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PERSCONFERENTIE

Premier Loemoemba heeft opnieuw
gedreigd dat de Kongoltese regering hulp
zou verzoeken aan de Sovjet-Unie en
aan de landen van het Afro-Aziatische
blok. Loemoemba zei echter later op een
persconferentie dat hij niet eerder hulp
van de Sovjet-Unie zou vragen, dan
nadat hij de uitslag van de besprekin-
gen in de Verenigde Naties zou hebben
vernomen. In Washington is gezegd dat
de Amerikaanse ambassadeur in Leo-
poldstad geen mededeling is gedaan van
de beslissing van de Kongolese regering,
welke premier Loemoemba aan journa-
listen zou hebben meegedeeld. *
Volgens de woordvoerder zou het State
Department in Washington na de Kon-
golese kabinetszitting in telefonisch
contact staan met ambassadeur Kimber-
leak in Leopoldstad.

Premier Loemoemba deelde aan de
journalisten mee, dat het kapitalistische
iiiok, zoals hij het noemde, volledige
steun gaf aan de Belgische agressie in
de Kongo. En, zoals hij zei, hij zou des-
noods een verdrag met de duivel sluiten
om de Belgen uit Kongo te verdrijven*

Eerder deze week heeft het Kongo-
lese paile»wat héi, ultimatum van pre-
mier Loemoemba om Russische steun te
zoeken indien de Belgen niet onmiddel-
lijk het land vertalen met kracht ver-
worpen.

De afgelopen nacht werd uit Elijza-
bethstad de hoofdstad van Katanga ge-
meld dat de Kongolese minister van
Buitenlandse Zaken Bomboko, op het
vliegveld van die stad was gearresteerd,
toen het toestel een onverwachte tus-
senlanding maakte- Maar volgens in
Brussel uit Elizabethstad ontvangen be-
richten is daar van een arrestatie van
Bomboko niets bekend-

VLUCHTELINGEN

Het Internationale Rode Kruis in Ge-
nève heeft meegedeeld dat tot dusver
bijna 20000 mensen uit Kongo naar
België zijn gerepatrieerd- 23-000 Euro-
peanen uit Kongo hebben een toevlucht
gezocht in de aangrenzende Afrikaanse
landen waarvan 10.000 alleen al in
Rhodesia.

Het schijnt dat velen van hen nog
niet naar Europa willen terugkeren,
maar eerst de ontwikkeling van de si-
tuatie willen afwachten.

België vierde gisteren zijn nationale
bevrijdingsdag, maar in verband met de
gebeurtenissen in Kongo, heeft de rege-
ring alle festiviteiten afgelast-
In de St. Goedele kerk in Brussel werd
gisterochtend een speciale mis opgedra-
gen, die door een groot aantal repatri-
anten uit Kongo werd bijgewoond-
Intussen diuturt de vluchtelingenstroom
onverminderd voort en ook op deze na-
tionale feestdag kwamen honderden
Belgen uit Kongo in Brussel aan.

Veiligheidsraad beraadslaagde over
situatie in Kongo

De Veiligheidsraad heeft gisteren vergaderd over de situatie in Kongo*
Secretaris generaal Hamarskioeld verklaarde dat de acties van de Verenigde
Naties in Kongo veelbelovend waren begonnen, maar dat hij nu een verruiming
van zijn mandaat nodig had om zijn taak naar behoren te kunnen uitvoeren-
De Verenigde Naties hadden voorts een 'boodschap aan de autoriteiten in Ka-
tanga gestuurd, zo deelde hij mede, waarin verklaard werd, dat zij Kongo als
een eenheid beschouwen- Vandaag wordt de vergadering van de Veiligheids-
raad voortgezet-

De Veiligheidsraad is het debat over
Kongo begonnen en de Russische afge-
vaardigde Sobolev, heeft een resolutie
ingediend, waarin terugtrekking van
alle Belgische troepen uit Kongo binnen
drie dagen wordt geëist-
Hij beschuldigde België van voortgezet-
te agressie tegen de Kongo, en zijn ont-
werpresolutie doet een beroep op alle
ledenstaten om de territoriale onschend-
baarheid van Kongo te eerbiedigen.
w^.v Ól- Auiej.iK.aari.-: iwoordiger
Cabot Lodge achtte een spoedig vertrek
van de Belgische troepen gewenst, maar
hij noemde geen termijn.

