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Loemoemba eist vertrek der UNO-troepen
Tsjombe sluit aceoord met AfrïK. politici in buurlanden

De kans dat de voormalige Belgische Kongo definitief gesplitst wordt neemt
met de dag toer Nadat het vertrek defr UNO-troepen naar de provincie Ka-
tanga was uitgesteld, heeft premier Loemoemba zich toornig tegen de UNO ge-
richt en het vertrek van alle UNOftroepen uit Kongo geëist- Van zijn kant
heeft premier Tsombe van Katanga aangekondigd d!at zijn land de kern _Jal
vormen van een federatie die volgend jaar ook Tanganjika in Oost Afrika
en Ruanda Urundi in Midden Afrika zal omvatten.

STATENBOND
Er is een difinitieve overeenkomst be-

reikt voor een statenbond die Katanga
Tanganjika en de door België bestuurde
mandaats-gebieden van Riianda Urundi
zal omvatten- Dit heeft de premier van
Katanga, Moise Tsombe gisteren telefo-
nisch uit Elisabethstad medegedeeld aan
zijn persoonlijke vertegenwoordiger
Max van der Snijden die zich in Brus-
sel bevindt. De voorzitter van de Na-
tionale Afrikaanse Unie in Tanganjika,
Julius Nijerere, is met Tsombe overeen-
gekomen dat Tanganjika, als het on-
afhankelijk is geworden, zich binnen
een statenbond zal aansluiten bij Ka-
tanga. De Afrikaanse leiders in Ruan-
da Urundi hebben besloten zich aan te
sluiten bij deze statenbond. De mandaat
gebieden zullen volgens plan in 1961
onafhankelijk worden-

Tsombe heeft verder medegedeeld dat
een groep Amerikaanse financiers in
principe heeft besloten 60 miljoen dollar
in Katanga te investeren.

De premier van Kongo, Loemoemba,
is teleurgesteld in de Verenigde Naties
en wenst het vertrek van de UNO-troe^-
pen uit zijn land- In een telegram uit
Guinee, waar hij op dat moment ver-
bleef, heeft Loemoemba president Ka-
savoeboe gevraagd het kabinet bijeen
te roepen, teneinde af te zien van ver-
dere diensten van de Verenigde Naties-

AFRIKAANSE TROEPEN
De Kongolese premier is tot d|eze

stap gekomen omdat nog geen UNO-
troepen naar Katanga zijn gezonden.
Daarmee wordt volgens hem in de kaart
gespeeld van de afscheidingsbeweging
in dit gebied. Bovendien kan Kongo, al-
dus Loemoemba, rekenen op directe mi-
litaire hulp van andere Afrikaanse sta-
ten, waardoor de UNO-troepen- overbo-
dig worden- Hulp van die aard werd
Kongo al aangeboden door Ghana en
Guinee. Premier Nkroemah van Ghana
verklaarde zich bereid alle strijdkrach-
ten van Ghana te mobiliseren, als de
Verenigde Naties er niet in slaagden
de kwestie Katanga op te lossen. De
hulp van Guinee werd aangeboden in
een communiqué dat in Bonakré werd
gepubliceerd over de besprekingen die
Loemoemba daar met president Sekou

Touré heeft gevoerd- In het communiqué
wordt gezegd dat Guiriiée zijn gehele
n^ïlitaire1 ssjfrijdtnajcht ter beschJUckjing
van de Kongolese regering zal sfïllen,
als het vertrek van de UNO-troepen
naar Katanga nog langer wordt uitge-
steld-

GEEN COMMENTAAR

De Secretaris-generaal der Verenigde
Naties die vrijdag uit Kongo in New
Vork arriveerde, weigerde commentaar
op de nieuwe ontwikkelingen, ma-ar in
kringen van de Verenigde Naties meent
men dat de Volkerenorglahisatf'e niet
anders kan doen dan de eis van Loe-
moemba om te vertrekken in te wil-
ligen.

Hammarskjoe'Jjd wil de veiligheids-
raad in New Vork vragen om richtlij-
nen, die het mogelijk maken dat de
UNO-troepen Katanga binnentrekken
zonder zich te mengen in de binnen-
landse politiek van Kongo-

Intussen heeft de premier van Katan-
ga, Tsombe, verklaard dat hij ook geen
troepen uit Afrikaanse statwn in zijn
gebied zal toelaten.

Een nieuwe federalistische beweging
doet zich voor in de provincie Leopoldi-
stad, waar de ondervoorzitter van de
provinciale regering de veiligheidsraad
heeft medegedeeld, dlat Neder-Kongo
een eigen regering en een federaal Kon-
go wenst.

