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Hasluck: TP.NG heeft Australie
nog vele jaren nodig

Nieuw Guinea niet vergelijkbaar met Afrika of Azie
De Australische minister voor de "Territories" heeft in Wet parlement in Can-

berra gezegd dat er nog vele veranderingen in 't sociale en economische vlak
zullen moeten plaats vinden voordat zelfbestuur voor Papua en New Guinea
een realiteit kan worden. Zoals de toestand zich nu laat aanzien zal Papua
New Guinea, Australië nog vele jaren nodig Hebben, hetgeen duidelijk door
de meer ontwikkelde leiders van de autochtone bevolking gezegd wordt.

In het Australische parlement in Can-
berra is gisteren door minister Hasluck
een overzicht gegeven van de in Papua
New Guinea gevolgde politiek. Minis-
ter Hasluck legde er de nadruk op, dat
AustraliS niet van plan is deze gebieden
overhaast te verlaten-

De minister zei: "Zoals de toestand
zich nu voordoet laat het zich aanzien
dat Papua/ New Guinea, Australië nog
vele jaren in de toekomst nodig zal
hebben.

De ontwikkelde leiders van de; inneem
se bevolking zeggen duidelijk dat zij
ons nog voor een lange tijd nodig heb-
ben. Hij voegde eraan toe: "Wij zullen
noch hen noch onze eigen mensen die
met hen samenwerken in de steek laten.

Mr- Hasluck zei dat de situatie zich
eerdeskan wijzigen dan nu kan worden
voordien. Niettemin zial Australië in
nauwe samenwerking met de inheemse
bevolking voortgaan om hen cultureel
sociaal en economisch vooruit te hel-
pen- De Australische regering heeft geen
enkele terughoudendheid bij de poli-
tieke ontwikkeling van de autochtone
bevolking van het gebiedi tot zelfbe-
schikking.

Volgens minister Hasluck is 'er nie-
mand beter in staat om de diverse sta-
dia van ontwikkeling te bepalen dan
de mensen in het gebied zelf tezamen
met Australië- De minister voor de
"Territories" zei, dat wanneer de tijd
voor de zelfbeschikking daar is, Aus-
tralië het vertrouwen, de hoop en de
vriendschap van de autochtone bevol-
king wenst.

Hij wees erop, dat er vele verande-
ringen zullen moeten plaatsvinden in
het sociale en economische vlak voor-
dat zelfbestuur mogelijk zal zijn.

Qeze veranderingen ktannen alijeen
worden gebracht door het Australische
bestuur met het opzetten en onderhou*
den van gezondheidszorg, opvoeding,
landbouwvoorlichting en vaktechnische
training- Het zal evenzo noodzakelijk
zijn de inheemse bevolking in het be-
stuursapparaat in te wijden en ver-
trouwd te maken met alle politieke in-
stituten-

Minister Hasluck zei, dat er ver-

schil gemaakt zal worden in de behan-
deling van mensen van verschillend
ras noch door de wet, noch in de socia
Ie verhoudingen-

De spreker zei dat de Nieuw Guinea
situatie uniek was en Vergelijkingen
met landen in Afrika of Azië niet op-
gaan.

Australië, zo zei minister Haslucktenslotte is geen koloniale mogendheid.

malineseCNO-trospen in
Kongo aan het muiten

Troepen van de Mali-federatie die
deel uitmaken van de UNO-strijdmacht
in Kongo zijn aan het muiten geslagen.

De Malinese militairen zijn gelegerd
in Albertstad, gelegen in dé afgeschei-
den provincie Katanga.

