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Australische parlements
leden

brengen kort bezoek
aan Hollandia

Twee leden van het Australische Huis van Afgevaardigden en een lid van de
senaat zijn gisteren voor een bliksembezoek aan Hollandia- aangekomen. Hun
belangstelling gaat uit n„_r de ontwikkeling in Nederlands Nieuw Guinea
omdat zij deze van bijzondere betekenis achten voor het beleid dat met be-
trekking tot Australisch Nieuw Guine a gevoerd dient te worden.
Met het lijntoestel van de Qantas ar-

riveerden gistermiddag een drietal Au-
stralische parlementsleden voor een
kort bezoek aan Hollandia. Het waren
de heren P.E. Lucock, R.S. King en
J.A. Maccallum.
De heer Lucock is vice-voorzitter van
de commissie voor buitenlandse zaken
van het Australische Huis van Afge-
vaardigden, van welke commissie ook
de heer King deel uitmaakt. De heer
Maccallum is lid van de senaat en wel
voor New South Wales.
De heer LUcock heeft als vertegenwoor-
diger van Australië enige tijd zitting
gehad in de beheerschapsraad van de
Verenigde Naties.

Op onze vraag of hun bezoek aan
Nederlands Nieuw Guinea een officieel
karakter droeg, antwoordden zij ont-
kennend. Zij vormen bepaald geen com-
missie die speciaal is ingesteld voor een
onderzoek naar de situatie in Nieuw
Guinea, maar dat neemt niet weg, aldus
de heer Maccallum, dat er op een of
sjndere wijze toch wel over hun bevin-
dingen aan het parlement en de rege-
ring zal worden gerapporteerd.

Het hoofddoel van hun reis was trou-
wens het Australische en niet het Ne-
derlandse deel valn het eiland zo deelde
de heer Lucock mede. In totaal had-
den zij twaalf dagen voor hun oriënta-
tiereis beschikbaar. In Australisch
Nieuw Guinea hebben zij reeds de
plaatsen Port Moresby, Goroka en Ma-
dlang beziocht. Hun bezoek aan Neder-
lands Nieuw Guinea zal slechts één dag
duren zodat men terecht van een blik-
sembezoek kan spreken.
Het speet de heren dat zij niet langer
in Nederlands Nieuw Guinea konden
blijven. Zij moesten echter kiezen tus-
sen een verblijf van één dag of acht
dagen in verband met de wekelijkse
vliegverbinding met Australisch Nieuw
Guinea.

Na Hollandia zullen de plaatsen Lae
en Raibaull in Australisch Nieuw Guinea
nog bezocht worden.

De interesse van de parlementsleden
gaat uit naar de politieke en algemeen
maatschappelijke ontwikkeling van
Nieuw Guinea. In Hollandia hopen zij
in het bijzonder een indruk te krijgen
van de ervaringen die de autoriteiten

hier hebben opgedaan met betrekking
tot de ontwikkelingsmogelijkheden van
de autochtone bevolking. Kennis van
wat zich hier afspeelt achten zij van des
te meer betekenis, omdat het vaststaat
dat de ontwikkeling in Nederlands
Nieuw Guinea van bijzonder grote in-
vloed zal zijn op die in Australisch
NieUw Guinea.

Het bezoek aan Hollandia vindt plaats
op speciale uitnodiging van Gouverneur
Platteel.

Ter verwelkoming waren op het
vliegveld aanwezig de Gouvernements-
secretaris Mr. Loosjes, de Australische
Liaison Officier, de heer F.A. Bensted,
en de adjudant van de Gouverneur de
Luitenant ter zee Volmer.

Gisteravond werd in het Gouver-
neurspaleis een gespreksbijeenkomst ge-
houden tussen de Australische gasten
en enkele Diensthoofden, de Comman-
dant Zeemacht, enkele vertegenwoor-
digers van) particuli'erte' bedrijven, en
enkele vooraanstaande autochtonen.

Vanmorgen werd een rondrit gemaakt
door Hollandia en omgeving.

Meer Indische Nederlanders
naar USA
lIUUI WVff-

Eisenhower zal binnenkort het wets-
ontwerp tekenen voor de toelating van
nog 3136 Nederlandse repatrianten en
hun gezinnen uit Indonesië tot de Ver-
enigde Staten.
De Senaat en het Huis van Afgevaar-
digden aanvaardden het ontwerp tot ver
lenging van de zgn. Pastore Walter Wet.
Het betekent dat de komende jaren nog
9 tot 10.000 repatrianten worden toege-
laten. Het nieuwe program zou toege-
past worden op Nederlanders die tussen
1 januari 1949 en 2 septemler 1958 uit
Indonesië in Nederland kwamen.

