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Chaos compleet in Seoul
In de Zuidkoreaanse hoofdstad Seoul en ook in Pusan schijn 4 op he* ogenblik

een volkomen chaos te heersen.
In Seoul kwam gisteren he* parlement bijeen om met algemene stemmen cc»
motie aan te nemen, die het aftreden van presideh4 Syngman Rhee eist. Ter-
wijl de stemming plaats vond, leverde de bevolking van de hoofdstad slag me»
de politie, die de ambtswoning van Rhee bewaak 4. Bij deze gevechten werden
30 mensen gedood.

Slidenten doen nu hum bes 4 om de
bevolking te kalmeren, waarmee zij
weinig succes boeken.
Door heel de stod worden woningen
van de ministers en openbare gebouwen
in brand gestoken.
De politie en militairen zien geen kans
meer e>m dat te verhinderen.

De betoging bereikte het hoogtepunt,
toen een standbeeld van president Rhee
omver werd gehaald en aan een touw
door de straten van de stad werd ge-

sleurd. Het parlement heeft intussen
ook besleten dat de regering voorlaan
de volksvertegenwoordiging verant-
woording schuldig zal zijn en dat zij
zal v/orden geleid door een preaniear.

Zo gauw de grondwet indeze zin is ge-
wijzigd zal he4 parlernen4 zichzelf onI-
binden. Tenslotto heeft he4 parlement
de presidentsverkiezingen van vorige
maand ongeldig' verklaard.

500 Kinderen onder
een school toedolven

De aardbeving die het Zuid Perzische
stadje Lar trof. heeft waarschijnlijk
1200 tot 1500 doden geëist. Onder die
slachtoffers bevinden zich ruim 500
kinderen, die bedolven werden onder
een school waarin zij zich bevonden.
Keizerin Farao heeft bevel gegeven om
alle kinderen waarvan de ouders om
het leven kwamen naar Teheran over
to brengen.
Daar zullen zij in keizerlijke instituten
worden oogenomen.
Lar Ito' in een gebied dal permanent
onrustig is.
He1- zeventienduizend inwoners teren-
de ste-die werd tien jaar geleden ook al
gedeeltelijk verwoest.
Volgens de seismologe" -e. - he T<NMT

in de Bilt was he: schokje die de stad
gistoren trof niet zwaar. Dat niettemin
bijna alle woningen werden vernield
komt omdat he 4 epicentum van de be-
ving pal onder de stad moe!4 hebben
gelegen.

Chinezen embarkeer
den zingend

Meer dan 1400 Chinezen hebben aan
boord van het dhartorsahipi "Rossia"
D.jakaria verlaten op weg naar hun
moederland, aldus meldt Hsinhua.

Diplomatiek personeel vergezelde de
"verarmde"- repatrianton, die zoals hun
duizenden voorgangers zingend embar-
keerden. >

Laatste verzoek Chess-
man algewezen

He4 laatste verzoek van Caryl Chess-
man om herziening van zijn doodvon-
nis is door he Hooggerechtshof der Ver.
Stoten in Washington afgewezen.
De executie van Chessman die ongeveer
12 jaar geleden 404 de gaskamer werd
veroordeeld, is vastgesteld op 2 mei.

Besprekingen Nehroe-Tsjoe-En-Lai
op riets uitgelopen

De besprekingen in de Indische hoofd
slad New Delhi tussen eerste minister
Nehroe en zijn communistisch Chinese
ambtgenoot Tsjoe En-lai hebben niét
geleid 'o' een oplosjin-g -een de bee.'e !-
de geschillen.
Da' it; de korte inhoud van een na he 4
overleg ui gegeven communiauc.
De premi :rs hebben afgesproken de ge-
schilpunten te laton onderzoeken door.
ambtenaren van beide oar4ijen. De 7e
zullen om beurten vergaderen in Peking
en New Delhi cri moeten voor septem-
ber aan hun regering verslag uitbrengen

Premier Tsjoe En-lai van communis-
tisch China begon gistoren in Kateian-
du besprekingen met de Nepalese auto-
ritoiton.
Ze gaan hoofd-'akeiiik over grenskwos-
-lies, waaronder China's aanspraken
op de Mount Everes 4. Tijdens een drie-
daags bezoek zal Tsjoe met zijn Nepa-
lese amb4genoo4 Koirala ook onder
handelen over een verdrag, voor vrede
en vriendschap.
Gisteren to-s'oo4 -"e Chinese regerings-

leider zijn verblijf van een week aan
India met , gesprekken met premier
Nehroe over de grensgeschillen die op
niete zijn uitgelopen.
He 4probleem is nu overgedragen aan
een gemengde ambtolijke commissie.
Deze zal afwisselend in Peking en New

Delhi bijeenkomen en moet voor sep-
tember aan de regeringen verslag uit-
brengen.

