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Premier Menzies pleit opnieuwvoortijdig
zelfbestuur voor nieuwGuinea

De Australische premier, Robert Menzies heeft opnieuw als zijn mening ver-
kondigd, dat het beter is Australisch Nieuw Guinea zelfbestuur te geven dan
te wachten tot er relletjes uitbreken. De Australische minister voor de Ter-
ritories,, Paul Hasluck die ter voorbereiding van de hervorming van de wet-
gevende vergadering in Port Moresby vertoeft, heeft gezegd dat hij een grote
mate van een-stemmigheid heeft kunnen constateren inzake de in te voeren

hervormingen op politiek gebied. !
De Australische premier, Robert Men-

zies heeft op een verkiezingsbijeenkomst
in Melbourne gezegd, dat zijn regerinS
werkt aan een plan om Australisch
Nieuw Guinea zelfbestuur te geven. Een
vijandelijk Nieuw Guinea zou voor ons
dodelijk zijn, voegde hij eraan toe, en
ik geloof dat wij beter zelfbestuur kun-
nen geven dan af te wachten totdat er
relletjes uitbreken.
VOORBEHOUD

Menzic:-. maakte evenwel direct een
groot voorbehoud door op te merken
dat Oostelijk Nieuw Guinea zichzelf niet
eou kunnen besturen, voordat het in
zekere mate is geïndustrialiseerd. Ook
zal de bevolking eerst een zekere le-
venstandfajard moeten hebben, die zij
op eigen kracht kan handhaven.

Minister Hasluck, de Australische mi-
nister voor de Territories, hield gisteren
voorbesprekingen ovjer de samenstel-
ling van de wetgevende vergadering
voor Papua/New Guinea. Hij vertelde
in Port Moresby dat hij met honderden
autochtonen had gesproken tijdens
zijn reis door het terriitory. Er! was
over het algemeen overeenstemming

Kenedy demokratisch
kandidaat voor Am.

presidentschap
De conventie van de Amerikaanse de-

mocratische partij heeft gisteren in Los
Angelos, senator John Kennedy al bij
de eerste stemming gekozen tot haar
kandidaat bij de komende presidents-
verkiezingen!.

Aanslag op Kishi
De Japanse premier Kishi is gisteren

in Tokio op het moment dat hij zijn
woning wilde binnengaan, met een dolk
gestoken.

Hoewel de verwonding niet ernstig
was, heeft de premier veel bloed ver-
loren. Hij werd in bewusteloze toestand
naar het ziekenhuis gebracht. De dader
is gearresteerd.
Het congres van de conservatieve par-
tij van Kishi had eerder op de dagin plaats van de premier, Hayato Ikedagekozen tot voorzitter.

over de gedachte dat het aantal
ambtelijke leden zou worden terugge-
bracht en het aantal andere leden zal
worden verhoogd. /
UITEINDELIJK DOEL

Er bestond ook overeenstemming
zo zei hij over het uiteindelijke
doel, dat moet bestaan, uit een normale
verkozen raad, waarin autochtonen, half
Woeden en Euj
rechten zullen hebben. Minister Has-luck zei dlat men het er over het alge-
meen over eens was, dat de huidige
hervorming slechts een fase zal zijn
in de politieke ontwikkeling en dat deze
na twee of drie jaar nog eens in ogen-
schouw dient te worden genomen.

Er is een algemeen streven naar een

samengaan van autochtonen en niet
autochtonen in de ontwikkeling van het
gebied, zo voegde hij er aan toe.

PROTEST
De Sovjet Unie heeft geprotesteerd

tegen wat het noemt de Belgische inter-
ventie in de Kongo. België) wordt door
Moskou van agressie beschuldigd. Het
mengt zioh even als andere westelijke
mogendheden onder de dekmantel van
de Verenigde Naties in de binnenlandse
aangelegenheden van de jonge staat

Kongo. Zij willen verder door de af-
scheiding van de rijke provincie Katan-
ga de jonge republiek om de hals bren-
gen.

Het vervoer van de' vluchtelingen per
vliegtuig naar Europa is nog in volle
gang. Een uitzondering vormt Katang
waar tal van Europeanen, gevlucht naar
Rhodesia naar hun werk terug keren.

