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Z. Koreaanskabinet
afgetreden

Het Zuidkoreaanse kabinet heeft zijn
ontslag ingediend bij president Syng-
man Rhee. De 12 ministers stellen zich
verantwoordelijk voor de bloedige on-
lusten van deze week. Eerder had 5.e
president een grondig onderzoek be-
loofd naar de gevechten en ook be-
loofde hij genoegdoening voor hen die
ernstige grieven hebben.

Ben officie-Ie bekendmaking in Seou'
zegt dat de gevechten in drie stoden
111 burgers het leven hebben gekost

De politie had drie doden en een ver-
miste. Welingelichte kringen in Was-
hington zeggen dat de Amerikaanse re-
gering ervoor voel 4 dat er in Zuid-Ko-
rea nieuwe verkiezingen worden ge-
houden onder toezicht van de Ver. Na-
lies. Di* zal dan moeten gebeuren vooi

dat in september de algemene verga-
dering biieenkomt. Van officiële zijde
weiger 4 men hierop commentaar. We1

is erop gewezen, da* de. Ver. Staten ir
een lastig parket zouden raken, wan-
neer in september de Koreaanse zaak
besproken wordt zonder dat afdoende
maatregelen zijn genomen.

Amerika heeft immers steeds van dr
communisten seëist dat Noord en Zied
Korea herenigd worden door midde1
van vrije verkiezingen.

Nadat de president het ontslag van
zijn kabinet had aanvaard, riep hij een
aantal neutrale politici naar zijn zwaar-
bewaakte paleis om met hem de crisis
te bespreken.
Volrens de leider van de oppositie, de
voormalige democratische vice-r»res;Hpn'

dr. John Tjang, is de enige manier om
uit de moeilijkheden te raken: het uit-
schrijven van nieuwe persidentsverkie-
zingen. Op een persconferentie zei hij
dal president Eisenhower zijn bemidde
ling zou kunnen verlenen door recht-
streeks in te grijpen in de Zuidkoreaan
se aangelegenheden.
President Syngman Rhee had gisteren
een langdurig onderhoud met de Ameri-
kaanse ambassadeur.

Grensconflict India-
China in Discussie

De Indiase premier Nehroe heeft 6te-
zegd dat een oplossing van de grer.te-
geschillen tossen Irj'ia pti Cbto^ ;r o"",i
eenstemnvng dient te ziin met he4 zelf-
respect van de betrokken Jenden "n
niet los mag worden gedacht van de
vrede in Azië en de wereld. Hij ze!
dit tijdens een diner, dat hij zijn gas4

Tsjoe Ea-lai, premier van communis-
tisch China, in New Delhi aanbood.
Tsjoe En-lai zei in zijn ar.twoord dat de
grensgeschillen kunnen worden gere-
geld in een sfeer van onderling begrip
Die geschillen zijn oud en zijn niet.ge-
schapen door de regering van India of
die van China.

Eerder op de dag hadden de beide
premiers gedurende vier uur de gje-
schillen besproken. Tsjoe En-lai had
ook nog een onderhoud met de Indiase
ministor van Defensie Kriishna Menon
bij die kwestie inzake h,et omstreden
grensgebied tussen India en Tibet.

Am. boemerang voor
Suez scheepvaart

De havenarbeiders langs he 4 Sutaa-
kanaal zullen Amerikaanse schepen
geen water en voedsel meer geven air
de havenarbeiders in New Vork niet
onmiddellijk het Egyptische schip Cleo-
patra gaae. lossen. New Yorkse arbei-
ders weigeren dit wegens de boycot
door ót^ Ver. Arabische' Republiek van
de scheepvaart van Israël. In de Sy-
rische haven Datokia poston arbeiderf
bij het Amerikaanse schip Axminac.'

Commissie van onder-
zoek in Z.Afrika

Er zuljian geen dagelijkse bulleiris
meer worden uitgegeven over de ge-
zondheidstoestand van de Zuidafrikaar
se premier dr. Verwoerd.

In Pretoria verwacht men dat de mi-
nister president izich over een week
weer volledig met staatszaken kan be-
zighouden, al blijJt hij in het zieker
huis.

De Nederduits Geitefonmeerde Kerk
van Transvaal heeft de Wereldraad var
Kerken gevraagd een onpartijdige corr
missie to laten onderzoeken hoe, die
werMdmening or/j:f■Vïlijk vergiftigd
wordl door valse voorlichting.

Ea Transvaalse kerk doa; dit jn r,-t.
woord op een verzoek van de Angli-
caanse aartsbisschop van Kaapstad, di
Da Blank die de we-eld-aad had Be-
vraagd de kerken rit te slui'-en die de
Zuidafrikaanse apartheidspolitiek niet
veroordelen.

