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„Australië wordt genood -zaakt snel te handelen”
Aldus oppositie leider calwell bij het debat in canbera

over wetgevende Raad van TP/NG
f

De leider van de Labour-oppositie in
het Australische parlement, Calwell, zei
gistejravond in het parlement te Can-
berra, dat de autochtone bevolking van
"Papua and New Guinea" van Australië
afhankelijk zou blijven gedurende ten-
minste nog een generatie, voordat zij

voor zich zelf zou kunnen besluiten wat
voor regering zij wenst.

Australië' was niettemin wel genood-
snelier te handelen door de be-

slissingen van andere volken, zoals die
van de Nederlanders, om in West
Nieuw Guinea het zelfbeschikkingsrecht
te geven binnen de tijd van ongeveer
10 jaar.
Mr. Calwell sprak over het "wetsvoor-
stel inzake de hervorming van de wet-
gevende Raad van "Papua and New
Guinea". Dit voorziet in de verkiezing
van zes autochtone leden voor de Raad.

NIEUWS IN HET KORT
— Op voorstel van de Sovjet Unie zet
de Algemene Vergadering van de Ver-
enigde Naties het debat voort over de

:;:tiseh China tot do
Volkeren-Organisatie ■moet worden toe-
gelaten.— Secretaris generaal Hammarskjoeld
heeft verklaard dat hij niet voor de
Russische druk zal wijken, en dat hij
zijn normale ambtstermijn tot 1962 zal
uitdienen.— In Kongo zijn ruim duizend Indone-
sische UNO-troepen aangekomen. Het
TJNO-leger omvat nu in totaal 18.000
man.— Men verwacht dat er op het Con-
gres van de Britse Labourpartij ernsti-
ge meningsverschillen aan de dag zullen
treden over de vraag of Engeland een-
zijdig afstand moet doen van zijn
kernwapens.
—De ambassadeur van Guatemala in
België* is door de Amerikaanse politie
betrapt op smokkel van 60 kg. herome.— Brigitte Bardot de Franse filmster
die vorige week zelfmoord probeerde te
plegen is uit het ziekenhuis in Nice
ontslagen.— In Utrecht werd de vrouw van een
schoolhoofd gearresteerd verdacht van
"vergiftiging van haar man.

”Flaminia” komt niet
naar Hollandia

Naar wij vernemen, zal het Italiaanse
passagiersschip "Flaminia" de haven
van Hollandia niet aandoen.
Deze beslissing is enkele dagen geleden
te Melbourne in Australië genomen.
In totaal hadden ongeveer 200 perso-
nen zich opgegeven als gegadigden voor
een reis naarNederland, tegen een ta-
rief van f 1100.— Dit aantail was ech-
ter te weinig om de "Flaminia" de om-
weg naar Hollandia te doen maken.

AMENDEMENT

De heer Calwell liet weten, dat hij
een amendement zou indienen om te
bewerkstelligen, dat er een normale
kiezerslijst voor Autochtonen en Euro-
peanen zou komen.

De leider van de Countryparty in
Victoria zei in het parlement, dat
Nieuw Guinea voor Australië een van
de vitale gebieden is. en ondanks de
financiële last toch de hoogste priori-
teit moet hebben.

EERSTE AUTOCHTONEN

Gisteren is het eerste (ambtelijke}
autochtone lid van de Wetgevende Raad
te Port Moresby benoemd. Het is Reu-
ben Taureka, een hulp arts.
Drie niet- ambtelijke autochtone leden
van de Wetgevende Raad werden gis-
teren eveneens geïnstalleerd

Reterendum in Zuid-Afrika
De Europese bevolking van Zuid

Afrika zal vandaag over de regerings-
vorm van het land beslissen.
In een laatste radio-rede zei premier
Verwoerd, dat hij geloofd dat Engeland
Zuid Afrika zou helpen in het Britse
Gemenebest te blijven indien Zuid
Afrika bes'oot een republiek te worden.