In andere delen van de Kongo is de
spanning nog zeker niet verminderd,
en wordt op de Europeanen aandrang
uitgeoefend het land zo spoedig moge-
lijk te -verlaten. De Belgische troepen
die nog voortdurend worden versterkt
hebben opnieuw op verscheidene plaat-
sen de muitende Kongolese militairen
onder bedwang gekregen.

Maar ook in de omliggende landen
dringen de regeringen erop aan dat de
v^uchtelinjgfen zo snel mogelijk naai;

Europa doorreizen omdat men in eigen
land ook spanningen verwacht.

Hamarskioeld wil UNO -troepen
naar Kongo sturen

De Veiligheidsraad is woensdag begonnen met de bespreking van de toestand
in de Kongo. Dit gebeurde op initiatief van secretaris generaal Hamarskioeld
nadat de regering van Kongo, België van agreSfeie had beschuldigd en om
militaire hulp van de Verenigde Naties had gevraagd om de Belgische troepen
uit het land te verdrijven^.

België had er intussen geen twijfel
over laten bestaan dat het bereid is deze
troepen terug te trekken zodra orde en
rust zijn hersteld of door BelgiSscbe
troepen, of wel door Kongolese of inter-
nationale. Hamarskioeld verklaarde dat
de aanwezigheid van Belgische troepen
in Kongo een bron van binnenlandse,
en mogelijk ook van internationale
spanningen zal zijn. Hij drong aan op
een machtiging om troepen van de Ver-
enigde Naties naar de Kongo te zenden
en vroeg de raad daarover een snel be-
sluit te nemen.
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Hos dit jaar ruim 70 nieuwe woningen
in Van Heulz-complexteHollandia

De stadsuitbreiding van HoUandia vindt gestadig voortgang. Om de waarheid
van deze uitspraak gedemonstreerd te zien, behoeft men slechts de weg naar
het Van Heutzkamp op te rijden, waar het ene terras na het andere tegen de
berghelling wordt aangelegd. De term Van Heutzkamp is al geen voldoende
nauwkeurige aanduiding meer voor hen die zich met de vormgeving van deze
nieuwe wijk bezig houden. Bij de RWD wordt dan ook gesproken over Van
Heutzkamp I, 11, 111 en IV. In de loop van dit jaar zullen daar meer dan ze-
vss&g woningen worden gebouwd.

HOUTBOUW
Het Van Heutzkamp I bestaat nu,reeds

u,it 40 woningen en daar zullen
er nog 7 bij komen. Van Heutzkamp II
111, en IV zullen dit jaar nog worden
bebouwd met respectievelijk 20, 31 en
13 of 14 woningen. Al deze nieuwe hui-
zen zullen van een nieuw ty,pe 4 en 5
zijn. In tegenstelling tot wat tot nu toe
gebruikelijk was, zullen dit geen kop-
pelwoningen zijn maar alleenstaande
huizen.

Dit zal de privacy van de bewoners
ongetwijfeld zeer ten goede komen. Een
grote verandering is voorts, dat deze
nieuwe woningen van hout zullen wor-
den opgetrokken.

De serie Van Keutzkampen is een
van de uitlopers van Hollandia die zo
langzamerhand de top van de eerste
heuvelrug naderen. De bovenste terras-
sen liggen reeds zo hoog, dat de bewo-
ners er in de toekomst heel weinig zul-
len merken van de rest van Hollandia.

Over alles wat beneden gelegen is
heen, heeft men een wijd uitzkbt op de
Oceaan.

De weg die deze nieuwe terrassen
met elkaar en met de rest van Hollan-
dia verbindt, kronkelt zich voorbij de
nieuwe woonwijk het bos in|, en al
spoedig bereikt hij dan plaatsen waar
van de zee helemaal niets meer te zien
is. Naar wij vernemen is het echter
niet de bedoeling dat daar ook woon-
huizen worden gebouwd. Deze weg
dient slechts als toegang tot het zgn.
Pinksterbivak, waar de chloreerinstalla-
tie van de Hollandiase waterleiding
staat.
VARENVALLEI

Wel bestemd voor het openleggen van
nieuwe bouwterreinen is de weg die
Dok V met Dok VIII zal verbinden.
Over twee weken hoopt met meï de aan

leg van de eerste anderhalve kilometer
daarvan te beginnen. Hierdoor zal de
zgn. Varenvallei ontsloten worden, die
volgens deskundigen een prachtig bouw-
terrein vormt voor ongeveer honderd
woningen. Het terrein is al opgemeten
en men is nu bezig om de hoogteteke-
ningen gereed te maken om aan de hand
daarvan het terrein te kunnen verka-
velen.

