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Eerste Papoea Bisschop
De Papoease dominee, George Ambo,

is gisteren in Melbourne tot bisschop
van Papua/New Guinea gewijd.
Ds. Ambo is 37 jaar oud en een van de
jongste bisschoppen in de christelijke
wereld. De Anglicaanse primaat in Au-strtlië, de aartsbisschop van Sydney
verklaarde dat de wijding een grote
stap in de ontwikkeling van de kerk in
Papua/New Guinea betekent. Bisschop
Ambo werd gewijd door de Anglicaanse
bisschop van Brisbane, dr. Holz.

Vergadering Commissie Goerganiseerd Overleg
De Commissie voor Georganiseerd

Overleg voor personeelsbelangen, hield
gisteren een vergadering ter bespreking
van het westontwerp voor de instelling
van een z.g. Korps van Bijsatnd voor
Nederlands Nieuw Guinea.

De door Vak-organisaties ARKA enCWNG aangewezen leden van de Com-missie stelden in de vergadering echter
nadrukkelijk, dat het hun noodzakelijk
voorkwam, in verband met het groTe
gewicht van het wetsontwerp, dit in de
Commissie te behandelen, maar dat
door hen overigens onverminderd aan
de inhoud van de verklaring van 27
september jl. moest worden vastgehou-
den, waarin de Vak-organisaties hun
standpunt met betrekking tot de com-
petentie van de Commissie Georgani-
seerd Overleg, bekend maakten. Van de
zijde van de Overheid werd tot nu toe
nog geen reactie hierop ontvangen,
Enige andere onderwerpen, welke op de
agenda van deze vergadering voorkwa-
men, werden niet in behandeling geno-
men, aangezi.\i men van oordeel was
dat de werkzaamheden van de Commis-
sie van Georganiseerd Overleg in feite
nog niet zijn hervat.

Russisch - Amerikaans
gesprek

Uit New Vork wordt gemeld, dat de
Amerikaanse gedelegeerde in de poli-
tieke commissie van de UNO, James
Wadsworth en zijn Russische collega
Zorin een vrij lang gesprek onder vier
ogen hebben gehad, over de aspekten
van de ontwapening.
Over de resultaten van deze ontmoe-
ting wordt de grootste geheimhou-
ding betracht.
Eerder had Wadsworth in de commissie
verklaard dat Amerika bereid is om het
ontwapenings-overleg. onvoorwaarde-
lijk te hervatten.
Amerika zal de door Rusland voorge-
stelde inleidende maatregelen bestude-
ren, zei Wadsworth en hij hoopte dat
Moskou dat met de westelijke aanbe-
velingen ook zou doen.

Nobel-prijs geneeskunde
De nobelprijs voor de geneeskunde is

toegekend aan de 45-jarige Britse hoog-
leraar in de biochemie Peter Bryan
Medawar en de 61-jarige Australische
hoogleraar Sir Frank Macfarlane Bur-
net voor hun ontdekking van de ver-
worven immunologische verdraagzaam-
heid van het lichaam tegenover weef-
sels die van vreemde lichamen worden
overgeplant.

Protest tegen legering
Duitse troepen

De gemeenteraad van het Oost-Fran-
se plaatsje Lorou, grotendeels commu-
nistisch, heeft de burgemeester gemach-
tigd Duitse troepen te verbieden zich
in de gemeente te legeren. Ze mogen er
zich zelfs niet ophouden.
Van de 2400 Duitse militairen die
krachtens een Frans-Duitse overeen-
komst in Oost-Frankrijk zullen arrive-
ren zijn inmiddels 200 aangekomen.

UNO functionaris in Kongo
verongelukt
De plaatsvervanjgend chef-staf van

de UNO strijdkrachten in Kongo is gis-
teren in Leopoldstad bij een autoonge-
luk om het leven gekomen. Kst was
kolonel Justin McCarthy uit lerland, die
eerder bij de strijdkrachten der Ver-
enigde Naties in Jeruzalem en de Li-
banon had gediend.

Sovjet Unie weigert UNO- verplichtingen na te komen
De Australische gedelegeerde bij de

Verenigde Naties, heeft de Sovjet Unie
gewaarschuwd dat zij het recht om te
stemmen wel eens zou kunnen verlie-
zen door bij haar weigering te blijven
haar aandeel in de kosten der Verenig-
de Naties in de Kongo te betalen. De
Sovjet Unie en andere communistische
landen weigeren hun aandeel in de kos-
ten in Kongo te betalen.

De Australische afgevaardigde zei in
de begrotingscommissie van de UNO
dat Sovjet Rusland op een financieel
veto op de activiteiten der Verenigde
Naties uit was. Hij zei dat de Russi-
sche houding niet verenigbaar is met
de rechten van het lidmaatschap der
Verenigde Naties.

