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Syngman Rhee afgefreden
Na deze tien dagen van demonstraties en bloedige onlusten doet president

Syngman Rhee van Zuid-Korea thans afstond van de mach 4.
Gistermorgen zond hij «ijn on4slagaan-raag naar de Nationale Assemblee.

Syngman Rhee vierde dinsdag temidden yan een revolutie zijn vijfentachtigste
verjaardag. Twaalf j-,ar lang heeft hij Zuid-Korea me* harde hand geleid.

De opposi4ie tegen Syngman Rhee's
politiestaat die zelfs gedurende de Ko-
reaanse oorlog geien ogenblik afwezig
is geweest, ontvlamde begin vorige
week in een massale, in een bloedbad
geëindigde demonstratie van de jeugd
van Seoul.
De demonstratie breidde zich de laa's'e
da.gen ui* tot een volledige opstand.

De Ver. Staten hebben tot n-fwspip-it
Synaman Rheo'= besluit om af te tred n
krachMg bijgedragen.
Het ,-rftreden van Rhee werd bekendge-
maakt door do minis'er van Ruite--
lanease Zaken Hu Chung die nu als
waarnemend president zal optreden.
Bto-nn d l"''1 'maarden moet or r">n
nte'iwo tvosirlp"* 'i.-m-'pn gekozen. D»~*>
zal geen nnlitiokemaobt tmbhon. omdat
de n".';onate "pr"Cf»dertog heet beslo^^-'
dat d" r-o"e.-ing voortaan zal woeden
gele:d Hnor non premier.

In Seoul "-as h"t gisteren rusti». Bij
de relleMes van dinsdag zijn weer do-
den gevallen, zodat het totaal aantal
slachtoffers van de vorige week nu is
opgelopen tot 158. Er zijn ongeveer
duizend gewonden.

In de Zuidlkoreaanse nationale versa
dering begon enkele uren geleden "ou
debat over de ontslagaanvrage van pre-
sident Sjynisman Rhee1. Over dr 4 uitslag
verkeert niemand in he onzekere. Het
is nog geen 48 uur geleden dat hot par
lement met algemene stemmen Rhee's
heengaan eiste.

In Zuid Korea begint de toestond zo
langzamerhand weer normaal to wor-
den. Wel zijn hier en daar nog enkele
kleine demonstraties gehouden, hoofd-
zakelijk gericht tegen plaa4selijke func

'ionarissen en leden van de liberato
partij. Intussen is ook weer een dag-
blad van de opposi4ie verschenen. De
eerste nummers rolden van d<^ rters
een jaar nada4 Syngman Rhee de kran4
had verboden.

Larwederom
getroffen

De Perzische stad Lar die zondag
door twee aardschokken totaal werd
verwoest, werd e.Lteren opnieuw: door
een aardbeving getroffen. Slechts enke-
le mannen die bezig waren met het
reddings- en opruimingswerk werden
gewond.
De bevolking van Lar is uit de ver-
woeste stad weggetrokken.

De verdediging van Nederiands
Nieuw - Guinea

De verdediging van Nederlands
Nie""- O tinea ze' wo"den versteekt.
In Den Haag is meegedeeld dat de
agressieve elementen in het buitenlands
bete'ri van Djakarm genaard aan de
vers' - --'ring van Indonesisch militaire
potentieel de regering tot de conclusie
hebben geleid dat versterking
van de verdediging van Nieuw Guinea
noodzakelijk is.

De luchtverdediging zal worden ver-
sterkt door het stationeren van straal-

jagers ven d.» Koninklüko Tuchtmac'1'
en dnev de iiiiiveo'te-ie' van do vlii
beveiliging met lichte ludhtdoelar'ille-
rie. Verder zulten de mogelijkheden tet
Juchtoerkenningen worden vergroo4
door de vervanging van de Mar4in Ma-
rmers door mari4ieme verkennings-
vliegtuigen. Tenslotte zal de directe ge-
biedsverdediging worden versterk' door
middel van grondstrijdkrachten van de
Koninklijke Landmacht.

