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Leider Austr. socialistenKeert zich tegen snelle ontvoegding van Nieuw Guinea
„Noord Australië open voor onrust inAziatische

landen”
De leider van de socialistische oppositie in het Australische parlement ver-

klaarde verrast te zijn over de verklaring van premier Menzies bij diens te-
rugkeer in Australië, waarin hij de zelfbeschikking van Papua/New Guinea
binnen afzienbare tijd in het vooruitzicht stelde. Hij vermoedde dat Menzies
zich door Amerika of Nederland had laten bepraten.

Calwell, de leider van de socialistische
fractie in het Australische parlement
heeft in Darwin, in Noord Australië, ge-
reageerd op de verklaring die premier
Menziles bij zijn terugkeer In Australië
aflegde over de toekomst van Austra-
lisch Nieuw Guinea. De Australische
Labour partij, aldus Calwell gelooft in
een driemogendlheden verdrag over
Nieuw Guinea tussen Australië Neder-
land en Indonesië teneinde de status
quo te handhaven totdat de autochtone
bevolking over eigen lot zou kunnen
beslissen.

De leider van de Australische opposi-
tie zei verrast te zijn over het standpunt
dat premier Menzies bij aankomst in
Australië bleek in te nemen met betrek-
king tot de zelfbeschikking van Austra-
lisch Nieuw Guinea. Calwell zei: ik heb
een vermoeden dat iemand de heer
Menzies in Washington heeft bewerkt of
dat hij geluisterd heeft naar de Neder-
landers in Den Haag.
Calwell vervolgde dat hij geen stelling
nam tegen de opvatting dat hiet beter
was een gebied te vroeg zelfstandig te
maken dan te laat. Hij trok echter in
twijfel of enige autochtoon nu reeds in
staat zou zijn om een verstandige keuze
te doen, indien er een referendum zou
worden gehouden over de kwestie van
het zelfbeschikkingsrecht. Het is nu de
taak van die Australische regering om de
autochtonen te ontwikkelen tot een
hoogte waarop het zich zelf zou kunnen
besturen.

In aansluiting op zijn visie over de
ontwikkeling van Nieuw Guinea sprak
Calwell over Noord Australië.
Dit gebied beslaat ongeveer 40*Vo van
het Australische vasteland maar is
slechts bewoond door 4°/ovan de bevol-
king, zo betoogde hij. En hij vervolgde:
Tenzij w?j het gehele land zullen bevol-
ken zulen we dit land verliezen. De
Laibourfeider zei dat 't nutteloos was
voor de Australiërs om confortabel in
de steden te wonen en te veronderstel-
len dat hun toekomst en die vam hun
kinderen veilig zou zijn, terwijl het
Noorden open lag voor de onheilspellen-

de voorboden van de onrust in de Azia-
tische landen.
Calwell vroeg aandacht voor een plan
om langs militaire weg de rijkdommen
van het Noorden in produktie te bren-
gen. Hij voegde er aan toe: laat ons
plannen maken om het Noordelijk ge-
bied van Australië te ontwikkelen, zo-
dat onze toekomstige generaties geen re-
den hebben onze nagedachtenis te ver-
vloeken.

COMMENTAAR:
Het kan verkeren. De socialisten zijn

in Australië de verdedigers geworden
van en Nieuw Guinea politiek van de
lange adem, uit angst vor Azië.

Geen accoord tussen Loemoemba en Kasavoeboe
mogelijke desintegratie van Kongo

Het is in Kongo toch weer mis ge-
gaan. De onderhandelingen tussen de
rivalen Kasavoeboe en Loemoemba heb-
ben uiteindelijk geen resultaat opgele-
verd. Gisteren werd gemeld dat zij het
eens geworden waren over de verdeling
van de posten van staatshoofd en van
minister president, Loemoemba heeft
inmiddels verklaard dat de besprekin-
gen toch op niets zijn uitgelopen. Loe-
moemba zou zelf het premierschap op
zich nemen, maar Kasavoeboe ging niet
aceoord met de eis van zijn rivaal dat
deze zelf zijn ministers zou mogen uit-
kiezen. Als er inderdaad geen overeen-
stemiming tussen de twee politici wordt
bereikt ziet het er naar uit dat Kongo
straks twee nationale regeringen zal be-
zitten, een officiële van Kasavoeboe en
een nitet-officiele van Loemoemba.
Dit houdt het acute gevaar in dat Kon-
go uiteen zal vallen in een aantal afzon-
derlijke staten. Loemoemba's Nationale
iCongolese Beweging streeft wel naar 's
eenheidsstaat, maar zijn aanhang vindt
men vooral in Midden en Oost Kongo,
zodat een tegenregering Loemoemba de