Tweede conferentie
over Kongo

fn Brussel begon gisteren de tweede
Belgisch-Kongolese rondetefelcemferon-
4it , ;iie gewijd zal zijn aan de financiële
economische en sociale gevolgen van de
beëindiging van het Belgische beiuur
op 30 juli.
De verschillende kwesties hoop 4 men te
kunnen regelen in een verdrag \ "■" >
vriendschap, technische bijstend en we-
derzijdse samenwerking. België heeft
Kongo al een lening versteek 4 van 2700
miljoen frank om de begroting 1960 in
evenwicht ,to brengen. In een op te rich-
ten bijstondsfönds zal het jaarlijks
ruim 2 miljard franks storten.
De Belgische par'ikuMere en overheids
investeringen gaan doe)r en he4 amb'e-
na-rencorps word4 gehandhaafd.
Het, zal voor eenderde . worden bekos-
tigd door Brussel. Als togenprestetto'
zullen de Kongolezen zich moeten ver-
plichtten de Belgische onderdanen' Op
dezelfde wijze te bchandelöri ■ aiß.-ï-hr^K
landgenoten en verkregen ■■' -cekicessfe**
rechteai te- eerbiedigen. Verwacht word 4
da 4 de Brusselse conferentie twee ,we >■
ken aal cüuren.
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Toestand in de wereld
goed zegt Rusland

De regering van de Sovjet Unie
vind 4 de toestand in de wereld op he4
ogenblik goed.
Dl 4 heef' de Russisohe premier Croest-
sjev gezegd op een bijeenkomst van de
Opperste Btovje4 Vam AzerbeicJsjan in
Bakoe.
Over de Duitse kwestie zei hij echter
da4 ais ook de Sovjet jnie een afzon-
derlijk v; edesverdrag zal sluiten met
üos- Duitsland, he 4 Westen dan. hei
recht van toegang tot West Berlijn zal
verliezen. Over het Russische vejorsiel
Wes4 Berlijn to4 een vrije stad te ma-
ken, zei Chroestsjev niét ;n te zien dat
di' voorstol voor he 4 Westen ongunstig
is. De Russische premier gaat, naar hij
zei naar de topconferentie in Parijs
mot he4 voornemen alles to doen om
to4 een goede verstandhouding met de
leiders van de westelijke landen te
komen.

Soekarno in Cairo
Presiden' Soekarno ia vanuit Wenen

in de hoofdsted van de Verenigde Ara
bische Republiek in Cairo aangekomen,
waar hij gesprekken zal hebben me4
presiden4 Nasser.

Raket kan hinnen 15min. worden afgeschoten
De Amerikanen kebben van de lucht-

machtbasis Vandenberg in Californië
een Atlas raket gelanceerd, die thans
volgene een officiëto mededteling ge-
il e. l operationeel is en een afstand van
65.;.Ü kilometer kan overspannen.

noviteit iq, da' de raket nu bin-
ier ra een alarmsignaal

kan worden afgeschoten, als gevolg van
een horizontale stationering in de han-
gar. Bij he alarm wordt het gevaarte
in vertikale foettend gebracht, van
brandstof voorzien en afgeschoten —alles in een kwartier en mcl de zeker-
heid, dal weersinvloeden en sabotage
thans minder kans hebben de lancering
te voorkomen of te hinderen.

Uitslagen sportontmoeting Hollandia - Wewak
De schoolsportentmoeting tussen

Wewak en Hollandia is geëindigd in een
klinkende overwinning voor Hollandia.
He 4 totaal der toegekende cijfers was
voor beidö partijen resp. 105 Hollandia
en 54 voor Wewak.
Getuige de uitslag van de drie wed-
strijddagen hebben de jongens en meis-
jes uit Hollandia zich duchtig geweerd.
Toch is aan het resultaat der cijfers wel
enige opger eden vermoeidheid te con-
stateren. Op dinsdag waren het 38 pun-
ten die de Hollandianen wisten te ver-
garen tegen Wewak l(i, woensdag kwam
Hollandia met 35 punten tegen Wewak
17, terwijl de donderdagvoor Hollandia
29 punten brat:ht tegen 21 punten voor
de Wewakkers.
Hieruit is tevens 1e zien da 4 de Wewak-
kers met\ he4 voorbijgaan van de dagen
hun aanvankelijke schroom terzijde
stelden en het stoeds beter deden.
He 4 resultaat der stedenwedslrijden
loog evenmin over de verhoudingen.

