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Zuid - Korea in beroering
In Zuid -Korea werden gisteren op nieuw mensen jjedoed en gewond bij

de hernieuwde ongeregeldheden legen de regering. Demonstraties werden ui'
ach,t Zuid) Koreaanse steden (gemeld, doch later herstelden de politie en mi-
litaire 'roepen de orde. Voor de derde achtereenvolgende dag vuurde de po-
litie in Seoul op demonstranten.
Ook komen er berichten over gewa-

pende studenten die met de politie
vochten. Naar wordt aangenomen *ijr
er drie studenten gedood en 15 gewond
tijdens de schermutselingen. Het totaa"
aantal doden dat tengevolge der onge-
regeldheden van dinsdag is geval.Vn
wordt geschat Qp 123 terwijl er mcci
dan 400 gewonden zijn gevallen. Hier-
in zijn de cijfers van de andere plaat-
sen niet bijgeteld. Seoul is een milit.iii
bezette stad met tanks, troepen, politie
die de belangrijke gebouwen beze'. hou-
den, terwijl machinegeweer nesten or
strategische punten zijn opgesteld. De
Ver. Staten hebben onderwijl een beroep
gedaan op president Syngman Rhce oir

d° onderdrukking te beëindigen en d(

democratische vrijheid in zijn land U
herstellen. Het beroep was vervat in eer
nota die door de Amerikaanse ministei
van Buitenlandse Zaken aan de Zuid
Koreaanse ambassadeur in Washingtor
werd overhandigd.

Da inhoud van de nota plaatst de
Ver, Staten achter het protest van df
Zuid Koreaanse demonstranten. De hoop
word 1 hierin uitgesproken dat de Zuid
Koreaanse regering maatregelen zal m
men om de democratische rechten, zo-
als de vrijheid van spreken, en van
vergaderen en de vrijheid van dr- p^r

te herstellen. Het haal* ook de bescher-
ming van de geheime stemmingen aar
waardoor de veiligheid van politieke
opponenten van hen die aan de mach
zijn wordt gegarandeerd.

De nota vervolgt dat de Ver. Stater
geloofd dat de demonstraties het ge-

volg zii" van de publieke o^V-ede--
heid o-sr da laatste presidentiele vet
kiezingen .vaarbij maatregelen zijn °e

nomen om een vrije democratisch" ve>-
kie-nns onmogelijk te maken. Auto-i
teiten in Washin4'on zeeren dat tot derf
maatregelen enkele wetten behoren we"
ke in december zijn aagenomen waar

Tsfoe moet aeenshwestieaansnijden

De premier van de Chinese Volksre-
publiek Tsjoe En-lai, die dinsdag in
New Delhi is aagekomen, hield gisterer
zijn eerste bespreking met premier Neb
roe. Een agenda voor hel overleg V
nie-; vastgesteld en India zal he 4 aar
de Chinese premier overlaten het ge-
sprek op de grensgeschillen te brengen

door de activiteiten van politieke groe-
peringen en van de pers werden belem-
merd.

De Ver. Staten hebben zich in de moe'
lijkheden in Zuid-Korea gemengd dooi
er bij de regering in Seoul op aan te
dringen zo snel mogelijk aan gerecht-
vaardige eisen tegemoet te komen.

De Zuidkoreaanse president Syngmar
Rhee heeft in een verklaring over de
onlusten van gisteren beloofd, dat zij
die ernstiige grieven hebben genoegdoe-
ning zullen krijgen.
Di schuldigen aan de onregelmatigheden
kunnen op hun straf rekenen.

Rhee kon i grondig onderzoek
aan naar de gevechten die politie en

ren ieeun studenten en middelba-
re scholieren hebben geleverd, waarbij
ongeveer tachtig doden zijn gevallen.

Rhee vindt het ongelooflijk dat eer
groep van het patriotische Koreaanse
volk aan wie hij zijn leven gewijd heef
kunnen optredan op een manier als ge-
beurd is.

De Zuidkoreaanse stafchef generaa'
Song Jo Tjon heeft zijn troepen beve1

gegeven niet meer op de betogers tf
schieten. Op een persconferentie ver-
klaarde hij dat rust en orde in het land
nu zijn hersteld. De regering was ook
gieren weer bijeen *er bespreking ve-
da toastand. Zij besteedt vee', aandach*
aan eaa verklaring van de Amerika
Ambassade in Seoul waarin bc.'