Russische spion
uitgewezen

De Russische student Smirnoff die
enige tijd geleden in Den Haag werd
gearresteerd, verdacht van spionage,
zal als ongewenste vreemdeling worden
uitgewezen. Dit heeft gisteren de
minister van Justitie, mr. Beerman in de
Tweede Kamer meegedeeld. De minis-
ter zei dat er niet voldoende elementen
aanwezig waren, om hem volgens het
wetboek van strafrecht nog langer in

voorlopige hechtenis te houden. Smir-
noff was student aan het Internationaal
Academisch Instituut in Den Haag.
Zijn arrestatie had plaats op mededeling
van de autoriteiten in West Duitsland,
waar in mei een Oostduitse contactman
was gearresteerd, die ook Nederland als
werkterrein had. Deze contactman had
van Smirnoff opdracht gekregen een
vriendschappelijke verhouding aan te
knopen met een meisje dat werkte bij
de documentatie van de Binnenlandse
Veiligheidsdienst in Den Haag. Het
plan om op deze wijze inlichtingen te
krijgen mislukte.

Kongo:
MUITERIJ

De premier van Kongo, Patrice Loe-
moemba, is in de stad Madimba aan-
gekomen om te onderhandelen met een
deel van de Kongolese militairen die
gisteren aan het muiten zijn geslagen.
Kort tevoren was een eenheid loyale
militairen met pantserwagens uit Leo-
poldstad aangekomen bij de grens van
Madimba.
De moeilijkheden begonnen al vanmor-
gen vroeg in Lepoldstad, daar verza-
melden zich voor het parlementsgebouw
en het huis van Loemoemba Kongolese
militairen die demonstreerden tegen de
blanken. Een 130 kilometer ten zuiden
van de hoofdstad keerden de muiters
zich tegen de hun commanderende of-
ficieren en onderofficieren. Deze -wer-
den ontwapend en gevangen gjezet.
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Nieuws uit SORONG
Dienst Gezondheidszorg neemt H.N.G.P.M.
faciliteiten over

schoolcomplex te Remoe geopend
Binnenkort zal de taak van de ge-

neeskundige dienst van de NNGPM
worden overgenomen door de Dienst
van Gezondheidszorg van het gouverne-
ment. Dit brengt natuurlijk allerlei ver-
anderingen met zich mee. Het zieken-
huis te Doom wordt b.v. overgebracht
naar het NNGPM-hospitaal te Sorong.
Er blijft op Doom een polikliniek met
een kraamafdeling, alsmede een gele-
genheid voor noodopname, onder de lei-
ding van een ervaren verpleegster-
vroedvrouw.
De verbinding met de vaste wal zal
worden onderhouden met een eigen am-
bulanceboot.
Op de vastewal zullen drie artsen aan
het hostpitaal worden verbonden, waar-
van er een over een zeer ruime chirur-
gische ervaring beschikt. In augustus a.s
hoopt dr v.d. Kouwe terug te keren
r.aiar Ramoe, waar hij als hoofdtaak de
zorg voor de leprozerie op km 12 op zich
zal nemen.

Heitje voor een
karweitje

In Sorong hebben de padvinders de
actie "heitje voor een karweitje" met
veel elan tot een goed einde gebracht.
In totaal bracht de actie een bedrag van
niet minder dan f 937,50 op. De hoogste
bijdrage leverde W. Klasin van de
N.G. Zwervers: f 25,— De inwoners van
Sorong vastewal en Doom hebben een
grote medewerking verleend tot het
slagen van de actie.

Jvvs te Remoe officieel
gespend

Op zaterdag 25 juni werd te Remoe
het nieuwe gebouw van de Jongens VVS
van de Zending der N.H. Kerk officieel
geopend. De leerlingen verbleven reeds
geruime tijd te Remoe, hetgeen o.a.
bleek uit de energie waarmee de actie
heitje voor een karweitje dit jaar werd
gevoerd. Lange tijd is de JVVS gehuis-
vest geweest te Saoke ten Noorden van
Sorong, welke plaats echter van de stad
uit zeer moeilijk was te bereiken nl. te
voet via een bospad of met een boot
rond kaap casuaris. De vestiging van
deze school-met-internaat te Remoe
heeft de school-gemeenschap uit zijn
isolement verlost.

