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Gaat Loemoemba tot actie
tegen Katanga over?

Terwijl in New Vork de bijeenkomst van de Veiligheidsraad op verzeok van
de negen Afrikaanse UNO-leden-landen is uitgesteld, dreigt premier Loe-
moemba van Kongo, om de afscheiden provincie Katanga met behulp van troe-
pen van een bevriende Afrikaanse mogendheid t/e bezetten.
In de Belgische Kamer deed de minister voor Afrikaanse Zaken, De Schrijver,
bij de aanvang van de discussies over de Kongo-politiek der Belgische rege-
ring een scherpe aanval op premier Loemoemba, wiens politieke demagogie hij
voor de catastrofe in Kongo verantwoordelijk stelde-

Premier Loemoemba van Kongo heeft
gedreigd om, met de hulp van een be-
vriende Afrikaanse mogendheid, Kongo-
lese troepen naar Katanga te sturen, als
de Veiligheidsraad geen beslissing
»eemt die met zijn verlangens overeen-
stemt.
In antwoord op een vraag zei Lofe-
moemba op een persconferentie in Leo-
poldstad, dat hij Hammarskjoelds terug-
keer in Kongo zal verwelkomen, mits
deze een troep neutrale waarnemers
meebrengt, waarom hij de Veiligheids-
raad heeft gevraagd-
Mijn regering heeft kritiek op Ham-
marskjoeld, aldus Loemoemba, omdat
deze zijn taak uit voert alsof wij niet
bestaan en omdat hij zich met prentier
Tsombe van Katanga heeft verstaan
zonder eerst mét mij te hebben gespro-
ken-

UITSTEL

Volgens betrouwbare bronnen in New
Vork, hebben de negen Afrikaanse lan-
den die deel uitmaken van de Verenig-
de Naties verzocht, om de bijeenkomst
van de Veiligheidsraad uit te stellen tot
zaterdag cri zo mogelijk tot maandag-
De gedelegeerden van deze landen zou-
den dit aan secretaris generaal Ham-
marskjoeld hebben gevraagd, toen zij
gisternacht een gesprek van 2V2 uur
met hem voerden.
Zij willen nog voordat de Veiligheids-
raad bijeenkomt, uitvoerig overleg ple-
gen met de Kongolese afgevaardigden,
die in de komende dagen in New Vork
wordt verwacht-

DEMAGOOG
De Belgische Kamer van volksverte-

genwoordigers zette gisteren het debat
voort over de Kongopolitiek van de re-
gering. De minister voor Afrikaanse Za-
ken, De Schrijver, opende de discussie
met een scherpe aanval op premier
Loemoemba, wiens politieke demagogie
hij verantwoordelijk stelde voor de ca-
tastrofe in Kongo.

Hij gaf alle Belgische politieke par-
tijen gelijkelijk de schuld van de mis-
lukking van de Kongolese politiek en
zei dat België dit gebied politieke in-

stellingen had moeten geven zoals dat
in de Franse.en in de Britse koloniën in
Afrika was gebeurd.

De socialistisch positie verweetdaarop de regering een dubbel spel inhaar Kongobeleid te hebben gespeeld.
In zijn antwoord zei de minister vanBuitenlandse Zaken, Wigny, dat deregering geen and/ere keus had gehaddan de resolutie van de Veiligheids-
raad na te komen en de troepen terugte trekken.
Hij verdedigde de regeringspolitiek in-zake Kongo en Katanga als de ienig mo-gelijke-

President Eisenhower heeft de toe-standen in de Kongo op een persconfe-
rentie m Washington jammerlijk ge-noemd. De president zei, dat de Vere-

nigdje Naties de verantwoordelijkheid
voor dit gebied op zich moesten durven
nemen en dat de Verenigde Staten de
Verenigde Naties moeten steunen.

