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Veiligheidsraad keurtbeleid
vanHammarskioeld goed

De Veiligheidsraad is na het jongste debat over Kongo voor onbepaalde tijd
verdaagd. Een Russische motie w;aarin de instelling werd gevraagd van een
oommissie die in Kongo toezicht zou moeten houden op de uitvoering van
de_resoluties der Veiligsheidsraad, werd bij gebrek aan steun ingetrokken-

Tijdens het debat bleek allengs dat alfeen de Sovjet Unie en Polen het
met premier Loemoemba van Kongo eens waren.

De negen andere landen schaarden zich achter secretaris-generaal Ham-
marskjoeld-

Het Veiligheidsraaddebat,, dat tot
diep in de nacht haeft geduurd over
het geschil tiussen secretiariis-generaal
Hammarskjoeld en de Kongolese pre-
mier Loemoemba over het beleid van
Hammarskjoeld, is op een duidelijke
goedkeuring van het beleid van de se-
cretaris-generaal uitgelopen.

Het debat werd gisteren met een uit-
voerige uiteenzetting; door Hammars-
kjoeld ssopend ever dj '.vijzc waarop
hifj zijn taak in de Kongo heeft vter-
vuld, waarbij hij de tegen hem door
Loemoemba en door de Sovjet Unie ge-
uite beschuldigingen stuk voor stuk ont
zenuwde. Hij verwierp de klacht, dat
hij met premier Tsombe van Katanga
zou heulen.

De afgevaardigde van Guir.ee zwaaide
lof toe aan Hammarskjoeld, maar uit-
te tevens felle kritiek op Tsombe, die
hij van terreur beschuldigde.
VERWIJT

De afgevaardigde van de Sovjet Unie
Kroenletsjov, vferweet Hammarskjoeld
de resoluties van de Veiligheidsraad op
ontoelaatbare wijze eigenmachtig te in-
terpreteren.

De Sovjet Unie schaarde zich geheel
achter de belangen van Loemoemba.
Kroesnetsjov zei voorts, dat Hammars-
kjoeld planhen had in Katanga een in-
ternationaal vreemdelingenlegioen van
de NATO te vormen!, hetgeen naar hij
zei, zou kunnen leiden tot de komst
van werkelijke vrijwilligers uit Afrika
en andere landen-

Namens de Russische delegatie werd
voorgesteld een adviserende groep in
te stellen, die dagelijks bijeen zou ko-
men om een juiste uitvoering der re-
soluties van de Veiligheidsraad te ver-
zekeren- Bij gebrek aan steun werd de
motie ingetrokken.

De vertegenwoordiger van het enige
Afrikaanse land van de raad, de Tune-
siër Mogi Selim, schaarde zich geheel
achter Hammarskjoeld-
BRITSE LOF
De Britse afgevaardigde zwaaide Ham-
marskjoeld alle lof toe.
De secretaris-generaal, zei hij, heeft de

resoluties - van de Veiligheidsraad stipt
uitgevoerd- De afgevaardigde hoopte
dat de centrale Kongolese regering
voor de staatsinrichting van haar landeen oplossing zou vinden, die alle de-
len van Kongo in staat stelt zich poli-
tiek en economisch 'e ontplooien-

In Leopoldstad. w«rd gisteren de vi-
ce-minister van B-ütenlandse Zakenvan de Verenigde A -abische Republiek,
Sabrii verwacht IH sou een conferen-
tie van onafhankelijke Afrikaanse sta-
ten die donderdag moet beginnen hel-pen voorbereiden.

Loemoemba zou volgens berichten uitCajiijo de verwachting hebben 'Uitge-
sproken, dat president Nasser, indien
hem hierom gevraagd werd, bereid zou
zijn troepen te sturen om Katanga te
bevrijden-
OMVERWERPING

Inmiddels worden in Katanga bespre-
kingen gevoerd tussen de premier Tsom
be en gedelegeerden van de Abakopar-
tij, de Kongolese Nationale Beweging
van Kalonji en de Poenapartij, over de
vorming van een Kongolese federatie
die de centrale regering van Loemoem-
ba zal trachten omver te werpen.