Met grote geestdrift werden de geno-
digden verwelkomd door een erewacht
van padvinders en zeeverkenners in de
grote eet- en ontspanningszaal, waar de
plechtigheid zou plaatsvinden.
De eerste spreker was de heer C. Klei-
man, vertegenwoordiger van de HBM,
die het gebouwencomplex overdroeg
aan ds Gi.J. Clay, Ressortschoolbeheer-
der van de Zending der N.H. Kerk.
Ds. Gay dankte allen die hun mede-
werking hadden verleend om de gebou-
wen zo vlot klaar te krijgen). Hij achtte
de genoten subsidie volkomen verant-
woord, daar de school nog steeds
groeiende is. Spreker legde vervolgens
de leiding van de school in handen van
het hoofd, de heer Jac. Hogeweg.
Deze zei dat er een lang gekoesterde
wens in vervulling was gegaan - "een

hoogtepunt is gekomen in het leven van
het personeel en de 134 leerlingen." Hij
bedankte vooral de Koninklijke Marine,
die op werkelijk koninkljke manier een
week lang heen en weer heeft gevaren
met landingsboten om de inventaris
over te brengen. Ook de leerlingen kre-
gen een pluimpje voor het schoonmaken
van het terrein. Veel dank kregen de
leerkrachten Rumsarwir, Osinga en
Knol, die alles hadden gedaan om dit
internaat te maken tot een echt tehuis
voor de jongens.

Na deze toespraak zong men gezamen-
lijk drie verzen van Psalm 103 en daar-
na gaf het jongenskoor een uitvoering
onder leiding van de heer Osinga.
De volgende spreker was ds E. Osok,
voorzitter van de Ressortsynode der
ECK. Deze wees op de woorden van
Psalm 127: Zo de Here het huis niet
bouwt, tevergeefs zwoegen de bouwlie-
den daaraan! Hij was blij dat de school
hier heeft mogen verrijzen en zo mocht
meehelpen aan de vooruitgang van Re-
moe. De heer A. Scheele, Hoofd Plaatse-
lijk Bestuur van Sorong, vroeg zich af
welk psychologisch effect deze nieuwe
huisvesting zou hebben op zijn bewo-
ners. Er zou zeker een goede invloed
van moeten uitgaan, getuige het élan
waarmee de heer Hogeweg en zijn staf,
maar ook de jongens zich de nieuwe ge-
bouwen eigen hadden gemaakt. Spreker
wenste de heer Hogeweg geluk met de
mogelijkheden die hem hier werden ge-
boden om de leerlingen klaar te maken
voor de wereld van morgen.
Tenslotte dankten de vertegenwoordi-
gers van de bevolking van Tanah Besar
en Radja Ampat voor de goede zorgen
aan de jongens besteed. Hierna kregen
de aanwezigen 'n verfrissing aangeboden
en kon men de gebouwen bezichtigen.

AMPHIBISCHE OEFENINGEN
Dezer dagen worden er_,in Sorong door

de daar gelegerde militairen amphibi-
sche oefeningen gehouden. De vijand
draagt helmen en de eigen troepen jung
I_petten. D<. Commandant MarSitSfeme
Middelen heeft de burgerij bij voorbaat
opgeroepen tot clementie indien de mi-
litairen in het heetst van het gevecht
wat overlast mochten veroorzaken. Me-
dewerking van de burgerij aan de "eigen
troepen" wordt op prijs gesteld.

CONTACTAVOND

Op Doom dat steeds meer van zijn in-
woners moet afstaan aan de vastewal
wordt niettemin nog regelmatig de
maandelijkse contactavond georgani-
seerd tussen politie en burgerij in de
cantine van de Mobiele Politie. Op de
feestavond van twee juli werd de mu-
ziek verzorgd door The Doom Satellites
olv. Mac Meier.

De proefbaan
het fundament voor

de autoindustrie
DE ONTWERPERS in de constructie-

bureaus en de fabriekslaboratoria kun-
nen de bouw van een nieuw type auto
nog zo goed voorbereidenl al deze werk-

zaamheden blijven slechts theoretische
voorzorgen en het is juist de praktijk
die het belangrijkste is. Vaak genoeg
blijkt dat soms zeer knap opgebouwde
theorieën door de praktijk worden
weerlegd en het is niet zonder reden dat
de automobielfabrikanten grote waarde
hechten aan de praktijk-ervaringen met
de door hen uit te brengen wagens.