Kleinere projecten waar men de
laatste tijd activiteiten kan waarnemen
zijn het zgn. Boslaanproject; het ter-
rein is reeds bijna bouwrijp en daar zul-
len verrijzen: een d&ecteurs woning,
vier. type 3 woningen en twee woon-
blokken voor vrijgezellen bestaande uit
in totaal 16 appartementen;
en voorts het terrein beneden de Chr.
Lagere school in Noordwijk, waar woon
ruimte voor vier vrijgezellen wordt ge-
schapen.

Tenslotte zal dit jaar het Hemelpoort
compltex te Noordwijk worden afge-
bouwd.

Met deze opsomming zijn niet alle
bouwwerkzaamheden in Groot Hollan-
dia genoemd. Hamadi, Polimac, Hol-
landia-Binnen, Sentani zullen binnen-
kort 'ook in meer of mindere mate
bouwactiviteiten te zien geven.
Daarover willen wij een volgende keer
meer bijzonderheden geven.

FAO. begint actie tegen de
voedselschaarst

Rome, Reuter: De directeur-generaal
van de F.A.0., dr. Sen,. heeft te Rome
aan het begin van de wereldcampagne
tegen de honger 'n oproep tot alle lan-
den waarin erop wordt aangedrongen de
grote voedselbronnen te gaan ontginnen
die overal in de wereld nog onaange-
boord liggen. In deze oproep wordt erop
gewezen dat de wereldbevolking sneller
toeneemt dan ooit tevoren en wel in het
bijzonder in gebieden waar de voedsel-
voorziening gebrekkig is-
Het kernprobleem is niet overbevolking
maar onderproduktie, zei Sen. Behalve
Koningin Julian'a hebben op de ope-
ningsdag ook de Paus en staatshoofden
of regeringsleiders van andere landen
boodschappen gestuurd waarin zij de
campagne die vijf jaar zal duren, steu-
nen.

Prof. Oomen over de honger

Amsterdam ANP "De propaganda
t.b.v. de achtergebleven gebieden in ons
land geeft van de voeding in de wereld
dikwijs een onwaarachtige en een on-
waardige indruk". Deze mening verkon-
digde de arts-nutritionist dr- H.A.P.C.
Oomen in de aula van de Gemeente-
Universiteit van Amsterdam, waar hij
zjn ambt van bijz. hoogler. in de voe-
dingsleer in de tropen aanvaardde met
het uitspreken van een rede over "Ar-
melijke voeding in tropische gebieden".
De nieuwe hoogleraar is benoemd van-
wege het Kon. Instituut voor de tropen.
Prof. dr. Oomen is het niet met de door
Lord Boyd Orr, oud-hoofd van de FAO,
gelanceerde mening eens, dat tweederde
van de wereldbevolking honger lijdt.
"Op enkelje percenten na komen de vol-
wassenen overal ter wereld biologisch
gesproken voldoende aan de kost" zo
zei hij- "Het grootste en meest univer-
sele gebrek aan voeding is kwalitief,
niet kwantitatief". Hoewel prof. Oomen
heJL in medisch opzicht met prof. Orr
riet eens was, meende hij wel dat er in
de wereld sprake is van een economisch
culturele honger. "Deze is moeilijker te
verstaan, maar in wezen even ernstig
als de honger die Orr bedoelt", zo zei
prof. Oomen- Hij beschouwde "ons on-
vermogen, laat het niet zijn onwil" om
de contrasten te verzachten, als 't pijn-
lijkste probleem van deze tijd.

Dr.C.L. Patijn heegferaar
te utrecht

Dr. CL. Patijn, lid van de Tweede-
Kamer der Staten-Generaal voor de
Partij van de Arbeid is benoemd tot
buitengewoon hoogleraar aan de Rijks-
universiteit te Utrecht. Dr. Patijn zal
in de faculteit der rechtsgeleerdheid
onderwijs geven in het volkenrecht. Hij
treedt als zodanig op naast de gewoon
hoogleraar in het volkenrecht, prof- dr.
M. Bos.

