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Zaterdag UNO-troepen naarKatanga
Regering van Tsombe dreigt met geweld

Premier Tsjombe van Katanga heeft na een kabinetszitting verklaard, dat
zijn regering zich zal verzetten tegen de komst van de UNO-troepen in de pro-
vincie Katanga. De minister van Buitenlandse Zaken van Katanga, Monongo,

heeft aan een Italiaanse journalist in Elizabethstad verklaard, dat de Katan-
gezen zich liever dood vechten, dan dat zij hun onafhankelijkheid verliezen.
De minister van Financiën, Kimbe die in Parijs is, had eerder verklaard dat
Katanga zo nodig gewjeld zal gebruiken om de UNO-troepen buiten de grenzen
te houden. <
Beide ministers legden hun verklarin-

gen af na de bekendmaking dat militai-
re eenheden van de Verenigde Naties
zaterdag Katanga zullen binnentrekken-

De secretaris-generaal der Verenigde
Naties Hammarskjoeld zei voor radio
Leopoldstad, dat hij zijn plaatsvervangel"
Dr. Ralhp Bunche vrijdag vooruit zal
sturen. Hij zal waarschijnlijk worden
vergezeld door de opperbevelhebber van
de UNO-strijdkrachten in Kongo de
Zweedse generaal Carl von Hom.
Hammarskjoeld heeft zijn vertrek naar
Zuid-Afrika uitgesteld tot de volgende
week, zodat hij gedurende de periode
dat er troepen van de Verenigde Naties
Katanga binnentrekken in de Kongolese
hoofdstad zal zijn-
Het besluit om de UNO-strijdkrachten
naar Katanga te sturen heeft de instem-
ming van de Belgische regering. Deze
zal haar troepen uit Katanga terugtrek-
ken op de basis Kamina-

De leider van de Katangese oppositie
heeft zijn voorgenomen reis naar Leo-
poldstad afgelast toen hij het nieuws
vernam over de komst Van de UNO-
troepen- Hij noemde dit een belangrijke

stap naar de oplossing van de proble-
men in Kongo.

zuid - Afrika boycott
WHO- conferentie

Zuid Afrika zal niet deelnemen aan
de regionale conferentie van de Wereld
Gezondheidsorganisatie die later in de-
ze maand in de Ghanese hoofdstad Ac-
cra wordt gehouden.

De Zuid Afrikaanse minister van
Volksgezondheid zei, dat dit een gevolg
is van de houding van de Ghanese rege!-
ring- Ghana boycot de Zuid Afrikaanse
producten en in een officiële verklaring
■wan een paar dagen geleden werd Zuid
Afrika uitgemaakt voor een internatio-
nale deliquent-

BELGISCHE STANDPUNT ONGEWIJZIGD.

Overigens heeft L^ussel zjjc stand-
punt ten aanzien van Katanga niet ge-
wijzigd. Dit zei de Belgische minister
van Buitenlandse Zaken. Wigny gister-
avond na een kabinetszitting- Hij wees
erop, dat de regering van Katanga zich
onafhankelijk heeft verklaard en een
federatie wil vormen met de rest van
Kongo- De Belgische troepen zijn daar
op verzoek van de regering Katanga om
er de veiligheid te waarborgen van de
blanke bevolking. . .

De eerste UNO-troepen zullen waar-
schijnlijk Zweedse militairen zijn, om-
dat België1 vreest, dat wanneer alleen
Afrikaanse eenheden komen, dit een uit-
tocht van Europeanen tot gevolg zal
hebben.

De Kongolese premier Loemoemba is
uit New Vork in Londen aangekomen en
vandaar in een Russisch straalvliegtuig
onmiddellijk doorgevlogen naar Tunesië
Hij verklaarde op het vliegveld zeer
voldaan te zijn over de bekendmaking
dat UNO-troepen naar Katanga zullen
worden gezonden.

Loemoemba waarschuwde de landen
die België willen steunen dat zij de keu-
ze moeten doen om in Afrika te blijven
of zich hieruit terugtrekken- De premier
zei dat het hele continent gemobiliseerd
was om tegenstand te"bieden aan wat
hij noemde: Belgische manoeuvres te-
gen de Kongo.
België was, zo zei hij er op uit om eco-
nomische verwarring te stichten.
Terwijl Loemoemba moest wachten op
het vliegveld in Londen confereerde hij
met vele diplomaten van verschillende
Afrikaanse landen.