"ord1 geuit over ri" onrus1.
Zowel 'ia liberale partij als de opposi-

tie hebben zich uitgesproken voor eer
spoedvergadering van het parlemen
cd vrijdag a.s.

Coompistischediplomaten zeggen ir
New Delhi, dat China bereid zou zijn
tot concessies, maar de Indiërs wensen
geen felina die neei zou komen op
vergoelijking van het Chinese optreden
in het grensgebied.

Bij aankomst van Tsjoe En-lai op he
vliegveld, zei Nehroe in zijn welkomst-
rede dat het Voor herstel van de vriend
schap noodzakelijk is de verkeerde da-
den ongedaan te maken.

Tsjoe heeft gistermorgen eerst esn be-
leefdheidsbezoek gebracht aan presiden
Prasad. Vervolgers legde hij een kran;
bij het monument in New Delhi ter na-
gedachtenis aan Mahatma Ghandi.

Hammarskjoold naar Zuid-Afrika
De secretaris-generaal van de Var.

Naties Hammarskjoeld heeft de uil-
-nod^jng aangenomen om naar Zuid,'
Afrika te gaan.

Ook zal hij in Londen de rassenkwes-
l'n bcspreksn met cH Zu;d-Afrikaansf
delegatie naar de Gemenebest-conferer
tic.

Minister Louw van Buitenlandse '7a-
ker. zou die delegatie leiden omdat pre-
m*er Verwoefd in me; nog nie* hers'eld
zal zijn van zijn wonden.

De Nederduits gereformeerde Kerk
van Zuid Afrika heeft de Anglicaans*
kerk aangeboden samen de regering te
vragen bisschop Reeves van Johannes-
burg vrii hei land *e laten in- en uit-
gaan. Hij kan dan getuigen voor de
commissie "an onderzoek raar rt-> ?c'">ie
partijen in Sharpville. De Anglicaa-ist
bisschop was na het bloedbad in Slvarp
villa naar Rhodesia gegaan. Hij wei' - :
terug te keren, tenzij hij de verzekering
krijgl (j at hij niet wordt gear
en niet in zijn werk belemmerd.

Grazilia nu hoofdstad
van Brazilië

Zestig miljoen Brazilianen begorinc-r
gisterenavond "ia' ''-> vi<v*ing v: - de
verandering van hoofdstad.

De zetel van de regering wo~d* ui*
Rio de Janeiro 960 kilometer het binner

(Vervolg op pag. 4).
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Oprichting Papoea -bataljon
spoedigte verwachten

Van officiële zijde wordt medegedeeld
dat door de Nederlandse regering er
door het gouvernement van Nederland;
Nieuw Guinea met grote voortvarend-
heid wordt gewerkt aan de instelling
van het Papoea vrijwilligers korps vooi
de verdediging van dit eiland.

De eerste vocirbereidingen hiervoor
worden reeds getroffen. Verwacht word'
dat de eerste vrijwilligers aan het einde
van dit jaar of he* begin van het vol-
gend jaar de kazerne zullen binnentre-
den.

Zoals bekend heeft de staatssecretaris
van Binnenlandse Zaken, mr. Bo4 br
de behandeling van de begroting var-
Nederlands Nieuw Guinea voor he
dienstjaar 1959 aan de Tweede Kernen
meegedeeld, dat de regering heeft be-
sloten zo spoedig mogelijk een Papoea-
vrijwilligerskorps op te richten.

Door de oprichting van het P-poea-
vriiv/üligerfikorps wordt hle* rrogHiik
dat de bevolking van dit land zelf ra^e
kan werken aan de verdadiain? van het
eigen grondgebied en zich meer bewus'
wordt," dat dit niet een zuiver Neder-
landse taak is.

Bij vele bewoners ven Nederland;
Nieuw Guinea leeft ree ds lang de wen;

om aan de verdediging van het eigen
land te kunnen meewerken. Herhaal-
delijk is door hen dit-verlangen uit-
drukkelijk naar voren gebracht.