De oppositie leider zei in zijn laatste
radio toespraak voordat de stembu-
reaus open gingen, dat zelfs de mach-
tigste naties niet alleen konden staan in
de tegenwoordige tijd.

Als een republiek zou de Unie van
Zuid Afrika zijn bestaan in de waag-
schaal leggen.

Nieuws uit Sorong
Griepepidemie te Berauer

Van onze correspondent
Wij vernemen van medische zijde dat

in het district Berauer, (dat is het
Zuid Westelijk gedeelte van de Vogel-
kop) momenteel een vrij hevige influen-
za-epidemie optreedt.

De virus, die deze griep veroorzaakt,
is op zichzelf van onschuldige aard.
Aangezien de bevolking echter door de
zeer eenzijdige samenstelling van haar
menu niet in staat is voldoende weer-
stand te bieden, eindigt de ziekte in
betrekkelijk veel gevallen met longont-
steking.

In ambtelijke kringen bevestigde men
ons dat sedert begin aUgustus j.l. in het
district Berauer circa 70 mensen aan
longontsteking tengevolge van griep
to^er^den! zjijn. Aangezien de streek
dun bevolkt is, en de bevolking momen-
teel bovendien de kampongs mijdt, is
moeilijk vast te stellen of de epidemie
reeds van aflopende aard is. De gouver-
nements-arts Dr. v.d. Hoeven en een
KL-arts bezochten het genoemde ge-
bied inmiddels, teneiifde zoveel mogelijk
hulp te verlenen. Aangezien een duur-
zaam vaccin, waardoor men dus voor
langere tijd resistent is, nog niet uit-
gevonden is, Jjan men slechts incden-
teel hulp bieden in de vorm van behan-
deling tijdens tournees, idem in de po-
liklinieken ter districtshoofdplaats en
in het ziekenhuis te Sorong.
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Eerste zitting NG-Raad mogelijk reeds
eind maart 1961

Alle Nederlanders en Nederlandse onderdanen die sedert 1 januari 1958 in
dit land wonen en op het tijdstip waarop dei verkiezingen plaatsvinden d|l-
leeftijd van 21 jaar hebben; bereikt zullen kiesgerechtigd zijn voor de Nieuw
Guinea Raad. Dit deelde de heer A. Vesseur van de dienst van Binnenland
se Zaken te Hollandia mede tijdens een vraaggesprek met de RONG.

Er wordt niet in alle gebieden van
Nieuw Guinea gekozen. In totaal telt
Nederlands Nieuw Guinea 14 kiesdis-
tricten. In twee hiervan wordt recht-
streeks gekozen, in 12 andere vinden
zogenaamde "getrapte" verkiezingen
plaats.

Binnen deze 14 kiesdistricten worden
kiezerslijsten opgemaakt, waarop de na-
men voorkomen van hen, die aan de
bovengenoemde vere|ist_i vold'nen en
die bovendien sedert 1 juli j.l. in het
betrokken k;esdistrict wonen. Deze kie-
zerslijsten zijn vrijwel gereed .en zul-
len binnenkort ter inzage liggen op de
onderafdelings- en distriktskantoren.

Een ieder die meent dat zijn naam
ten onrechte niet op de kiezerslijst
voorkomt kan zich tot het Onderafde-
lingshoofd wenden met het verzoek zijn
naam alsnog op de kiezerslijst te plaat-
sen. Indien men een week na indiening
van dit verzoek geen antwoord heeft
ontvangen is zijn naam op de kiezers-
lijst opgenomen. Wordt zijn verzoek
door het Ondernfdelingshoofd afgewe-
zen, dan kan men binnen een week na
ontvangst van de afwijzende, met re-
denen omklede beslissing;. Sn beroep

komen bij de Resident, die zijn beslis-
sing zo spoedig mogelijk aan de aan-
vrager en het Onderafdelingshoofd doet
toekomen.