Wel zei hij dat de Verenigde Staferf
alles zullen doen om te voorkomen dat
er strijdkrachten naar Kongo gaan
waarom de Verenigde Naties niet héb-
ben gevraagd-
Hij wees daarbij op berichten als zou
de Sovjet-Unie troepen gaan sturen en
hij wees er ook op dat Amerika zelf een
Kongolees verzoek om troepen te zen-
den had afgeslagen.

Bij het besfih van het debat hadden de
Belgische en Kongolese afgevaardigden
eikaars landen wel fel beschuldigd,
maar toch zorgvuldig alle deuren voor
herstel van betere verhoudingen open-
gelaten-

Familiebezoek san China
De consul der Verenigde Staten in

Hongkong meldt, dat de regering in Pe-
king vergunning heeft verleend aan
twee Amerikanen, om familieleden te
bezoeken die in communistisch China
gevangen zitten. Volgens de consulaire
ambtenaar was deze toestemming gege-
ven aan rechter William Walsh uit
Maryland en mevrouw Mary Downey
uit New Britain in de Amerikaanse
staat Connecticut.

Etc broer van rechter Walsh, bisschop
James Walsh, een R.K. missionaris,
werd in maart veroordeeld tot 20 jaar
gevangenisstraf op beschuldiging van
spionnage. Hij is reeds sedert oktober
1953 in Sjanghai in een gevangenis. De
zoon van mevrouw Downey, John
Downey, werd in 1954 veroordeeld tot
levenslange gevangenisstraf eveneens op
beschuldiging van spionnage.

Inter-smerfkaanse
politiemacht

De Amerikaanse minister van Buiten-
landse Zaken Herter, heeft gezegd dat
zijn land de voorkeur geeft aan het
voorstel om een inter-Amerikaanse po-
litiemacht op te richten om de vrede te
handhaven op het Amerikaanse half-
rond. Hij zei ephter, dat het misleidend
zou zijn om te geloven, dat een derge-
lijke politiemacht spoedig genoeg zou
kunnen worden opgericht om de thans
dringende problemen in het Caraibische
gebied op te lossen-
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smaldeel 5 via Oostroute naar Hollandia daarnabezoeken aanBiak Manokwari, Sorong.Fakfak enKaimana
Zoals bekend verwacht men dat het Smaldeel V, bestaande uit de "Karel

Doorman", de "Groningen" en de "Limburg" en de tanker "Mijdrecht" op dins-
dag 2 augustus te Hollandia zal arriveren*

Het smaldeel is inmiddels uit de Australische havenjplaats Fremantle ver-
trokken, en vaart via de Oostkust van Australië en om Australisch Nieuw
Guinea heen naar Hollandia. 's Morgens tussen 06.00 en 08-00 uur wordt het
hier verwacht.

Het is niet onmogelijk dat de komst
van het smaldeel zal worden aangekon-
digd door overvliegende squadrons
straalvliegtuigen. Indien men 's morgens
door gierende straalmotoren wordt ge-
wekt hoeft dit dus geen ongerustheid
te veroorzaken. Deze vliegtuigen zouden
in dit geval echter weer vroegtijdig naar
het moederschip dienen terug te vlie-
gen), onrlat de landing diient te ge-
schieden in volle zee, terwijl de Karel
Doorman vaart. Landen op een stil-
liggend vliegkampschip is niet moge-
lijk.
MEERPLAATSEN

De ligging van de schepen is als volgt:
De "Karel Doorman" komt aan de nieu-
we Gouvernementssteiger te liggen. De
"Groningen" aan steiger één en de
"Limburg" aan steiger twee- Hr- Ms-

"Piet Hein", die reeds enige tijd in de

Politieberichten Hollandia
Er hebben de afgelopen dagen in en
bij HoUandia verscheidene verkeerson-
gevallen plaats gehad.
Bij de Witte Olifant werd een gepar-
keerde personenwagen aangereden door
een achteruitrijdende trommelwagen.
In Berg en Dal reed een motorrijder
tegen een bus op van de G.A.D-, als ge-
volg van het feit dat de buschauffeur
zijn wagen keerde zonder eerst een
teken te gever; In Hollandia-Binnen
werd een scooter door een personen-
auto aangereden, toen deze laatste voor
een tegenligger moest uitwijken.

