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Amerikaans-Russisch debat in UNO-
assemb'ee over Kongo

Communistische diplomaten uit Kongo vertrokken
In de Assemblee der Verenigde Na '■ " . die op verzoek van Amerika na

een Russisch veto in de Veiligheidsraad bijeen is geroepen, voeren Amerika en
de Sovjet Unie een fel duel- De Amerikaanse afgevaardigde Wadsworth heeft
er Rusland van beschuldigd in Kongo te interveniëren door het sturen van
honderden zogenaamde technici. j

Patrice Loemoemba de afgezette premier, die volgens geruchten zou zijn
gedood, verblijft volgens de laatste berichten in de Ghhnese ambassade Ie
Leopoldstad.

DUEL
Amerika en Rusland voerden gisteren

een-duel in de Assemblee der Verenig-
»de Naties, die in spoedzitting bijeen
was gekomen om te overleggen over
Kongo-
Wadsworth de Amerikaanse afgevaar-
digde heeft er de Sovjet Unie van be-
schuldigd an ■ Kongo te interveniëren
door het zenden van honderden zoge-
naamde technici, het beschikbaar stelj-
len van vliegtuigen en vrachtauto's en
Ke)t versprejiden van pamfletten. De
H|ussasc_'e gedelegeerde, Zorin stelde
daar tegenover dat Amerika probeert
invloed te krijgen in de koloniale ge-
bieden die de traditionele koloniale mo-
gendheden van West Europa niet lan-
ger in hun macht kunnen houden-

Wadsworth stelde de Assemblee een
programma van vier punten voor: hulp
aan Kongo uitsluitend via de Verenig-
de Naties, instelling van een hulpfonds
uit vrijwillige bijdragen, een dringend
beroep op alle Kongolezen om verder
gebruik van geweld te voorkomen en
het vermijden van iedere eenzijdige-
handeling die de taak van de Verenig-
de Naties kan schaden.

Wadsworth stelde aan het begin van
de zitting voor, om de toelating van de
in dit jaar onafhankelijk geworden lan-
den in tegenstelling tot de normale pro-
cedure, nu reeds goed te keuren, zo-
dat zij aan het Kongo-debat zouden
kunnen deelnemen. De kwestie zou la-
ter op de dag opnieuw worden bespro-
ken.
NIET DOOD

Patrice Loemoemba, de afgezette pre-
mier van Kongo, zou volgens geruch-
ten in Leopoldstad zijn gedood bij een
wegversperring in de buurt van Stan-
leystad, waar hij de grootste aanhang
heeft. Later bleek door een brief die
door de persoonlijke secretaris van Loe-
moemba werd bezorgd, dat de premier
in de Ghanese ambassade een schuil-
plaats had gevonden.
INVAL IN KATANGA

Uit Katanga wordt bericht dat 1100
aanhangers van Loemoemba uit Zuid

Kivoe, Katanga zijn binnengetrokken.
Katangese strijdkrachten zouden zich
op drie mijl afstand van hun leger-
plaats gereed maken hu.i aan te val-
len.
VERTREK

De Russische en Tsjechische ambas-
sadeurs zijn uit Leopoldstad vertrokken
met de Hjushin-vliegtuigen die de Rus-
sen eerder aan Loemoemba hadden ge-
stuurd. Er deden zich bij het vertrek
van de Russische ambassadeur enkeleincidenten voor. Toen de Russische am-
bassadeur de trap van het vliegtuig
betrad, riep hij tegen persfotografen:
"Geen foto's", waaraan de reporters
zich echter niet stoorden.
Ook talrijke Chinese deskundigen zou-
den zijn vertrokken-

Koning Boudewijn stelt
verloofde voor

Zijne Majesteit Koning Boudewijn
van België heeft gisteren zijn verloofde
voorgesteld aan de internationale pers
De verloting werd gisteren via de radio
bekendgemaakt door premier Eijskens.
De verloofde van de koning is twee
jaar ouder dan hij zelf, houdt van mu-
ziek en schilderkunst, en spreekt drie
talen, Frans, Spaans en Duits. De laat-
ste tijd is zij bezig Nederlands te leren.
De toekomstige koningin van België
werkte tot dusver als verpleegster in
een Spaans militair ziekenhuis. De
bekendmaking van deze verloving
kwam voor het Belgische volk als een
volkomen verrassing- Niettemin kennen
de verloofden elkaar al twee
jaar. Zij hebben elkaar voor het eerst
ontmoet in Zwitserland, ten huize van
koningin Victoria, de weduwe van de
Spaanse koning Alfons de 13e.