Referendum in Z.afrika
De campagne voor het referendum of

Zuid Afrika een republiek zal worden
is begonnen. Het referendum zelf zal
op 5 oktober worden gehouden-

Dr- Verwoerd, de premier van Zuid
Afrika heeft gezegd, dat de regering
de opheffing van de noodtoestand waar
schijnlijk op het einde van deze maand
zal bekendmaken. Dr. VfcrwberdJ ae|ï
dat indien Zuid Afrika nadat de re-
publikeinse staatvorm zou zijn aange-
nomen, gedwongen werd het Britse Ge-
menebest te verlaten, de andere landen
de consequenties moesten aanvaarden-

De premier zei, dat Australië, Nieuw
Zeeland en zelfs Engeland ernstige ge-

volgen zouden kunnen ondervinden in
hun paciale politiek en problemen.
Dr. Verwoerd zei dat de landen Van
het Gemenebest gezamenlijk grotere
problemen hadden, zoals de strijd tegen
het Communisma-

Massamoord in Tibet
De Internationale commissie van Ju-

risten in Geneve heeft een rapport ge-
publiceerd Waarin zij concludeert dat
communistisch China zich in Tibet heeft
schuldig gemaakt aan massamoord in de
strijd tegen de godsdienst. .

De juristen beschuldigen China ervan
de Tibetanen te willen vernietigen als
religieuze groep- Ze hebben geen bewijs
gevonden voor de aanklacht dat Chi-
na erop uit zou zijn de Tübetanen als
ras of natie uit te roeien-

Chinees- Indiase besprekingen
in Impasse

De besprekingen tussen India en de
Chinese Volksrepubliek over de grens-
kwestie tussen beide landen zijn vast-
gelopen.

Dit heeft premier Nehroe meegedeeld
aan een parlementscommissie na bespre
kingen met de leden van een delegatie
die in Peking over de kwestie heeft
onderhandeM-

Die besprekingen hebben zes weken
geduurd. Binnenkort wordt in New Del-
hi een Chinese delegatie verwacht om
de onderhandelingen voort te zetten.
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Afscheid van Heer en Mevr. v. Wagensveld
Zaterdagavond had in het Chr. Militair Tehuis aan de Havenweg een af-

scheidsreceptie plaats van de heer en mevrouw Van Wagensveld, die in de
loop van deze week naar Nederland vertrekken. Gedurende tien jaar hebben
zij het [oude] militaire tehuis in Hollandia beheerd en als zodanig hebben zij
zich zeer verdienstelijk gemaakt voor de vele militairen die in de loop der ja-
ren in Hollandia gediend hebben. "'Onder de aanwezigen merkten we op de Commandant Zeemacht in Nederlands
Nieuw Guinea de Schout bij Nacht G-J. Platerink- Namens de Evangelisch
Christjelijke Kerk was aanwezig Ds- W- Sirag.

Allereerst werd het woord gevoerd
door de vïootpredikant Ds. H.J. Kat,
voorzitter van het Christelijk Militair
Tehuis- Hij reliveerde verscheiden as-
pecten van de werkzaamheden van de
heer en mevrouw van Wagensveld en
zei, dat er eigenlijk maar een moeilijk
punt was geweest in de samenwerking
met de heer Van Wagensveld, nl- dat del-
ze in de tien jaar dat hij in Hollandia
had gewerkt maar een keer er in had
toegestemd om met vacantie te gacn-

De Commandant Maritieme Middelen
te Hollandia de Ltz I P.J. Dierx die ver-
volgens het woord tot het scheidende
beheerderspaar richtte bood namens de
Hollandiase militairen, de Evangelisch
Christelijke Kerk, het bestuur van het
Militair Tehuis en de groep van burgers
die dit tehuis regelmatig bezoekt, een
televisie-toestel aan. Ongetwijfeld zul-
len de heer en mevrouw van Wagens-
veld daar in Holland veel plezier van
hebben.

Vrijdagavond had de groep van be-
jaardenreeds van het echtpaar Van
Wagensveld afscheid genomen. Naast
zijn functie van beheerder van het Mi-
litair Tehuis had de heer Van Wagens-
veld namelijk ook een aandeel in het
kerkelijk werk, en met name speelde hij
een belangrijke ro! in de bejaarden -commissie van de Evangelisch Christe-
lijke Kerk- Van de vele bejaarden die
aanwezig waren ontving hij de hartelij-
ke dank voor wat hij in de afgelopen
jaren had gedaan-

