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Premier Menzies herziet zijn mening omtrent de ontwikkeling van Australisch N.G.
„Beter te vroeg onafhankelijk dan te laat”

De Australische premier Menzies is na een verblijf van twee maanden bui-
tenslands in Australië teruggekeerd.
Bij aankomst sprak hij zijn verontrusting uit over de ontwikkeling in Japan
Ten aanzien van Australisch Nieuw Guinea liet hij een nieuw geluid horen:
het gebied kan beter te vroeg zelfstandig worden dan dat er een explosieve
situatie ontstaat door het onafhankelijkheid te onthouden.

Premier Menzies van Australië die
o.a. in Londen de conferentie van rege-
ringsleiders van het Britse gemenebest
heeft bijgewoond, verklaarde bij zijn
terugkeer in Australië, dat hij wat het
territory van Papua/New Guinea betrof,
liever zag dat dit gebied te vroeg zelf-
standig zou worden, dan dat er een ex-
plosieve situatie zou ontstaan doordat
het de zelfstandigheid werd onthouden.

Eerueï had hij geloofd, aldus Menzies,

dat het beter was het land langzaam tot
onafhankelijkheid te voeren. De erva-
ringen hebben echter aangetoond zo
vervolgde hij, dat landen die de onaf-
hankelijkheid prematuur verkregen, de-
ze tenminste met goede wil hebben ont-
vangen. Het. punt waar het om gaat, al-
dus Menzies, blijkt 't duidelijkst indien
men de onafhankelijkwording van Ma-
lakka vergelijkt met die van Indonesië.

We menen te mogen opmerken dat de-
ze zienswijze een nogal ingrijpende ver-
andering kan inhouden van het Austra-
lisch beleid ten aanzien van Australisch
Nieuw Guinea.
Buitenlandse waarnemers hadden al op-
gemerkt dat, nu Nederlands Nieuw Gui-
nea in snel tempo nalar zelfbeschikking
wordt geleid, Australië in een moei-
lijke positie zou kunnen komen te ver-
keren-
Nog geen maand geleden verklaarde de
Australische minister voor Territories
Hasluck, in Nederland, dat naar zijn
mening de weg van beide delein van
Nieuw Guinea naar de onafhankelijk-
heid lang zou zijn. Hij verkondigde toen
het bekende standpunt dat veranderin-
gen op politiek gebied gefundeerd moe-
ten zijn op een drastische verandering
van de algemene maatschappelijke ver-
houdingen.

Menzies heeft dit standpunt nu niet
zondier meer tegengesproken, maar zijn
uitlating duidt er op dat hij de ontwik-
keling van Nieuw Guinea onder invloed
van derecente gebeurtanissen in andere

proporties is gaan zien.
Men mag tevens aannemen dat zijn
contacten met de Aziatische en Afri-
kaanse leden van het Britse Gemene-
best op zijn visie van ir.vloed zijn ge-
weest.

De ontwikkeling in Japan waardoor
het bezoek van Eisenhower aan dat
land niet kon doorgaan, noemde Men-
zies een overwinn'ng voor de commu-
nisten. Hij vreesde dat de communisti-
sche minderheden im de verschillende
landen van de Zuid-Oost-Aziatische
verdragsorganisatie aan het gebeurde in
Japan een voorbeeld zouden nemen.

Compromis in kongo tussen Loemoemba
en Kasavoeboe

Verwaring was ten top gestegen
Nadat de verwarring in Belgisch Kongo gisteren haar toppunt had bereikt

doordat de beide rivalen Kasavoeboe en Loemoemba aankondigden dat ze al-
lebei met een Kongolese regering voor het parlement zouden verschijnen is er
nog geen 24 uur daarna toch nog een oplossing voor de moeilijkheden gevonden.
Overeengekomen zou zijn, dat Kasavoeboe staatshoofd van Kongo zal worden
en Loemoemba minister president. Deze regeling zou zijn afgedwongen door de
kleinere partijen zonder wier steun geen van beide leiders een regering zou
kunnen vormen.
In de Belgische Kongo heerste de

grootste verwarring toen zowel infor-
mateur Kasavoeboe als ex-informateur
Loemoemba beweerden dat zij
over voldoende steun in het parlement
beschikten om een regering te vormen.
leder van beide zei dat de ander loog.