Zitting Staten Generaal
gesloten

Minister Taxopeus heeft gisteren uit
naam van Hare Majesteit de Koningin

de zitting van de Staten generaal geslo
ten.
Minister Toxopeus arriveerde op hetBinnenhof in een gala Berliner geëscor-
teerd door rijkspolitie te paard ingalatenue.
De nieuwe zitting van het parlement
wordt volgende week dinsdag door
Hare Majesteit de Koningin geopend
met het uitspreken van de troonrede.

Antillen willen dat Nederl.
tegen Zuid-Afrika stemt

De premier van de Nederlandse An-
tillen, de heer Jonckheer, heeft in eeninterview meegedeeld, dat zijn regering
er op aandringt, dat de Nederlandse
delegatie bij de Ver. Naties zijn stem
zal uitbrengen tegen de Zuid Afrikaan-
se apartheidspolitiek.
Eenzelfde standpunt werd al eerder
ingenomen door de regering Van Suri
name. Tot dusverre heeft Nederland in
de assemblee der Ver- Naties zich altijd
van stemming onthouden wanneer de
apartheidspolitiek ter tafel kwam,
maar dat was uitsluitend omdat zon
resolutie in de ogen van de Nederlandse
regering een ontoelaatbare inmenging
was in de binnenlandse politiek van een
ander land. Na de vorige algemene
vergadering heeft Nederland in een
verklaring nadrukkelijk zijn afkeer van
de apartheidspolitiek tot uitdrukking
gebracht.
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Hederl. Nw. Guinea won tennistournooi
Geslaagde sportontmoeting met Australiers uit tp NG
Het inter-territoriale tennjistourn^oi

tussen Australisch en Nederlands
Nieuw Guinea dat van 16 tot 19 sep-
tember in Hollandia werd verspeeld is
dit keer door ons eigen territory ge-
wonnen. Dit in tegenstelling tot de bei-
deVoorgaande ontmoetingen.

Het team van Nederlands Nieuw Gui-
nea bestaande uit de heren Rachel, Van
Straaten en Belloni en de dames Hom-
mes, Schalkwijk en Belloni behaalde
een 6—3 overwinning en legde daarmee
beslag op de voor deze sportontmoe-
tingen uitgeloofde wisselbeker-

De volledige uitslagen van het tour-
nooi zijn als volgt:

HEREN ENKELSPELEN:
1 Rachel — Trama: 7—5; 6—l: I—o

2 Van Straaten — Daniels: 6—4
I—6; 2—6: °—!
3 Belloni — Smart: 10—8; 6—3 I—o

DAMES ENKELSPELEN:
1 Mevr. Hommes — Mej- Bertag
7_5; 5—7; 2—6: o—l
2 Mevr. Schalkwijk — -Mevr. Lloyd
6—o; 6—l: *—°3 Mevr. Belloni — Mej. Home
3—6; 6—o; 6—4: I—o

HEREN DUBBELSPEL
Rachel/Belloni —■ Trama/Daniels
6—3; 6—4: I—o
DAMES DUBBELSPEL
■Mevr. Hommes/Mevr. Schalkwijk
Mej. Bretag/Mevr. Lloyd 6—3; 6—3: I—o.

GEMENGD DUBBELSPEL
Van Straaten/Mevr. Belloni
Smart/ Mej. Home 3—6; 6—4; 2—6 o—l
Totaal: 6—3

De wedstrijden wedden door verschei-
dene burgerlijke en militaire autoritei-
ten met hun dames bijgewoond- ,

Het was niet alleen het organiseren
van het tournooi, waar het wedstrijd-
comité zich voor gesteld zag. De huis-
vesting van de spelers en dé bijna der-
tig supporters vereist in een plaats
als Hollandia met zijn beperkte hotel-
accomodatie steeds veel over-
leg en organisatie talent., maar voor
al deze problemen zijn oplossingen ge-
vonden, mede dank zij de hulp van vele
particulieren-

Een tennis_ontmoeting als deze biedt
een goede gelegenheid om de gasten
kennis te laten maken met het land
dat zij bezoeken. Het wedstrijdcomitë
heeft zich dan ook zeer verdienstelijk
gemaakt, door een uitgebreid recreatie
schema op te stellen. Als we ons niet
vergissen is dit bij de Australiërs zeer
in de smaak gevallen.