Door secretaris generaal Hammars-
kjoeld waren de kosten voor het eerste
half jaar in Kongo begroot op 250 mil-
joen gulden.

Dit was volgens de Australische ge-
delegeerde een bedrag dat gelijk op

moest worden gedeeld door alle leden
van de Verenigde Naties. De Sovjet
gedelegeerde verrastte later de verga-
dering met zijn mededeling, dat de Sov-
jet Unie niets in rekening zou brengen
voor het aandeel dat Rusland heeft ge-
had in de overbrenging van materiaal
door de lucht naar de Kongo. Hij schat-
te die kosten op 14,5 miljoen roebels.
Dit was echter i.iog slechts een deel van
de kosten die Rusland aan Kongo had
gehad.

De bepalingen, van het Handvest van
de Verenigde Naties maken het moge-
lijk, om een lid dat in ,gebreke blijft
een bepaald percentage van de kosten
der organisatie te betalen, zijn stem-
recht over een periode van twee jaar
te ontnemen.

De Sovjet Uni.e is de Verenigde Na-
ties nog tien miljoen roebels schuldig
voor de kosten der Verenigde Naties
in Palestina, welke het nog steeds wei-
gert te betalen.

Indonesië stalt in de UNO een internationaal
investeringslondsvoor

De Indonesische gedelegeerde in de
Verenigde Naties, Zain, heeft gisteren
in de financiële commi de UNO
voorgesteld, een internationaal inves-
teringsfonds in het leven te roepen.

De heer Zain zei, dat buitenlandse
investeerders veelal weigerachtig wa-
ren hun kapitaal in die landen die het
nodig hebben te investeren, daar de
vrees bestaat dat die landen de over-
eengekomen verplichtingen niet zullen
nakomen.

Hij zei dat het de gewoonte van de
leveranciers aan onderontwikkelde lan-
den was, het risico van leveringen aan
deze landen, te dekken met verzeke-
ringen, die door de betrokken regerin-
gen worden verstrekt.

De heer Zain vroeg zich af of het
niet mogelijk was een dergelijke rege-
ling op internationaal niveau tot leven
te brengen. Het meest, belangrijke in
deze kwestie, zei hij, was de verander-
de houding van hen die over kapitaal
beschikken. Hij zei voorts, dat zij die
hun inzichten hadden aangepast aan de
veranderde omstandigheden in de min-
der ontwikkelde landen, niet waren te-
leurgesteld. De heer Zain vroeg om

nieuwe en soepeler vormen van samen-
werking, waarin beide partijen elkan-
ders interessen zouden respecteren.
Laten wij eerlijk zijn, aldus de heer
Zain, wij in de vroegere koloniale ge-
bieden zijn niet erg happig op parti-
kuliere investeringen. Onze ervaringen
zijn de oorzaak van onze aarzeling.

„moesje”BattKer
overleden

Hedenmorgen bereikte ons het bericht
dat, na een langdurig lijden, gisteravond
omstreeks negen uur in het Centrale
Ziekenhuis te Hollandia is overleden
Mevr. de wed. D.M. Bakker-Voorbij, in
haar grote vriendenkring beter bekend
als "Moesje Bakker".

Mevr. Bakker, die de leeftijd van 58
jaar bereikte, en zich omstreeks 1950
met haar kinderen in Nieuw Guinea
vestigde, vertrok in mei 1956 "voor-
goed" naar Nederland. Dit "voorgoed"
:guurdje ecl^ber slechts tot november
1957, toen wij haar tot onze grote ver-
bazing en vreugde weer in haar ver-
trouwde werkkring, het C.8.L., waar zij
van het begin af in verschillende af-
delingen haar steentje aan de "opbouw"
van Nieuw Guinea had bijgedragen, te-
rug zagen.

In oktober 1959 werd "Moesje" ziek.
Na een kort ziekteverlof in Australisch
Nieuw Guinea keerde zij echter al weer
spoedig terug, om hier temidden van
haar dierbaren haar laatste levensda-
gen door te br|Qngen.' De begrafenis
zal hedenmiddag plaats hebben.

Derde dag PacificVierdaagse
In tegenstelling tot de eerste en twee-

de dag, deden de deelnemers(sters) het
op deze dag heel kalm aan. De gevol-
gen van het lopen onder de gloeiende
zon van de twee eerste dagen deed zich
blijkbaar reeds duchtig gelden.
Zo moest een der deelnemers in het
ziekenhuis worden opgenomen met een
zonnesteek.

Er kwamen 253 deelnemers(sters) aan
de start, waarvan er 's avonds geen
bleek te zijn uitgevallen.

Het is dan ook een werkelijke prestatie
te noemen wanneer iemand deze. wel
buitengewoon zware vierdaagse weet
uit te lopen.