Burgeroorlog in Laos verwacht
In Laos dreigt een burgeroorlog- Een

vliegtuig van de Laotische luchtmacht
wierp boven de hoofdstad Vientiane
pamfletten uit, waarin de bevolking
wordt opgewekt om stelling te nemen
tegen de opstandelingen.
De pamfletten die gericht zijn tot de
officieren en manschappen van het ba-
taljon parachutisten, dat de afgelopen
week de regeringszetel onder aanvoe-
ring van de kapitein Kong Lay bezette,
laat de waarschuwing horen dat Laos
op de rand van een burgeroorlog staat-
De boodschap zegt verder dat de leiders
der rebellen niet slechts tegen de rege-
ring, doch tegen de natie, de constitutie,
het geloof en de troon in opstand zijn
gekomen, waarmee zij Laos hebben
opengesteld voor de vijand, d|e commu-
nisten-
De pamfletten zijn ondertekend door de
vroegere minister van Defensie, gene-
raal Phoumina Savang, door officieren
van legereenheden in het zuiden (en

door prominente burgers uit de twaalf
provincies van het koninkrijk.
Dit is de eerste zichtbare reactie van
de bevolking buiten Vientiane op de
staatsgreep, hetgeen eerst thans door
het gebrek aan verbindingen tot de bui-
tenwereld doordringt-

De minister van Desensie was bij het
uitbreken van de revolutie met andere
ministers in de koninklijke residentie
Luang Prabang en is sedertdien naar
het zuiden uitgeweken,^ waar hij grote
invloed heeft. Weinig is sedertdien van
hem vernomen, doch verondersteld
wordt dat hij steun is gaan zoeken bij
de legereenheden die in de zuidelijke
provincies zijn gelegerd.

VIENTIANE BELEGERD?

Volgens een bericht uit Bangkok heeft
de premier van de aangrenzende staat
Thailand gezegd, dat de Laotische mi-
nister van Defensie, generaal Phoumina
Sayang. loyahe regeringstroepen uit
Zuid-Laos naar het noorden overbrengt-
Volgens de premier van Thailand is een
burgeroorlog -in Laos onvermijdelijk.

ZOAVO BEZORGD

De secretaris generaal van de ZOA-
VO Zarasin heeft in Bankok gezegd dat
een spoedzitting van de ZOAVO-landen
wordt overwogen als de situatie in Laos
verslechterd-
Laos is geen lid van de ZOAVO, doch
valt onder de bescherming van dezeverdragsorganisatie.
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De Kadaster-affaire
VRIJSPRAK VOOR VERDACHTE P.

Tijdens de tweede ziting die het landgerecht wijdde aan de zaak tegem de
Hollandiase fotograaf P., kwam zo overtuigend vast te staan dat P- onschul-
dig was aan het hem tenlaste gelegde, dat de magistraat in zijn requisitoir
vrijspraak eiste. De uitspraak van delandrechter was conform de eis: vrij-
spraak.

Zoals wij gisteren meldden, stond de
heer P- terecht op beschuldiging van
1. het hebben ondertekend van een val-
se factuur, 2. het ter verzilvering heb-
ben aangeboden van die factuur, 3- Het
uit winstbejag hebben doorverkocht van
een camera, die naar hij kon vermoeden
uit misdrijf moest zijn verkregen-

Het merkwaardige feit deed zich voor
dat het eerste punt uit de tenlasteleg-
ging bijna geheel was gebasseerd op
een verklaring van P- zelf. De verde-
diger Mr. J-R. Hommes stond dus voor
de taak om de rechter, in het belang
van zijn dient, er van te overtuigen,
dat diezelfde cliënt een onjuiste ver-
klaring had afgelegd- Mr. Hommes
moest het bewijs leveren dat de be-
treffende factuur voor aan de Afdeling
Kadaster en Kaartering geleverde dien-
sten, in tegenstelling tot wat verdachte
zelf eerder had beweerd, niet vals was-
Hij slaagde daar in op grond van de
verklaringen van de getuige a déchar-
ge T-, die op verzoek van de verdediger
was opgeroepen.

Toen eenmaal was aangetoond, dat
de factuur waar het «m ging echt was,
verviel ook het tweftde punt van de
tenlastelegging', omdat het ter verzil-
vering aanbieden van een juiste fac-
tuur nU eenmaal niet strafbaar is.

Tenslotte werd tijdens de zitting aan
getoond dat de camera afkomstig van
een ambtenaar van de Afdeling Kadas-
ter, door P. nïet was verkocht uit winst
bejag- Het bleek namelijk dat hij de
verkoopsom in zijn geheel aan de be-
treffende ambtenaar had uitbetaald.