De nieuwe hoogleraar zal meer spe-
ciaal de leer van de internaionale po-
litieke betrekkingen tussen de volke-
ren doceren. Dr. Patijn is benoemd tot
buitengewoon hoogleraar omdat hij er
prijs op stelde lid te blijven van de
Tweede Kamer, waarin hij de buiten-
land-specialist van de socialistische
fractie is.

Geieuens over Hr.ms LIMBURGen de GRONINGEN
De Groningen en de Limburg behoren

beide tot de zogenaamde provincie-serie
van onderzeeboot jagers, waarvan de Ko
ninklijke Marine er tWaalf beschikbaar
heeft. De Groningen is geen onbekende
in de Nieuw Guineese wateren. Ook de
niamen Drente en Overijssel hebben een
bekende klank. ,

Deze 'waalf schepen behoren echter
tot twee klassen, respectievelijk met a-
en B-klasse aangeduid. Zowel de Gro-
ningen als de Limburg behoren tot de
B klasse die iets grotere schepen omvat
dan de A-klasse.
TAAK

Bij de bestrijding van het onderzee-
bootgevaar treden de onderzeebootjagers
niet alleen defensief op, maar ze gaan
er ook op uit om de vijand op te sno-
de jagers ingedeeld in zogenaamde hun-
ren en te vernietigen. Daartoe worden
ter-killer groepen, waarin nauw wordt
samengewerkt met de vliegtuigen die
zijn gestationeerd op de bijbehorende
vliegdekschepen. Om dit met succesl te
kunnen doen is een onderzeebootjager
behalve met een uitgebreide sonar in-
stallatie met bijbehorende aanvalswa-
pens tevens uitgerust met 'n uitstekende
radar- en verbindings apparatuur.

Mede door de goede radarwaarschu-
wing speelt de onderzeebootjager een
waardevolle rol bij de luchtverdediging
van vlooteenheden, waaraan het schip
voorts bijdraagt door middel van mo-
dern luchtdoelgeschut-

Dit zelfde geschiu* wordt ook gebruikt
voor de beschieting van zeedoelen en
voor het uitvoeren van kustbombarde-
menten.

Niet voor niets heeft ebt soort sche-
pen bij tic Britse Marine de naam
"Maid of all work"

De Groningen werd gebouwd bij de
Nederlandse Dok en Scheepsboouwmaat
hoorde tot de admiraliteit van Amster-
dam.
1958 hield het verblijf in de Zuid-Oost
Aziatische wateren met Singapore als
"thuishaven".

Het is het zesde schip in de maritie-
me geschiedenis van Nederland dat de
naam Groningen draagt. De eerste "Groe
ningen" werd gebouwd in 1641 en be-
hoort tot de admiraliteit van Amsterdam

De Lijmburg werd gebouwd bij de
Koninklijke Maatschappij De Scjhelde
te Vlissingen. Te samen met Hr. Ms.
Drente begeleidde he* d& kruiteer de
Ruyter die in mei vorig jaar de Sjah
van Perzië uit Denemarken naar Am-
sterdam bracht.



ASSIMILATIE
Dé Portugezen hebben zich in de loop

der eeuwen van andere koloniserende
volken onderscheiden door een nage-
noeg ontbreken van rassenvooroordeel,
hetgeen zich ondermeer uitte in een zeer
groot percentage gemengde huwelijken
tussen portugezen en vrouwen uit de
gekoloniseerde gebieden.. Nergens heeft
een rassenmenging op zo grote schaal
gehad als in de Portugese Koloniën.

De afwezigheid van kleurgevoel heeft
zich in de loop vfeh de tijd tot een Por-
tugees geloofsartikel ontwikkeld, en
daaromheen hebben de Portugezen een
mystiek en autoritair concept ontwik-
keld van de "beschavingsopdracht", die
de achterlijke inboorlingen van hun im-
perium tot de superieure cultuur van
Groot Portugal zal brengen, met lichaam
geest, en zielv Aan deze assimilatiepoli-
tiek schrijven zij officieel hun unieke
koloniale succes toe. En het heeft er
inderdaad de schijn van dat de een af
andere geheimzinnige kracht Portugal -
en alleen Portugal - in staat heeft ge-
steld de antikoloniale druk van deze
eeuw te weerstaan. Het eerste van de
grote Europese imperia lijkt ook het
laatste daarvan te zijn.
LIBERALE ASPECTEN