Op een vraag van een verslaggever
of dit met geweld zal gebeuren, wei-
gerde de vice-premier van Kalonji's
afgescheiden mijnprovincie antwoord te
geven- Hij zei echter wJH, dat de Aba-
ko-afvaardigjhg in Eliafrbethstlad was
met toestemming van president Kasa-
voeboe die leider is van deze partij.

Se,eretaris-gener(aali Hammarskjoeld
heeft medegedeeld, dat de strijdmacht
der Verenigde Naties in Kongo op het
ogenblik bijna 14.500 man telt, terwijl
binnen enkele dagen deze troepen zul-
len worden versterkt door een bataljon
uit de Verenigde Arabische Republiek
en door een compagnie Tunesiërs. Ook
een Indonesisch aanbod om een batal-
jon naar Kongo te sturen is door Ham-
marskjoeld aanvaard.
ARRESTATIE

Katangese politie-eehheden hebben
op de Belgische vliegbasis Kamina de
Kongolese minister van Justitie, Mo-

amba, gearresteerd. Een woordvoerder
van de regering zei dat de minister als
gijzelaar zal worden vastgehouden en
wel als represaillemaatregel tegen de
arrestatie van de vrouw en kinderen
van de leider der afgescheiden Kongo-
lese mijnprovincie Kalonji, door de po-
litie der centrale Kongolese regering.

Het Sabena-verkeerstoestel, waarmee
minister Moamba reisde, moest wegens
machinestoring een landing op Kamina
maken-

congres van
waterbouwkundigen

Nederland heeft de primeur voor
Europa van een internationaal congres
voor kustverdediging-

Ongeveer driehonderd waterbouw-
kundigen uit meer dan twintig landen
komen straks in het Scheveningse
Kurhaus bijeen om een week lang te
praten over de verdediging van de kust
tegen golfslag en tegen overstromingen.

Behalve uit Europa komen de afge-
vaardigden onder meer uit Australië,
Japan, India, Mexico, de Verenigd»
Staten en Canada-

Behalve werkzittingen staan op het
programma bezoeken aan de IJselmeer-
polders, het Deltaplan en het Water-
loopkundig laboratorium in Delft.

Het congres wordt gieleid dfcor Ir-
Maris, de directeur generaal van
Rijkswaterstaat-
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Nieuws uit SEROEI
Nieuw pluimveebedrijf te Mariadei
Cacaotuin basisvoor verdere economische oniwikkeling
EEN UNICUM

De bezoeker die een kijkje in kam-
pong Mariadei gaat nemen, een kam-

pong die een half uur gaans van Se-
roei is gelegen, valt onmiddelijk tussen
de atap-atap daken der huizen een rood
eternieten dak op-
Dit dak behoort bij de onlangs klaarge-
komen kippenfarm van de heer K-
Aturury, een ingezetene van genoemde
kampoiig- Eieren zijn schaars in Seroei,
vandaar het idee een kippenfarm op te
zetten.
Het geheel, dat f 5000,— heeft gekost is
ontworpen door de Res- L.V.D- te Se-
roei en biedt plaast aan 150 tot 200 kip-
pen. Het nachthok en de ren zijn teza-
men 70 meter lang- De breedte is 15
meter. De grootste hoogte is 2,55 meter-