De magistraat Mr- Jansen, gaf in zijn
requisitoir uiting aan zijn ongenoegen
met betrekking tot de handelwijze van
verdachte die zelf aangifte had ge-
daan en tot vier maal had verklaard
dat de factuur waar het om ging vals
was.

Hij zag de zaak als een teken van
de in Hollandia wijd verbreide ge-
woonte om het met velerlei verantwoor
delijkheden niet te nauw te nem,en en
bovendfïeij om te veel regte&ingcn te
treffen zonder behoorlijke wederzijdse
garanties.

Ondanks zijn Weinige waardering
voor de heer P- moest de magistraat
echter erkennen, dat deze niet schul-
dig was aan het hem ten laste gelegde.
Derhalve eiste hij vrijspraak.

De verdedigter Mr- J.R. Hommes stem
de uiteraard gaarne met deze eis in,
maar merkte op dat het vooronderzoek
niet geheel volledig zou kunnen worden
geacht- Hij meende dat de politie nage-
noeg uitsluitend was afgegaan op een
bezwarende verklaring van verdachte
zelf en niet de moeite had genomen om
aanvullend bewijsmateriaal t|e verza-
melen-

De landrechter deed meteen uitspraak
en sprak verdachte P. vrij.

Naar wij vernemen bestaat de moge-
lijkheid, dat de heer P. opnieuw zal
worden vervolgd en wel wegens hèt
doen van een valse aangifte.

Declareerdereferendaris te weel lesuren?
Nadat de heer P- door de landrechter

was vrijgesproken kwam gisteren een
andere zaak behorend tot de "kadas-
teraffaire" in behandeling bij het land-
gerecht.

Mr. JC. [49] referendaris bij de Dienst
van Openbare Werken, stond terecht
op beschuldiging zich wederrechtelijk
te hebben bevoordeeld, door het indie-
nen van onjuiste gegevens met betrek-
king tot het aantal uren dat hij les
*ou hebben gegeven aan cursisten van
de Afdeling Kadaster en Kaartering.

De gehele ziting werd gewijd aan het
verhoor van verdachte en twee getui-
gen a charge, te weten de heren K- [33]
en T [44].

Beide getuigen zijn werkzaam bij de
Afdeling Kadaster en Kaartering, en
beiden waren, evenals verdachte, als
docent aan de genoemde cursussen ver-
bonden en zijn dit nog.
Het verhoor zowel van de zijde van de
landrechter als van de magistraat en
de verdediger, Mr. J-O- de Rijke, con-
centreerde zich op de organisatie van
deze cursussen en met name op de wij-

ze van declaratie van de gemaakte lies-
uren-

De zaak zal zaterdag a.s. worden
voortgezet- Men verwacht dat het ge-
tuigen verhoor nog geruime tijd in be-
slag zal nemen.

Ongegronde
beschuldiging

De Nederlandse minister van Buiten-
landse Zaken, mr- Luns, heeft er zijn
leedwezen over uitgesproken, dat Indo-
nesië door het verbreken der diploma-
tieke betrekkingen met Nederland ten-
slotte zijn laatste brug met dat land
heeft vernietigd. Minister Luns is
woensdag naar zijn vakantieplaats in
Oostenrijk teruggekeerd van zijn be-
sprekingen in Venetië met zijn Itali-
aanse collega Segni- Minister Luns
wees die verklaring van president Soe-
karno, dat de opstanden in Indo-
nesië niet zullen ophouden zolang de
Nederlanders in Nieuw Guinea blijven,
krachtig van de hand.

Hij noemde deze bewering een nieuwe
verbazingwekkende en volkomen onge*-
gronde beschuldiging-

De hele wereld weet, zei minister
Luns, dat Nederland zich nooit heeft
gemengd in binnenlandse aangelegen-
heden van Indonesië en dat de Neder-
landse autoriteiten in Nieuw GAiinea
nooit een groep Indonesische opstande-
lingen hebben gesteund-

Vertrek intanterie-defachement uitgesteld
De Nederlandse bladen "Trouw" en

"Het Parool" brengen berichten over h^et
uitgesteld vertrek van het Nieuw Gui-
nea detachement.