Het eerste contingent Belgische troe-
pen uit Kongo is gisteren in Brussel

aangekomen- Het is een compagnie val-
schermtroepen, die door België wordt
teruggetrokken.

In totaal zijn er tienduizend Belgische
militairen in Kongo-

Veel Afrikaanse onderwijzers
in de politiek

Zesenzeventig procent van alle minis-
ters en volksvertegenwoordigers in de
jongeAfrikaanse staten zijn volgens een
globale schatting afkomstig uit het on-
derwijs- Dit zei de assistent secretaris
generaal van de Wereldfederatie van
onderwijzers organisaties op een pers-
conferentie in Amsterdam- De federa-
tie is op het ogenblik in congres in
Amsterdam bijeen. Twintig Afrikaanse
onderwljzersörganisa'tids met tezamen
200.000 leden zijn er vertegenwoordigd.

De consequentie is dat de uittocht van
enderwijzers in Afrika naar politieke
functies, het onderwijs zelf voor grote
problemen stelt- Zo zijn er scholen met
300 kinderen dïe het met niet meer dan
twee leerkrachten moeten doen-

Volgens de Afrikaanse onderwijzers-
organisaties is buitenlandse hulp on-
ontbeerlijk om iets aan dit tekort te
verbeteren. Daarnaast zijn ook de scho-
len en de arbeidsvoorwaarden van de
Afrikaanse onderwijzers voor verbete-
ring vatbaar-
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Kapt. Meerman: takvaart is haasiwerk
Mijdrecht heeft gedeeltelijk Portugese bemanning

Deze reis is wel heel iets anders dan ik gewend ben, zei kapitein A- Meer-
man van de tanker "Mijdrecht", toenw.e hem in zijn air-conditioned kajuit
naar zijn ervaringen van de reis vroegen. In de normale tankvaart ben je
bijvoorbeeld 28 dagen op zee, dan blijf je 20 uur in een haven en meteen ver-
trek je weer. Het gebeurt zelden dat je enkele dagen ergens blijft liggen.

Kapitein Meerman had er juist een
verlof vï^-i vijf maanden opzitten, toen
hij de Mijdrecht kreeg toegewezen- Dit
schip van 20 duizend ton, eigendom van
Ph.S- van Ommeren N.V- te Rotterdam,
was enige tijd opgelegd geweest, inver-
band met te weinig werk, toen het door
de regering werd gecharterd om met
de Karel Doorman en de andere sche-
pen van het Smaldeel naar Nieuw Gui-
net te gaan-

Voor zijn verlof voer kapitein Meer-
man meestal tussen de Perzische Golf
en Amerika of Europa. Ging de reis
naar Amerika dan voer hij rond Kaap
de Goede Hoop en op weg naar Euro-
pa voer men via het Suez kanaal.
TEMPO

Het laden en lossen van tankschepen
gebeurt tegenwoordig met razende snel-
heid, mits de apparatuur in de oliehaven
daarvoor tenminste aanwezig is- Het is
mogelijk om de Mijdrecht binnen zeven
uur vol te pompen. Dat gaat met een
snelheid van 3000 ton per uur.. Hetj'
is begrijpelijk dat de bemanning van
een tanker onder deze omstandigheden
nauwelijks tijd krijgt om eens te gaan
passagieren- Het is al varen wat de
klok slaat.

Maar wat dit betreft is het verschil
met deze reis niet zo bijzonder groot.

Wel bleef de Mijdrecht in de havens
die bezocht werden langer liggen dan
gebruikelijk, maar het aantal havens
dat op deze jange reis werd aangedaan
was zeer gering.
Wie in de veronderstelling mocht ver-
keren, dat de tanker van de ene haveq
naar de andere wipte, teneinde de olie^
voorraad aan te vullen vergist zich-
De Mijdrecht heeft minder havens aan-
gedaan dan de andere schepen van het
Smaldeel- Ze ging niet naar Las Pal-
mas en de enige haven tussen Europa
en Australië die door de Mijdrecht werd
bezocht, was St. Louis op Mauritius-
Ook Fremantle zelf werd niet door de
Mijdrecht aangedaan,- maar de nabij
gelegen oliehaven Quinana. De haven-
autoriteiten van Fremantle stonden na-
melijk uit veiligheidsoverwegingen niet
toe dat de tanker daar voor anker ging-