Ballet op feestavond in RKS-gebouw
De belangstelling voor de "Flower-

show" in het RKS gebouw aan de Oran-
jelaan was jl- zaterdag dermate groot,
dat velen teleurgesteld moesten worden
doordat de beschikbare plaatsen reeds
waren uitverkocht.
Het werd een gezellige avond. Op de
muziek van de Jive Rockets olv- Rudi
van Dalm werd er gedanst, terwijl er
tussen de gewone dansnummers door tal
van speciale demonstraties werden ge-
geven.
De attracties van de avond waren wel
de solodonsen van Inge van Aken en
mevrouw van Amstel-
Laatsgenoemde demonstreerde een Mi-
nangkabause kaarsendans en een Hula-
hula dans.
Inge van Aken had een repertoire met
een meer klassieke inslag. Ze begon met
iets luchtigs en modems, dat de naam
"Broadway" droeg, maar toen ze voor
de tweede maal de dansvloer betrad en
"sur les pointes" gestalte gaf aan Dc-
bussy's "Clair de Lune" demonstreerde
zij het klassieke ballet op een wijze
die de bewondering van het talrijke pu-
bliek opwekte.
De Spaanse en tenslotte de Arabische
dans waarop zij de aanwezigen ver-
gastte, waren beiden aangename ver-
rassingen.
We willen niet nalaten te vermelden,
dat de ouders van Inge een belangrijk
aandeel in haar succes hadden: me-
vrouw van Aken had de vier costuums
die haar dochter steeds weer tot een
nieuwe verschijning maakten, zelf ont-
worpen en vervaardigd. De heer [Vic]
van Aken zorgde voor de belichting.
Op onze vraag of de vier dansen een
standaardrepertoire vormden, antwoord
de Inge ontkennend- Ze had zelf muziek
uitgezocht die haar geschikt leek voor
erna optreden te Hollandia en had er al
oefenend en proberend de juiste passen
op gevonden-
In Den Haag gaat ze op een kweek-
school en volgt in haar vrije tijd bal-
letlessen. Over enkele weken vertrekt
ze weer naar Nederland- Als aanden-
ken aan Hollandia zal ze dan een col-
lier meenemen, dat haar zaterdag door
pater Paulissen namens RKS ten ge-
schenke werd gegeven.

Het houtwerk is pasklaar gemaakt door
een aannemer te Seroei en is door de
heer K- Aturury en enige door hem
aangenomen werkkrachten in elka jv
gezet.
De bouw is mogelijk geworden door cpn
lening van de Nederlandse Handel-
maatschappij te Hollandia.
De heer K. Aturury staat voor de le-
ning borg met zijn cacaotuin, difc 23/i
ha. groot is, met zijn 5 stuks rundvee en
met enige tientallen geiten, wat men
dus een gcmjfcnd bedrijf kan noemen-

Naar onze mening is dit bedrijf een
unicum voor het ressort Geelvinkbaai
en misschien wel voor heel Nieuw
Guinea- Vier jaar geleden werkte de
heer Aturury nog als timmerman bij
een aannemer- Toen men begon met
het aanplanten van cacao is hij dadelijk
mee gaan doen.
Door hard te werken heeft hij zijn be-
staan gevormd-
De kippenfarm is de kroon op zijn werk.
De vaak geuite gezegden, als zouden al-
leen Chinezen of Europeanen in staat
zijn bedrijven te leiden is misplaatst.
Het bewijs ligt in Mariadei en het is
een kijkje zeker v/aard
SOCIETEIT OPGERICHT

Sedert enige tijd bezit Seroei een so-
ciëteit, bescheiden van opzet maar een
gelegenheid tot echte ontspanning voor
diverse Europeanen te Seroei.
De sociëteit is opgftricht door een van
de Europeanen te Seroei en bij hem ten
huizie gevestigd-
Deze instelling voorziet in een behoefte-
Seroei, dat zeker tot de .grotere buiten-
posten gerekend mag worden is altijd
van ontspanning verstoken gebleven-
Terwijl in andere plaatsen, Sarmi bv.
geregeld films worden gedraaid en ten-
niswedstrijden worden gespaeld bezit
men hier niets op dit gebied.
Mogelijk heeft dit aan de bewoners van
Seroei zelf gelegen.
De sociëteit is er nu. Misschien komt er
in de verre toekomst nog eens een ten-
nisbaan of een gebouw, waar een le-
zing gehouden kan worden of een film
kan worden gedraaid.
lets dergelijks is zeker op zijn plaats.

Perscommentaren uit
Nederland

ANP De militaire medewerker van de
"Haagse courant" wijst op enkele zwak-
ke punten in de verdediging van Nieuw
Guinea. Uit bepaalde feiten [schrijver
noemt er zes] vallen enige conclusies te
trekken. In de eerste plaats dat bij a-
gressie tegen Nieuw Guinea, dit gebied
door het kiezen van een verkeerd type
MLD vliegtuig zich niet offensief kan
verdedigen. Wordt de "Karel Doorman"
in november naar Nederland terugge-
haald dan ontstaat een gevaarlijk va-
cuüm, want de Hunters zijn tot medio
'61 nog vrijwel niet operationeel en het
landmacht detachement is dan nauwe-
lijks aangekomen en nog niet op sterk-
te-
Hoewel het aanvankelijk leek dat het
de Nederlandse regering ernst was om
de verdediging van Nieuw Guinea op