De heer Van Wagensveld sluit een

ONVERANTWOORD
Jl- donderdag viel een opvarende van

het Smaldeel Vijf, die te Base G aan
het passagieren was uit een klapper-
boom. Een van zijn kameraden trachtte
zijn val te breken, maar slaagde daar
niet in- De eigenaar van Moonlight Bay
de heer Schothuis, zag terstond dat de'
matroos ernstig gewond was, en spoed-
de zich naar de dichtst bij zijnde politie-
post. Daar belde hij Hla- no- 20 [voor on
gevallen zoals op de omslag van de tele-
foongids staat aangegeven] en rappor-
teerde dat er een ernstig' ongeluk had
plaats gehad. De telefonist aan het an-
dere eind van de lijn reageerde met en-
kele onbegrijpelijke zuchten . . .
Begrijpend dat hij van deze persoon
geen snelle reactie kon verwachten bel-
de de heer Schothuis toen de Marine op
die spoedig met 'n ambulance aanwezig
was-

Klachten over de slome gang van za-
ken wanneer ongevallen op telefoon no
20 worden gerapporteerd, zijn reeds her
haaldeljjk gehoord- Dit is een toestand
die bepaald onverantwoord is-
Zo ergens een telefoontoestel bediend
moet worden door iemand die snel en
doeltreffend weet te reageren, dan is
het toch wel hier- Hopenlijk komt er
spoedig een Verbetering-

yijftig-jarige diensttijd in de tropen af-
Voor de oorlog was hij steeds werkzaam
in het particuliere bedrijfsleven, maar
na de oorlog werd hij aangezocht om
het beheer op zich te nemen van het
Christelijk Militair Tehuis te Salatiga
op Java- Van het een kwam het ander.
Na. Salatiga was Semarang aan de beurt
en in 1950 kreeg hij het verzoek naar
Hollandia te gaan.
De heer en mevrouw Van Wagensveld
deelden ons mede dat zij nog graag in
de tropen zouden blijven en hun taak
onder de Militairen zouden voortzetten,
maar eens moet men er mee ophouden
aldus de heer Van Wagensveld. Het feit
dat hij bijna zeventig jaar is heeft hem
er tenslotte toe doen besluiten om van
een welverdiende rust te gaan genie-
ten.

Minister zijlstra naar Suriname
De Nederlandse minister van Finan-

ciën, prof. Zijlstra zal nog dit jaar een
bezoek aan Suriname brengen.

Dit vertelde de. heer Witte, de direc-
teur van de Stichting Machinale Land-
bouw in het Surinaamse Wageningen
voor zijn vertrek op Schiphol. De heer
Witte heeft drie maanden vakantie in
Nederland achter de rug, maar in die
tijd heeft hij ook besprekingen gevoerd
met de ministers Zijlstra en Korthals
over de 'uitbreiding van de 6000 hekta-
ren grote rijstpolder van het Wagenin-
gen-projekt- Minister Zijlstra wil het
projekt eerst met eigen ogen aanschou-
wen, aldus de heer Witte, voordat hij
over de uitbreiding een beslissing neemt.
De polder die nu per jaar ruim 20.000
ton rijst oplevert, werkt tot dusver nog
met verlies- Pas na de uitbreiding, kan
het Wageningen-projekt, volgens de
heer Witte, rendabel worden.

Slachtoffers eerste atoombom
herdacht

In Hiroshima is gisteren het feit her-
dacht dat 15-jaar geleden op deze stad
de eerste atoombom viel-

Lampions bevestigd aan kleine vlot-
ten dreven in de avond over de rivie-
ren en grachten door de stad ter na-
gedachtenis van de meer dan 200.000
mensen die als gevolg van de atoom-
explosie het leven hebben gelaten- In
een verklaring zeggen de inwoners van
Hiroshima ervan overtuigd te zijn dat
het hun taak is een nieuwe wereld te
vestigen waarin de mensen kunnen le-
ven zonder beducht te zijn voor kern-
wapens.

Geen Amerikaanse advocaten
voor U-2 piloot

De Sovjet regering heeft het verzoek
van drie Amerikaanse advocaten die
als verdediger van Francis Powers naar
Mosfeou willen, afgewezen.

Francis Powers die volgende week
voor spionage in Moskou zal terecht-
staan werd op 1 mei boven de Sovjet
Unie neergeschoten-

Toneelgroep marine officieren
bracht thriller

In de Marinekazerne te Hollandia
vond zondagavond in aanwezigheid van
de Gouverneur en mevrouw Platteel en
de Commandant Zeemacht en mevrouw
Platerink de Iste opvoering plaats door
de Toneelgroep van Marineofficieren te
Hollandia van "De waarheid en niets
dan de waarheid".