Ze hebben gisteren om hun terugtrek
king gevraagd, in verband met het uit-
eenvallen van de Mali-federatie-

Volgens een mededeling van de Ka-
tangese regering zijn de Malinese mi-
litairen aan het gezag van hun offi-
cieren ontsnapt en hebben Kongolese
burgers tegen medeburgers opgezet.
Tegelijk kwam een rrjededeling uit
Brussel, waarin wordt vermeld dat Bel-
gische militairen de orde hebben her-
steld. Volgens deze lezing zijn de Kon-
golese burgers die de zijde van de Ma-
linese militairen kozen, leden van de
Balubastam, die tegen de regering van
Tsjombe is. Toevallig waren de Bel-
gische militairen in Albertstad samen-
getrokken, om zich voor vertrek uit

Kongo gereed te maken, in afwachting
van hun aflossing door de Malinese
soldaten-

In de afgelopen dagen waren echter
veel Baluba's de stad binnengetrokken,
reden waarom de Belgen hun vertrek
hadden uitgesteld.

De regering van Katanga heeft mee-
gedeeld, dat bij de schermutselingen in
Albertstad twee burgers om het leven
zijn gekomen- Zij verklaart dat een
situatie is ontstaan waarin UNO-troe-
pen, die enkel een beschermiende taak
hebben, nu een gevaar voor haar vor-
men.

De Katangese regering eist op grond
hiervan de onrriiddejlljlke vjer^anginfg

van de Malinese militairen door ge-
diciplineerde UNO-troepen-

Van UNO-zijde is intussen al meege-
deeld dat lerse troepen op weg zijn
naar Albertstad om de Malinese mili-
tairen te vervangen.

President Kalonji van de nieuwe
mijnstaat in Kongo heeft het zenden
van Kongolese troepen naar Luluaburg,
door de centrale regering een oorlogs-
daad genoemd. Luluaburg is de hoofd-
stad van de provincie Kasai- Het ligt
in dat deel van de provincie dat de
centrale regering in Leopoldstad trouw
is gebleven- Voor het andere deel heeft
Kalionji de onafihankeltjke mijhstfaatt
uitgeroepen- Hij verklaarde dat als de
Kongolese troepen de mijnstaat zouden
binnendringen, hij een beroep zou doen
op de troepen van de afgescheiden pro-
vincie Katanga.

"Karel Doorman" terug
naar Nieuw Guinea

In Den Haag is officieel bekendge-
maakt dat het vliegkampschip "Karel
Doorman" na zijn bezoek aan Japan van
8 tot 12 september naar Nieuw Guinea
zal terugkeren. Vandaar zal de "Karel
Doorman" zijn reis via de zuidelijke
Stille Oceaan voortzetten waarbij een
bezoek aan A'uckland in Nieuw Zee-
land zal worden ingelast- Het Smaldeel
gaat via Kaap Hoorn naar Nederland
terug. Ook in Zuid Amerika zullen nog
enkele havens worden aangelopen- Half
december worden de schepen in Neder
land terug verwacht.
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Jonge autochtone ambtenaren
op orientatiereis naar Nederland

B-V.G. Zeven vooraanstaande autochto-
ne landsdienaren van verschillende tak-
ken van dienst zujllen begin volgende
maand naar Nederland vertrekken 'voor
een oriëntatiereis van twee maanden.
Zij zullen op 13 september uit Biak
vertrekken en de 16de daaraanvolgende
op Schiphol aankomen, na in Rome de
naicht te zijn overgebleven. Het zijn de
heren Marcus W. Kaisiepo, Fredericus
Poana, Aquila Krey, Filemon Jufuway,
Hendrik Joku, Kaleb Taran en Ismail
Bauw.

Drie van hen hebben hun betrekking
in Hollandia of omgeving.
De heer Joku, Taran en Bauw zullen
zich op 6 september a.s- en de heer Ju-
fuway de dag daarop bij de groep in
Hollandia voegen-
In de week dat zij te Hollandia vertoe-
ven, zullen zij zich in algemene zin
oriënteren op de uitvoering van het re-
geringsbeleid hier te lande- Zij zullen. voorts o.m- bezoeken brengen aan de
Landbouw proeftuin in Kota Nica, de
Politie-opleidingsschool in Base G en
aan enkele scholen, alsmede een ont-
moeting hebben met alle directeuren,
hoofden van dienst- Als zij naar Neder-
land vertrekken, zal de heer Kaisiepo de
leiding van de groep op zich nemen.