"Trouw" schrijft om.: "Het vertrek
van het Nederlandse infanterie-detache
ment naar Nieuw Guinea is naar ver-
luidt een maand uitgesteld. Het wordt
nu eind september. De reden van deze
vertraging? "Et- is ons niets van be-
kend" aldus een woordvoerder van de
Nederlandse Rij ksvborlichtingsdiens't.
En al zouden wij het wel weten, dan
zouden wij het niet zeggen, want de
vertrekdatum, noch de sterkte van het
detachement worden bekend gemaakt-"
Een ietwat zonderling, zo vervolgt
"Trouw", deze officiële reactie, want
iedere militair die naar Nieuw Guinea
zal gaan weet intussen, dat hij de reis
met de "Grote Beer" zal maken en dat
deze reis later zal vallen dan aanvan-
kelijk was medegedeeld.

De "Grote Beer" is woensdag met
emigranten en studenten naar Canada
en de Verenigde Staten vertrokken. In
tegenstelling tot de plannen zal het re-
geringsschip op 31 augustus nogmaals
een oversteek maken.

Het transport van het landmacht-de-
tachement zal daardoor [of is hier spra-

ke van "daarom"] ongeveer samenval-
len met dat van de luchtmachtverstjer-
kingen voor Nieuw Guinea die met de
"Van Riemsdijck" van de KPM zullen
worden overgebracht- De "Van Riems-
dijck" zal voorlopig in Nieuw Guinea
blijven om als woonschip te fungeren-
Er gaan ongeveer 800 man op de "Gro-
te Beer"- Om de twee maanden komt
er_een kleine aflossingsploeg- Deze
ploegen zullen per v'liegtutig worden
overgebracht en worden gerekruteerd
uit nieuwe Hdhtingien, die de eerste
vier maanden in het depot achter de
rug hebben.

"Het Parool" geeft nog enige bijzon-
derheden: De landmacht militairen wor
den in verscheidene plaatsen in Nieuw
Gu/in-ea gehuisvest.' Heit gereedmaken
der behuizing heeft langer geduurd dan
men verwachtte, waardoor uitstel van
vertrek noodzakelijk werd. De infan-
terie lost in enkele Nieuw Guinese kust
plaatsen de daar gelegerde mariniers
af.

De mariniers worden geconcentreerd
op Biak en zijn bestemd te worden in-
gezet waar dit eventueel nodig zou blij-
ken-

Voor het vervoer van de militairen
per schip heeft men niet de op Austra-
lië varende regeringsschepen "Water-
man" en "Zuiderkruis" willen gebrui-
ken, omdat deze schepen op de terug-
weg in Indonesië spijtoptanten aan
boord nemen. Men vreesde dat deze
schepen door Indonesië geweerd zou-
den worden als zij voor. militaire doel-
einden zouden zijn gebruikt. Aldus de
Nederlandse dagbladen "Trouw" en
"Het Parool".



T.O.R. - verbinding met Nederlandtotstandgebracht

Woensdagmiddag om 16.30 uur werd door de PTT voor de eerste maal of-
ficieel tussen Hollandia en Amsterdam een zogenaamde TOR-verbindiiig tot

stand gebracht. Daarmee werd een nieuw punt bereikt in de zich sedert enige

jaren voortdurend verbeterende verbindingen met het moederland- De tele-
gramwisseling met Nederland en Europa zal voortaan geheel via dit kanaal
plaats vinden.

TOR is de afkorting van Telex On
Radio. De apparatuur, in airconditioned
ruimten in het nieuwe PTT-gebouw aan
de havenkant opgesteld, is geheel auto-
matisch- De snelheid waarmee berichten
- althans wanneer geen atmosferische
of andere storingen optreden - kunnen
worden overgeseind bedraagt 400 let-
ters per minuut- Indien alle 4 kanalen
ivfëiajrbvfer de TOR beschjilft, tegelijk
zouden worden gebruikt, kan de snel-
heid derhalve onder genoemde omstan-
digheden tot 1600 letters per minuut
worden uitgebreid- Voorlopig zal ech-
ter slechts één kanaal worden aange-
wend- Een of twee kanjalen kunnen
eventueel aan grote maatschappijen, die
veelvuldig van het radioÜielegraibch

verkeer gebruik maken, worden ver-
huurd-

VERBETERDE RADIO- TELETYPE

TOR is eigenlijk een verbeterde ra-
dio teletype-verbinding. Het grote ver-
schil met de gebruikelijke telex-metho-
de ligt hierin, dat, geheel automatisch
navraag mogelijk is indien de ontvangst
niet geheel correct is.