Men is on het ogenbhik bezig de kie-
zerslijsten te completeren en vast te
stellen. Daarna worden in de distrik-
ten met getrapte verkiezingen kiesman-
nen gekozen. Indien de Eerste Kamer
het wetsontwerp, tot wijziging der Be-
windspegeling met even grojte voort-
varendheid behandelt als de Tweede
Kamer zojuist heeft gedaan, zal dat in
nove|ber a.s. kunnen gebeuren. Deze
kiesmannen, en de kiezers in de distrik
ten waar rechtstreeks wordt gekozen
kunnen in januarih 1961 opgaven van
de candidaten voor het lidmaatschap
van de Nieuw Guinea Raad indienen.

Een opgave kan slechts de naam van
<Jén candidaat bevatten. Er is echter
geen enkel bezwaar tegen dat men zijn
naam onder verschillende opgaven stelt
en op deze wijze meewerkt aan het stel
len van verschillende candidaten.

Hierna worden p|er kiesdistrict de
candidatenlijsten vastgesteld en gepu-
bliceerd. Do kiezers en de kiesmannen
kunnen zich vervolgens hierover bera-
den; de mogelijkheid bestaat dat zich
in de kiesdistricten bepaalde groepe-
rinsen vormen die hun steun geven
aan bepaalde candidaten. Verloopt alles
zoals verwacht wordt, dan kan de stem-
ming over de candidaten in februari
plaatsvinden en is het zeer goed moge-
lijk dat de eerste zitting van de Nieuw
Guinea Raad eind maart geopend zal
worden.
BENOEMING OP AANBEVELING

Naast de kiesdistrikten zijn er ge-
bieden, waarvoor benoeming op aanbe-
veling plaatsvindt. De bij ordonnantie
daarvoor te geven regelen zijn thans
in behandeling. Het inwinnen van deze
aanbevelingen komt neer op het hou-
den van informele getrapte verkiezin-

gen. Er worden vergaderingen uitge-
schreven, die maximaal drie kandidaten
stellen.

Per gebied worden zoveel candidaat-
opgaven ingediend als er vergaderingen
worden gehouden. Zodoende wordt de
Gouverneur in staat gesteld een duide-
lijk inzicht te verkrijgen in de in het
betrokken gebied naar voren komende
wensen. De ontworpen regeling garan-
deert,-dat zowel de individuele kiezers
als de in het gebied werkzame instel-
lingen en organisaties zich kunnen uit-
spreken.

Daarnaast zijn er nog enkele ' zeer
primitieve gebieden waarvoor de Gou-
verneur het benoem-ingsrecht heeft,
zonder evenwel daarvoor aan voor-
schriften te zijn gebonden.

Verwacht wordt dat de voorberei-
dende werkzaamheden tot instelling van
de Nieuw Guinea Raad eind oktober
a.s. voltooid zullen zijn.

Ingezonden
Naar aanleiding van het door PARNA

ingezondene, voorkomende in Uw blad
van 1 oktober j.1., zou ik hierbij gaar-
ne in het midden, willen brengen, dat
alle in dit Nederlandse Gebiedsdeel wo-
nende niet-Panoea's zich bezorgd ma-
ken over de toekomst hunner kinderen,
omdat het PARNA-programma o.a.
luidt, dat uiterlijk in 1970 "alle betrek-
kingen van resident tot hoofdagent,
door Papoea's zullen worden vervuld."

Niet-Papoea's kunnen natuurlijk wel
in het particuliere werken maar
welke particulier durft in dit land in-
vesteren, nu Indonesië reeds langer dan
tien jaar- dit gebied betwist?

Ook de Toegoe mensen, d>e als niet
Nederlanders in 1950 te Hollandia bin-
nen kwamen om mee te werken aan de
ooft- en groenterivoorziening, willen
weg. liefst naar een ander Nederlands
gebiedsdeel, v/aar het meer stabiel is;
want ook zij maken zich bezorgd over
de toekomst hunner kinderen.

Insider.