De reis vindt plaats op voorstel van
de Gouverneur van Nederlands Nieuw
Guinea, dr- P.J. Platteel.
De datum van dit oriëntatiebezoek is
daarom zo gekozen, opdat de Papoea's
in de gelegenheid kunnen worden, ge-
steld de opening van de Staten-Gene-
raal op 20 september a-s. bij te wonen.

Zij zullen worden ondergebracht bij
Nederlandse families, buiten de grote
steden. Dat neemt niet weg dat op het
voorlopige programma bezoeken zijn
opgenomen aan fabrieken e.d. waarna
ieder voor zich in de gelegenheid wordt
gesteld zich te oriënteren op het gebied
waar hij werkzaam is- Zo zullen enke-
len van hen enige tijd meelopen in de
bestuursorganisatie van een Nederland-
se gemeente, hetgeen met het oog op de
instelling van de verschillende streek-
raden van belang kan zijn.
De landbouwinan van de groep zal; zich
in de Betuwe kunnen oriënteren-
Als mentor van de Papoea's zal in Ne-
derland oud-Gouverneur S-L-.T. van
Waardenburg optreden- Tijdens de ge-
hele duur van hun verblijf zijn ge-
noemde autochtonen de gasten van de
Nederlandse regering.

Bij de gemaakte keuze is door het
gouvernement voorkeur gegeven aan
hen, die door hun werkkring in inten-
sief contact staan met de bevolking.
Allen spreken, lezen en schrijven Ne-
derlands. De heer Kaisiepo maakt hier-
op de enige uitzondering.

Het ligt in het voornemen, in de toe-
komst meer werkbezoeken van Papoea's
aan Nederland te doen plaats hebben-
Getracht zal worden deze eerste groep
over de Pool en via Tokio naar Nieuw
Guinea terug te laten vliegen, waarme-
de de "Golden Circle" volledig zal zijn.
Marcus W. Kaisiepo, de oudste van de
groep Papoea's is voor Nieuw Guinea
mensen een goede bekende- Als een der
exponenten van de autochtone bevol-