RECREATIE
Zaterdagochtend werden de Austra-

lische gasten ontvangen aan boord van
Hr. Ms. Karel Doorman. Op de avond
van dezelfde dag was er een barbecue
op Moonlight Bay, met daaraan voor-
afgaande de vertoning van een aantal
journaalfilms over Nieuw Guinea. De
film over de bestijging van de Juliana-
top scheen bij de Australiërs enige ja-
lousie op te wekken wegens het feit
dat wij sneeuw in ons "territory" heb-
ben en zij niet.

Zondagochtend vond een vaartocht

plaats met de "Oranje" voor de kust
in de baai van Hollandia, en gister-
avond werd deze sportontmoeting be-
sloten met een daverend festijn in het
Zeepaardje. De standaarduitdrukking
dat de aanwezigen tot laat in de nacht
gezellig bijeen bleven, is hier volkomen
op zijn plaats. Op die feestavond had
de prijsuitreiking plaats door de plv.
resident, de heer Stephan ,die namens
de Gouverneur de wisselbeker aan de
captain van het winnende team ter
hand stelde-

In zijn toespraak gewaagde de heer
Stephan van de grote waarde die dit
soort sportontmoetingen hebben voor
het aanhalen van de banden tussen da
beide delen van Nieuw Guinea.

INDRUKKEN
Vanmorgen hebben we ons naar het

verzamelpunt voor het KLM kantoor
gespoed vanwaar de Australische gas-
ten naar het vliegveld vertrokken. Aan
drie personen hebben wij gevraagd om
hun indrukken van Hollandia.

Mr. Macmahon, de man die de finan-
ciële organisatie van de reis vürn de
Australiërs voor zijn rekening had ge-
nomen, was in 1958 al in Hollandia ge-
weest, en het was hem opgevallen dat
er in Hollandia sinds die tijd veel ge-
bouwd was. Het centrum van Hollandia
is geheel veranderd maar de gastvrij-
heid was hetzelfde gebleven, vond hij-
In Australisch Nieuw Guinea heeft men
een tenniscompetitie tussen de steden
Goroka, Lae, Bulolo, Rabaul, Madang
en Port Moresby. De enige contaclten
met spelers buiten het territory zijn tot
op heden die met Nederlands Nieuw
Guinea geweest, maar er bestaat een
kans, dat er ook een jaarlijkse tennis-
ontmoeting zal worden georganiseerd!
met een stad in Noord Australië!.
Mr. Smart, de captain van het Austra-
lische team was zeer tevreden over de
organisatie van de wedstrijden en voeg
de er aan toe: "We had a good time"-
Miss Home, een van de leden van het
team, vond het onderbrengen van de
gasten bij particulieren zeer geslaagd,
omdat men daardoor een betere indruk
kon krijgen van wat er in een plaats
als Hollandia gaande was.
Hollandia, dat ze voor het eerst be-
zocht, was anders dan ze zich had
voorgesteld- De wegen zijn hier beter
dan in Port Moresby/ De huizen ziji-
er kleiner maar luchtiger dan in Port
Moresby. Ze constateerde dat er in de
huizenbouw naar elkaar toegewerkt
werd: in Australisch Nieuw Guinea
gaat men experimenteren met stenen
bouw en hier met houtbouw. Al met al
had ze een aangename indruk van Hol-
landia.

Bevolkingsstructuur onder-
zoek krijgt andere leider
Op de besprekingen die in Den Haag

zijn gewijd aan het bevolkingsstrjfc-
tuuronderzoek op Nieuw Guinea, zou
besloten zijn, om de leiding van dit
EEG project in andere handen te geven.
De heer Joh. Gemmink die het eerste
deel van het onderzoek op Biak uit-
voerde, maar aanzienlijk op het tijd-
schema ten achter raakte en bovendien

niet de juiste samenwerking, wist te
vinden met zijn ondergeschikten, zou
om gezondheidsredenen zijn functie heb
ben neergelegd.

