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KADASTER
Naar aanleiding van de behandeling

van de zgn. Kadaster-affaire zonden
we het volgende willen opmerken,
lej Waaneer de Magistraat bij het
Landgerecht in zijn requisitoir vrij-
spraak voor een verdachte Icist, dary
erkent hij dat hij zidh vergist heeft.

Hij erkent er mee dat de conclusies
van het door hem ingestelde vooronder-
zoek, die tenslotte hebben geresulteerd
in de tenlastelegging, door het onder-
zoek tijdens de rechtszitting zijn weer-
legd- Vergissen is menselijk, en het is
bovendien een deugd om een gemaakte
vergissing te durven erkennen, maar
vergissingen moeten uitzonderingen blij
ven.

De behandeling van de Kadaster-af-
faire heeft echter de indruk nagelaten,
dat de Magistraat zich in dit opzicht
niet slechts bij uitzondering heeft ver-
gist.

We betreuren dit. De mogelijkheid
ontstaat op deze wijze dat een persoon
die om een of andere reden verdenking
op zidh heeft geladen, tot verdfeiphte
Wordt gepromoveerd, enige tijd het mid-
delpunt van een strafproces is en dan
weer vrij uit gaat omdat er een ver-
gissing is gemaakt. Inmiddels is zijn
reputatie aangetast en wellicht is hij
geschorst uit zijn functie-
2e] Uit het feit, dat het aantal vrij-
spraken bij de Kadaster-affaire groter
werd dan velen wellicht verwachtten
blijkt ons inziens nog niet, dat het bij
de Afdeling Kadaster en Kartering alles
keek en ei was.

Uiteraard berustte de kadaster-af-
faire indirect op ongewenste, zij het
voor 'n groot deel niet-strafbare feiten
We denken hier aan slechte organisatie,
verwarde arbeidsverhoudingen en ver-
warde administratie- Dat een strafpro-
ces niet de aangewezen manier is om
aan dit soort feiten een eind te maken,
moge inmiddels duidelijk zijn.

Loemoembe
waarschuuwt

Premier Loemoemba heeft bij de UNO
tegen het sluiten Vam de Kongolese
vliegvelden geprotesteerd- Hij zei de te-
rugtrekking van alle ÜNO-troepen te
zullen eisen, wanneer de Verenigde Na-
ties niet ophouden hem en zijn rege-
ring dwars te zitten.

Nederlandse reuring stelt financiele steun
aan"Dets-wemars" in vooruitzicht

De Nederlandse regering heeft beslo-
ten de helpende hand te bieden aan een
aantal hier te lande vertoevende Indi-
sche Nederlanders die als Deta- c.g.
Geniewerkers naar Nieuw Guinea kwa-
men, door hun gelegenheid te bieden
op voorschotbasis naar Nederland te

reizen.
Het gaat hier in het.bijzonder om die-

genen, die hier te lande geen uitzicht
hebben op een passende werkkring, ge-
ëigende scholing of normale gezinsvor-
ming en die niet over de middelen
schikken zelf hun passage naar Neder-
land te betalen- De Gouverneur van
Nederlands Nieuw Guinea heeft voor
de selectie van deze gevallen een advies
commissie in het leven geroepen.

Behalve het hoofd van de afdeling
Sociale en Maatschappelijke Zorg van
de dienst van Sociale Zaken en Jus-
titie, hebben een Rooms-Katholiek en
een Protestants geestelijke, alsmede een
arts in deze advies commissie zitting.

Omstreeks 1950 vertrok uit Indone-
sië een vrij groot aantal jonge Indische
Nederlanders - in leeftijd variërend van
16 tot 25 jaar - naar Nieuw Guinea-
De meesten van hen waren ongeschool-
de en ongeoefende arbeidskrachten.
Niettemin werkten zij actief mede aan
de opbouw van dit land- Het verschijn-
sel doet zich echter voor, dat de kansen
op de arbeidsmarkt steeds geringer wor
den naarmate de autochtonen zich meer
ontwikkelen en een toenemend aantal
arbeidsplaatsen d|oor jPapolea's wordt
ingenomen.
De omstandigheden maken het boven-
dien voor velen van hen onmogelijk tot
een normale gezinsvorming te komen-
Aangezien hier een aantal jonge man-
nen in verdrukking dreigt te geraken
bij langer verblijf in 'Nieuw

heeft de Nederlandse regering besloten
Hulp te bieden.
De daartoe aangewezen instanties in
Nederland zuilen worden ingeschakeld
om deze mensen op te vangen, sociale
begeleiding te verschaffen en behulp-
zaam te zijn bij het zoeken naar een
passende werkkring.

Zij die menen voor bovengenoemde
■lening in aanmerking te komen,

dienen zich in het bezit te stellen van
een enquête formulier-

Deze zijn te bekomen bij de heer S.
W-P- Aniba, secretaris van de Advies
Commissie bij wie de formulieren na
invulling weer kunnen worden ingele-
verd.

Voor de buiten Hollandia woonachtige
personen zullen de Onderafdelingshoof-
den als bemiddelaars optreden.

Japans-Nederlans overleg te N. York?
De Japanse minister van Buitenland-

se Zaken. Kosaka, heeft tegenover de
Nederlandse ambassadeur in Tokio De
Voogt de wens te kennen gegeven om
zijn Nederlandse ambtgenoot minister
Luns in New Vork te ontmoeten. Beide
ministers zullen daar de Algemene Ver-
gadering van de Verenigde Naties bij-
wonen-

De Japanse bewindsman zei dat hij
zijn collega wilde spreken over de Ja-7
pans-Nederlandsc wrijving over het af-
gelasten van het bezoek van de Karel
Doorman aan Yokohama. Mijn regering
aldus Kosaka, wil wij-

le vriendschappelijke betrekkingen
met Nederland be

Toenemende spanning tussen
Leger en Communisten in

Indonesië
Djakarta. In Indonesië neemt de spanning tussen het leger en de Communis-

tische Partij toe. Nadat het leger alle Communistische activiteit in Zuid Bor-
neo, Zuid Sumatra en Zuid Celebes had verboden, heeft thans ook het leger-
commando in Oost Java een verklaring doen uitgaan in het Communistische
centrum Soerabaia, die duidelijk tegen de partij is gericht-

Hoewel in deze verklaring geen organisaties met name worden genoemd
wordt de bevolking gewaarschuwd op haar hoede te zijn tegen de activiteit
van een "bepaalde groep" die er t>p gericht is, de integriteit van het leger
te ondermijnen en om het leger tegen president Soekarno uit te spelen

In de verklaring wordt o.a. gezegd,
dat Indonesië het /uitsluitend bezit \is
van het Indonesisch volk, en dat het
hoogverraad zou zijn als men zich eco-
nomisch of ideologisch, ondergeschikt
zou maken aan een buitenlandse mo-
gendheid. Een Indonesiër mag geen lo-
yaliteit betuigen aan een vreemde
macht.

bevel tot inhechtenisneming was uitge-
vaardigd bleken spoorloos te zijn-

In verschillende delen van Indonesië
hebben de Islamitische partijen demon-
straties gehouden tot steun aan het op-
treden van het leger.