De assimilatietheorie heeft, haar au-
toritaire premissen ten spijt, een aantal
liberale aspecten. Wel stelt zij de Portu-
gese cultuur boven die der inheemsen,
doch wil niet van biologische verschillen
weten. De Portugezen wensen een maat-
schappij met een homogene Portugese
cultuur, maar die, wat de rassen betreft,
heel goed gemengd kan zijn. Op de
Kaap-Verdische eilanden en op Sao To-
mé is voldens de Portugezen het bescha-
vingswerk volbracht: iedereen is daar
nu "beschaafd", en er wordt geen onder-
scheid meer tussen bevolkingsgroepen
gemaakt. In Angola, Mozambique en
Guinea is dat nog niet het geval: daar
bestaat de grote meerderheid van de
bevolking uit nog niet geassimileerd45

Afrikanen. Alleen door zich persoonlijk
in te spannen kan de neger er een "as-
similado" worden. Slechts 0,7 procent
van de niet-banke bevolking is in An-
gola geassimileerd-
"OPVOEDING"

Doch deze gehele bevolking wordt be-
stuurd volgens een koloniale politiek
die in haar aspecten door de assimila-
tietheorie wordt bepaald. Zo wordt bij-
voorbeeld het beruchte systeem van de
'gedwongen of contract-arbeid, dat iede-
re mannelijke Afrikaan boven de acht-
tien jaar tenminste zes maanden per
jaar aan het werk zet, gerechtvaardigd
met de overweging dat alleen dit stel-
sel de koloniale gebieden - die overigens
sinds 1951 officieus als Portugese pro-
vinciën werden beschouwd - tot ontwik-
keling kan brengen en de inwoners kan
opvoeden tot de Portugese moraal en
cultuur. Weliswaar kent het stelsel ze-
kere verbodsbepalingen tegen een al te
onmenselijke behandeling van de neger,
doch de correspondent van The Times

heeft de indruk gekregen dat - al is er
wat dit betreft de laatste tien jaar enige
vooruitgang te constateren - aan deze
bepalingen niet strikt de hand gehouden
wordt. Gedwongen arbeid van vrouwen
en kinderen komt nog altijd voor, hoe-
wel dit tegen de eisen van de wet in-
druist..
PRAKTIJK

Het paternalisme van de assimilatie-
politiek is, in ieder opzicht, in de prak-
tijk minder welwillend dan in de scho-
ne theorie. De grote meerderheid van de
zwarte bevolking is nog heel ver van
volledige assimilatie aan de Portugese
cultuur. Wat het bestuur voor hen doet
is bijzonder weinig: het onderwijs, bij-
voorbeeld, wordt bijna geheel aan [de
financiën van] de missie overgelaten
De meer dan 99% niet-geassimileerde
negers worden, over 't geheel genomen
in de grond als arbeidseenheden behan-
deld en beschouwd. Al met al vindt de
correspondent van The Times de staat
van dienst van de Portugezen in hun
koloniën niet indrukwekkend.

[Wordt vervolgd]
Sjafruddin:
Herstel burgervrede primair
ANP — De NRC correspondent uit

Geneve heeft gemeld dat dr. Sjafruddin
Prawiranegara van de revolutionaire fe-
derale republiek Indonesië op 15 juni
een verklaring heeft afgelegd waarin hij
de Afro-Aziatische landen heeft ver-
zocht geen steun te verlenen aan de
Nieuw-Guinea politiek van Soekarno en
aian te dringen op herstel van de bur-
gervrede in Indonesië aangezien dit van
groter belang is dan oorlog met Neder-
land. Hij zei 0.m.: 't versterken van de
verdediging van een kolonie zoals West
Irian is iets anders dan het koesteren
van agressieve bedoelingen jegens In-
donesië, zelfs wanneer men het njet
eens is met het bestaan van een derge-
lijke kolonie. Hij wees erop dat afge-
zien van die domme houding van de Ne-
derlanders zelf, deze gedeeltelijk gepro-
voceerd was door Soekarno en diens
meedogenloos streven naar macht. Soe-
karno's politiek noemde hij niet minder
dom en gevaarlijk. Inbreuken van Soe-
karno op de Indonesische grondwet hiel-
den niet alleen een vreedzame oplossing
in het conflict om Nederlands Nieuw-
Guinea tegen maar leidden ook tot de
huidige burgeroorlog.
Hij gaf aan 'n oplossing der Indonesi-
sche binnenlandse aangelegenheden de
voorkeur boven oorlog met Nederlanders
terwille van Nieuw Guinea-
Hij zag een oplossing van het Nieuw-
Guinea conflict uitsluitend in vervan-
ging van het huidige dictatoriale regime
van Soekarno door een democratische
regering. Hij riep alle landen op Soe-
karno niet te steunen in agitatie en oor-
logsvoorbereidingen tegen de Nederlan-
ders, aldus de correspondent.

