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Amerika en Rusland strijden om
hegemonie in Cuba

Naarmate de Amerikaanse druk op Cuba toeneemt versterkt Rusland zijn

invloed in dat land. Russische technici zijn in Havanna aangekomen om de Cu-
baanse arbeiders te helpen bij het iki bedrijf houden van de raffinaderijen die
enige tijd geleden door de Cubaanse regering werden genationaliseerd. Een
tweede Russische tanker is op weg naar Cuba met Russische olie aan boord.

Nadat Cuba als reactie op de weige-
ring van de grote oliemaatschappijen
om uit Rusland afkomstige olie te raffi-
neren, de raffinaderijen had genationa-
liseerd, werd de normale toevoer van
olie uit Venezuela afgesneden. Hierdoor
raakte Cuba geheel op Russische olie
aangewezen. De Russische tanker Pe-
king is op weg naar Havanna, maar
naar verluidt is hij in de Middellandse
zee voor de kust van Tunis in botsing
gekomen met een Noorse tanker. On-
danks de averij aan de boeg vaart de
Peking door. De Noorse tanker is naar
Bizerta gesleept -waar hij in dok zal
gaan. Er was al een Russische tanker
met 10.000 ton olie uit Rusland in Ha-
vanna gearriveerd.
Ook de tedhnische hulp die Cuba van
Rusland ontvangt is uitgebreid. Russi-
sche petroleuim-technici zijn via New
Vork in Cuba aangekomen om de Cu-
banen te adviseren hij het in bedrijf
hpuden van de raffinaderijen. De tech-
nici reisden op diplomatieke paspoorten.
Functionarissen van de onteigende be-
drijven verklaarden dat de bevoorra-
ding met de chemische bestanddelen die
nodig zijn om de Russische olie te ver-
werken, wellicht enige moeilijkheden
zou opleveren. Maar men verwachtte
wel dat deze moeilijkheden overwonnen
zouden worden.

Als represaille tegen de onteigening
van de olieraffinaderijen heeft Amerika
de Cubaanse suikerimporten beperkt.
Daar de Amerikaanse import van Cu-
baanse suiker geschiedt tegen een prijs
die hoger ligt dan de wereldprijs, bete-
kent dit een verlies voor Culba van tien-
tallen miljoenen dollar. De Cubaanse
premier Fidel Castro heeft echter van
zijn kant nu weer gedreigd de Ameri-
kaanse suikerfabrieken te zlullen natio-
naliseren.

Indien hij deze plannen uitvoert zal
bijna de helft van de Amerikaanse in-
vesteringen in Cuba onteigend zijn.
Intussen wijzen cijfers van het Ameri-
kaanse ministerie van landbouw uit, dat
het Communistische blok een steeds gro-
tere plaats in neemt in de Cubaanse
suiker afzet.

In de eerste 4V_ maand van dit jaar
importeerden de communistische landen

ruim 760 ton Cubaanse suiker. In de
overeenkomstige periode van 1959 -werd
in het geheel nog geen Cubaanse suiker
uitgevoerd naar dit gebied.
In__Cairo is bekend gemaakt dat de Ver.
Arabische Republiek 53.000 ton suiker
uit Cuba zal importeren. Dit wordt ge-
zien als een teken dat er tussen de bei-
de landen beter begrip groeit.

Grootste schip
Op een gdheepswerf ïn Kobe, in West.

Japan is het grootste schip ter wereld
te water gelaten, een tanker van 106
duizend ton. Het schip zal na zijn vol-
tooiing in september in opdracht van
een Liberiaanse maatschappij ruwe olie
vervoeren van het gebied van de Per-
zische Golf naar Japan.

Chinees protest
De communistisch Chinese ambassa-

deur in Indonesië, heeft een protest in-
gediend tegen het neerschieten van twee
Chinese vrouwen in een West Javaans
dorp afgelopen zondag. Een woordvoer-
der van het Indonesische leger zei dat
de schietpartij ontstond toen ongeveer
60 Chinezen trachten zich meester te
maken van de wapens van soldaten die
toezicht moesten houden op de evacua-
tie van de Chinezen uit Tjimahi. 12 ki-
lometer van Bandoeng. De Chinezen
werden verwijderd onder de wet welke
vreemdelingen verbied handel te drijven
in agrarische districten.
Volgens de woorvoerder gingen geweren
af gedurende een worsteling tussen de
soldaten en Chinezen waarbij de twee
vrouwen werden gedood.