Vroeger - d.w.z. een jaar of twintig
en langer geleden - vormde het nemen
van praktijkproeven eigenlijk nog
slechts weinig moeilijkheden. Men had
de beschikking over de straten en kon
daar alle proeven nemen die nodig wa-
ren om een juist inzicht te krijgen. Te-
genwoordig echter is dit alles niet zo
eenvoudig meer. De rijsnelheden zijn
belangrijk hoger - en het rijden met ho-ge snelheidvormt een van de voornaam-
ste praktijkproeven - en het verkeer op
de openbare weg nam toe, zodat eenmin of meer gevaarlijke en ook onprak-
tische situatie dreigde te ontstaan.

Vrijwel alle fabrikanten gingen daar-
om over tot de aanleg van proefterrei-
nen, hetzij individueel, hetzij in geza-
menlijk verband, zoals dat b.v. inFrankrijk en Engeland het geval is. InFrankrijk heeft de industrie de beschik-
king over het bekende circuit vanMonthl'ery nabij Parijs, terwijl deBritse automobiélfabrikanten sinds eenaantal jaren gebruikkunnen maken vaneen uitgebreid proefterrein dat op eenoud vliegveld bij Lindley is aangelegd.
ELKE FABRIEK EEN EIGEN BAAN.

IN NEDERLAND vinden we proefba-
nen bij de D.A.F, te Eindhoven en bij
Ford aan de Hambrug in Amsterdam.

In de VS. hebben alle grote fabriekende beschikking over hun eigen [voor denieuwsgierige blikken van de buiten-wereld afgesloten] proefbaan, waarindiwijls vele miljoenen zijn geïnvesteerd.
Afsluiting van de buitenwereld is nood-
zakelijk om het mogelijk te maken rus-
tig en onopgemerkt nieuwe constructiesop hun praktische waarde te kunnentesten.

De vijf grote concerns in de Verenig-de Staten t.w. General Motors, Ford,Chrysler, American Motors en Studeba-ker, beschikken over een gezamenlijke
oppervlakte aan proefterrein van 90
km2, waarop ca;. 500 km weg is aange-
legd. In totaal is er een bedrag van
rond 100-miljoen dollar in deze proef-
terreinen geinvesteerd en vinden er
2500 ingenieurs, technische specialisten
e.d. werk.

Het ontwerpen van een proefterrein
vereist veel voorzorgen, waarin aan de
hand van de in de praktijk opgedane
ervaringen moet worden voorzien.
WAAR GAAT HET OM?

HET GAAT ER n.l. niet alleen om de
wagens op topsnelheid te kunnen testen,
maar ook om proeven te kunnen nemen
op slechte wegen, in modder en op mul-
le zandpaden, op steile hellingen en on-
der tal van andere condities, dié stuk
voor stuk op de proefbaan zijn nage-
bootst.

Daarnaast echter bestaat de noodzaak,
de beproevingen over soms vele dagen
achtereen in condinue-dienst uit te
strekken, hetgeen bizondere voorzie-
ningen vereist met betrekking tot een
service-apparaat, een reparatiewerk-
plaats e.d. De moderne proefterreinen
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Kambodja profiteert van neutralisme
Koning infilteerde nationalistische beweging

Kambodja is waarschijnlijk het enige
land in de wereld dat als nationaal em-
bleem de afbeelding van een ruine uit
de twaalfde eeuw heeft gekozen.
Maar dat het gestyleerde beeld van
Angkor Wat de rood-blauwe vlag van
dit koninkrijk domineert, betekent niet
dat het in een opiumdroom van het
verleden leeft. Integendeel, Kambodja
is heel kwiek de twintigste eeuw aan
het binnenstappen: binnenkort zullen op
het vliegveld van Phnom Pents, waar
de luchtreiziger wordt ontvangen in een
gebouw dat een sieraad van functionele
architectuur is, straaljagers landen; aan
de zuidkust is onlangs te Sihanoukville
de nieuwste zeehaven van Zuid-Azië
geopend; Phnom Pents zal spoedig over
het krachtigste radiostation van geheel
Indochina beschikken; en overal in het
land verrijzen textiel-, papier-, cement-
fabrieken.