In Soerabaia hebben militairen een
inval gedaan in de huizen van een aan-
tal vooraanstaande communistische lei-
ders. Documenten werden in beslag ge-
nomen en één man werd gearresteerd.
De andere leiders waartegen ook een

De actie volgde op een communistische
verklaring, waarin werd geprotesteerd
tegen anti-communistische demonstra-
ties- Soerabaia geldt als een bolwerk
van de Indonesische communisten.

Australische regering in
verlegenheid

Canberra [Reuter] Mr. J-HO. Insinger,
Nederlands ambassaderaad in Canberra
heeft een onderhoud van 40 mi
gehad met Sir Arthur Tange permanent
hoofd van het Departement van Buiten-
landse Zaken.

Volgens gewoonlijk betrouwbare krin-
gen werd Mr. Insinger gevraagd zijn
verklaring van maandag toe te li
[Prof. Max Glluckman werd een visum
voor Australisch Nieuw Guinea gewei-
gerd. Daarvoor werd geen officiële re-
den opgegeven. Mr- Insinger verklaarde
maandag, dat de Nederlandse autori-
teiten "alle zeer bekwame technici en
wetenschapsmensen in ons gebied wil
toelaten"]
Volgens genoemde kringen deelde S;r
Arthur, Mr. Insinger mee, dat de Aus-
tralische regering door zijn verk
in verlegenheid werd gebracht.

PERSCOMMENTAREN
De uitlatingen van de Nederlandse

minister-president■Prof- De Quay over
een eventuele internationalisatie van
Nieuw Guinea hebben algemene afkeu-
ring gevonden-

Hier volgen enkele uittreksels uit pers-
commentaren:

Het [socialistische] Vrije Volk schreef:

Gisteren hebben wij in deze kolom de
gedachte geopend, dat de excellenties
Ds Quay en Visser er beter aan zouden
doen zich na de vlagblamage van de Ka-
rel Doorman maar uit de politiek terug
te trekken.
Wij konden niet vermoeden, dat op het
zelfde ogenblik dat wij dit schreven, de
minister-president zijn dasje stond te
strikken om zich naar een cocktail-par-
ty te begeven, waar hij op de hem ei-
gen wijze opnieuw enige forse rukken
aan het roer van het schip van staat zou
geven-
Ter cocktail-party aangekomen heeft
professor de Quay, onder genoeglijke
kout en het genot van hetgeen zon par-
ty verder pleegt op te leveren, plannen
ten aanzien van Nieuw Guinea ont-
vouwd, waar het Nederlandse volk en
in het bijzonder de leden van de Staten
Generaal van zullen hebben opgekeken.

Zijn toehoorders, vertegenwoordigers
van de grootste internationale persbu-
reaux, hebben niet geaarzeld deze plan-
nen onmiddellijk in de wijdst mogelij-
ke kring bekend te maken.
De ambtenaren der departementen die
tot taak hebben de lopende zaken be-
kend te maken en te verduidelijken
waren hoogst verrast.

Hun verwar-- ' tot
■ het com van 's .v'nis-
ters eigen departement: "Er is hier spra-
ke van een misverstand-
Ik denk dat de minister-president gefi-
losofeerd heeft-"

Naar de mening van eter.e woordvoer-
der leidt de wijsbegeerte van onze mi-
nister-president blijkbaar altijd tot
misverstand.
Inte Pen-
newip willen zeggen: "het grcnddenk-
beeld is juist en schoon". En wij herin-
neren er aan, dat de socialisten, toen zij
dezelfde denkbeelden lui-
de zijn uitgelachen door hen. die de re-
gering-De Quay in al haar gevaarlijke
standen steunen.
Over het gronddenkbeeld dus niets dan
goeds. Maar hetzelfde had iets beter
uitgewerkt kunnen worden-
Om precies te zijn: De minister-pi
dent heeft opnieuw toegegeven aan zijn

neiging om goede dingen op de ver-
keerde plaats en de verkeerde dingen
op de goede plaats te zeggen.
Hij moest toch maar gaan.

Het [anti-revolutionaire] dagblad
Trouw schreef het volgende:

Als er van een afwijking of ve1 een
nuancering van dit beleid sprake zou
zijn, dan behoort dat voor alles thuis in
een overleg tussen regering en parle-
ment. Dan moet de regering daarover
spreken met de politiek representatieve
figuren uit de Staten-Generaal en dan
meet de minister-president daar niet op
een cocktail-party over beginnen.

De minister van Buitenlandse 7. ken
heeft echter alle afwijking en al'
ancering ontkend- Daarmee .heeft die
minister de minister-president, sprekend
in zijn gezelschap, waarbij de buiten-
landse pers tegenwoordig was, gedesa-
voueerd-
Wat voor onmogelijke indruk moet dit
alles in de wereld en in Nieuw C
maken. Die onmogelijk indruk maakt
het zeker in Nederland.
Het lijkt naar niets. Het leidt er alleen
maar toe om de boel in Nieuw Guinea
opnieuw op stelten te zetten-

De [Katholieke] Volkskrant drukte zich

als volgt uit:
Het ligt wel voor de hand, dat in het

kabinet, voor het vertrek van minister
Luns naar de vergadering van de Vere-
nigde Naties, nogmaals allerlei I
tische mogelijkheden zijn doorgepraat,

die binnen het kader van het tot nu toe
gevoerde Nieuw Guinea beleid
vaardbaar zouden kunnen zijn.
Zolang er echter niets over va
lijkt het toch wel hoogst onver-
naar buiten gedachten te spuien,
indruk kunnen wekken, dat de I
landse houding in de kwestie Nieuw
Guinea aan het veranderen is.
Vooral in het buitenland worden
lijke berichten in zwart en wit gelezen.
Ook onder .de Papoeas moeten die be-
richten onrust brengen.

De Papoeas houden zich vast |
Nederlandse toezegging, dat zij
zelf over hun lot kunnen beschik'
Berichten, zoals die nu de were. jn
ingegaan, kannen bij de inheen.
voïking ginds de vrees oproepen, < il Ne
derland nu alsnog van plan ze
haar lot ondergeschikt te maken ;
uitslag van 'n politiek spel in de
nigde Naties.