king bezocht hij Nederland reeds in 1949
ter gelegenheid van de Ronde Tafel
Conferentie en was hij lid van de z.g.
Paritaire Commissie in 1950.
Hij is de enige Papoea, die alle vier
Zuid-Pacific Conferenties - waar alle
bevolkingsgroepen in de gehele zuidelij-
ke Stille Oceaan vertegenwoordigd wa-
ren - heeft bij gewoond-
De heer Kaisiepo is voorts lid van de
Raad voor Volksontwikkeling te Hollan-
dia en heeft zitting in het Hoofdbestuur
van het Nieuw Guinea Rode Kruis.
Hij werd op 1 mei 1913 in Biak geboren
en is reeds jaren als Voorlichtingsamb-
tenaar werkzaam bij de aldeling Bevol-
kingsvoorlichting van de dienst van
Binnenlandse Zaken- Zijn oudste doch-
ter, Liesbeth, is op het ogenblik in Ne-
derland in opleiding voor verpleegster.
Fredericus Poana werd in 1933 in Pa-
repja, Mimika, geboren- Na het met
vrucht doorlopen van de Vervolgschool
en de Opleidingsschool voor Dorpson-
derwijzers te Fak-Fak, behaalde hij
enige jaren terug het z-g- Normalisten-
diploma. Hij is thans onderwijzer aan
de Openbare Lagere School-B te Hol-
landia.
De heer Poana is lid van het ARKA-
bestuur en heeft zitting in de organisatie
"Katholiek Beraad". Hij is een geziene
figuur in autochtone sportkringen.
Aquila Krey, geboren in 1937. behaalde
in 1655 het diploma aan de Primaire
Middelbare School in Kota Radja-
In hetzelfde jaar werd hij belast met de
organisatie van schermbeeld-campagnes
der afdeling Tuberculosebestrijding.
De directeur van Gezondheidszorg noem
de de heer Krey een "zeer waardevolle
kracht."
Filemon Jufuway onderscheidde zich
dezer dagen nog als de eerste Papoea,
die een zeer interessante bijdrage lever-
de aan "Nieuw Guinea Studiën", het
enige in Nederland verschijnende we-
tenschappelijke tijdschrift over Neder-
lands Nieuw Guinea- Hij beschreef o.m.
zijn nachttelijke tocht naar een open
plek in het oerwoud, waar het wéinig-
bekende-en beruchte- Imo- ritueel werd
gehouden in Zuid Nieuw Guinea en
bracht daarover diverse aanvullende
gegevens.
De heer Jufuway, die in Demta [nabij
Hollandia] in 1925 geboren werd slaag-
de in 1957 aan de Opleidingsschool voor
Inheemse Bestuursambtenaren, de OS-
IBA. Zijn kwalificatie als Bestuursamb
tenaar - hij is distriktshoofd in het
plaatsje Moeting, Zuid Nieuw Guinea -is "zeer goed".
Hendrik Joku is 23 jaar oud en werd
geboren in Ifar [Sentani]-
Ook hij slaagde in 1957 aan de OSIBA.
Hij is leergierig en volgt uit eigen be-
weging een cursus-Engels- De heer Jo-
ku is op het ogenblik als Candidaat
Bestuursassistent werkzaam in de Nim-
boran, ten zuiden van Hollandia, waar
hij distriktshoofd is van het distrikt
Kamtoek-Gressie-
Kaleb Taran, is eveneens 23 jaar oud-
Hij is afkomstig van het eiland Japen
in de Geelvinkbaai. In 1957 slaagde hij
aan de PMS. Daarna volgde hij in 1953
de Landbouwopzienerscursus aan de

Proeftuin Kota Nica, na een jaar prak-
tijk te hebben opgedaan als leerling in
Nimboran- Even voordat deze persme-
dedeling ter perse ging, kwam het be-
richt dat de heer Taran met goede cij-
fers als Landbouwopziener was ge-
slaagd.
Hij maakte in november vorige jaareen
studiereis mede naar Australisch Nieuw
Guinea, o.m. om zich te oriënteren op
de cacaocultuur en bereiding-
Ismail Bauw, zoon van de bekende Ra-
dja Bauw van Roembati [Fak-Fak] is
de enige Islamiet van het gezelschap.
Hij is 22 jaar oud-
Na zijn diploma te hebben behaald aan
de OSIBA in 1959, werd hij werkzaam
gesteld in Biak, waar hij Candidaat
Bestuursassistent en distriktshoofd is.
Sedert zijn plaatsing in Biak onder-
scheidde hij zich in bijzonder door zijn
medewerking aan de totstandkoming
van de streekraad Biak/Noemfoor-

Salaris-verhoging voor beroepspersoneel van Land-en Luchtmacht
In de ministerraad is overeenstem-

ming bereikt over een salarisverhoging
voor het beroépspersoneel bij de Ko-
ninklijke Landmacht en Luchtmacht.

Vooral de salarissen van de lagere
en middelbare rangen worden opge-
trokken, terwijl dié van de hogere ran-
gen wat minder zullen worden ver-
hoogd.

Gemiddeld bedraagt de salarisverho-
ging die op 1 januari 1961 zal ingaan
rond 15 procent.

Over de datum waarop de trakte-
mentsverhoging zal ingaan zal evenwel
nog overleg worden gepleegd, omó^atde organisaties van onderofficieren deze
verhoging met terugwerkende kracht
tot 1 januari 1960 hebben bepleit-

Het militaire personeel tot en met
de rang van Kapitein krijgt nog een
uitkering ineens, omdat hun salaris in
april 1958 in tegenstelling tot dat van
het burgerpersoneel niet werd verhoogd.