De Volley-ball resultaten voor de
meisjes waren: 3 — 0 voor Hollandia,
Volley werd eveneens een overwinning
voor Holland'ia bij de jongens: 3'— 0

In sof'-ball bleken de meisjes en
jongens van Hollandia eveneens de
meerderheid van. de gas'en uil Wewak
nee' resp. 30 - 24 on IP. - 1-
Socoer bracht de jongens van Hollan-
dia een 3 — 0 overwinning, terwijl rf°
meisjes in de a'hletiekweds4rijden me 4
totaal 52 tegen 44 punten de meerr"er"n
bleken van Wewak. Hierin behaalden
de jongens 285'/; punt tegen hun We-
wakse tegenspelers 12p'/j plun4.

Naar elkaar toegroeien. Ook en voor-
al in de sport, dat hebbe-n de jongens en

meisjes uit Wewak en Hollandia in hun
spor' en spel in de afgelopen, week be-
leefd. Waar di4 de jeugd — en de toe-
komst — van beide Nieuw Guinese de-
len betreft kan het n;et. anders den tee-
gejuichd worden da 4 Hollandia bij he4
vertrek der gasten toeriep: "WE HOPE
YOU ENJOYED YOUR STAY AT HOL-
LANDIA AND WE SAY GOOD3YE TO
YOU ALL UNTILL NEKT YEAR AT
WEWAK." Belofte voor de toekoms'.

Vernietiging kernwa-
pens enige hoop voor

mensdom
President De Gaulle van Fr niu'ijk

heeft gistoren gezegd dat vernietiging
van kernwee-'- -s ondc ' in' viia;ie> site
con4role de enige hoop bied 4 voor de
toekoms4 van heil mensdom.
De Gaulle die het Amerikaanse Congres
in Washington toesprak lie4 or echter
op volgen da 4 indie t Engeland, e!" Ver.
Staten en de Sovje' Unie geen afstand
doen van kernwapens, Frankriik ver-plieJW zal zijn zich met dergelijke wa-
pens uil te i nston.
Eereter on de dag hadden president de
Gaulle en president Eisenhower hun
eersto bespreking geha^ w-,or de '-et-
mende topconferentie. Bij dit onder-
houd waren ook de Amerikaanse minis-
ter van Buitenlandse Zaken Herler en
zijn Franse amb4genoo4 Couve de M'.tr-
ville aanwezig.
Geen plannen van ach-
tervolging opTunesiscK

gebied
Frankrijk hoe/f- geen plannen ■""■-[

Algerijnse nationalisten die van Tune-
sië ui 4 invallen in Algerije doen, te
achtervolgen 4ot op Tiinesiseh gebied.
Dit heef 4 een woordvoerder van he4
Franse ministerie van Buitenlandse
Zaken meegedeeld naar aanleiding van
een rede van president Bourguiba vanïlunesie.

Nog geen besluit op
zeerechtenconferentie
De 88 landen omva4tende zeerochieon-

feren4ie in Genève heeft gisteren na zes
weken arbeid op het vraagstuk van de
territoriale wateren besloton met een
stemming. De conferentie maak 4 de
keus tussen 'wee mogelijkheden: Vas4-
stollen van een zesmijlszone, of het uit-
stellen van een bcelieeiitg.

Athene-Luxemburg via
Istanboel

De minister van Buitenlandse Zaken
mr. Luns is gisteren van Sphiphol naar

pchfy'er'r'te zal hij bijna een week in
Griekenland blijven.
De veiornnamste reden van zijn bezoek
is het voeren van overleg me 4 zijn
Griekse ambtgenoo4 Averos over de
associatie van Griekenland me* de
Eluromarkt. Minister Luns hoop 4 ▼erde»
te spreken orer kwesties die alleen
Griekenland en Nederland aangaan.
Na zijn beeoek aan Athene res4 de nai-

nisier door naar Is'anboei, waar hij de
vergadering van de NATO-raad zal bij-
eenkomst duur4 tof zeven mei.
Via Luxemburg waar hij besprekingen
zal houden met zijn Euromarkt-collega's
keert minister Luns tonslo4te op 12 mei
terug naar ons land.
Problemen door heen-

gaan prof. Bakker
Namens de CERN, het Europese cen-

trum voor kernfysisch onderzoek in
Gencve, waarvan de eergisteren in
Amerika verongelukte prof. Bakker di-
recteur-generaal was, is meegedeeld dat
men het overlijden van deze grote Ne-
derlandse geleerde een zwaar verlies
voor ele Europese wetenschap ach4.
Onder zijn leiding heeft het laboratori-
um in Genève een internationale faam
verworven. De raad van de CERN zal
3 mei bijeenkomen tor bespreking van
de problemen die door het heengaan
van prof. Bakker zijn gerezen.