facto slechts gezag in die gebieden, zou
kunnen uitoefenen. Kasavoeboe heeft er
nooit een geheim van gemaakt dat hij
een speciale positie wil voor het Neder-
Kongo-gebied waar hij de meeste aan-
hang heeft. Zelfs heeft hij gezinspeeld
op de mogelijkheid om samen te gaan
met stamverwante groeperingen in het
Franse en Portugese gebied van Neder-
Kongo.

Inmiddels wordt de separatische be-
weging in de Zuidelijke provincie Ka-
tanga steeds sterker. Ook daar zijn twee
provinciale regeringen en beide tonen
zich meer en meer voorstander van een
zelfstandig Katanga dat zich te zijner
tijd zou kunnen aansluiten bij een onaf-
hankelijke Rhodesisdhe federatie.

In Belgische kringen gaan stemmen op
om onder deze omstandigheden de sou-
vereiniteitsoverdracht die op 30 juni zou
plaats vinden uit te stellen. Het is de
vraag of de Belgen daar verstandig aan
zullen doen, want ze lopen dan de kans
om de zondebok te worden voor alle nu
bestaande moeilijkheden.
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„Bevolking moet zeilf meesprekenbij
bepaling van tijdstip van zelbeschikking”

Regering asal zich beraden over garanties aan
particulier kapitaal

In een memorie van antwoordt aan de
Eerste Kamer over de begroting van
Nieuw Guinea en die van de scheeps-
werf Konijnenburg van het dienstjaar
1959 worden o.a. de volgende punten
aangeroerd.

ZELFBESCHIKKING
Over de politieke ontwikkeling van de

bevolking is o.a. gezegd dat de regering
zeer wel beseft dat Nederlands Nieuw-
Guinea op politiek gebied een naar ver-
houding snelle ontwikkeling zal door-
maken mede gelet op hetgeen elders ih
de wereld gebeurt met betrekking tet
het zelfstandig worden van tot voor
kort niet zelf besturende gebieden.
De tijd die Nederland zal hebben om
dit gebied te ontwikkelen tot zelfbe-
stuur kan kort zijn en men mag zeker
niet de illusie koesteren dat het gegeven
zal zijn de aanvaardde taak tot 'n af-
gerond einde te brengen noch ook dat
tevoren het tijdstip zal kunnen worden
bepaald waarop de inwoners van dit ge-
bied rijp zullen zijn voor zelfbestuur.
Daarvoor kan zeker niet als maatstaf
gelden dat ook d/e laatste Papoea een
zekere mate van ontwikkeling moet
verkregen hebben. Bedoeld tijdstip is
afhankelijk van het tempo waarin het
politieke ontwikkelingsproces zich zal
voltrekken. Enigszins verantwoorde
maatstaven voor het bepalen van een
termijn daarvoor ontbreken.

De regering vreest, met vele leden,
dat het noemen van zulk een termijn
niet de juiste zou blijken te zijn en in
het bijzonder ook met het oog daarop
dat de inwoners van Nederlands Nieuw
Guinea zelf in zeer belangrijke mate
zullen moeten meespreken over het tijd-
stip waarop het zelfbeschikkingsrecht
kan worden uitgeoefend.