korte termijn op peil te brengen, blijkt
nu echter dat men aanvaardt dat er na
1 december opnieuw een vacuüm ont-
staat dat tot agressie kan uitnodigen,
een vacum dat thans des te ernstiger is
omdat Indonesië thans nabij Nieuw
Guinea egn sterke land-en luchtmacht
heeft samengetrokken-
Als er destijds alle reden voor be-
stond om de "Doorman" naar Nieuw
Guinea te zenden, bestaan er thans
minstens gelijke redenen om met de te
rugkeer van de "Doorman" met de om-
lijsting te wachten tot zowel versterking
dar landmacht als die van de lucht-
macht haar volle beslag hebben gekre-
gen.
Een andere conclusie van schrijver is,
dat de opzet der instelling van het Pa-
poea-bataljon, waarbij pas na vijf jaar
800 man beschikbaar komt, niet in har-
monie is met het tempo ten aanzien
van de overige ontvoogdingsmaatrege-
len- 't Zou niet ondienstig zijn als straks
de Kamer de Nederlandse regering ter-
zake om nadere toelichting verzocht-
ANP. Het dagblad "Trouw" schrijft het
volgende: opnieuw heeft Soekarno Ne-
derland als zondebok naar voren ge-
schoven.
Maar anti-Nederlandse campagnes heb-
ben nu geen zin meer.
En een aanval op Nieuw Guinea lijkt
uitgesloten want dat zou Djakarta in
direct conflict brengen met de Verenig-
de Naties en de Verenigde Staten-
Soekarno deed het laatste wat hij nog
kon doen nl. de laatste band met Ne-
derland verbreken.
Veel gevolgen heeft het niet en het is
alleen maar triest dat Soekarno zijn an-
tie-Nederland complex nog steeds niet
de baas kan worden-

De "Telegraaf" meldt: men kan ver-
wachten dat, zodra de binnenlandse
moeilijkheden Soekarno weer dwingen
de bevolking en politici op te roepen tot
eenheid, hij een of andere agressieve
daad tegen Nederlands Nieuw Guinea
zal laten plegen- De mogelijkheid is
groot dat hij bij Nederlandse afweer de
Verenigde Naties om bemiddeling zal
vragen. De gang van zaken in de Kongo
zal ook Soekarno geleerd hebben dat
bü.de machtsstrijd tussen oost en west,
die zich ook in de Verennigde Naties
afspeelt, geen eis te gek is of hij wordt
behandeld en er wordt, zij het gedeel-
telijk, aan tegemoet gekomen.
Het zou voor Nederland een geruststel-
ling zijn wanneer nu reeds de verzeke-
ring verkregen werd, dat ingeval de
Nieuw Guinea kwestie in de Verenigde
Naties behandeld zou worden, alle
westelijke mogendheden eensgezind
achter Nederland zouden staan-

Nieuws uit Indonesie
ANP- De Partai Nasional Indonesia
heeft vrijdag aangedrongen op volledige
stöun aian Soekarno^s politiek jegens
Nederland.
In een verklaring zei de Partai dat alle
Indonesiërs zich moeten voorbereiden
op een op handen zijnde "confronta-
tie" met Nederlanders- "De wereld moet
overtuigd 'zijn dat de Nieuw Guinea
kwestie'iets is waarover Indonesië niet
wil marchanderen.
ANP De stafdhef van de Indonesische
marine, vice-admiraal RE- Martadinata
zal op 23 augustus uit Djakarta vertrek-
ken voor een officieel bezoek aan Rus-
land-
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DE SPORT wan de afgelopen week

V.H.O. COMPETITIE
UITSLAGEN Ie KLASSE WEDSTRIJDEN:

ZEEMACHT — HVC I—4
HBS — ZIGO 2—3
HERCULES — WIK 2—6

Zoals wel in de lijn der verwachtingen lag, wonnen zowel WIK als HVC
hun wedstrijden-

HVC blijft WIK goed volgen doch zoals de verwachtingen nu zijn, zal de
club van Van Laarse wel het kampioenschap in de wacht slepen.
Vooral omdat EDO de laatste tijd beter speelde komt ook bij HBS het degra-

datiespook om de hoek kijken-
ZIGO wist zich 2 plaatsen omhoog te werken, en liet haar oude plaats aan

T-TT^ROULES over*
De Veteranen-wedstrijd HERCULES — RKS, welke zondag als voorwedstrijd

werd gespeeld, werd door de HERCVLES-oudjes met s—o gewonnen.