Tevens zou men willen afzien van
een volledige registratie van de gehele
bevolking van Nieuw Guinea, en in
plaats daarvan willen volstaan met een
steekproef-methode. «

"38 vriendschapsbanden
gelegd"

De organisator van de actie "Verwen
een Papoea" schrijft ons 0.a.:

In Nederland hebben 267 jongens en
meisjes beneden de 21 jaar en 125 da-
mes en heren van 21 jaar en oudeif
ingetekend op de correspondentie- en
cadeauactie: "VERWEN EEN PAPOEA"

Gewapend met pen en papier en ver-
langend een Papoea-vriend(in) iets
leuks te zenden, ziet dit steeds talrij-
ker wordende vriendschapsleger in Ne-
derland een adressenstroom tegemoet
uit Nieuw Guinea, die helaas nog maar
druppelsgewijze binnenkomt.

Op dit- moment zijn 38 vriendschaps-
banden gefegjd. De overgebleven 175
Rooms Katholieke-, 40 Protestantse- en
139 deelnejmers/sters, cUe geen god'sf-
dienst opgaven, kijken met spanning
uit naar een adres van een Papoea-
vriend of -vriendin.

Nehru en de Naga 's
De heer Nehroe heeft reeds heel wat

concessies gedaan ten aanzien van sta-
ten met een eigen taal, wanneer hiU
eenmaal besefte hoe krachtig de oppo-
sitie was. Thans heeft hij tot een zelf-

ie besloten in het geval van
de Naga's in Noord Oost India- Ze zul-
len een zekere mate van autonomie
krijgen in een staat, die echter deel.
zal blijven uitmaken van de Indische

zal niet tot tevredenheid zijn
van die Naga's van wie de heer Phizo
de leider is, en die niet minder dan een
soevereine en onafhankelijke staat Na-
galand zouden willen hebben. De vraag
is hoeveel Naga's hun stem zullen ge-
ven aan Dr. Imkongliba Ao, de leider
van de Naga People's Convention, die
aan het totstand komen van de over-
eenkomst heeft meegewerkt, en hoeveel
van hen het met de heer Phizo eens
zullen zijn, die in die Convention
slechts een marionettenverzameling ziet.

WREEDHEDEN
Wat zich de laatste jaren in het ge-

bied van de Naga's heeft afgespeeld is
bloedig en onmenselijk. Maar de wreed-
heden zijn bedreven door beide partij-
en. De reeks beschuldigingen en te-
genbe^chuldigingen maakt een weer-
zinwekkend vertrouwde indruk. Tolj
een werkelijke regeling zal het in het
gebied slechts kunnen komen wanneer
recht en orde eerst hersteld zijn. Op
het ogenblik woedt de strijd nog voort,
waarbij rebellen de Indiërs van gru-
weldaden beschuldigen, en de Indiërs
tegenwerpen dat de rebellen op meedo-
genloze wijze diegenen onder hun volks
genoten terroriseren, die zich niet bij
hen willen aansluiten. Gelukkig hebben
de Indiërs er in de afgelopen drie jaar
blijk van gegeven aandacht te sehen-

(Vervolg op pag- 4)



Een schoolrelsje langs de Ballem-rivier
(door N. v.d. Sloep)

In bijna drie kwartier tijd werd ons
gehele gezelschap over gezet en we
hadden volop gelegenheid om de stuur-
manskunst van deze Baliemman te be-
wonderen, telkens wanneer het vlot uit
het stille water in de inhammen schuins
tegen de stroom werd ingeduwd en in
enkele krachtige duwen van de vaar-
boom-naar de overkant werd geloodst.

Tot slot waren we getuige van een
demonstratie hoe het niet moest gebeu-
ren. Wij betaalden n.l. de man die on-
ze groep overgezet had met het verlang-
de loon, t.w. een grote kaurisohelp-
Inmiddels riep een vrouw van de over-
kant om overgezet te worden.
Een Baliemjongen van een jaar of 12 a
14 greep de vaarboom en laveerde naar
de overkant. De moeder met haar kind
op de rug in een draagnet, stapte op het
vlot en daar boomde de jongen onder
de wal langs.