Over de defensie wordt o.a. gezegd
dat op de vraag om nadere inlichtingen
over infiltratieplannen vanuit Indone-
sische eilanden, de regering, gesteld dat
zij van dergelijke plannen vooraf op de
hoogte zou zijn, om begrijpelijke rede-
nen hieromtrent geen mededelingen zou
kunnen doren. De materie leent zich be-
zwaarlijk voor behandeling in het open-
baar- In antwoord op andere vragen
wordt gezegd dat het in de regel niet
wel mogelijk zal zijn om pogingen tot
infiltratie tijdig af te slaan.
Bij ondernemingen van deze aard wordt
gebruik gemaakt van inheemse prau-
wen en bij voorkeur bij nacht gevaren
waardoor de kans op tijdige ontdekking
zeer gering is.
Tegen subversieve activiteiten van wel-
ke aard ook werd en wordt zo krachtig
mogelijk opgetreden. Voorts zijn aan-
vullende maatregelen in overweging om
in de geconstateerde leemten van de
wetgeving in Nederlands Nieuw Guinea
te voorzien in het bijzonder ook om te
kunnen optreden tegen niet-gewapende
infiltranten aan wie overigens geen
strafbare feiten kunnen worden ten las-
te gelegd.
ECONOMIE

Over de economische ontwikkeling
wordt o.a. gezegd, dat behalve van de
zijde van de houtzagerij te Manokwari
er voor exploitatie van houtrijkd-ommen

ook van andere zijde groeiende belang-
stelling, ten dele uit het buitenland in
het bijzonder Australië, bestaat. Als mo-
gelijkheden inzake economische ontwik-
keling o.a. worden genoemd klapper,
nootmuskaat, koffie en rubber.
Mogelijkheden voor particuliere inves-
teringen zijn in Nederlands Nieuw-
Guinea ongetwijfeld aanwezig, in de
agrarische sector met name in de caeao-
cultuur.

Het zou voor verdere stimulering van
activiteiten van particuliere zijde van
grote betekenis zijn indien aan particu-
lier kapitaal zekere waarborgen zouden
kunnen worden gegeven voor een rede-
lijke mate van rechtszekerheid ook na
het tijdstip van toepassing van het zelf-
beschikkingsrecht. De regering zal zich
hierover gaarne nader beraden.

insecten per luchtpost
In juni van het vorige jaar ging de

insectendeskundige van de Zuid Pajci-
fic Commissie Dr. C.P. Hoyt naar Afrika
op zoek naar parasieten en andore na-
tuurlijke vijanden van de rhinoceros
kever. Zoals bekend vormt deze kever
in vele streken een plaag in de klapper-
tuinen.

In Afrika vond hij verschillende in-
secten die bruikbaar zouden kunnen zijn
in de strijd tegen de rhinoceros-kever
in de Pacific. Een er van die hij vond
in Oost Nigeria nl. de Neochryopus sa-
vagei, heeft het speciaal voorzien op de
larven van deze kever.
In mei van dit jaar zond Dr. Hoyt per
luchtpost 127 exemplaren van zijn ont-
dekking naar Fidji. 117 overleefden de
reis. In Fidji heeft de entomoloog van
het departement van Landbouw reeds
113 kevers uitgezet.

Men hoopt binnenkort nieuwe zendin-
gen vijanden van de rhinoceros-kever
naar Fidji te sturen en wellicht ook
naar andere gebieden in de Zuid Paci-
fic.

opleiding in het manen van
Boeken

In het opleidingscentrum voor "Litta-
rary prod'iction" van de Zuid Pacific
Commissie te Honiara in de Solomons
eilanden, worden de leerlingen nu opge-
leid in het gebruik van een cliché appa-
raat. Er is reeds een aantal clichés
vervaardigd voor een leesboek voor de
Solomons eilanden, waarin illustraties
in drie kleuren zullen worden afge-
drukt.
Het opleidingscentrum heeft reeds vier
aanvullende leesboeken uitgegeven, ge-
schreven in het eenvoudigste Engels.
leder van deze vier is in verschillende
kleuren gedrukt, iedere pagina is geïl-
lustreerd. Ze zijn voor 2d. te koop.
Een ander boek dat zojuist verschenen
is, is een korte geschiedenis van de So-
lomons eilanden, geschreven voor on-
derwijzers, terwijl een schoolatlas voor
gebruik op de scholen in Melanesje in
voorbereiding is. Charles Birchheirner
van het "Littarary Bureau" van de ZPC
in Sydney, vertoeft gedurende twee
maanden in het Centrum om bij de ver-
vaardiging van boeken assistentie te
verlenen.

