voor dames, die tussen Engeland
en Duitsland, leverde een verdiende
overwinning op vool' de Britse gastvrou-
wen- Zeventigduizend toeschouwers za-
gen hun favorieten me' 3 — 1 winnen-
HANDBAL. De zaalhandbalwedstrijd tU!
sen wereldkampioen Zweden en Duits-
land is na een uite'mat^ harde en span-
nende strijd in een gelijkspel geëindigd
De cijfers w _en 16 — 16
Glück Auf (Duitsland) versl°eg in Pa-
rijs v°or 5000 toeschouwers de Deense
ikampioensclub F-A- R ues met 18 — 13
ten werd daarmede zaalhandbalkampi°en
van Europa.
KUNSTRIJDEN- De Fransman Gilett; i?
er in de Canadese stad Vancouver in ge-
slaagd wereldkampioen kunstrijden op
de schaats 4e worden- De 4weede piaats
was vo°r de Canadees Jackson-
De Olympische kampioen Jenkins was
nie4 van de partij.
TAFELTENNIS- De interlandwedstrij-
den Nederland — Zwitserland leverden
de volgende resuitaten op:
dames: Nederland — Zwitserland B—l'8 —1'
heren: Nederland — Zwitserland 7—2
VOETBAL- Het Nederlands amateurelf-
tal moe4 in de voorronden van de Olym-
pische Spelen nog drie wedstrijden spe-
len: 4wee tegen Engeland en één 4egen
lerland- De stand in deze kompe4i4ie
luidt
1 Engeland 2—4
2 Nederland I—l1—1
3 lerland 3—l

De (gedeel4elijke) Hjs4 van 4opscorers
in de Eredivisie zie 4 er als volgt ui 4:
1 Henk Groo4 (Ajax) 26, 2 Koen Dillen
(PSV) 24, 3 Torn v-d. Linden (DOS) 2%
"4 Cees Groo4 (Ajax) 22, 5 Henk Schou-
4en (Feyen-) 21-

RHEE VOOR DE 4e MAAL PRESIDENT
IN KOREA TIENTALLEN DODEN

De in de oppositie zijnde dem°cra4i-
sche par4ij in Zuid Korea heef4 aange-
kondigd dat z ij zich zullen wenden to4
het Hooggerechtshof op g_ond van he
feit dat de verkiezing van presidenl
Syngmaj} Rhee en zijn vice-presiden'
Lee Kee Phoeng bedrog is en derhalve^
ongeldig.
Syngman Rhee die 84 jaar is, is vo°r de
vierde achtereenvolgende maai gek'V.e
tot presiden4 van Zuid Korea voor ee?l

periode van 4 jaar-
Hij kreeg bijna 6 miljoen s4emmen
Zijn vice presiden4 kreeg bijna 'wee
maal zoveel stemmen als zijrï democra-
tische tegenstander.
De_l aa4s4e zeide da4 er in de zuidelijk
van he 4 land gelegen stad Masang IC
mensen werden ged°od bij de gehouden
verkiezingen- Nie4 beves4igde berich'en
zeggen da 4 in deze plaats 20 doden zi|jn
gevallen 4erwiji er meer dan honderd
gewenden z°uden zijn- Deze zouden zijn
gevallen 4oen de menig4e poli4iebureaus
en het gemeente raadshuis bestormden.

(vervolg van pag. I)



Radioprogramma
DONDERDAG 17 MAART 1960
06-30 Na de douche (gram muziek) 07-OC
Ensemlble Gerard van Krevelen 07-30
Sluiting.
10-00 Muziek in de ochtend; 11-00 Slui-
ting-
-2000 Nieuws en weerbericht; 20.15 Don-
de! dagavondcoheert; Werken van Adol-
phe Adam- a.) Ouverture Si j'e4ais Roi
Londens Phiiharmoni sch Orkest olv- Je-
an Martinon: b) Balledmuziek "Gis.(le
Parijs Nationaal Theater orkest olv- Ri-
chard Blareau; 21.13 Kroniek voor Kun-
sten en Wetenschappen; 21-35 Ken Grif-
fin, hammondorgel; 21-45 R-K- Avond-
overdenking; 22.00 Malando en zijn La-
tijns orkest; 22-29 Operetteselectie "Gas
parone" (MWöcker) S°listen, koor van
de Weense Radio en Weens Volksopera
orkest; 23-00 Sluiting-