Deze thriller in drie bedrijven, ge-
schreven door Philip Mackie, biedt gen
legenheid te over om een zaal in span-
ning te houden, en dat gebeurde dan
ook-

Een filmproducer die zich zo nu en
dan te veel door zijn actrices liet be-
koren [ondanks zijn voor het oog van
de wereld gelukkig huwelijk], komt in
een moeilijk parket als een van de ac-
trices wordt vermoord. De toeschouwer
weet dat de producer onschuldig is
maar moet aanzien hoe de bewijzen zich
bij de politie tegen hem opstapelen.

De beste acteurs vonden we Joop van
Dam als de producer, en Karel Dijx-
hoorn als de inspecteur van politie- Het
stuk kreeg werkelijk vaart en spanning
toen zij in het tweede bedrijf tegenover
elkaar kwamen te staan- Ongetwijfeld
had Dijxhoorn het voordeel, dat hem
een rol was toebedeeld, waarin een mi-
litair optreden goed tot zijn recht kwam-

Van de anderen willen we noemen
Ella Kuiken, als Marion, die maar kort
ten tonele kwam, omdat ze al gauw
vermoord werd, maar de rol van slech-
te vrouw overtuigend speelde- Fenna
Dierx was een trouwhartig Duits dienst-
meisje dat tegen het eind van het stuk
"levender" wterd dan aan het begint
Hans; Zijlstra speelde de moeilijke rol
van trouwe echtgenote die juist in tij-
den van gevaar in haar man gelooft.
Zo nu en dan had zij met wat meer
pathos kunnen acteren, leek het, Koen
van Gogh en Bob Potjer bekleedden als
politiedienaren een te lage rang in de
hiërarchie om veel te mogen zeggen,
maar ze waren in ieder geval goed ge-
disciplineerd.

Zwakke punten in het spel waren die
episoden, waarin geweld gepleegd moest
wottien ttgen dames. Dat gebeurde
steeds te zachtaardig en te beschaafd.

Regisseur Hein Stokvis kreeg na af-
loop van de voorstelling een compli-
ment van de heer Dierx, voor zijn in-
spanning om het stuk tijdig te kunnen
opvoeren-

Dokter Grave die de voorstelling in-
leidde, gewaagde van het . enthousias-
me der spelers, dat zo groot was, dat
een hoofdofficier de klacht had geuit
dat hij met niemand meer verstandig
ergens over kon praten, omdat iedereen
zijn rol aan het instuderen was- De
decors waren door de toneelgroep zelf
ontworpen.

Het publiek uitte zijn waardering
voor het spel; herhaaldelijk met een
krachtig applaus. Na afloop kregen de
actrices bloemen aangeboden-

Zoals bekend zal de Toneelgroep Ma-
rine officieren ook een aantal voorstel-
lingen geven in de Mulo-zaal en in het
Zeepaardje.
Gaat het zien.



Adviseur CWNG pleit voor
beter arbeidsrecht in N.G.
De heer H-J. Moes, adviseur van het

Christelijk Werknemersverbond Nieuw-
Guinea [Persekding] verklaarde bij zijn
aankomst op Schiphol o.a- dat het hoog
tijd wordt dat het arbeidsrecht voor de
Papoea wordt geregeld Hij zei dat de
Papoea niets heeft, geen ontslagrecht,
geen arbeidsovereenkomst, kortom, hele-
maal geen recht. "Als daar niet snel iets
aan gedaan wordt, krijgen we nog meer
conflicten dan we de laatste jaar al ge-
had hebben" aldus Moes, die voorts zei,
dat de Papoea de verschillen met de an-
dere werknemers steeds meer ziet en
zich hieraan stoot. Het gevolg is: de laat
ste tijd steeds meer conflicten, die kort
duren maar meestal succes hebben-
De heer Moes achtte dit een gevaarlijke
ontwikkeling, omdat onder de Papoea
de indruk groeit dat ze Hun rechten moe
ten afdwingen, en daar ze met die sta-
kingen iets bereiken, is de kans groot,
dat er steeds meer conflicten zullen uit-
breken. In de steden leven vele Papoea's
onder het bestaansminimum omdat de
lonen zonder bijverdiensten ontoerei-
kend zijn- "De gemiddelde leeftijd van
de Papoea is 20 jaar dat spreekt boekde-
len".
Niet slechts voor de Papoea, ook in het
algemeen is in Nederlands Nieuw-Gui-
nea het arbeidsrecht een verwaarloosd
stiefkind, aldus de heer Moes, die in da
verdere loop van het gesprek de com-
missie Arbeidsaangelegenheden een
doodgeboren kind noemde- Haar falen