Het beroepspersoneel tot en niet de
rang van tweede luitentant krijgt 12
maal 15 gulden, de eerste luitenants
en kapiteins 12 maal 30 gulden.

Politieberichten Hollandia
In de afgelopen week vonden er weer

enkele verkeersongevallen plaats: bij
de Gouvernementskantoren te Dok II
werd een kombi van de PTT aangere-
den door een personenauto, doordat de
bestuurder van de kombi, die van een
parkeerterrein kwam, niet voldoende
uitkeek of de weg vrij was.

Op de Bergweg kwam een GAD-bus
in botsing met een vrachtauto die ach-
teruit uit een goedang van de Nigimij
reed.

In geen van beide gevallen kwamen
persoonlijke ongelukken voor.

Op de Strandweg vond een verkeers-
ongeluk plaats, dat ernstiger gevolgen-
had. RA-J. reed met zijn scooter, waar
schijnlijk door onoplettendheid, naast
de rijbaan en viel- Hij moest in bewus-
teloze toestand naar het ziekenhuis ver
voerd worden.

Jl- zaterdagavond constateerden een
aantal bezoekers van de Jachtclub dat
onbekenden de banden van hun auto's
hadden laten leeglopen- De politie stel-
de een onderzoek in en vond als schul-
digen een viertal Hollandiase scholie-
ren.



Maximum consumentenprijs aardappelen 1. 0,85
In overleg met de aardappelimpor-

teurs is een nieuwe en verlaagde aar-
dappelprijs voor de consument tot stand
gekomen-
Aanvankelijk rezen er enige bezwaren
van de zijde der importeurs.
De aardappel is tijdens het transport
onderhevig aan temperatuurswisselin-
gen en als deklading ontstaat door wa-
terschade vaak verlies- De aardappe-
len worden nl- niet iets duurder dan in
Holland door de transportkosten alleen,
doch ook door de risico's, die de im-
porteur draagt ten aanzien van de
kwaliteitsvermindering door schimmel,
uitlopen en zeewaterschade-

De bereidheid van de Dienst van
Verkeer en Energie om tegen een gere-
duceerde prijs koelruimte beschikbaar
te stellen aan alle importeurs, om zo de
kwaliteit van de aardappel te handha-
ven, heeft er aanzienlijk toe bijgedra-
gen, dat de importeurs tot een gezame-
lijk aceoord konden komen over hjet
voorstel van de Dienst van Economische
Zaken tot de vaststelling van een maxi-
mumprijs voor de consument-

Reisnureau heeft
betalingsmoeilijkheden

De tientallen passagiers die reeds ge-
ruime tijd geleden bij het te Hollandia
gevestigd reisbureau S. passage be-
spraken voor een' reis naar Nederland,
en een dezer dagen met de Kaloekoe
van deKPM naar Singapore zouden ver
trekken, zijn ter nauwer nood aan e«n
precaire situatie ontsnapt.
Het bleek namelijk, dat de heer J.T. al-
hier, agent van het bovengenomde reis
bureau, de gestorte passage gelden niet
had gebruikt om de vereiste reis docu-
menten te kopen, maar om bestaande
schulden mee te betalen. Het gevolg was
dat de Scheepvaart maatschappij, die
de reis van de passagiers tussen Singa-
pore en Europa zou verzorgen, dezer
dagen liet weten, dat zij niet bereid was
de genoemde passagiers in Singapore
aan boord te nemen, als niet eerst de
passagegelden zouden worden betaald-
De heer T. die dadelijk door de politie
werd gehoord, bleek niet in 'staat te
zijn, om de ontbrekende fondsen aan te
zuiveren-
De afgelopen dagen zijn er door diver-
se instanties besprekingen gevoerd, ten-
einde te voorkomen, dat de passagiers
de dupe van een en ander zouden wor-
den- Het laat zich aanzien, dat men
hierin zal slagen. Naar wij vernemen
bestaat' er een goede kans. dat door
hulp van het Gouvernement en van een
ander reisbureau alhier de moeilijkhe-
den althans voorlopig zullen worden
opgelost-
N__ir wij , voorts vernemen, maakte de
heer T- er een gewoonte van om de pas-
sage van iedere groep passagiers te be-
talen met de passagegelden die hij van
een volgende groep ontving.
Daar het aantal passagiers dat bij de
heer T- boekte, de laatste tijd een da-
lende tendens vertoonde, beschikte hij
tenslotte over te weinig fondsen om
aan zijn verplichtingen tegenover de
scheepvaartmaatschappijen te voldoen.