Het leek ons, staande aan de overkant,
alsof de stroom inmiddels sterker was
geworden, maar dat kan wel verbeel-
ding geweest zijn omdat we in ons hart
bang waren dat de jongen niet sterk
genoeg zou zijn om zijn vrachtje over
de kolkende watermassa te bomen.
Wij dachten ook dat hij al te vroeg de
veilige beschutting van de wal verliet
en de kop van het vlot schuin tegen de
stroom induwde. Was hij werkelijk te
langzaam in zijn bewegingen met de
zware vaarboom?
Onze spanning steeg met fracties van
seconden- Hij kwam juist één meter te
kort om zijn vlot in het stilstaande wa-
ter van de inham te duwen-' Hij zette
zich uit alle macht af, de vaarboom

■'der het Gewicht, maar de kop
werd geduwd door de ster-

>om en daar ging het met grote
vaart stroomafwaarts.
Wat moet daar van terecht komen
Spanning op alle gezichten van de Ba-
liemmannen om ons heen; de moeder
zat beweginloos op het vlot, haar kind
huilde in het draagnet op haar rug.
Krampachtig stootte de jongen met de
vaarboom haar de bodem, maar het vlot
voer zo snel dat onze hoop op succes
van deze manoevre slonk. Daar lukte
het hem om, juist voordat de rivier zich
splitste in twee stroomraden, vaste
grond te raken en een flinke duw te ge-
ven aan Zijn vlot naar het eilandje in

VI. ... Een tweede duw zou hem
er juist kunnen brengen-

Hij zette af, zijn stok boog en daar
botste het uiteinde van het vlot nog
juist tegen zijn vaarboom, deze werd
uit zün handen gerukt en spoelde weg
met de stroom. Radeloos keek de jon-
gen om zich heen. maar zag uitkomst
toen zijn vlot over een ondiepe plaats
voer.
Hij sprong er af, gaf het vlot een duw
naar de wal, rende naar de kop van het
vlot en kon dit nog net uit de sterke
stroom trekken en vast houden totdat
een der mannen hem te hulp kwam-
Gelukkig gered, een zucht van verlich-
ting ontsnapte ons.
Een andere man rende als een haas
langs de rivier onder de wal langs en
we zagen wat zijn doel was.
In de verte zagen we hem, op een gun-
stige buiging in de rivier, in het water
springen en daaruit de waardevolle

vaarboom redden.
We vervolgden onze tocht, eerst langs

de rivier. Telkens ontmoeten we groep-
jes mensen die ons vriendelijke groeten
toeriepen.
Vrouwen met ■ draagnetten vol zoete
aardappelen op de rug, mannen met
hun stenen bijlen over de schouders,
kinderen spelend in inhammen van de
rivier. Geen pijlen en bogen, geen ge-
verfde gezichten en met veren versier-
de hoofden', ook hier werd enkele maan-
den geleden rondom de Zendingspost
Pyramide Berg,, een feest gevierd van
het verbranden .van de wapens.
Verderop zagen we over de rivier nog
de resten hangen van wat eens een
prachtige rotanhangbrug was geweest-
In één of andere oorlog was 'de brug
doorgesneden om de vijand te beletten
over de rivier te komen-
Lange lianen slierden nog een eind
langs de wal de resten mee in de sterkte
van de stroom.
Even verder stroomafwaarts Zagen we
een tweede vlot in werking.

Zo was onze aankomst in de vallei
genaamd Shangrila en nu op weg om
tijdig de Zendingspost Bethel te berei-
ken, "waar de Nederlandse arts Dr. Smit
reeds geruime t'jd zijn werk verricht in
dienst van de Christian & Missionary
AUiance.
Het was niet ver lopen meer, ongeveer
2 uur, en om 5 uur reeds waren we op
de zendingspost Bethel-
Wat vliegen de uren als men elkaar in.
lange tijd niet gezien heeft en wat is
er veel te vertellen!

's Avonds hadden we onpe kerk-
dienst, samen met de kwekelingen en

mtri's. Wat spreken sommige teks
ten dan duidelijk tot ons als we ons ge-
voelen temidden van volkeren die juist
beginnen om het Licht te zien vanuit
de du. .sternis van hun gebonden leven.