Radioprogramma
DONDERDAG 6 OKTOBER 1960
49,42 en 80 meter
20.00 uur Klok. nieuws, weersverwach-
ting: 20.15 uur Donderdagavondconcert:
a. Serenade voor strijkorkest op 6 (Jo-
sefSuk). b. Vijfde Symfonie van Gus-
tav Mahler, door het Praags Philhar-
monisch Orkest 0.1.v. Karel Senja. (Op-
name van de Wiener Festwoche 1960- uitzending in samenwerking met de
Oostenrijkse Omroep); 21.55 uur Pro-
testanse avond overdenking; 22.10 uur
Volksliedjes uit Latijns Amerika door
Mabel Luce, mezzo-sopraan: 22 25 uur
Duo Charles de Maele, accordeon; 22.35
uur Romantisch sluitstuk (div. orkes-
ten) 22.50 uur Nieuws in het kort; 23.00
uur Sluiting.

Ingezonden
MEN ZOU ZO ZEGGEN. . . .

Men zou zo zeggen, dat de Heren in
Den Haag, die in Nieuw Guinea de
dienst dicteren, zouden behoren te we-
ten hoe het hier rommelt in vrijwel al-
le lagen der maatschappij.
Men zou zo zeggen, dat het hun niet
onbekend zou mogen zijn, hoeveel on-
rust hier heerst en hoeveel van de ster-
ken wordt geëist bij het bemoedigen
van de zwakkeren en hoeveel van hen,
die ondanks alle blunders nog enig ver-
trouwen hebben bewaard, bij het ver-
zachten der steeds feller oplaaiende cri-
tiek.
Men zou zo zeggen, dat het ook tot "Den
Haag" zou moeten zijn doorgedrongen,
hoezeer men juist in Nieuw Guinea ver-
langt te kunnen leven en werken zonder
wekelijks te worden opgeschrikt door
nieuws over onaangename gebeurtenis-
sen, welke een wijs beleid zou hebben
kunnen voorkomen.

Hoe plezierig zou het zijn geweest, in-
dien de heer Minister-President eens
niet over de UNO zou hebben gephilo-
sofeerd en indien Buitenlandse Zaken
tijdig wat meer inzicht zou hebben ge-
toond in de mogelijkheden, waarop het
Oosten het Westen zijn gezicht kan la-
ten verliezen.

Hoe prettig zou het zijn geweest, in-
dien de Minister van Binnenlandse Za-
ken eens niet was- begonnen de dreigen-
de vinger te heffen in de richting van
hen, die het hier zouden bestaan met
onvoldoende ijver mede te werken aan
l.ün eigen overtolligheid.

Hoe wijs zou het zijn geweest, indien
Z'ine Excellentie instede van het uiten
van een dreigement een begin van be-
grip zon hebben getoond, over de noden
van de kleine man en indien hij zou
hebben gesproken: "Uiteraard is de Re-
gering er zich van bewust, dat bij d»
door Haar beoogde versnelde Papoea-
nisering van het ambtenarencorps de

steun van do lagere en middel-
bare ambtenaren onmisbaar is. Evenmin
verheelt Zij zich. dat die steun alleen
dan in redelijkheid kan worden gevergd
en genoegzaam kan worden verkregen,
indien aan hen, die door steun aan hun
eigen overtolligheid medewerken, goede
afvloeiingsvoorwaarden worden gega-
randeerd en- voorzover nodig- krachti-
ge steun der Regering bij het in Ne-
derland vinden van een passende werk-
kring."
Hoe constructief zou zulks zijn geweest
en hoeveel nieuwe verbittering zouden
deze woorden hebben kunnen voorko-
men.
Maar "Den Haag" gaat voort.

Trof het dreigement van de Minister
in feite in hoofdzaak de kleine man; tot
herstel van het evenwicht trof de klap-
met- de- HBS voornamelijk de intellec-
tuele bovenlaag.