De Anglicaanse aartsbisschop var
Johannesburg dr. Reeves is in Londen
aangekomen voor een vakantie van vijf
maanden. Dr. Reeves die een uitgespro-
ken togenslander is van de Zuidafrika r
se apartheidspolitiek verliet de Unir
toen daar de noodtoeeéand we"d ar»e-
kondigd. Hij heeft verklaard niet -.- ~.i_
len terugkeren tenzij hij de verzekering
krijgt (j at hij niet word'- gearra■toerc,
e" onbelemmerd zijn wark kan doen.
Dr. R" res aaakte de reis naar Ea^e-
land -ia Swaziland. Mozambique er
Zuid-Rhodesia. In he* laatste land heeft
hij, naar verluidt een se-n'-ak g~had
met de aartsbisschop van Vork. Deze
laatste zou bij die gelegenheid de apart,
heidsnolitiek hebben veroordeeld a's
iets volslagen anti christelijks.

Venezuela politieke leiders
achter regering

Men verwacht in Venezuela een spoe
dige aanval van regeringstroepen op de
kazerne waar de opstondige generaal
Cast.ro Leon zetelt. De regeringstroep^r
hebben reeds versterkingen gekregen
en meerdere zijn op komst.

Gisferavond hebben vliegtuigen de
stellingen van de opstandelingen ; .in-
gevallen. Leerlingen van een lyceum
deden een mislukte aanval. Heè aan a
slachtoffers is niet bekend, maar de op
stondelingen houden 200 jongens vas*
als gijzelaars. Ook hebben zij de gor
verneur van de provincie gevangen ge-
nomen. Het bericht van de rebellie ver-

wekte in Caracas grote beroering.
President de Betoncourt verzekerde

de bevolking dat hij vastoesoton zal
optreden. Bevelhebbers en politieke le;
ders hebben de regering hun tr ouw be-
tuigd.
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Zestien jaar geleden werd
Hollandia bevrijd

Invaslestrand nu een welvarende
Papoea - stadswijk

22 APRIL 1944
He4 is 5 uur in de ochtend en nog

donker. De maan, in haar eersto kwar-
tier, is allang verdwenen. Aan het uit-
spansel flikkeren zoveel sjterren, dat
het lijk 4 alsof over het wator van he
zee-oppervlak voor Hamadi, de zaide
lijke kuststrook van Hollandia, een t<x
foriserer.de gloed lig*. Een lichte noord
OosK-bries doe4 nauwelijks de zee rimpe
len. die glad is als een meer. Alles
tezamen ademt rust uit; de rus', die
uitgaat van een schone, verkwikking
brengende tropenacltt.

Maar die rust is schijn. Want het j ;
oorlog en ver ui 4 de kust is het water
in beroering. Sjdhroeven, aangedreven
door krachtige motoren, slaan hel to'
witochtig schuim. Vaartuigen, van .allei
lei formaat en afmeting', verzamelen.
zich. De nauwelijks zichtbare horizon
wordt onttrokken aan he4 oog door een
gordijn van schepen.

Van het commando-vaartuig, de SC-
-703, kijkt kapitein Bern Anderson naai
het witte strand, waar naar bakboo-d
Kaap Djar 300 meter hoog oprijst; de
lagere Kaap Soeadja, 5 km naar stuur-
boord, begint nu de dag aanbreekt lang

zaam vorm te krijgen. Achtor hem
do^mt donker en dreigend he1 getonde
silhouet op van het Bougainville
te. op de grens tossen Nederlands- en
Australisch Nieuw Guinea.

Hoi peheel ziet er ook voor kapitoir
Andersan vredig en rustig uit. ware
het niet dat grote branden langs
Hamadi-strard hem eraan herinnerde^
dat Task Force 50 r- ('e vorige
"zaken" had gedaan, en grimmige ?e-

-be-ui>veni.ss.'ea hun schaduv en v
wierpen E^ "'- f""m tijd om zich V

■■"■■ ven een pracht;
opgang te genieten.