Vandaag zal de laatste etappe van de-
ze wand'ermars gelopen worden. Na af-
loop zullen de diploma's en kruizen
door het Hoofd van /Plaatselijk Be-
stuur de heer Dubois, in het clubhuis
van het Veteranen Legioen, worden uit-
gereikt.

moeilijKfteöesi op
verkiezingsreis

Nadat zijn trein in drie kleine stadjes
met rotte eieren en groenten was beko-
geld, zei de Amerikaanse vice-president
Nixon, zich soortgelijke gebeurtenissen
tijdens zijn bezoek aan Latijns Amerika
herinnerend, tot zijn toehoorders:
"Maak geen herrie. Probeer dit niet te-
gen mij, ik oen al eens bekogeld, maar
door deskundigen".
Een ernstig ongeluk werd voorkomen,
toen de rails waarlangs Nixon's trein
moest passeren een metalen staaf werd
ontdekt. Verklaard werd dat de staaf
sroot genoeg was om de trein te doen
ontsporen doch dat er waarschijnlijk
geen kwaad opzet bij de daders heeft
voorgezeten.

Repatrierings overeen-komst Japan-N.Korena

De regeringen van Japan en Noord-
Korea zijn het eens geworden over de
verlening met een jaar van de repatri-

erines- overeenkomst.
Deze werd in december 1959 van kracht
en zou volgende maand aflopen. Onder
HrU repatrierings-overeenkomst zijn

inmiddels 45.000 van de 600.000 in Ja-

nan verblijvende Koreanen naar het
rommunistische Noord-Korea gerepatri-

eerd De republiek Zuid-Korea heeft
fel geprotesteerd tegen deze overeen-
komst.

Groote maritieme gebeurtenis

Volgens een bekendmaking van de
Amerikaanse marine zal de eerste met
yolarisraketten uitgeruste atoomonder-
zeeër op 15 november in dienst wor-

den gesteld.
Ne chef-staf van de Amerikaanse ma-
■rine adoiiraal Arley Burke verklaarde

, t de "George Washington" uitgerust

zal worden met 16 ballistische projec-

tielGn
De indienststelling van het vaartuig is
een van de grootste gebeurtenissen in

de maritieme geschiedenis.

Revolte in Nepal bedwongen
De Nepalese regering heeft bekend

gemaakt dat zij een gewapende revolte
fn west-Nepal heeft neergeslagen.
Volgens de bekendmaking vielen 3000
mensen «ewapend met stokken, zwaar-
den en messen de regeringsgebouwen
aan De politie opende het vuur waarbij

zii zeven opstandelingen doodde en zes
verwondde voordat de opstand onder
controle was gebracht.
Volgens de regering werd dit opstand-
ie geleid door een groep reactionairen
die voorgaven Sadoeh's of Jogi s te

zijn.

De Gaulle roept op tot eenheid
volgende week vrijdag zal president

de Gauüe van Frankrijk zich via de

ÏdS en televisie tot zijn volk wenden
Z het on te roepen de eenheid te be-

e°n mededingen te doen over
Ao Aleeriinse kwestie.
S s£ren verstoorde rechtsche groepe-
ringen de betogingen van linksgeonen
rmgen cic onderhandelingen met

rSeriÏe rebellen willen beëindi-gen De politie moest bij deze botsmg

een menigte van 20.000
Pen met de gummi-knuppel uiteen

Sgen in Lvon" moest de politie van
traangas gebruik maken.
Zowat 500 arrestateis werden vemcht.

Krielen rond 150 gewonden waaron-

der 40 van de politie. In vele abneken

werd het werk neergelegd uit protest

Sen het gebruik van traangas door de
politie.



NIEUW GUINEES ONRECHT....
Het is een wat vreemde sensatie om

zo iedere week wat vrije buitelingen te
mogen maken in ons krantje.
Onze vriendenkring is hierdoor even-
wel sterk uitgedund, want we horen ze
denken "pas op voor die vrijer, want
alles wat je zegt staat zaterdag maar
weer ef'fe in de krant!"

Alsof we niet door en door goedmoe-
dig zijn, en zeer mild in ons oordeel
(over anderen).

Toch worden onze vrienden wat ge-
sloten als ze ons tegenkomen, maar
daar staat dan weer tegenover dat we
nu door tal van onbekende lieden wor-
den opgebeld die ons tips aan de hand
willen doen.

"Meneer", beginnen ze dan altijd
schuchter, "wij hebben gehoord dat U
Vrijbuiter bent." Wij gaan dan altijd
meteen in de tegenaanval, en zeggen:
"Zo, van wie heeft U dat dan wel ge-
hoord?"

Dan worden ze v.sj zenuwachtig' en
zeggen meestal: "O, een wildvreemde
vent bij Omlo beweerde het."

En wij moeten dan maar constant
ter krüisvaart gaan tegen allerlei mis-
standen.