Waarom kinderen de dupe gemaakt
v«tj een maatregel, waarvan geen zin-
nig mens begrijpt, waarom die juist nu-
op een psychologisch allerongelukkigst
tijdstip- moest worden getroffen?
Waarom één maand na het begin van
het cursusjaar?
Waarom dan niet drie maanden eerder,
toen wellicht enige ouders van kinde-
ren van de vierde klas die kinderen nog
tijdig naar Nederland hadden kunnen
'zenden?
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Wa§rom niet- na een behoorlijk vooraf-
gaande aankondiging-twee jaar later,
als de eerste groep Papoea's de vierde
klas bereikt en de tijd zou zijn gegeven
tot het vaststellen van het nieuwe leer-
plan?
Waarom deze maatregel weer zo rauw
en zo tactloos opgediend?
Waarom deze klap in het gezicht van
hen, die dagelijks uit hoofde van een
soort verbeten loyaliteit nog proberen
te maken wat er van te maken is?

Deze willen niet eens suggereren dat
de leerlingen van de vierde klas - die
nu toch wel een paar daagjes vrijaf
kunnen krijgen als voorschot op het
verlies van een jaar- de Minister, als
hij over enkele dagen arriveert, een
aubade brengen.

Veeleer zijn aller ogen gericht op de
Gouverneur, die in de komende dagen
ongetwijfeld zal zeggen, wat er zal
behoren te worden gezegd.

Misschien kan aldus een oplossing
worden gevonden.

Men zou zo zeggen, dat aldus een op-
lossing zou behoren te worden gevon-
den.

I
Dat zou men zo zeggen.

Vervoersprobleem in Sorong opgelost ?
Taxi'svanex-NNGPM werknemers ondermijnen busbedrijf

Vah onze correspondent

Zoals reeds eerder gemeld, legde het
particuliere busbedrijf in Sorong er on-
langs v.w.b. het schoolkinderen-vervoer
gedurende enige dagen het bijltje bij
neer. Uiteraard had dit zijn oorzaken.
Het is tot goed begrip van de situatie
nuttig deze in het kort te releveren.

In de afgelopen jaren heeft het Gou-
vernement te Sorong meerdere malen
te kennen gegeven dat een busbedrijf,
op particuliere basis opgezet', voor deze
uitgestrekte stad zeer aanbevelens-
waardig zou zijn. Aanvankelijk had
de N.V. Handelmaatschappij "Pho Eng
Liong" te Sorong Doom, die vanwege
haar kapitaalkracht als de voornaamste
gegadgde moest worden besdhouwdlr
hier weinig oren naar Toen evenwel
de mogelijkheid ontstond om van de
inkrimpende NNGPM meerdere bussen
over te nemen, begon deze ondernemer
er anders over te denken. Hij trad met
het Gouvernement in onderhandetting
over een subsidie voor het schoolkinde-
renvervoer, terwijl van de NNGPM het
nog altijd zeer aanzienlijke personeels
vervoer overgo/iomen werd. E;nd 1959
werd door het Gouvernement te Ma-
nokwari telegrafisch de toezegging ge-
daan dat op een subsidie voor het
sthoclkinderen-vervoer gerekend kon
worden.

Op basis van deze beide financiële
steunpilaren werd het busbedrijf met
vijf bussen en 1 trailer, alles overge-
nomen van de NNGPM. door Pho Eng
Liong vanaf 1 december 1959 gestart.

De betekenis van het schoolkinderen
subsidie blijkt wel uit het feit dat men
per dag aileen al 650 schoolkinderen
vervoert.

Betaling van de subsidie door het
Gouvernement bleef echfèr tot voor
kort achterwege. Waar de fout ligt, d.
w.z. bij welke Gouvemem^nts-instan-
tie in Sorong. Manokwari of Hollandia,
is moeilijk te zeggen, waarschijnlijk
is e.e.a. te wijten aan een complex van
factoren en kan men het beste spreken
van een "tragedy of errors."
WILDE TAXI'S