Precies cm ■"> -rur ' '-e-e'-t de ''"' '■ -;
Het u-ür H is pan-ïefaroken. De luch- e a,,,,- "■ tonton er<
de explosies van zware granaten en he1

vuur ui* kl '"'■ Dat-
-elfd-i strand van Hamadi. me'
de '■- ' eeperbomen. schokt op
en verstoütt. onder het vuuir van de
kruisers, to jagers en anderja

logsscrffcpen. Da tniuïftitsen zdtton
fi-, omgo'-tog, he* schiereiland Holte-
kan g en Kaap Djar waar tussenin de

e<- ligt to* de pracht
Jautotobaai. in een demonische gloed

roken gedonder rolt over
l'^ patst door de bergen. t^ . *, .+— I—l . r.rvr\ c+rr»r\TTn

~.-,,-, ojel-tjeton uit. Onaratie ROh,-

-,OOS" van de geallieerd-e stoijd-
hton onder generaal Douglas Mac-

<. i,..- die ten doel heef Hollandia
r„ -1- t,-„^-.. V-w^et-ter- te veroveren en
he 'e ueviijüiru, ia k^&—-

het witte strand duiken ever
later zwermen vliegtuigen neer als ha-
vikken op hun prooi. Weer siddert de
parde onder het mateloos geweld van
hun bommen.

Dan waaieren witte strepen over he
wa.tor uit van de armada van schepen
voer de kust. Het zjjn landjngsbotort
die hun stompe voorstevens richl'-en
naar de invasiestranden bij Hamadi en

op Holtokang. Voorop varen "AJliga-
tros", zware van rupsbanden voorziene
vaartoigen die de verraderlijke onder-
zee-se- riffen kapot moeten rammen.

Golf na golf van landingsboen kom'
knersend op hat strand1 tot stilstand.
Dan kl in de boeg neer er
donkere gehelmde figuren rennen he
strand op. het geweer in de aanslag.

22 APRIL 1960.
Zestien j: - Weer is e-m eer

■:!t jV,vp tT-nrte-ma'vit een einde geko-
men. Maar het is een heel ander 'oneel
dat de ochtendzon met haar nog wa*
bleke stoalen nu overschijnt.

Nog steeds s^an op het stoand -to
ler!di':i"^",an. Ze zij" verweerd, etoee-i-
-telijk vergaan en .'.wee- door planton
overwoekerd.
Veel zijn er niet meer over. Dit is ook

niet belangrijk.
Voornamer is wat -ic h in hun onmid-

delijke nabijheid op het Invasiestrand -zoals het nog officieus wordt genoemd-
bevindt.
Daar is een completo woonwijk verre-
zen voor Papoea's: keurige stonen wo-
ningen, waarvan er nog steeds meer woi
den opgezet. gr staan 178 woningen, 8
s.senen vrijge>:ellenbarakken, een winke"
een school en een recreatie centrum
terwijl er ook nog een kerkje z,a! komer
Het geheel leunt aan tegen een voetbal-
veld, de sport die alle mannelijke Pa-
poea's tossen 2 en 82 jaar aantrekt.

De stoere, zwaarbewapende Ameri-
kaanse mariniers van toen hebben nu
plaatsgemaakt voor schoolgaande Pa-
poea-kinderen, die op heV( ogenblik da'

e waren, gymnastiekles kregen.
Hun vroegere onderwijzer, zei: "Ik hou
van kinderen, en ik ben er trots op aan
hun opvoeding mee te kunnen werken."

Hij herinnert zich niets meer van de
invasie. Als jongen van 12 jaar was hi'
met zijn ouders diep het binnenland ir
gevlucht, toen Amerikaanse vliegtuigei-
pamfletten hedden uitgeworpen met de
waarschuwing uit de buurt Van de kust-
streek 4e blijven. "Wel herinner ik mi;'
dat wij de eersto Nederlanders, toen
nog officieren van de Nica (Netoerland;
Indies Civil Administration) hebben
on-moet," voegt jakob Mano eraan toe.

Wij hebben een kijkje genomen in de
school, een der keurigste Algemene La-
""■■!' Scholen van Hollandia. Wij zagen
de huisjes, in lange rijen neergezet.
Papoea-,arbeiders, werklieden in diens'
van. een bouwmaatschappij, die, gehee'
zelfstandig voor hun rasgenoton aar
nieuwe woningen werkten.

Harhadi van toon is nial . her-
kennen. Alleen de overblijfselen det
landingsboten herinneren aan die oor-
logsdagen "an 16 jaar geleden, maar z.i;
domineren de omgeving niet. slechts de
stenen gedenkzuil die er is ongericto
toont aan, dat voor ons hier in Hollan-
dia de 22sto april ieder jaar v/eer een
gedenkwaardige dag is.

Seabee
4

STAALTJE VAN COORDINATIE.
Operatie "Roekeloos" bioek helemaa1

niet roekeloos to zijn bepiekerd. Inte-
gendeel: het was een staaltje van coör-
dinatie en gedurfde planning, waarbr
aan öuizend-erv-een din-'--e verd '"■"-
dacht en niets aan het toeval overge-
laten.