"Weet U", meldden ze dan bijvoor-
beeld, "dat het huis van ene meneer
Zeepzieder helemaal wordt opgeknapt
met dubbele schuifdeuren, tegelvloeren,
platjes kirikanan, riante opritten, zwar-
te aarde en nog veel meer gerief?-'

En dan moeten wij maar gemene din-
gen zeggen, terwijl we (in de sjoerna-
listiek) nu eenmaal BEWIJZEN motten
hebben.

Nu, wat dat huis van meneer Zeep-
zieder betreft, het is zo! We zijn er op
een herfstige namiddag naar toe gere-
den en hebben cns de ogen uitgekeken
naar zoveel weelde (in een onderont-
wikkeld land).

Maar om zoveel sehreemvend onrecht
kunnen wij niet eens meer boos wor-
den. We hebben wel met wat rode me-
nie "Ami, Go Home" op de ramen ge-
schreven, en dat moet voor meneer
Zeepzieder toch ook wel duidelijk zijn.

Een andere lezer meldde ons, dat zijn
telefoongesprekken altijd werden afge-
luisterd, want als hij belde "loeide,
piepte, en klikte het altijd zo gemeen".
Nu hebben we in Hollandia nog nooit
opgebeld zender loeien, piepen en klik-
ken. We dachten dat dat er bij hoorde.

We weten wel, dat sommige lieden
een apparaatje hebben om telefoonge-
sprekken op de band op te nemen, maar
daar staat de goede PTT helemaal bui-
ten. : »

Deze lieden vinden het heerlijk om
nog eens te horen wat hun tegenstan-
ders nu precies beweerd hebben. Wij
p'soonlijk luisteren liever naar het
Dutch Swing College, maar dat is een
kwestie van smaak.

Een lieve dame vertelde ons onlangs

dat haar dochter van twintig lentes als
maar (door en door) '<erd aangesproken
op, straat,door wildvreemde mannen.
Of wij onze mannenbroeders eens wat
wilden vertellen over omgangsvormen.

We hebben toen gezegd: "Mevrouw,
wij kennen Uw. dochter, en als wij het
niet zo wezenloos druk hadden, zouden
wij ook dag en nacht achter haar aan
zitten, want wij vinden haar zeer, zéér
lief".

Heus, lieve mensen, wij kunnen echt
1 het Nieuw Guincse onrecht op

cnze fragiele schoudertjes torsen.
Wij schrijven maar zon beetje wat ons
in hst bolle hoofd invalt.

Want voor Uw grieven kunt U echt
beter terecht bij de vakverenigingen,
die zijn veel actiever dan UwJ VRIJBUITER

Ingezonden
Geachte Heer Harry W., voorzitter

van de PARNA.
Met genoegen heb ik, klein particu-

lier en ex-blijver kennis genomen van
Uw artikel in de Nieuw Guinea Koerier
van 15 oktober 1960, als antwoordt op
een schrijven van de heer L.
Immers er is geen betere manier om el-
kanders standpunt uit een te
dan de pers, vooral nu ook de Nieuw
Guinea Raad nog geen werkelijkheid is.
waarin wij Indische Nederlanders maar
weinig zeggenschap zullen hebben, wat
trouwens ook logisch is.
Wij kunnen de Redactie van de Nieuw
Guinea Koerier dan gok geen dank ge-
noeg verschuldigd zijn voor de welwil-
lendheid zich hiervoor te lenen.

Wij Indische Nederlanders danken U
hartelijk voor het eindelijk bekennen
van kleur. Uw schrijven immers, geeft
blijk van. een mentaliteit welke wij
reeds lang bij U hebben vermoed, nl.
dat U een anti-Indisch Nederlander
bent. Wij behoeven ons van PARNA
zijde dan ook geen illusies te scheppen
voor onze rechtspositie in de toekomst.
Uw bezwaar tegen ons verblijf in dit
land is van maatschappelijke aard, wat
best te begrijpen is, gezien de richting
van Uw politieke adviseurs.
Hoewel wij geen intellectuelen zijn,
zijn wij toch weer niet zo dom, of wij
beseffen wel, dat U het nog niet zonder
politieke adviseurs kunt stellen. Wat
die politieke adviseurs- betreft, weten
wij wel uit welke hoek die wind waait,
nl. uit de hoek, die altijd al tegen ons
verblijf hier te lande is geweest, vanaf
onze binnenkomst in dit land in 1950.

Wij Indische Nederlanders weten dat
ook reeds heel lang en dus is dat ook
geen nieuws voor ons.
Wij zullen niet verder hierop ingaan,
doch wij willen hen slechts de raad ge-
ven "Schoenmaker, blijft bij je leest"
bemoei U niet met politiek en houdt U
aan Uw opvoedende Christelijke taak.