In de Nederlandse verklaring die af

koms4ig is van minister Visser wordt
niet gezegd, da 4 deze versterking het
antwoord is op de levering van vlieg
tuigen aan Indonesië door do Ver. Sta-
ten en Engeland. Verleden jaar
Washington bekend gom.eak' de.' hl?'
■aan Indonesië zestig mili'r>ire -"'>-"-„.
todgen zou leveren, terwijl '.En^pland
aan Indonesië ach44ien vliegtuigen heer'-
verkocht voor de bestrijding van order
zeeboten.

Feest In Togoland door onathankelijkheid
Het voormalige Franse beheersgebied

in Afrika. To-go'and. is sinds di
middernacht plaatselijke 4ijd een onar-
hankelijko stoat. Me4 kanonschoten :s
deze voor i; Ti rolandors zo grote ge-
beur ni.; kenbtor gemaak4.
De " fficiele '.toroepln? van de republiek
gebeurde gisteren in oen plechtige -■'"■t-
in r van de na'i-ei. tderin.g do-e-
-premier Olympio na voorlezing van pre
siden4 de Gaulle.
De onafhankelijkheidsfeesten zijn maan
dag al begonnen en duren tot vrijdag.
Zij worden bijgewoond door vertegen-
woordigers van meer dan honderd lan-
den
De bevolking viert vrijdag feest, waar-
van een der hoogstepunten zal zijn de

verkiezing van de eerste Miss Togoland.
Nederland heeft een speciale this:
stourd, besteande ui 4 de he.': i ,owé.
ambassadeur in Liberia. GhanGuinee en mr. Norbad consul in Lagos.

Financiële belangstel
ling voor W. Australië

De minister voor industriële ontwik-
keling van West Australië de heer Cord
is in Nederland aangekomen voor een
bezoek van drie dagen. Het bezoek van
minisier Cord vloeit voort ujt de reis
die oen Nederlandse missie enige tjjd
geleden ';' door "
Het doel ervan is de belangstelling van
de financiélle wereld testimuleren voor
beleggingen in West Australië. Minister
Cord zal ook enige andere Europese
landen en de Ver. Stoten bezoeken.
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vanaf de tribune
Gedurende de verschillende sportwed

strijden, welke in de vorige week zijn
gespeeld tussen scholieren uit Hollan-
dia en Wewak, zal de gemiddelde toe-
schouwer enkele — soms opvallende —verschillen tossen de Papoea'se jeugd
van deze en gene zijde van de grens
hebben geoonstetoerd.

Deze sportontmoetingen zijn uit da 4
oogpun4 bezien intoressan4 genoeg e>m
daar de gedachte nog eens over f e Ja-
ten geern. omtot kennis van aard van
deze kinderen en de omstondtgheden
waarin zij verkeren bepaaldelijk bete-
kenis hebben in groter verband bij he
steeven naar samenwerking tussen de
beidte gebieden van Nieuw Guinea.

Al dadelijk, bij de on4vangs4-ceremo-
nie zal he 4 menigeen zijn opgevallen
dat er een groot verschil was tossen
de ontvangende Hollandiase schooldele-
ga4ies en de Wewakse gasten. De eer-
sten, ongedwongen in houding, zelfbe-
wus4 en vrij en nieuwsgierig rondkij-
kend, de laatsten, wat schuw, enigzins
willoos en gedrukt in de vreemde om-
geving, hielden de ogen voornamelijk
op de grond gericht. De Hollandiase
kindenen met vete verschillende haar-
drachten en kuiven, de anderen kor'
en eender ge-knip 4.

In de loop van de volgende dagen
tenden nog andere verschillen naar vo-
ren; de Wewakkers in alle opcenten
correct' en onmiddelijk aan verzoeken
of bevelen gehoorgevend; de onzen vrii
gevochtener en nonchalanter, meestel
nog gauw even wa 4 afmakend voordat
een opgedragen iets werd uitgevoerd.
Onze jongens en meisjes vrolijker, d ~anderen «tiller en bedeesder. De onze ï

beter in hun vlees en in de kleren e 1
over het algemeen redelijk goed "alge-
meen beschaafd" Nederlands sprekend,
de Wewakkers wat magerder, veel min
der goed gekleed en "pidgin" Enge's
sprekend.

He4 e .e.a. op to sommen ronder meer
geeft aanleiding tot he 4 trekken van
verkeerde conclusies. Rii dit al moe 4-1.
worden bedacht, dn4 de Wewakkers ui 4
uit be4r'ikkeliik stormffe. Pooms Kateo
lieke internaten komen, weinig! meer
hebbeen: gezien dan de kleine oTaate
Wewak. terwiil de Hollandiase kinderen
van nieuw urv'form <=n stTXV*tenw waren
voorzien en -lensto4to "%uit" waren.