Nadat in de onlangs gehouden verkie-
zingen de Kongolese Nationale Bewe-
ging van Patice Loemoemiba het groot-
ste aantal stemmen had gekregen nl. 25
°/o van het totaal, werd deze politicus
met een informatie opdracht belast.
Hoewel het er aanvankelijk naar uitzag,
dat hi(j gehoeg medewerking van de
kleinere partijen zou krijgen om eer re-
gering te vormen moest hij tenslotte
toch de opdracht teruggeven!. Terwijl
Loemoemba bezig was met het polsen
van de diverse andere politieke leiders,
slaagde zijn grootsterivaal Kasavoeboe,
wiens Abako-partij de op een na groot-

ste partij is, er in om 'n soort coalitie tot
stand te brengen van alle kleine par-
tijen. Toen Loemoemba zijn opdracht
terug had gegeven werd Kasavoeboe
dam ook met de informatie-opdracht be-
last. Loemoemba is toen echter kwaad
geworden en sprak van een samenzwe-
ring] tegen zijn partij.

Hij beweerde dat hij wel over een
meerderheid kon beschikken en dat hij
een eigen regering zou vormen, ook al
zou Kasavoeboe met de formatie op-
dracht slagen.

De Belgische autoriteiten hadden al te
kennen gegeven dat zij de tegenregering
van Loemoemba niet zouden erkennen.
De moeilijkheden waren waarschijnlijk
hfet gevolg van het feit dat een aantal
kleinere partijen hun steun zowel aan
Loemoemba als aan Kasavoeboe hadden
to-agekend.
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De Belgische minister voor Kongo
Gansfort van der Meersen ontbood zo-
wel Kasavoeboe als Loemoemba bij
zich, maar uit deze bijeenkomst kwam
nog geen oplossing voort. Kort daarop
werd weer een bijeenkomst belegd van
een aantal politieke leiders waaronder
de twee prominenten. Tenminste drie
van de kleinere partijen lieten Kasavoe-
boe weten dat zij geen lid van zijn re-
gering zouden worden als Loemoemba
er geen zitting in had.

Aan het eind van deze bijeenkomst
zou tenslotte een compromis bereikt
zijn, waarbij Kasavoeboe staatshoofd
wordt en LcemoEmba minister-presi-
dent. Tot op dat moment zag het ernaar
uit, dat zowel voor heel Kongo als voor
de provincies telkens twee regeringen
klaar stonden die elkaar de maciht be-
twistten. Dat hield het acute gevaar in
dat Kongo bij de onafhankelijkheid zou
desintegreren in tenminste drie afzon-
derlijke landen.
In Belgische regeringskringen begon
dan ook verzet te rijzen tegen de ge-
dachte om onder deze omstandigheden
in zon korte termijn de soevereiniteit
over te dragen.

Politieberichten (Hollandia)
—Vorige week maandag werd de scoo-
terrijder 8.8. op de Strandweg verblind
door een tegenligger. 8.8. raakte hier-
door de betonnen wegrand en viel. Met
een gebroken sleutelbeen werd hij in
het ziekenhuis opgenomen. Zijn scooter
werd licht beschadigd. De bestuurder
van de tegenligger reed door en is onbe-
kend gebleven.

—Donderdag j.l. werd proces verbaal
opgemaakt tegen H.P. die in de Jacht-
club O.K. een blauw oog had geslagen.
O.K. werd polyklihitech behandeld.

—Vrijdag j.L werd mej. A.A. te om-
streeks 15.00 uur bij het kantoor com-
plex van Diok II door een manspersoon
tegen de grond gegooid, waarna deze
tevergeefs trachtte haar te ontkleden.
Het onderzoek naar de dader is nog
gaande.