Het opmerkelijke van deze vernieu-
wingen is dat zij alle geschenken van
buitenlandse mogendhed«i_ zijn: Frank-
rijk, het Britse Gemenebest, de Ver-
enigde Staten, Rusland, Communistisch
China, Japan, Zuidslavië, Polen. Kam-
bodja is een merkwaardig voorbeeld
van een land dat de theorie en de prak-
tijk van de receptieve neutraliteit volgt
Deze politiek is door één man ontwor-
pen en uitgevoerd, en dat is prins No-
rodom Sihanoek. Negentien jaar lang
heeft deze vorst, die nu achtendertig
jaar is, als koning en als eerste minis-
ter zijn land bestuurd. In 1953 is hij er
zoals men weet in geslaagd door handig
gemanoeuvreer de onafhankelijkheid
van Kambodja te verkrijgen. Door af-
stand te doen van de troon [die toen
door zijn vader werd bezet] en zich aan
het hoofd te stellen van de nationalis-
tische beweging wist hij de leiders
daarvan uit. te schakelen, en sindsdien
heeft hij, door het vaardig gebruik van
nationalistische en socialistische slagzin-
nen, en door het succes van zijn neutra-
listische buitenlandse politiek, Kambod-
ja nog steviger in zijn greep gekregen.

Ongelukkig genoeg strekt zijn popula-
riteit zMi niet uit tot de omliggende
landen. In Thailand, Zuid-Vietnam en
Laos wordt Kambodja door de regeren-
de kringen als het zachte centrum van
een overigens degelijk anti-communisti-
sche groep landen beschouwd. Door zijn
erkenning van communistisch China in
juli 1958 is prins Sihanoek plotseling het
zwarte schaap van de Indochinese kud-
de geworden, en op het ogenblik schom-
melen de betrekkingen van Kambodja
met zijn buren tussen normaal en heel
slecht. De prins is overigens geen mis-
leide salon-socialist, en heeft openlijk
verklaard dat een aansluiting bij het
communistische blok niet alleen het
eind van de aloude monarchie, doch ooi-
van de Boeddhistische godsdienst voor
Kambodja zou betekenen.
De autocratische natuur van de prins
zelf is met de tolerante geest van het
Boedhisrne doortrokken, en door een
dure Franse opvoeding gepolijst.

Waarom houdt hij zijn land niettemin
op de weg van het neutralisme, en dan
nog een neutralisme dat sterk op Peking
georiënteerd is? Waarom leert men dé
nieuwe generatie eerder China dan de
Westelijke wereld te bewonderen? Dat

dit uit een materialistisch opportunisme
zou gebeuren is een misvattingl in de
eerste plaats is Kambodja niet zo arm,
en in de tweede plaats zouden de Vere-
nigde Staten veel royaler met hun dol-
lars zijn als prins Sihanoek een anti-
communistische koers ging varen. Neen,
de motieven van de Kambodjaans10

vorst liggen dieper:
hij is er van overtuigd dat op de lange
duur geheel Zuidoost-Azië door China
zal worden veroverd, en voorts onder-
gaat zijn politieke houding de invloed
van zijn buren, in het bijzonder Thai-
land en Zuid-Vietnam, die volgens hem,
aangemoedigd door "imperialistische
mogendheden", Kambodja tot in zijn
naakte bestaan bedreigen. En dat prins
Sihanoek bij het recente referendum
zoveel stemmen heeft gekregen komt
zeker ook doordat een aantal nerveuze
Kambodjanen in hem het schild tegen
een vijandige wereld zien. In het alge-
meen is de bevolking van Kambodja
echter kalm zo niet lethargisch. Een be-
langrijke bekendmaking van de Chinese
en de Kambodjaanse regering die on-
langs via radio Phnom Pents werd uit-
gezonden kwam niet op het vasgestelde
tijdstip, omdat de omroepster in slaap
was gevallen. [Times]

Communiqué commissie
georganiseerd overleg

Ter vergadering van de Commissie
voor Georganiseerd Overleg voor perso-
neelsbelangen van 1 juli 1960 werden de
volgende onderwerpen besproken:
a Taak van de Commissie Rechtspo-

sitie Ambtenaren in verband met de
instelling van een interdepartemen-
tale werkgroep in Nederland.