Ook Nederland boycot
Zuid - Afrika

He4 bestuur van de COOP Nederland
de Centrale Organisatie van de Ver-
bruikscooperaties in ons land, heeft be-
siote r ve)orlopig de Zuidafrikaanse
grondstoffen en producten te boycotten.
De aangeslo en coöperaties zal worden
gevraagd di 4 voorbeeld to volgen.
De nog in de bedrijven aanwezige voor-
raden zullen worden uitverkoch4.
He 4 bos'imr vin de COOP Nederland
meent dat bij de gebeurtenissen in Zuid
»'-i\-a mensel'^ke en morele waarden
in het geding zijn die ook de coopera-
Kn" -aken. Als een van de mees 4 wei-
deüike grondslagen voor de coopera4ie,
aldus het besuur. 4 immers de eer-
bied voor de waarde van de menselijke
persoonlijkheid.

Nederlands gebaar
bijzonder stimulerend

De Nederlandse regering heef 4 een
bedrag van 20.000 dollar of 67.000 gul-
den afgedragen aan de voedsel- en
landbouworganisa4ie van de Ver. Naties
de FAO. He 4bedrag is een bijdrage in
de campagne tegen de honger.
De waarnemend direuteur generaal van
de FA»., heef 4 gezeg da 4 de Nederland-
se bijdrage de eersto regeringsschen-
king is die he4 fonds heeft ontvangen.
Hij noem 4 he 4 Nederianelse gebaar bij-
zonder stimulerend.

Caltex taal olietonks toodwen van 48000 ton
Het Caltex Petroleum mij heef 4 be-

kendgemaakt, da1 het in Nederland op-
drach4 heeft gegeven tot de bouw van
de grootste olietanks die he wereld-
concern ooit heeft laten maken. Twee
olietanks van 43.000 ton elk zullen wor-
den geplaats bij de Europoort, dat is oij
de in aanleg zijnde haven van super-

Hctterdam.
tks zuilen door een pijpleiding ver

bonden worden met de Caltex-raffinade
rijen in Pernis ten zuiden van Rotter-
dam.

Lovatt befaalf jaarlijkstooco gutdch voor zijncelto
Do Cellist lfar4in Lovatt van het

amedeusstrijkkwartet wil al*ijd op zijn
reizen zijn instrument in zijn onmid-
delijke nabijheid hebben. Dat kan maar
dan moe 4 hij op vliegreizen voor zijn
Violoncel half öeld bdfalen, hjepgeen
hem per jaar ongeveer 10.000 gulden
kost. gezien he 4 fei4 dat hij jaarlijks
ruim 50.0000 km per vliegtoij afleft.



OUDE WENS
Bij vele bewoners van Nederht'nds

Nieuw Guinea leef 4reeds lang de wens
aan de verdediging van hel eigen land
to kunnen meewerken.

Herhaaldelijk hebben zij di4 verlan-
gen uitdrukkelijk naar voren gebracht.

Nu de oprichting van he 4 Papoea-
vrijwilligerskorps aanstaande is, word 4
he 4 voor de eigen bevolking van het
land nie4 slech4s mogelijk zelf aan de
verdediging van eigen grondgebied me-
de te werken, doch zal zij zich er tevens
meer bewust van worden da 4 di 4 nie4
een uitsluitend Nederlandse teak is.

De inschakeling van de Papoea bij de
verdediging van Nederlands Nieuw Gui
nea wordt door de regering oeik ge-
zien als passend in he4 kader van de
ontwikkeling to4 zellstandigheid.

Bij de instelling van het vrijwilligers
korps word 4 echtor sterk de nadruk ge-
legd op de dienende teak van het leger.
Het gaa4 om de bescherming van eigen
land. van eigen huis en hof, van de
eig"-n wijze vnn leven. Behalve da 4 de
soldaat een goede militeire opleiding zal
krijgen, zal ook veel aandach4 en tijd
geschonken worden aan zijn maatschap
oelijke vorming in de ruimsto zin van
het woord.
Een goed solddaa4 zal in de eerste
plaats een goed burger moeten zijn.
Hij zal daarom onderricht or'vangen
over de verhoudingen en instellingen
van do mnctorne maatschappij o.a. over
de aard en functie "an de dm-ps- en
steeckraden en de Nieuw Guinea Raad
Hij zal verder onderwijs ontvangen in
betere landbouwmeteoden en in een-
voudige ambachten.
Door deze maa4schappelijke vorming
zal hij, wanneer hii straks in zijn dorp
terugkeer 4, beier zijn uitgerust voor de
zich vaak in snel temno veranderende
maa4schappii.
In vele gevallen kan hij door ziin beter
inzicht een steun zijn voor zijn dorps-
genoten.
Door me'i4scher>no1'ike vorming
is r!*a»-om ook zon ruime nto^+s oi»n-p_