Dit was echter niet de enige oorzaak
van de gedeeltelijke busstaking. Met
het Gouvernement was overeengeko-
men, zo stelt de endernemer, dat geen
concurrentie zou worden toegestaan.
Nagelaten werd echter te bepalen of
die concurrentie alleen verboden was
voorzover die uit concurrerende bus-
lijnen zou bestaan of dat ook particu-
lier taxi-vervoer onder het verbod viel.
Dit laatste nu is een tweede bron van
moeilijkheden geworden. Sedert janu-
ari ongeveer verschenen er namelijk
taxi's op de weg. Dit waren en zijn
hoofdzakelijk auto's van vertrokken
NNGPM'ers, die overgenomen werden
door eveneeens ontslagen Indonesische
NNGPM-werknemers. die van hun ka-
p-'taalsuitkering de aankoop financieer-
den. Uiteraard reden deze mensen
"Wild", d.w.z. zij stopten overal en bij
voorkeur werden bushalten door de?e
taxi's afgegraasd. Dit had tot gevolg
dat de volgens dienstregeling rijdende
bussen voorafgegaan werden door taxi's»

die tegen hetzelfde of lager tarief de
passagiers naar elke gewenste plaats
brachten. Het aantal taxi's liep lang-
zamerhand op tot meer dan 20, met als
gevolg een steeds slechter wordende,be-
zettinggraad van de bussen.

Met uitzondering van de normale ver-
plichte technische keuring, waren de
taxi's verder aan geen enkele beper-
kende bepaling onderworpen. De taxi-
chauffeurs berekenen in hun tarieven
geen afschrijving, verzekering en ver-
dere "overhead", zodat hun tarieven ge-
basseerd zijn op de zuivere benzine-
kosten plus een matig arbeidsloon. Zij
ontvangen nl. voorzover zij ex-NN-
GPM-ers zijn, allen nog een steun-uit-
kering en een voedselpakket, zodat zij
voor hun levensonderhoud niet alleen
op taxivervoer aangewezen zijn. Hier-
door en door het feit dat zij de passa-
gier op elke gewenste plaats afleveren,
kunnen zij gemakkelijk tegen de bus-
dienst concurreren.

TERUGGANG

Het is licht te begrijpen dat deze gang
van zaken de ondernemer Pho Eng
Liong zeer verdroot. Volgens zijn me-
dedelingen beliep de teruggang in pas-
sagiers-aantal en geldinkomsten in de
afgelopen maanden niet minder dan 65
a 70°/o. Aangezien tot dusver van over-
heidswege tegen de taxi's niet inge-
grepen werd en tot overmaat van ramp
de toegezegde subsidie voor zijn gega-
randeerd vervoer uitbleef, besloot hij
tot een protest in de vorm van een
staking en legde hij dus gedurende 4
dagen het vervoer van de schoolkinde-
ren stil. Van zijn standpunt uit gezien
zeer begrijpelijk: zijn investatie in deze
onderneming rielofapt enkele tonnen,
terwijl hij financieel gesproken de
grond onder zijn voeten zaff wegzakken.
Het uitbl'jven van de subsidie .gaf hem
dus een uitstekend argument in handen
om zeer dringend de aandacht op én
-! -te vestigen.

SUCCES

Zijn proteststaking heeft het gewen-
ste succes gehad. Waarnemend Resi-
dent Dr. W.J.H. Kouwenhoven en In-
specteur van Onderwijs Deuss zijn op
26 en 27 september j.l. in Sorong ge-
weest ter bespreking van de gerezen
moeilijkheden en dit heeft in ieder ge-
val tot gevolg gehad dat de subsidies
thans op de kortst mogelijke termijn
betaald zullen worden. Tevens zal aan
het probleem van de taxi's, zoals Pho
Eng Liong dat ziet, een einde gemaakt
worden. Op de eerste van- deze maand
zou een residentieel besluit in het Of-
ficieel Nieuwsblad van Nieuw Gu'nea
verschijnen, waarbij bepaald wordt dat
de taxi's aan een vergunningen-stelsel
onderworpen zouden worden. Voor een
vergunning zouden, naar wij uit be-
trouwbare bron vernemen, niet meer
dan vijf taxi's in aanmerking komen.
Aan het verlenen een vergunning
zullen een aantal voorwaarden verbon-
den worden, waarvan de voornaamste

ongetwijfeld een verplichte verzekering
is. Het zal aan de toekomstige vergun-
ninghouders tevens verboden J^ijn d_
bushalten aan te doen.
Verder zullen hun vaste standplaatsen
in alle delen van Sorong toegewezen
worden. Hun tarieven zullen tenslotte
officiële goedkeuring behoeven, terwijl
hun wagens regelmatig aan een tech-
nische contrt^e onderworpen moetjen
worden.