Heat was echter verrassend om te uien
hoe anel de aanvankelijke bedeeaheid
wan de gas4en verdween. Tijdens het
kampvuur aelfs kon Wewak een even
zoHe "dorpsgek" produceren, als Hol-
landia op he4 voetoalveld had gedaan.

Aan de andere kan4 moeet worden
geconstateerd, dat de wa 4 toniger We-
wakkers aanzienlijk feller «n resolutor
in he 4 spel waren dan onze jongens. De
voetbalwedstrijd op de finaledag was
daar een sprekend voorbeeld van. De
buren verloren me 4 klinkende cijiers,
doch dat was voor een iroe>* doel te
wijten aan de moeilijkheden die zij met
de spelregels hadden. I2un stielen was
feller en doortastender; 'veer onze jon-
gens nüda4 zij de bal verloren hadeton
vriendelijk lachten, bleven zij er lan-
ger achterheen zitten.

He 4 was duidelijk da 4 verschil in op-
voeding een verschil in mentaliteit
heeft teweeg gebracht. De Wewakkers
strenger aain.ge.pak4, toonden ook in he 4
spel meer discipline en hardheid te^en
zich zelf. Ik geloof daarom rte4 onze

Paoeajeugd wel dient te beseffen, dat
zij in dat opzich4 in een wa 4 bevoor-
rechter posi*ie verkeert en daardoejr
op hen zelf meer verplichtingen wor
den gelegd. Als Wewak wat meer be-
hendigheid krijgt en meer kennis van
de spelregels, dan kunnen de kansen
wel eens spoedig keren. Laat dit voor
de onzen een belangrijke levensles zijn.

Verheugend was he overigens om te
kunnen constatoren, da 4 alle Vovenge-
noemde verschillen nie4 in het mins4
van invloed waren op de onderlinge
verstandhouding, die wel zeer bijzonder
mag worden genoemd. Stiel verdween
de eerste terughoudendheid, ontstond
kameraadschap en lator zelfs zeer goede
vriendsetoap. Over en weer hebben de
jongelui zich uitgeput in hulp en a4ten
4ies aan elkaar en eindeloos werden
lessen in Engels, Maleis, Nederlands en
pidgin-Engels gegeven.

Hoezeer de vriendschap tenslotte
oleek te zijn geworteld, spreek 4 duide-
lijk lui 4 de vele oprechte en hete tranen
die ook door de jongens bij het afscheid
werden geschreid.

Da 4 deze kinderen elkaar van hart
to4 har 4 hebben kunnen vinden moet
dan ook, voor allen, zowel voor diege-
nen op het veld als voor hen "op de
tribune" een zeer groto voldoening zijn,
en hoopgevend voor de aangevangen
coöperatie aan wederzijden van de
grens.

Tenslotte rest nog op to merken, dat
He> Wewakkers. kinderen zowel als de
leiders, zeer waren geïmponeerd door
de belangstelling, welke deze intorstede
lijke on4moeiing van de zijde van he 4
Bestour. de Dtensthoofden en Mevrouw
p'ntfee' moe'n4en ondervinden.

Van de tribune moge worden onge-
merkt, dat deze wedstrijden en het daar
uit voortvloeiend contect deze belang-
stelling ten volle hebben verdiend.

Man op de tribune

Australië’s buitenlandse politiek

Wa 4 zijn buitenlandse poli'iek aangaat
lijkt Australië op een kleine man die
me4 dri(C cnorir.fc knotsen jongeleer4,
Engeland, Amerika en Azië genoemd,
die stok voor stuk groter zijn dan hij
zelf, elk hun eigen wil hebben, en de
neiging om nie4 in de gewenste rich-
ting te gaan. He' is moeilijk werk, en
hk4 verwondferlijke is da* de kleinh
man na iedere onvermijdelijke fout er
in slaag 4 het weer voor 4 te ze' en. Aus-
tralië is een mogendheid die voor al-
tijd in de Stille Oceaan verankerd ligt,
en die haar voornaamste belang in he4
gebied van die oceaan heef*. Maar het
is nie4 krach4ijj renoes om da» belang
in de internationale politiek to eioen
predomineren. Het kan tlech4» de poli
tiek van machtiger mogendheden al-, he 4
Verenigd Koninkrijk en de Verenigde
S'aten tr> chten te beinvloeden, mogend
heden die rieh tenslo4te nit de Stille
Oceaan zouden kunne» terugtrekken.