Kennismaking
Naar wij vernemen hebben een aan-

tal ingezetenen van Hollandia
die zijn aangezocht om zitting te nemen
in de adviesraad vam deze stad gisteren
een kennismakingsbijeenkomst gehad
met de Resident van sHollandia Mr. F.J.
R. Eibrink Jansen. Zoals bekend dien-
den een aantal leden van de Adviesraad
enige maanden geleden hun ontslag in
naar aanleiding van het ontslag van Mr
de Pijke als lid van de Raad.
We hopen binnenkort nadere berichten
over de aanvulling van de adviesraad
te kunnen geven.
Mali-federatie onafhankelijk

De Mali-federatie, die bestaat uit de
Westafrikaanse staten Senegal en Su-
dan, is gisteren officieel onafhankelijk
geworden.
De voorzitter van de federale assemblee
Leopold Senghör, kondigde de onafhan-
kelijkheid! af te middernacht plaatselij-
ke tijd.
De Mali-federatie blijft lid van de
Franse gemeenschap.

Nieuws uit Fakfak
Hollandia is niet

synoniem me! N. Guinea
De Fak-fak Bode constateert dat de

enige adviesraad welke tot nu toe in het
centrum der belangstelling heeft gestaan
en eigenlijk nog staat de adviserende
raad Hollandia is.

Van het bestaan van andere soortge-
lijke roden weet d(i doorsnee-burger
waarschijnlijk niets af, aldus de Fakfak
Bode. De oorzaak hiervan zal wel gele-
gen zijn in het feit, dat de andere raden
geen sensaties verwekken en hun arbeid
in alle bescheidenheid verrichten. Dit in
tegensteling tot de eerdergenoemde, in
1955 ingestelde „adviserende raad voor
de hoofdplaats Hollandia". De kommen-
taren van de dagbladpers in, Nederland
doen vermoeden alsof het lot van Neder-
lands Nieuw Guinea en de daarin tot
ontkieming gebrachte demokratie valt
en staat met het bestaan van dat kolle-
ge van hoofdstedelijke burgers. Naar
aanleiding van het „sensationele" ont-
slag van één van de leden van genoemde
raad schreef het weekblad „Elsevier"
o.a. „in Hollandia en overal elders in
Nieuw Guinea heerst een stemming van
wrevel en verzet. De regering in Den
Haag zal er goed aan doen, deze niet
te onderschatten." Uit deze uitlating mo-
ge blijken welk "begrip" men in het
moederland heeft voor de typisch
Nieuw-Guinea zaken en de soort van
informatie waarop het grootste deel van
de dagbladkommentaren daarginds be-
rust. Het zal -waarschijnlijk nog genera-
ties duren voordat men beseft dat Hol-
landia nog geen Nieuw-Guinea is en
dat de belangen en interessen van de
hoofdstad dikwijls hemelsbreed ver-
schillen van die van de rest van het ei-
land.

Adviesraad deze
maand gereed met

advies
Ten aanzien van de arbeid van de

adviesraad voor de Ondierafdeling Fak-
fak weet het blad te melden, dat deze
raad waarschijnlijk nog deze maand
zijn eindadvies zal uitbrengen over de
instelling van een streekraad.
Indonesische brief aan
UNO heeft gevaarlijke

kanten
De Nieuwe Rotterdamse Courant

wijst op het feit dat, hoewel elke logica
ontbreekt bij de Indonesische brief aan
de Verenigde Naties deze toch gevaar-
lijke kanten heeft. Als Indonesië infil-
tratie-pogingen in Niduw-Guinea zou
ondernemen waartegen Nederland moet
optreden zou Indonesië dit als provoca-
tie kunnen bestempelen en daaraan een
tegenactie kunnen verbinden. „DiÈt is
dan het gewapend conflict waarvan In-
donesië op grond van zijn zakelijk on-
zinnige stellingen Nederland de schuld
laat zijn. Dat is de situatie die Neder-
land zal willen vermijden maar waarin
het door Indonesië kan worden gemanou
vreerd. Het recept is overigens niet on-
bekend. Het is vaker gebeurd dat een
mogendheid zich geprovoceerd verklaar-
de om de onrechtmatigheid van eigen
optreden te maskeren. Om dan nog maar
niet te spreken van het recept
van het incident dat een mogend-

heid kan uitlokken waarna zij het agres
sic van de andere zijde noemt. Dat alles
is min of meer tussen de regels te vin-
den in het Indonesische document. Er
zitten grote gevaren in die te minder
moeten worden onderschat nu ook in
Zuid Oost Azië nog andere spanningen
bestaan."