Evenals te Hollandia Binnen werd een
zes jarige jongen door een personen-
auto aangereden, echter zonder letsel op
te lopen- In Dok 8 werd een kombi
bi jhet inrijden van een oprit door een
scooter aangereden waarvan de bestuur-
der niet in het bezit was van een rij-
bewijs.

Op de havenweg ter hoogte van de
steiger werd een personenauto aangere-
den door een kombi, als gevolg van het
feit dat de kombibestuurder op dat mo-
ment achterom keek en op de rechter-
weghelft terecht kwam.

Op de Kapt- Sachseweg kwamen een
bestelaluto) en een kombj met elkaar
in botsing doordat de bestelauto plotse-
ling rechtsajf sloegS

Al deze botsingen hadden echter geen
personelijke ongelukken ten gevolge-

Voorts zijn er wat processen verbaal
opgemaakt en wel] tegen E.D- te Hollan-
dia Binnen wegens het feit dat hij een
waterleidingzegel had verbroken, en
voorts tegen een aantal bestuurders en
houders van openbare motorvoertuigen
die niet in het bezit waren van een gel-
dgi keuringsbewijs- Tenslotte werden
enkele lieden geverbaliseerd wegens
openbare dronkenschap-

Diefstallen werden er blijkbaar niet
gepleegd. Wel werd door de heer W.
aangifte gedaan van het feit dat hij
's nachts last had van hanengekraai.

Nieuw Guinese wateren is gestationeerd
zal als "hostship" fungeren en gemeerd
worden aan de oliesteiger-

De tanker "MijdlreJdht" «tenslotte,
krijgt als ligplaats de ankerplaats aan
de ingang van de Imbybaai.

Het vliegkampschip za| opengesteld
zijn voor bezoek op Dinsdag,.Woensdag
en Donderdag van. 16.00 tot 18.00 uur-
Bovendien zal. er donderdagochtend van
10.30 tot 12-30 uur voor de schooljeugd
vanaf de vierde klas en hoger gelegen-
heid zijn om het schip te bezoeken.

In de namiddag van vrijdag 5 juli
vertrekt het smaldeel weer uit Hol-
landia op Weg naar Biak, waar het de
volgende morgen wordt verwacht* An-
dere plaatsen die bezocht worden zijn:
Manokwari, Sorong, Fakfak en Kaimana-
Jammer genoeg kan Merauke niet aan-
gedaan worden ijn verband met het
moeilijk te bevaren zeegebied ter plaat
se, terwijl ook het meren van de sche-
pen in de kali Mavo de nodige pro-
blemen zou oproepen.

OFFICIELE BEZOEKEN
De eerste dag van het bezoek zal voor

een groot deel in beslag genomen wor-
den door het afleggen van de gebrui-
kelijke officiële bezoleken. Om 20.30
uur 's avonds is er een ontvangst aan
boord van de Karel Doorman voor ge-
nodigden-

Woensdagochtend vindt er een rond-
leiding aan boord van de Karel Door-
man plaats voor 300 genodigden.

's Avonds zijn de commandant van
het smaldeel en zijn 150 officieren de
gast op een tuinfeest ten huize van de
Gouverneur. Vrijdagochtend vindt een
vaartocht van het smaldeel plaats voor
250 gasten.

KENNISMAKING
De Koninklijke Marine wil het be-

zoek van het smaldeel graag gebruik
: om de bemanning iets van
Nieuw Guinea te laten zien- Dit gebeurt
enerzijds door Nieuw Guinea journaal
films aan boord te draaien, maar vooral
ook door het organiseren van excursies
en ontmoetingen met de burgerij-

In' ons blad van morgen zullen we het
volledige recreatie programma afdruk-
ken dat voor de dagen dinsdag tot en
met donderdag is opgesteld- Wijzigin-
gen daarin blijven uiteraard steeds mo-
gelijk-

Geslaagd
Naar wij vernemen zijn op 20 juli

jl. zes verplegers van de psychiatrische
inrichting Irene tflj Hollandia Binnen
geslaagd voor het Nieuw Guinea Diplo-
ma Krankzinnigenzorg

Het zijn Th. Ph. Wanma, L. Rawejan,
A. Womsiwor, SI. Ajamiseba, Th- Ohee
en S.T. Rumbiak.