De Times over de Portugese koloniale politiek

HetHei eerste en hel laaisfe imperium
Onder deze titel zijn in het Engelse

blad The Times twee artikelen versche-
nen van de hand van een speciale cor-
respondent, over het koloniale beleid
van Portugal. Vandaag geven wij een
weergave van de inhoud van het eerste
artikel.

Boycott opgeheven
ANP — Uit Fremantle wordt gemeld

dat de secretaris van de vakbond voor
Zeelieden, D. H. Dans, dinsdag tijdens
een verplichte bijeenkomst die de pre-
sident van het Hof van Arbitrage van
de staat heeft bijeen geroepen, erin
heeft toegestemd de boycott op Neder-
landse schepen op te heffen.

KERKDIENSTEN
EVANGELISCH CHRISTELIJKE

GEMEENTEN
Zondag, 17 juli 1960

HOLLANDIA:
Pauluskapel 08-30 uur dr F.C. Kamma
Chr. Mil- Tehuis 08.45 uur ds H.F. Kat
Kloofkerk 18.30 uur dr F.C. Kamma
HOLLANDIA BINNEN:
Nieuwe Kerk 08.30 uur ds W. Sirlag
Nieuwe Kerk 17.00 uur Ds Joh. Kabel
In beide diensten viering H. Avondmaal
SENTANI:

10.15 uur ds W. Sirag.
Viering H- Avondmaal.

Radioamateurs op de
Cook eilanden

In Rarotonga op de Cook-eilanden is
een groep van radioamateurs gevormd
onder leiding van de heer S.G. Kingham
van het Departement voor maatschappe-
lijke ontwikkeling van het Gouverne-
ment van de Cook-eilanden. De heer
Kingham leerde de jonge inwoners van
Rarotonga hoe zij hun eigen ontvang-
toestellen konden bouwen, en gedurende
een onlangs gehouden vacantiekamp
bouwde de groep zijn eigen zender. De
jongeluikregen hulp uit vele landen. Zo
stelden radioamateurs uit de Verenigde
Staten gratis onderdelen beschikbaar.

Van Pel naar Samoa
De visserijdeskundige van de Zuid

Pacific Commissie, de heer H. van Pel,
is uit het hoofdkwartier van de ZPC te
Noumea vertrokken naar West Samoa
waar hij gedurende zes weken 'n studie
zal maken van de visserij ter plaatse.
Op zijn terugreis naar Noumea blijft hij
twee weken in Fidji om na te gaan in
hoevere de experimenteel uitgezette
Philippijnse vissoorten daar gedijen-

Beurzen voor studie in
Manilla

Gedurende de maand junihebben vier
jongelui uit het Amerikaanse beheer-
schapsgebied van de Pacific Eilanden
een beurs gekregen voor een studie van
twee jaar aan het landbouw-college van
de Universiteit van de Philippijnen.
Alle kosten aan deze studie verbonden
kunnen uit de beurzen worden betaald.
Na volbrachte studie zullen de studen-
ten kunnen optreden als leraren aan
landbouwscholen in hun geboorteland.

Hoogwaterstanden te
Hollandia

Zaterdag 16 juli om 1 en 13 uur.
Zondag 17 juli om 2 en 15 uur.

AFSCHEIDING
De premier van Katanga, Tsombe,

heeft verklaard dat hij zijn besluit tot
afscheiding van dit gebied van Kongo
handhaaft. Hij beschuldigde premier
Loemoemba van communistische sym-
pathieën en noemde de regering van de
premier een communistisch bewind.