Bovendien, terwijl Australië vroeger
in, een rus4ig hoekje lag, bevindt he 4
zich nu aan de rand van he 4 roerigste
gebied van de gehele wereld. To4 1939
had Azië voor Australië slechtte een
geringe betekenis. Een buitenlandse ver
tegenwoordiging had he4 land a'jjeen
in Londen, en 90 procent vaq rijn handel werd me 4Europa en lint dollarge-
bied gedreven. Na de 4weede wereld-
oorlog is 't 4radi4ionele handelsoateoon
zich echter gaan wijrigen, en dit heef*
mede zijn invloed op de buitenlandse
poli4iek doen gelden. De expor* naar
Ariatosche landen is tot een dubbel zo
hoog percen4age van rte totale uitvoer
gestegen tel is he* nercentasse va-, deinvoer ui* Azië ongevee- geliik gebte-
ven). en in h>-; laatete h.eitmn- van -.Q-.q
is Japan als do helansrijkste koper "an
Auxtraliscl-"1 -mi to Rn"^"^ "**ïe*red-n. He 4 Mirl' wn 'W^i -int
i**n r-omnt^-n-nr ..^t.,^ „nv, v.^t ,v .,.v
■""n (ti"fnri, dte om rolOi'pV-, o'Ta
'agiSChe ''"d' "On crr inpruir-Vn-inn trtt
Japan hehi->en verlansrl

Engeland is nog steeds Australie's
voornaamste handelspartner, maar ter-
wijl voor de oorlog 51* " van de Auster-
lische uitvoer naar Engeland ging. was
dat jn 1858-58 nog slechts 32*/t. Met de-
ze wijziging is een toenemende belang-
stelling van Australië voor andere bui-
te»lsindse markten, en voor de algemene

toestand in het overige buitenlend, ge-
paard gegaan. He 4 aantal diploma4ieke
en commerciële vertegenwoordigers van
Au.s4ralië bij vreemde mogenheden is
dan ook sterk gestegen. In 1940 vesUgde
Austealië zijn eerste permanente mitoe
in he 4 buitonland me 4 de benoeming rn
de heer Casey tot gezan4 in Washington.
In 1945 had he 4 17 permanente diploma
4ieke posten, en toans 39, waarvan 40'Vo
in Azië. In 1945 waren er 40 Australi-
sche diplomaten, momenteel zijn erreeds 186.
iJ-e resultaten van deze omwikkeling
zijn ïoneneu. AusTalië is noou een ko-
loniale mogenheid geweest, en het is
niet groot genoeg om wie dan ook schrik
in te boezemen. Zo heeft he 4 een speci-
aal en erkend gezag verkregen. Tijdens
het bewind van de heren Menzies en
Casey is he 4niet al4ijd duidelijk ge-
weest hoe Australië di4 gezag heeft ge-
bruik4 om de Britse en Amerikaanse
houding in de internationale poliuek tebeinvloeden. Beiden hebben zich name-
lijk aangewend nie4 in he4 openbaar
met hun grote vrienden van mening teverschillen. Doch ter verdediging vandeze handelwijze hebben zij er al4ijd
op gewezen dat als er in Engeland ofAmerika een bepaalde poliMek in de
maak is, Austealië door zijn vertegen-
woordigers aan he4 werk deelneemt.