b Doorbetaling van het loon aan dag-
gelders op zon- en feestdagen..

c Vergoeding voor beheer van een
aan een ODO, PMS, VVS of LTS
verbonden internaat.

d Risicodekking ten behoeve van be-
stuurders van Gouvernementsvoer-
tuigen.

f Medewerking van ambtenaren bij
het innen van schulden.

g Diensttijdenregeling niet- admini-
stratief personeel.
Bij de rondvraag werden vragen
gesteld inzake:

'1 Regeling rechtspositie vrouwelijk
Overheidspersoneel

2 Omschrijving van het begrip "kost-
winster".

3 Toewijzing van landswoningen aan
landspersoneel ter beschikking ge-
steld van het Koninklijke Marine
of van Semi-Overhejdsinstellingen.

4 Wijziging van het Binnenlandse
Verlofsreglement in verband met
de Regeling Geneeskundige Ver-
zorging Landsdienaren 1958.

5 Rechtspositie Administratieve Amb-
tenarm na bijstudie in Nederland.

6 Positieregeling van aan de Stich-
ting voor Agrarisch Onderzoek Ne-
derlands Nieuw Guinea ter beschik-
king gesteld landspersoneel.

7 Wijziging kindertoelageregeling]
i.v.m. eldres studerende kinderen.

8 Positieregeling immigratieambte-
naren.

9 Toepassing Binnenlands Verlof-
reglement.

10 Interpretatie van enige bepalingen
van het Pensioenreglement Neder-
lands Nieuw Guinea.

11 Uitvoering van het Voorlopig Ar-
beidersreglement voor de Scheeps-
werf Konijnenburg te Manokwari.

12 Risicodekking voor Gouverne-
mentsreizigers bij het gebruikma-
ken van ongeregelde luchtdiensten.

13 Huisvestingsproblemen voor gepen-
sioneerden in Nederlands Nieuw
Guinea.

Nieuws uit Suriname
— Er zal spoedig worden begonnen de
startbaan van het vliegveld Zanderij
met 600 meter te verlengen. Deze ver-
lenging is noodzakelijk geworden we-
gens de plannen van de KLM om haar
DC-8 toestellen in april 1961 naar Suri-
name te doen vliegen. Voorts ligt het
in de bedoeling om op Zanderij een
drietal nieuwe gebouwen neer te zetten,
nl. een hotel, een brandweergebouw en
een gebouw waar alles klaar gemaakt
moet worden voor de keukens der KLM
-toestellen die Suirname zullen aan-
doen. De nieuwe gebouwen zijn begroot
op ruim twee miljoen gulden.— Het Surinaams Olympisch Comité
heeft bekend gemaast, dat Suriname
voor het eerst vertegenwoordigd zal
worden op de Olympische spelen, wel-
ke dit jaar in Rome worden gehoudeni
indien het hiervoor benodigd bedrag
bijeengebracht kan worden. Het ligt in
de bedoeling een basketballploeg af te.
vaardigen, alsook de' athleet Wim Esa-
jas, die momenteel jn Nederland ver-
toeft. Het voor de uitzending benodigde
bedrag is f 42.500.—— Nog dit jaar zal een Surinaamse
landbouwkundige naar Ghana worden
gezonden om zich te oriënteren over de
cacaocultuur aldaar. Deze oriëntatie is
een gevolg vam het bezoek van de Suri-
naamse delegatie aan Ghana, -waar men
onder de indruk is gekomen van de
wijze waarop de cacaocultuur daar
wordt aangepakt. Ook zal dit jaar een
Japanse industriële m,issie Suriname be-
zoeken.— Het dagblad "Het Nieuws" te Para-
maribo meldt, dat in het geding tussen
Suriname en de "Grands Travaux de
Marseüle", de "conclussie van ant-
woord" van Surinalme is ingediend bij
het college van arbiters in Nederland.
De "Grands Travaux", die 'n vooront-
werp opstelden voor 't Surinaamse Bro-
kopondo-project, hebben toen de uitvoe-
ring van het project werd opgedragen
aan deSurinam Alumihium Co., een eis
ingediend tot een schadeloosstelling, die
in de miljoen gulden loopt. In de thans
ingediende conclusie wordt onkend,
dat de Franse maatschappij met de uit-
voering zou belast zijn. In de overeen-
komst zou wel een clausule zjn opge-
nomen, waarin aan de Grands Travaux
Sf. 350.000,— zou worden uitbetaald in-
dien de .uitvoering niet aan haar zou
worden gegund. Bovendien, zo voert de
Surinaamse regering aan, is de uitvoe-
ring van het Brokopondoplan door Su-
ralco niet gebaseerd op welk onderdeel
dan ook van het voorproject.— De Surinaamse minister van Econo-
mische Zaken dr. P. van Philips en de
heer R.A. Fermer, directeur van Econo-
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Daarna marcheerden zij op in de rich-
ting van Leopoldstad. Bij Madimba
werden zij opgehouden door een weg-
versperring. Tegen het middaguur
noemde de minister van Voorlichting
in Leopoldstad de toestand ernstig.
Deze minister zowel als premier Loe-
moemba stelden de Belgen verantwoor-
delijk voor het gebeuren.
Er is een dagorder^ uitgegeven waar-
door alle Kongolese militairen met te-
rugwerkende kracht tot 1 juli één rang
worden' bevorderd^ Ver_|er kond%|de
Loemoemba aan, de wat hij noemde,
Afrikanisatie van het leger en het be-
stuur in Kongo.