De inschakeling van de Papoea br
de verdediging wordt door de regering
ook gezien als passend in het kadpr
van de ontwikkeling tot zelfstandigheid

Bii de instelling van het vrijwilliger;-
korps wordt echter sterk de nadruk ar
legd op de dienende taak van het leger
He 4 gaat om de bescherming van eiger

land,"" van eigen huis en hof, van de
eigen wijze van levert. Behalve dat de
soldaat een goede militaire opleiding

zal 'krijgen zal ook veel aandacht en
tijd saschonken v/orden aan zijn maat-
S"happelüke vormi"g in de ruimste zir
Vqn het woo-d. Een goed soV'aa4 za 1

in* do eerste Diaa's een goed burgter

moeten zijn Hij zal daarom on-'eiricr-*
ontvsr;'""- over de yrrhoudingen "n in-

stellingen van de rnoderne maatschap»!:
oa over de aart1 en functie van de
dorps- en streekraden en de Nieuw
Gt'inea Baad. Hij zal verder onderwijs
ontvaneen in h--'— .-■ landbouwmethoder
en eenvoudige ambachten.

Door deze maatschappelijke vorming

zal hij, wanneer hij s'-ake in zijn doen
terugkeert, boter zijn urgent)»* voor
d<=> zich vaak in snel tempo veranderen-
de maatschappij. In vele gevallen kar
h.; dor* --'-" N»*er inzicht een steur nir

Deze maatschappelijke vorming is

daarom ook zon ruime plaats gegeven
in de opleiding, omdat het in de bedoe
ling ligt de soldaten su -> - - -^n? ~iA-Horiff verband '--- doen ;-e' -aan. , ■— — -.-. ooi"-.' - ' pr-
f^liecil ecu i^"'^ c^ r
het kader zal het verband kunnen ver-
lengen. Het vrijwilligerskorps draag*
dus geheel het karakter van een vrij-
willige militie. Hierdoor is het moge-
lijk dat vele jonge mannen bij de ver-
dediging van het land worden betrok-
ken; Het korps zal ook niet verouderen
zoals dit een probleem vormt t>ij een
beroepsleger. Ook zal hierdoor de basis
gelegd worden voor een eiger, te "cc,

dat de draagkracht van het land na de
verkrijging van de zelfstandigheid nie'
te boven gaat.

In dit kader past ook het voornemen
om de positie-regeling zoveel mogelijk
gelijk te maken aan die voor de Alge-
mene politie. Uiteraard zou het voor
de toekomst van het land onverstandig
zijn om de positieregeling af 4e stemmer

op die van de Nederlandse beroepsmi-
litair in de tropen. Indien een vergelij-
king met de bezoldiging van de Neder-
landse militair getrokken zou worder
dan moet men eerder denken aan de
betaling van de dienstplichtige soldaat
in Nederland, die slechts een geringe
betaling ontvangt.

De instelling van het Papoearkorps
zal voor Nederlands Nieuw Guinea eer
nieuwe stap betekenen naar de ontwik
keling tot zelfstandigheid.

Mokmer wordt gereedgemaakt
voor Straal - verkeersvliegtuigen

De werkzaamheden door de Amster-
damsche Ballast Maatschappij, waaraan
de opdracht is gegund voor de uitbrei-
ding van het Mokmer-vliegveld in Biak
en het geschikt maken daarvan voor
gebruik door straal-verkeersvliegtuigen
zijn in volle gang.

Met deze werkzaamheden is een be-
drag gemoeid van ruim 7'/ï miljoen
gulden. ITc-t ligt in de bedoeling de hui-
dige been te verlengen tot 3570 meter
en althans op 2 oktober klaar te heb-
ben tot een lengte van 2705 meter. Op
dia dag wordt vOOl- het eerst een DC 8,
straal-passagiersvliegtuig van de KLM
op hel Mokmer-vliegveld verwacht. He'
moet dan mogelijk zijn de grote 60 ton
zware machine er me' een beperkt iaad
gewicht op te laten landen en vertrek-
ken.

De bestaande baan, nu 2170 meter
lang, izal worden verlengd met' een
westelijk deel van 535 meter en een
oostelijk deel van 565 meter. Men ir

reeds begonnen met de westelijke ver-
lenging.

Het vliegverkeer zal bij de uitbrei-
ding van het vliegveld echter geen s'ng-
natie mogen ondervinden.
Om dit mogelijk Ie maken moeten dr
werkzaamheden aan de bestaande baan
zo'ianig worden uitgevoerd, dat -; n de
vier dagen waaron geer. interna^onaa 1

vliegverkeer op Biak plaa'is vind 4, e^r
bepaald stuk helemaal moet zijn vol-
tooid. In de resterende .drie dagen van
de week kunnen de machines uit Ne-
derland dan normaal landen.