Chinees verzoek
afgewezen

De Nepalese regering heeft een com-
munistisch Chinees verzoek afgewezen
om de Chinese troepen toe te staan 6
mijl binnen Nepalees gebied te komen
totdat de opstand in Tibet zal zijn on-
derdrukt. Deze voorstellen stroken niet
met de bepalingen van het verdrag dat
onlangs tussen Nepal en communistisch
China is gesloten.

Onder de bepalingen van dit verdrag
zullen beide partijen hun troepen 12
mijl van de grens houden. Gedurende
de laatste dagen heeft Nepal per vlieg-
tuig troepenversterkingen naar de Ne-
palese grens met Tibet gezonden.
Inmiddels melden berichten uit Katt-
rnandu dat de Chinezen het lichaam van
de bij het grensincident om het leven
gekomen Nepalese officier hebben Uit-
geleverd. Ook zijn 10 gevangengenomen
militairen vrijgelaten.

De Indiase premier Nehroe heeft gezegd
dat India alle voorzorgen zal nemen om
de gevaren die de Indiase grens bedrei-
gen, tegemoet te treden. Hij sprak in
Ladakh op de noordgrens van India.

Nogmaals Israelisch excuus
Israël heeft in een officiële nota aan

de Argentijnse regering nogmaals haar
verontschuldigingen aangeboden voor de
ontvoering van de JodenvervolgerEich-
mann. De Israëlische regering spreekt er
haar vertrouwen in uit dat de betrek-
kingen tussen beide landen niet onder
het incident zullen lijden. Een Israëli-
sche krant meent te weten dat de Isra-
ëlische minister van Buitenlandse Za
ken mevrouw Golda Meir bereid is per-
soonlijk een verzoeningsbrief naar Bue-
nos Aires te brengen.
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Remme reageert op
open brief

Professor Romme schrijft in de Volks-
krant over de open brief van de Indo-
nesische Partai Katolik aan de Neder-
landse KVP dat hij alle begrip voor de
motieven heeft maar adht met alle be-
grip en medegevoel en medeleven de
open brief ontoelaatbaar en onjuist.
De uitlating aan het adres van de KVP
politici dat van Indonesië uit gezien
het er wel eens veel op heeft geleken
of zij mededen het de Kerk in Indonesië
moeilijk te maken voelt Romme "als 'n
aanwijzing die wegens het lasterlijk ka-
rakter echt beter ongeschreven ware
gebleven".

De inhoud van de brief komt neer op:
Geejf ons Nieuw Guinea opdat bnze
president zich niet vergrijpe aan! de
belangen van de missie. Het fe krasse
taal maar afpersing of dreiging met
afpersing behoren onder geen omstan-
digheden tot de middelen waarvoor wij
gevoelig zijn.
Over de opmerkingen in de brief over
het zenden van troepenversterkingen
zegt Romme "met alle nadruk in op-
rechtheid en zekerheid waarover ik be-
schik is er voor enige ongerustheid voor
welke agressieve bedoeling of feitelijk-
heid van Nederlandse zijde ook niet de
geringste reden. De KVP en haar af-
gevaardigden zouden ook nimmer enige
medewerking aan de 'uitstippeling of
verwezenlijking van een hiervan afwij-
kend beleid geven". Wat wij wel doen
is ons te weer stellen tegen infiltraties
in het gebied dat wij beschouwen als
een deel van het Koninkrijk maar zon-
der ons deswege te begeven in contra
infiltraties.
Wat het verzoek om te praten betreft
schrijft Romme: Best, wanneer we on-
der praten iets anders mogen verstaan
dan "njet". Wanneer het enkel zou gaan
om het njet van Nederlandse zijde te-
genover iets anders dan handhaving van
de statusquo en of wanneer het enkel
gaat om het njet van Indonesische zijde
tegenover iets anders dan inlijving van
Nieuw Guinea bij Indonesië valt er niets
te praten. Wie met ons overleggen wil
of onze politiek van zelfbeschikking op
een andere manier kan voeren zal bij
ons altijd gehoor vinden al lopen we
er niet om te leuren en zal bij elk
overleg blijken dat het ons ook in dit
geval met handhaving van het zelfbe-
schikkingsrecht heilige ernst is.
Commentaar op verklaring