Nieuws uit Biak
Dodelijk ongeval

Kort na aankomst van het motor-
schip "Salatiga" op 2 juni j.l. in de ha-
ven van Biak heeft aan boord een dode-
lijk bedrijfsongeval plaats gevonden.
Bij het openen van 't ruim werd 'n
zwaar ijzeren schild met behulp van 'n
scheepslier verplaatst. De winch-driver
kon de plaats waarnaar hij het zware
gevaarte liet overzwaaien niet overzien,
zodat de 5e werktuigkundige D.J. Wij-
nen uit Rotterdam in de rug door het
schild werd getroffen-
Aanvankelijk liet eem en ander zich
niet ernstig aanzien.
E: heei Wijnen liep naar het officiers-
verblitjf en klaagde dat hij het warm
had. Plotseling overleed hij ter plaatse.

Algerijnse opstande
lingen

gaan praten met
de Gaulle

De voorlopige Algerijnse regering in
ballingschap heeft presfdent de Gaulle's
uitnodiging aanvaard om een delegatie
naar Parijs te zenden voor het voeren
van besprekingen over een mogelijke
wapenstilstand. Besloten is, aldus het
gistermorgen in Tunis uitgegeven com-
muniqué een delegatie af te vaardigen
onder leiding van premier Ferhat Ab-
bas. Volgens het comuniqué streeft de
opstandelingenregering er naar een ein-
de te maken aan het conflict ondanks
de grote verschillen tussen de standpun-
ten van beide partijen.
Men zial een afgezant naar Parijs stu-
ren om de reis van haar delegatie voor
te bereiden.

Japans Amerikaans
verdrag geratificeerd

Het Japanse Hogerhuis heeft gasteren
een aantal wetten goed gekeurd die be-
trekking hebben op het zaterdag gerati-
ficeerde veilïgbeidsverdrag met de Ver.
Staten.
Premier Kishi wilde kennelijk gebruik
maken van de afwezigheid van de soci-
alistische afgevaardigden in het Huis
en wist de wetten er door te krijgen.
Nog voordat de socialisten gevolg kon-
den geven aan hun verklaring weer aan
het parlementaire leven deel te zullen
nemen, werden de wetten in stemming
gebracht en unaniem goedgekeurd.
De socialistische partij besloot daarop
protest aan te tekenen bij de voorzitter
van het Hogerhuis en eiste ongeldigver-
klaring van de zitting.
Overigens gaan er steeds meer stemmen
in Japan op die het aftreden van pre-
mier Kishi eisten. Ook binnen Kishi's
eigen Liberale partij is een groep die dé
regering Kishi wil zien verdwijnen.
Deze groep eist het uitschritjven van
nieuwe verkiezingen om het Japanse
volk gelegenheid! te geven zich over het
fel omstreden veiligheidsverdrag uit te
spreken.
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DE SPORT van de afgelopen week
DE VHO-Kompetitie.

De nek-aan-nek-race tussen WIK en
HVC duurt onverminderd voort! De
kampioenen kenden in een productieve
bui geen medelijden met POMS, ter-
wijl HVC tegenstander ZIGO een wel
heel koude doche bezorgde.

Zowel WIK als HVC behaialde uit de
vijf gespeelde wedstrijden de volle
winst: een beter doelgemiddelde leverde
HVC de eerste plaats op de rangHjst op,
getuige de stand:

HVC 5 5 0 0 13 — 2 10
WIK 5 5 0 024 — 5 10
ZIGO 5 3 0 210— 12 6
POMS " 5 2 1 213— 15 5
Zeemacht 52039 —10 4
HBS 5 1 0 4 5— 14 2
Hercules 4 0 1 3 4— 10 1
EDO 40043 —14 0

Programma voor zaterdag en zondag a.s.
Zaterdag 25/6 HBS — Hercules
Zondag 26/6 EDO — Zeemacht.