Merkwaardigerwijze ontoioeftton de
-'4aallieerr|e st'rijdkr'ach.'ieni 'tijdens de'
landing zeer weinig tegenstand; de vi'
and was volkomen verrast. De dubbele
tangbeweging, door1 generaal MacAr-
thur en zijn staf uitgedacht, had succe;
En al spoedig toston de schepen hun
materialen. In ont7.agi.ijke hoeveelheden
en me* bewonderenswaardige snelheid
lag het strand — "Beach Whito I" vooi
MacArtour — in korto tijd vol met bel1

dozers, voedselvoorraden, brandstof er
munitie. Om 10 uur 's morgens stapt ge-
: MaoArto-ur, opperbevelhebber
der geallieerde stor- in de
cific. van de kruiser "Nashville" br
TTa'-arli aan wal. Dezelfde dag nog waf
Hollandia bevrijd.

„Het vaderland” schrijft onder de kop:
Verdediging N. Guinea thansverre

van goed
"Het Vaderland" schrijft onder de

kop: "Verdediging Nieuw Guinea thans
verre van goed".

Is het onder normaler omstandighe-

den van terr ein en omvang reeds onmo-
eM-jk 'e verdedigen

bij een. gebied van omvang en samen-
stelling als het onderhavige springt die
onmogelijkheid roe; meer naar voren
J/T.-WJ ~-i -"...-,- -.:,n i->»«~» krachuen
op enkele praatten moeten concentreren
waaruit er niddelijk moet kunnen wor-
den opgetreden tegen ongerechtigheden

eld door sen onafgebroken pa-
t*-<->iiill.M'i ntf.. v. -. unnen ue-
stoan uit infiltraties van buiton, i.c i ;
Indpnes'ë of binnenlandse ongeregeld-
heden to de vorm van roof- of snel-
tochton e.d.

De infiltraties hebben een tweeledif
doel n.l. het verkrijgen van inlichtingen
of gegevens en het verwekken van on-
rust onder de bevolking. Zij vinder
meestal plaats op moeilijk te bereiker
punten, terwijl inwendige moeilijkheder

van de bevolking voornamelijk voorko-
men in de moeilijk toegankelijke bin-
nenlanden.

Zowel voor de verdediging als vooi
het handhaven van orde en rus'- i? een
snel vaststellen dezer ongerechtigheden
onmiddelijk gevolgd door een daartoger
afdoend ingrijpen van hot ho

VAN AMFIBIE- NAAR
LANDVLIEGTUIGEN

Naast de patrouillering met vaartui-
den geschiedde in het veijlederi Je ~. -
trouillering uit de Inch' <-«»* rataima-
V mg^lL.UOll vl.il iu-CI LAJC» v>^- *«i.t*A ui 'uiUli-

ner vliegtuigen van de Marine Lucht-
vaartdienst, welke bijna overal ir
Nieuw Outoea konden komen. Zij kon-
den landen op alle plaatsen in de kust-

leden en de rivieren. Wanneer bij 'r
verkenning uit de lucht — vaak ook uil

aas van de bevolking — or
gerechtigheden werden vermoed, kon-
den de Martin Marmer-vliegtuigen tei
plaatse landen om te vernemen wat e i



aan de hand was. 1... -rbindinj-
maakte het mogelijk daarna snel de no-

krachton door de lucht te doen aar
voeren, met welke krachton dan togen
de ongerechtigheden kon worden opge-
treden. Meermalen is door zulk snel in-
grijpen een infiltratie tijdig op'^uimd
is een snelpartij gestopt of zijn de
boosdoeners opgepakt.

Na de verscheidene ongevallen, welk'
zich met de Martin Marmer-vlieg utoer
hebben voorgedaan, zijn deze vliegtui-
gen terecht met ingang van 1 januari
j.l. aan de grond gezet; zij mogen nier*
meer vliegen.
Hierdoor is de toestand geheel veran-
derd", de-r diea'-engevolge nu gehele
kustgebieden nie' anders meer be
baar zijn geworden can por schip ">'
pra.uw.

Thans ligt het :,~ de bedoel1 ' d
tin Mariner-vliegtoigen te vervangsi

door Lockheed Nar/tune-vlie«" uisren
Deze Lockheed Neptune-vliegt itoen "i'
zeer g0( rouwbare vliegtuigen

ce i" de gehele wereld op een reei
goede staat van dienst kunnen bogen.

Evenwel zijn het zuiver landvli
welk itend kunnen opereren var
goede vliegvelden. Van de ach1 or
Nieuw Guinea aanwezige vliegvelder
zijn er thans vijf geschikt voor deze
vliegtuigen.

t»„ r-*valj;e var- Ac H?;e'toir dezer Vltef
velden zullen alleen de tussen die vel-
den gelegen gebieden kunnen worden
overvlogen daar de Lockheed Naptone
vliegtuigen niet overal kunnen tonden
zoals voor de Martin Marmer vliegtui-
gen wel mogelijk was. Het verlorer
i v.ti het amfibisch karakter maak*
dan ook zeer vele en grote gebieden on-
bereikbaar uit ac lucht.