Het is goed, dat het Tweede-Ka
Andriessen van deKVP nu ook de mi-
nister-president zelf vragen over ;
streden uitlatingen heeft gesteld.
Ook na de verklaring van tv
Luns blijft er behoefte aan een i
lijk an



Indrukken uit Australisch Nieuw Guinea (II)

Slechte bij Rabaul zouden politici
weerklank vinden

Momenteel is de bekwaamste inwoner
van Kaugere John Guise, een ambte-
naar van bet departement van bevol-
kingszaken. De heer Guise is bedacht-
zaam en goed geïnformeerd, maar hij is
in politiek opzicht gehandicapt door het
feit dat een van zijn grootvaders een
Europeaan was- Hij is voorzitter van de
200 leden tellende "Mixed Race Associ-
aticn" [Vereniging van personen van
ganengde afkomst]-
r-' best geschoolde Papoeas zijn nog de
20 hulpartsen, die opgeleid zijn in Sv-
v? Deze mensen zijn in feite niet ge-
rechtigd om de eretitel "dokter" te voe-
ren, maar het Gouvernement moedigt
hen aan om het tochje doen.
Een hulparts kan na de nodige erva-
riii ; nuttig chirurg worden, maar nooit
arts. Zijn opleiding is globaal gelijk aan
die van een eerste jaars student in de

medicijnen zonder wetenschappelijke
achtergrond-
De meest geachte van daee hulpartsen
is Di- Taureka, een tengere rustige Pa-
poea, die getrouwd is met een vrouw
uit Fidji. In zijn boekenkast treft men
aan: "The approach to Self Govern-
ment," "The Goldcoast in transiticn,"
"The young nation in Ghana," "Plain
Man's book of prayer," "The ugley
American" en de autobiografie van
Kwame Nkruma.
Zoals vele van zijn vrienden koopt Dr
Taureka de "New Vork Times Weekley
Review" en luisterd op zijn transistor-
toestel naar radio Australië-
Andere prominente leden van de elite
van Port Moresby zijn Dr Himson Mu-
las, een Tolai uit New Britain; Dr Ka-
hu Sugoho, uit Lae: Sinaka Goava een
gouvertiements-ambtenaar 'uit Hanua-
bada; Willie Gavera een Hanuabada die
onlangs ontslag nam uit Gouvernements
dienst om een eigen transport bedrijf
te beginnen; Lepani Watsony afkomstig
van de Trolian Eilanden die in dienst is
bij bevolkingszaken; en Evertius Rom-
ney, een jonge man uit Wedau die be-
zig is zich voor te bereiden op de func-
tie van onderwijs-inspecteur en hoopt
om eens bestuurswetenschappen .te kun
nen studeren aan een Australische Uni-
versiteit.

Dr Taureka's vereniging [Papua New
Guinea workers Association] is opweg
naar een soede slart.
Ze heeft al 2000 lidmaatschap aanvra-
gen binnen. Ze heeft al gedaan gekre-
gen dat er een minimum loon van _ 3
per week is vastgesteld voor ongeschool
de arbeiders in de steden en ze zal spoe
dig afdelingen oprichten in Lae en Ra-
baul.
De algelopen weken hebben een serie
parlementaire bezoekers uit Canberra
de mening gevraagd van de vereniging
en ook zeer beleefd aangehoord-

EFFE PRATEN...
Wij willen U eens een goede raad

geven, en U weet, een goede raad is
duur.
Zelfs een Nieuw Guinea Raad " . " "U wilt natuurlijk ook in dit land iets

iken, U wilt hogerop, als maar ho-
ger ....
Ja, ook U, die dit zo vredig leest in een

.elsblauw kamerjasje bij een lauw
ia thee.

"Wel nu dan, luistert: "Gebruik in Hol-
landia nooit een telefoon; en schrijf
nimmer een brief, als U werkelijk iets

mgrijks wilt verkrijgen of berei-
ken."

loet in deze alleen wonderen als U
"effe gaat praten"-
Wij geven U een voorbeeld- Wij had-
den onlangs wat copietjes nodig van
briefjes, die natuurlijk elders waren.
Nee, nee, niet Geheim, niet Vertrouwe-
lijk, maar heel gewoontjes- Over een
oelewapper, menen wij ons te herin-
nei en.
We hebben eerst opgebeld, maar werden
van het ene toestel naar het andere
verwezen, totdat we op het laatst ookde oppas nog even kregen.
Een trouwhartig Biakkertje, die ons
nauwelijks begreep- We' hebben toen
beleefd "Siamat" gezegd en hebben op-
gehangen.
We hadden ook nog kunnen schrijven,
maar onze brieven komen altijd terecht
op het bureau van iemand, die net op
v _iof gaat - en dus géén tijd meer
heeft, - iemand, die net op verlof is -en dus de losbol in Brussel loopt we-
zen, - of iemand, die net terug is van
verlof - en zich dus weer helemaal moet
inwerken. Inwerken . . . . "i doen dat anders, en gaa;n "effe
praten". In het vertrekje waar zich de

■ven moeten bevinden, zien we een
viertal dames achter enorme schrijf-
machines de "angry young wonien" uit-
hangen-
"Gos," roepen we dan uit, "jullie zitten

ook beroerd met zijn vieren in zon
klein hokkie!"
Qmdat de stemming wat onzeker blijft
vegen we er snel aan toe: "Jullie baas
zit zeker in een kast van een kamer

airconditioning? "Nou dat klaart wat op, de verhalen
ten letterlijk los.

Veertig kleine vingertjes weigeren ver-der allerhande tikkerijtjes, en monden
_t lekker los-
-ren het allemaal zeer begrijpendaan, aebiteren nog wat mopjes over hetG. uvernement, het weer, en de Inge-zonden Stukken, totdat we weten wieelangrijkste Kif van die vier is.eggen we plotseling tot haar: "Gos~_-. id, wat staat groen je altijd meester-, doelend op naar japonnetje

is dan onze klassieke opening-
"Vindt je," zegt ze koel, maar h;aar- wachten

achteloos: "Zeg, herin-
correspondentie

i de mijne over die
rapper?"..

"Zeg dat wel", gaan wij effen verder,
'"'maar weet je wat het beroerde is, wij
moeten v/eer, zoals gewoonlijk, dc zaak
recht breien."
En we gooien er een Prodent-glimlach
achteraan.
"Kunnen jullie effe wat copietjes ma-
ken?" We hebben dc zin nauwelijks be-
ëindigd of dc machines staan al rood-
gloeiend te ratelen.
Vijf minuten later komen we fluitend
bij onze baas binnen en gooien dc co*
pietjes met een wat lui gebaar op zijn
tafel.
"Hoe krijg je het toch altijd voor el-
kaar", roept hij steevast uit, "hoe doe
je dat r. :?"
Maar vertellen doen we het natuurlijk
niet, want elkaar dom houden is ook

ezelschapspelletje in Hollan-
dia-
Maar daarover weer eens een andere
keer.
Dus, lieve mensen, gewoon "effe gaan

ten". Net als ü
VRIJBUITER

BEPERKTE INVLOED
Maar hoeveel aandacht, krijgt de ste-

delijke elite van de zijde van haar ei-
gen landgenoten?