ZIGO-HVC 0-5 -Benz-
Oe met spanning tegemoetgeziene ont-

moeting tussen ZIGO en HVC is niet
alleen voor ZIGO, maar ook voor het
publiek op een grote teleurstelling uit-
gelopen. Vooral in de tweede helft van
de wedstrijd was er nauwelijks sprake
van enige strijd, omdat HVC zowel ver-
dedigend als aanvallend duidelijk de
betere ploeg was.

Vijf minuten na het begin opende
ZIGO-aanvoerder Verkouteren onge-
wild de score, toen hij hoog over zijn
uitgelopen doelman in eigen doel schoot.
[0— 1] Teen Jos Jouwe er reeds m de
9e minuut o—20—2 van maakte bleek, dat de
anders zo betrouwbare ZIGO-verdedi-
ging er finaal "uit" was.
Vooral doelman Heineman toonde zich
v/einig betrouwbaar, hetgeen de rust in
de ploeg niet ten goede kwam. Toch ga-
ven de geel-zwarten zidh niet gewon-
nen. Twee mjnuten voor de rust hing
zelfs een tegendoelpunt in de lucht, na-
dat HVC kort achter elkaar twee vrije
trappen moest weggeven. Van Bruggen
en Ronsumbre zagen echter geen kans
de dal door een haag van iHVC-verdedi-
gers heen in het doel te werken.

De tweede helft gaf minder strijd te
zien dan de eerste. Kwam dat door de
kopstoot waarmee Jos Jouwe reeds vrij
vroeg de stand op o—30—3 bracht? HVC
ging door en even later veranderde op-
nieuw Jos Jouwe een schot van Maro
dusdanig van richting, dat Hejneman
kansloos verslagen werd. [o—4]0—4] In de
slotfase moest het met 10 man opereren-
de ZIGO [Soedira werd door de heer
Benz naar de kleedkamer verwezen]
toezien hoe Gaspar Sl!bi één van de ve-
le HVC-aanvallen met een vijfde vol-
treffer afrondde. [o—s]0—5]

Nogmaals: een -uit sportief oogpunt
gezien- teleurstellende wedstrijd, die
scheidsrechter Benz, bijgestaan door
twee jieutrale grensrechters, weinig of
geen hoofdbrekens zal hebben gekost.

WIK — POMS 7—3 —van Dam

POMS, in voorgaande jaren één van
de topploegen uit de eerste klasse, zal
in bet lopende seizoen genoegen moeten
nemen met een bescheiden rol. Het
team telt weliswaar nog 'n drietal pro-
minente voetballers, doch het veel te
individualistisch, het veel te korte spel
van het biinnentri-o zet niet voldoende
zoden aan de dijk om het een ploeg als
WIK erg moeilijk te maken.

Nee, dan kwamen de mannen van
Eysenring qua ploegverband en samen-
spel beduidend beter voor de dag. De
ploeg telde geen uitgesproken zwakke
plekken en -wat belangrijker is- er
werd hard voor de overwinning ge-
werkt.

De eerste helft was nog de beste,
vooral ook, omdat POMS bijna steeds
het juiste antwoord wist te vinden op de
door WIK gescoorde doelpunten. De
score had het volgende verloop:
5e minuut: Eysenring [strafschop] I—o,
9e minuut: Pattikawa I—l,1—1, 20e minuut:
Evsenring 2—l, 22e minuut: Lopulalang
2—2, 25e minuut D. Itaar 3—2, 30e mi-
nuut O. Itaar 4—2-

Het begin van de tweede helft was
voor POMS en Naderman slaagde er in
van dichtbij Marijn voor de derde keer
te pa. seren WIK zag het gevaar en de
blaiuwhemden gooiden er een schepje
bovenop en dank zij doelpunten van
Eysenring [opnieuw uit een strafschop],
Hanasbei en Meraudjewerd POMS naar
een grote nederlaag gespeeld.