De rust en orde zijn in deze provin-
cie intussen grotendeels teruggekeerd
en uit Rhodesïa komen weer vete groe-
pen Europeanen naar Katanga om hun
werk te hervatten.

Vervolg van pag. 1



Laatste nieuws
De Veiligheidsraad heeft een beroep

gedaan op België om zijn troepen uit
Leopoldstad terug te trekken en tevens
machtiging te geven voor militaire bij-
stand aan de jonge staat. Gisteren nam
de raad een desbetreffende resohitfie
aan met 8 stemmen tegen 0 bij 3 ont-
houdingen, die waren van Engeland,
Frankrijk en China. Voorstemmers wa-
ren Argentinë, Ceylon, Equador, Polen,
Tunesië, de Verenigde Staten en de
Sovjet Unie.

Tevoren waren drie Russische amen-
dementen verworpen. Die hielden achter
eenvolgens in: een- veroordeling van
België wegens agressie, de eis tot on-
middelijke terugtrekking van de troe-
pen en tenslotte de bepaling dat mili-
taire hulp zal moeten worden verleend
door Afrikaanse staten. Krachtens de
resolutie zou secretaris-generaal Ha-
marskioeld in overleg met de Kongole-
se regering het daarheen moeten leiden
dat de Kongolese veligheidstroepen in
staat zullen zijn hun taak volledig te
volbrengen.

In Accra, de hoofdstad van Ghana,
staat de chefstaf van het leger, gene-
raal-majoor Alexander, gereed om naar
Leopoldstad te gaan. Nkroemah heeft
hem daartoe opdracht gegeven
nadat de Kongolese regering aan Ghana
had gevraagd onmiddelijk militaire hulp
te zenden. Het wachten is vermoedelijk
op secretaris-generaal Hamarskioeld, die
na de zitting van de veiligheidsraad
allereerst het probleem van militaire
hulpverlening ter hand heeft genomen.

Die zal vermoedelijk worden gevormd
uit troepen uit Afrikaanse landen. De
Kongolese regering wil het legertje in
elk geval gerecruteerd zien uit neutra-
Hstische landen.

Inmiddels is uit Biiussel weer een
compagnie infanterie vertrokken, ter-
wijl nog twee andere zullen volgen.

—Het Groningse kustvaartuig Pax van
199 ton kwam op de Noordzee in moei-
lijkheden. De kapte,in zette het schip bij
West Kapelle op het strand. De beman-
ning kon in veiligheid gebracht worden,
maar het schip is waarschijnlijk verlo-
ren.

Door het slechte weer zijn de werk-
zaamheden aan de Scheveningse pier
vertraagd. Maar de aannemers zeggen
dat zij het bouwwerk toch voor de con-
tractdatum 15 april 1961 zullen kunnen
opleveren.
—Binnenkort beginnen de vierdaagse
wandelmarsen bij Nijmegen weer.
Tot op heden hebben zich al vierduizend
deelnemers en deelneemsters opgegeven-

KATHOLIEK KLEUTERONDERWIJS
HOLLANDIA

■ Aanmelding van leerlingen voor het
nieuwe schooljaar gaarne voor

ZATERDAG 23 JULI a.s.
voor 's morgens 11.00 uur aan een van
de katholieke kleuterscholen:

1 in de Oranjelaan — Leidster mevr.
Herscheid. —2 in Dok VIII — leidster mevr. de
Mey van Gerwen. —

De leidsters verstrekken alle inlich-
tingen omtrent aannemingsvoorwaarden,
schoolgeld etc.

no. 1927
Te koop aangeboden:
SKODA 1956, 2 kleuren,.kilometerstand
51000, t.e.a.b. Te bevragen cv. Bouw-
bedrijf "De Meteoor" kmp. 6, telf 155 hlb

no. 1919
Te koop:
FORD TAUNUS, bouwjaar 1950, proef-
rit toegestaan. Te bezichtigen bij L.M.
Monteiro, Motorpool, Hollandia-Binnen.
P.n.o.tk.

no. 1921
Te koop:
Dames-wintermantels, blouses, slacks
jumpers, jasjes maat 38—40. Wollen kin-
derkleding ca. I—2 jaar.