Een voordeel van deze reis is, dat
het personeel eerder in Holland terug
is dan bij de gewone tankvaart het ge-
val zou zijn. Daar is het namelijk ge-
bruikelijk, dat het schip een jaar vaart
[en meestal alleen buitenlandse havens
aandoet] en dan in Nederland in dok
gaat. De bemanning krijgt zo ook eens
per jaar gelegenheid om in het vader-
land wat op verhaal te komen-
COMFORT

Ongetwijfeld zal men na een jaar va-
ren wel een verlof verdiend hebben,
maar aan de andere kant wülen we
niet nalaten, te vermelden, dat de acco-
modatie van het personeel ons voor-
treffelijk voorkwam. De verblijven van
alle bemanningsleden, van de kleinste
kajuit jongen tot de kapitein zijn air-
conditioned en de inrichting van de
'verblijven is bepaald geriefelSjk tp
noemen.

Ook voor recreatie is gezorgd- In de
rookzaal van de officieren staat een
piano, waar de derde WTK meesterlijk
op terecht kan, aldus de kapitein. Maar
er is meer dan een piano. Toen we
op het dek stonden te wachten tot we
naar de wal konden vertrekken, zagen
we ergens op het dek voortdurend mans
personen met het hoofd naar beneden
ergens inspringen.
Zij bleken zich te vermaken in het
zwembad van de Mijdrecht- ■

De bemanning van de Mijdrecht be-
staat uit 49 man, waarbij een Liaison
Officier van de Doorman en twee kor-
poraals yan de Marine zijn inbeg.re\-
pen- Het lagere personeel bestaat voor
een deel uit Portugezen en Spanjaar-
den- Ook dit is gebruikelijk in de tank-
vaart, aldus kapitein Meerman, want
het blijkt in Nederland steeds moeilij-
ker te wiorden om matrozen te vinden.
Steeds meer maatschappijen gaan er dan
ook toe over, om vooral Portugezen in
dienst te nemen- Die hebben nog geen
bezwaar tegen het zeemansleven.

Een ander voordeel van deze reis
is, aldus kapitein Meerman, dat er een
beter begrip ontstaat tussen de betrok-
ken Marine- en Koopvaardijmensen.
Bij het tanken van de jagers en het
vliegkampschip is er uiteraard een nau-
we samenwerking nodig, maar de sa-
menwerking en. het wederzijds begrip
gaat verder dan alleen maar het werk-

Samenwerking met de Marine is iets
waar een koopvaardij' offidiefl onder
tacjrmaffe omstandigheden nauwfeljijks
toekomt. Het is wel niet ongebruikelijk
dat een tanker een groep oorlogsschepen
vergezelt, maar meestal betreft het dan
tankers van de Marine zelf-

De Engelse en Amerikaanse marine
hebben eigen tankers, en dit zal bin-
nenkort ook het geval zijn met de Ne-
derlandse Marine. Enige dagen geleden
werd immers bekend gemaakt, dat Ame-
rika de technische gegevens heeft ver-
strekt voor de bouw van twee tanker-
voorraadschepen voor de Nederlandse
Marine. Amerika en Engeland hebben
te weinig van deze schepen om ook an-
dere landen er van te kunnen voor-
zien. Daarom gaat Nederland ze zelf
bouwen- Volgend jaar! zfe(l de perste
op stapel! worden gezet-

Record aantal bezoekers
op Karel Doorman

Het aantal personen dat gistermid-
dag de Karel Doorman heeft bezocht
was dermate groot, dat de MP en de
Algemene Politie grote moeite hadden
om de toegang tot het schip ordelijk
te doen verlopen- Een grote menigte
stond lange tijd te wachten tot ze tot
het schip zou worden toegelaten.

Voetje voor voetje schoven de men-
sen door de gangen naar het vliegdek-
Het vertrek van de gasten nam weer
veel tijd in beslag. Het duurde ongeveer
anderhalf uur voor de stroom bezoekers
het schip weer had verlaten.

VOOR DE BALIE
De indrukwekkende

bruidegom

"Alles hangt af van de eerste indruk"
die mijn familie van je krijgt", zei het
meisje dromerig-."Als mijn moeder het
goed vindt, zijn we al half klaar"-

De minnende jonkman aan haar zijde
knikte instemmend- "Maak je geen zor-
gen", zei hij fier, "dat knap ik wel even
op. Ik zal daar een verjaarsfeestje ge-
ven zoals ze nog nooit hebben gezien".