Burma zonder krachtig
Sinds de verkiezingen van februari,

waarbij Oe Noe's partij de overwinning
behaalde en de heerschappij van het le-
ger overnam, is iedereen voorzichtig ge-
worden. De kolonels waren in de laat-
ste weken voor de verkiezingen al afke-
rig van arbeid, die in feite de politieke
groep zou dienen welke hun minste
sympathie had. Oe Noe heeft tot nu toè
belangrijke beslissingen vermeden, daar
hij een openlijke breuk met de politiek
van het leger wil uitstellen en misschien
ook niet weet hoever hij kan gaan zon-
der het risico van een volgende, en dit-
maal minder zachtzinnige staatsgreep te
lopen. De ambtenaren wachten hun tijd
af en vermijden critiek van militairen
en politici door niets te ondernemen-

Oe Noe schijnt de macht [en de porte-
feuilles] zoveel mogelijk in eigen hand
te houden. Zijn ministerie heeft minder
talent dan de vroegere burgerlijke kabi-
netten en hij moet steun zoeken bij die
minder scrupuleuze volgelingen, .die door
hun gedrag de militaire staatsgreep van
oktober 1958 hadden geprovoceerd.

Noe's reactie op de situatie waarin hij
zich bevindt schijnt de vorm te hebben
aangenomen van een vlucht in het idea-
lisme. Zijn plan om het Boeddhisme
staatsgodsdienst te maken is er een
voorbeeld van het program tot verla-
ging der prijzen van consumtiegoederen
langs de weg van overreding een ander.
Ook werkt hij hard aan een scheiding
tussen gouvernement en partij waarvan
in de praktijk wel niets zal terechtko-
men.

Deze stilstand van zaken en de gelei-
delijke terugkeer tot de oude methoden
welke daarachter schuil gant veroor-
zaken eniig onbehagen. Men geeft de
burgerlijke regering weinig kans van
slagen.
Het leger wil dat de weinige kolonels,
die thans nog belangrijke bestuurs-nos-
ten vervullen snel van hun talak onthe-
ven worden, opdat 't niet gecompromit-
teerd zal worden door gebreken van Oe
Noe's regering.

Momenteel is het leger rustig, moge-
lijk omdat het curruptie in eigen gele-
deren heeft ontdekt zoals het gerucht
verluidt. Maar od de lange duur zullen
de bekwame legerleiders niet rustig
aanzien dat Birma's economie terugvalt
in de chaos van voor 1958. Een volgende
staatsgreep zal overigens waarschijnlijk
niet worden geleid door goedmoedige,
patricische Ne Win.

De grenskwestie met China trekt
thans weinig belangstelling in Rangoon.
Hoewel de oppositie hevig tegen de
grensregeling protesteerde, werd deze
door het publiek als de best mogelijke
geaccepteerd. Men verwacht dat de ge-
meenschappelijke commissies van toe-
zicht spoedig aan het werk zullen gaart.
Tsjoe En la-J's bezoek werd in Rangoon
met merkbare apathie ontvangen en
hoewel verschillende bergen nog be-
twist worden, verwachten er slechts
weinigen verdere onaangenaamheden.

Z.H. de Paus heeft de Nederlandse
Jezuit Sebastiaan Tromp benoemd tot
secretaris van de Theologische commis-
sie die voorbereidend werk verricht
voor de Oecumenisclfce Raad van de
Katholieke Kerk. Pater Tromp doceert
theologie aan de pontificale Greoriaanse
universiteit in Rome. Hij is 71 jaar.



Acht nieuwe leden Adviserende Raad Hollandia
Bij besluit van de Gouverneur d-d.

13 juni 19C0 zijn de volgende personen
benoemd tot leden van de Adviserende
Raad Hollandia:

H.A. Aarsse,
E.M. Soericwardjojo,
Dr. p.j. van Dooren,
J.H. van Rongen,

Mevr. Schotel — Mandersloot,

J. Thio,
R.B. van Tongeren

en
M. Vrijens.
I

Nieuws uit Manokwart

AMERIKAANS BEZOEK.

Op 4 juni j.l. recipieerden de Resident
van West Nieuw Guinea en mevrouw
van Bodegom-Endert te hunnen huize
ter gelagenheid van het bezoek aan
Manokwari van de heer Valentie
Goodell, eerste ambassade-secretaris
van de Verenigde Staten van Amerika
te Melbourne-

Dit bezoek droeg een onofficieel ka -
rakter. Het was naar verluidt gericht op
een algemene oriëntatie ten aanzien van
de toestand in Nederlands Nieuw Gui-

"?< volgende dag maakte de heer
Goodell een rit door de stad.
Overal toonde hij warme belangstelling,

bijzonder voor de outülage van
het Houtbedrijf.