Indon. autoriteiten naar
grensgchied

ANP. De Indonesische minister van Bui-
tenlandse Zaken Subandrio, is donder-
dag vertrokken voor een inspectietocht
van een week naar de aan Nederlands
Nieuw Guinea grenzende gebieden.
Hij is vergezeld door negentien perso-
nen o.a- de marine chefstaf, Schout bij
Nacht Martadinata en de Indonesische
minister van Binnenlandse Zaken, In
dustrie en de "mininster voor de mobi-
lisatie van het Volkspotentieel"-
De Chef Staf van het leger, generaal
Nasution, die thans een bezoek brengt
aan de Indonesische Oostgebieden zal
zich later bij het gezelschap voegen- De
Indonesische minister van Buitenlandse
Zaken heeft geweigerd bijzonderheden
mee te delen over dit bezoek alsmede
over de route die het gezelschap volgt.
Verklaard werd alleen dat het doel van
het bezoek is, de ontwikkeling in, het
oostelijk deel. van de archipel van nabij
gade te slaan.

Massaontslag InIndonesië ?
ANP De secretaris-generaal van de In-
donesische Vakbond in de Olieindustrie,
Sudardjo, heeft bij de Indonesische re-
gering aangedrongen op rationalisatie
van alle in Indonesië werkende Oliebe-
drijven: Shell, Standard en Caltex, in
verband met hun personeels-politiek.
Het personeel der Britse, Nederlandse
en Amerikaanse Oliemaatschappijen
leeft, zo zeide hij, in een voortdurende
vrees voor massa-ontslag. De maat-
schappijen zouden in totaal al zesdui-
zend man personeel hebben ontslagen in
de laatste jaren.

weet hij primair aan gebrek aan mede-
werking der werkgevers.
De grote werkgevers zitten er meren-
deels maar tijdelijk in en hebben geen
belang bij de regeling van de arbeidsver
houdingen en dergelijke zaken. Maar
ook het Gouvernement ziet de belan-
gen van de sociale aangelegenheden niet
voldoende in. De heer Moes betreurde
in dit verband de uitlating van de
staatssecretaris in de antwoord-memo-
rie, dat hij slecht is ingelicht over de
Nederlands Nieuw Guinea sociale aan-
gelegenheden "omdat Den Haag ook op
dit terrein de touwtjes zelf zo strak in
handen houdt"-
Hij achtte het niet alleen voor de par-
tikuliere werknemers maar ook voor de
ambtenaren een groot nadeel dat het
Gouvernement in tal van zaken niet zelf
kan beslissen- De verstandhouding met
de vertegenwoordigers van het Gouver-
nement in de commissie Georganiseerd
Overleg in ambtenarenzaken is uitste-
kend, de grote moeilijkheid is echter
dat zoveel beslissingen in Den Haag'
moeten worden genomen-
"Als er uit Den Haag een beslissing
komt die afwijkt van ons advies valt er
in de commissie niet meer over te pra-
ten. Wij hebben deze grief ter kennis
van de staatssecretaris gebracht tijdens
diens bezoek aan Nederlands Nieuw
Guinea, maar sindsdien is er nog niets
verbeterd."

De heer Moes deelde nog mede dat in
de laatste vijf jaar het CWNG is ge-
groeid van 1200 tot ruim 3000 leden en
daarmede na de Evangelisch Christelijke
Kerk, het grootste georganiseerde ver-
band is in Nieuw Guinea. Het aantal af-
delingen groeide van drie tot twaalf. -In de afdelingsbesturen is de scheiding
tussen Nederlanders en Papoea's ver-
dwenen, de ongeveer 1100 Nederlan-
ders voor een groot deel Indisch-Neder-
landers vormen samen met de bijna
2000 Papoea's één organisatie zonder
onderscheid-

Mr. Vikschousein
Djakarta aangenomen

ANP Het nieuw benoemde hoofd van de
Nederlandse diplomatieke missie in In-
donesië, mr- J- Vixseboxse, kwam
woensdag vergezeld van zijn echtgenote
in Djakarta aan-
Bij zijn aankomst op het vliegveld ver-
klaarde hij aan de journalisten, dat hij
zijn uiterste best zal doen voor een ver-
betering in de betrekkingen tussen Indo-
nesië en Nederland.
Op een vraag over het zenden van het
Nederlandse Smaldeel naar Nieuw-Gui-
nea antwoordde Vixseboxse, dat het be-
ter is, daarover niet te veel te praten-
Waar Uw mensen over denken heeft ook
onze aandacht, zei hij. De zaakgelastig-
de zag echter geen reden tot enige be-
zorgdheid- In antwoord op andere
vragen zei hij te betwijfelen of er enig
verband bestond tussen het zenden van
het Smaldeel en de in de persberichten
vermelde verbetering der havenaccom-
modatie van Biak, Vixseboxse werd op
het vliegveld verwelkomd door zijn
voorganger, W-A. Frowein en ambtena-
ren van de Nederlandse diplomatieke
missie in Indonesië-