Het vliegschema werd daarom dooi
de KLM gewijzigd.
Men zal begrijpen dat bij het uitstippe-
len van de werkzaamheden veel meter
en passen gemoeid is geweest. W; rt>
reeds enkele weker, nadat men met de
westelijke verlenging is begonnen, za1

ook de vernieuwing van de bestaande
: ter hi id wc den genomen. En

'".'"■ aan ',:t- —■a+cli';ko è" -1 :r~cr
wordt "aangebreid", word- de oude baan
ongebroken voor vernieuwing. Daarbij
zal steeds gezorgd worden dat een mi-
nimum lengte voor ht? la.idee en op-

He<amarer:aal Van de bestaande Paan
zal, nadat het door een breker is ge-
gaan, de onderlaag vormen van de
nieuwe baan.

Een nog uit Nederland te verwachten
installatie zal vervolgens voor een top-
laag van asfalt-beton zorgen. Deze top-
laag wordl met een z.g. "finisher" afge-
vlakt. De speling van bedoelde laag maj
met een lat van drie meter gemeten

nimmer meer dan 3 milimeter bedragen

De uiteinden van de verlengstukken
krijgen elk een laag van cement-belon
die 90 meter lang zal zijn.

Drie opstel-plaatsen op het platform
van cementbeton, waarvan er éc,n op
2 oktober gereed moet zijn, voltooien
het civiel-technisdhe gedeelt-e van d/
project.

Om de hele baan zal een hek vafri
prikkeldraad worden aangebracht.
Langs een der platforms tenslotte, zal
bij de BPM opslagplaats een z.g. "blast
fence" komen, teneinde de brandstoffen
tegen de achterwaartse hete uitlaatgas-
sen van draaiende machines te bescher-
men.
Voor de werkzaamheden zullen, behalve
25 man uit Nederland, nog een kleine
300 man personeel lokaal worden aar/
gearokken. Deze laagten zullen voor
een deel nabij het vliegveld worden
ondergebracht.
Wanneer de gehecle baan, waarvan he*
ontwerp afkomstig is van de Nether-
lands) A(irport) C(oncultfng) O(ffice) te
Den Haag, gereed is zal hij langer zijn
dan de nieuwe startbaan voor straal-
vliegtuigen op Schiphol en zal hij ver-
moedelijk de beste zijn van de Zuid-
Pacific.

ZEER MODEENE VERLICHTING

Het nieuwe "Mokmer" zal ook een
geheel nieuwe nachtverlichting krijgen
Een z.g. "Goed zicht aanloop-verlich-
tingssysteem", dat ten opzichte van hei
door de 1.C.A.0. (Internationaal Civi'
Airtransport Organization) vastgestelde
systeem aanmerkelijk is uitgebreid en
een zeer moderne verlichting die "Vi-
sual Glide Paf-h PJystem" wordt genoemd
*.'" rin~e »ewmaa] zullen zijn aans(e-
bracht, zal Nederlands Nieuw Guinea
h t vierde of vijfde land ter wereld

llctCii-VÊI ü..- iLllig ucil-.

Bij de aanloop-verlichtingen, anders,
dan het "Visual Glide Path Sr/stem"
word* 8 Ween de richting aangegeven
v'^erin het landende vliegtuig kan bin-

de hoek waaronder het vliegtuig gaat
landen. In het bijzonder wanneer, zo-
als in Biak het geval is, het laaitste
deel van de vlucht over zee moet wor-
den uitgevoerd - en er dus een donker
Wf,ter"lak r--,oet worden genasseerd -
waarbij de schatting „van de hoogte
altijd een probleem is en deze hoek nu
wordl me* he* "Visual Glide Path Sys-
tem" aangegeven.