Verder bent U bepaald slecht voorge-
licht, wat betreft de doelstelling van
het Nieuw Guinea Verbond, wat weer
bewijst, dat U geen juist inzicht heeft
van de groep Indische Nederlanders.
Een republiek op Nieuw Guinea voor
uitsluitend de Indische Nederlanders
alleen, hebben wij nimmer voor ogen
gehad. Wij zijn veel zakelijker dan U
denkt en koesteren geen idealen, die
politiek nimmer door ons, als minder-
heidsgroep zijn te bereiken.
Wat ons stamland ideaal betreft, zal U
verderop wel duidelijk worden. Inder-
daad kwamen wij hier met een grote
dosis idealisme; nl. als contractant wa-
ren wij slechts de voorlopers van onze
familie-leden die later zouden volgen.
Helaas heeft dit niet zo mogen zijn, en

werden de deuren voor hen, op enkele
uitzonderingen na hermetisch gesloten.

Doch met hen zouden wij hier in vre-
de hebben gewoond en gewerkt onder
het Nederlandse bestuur, dat wij heb-
ben leren kennen als rechtvaardig.
Wij zouden onze Nederlandse taal en
cultuur hebben behouden, die ons zo
dierbaar is. Ver van alle provocatie en
gevaar, in veiligheid en rust zouden
wij, tussen Uw volk en met Uw volk
het land hebben opengelegd, daadwer-
kelijk aan de economische opbouw van
dit land werkende.

Uw volk zou zich aan onze levenswij-
ze en cultuur hebben kunnen spiege-
len, doch aangezien U eenzijdig bent
voorgelicht beschouwt U ons als onder-
drukkers en als een gevaar voor Uw
volk, waarmee U blijk geeft geen ver-
trouwen te hebben in het Nederlandse
bestuur.

Zoals U ziet is ons ideaal toch niet
zon ongezond ideaal zoals U schijnt te
denken.

Wel hebben wij van nabij met een
ander nationalistisch ideaal kennis ge-
maakt, nl. de nationalistische leus "Van
Sabang tot Merauke". De wereldge-
schiedenis is vol van nationalistische
idealen. Het Duitse nationalisme van
Hitler, het Arabische nationalisme van
Nasser, het Argentijnse nationalisme
vr.n Peron, enz., zij allen ontaardden in
dictatuur ven de nationalistische partij
met onderdrukking van alle andere
partijen die het nationalistische ideaal
niet direct het belangrijkst vinden.
Op dat gebied hebben wij Indische Ne-
derlanders al genoeg meegemaakt en
iets dergelijks willen en mogen wij niet
meer riskeren. Zoals U ziet weer zeer
zakelijk en nuchter bekeken.
Wij zullen de geschiedenis zekerheids-
halve een slag. voor zijn.

Het nationalisme dat U voorstaat
stelt natuurlijk het belang van de Pa-
poea's voorop, wat logisch is. maar bent
U ook genegen de rechten en belangen
van de andere groepen te garanderen?
Ik bedoel, van de blijvers, van de groe-
pen die hier bloed, .zweet en tranen
hebben gestort en hun kennis in dienst
van de daadwerkelijke opbouw van dit
zwaar onderontwikkelde land hebben
gesteld of nog zullen stellen en die
misschien hier ook zullen sterven.

Hoe denkt U dit alles te honöi
Het is juist dit punt waarop wij een
duidelijk antwoord van U verwachten.
Het is voor ons bet voornaamste punt.
Uw partij-programma verwerpt rassen
discriminatie op bas:s van Gods liefde,
maar wanneer U hierover uitweidt in
Uw artikel van 10 augustus 1960, heeft
U het steeds maar over ambtenaren en
verlof enz. Over enige garantie van de
belangrijkste groep - tenminste in een
gezonde maatschappij -de "Particu-
lier", zwijgt U angstvallig. Bent U be-
reidt om deze Nederlandse blijvers de-
zelfde rechten te geven als de Papoea's?

Verder zegt U, dat aangezien dit land
een Nederlandse kolonie is - zoals U
zich uitdrukt - het Nederlmds plicht is
om dit land economisch en sociaal te
ontwikkelen. Zeer juist gezegd, maar
plichten brengen ook vanzelf rechten
met zich mee. Zoals een vader plichten
tegenover zijn kind heeft, kan hij ook
rechten laten gelden, ook nadat het vol-
wassen is geworden. Het kind, dat vol-
wassen is geworden en deze rechten
niet erkent, is een ondankbaar kind.
Zegt de Bijbel niet "Eert Uw Vader en
Moeder"?