Invloedssferen
Het U-2 incident bood Croesjtsjof een

nuttig voorwendsel om de topconferen-
tie, waarvan hij weinig meer verwacht-
te af te zeggen. Toen kwam de RB-47
affaire. Deze ligt geheel anders; zelfs de
Russen zijn niet al te stellig in de weer-
gave der feiten [het vliegen over Rus-
sisch gebied] en er is dan ook geen re-
den om te twijfelen aan de waarheid

%an de Amerikaanse versie dat de Rus-
sen getrajcht hebben het vliegtuig te
dwingen boven Russisch gebied te vlie-
gen. Is dat juist, dan is het dus de
Sovjet Unie, die het internationale recht
heeft geschonden- 't Succes, dat zij bij de
U-2 affaire heeft gehad, is de Russen
naar het hoofd gestegen. Tevens hoop-
ten zij de stemming in Engeland tegen
de Amerikaanse bases aan te wakkeren.

De gebruikelijke koude oorlog- Er is
toch wel bijzonder onplezierige hypocri-
sie in de Russische wensen tot beëindi-
ging van de koude oorlog. Zij doen niet
anders dan een koude oorlog voeren en
variëren slechts de methoden. Er is nu
echter een nieuwe methode. die
Chroesjtsjof de laatste tijd met een
verontrustende frekwentie toepast- Hij
gebruikte die het eerst tegen Engeland
en Frankrijk ten tijde van Suezcrisis, en
bracht hij deze weer op het toneel toen
het leverde hem flink wat op. Daarna
de Brits-Franse instorting te voorzien
was en de sowjetregering kan verwach-
ten crediet te winnen in Azië door het
voor te stellen, dat zij, de S.U-, die in-
storting had veroorzaakt. Maar in dat.
geval stonden de Verenigde Staten zelfs
aan Russische zijde.

De laatste raketdreigementen zijn
anders- Eén daarvan, i.v.m. Cuba, was
direct tot de Verenigde Staten gericht
Nu is Cuba niet een nieuw Egypte maar
een nieuw Hongarije- De analogie is
treffend. Batista was de Cubaanse Ra-
kosi. Beiden beschermende grote mo-
gendheden waren eigenlijk afkerig van
de in dicrediet geraakte dictatoren, die
evenwel hun grote - mogendheden -
belangen min of meer beschermden-
Toen zij vielen, poogden de grote mo-
gendheden met hun "liberale" opvolgers
[Castro, de Cubaanse Nagy] samen te
werken, maar dat lukte niet.
Beide grote mogendheden verdachten
deze opvolger ervan, "afvallig" te zijn
en ziqh bij het andere blok te willen
aansluiten.

Op één punt is er verschil- Hongarije
was en is volkomen dienstbaar aan de
Sovjet Unie, Cuba niet vis-a-vis de Ver-
enigde Staten. De Verenigde staten zou-
den wellicht bereid zijn, aan Cuba de
positie van neutraal land te geven, iets
wat Moskou niet aan Hongarije wilde
verlenen- Er zou dus een uitweg voor
Cuba zijn geweest, als leiders tenminste
nog enige zin voor realiteit zouden heb-
bei. bezeten. Gaat zij op de ingeslagen
weg voort, dan is er een kans, dat Was-
hington gedwongen is het slechtle voor-
beeld van Moskou te volgen.

Zal Moskou de stilzwijgende afspraak
dat iedere super-mogendheid proteste-
ren en interveniëren mag in kwesties,
die de veiligheid in de eigen directe in-
men? De Verenigde Staten hebben het
vloedssfeer in gevaar brengen, nako-
gedaan in de Hongaarse kwestie. Het
lijkt er niet op, dat Cchroesjtsof - ge-
zien zijn raketdreigement - het zelfde
respect zal opbrengen.