He* is nooit berredigend *e generalise
ren, doch het heef* er alle schijn vandati gedurende het laa*ste decenniumin kri4ieke situa4ies waarin Britten enAmerikanen een verschillende houding
aannamen, Austealië meer to 4 he» Ame-
rikaanse standpun4 heeft overgejheld
naarmate he 4 zelf nauwer bij ei» '-itoatiQ
~-,,- betrokken. Tendele is di4 het ge-
volg gewees4 va* de erkenning dat de
Ver. S4a*e_ he* meest tet d« verdediging
van Australië kunnen bijdragen, en
voor een ander deel van een oprechte
OVereens'i-ett'.mrncr mnt d° Am*.-a^-,on«_

-j_ . _. 0. „ Aua-lalie 11C 1

nie4 geheel eens was met het onbuig-
zame karakter Tan de poli*iek van
Foster Dulles, heef4 het zijn bezorgd-
heid nooit openlijk getoond. Bij iedere
moßelijke gelegenheid trees de hear
Casey er weer op dat "de Ter. Staten
hebben getoond voornemeni ;e zijn
kr ' 'h4ig aan he 4 principe vast te houden
da' geen sjeweld mag worden gebruik*



voor de uitbreiding van grondgebieden"
Ingeval van een ernstige bedreiging van
Nederlands Nieuw Guinea, bijvoorbeeld,
zouden de Ver. Staten immers aan dit
principe herinnerd kunnen worden.
Overigens heeft Austealië in zijn be-
trekkingen met Indonesië zelf een mo-
dus vivendi pogen te verwezenlijken,
zonder veel hulp van Engeland of Ame-
rika. In de Suezkanaal-kwestie lag de

zaak enigzinds anders. Menzies heef
voor Eden ges4emd ondanks he4 feit da4
di 4 de verstendhouding me' Washin-ton
verslechterde, en Austoalie's populari-
teit- in Azië deed afnemen. Daarna was
he 4 uiteraard weer een lvensbelang voor
Austealië om Bri44en en Amerikanen tol
elkaar to brengen. Australië haat en
vreest Anglo-Amerikaanse ruzies

Nehroe acht India in
groot gavaar

Premier Nehroe van India heeft ge-

waarschuwd dat zn land op 't ogenblik
in groter verkaar4 verkeer4, dan ooi 4'4geval is gewees4 sinds 't onafhankelijk
werd. Hij zei di' 'oen' hij in New Delhi
India's eerste militeire academie opende
Zijn waarschuwing kwam twee dagen
nada* hij met zijn communistisch Chi-
nese ambtgenoot Tsjoe En-lai bespre-
kingen heeft gevoerd over de grens-
kwes4iee pussen de beide landen. Deze
besprekingen liepen op nie*g ui*.

Globetrotter Soekarno
in Guinee

Presiden* soekarno is op zijn wereld-
reis naar Guinee gegaan, de vroegere
Franse kolonie aan de Afrikaanse west-
kus*, na een vierdaags verblijf in Cairo.
Een communiqué over zijn besprekin-
gen met presiden4 Nasser is uitgegeven
na zijn verteek. Het communiqué maak4

geen melding over de plannen voor een
nieuwe Afro Azia4ische conferentie die
volgens eerdere berichton bij de bespre-
kingen op de eersto plaats 'ou staan.
Het maakte alleen melding van he
aantel vraa*E*ükken waarover betee
staatshoofden he 4 eens zijn.
Zo wordt me 4 name ve4re»'ird. da 4 he 4
vraagstok Nederlands Nieuw Guin-p,

niet' is opgelost en da* de Ned-rlendse
regering heefl hesloton een oorlosjsbo-
dem naar Nieuw-Guinea te sturen.
Am. Lening voor ontwik
kelingsprofeet in India

Het Amerikaanse Ontwikkelingsfonds
heeft zijn goedkeuring gehecht aan een
lening van ruim 110 miljoen gulden
tooi' de bouw van een grote ele*ctrici-
toitoentrale in India.
De centeale krijgt een vermogen van
een kwar4 miljoen kilowatt en wordt

gebouwd in do pamöd.nrvallei. Te- wes
ton v:m Calc'i'4a wordt ook een eleetoi-
"'* "": 'en'vete gebouwd, waarvoorj de
.\ ,-p—....vn -.--,,-o regering een tening ver-
e'i-oe4 i.n Rupees ten waarde van ruim
183 miljoen gulden.

Emancipatie-wil in prilstestadium

De beschouwende kroniek een dezer
dagen van de nieuwe Rotterdamse Cou
rant lever4 commentaar op de moge-
lijke tegenstelling van Nieuw Guinea
en he4 besef to4 opvoeding van he'-' ge-
bied naar zelfbeschikking.
Zolang de leer dor comimunica4iemid-
delen voor een groo'. deel (net als Nieuw
Guinea) onontgonnen terrein is, is he4

volgens de kroniekschrijver moeilijk

na te gaan "in hoeverre de plotselinge
erkenning da4 ook Nieuw Guinea niet
onberoerd zal blijven door de vloed
van het nationalisme, niet een psychi-
sche verdringing is van cle ei'ienlijke
wens: waren we er maar van af.