ven jn de einleidinff. omda4 het in de
bedoeling ligt de soldaten slechts een
drie- of vierjarig verband te doen aan-
gaan.
Alteen eon kleine proon crvo^inlictön en
het kader zullen het verband kunnen
verlengen. He* vrijwilligerskormps
draagt dus getoeel het karakter van een
vrijwillige militie.
Hierdoor is he4 mogelijk dat vele jonge
mannen bij de verdediging van het land
worden betrokken.
Het korps zal ook nie* verouderen ao-
als dil een probleem vorm* bij een be
roepsleger. Ook zal 't land na do ver-

kiijging van cto zelfstandigheid de
.treae.auüht nie' te boven gaaft.
I,i di' kader pas 4 e>ok he4 voornemen
om de positie-regeling zoveel mogelijk
gelijk 4e maken aan die voor de alge-
mene politie. Uiteraard zou het voor de
toekomst van het land onverstandig zijn
om de positieregeling af 'e stemmen op

die van 6e Nederlandse beroepsmilitair
in de tropen. Indien een vergelijking
met de bezoldiging van de Nederlandse
militeir getrokken zou worden dan
moe 4men eerder denken aan de beto-
ling van de diensplich4 soldaat in Ne-
derland, die slechts een geringe beta-
ling ontvang 4.
De instelling van he4 Papoea-korps zal
voor Nederlands Nieuw Guinea een
nieuwe stap betekenen naar de ontwik-
keling tot zelfstandigheid.

Papoea-korps karakter van vrijwilig dienstplichtigen
Zeer oalaiags heelt de staa*ssecre*a-

Sis van Binnenlandse Zaken, mr. 804
in de Tweede Kamer medegedeeld dai
"do regering beslo4en heef 4 zo spoedig
mi gelijk een rapoea-Trijwilliger»i(;orp«
(ip te richten".

De Nederlandse regering: en het gou-
vernement van Nederlands Nieuw Gui-
nea werken met grote voortvarendheid
aan de «stelling van di4 korps, waar-
voor de eerste voorbereidingen reed»
worden geteoffen.

He* is de verwach4ing dal de eers*e
vrijwilligers aan het einde van dil jaar
of begin volgend jaar de kazerne zullen
binnen4reden.

De SlaKkenplaag

"De Lens" (Manokwari) schrijft onder
de kop: "DE SLAKKENPLAAG."

Het i 3 een algemeen bekend feit. dat
bij de vele moeilijkheden waarmede de
tuinders in Hun bedrijf to kampen heb-
ben, zij ook nog, tor verdediging van
hun grote zorg en kosten gekweekte
gewassen, een voortdurende s'rijd moe-
ten voeren togen de vraalrzuchi van de
dlromnien slakken, die in voortdurend
grotore hoeveelheden hun torrcinen
binnenstromen. Een algemeen bekend
Eert, ja voor de tuinders en de burgers,

maar wij vermoeden, da' he4 gouverne-
ment van deze toestand nie4 op de hoog
Ie is, wan 4 anders zou. de groto voort-
varendheid on het snel en doeltreffend
ingrijpen van he1 gouvernement in der-
gelijke gevallen kennende, de slakken-
platte alreeds to* het verleden behoren.

Wel heeft de Landbouwvoorlieblings-

dienst jn Manokwari zich bezig gehou-
d|0r, .n ,.t i-oc-^d'-'-ing van het gedrag
v,no de ia., roof slak', die rr">i eetenoor-
teerd had. waarbij echter bleek, da 4 he4

a:mw:isvermo«en van (*.» a".ea4stek in
ongekende mate de ee'lus van de roof-
slak overtrof. Wij moeen verond^rstel-
'i-n da' d»t fei4 4oeh wel in de vakli-

iiur is vermeld, zoda 4 een nroefne-
ming gevoeglijk achterwege had kunnen
bliiven. waarmede weer veel 4ijd en
geld verloren is gegaan.