SPEEDBOAT WEDSTRIJDEN
Orr 2e Pinksterdag zijn er in Manok-

wari speedboatwedstrijden gehouden in
de baai voor de stad.
De snelheidsrace werd gewonnen door
E- Bischoff die daarmee houder werd
van de Geelvinckwimpel.
De heer R. Bischoff werd winnaar van
de behendigbeidsrace voor speedboten,;
Tweede werd de heer Pfeiffer.

De ballonnenjacht voor speedboten
was een Bischoff aangelegenheid. Eerste
werd E Bischoff en tweede R. Bischoff.
Soortgelijke wedstrijden werden ook
voor prauwen.met buitenboord motoren
gehouden. De ballonnenjacht werd ge-
wonnen door Jacob Jeni de tweede prijs
door Frits Waroy.
Jacob Jeni en Frits Waroy legden ook
beslag op de eerste plaatsen in de snel-
heidsraces voor prauwen met buiten-
boordmotoren van resp. tien en vijf PK.
Een waterski wedstrijd werd gewonnen
door Wiïly.

MONGOLIE.

In het voorjaar van 1960 werd de
Mongoolse linguist en historicus Rinchev
Bimibajew plotseling in een Russisch
vakblad door Sowjet-geleerden openlijk
aangevallen. Het ging schijnbaar om een
zuiver wetenschappelijke kwestie, maar
het slot van de open brief verweet Bim-
bajew "burgerlijk nationalisme" en ver-
onder-telde dat iemand een wig had
willen drijven tussen de Mongoolse en
de Sovjet-Russische geleerden. Daaruit
blijkt wel dat het niet om een zuiver
wetenschappelijke kwestie ging en mis-
schien ook niet alleen om de Mongoolse
Volksrepubliek. Er bestaat een autono-
me Burjaét-Mongoolse republiek binnen
de Sovjet-Unie, en men kar met vrij
grote zekerheid aannemen dat iemand
de vraag had aangesneden waarom deze
Russische Mongolen niet bij Mongolië
of zelfs China konden worden ingelijfd.
Nu zouden communistische bondgenoten
een diergelijk probleem in de geest van
het proletarische internationalisme zon-
der bijzondere moeilijkheden moeten
kunnen oplossen - althans in theorie.

In Praag wordt sinds enige tijd een
"World Marxist Review" uitgegeven als
centraal orgaan van de communistische
partijen der gehele wereld. Men kan
hierin artikelen van auteurs uit vele
grote en kleine landen lezen, doch één
land was niet vertegenwoordigd: China.
Ook dit ijs ongetwijfeld geen bloot toe-
val.

AZIE

In de beide laatste jaren was Rus-
land bijzonder actief in Aziatische lan-
den, die op slechte voet met China ston-
denj, terwijl China zich op Irak, Alge-
rije en sommige andere Afrikaanse lan-
den concentreerde. Het is echter de
vraag of men hier van arbeidsdeling
kan spreken en in hoeverre Moskou en
Peking misschien elkaar tegenwerken.
Er bestaan tussen Rusland en China niet

alleen ideologische verschillen [zoals
met betrekking tot de onvermijdelijk-
heid van de 3e wereldoorlog] maar ook
zuiver politieke. Moskou heeft Pekings
aanspraken tegen India en Indonesië
weinig of geen steun verleend.

Het moet in Rusland onaangenaam
opzien gewekt hebben, dat de Algerijn
Krim Belkacem bij zijn bezoek in Pe-
king, China de leidende macht in de
strijd om nationale bevrijding noemde.
Nu moest Rusland Frankrijk ontzien.
Het is denkbaar dat het na de misluk-
king der topconferentie een scherpere
politiek in Noord-Afrika zal volgen en
de banden met Algerijnse rebellen nau-
wer zal aanhalen, maar het Russisch-
Chinese conflict is geenszins tot Noord-
Afrika beperkt.