.woord is; bijna geen. Dr Taure-
eft aanhang onder de meer ge-

schoolde arbeiders van Port Moresby en
onder zijn eigen mensen bij de Marshall
Lagune.
Maar zijn politieke invloed zal beperkt
blijven toty de steden, tenzij universeel
onderwijs een groter goed-geinformeerd
kiezei in hot leven roept-
Het Nederlandse Gouvernement in Hol-
landia is zich wel bewust van deize
beperking in zijn eigen territoir, en
beschouwt haar min of meer als een
zegen-" Er komt geen voortijdige eis tot
onafhankelijkheid van onze elite" legde
een Nederlandse ambtenaar uit, "omdat
de elite de moeilijkheden zal begrijpen-
En er komt ook geen eis van de massa
van de bevolking omdat er geen masSa
is. Een bevolking die meer dan 200 ver-
schillende talen spreekt is geen massa".
De groep die in Papua-New Guinea het
meest op een massa lijkt, zijn de 40 000
Tolais in de omgeving van Rabaul-
De Tolais zijn de rijkste boeren van het
Territory en zij spreken allen de Kua
Nua taal; toch zijn zelfs zij nog intern
verdeeld.
Maar ondanks deze verdeeldheid, is het
in de dorpen van het Gazelle schierei-
land, dat de elite van Papua New Gui-
nea de meeste kans maakt op een sa-
menspel met een goed geïnformeerd

In de eerste plaats zijn. er de oudere
leiders, mensen als Tovin Tobaining en
Nason Tokaila, die de streekraden lei-
den en een grote achting genieten van

hun eigen mensen-
Zij zijn slecht geschoold, maar intelli-
gent, en de meesten zijn tevreden met
de vooruitgang die door de overheid tot
stand wordt gebracht. "Time me go
work along masta, me no savvy," zegt
Nason Tokiala in pidgim Engels" 1923
that fella time.
Now he got school. He got police bugler.
He got man he work along typewriter-
He got wireless".

De Nasons van New Britain zijn be-
reid om 50 jaar op zelfbestuur te wach-
ten, en het gevaar bestaat dat Australië
te veel aandacht besteedt aan hun goed
bedoelde verklaringen

_
van tevreden-

heid.
Het zullen immers niet de Nasons en de
Tovins zijn, die in de toekomst het tem-
po zullen bepalen maar de jongeren-

Sommige van de jongeren - zoals
Stanis Boromilat [aannemer], Torn To-
bunbun [onderwijzer] en Ephraim Ju-
bilee [onderwijzer] zijn betrekkelijk
goed geschoold en men mag verwach-
ten, dat zij evenals de "evolues" van
Port Moresby en Hollandia, hun enthou-
siasme voor zelfbestuur zullen temperen
in het besef van de moeilijkheden die
er mee gepaard gaan-

Maar er zijn andere jongeren in New
Brittain, die ondanks hun onevenwicht-
tige geestesgesteldheid en hun gebrek
aan scholing tot een politiek leiders-
schap in staat zijn-
Epinery Titimur, de 27 jarige Tolai, die
onlang tegen de Administrator zei, dat
Australië nu lang genoeg in het territo-
ry was geweest, is momenteel h
vooraanstaande lid van deze groep.

Het bestuur is geneigd geweest om de
betekenis van Epinery te bagatelliseren
door te stellen, dat hij niemand verte-
genwoordigt dan zijn eigen verwarde
ik- Dit is niet waar. Epinery is onge-
twijfeld verward, maar hij is oprecht;
hij is vroeger lid geweest van een
streekraad [hij werd bij de laatste ver-
kiezingen verslagen wegen zijn opposi-
tie tegen drankgebruik in zijn dorp]: en
hij sprak namens de bevolking van het
dorp Matupit, niet uitsluitend namens
zich zelf.
Voordat de gecombineerde streekraad
vorige maand een ontmoeting zou heb-
ben met de Administrator, besloot de
bevolking van Matupit om twee vragen
te stellen: Wanneer zou New Guinea
klaar zijn voor zelfbestuur, en wat werd
er gedaan om het te bespoedigen.
De afgevaardigde van Matupit- in de
raad van Rabaul zou deze vragen aan
de administrator stellen, maar toen hij
de vergadering niet bijwoonde, stelde
Epinery ze.
EERSTE TEKEN
Epinary's uitbarsting is het eerste te-
ken van autochtone belangstellie
een van de oudste gedienden van _
Guinea, Mick Leahy, onlangs, en :
niet tot staan gebracht worden, zelfs al
zou Mr. Haslutek of wie dan ook het
willen.
In deze opvatting wordt Leahy gr
door minstens twee deskundige wa
mers van de situatie in Tolai nl. een
zendeling en een ethnoloog.

Het Gazelle-eiland heeft meer kans
om een echte politicus al dan niet ge-
schoold, naar voren te brengen, dan
welk andere streek in het Territoy ook.
En de Tolais - met hun gemeenschappe-
lijke taal, hun wereldwijsheid en hun
ernstiger wordende grond problemen -zouden hem spoedig van kiezers voor-
zien-

Veldbed
Ons werd er op gewezen, dat de ver-

dediger in deKadaster strafzaak in zijn
pleidooi niet heeft gezegd, dat een veld-
bed uitgeleend werd aan Mr. Bor-
Mr. de Rijke heeft wei gezegd, dat een
veldbed werd uitgeleend aan een Raads-
heer.

"Hans Führi" gestrand
In de nacht van 26 op 27 augustus is

het Kustverliehtings- en Bebakenings-
schip "Hans Führi" nabij Demta op een
rif gelopen.
Het schip kwam met eigen middelen
vlot en werd met sleepboot-assistentie
naar Hollandia gebracht.
Te Hollandia bl de schroef ern-
stig was beschadigd.
Voor nader onderzoek aan de bodem
werd het vaartuig naar Manokwari ge-
sleept en bij de scheepshelling "Konij-
nenburg" drooggezet.
Thans blijkt dat de bodemschadi
zienlijk is.
Een onderzoek naar de oorzaak van de
stranding wordt ingesteld-

Telegram
Ter gelegenheid van de verjaardag-

van HKH prinses . Wilhelmina heeft
gouverneur Platteel op de dag van haar
verjaardag de volgende gelukwens ge-
zonden: Het zij mij vergund Uwe ko-
ninklijke hoogheid op deze Uw tachtig-
ste verjaardag mijn eerbiedige geluk-
wensen aan te bieden mede namens alle
inwoners van dit gebiedsdeel-
Moge God U nog vele jaren schenken
voor Uw huis en voor Nederland.
De jarige prinses heeft hierop het vol-
gende geantwoord:
U en alle inwoners van Nederlands
Nieuw Guinea dank ik oprecht voor de
mij gezonden gelukwensen. Getekend
Wilhelmina prinses der Nederlanden.

Fles: Over enkele maanden hebben
we weer de verkiezing van
een nieuwe AMSTEL-Queen.

Blik: Fijn, na het feest van vorig
jaar ben ik zo populair ge-
worden dat ik toch alitjd de

"KING" zal zijn!

[9e pr- J.d.Preterl.

Twin Planeer verongelukt
Gisterochtend is een Twin I i

van de Kroonduif bij een landing op het
vliegveld te Epouto, in het gebied van
de Wisselmeren, door zijn landingsge-
stel gezakt en op zijn neus terecht ge-
komen. Er deden zich geen persoonlijke

'or.
Een jaar geleden verongelukte op het
zelfde veldeen toestel van de Missie.
Het "dat de Twin die gisteren verongelukte
de gerepareerde vleugels aan boord had
voor deze Missie-Cessna.