Ook in sentani met opstelling
kiezerslijsten begonnen

Zoals gemeld, werd vorige week met
de opstelling van de kiezerslijsten voor
de streekraad van Hollandia een aan-
vang gemaakt in de kampong Kajoe Ba-
toe. Inmiddels is men ook elders in de
onderafdeling Hollandia met deze werk-
zaamheden begonnen. Dinsdag jl. was
de eerste kampong van het district Sen-
tand aan de beurt, nl. Wa.ina, gelegen
in de buurt van Joka.

Hier was het het districtshoofd van
Sentani, de heer Thenu die de kiezers-
lijsten opstelde.

Aan dit evenement werd relief gege-
ven door de aanwezigheid van de on-
derafdelingsjchef van Hollandia de heer
R. Stephan en de heren Brouwers, Ti-
wouw en Vinke, allen werkzaam op het
HPB-kantoor, alsmede van de heren
Kaisiepo en Van den Berg van Bevol-
kingsvoorlichting.

Voordat met de eigenlijke registratie
werd begonnen hield de heer Stephan
een korte toespraak, waarin hij de be-
doeling van een en ander nogmaals uit-
legde. In een gesprek tussen de dorps-
bewoners en de bezoekende ambtenaren
dat zich daarna ontwikkelde, werden
bepaalde punten nog eens extra be-
sproken.

DANIEL HANASBY speelde
te utrecht

In het afgelopen weekeinde werd te
Utrecht een voetbalwedstrijd gespeeld
tussen de Stad Utrecht en een gecom-
bineerde ploeg van derest van de pro-
vincie Utrecht. Een van de spelers die
in het laatstgenoemde elftaL stond op-
gesteld was de uit Hollandia afkomstige
speler Daniel Hanasbij. Zoals bekend
komt Hanasbij regelmatig uit voor de
Amersfoortse club HVC.

Gevaarlijk
De heer K. begaf zich op 29 juni ca.

10 uur, half elf 's morgens per buiten-
boordmotorboot van Rendani naar Man-
smam.

Het eiland Poeloe Lemon naderende,
kreeg hij de indruk, zich te bevinden
in, een achio/ol vl|iegende vissen, dse
een fluitend geluid voortbrachten. Stelt
U zich echter zijn schrik voor toen
hij gewaar werd, dat het geen vliegen-
de vissen waren, maar kogels, echte
kogels uit echte geweren en mitrailleurs
van de Koninklijke Mariniers, die
schietoefeningen hielden op het eiland
Poeloe Lemon in de richting van de
open zee. Djit komt toch heus niet te
pas. In dit geval was de afloop geluk-
kig niet dramatisch met uitzondering
dan van een natje broek [door zee-
water?]

[De Lens Manokwari].

Max Tailleur op tournee
door Zuid-Afrika en Amerika

Amsterdams eerste moppentapper
Max Tailleur is van Schiphol vertrok-
ken voor een toernee van drie maan-
den door Zuid-Afrika en Amerika- Dit
wordt de grootstereis die hij tot dusver
heeft gemaakt- In 33 Zuidafrikaanse en
Zuid- en Middenamerikaanse steden
zal Max Tailleur optreden voor Neder-
landse verenigingen en maatschappijen-



Dr. KLAUS FUCHS,
communistisch atoomspion en

belangrijk geleerde

■Dr- Klaus Fuchs, de bekende atoom-
SPWWI, is bevorderd tot chef van hetOost-Duitse atoomenergie programma.
iMm5 aanieiding van deze benoeming
nebben de Oost-Duitse kranten verkla-
ringen van deze briljante atoomgeleer-e §ePubliceerd, waarin hij zijn dief-
sai van de geheimen van de Ameri-
kaanse atoombom voor Rusland, ver-dedigde.