J. Verkeul, d' Urvillelaan 778
no. 1922

Het Electriciteitswezen maakt bekend
dat op zaterdag, 16 juli a.s., de stroom-
voorziening van Dok II en omgeving
onderbroken zal worden tussen 12.00
enJ8.00 uur.
WEEKEINDDIENST 16—17 JULI 1960
Haven dr. A.P. Nelemans telf. 360
Hoïl.-Binnen dr. H. Smits telf. 43

WEEKDIENST 18—23 JULI 1960
Haven dr. A.P. Nelemans telf. 360.
Huisbezoeken moeten voor 10JOO uur .
's morgens worden aangevraagd, tenzij
spoedgevallen.
Men wordt verzocht de Polikliniek van
de plaats van inwoning te bezoeken
en de plaatselijke arts te consulteren.
Bij de Dienst van Economische Zaken
zijn verkrijgbaar exemplaren van de
Statistiek van de buitenlandse handel
van Ned. Nieuw Gunea.
Jaaruitgave 1959.

RECTIFICATIE
VriendschappfcUjke voetblal wedstrijd
Berg en Dalj 16-7 HBS I — RKS I

Zeepaardje: Hedenavond 18.30 uur kin-
derfilm "De Vliegende Schotel"

no. 1930
EDO: Zaterdag 16 juli 1960 aanv. 21.00
uur ROULETTE.

n0.1929
Sentifar: zaterdag 16-7, kinderfilm "De
Vtaegende Schotels" aanv. 18.30 Uur^
leden f 0,75; niet leden f 1,25.

n0.1908

ORIËNT THEATER
vertoont heden 15-7 voor slechts één
dag

"ON THE WATERFRONT"
met Marlon Brando, Eva Saint Marie
en Karl Malden.
Gegarandeerd een goede film, waarvan
commentaar overbodig is.
Haven zaterdag 16-7: "WIND ACROSS
THE EVERGLADES" met Burl Ives.
Holl.-Binnen heden 15-7: "NO TIME
FOR SERGEANTS" met Andy Griffith.
Holl.-Binnen morgen 16-7: "KASEH
SAYANG" met Saadiah.
Sentani morgen 17-7: "LES FANATI-
QUES".

REK THEATER
Heden de premiere van de super film

"HERCULES"
[LE FATICHE Dl ERCOLE]

in Eastmancolor en Dyaliscope.
met Steve Reeves, als Hercules; Silva
Koscina, al,s Jole en Gianna Maria Ca-
nale als Antea.

De wereld trilt door zijn kracht . . .
Geen leeuw, draak of de Cretensische
stier zijn in staat de onoverwinnelijke
HERCULES, de man met de kracht van
een God tegen te houden .... Voor de
eerste keer op het witte doek de meest
grandioze avonturen van alle tijden.

Heden in REK
Vertoon dagen 15-7 en 16 -7

Voorkom teleurstellingen, Kom vroeg-
tijdig Uw kaarten kopen.
Spoedig de film

"DE SCHRIK VAN ARIZONA"
[THE MARAUDERSj

Een Westernj, zoals U nog nooit gezien
heeft.
REK vertoont op 15/7-'6O in de Jachtclub

"Aphrodite Godin der Liefde"
met Belinda Lee, Massimo Girotti,
Jacques Sernas. Het verhaal van een
vrouw, die liefde boven ontsterfelijkheid
verkoos Twee mannen streden om haar,
een griekse kunstenaar en een barbaar-
se krijger.
Haar schoonheid inspireerde een kun-
stenaar en zette het hart van een krijger
in vlam-
i

yj'lttkci 57 dak & ONTVANGEN

Effen Corduroy, Badstof per meter, Effen en
bedrukte japonstotfen, Damesblouses, Vlieseline
en Inlatex, Stoffers & blik, Lakens en slopen.
Speelgoed. No. 1928.

Sentifar: zaterdag 16-7 Een programma
van films afgestaan door Bevolkings-
voorlichting. Aanv. 20.30 uur, toegang
f 0,50.

no. 1908

Ontvangen per ms „ffienqkülis" Beperkte hoeveelheid verse
Hollandse vis o.a. schol en tong.

Wijsman boter en jonge kaas. Beleefd aanbevelend

bakkerij DE oQEft
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