Vervolg op pag. 4



Vermoedelijk is zijn dreigement zon-
der betekenis. Als Amerika interveni-
eert, kan de S.U- weinig daategen
doen,, behalve een Derde Wereldoorlog
uitlokken- Daarmee is Cuba echter niet
gebaat-

De dreigementen aan het adres van
Engeland en de andere NAVO-landen
met Amerikaanse bases hebben onge-
twijfeld evenmin veel betekenis.
Niet alleen wenst Chroesjtsof geen Der-
de Wereldoorlog te beginnen, maar ook
wenst hij niet het risico te lopen, dat
zulk een oorlog gaat uitbreken, zolang
de veiligheid van de S.U- zelf niet ern-
stig in gevaar is. En hij weet zeer goed,
dat die veiligheid niet door U-2's of
RB-47's wordt bedreigd. -Maar het is
nu eenmaal zo, dat hij vruchten geplukt
heeft van zijn raketdreigementen en dat
hij het nu nog eens wil proberen-

Een kinderachtig spel. Hij mag er een
paar slagen mee winnen, maar als hij
ermee doorgaat dreigt hij het spel te
verliezen- Tenslotte kan de wereld
slechts tot twee conclusies komen: de
dreigementen zijn bluf, en dat is in dit
verband dom en gevaarlijk. Of:
Chroesjtsjof meent wat hij zegt, in welk
geval de gevaarlijke stupiditeit bijna
een maniakaal karakter heeft gekregen.
Gelukkig lijkt de tweede conclusie min-
der juist. Maar de eerste conclusie zal,
als zij eenmaal als waar is bewezen,
Chroesjtsjof aan enige vernedering
blootstellen.

[The Observer.]

Radioprogramma

Maandag, 8 augustus 1960 op 49,42 m.
20.00 uur: Herhaling Nieuws aansluitend
weersverwachting en KLM-bericht.
20.15 uur: Sportpraatje door Herman
Walhain. 20.20 uur: Opera-programma-
-20-50 Uur: Vera Lynn, zang- 2100 uur:
Wat de pers ervan zegt- . " 21.10 uur:
Favorita olv. Jan Gorissen met zang
door Rita Huyskens en Max van Praag.
21.40 uur: Muzikale Potpourri [div]
22.00 uur: The little Gaelic Singers. 2218
uur: Hawaaiian Mmstrels olv- Rudi
Wairata- 22.33 uur: The Benny Goodman
Band- 23.00 uur: Sluiting-

De PTT maakt bekend dat het Hoofd-
bestuur per 8 augustus naar het nieuwe
gebouw te Hollandia zal verhuizen.
De verhuizing zal naar alle waarschijn-
lijkheid drie dagen in beslag nemen.
De telf. nummers in de nieuwe gids, zijn
mi-v. 11 augustus te gebruiken- Het rei-
de inlegvel van genoemde gids komt
hiermede te vervallen.

Laatste nieuws
Kringen van de Verenigde Naties ver-

wachten, dat wanneer de Veiligsheids-
raad straks bijeenkomt voor de kwes-
tie Kongo een verzoek zal worden inge-
diend de vergadering uit te stellen, op-
dat premier Loemoemba aan de dis-
cussies kan deelnemen. De Sovjet Unie
zou hebben laten doorschemeren, dat
zij een vliegtuig ter beschikking zou
stellen van Loemoemba, die vanavond
verwacht wordt in Ghana. Loemoemba
verzocht president Kasavoeboe gisteren
het kabinet bijeen te roepen om de
UNO-troepen voor hun diensten te be-
danken en de kwestie Katanga op te
lossen met behulp van strijdkrachten
van Afrikaanse landen. Het centirale
comitee van de Abako, de partij van
president Kasavoeboe die veel aanhan-
gers heeft in de Beneden Kongo nam
gisteren een resolutie aan waarin het
zegt geen vertrouwen te hebben in de
regering Loembembai. De vergadering
zond een telegram naar de Veiligsheids-
raad, waarin wordt gezegd dat premier
Loemoemba niet in staat is de veilig-
heid van het land te verzekeren. Vol-
gens het centrale comitee dienen de
Verenigde Naties de vorming van een
statenbond van Kongo als enige gezon-
de oplossing te zien van de Kongolese
crisis- De jeugdbeweging van Neder
Kongo zond een telegram naar de vei-
ligheidsraad, waarin krachtig wordt ge-
protesteerd tegen de inmenging van
Ghana in de binnenlandse aangelegen-
heden van Kongo. Zij schrijven de oor-
zaak van de ongeregeldheden in NederKcngo toe aan de aanwezigheid daar
van militairen uit Ghana- Verder wordt
gevraagd om een volkstemming, die zal
moeten worden georganiseerd door de
Verenigde Naties.

De Afrikaanse staat Guinee dreigde
gisteren haar troepen die deel uitmaken
van eenheden der Verenigde Naties in
Kongo naar Katanga te zenden, als de
Verenigde Naties niet ingrepen- De re-
gering drong er in een telegram bij se-cretaris generaal Hammarskjoeld op aande strijdkrachten van Guinee onmidde-
lijk opdracht te geven Katanga binnen
te trekken- Hammarskjoeld antwoordde
dat de Veiligheidsraad juist bijeenkomt
om de kwestie Katanga te bespreken
en dat nog geen besluit is genomen of
de Verenigde Naties eenheden Katanga
zullen binnentrekken en welke eenhe-
den dit zullen moeten doen.