Dat is het inderdaad geworden- Het
was de eerste keer dat de jongeman
kennis zou gaan maken met zijn schoen-
familie. Zijn verjaardag leek daar een
goede aanleiding toe- Hij zou de familie
wel eens tracteren, had hij gezegd. Hij
zou voor de dag komen zoals ze nog
nooit hadden gedroomd. Een soort van
Blitzkrieg zou hij voeren- In één slag
zou hij alle harten winnen. "Leen mij je
bromfiets even", vroeg hij, "want er valt
nog heel wat te organiseren".

Het resultaat van deze organisatie
bleek de volgende ochtend, toen voor
dag en dauw een bloemist bij de a-s-
-schoonmoeder een reusachtige bos bloei-
men kwam brengen- Daarna bleef het
de hele dag druk- Banketbakkers kwa-
men en gingen met koek en ijs en gebak-
Slijters brachten flessen vol geestrijke
dranken en kratjes bier. Niets was er
vergeten, van de zoute pinda's af tot de
dure sigaren toe-

"Zo had je nou eigenlijk niet uit moe-
ten pakken" sprak de a.s- schoonvader
ontroerd toen die avond zijn jarige
schoonzoon in spe voor hem sto^d.
Maar deze wimpelde die opmerking los-
jes af. "Maakt niets uit", zei hij, "het
geld moet toch rollen"

Het werd een feest dat nog lange ja-

ren in de familie-historie zal blijven ge-
boekstaafd als Het Feest. Vrienden en
verwanten werden vorstelijk onthaald,
en van de kliekjes alleen zou men na-
derhand nog twee normale feesten kun-
nen vieren.

"Ik wist niet dat je zoveel geld had",
zei zij naderhand trots.

"Eerlijk gezegd: ik ook niet", ant-
woordda hij-

Haar achterdocht werd gewekt toen
zij enkele dagen later bij de kapper
kwam- Daar stond haar bloedeigen
brommer voor de deur, keurig opge-
poetst en glanzend als nieuw, maar met
de penning van de rijwielbewaarplaats
nog aan het zadel.

"Hoe komt U aan die bromfiets?"
vroeg ze aan de dame die net onder de
droogkap zat- "Dat is de mijne!"

"Kom, meisje", suste de dame min-
zaam, "dan vergis je je toch wel hoor.
Mijn man heeft die plof enkele dagen
geleden pas voor me gekocht, 't Is wel
een tweede-handsje, maar hij is nog
goed hoor- Hij heeft er tweehonderd
gulden, voor betaald"-

Plotseling werd het haar duidelijk
waar het geld voor dat legendarische
feest vandaan was gekomen. Zij rende
naar de politie. De politie spoedde zich
naar de nieuwbakken verloofde. Die
verdween met spoed in het huis van be-
waring- Zeven weken heeft hij daar ge-
zeten, en nu moest hij voor de recht-
bank komen.

"'t Was toch ook haar belang dat ik
goed voor de dag kwam", vond hij.

De officier dacht daar anders over.
Vervolg op pag. 4



veranderingen on hei Chinese vasteland
Een speciale correspondent van "The

Times", die reeds voor de oorlog een
reis door China maakte, heeft dat land
nu opnieuw bezocht. Hieronder volgen
enkele van zijn bevindingen-

Groot zijn de veranderingen die zich
in China op het land hebben voltrok-
ken- Terwijl er zes jaar geleden nog
slechts een enkele landbouwcoöperatie
te vinden was, is thans door de revo-
lutie van de communes het gehele aan-
zien van het land veranderd- In plaats
van het onregelmatige patroon dat de
kleine akkers vormden is nu een nieuw
landschap met eindeloze velden geko-
men, dat veel meer bomen heeft ook
dan het oude - dit laatste een prestatie
die de massabewegingen van de "gro-
te sprong voorwaarts" tot eer strekt.
Ook 's nachts .biedt het land een ander
beeld dan vroeger: toen een volkomen
duisternis, waarin alleen geblaf van
honden de plaats van een dorp verried,
thans is er ook op het land 's na.c)i.ts
licht.

Het dorp zelf is niet zo sterk veran-
derd. Er zijn wat kleine commiunefa-
brieken verrezen, en wat moderne var-
kenshokken gebouwd, maar de oude boe
renhuisjes overheersen nog. Van het
plan om ook in de dorpen grote huizen-
blokken op te trekken is nog weinig
verwezenlijkt.