IS VERZEKERING MOGELIJK

In Nederland voelen de meeste ver-
zekeringsmaatschappijen niets voor
het verzekeren van taxi's en indien zij
al tot acceptatie bereid zijn, dan 'tegen
verhoogde premies.*Een hier te lande
vertegenwoordigde assurantiemaatschap
pij bleek, bij navraag, ook niet zonder
meer tot acceptatie bereid. Naar het
schijnt wordt hierover deze week te
Hollandia beslist.

Het is zonder meer duidelijk dat, in-
dien geen enkele verzekeringsmaat-
schappij - en zoveel hebben wij er hier
te lande niet - tot acceptatie bereid is,
dit de meest geruisloze doch ook de
meest onelegante oplossing van het
taxi-probleem is, eenvoudig omdat nie-
mand dan dus een vergunning kan
krijgen.

Gesteld evenwel dat een W.A.-verze-
kering, vooral ook voor passagiers, mo-
gelijk zal zijn. dan zal in de nu een-
maal gegroeide situatie een sanering
een pijnlijke ingreep betekenen. Niette-
min lijkt deze saneslmg onontkoom-
baar, temeer daar het terwille van het
algemeen belang onjuist lijkt dat een
bus-onderneming het loodje legt door
concurrsptie vjm een aantal taxi's die
hun bestaan waarschijnlijk toch zullen
belëindigen op de dag dat repatriatie
van de eigenaars naar Indonesië^ mo-
gelijk wordt.

Vervolg van pag. 2



LUNS ANTWOORDT SOEKARNO
De Nederlandse minister van Buiten-

landse Zaken mininster Luns, heeft ge-
antwoord op de rede van president
Soekarno in de algemene vergadering
van de UNO.

President Soekarno zei jl. Vrijdag dat
Indonesies geduld ten einde was en de
Nederlandse politiek aan Indonesië
geen andere keus liet dan een nog
vastberadener optreden. Minister Luns
beschuldigde er gisteren Soekarno van
te dreigen met gewapende agressie. Hij
zei dat de Verenigde Naties de Indone-
sische eis t.a.v. Nieuw Guinea reeds
viermaal hebben afgewezen en Indone-
sië thans besloten schijnt het recht in
eigen handen te nemen. Minister Luns
wees er op dat een dergelijke manier
om een Internationaal geschil op te los-
sen, een directe aanval is op de prin-
cipes van de Verenigde Naties.

De minister zei, dat Nederland de
ontwikkeling van Nieuw Guinea naar
het. zelfbeschikkingsrecht heeft versneld
en dat de regering van zijn land bereid
is haar politiek en handelwijze te on-
derwerpen van de voortdurende contro-
le en beoordeling der Volkeren Organi-
satie.
De minister zei. dat Indonesië het ge-
bied onder zijn cJcutrole wenst, zonder
de bevolking het zelfbeschikkingsrecht
te willen geven. Dit, aldus minister
Luns, zou betekenen dat, terwijl het
Panoease volk in het oostelijke d<
het land onder leiding van Australië! in
staat zou worden gesteld om zijn eieen

r.st te bepalen, het volk in het
westelijke deel voor altijd van dit recht
zou verstoken blijven.
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met de STEINHEIL CA§§AR lens 2.8/45
Compleet met lederen CAMERA-TAS, ZONNEKAP en 2 FILTERS

*

Met vreugde geven wij kennis van de
geboorte van onze dochter,

SASKIA HELENE ELISABETH
Hollandia, 3 oktober 1960.
M. Gabeler,
L.E. Gabeler—Braakman.