De topscorers-lijst ziet er na zondag

als volgt uit: [gedeeltelijk]
Eysenring [WIK] 7
,T. Jouwe [HVCI 6
D Itaar [WIK] 5
Bie~ [TIBS] 4
Na^rmah [POMSI 4
F. Hanasbei [WIK] 4
Ronsumbre [ZIGO] 3
O. Itaar [WIK] 3
Hoet [WIK] 3
Pattikawa [POMS] 3

De stand in de reserve Ie klasse luidt:
ZIGO 2 6 5 10 35— 4 11
Hercules 2 5 4 1 0 26— 5 9
VIOS 2 6 3 12 9—16 7
WIK 2 5 2 2 1 18—10 6
HVC 2 6 2 0 4 12—21 4
EDO 2 6 2 0 4 12—27 4
HBS 2 5 113 10-22 3
POMS 2 6 114 7-23 3
COS 2 xx 5 113 9— 9 0
xx is 4 winstpunten in mindering.

SPORT IN HET KORT

De nakompetitie tussen de nrs. 1, 2 en
3 van de Eredivisie zit er ook op. De
uitslag van de laatste wedstrijd luidde:

Feyenoord — Ajax 4—2

De eindstand luidt derfialve:
1 Feyenoord 4 gespeeld — 7 punten.
2.PSV 4 gespeeld — 4 punten.
3 Ajax 4 gepeeld — 1 punt.

NOAD -vorig jaar gedegradeerd- is er
ito geslaagd opnieuw een plafats in de
Eredivisie te veroveren.
De Tillburgers versloegen in Dordrecht
DFC met 3—2.
Vitesse, eveneens kanshebber, kwam in
Velzen tegen VSV niet verder dan een

I—l1—1 -gelijkspel. De eindstand in deze
promotie-kompetitie luidt:
1 NOAD 6 gespeeld — 9 punten
2 Vitesse 6 —"— —7 —"■—
3 DFC 6 —"— — 5 —"—
4 VSV 6 —"— — 3 —"—

TENNIS Uitslagen Davies - Cub wed-
strijden:
Zweden — West-Duitsland 4—l
Italië — Chili 3—2
Engeland — België s—o
Frankrijk — Denemarken s—o
HANDBAL Roemenië is voor de tweede
achtereenvolgende maal werelds :mpioe-
ne veldhandbal voor dames geworden.
De Oosteuropese dames versloegen zon-
dag op het Ajax - terrein in Amsterdam
Oostenrijk met niet minder dan 10—2.
Duitsland werd door een 3—l overwin-
riitag op Nederland derde.

Het Gekroonde Duifje
Wij hebben altijd een zwak voor de

KROONDUIF gehad, dat mag U best
weten. Als we in Ransiki zien hoe de
piloten als havenarbeiders de kratten
groenten staan te verstouwen, dan heb-
ben we weer hoop op de toekomst.
En toen de Tweeling-pionier in Sarmi
eens een keer op ons wachtte omdat de
auto van "Mes" afgeknapt was, liepen
ons de tranen over de wangen. U had
het moeten zien ." . . Cryimg in Sar-
mi on the Airstrip.
Alleen die nieuwe dienstregeling ....
Die hebben ze weer zo moeilijk ge-
maakt. Ze dachten zeker "hij moet nog
moeilijker worden dan de Hollandiase
telefoongids".
Het ik een prachtig dryptogrammetje
geworden. Mijn Chinese vrind begrijpt
het allemaal meteen, maar die is dan
ook gewend van voren naar achteren
en van onderen naar boven te lezen.
Wij begrijpen niets van al die hokjes,
balletjes, kruisjes, pijltjes-op en pijltjes-
neer, KD-tjes en cirkellettertjes.
Maar gelukkig staat er onder "For more
information please contact "de Kroon-
duif N.V.". Heeft Uwel eens ge-con-
tact met toestel 89? Daarom lachen we
altijd in ons knuist je als we telkens
maar horen "in gespreeeeeeek" "Net
goed", denken we dan, "hadden jullie
het maar niet zo moeilijk moeten ma-
ken!" For more information ~'" . ~ |.