Dr. Fuchs verklaarde: mijn geweten
is zuiver. Wat ik gedaan heb was voore zaak van de mensheid en de vrede.

is ik -weer voor de keus stond zou ikhetzelfde weer doen.Sommige Oost-Duitse kranten hebbenhet geval Fuchs vergeleken met datvan Francis Power, de piloot van het
Afrikaanse U-2 vliegtuig, dat bovenRusland werd neergeschoten. De com-
munistische pers meent dat Fuchs de
Amerikaanse atoomgeheimen aan Rus-
land heeft uitgeleverd als een "dienaarvan de vrede"lf; terwtjll Pbwers £ijn
spionage bedreef als een lakei van de"oorlogsophitsers".

Bij de benoeming van Dr. Fuchs wer-den twee beroemde vooroorlogse Duitsekernphysici gepasseerd, nl. Dr- GustavHertz en Dr. Alfred von Ardenne. Zo-
wel Hertz als Ardenne hebben nauw
samengewerkt met Dr. Otto Hahn, die
nu in West Duitsland 'verblijft, en wiens
experimenten voor het eerst resulteer-den in de splitsing van een atoom.

Ffochs, de aameleon-geleetrdle, heelt
zijn hoofdkwialrtier jn Dresden, waar
Oost-Duitsland installaties voor kern-
onderzoek heeft gebouwd en de beste
van de atoomgeleerden van het land
heeft verzameld.

De voornaamste taak van FU|Chs, zo
wordt bericht, bestaat uit de coördina-
tie van het kexnondeilzoek <n Obst-
Duitsland met dat in de Sovjet Unie
en de andere communistische landen.

De Russen hebben een groots onder-
zoekprogramma opgesteld en het in on-
derdelen uitbesteed aan de geleerden
van. de vei^hillehde satellieten.

Fuchs is een Duitser van geboorte.
Hij vluchtte voor de oorlog voor de
Nazi's naar Engeland. Daar werd hij tot
Brits onderdaan genaturaliseerd en hij
werd er een van de hoofdofficieren in
het Britse atoomonderzoek gedurende
de oorlog. Als zodanig had hij toegang
tot de geheimen van de Amerikaanse
atoombom, en hij gaf die prompt aan
de Russen door. In 1950 werd hij veroor
deeld, tot veertien jaar gevangenis-
straf, en zijn Brits staatsburgerschap
werd hem ontnomen. In 1959 werd hij
uit de gevangenis ontsilagjen wegens
goed gedrag en hij werd naar Oost
Duitsland uitgewezen.

Naar verluidt heeft hij de achter-
stand die hij tijdens zijn verblijf in de
gevangenis in wetenschappelijk opzicht
opliep, reeds ingelopen. Momenteel
wordt hij beschouwd als een van de
belangrijkste atoomgeleerden van het
Oostelijk blok.

Onrust in Rhodesia
in Salisbury in Zuid-Rhodesia heerst

een gespannen stemming, nadat een
sterke politiemacht een grote menigte
Afrikaanse betogers met traangas en
rookgranaten uiteen had gedreven. De
demonstranten waren samengestroomd
om te protesteren tegen de arrestatie
van drie leiders van de nationale demo-
cratische partij. In Salisbury bleef gis-
teren de helft van alle Afrikaanse ar-
beiders van het werk weg-

De regering, heeft alle optochten voor de
tijd van 3 maanden verboden. Er zijn
politiereservisten opgeroepen-
Tijdens de onlusten werden auto's van
Europeanen met stenen bekogeld, vooral
die van juist uit Kongo gevluchte Belgen

Ook in Lusaka in Noord-Rhodesia is een
betoging geweest, nadat de wetgevende
vergadering een voorstel had afgewe-
zen, om de Afrikanen een gunstiger ver-
tegenwoordiging te geven.