Admiraal Burke
Het Vrije Volk schrijft: Adb^rkal

Burke liep met forse passen door de
porceleinkast waarin Nieuw Guinea
ligt sinds het uit de ijskast is gehaald.
Wij nemen aan dat de admiraal bedoel-
de vriendelijke dingen te zeggen zonder
te beseffen op welke tenen hij gjng
staan. State Department begon haastig
met het aanvegen van de gemaakte
brokken^

De Nederlandse regering zal hebben
te antwoorden op de vraag van het
Tweede Kamer lid De Kadt. Het hele
incident maakt immers de indruk van
een klein stunt je. Heeft men van de
hoffelijkheid van Admiraal Burke mis-
bruik gemaakt door hem dingen te la-
ten zeggen die men wel graag wilde
horen, zondter acht te slaan op de con-
sequenties?

Nieuws uit Fakfak
Advies uitgebracht
inzake in te stellen

streekraad
De Fakfak-bode wijdt een aantal ar-

tikelen aan het verloop van het over-
leg in de adviesraad voor de onderafde-
ling Fakfak, dat dezer dagen heeft ge-
resulteerd in een advies aan de gouver-
neur met betrekking tot de instelling
van een zelfstandige gemeenschap als
bedoeld in artikel 122 van de bewinds-
regeling.

De Adviserende Raad voor Fakfak
werd ingesteld bij besluit van de gou-
verneur dd. 21 oktober 1958. Reeds tij-
dens de eerste gewone vergadering
bleek de instelling van een werkcommi-
tee gewenst. De verspreide woonplaat-
sen van de leden die immers uit de ge-
hele onderafdeling afkomstig waren
maakte het onmogelijk om regelmatig
in volledige vergadering bijeen te ko-
men. Het werkcommitee dat gekozen
werd bestond uit vijf man. De notulen
van hun besprekingen werden achteraf
aan alle leden van de raad toegezonden
zodat ook zij hun mening ten aanzien
van het besprokene konden vormen en
op de vergadering in pleno konden zij
later die mening naar voren brengen.
Het feit dat het advies reeds na een
jaar kon worden uitgebracht, mag voor
een groot deel worden toegeschreven
aan de ijver van het werkcommitee.
Over het algemeen waren de leden
slechts weinig bekend met de begrippen
als autonomie, verkiezingen, kiesmannen
etc. die bij de demokratisering van het
bestuur hun intrede doen. De verduide-
lijking van een en ander kwam bijna
geheel voor rekening van de voorzitter.

Reeds na de eerste besprekingen bleek
dat men unaniem van mening was dat
er een zelfstandige gemeenschap diende
te komen, hoewel men zeer goed inzag,
dat de bevolking van het ressort nog
vreemd stond tegenover deze materie.
Van gjroot belang was echter het motief,
dat men niet wjilde achter blijven bij
streken als Biak- Noemfoor. In ieder ge-
val wilde men proberen een begin te
maken met het regelen van eigen Zaken.
Van belang bleek bij de beraadslagin-
gen dat de leden in de informele dor-
penraden, die per radjaschap waren in-
gesteld, toch reeds de voordelen van
het zelfstandig beslissen in eigen zaken
hadden leren kennen.

De vaststelling van de taak van de
raad had nog al wat voeten in de aarde.
De autochtone leden wilden die taak zo
beperkt mogelijk houden, aangezien zij
vreesden dat hun krachten anders on-
toereikend zouden zijn. De steun van de
overheid werd als een onmisbare factor
erkend. Men werd het eens over een
taak die in het begin nog van zeer be-
perkte aard zou zijn en die geleidelijk
zou worden uitgebreid, naarmate de
raad in de practijk ervaring had opge-
daan.

De taakomschrijving waarover men
het eens werd luidde:
"Het regelen van eigen huishouden en
het toezicht houden op de reeds inge-
stelde of nog in te stellen dorpenraden
en in deze raden een zelfstandig bestuur
in te stellen en de taak, bevoegdheden
en samenstelling van deze dorpenraden
nader vast te stellen."

