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LOEMOEMBA IN NEW YORK
AANGEKOMEN

Wordt Kongo een federatie?
Aan het eind van de week zullen er in Kongo meer dan 12.000 soldaten van

de Verenigde Naties zijn- Een woordvoerder van de UNO heeift dat in New
Vork gezegd. Hij dacht niet dat gisteren al de 10000 man gehaald zou worden,
zoals de bedoeling was, maar dat zou dan toch kort daarop gebeuren.

Secretaris generaal Hammarskjoeëd heeft meegedeeld dat de Belgische troe-'
pen overeenkomstig de belofte Leopoldstad nu geheel hebben ontruimd- De ont
ruiming van geheel Kongo is zaterdag besproken door de waarnemend Secre-
taris Generaal van de Verenigde Naties Ralph Bunche en Belgische officieren/

Inmiddels is de Kongolese premier Loemoemba uit Londen in New Vork
aangekomen. Hij zal daar besprekingen voeren met Secretaris Generaal Ham-
marskjoeld en met vertegenwoordigers van verschillende landen bij de Vere-
nigde Naties-

VIA GHANA NAAR LONDEN
Vrijdag bracht een vliegtuig van de Brit
se luchtmacht hem naar Accra in Gha-
na. Loemoemba wordt vergezeld door
vpn rMr.of.fi,* van 15 man en door de
Amerikaanse zakenman Dettweiler met
wie hij een overeenkomst voor techni-
sche en economische hulpverlening heeft
gesloten.

Gedurende zijn oponthoud in Londen
verklaarde Loemoemba op een perscon-
ferentie, dat de Kongolese bevolking
was opgestaan tegen de Belgische poli-
tiek en niet tegen de aanwezigheid van
de Europeanen kr het algemeen.
Hij zei, dat de afscheiding van deze
provincie een propagandistische bewe-
ging was die gesteund werd door Bel-
gië.
KATANGA

De Belgische ambassadeur in Leo-
poldsville heeft gezegd dat er geen
weerstpnd zou worden geboden indien
troepen der Verenigde Naties in Ka-
tanga tussen beide zouden komen.

De commandant van de Belgische
troepen in Katanga kolonel Feber heeft
verklaard dat de Belgische militairen in
dit gebied zullen blijven zolang de Ka-
tangese regering dit wil-
Op een persconferentie sprak hij over
een periode van één tot anderhalf jaar.
De Katangese minister van Binnen-
landse Zaken zei dat er al een nationale
regering van Katanga is gevormd-
Hiervan zouden 7 ministers zitting heb-
ben, die behoren tot de oppositie.

FEDERATIE?
De premier van Katanga, Moishe

Tsombe, heeft voorgesteld van Kongo
een federatie te maken- Hij heeft op de
Kongolese president Kasavoeboe, op
Öe voorzitter van-de senaat en andere
leiders 'n beroep gedaan dit idee met
hem uit te werken- Tsombe ontkende op
'n persconferentie, dat de onafhankelijk
helidsverklaring van Katanga tegen
Kongo was gericht- Deze verklaring had

is hem alleen tot doel, Katanga
voor economische onreddering en anar-
chie te behoeden. Tsombe deed tenslotte
een aanval op presMent Nkroemah van
Ghana en president Sekou Touré van
Guinee. Hij was het met een Kongolese
verslaggever eens dat deze staatslieden
een brug vormen tussen Afrika en Mos-
kou-

WERKLOOSHEID
Alvorens voor drie weken op reces te

gaan, heeft de Kongolese senaat een
-motie aangenomen waarin de regering
wordt gevraagd met spoed het werk-
loosheidsvraagstuk aan te pakken.
In de motie die door een lid van de
oppositie was ingediend, wordt verder
gevraagd om bescherming van niet-
Kongolese werkgevers en om respect
voor hun eigendommen. Volgens waar-
nemers zouden er in Leopoldstad al-
leen al door het vertrek van de Europe-
anen 70.000 mensen zonder, werk zijn
geraakt.