DE SPORT van de afgelopen week
HET V.H.O. —PAASTOURNGOI

He4VHO—Paastournooi. een serie af-
valwedstrijden tussen alle bij de VHC
aangesloten Ie — en 2e klasse-vereni-
gingen, is u;t sportief oogpunt zeker eer
succes geworden. In de eerste re
immers, was er reeds sprake /van een
verrassing, toen VIOS op volkomen ra-
gelmatige wijze over Hercules zegevier-
de. De beide andere 2e klasse-elubs
RKS en VPS bleken bij lange na nie'
opgewassen tegen hun togenstan dors
hetgeen duidelijk uit de cijfers blijkt
HBS zag geen kans WIK van. de zoge
af te houden en al stonden de Kraaien
vrij spoedig met 1 — 0 voor, de overwin
ning was voor Eysenring en zijn man
nen. De uitslagen van de eerste ronde
luide:
RKS — EDO o—4
VPS/ — POMS 0—?
VIOS — Hercules I—f
WIK — HBS 2—l

In de 'weede ronde waren de doehun-
ten minder goedkoop. COS en VIOS eir
digden zelfs, evenals trouwens HVC er
EDO, zoals ze begonnen, zodat straf-
schoppen de beslissing moesten brenger
VIOS en HVC beschikten over de best?
"11 metor-specialisten" en gingen ovei
naar de volgende ronde. In de andere
ontmoeting moesten zowel WIK air
POTT.S zich danig inspannen om r~sp
ZIGO oa Zeemacht van -et ifjf to hoy-
den. hetgeen dank zij (fén enkel doel-
punt lukte.

EDO — HVC O—C
VIOS — COS o—f
WIK — ZIGO I—C
POMS — Zeemacht I—C

Het dappere VIOS vond in de derde
ronde tegen POMS zijn Watorloo (0—3'
terwijl in de tweede ontmoeting WIK
geen kans zeg HVC to verslaan. (I—V
Opnieuw bleek HVC bij het nemen var
! ow sterkere zenuwen te
beschikke ' de ploeg van Sibi me
POMS naar de finale overgmgep.

HVC — WIK I—l
POMS — VIOS 3—<"
FINALE: HVC —POMS 2 — 2

Twee minuten yöpr het laatste fluit-
:..nee-; van scheidsrecht» r van Dam

steeg de spanning ten top, toen de HVC
voorhoede er (eindelijk) in slaagde de
bal :ahtor POMS-keeper Si Hasan tf

werken (2—2)
Dit doelpunt kwam HVC wel toe, tf
meer, omdat .c|ibi c.s. in het laatste kwal
tier van de wedstrijd niet van he*
POMS-doel waren weg te slaan. S:
Hasan bleek in deze periode voor POMS
een aanwinst en de talloze schoten var
Sibi, Poey en nogmaals Sibi vonden ;r
7ijn ogen geen genade.
Tevoren bad POMS-linksbuiton Wnsir,ny
zijn ploeg me1 een formidabe-1 afstand-
schot de leiding bezorgd, zodat de rrvan-
mn v-T- Kadir me* een flinke morele
steun het laat.sto kwartier ingingen.
Toon kwam de voor POMS fatale voor-
laatste minuut. Si Hasan kreeg on ho?f
voorzet van i£(j.bi niet onder controle er
het HVC-binnentrio was er .-ps de kip
pen bij om de bal in he1 net -fe wfici
Bij hel nemen van strafschoppon bleek
HVC minder mans dan in de voorgaan-
de wedstrijden en togenover de beide
door Pn'tikawa en Naderman gescoor-
de POMS-doelpunton scoorde alleen v.d
Werk voor de blauwwitton.
Na afloop reikte VHO-voorzittor Korvet
de volgende prijzen uit.
le. prijs; eer bal pias 11 VHO-sleutol-. . . POMS

ü;- r.on waardebon -n f. 40 —. . rrvc
prijs voor de sportiefste ploeg: 11 bat'
points . . . VIOS
prijs voov do -n^e^t opvallend" spelerte)
VHO -asbak en 1 VHO -aanstoker . .
F. Hamsbei (WIK)
J. Alexander (VIOS)

VOETBAL IN NEDERLAND

>ord — Élinkwijk 2—l
"".T.-- .— Volendam 9—C

Fortona — ADO I—l

Willem II — Sparto 3—3
PSV — Blauw-Wit 6—l
NAC — Raoid I—l
MVV — VVV I—2
DOS — Sittardia I—C
DWS — Enschede 2—4

Ajax 30—47 Blauw-Wit 30—2P
Feyenoord 30—42 DWS 30—27
PSV 30—39 Elinkwijk 30—27
DOS 30—36 Rapid 30—27
NAC 30—36 Enschede 30—26
VW 30—32 Fortona 30—2f
Sparta 30—31 MVV 30—24
Willem II 30—28 Volendam 30—21
ADO 30—28 Sittardia 30—1f
Sittardia degradeer 4 naar de Ie divisie