De Fakfak-bode merkt op, dat uit deze

omschrijving blijkt dat de dorpenraden
een ondergeschikte positie in zullen ne-
men ten opzichte van de toekomstige
streekraad.

Er blijkt echter tevens uit, zo komt
het ons voor, dat men door het verlenen
van reële bevoegdheden aan de dorpen-
raden, aansluiting zoekt bij de traditio-
neel gegroeide verdeling van de onder-
afdeling Fakfak Jn Radjaschappen. Van
de huidige dorpenraden, is die van het
radjaschap Fatagar de belangrijkste.

Nieuws uit Manokwari
Op 22 juni vond een algemene leden-

vergadering plaatst van de sociëteit
"Juliana". Het belangrijkste agenda-
punt was de verkiezing van een nieuwe
voorzitter. Met grote meerderheid werd
de candidaat van het bestuur, de heer
Zoutendijk, als zodanig gekozen.

Na de slakkenplaag die in Manokwari
nog al wat meningsverschillen tussen
de kolonisten en de landbouwvoorlich-
tingsdienst heeft doen ontstaan, is er
nu in Manokwari een plaag van groene
rupsen geconstateerd. Tuinders werden
door een collega d.m.v. een ingezonden
stuk in "De Lens" uitgenodigd hun er-
varingen met bepaalde bestrijdingsmet-
hoden bekend te maken opdat anderen
er van kunnen profiteren.

Het hoofd van de landbouwvoorlich-
tingsdienst te Manokwari heeft bekend
gemaakt dat de opkoopprijzen van ca-
cao te Manokwari en Ransiki verlaagd
worden. Dit is noodzakelijk geworden
door de daling van de cacao-prijzen op
de wereldmarkt gedurende het jaar 1959
die sindsdien niet meer door een stij-
ging werd gecompenseerd.

De landbouwvoorlichtingsdienst te
Manokwari heeft tot voor kort in te-
genstelling tot die in andere delen van
Nieuw Guinea, een prijs uitbetaald van
4 cent per kolf en voorts het transport
en de ontbolsteringswerkzaamheden
voor zijn rekening genomen. De dienst
rekent voor, dat voor de opkoop reeds
f 1,45 per kg. marktproduct wordt uit-
gegeven, terwijl er dan maar 30 cent
overblijft voor het transport van de
kolven van de tuinen naar de fermen-
teerinrichting, de werklonen bij het ont-
bolsteren en het fermenteren en alle an-
dere kosten die gemaakt moeten wor-
den. Met ingang van 1 september komt
de opkoopprijs dan ook te liggen op drie
cent per kolf.

In sommige cacaoproducerende delen
van Nieuw Guinea wordt een andere
opkoopregeling gevolgd. Te Seroei
worden van de cacaokweker niet de
kolven maar de pulp opgekocht. Öe
kolven worden daar door de kweker
zelf ontbolsterd en hij levert depulp aan
de fermenteerinrichting voor 40 et. per
kg.

Politieberichten Hollandia
J.M. te Hamadi heeft aangifte gedaan

van diefstal van f 52,— uit zijn broek
die in de GAD garage aan de Oranfle-
laan had achter gelaten.

D.K.V. deed aangifte van het feit dat
hij op de strandweg bij Base G werd
aangereden door een tegenligger, die na
het gebeurde echter doorreed.

Proces Verbaal werd opgemaakt tegen
J.W.B, inzake oplichting voor een be-
drag van f 180,—

vervolg op pag. 4



Chinees spookbeeld

Het [nog merendeels verborgen] be-
staan van gespannen betrekkingen tus-
sen Peking en Moskou is in toenemende
mate een factor van betekenis in de in-
ternationale politiek aan het worden.
Er zijn -weliswaar geen mogelijkheden
cm de gedachten van Chjroestsjof of Mao
te lezen maar een zekere sleutel kan
men toch wel vinden in de algemene
lijn van de politiek van beide landen.

Ongetwijfeld hebben vele Amerikaan-
se waarnemers van de communistische
wereld het idee gehad, dat er geen es-
sentiële verschillen zouden bestaan tus-
sen de beide regimes. Rusland en China
werden als twee helften van een we-
reldomspannende communistische sa-
menzwering met een hoofdkwartier in
Moskou beschouwd.