Wel zijn de boeren onder veel groter
druk komen te leven. leder dorp is in
een productie-brigade' georganiseerd,
welke eenheden weer in iedere commu-
ne zijn samengevoegd tot een klein aan-
tal grotere brigades, die het toezicht
op de productie uitoefenen- Er wordt,
acht uur per dag gewerkt, tien uur als
het druk is, twaalf uur als het heel
druk is. De anderhalf, uur politieke en
culturele studie wordt in die drukste
tijd tot een half uur gereduceerd. Maar
als men door een dorp wandelt, krijgt
men todh niet de indruk dat het leven
erg veranderd is: kinderen rennen in
het zand, spelen met hun moeders, oude
mannen zitten in de zon.

Dat wil niet zeggen dat de droom
van de schone toekomst verdwenen is.
Voor de jongens kan deze droom de
aanvaarding van het commune-stelsel
rechtvaardigen, in het geval van de ou-
deren moet men de herinnering aan het
verleden niet vergeten. In Honan, waar
de correspondent van The Times het
landleven heeft kunnen " observeren,
leeft de afschuw van het verleden nog
steeds voort- In 1938 heeft Tsjiang Kai-
sjek hier de dijken van de Gele Ri-
vier doen doorsteken- De watervloed
zo vertelde een' waterbouwkundige aan
de Britse journalist, heeft 12 miljoen
mensen grote schade üofegebraplht, en
8000.000 hebben er het leven dbor ver>-
loren. Het hoofd van een commune met
55.000 "monden" [zoals de Chinezen zeg-
gen] zei hem dat in de hongersnood van
1942 in zijn gebied 3000 mensen van
honger waren gestorven ,en 1400 kinde-
ren waren verkocht.

Het is moeilijk, bij een bezoek aan een
commune, om te zien of de werkelijk-
heid geheel in overeenstemming is met
wat de leiding er over vertelt. In de
genoemde commune kwam het de cor-
respondent van The Times voor, dat
die leiding niet overdreef, maar dit was
een van de communes die men aan
buitenlanders laat zien. Ook in een
klein marictstadje echter, waar sjmds

de "bevrijding" nog geen buitenlander
was geweest, was duidelijk van voor-
uitgang sprake- Op de vraag in hoe-
verre het leven van de Chinese boer
door Hjet commune-systeem gewijzigd
is, neigt men tot het antwoord dat dit,
afgezien van het eten in de gemeen-
sohapskantines, nogal meevalt. Er zijn
kleuterscholen en kinderbewaarplaat-
sen in de communes, maar het is er
nog verre van dat de meerderheid van
de kinderen daar naar toe gaat. In veel
gevallen passen de grootouders op de
jonge kinderen als de ouders werken.
Tenslotte heeft de Britse journalist in
Honan de indruk gekregen dat het irri-
gatiewerk sterk van het commune-stel-
sel geprofiteerd! heeft. Ondanks de drot-
ge lente en zomer in Noord-China zag
het koren er krachtig en goed uit.

De mensen die men ontmoet zijn al-
len enthousiast- Gevraagd naar de op-
positie tegen het nieuwe stelsel zei een
jonge boer dat die slecfcts bij enige

vroegere landeigenaren, rijke boeren en
"slechte mensen" te vinden was-

Wat de wetenschap leert:
De laatste tijd is het aan biologen

opgevallen, dat sommige vogels de nei-

ging vertonen verder noordwaarts te
trekken dan gewoonlijk- Bij een aantal
zuidelijke vogels afkomstig van het
Amerikaanse continent is dit o.m- door
prof. Hickey van de universiteit van
Wisconsin geconstateerd. Maar ook in
Europa stuit men op dezelfde tendens;

ook hier dringen zuidelijke vogels noor-
delijke gebieden binnen [Groenland,
IJsland, Scandinavië].

In de Verenigde Staten zijn het de
kardinaalvogel, de spotvogel, de gier,
de gekuifde mees en de blauwe tjiftjaft,
die met de jaren steeds verder
noordwaarts trekken. Tot heden weet
men niet welke factoren daarvoor aan-
sprakelijk kunnen worden gesteld. Het
is niet onmogelijk, dat het warmer wor-
den van het klimaat op het noordelijk
halfrond iets met deze uitbreiding van
de vogeltrek te maken heeft. Volgens
geologen en meteorologen moet de war-
mer-wordende tendens van ons klimaat
als een niet meer te loochenen feit wor-
den aangemerkt- De onderzoekingen du-
ren voort-