Wrijving tussen Moskou en Peking
De gebeurtenissen van de laatste we-

ken hebben de indruk gewekt dat het
tussen de Sovjet-Unie en rood China na
een periode van deels openlijke, deels
verborgen conflicten tot een nieuwe
overeenstemming is gekomen. Er zijn
echter omstandigheden, die zulk een
overeenstemkning op langere termijn
hoogst onwaarschijnlijk maken.

De gevoeligheid der Chinezen is
spreekwoordelijk en de Russen hebben
grote moeite haar steeds te ontzien. De
verschijning van het Russische tijd-

schrift "Problemen dor Chïna-kunde"
waarvoor ongetwijfeld interesse be-
stond, moest na korte tijd worden ge-
staakt. Langs omwegen vernam men dat
de Chinezen een vooreensuur van elk
nummer van dit tijdschrift in Peking
hadden verlangd en dat de Russen nu
mrvar besloten hadden de steen des aan-
stoots uit de weg te ruimen.

AFRIKA.

Belangrijk is vooral het probleem der
beïnvloeding van de nationalistische be-
weging in West- en Oost-Afrika. Een
hele rij communistische barnelingen
heeft in 1959 Kairo moeten verlaten om
een nieuwe verblijfplaats en nieuwe
subsidies te vinden. In hun richting
heeft Peking een grote actifiteit ontwik-
keld. Het ontvangt tal van Afrikaanse
delegaties en geeft openlijke ondersteu-
ning aan de Irakese communisten, die
een agressieve politiek tegenover de
VAR verlangen,. Moskou wil de band
met Kairo echter niet verbreken en
streeft naar verbetering der betrekkin-
gen tussen Irak en Egypte. De Chinezen
ondersteunen de aanspraken der natio-
nalisten in Eritrea en Somaliland tegen
Ethiopië, terwijl de Sovjet Unie tamelijk
nauwe relaties met Addis Abeba onder-
houdt.

De Chinese buitenlandse politiek is
over het geheel genomen tamelijk pri-
mitief, en naar zijn publikaties te oor-
delen heeft Peking in de grond riet veel
besef van wat er zfch in de buitenwe-
reld afspeelt. In Azië stuit het bij de
buurlanden op vrees voor Chinese drang
naar expansie, maar in Afrika hebben
de Chinezen op de Russen voor dat zij
geen blanken zijn. Dit is niet alleen van
betekenis voor de Afrikaanse nationalis-
ten maar ook voor de communisten in
dat werelddeel. In Guinea, waar het
communisme al veel macht heeft, is het
nog wel mogelijk Tsjecho-Slowakije
naar voren te schuiven, een klein land
dat niet van imperialisme verdacht kan
worden, maar in de meeste andere lan-
den moeten de communisten echter met
'n anti-blanke mentaliteit rekenen die
Peking al dadelijk in 'n bevoorrechte
positie plaatst.

Als de conflicten tussen Rusland en
China van zuiver ideologische aard wa-
ren, zou overeenstemming thans betrek-
kelijk gemakkelijk te bereiken zijn, al
is het te betwijfelen of de Russische re-
gering even radicaal zou worden als de
Chinese. Nu het echter ook om een poli-
tieke tegenstelling gaat tassen twee we-
reldrijken, om een wedloop om posities
in Azi)K en Afrika, is het voortduren van
het conflict wel onvermijdelijk.

BURGERLIJKE STAND.
GEBOREN:
Lody Stanley zoon van R.F. Hulskamp
en E- Hulskamp-Wouters. Raymond
Andrew zoon van D.D. Royen en EL.
Royen-Melger. Marcellus Simon Gustaaf
zoon van G.L. Lapre em M-M. Lapre-
van der Puil. Arnold Rudolf Frits zoon
van N. Ungerman en R.E. Ungermanr-
Jacob. Patricia dochter van R.J. Ennen
en N. Ennen-Snijders. Gerry Randolph
Boudewijn zoon van V. Thielsch en E.
Thielsch-Blaauw



KORTE BERICHTEN
De ministers van Buitenlandse Zaken

van Nederland en België, mr. Luns en
die heer Wïgny, hebben vanmiddag in
Brussel het verdrag ondertekend over
het kanaal van Gent naar Terneuzen.
Het verdrag voorziet in de aanleg van

twee sluizen in Terneuzen en verbete-
ring van het kanaal. De kosten van de
werken op Nederlands grondgebied, zul-
len ongeveer 135 miljoen gulden bedra-
gen. Hiervan zal Belet ë 80° . of onge-
veer 108 miljoen gulden voor zijn re-
kening nemen.