Deze opvatting blijkt veel te simplis-
tisch te zijn, omdat zij belangrijke ver-
schillen, gebasseerd op nationale tradi-
tie, cultuur, geopolitiek en afwijkingen
in leer en doelstellingen, ih de schaduw
stellen.

De Chinezen worden in dit stadium
van sociale ontwikkeling gekenmerkt
door een Cromwelliaans puritanisme.
De mannen en vrouwen werken in
blauwe overalls, in groepen, en leven in
barakken. Het zijn de "blauwe mieren".
In scherp contrast hiermee gaan de
Russen steeds meer van het leven genie-
ten; zij nodigenDior uit naar Moskou.
Zij keren het communistische gemeen-
schapsleven steeds meer de rug toe en
vinden vreugde in de particuliere be-
slotenheid van eigen buitenhuisjes, eigen'
auto's. Westerse kleding en Amerikaan-
se dansplaten raken in trek.

In de communistische maatschappij
zijn dit geen onbelangrijke zaken.
Deze ontwikkeling is zowel gevolg als
oorzaak van de politiek van de regering.

In de Volksrepubliek China zijn op
het land communes ingevoerd, zoals de
Franse utopische socialist Föurier zich
die ruim honderd jaar geleden had
voorgesteld. Deze communes worden nu
ook in de steden ingeschakeld. De Rus-
sen hebben dit stelsel kort na hun revo-
lutie beproefd maar snel verlaten. Zij
zien er niet veel in en dit was dan ook
een reden voor een nauwelijks verholen
fel dispuut tussen Peking en Moskou.

China's directe doel is het industriële
potentieel van Engeland te bereiken.
Het staat daarbij nog voor geweldige
opgaven, op allerlei gebied. Kans van
slagen heeft men slechts wanneer men
de bevolking onder spanning houdt. De
bronnen van de nationale energie zijn
beperkt. Een van de gemakkelijkst te
exploiteren krachtbronnen is superpa-
triotisme, jingoisme, opofferingsgezind-
heid voor het moederland, dat "in ge-
vaar" verkeert.

Peking kan niet toestaan dat de inter-
nationale spanning afneemfe Dit ver-
klaart zijn houding jegens zowel de Ver.
Staten als jegens India, Burma, Indone-
sië, Tibet. De Chinezen verwerpen de
meer praktische opvattingen van
Chroestsjof.

Zijn de conflikten tussen Moskou en
Peking voldoende om beide grote mo-
gendheden uit elkaar te drijven? Op
korte termijn waarschijnlijk niet.

leder land beseft nog zeer duidelijk dat
het tezamen met de ander veel meer
druk in de wereld kan uitoefenen dan
afzonderlijk.

Maar op langere duur ziet het er an-
ders uit. Dan zal zich het cumulatief
effect van tegenstellingen en conflicten,
die reeds nu bestaan, openbaren in een
meer gespannen verhouding. In 1975 zal
China ongeveer een miljard zielen heb-
ben, de Sowjet-Unie ongeveer 264 min*
En in 1975 zal de Chinese economie van
dezelfde orde zijn als die van de Sow-
jet-Unie in 1939. China zal dan een ge-
weldige mogendheid zijn en de balans in
de Chinees-Russische alliantie zou dan
wel eens kunnen doorslaan naar het
Oosten. Meer dan wie ook kunnen juist
de Russen bemerken, hoe snel de Chine-
zen zich ontwikkelen. Er zijn reeds nu
Russen die van mening zijn dat de tijd
niet ver is, waarop de Ver. Staten en de
S.U. hun geschillen moeten regelen om
daarna gezamenlijk de dreiging van
China te kunnen weerstaan.

Hoe het zij, duidelijk is, dat de Chi-
nese reus een grote en toenemende in-
vloed uitoefent op het diplomatieke
schaakbord van de wereld.

Voor de Balie
"Die reilt zich wel"

DE NIEUWE jongste bediende legde
zijn benen op het schrijfbureau, klaar-
blijkelijk vermoeid na het eerste uur in
zijn verse betrekking. Hij hield een pas-
serende oudere collega aan en zei dat
de baas een vent van niks was, een op-
geblazen zeepbel, die bij het eerste
zuchtje wind uiteen zou spatten. lemand
die meneer was van de zweetdruppels
van het personeel. Wiens dure wagen
als het ware gestookt werd met het
bloed van jongste bediende, in plaats
van met benzine.