MEEP INFILTRATIES VERWACHT
~ g-eenscl ;ee-i van Ö.c

)rt ffebruikte vltoTbotoi
ijnlijk gemist. Het weg-

vallen van H:e eigenscftappan waardooi
een groot doel van Ntou >■" Guine

nel door de lucht bereikbaar is
schept een zeer onbevredigende toesand

G^-nien do politieke' toesta-,---] [n Indo-
nesië is het zeker niet ondenkbaar, dat
in de nabije toekomst het aantal ir.ftora
; Indonesië zal toenemen. Dooi
het opblazen van de grootte en resulta-
ten der acties zal de Indonesische propa

■"e
■': voor on de "bevri'

: Weet Irian.
g.,. , on de in- en uitwen-

dige ' ti'ee -te to "'"'' ion

kennen en dan snel tor .i- ■ ktn-
jien jn . ■ de >r '« er i us* ;"-:

ontbreek* /ememeh
e Guinee thans bei geschikte

apparaat.

OVERNEMEN

Daar er echter geen vl n tneei
..,- jn zal met moever

r ,,„..r...,v,? '.„i0n OTJ hMikoptors, welke de
taak van die 'vliegboten moeton kraner

Helikopters, w^clke aan de gestelde
eisen jn heden ton dage zeer
zeker verkrijgbaar. De aanschaffing van
een aantal dezer helikopters voor Nieuw
p,..:„„g ,f..;. 70v"ei het tegengaan van
infiltraties als het handhaven van de
binnenlandse orde en rust in dat gebied
aanzienlijk ton goede komen.

DE KAREL DOORMAN
He4 voorgaande was juist geschreven

toen het bericht werd gepubliceerd dat
Hr. Ms. Karel Doorman me' een twee-
tal onderzeeboot]agers en een squadron
luchtverdedigingsjagers naar Nieuw Gu'
nea zou vertrekken, waarbij de Karef
Doorman zes maanden in de wateren
om Nieuw Guinea zou verblijven.

Nu was he algemeen bekend, dat de
luchtverdediging van Nieuw Guinea —
ondanks he zenden van enige lucht-
doelart-illerie — zeer zwak was, zodat
met het oog op de zich uitbreidende
modernisering van de Indonesische
lUc'ntoiach-t versterking dïjimgend ge-
wenst was.

Oua vliegkampschip kan dcKe ver-
sterking leveren to4 de voor de lucht-
verdedigingsjagers benodigde vliegvel-
den, .geschil:» 4 zijn gemaakt voor die
vliegtuigen, waarmede ongeveer zes
n;aanden zullen zijn gemoeid. Tezelfder-
tijd zal de Karel Doorman de periode
overbruggen, dat t|e Lockheed Neptostes
nog niet aamv;ezi,g zijn, terwijl het schip
t-evens ienbellrj helikopters aan boord
heeft, 2jj he 4 aan ook van beperkter
laadvermogen dan voor Nieuw Guinea
gewenst.

He' uitzenden van Hr. Ms. Karel
Doorman moet als 'n tijdelijke maatre-
gel worden gezien, welke evenmin alf
de versterking der luchtverdediging ook
maar ie4s kan afdoen aan de eerder
geuite behoeften en verlangens.

Uiteraard is he4 tijdelijk onttrekken
van deze schepen aan de NAVO-verde-
diging mcl toestemming van de NAVC
leiding geschied. Hoezeer men de tij-
delijk' i de NAVO ver-

betreuren, he1 j; 3
niet mogelijk de Koninklijke Martoe
een zodanige omvang te geven, da4 zif
al de haar 'oevailer.de taken tegelijker-
tijd kan uitvoeren.

Indonesische Boycot
weed verwacht

De meest bij de Indonesische boyco'
van de Nederlandse scheepvaart betrok
ken maatsehartpiiën Rol «'da^se I oyr"
Maatschappij Nederland en Royal Into
Oeoan Lil ■■■ 'de: de" r' ' ' 'i

regel verwacht werd, aldus het AN".
De maatschappijen hadden al lijner

verlegd en nieuwe geopend. Hel pas-
sagiersvervoer op Indonesië betj'ond
in feite al lang niet meer en over de
economische gevolgen kon aldus de
maa iq worden ge-

lat Indonesi/é, vroeger
van Nede ti* eindbestemming, ni
nog maar een onderdeel van andere
diensten was die vrijwel he* hele Verre

-(tijken.
De Nederlandse minister van Buiten

land verklaarde dal de.e boy-
cot een ongeoorloofde inbreuk vormt... de- scheepvaart en Je
Nederlandse regering behoudt pl'.e reeb
"en voor.