Wij hoorden van dokter Smit, dat
een administratief ambtenaar naar de
Zendingspost Pyramide Berg op wteg
was, om dinsdag met ons mee te lopen
op weg naar de Bestuurspost Wamena.
Wij hadden dus een dag rust en be-
steedden die om eens rond te kijken
op deze twee posten van de CAMA:
Pyramid, waar enkele Amerikaanse zen
delingen hun werk verrichten, o.m. in
schoolwerk voor volwassenen e
school voor kinderen; en Bethel, waar
dokter Smit een ziekerihuis bouwt voor
patiënten uit de streken rondom deze
post.

In de middaguren speelden de kwe-
kelingen een voetbalwedstrijd tegen een
elftal samengesteld uit personeel en
leerlingen van de Zendingspost.

Wij hoorden niets meer van de ver-
wachte Bestuursambtenaar en de vol-
gende morgen (dinsdag 23 aug-) waren
we reeds voor acht uur op weg voor
de lange tocht naar Wamena. Wij zou-
den een gebied passeren waar het nog
weleens onrustig kon z^jn en vandaar
dat het HPB te Wamena ons aanbevo-
len had, gebruik te maken van h
leide van de administratief Ambtenaar.
Nu deze er niet was, zochten we een
gids op de Zendingspost en deze voer-
de ons door moerassen, over rivieren,
door landerijen met ontelbare sloten

waarover smalle, gladde boomstamme-
tjes de bruggen voorstelden, door het
gebied van de Kinbien naar een huljp-
bestuurspost- Wij kwamen daar aan om
omstreeks elf uur- leder van ons was
minstens één maal weggezakt in een
moeras; het is moeilijk om staande te
blijven op takken die in de modder
onzichtbaar zijn. Wij maakten van de
gelegenheid gebruik, om ons op deze
bestuurspost Asolikwarema wat,te ver-
frissen en even uit te rusten, voordat
we weer verder het moeras zouden in-
duiken vcfft het volgende traject.

Dit volgende traject was niet veel
beter, maar gaf ons toch meer afwisse-
ling. Zo nu en dan eeh groot dorp, ge-
legen te midden van bossen en moe-
rassen. Hier zagen we ook duidelijk
het systeem van afwateringssloten, ge-
graven door deze Baliemmensen, en
waardoor de "Baliem" zo bekend is
geworden. Meestal spreekt men van een
irrigatiesysteem, mede omdat er in deze
sloten stuwdammen voorkomen om het
water op peil te houden voor de hoger
gelegen landerijen. Ook hier in de tui-
nen overal de zoete aardappelen als
het voornaamste gewas.

Na een half uur wandelen vanaf de
Bestuurspost stonden we plotseling' voor
het huis van pater Jorna, bij het grote
dorp Musakfak. Wij maakten even een
praatje en vervolgden onze tocht. Lang-
zamerhand werd het landschap meer
open en geleidelijk hielden de moeras-
sen op. Zo nu en dan een poosje door
een bos, dan weer voor de afwisseling
wat tuinen, soms een gedeelte door een
streek met hoog gras. Na enkele uren
passeerden we weer een nederzetting
die veel weg had van een school en
tenslotte arriveerden we op een weg-
Vanuit Wamena heeft het Bestuur de
aanleg van wegen geanimeerd en h|et
laatste stuk van de dag zouden we dus
kunnen lopen op een "welgebaa_.de"
weg. Helaas viel de afstand erg tegen;
men is geneigd om, als men uit de mod-
der en de bossen op een aangelegde
weg komt, te denken dat men emu wel
gauw zal zijn. Dit viel erg tegen Nog
ongeveer twee uur hepen wij in de
late namiddag- Wij passeerden de vol-
gende post van de CAMA, t-w. Tulim,
ver van de weg gelegen en deden moei-
te om het tempo wat op te voeren om
voor het donker in Wamena te zijn.
Helaas begon een koude motregen op
ons neer te dalen en de vlagen koude
bergwind deden ons allesbehalve wel-
dadig aan.

Tegen zes uur kwamen we eindelijk
aan, nadat we bijna tien uur onderweg
geweest waren. Wij meldden ons bij
het HPB te Wamena en met medewer-
king van de heer Mackertich van Wa-
terstaat en Opbouw hadden we voor
het donker nog allemaal een plaatsje
gevonden voor de nacht. "Waterstaat"
is met man en macht bezig om aan de
overzijde van het vliegveld van Wame-
na een nieuwe stad van "Kingstrands"
te bouwen, door Amerikanen "Silver
City" genoemd. Eén van de voornaatn-
ste projecten is een pasanggrahan en
dit gebouw vordert al sterk.