De oudere luisterde verrast_en enigs-
zins uit het veld geslagen. "Hoe kom je
in 's hemelsnaam aan die onzin?" vroeg
hij verbaasd.

"Dit is geen onzin", antwoordde de
knaap konder blikken of blozen, "dit is
de zuivere waarheid. Die uitbuiter zit
daar maar in zijn privckantoor dure
sigaren te roken. Hij wenkt en het per-
soneel draaft. Hij zïet ons nog niet eens
staan. Ik werk hier al meer dan een
uur, en ik heb hem nog niet eens ge-
zien! En kijk nou, eens uit het raam. Zie
de zon schijnen. Mijn vriendje gaat
vandaag kamperen. En ik mag niet mee.
Ik moet werken om die uitbuiter nog
rijker te maken."

De volwassen luisteraar had zich in-
middels enigszins hersteld van de
schrik. Hij keek streng en zei' mopperig:
"Zulke theorieëjn moet je maar uit je
hoofd zetten. Allemaal onzin wat je
daar zegt. Kuiken! je bent nog niet eens
goed droog achter je oren. Hou je
mond!"

"Kuiken?" riep de knaap geërgerd.
"Man, laat naar je kijken! Je bent een
slome sufferd, daar! Dat jij in al die
jaren nog niet in de gaten hebt wat ik
in een uur heb gezien. Uitslover!"

Thans strekte de volwassene de hand
uit, greep de jongen' bij de kraag en

_«eed wat de vader van de knaap had
behoren te doen. Hij legde hem over de
knie en diende hem een ferm pak slaag
toe. "Daar heb je je salaris!" riep hij
buiten adem na afloop van de kastij-
ding. "En nu de deur uit, mars!" Het
wajs namelijk de baas zelf, die de nieu-
we jongste bediende de deur uit werkte
zoals hij in jeugdiger dagen doelpunten
maakte in het eerste.

In de straat surveilleerde een politie-
man, en de ontslagene repte zich naar
deze dienaar van Hermandad om zijn
beklag te doen. "Ik kon toch niet weten
dat het de baas was?" zei hij huilerig
toen hij als getuige bij de politierech-
ter moest komen.

De baas stond rustig in het verdach-
tenibankje. "Het Juchtte beslist op", zei
hij, "Zo nu en dan heeft een mens zon
opkikkertje nodig".

"Maar dan moet U zich toch niet aan
Uw personeel vergrijpen", zei de rech-
ter streng.

"Daar maak ik ook geen gewoonte
van", zei de baas. "Dit is pas de eerstekeer. Waarschijnlijk is het ook de laat-
ste keer, hoewel het goed bevallen is.
Hij wordt wel een goede kracht in de
zaak".

"Goede kracht?" riep de rechter ver-baasd, "en U hjebt hem ontslagen!"
"Jawel", zei de baas, "maar ik hebhem weer aangenomen ook. Later op de

dag herinnerde ik me, dat ik mijn loop-baan precies zo ben begonnen. Alleenhad ik het geluk niet tegen mijn werk-gever te praten. Toen heb ik hem maarterug laten komen. En ik moet zeggendat hij goed zijn best doet. Die grote-
mensenallures gaan er een beetje af.Ik heb een hekel aan slijmerige jongens.
Deze redt zich wel."

"Laten we er maar niet langer overpraten", zei de rechter. "Tientje boete".