Gaiwell stelt regionaal
verdrag voor

De leider der oppositie in het Aus-
tralische parlement, A- Calwell, die een
reis van 14 dagen door het Australische
deel van Nieuw Guinea heeft gemaakt,
verklaarde bij zijn aankomst op het
vliegveld van Melbourne dat Indonesië
en Nieuw Guinea zouden moeten toe-
treden tot een Nederlands-Indonesisch-
Australisch regionaal verdrag. Zijns in-
ziens zou een dergelijk verdrag bijdra-
gen tot de ontwikkeling en de bevei-
liging van geheel Nieuw Guinea totdat
de bewoners zelf zullen kunnen beslis-
sen over hun toekomst. Dit verdrag zou
tot stand moeten komen door tussen-
komst van dé Verenigde Naties en zou
de beste verzekering vormen van de
veiligheid van Nieuw Guinea en Indo-
nesië. Calwell verklaarde voorts "Indo-

nesië heeft geen recht om te beweren
dat Nederlands Nïeuw Guinea tot dat
land behoort, alleen omdat het het laat-
ste stukje is van het voormalige Neder-
landse koloniale gebied, dat Indonesië
niet heeft overgenomen. Wij zullen geen
nco Aziatisch kolonialisme dulden in
welke vorm ook", aldus Calwell.

communistische lectuur in
Indonesië verboden

De Indonesische regering heeft alle
boekwerken en pamfletten van de com-
munistische partij verboden in verband
met de kritiek van deze partij op de re-
geringspolitiek-
Gezegd wordt dat de communistische
pufolikaties de openbare orde en veilig-
heid zouden kunnen verstoren. Ook het
communistische blad Harian Rakjat is
verboden-

EERSTE VROUWELIJKE PREMIER
Het nieuwe Ceylonese kabinet van

mevrouw Banderanaika is in Colombo
beëdigd. Het bestaat geheel uit leden
van de Sri Langka vrijheidspartij die
deze week de algemene verkiezingen
won. Deze partij heeft een democratisch
socialistisch programma. Mevrouw Ban-
deranaika is behalve premier, de eer-
ste vrouwelijke in de wereld, ook nog
minister van Buitenlandse Zaken en van
Defensie. Haar 29-jarige neef Felix Dias
Banderanaika krijgt de portefeuille van
Financiën. Hij wordt beschouwd als de
sterkste man van het kabinet.
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DESUUT VAN
Toneelgroep

Fantasia
Zaterdag en zondagavond gaf de to-

neelgroep Fantasia een uitvoering in
het Herculesgebouw van "Een huis vol
verrassingen"- Dit stuk een klucht in
drie bedrijvan van Johan Blaaser, is
speciaal voor amateurtoneel geschreven
en valt de toeschouwer niet lastig met
'een moeilijke problematiek- Het rolt
van_ de ene komische situatie in de an-
dere- De kern van de intrige wordt ge-
vormd door de huisvestingsmoeilijkhe-
den van een berooide romanschrijver*
die altijd heeft ingewoond bij zijn tan-
te, maar op een gegeven moment door
die tante het huis wordt uitgezet.

De romanschrijver en zijn vrouw pro-
beren op hun beurt de tante uit haar
eigen huijs te krijgen door haar te kop-
pelen aan een vrijgezel-met-een-huis-
Enfin de verwikkelingen zijn legio.

Van de spelers had Jacques van den
Berghe, als Notaris Fijnmian duidelijk
de meeste toneelervaring- Zijn "droge"
mimiek paste goed bij zijn rol en maak-
te steeds een spontane indruk.
Mevrouw Sllvia de Preter - Van Hooy-
donk zorgde voor een geslaagde creatie
van tante Clementine, en Jules HA.
Koops, die ook de regie voerde, speelde
met veel verve de rol van Lucien de
romanschrijver.

Een speciale vermelding verdient het
echtpaar Benz-Van Polanen Petel dat
voor het eerst op de planken stond,
maar toch tegen de rollen opgewassen
bleek. Lize van Duinen leverde een goe-
de prestatie in haar dubbelrol, al merk-
ten we op dat de rol van de Amster-
damse werkster haar beter afging dan
die van het dienstmeisje.

De heer J. Sirag, voorzitter van "Her-
cules", zei in zijn openingswoord, dat de
voorstelling van dit stuk vervroegd was
door het feit, dat enkele spellers vri*>
spoedig Hollandia zouden gaan verlaten.
Na afloop van de voorstelling verklaar-
de hij dat de prestaties van de spelers 'n
verrassing voor hem waren geweest en
dat hij er naar zou streven om deze
amateurstoneelgroep in stand te houden.
Hij zal daar zeker een goed werk mee
doen.
Wie de komende voorstellingen van
"een huis vol verrassingen" gaat bijwo-
nen, kan verzekerd zijn van gezellig
amateurtoneel-

Belgische dank aan Nederland
De Belgische ambassadeur in Den

Haag baron van der Staten Waillet,
heeft via de wereldomroep en de Neder-
landse televisie zijn dank uitgesproken
aan het adres van het Nederlandse volk»,
voor de sympathie en de hulp die België
naar aanleiding van de gebeurtenissen
in Kongo heeft ontvangen. Hij noemdei
naast de hulp van de regering in Den
Haag met name die van de KLM, die
vliegtuigen ter beschikking heeft ge-
steld om Belgen uit Kongo te evacueren-
Op een speciale rekening voor de hulp-
actie, zo zei de ambassadeur is al meer
dan 2500 gulden gestort.