Bij Shell Nieuw Guinea N.V. Hollan-
dia, kunnen direct ingaande worden ge-
plaatst:

3 ADMINISTRATIEVEKRACHTEN
Minimum salaris f 420,— in de maand.
Behoorlijke opleiding vereist, praktijk
ervaring strekt tot aanbeveling.
Sollicitaties dagelijks aan het kantoor
Dok 8, van 8.00 — 12.00 uur en van 14.00— 16.00 uur.

Silmprogranima

ORIËNT THEATER
vertoont heden 5/10 voor het laatst

"THE FOREST RANGERS"
In kleuren. Met Fred Mac. Murray, Su-
san Hayward en Paulette Goddard.
Een boeiende avonturenfilm.
Haven morgen 6/10: "KNOCK ON ANY
DOOR" met Humphrey Bogart. Een
boeiende gangsterfilm die U niet licht
zult vergeten.
Holl. B'nnen heden 5/10: "NAKED IN
THE SUN" met James Craig,
Holl. Binnen morgen 6/10: "THE
WORLD IN MV CORNER" met Audie
Murphy.
Sentani morgen 6/10: "NAKED IN THE
SUN" met James Craig.

REK THEATER
vertoont heden 5 oktober voor één dag
een Maleise film "DUKA NESTAPA"
Hedenavond in REK.
Donderdag vertoont REK de zeer mach-
tige film van 20th. Cent. Fox.

"DE MANTEL"
("The Robe") in cinemascope en color.
met Victor Mature, Jeanne Simmons,
Michael Reinnie en vele anderen.
Een zeer, prachtige verfilming van oen
episode uit de bijbel.

KOM EN OVERTUIG U.
SPOEDG in REK: Robert Mitchum
"VUUR BOVEN AZIË" (The Hunter)
in cinemascope.

(Advertentie).
Voor de oprichting van een gedenk-

teken voor wijlen de oud-resident van
Nieuw Guiaea 3P.K. van Eechoud zijn

de volgende bijdragen ontv_hgen:

Hollandia:
M.C.E.C. f 10,—
G.S. f 10,—
L.R.T. f 5,—
P.J.M. . f 15 —
M.W.K. f 25 —

Manokwari
D.K. f 25 —
K.A. f 25 —
F.M. f 20 —J.M. f 10,—
H.M. f 10.—
J.A. f 10,—
O.M. f 15,—
M.A. f 10 —M.F. f 10—
S.B. f 25.— 'Sarmi.
A.S.K. e.a. - f 33 —

Merauke.
C.F.K. f 10 —

Sorong-Doom
8.1.5.K. f 6 —Enarotali.
M.K. f 5.—

Sorong.
.B.K. e.a. f 157.75

Wakde
Z.D. f 20—

Totaal: f 456,75

Er bestaat nog gelegenheid tot het
storten van bijdragen bij de heer
L.G. BOLDINGH, p/a. Dienst van So-
cfole Zakein en Justitie te Hollandia.

È.D.O. Donderdag 6 okt. 1960. Roulette.
voor leden, aanvang 21.00 uur. 2440

Voor conversatie! es Engels van ex-
koopvaardij officier Ned.- en USA re-
derijen morgen- of avonduren, tel.
Hla. 163. 2445
Te koop: Woonhuis en erf R.V.O. Opel
Olympiade bouwjaar 1954. Miële Was-
machine, te bevragen Hr. J. Lapré. Hol-
landia-weg Hollandia Binnen. 2442
Te koop: Manillarotan bankstel, Elec-
trolux ijskast 220 Itr. Toilettafel. Bed-
den enz. v. Heutzkamp 7010. 2448

Bij de dienst van SOCIALE ZAKEN
EN JUSTITIE kan geplaatst worden:

1 ADMINISTRATIEVE KRACHT,
kunnende typen, in de rang van Klerk.

BEKEND HANDELSHUIS,

roept sollicitanten op voor de functie
van

VERKOPER
UITSLUITEND schriftelijke sollicitatie-
onder vermelding opleiding en ervaring
onder no. 2152 van dit blad.

2455

Stilbepan Helpt
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