Een voorbeeld zal dit wellicht dui-
delijk kunnen maken. Evenals bij de
telex-verbinding het geval is, worden
de uit te zenden telegrammen of be-
richten op een papierstrook voorge-
ponsd- Deze papierstrook wordt gevoed
in een z.g. stap-zender, die verbonden
is met de TOR-installatie.

De TOR-installatie zelf is voor de
zender geschakeld die het signaal uit-
eindelijk uitzendt. In Amsterdam wordt
het signaal opgevangen en via een z.g-
verreschrijver geleid, waar de te Hol-
landia als gaatjes in een «papierstrook
voorgeponsde letters, als normale lees-
bare letters en cijfers op papier ver-
schijnen.

De TOR-code is internationaal vast-
gesteld. ledere letter van het alfabet
en ieder cijfer bestaat uit een groep van
7 eenheden, om het begrijpelijk te ma-
ken: 3 plussen en 4 minnen- De let-
ters van het alfabet - en ook de cij-
fers - verkrijgt men door deze eenhe-
den telkens anders te groeperen-

In ieder geval echter moet de ont-
vang-apparatuur in Nederland [en
soortgelijke toestellen zijn dus ook in
Hollandia voor het TOR-verkeer aan-
wezig] derhalve telkens een groep van
3 plussen en 4 minnen overkrijgen- Ge-
beurt dit niet, door storing of ander-
zins, en komen bijvoorbeeld slechts 3
plussen en 3 minnen over, dan geeft de
in Amsterdam opgestelde TOR-ontvan-
ger dit automatisch aan Hollandia door
waar de letter net zo lang wordt her-
haald - wederom in 7 eenheden dus -
tot deze correct wordt ontvangen.

HOOGWATERSTANDEN TE
HOLLANDIA

Zaterdag 20 augustus om 5 en 19 uur.
Zondag 21 augustus om 6 en 20 uur.

GEHEUGEN

Interessant is hierbij dat de TOR
een."geheugen" heeft voor 3 letters-
Heeft de ontvanger een letter gemist,
dan worden automatisch ook de twee
daaraan voorafgaande letters weer op-
nieuw uitgeseind. Het ligt voor de hand
dat de telegrammen-wisseling tussen
Nederlands Nieuw Guinea en Neder-
land, na de ingebruikneming van daze
nieuwe TOR-apparatuur belangrijk zal
worden versneld.

Koninkrijksraad voor
culturele samenwerking

Minister A.J- Morpurgo, die in het
Surinaamse Kabinet de portefeuille van
Onderwijs beheert en tevens vice-pre-
mier is, keerde na een verblijf van bij-
na twee maanden in Nederland, naar
Paramaribo terug.
Gedurende zijn verblijf in Nederland
heeft minister Morpurgo druk overleg
gepleegd met Nederlandse autoriteiten
op zijn gebied: minister Cals, diens
staatssecretaris en hoge ambtena-
ren van zijn departement, met hoogle-
raren enz. Dadelijk aanwijsbare resul-
taten heeft zulk een reis nooit, aldus
die heer Morpurgo- "De ontwikkeling
van Suriname in het materiële vlak is
niet de laatste en volle component voor
een harmonische en totale ontwikkeling
van Suriname en op mij valt nu de
taak er voor te zorgen, diat het gees-
telijk-culturele vlak niet wordt ver-
waarloosd." "De bedoeling is, dat de
rijksdelen overzee in ruimere mate dan
tot) dusver bullen kujmfcn profiteren
van de mogelijkheden, die een samen-
werking, uitwisseling en bijstand van
Nederland aan Hen kunnen bieden."
"Thans," aldus ging de heer Morpurgo
voort, "zijn wij doende, de laatste hand
te leggen aan de retouchering, bewer-
king en uitwerking van de denkbeel-
den daaromtrent. Deze denkbeelden, zo
als die dus zijn besproken tussen de
betrokken ministers van Nederland, de
Nederlandse Antillen en Suriname zul-
len hun concrete vorm krijgen in een
Kpninkrijksraad voor Culturele Samen-
werking, die naar mag worden ver-
wacht, nog voor het einde van dit jaar
tot stand zal komen-"