Particuliere hulp aan Kongo

Indien de plannen tot samenwerking
van de Kongolese regering met de Ame-
rikaanse zakenman Dettweiler doorgang
vinden, zal daarmee een unieke vorm
van internationale hulpverlening tot
stand zijn gebradht. Zoals bekend is in
Leopoldstad bekend gemaakt, dat pre-
mier Loemoemba een aceoord heeft ge-
sloten met de Kongo International Ma-
nagement Corporation, die onder lei-
ding staat van de Amerikaanse scheep-
vaartmagnaat Dettweiler.
Deze zakenman heeft reeds meer spec-
taculaire plannen bekend gemaakt-
Twee jaar geleden kwam hij in het
nieuws door zijn plannen om ruesachti-
ge cafetariaschepen tussen Amerika en
West Europa te laten varen.

Deze schepen zouden door Veroime
in Rotterdam gebouwd worden en in
Vlissingen of Zeebrugga [in België] hun
eindpunt hebben- Tot op heden is aan
de uitvoering van die plannen nog niet
begonnen, hoewel er wel besprekingen
in Zeebrugge zijn gevoerd over de ver-
groting van de havenfaciliteiten aldaar.

Dettweiler die samen met Loemoemba
een persconferentie hield in Leopold-
stad, verklaarde dat zijn maatschappij
een beginkapitaal nodig zou hebben van
7,5 miljard gulden. Hij zou kunnen be-
schikken over deskundigen uit vele lan-
den, waaronder met name Nederland.

Het is niet geheel duidelijk, welke
taak men aan een particuliere maat-
schappij kan hebben toebedacht bij de
hulpverlening aan een onderontwikkeld
land- Zeker is wel dat deze particuliere
hulp niet in de plaats kan komen van
die, welke door buitenlandse regeringen
wordt verleend. Geen enkele particulier
kan immers de bedragen ter beschikking
stellen, die uit economisch oogpunt zeer
onrendabel zijn, en slechts gerechtvaar-
digd worden door het politieke nut dat
de schenkers er van verwachten-

Welïicht wil Loemoemba de besteding
en het.beheer van de buitenlandse hulp
in handen leggen van de maatschappij
van Dettweiler. Op deze wijze zou deze
maatschappij de Dients van Openbare
Werken voor een deel kunnen vervan-
gen, en het tekort aan technici kunnen
opvangen.

Nu de Westduitse regering besloten
heeft nauwe en actieve relaties met de
jonge Afrikaanse staten aan te knopen,
wordt in een haastig tempo dit besluit
uitgevoerd. De Bondsrepubliek heeft nu
ambassades in alle vijftien onafhanke-
lijke staten benevens tien consulaten-
generaal en consulaten- De consulaire
missies in de nog afhankelijke staten
zullen met het vefrkrijgen van de onaf-
hankelijkheid dezer staten zo spoedig
mogelijk tot ambassades worden ver-
heven. De staven van deze ambassades
worden zo snel uitgebreid, dat het mi-
nisterie te Bonn de grootste moeite heeft
om het geschikte personeel te vinden.

Het Westduitse technische hulppro-
gramma voor Afrika, dat momenteel on-
geveer 20 min DM per jaar bedraagt,
zal voor het volgende jaar sterk uitge-
breid worden. Een tiental Westduitse
voorlichtingsmensen [van pers en radio]
is aangeworven en werkt met ruime
geldmiddelen aan het kweken van good-
will voor de Bondsrepubliek. Met offi-
ciële aanmoediging zijn Westduitse za-
kenlieden drluk bezig naar nieuwe mo-

gelijkheden voor handel en economische-
samenwerking te zoeken.