GVAV — Wageningen 4—o
Volewijckers — HVC O—C0—C
't Gooi — NOAD 0—?
Stormvogels — Excelsior 4—?
Richtorsbleek — SVV 2—l
Helmond — KFC I—21—2
Veendam — BW I—C
Vitesse — Fortona 3—2
GVAV 28—43 HVC 20—27
Vitesse 28—40 Helmond 28—2e
BW 28—38 Excelsior 28—2?
NOAD 28—37 SW 28—21
S'ormvog. 23—30 Fortona 28—21
Wagening. 28—30 Veendam 28—21
Volewijck 28—29 't Gooi 28—19
KFC 28-27 R'bleek 28—18

,'f IS — DFC 2—2
Heracles —Leeuwarden 5—3
Graafschap — VSV 3—3
Hennes — Alkmaar I—2
Go Ahead — Helmondia 6—C
' - I'nclhov—i 4—2
Limburgia — DHC I—2
AGOW — RBC s—?
DFC 28—37 Go Abjead 28—28
VIV 21—37 Hermes 29—26
Alkmaar 28—36 Eindhoven 28—2?

les 23—33 RBC 23—21
Leeuward. 28—32 Graafsch. 28—21
DHC 28—32 Helmdia 23—2C
ZFO 29—31 Limb'gia 28—19
SHS 29—31 RCH 27—17
AGOW 28—30.

Wie zijn neus schendt.....
Een autochtoon hoorde zich veroor-

delen tot 12 maanden gevangenisstraj
voor he- van een mans nou;
tijdens een dorps- ruzie.

scheen voor de rechtbank in Goroka
waar hij bekende lichamelijk letsel l€
hebben toegebracht aan Nimisei Gama'
tijdens ruzie over een stok grasland.

Het slachtoffer, vertelde dat tijdftnF

domsrechton op de grond, Lekeguto plo
seling zijn vrouw had geslagen. Toen
hij de aanvaller weg duwde, besprong
Lekeguto hem en beet in zijn neus.
"Een groot stok van zijn neus viel op
de grond", zo zei Gamai
Het gebeurde bij het vallen van de
avond en het hele dorp was met flam-
bouwen naar de verloren neus gaar
zoeken.

De doktor, Lajos Roth, vertolde da'
Gamai hem de neus gebracht had maai
dat zijii pogingen om deze weer op te

n gefaald, hadden.
"De rees wilde niet meer plakken", ze
zei de geneesheer. Ook een huidtrans-
planitatie had geen suci

huid op de linkerkant van znti gezienl
op de plek waar zijn neus moest .'. '- .1

In het hol van deleeuw
eH van de ii^-vierin.g van he.'

Delftsch stodenten corps, een sportieve
strijd in Delft tussen politie en studen-
ten.

De eerste probeert dan to verhinderer
dat de laatsten de hele binnenstad ':
nachts volplakken me* pamfletten.
Mikpunten zijn steeds het bureau var
politie en de politievoertuigen en eet j;
eens gebeurd dat een politie-auto werd

volgeplakt.
Dit jaar meende de politie een glans-

rijke overwinning te hebben benaato
maar nu, een week na de nachtelijke
strijd merkte men dat 0p de kalei
in do wadhtkamer van hel politiebureav
■/vn r>PTO"flot '"> ryrl""' "jiroe r»__.rVïov

E>i!' ' ' ir hprtr.ar.dnds h. iUgdom door-
gearcwwien pamflet was nog niet eerdei
ontdek*, doordat, op de kalender he
blad met de maanden januari en febru-
ari nog niet Was afgescheurd.

Een een tr.ansac^ie var. een 18-jarige
jongen in Kings Lynn 'Oos*- Engeh^d
tegen de waterstofbom is maandag ge-
ëindigd met eeni voorwaardelijke vr=n>ai
deling door de rechter. De jongen had
geprobeerd zijn tent op to slaan op het
gebied van een raketbasis bij Kings
Lynn en daar een zitstoking to beginnen
Lynn om daar een zitstoking to begin-
nen.



land in naar Brazilia overgebracht
Brazilia is evenals Canberra in Aus-

tralië als federale hoofdstad gebouwd
maar de bouwers hebben er niet meer
dan vier jaar voor nodig gehad. Heft
feest begon gistoravond met de aan-
komst van de pauselijke delegaat, kar-
dinaal Cerejeira, kardinaal van Lissa-
bon. Klokslag middernacht zullen alk
lichten in Brazilia aangaan en komen de
nieuwe regeringsgebouwen onder schijr
werpers to stoan. Kort daarop zal de
paus de feestvierende natie in een ra-
diorede toespreken. Ook Rio viert fees'
want nu hel geen hoofdstad meer is
word het een staat en daarmee krijg'
het dezelfde rechten als de andere twir
tig staten van dat land.