Zeker heeft de onverwachte on'wik
keling in de Kongo stroemversnellend
gewerk4 in de geesten van die Nerler-
landers die enigerlei verantwoordelijk-
heid voelen tegenover Nieuw Guinea.
He'- abandonnemen4 waartoe de Belgen

zo gauw bereid waren, sluit ons lang-
zamere en meer principiële Nederlan-
der-; vooralsnog tegen de bors4. Van

daar misschien die tussenfase van de
erkenning van de onstuitbare drang
naar zo spoedig mogelijke onafhanke-
lijkheid (staatssecretaris Bot).

Als we wel. zijn ingelicht bevindt de
emancipatie wil van de bevolking van
Nieuw Guinea zich ne>g slechts in zijn
prilste stadium. Maar wa 4 nie' is kan
komen En daarom is het goed da4 de
regering zich voorbereid 4 op wat ko-
men kan.

Deze laa4ste opmerkingen worden
vastgeknoopt 'aan een geconstateerde
"ironie der recente historie": he 4 is in-
tussen nie4 ondenkbaar da 4 tegenwoor-
dig eb koloniale mogendheid snelle|r
van stopel wil lopen dan de gekoloni-
seerde.

Oberlander dient ontslag in
De Westduitse minister voor Viucèi

lingenzaken prof. Oberlander heef 4 bij
de bondskanselier Adenauer zijn on4-
slag ingediend. Minister Oberlander die
scherp was bekritiseerd wegens zijn na-
zistisch verleden, is veertien dagen ge-
leden me* vakantieverlof gegaan en. zou
naar aangenomen werd niet meer op
zijn pos 4 terugkeren. Vorige we.sk vrij-
dag verklaard* hij een parlemente-ir
onderzoek ne,;:r .zijn verleden af te wil-
len wachten. Na een onderhoud met dr.
Adenattar en de leider var, de parle-
mentaire fractie v.en de christender.eo-
craten dienele OLjüjJsi 4ex3h zijn ont-
slag in.

Zeerechtenconterentie
op nulount

De intornattonalo zeerenh*'l-iTo.nto>-
ro-.'ie in Genewe heeft het Amerikaans-
Canadese compromisvoorstel inzake de
breed4e van de territoriale watoren af-
gewezen. Di 4 voorstel voorzat? in een
territoriale znne van 6 mijl plus een
zesmijls vissen'izone. Landen d'° °e-
wnon ziin in die zone te vissen moch-
ton voteen-; elié voorstol hiermee nog
4ien jaar doorgaan.
He 4 plan kreeg echter nie': de vereiste
4weederde meerderheid.
Er was eén stem tokor4. De stommen
verhouding was 54 voor, 28 tegen, 5 ont
hovdiwmn. torwijl een der landen, Li-
banon, bij de stomming vers4rek lic*
gaan.

de Gaulle grandioos in
New York ontvangen

Tijdens een lunch aangeboden door
he* New Yorkae stedabestour ontving
de Gaulle de gouden medaille van de
stad. In aijn hotel heef* de Franse pre-
sident later nog een gesprek gehad m*t
secre*aris generaal Hamimerskjoeld van

de Ver. Naties. Een uitnodiging voor he4

bezoek aan het UNO-hoofdkwartier had
de Gaulle afgeslagen.

Presiden4 de Gaulle is in New
Vork met de traditionele Tickertepepa-
rade welkom ontoangen, toen hij per
auto over Brodway naar he4 stadshuis
reed. Hij arriveerde in New Vork ui 4
Washington waar hij op he Witte Huis
afscheid had genomen van president
Eisenhouwer, wiens gast hij de afgelo-
pen vier dasjen is geweest.
Na New Vork bezoeken de Gaulle en
ziin echtgenote nog San Francisco en
New Orleans.