Behalve de bemanning van twee kop-
pen bevonden zich aan boord ook twee
paters. Over de oorzaak van het onge-
val en de omvang van de schade is nog
niets bekend- Vandaag is een commissie
van onderzoek naar Epouto vertrokken-

Suriname' en de
apartheidspolitiek

Naar het Parool meldde, is de verhou-
ding tot Zuid-Afrika, respectievelijk de
houding van de Koninkrijksdelegatie in
de Verenigde Naties de hoofdschotel
van het onderhoud dat ministen-presi-
dent EiTiaiiuels van Suriname en de
heer Jonckheer, premier der Nederl. nd-
se Antillen met mr- Luns in Am.
zullen hebben.
Sur frijnt vast van plan te zijn
in de toekomst een onthouding van
stemmen door de koninkrijksdelegatie
in de Zuidafrikaanse kwestie niet meer
te accepteren-
En waar premier Jonckheer mede van
de partij is, mag worden aangenomen,
dat de Antillen met deze fermere hou-
ding akkoord gaan-
Ondanks het begrip dat Suriname heeft
voor de Nederlandse handelsbelangen
eist het een houding van een delegatie,
die het geheel moet vertegenwoordigen,
die ook begrip toont - boven de zakelij
ke belangen - voor gevoelsoverwegin-
gen-
Waar tot nu toe- door de Nederlandse
vertegenwoordiging nooit meer dan enig
"platonisch" begrip getoond is, zoals
men dit in Suriname althans voelt, zal 't
misschien goed zijn indien men terdege
beseft, hoe diep daar de afschuw voor
het Zuidafrikaanse optreden verankerd
is en hoeveel - althans wat de int
verhouding in het Koninkrijk betreft -kan afhangen van een duidelijke maar
vooral ook ondubbelzinnige verklaring
voor het forum der Verenigde Naties.
Onthouding van stemmen is dit beslist
niet!, aldus het Parool-

Nieuwe-marine-attachê
te Canberra

Den Haag [ANP] Kapitein ter zee F-
G-H. van Straaten is eervol ontl
van zijn functie van Nederlands marine
attaché te Canberra.

Tot zijn opvolger is benoemd de ka-
pitein ter zee H.J.H. Hagedorn.



voor U Mevrouw

Geduld nodig
Klein Klaasje was laat met praten.

Dat was moeder, om te beginnen, al
een doorn in het oog. Ze had _n die
tijd een buurvrouw, die haar baby on-
geveer tezelfdertijd kreeg en dat kind
kon al hele zinnen zeggen, toen Klaas-
je nog worstelde met de eerste nauwe-
lijks verstaanbare klanken. Ook de ou-
dere broertjes en zusjes waren met al-
les veel vlugger geweest-

"Wat dat voor een kind is," kon moe-
der vinnig uitroepen- "Waarom zegt dat
joch niets? Van mij heeft hij het toch
zeker niet, die slome."

Nee, van moeder had Klaasje het niet.
Zij was bijdehand als geen ander en
daarom had ze weinig geduld en kon
ze het van haar jongste spruit niet uit-
staan, dat hij niet tot de vluggertjes
behoorde. Toen Klaasje dan eindelijk
woorden begon te vormen, schenen zijn
hersentjes nog zo traag te werken, dat
hij dikwijls hetzelfde woord moest her-
halen, voor hij het volgende geformu-
leerd had.
EEN STRAF-

"Ook dat nog!" zuchtte
bitterd. "Stotteren!" En. tegen wie het
maar horen wilde, beklaagde ze zich,

dat ze niet begreep, waarom zij met
zon kind gestraft was-
Klein Klaasje groeide op tot een schuw
kereltje zonder veel durf en zelfvertrou
wen. Moeder viel zo dikwijls tegen hem
uit, dat hij een slome was en het nu
eens tijd werd, dat hij behoorlijk leerde
praten, dat hij tenslotte bijna geen
mond meer open durfde doen.

Toen Klaasje naar de grote school
ging, stotterde hij nog- Erger dan ooit,
want er was een nieuwe kwelling bij
gekomen- Hier zag hij zich geplaatst
tegenover een verpletterende, onbarm-
hartige overmacht yan kinderen, die
allen vlugger en gewiekster waren dan
hij. Ze deden hem na en lachten hem
uit. En als Klaasje er iets van probeer-
de te zeggen tegen zijn moeder, zei de-
ze: Laat ze maar lachen, dan leer jij
dat stotteren misschien af en kun jij
ook eens van je afbijten-"
Maar 'het stotteren en de schuwheid
werd er alleen maar erger door.
DE REDDENDE ENGEL

Toen verscheen als een reddende en-
gel de juffrouw, met het begrijpende
hart, van de tweede klasse aan Klaas-
jes horizon- Natuui hij in het
begin ook bang voor haar. Hij had zo-
wel kinderen ais volwassenen leren
wantrouwen- Maar toen hij merkte, dat
juf hem nooit uitlachte en ook niet
boos of ongeduldig werd, als hij niet
uit zijn woorden kon komen, opende
zijn hartje zich onvoorwaardelijk voor
haar-

Juf kon zo zacht en vertrouwelijk
over zijn bol strelen, als ze even naast
zijn bank stond. Dan werd Klaasje rus-
tig en durfde opeens van alles. Als hij
tegen juf sprak, vergat hij het stotte-
ren. Soms liet ze hem nablijven- Niet
voor straf, maar om hem te later
lezen. Als hij het boekje didhtt mocht
doen, ontmoette hij juf'

prees hem, omdat het steeds beter ging-
Dan groeide Klaasje in eigen ogen en
werd hij blij en warm van binnen.

Juf lpgde het zaadje van zelfvertrou-
wen in deze schuchtere kinderziel, maar
ze begreep, dat het geen kans zdu heb-
ben te groeien, als ze geen medewer-
king kreeg bij Klaasje thuis. Ze is met
moeder gaan praten en heeft het haar
uitgelegd- Letterlijk heeft ze moeder ge-
smeekt, de jongen te helpen met lief-
de, geduld en aanmoediging, inplaats
van alles in hem te verstikken door het
eeuwig gevit en de duidelijk uitgespro-
ken minachting-

Zo heeft Klaas het stotteren afge-
leerd.