Het Kongolese kabinet verklaarde na
een spoedzitting maatregelen te zullen
nemen tegen het Belgische kader. De
Belgische bevelhebber JanssensJ Weeft
ontslag genomen.

De Europese wijk van Leopoldstad
is afgezet door de politie. De Europe-
anen hebben de raad gekregen niet naar
andere stadsdelen te gaan. In enkele
gevallen zijn Belgische burgers gemo-
lesteerd en bedreigd. De ongeveer 2000
Belgische militairen die nog in de Kongo
zijn, bevinden zich in staat van alarm.

zijn alle op deze wijze geoutilleerd en
vormen aldus een van de belangrijke
fundamenten, waarop de automobielin-
dustrie rust.

Berekeningen en laboratoriumproe-
ven zijn niet alleen belangrijk; ze zijn
zelfs onmisbaar en niet meer weg te
denken uit de moderne industrie. Op de
praktijk echter komt het in de eerste
plaats aan en- het is daarom zo belang-
rijk dat de industrie over de middelen
beschikt ook op dit punt de produkten
"full proof" af te leveren. Vele miljoe-
nen worden daartoe geïnvesteerd, maar
dit geld wordt bij een goed ontwikkeld
praefsdhema dubbel, en dwjalrs terug-
verdiend.

mische Zaken in Suriname, vertrokken
4 juli uit Paramaribo naar Nederland.
Het doel van de reis is voornamelijk
het bespreken van vraagstukken, die
verband houden met de econ. associatie
van Suriname met de E.E.G.— Na een verblijf van twee jaar in Su-
riname zal de heer J. van der Meulen
weer naar Nederland terugkeren. De
heer Van der Meulen, die bestuurslid
was van het N.V.V., was Suriname ter
beschikking gesteld om de regering en
de vakbonden te adviseren over het
vakverenigingswezen.

NEUTRAAL.
De nieuwe Afrikaanse republiek Kon-

go zal zich niet aansluiten bij een po-
litieke groepering, maar het beginsel
volgen van politieke neutraltieit. De
premier van Kongo, Loemoemba, deelde
dit in Leopoldstad mee op een diner
hem aangeboden door buitenlandse jour
nalisten. Hij legde er de nadruk op dat
de bevolking niet communistsich, katho-
liek of democratisch is, maar dat zij
bestaat uit Afrikaanse nationalisten.
Loemoemba zei verder, dat er geen in-
dustriën zullen worden genationaliseerd
en dat hij de toevloed van buitenlands
kapitaal zal aanmoedigen.. Maar bui-
tenlandse hulp waarachter imperialis-
tische bedoelingen schuil gaan, zo voeg-
de de premier er aan toe, zal nooit
worden geaccepteerd.
AVONDKLOK

In de hoofdstad van de provincie Ka-
sai, Luluiaburg is een avondklok inge-
steld nadat drie mensen werden gedood
en 200 hutten verbrand bij gevechten
tussen twee stammen, de Luluas en de
Balubas.
De reeds gespannen toestand in Lulua-
burg ontlaadde zich in vechtpartijen
toen onbevestigde geruchten de ronde
deden dat de centrale regering van Loe-
moemba een begin had gemaakt met het
arresteren van de provinciale rebellen-
regering van Kalondji in Kasai.