De stand in de Ie klasse is nu:
WIK 9 9 0 0 38— 9 18
HVC 8 6 1 1 19— 6 13
POMS 8 5 2 2 21-19 10
ZIGO 8 4 0 4 15—21 8
Zeemacht 8 3 0 5 13—18 6
Hercules 8 2 2 4 15—1.9 6
HBS 9 117 12—25 3
EDO 8 10 7 4-21 2

Het programma voor de komende week
is [aanvang der wedstrijden 16.30 uur,
terrein Berg en Dal]:
Zaterdag 27/8 HVC — Hercules-
Zondag 28/8 Zeemacht — POMS-
De mogelijkheid bestaat, dat woensdag

a.s. nog een inhaal-wedstrijd gespeeld
zal worden.
Top scorers Ie klasse t/m. 21 aug. 1960.
D- Itaar —WIK— 11 doelpunten
Bies —HBS— 9
O. Itaar —WIK— 7
Eisenring —WIK— 7 „
Rumbobiar —Hercules— 7
Naderman —POMS— 5
Pattikawa —POMS— 5 „
D Ronsumbre —ZIGO— 5 „
F Hanasbei —WIK— 5

ZEEMACHT — HVC 4—1
Zeemacht kwam uit zonder Klinken-

berg en Brouwer en HVC zonder de spil
v. 't Kaar, die in het ziekenhuis opgeno
nomen is.

Het spel golfde in het begin op en
neer- Door tje lang talmen en slecht
schieten gingen vele kansen verloren.
In de 13e minuut wist A Poey uit een
corner van L. Sibi I—o voor HVC te
maken- HVC werd iets sterker, doch
hierna kwam Zeemacht weer in de aan-
val- Een mooie kopbal van Lentze ver-
dween net over de paal. Wederom met
een kopbal wist A, Poey in de 28e mi-
nuut de stand op 2—o voor HVC te
brengeni, waarmede de rust inging. Na
de rust was het tempo veel hoger.

Beide clubs hadden vele kansen, welke
eensdeels door slecht schieten ander-
deels doordat de verdedigingen goed
in vorm waren, geen doelpunten ople-
verden. Vooral de midvoor van Zee-
macht verknoeide nogal wat opgelegde
kansen.
In de 10e minuut wist G. Sibi zich vrij
te maken, omspeelde 3 spelers en zijn
goedgeplaatst hard schot, verdween in
het Zeemacht-doel [o—3]-
Eindelijk wist Kinds, die voor was gaan
spelen, met een mooi schot de achter-
stand te verkleinen [I—3]1 —3]-
Tenslotte komt Zeemacht los- Kinds

krijgt in de 21ste minuut volkomen on-
nodig 'n trap in d!e zijde van I. Poey
van HVC, welke speler prompt door
scheidsrechter Van Dam uit het veld
wordt gestuurd.
Het mooiste doelpunt van de wedstrijd
wordt in de 26e minuut gescoord door
G. Sibi, die wederom vrij speelt en met
een mooi geplaatst schot er 4—l voor
HVC van maakt met welke stand het
einde komt.

HBS — ZIGO 2—3
HBS had Verstrenge weer als rechts-
achter opgesteld en Oost op de spil-
plaats terwijl bij Zigo, Verkouteren de
spilplaats bezette-
Bies maakte reeds in de eerste minuten
het eerste doelpunt voor HBS door goed
door te lopen op een pass van Oost-
Het eerste kwartier hield HBS het heft
in handen, doch geleidelijk aan kwam
Zigo opzetten. In de 25ste minuut maak-
te Liem Kiong Hwat een tegenpunt-
Even later had Verkouteren bijna suc-
ces toen hij van verre afstand keihard
Op 't doel schoot en de HBS-keeper de
bal niet direct onder controle kreeg-
in de dertigste minuut kopte Bies bij
een uitval! van HBS de bal in het ver-
laten doel. De Zigo-keeper, was te laat
uitgelopen- Bijna wist Verkouteren even
voor half-time met een listig boogbal-
letje de stand gelijk te maken, doch de
HBS-keeper kon de bal nog juist over
de doellat tippen.
Na half-time waren de rollen omge-
draaid en had Zigo het beste van het
spel. Een penalty wegens hands van
Verstrenge in het strafschopgebied werd
door Verkouteren hoog overgeschoten.
Telkens kwam de ZIGO voorhoede op-
nieuw voor het HBS doel, doch door het
spel te kort te houden en slecht schieten
bleven doelpunten uit- De gelijkmaker
voor Zigo kwam door een blunder van
de HBS-k«eper, die de bal bij een schot
uit zijn handen liet vallen en daarna
zelf de bal in het doel werkte. Dolly
Ronsumbre maakte in de laatste mi-
nuut met een zachte schuiver het win-
nende doelpunt voor Zigo en zo eindigde
deze tamme wedstrijd in een 3—2 over
winning voor Zigo-