MARCELLE

Radioprogramma

ZONDAG 11 SEPTEMBER 1960
op 30,8 meter
0900 uur Programmaoverzicht. 09.03
uur Katholieke Studiodienst. 09-20 uur
Zondagochtendklanktn- a. Don Marino
en zijn cubaans orkest; b. Bob Spider,

ordeon- 10.00 uur Franco Corell, te-
nor, zingt aria's uit "Tosca" en "Turan-
dor". 10-13 uur Totentanz [Liszt] door
Cor de Groot [piano] met het Residen-
tieorkest olv. Willem van Otterloo. 10.30
uur Nieuw od 45-toeren. 11..15 uur- Con-
cert nr-1 in g- klein voor viool en or-
kest op 26 [Max Bruch] door Zino Fran
cescatti [viool] met het Philharmonic
Symphony Orchestra van New Vork olv
Dimitri Mitropoulos. 11.40 uur Shaké-
speare in Diever [rep.] 11.49 uur Ro-
bert Maxwell [harp]- 1200 uur Klok;
Kent U ze nog? Tien jaar Nederlandse

i. 12.25 uur O o vertelt
sprookjes. 12.35 uur Vcres Lajos en zijn
Hongaars Orkest. 13.00 uur Nieuws. 1315
uur "De Warwinkel" [ged- herhaling]
14.00 uur Sluiting.

9,42 en 80 meter.
18.30 uur Progran icht- 58-33 uur
Protestantse Kerkdienst 19.30 uur Licht
klassieken door Antiré Kostalanetz en
zijn orkest. 19.45 uur Ray Colliy.ion
Lhammondorgel] met e melo-

dietjes. 3000 uur Klok; nieuws; weers-
verwachting. 20.15 uur Pete Rugoio en
zijn orkest. 20-35 uur "Laat eens wat
horen" [cabaret] 21.10 uur Zondagavond- Dansavond [Bob Lawson, Haggart
Roekin Band, Kurt Edelhagen, Joe Loss]
21.45 uur Trio Los Paraguayos. 22-00
uur "Deze week" door Geert Lubber-
huizen- 22.03 uur Over naar studio K.
Bob Meijer presenteert Nina en Fre-
derik. 22.35 uur Lionel Hampton en zijn
orkest- 23.00 uur Sluiting.

Kri-Pik en Kru-Puk Krant

Gevaarlijk spel. WatZou datworden?
"Het lijkt wel, of er daar iets brandt"
zei Spriet even later, wijzend op een
rookspiraaitje, dat omhoo; Ide.
"Ach, hoe kan dat.nou in de sneeuw",
zei Peter en, schudde zijn hoofd- Maar
Erik kreeg ineens een lumineus idee.
„Sufferds", riep hij uit,, "dat is natuur
lijk de nog werkende vulkaan, die hier
in de buurt moet zijn. Q(at we daar
niet eerder aan gedacht hebben- Hij
zal vast wel op de kaart staan. Laten
we maar eens kijken-

En inderdaad stond er op een van
de folders, die vader hen had meege-
geven een hele beschrijving over de
Mount Ngauruhoe-
"Daar zou ik best eens dichterbij willen
gaan kijken" zei Torn en keek verlan-
gend naar de besneeuwde toppen-
"Broeder", zei Peter hoogdravend,
"daar zal niets van in komen. Wij moe
ten het oog nu nog slechts gericht hou-
den op de ontmaskering van de Manke
Rooüe en ons door niets, zelfs niet door
werkende vulkanen daarvan laten af-
leiden-
"Hm, hm," zei Erik, "er is één ding,
wat ik hicy- toch nog wel zou willen
proberen. En dat is zien, of het ons
lukt een paar forellen te vangen voor
ons ontbijt. Volgens deze folder moet
het er hier van krioelen- Hebben jullie
dat wel eens gegeten? Ik kan je ver-
zekeren, dat het verdraaid lekker is!"
"Ha, een reuze idee", schreeuwde Peter,
die zijn hoogdravende toespraak blijk-
baar al weer vergeten was "Vissen is
nu net een kolfje naar mijn hand".
"Afgesproken" zei Erik, "maar als we
binnen een uur nog niets hebben, eten
we maar alleen brood, want ik wilde
vandaag nog een flink eind opschieten.
Spriet en Torn gaan de tent afbreken
en opruimen en wij gaan vissen-"

Maar Erik en Peter hadden al bin-
nen het half uur een paar prachtige
.forellen ge .aïiglen, het scl-ponmaken
en roosteren op het vuur was zo ge-
beurd en even later zaten ze allen te
smullen.

Met een erg voldaan gevoel na het
heerlijke forellenontbijt, stapte het
viertal op de fiets en zette er weldra
flink de sókk_*_jn.

.atuurlijk niet wilde kla-
gen, kon het af en toe nauwelijks bij-
houden.
"We zijn toch wel een eind uit de koers
geraakt" riep Erik even later. "Mis-

schien zouden we toch nog naar de
heetwaterbronnen in Wairakei kunnen
gaan".

Maar daar voelden de anderen toch niet
veel voor. Ze wilden dat dan maar lie-
ver voor een volgende vacantie bewa-
ren-
De weg werd steiler en steiler en af
en toe hijgden ze allemaal naar adem,
maar het liftavontuiur van de vorige
dag deed hen toch niet zo erg verlan-
gen naar nog een dergelijke belevenis,
zodat ze zonder morren stug doortrap-
ten.
Ze zouden trouwens ook niet veel kans
gehad hebben op een lift, want ze wa-
ren nog maar ëén auto tegengekomen,
die bovendien de andere kant uitging.
De enige levende wezens, die ze steeds
meer tegenkwamen, waren schapen. Ze
verdwenen meestal heel snel, als ze de

fietsers hoorden of zagen. Maar een
enkele keer schrok er één zo van de
fietsen, dat hij voor hen uit over de
weg holde zonder zich de tijd te gunnen
tegen de heuvelwand op te klimmen-
Ze gierden dan van het lachen' want
de achterkant van zon. rennend schaap
met het dwaas omhoog stekende staar-
tje, was een potsierlijk gezicht.
Toen Erik het eindelijk tijd ging vin-
den om een goed plaatsje voor de tent
te zoeken, hadden ze inderdaad al een
heel stuk gereden en ze waren dan ook
eigenlijk allemaal blij, dat ze eens goed
konden uitblazen-

De volgende morgen, toen ze met wee
moed dachten aan het forellenontbijt,
waar nu geen sprake van was, merkten
ze toch wel aan hun benen, dat ze een
fikse chter de rug hadden-

Wordt vervolgd

Begin met een potlood streepjeste trekken van no. 1 naar no- 2 en zo
verder tot je alle nummers gehad hebt. ,

Dan zie je ook, welk figuurtje er ach-ter de cijfers verborgen is.

De komende film
"UP PERISCOOP"

Regie: Norman Douglas.

Uitgebracht door: Oriënt.