De Gaulle in Ganada

In Ouawa hebben president de Gaul-
le en premier Diefenbaker het ontwa-
penings probleem besproken en voort*
de kwesties Duitsland en Berlijn en de
Frans-Can.adese betrekkingen.

Eerder had de Gaulle gezegd dat hi;
drie pur.ton van het grootste b(
achtte voor het slagen van de komende
topconferentie. Ten eetjsto moéten de
Grote Vier zorgen dat hun onderlinge
spanning verminder1, ton tweede moe"
er een begin worden gemaakt met de
ontwapening en ten derde moet er eer
basis van samenwerking komen bij de
hulp aan minder ontwikkelde landen

India en Pakistan
maken plannen

India en Pakistan zullen 8,5 miljard
dollar nodig hebben voor de uitvoering
van de vijfjarenplannen die zij nu op-
stellen. De commissie van de Wereld-
bank heeft dat meegedeeld. De commis
sic wijst erop dat die hulp niet alleen
als gewone lening kan worden gegeven
want de afbetaling zou voor beide lan
den een ondragelijke last zy n.

Een belangrijk deel van het geld moe'
geschonken worden of een niet-commei
ciele lening zijn.

Nash bezoekt Chroest-
sjev aan de Zwarte Zee
De Nieuw Zeelandse minister presi-

dent Nash zal van Moskou naar de
Zwarte Zee vliegen voor zijn bespre-
kingen met de Russische premier Chroe;
tsjev.

De Nieuw Zeelandse premier word*
daar ontvangen in het buitenhuis waai
Croestsjev vakantie houdt.

Dinsdag briacht iNash beleefdheids-
ken aan president Worosiilov, cci

sto vice premier Mikojan en ministoi
Gromiko. Hij heeft meti hem over inter-
nationale problemen gesproken en voor-
al over ontwapening.

Nehroe gaat ookpraten
met de Gaulle

In Parijs is bekend gemaakt dat de
Indiase premier Nehroe op 8 mei eer
Bespreking zal hebben irfet president
de Gaulle.

Nehroe zou daarvoor zijn reis naai
Londen in Parijs onderbreken. Da Turk
se president de Ba-yard zal van 8 to'
11 juni een bezoek brengen aan Frank
rijk.

Minister Luns in Parijs

Minister Luns begon gisteren in Pa-
rijs besprekingen over Europese han-
delsproblembn. Hij doet dit niet als
Nederlands minister van Buitenlandse
Zaken, maar als voorzitter van de stu-
diegroep die de OEES heeft opgerich'
en die nagaat hoe splitsing van Europa
in twee vijandige handelsgebieden kar
worden voorkomen. In. de komende da-
gen ziet mr. Luns zijn ambtgonoton var
Engeland, lerland, Denemarken, Zwit-
serland, Zweden, Oostenrijk en Turkije
Met zijrj collega's van de Benelux er
Westduitstfand heeft hij deze zaajk al
eerder behandeld. Zaterdag gaat minis-
ter Luns naar Nederland torug.

Florerende Vrouwen
Verenigingen in Papua-

New Guinea
In Papua-New Guinea do^n de vrou-

wenverenigingen waardevol werk bij
het doen deelnemen van do vrouwen
in het verbeteren van de dorpsgemeer
schappen.

De eerste club voor de dorpsvrouwer
werd door he: Departement van Volks-
opvoeding ir 1952 opgericht.

Vandaag den dag zijn e- 120 'Tan det
gelijke verenigingen wier todent.al va-
rieert van 12 tot 23(1.

Elke vereniging kiest zijn oigoa ar-
beids':errein. maar over hot algemeen
is het hoofdoel, verbeterde kookkunst
naaien, hygiëne, kinderverzorging, hand
werken en recreatie.

Zodra een vereniging krachtiger
wordt, worden de werkzaamheden uit-
gebreid tot zaken die het algemeen wal
zijn betreffen.