De communistische taktiek in
Burma

Een Biirmese communistenleider heeft
gisteren in Rangoon verklaard, dat het
commiunilsme in Burma heeft gefaald
door de interne verschillen. De leider
die zich vorig jaar aan regeringstroepen
overgaf, zei, dat geschillen tussen de
voorzitter der communistische partij
Takim Tan Tun en zijn uitvoerend com-
mité, de oorzaak waren van de misluk-
king van het pogen der partij om de
regering van het land ever te nemen.
Hij vertelde dat verschillende leiders nu
in communistisch China waren.
Hij voegde hieraan toe dat Takim Tan
Tun een tactische fout had gemaakt
door de grote communistische opstand te
concentreren in Zuid Burma- Volgens de
Chineze adviseurs had de actie moeten
worden geconcentreerd op Noord Bur-
ma, waarna de communisten zilch had-
den moeten consolideren achter een li-
nie zoals werd gedaan in Korea en
Vietnam.

NOg 100.000 Chinezen
wachten in Indonesië op

repatriëring
De Indonesische minister van Buiten-

landse Zaken Soebandrio, heeft ver-
klaard dat hij binnen een paar dagen
de uitgestelde ontmoeting met de com-
munistisch Chinese ambassadeur in
Djakarta zal hebben).
Zij zouden dinsdag een bespreking heb-
ben over de repatriëring van de Chine-
zen in Indonesië, doch de ontmoeting
werd op het laatste ogenblik uitgesteld.
Volgens correspondenten zijn er reeds
meer dan 50000 Chinezen uit Indonesië
vertrokken- 100-000 anderen hebben visa
en transportaccomodatie gevraagd-
Volgens schattingen zouden 75.000 van
hen in Soerabaia op repatriëring wach-
ten en 25000 in Borneo.
Kortgeleden gepubliceerde cijfers tonen
aan dat een groot gedeelte der Chinezen
die Indonesië verlaten niets te maken
hebben met de uitbanning der buiten-
landse handelaren uit agrarische gebie-
den in Indonesië- Velen van hen die
naar China terugkeren zijn dokters,
studenten en arbeiders op ondernemin-
gen.

KERKDIENSTEN
Evangelisch Christelijke Gemeenten

Zondag 24 juli 1960

Hollandia:
Pauluskapel 08.30 uur Ds. H-F- Kat
Chr* Mil-i Tfehiuis 08-45 uur Ds- Joh-
Kabel
Kloofkerk 18-30 uur Ds- Joh. Kabel

Hollandia-Binnen
Nieuwe Kerk 08.30 uur Ds. A. Rigters
Nieuwe Kerk 17.00 uur Ds. W. Sirag

#Sentani:
10.15 Ds. A- Rigters-

Nieuws uit de Antillen
De minister president van Suriname

mr. S-D- Emanuels, heeft een telegram
verzonden aan de president van Ghana
waarin namens de regering van Suri-
name gelukwensen worden uitgespro-
ken met zijn benoemng tot eerste presi-
dent van de nieuwe republiek. In een
tweede telegram werd [eveneens na-
mens de regering] de nieuwe regering
van Ghana gelukgewenst met de ver-
worven onafhankelijkheid- Dit telegram
sluit met de wens dat de zegen van de
allerhoogste steeda het land op zijn
weg naar een schone toekomst moge
vergezellen. Het dagblad "De West"
geeft als commentaar hierop dat vol-
gens het Statuut de buitenlandse be-
trekkingen) onder Koninkrijksaangele-
genheden vallen. Mr- Emanuels zou dus,
volgens genoemd blad, niet de bevoegd-
heid hebben een dergelijk telegram te
verzenden.

De koffieplanters verwachten dit jaar
een goede, oogst, die tussen september
en december zal worden binnengehaald.
In verband echter met het teruglopen
van de koffieprijzen in de Scandinavi-
sche landen, die de grootste afnemers
zijn, ziet de markt voor de Surinaamse
koffie er niet bijzonder gunstig uit.
De cacao-oogst is tot dusverre enigzins
tegengevallen. De citrus-oogst is) ge-
middeld genomen matig en laat- Thans
worden ruim 400 kratten sinaasappe-
len en grapefruit uitgevoerd.