Nederlandse perss4emmen vermelden
het Vo!genHe- hopenlijk kan een flink
deel van de thans beschikbaar kamende

dc VciSnelde aanpaK van Reiken 111 üe-
derlands Nieuw Guinea waarvoor on-
langs door de regering en de volks-
vertegenwoordiging op het| Binnenhof
zulke hoopvolle verklaringen zijn af-
gelegd (r.k. dagblad Binnenhof). Het
' je Volk: het is al lang zo da* Indo-
nesië zijn strijd om Nieuw Guinea
voer4 op de ruggen van de individuele
Nederlanders in Indonesië die me 4 de

hele zaak niets shebben uit te stoan.
De Nederlandse regering is dat be-

paald niet onbekend. Wij hopen dat zij
dezelfde vooruitziende blik heeft gehad
als de Nederlandse scheepvaart maat-
schappijen en heeft gezorgd dat repa-
triëring van de spijtoptanten zo weinig
mogelijk vertraging ondervindt.

Opstand in Venezuela

In het noordwestelijke deel van Ve-
nezuela is een opstand uitgebgroken.
Een groep officieren die door de rege-
ring het land was uitgewezen heeft kans
gezien het bevel over he 4 garnizoen van
de stad f<an Chri.stobal in handen t€
krijgen.

De president Betancourt, heeft bekend
gemaakt dat er naar San Chrisiobal
vliegtuigen onderweg zijn.
Volgens radioberichten die op Curacac
zijn ontvangen hebben, de drie regerings
partijen de Venezolaanse bevolking op-
geroepen om uit protest tegen de rebel-
lie in staking to gaan.

Dr. Verwoerdneemt
staatsaken weer op

De minstor-preidsidemt van Zuid-
Afrika dr. Verwoerd zal, naar wordt
verwach4 over een week-weer zijn vol-
ledige aandacht aan stoa4szaken kunnen
wijden. Hij zal di 4 echter nog in zijn
ziekenkamer moeten doen. Dit heef 4 de
minister van Buitenlandse Zakne Louw
in de volksraad meegedeeld.
Minister Louw heeft het idee van een
coalitieregering van de hand gewezen.
Een politie sergeant die enkele weken
geleden Mat bloedbad in Sharpvilla mee-
maakte, waarbij 67 Bantoes om het le-
ven kwamen, heeft voor een justitionele
commissie verklaard, dat de politie zon-
der bevel het vuur hoeft geopend.
Di 4 gebeurde toen een meingto van tien
tot vijftienduizend Bantoes voorzien var
knotsen he4 politiebureau van SharvilU
naderde.

Foncha van Brits Z. Ka merood dreint Britten
Premier Foncha van Bri4s Zuid-Ka-

meroen heefit gedreigd do mecs4e in 'ijn
land wonene-e Britton over de grens te
zullen zetten, Omdat z ij zich vf r
toe"en de ontwikkeling naar onaf:
lijkheid.
In de toekomst, 5» voegde hij eraan toe

worden alleen nog maar Britse -'
digen toegelaten en dan uitsluitend op
kortlopende contracten.
Premier Foncha heeft ook meegedeeld
: ktober d> :" van
alle Nigeriaaiise tioepeu, a&iiuim wordt Kameroen onaf;

.;.-. e .iji Zuid-Kameroen pas
lator bij een volksstemming over zijr
toekomst zal beslissen.

Vtiegram in Columbia
Bij een vliegramp dicht bij de Colurn-

biaanse hoofstad Bogoto zijn 31 menser
om het leven gekomen. Toen een groo'
passagiersvliegtuig van de Columbiaan-
se luchtvaartmij. bij de hoofdstad wil-
de landen, kwam het) als gevolg van eer
dichte mist in een meer terecht. Er zijn
16 overlevenden.



20 Miljoen voor
Algerijnse nationalisten
Irak zal de Algerijnse nationalisten

een bedrag van 20 miljoen gulden schei-
kent- He 4 zal de opstondeiingsn ook
steunen met meer wapens, materiaal
en soldaton en he1 zal de politieke boy-
cot van Frankrijk voort zetten. Dit jf
in Bagdad bekend gemaakt aan het slot
van een driedaags bezoek van een dele-
gatie van de plaatsvervangende pre-
mier van de Algerijnse verzetsregering
Rusland wil deelnemen

aan economische
conferentie

De Sovjet-Unie heeft laten weton da1

zij wil deelnemen aan de economische
conferentie die de Westeuropese er
Noordamerikaanse landen binnenkor'
in Parijs zullen houden.
Op deze conferentie zal o.m. worder
gesproken over plannen om de organi-
satie over Europese economische sa-
menwerking to wijzigen en hier in ook
de Ver. Stoten en Canada op to nemen.