haha!
Wat we ook niet helemaal begrijpen
zijn de vrachttarieven.
Als U1uit Nabire "bonenVkoffie" [Bonon-
kaffee?] meeneemt dan betaalt U voor
dit [monopolie] artikel f 0,30 X per
kilo. Maar hoeveel is X nu? For more
information haha!!!!
Han, van man tot man, was diat nou
nodig? Maak de volgende keer weer
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zon rech.t-toe-recht-a)an-gids, die we
nog kennen tui* de tijd dat we in een
korte broek sdhurtiter je gaatjeskantoor
betraden Maak het nou niet zo moei-
lijk meer, WIJ zijn geen duifjes met
vorstelijke kroontjes, we zijn maar
jannen met petten in een onderontwik-
keld land. En daar krijg je op den duur
allemaal een tik van mee. Tenminste
wel Uw

VRIJBUITER

Laatste nieuws
In Parijs is vandaag een bijeenkomst

gehouden van politici die tegen de po-
litiek van generaal De Gaulle zijn ge-
kant. Onder de sprekers was oud-minis-
ter Soustelle die uitriep, dat de bevol-
king in Algerije nooit de dictatuur van
de rebellenleiders zal aanvaarden. An-
dere sprekers die zich even huiverig
voor onderhandelingen met de natio-
nalisten toonden waren Robert La Cor-
te, de vroegere minister president in
Algerije, en oud minister André Marie.

Tn Algerije neemt de spanning toe
naar aanleiding van het besluit van de
opstandelingen een delegatie* naar Pa-
rijs te sturen om over de mogelijkheden
van een wapenstilstand te onderhande-
len. De algemeen gedetacheerde in Al-
giers, Paul Delouvrier heeft in verband
ttüetlmee aflje polifcieke demonstraties)
verboden, ook zijn er troepen in de ste-
den samengetrokken.
In een rladiorede maakte Delouvrier
duidelijk, dat het alleen gaat om het
bespreken van de voorwaarden voor het
staken van het vuren. Hij deed een
beroep op de Franse bevolking in Alge-
rije om dit overleg niet te saboteren.

In Tunis werd vanmorgen bekendge-
maakt dat de voorlopige Algerijnse re-
gering een delegatie zal zenden onder
leiding van premier Ferhat Abbas. De
nationalisten zullen waarschijnlijk mor-
gen een afgezant naar Parijs sturen om
de reis van de delegatie voor te berei-
den.

Op de conferentie van Afrikaanse
staten in de Ethiopische hoofdstad Ad-
dis Abeba is Portugal ervan beschul-
digd in zijn Afrikaanse kolonies een
terreurregüem uit te oefenen.
Volgens afgevaardigden van de natio-
nalisten in Angola zou de situatie daar
sinds h_t opkomen van het nattonalis-
me elders in Afrika zeer zijn verscherpt.
Gezegd wordt dat de Portugezen op het
moment ongev-^er 700.000 mensfen dwang
arbeid in hun kolonies laten verrichten

Na een be&jek van een week aan
Joegoslavië is president Nasser van de
Ver. Ara!bische| Republiek in Egypte
teruggekeerd.
Nasser en zijn collega Tito hebben op
het Dalmatische eiland Brion langdu-
rig geconfereerd over de positie van de
neutralistische landen. In het slotcom-
muniqué wordt gezegd dat deze landen
bij het streven naar het einde van de
koude oorlog een steeds nuttiger rol
kunnen spelen. Toch wordt er in dit
communiqué niet gesproken over een
nautralistischè topconferentie, . zoals
door de Indonesische president Soekar-
no was gesuggereerd. Joegoslavië was
hiervoor oorspronkelijk wel voor ge-
porteerd, maar schijnt het idee even-
als India en Egypte te hebben laten val-
len.

De laatste vier weken zijn er on-
geveer duizend Tibetaanse vluchtelingen
de westelijke grenzen overgeviucht naar
Noord India. Dat is de eerste keer dat
zon groot aantal over de grens komt
in deze streek- Waarnemers zien daar-
in dan ook de bevestiging van de ge-
ruchten, dat er een nieuwe golf van
onrust is ontstaan in het westen van
Tibet.