Daartoe uitgenodigd door de Stich-
tinjg Planbureau Suriname bracht de
pers en bezoek aan de voormalige plan-
tage Berendslust. Dit terrtedn is een
kleine lap in een areaal van ongeveer
10.000 hectaren zwampgebied en rijk
aan baboenhout- Naar schatting bevat
het cfompjex Berehdlslust nog! 90-jDOIO
tot 110000 m3geschikt baboenhout- In
het kader van Tienjarenplanprojecten
heeft 's Lands Bosbeheer in dit gebied
een proef genomen met de aanleg van
kanalen voor de uitsleep van bafooen-
stammen- Deze proefneming is uitste-
kend geslaagd, zodat ook elders, waar
mogelijk en verantwoord, baboenvoor-
komens op deze wijze zullen worden
ontsloten-

In Suriname is in - werking getreden
de N.V. Paramaribo Bouw- en Bouwon-
derneming, opgericht door de Fa- Petro-
na &Croes van Aruba. Hiermede is het
aantal dochterondernemingen van Pe-
trona & Croes op twee gebracht- Op
Curacao werkt de firma al geruime tijd
onder de naam Petrona & Croes [Cu-
racao 1 N.V.

Hoogwaterstanden te
Hollandia

Zaterdag 23 juli om 6 en 20 en 21 uur.

Zondag 24 juliom 7 en 21 uur.
Vervolg op pag. 4



Het te Curacao verschijnende blad De
Vrije Pers meent dat de onderwijspo-
litiek van de Antilliaanse overheid ver-
keerd gericht is. Hoewel de maatschap-
pelijke ontwikkeling in de Nederlandse
AntiUen gaat in de richting van een
voortdurende industrialisatie, wordt aan
de scholing van technici en'fabrieks-
arbeiders te weinig aandacht besteed,
meent het blad. De witte boorden be-
roepen blijken in het eilandgebied te
hoog gewaardeerd te worden in verge-
lijking tot de handenarbeid. Nog steeds
moet men geschoolde arbeiders én an-
dere technici van buiten aantrekken-

Dat deze noodlottige ontwikkeling
nog steeds niet tot staan is gekomen
moge U de volgende cijfers bewijzen.
Op Curacao slaagden in 1959: voor het
Mulodiploma 342 candidaten. voor HBS
112. candidaten, totaal 454 candidaten.
Ambachtschool 69 candidatenwJseroeps-
sehopl 103 candinaten, diverse 16 oan-
didaten, totaal 188 candidaten, aldus de
Vrije Pars-

Laatste Nieuws
Een aardverschuiving bij Makassar

op Celebes heeft aan 20 mensen het le-
ven gekost. Een rivier trad buiten haar
oevers, waardoor in een gebied van
1800 ha de rijstoogsten verloren ging.

De Kongolese premier Loemoemba
heeft meegedeeld diat hij morgen naar
New Vork wil gaan om het debat in de
Veiligheidsraad bij te wonen-

Premier Eijskens van België heeft de
reis van Loemoemba naar de Verenigde
Naties verontrustend genoemd- De rede
van de Kongolese afgevaardigde Kanza
die gisteren in de Veiligheids aad werd
gehoord kon Eijskens wel gematigd
vinden,, maar wij moeten ermee reke-
ning houden dat hij door Loemoemba
zal worden tegengesproken, zo merkte
hij op De Belgische premier zei ook dat
de acties van de Belgische troepen in
Kongo voor het redden van mensenle-
vens moet worden voortgezet- Hij meen-
de dat Belgische troepen zelfs nodig
waren op plaatsen waar al eenheden
van de UNO waren aangekomen. Als
voorbeeld noemde hij Stanleystad waar
de Belgen ondanks de aanwezigheid van
UNO troepen nog steeds zouden worden
gemolesteerd.

De Belgische minister van Landsver-
dediging heeft gezegd, dat men zich nu
afvraagt of er opnieuw Belgische troe-
pen naar Stanleystad moeten worden
gestuurd.

Premier Loemoemba heeft vandaag in
Leopoldstad bezoek ontvangen van een
kleine Russische delegatie- Ze waren
aangekomen met een Russisch vliegtuig-
Engeland heeft besloten om een diplo-
maat te sturen naar Elizabethstad, de
hoofdstad van Katanga. Hij zal daar op-
treden als speciale adviseur van de
Britse consul in die stad. In Londen is
herhaaldelijk gezegd dat dit geen er-
kenning van Katanga in houdt.