Rijst in plaats van
suiker

D-> boegen op Fiji zijn na de sluiting
van de Colonial Sugar Refining Corn-
pay's suikerfabriek in de Rewa Valle-'
overgeschakeld op de verbouw van
rijsl, waarbij zij geholpen worden dooi
het Departement van Landbouw.

Reeds zijn ongeveer 400 hectares be-
plant, waarvan de oogst geschat wordt
op 7000 ton.

Er .wordt een nieuwe r ijstpellerij
gebouwd.

Vervolg van pag. 1

&ümpr<egrnffima
ORIËNT THEATER

verioont heden 21/4 voor het laats4
"BANDIETEN VAN DE AUTOBAAN"

met Eva Ingeborg Sholz en Hans Chris-
tian Blich. Sensationeel, actie-vol er
uiterst spannend.
Morgen 23/4: HONG LIAN FILMBE-
DRIJF vertoont: De kleurrijke en actie-
volle romantische film:

"TROPIC ZONE"
in technicolor met Ronald Reagan
Rhonda Fleming en Es'elito.
Sentani heden 21/4:

"ME AND THE COLONEL"
met Danny Kaye.
Holl. Binnen morsrn 22/4:

"BANDIETEN VAN DE AUTOBAAN"
Holl. Binnen heden 21/4:

"MAN WTTH THE GUN"
met Robert Mitchum.

REK THEATER vertoon': hoe 1- 21/3
voor het laats* de zeer s?oede actiefilm.

"DUEL IN DE NACHT"
mcl Allan Ladd en Virginia Mayo
HeöVn voor He* laa*st in REK.
Op vrijdag 22/4 en zaterdag 23/4 word
in P.EX —rtoon* da meest EXCELI EN-
TE film van 20th Cent. Fox
in Cinemaspope en color.

"3 BRAVE MEN"
met Ray Milland — Ernest Borgnine —
Frank Loveyoj — Nina Foek en Dear
Jagsrer.
SPOEDTG vertoon* REK de sensatie
volle film "TAZA. SON OF COCHIStISE"
me!', de vermaarde actoi1*"

ROCK HUDSpN

MTLTJVA
Missie Luchtvaart Sentani Hollardia.

Hierbij maakt de MILUVA bekend da'
voor belanghebbenden de door haai
vastgesteld^ tarieven en ve'-voersvoor-

waarden ter inzage liggen op ons kan-
toor. MILUVA-hangaar to Sentani-stoip
Tel. Sti. 26

de MILUVA

ZEEPAARDJE: vriidas 22/4.
KINDER-CABARET

Aanvang 18.20 u.
Entoee: Leden f. I.— Niet leden f. l.rf

ZATERDAG 23/4 ROULETTE, aanvam
21.00 uur.
VRIJDAG 29/4 ORANJEBAL m.m.v
Jive Rockets.

Bij het Eloctricitoitsweee i te SoronE
kan een Commies (I) worden geplaatst.
Reflectanten dienen zich mondeling of
schriftelijk te wenden tot het Hoofd
Administratie b/h. Hoofdkantoor var
het Electricitoitswezen to Hollandia.

Rectificatie:
VERENIGING VAN HUISVROUWEN

ZATERDAG 23 APRIL 20.30 UUR
MULOZAAL - NOORDWI.TK

—Cabaret "BONTER DAN BONT"
Na afloop dansen me/t medewerking var
The Jive Rockets 0.1.v. Rudi van Dalm
Kaartverkoop 21 april van 17.00 — 18.3f
uur in de quonset achter N.G. Koeriei
en aan de zaal

Leden f. 0,75 — niet- leden f.1,50
EDO: zaterdag 23/4. Hercules-kinderêa^
baret. Aanvang 18.30 u. Leden f. 0.7f
Niet leden f. 1,— pp 1312

ZIGO zatorde g 23 april

"DE PARIA VAN GLODOK"
opgevoerd door de toneelgroep van he
Veteranen Legioen. Toegankelijk voor
iedereen.
Entree f. 2,50 pp.
Geen reservering van plaateen. Aanvanj
20.00 uur. Toegangskaarten vanaf don-
derdag verkrijgbaar bij he* ZIGO-be-
stour. 130"

DENKT U AAN DE PASAR MALAM
op 28 april a.s.?

GEBOREN:
JAMES ROBERT.

Fam. H. Post — van Kempen
Hollandia 20-4-1960. 1309
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