Jaarverslag Kon.Shell

In het jaarverslag over 1959 van de
Koninklijke Shell-groep wordt o.m. ge-
zegd da4 de s4ijging van de winst met
11 procent ept 175,5 miljoen poud ster-
ling een gevolg is van de me 4 8 procent
toegenomen hoeveelheden verkochte
ruwe olie en olieproduc4ie on de met
17 procen4 gestegen opbrengst van de
chemische producten.
Bedrijfskosten zijn in minder storke
mato gesteeen dan de opbrengst van de
verkopen. De afschrijvingen zijn ver-
hoogd door de toegenomen uitgaven
voor de uitbreidingen van de duurzame
productiemiddelen. De kapitaalsuitga-
ven van de eTo<n> namen te»e to4 364 mil
ioen pound. Grotor waren deze uitgaven
voor opsporing, verkoon en zeeschepen
en later met name voor olieraffinade-
riien en pijpleidingen. Over de vooruit-
Tjdhtpn wr-rdtf cez.egd dat jn het lopende
ipcir een verdere toeneming van de
vraag naar olieproducten moe 4 worden
verwacht.
Maar de coocurrentiestriid blijf* zeer
fel door een ruim aanbod.
Ten aanzien van de tervkvaar4 val* voor
lonig nocr gr»en verbetering te verwach-
ten. Vooral rm'la4 er nog p°s\ grote
hoeveelheid nieuwe tonnaïle boven! de
mark* han-a*. De voornitrichten van de
r'-,«n-,tcr>he ïndir.ctrie ziin s?unqtiig, maar
roV h!»"- nnMi-nt d*l ronrnrren'te snel toe
en ziin betangriike bedraden nodig om.
de ontwikkeling bij te blite^n.

Hoewel de woreldr.rodtic4io van de
ruwe olie me 4 biina 7 procent toenam,
stoeg die van de tfroepmiddelen IS pro-
cent, zodat de groep zijn aandeel in de
ze wereldproductie kan vergrrten.

In Nieuw Zeeland is in een pu* op he*
Noordereiland de aanwezigheid van
condensaat en gas aangetoond. De waar
de van deze vonds zal nog nader wor-
den bepaald.

In Geelong in AustoaJië is een on*-
zwavelinginstallatie in gebruikgenomen
en is men begonnen met he* bouwen
van een fabriek voor synthe4ische was-
middelen.

Stork gaat samen met
Pakistaanse Machine

fabriek
De Versnifde Machineis-briekanbe-

drijve*» S4ork en Werkspoor hebben eeot
ovK-eenkomst to4 »airtenwtrking aange-
gaan met de Karachi Shipyard and
Zugiiicering Works in Pakiston. De&a
samenwerking beweefft zich op he* ge-
bied van de fabrikage van machinerieën
voor d* suikerindustrie. Sterk en
Werkspoor nullen he 4 Pakistean»e be-
drijf 4echnische bijstand verlenen bij de
productie van deze machine» in eigen
bedrijf. Er bullen tokeningen beschik-
baar worden gesteld, technische advie-
aen versteek* en aan Pakistaan* perso-
neel zal ee*n opleiding worden gegeven.



VANAF
a.s. Zaterdag zijn wij elke zaterda -avond geopend to4 02.30 uur.
Een dag na aankomst Hollandboot wee ■heerlijke haantjes verkrijgbaar in de

"MOONLIGHT BAY"
Dagelijks geopend to4 middernacH.
Bes4ellingen worden thuis bezorgd.

n0.1361
Nv7AUTOMOBIELBEDRIJF

"ORANJE GARAGE"
Voor spoedige indiens44reding gevraagd:
REKENINGLOPER, tovens kracht voor
lichto kantoorwerkzaamheden, in bezi 4

van rijbewijs A. Salaris nader over-
een te komen.
Sollicitaties ten kantore Oranje Garage

shellTnieuw guinea n.v.
Vraagt Voor directo indiensttreding

Een Adminis*ra4ieve krach'
Ervaring rare 4 kassierswerkzapimheden
strek4 to 4 aanbeveling. 1Behoorlijke sa-
-1 iriëi ing.
Sollici4aties dagelijks aan Kan4oor van
08.00 — 09.00 en_l4.oo — 16.30 uur.

ZEEP AAR D J E
Vrijdag 29-4 aanvang 21.00 uur

ORANJEBAL
m.m.v. "The Jive Rocke4s"
Kleding: heren gedast. Voor leden en
genodigden.