Minister Morpurgo moest het bij de-
mededeling laten omdat verdere de-

tails nog tussen de drie regeringen moe
ten worden geregeld-

"Een grote zorg voor elke bewinds-
man die met de onderwijszaken is be-
last, vormen in toenemende mate de
personeels- en de schoolruimtevoorzie-
ning- Voor Suriname geldt dit wel -zeer
aldus minister Morpurgo. Het land
heeft een jaarlijkse bevolkingsaanwas
van 4%>- De leeftijdsklasse van 0 tot 14
jaar maakt in Suriname liefst 47"/ovan
de bevolking uit. Een oplossing voor het
tekort aan leerkrachten acht minister
Morpurgo een eij^en opleiding in Suri-

name voor de middelbare aktes, voor-
al de talen, de wiskunde en de peda-
gogiek, en dan vooral: met examenbe-
voegdheid in Suriname. Met grote na-
druk zei minister Morpurgo in dit ver-
band: "Wij moeten uitgaan, en gaan
ook uit, van h,et beginsel, dat voor een
land in opbouw als Suriname het beste
nog juist nauwelijks genoeg is-"

Bepaalde denkbeelden heeft minister
Morpurgo ook over de Surinaamse
rechtsschool. De bedoeling is, dat het
onderwijs aan de Surinaamse rechts-
school op )een hoger peil zal worden
gebracht. De professoren Pitlo, Eycke-
mans, De Gaay Fortman, Bavinck en
anderen hebben hiervoor hun volle me-
dewerking toegezegd. Ook andere school
typen dan d(e van het algemeen vor-
mend onderwijs moeten in Suriname
op een hoger peil -worden gebracht, aan
het technische onderwijs zal b.v. nog
zeer veel moeten worden gedaan- Maar
ook bij al deze dingen nijpen vooral
weer financiële zorgen voor de uitbrei-
ding van het aantal leerkrachten en de
schoolrUimte-
Mede door zijn gezondheidstoestand,
die een opname in een ziekenhuis nood-
zakelijk maakte, heeft minister Morpur
go niet alles kunnen afdobn wat. hij
zich had voorgenomen- "Maar ik kom
naar Nederland terug, en ik kom graag
terug", aldus besloot hij het onderhoud.

KERKDIENSTEN
Evangelisch Christelijke Gemeenten

Zondag 21 augustus

Hollandia:
Pauluskapel 08-30 uur ds. A.M. Middag
Chr- Mil- Tehuis 08-45 uur ds- W. Sirag
Klpofkerk 18.30 uur ds. W. Sirag
Hollandia-Binnen:
Nieuwe Kerk 08-30 uur ds. K.A. Schip-
pers.
Nieuwe Kerk 17.00 uur ds. A-M. Mid-
dag-
Sentani:
1015 uur ds. K.A. Schippers-

Chinese vluchtelingen in
Macao

Er komen maandelijks verscheidene
honderden vluchtelingen uit communis-
tisch China op Macao aan- De meesten
zijn boeren, sommigen vissers. De meer
derheid vlucht per boot in het holst
van de nacht uit de tegenover Macao
liggende Chinese provinHën- Enkelen
zwemmen van het nabijgelegen eiland
Lapa over een dag en nacht door een
communistische snelboot bewaakte zee-
straat.

Als reden voor hun vlucht geven da
meeste Chinezen voedseltekort of te
zware arbeid op. Of hun beeld van de
communes m de Kwantoeng-provincie
de toestand in geheel China typeert is
zeer de vraag. Er is reden om aan te
nemen dat de situatie van provincie tot
provincie verschilt- Ongeveer 15% van
de vluchtelingen is ziek. Maar ook hier-
uit mag men geen conclusies trekken.
Het is gebleken dat zieken en ouden
van dagen dikwijls stilzwijgend toe-
stemming verkrijgen om China te ver-
laten, daar zij het regime van geen en-
kel nut meer zijn. Een zieke vluchte-
ling klaagde onlangs dat hij, toen hij
ziek werd, geen vergunning kreeg om
naar zijn gezin te gaan.