BOS BESCHERMT TEGEN RADIOACTIVITEIT

Wij kunnen bijna de vraag beant-
woorden hoe ons te beschermen tegen
radioactieve stralingen zonder ons te
verschansen achter dikke betonnen of
loden muren. Enige tijd geleden heb-
ben Australische biologen ontdekt dat
bepaalde kruiden radio-actieve stoffen
opnemen en nu is het in zekere zin ook
bij bomen gebleken. Wetenschappelijke
onderzoekingen, verricht door geleerde11

van het radiologisch instituut van de
universiteit van Freiburg, hebben aan
het licht gebracht dat bomen zeer goed
het in het luchtruim vrijgekomen radio-
actieve materiaal tegenhouden.' Deze
metingen heeft men zowel in het vrije
veld als in de steden uitgevoerd. Een
goede beschutting leverden reeds parken
met schaars geboomte en die verder met
struiken waren begroeid. In een extreem
geval werd zelfs vastgesteld dat de ra-

dio-activiteit in een boomarme stad 15
maal zo hoog was als in een villawijk-
Dit brengt ons op de gedachte straks in
een eventuele atoomoorlog onze) toe-
vlucht diep in het bos te nemen- Bos-
sen genoeg in Nieuw Guinea-

Patient bestal zichzelt
De zaak van de diefstallen van enke-

le belangrijke geldbedragen uit nacht-
kastjes ten nadele van patiënten in het
Centraal Ziekenhuis, heeft een merk-
waardige ontknoping gevonden. Het
is namelijk gebleken, dat een van de
"bestolenen" zelf de dief was. Nadat
hij het geld van zijn mede-patient ge-
stolen had, deed hij aangifte, dat er ook
geld van hein zelf verdwenen was, om
zo de verdenking op anderen te doen
vallen- Voor de personeelsleden van het
ziekenhuis was dit een nare zaak omdat
wellicht velen hen van diefstal ver-
dacht hebben. Gelukkig gaan zij geheel
vrij uit.

Amerikaanse veiligheids
amtenaren naar Cuba
gevlucht
Washington neemt aan dat de twee

wiskundigen N^an de veiligheidsdienst!
die zijn vermist, sinds zij een maand
geleden met vacantie gingen zich in
Havapna op Cjuba bebinden. Op 25.
juni vlogen.zij naar Mexico waar zij
plaatsen boekten voor een vliegtuig naar
Havanna. In Washington wil men niets
zeggen over de mogelijke redenen voor
hun verdwijning. Beide mannen werden
voordat zij bij de Amerikaanse gehei-
me dienst werden toegelaten op hun
antecedenten uitgebreid onderzocht- Zij
hadden toegang tot geheim materiaal.

Westduits voorstel tot
Europees overleg

De West-Duitse ambassade in Londen
heeft een verklaring gepubliceerd waar-
in wordt voorgesteld dat de belangrijk-
ste staatslieden uit West Europa elkaar
geregeld dienen te ontmoeten. Britse re-
geringskringen lieten daarop weten, dat
zij door die verklaring prettig waren
verrast. Zij intepreteerden de publika-
tie als zijnde een der resultaten van het
overleg tussen president De Gaulle en
bondskanselier Adenauer, afgelopen
weekeinde. De Britten menen dat Ade-
nauer en De Gaulle misschien zijn af-
gestapt van hun idee voor een politieke
integratie van de Euromarktlanden om
in plaats daarvan hun regelmatig top-
overleg te organiseren waaraan; ook
Engeland kan deelnemen-

Mig-straaljager in Zuid-Korea
geland

Een Noord-Koreaanse straaljager is
gisteren op een vliegveld in Zuid-Ko-
rea geland waarna de piloot van het
toestel om politiek asiel vroeg- Het
vliegtuig, een Russisch type MIG 15
landde op een airstrip 40 mijl ten zui-
den van de gedemilitariseerde zcne.

De Zuid-Koreaanse autoriteiten waren
niet bereid bijzonderheden over de pi-
loot te verstrekken.

Ook in 1953 is een Russische MIG in
Zuid Korea geland. De piloot kreeg
$ 100000 premie-



Dertien weken met aftrek, waarvan zes
voorwaardelijk vroeg hij- Dat heeft de
royale minnaar gekregen ook- Boven-
dien bepaalde de rechtbank zijn voor-
waardelijke ter beschikking stelling: als
hij weer zulke rare dingen doet, wordt
hij in eap inrichting geplaatst-

BEKENDMAKING.