"Up Periscoop" is een oorlogsfilm, maar
dan niet een van het hele dikke hout en
de hele dikke oorlogsplanken.
De film is intelligent gemaakt, is span-
nend van handeling'en heeft bijzondere
opnamen van de onderzeebootoorlog in
het algemeen en een eenmanspatrouil-
le in het bijzonder.
Het verhaal is als volgt- Een onderzee-
boot vaart uit met vergezelde orders.
Eenmaal op zee blijkt dat zij een
Commando-luitenant op een, door de
Japannners bezet eiland, moeien afzet-
ten, v . man alleen op patrouille
moet gaan om een bepaald Japans code
in handen te krijgen-
Vooral deze tocht door de rimboe
schlijnt bijzonder goed te zijn weergege-

Aan het einde van de film staat
dan weer het onvermijdelijke meisje op
de luitenant te wachten, maar dat
neemt niet weg dat de film toch wel een
eerlijke poging om de oorlog reëel weer

-n. en oo een degelijke wijze dat
het Engelse blad "Films and Filming"
verklaart: "zelfs in zijn slechste mo-
menten is de film 'far from dull'.
Als het U daarom te doen is, kunt U
terecht in Orië-it.

J.B-

HET ARABIERTJE
Opeens zagen we wilde mannen te

paard met fladderende, witte mantels
op ons toestormen- Ze schoten in de
lucht, grepen onze kamelen en trokken
ons er af- We werden vastgebonden en
vader, die zich met zijn bedienden ver-
weerde, werd half dood geslagen. -Ze Vloekten zo vreselijk en toen we

'en gesleurd, dacht ik
t anders of mijn laatste uurtje was

geslagen.
mij niet bevrijd had, dan

"'■.-.'"" en Salmira barstte in snikken
uit.
"Stil maar, Salmira" troostte Aleppo
en hij sloeg een arm om haar heen. De
oude man keek hem heel vriendelijk
aan en zei: "Je bent een dappere jongen
Aleppo, vertel mij eens hoe je het hebt

\d cm Salmira te redden".
Toen Aleppo zijn verhaal geë__

had, bleef de oude man in gedachten
verzonken zitten.

"Onbegrijpelijk!" mompelde hij maar
voor zich heen. "Er moet iets bijzonders
gebeurd zijn, wat de Bedouinen ervan
weerhouden heeft naar je te zoeken, Sal
mira!"

"Allah, Akbar: God is groot- Hij
heeft je in zijn speciale bescherming ge-
nomen, kleine bloem van de woestijn.
En het tentenkamp kan ook niet ver
verwijderd zijn geweest van die geze-
gende oase van Simra-" vervolgde hun
gastheer peinzend. "De wraak van de
Bedouinen zou vreselijk geweest zijn
als ze jullie gevonden hadden"
Salmira huiverde en de oude man, die
begreep, dat ze behalve aan zichzelf
ook aan het lot .van haar armp vader
dacht, zei om haar af te leiden: "N*u
zal ik jullie mijn gehjeime moestuin
laten zien, want als mijn wilde
kers wisten hee goed ik het hier heb,
zouden zij mij niet zo met rust laten"

Nieuwsgierig volgden de kinderen
hem door een lange, donkere gang naar

Ijk: daar stonden
zij plotseling weer in de
neschijn. Zij moesten met hun o
knipperen tegen het felle licht, dat
scheen op een besloten hof. omgeven
door hoge rotsmuren, die de zandstor-
men tegenhielden.

Wordt vervolgd

Tegen inlevering van 75 wikkels
[ Faam snoep—; pepermunt—; on drop

n bij de N.V. Pacific Import Mij
jéér prachtige Volkeren Atlas cadeau. j
1
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_r.__ „KABEL DOORMAN"
Al was ü dan niet welkom in «JAPAN, in HOLLANDIA bent U DSJBBiEL welkom

ns. Bestuur en leden der Handelsvereniging "HOLLANDIA"
M. Martens [Voorzitter]
Mr. J.O- de Rijke [Secretaris]

W_W___________________________________________m-.

In het met de modernste apparatuur ingerichte PHILIPS service atelier
[ingang aan de zijkant van het Nigimij-gebouw aan de Oranjelaan] worden
PHILIPS apparaten vakkundig gerepareerd. Een voorraad van duizenden on- i
derdelen waarborgt een snelle afhandeling.
Garantie geldt voor alle soorten PHILIPS apparaten, w>aar ook maar, nieuw
in Nederlands Nieuw Guinea gekocht, onder overlegging van aankoopbewijs.

I PHILIPS j
PHILIPS Kopen Af^\
VEILIG Kopen

Inlichtingen:

„SHOWROOM BEATRIX"
filmprogramma

ORIËNT THEATER
vertoont heden 10-9 en morgen 11-9

"UP PERISCOPE"
In Cinemascope en kleuren, met James
Garner, Andra Martin en Edmond
O'Brien.
Het boeiende relaas van een heldhaf-
tige onderzeeboot actie in de Pacific
tijdens de Tweede Wereldoorlog.
Haven zondag 11-9 matinee: "NO TIME
FOR SERGEANTS" een kolder-film-
Aanvang 10.15 uur.
Holl.-Binnen heden 10-9: "MARACAI-
BO" met Cornel Wilde.
Sentani morgen 11-9: "MARACAIBO"
met Cornel Wilde-
Haven maandag 12-9 prolongatie van:
"MARACAIBO", slechts één avond.

REK THEATER
vertoont heden 10-9 en zondag 11-9 de
zeer sublieme film voor jong en oud:

"JODY EN HET HERTENJONG"
[THE YEARLING]

in Metroeolor, met Jean Wyman en Gre-
gory Peck-
Een zeer roerend verhaal naar het ge-
lijknamig boek, dat oud en jong zal
boeien- Duizenden bezoekers heeft
"THE YEARLING" getrokken en heden
gaat hij zijn premiere in, in het REK
theater. Kom vroegtijdig, het zal storm .lopen. Alle leeftijden.
Binnenkort in REK

"THE AMERICANO"Verwacht in REK
"DE EEN EN VEERTIGSTE"de eerste Russische film in Hollandia.Zondag in REK matineeTARZAN VECHT VOOR ZIJN LEVENVolwassenen f 2,50, kinderen f 1,50

"»LHon'"Binnen vertoont heden 11-9RADJA KARET DARI SINGAPORE"■ken sublieme film

Ter overname aangeb:
1 JUDO-PAK [nieuw] voor leeft 12 jr.

Inlichtingen tel. hla- 277-
Te koop aangeboden, een groot kerkor-
gel i.z.g.s- te bevragen bij familie War-
denaar Biakstraat Hollandia-Binnen.

2313
Te koop: Vespa scooter 125 cc, practisch
nieuw. Eventueel huurkoop, Bensch
Oranje Garage.

Te koop aangeboden: Houten zitje
[blank Eiken] vier stoelen en een ta-
fel prijs f 200,—. Inlichtingen Bakkerij
de Boer toestel 29. 2309.

Wegens vertrek te koop aangeboden:
Weekcnd-huis [semi permanent] aan
het Sentani-meer [Netar]. SA. Abas-
Ifar- 2312
Huis te huur gevraagd- Hollandia Ha-
ven of omgeving. Brieven onder nr.
20272 van dit blad- 2311
Zeepaardje- Hedenavond Roulette uit-
sluitend toegankelijk voor leden. Maan
dag 12-9 filmvoorstelling "5 HELSE
UREN". 16-9 Alg. ledenvergadering.

no. 2317
Ochtend-, middag-, avond-, strapless-
en bruidstoiletten- Housecoats, zwem-
pakken, broeken, herenshorts, pantalons
prethemden. Mevr. GRAF, Bergweg.