De tuinders werd aangeraden me+a to
gebruiken en slakkenkonrels. welke
verdelgingsmiddelen togen hoge prij-
zen bij LVD konden worden belrokken.
En da4 zou nog nie4 eens zo heel era
gewees4 zijn. wanneer d* tuinen od een
zekere Uid vrij van slakken zouden ko-
men. Maar hier is he* een onbegonnen-
werk, aangezien de toevloed van sle' -
ken nio'l te stuiten is omda* zij zich var-
uit de rimboe en vanaf de wegen ir
steeds groter aantal over de occupa4iee
verspreiden. Toegegeven da 4 'n tuinder
zijn eigen terreinen dient te onderhnu-
den. maar van zon tuinder kan r '"■
gevend worden, dat hij handen "o1

geld uitgeef* om een kwaad te bestii-
den, dat van rimboe en wogen, dus gou-
vei-nementegrond, to4 hem kom 4, ni
SChijn* het gernvernomen 4knrrd te la 4"'

rni.ischicn he;.,*' meer. in Ilc'to.-.dia
slakken. Gewoonliik is de dooddoen--m-
-"Er zijn geen fondsen". Wij nemen di'
de LVD hier nie4 kwalijk, omda* deze
diens* afhankelijk is va-n met of zon-
der k*nnis v?n zaken f*n inzicht geno-
men "C"lic"ir"fci? in Hcltonrli—:

Wanneer deze wanteestend nog een
tijdje aanhoudt zal het kwaad zo ver
gevorderd ziin, da,4 -r geen stuiten meer
aan is en he< met de tuinderij in Ma.n-
nokwari is gedaan. En dan? Dan krij-
gen noe de 'tuinder? de schuld van do
mislukking. Dit is wel eens meer ge-
beurd.

Hieraan willen wij he 4 volgende toe-
voegen:

In een land als Nieiuw Guinea ont-
breekt nog veel aan behoorlijke voor-
lichting, ook op he4 gebied van de Land
bouw.
En hiermede doen wij de Landbouw
voorlichtingsdienst geen verwijt.
Immers-, de vakkennis die de landbouw-
deskundige zich in andere tropische of
niet 4ropisehe gebieden, heeft eigen ge-
maak4 pas 4 grotendeels niet in dit land,
da 4 7.ich in het allereerste stadium van
tmeniegging bevindt.

In een land als Australië — en zulks
moe 4 ook het geval zijn in andere 4ot
cultuur gebrachte gebieden — behoeft
een landbouwer sleïeh's te kikken om
een ambtenaar van he 4 denarte-ment van
Landbouw bij zich te krijgen, die hem
gewanend met rijke ervarinig en kennis
welke zijn voorzaten voor hem — in
samenwerking met de landbouwers
zelve hebben vergaard.

Tn Ntouw Guinea waar elke ervaring,
ongedaan in endere streken van de aard
korst, dikwijls waardeloos is zal nog
veel!, heel veel geld. moeite en zorg
moeten worden besteee] om in alle ge-
vallen he 4 antwoord on do nroblemen
in rte landbouw te kunnen ee'-en. Wij
bevinden ons nog te veel in het expe-
rimentele stodium om te mogen ver-
wachten dat in de land- of 'vinbouw
het antwoord klaar ligt. Geduld en door
7r, lf" r<.-vr"-mo"vm stollen ook hier he'.
an'woord brengen on vele onderzoe-
kjivatp-i dte tp,-, dienste van dr> ontwik-
keling "an het ] and zullen moe'en wor-
den gedaan.

Waarbij wij een open oog dienen te
blijven houden voor de belangen van de
zogenaamde "kolonisten" die in een
rappor' uitgebracht aan de Tweede Ka
mer door een der vele parlementaire
missies die di 4 land bezochten, ais waar-
deloos worden beklad.

Radioprogramma
WOENSDAG 27 APRIL 1960
20.00 uur: Nieuws, weerbericht. 20.15
uur Melodieën van Franz Grotoe en
Peter Kreuder. Solisten, koor en orkes4
0.1.v. Frans Marszalek. 20.30 uur Hoor-
spel De Politieke Tinnegieter 21.40 uur
Man'ovani e/a orkes'. 22.05 uur Susy
Pinto, zang. 22.15 uur sjherwood Septe4
0.1.v. Guy Sherwood. 22.37 uur He4
Kingston 4rio. 23.00 uur Sluiting.
DONDERDAG 28 APRIL 1960
06.30 uur Ka de .louche. 07 00 uur The-
ater eirkest G. v. Keevelen. 07.30 uur
Sluiting. 10.00 uur t/m. 11.00 uur Mu-
ziek in de ochtend. 20.00 uur Nieuw?,
weerbericht 20.15 uur Donderdagavond-
eoneer*. Werken van Haydn, Mozart en
Schuber4 21.15 uur Gesproken woord of
gram. miuziek 21.45 uur R.K. Stodio-
diensl 22.00 uur Geoff Leve e'z. orkes4
22.20 uur Zang door Faron Young. 22.35
uur Franse ensembles. 23.00 uur Sluiting