Vervolg op pag 4-



Het slaperige oude Macao is altijd
gastvrij geweest voor vluchtelingen van
het vasteland- Het is echter te arm om
hun veel voedsel, onderdak en werkge-
legenheid te verschaffen, en het bemoeit
zich al heel weinig met de vluchtelir,-
gen. Deze kunnen van een plaatselijk
bureau van het nationalistische China,
na het overhandigen van hun communis
tische documenten en het beantwoorden
van een paar vragen, 20 Hongkong-dol-
lars [ongeveer $ 3-50] krijgen- Daarna
zijn zij aangewezen op de hulp van
verschillende charitatieve organisaties,
die hun voor enkele dagen voedsel en
onderdak verlenen-

Als deze mogelijkheden uitgeput zijn
en de vluchteling geen familie heeft kun
nen vinden, gaat hij zich een ongewen-
ste vreemdeling voelen. Vele vluchte-
lingen hebben familie in Hongkong en
proberen daarheen gesmokkeld te wor-
den, daar zij Hongkong niet legaal kun-
nen betreden binnen zes maanden.

Vorig jaar kwamen er 2512 vluchte-
lingen uit communistisch China op Ma-
cao aan- Dit jaar steeg het aantalj van
207 in januari tot 420 in mei. Deze aan-
tallen betreffen alleen de op het bu-
reau der nationalistische Chinezen ge-
registreerde vluchtelingen- Er zijn er
ongetwijfeld ook velen die zich hele-
maal niet laten inschrijven.

Er ontbreekt op Macao een goed ge-
leid en met voldoende financiële mid-
delen voorzien niet-officiëel bureau om
de aangekomen vluchtelingen de hulp ie
verlenen die ze verdienen. Of ce Por-
tugezen, met het oog op hun delicate
positie tegenover China, de oprichting
van zulk een instantie zullen bevorde-
ren is een andere zaak.

[New Vork Herald Tribune]

Na een incident op het vliegveld van
Leopoldstad waarbij Kongolese troepen
drie Canadese officieren van de UNO-
troepen ontwapenden en met geweren
sloegen, werd het vliegveld bezet door
UNO-eenheden-
Een Canadese kapitein word pan het
hoofd gewond. De Kongolese militairen
waren op het vliegveld bezig met het
onderzoeken van bagage en indentiteit
van passagiers op zoek naar spionnen
en vermomde Belgische paratroepers.

Na meer dan een uur ontzetten Gha-
nese UNO-troepen de Canadezen en
employés van de Belgische luchtvaart-
mij. Sabena, die evenneens gevangen
werden gehouden door de Kongolezen.

Uit Katanga komen de berichten dat
de spoorwegen en wegen welke leiden
naar Katanga zijn verwoest of onder-
mijnd om premier Loemoemba te belet-
ten zijn dreigementen om Katanga bin-
nen te rukken te volvoeren-
De grote spoorbrug van de spoorlijn
van Luluaburg naar Elizabethsville is
ondermijnd. Haastig getrainde troepen
van het Katangese leger zijn naar de
grenzen gezonden als voorbereiding te-
gen de voorgenomen invasie van Loe-
moemba's leger-

De Amerikaanse atoomduikboten Tri-
ton en Skipjack zullen eind volgende
maand in het noorden van de Atlan-
tische Oceaan deelnemen aan een NA-
TO-oefening samen möt Nederlandse
kruisers en andere oorlogsschepen uit
Engeland, Canada, Noorwegen en Fran
rijk. Behalve een zestigtal schepen doen
ook ruim 40 vliegtuigen aan deze ma-
noeuvres mee-

Laatste Nieuws
De Britse regering heeft zich in be-

ginsiel bereid verklaard de belangen
van Nederland in Indonesië te beharti-
gen.
De inwilliging van het Nederlandse
verzoek daartoe is uiteraard nog afhan-
kelijk van de goedkeuring van de Indo-
nesische regering.

In Djakarta is bekend gemaakt dat de
Nederlandse vertegenwoordiging twee
weken de tijd heeft gekregen haar za-
ken in Indonesië af te wikkelen. Tot zo-
lang genieten de ongeveer 50 employés
en hun gezinsleden de diplomatieke
voorrechten-
De woordvoerder van het Indonesische
ministerie van Buitenlandse Zaken van
wie dit bericht afkomstig is, vctegde er
aan toe dat-de Indonesische vertegen-
woordiging in Den Haag van de rege-
ring in Djakarta opdracht heeft gekre-
gen uiterlijk eind augustus Nederland
te verlaten.