Zuid-Chil' ;c- "Kl'i>uw getroffen door
een aard.Dev-.llg. _e eerste berichten ma-
ken melding van achttien personen die
het leven verloren bij een aardschui-
ving. De aardbeving is tot op grote af-
stand geregistreerd. Nog voordat de be-
richten binnenkwamen uit Chili zelf
werden schokken al bekendgemaakt
door de seisrnografische afdeling van de
universiteit van Californië, waar nog
een uur na het begin secundaire schok-
ken werden geregistreerd.

President Frondizi van Argentinië
heeft in Milaan verklaard, dat hij graag
een gesprek zal hebben met de Isra-
elisettie premier Ben Goerion. Datum
en plaats in Europa bleven hem gelijk.
Frondizi zei dat Argentinië graag goede
relaties met Israël wij. ondferfybuden,
maar dat het geen inbreuk kon toestaan
op de internationale wetgeving en ze-
ker niet in eigen land.

Een linkse groepering binnen de Brit-
se Labourpartij heeft er bij Gaitskell
op aangedrongen af te treden als par-
tijvoorzitter. Zijn persoonlijke kwali-
teiten zullen, zo zeggen zij in een ver-
klaring, nog lang wajairdevol kunnen
zijn voor de arbeidersbeweging. Maar
zijn leiderschap is een bron van zwakte,
verwarring en onenigheid. Gaitskell
wordt ervan beschuldigd de partij in
een nutteloos geschil te hebben gedom-
peld over kwesties ten aanzien van de
nationalisatie en de defensiepolitiek. Van
deze linkse groep maken twaalf labour
parlementsleden deel uit, onder wie
Sydney Siilberman en Conny Suyaakas.

ACTIEVE JONGEMAN [24]
Wonende te Amsterdam [Ned.]

Zoekt betrekking op Nieuw Guinea bij
voorkeur commerciël.
Brieven onder nr.605 van dit blad

Ontvangen:
i

Blouses zonder en met %h mouwen in
wit [Broderie] streepjes en bont, ook
grote maten. Japonnen, strapless cor-
selette's in zwart en wit.
Anklets voor heren, -meisjes en jongens
19 t/m, 42, wit, effen en gekleurd.

VIJSMA, WITTE OLIFANT
Open van 09.00—12.00 en 17.00—19.00 u-

n0.1739

"JOSSY" heeft ontvangen:
Dames ceintuurs, breed, smal en in alle
kleuren,
Stoffen, heren overhemden,
Dames en meisjes schoenen.

nr.1738

filmprogramma
REK THEATER

James Dean, Rock Hudson, Elizabeth
Taylor in de super film van W. Bross

"GIANT"
in Color
Commentaar ervan is overbodig-
Heden 21-6 en woensdag 22-6 de pre-
miere in REK.
Spoedig in REK "HET BARREVOETSE
BATALJON"

ORIËNT THEATER

vertoont heden 21-6 voor het laatst
"FORT DOBBS"

met Clint Walkter, Virgi|nia Mayo en
Brian Keith.
Een met spanning en avontuur geladen
verhaal uit het Wiflde Westen.
Haven morgen 22-6: "NINA" met Karl
Heinz Böfam en Anouk Aimée.
Nina, het Russisch meisje in een Wes-
terse wereld Waar de vier grote milfc-
taire machten tijdens de oorlog gesta-
tioneerd zijn in gevaarvolle situaties.
Sentani heden 21-6: "ADAM EN EVA"
18 jaar en ouder.

Het Marinezwembad Kloofkamp is in
verband met herstelwerkzaamheden ge-
sloten t/in. 25 juni.

MfiiyilfiEl R*f DOK mv
Wll^li%ClM 9 1 &£■_ s o*ivcu*yu+:

ASSORTIMENT SIERKNOPEN DAMESSHORTS
KINDERBRETELBROEKJES BABYHEMDJES EN TRUITJES
EFFEN EN BEDRUKT FLANEL KANT
JONGENSSIIORTS HERENSHORTS
BABYDOLL S KINDERJURKEN
BABYJURKEN DAMESJAPONNEN
BADHANDDOEKEN No. 1736
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