De Teruggekeerde Landskinderen
Tussen eind maar 4 en midden april

zijn 24 prauwen me 4 188 Papoea's, die
zijn ui4geweken van een der Indone-
sische eilanden, in Nederlands Nieuw
Guinea aangekomen.

Deze Papoea's zijn voor. de afgelop n
wereldoorlog geëmigreerd v. "o ' ":e's..
Noemfoer, Japen en de Radja Ampat
eilanden naar een Indonesisch eiland.

Op dit eiland werkten zij op een
klapperonderneming.

De overheid te Hollandia heef' hen

toestemming gegeven, naar hun oor-
spronkelijke dorpen in Nederlands
Nieuw Guinea terug te keren.

Na jaren van Indone-
sische dreigementen

Ned. agressief

Een woordvoerder van het minister e
van Builenlandse Zaken in Dflakarto
heef 4 de beschuldiging geuit dat Neder
land me 4het vlagvertoon van de "Ka-
rel Doorman" van plan is agressie 'e
plegen tegen Indonesië. He 4 is een ui 4
daging aan de Indonesische weermach'
en volk diat het Nederlandse vliegdek-
schip tijdens de vaart door wateren om
Nederlands Nieuw Guinea Hawker
Hunter straaljagers zal meevoeren, zei
hij.

De woordvoerder noemde het een be-

wijs van Nederlandse agressie jegens
Indonesië en stelde de Nederlandse re-
gering verantwoordelijk voor de gevol-
gen hiervan. Volgens berichten in de
Nederlandse Pers. cci hij verder, zijn
de Hawker Hun'.ers in s'aat de strijd
aan te binden met Mig straaljagers van
de Indonesische luchtmacht.

De woordvoerder beschuldigde Neder
land ook van schending van de Indo-
nesische territoriale aeegrens van |12
mijl en deed een beroep op de Indo-
nesische weermacht en het' volk om
zich op te maken de Nederlandse actie
te beantwoorden.

De Indonesische minister van Buiten
landse Zaken Soebandrio heeft in Cai-
ro, wanr hij op bezoek was met presi
dent Soekarno, verklaard dat als de
Nederlanders voortgaan me' machtsver
'oon in Westelijk Nieuw Guinea, Indo
n.esië niet werkeloos kan blijven. Het
voorkomen van een oorlog is volgens
Soebandrio een tweezijdige verantwoór
delijkheid.

COMITE SPIJTOPTANTEN
Het comité Hulp aan spijtopterfen

heeft zich in een brief to* alle res:*
denten buiten de residentie Hollandia
gelicht waarin zij het bestaan van he
comite ter kennis breng 4, en waarin
zij verzoek* C on4ac4 te bewerkstelligen
me' he 4 in de plaatsen buiten Hollandia
opgerichte t'omitd die hetzelfde doel
nas4revcn.

Sheel-raffingderij te Singabore
Een -.'.oordvoerder een de Shell Oil

Company heeft medegedeeld, da' de
Shell een overeenkomst heeft gesloten
voor de bouw van een olieraffinaderij
te Slingapore. De kos'on hiervan zullen'
meer dan 40 miljoen maletse dol'ar
bedragen, terwijl de capacitei4 gelijk
zal zijn aan die van de raffinaderij,
welke, zoals dezer dagen officieel werd
bekendgemaakt, door Japanse maa'.h
schappijen in Singapore zal worden ge
bouwd, aldus de woordvoerder.

Jr. de verklaring over cc Japanse
raffinaderij was gezegd, da 4 de ca
cittei 4 hiervan 20.000 barrels per dag
zal bedraj^n.,
datum is vastgesteld waarop met de

De Woordvoerder zeide, dat nog geen
bouw zal worden begonnen. Er (zijn
nog besprekingen gaande over de hier-
voor benodigde terreinen.

Met dankbaarheid aan God geven wij
kennis van de geboorte van onze zoon

JOSEPHUS JOHANNES
Fam. M. Borendscn-Bodar.

■0.1349

BEKENDMAKING
Op 30 april 1960 mag in de Onder-

afdeling Hollandia ongevaarlijk vuur-
werk worden ontstoken mi4s dS* ge-
schied 4 op besloten erven.