Ingevolge beschikking van de Land-
rechter te Hollandia no- 90/1960 Civ.
Holl. de dato 25 juli 1960 is bepaald in.
het faillissement van O- Th- de Roode
wonende te Hollandia Binnen.
le als dag, waarop uiterlijk de schuld-

vorderingen moeten worden inge-
diend: donderdag 1 september 1960;

2e Als dag, uur en plaats, waarop on-
derscheidenlijk de verificatie-verga-
dering zal gehouden worden;
Donderdag 22 september 1960 des
voormiddags om 11-30 uur in het ge-
bouw van het Landgerecht gelegen
te Hollandia Binnen-

De Resident
uitoefenende de bevoegdheden
en verplichtingen toekomende
aan of rustende op de Wees-

kamer te Hollandia,
Oplast

De Controleur I BB t/b.
Mr- V. Schotel.

Laatste nieuws
Blijkens cijfers, ontleend aan het

Handelsbulletin van de Kamer van
Koophandel en Fabrieken te
Paramaribo, heeft de uitvoer van Suri-
naamse producten naar de VS- in 1959
$ 27.681 bedragen.
Het grootste deel van dit bedrag, nl-s 24.768.495 betrof de export van
bauxiet- In het eerste kwartaal van 1960
bedroeg de export naar de VS. $ 7-500
000 tegen $ 4-600.000 in het eerste kwar-
taal van 1959. De import uit de V.S. be-
droeg daarentegen gedurende het eerste
kwartaal van dit jaar $ 2.400.000 tegen
$ 2.800.000 in het eerste kwartaal van
1959-

Bij verkiezingen voor de helft van het
aantal leden van de Eerste Kamer is de
communistische partij teruggevallen
van 4 op 2 zetels. De verkiezingen wer-
de gehouden óö\r de provinciale staten
van de provincies Groningen, Drente,
Overijsel, Gelderland en Zuid Holland-
De P.v.d.A. kwam met 1 zetel meer op
23. Onveranderd bleven de KV.P. met
25 zetels, de A.R. met 8 en de WD met
7- Dé CHU verloor een zetel en staat
daarmee nu op 7. De Staatkundige Ge-
reformeerde partij raakte ook haar ene
zetel kwijt, maar heeft nog kans die te-
rug te winnen-
Dat komt doordat er nog om 3 zetels
moet worden geloot: tussen de Staat-
kundige gereformeerde, de KVP, de
CHU en WD-

In Katanga wordt onverwijld het le-
ger gemobilliseerd. Het zal in actie ko-
men wanneer zaterdag UNO-troepen de
grens overschrijden-
Premier Tsombe heeft verklaard dat het
UNO-leger zich vechtend een weg zal

moeten banen en dat de Katangezen lie-
van zullen sterven dan te worden be-
zet door buitenlandse troepen.
We zullen ook nooit toestaan, zo zei hij
verder dat Katanga wordt geplaatst on-
der het gezag van de centrale regering
van Loemoemba.

President Soekarno heeft een
lijking getrokken tussen.'de strijd die
op het ogenblik de Kongo voert" on die
welke Indonesië nog steeds heeft te voe-
ren tegen "het Nederlandse kolonialis-
me met betrekking tot west Nieuw
Guinea"- Soekarno maakte deze verge-
lijking in een toespraak voor studenten-
Naar zijn zeggen .is er in de Kongo
thans een generaal die te vergelijken is
met kapitein Westerling en kan men in
de Kongo pogingen tot afscheiding' waar
nemen van dezelfde aard als door de
Indonesische opstanden zijn teweeg ge-
bracht. Het Indonesische volk, aldus
Soekarno moet de Kongolezen sterk
steunen en de nodige hulp bieden.

Sindns 1945 zijn er rond 300.000 Ne-
derlanders uit Indonesië naar Nederland
teruggekeerd- Van hen zijn er ongeveer
50.000 geëmigreerd naar de Verenigde
Staten en Brazilië.
Van het kwart miljoen dat er in Neder-
land is gebleven is ruim 95 procent op
de een of andere manier in het arbeids-
proces opgenomen. Dit vertelde een
woordvoerder van het ministerie van
Maatschappelijk Werk gisteren bij aan-
komst van het regeringsschip Zuider-
kruis dat met 743 passagiers onder wie
409 spijtoptanten in Amsterdam is ge-
meerd. Minister de Quay was ter ver-
welkoming bij de ontscheping aanwezig.
Niet minder dan 525 passagiers zagen
Nederland voor het eerst van hun leven.
De repatrianten gaan voorlopig naar
contractpensions, op een vijftigtal be-
jaarden na, die zullen worden opgeno-
men in een van de regerings bejaarden-
tehuizen voor Indische Nederlanders.