HERCULES — WIK 2—6
Hercules pakte vanaf het begin de

strijd goed aan een gooide - het spel
flink open- Door slecht' schieten kwam
er echter van doelpunten niet veel tot-
dat na een kwartier spelen 'n goed' ge-
richt schot van Bouwens doel trof- WIK

kwam nu steeds meer in de aanval eta
toen de Hercules-achterhoede bleef
staan op een vermeend buitenspel, be-
nutte Domingus Itaar deze kans door
door te lopen en een tegenpunt te sco-
ren-
Binnen 'n minuut scoorde O. Itaar num
mer twee, gebruik makende van een
misverstand in de achterhoede van Her-
cules. De rust ging in met de stand 2—l
voor- WIK- Na de rust pakte WIK goed
aan en behoorlijk combinerend wist de
voorhoede nog vier treffers te boeken
en wel door O. Itaar [één], F. Hanasby
[één] en D. Itaar [twee]- De Hercules-
keeper was dit maal niet zo safe- Het
tweede doelpunt voor Hercules ontstond!
doordal: Davies in het strafschopgebied
werd gehaakt en hij die hierdoor aan
Hercules toegewezen strafschop omzet-
te in een doelpunt.
Marijn was goed op dreef en wist zijn
doel voor verdere doelpunten te behoe-
den, zodat de wedstrijd eindigde in 6—2
in het voordeel van WIK.
VETERANEN:

HERCULES — RKS 5-0

Op dezelfde dag, dat de "Jonngsters"
van Hercules met 6—2 van WIK verlo-
ren gaven de nog stoere Hercules-oud-
jes hen een demonstratie hoe men doel-
punten moet maken.

Het was een aardige wedstrijd, waar-
in alleen de spelers te weinig lucht in
hun longen en teveel lood in hun schoe-
nen hadden.
Hercules speelde toch een pittig partij-
tje en wist regelmatig met mooie doel-
punten — zoals men ze zelden van de
jongeren ziet — de stand op s—o5—0 in
hun voordeel te brengen.
Makers van de doelpunen waren rechts
buiten Klink, rechtsbinnen Korver [2x]
en linksbinnen Peppelaar [2x]-
Als bijzonderheid kan nog vermeld wor-
denj, dat het RKS elftal weldoordacht in
elkaar was gezet, nl. enkele rechters en
één speler van KAPZ op de meest vita-
le plaatsen- De Hercules verdediging zat
echter goed in elkaar en onder aanvoe-
ring van de Politie wist men steeds het
gevaar te keren.

Het was een sportieve wedstrijd, voor
herhaling vatbaar en het biertje
smaakte na afloop best-
VOETBAL IN NEDERLAND.
uitslagen Eredivisie.
Sparta — NAC 3—l
ADO — GVAV o—2
Alkmaar — DWS 2—l
Enschede — DOS 3—2
Fortuna '54 — NOAD 3—2
Ajax — WV , 2—o
PSV — Feyenoord 4—2
Elinkwijk — Raoid JC o—4
Willem II — MW 2—2
Eerste Divisie A
Fortuna — Vitesse B—o8 —0
RBC — Leeuwarden 2—2
EDO — Volewijckers I—21—2
Limburgia — KFC o—l
AGOW — DFC I—l
Hermes — Helmondia 3—l
Stormvogels —Ensch- B. I—2
HVC — Volendam o—o
Veendam — BW 4—2