Door de straten van de Kongolese
hoofdstad Leopoldstac. patrouilleerden
vandaag zwaargewapende militairen van
de Verenigde Naties, terwijl radiowa-
gens rondreden en op de kruispunten
machinegeweren waren opgesteld- Het
was een voorzorgsmaatregel, omdat de
Kongolese radio had opgeroepen tot de-
monstraties tegen het niet zenden van
UNO-troepen naar Katanga. Wel ver-
schenen er in de stad enige demonstran
ten maar tot incidenten kwam het niet.
President Nkroemah zal het parlement
waarschijnlijk morgen voorstellen om

Kongo troepen ter beschikking te stel-
len voor een gewapendeactie tegen Ka-
tanga, indien de UNO er niet in slaagt
deze kwestie op te lossen.

Een woordvoerder van de regering
van Katanga zei bij wijze van commen-
taar hierop, dat zijn laad bereid is de
strijdbijl op te graven-

Te koop t.e^a.b-
Een salon radio merk Blaupunkt met

" ingebouwde Pick-Up, een Basile ijskast
electriseh 180 ltr. en andere goederen.
Te bezichtigen bij de heer W. Laprel
Oranjelaan to- Nigimij-

no. 2077

Te koop:
Ringen, rekstok, schommel plus'; rek
touwen, idem haken en staaldraad.
Compleet plus palen plus Rubbertilam
a f 40 —
Pingpong set a f 2,50
Croquet spel met bijbeh. kist f 15—
Fietspomp plus voetstuk f 5,—Vleesmolen a f 7,50
Huish. vleesmachine a f 75,—Juice Maker [Braam] f 75,—TELF- 360

no. 2076

Hedenavond in het Zeepaardje, film-
voorstelling: "Vallei der Wetteloosheid"

no- 2071
EDO vertoont hedenavond 8-8-'6O White
Cliffs of Dover met Irene Dunne, Alan
Marshal en Frank Morgan- Uitsluitend
voor leden. Toegangsprijs f 1,50, aan-
vang 20.00 uur-

no-2072
Te koop: Lichtgele babywandelwagen
met voetrem en regenkap z.g.a.n. Te
bevragen bij Fam- A- Marlens, Jobe-
straat, Holl-Binnen.

no. 2073

filmprogramma

ORIËNT THEATER
vertoont heden 8-7 op veler verzoek

"SERGEANT HASSAN"
met P. Ramlee, Saadiah en SalehKamil.

Een heel goede Maleise oorlogsfilm,
spanning en actie tot de laatste meter-
Haven morgen 3-7

"ARROW IN THE DUST"
met Sterling Hayden.
Sentani morgen 9-7: "THE YOUNG
GUNS" met Russ Tamblyn-

REK THEATER
vertoont heden voor het laatst de su-
blieme film
"HET DAGBOEK VAN ANNE FRANK"
met Millie Perkins-

Een warm en ontroerend verhaal van
een Nederlands Joods meisje.
Heden voor het laatst. Aanvang Iste
voorstelling 06-30 uur.
Dinsdag 9-8 en woensdag 10-8 vertoont
REK de film
I WAS A TEENAGE FRANKENSTEIN
Spoedig:

'TLL MEET BV MOONLIGHT"
Verwacht in REK

"KRONOS"
REK Holl.-Binnen vertoont heden

'TLL MEET BV MOONLIGHT"
met Dirk Bogarde-

Geboren:
RICHARD

Zoon van G-W- Mortier
G.G. Mortier-Asselman.
Hollandia 7 augustus 1960

Te koop aangeboden [Vraagprijzen]
1 rottan zitje f 200,—; houten zitje
f 150,—; 1 buffet f 75,—; 1 handwas-
machine f 50,—; 1 kroonlamp f 100,—;
1 staande schemerlamp f 20,—; 2 Hi-Fi
radio's a f 150,—; 1 luidspreker kast*
met spieker f 50,—; 1 Colaro pick-up
f 100,—; 1 motorfiets merk Thriumph
t 300,—; 1 motorboot met 16 PK West
Bend buitenboord motor f 2000,,—; 1
jachtgeweer mlerk Winchestier cal. 44
plus minus 50 patronen f 400,—; 1 bat-
terij bandrecorder f 150,—; 1 speelgoed
stoommachine f 75,—; 1 Lloyd auto met
2 tact motor f 2000,—
Te bevragen bij Fam A-R- Schoolderman
Tasangka.
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