De Nederlandse regerin . heeft de Ma-
lilederatile van de Afrikaanse staten
Senegal en Sudan erkend. De minis-
ter president prof. De Quay heeft in
een telegram aan de president van de
federale regering in Dakar namens de
Nederlandse regering en het Nederland-
se volk gelukwensen aangeboden met de
verkregen onafhankelijkheid. De fede-
ratie die gisteren onafhankelijk is ge-
worden, blijft lid van de Franse ge-
meenschap.

Waarschijnlijk vertrekt vandaag nog
een afgezant van de Algerijnse opstan-
del'ngenregering naar Parijs om de be-
rt-'-dsbesprekingen tussen president De
Gaulle en premier Ferhat Abbas voor
té hereiden. De Franse ambassade in
Tiini*-* heeft een legervliegtuig ter be-
sehikktog besteld die de afgevaardigden
nlaiar Parijs zal brengerf. Abbasl ver-
klaarde gisteravond dat zijn delegatie
naar Parijs gaat in de hoop de Franse
regering te overtuigen van de rechtma-
tigheid van de Algerijnse onafhanke-
lijkheidsstrijd.
Maar hij sprak zijn bezorgdheid uit
over de krachten die naar zijn mening
in Frankrijk aan het werk zijn om de
komende onderhandelingen te doen mis-
lukken- Hij doelde daarmee op een
groep rechtse politici_pnder wie oud-mi-
nister Soustelle en oud-premier Bidaul,
die zich gisteren opnieuw hebben uitge-
sproken tegen de afscheiding van Alge-
rije van Frankrijk. Inmiddels zijn in
alle grote steden in Algerije bijzondere
maatregelen genomen om te voorkomen

dat de ultra's andere maal een poging
zullen doen De Gaulle's streven haar
vrede te saboteren. Alle politieke bij-
eenkomsten zijn verboden.

De Japanse regering besloot vandaag
de laatste handelingen voor het offi-
cieel inwerkingtreden van het veilig-
heidlsverdrag met de Ver. Staten uit te
stellen totdat de Amerikaanse senaat
het verdrag zal hebben goedgekeurd. De
formele goedkeuring van het Japanse
kabinet en het keizerlijkzegel zijn nodig
ybordat de ratific/atie-oorkonden met
Amerika kunnen worden uitgewisseld.
Waarnemers in Tokio verwachten dat
premier Kishi onmiddelijk daarna zijn
ontslag zal indienen. In Washington zal
de senaat naar de mening van de demo-
cratische fractieleider Jöhnson het ver-
drag vandaag nog in behandeling ne-
men.

De Indische defensie-minister, Krish-
na Menon heeft in een rede in Srinagar
de hoofdstad van Kashrr.ir, niet alleen
communistisch China, maar ook Pakis-
tan gewaarschuwd, dat India verdere
agressie tegen Kashmir niet zal tolere-
ren. Beide landen zullen volgens minis-
ter Krishna Menon spoedig gedwongen
worden hun aanvallen op Indisch grond
gebied te staken. De bewindsman brengt
op het ogenblik een driedaags bezoek
aan Khshmilr voorl besprekingen .met
Indische legerautoriteiten.

Nieuws uit
Nederland

Uit Den Haag wordt bericfit dat de
cineast Jan Schefer opdracht van de
Vereniging van metaalindustrieën kreeg
oim een kleurenfilm over deze bedrijfs-
tak te maken die speciaal vertoond zal
worden in de onderontwikkelde gebie-
den. De verklaringen voor het publiek
moeten daarom zo eenvoudig mogelijk
gehouden worden, vandaar dat men niet
met dialogen of teksten wil werken,
maar met gestyleerde bewegingen en
dans of met toepassing van bepaalde
kleuren en geluiden-

De potlodenfabriek van Bruinzeel in
de Zaanstreek gaat ballpoints van hout
maken, voorlopig alleen voor de bin-
landse markt. Jaarlijks worden er ge-
middeld 20 miljoen ballpennen in Ne-
derland geïmporteerd. De Bruinzeel pen
nen komen uit in rood, groen, blauw
of zwart en volgens de fabrikant kan
men met iedere pen vier kilometer
schrijven.