De berichten van Duitse diplomaten
en zakenlieden in Afrika hebben de au-
toriteiten te Bonn ervan overtuigd dat
Duitsland, dat ruim veertig jaar
geleden tegen / zijn zin van zijn
Duitse koloniën werd beroofd, psycho-
logische voordelen geniet boven de an-
dere Europese landen. In het algemeen
zou het zo zijn, dat men de Duitse we-
tenschappelijke en industriële be-
kwaamheden van voor 1914 niet verge-
ten is, in tegenstelling tot het Duitse
imperialisme van de Keizer. Zo zal
Somalia een van zijn eerste ambassades
in Bonn oprichten.

De Westduitse diplomaten is opgedra-
gen zoveel mogelijk in harmonie met de
voormalige koloniale gouvernementen in
Afrika samen te werken. Bonn 'heeft
ook besloten geen speciale voorrechten
te verlenen aan de voormalige Duitse
kolonies.

C-baans-Chinees
hapdelsaccGord

Cuba zal commfinistisch China op
grond van een zaterdag in Havana ge-
sloten bandelsaccoord per jaar een half
miljoen suiker leveren-

Deze overeenkomst heeft èen looptijd
van vijf jaar- China betaalt- de suiker
voor 20 procent in penden sterling en
de rest in goederen voor het eerste jaar
van het aceoord en voor de overige vier
jaar uitsluitend in goederen. Behalve
suiker levert Cuba ook nikkel, koper
mangaan en kobalt, alsmede tabak en
koffie aan Peking-

Omgekeerd ontvangt het van Chilna
machinerieën, electrische uitrusting. en-
staal. De Cubaanse missie vertrekt bin-
nenkort naar Peking voor het sluiten
van een kredietovereenkomst op lange
termijn, waarbij communistisch China
machinerieën en uitrusting voor Cuba's
industriële ontwikkelingsplan zal leve-
ren.

Vergaderverbod in Rhodesia
In Bulawayo in Zuid Rhodesie is elke

vergadering vetrboden voor de stad zelf
en voor 30 kilometer in de omtrek-
Uitgezonderd zijn alleen godsdienstige
bijeenkomsten en sport. Een soortgelij-
ke maatregel werd al enkele dagen
eerder genomen in Salisbury- De Natio-
nale Democratische Partij had zondag
in beide steden massavergaderingen
willen houden.

Nederland bouwt
marine- tankers

De Verenigde Staten zullen Neder-
land technische informaties verstrekken
voor de bouwvan twee tankervoorraad-
schepen voor de Koninklijke Marine-
Dit zei de Amerikaanse ambassadeur
in Nederland bij het vertrek van de
Amerikaanse staatssecretaris van Mari-
ne die voor enkele dagen in Nederland
is geweest.

Amerika en Engeland beschikken
over te weinig van deze marinetankers
om andere landen te voorzien- Daarom
gaat Nederland ze zelf bouwen. Hierbij
zal men zich voorlopig beperken tot de
bouw van één tanker, die het komend
jaar op stapel zal worden gezet. De
bouwtijd zal twee jaar zijn en de kos-
ten per schip zijn berekend op 17 mil-
joen gulden.

Het Nederlandse bouwplan is het ge-
volg van een aanbeveling van de NATO-



ZOEKT SINGAPORE RUSSISCHE HULP?
Singapore ziet, als alle Aziatische

landen, naar buitenlandse hulp uit en
het zou niet verwonderlijk zijn als som-
mige leden van de linkse regering er
graag Russische hulp zouden aanvaar-
den. Het is mogelijk dat de Russen in
dit geval geen ander bijzonder motief
hebben dan hun verlangen te laten zien
dat hun zakken diep genoeg zijn om aan
alle enstige en vriendschappelijke ver-
zoeken tegemoet te komlen.

Aan de kant van Singapore zijn er con-
stitutionele moeilijkheden, aangezien 't
interne zelfbestuur van 't eiland wel de
handel tot een terrein van eigen be-
voegdheid heeft gemaakt, maar geen
vrijheid tot directe onderhandelingen
met de Russen heeft geschapen.

Misschien gaat het er echter met om
dat de Russische hulp een welkome aan-
vulling op de Britse en Amerikaanse
zou zijn, of dat men, door 'n verzoek
aan Rusland, Engeland en Amerika tot_
groter mildheid zou Wurmen bewegen.

Dat de regering van Singapore met 't
vooruitzicht van Russische hulp speelt,
heeft wellicht als oorzaak dat zij er een
politiek tegenwicht in zoekt om de ex-
tremisten in eigen linkervleugel te doen
bedaren.