Het nieuws van de Russische wens
tot deelname komt van de conferentie
in Geneve der economische commissie
voor Europa van do Ver. Naties.
Eerder ontving de Geneefse conferentie
een boodschap van de Russische pre-
mier Chroestsjev, waarin deze erop aar
drong dat de Europese landen hun cul-
turele, wetenschappelijke en technische
banden zouden versterken.

Lijfarts van Himmier overleden
In West-Duitsland is he4 afgelopen

weekeinde op 61 jarige leeftijd over-
leden de Finse ar4s en masseur Kersier

Tijdens de Tweede Wereldoorlog v-t;

dr. Kersten lijfarto van de beriichto
Gesiapo-chef Heinrich Hirrmler.

Doordat hij op zijn patiënt grote ui-
vloed kroeg, h,ee.ft dr. Kerston velet
duizenden mensen van de dood weten
te red-den en ook een plan weton onge-
daan to maken waarbij Himmler 3 mil
joen Nederlanders wildie overbrengen

naar Polen. Ook heeft Himmler op zijn
aandrang een bevel ingetrokken om te-
gen het einde van de oorloe 800.000 ge-
vangenen to vermoorden. Als erkenning
voor zijn menslievende interventies on
ving dr. Kersten in 1950 de oaadexrehe'
ding van Groot officier in de Orde van
Oranje Nassau uit handen van Prins
Bernhard.
Conter. over grondwel

van Sierra Leone
In Londen begon gisteren een confe-

rentie waarop een grondwet zal worder
opgesteld voor de Bri 4se kolonie Sierra

Leone. Het is de derde conferentie op
di 4 gebied die dit jaar in de Britse
hoofdstad' wordt gehouden.

De andere hadden betrekking op de
toekomst Van Kenya en Brits Guyana.
Sierra Leone wenst nog dit jaar onaf-
hankelijkheid binnen het Britse Geme-
nebest.

Geert belangrijke Wijzi-
ging in geschilpunten

Oosten en West
De Canadese premier Diefenbakei

heeft een verklaring afgelegd over zijr
besprekingen met de Franse presiden
de Gaulle.

De Gaulle, zegt hij, verwacht geen
belangrijke wijziging in de geschilpun-
ten tussen Oost en West op de komende
eer. ontspanning in de verhouding die

topconferentie, doch wel hoopt hij op
verdere besprekingen over deze kwes-
ties mogelijk maken, zoals bijvoorbeeld
Berlijn en Dui"sland. Diefenbaker heef
in zijn gesprek nog eens gewezen op
Canada's verzetl Itegen i|mv/e kern-
proeven. Canada wenst staking van d(
proeven met of zonder controle.

Wereldproductie van
boter in 1959 gedaald

De wereldproductie van botor is vorij
jaar ie4s gedaald. Volgens een overzich
van de landbouw- en voedselorganisa-
tie van de Ver. Na'jies. Australië en
West-Duitsland waren de enige 1. ndesr
die meer botor maakten. De daling wa;
het grootst in de Ver. Stoten, Neder-
land on Frankrijk. In Europa was vo-
rig jaar de vraag naar botor groot.
He1 verbruik nam toe ondankp de ho-
gere prijzen en de voorraden slanker
tot een normaal peil en zelfs lager.
Hierdoor stoeg de boterui4voer van Au;
tralie en Argentinië. De organisatie vei
wacftt di 1 j;lar r^en stijging van de pro-
ductie, want de vraag na er boter za'
waarschijnlijk gesteund wo-den door
de wens kleine voorrad»*! wwr
te vullen. Behoudens 'otz.onrlerlijkt
weersomstandigheden zal 1960 dan w«'

nie* de overvloed aan bete- van 195P
brengen, doch ook niet de schaarste
van 1959..