LUCHTPOSTSLUITINGEN IN DE
KOMENDE WEEK

Maandag: Mer__hike - T'anaHmerah -
Biak [06.30 uur] 1
Woensdag: Biak- Manokwari- Fakfak-
Wamena- Lae- Sydney.
Vrijdag: Biak- Manokwari- Sorong-
Amsterdam-Cs- Djakarta.
Zaterdag: Biak- Manokwari- Sorong-
Fakfak- Amsterdam-Cs.
Voor nadere inlichtingen tfn Hla 114.

: _,
_3j __s_m

■

Hiermede betuigen wij onze dank
I aan het personeel van paviljoen

"SwellenSrrebel" .au het Centraal
Ziekenhuis te Hollandia voor de
goede zorgen, de Advcntgemeente
te Hollandia voor de piëteitsvolle
begrafenis en de vele aanwezigen
hierbij.

G-D. Roryig en kinderen-

Door onvoorziene omstandigheden zal
ik, tot mijn spijt, binnen enige maan-
den de lessen moeten beëindigen.
Willen de ouders van de nieuwe leer-
lingen hiermede rekening houden-

M. BELINFANTE-BORGMAN
no- 2316

"JOSSY" heeft ontvangen:
Patticoats voor kinderen, Kapjes voor
dames, Zc'f'oinders voor heren,
verder Japonnen, Ro' ken en Stoffen-

OP HUISHOUDELIJK GEBIED
Vic leurmatten, Serviezen
Keukenuitzetten en de nieuwste Vazen

en Schalen.
2308

"CENTRAAL ZIEKENHUIS"

K.C-P.M- Schubert. zal in het vervolg
behalve op woensdag, ook spreekuur
houden op donderdag van 8 -r- 9 uur.

V jPI^°^ _Éf l

g^ IwKTLINT f
_P __!.-__ HETLiriT'datx°° S.BSS-P'^!. LA,i6 ME B.GAAT. ' BÉ

Ingezonden
Geachte redactie,

Ofschoon hierover tot het oneindige
toe geschreven en gedebatteerd zou kun
nen worden, heeft H.Z. door het plaat"
sen van zijn artikel in Uw krant van
9 september j.l. toch enige reactie uit-
gelokt.

Hoe goed de bedoelingen van H.Z-
ook geweest,moge zijn, hij zal nooit
goed kunnen begrijpen, welke gevoelens
er in het door hem bedoelde artikel ver
tolkt zijn geworden; dit is voor hem
terra in co£_iita.

Hij weet zich verzekerd van het feit
dat hij straks met een gevulde buidel
naar zijn heimat terugkeert; ondervon-
den heeft hij niet, wat het betekenen
wil om een- gevoel te hebben van ver-
kocht en verstoten te zijn.

Ik kan hem slechts benijden, dat dit
geluk hem toebedeeld is.

D.RP-

DE OLYMPISCHE SPELEN
ATLETIEK:
Finale 10.000 m- hardlopen heren:
1 Bolotnikow -Rus?,- 28 min 32 se . 2
Grodotski -Dld-, 3 Power -Austr-.
Finale speerwerpen heren:
1 Zybulenko -Rusl- 84,64 m, 2 Krüger
-Dld-, 3 Kulcsar -Hong-,
4 x 100 in- estafette heren:
1 E_.sl_.no 39.5 sec. [evenaring van het
wereldrecord] 2 Rusland 40.1 sec. 3
Engeland 40.2 sec.
De Amerikaanse ploeg, welke precies
gelijk met Djits'and over de finish ging
werd gediskwalificeerd wegens het fou-
tief nemen van de eerste wissel-
-4 x 400 m estafette héren:
1 USA 3 min 02.2 sec [nieuw wereldree],
2 Duitsland 3 min 02.7 sec, 3 Antillen.
Finale hoogspringen dames:
1 Yolanda Balas -Roem- 1.85 m, 2 en 3
Shirley -Eng- en Joviatskaitsky -Rusl-
-1.71 m.
De Engelse en de Russische atlete kre-
gen beide een. zilveren medaille- Een
bronzen medaille werd op dit nummer
niet uitgereikt. , ■

Finale 4 x'lOO m estafette dames:
1 USA. 2 Duitsland, 3 polen.

tNa de finales van donderdag jl. ligt het
grote Olympische stadion in Rome leeg
en verlaten. Acht dagen [en avonden]
lang heeft een vaak meer dan 50000-
-koppig publiek gezien hoe de beste at-
leten die de wereld momenteel kent el-
kaar op de sintelbaan en op de prachti-
ge grasmat de Olympische eer betwist-
ten.
Datzelfde publiek heeft gejubeld, ge-
juicht en gehuild bij overwinningen,
nieuwe wereldrecords en nederlagen.
Meer dan 350 000 toeschouwers waren
getuige van de beste, de meest fascine-
rende atletiek-wedstrijden, welke ooit
werden gehouden;
bijna een kwart miljoen "track and
field"- fans zagen hoe niet minder dan
27 wereld en Olympische records werden
verbeterd-

Vandaag, zal het laatste atletiek-
nummer, de marathonloop worden ge-
houden. Op dit uiterst zware nummer
[een hardloopwedstrijd van ruim 24
km] wordt Nederland vertegenwoordigd
door de militaire sportinstructeur Frans
Künen.

Basketbal:
Rusland — Brazilië 64—62
Aangezien de USA het kansloze Italië
reeds eerder had verslagen, luidt de
stand;
1 en 2 USA en Rusland 2 punten-
-3 en 4 Brazilië en Italtë o punten.
Schermen:
Finale sabelschermen individueel:
1 Karpati -Hong-, 2 Horvath -Hong-,
3 Callarese -Italië-
Turnen dames:
De einduitslag in de achtkamp luidt:
1 Larisa Latynina -Rusl-, 2 Mouratowa
-Rusl-, 3 Astakowa -Rusl-
Het landenklassement luidt:
1 Rusland, 2 Tsjecho Slowakije, 3 Roe-
menië. [13] Nederland.
Paardrijden [dressuur]
1 Vilatow -Rusl-, 2 Fischer -Zwits- 3
Neckermann -Dld-
Hockey: "5e t.m. 8e plaats:
Nieuw Zeeland-Duitsland '■ I—o
Kenva — Australië I—l1—1
9e t.m. 12e plaats:
Nederland — Frankrijk 2—o
Gewichtheffen:
Lichtgewicht:
1 Botehuew -Rusl-, 2 Tan -Singapore-

-3 Abdoel -Perzië-
Vedergewicht:
1 Minaew -Rus!-, 2 Berger -USA-. 3
Manironi -Italië-
Schieten:
Geweerschieten klein kaliber:
[Staand, - knielend, - liggend]
1 Rusland, 2 Rusland, 3 Duitsland.
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