Vervolg op pag. 4



ANP In vervolg op zijn eerder antwoord
op schriftelijke vragen van het kamer-
lid de Vos van Steenwijk, deelt de Ne-
derlandse minister van Justitie Beer-
man thans nog mede, dat in verband
met het streven van de Indonesische
regering om buitenlandse werkkrachten
te doen vervangen door Indonesiërs,
door de Indonesische regering bijzon-
dere aandacht wordt besteed aan de na-
tionaliteit der niet- autochtone bevol-
kingsgroepen.
Indien men er desgevraagd niet in
slaagt om tegenover de leiding van het
bedrijf waarin men werkzaam is te be-
wijzen, dat men fl:donesisfch-staats-
burger is, is in 'n procedure voorzien in
verband waarmede in totaal 2560 rupiata
wordt geëist-
Aan te nemen valt dat bij gebleken
vreemdelingschap veelal ontslag zal
volgen.
De minister zegt voorts dat het niet'mo-
gelijk is de draagwijdte en het effect
van de in dit verband getroffen maat-
regelen te overzien-
Ook ex-Nederlanders zouden er door
kunnen worden getroffen-
Tot nu toe zijn geen gevallen bekend
geworden waarin ttetalingsmoail;:jkhe-
den rezen, of dat geëist werd, dat van
een visumaanvrage voor Nederland zou
worden afgezien.
De niet-Nederlanders onder degenen die
door de getroffen maatregel in moei-
lijkheden zouden komen te verkeren
zullen tijdig voor toelating in aanmer-
king worden gebracht, indien ook hun
band met Nederland daartoe aanleiding
geeft.

ANP De premier van de Chinese Volks-
republiek. Tsjoe en Lai heeft Indonesië
steun toegezegd in het conflict over Ne-
derlands Nieuw Guinea.
Op een ontvangst ter gelegenheid van
de Indonesische onafhankelijkheidsdag
waar alle diplomaten behalve de Neder-
landse aanwezig waren zei hij: wij zijn
verheugd op de Indonesische nationale
feestdag te horen dat president Soekar-
no verklaard heeft dat Indonesië vast-
besloten is zijn gebied West Irian terug
te krijgen. "Het Chinese volk zal zijn
vriend en buur krachtig steunen in de-
ze rechtvaardige strijd".
Voorts zei hij dat China en Indonesië
zich zeer inspannen om hun "tijdelijke
geschillen" over het vraagstuk der over-
zeese Chinezen te regelen-

Eerste Divisie B.

Excelsior — SHS 3—2
't Gooi — Eindhoven 6—4
Wageningen — GO Ahead I—3
DHC — VSV 4—l
Helmond — SVV o—l
EBOH — Sittardia 2—l
ZFC — Heracles 2—3
Blauw-Wit — RCH 4—o
Be Quick.— Heerenveen I—l

KNVB — COMPETITIE

Programma voor 28 augustus a.s.

EREDIVISIE-
GVAV — Sparta
DWS — ADO
DOS — Alkmaar
NOAD — Enschede
MW — Fortuna '54
Rapid JC — Willem II
VVV — Blinkwijk
Feyenoord — Ajax
NAC — PSV-

EERSTE DIVISIE A.
Leeuwarden — Fortuna VI-
Volewijckers — RBC
KFC — EDO
DFC — Limburgia
Helmondia — AGOW
Ensch. Boys — HDVS
Volendam — Stormvogels
BW — HVC
Vitesse — Veendam.

EERSTE DIVISIE B-
Eindhoven — Excelsior
Go Ahead — 't Gooi
VSV — Wageningen
SW — DHC
Sittardia — Helmond
Heracles — EBOH
RCH — ZFC
Heerenveen — Blauw Wit
SHS — Be Quick

KORTE SPORTBERICHTEN

Atletiek. Henk Heida verbeterde tijdens
de British Games in Londen het Neder-
landse record op de 800 meter-
Heida, die reeds eerder in het seizoen
het 800-meter record had omlaagge-
bracht, kwam tot een tijd van 1 min.
*9.8 sec-

De Amerikaan Bill Nieder verbeter-
de met een worp van 20.26 meter zijn
eigen wereldrecord kogelstoten-