In Zuid-Afrika zal op 5 oktober een
referendum worden gehouden over 8e
vraag of Zuid—Afrika een republiek zal
worden. Dat heeft premier Hendrik Ver-
woerd in Kaapstad meegedeeld- Hij zei
dat als het referendum uitwijst dat de
meerderheid voor een republiek is hij de
andere landen van het Gemenebest zal
vragen goed te keuren dat Zuid-Afrika
lid blijft van.het Gemenebest-
Mooht dit geweigerd worden dan zal
Zuid-Afrika toch een republiek buiten
het Gemenebest worden.
Dan zal de republiek de vriendschappe-
lijke betrekkingen met de Gemenebest-
landen handhaven, aldus dr- Verwoerd-

De Indonesishe regering heeft maan-
dag haar bezorgdheid geuit over tegen
Indonesië gerichte activiteiten die on-
langs door de Chinese gemeenschappen
in Birma op touw zijn gezet.
De Indonesische gezant te Rangoon
heeft bij een bezoek aan de secretaris-
generaal van het Burmaanse ministerie
van Buitenlandse Zaken deze activitei-
ten onder de aandacht van de Birmaan-
se regering gebracht-
Aan journalisten deelde hij mede dat in
16 Burmaanse steden en plaatsen anti-
Indonesische betogingen zijn gehouden,
in Rangoon alleen al 16.

"DE VEERMAN"
Op vrijdag 5 augustus GESLOTEN

Van 6/8 tot en met 31/8 UITVERKOOP,
speelgoed 33 1/»'/» korting ! ! !

2052
iTaTv- "HERCULES"

Hedenavond aanv. 20.00 uur uitslui-
tend voor leden/donateurs en introdu-
cees een ROCK AND ROLL SHOW met
dansen na.
Verzorgd door enkele jongens van de
Karel Doorman, [in Fremantle succes
gehad].
Entree f 0,50 per persoon-

2053
Het Bestuur van het Christelijk Mi-

litair Tehuis biedt a.s- zaterdagavond
van 1900 — 2000 uur in het nieuwe
Tehuis een

AFSCHEIDSRECEPTIE
aan voor de fam. Van Wagensveld.

leder, die van het kcheidene beheer-
dersechtpaar afscheid wil nemen is van
harte welkom.

Bij de Bodemkundige Afdeling van
het Agrarisch Proefstation Dok II kan
geplaatst worden

1 ADMINISTRATIEVE KRACHT
kunnende typen, salaris n.o.t-k.
Te melden bvg- kantoor tussen 07.00
en 14.00 uur-

VOETBAL
De gisteren gespeelde voetbalwedstrij-

den Hollandia —- Smaldeel eindigde in
een verdiende 4 — 3 overwinning voor
het Hollandia-elftal.
Volledig verslag zal nog volgen-

Zaterdag 9/8 a.s. Roulette aanv. 21.00 uur
Sentifar- 2050

filmprogramma
ORIËNT THEATER

vertoont heden 4/7 en morgen 5/7
"THE LONELY MAN"

met Jack Palance, Anthony Perkins en
Robert Middleton-
leder vuurwapen in 't wilde westen was
gericht op het hart van deze man. . . .
Maar door zn onversaagde moed wist
hij het noodlot te ontsnappens
Intense spanning en actievol-
HoHandia Binnen heden 4/8 SERGEANT
HAÜSAN met P. Ramlee en Saradiah.
Sentani heden 4/8 "DANGEROUS
YOUTH" met Frankie Vaughan.
Hollandia Binnen morgen 5/8 "DAN-
GEROUS YOUTH".

REK THEATER
Heden en morgen 5/8 vertoont REK de
zeer goede western-

"DE DOOD VAN EEN BANDIET"
["HELL'S CROSSROAD"]

in cinemascope met Peggy Castte en nog
vele andere goede acteurs.
Wanhoop bracht een man tot wandaden.
Door bangheid en haat, komt Lynchen-
Een film met ware spanning van begin
tot eind-

SPOEDIG IN REK
"HET DAGBOEK VAN ANNE FRANK"
BINNENKORT:

"TARZAN FTGHT FOR HIS LIFE"

Vervolg van pag- 2.
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