Het Hoofd van Plaa4selijk Bestour

filmprogramma

REK THEATER vertoon4 heden 27-4
en 28-4 de machtige film:

"SANDS OF IWO .TTMA"
me 4als spelers: John Wayne, John Apar
en Adete Mara.

John Wayne als de keiharde sergeant
Sitryker die zijn mannen naar de over
winning voerde en tenslotte ziin leven
er voor gaf. Een veer goede oorlogs-
film, die1 ter plaatse is opgenomen.
Sands df Two -Time is gobasse-rd on de
authentieke gegevens der U.'SVM.C.
Hulde' aan deze mannen, die deze ge-

beurtenis tot si'and brachten.
Heden do nromiere in REK
Leeftijd 14 jaar.

ORIËNT THEATER vertoont heden
27-4 voor het laatst

"ACT OF LOVE"
met Kirk Dtouglas, Dany Robin en Bar-
bara Laaae.

Een spannende film die een weemoe
Sige en een schrijnende kant van de
oorlog belich4, i^en atmosfeer waarin
na de Duitsers de Amerikaanse bezet-
tors v.en Frankrijk zich gehaat begon
nen te maken.
Sentani morgen 28-4: "THE TNDIAN-
FTGHTFR" met Kirk Douglas.
Hou .-pinnen morgen 28-4: "ME AND
THP. f-HT.ONEL" met Danny Kaye.

WERKZAAMHEDEN AAN DE
WATERLEIDING

Alle waterafneme 1 "" vn^naoWtto to
rv0k tt — Dok V — Dok VTTT en TVilr
"fX. worden hiermede in kennis gesteld
He' o- donderdag 28 april 1960 om 14.00
Ui.*- rte watertoevoer naar no^ennenoem
do HiwVrten afgesloten wo.rd4 vanwes»e
■wprk^aarnheden aan de hoofdaanvoer-
leiding.

Na beëindiging der werkzaamheden
7nV zonder voorafgaande waarschuwing
do watertoevoer heropend worden.

FH.ATELISTEN VERENIGING N.N.G.
■"nor de laatste maal zulle» belang-

hebbenden in de gelegenheid worden
«pc-told om op donderdag 28 april tossen
17.30 ton 18.30 uur in de hal van de
Jachtclub, de eouverte der Franse film
expeditie af te halen.

(ft&e,H.t{e.s
ZIGO. Virijdag 29 april "Oranje Bal"
m.m.v. de "Jolly Seven". Aanvang 21.00
fuiur; n0.1355
Ter overname aangeboden, t.e.a.b. per-
sonenauto merk Aus4in A7O. Larnbro',':i
scooter. Oramm, p.a. Lefober. Marijke-
straa4 858,-telf. -206: ... n0;r357

■

DENKT U-' A\NVI)E-P'AS« *-'-!>"T 'V

op 28 april a.s.?

Voor de rhv'mische «vmneu'.'oV- ~n

danslessen van Mevr. Tarenskeen, die
4 mei a.s. zullen aanvangen ziin nog

ento 1"- plaatsen open voor meisjes .an
lo

_
14 jaar. Telefoon 429

ne.l'sl

Voor de tooo+dqgpn- --"'"
mode'len. diverse k-leuren- vm-^s:
steech patoies: kinderpefltfobate; mid-
dag- en namiddag- en chemisejaponnen
Orlon vesten.

VI.TSMA, WITTE OLIFANT
n0.1353

GROTE UITVERKOOP
TOKO ENG BO HOO Oran.jelaan

Vanaf 28 april t.m. 1 mei 1960
Aanvang 16.00 uur t.m. 21.00 uur

Uitverkoop van verschillende kleren en
stoffen tegen sterk verlaagde prijzen.
Korrl4 allen. Laat deze kans niel voor-
bij gaan. _ »0.155 t

Geinteresserden voor de:
NIEUWS BRIEF

De eerste exemplaren af halen bij:
Boekhandel: GEBR, TERLAAK
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-Phlllin-S Pllf ïi«fcï*EÉl_?_a aS VHidaS Van 6 t0! 8 UUr in showroom ..BEATRIX"
_rEIIII|J9 _T ■IlliSSllleSaV CS heranscneerwedstrijd met PHILIPS PHILISHAVE

m«t als eerste prijs een gratis Philishave apparaat en enkele andere prijzen. Voorwaarden voor deelname :
e»n duidelijk zichtbare Daard van een of twee dagen.

fCQÜpIY y OOK ?
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