Ook beweert U, dat een kolonie in
economisch opzicht nooit op zich zelf
staat, vanwege de koloniale en impe-
rialistische politiek, die de overheer-
sers er voeren. Dit bewijst weer, dat U
in de politiek nog maar een beginne-
ling bent en dat U de klok heeft horen
luiden maar niet weet waar de klepel
hangt. Wist U dan niet, dat het voor
malige Nederlands Oost-Indië, dat ook
een Nederlandse kolonie was, absoluut
zichzelf kon bedruipen en economisch
van Nederland onafhankelijk was, met
een hoge welvaart?

U weet zelf ook hoe Indonesië er nu
in economisch opzicht voor staat.
Ook Uw houding is beslist afwijzend,
want tot nog toe hebben we van Uw
zijde nog geen spoor van erkentelijk-
heid kunnen vinden voor al het werk,
dat we hier in de afgelopen 11 jaren
hebben verricht.

Tenslotte wenst U ons een goede reis
naar ONS VADERLAND Amerika.
Uw sarcasme hebben we natuurlijk be-
grepen.
Inderdaad hebben wij Indische Neder-
landers eigenlijk geen Vaderland zoals
U er een heeft. Omdat dit Uw vader-
land is, erkennen wij dat dan ook. Elke

vierkante meter grond is Uw eigendom,
van wege het feit dat U reeds duizenden
jaren in dit land woont en ook reeds
duizenden jaren ni?t in staat bent ge-
weest ook maar iets van dit land te ma-
ken. Zoals Uw volk er duizenden jaren
geleden introk, zo ziet het er heden ten
dagen ook nog uit. Uitgezonderd de ge-
bieden waar wij Nederlanders er wel
wat aan gedaan hebben natuurlijk.

Wist U dan niet, dat in een moderne
maatschappij, U op bovengenoemde
gronden geen aanspraak op Uw rechten
kan doen laten gelden?
Het land is nl. voor diegene, die in staat
is geweest wat van het land te maken.
Ook de Bijbel spreekt hierover in ge-
lijkenissen.
Dit is nl. zijn plicht tegenover de maat-
schappij en gemeenschap, in dit geval
de plicht tegenover de Wereld-volkeren
gemeenschap. Wij willen U hierbij hel-
pen en onze kennis, krachten en cul-
tuur aan dit land en zijn bevolking ge-
ven. Maar natuurlijk geven wij niet
voor niets, want voor wat, hoort wat.

Wij waren en zijn genegen op fifty-
fifty basis; met minder zijn wij niet te
vreden. Dus gelijke rechten voor een
ieder in dit land.
In die geest hadden wij ons, ons
Stamland ideaal gedacht. U bent echter
niet van plan ons enige rechten te ge-
ven en die te garanderen. U zegt dat de
Nederlanders niet van hier verdreven
zullen worden, maar U zwijgt in alle
talen over een garantie van hun rechts-
positie.

Zolang U zwijgt, blijven wij in onze-
kerheid en wij Indische Nederlanders
hebben reeds veel te lang in onzeker-
heid geleefd. Wij willen zekerheid bo-
ven alles en willen niet zoals de Chine-
zen in Indonesië zonder een rooie cent
het land worden uitgezet. Wij zullen
dat niet afwachten.
Nu wij nog; bezittingen hebben en nog
jong zijn zullen wij in een gastvrijer
land van de grond af opnieuw beginnen.
Wij zijn dat pionierswerk wel gewend
geraakt. Waarschijnlijk zal dat, zoals U
zegt, Amerika zijn, dat ons zeker gast-
vrij zal ontvangen.

Zoals U ziet, is onze uittocht bepaald
wel een gevolg van de houding van de
PARNA. Het heeft het althans wel ver-
haast.
Een andere reden is, dat wij er van
overtuigd zijn, aangezien allep die
richting uitwijst, dat de Nederlandse
regering nu definitief besloten heeft
ten koste van alles, en hoe eerder hoe
liever, zich uit Nieuw Guinea terug te
trekken.

Desnoods voor 1970, en dat is voor
een zwaar onderontwikkeld gebied als
dit land beslist niet gezond.
"Na mij de zondvloed", dat hebben wij
al eens eerder gehoord. Wij wensen
niet meer verkocht te worden, in ruil
voor economische belangen in een of
ander Aziatisch land, nu de ontwikke-
ling van dit land te duur is gebleken en
de politieke druk op Nederland te zwaar
is geworden. Nuchter beschouwd is dit
land in financieel, economisch en poli-
tiek opzicht, niets anders dan een ver-
liespost voor Nederland.
Voor dit land evenwel niet.

Ik hoop voor U dat U zich dat ook
gerealiseerd heeft.
Ik hoop, dat het bovenstaande U geen
reden geeft te denken, dat wij Indische
Nederlanders U en Uw partij-genoten
een kwaad hart toedragen. In tegendeel
wensen wij U het allerbeste toe, zoals U
het ons natuurlijk ook doet.

G.G.