VRIJDAG 18 MAART 1960

06-30 Na de douche; 07.00 Ochtendgym-
nastiek olv- Lien Dreese 0710 Vervolg
programma Na- die do»che 07-30 Slui-
ting.
1000 Muz ek in de ochtend; 1100 S'ui-
ting
2>o-OO Nieuwsberichten en weerbericht
KLM-berfchten; 20 15 Ensemble Favo^
ta olv. Jan Gorissen; Solist: Max van
Praag, zang; 2015 L„ _gs de weg- D;4-
maa'l heet' 4 Pim ReyntSes een gtjsprei:
me 4 de schipper Nicoi.aas Wijnst°k 20-54
Toki Horva4'n en zijn Pusz 4a o.i.~.t :::".
15 June ChWs|ty 21 „14 Robe 1"!
Clark Trio: 22-00 Spaanse klanken: .."■
gelfflo de Va'ladoiid 2210 C°smopoV a.
brkes4 olv- Jos Cleber; 22-40 Zang dooor
Ki«y White; Corky Hale, harp en Bvd
Shank, Pui 4 23.00 Sluiting

ZATERDAG 19 MAART 1960

06-30 Na de douche 07-30 Sluiting
12-30 programma-overzicht 12-33_ Ersem
tj|e Hollandia; 12.53 George Shea-rim-g
Kwintet 13-00 Nieuws 13-10 Thea er or-
kest van Gerard van Krevelen 13-40
Sportjournaal van en door Bob Spaak
14-00 L°uis Prima en zijn orkest. Tn e"-
mezzo d°°r gitarist Car4 Kress: 1400
Sluiting-
-20-00 Herhaling Nieuws; aansluitend
weerbericht); 20.15 Muziek op Verzoek
21-00 Dino Olivieri en ziin Vene_iaan.se
strijkers 21-15 Filmselectie "i4 "The Kinp
and I" (Anna en de koning v.-n S<'a_..
Muziek van Rödgers en T.an-.mprstf...
Solisten: Deborrah Ke'"-', Vul Brynrier
Terry Saunders, Rita Mo'"ena en Ci'lo
Rivas- Orkest olv. Alfred Newman 22
03 Dansmuziek door het Duits. r-rkes'
Adaiben Lutter- 22-30 Musical Nigh4cap
(gr- pi.) 23-00 Slui4ing
Och4endui4zending van 06-30 - 07-30

49.42 metel
10-00 - 11.00: 30,08 meter (en zondag
morgen en zaterdagmiddag)

Avonduitzendingen: 49.4? meter en 8f
me4er (behalve maandagav°nd)

filmprogramma
REX vertoont op 17 en 18 maart:

”HET KIND VAN EEN ANDER”

Een film die weergeeft de liefde van
een v _uw voor haar echtgenoot. "Een
van de moois 4 gespeelde Ilaliaan3e films

ORIËNT THEATER verto°n* heden 17-?
en morgen 18-3

”DE BLOEDHOND”
(THE BROTHERS RICO)

me 4 Rich ard Co_te, Dii:,_e Foster, Ka-
4hryn Grant en James Darren
Een vlucht' ui* hel land, meedogenloos
achtervolgd do°r de politie- Zelfbehoud
moed, lilst en actie! Elke minuut span-
ning-
HoU-Binnen heden 17-3: "TOTJGHER
THEY COME" met Wayne Morris en
Preston Foster.
Sentani hederi 17-3: "THE BIG CU-
SHER" met Wayne M°rris en Piston
Foster.
Holl-Binnen morgen 18-3: "THE BIG
CUSHER"

Meer immigranten
in Amerika

De leider van de republikeinen in de
Amerikaanse senaat heef 4 na een onder-
houd me 4 presiden4 Eisenh°wer meege-
deeld da 4 de regering he 4 jaarlijkse im-
migratiequotum WM verdubbellen- Een
voors4el 404 wijziging van de immigratie
wet is in voorbereiding, z°da4 in plaats
van 154.000 emigran4en jaarlijks ruim
300000 kunnen w°rden toegelaten-

Benelux landen sluiten
zich hechter aaneen

Minister Luns verwacht dat de Twee-
de Kamer me 4 gi'o4e meerderheid h.-4
Beneiuxverdrag zal goedkeuren

De minister zei di4 4ijdens de deba44en
over di4 verdrag, da 4 Nederland, België
en Luxemb llrg zal ve renigen in één eco-
nomische unie.
De Kamerleden hebben gispen bij de/
behandeling kritiek geuit op het fe:4
da 4 4wee jaar moes4en verlopen 4ussen
de ondertekening v£n he 4 verdrag in
1958 en de behandeling van de ra.fi;.
ca4ie nu in de Tweede Kamer- Ook wa-
ren ze algemeen van opinie, da4he 4 Be-
nei _.xverdrag nu lang niet ver genoeg
meer gaati nu intussen he 4 4ijdperk is
aangebroken van de Eur°markt-