De Rus Valeri Brumel zorgde met een
sprong van 2.17* meter voor een nieuw
Europees record hoogspringen-
Paardenrennen. De Nederlandse hengst
Hairos II won in New-York zijn zoveel-
ste internationale race van dit seizoen
52.000 toeschouwers woonden de race
bij.
Tennis. De eindstrijd in het heren-
enkelspel van de Nederlandse tennis-
kampioenschappen 1960 bracht van
Dalsurn en Goris tegenover elkaar.
Van Dalsurn won in vijf sets zodat hij
zich kampioen van Nederland mag noe-
men.
Voetbal. Naar schatting 3000 Duitse toe-
schouwers waren zondag jl. over de
grens gekdmen om hun vroegere voetba1

idool Helmut Rahn zijn debuut in het
Nederlandse kompetitie-voetbal te zien
maken- De club van Rahn -Enschede-
won de moeilijke wedstrijd tegen DOS
met 3—2.

Het onderwijs in Nw. Guinea
in cijfers

Op het ogenblik ontvangen ruim
33-500 Papoea's in Nederlands Nieuw
Guinea onderwijs, het gros [27-500] op
dorpsscholen. Daarnaast gaan nog ca.
15 000 kinderen op ongesubsidieerde
scholen.

Nieuw Guinea telt per 1 september
1960 [gesubsidieerde] ruim 600 dorps-
scholen, 21 Vervoligscholen, 18 Lagere
Scholen-B, 4 Lagere Scholen-A, 5 Op-
leidingsscholen voor Dorpsonderwijzers
4 Technische Scholen, 7 Primaire Mid-
delbare Scholen, 5 MULO's, 1 HBS en
1 Kweekschool-

Daarnaast zijn er nog ruim 250 on-
gesubsidieerde dorpsscholen, 1 dito Ver
volgschool, 1 gedeeltelijk gesubsidieer-
de ODO en 6 ongesubsidieerde Theolo-
gische opleidingen.

In totaal zijn er 1342 leerkrachten,
werkzaam, waarvan 645 autochtone,
303 Europese 394 uitheemse.

OPENBARE HUISHOUDSCHOOL
De lessen zullen aanvangen op maan-

dag 5 september as- 08.00 uur in het
leslokaal van het Bestuursinstituut teHollandia-Noordwi jk-

Bij het Parket van de Procureur Ge-
neraal kan worden geplaatst

EEN CHAUFFEUR

in het bezit van een rijbewijs B.
Liefst woonachtig te Hollandia Haven.

Te koop: Dressoir, Erres radio-piek up,
Hoover wasmachine, 2 pers. ijzerenle-
dikant, houten baby bed compleet, enz-t-e.a.b- Dok VIII landzijde 4215

no- 2201
Te koop: t-e.a.b. een Landrover met res.
onderdelen. Te bevragen Hercules club-
gebouw.

no. 2203
Wegens vertrek te koop aangeboden:
Goed onderhouden Vespa scooter 125 cc
f 600,— no- 2193
J- de Quillettes, Ireneweg Dok VIII
EDO donderdag 25-8-'6O aanv- 21-00 uur- ROULETTE.

no- 2202
Te koop: TRIUMPH type Tiger 110 met
reserve onderdelen f 1600.—. Neyen-
dorf BPM-weg Dok VIII

n0.2200
ZIGO: Donderdag 25 aug- Kleurwed-
strijd voor kinderen van 6 tot 14 jaar.
Aanvang 16.30 uur.

no. 2199

filmprogramma
REK THEATER

vertoont heden voor het laatst de film

"MAN IN DE SCHADUW"

Woensdag 24-8 en donderdag 25-8 ver-
toont REK de film uit het gelijknamige
boek van Stanley Moss

"ILL MEET BV MOONLIGHT"
met Dirk Bogard.
REK Holil.-Binnen 23-8

"BIRD OF PARADISE"
met Jteff Chandler-

ORIËNT THEATER

vertoont heden 23-8 en morgen 24-8

"REVOLT IN THE BIG HOUSE"

met Gene Evans, Timothy Carey en
Robert Blake.

Als misdadigers uit de gevangenis. losbreken komen er wapens en geweld
aan te pas- Ontzettend spannende mo-
menten.

Sentani heden 23-8: "THE RETURN OF
JACK SLADE" met Mari Blanchard.

Holl.-Binnen morgen 24-8: "RIDE A
CROOKED TRAIL" met Audie Murphy.
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