Verstekeling verstak zich
Naar wij vernemen heeft het maar een
haartje gescheeld of de ambtenaren van
de Dienst van Economische Zaken zou-
den vandaag hun salaris niet hebben
ontvangen.

Zoals bekend, zijn de zevenendertig
Ambcnese verstekelingen waar destijds
zoveel over te doen is geweest, hier in
de gemeenschap opgenomen.
Een van hen, de jongeman A. werd te
werk gesteld bij het archief van de
Dienst van Economische Zaken. In fei-
te was dit zijn laatste kans, daar bij
andere afgelingen van deze dienst waar
A. eerst werkte, verduisteringen en on-
regelmatigheden waren voorgekomen,
voor sommige waarvan A. verantwoor-
delijk was en ook veroordeeld werd.
Dit keer waren het de loonzakjes waar
A. het op had voorzien. En hij moet
zijn ogen goed de kost hebben gegeven.
De loonzakjes waren donderdag jl. de
dag voor de uitbetaling, klaargemaakt
en in de brandkast van de dienst opge-
borgen. De heer S., die verantwoorde-
lijk is voor het geld, deed de sleutel
van de brandkast in zijn portemonnaie
en nam deze mee naar huis.

Gelukkig voor de ambtenaren van de
Dienst van Economische Zaken, is de
heer S. een lichte slaper gebleken. Hij
werd 's nachts wakker, juist bijtijds om
'n man de kamerdeur uit te zien sluipen
De eerste gedachte van de heer S. was
de brandkastsleutel. Deze bleek met
portemcnnaie en al verdwenen. De ge-
waarschuwde politie zette een wacht-
post uit bij het kantoor in Dok 11, waal-
een uur later A. inderdaad verscheen
en in de kraag werd gegrepen.
Hij had zich in het huis van de heer
S. in laten sluiten en zich onder het
bed verstopt.
Er schuilt dus toch iets verstandigs in
de handelwijze van die oude dametjes,
die 's nachts nooit naar bed gaan, zon-
der gecontroleerd te hebben of er geen
man onder ligt!

Glaasje: Waarom toch al die druk-
te over dat "bijstandskorpts".

Flesje : "Ja, als de Regering zegt,
elke ambtenaar gratis een
fles AMSTEL-bier per dag,
dan blijven ze heus wel
allemaal."



NEE . . NIET BINNENKOMEN!

Een aardig cadeautje voor moeder of
zusje is 't maken van een recepten-
schrift.

Hiervoor koop je een schrift met een
stevig kaft. De buitenkant beplakt je
met sits- of kastpapier van een fris-
se kleur. Het plaatje dat hiernaast
staat trek je over tegen het raam
op een stukje stevig schrijfmachine-
papier. Knip het uit en plak het op
't schrift. Het kleuren ervan kun je

't beste doen met plakkaatverf, waarna
je de lijptjes nog eyen met potlood op-
haalt.

RECEPT VOOR ROGGEBROOD-TRUFFELS.

Meng de inhoud van een blikje rogge-
brood met net zoveel boter tot het een
goed kneedbaar mengsel is.

Voeg geraspte oude kaas toe naar
smaak. Rol van het mengsel kleine baJ-

letjes, die je daarna nog eens door de
geraspte kaas wentelt.

HET ARABIERTJE
Moed, eerlijkheid, doorzettingsver-

mogen en een heldere geest, dat alles
had hij opgemerkt bij Aleppo.

"Kom, wat krijgen wij voor lekkers
te eten vanavond, Salmira?" vroeg de
grootvizier om haar wat op te beuren.
"Zouden wij niet weer eens samen die
smakelijke kerriesoep bereiden en daar-
na een eetbare kalebas met boter van
onze onvolprezen geit Djemilah?"

"Ja, dat zal heerlijk zijn!" riep Sal-
mira vol overtuiging uit. "Zou Djemi-
lah zich willen laten aaien?"

"Dat zal ze zeker, vooral als je er
haar een blaadje sla bij voert!" lachte
de grootvizier fijntjes.

Wèg huppelde Salmira cm Aleppo op
te zoeken en hem te vertellen hoe goed
en begrijpend hun nieuwe Abu wel
was.

's Middags, toen ze weer allen voor
het middagmaal om het houtvuur geze-
ten waren, zei Aleppo: "Abu, zo mag ik
U toch ook wel noemen, Edele Heer?"

"Zeker, mijn jenge vriend, dat is een
erenaam, die ik niet graag zou missen!"
"Wel, hoe moeten wij het aanleggen om
weer thuis te komen?"

Salmira schrok van dat zinnetje en
de grootvizier vroeg vriendelijk, ter-

wiil hij Aleppo met zijn doordringende
k: "Heb je zon haast om

weg te komen, Aleppo?"