We hadden het doel van onze tocht
bereikt en als men heeft kunnen baden
en eten en de wetenschap heeft dat
er voor allen een bed klaar is voor de
nacht, geeft dat een prettig gevoel.

SLOT



ken aan de kritiek die geuit is. Tot

dusverre hebben zij slechts Indische
journalisten, in het gebied toegelaten.
doch thans hebben zij beloofd om in
de komende herfst een aantal buiten-
landse journalisten de gelegenheid tot
een bezoek te zullen geven.

Wat de kwestie van de onafhanke-
lijkheid aangaat heeft India errge re-
ële argumenten- Het is waar dat de
beschaving van de Naga's in. alle be-
langrijke opzjichten van de lndis.'
beschaming verschilt D_ Naga's zijn.
mongoloide, zij zijn niet onder invloed
van het Hindoeisme gekomen, en zijn
ten dele gekerstend. Maar hun gebic:!
kan er toch nauwelijks aanspraak op
maken een levensvatbare moderne
staat te kunnen zijn- Als het een on-
afhankelijke 'staat werd, zou het ten-
slotte misschien direct te' het "North-
East Fi-ontier Agency" gaan behoren,
en een wig kunnen worden de de Chi-
nezen heel goed zouden kunnen steu-
nen. Wat dit aangaat hebben de In-^
diers nu zelfs betere gronden dan in
1955, toen de opstand begon om de heer
Phizo niet zijn zin te geven. Thpns
kunnen zij hun weigering rechtvaar-
digen door de Naga's een zo grote mate
van autonomie te geven als door de
eigen aard van dit volk gemotiveerd ;s.
Een deel van de moeilijkheden heeft
indertijd zijn oorzaak gehad in de na-
tuurlijke antipathie die er tussen de
Naga's en Assamezen bestaat. De laat-
ste twee jaar zijn de Naga's direct van
Delhi uit bestuurd, en indien zij nu
gevoelen dat zij daar op een behoor-
lijke wijze vertegenwoordigd zijn, zal
de regeling die nu getroffen is kunnen
gaan functioneren- Doch zelfs in dit
geval zou het enige tijd kunnen duren
voordat de fouten en misdaden die In-
dia heeft begaan zullen zijn uitgewist.

(The Times)

Radioprogramma

MAANDAG 19 September 1960
Op 49,42 nieter.
30.00 uur Klok, nieuws, weersverwach-
ting; 2015 uur Sportpraatje door Her-
man Walhain; 20.20 uur Operaprogram-
ma- Arai's uit Russische Opera's; 20.40
uur Wat de pers ervan zegt; 20-50 uur
Ray Martin en zijn Concert Orkest,
21.15 uur Trio Los Paraguayos; 21.25
uur "Twaalf solo's. Orkest Paul Wes-
ton met div. gast solisten ;»22.02 uur
George de Fretes en zijn orkest; 22.35
uur Les Brown en zijn orkest; 22.50
uur Nieuws in het kort; 23.00 uur Slui-
ting.

DINSDAG 20 September 1960
Op 49,42 en 80 meter.
20.00 uur Klok, nieuws, weerscerwach-
ting;. 20-15 uur Muziek op verzoek; 21.00
uur Buitenlands weekoverzicht): 21,10
uur Mars en dansmuziek uit Oosten-
rijk; 21-zO uur Frans Caroussel (diver-
se solisten en orkesten); 21-55 uur Dans
muziek door het orkest van Dick Jur-
gens; 22.15 uur Harry James en zijn
orkest; 22.25 uur Torn Erich en zijn so-
listen; 22.50 uur Nieuws in het kort;
23.00 uur Sluiting.

WOENSDAG 21 September 1960
Op 49,42 en 80 meter.
20.00 uur Klok, nieuws, weersverwach-
ting; 20.15 uur Jazz-impressies door Don
Shirley, piano, en Richard Davis, bas;
20.40 uur Hoorspel; 21.20 u(ur Lichte
Klassieken door diverse orkesten en so-
listen; 21.45 uur John Lister, orgel 21-55
uur Perez Prado en zijn orkest 22.10
uur The EYutch Swing College Band
22-20 uur In de Carlton-bar speelt en
zingt Horst Winter; 22-30 uur Helmut
Zacharias en zijn toverviolen; 22.50 uur
Nieluws in het kort 23.00 uur Sluiting.