De prijs welke ten hoogste mag wor-
den gevraagd of in rekening gebracht
bij verkoop van geïmporteerde verse
aardappelen aan het publiek bedraagt
te Hollandia:
fl. 0,85 per kilogram* bij losse verkoop;
fl 17,50 per krat van 25 kilogram;
fl 21,— per krat van 30 kilogram;
fl 35,— per krat van 50 kilogram-

plantenverspreldingsdlenst van ZPC actief
De "planten-verspreidingsdienst" van

de Zuid Pacific Commissie die in 1957
werd ingesteld, heeft zich sindsdien snel
ontwikkeld}, zo staat vermeld in het
maandelijks bulletin van de ZPC- Te-
genwoordig verzorgt het de verzending
van pjant-materiaal door heli gehelfe
pacific gebied.
Sinds oktober 1958 werden 276 verschil-
lende plantensoorten gedistribueerd
naar Amerikaans Sanioa, de Britse Sa-
lomonseilanden, de NieuweHebriden, de
Cook-eilanden, Fidji, Frans Polynesie,
Guam. Nederlands Nieuw Guinea,
Nieuw Caledonië, Niue, Australisch
Nieuw, Guinea het Amerikaanse trust-
gjebied in, de Pacific, de Wallis en Fu-
tuna eilanden en West Samoa.
De betreffende dienst ondervindt veel
medewerking van het "introduction
Station" van het departement van land-
bouw te Fidji, dat is uitgegroeid tot het
belangrijkste instituut op dit gebied in
de pacific. 'Het ontvangt van de Zuid
Pacific Commissie een jaarlijkse subsi-
die, die voor 1960 ongeveer f 10000,—
bedroeg-

Volkswagen uiterlljk gefijk, inerlijk vernleuwd
De Volkswagens die vanaf 1 augustus

de eindmontageband van de fabriek
verlaten verschillen uiterlijk van voor-
gaande typen alleen in de aanwezigheid
van knipperlichten op de voorspatscher-
men, doch bevatten een nieuwe 34 PK
motor, een carburateur met automati-
sche choke, een volledig gesynchoniseer-
de versnellingsbak, een grotere koffer-
ruimte en tal van andere nieuwigheden,
zo blijkt uit een publicatie van de Volks
wagen-fabrieken.
Men heeft bewust de bestaande caros-
serie, die "sterk functioneel" en "niet
verouderend" wordt genoemd, gehand-
haafd, hetgeen de inruilwaarde van de
oudere volkswagens ten goede komt-
De kracht van de motor is met vier
PK verhoogd en kan onveranderd met
gewone of superbenzine worden gere-
den.
De nieuwe carburateur is uitgerust met
een automatische choke in plaats van
met de tot dusverre toegepaste die een
met de band bediende luchtklep had.
De chokekabel is nu dus vervallen.
De automatische regeling van de lucht-
klep geschiedt met een thermostaat en
door middel vaneen vacuüm in de
zuigleiding.

ANP Het. hoofdbestuur van de Vereni-
ging van Indische Nederlanders heeft
aan de minister-president het volgende
telegram gezonden:
Aangezien verbreking van diplomatie-
ke betrekkingen de levensomstandighe-
den der jnaatschappelijke Nederlanders
in Indonesië wel volstrekt onhoudbaar
zal maken, verzoekt de Vereniging In-
dische Nederlanders Uw regering drin-
gend afvoer van bedoelde Nederlanders
tot het uiterst mogelijke te bespoedigen.