De huidige moeilijkheden van Singa-
pore zijn tweeërlei- Enerzijds moet de
economie tot expansie worden gebracht
omdat er meer arbeidsgelegenheid voor
een jonge groeiende bevolking moet ko-
men- Anderzijds heeft het uitstekende
onderwijs er tot een politieke bewust-
wording geleid die niet in verhouding
staat tot de omvang van het politieke
arbeidsveld in dit kleine gebied. De'
ideologische potentie per hoofd van de
bevolking is er nog steeds gevaarlijk
hoog. Toen de Peoplies Action Party in
1959 aan de macht kwam vonden de
meeste leiders van haar linkervleugel
speelruimte voor hun talenten in de
nieuwe functies die hun werden gege-
ven- Maar het schijnt dat dit slechts van
korte duur zal zijn. De heer Ong Eng
Guan, laatstelijk minister van nationale
ontwikkeling, tracht thans de dissidente
linkervleugel: van de PAP weer in het
veld te krijgen- De heer Ong laakt de
regering niet voor wat zij in haar eerste
bewindsjaar gedaan heeft, doch heeft de
oude antikoloniale eis van volledige
onafhankelijkheid weer opgevat-

Het zou droevig zijn, vindt The Ti-
mes, als de opposjfie van uiterst links
in Singapore weer vorm zou krijgen.

De vooruitgang die Singapore reeds ge-
maakt heeft en nog kan maken met de
bevoegdheden waarover het nu beschikt
zijn niet voldoende om de hartstocht
van de heer Ong afleiding te geven,
hoewel er geen reden is om te geloven
dat de economische vooruitgang van
Singapore met welke constitutionele wij
ziging dan ook te dienen zou zijn. In
deze vervelende politieke situatie zou
economische hulp uit Rusland, eventueel
slechts als slogan, de manier

_
kunnen

schijnen om de anti-imperialistisdhe ge-
voelens wat tot rust te brengen. Doch
The Times meent dat dit in andere lan-
den misschien wel 'n mogelijkheid zou
kunnen zijn, maar dat in Singapore de
extremisten te ver van de werkelijkheid
staan en al te zeer verstikt door hun
eigen emoties "to treat such aid as any-
thing but a sop". Hole het ook zij, Sm

gapore heeft, met zijn krachtige en be-
kwame regering, meer dan voldoende
aanspraken op hulp uit het buitenland
zonder dat het zich tot Rusland zou be-
hoeven te wenden.

Timeis

Nieuwtjes uit Nederland— Men wil tonnen geld uitgeven voor
de restauratie van het pand. De Moriaan
op de Markt te S Hertogenbos.
Het pand dateert van omstreeks 1200 en
is vermoedelijk het oudste bakstenen
huis in Nederland. Bovendien is het
best bewaarde woonhuis uit die tijd in
heel Noord West Europa.

— De cineast Fons Rademakers heeft
via de televisie jongens opgeroepen voor
een rol in de film "Het Mes", die hij
gaat maken naar het verhaal van de
Vlaamse schrijver Hugo Claus. De uit-
verkorene moet een ingekeerd karakter
hebben. De keuze viel op de 14 jarige
Amsterdamse jongen Reitse van der
Linden.— Er werd ingebroken in het pand van
de Swiss-import aan de Amstel te Am-
sterdam. De inbrekers namen voor een
ton aan horloges mee.— Er huizen zeer veel kraaien in het
schaapskooibos ■op de Grebbeberg te
Rhenen. Zij eten niet alleen de akkers
kaal, maar in hun drift om hun nesten
zo comfortabel mogelijk te maken, ont-
zien ze zich niet om de Kamelen van
Ouwehands Dierenpark kaal te plukken.
De Rijkspolitie gaat nu een opruiming
onnder de kraaien houden.

Radioprogramma
MAANDAG 25 JULI 1960
20.00 uur Herhaling nieuws, weersver-
wachting, KLM-berichten; 20-15 uur
Sportpraatje door Herman Walhain; 20.
20 uur Operapragramma; 20.50 uur Voo-
doo-Suite, Perez Prado en zijn orkest;
"21-05 uur Wat de pers ervan zegt; 21.12
uur Rhytme en Romantiek [div. ensem-
bles] 21-42 uur The Matt Matthews Jazz
Quintet; 21.54 uur The Military Band
olv. Felix Slatkin; 22-10 uur Machita
en zijn Afro_Cuibaans ensemble; 22.35
uur Liedjes uit de film "Pinoochio" met
o-a. Cliff Edwards, Julietta Novis en
orkest Victor Young; 23.00 uur Sluiting.