Bij ons vertrek naar Nederland wen-
sen wij superieuren, vrienden en kennis-
sen een goed verblijf in Nieuw Guinea
toe.
J.L. Wardenaar en echtgenote

a/b. Connie

BEKENDMAKING

Het Hoofd van Plaatselijk BestuUr
maakt bekend dat de formulieren voor
de op de laatste werkdag van juli te
houden registratie van Papoea-arbeiders
[inclusief huisbedienden] afgehaald kun-
nen worden ten HPB-karitore en voor
Hollandia Binnen en Sentami, op de
resp. districtskantoren.

Willen de schoonouders van de heer
CH. SMEENK,

v/elke momenteel woont te Djakarta,
kontakt opnemen met de Nigiimy N.V.
Toestel 10.

H. ENGLEBERT N.V.

vraagt voor spoedige indiensttreding

EEN TYPISTE
Aanmelden persoonlijk of telefonisch
toestel 144.

OFFICIËLE AANKONDIGING
Bij vonnis van de Landrechter te Hol-

landia uitgesproken op donderdag 30
juni 1960 is ih staat van faillissement
verklaardl O.Th. de Roode, beroep on-
bekend en wonende te Hollandia-Binnen
op grond van het bepaalde in het eerste
lid van artikel 1 van de Ordonnantie
Buiten gerechtelijke Verrechtingen [Ind.
Sta'bld. 1946 no. 135] treedt als rech-
ter-commissaris in genoemd faillisement
van rechtswege op de Landrechter te
Hollandia.
Hollandia, 6 juli 1960
Ds Resident uitoefenende de bevoegd-
heden en verplichtingen toekomende
aan of rustende op de Weeskamers.

w.g. Mr. F.R.J. Eibrink Jansen.

Te koop. Aut. K.B. dia-proj. met afst.
bed. Merk Braun, Nieuw f 300,—,
W.F. van Wamel, Kloofkamp 121

no. 1874
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ORIËNT THEATER
vertoont heden 7-7 en morgen 8-7

"THE RAWHIDE TRAIL"
met Rex Reason, Nancy Gates en Rusty
Lane.
Comanche, het bloedigste woord in het
Westen. Spanning, actie en bloedvlekken
zijn te vinden in deze zeer goed ge-
speelde Western.
Sentani heden 7-7: "HOLD BACK THE
NIGHT" met John. Payne.
Holl.-Binnen heden 7-7: BELANTARA
met Normadiah.
Holl.-Binnen morgen 8-7: "HOLD BACK
THE NIGHT" met John Payne.

REK THEATER
vertoont heden 7-7 en vrijdag 8-7 de
spannende film

"12 UUR ANGST"
met Jozo Laurenoic, Ljuba Tadic, Seve-
rin Bjelicen Nikola Ivkovic.
Een film die U ruim IV2 uur een for-
midabele spanning zal bezorgen, de
moed en heldhaftigheid van een jong
kind, zoals U nooit tevoren gezien hebt.
Zaterdag 9-7 en zondag 10-7 de Super-
Western in Regalscope

"THE BLACK WHIP"

met Hugh Marlowe, Coleen Gray, Adele
Mara, Paul Ridhards en nog vele ande-
ren.
Zijn soepel wapen laat bloedrode strie-
men achter!
Verwacht

"THE POWER AND PRIZE"

Voor verlofgangers te huur:

zeer goed gem. woonark te Leidschen-
dam [bij Den Haag], bev.: zit- eetkamer
[afm. 7x4 m.], een tweepers.- en twee
eenpers. slaapkamers, wc-badk., keuken
Centr. verw., warm en koud str. w.
electr. etc. Huurprijs f 250.— p. mnd.
water en licht inbegr.
Te bevragen: Tj. Westerdijk, Sluiskant 1
Leidschendalm.

Te koop aangeboden:

Volkswagen de Luxe met schuifdak,
bouwjaar 1957, Km stand 36.500
Rottanzitje, ijskast merk Bauknecht,
electr. naaimachine merk Fridor,
Grundig tropenrad.o, kinderkastje,
boekenrek.
Beschikbaar per 1 september
J. HAM, Julianaweg 918, telf Hla. 542

n0.1872

BEKENDMAKING
Op vrijdag 8 juli 1960 zullen gedu

rende de ochtend schietoefeningen
plaats vinden nabij Base-G.
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