VERKEERSONGEVAL
Vanmorgen werd op de Oranjelaan

een 7-jarig jongetje aangereden door
een Volkswagen pick-up. Het jongetje
stak onverwacht de weg over zodat de
chauffeur van de pick-up hem niet kon
ontwijken.
Het werd gewond aan hoofd en schou-
ders en per brancard naar de polikli-
niek overgebracht-

Laatste Nieuws
Volgens de laatste berichten uit Kon-

go is Patrice Loemoemba weer op het
toneel verschenen. Een Britse radio-
verslaggever zou hem hebben gezien
op het balcon van zijn ambtswoning.

Loemoemba die zich de afgelopen da-
gen vermoedelijk heeft schuil gehouden
op de ambassade van Guinea, verteld-
van plan te zijn naar New Vork te
gaan. Daar zou hij persoonlijk de dele-
gatie van Kongo in de assemblee lei-
den. Volgens Loemoemba zou hij zich
met president Kasavoeboe verzoenen-
Hij hoopte binnen en_ele dagen in
staat te zijn de opperbevelhebber Mo-
butu af te zetten. Loemoemba zei ver-
der, aldus het verslag van de Britse
journalist dat hij de gisteren vertrok-
ken ambassadeurs van de Sovjet. Unie
en Tsjechoslowakije wilde terugroepen.
Overigens ziet\het er niet naar uit dat
Loemoemba weer direct de eerste viool
kan gaan spelen. Kolonel Mobutu ver-
hinderde gisteren nog dat 40 aan Loe-
moemba getrouwe parlementsleden een
vergadering hielden. In een commen-
taar op de ontruiming van !de Russi-
sche en Tsjechische ambassade zei Ra-
dio Moskou vandaag, dat de Russische
diplomaten Leopoldstad tijdelijk heb-
ben verlaten, omdat de kolonialen en
hun agenten in Kongo intrigeren en
het werk van de Russische ambassade
bemoeilijkten.

4Vertegenwoordigers _£an de UNO in
Katanga zijn er in geslaagd de uit het
noorden oprukkende Kongolese troe-
pen tot terugtrekken te bewegen. Af-
gesproken is dat deze troepen zullen
terugkeren naar Kasongo bijna honderd
kilometer ten noorden van de gtrens
tussen Katanga en de provincie Kivoe.

Het gaat om twee colonnes, een van
achthonderd en een van driehonderd
man- Een UNO waarnemer heeft beves-
tigd dat in Luena, de mijnstad in noord
Katanga bij gevechten tussen Katan-
gese politie en Baluba krijgers 68 men-
sen om het leven zijn gekomen.

Koelkasten - homefreezers - bottle

»■—I coolers - airconditioners.

KELVINATOR
Garantie 1 Jaar algehele garantie op het apparaat

■' daarop aansluitend 4 jaar op de
"sealed unit".
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Heeft ontvangen:
Onze bekende gordijnstoffen, heren nejlen lakens, ligstoelenstoffen, huis-
ama's grote maten, baby doll's, flapantalons, drill stoffen, dames py-

w'erkbockjes, iriatrastijk, herenzwem broeken, heren en jongenspyama's,
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PHOTO "VAN LEUVEN"

filmprogramma
"REK THEATER"

Vertoont heden 19-9 een
JAPANSE FILM"

maleis gesproken: Heden voor slechts
een dag. Morgen 20/9 vertoont Rex de
sublieme film, \
"LIEFDE WORDT DUUR GEKOCHT"
Spoedig "THE SCARLET COAT"
Verwacht: Alan Ladd in "DEEP SIK"
REK Holl.-Binnen vertoont heden 19-9:
de Russische fillm "De 41 ste"
Dinsdag 20/9 in Hollandia Binnen.

"THE SCARLET COAT"

"ORIËNT THEATER"

vertoont heden 19/9 slechts èèn avond
"ROH MEMBELA"

met Daeng Idris en Nordin Ahmad-
Een zeer spannende griezelfilm.
Sentani morgen 20/9:

"HELL's FIVE HOURS"
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