Winkelbedrijf "MARTENS" heel" oer
luchtpost on4vangen een kleine wv*-~.
ring Japonnen, Oorknoopen en Xe 'in-
gen o.a. in de nieuwe kleur pe---s.
Tevens een ruim assortiment Dinky'
Toys.

filmprogramma
ORIËNT THEATER vertoon 4 heden

28-4 en morgen 29-4
"WESTBOUND"

in kleuren.
me 4Randolph Sao.*, Virginia Mayo en
Karen Steele.
Een Westorn zonder weerga. De nog
steeds zo populaire Western acteur Ran
dolph &*;o4t zal U een avond van span
ning en ac4ie brengen.
Holl.-Binnei< heden 28-4: "ME AND
THE COLONEL" met Danny Kay.
Sentani heden 28-4: THE INDIAN-
FIGHTER" met Kirk Douglas.
Holl.-Binnen morgen 29-4: "PIRATES
OF TRIPOLI" met paul Heinreid,

V.H.O. NIEUWS
Ter é»Wenheid va" de verjaardag

van H.M. eie Koningin 1 'lon op 30
april a.s. op he 4 sportterrein te
en Dal bijzondere voovnehv 'dn'-ri uien
plaats vinden, t.w.
I. Veteranen:

Particulieren — Ambtenaren
Aanvang: 15.45 uur
11. Voorlopig VHO Bondself'al — Ava
luwen (Rest VHO)
Aanvans: 16.30 uur - - '01

Normale entreeprijzen
VHO Competitie Ie Klasse

Zondag 1 mei 1960
EDO — WIK

Berg en Dal. Aanvang 16.30 uur
~-.-~4__B_BBBBD_ttfc>*.

ÏÏeionfabriek 99NAMYSL"
POLIMACWEG HOLLANDIA

Belangrijke prijsverlaging
Bouwstenen vanaf f. 35.-

-&er duizend stuksh ' " " - I

De heer en mevrouw Harrebotnóe —
Rhemrev geven me 4 blijdschap kennis
van de geboorte van hun dochter:

PAULA HENRÏETTE
Centraal Ziekenhuis d-d 25-4-1960

a0.U59

VUURWERK

He* Oranje Comité maakt hierbij be-
kend, da' toegangskaarten, die tevens
rech* geven op een zitplaats op het po-

dium in het afgezette terrein van he 4
Sportpark Noordwijk a.s. vrijdag 29
april voor iedereen verkrijgbaar zullen
zijn a f. 2,50 per stoel in de hal van
de Jachtclub van 17.30 to4 20.00 uur.

WIJZIGING PROGRAMMA
WIELERWEDSTRIJDEN

09.00 — 10,00 uur Ronde van Jarmoh
Sltar4 en Finish: Sociaal Centrum Ha-
madi.
Route: Berg en Dal — Havenweg —
Polimac — Tasungka.

VOETBAL
14.30 uur Veteranen-wedstrijd

Aartsvaders Hamadi togen Polimac
16.00 uur Finale bliksemtournooi Haraa
di.

VERENIGING VAN HUISVROUWEN
Het Bestuur van de Vereniging van

Huisvrouwen dank 4 al diegenen, die he 4
zij op he4 4oneel, erachter of thluis', me-
dehielpen haar cabaret

"BONTER DAN BONT"
zo te doen slagen.

Tc'koop: GRANDSPÖRtTbouwj. 1958
is f. 1500,— i.z.g.c. Te bevra-

gen G'EVEKE. n0.1365
MEDEDELING AAN ONZE

ADVERTEERDERS
In verband met Koninginnedag verzoe
ken wij U Uw advertenties voor 29-4
niet later dan 08.90 uur aan he 4 loke*
af te geven.

f Warenhuis „JULDANA" I
Koninginnedag geopend van e - 12.30 17 - 19.30
Ontvangen per Neder Eems :

Kj Diepvries groenten

Jong goudse kaas Soruitjes
Edarnmer kaas " Spinazie
Baby kaas Tuinbonen
Wijsman rocmboter Bloemkool
Rama margarine Andijvie
«Juliana shawroom
NIEUWE VOORRAAD DINKEY TOYS
NIEUWSTE MODELLEN MIDO en ZODIAC
SIER GLASWERK
REMBRANDT HERENSCHOENEN
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