Communistische guerllisactivitelt in zuld vletnam
Toen Vietnam afln het eind van de

Indo-Chinese oorlog in twee zones ver-
deeld werd, bleven in het zuiden des
lands'vele goed georganiseerde en bewa
pende communisten achter. In de eerste
jaren na 1954 lieten zij weinig van zich
merken, maar sinds de herfst van 1959
is de guerilla-activiteit sterk opge-
leefd- Door politieke moordaanslagen,
overvallen op militaire en politie-pos-
ten e-d- zijn de communisten, die hun
bevelen uit Hanoi ontvangen, erin ge-
slaagd om het bestuur in afgelegen pro-
vincies tijdelijk lam te leggen en vrij
grote gebieden in hun macht te krijgen.
In één maand tijds werden naar schat-
ting 300 ambtenaren, officieren en dorps
burgemeesters om het leven gebracht.

Begin juli vond in de provincie Phong
Dinh een reeks gevechten plaats tussen
regeringstroepen en partisanen.
In acties nabij de grens van Kambodja
zijn 41 communisten gedood. Men neemt
aan, dat de tegenstander over een
strijdmacht van circa 3-500 man be-
schikt, die behalve met geweren en pis-
tolen ook met licht geschut en bazoo-
ka's is uitgerust.

De regering en de legerleiding zijn
door de recente gevechten uit hun os-
tentatieve rust opgeschikt en bereiden
een tegenactie voor. Een begin is ge-
maakt met de vorming van zgn.. land-
bouwsteden, waar de verspreid wonende
boeren een toevlucht kunnen vinden-
Ook wordt het leger gereorganiseerd:
speciale eenheden krijgen een opleiding
voor de guerrilla in de moerassen en
rijstvelden en hebben reeds enkefie suc-
cessen geboekt.

Het plaatselijk bestuur., dreigt meer
en meer overbelast te geraken, gedwon-
gen als het is om de vermoorde ambte-
naren te vervangen-
De boeren zitten tussen twee vuren,
enerzijds de beloften en dreigementen
van de communisten, anderzijds de
vrees voor represailles door het leger
en de politie, en geloven dat het de voor
keur verdient om voorlopig tegenover de
regering in Saigon de grootst mogelijke
reserve in acht te nemen.
Het komt herhaaldelijk voor. dat de
communistische partisanen steun krij-
gen van de boeren van wie velen nog
steeds in verbinding staan met familie-
leden in Noord Vietnam.

Enkele hoge ambtenaren laten pessi-
mistische prognoses horen over 'n bin-
nenkort door de communisten te onder-
nemen actie op gróte schaal, met het
doel het gehele bestuursapparaat te ont-
wrichten.
"Wat er ook gebeuren zal", zo verklaar
de een minister, "het eind is niet in
zicht. Zo lang er in het noorden een
communistisch regiem bestaat zullen
wij hier in het zuiden tegen commu-
nistische rebellen bobben te strijden-"

[Neue Zürcher Zeitung]



Laatste nieuws
De Franse regering wil met België

en Nederland spreken over de plannen
van generaal De Gaulle tot nauwere
politieke samenwerking in Europa.
Daartoe zijn de minister-presidenten en
de ministers van Buitenlandse Zaken
van beide landen uitgenodigd om naar
Parijs te komen- De vorige maand heeft
de Franse president met de Westduitse
bondskanselier over zijn plannen ge-
sproken- De minister van Buitenlandse
Zaken, mr- Luns, had naar aanleiding
van De Gaulle's plannen al besprekin-
gen met de Italiaanse minister van Bui
tenlandse Zaken Segni.