Indonesië heeft nog een bedrag van
11 miljoen gulden op de Nederlandse
Bank in Amsterdam-
Volgens welingelichte kringen zal het
de Indonesische regering niet mogelijk
zijn het geld uit Nederland weg te
krijgen.

De Indische premier Nehroe beschul-
digt de Chinese volksrepubliek ervan
een perscampagne tegen India te voe-
ren, waarbij zelfs niet wordt ge-
schroomd zich te bemoeien met de bin-
nenlandse aangelegenheden van dit
la»d-
Premier Nehroe zei dit tijdens een de-
bat in het Lagerhuis. Op vragen in het
parlement antwoordde de Indische pre-
mier over inlichtingen te beschikken
waaruit blijkt dat de Chinezen in Tibet
dit jaar met zeer veel moeilijkheden
worden geconfronteerd.

Het bezwijken van een kleine dam in
Noord-Spanje heeft naar gevreesd
wordt het leven gekost aan minstens 21
mensen De dam brak gisteravond laat
door met gevolg dat 4 huizen door hon-
derden tonnen water werden over-
spoeld. Onder de geborgen doden bevin-
den zich een verpleegster en eer. wedu-
we met 4 kinderen.

Vervolg van pag. 2-

De heer en mevrouw Erich-De Groot
geven met blijdschap kennis van de
geboorte van hun zoon

WIRO JOHANNES JOZEF
Hollandia, 18 augustus 1960.

no. 2175
TE KOOP:
Pastoe etenstafel met zes stoelen f 250,-
Hoover wasmachine f 125,—; rotan-
fietsmiandje f 5,—; stalen fietsstoeltje
f 5,—; cocosmat f 15,—

W. J- Ham, Jülijanjaweg, telf. 542
\ no- 2170

KENNISGEVING VAN ADRES-
WIJZIGING

M.i.v. 15 augustus jl- zijn kantoor en
woonhuis van
SCHEEPVAART- & HANDELSONDER

NEMÏNG "MAMBERAMO"
[dir. E- van den Bos]

van Sorong-Doom verplaatst naar:
SORONG - HEUVEL 5.

no. 2174
[

HBS Clubgebouw, zaterdag 20/8 Rou-
lette. Aanvang 2100 uur uitsluitend
voor leden- 2177

In "De Wigwam" heden huzarensla za-
terdag: overdag nasi-petjel, 's avonds
gado2. Zondag: nasi langgi. Dagelijks
saté en ijskoud bier. Telf. 175. 2178
s.a.v- "Hercules" vertoont zondag 2L/8
de film "Westward for woman" met
Robert Taylor aanvang 2000 uur- Le-
den/Donateurs f 1,50 p.p. _ 2180
ZIGO. Zaterdag 20 aug- filmvoorstel-
ling "They met in Bomfoay". Aanvang
20.00 uur- Uitsluitend voor leden- 2179
Zeepaardje 20/8 zaterdag kindertoneel
aanvang 17.30 uür. Entree leden f 0,75
niet leden f I,— 2176

?iiniprograiftiiia
ORIËNT THEATER

vertoont heden 19/8 voor het laatst
"THE GAMMA PEOPLE"

met Paul Douglas en Eva Bartok- Een
zeer boeiende terreurfilm- Ned. tekst.
Zaterdag 20/8 en zondag 21/8 "RIDE A
CROOKED TRAIL" met Audie Murphy,
Gia Scala en Walter Matthau. Een su-
per Western in Cinemascope en Tech-
nicolor- Ned. tekst.
Hollandia Binnen heden 19/8 THE RE-
TURN OF JACK SLADE" met John
Ericsson en Mary Blanchard. In Super-
Scope,
Hollandia Binnen 20/8 "NASIB" met
Rumainoor en Seput Serawak-

A.%.1. Jeugdpuzzelrit
De A.M.C, maakt bekend dat alle deel-
nemers en automobilisten zich tussen
13.15 uur en 13.30 uur moeten melden bij
het A.M.C, kantoor Havenweg CNaast
Oranje Garage]).

V.H.O. COMPETITIE
Terrein Berg en Dal

Zaterdag 20 augustus a.s. aanvang 16-30
uur- HBS — ZIGO.
Zondag 21 augustus a-s- aanvang 15.45
Veteranen wedstrijd

HERCULES — RKS
Aanvang 16.30 uur HERCULES — WIK
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