Warenhuis „JULIANA"
houdt op MAANDAG 25 JULI a.s.

en volgende dagen een ~ MONSTER" -
uitverkoop ïn haar showroom.

Courante zowel als minder courante
goederen worden tegen spotprijzen
opgeruimd,

Vxlfactdudies van 30 tof 70 %> I ! ■

Goederen in de opruiming gekocht kunnen niet

geruild worden en dienen CONTANT betaald te

worden.
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WEEKEINDDIENST 23 - 24 JULI
Haven Dr. R- Kummer Tel 465
Binnen Dr- A- Meyer Tel Sent. 37

WEEKDIENST 25 - 30 JULI
Haven Dr. R. Kummer Tel 465

filmprogramma
REK THEATER

vertoont heden 22/7 en 28/7 [vrijdag en
zaterdag] de film

"LIANE, DE WITTE SLAVIN"
in kleuren met Marion Michael, Adrian
Hooven en vele andere acteurs-
LAINE, een film die geheel in Afrika
speelt, vertolkt door de beste acteurs
uit de Duitse film-studio.
MIS DEZE FILM NIET!
BINNENKORT: de film AHPRODITE,
GODIN DER LIEFDE met Belinda Lee-
VERWACHT: "POWDER RIVER" met
Rory Calhoun.

ORIËNT THEATER

vertoont heden 22/7 voor slechts één
avond "SERGEANT HASSAN"
met P. Ramfee, Saadiaih en Saleh Kamil.
Een uitstekende Maleise oorlogsfilm
over de Japanse inval in Malakka-
Amerikaanse stijl, Amerikaanse actie!

Zaterdag 23/7 en zondag 24/7 een bui-
tengewoon programma: Otto Preminger's

"ANATOMY FOR A MURDER"
met James Stewart, Kathreen Grant,
Lee Remick. Ben Gazarra en Arthur
O'Connell. Voorzien van Ned. tekst.
Uitstekende recenties van de grootste
bladen ter wereld- De film van het jaar!
Bestseller no. 1 !De film, die in alle gro-
te wereldsteden millioenen toeschou-
wers heeft getrokken-

Vervroegde aanvangsuren wegens de
grote lengte v/d film:
Ie Voorst- 18-30 u. — 2e Voorst. 21-30 u.
Kaarten: met f 0,50 verhoging voor alle
rangen-
Holl. Binnen heden 22/7: "WIND OF
THE EVERGLADES" met Burl Ives
Holl. Binnen morgen 23/7: "SERGEANT
HASSAN" met P. Raimlee-
Sentani 24/7 "THE WORLD IN MV
CORNER" met Audey Murphy
VERWACHT: de grote Western "THE
HANGING TREE" met Gary Cooper.

FOTO en SPORT „Vatl £eUMn "
ZO/?G /MF /_: ER BIJ BENT !1! ! !

pas ontvangen:

VOETBALLEN — VOLLEY BALLEN — RUPAX TENNISSCHOENEN [maat
39 t/m 42] — ENKEL —EN KNIEKOUSEN — VOETBALPOMPEN — QUICK
VOETBALSCHOENEN [ook kindermaten] —en VOETBALKOUSEN.

VAN LEUVEN! no. 1967

Toneeluitvoering

"EEN HUIS VOL VERRASSINGEN"
23 en 24 juli a.s. Aanvang _000 uur
in Hercules-clubgebouw en 27 Juli a-s.
aanvang 20.00 uur in EDO-clubgebouw.

Leden f 1,50, niet leden f 2,—

VHO-COMPETITIE
Terrein Berg enDal

Zaterdag 23 juli as-
HERCULES I — ZEEMACHT I

Zondag 24 juli as.
HBS I — EDO I

Aanvang wedstrijden 16-30 uur

Te koop: nieuw Thee-, eet- en ontbijt-
servies Dok 9, Lz-

no. 1966

Bij de Dienst van Binnenlandse Zaken
te Hollandia, Dok 11, bestaat gelegen-
heid tot plaatsing van:

EEN
COMMIES Iste KLASSE/COMMIES

Aanmelden tijdens de kantooruren-
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