DINSDAG 26 JULI 1960
2000 uur Herhaling nieuws, weersver-
wachting; 20.15 uur Muziek op verzoek
21-00 ulur Buitenlands weekoverzicht
21.10 uur Kocze Antal en zijn zigeu-
nerorkest; 21.35 uur Home on the range
[cowboyliedjes] 21.50 uur Dutch Swing
College Band; 22-04 uiur Eydie Gormé
[zang] met orkest olv. Don Cost; 22-25
uur Nachten in Rio. Diverse: orkesten
22-50 uur Lawson - Haggart Roekin
Band. 23.00* uur Sluiting.

WOENSDAG 27 JULI 1960
20.00 uur Herhaling nieuws, weersver-
wachting; 20.15 uur Lionel Hampton en
zijn orkest; 20.30 uur Hoorspel; 2115
uur Monika Witkowna, zang; 21.25 uu?
Ray Anthonie en zijn orkest; 21.50 uur
Zeemansliedjes; 22.05 ui^rs "De Hogje
Veluwe" door Bert Garthof; 2211 uur
Chocolate Coloured Coon: G-H. Elliot
zang 22.23 ulur "The five pennies" van
Red Nichols; 23-00 uur Sluiting.

VOOR DE BALIE
Blindganger gedronken

DE TIMMERMAN had kennelijk
blindgangers gedronken voor hij op zijn
fiets stapte. Pas veel later kwamen de
borrels tot actie.

"Meneer de rechter", zei hij vol over-
tuiging, "laat ik je nou's iets vertellen,
da'je nog nie weet".

"Kom op", zei de rechter uitnodigend,
want een mens is nooit te oud om te le-
ren, zelfs een rechter niet-

"Nou", vond de timmerman, "ze heb-
ben me nou wel bekeurd omdat ik 'n!
borrel op had toen ik op de fiets zat. En
die had! ik ook wel op. Maar ik had er
geen last van. Niettat. Ik fietste nèt zo
fris en rechtop as een jongekerel."

De rechter luisterde vol belangstelling
en dat wakkerde de verteltrant van de
verdachte danig aan. Hij vertelde hoe
hij het café had verlaten, rechtop van
lijf en leden, fier en zelfbewust, een
toonbeeld van Hollands trots- Hij was
toen op zijn fiets gestapt. Zonder ge-
zwalk en zonder geslinger. In oer en
deugd was hij door het dorp gereden.
Alle bekenden had hij onderweg ge-
groet, zonder mankeren. v

"Ik zallet je nog sterker vertellen",
geloofde hij: "In de Dorpsstraat was ac
zaak opgebroken vanwege de nieuwe
riolering. Daar hadden ze voor de fiet-
sers een paadje vrijgehouden, zo breed
als de palm van m'n hand, met direct
daarnaast een diepe afgrond, voor de
rioleringbuizen. En wat is daar ge-
beurd? Niets- Maar dan ook helemaal
niets. Ik ben er langs gereden as een
postduif die recht op haar doel af vliegt.
met kwieke vleugelslag en zonder aar-
zeling." "Assik te veel had gedronken
was ik well in dat gat terecht gekomen,
waar of nié-waar?"

"Goed", zei de rechter, "maar nu moet
u mij eens iets laten vertellen dat u nog
niet weet. Weet u welke weg de alcohol
volgt door het menselijk lichaam?"

De timmerman bleek het niet te we-
ten. "Dan zal ik het uitleggen", zei de
rechter. En hij begon bij de tanden, de
bovenlip en het verhemelte- De hele in-
ventaris van het menselijk lichaam
kwam er aan te pas. Tot tenslotte, na
een lange, lange reis het gif in de her-
senen belandt. En dan wordt het pas
menens. Als je de rechetr over die lange
reis hoorde, zou je zeggen dat de bor-
rel eigenlijk helemaal niet zo duur is.
Ze kost wel veel geld, maar er gebeurt
ook heel wat voor.

"En bij de een gaat het vlugger dan
bij de ander- Klaarblijkelijk is het pas
bij uw hersenen gekomen toen u de rio-
lering voorbij was", zo besloot de poli-
tie-rechter zijn populair-wetenschappe-
lijke uiteenzetting.

Ook dit lesje in biologie bleek echter
een lange reis te moeten maken naar de
hersenen van de verdachte. De timmer-
man was er kennelijk nog niet achter
toen de officier zeventig gulden boete
eiste.