Nieuwtjes uit Nederland
—Een reisbureau dat chartervluchtennaar de Balearen organiseert voor va-kantiegangers gaf een dezer dagen aanalle passagiers van een chartervliegtuisduizend pesetas ten geschenke. Het deeddit omdat het zijn 250ste chartervluchtWas Duizend pesetas zijn ongeveer 65gulden waard,.
—In Artis te Amsterdam heeft het nijl-paard Ansje het leven geschonken aaneen welgeschapen dochter. Artis heeftnu vijf nijlpaarden.
—De synode van de Nederlandse Her-vormde Kerk behandelde een rapport
over het verschijnsel dat te veel predi-kanten te lang op een standplaats blij-ven, tot nadeel van hen zelf en hun ge-meenten. Er is voorgesteld een raadvoor mutaties in het leven te roependie een register van overplaatsingenbijhoudt.
—De KNVB heeft een miljoen guldenbeschikbaar gesteld voor de bouw vaneen sporthal. Dit geld is afkomstig uitde voetbaltoto. Dit gebaar is niet geheel
vrij van propaganda: Als de toto straks
in de Tweede Kamer wordt behandeld,
kan men tenminste zeggen dat deze in-
stelling ook aan de andere sporten ten
goede komt. De gemeente Hilversum
heeft zich overigens het Britse paviljoen
op de Brusselse wereldtentoonstelling
als sporthal aangeschaft.

Vervolg op pag. 4



In de nacht van maandag op dinsdag
werd Mej. C.B. wakker van een haar
onbekend persoon die zich in haar huis
bevond, maar ijlings weer vertrok met
medenemen van een waszak met vuil
ondergoed, een buskaart, een koffjpkan
en een blik Pelao.

Nieuwtjes uit
Nederland

—Op het Binnenhof in Den Haag is voor
het eerst het openluchtspel Bruiloft op
het Binnenhof opgevoerd. Dit spel heeft
tot thema de gebeurtenissen rond het
huwelijk van Frederik Hendrik en
Amalia van Solms.

—Professor van den Berg, Hoogleraar in
het staatsrecht te Amsterdam, heeft
zijn afscheidscollege gehouden, dat han-
delde over de demokratie in Nederland.
Van links wordt de demokratie in Ne-
derland nauwelijks bedreigd aldus prof.
Van den Berg, maar van rechts is de
situatie wat dreigender. Om zijn woor-
den aan te halen:
Hier te lande vindt een bepaald soort
rancune-journalistiek en schampere
tijdschriftvulling waarin gesmaald
■wordt op ons demokratisch bestel, een
groot en gunstig onthaal bij een won-
derlijk groot deel van ons volk. Het
schijnt tot de banton te horen deze
lectuur te consumeren. Maar, aldus
Prof. Van den Berg, men beseft dan niet
dat juist dit gesmaal de weerstand tegen
een bepaling van het fascistische expe-
riment systematisch verzwakt.

—De oppervlakte akkerland in Neder-
land steeg vorig jaar met 6000 Ha. Er
was een verlies door wegenaanleg en
stadsuitbreiding maar een aanzienlijke
winst doordat de polder Oost Flevoland
voor een groot deel in duituur werd ge-
bracht.

—Ten Oosten van Rotterdam begint men
binnenkort met de bouw van een brug
van bijna anderhalve kilometer over de
Nieuwe Maas. Hij krijgt de naam Brie-
menoordbrug en verbindt Kralingse
Veer met IJsselmonde. Er zal ongeveer
drie jaar aan gebouwd worden en de
kosten worden geraamd op 45 miljoen.
Het zal een belangrijke schakel worden
in de autoroute Noord-Zuid.

—In Texel is een nieuwe automatische
telefooncentrale in gebruik genomen.
Het aantal telefoonabonnees dat nog
niet geautomatiseerd is bedraagt nog
geen half procent van het totaal.

—Het gaat goed met de schatkist van
Nederland. Volgens gegevens die in den
Haag bekend werden gemaakt bedroe-
gen de belastinginkomsten over de eer-
ste vijf maanden van dit jaar reed!s 4)00
miljoen gulden meer dan vorig jaar.
Niet minder goed gaat het met met de
Rijkspostspaarbank die in het tweede
kwartaal van dit jaar het spaartegoed
met 48 miljoen zag stijgen). De levens-
verzekeringsmaatschappijen zagen een
stijging van de betaalde premies van
een miljoen.

Bloemlezing uit brieven binnengekomen
bij de Dienst Huisvesting van de gemeente

Amsterdam.