In 's-Hertogenbos voetbalden jongens
op een straat die nog niet voor het ver-
keer was open gesteld.
Een agent zag het en nam de bal in
beslag, want bet is vesboden op de
openbare weg te voetballen. Een advo-
caat kwam toevallig voorbij en bemoei-
de zich er mee. Hij wist de agent er
van te overtuigen dat de jongens niet
in overtreding waren, want een weg die
niet opengesteld is voor het verkeer
is niet openbaar.

Met blijdschap en dank aan God geven
w n do geboorte van onze
zoon

HENDRIKUS ABRAHAM
Fam. F.NlP. Ondi-Mano-
Hollliandia, 17 juni 1960

no!747
De heer en Mevrouw

WEEDA-DE KATER
geven mjet dankbaarheid en vr|efugde
kennis van de geboorte van huin doch-
ter:

HELENA
20 Juni 1980, Biak, p/a. RWD

no.1743
Met vreugde geven wij kennis van de
geboorte van onze zoon

BAS
Hollandia, 21 juni 1960
J.Tb.' Koster
M.L. Koster-Stapelkamp.

no.1746

BEKENDMAKING
De Chef van het Postkantoor deelt mede
dat een brievenbus is geplaatst in Dok
VHI/Landzijde t/q. de Kingstrandwo-
ningen en éón in Dok IX t/o. de Mgr.
Cremersschool.
De lidhting is als volgt:
Maandag t/m. vrijdag Ie lichting 07.00
uur; 2e lichting 12.00 uur.
Zaterdag 1 lichting ten 10.00 ure-
Op zon- en feestdagen vindt geen bus-
lichting plaatst.
Te koop aangeboden:
Eetkamer- en rotan zitkamer meubilair,
trjopenradio, pick-up, guitaar, stia'pel-
bed, S:'nger trapniaaimachine, Hoover-
wasmachine, centrifuge, stofzuiger, lin-
nenkast, cocosmatten, serviesgoed, pe-
troleumstellen, keukengerei etc.
DIERX, Jülianaweg 9/11, Hemelpoort.

no-1744
Te koop:
Koelie Frigidaire 125 ltr., vergr. app.
6x9 lens 4,5-10,5 cm. negatiefdrager m.
verstelb. maskers, Singer el.-naaimachi-
ne zigzag m/gjersteken, stofz|uiger m.
accessoires, Renault CV4, Philips radio
Bi-Ampli.
Döderlein. Etnastraat Dok V.

no-1745

21ste Verantwoording* "Steunactie
Spijtoptanten"

Nieuw Saldo f 1776,71
Pers. N.V. E.C.H. Robert f 100 —
Vreugdenburg, Ransiki f 25,—Totaal: f 1901,71

Te koop: electr. wasmachine met Acme
wringer f 200,—. v.d. Wall Bake, Jü-
lianaweg hoek Marijkestraat, telf 431
17.00-19.00 uur.

no.1742
Te koop gevraagd kinderstoel of kin-

derautostoeltje.
Verploeg, T»lf. 329 Boslaan Dok V

filmprogramma
REK THEATER

vertoont heden voor het laatst 22-6 de
Superfilm

"GIANT"
met James Dean, Rock' Hudson en Eli-
zlabeth Taylor.
Mist U deze film niet!
Donderdag 23-6 en Vrijdag 24-6 ver-
toont REK de zeer goede film:

"MAD ABOUT MEN"
Een ware film om te genieten.
Op donderdag de Premiere ervan.
Spoedig in REK de film:

"BARREVOETSE BATALJON"
r

ORIËNT THEATER
vertoont heden 22-6-

-"NINA"
met Karl Heinz Böhm en Anouk Aimée.
Een Russisch meisje in een door de vier
grote mogendheden bezette Westerse
wereld.
Holl.-Binnen 23-6: "FORT DOBBS"
met Clint Walke*-** en Virgin'a Mavo
Sentani: "BELSS OF ST- MARY" met
Bing Crosby.
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