"Een boel geld", vond de timmerman,
"as je dan rekent dat ik in ieder geval
nog goed kon fietsen".

"Maar op het politiebureau beht u
het zo bont gemaakt dat men u ter ont-
nuchtering moest insluiten. Reken dat
er dan maar bij", zei de rechter toen
hij hem conform de eis veroordeelde.



Een Biakker die in Kloofkamp een
huis bouwt, kreeg gisteren steun van
zijn vrouw bij het houttransport. Zij
droeg twee planken tegelijk van meer
dan vier meter van de Haven naar
Kloofkamp. Op haar rug hing nog een
kind in een nokkeng.

WIJZIGING AGENDA
Naar wij vernemen is de societeits-

avond in de Jachtclub voor officieren
van het smaldeel vijf verplaatst van
dinsdag 2 naar woensdag- 3 augustus-

Laatste Nieuws
De minister van Binnenlandse Za-

ken van Katanga, Moenongo, heeft er
zijn teleurstelling over uit gesproken
dat België heeft nagelaten de onafhan-
kelijkheid van Katanga in de Veilig-
heidsraad te verdedigen. Op een pers-
conferentie in Elizabethstad zei Moenon-
go zich af te vragen of Katanga zoals
de Kongolese premier Loemoemba heeft
gedaan eerst wanorde, moord en ver-
krachting moet organiseren, voordat de
beschaafde wereld aandacht aan haar
besteedt- In aansluiting op deze beschul-
diging zei de Katangase minister dat
premier Tsombe de gedragslijn voor zijn
gebied heeft uitgestippeld- Eerst onaf-
hankelijkheid en van dije posite uit on-
derhandelingen met andere Kongolese
provincies om een federatie te vormen.

De Amerikaanse zakenman Dettweiler
heeft op een persconferentie in New
Yjfork h/et contract getoond, dat zijn'
Kongo International Management Cor-
poration met de Kongolese regering
h/eleft gesloten. Het blijkt eergisteren
door premier Loemoemba en tien andere
Kongolese ministers te zijn ondertekend.
Dettweiler deelde mee dat de overeen-
komst voor de ontwikkeling van Kongo
tot stand is gekomen na zware concur-
rentie met de Rjussen. Het gaat er vol-
gens hem nu om, dat de regering in
Washington en andere Westelijke hoofd-
steden snel toehappen om de uitvoe-
ring van het ontwikkelingsplan moge-
lijk te maken- Dettweiler zei ook dat
bij het Amerikaanse ministerie van Bui-
tenlandse Zaken tevoren van het plan
op de hoogte had gesteld. Het ministe-
rie kon zelf niet zo snel handelen, maar
had hem morele steun gegeven.
Hij had gewaarschuwd dat het verlies
van de hulpbronnen in Kongo een van
de ergste dingen zou zijn die dei vrije
landen kon overkomen. Hij voegde er
tot slot aan toe, dat het contract ook
de bestaande investeringen van buiten-
landers in Kongo veilig stelt-
Europese financiële kringen in Leopold-
stad geloven, dat de uitvoering van het
contract vele moeilijkheden zal geven.
Men denkt anderzijds aan de gevolgen
van een mislukking van Dettweifjlfrs
opzet. Zon mislukking zou de bestaande

investeringen zo ernstig bedreigen dat
de regering in Washington en enkele
grote internationale instellingen waar-
schijnlijk wel verplicht zullen zijn het
contract te onderschrijven-

\

De relletjes diei zich ook de afgelopen
dagen in de hoofdstad van Zuid-Rhode-
sia, Salisbury, hebben voorgedaan, zijn
de afgelopen 24 uur verplaatst n)aar
Boelawajo- De politie kreeg het daar
hard te verduren toen ze vandaag moest
optreden tegen demonstraten, die tegen
het verbod op bijeenkomsten demon-
streerden. Dit verbod was uitgevaar-
digd omdat de Nationale Democratische
Partij van plan was in Boelawajo een
massabijeenkomst te houden. Uiteinde-
lijk moesten twee compagnieën blanke
troepen ingrijpen om de rust te her-
stellen. De federale minister van De-
fensie heeft bevolen, dat zo nodig ook
gebruik moet v/orden gemaakt van In-

"dische en inheemse troepen._
De leider van de Afrikaanse Natio-

nale Unie in Tanganjika heeft Sir Ri-
chard Tumbe de Britse gouverneur van
dit land gevraagd, hem de formatie van
een regering toe te vertrouwen- Hoewel
de algemene verkiezingen in Tanganji-
ka pas eind augustus zullen worden ge-
houden, zodat Niyerere's stap op de re-
sultaten van deze verkiezingen vooruit
loopt, heeft sir Rifchard het verjzotek
doorgegeven aan de regering in Londen.