Bussen voor Hollandia

Binnenkor4 zal er een nieuw monsteï
op de weg zijn: de eerste van een serie
nieuwe bussen, door de Firma Geveke
aan het Gouvernement geleverd. Hle4
gevaarte is geel en is nie4 zo luxieus
uitgerust als de llhans rijdende blauwe
bussen. De zitbanken eiijn eenvoudig
uitgevoerd ui hout waardoor het ge-
vaar vermeden wordt da 4 de passagiers
zoals tot nog toe s4eeds in de 4hans rij-
dende bussen het geval is geweest, de
schuimrubber zittingen stuk kunner
trekken. Ook de motor van deze bus
is krachtiger. Een 120 PK Leyland die-
sel, in licentie door de DAF fatoieken
gebouwd zal voor he 4 zwa^e torrsfn
in Hollandia betere mogelijkheden bie-
den. Do chauffeur is met een Kienzle
reaiatratieklok aan alle voorschriften
gebonden, daar deze klok niet slechtf
de tijd regis4reerd, doch ook het nan'a1

kilometers en de gereden vaar 4 torwijl
van minuut tot minuut kan worden ge-
volgd of de btis in beweging is eewees 4

Zoals bekend heeft de Firma Geveke
de vertegenwoordiging van de DAF fa-
brieken en verzorgt mans de levering
van to4aal zes bussen voor de Gouver-
nements Autobusdienst.

Spelen met munitie:
2 ernstig gewonden

Twee Papoea jongens die aan de weg
ter hoogte "an Santa Rosa in Hollandia
werken vonden een granaat.
Deze wierpen zij in het vuur waarboven
zij astolt moes4e-e koken. He 4 gevolg
hiervan laat z ;ch denken. Beide knapen
zijn ernstig gewond aan handen en ge
zicht in he ziekenhuis opgenomen.

TE KOOP- nog ge^n jaar gebruik',
Hoovermatic was— droos— spo^l ma-
chine f. 550,—; compr. ijskas4 150 1.
f. 500— z.g-'.n. Baby Hermes schrijf-
machine f. 175.—
Ten Brink. Holl. Binnen 'el. 94. 132C

<"'0«c:'""" hoe'" nog enkele kaa"'en vooi
de MODESHOW
Verder is per luchtpost ontvangen
Corsage's, Oorknoppen. Ceintuurs, da-
mes en meisjes shorts, driekwartoroe-
ken. Lichtte kleuren nagellak. Kan4stof
Heren—sportoemden. enz

VERENIGING VAN HUISVROUWEN
Cj,*,?-,,t «PONT^R DAN BONT"

UI T V E R K O CH T.
Geen plaatsen a/d. zaal meer verkrife.
baar.

JAGKRSGENOOTKCFAP HERTEN —OPENINGS.IACHT 1 MEI achtor he*
?*'f*T'--'"" x"too-

Ver4rek Yoka: 04.00 u. Oosaven vooi
deelname: VRI.TENS Ko'a ia- -e- ';el 1.52
of dok II tol. 222: K. DAERDEN. Berg
on Dal. Toko Sehtont: ROUMIMPER
APO of Dok II tel. 314. Koston: f. 5.~
p.p. OOK DAMES KUNNEN MEE naar
he4 eiland waar de jagers na de jach1

zullen verzamelen.

V.H.O. Competitie Ie klasse
terrein Berg en Dal
aanvang 16.30 uur
ZATERDAG 23/4 WIK — H.B.S.
ZONDAG 24/4 H.V.C. Zeemacht

WEEKEIND DIENST 23/24 APRIL
Haven Dr. R. Kurnmer tel 465
Bvnnen Dr. J. Ten Brink tol 94

WEEKDIENST 25 — 30 APRIL
Haven Dr. R. Kurnmer tel 465

filmprogramma
REK THEATER

23/4 de zeer excellente film.
" 3 BRAVE MEN "

in Cinamascope met R ay Milland —
Ernest Borgnini — Frank Lovejoy —
Nina Fock — i/ean Jagger.
Een film, die inslaa4: Een ware film
waarin de naakte waarheid voorkomt
"3 Brave Men" (Staatsgevaarlijk)

HEDEN AVOND IN REK.

ORIËNT THEATER
HONG — LTAN FILMBEDRIkF

ver'oont heden 22/4 en morgen 23/4
Rhonda Fleming. Fonald Rearan er
Estolito in de prachtige kleurrijke sub-
tropische film: "TROPIC ZONE"
Zwendel, intrige cc. geweld in oen boei-
ende re-eernee.
Holl. Binnen heden: BANDIETEN VAN
DE AUTOBAA.N"
Heil. Binnen me—en T"- "THE KEN-
TUCKIAN" me' Burt Lanen?'*"-.
Qp-tani m.or'e^ 23/4: "ACT OF LOVE"
met Kirk Douslas.

OOK TJ
bent altijd welkom als gast en wii zul-
len steeds trachten U de hoogst moge-
lijke service te bieden, in de

"MOONLTCHT BAY"
Dagelijs geopend tot middernacht
bestellingen worden thuisbezorgd.
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Bij de s4ads»oli4ie Hollandra is plaats
voor een COMMIES.
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