De Verenigde Arabische Republiek
heeft ingestemd met hlet verzoek van
Djakarta om de belangen van de In-
donesiërs in Nederland te behartigen-
Op zijn beurt heeft de Indonesische re>
gering er geen bezwaar tegen dat ds
Britse ambassadeur in Djakarta zal toe-
zien op de belangen van de Nederlan-
ders in Indonesië.

De Cubaanse regering hoeft op alle
punten de Nederlandse protestnota af-
gewezen betreffende onrechtmatige
maatregelen tegen de raffinaderij van
de Koninklijke Shell. De Cubaanse re-
gering heeft ook deze raffinaderij in
haar geschil met de Verenigde Staten
zonder meer genationaliseerd.

De Nederlandse regering beraadt zich
nu over de verder te nemen stappen.
I

V/an 11 tot 25 september gaat een Ne-
derlandse Handelsmissie naar de Sov-
jet Unie- Het geldt hier een tegenbezoek
voor de Russische handelsmissie die in
maart in Nederland was. De Neder-
llandse handelsmissie zali besfjaan uit
ongeveer 40 vertegenwoordigers van het
bedrijfsleven en zal onder leiding staan
van ir. Upsen, directeur van de "Schel-
de". Behalve besprekingen met de Rus-
sische handelsinstanties zullen ook een
aantal fabrieken in de Sovjet Unie wor
den bezocht-

President Soekarno waarschuwde in
een onderhoud met de Japanse ambas-
sadeur in Djakarta voor schade die de
Indonesisch Japanse betrekkingen zou-
den lijden als de Japanse regering de
toestemming voor het bezoek van de
Karel Doorman aan Japan'niet opnieuw
in overweging neemt.

OPROEP s
Passagiers voor de FAIR-SKY 1' vertrekkende van
Singapore, worden dringend verzocht zich voor
controle van hun bescheiden te melden bij
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filmprogramma

ORIËNT THEATER

vertoont heden 24-8 voor het laatst
"REVOLT IN THE BIG HOUSE"

met Getne Evans, Timothy Oarey en
Robert Blake.
Een film vol actie en spanning.
Haven morgen 25-8 en overmorgen 26-8

"THE SON OF ALI BABA"
met Tony Curtis-
Avontuur en romantiek in het exotische
Oosten.
Haven zaterdag 27-8:

"LOVING YOTJ"
met de populairste Rock en Roll zan-
ger Elvis Presley. Een film die U be-
slist niet mag missen.
Holl-Binnen heden 24-8: "RIDE A
CROOKED TRATL" met Audie Murphy
Holl.-Binnen morgen 25-8: REVOLT IN
THE BIG HOUSE" met Gene Evans-
Sentani morgen 25-B:."RIDE A CROO-
KED TRAIL" met Audie Murphy.

i

REK THEATER

vertoont heden 24-8 en donderdag 25-8
de onvergetelijke film

"I'LL MEET BV MOONLIGHT"
met Dirk Bogard en Peler Oxley-

Twee Britse officieren en een handje
vol Griekse partisanen, badden onder
de neus van 30.000 Duitse soldaten hun
aanvoerder, generaal Kreippe, ontvoerd.
Een historisch verhaal uit het gelijkna-
miig boek van Stanley Moss-

Hedenavond in REK
Binnenkort Jeff Chandler en Debra Pa-
get in de sublieme film

"BIRD OF PARADISE"

Appow shirts en Arrow sportshirts (NON IRON)
in de modernste dessins.
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TE KOOP: ■
"AGRÏA" landbouwmachine i-z.g.c- met uCO£ft£iCs
verschillende accessoires [maaien, ploe-
gen, beddingen etc] f 2000,—. Morgen serveert „DE WIGWAM" nas-
GOUDEN EI, Kota Radja, tel K Baroe si-ramas, saté, ijskoud bier-
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1. EEN TYPISTE;

2. EEN AANKOMENDE ADMINISTRATIEVE KRACHT;

SoUdtalies f/an 07.00 tok 13.30 uuc.
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