—Mijn vijftienjarig zoontje slaapt nood-
gedwongen bij zijn dertienjarig twee-
ling zusje in de kamer.
—Toen lag. ik mij neer om U enkele let-
ters toe te dienen.
—Ik vraag U niet om 'n woning, want
die heb ik. Daarom vraag ik U om een
andere -woning.
—De hond blaft de gehele dag en met
de kat is 't zelfde geval.
—Ik moet elke dag bevallen en zodoen-
de wordt mijn woning te klein.
—Reeds 6 jaar ben ik getrouwd met een
kind van 2Va jaar.
—Wilt U naar mijn bovenkamer kijken,
die zit vol met beesten.
—Mijn vocht dringt door de vloer van
de slaapkamer van mijn moeder, die he-
lemaal beschimmeld en verrot is.
—Aan de ene kant ben ik in verwach-
ting en aan de andere kant regent 't in.
—Er is hier geen plaats meer om de was
te drogen, mijn vrouw zit al dagen lan .
met haar goed omhoog maar er is nog
niemand komen kijken.
[Uit Nederlands blad "De Nieuwe We-
reld" dat in Australië wordt uitgegeven
voor Nederlandse emigranten]

Wegens vertrek te koop aangeboden
een goed onderhouden

JEEP
[bouwjaar 1953] met zo goed als nieuwe
banden.
Te bezichtigen van 17.00 — 19.00 Uur
Moes, Hospitaalweg, Hollandia-Binnen
telf. nr. 102.

n0.1901

filmprogramma
ORIËNT THEATER

vertoont heden 6-7 voor het laatst
"HOLD BACK THE NIGHT"

met John Parfyn|e), Mona Freeman en
Peter Graves.
50 Mijlen scheidden hen van de kust . .
De afstand tussen leven en dood; Elke
seconde in gevaar door aanvallen van
Chinese soldaten.
Haven morgen 7-7: "RAWHIDE TRAIL"
met Rex Reason en Nancy Gates.
Holl.-Binnen morgen 7-7: "BELANTA-
RA" met Normadiah.
Sentani morgen 7-7: "HOLD BACK
THE NIGHT" met John Payne.

REK THEATER
vertoont heden voor het laatst de film:

"MARDI GRAS"
met Pat Boone, Christine Oarere, Cary
Crosby en nog vele anderen.
Donderdag 7-7 en vrijdag 8-7 de span-
nende film

"12 UUR ANGST"
met Jozo Laurencic, Ljuba Tadic, Se-
verin Bjeli'c en Niköla Ivkonic.
Een film die U ruim l*/i uur een formi-
dabele spanning zult bezorgen, moed,
heldhaftigheid van een jong kind, zoals
U nooit tevoren gezien hebt.
"12 UUR.ANGST" is uitgebracht door
Actueel Film.
Leeftijd 18 jaar.
Spoedig de film:

"DE ZWARTE ZWEEP"
Een verhaal van het sdhrikbewind der
ZWARTE ZWEEP.

MULO-zaal Noordwijk. Zaterdag 9 juli
kinderfilm

"DE VLIEGENDE SCHOTELS"
Entree ZIGO-leden f 0,75; niet leden
f 1,—. Aanvang 18.30 uur. Toegfemgs-
kaarten vanaf donderdag verkrijgbaar
bij mevr. Matray, van der Crablaian
Noordwijk.

n0.1365

Te koop aangeboden:
Stenen woonhuis hoogste punt dok IX
landzijde. R.v.O. aangevraagd op plus
minus 1650 M2.
Plaats voor tweede woning van gelijke
type.

ROESKE, TELF. HOLL. 497
no. 1860

feaentie-s
Sentifar [geb. Ponne] Zaterdag 9-7
ROULETTE, aanv. 21.00 uur.

no. 1858
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I MUZIEK FESTiüAL I
Komt U allen ! Komt U allen !

Zaterdag 9 juli aanvang 20.00 uur. in E.D.O. Clubhuis.
Verschillende Bands o.a.

Jl. C. en four
Jïve Rockets.

Uolly "G"
Woodys trëo

The Blue Bird's.
EN NOG VELE ANDEREN.
Kaarten a F. 3.- verkrijgbaar bij :

Boekhandel TERLAAK Hollandia
en bij den Heer DUNGENSILLE H'dia-Binnen.

Na afloop Bal verzorgd door de drie welbekende bands met verschillende
aftractifs.

-^== ■ —■ ~ = — "
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GEBOREN:
IRENE

dochter van
P.N. Evenhuis

G.J Evenhuis-Wiegers
Hollandia, 4 juli 1960
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