Meer vrije baan voor
oogartsen bepleit

De Utrechtse hoogleraar in de o.|j.
heelkunde, prof Ten B«sschate is van
mening da 4 een we44elijke regeling in
ons land m°e4 komen, waarbij het d_
ar4sen mogelijk wol'd4 op grote0te schaal
hoornvliesoKerbrenging te verrichten-
De professor, üspi dat er nog te weinig
donors worden gevonden en dat de hui-
dige wetgeving de artsen te veel belem-
meringen oplegt- De Utrech4se hoogle-
raar deelde di 4 mee op een bijeenkomst
waar he 4 tienjarig bestaan van de af-
deling hoornvliestransplantatie van he:
Nederlandse R°de Kruis werd verwacht

Medlschlspeurwerk
vraagt meer aandacht

De Liberale mr. Van Riel heef 4 in de
Eers4e K amer opgemerk4 da 4 het me-
disch speurwerk aan de universitei4en
in cns land nie4 voldoende aandach4
krijgt. in Amsterdam, Groningen, Ut-
recht, Nijmegen en Leiden doet men
volgens de hesr V:.n Riel een beTOep
op buitenlandse deskundigen-
Hij plei44e vo°r h°gere salarissen voor
medici die speurwerk verrichten. He4
anti-revoiu4i°naire Kamerlid prof- Die-
penhors 4 zei de mening van mr- Van
Riel 4e delen.

Geboren:
I

JOHANNA ELISABETH

ir. h-W- Moil
PC. Moll-Jonker
Marjo en Henriette
Vlaai"dingen, 7 maart 19f!D

De Resident Van Hollandia maakt be-
kend dat i.v-m- bestaande plannen om in
de naaste toekomst het °ude vliegveld
Hoilandia-drome wederom in gebruik te
nemen en teneinde derhalve beschadi--
ging van het veld te voork°mem zal mej

vrijlating van een rystrook; het veld!
middelB t°nnen worden versperd-
He4 publiek w°rdt dringend verzoeht de
toqtien nie* «e verwijderen noch <_ ver
plaatsen dan wel 0m te gooien-

Alle eleotriciteitsverbruikers geleger

aani Hamadi - Berg en Da 4 - Werf
_

Dok II — van Heutzkamp —. Dok V
beneden — Dok VIII — D°k IX; e«1
Base G, wprden èr hiermede van in ken-
nis gesteld, dat op vrjidag 18 maar'
196» _i«sen 1400 en 17.00 uur dfe stroom-
levering zal w°rden ©nderbroken-
Bi 3slecht weer zullen de werkzaamhe-
den worden uitgesteld-

Het Algemeen Schooltoeheer der Ka
tholieke Missie alhïer zoekt een erv^ren
steno-typist(e} voor de v°lle w_rk _jd-
Sa'aris naarbbekwamheid.aamheid.
Brieven aan de Algemeen Schoolbeheer
der r.k- Missie Catte_t»"rgh Hollandia
Persoonlijk bez«ek na afspraak Tfctf
152 iPa,

DISCO HOUSE
ontpakt een nieuwe zending gramoior. i
platen w-°.:

STEREO - KLASSIEK
Loudspeakers en geluidsbanden voorra-
dig-

DE VEERMAN
Voorradig: Ede4 cioset en keuken rollen
broodplanken en broodme9sen (golf er
?.aag); tafelmessen (golf); zeven in drie
maten; dweilen en .anreehtdoelsen; af-
wasbaar kastpapier (wit en gekleurd)
ro4tanh angers me4 bloempotten; kleren-
hangers groot en klein; patronen papier-
Mapro-spiraaü plastic citroenpersen'. be-
kers; kroezen en ijskastdozen; metalen
voe4envegera; rjtss_>uitinsen in diverse
maten; knipscharen groot en klein; kar-
teischaren; hairpins 2 maten; böisband
oplegband; Gero artjkelen w-o- babyI-
se4s en ktndercouver 4s,

TEE KOOP: Chevrole4 me1 ingebouwde
Radio in prima staa4. Prijs f 2600 n-°

f.-k- M- v/d Ham; polimac I
Te k°°p aaitgeboden: ruim houten w°on
huis met paviljoen- Me4 rech* vanl op-
stal- Te bevragen L.F- Schuller; Nigimy

tot 2 uur- Na 2 uur «huis, Signal Hii'
TE KOOP: Een TRIUMPH Motorfiets
650 cc "Thunderbird" grijs- Bouwjaar
1956 nog in prima conditie- Te bezichti-
gen bij de hr. Hubner te Polimac-

TE KOOP: NORTON Domina4or NG 586
500 cc p-n-0.4,k; Fam: Abbink, Bonte
Dorp tussen 14.00 en 18-00 vul"
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