De Afrikaanse Nationale Unie van
Niyerere heeft voor 58 van haar kan-
didaten geen tegenstanders, terwijl er
in totaal over 71 zetels zullen worden
beslist. De Britse regering scjhijnt om
zuiver constifutionele redenen wjeinig
voor een formatieopd(racht te voelen
voordat, de verkiezingen zijn gehouden,
maar een niet-offieiele lijst van minis-
ters zal nu al in Dares Salam c:
leren.

x

De Kanselier van het Ghanese Hoge
Commissariaat in Londen, Kovi, heeft
krachtig protest ingediend bij het Brit-
se departement voor het Gemenebest
tegen de mishandeling van, de Hoge
Commissaris van zijn land sir Edward
Asavoe Adjaje-
Sir Edward is gisteren na een bezoek
aan premier Loemoemba van Kongo in
het Londense Rich hotel door drie man-
nen aangevallen en neergeslagen- Het
drietal is inmiddels door de politie ge-
arresteerd en zal morgen voor de rech-
ter verschijnen.

/

De Indonesische communistenleider
dr- Sakirman is volgens een mededeling
van het legerhoofdkwartier in Djakar-
ta vrijgelaten-
Dr. Sakirman werd een week geleden
gearresteerd om wat genoemd werden
redenen van staatsveiligheid.

Hiermede betuigen wij onze harte-
lijke dank aan de H-H- doktoren Neeb
"en Wester en het verplegend personeel
van het Centraal Ziekenhuis te Dok 11,
voor de kundige hulp en liefdevolle ver-
pleging ivan

C.C* VAN LIGTEN
Mevr. C.W.S. van Ligten-Meyes
Kinderen en kleinkinderen.

no. 1973
ONTPAKT

Avondschoentjes van Jac- Bergmans of
Holland in diverse pump- en sandaal-
modellen, vele kleuren en maten 2 t/m
6, nieuwe collectie effen stoffen en cou-
pons, Ploegruitjes, corselette's-
Open beslist van 9—12 en van 17.00—
19.00 uur.

VIJSMA, WITTE OLIFANT
no. 1974

4 Witte shorts maat 52, 6 witte pan-
talons idem, plastic naiswieg, 2 pers.
tuimelledikant, dames jasje, jongens-
winterjas van 5—7 jaar, Windjack 5—7
jaar.

Heer Wajon, Dok IX no. 6314

Wegens dienstreis vervallen de spreek-
uren van de orthopaedisqh chirurg

JAC. S* DE VRIES
op 26 juli en 2 augustus en van de
internist

H. NEEB
in de periode van 26 juli tot en met
12 augustus.

Maandagavond Zeepaardje, filmvoor-
stelling "A Yank in Korea"

no. 1971

filmprogramma
REK THEATER

vertoont heden voor het laatst de gran-
dioze film:
"AFIIRODITE, GODIN DER LIEFDE"
met Belinda Lee en Jaques Sernas
Heden voor het laatst, wordt het ver-
haal van een vrouw, die liefde boven
onsterfeljkheid verkoos, in REK ver-
toont-

-18 JAAR EN OUDER
Dinsdag 26-7 en woensdag 27-7 ver-
toont REK een Western-film met Rory
Calhoun, Corinne Calvet en Cameron
Mitchell in

"POWDER RIVER"
EEN SHERIFF ZONDER ANGST

in Kleur.
Een film met een intens gespannen
moed en hardheid.
Binnenkort in REK

"TANK BATALJON"

ORIËNT THEATER
vertoont heden 25-7 en morgen 26-7

"THE VOICE IN THE MIRROR"
met Richard Egan, Julia London en
Walther Matthay.

Voorzien van Nederlandse tekst
Een hartroerend verhaal van een onge-
slaagd huwelijk- Een zeer goedle film-
In Cinemascope.
Sentani morgen: "SEMEVOLE" met
Rock Hudson, niet voorzien van Neder-
landse tekst.

Gebr. "VAN MOTMAN"

heeft ontvangen: Moderne Jazz, Hawaiian en Popu-
laire gramofoonplaten.
o-a. Lester Young, Lloyd Prize,
Nina and Frederik en de nieuwste
Earl Bostic.
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