Aleppo schudde heftig met zijn hoofd
van néé. —„Abu hoe kunt U dat denken! Wij

vinden '!t h:er immers zo heerlijk, maar
" nnreders zullen zo ongerust zijn!

S'moet ik wel verder trekken!"
zei hij.

«Ja daar heb je gelijk in, Aleppo,
maar'vergeet"niet, dat de tocht door de■ Woestijn gevaarlijk is. Tot nog toe heb

> geluk gehad, maar Wer in de berg-

streek kunnen ook wilde dieren jullie

aanvallen! Ik durf jullie niet zonder ge-
leide te laten vertrekken. Misschien
komt vandaag Aganza, mijn neger-

vriencf om mij met de tuin te helpen.

Hij kan jullie veilig naar het huis van
Khadif Halef brengen en vandaar be-
richt laten zenden naar jullie bezorgde

ouders.
"Zullen wij ons vandaag eens verdie-

nen in sterrekundige problemen m de

toren, Aleppo? En Salmira, wil je mijn

schaakspel klaarzetten, dan gaan wij

daarna een partijtje schaken.
«Maar ik kan ook schaken!" riep Sal-

mira vol trots uit.
«7o zo'" antwoordde de grootvizier

verbaasd. "Mijn kleine woestijnroos

heeft dus niet alleen geur, maar ook
geest!" . .. ,

In het Oosten wordt het Arabische
.nhaakspel veel gespeeld en spoedig zat

SmÏa n et een kleur van opwinding

cW haar schaakbord gebogen, terwijl

de grootvizier zijn aandacht verdeelde
russen het schaken met Sa mira en de
Sekunde, die hij met Alepo behan-

delde.
Het was laat geworden en de avend-

J? wterp haar lange stralen door der oge Sngaten eer .zij het wisten.

Wordt vervolgd

Kri Pik en Kru-Puk Krami
ONS VERVOLGVERHAAL

Gevaarlijk speel.
Spriet stond verstijfd van schrik, toen

ze die stem achter zich hoorde, maar
toen ze merkte, dat Mrs. Beaton niet in
de gaten had, waar ze eigenlijk mee
bezig was, herademde ze weer en durf-
de zelfs te zeggen, dat ze dacht, dat "het
de bedoeling was om ALLES goed te
doen.
Mrs. Beatcn pakte nu ook een stofdoek,
terwijl ze zei, dat ze wel even mee zou
helpen. Een reuze tegenvaller voor
Spriet, die nu natuurlijk niet meer aan
de albums durfde te komen. Ze kreeg
het er benauwd van en zei stilletjes in
zichzelf steeds maar weer "ga nou toch
weg, ga nou toch alsjeblieft weg."
Maar wat ze hoopte, gebeurde niet. Te-
gen de middag zei Mrs. Beaton met een
zucht van voldoening "ik geloof, dat hij
nu niets te mopperen zal hebben.
Kom me nu maar helpen bij het klaar-

maken van het middageten." En Spriet
kon met geen mogelijkheid een uit-
vluchtjé'verzinnen om nog langer in de
bibliotheek te blijven.

Onder het eten vertelde ze zenuw-
achtig aan de jongens, wat er die mor-
gen was gebeurd. "Je moet dat album
te pakken zien te krijgen" zei Eric be-
slist. "Want daar konden wel eens heel
belangrijke bewijzen in zitten". Maar
Spriet zei, dat het haar vast niet zou
lukken om 's middags in de bibliotheek
te gaan zoeken. "Maar het moet," zei
Eric, "want de mannen hebben verteld,
dat er grote kans is, dat Mr. Wingsleg
morgen al komt, omdat het schapen-

scheren waarschijnlijk vlugger klaar
zal zijn, dan men eerst dacht. Het is
dus de laatste kans."
"Ik zal vanavond mijn zaklantaarn
meenemen. Dan kun je als Mrs. Beaton
naar bed is gegaan, stiekem naar de
bibliotheek sluipen. En als je het hebt,
breng je het naar ons. Wij zullen bui-
ten op je wachten,, aan de achterkant
van het huis bij de meidoorn-heg."

"Maar dat durf ik n:et," klaagde
Spriet. "Natuurlijk durf je dat," zei
Torn. "Bedenk eens hoeveel er van af-
hangt of we bewijzen te pakken kun-
nen krijgen".

Wordt vervolgd
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BLUE liHe blijft „BLUE BAND"

BLUE BAND wordt niet vloeibaar

BLUE Bill bevat geen synthetische
toffen

BLUE B iII 0 is niet te vervangen

BLUE Bi NB in de pan . . . . he

BLUE BAIIB voor een betere gezondheid

BLUE BAHB is veredeld met Vitaminen -n D-
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%e vitamine- en hormooncrème
Volmaakte schoonheid en
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■.. $ r rtose voor de dag

8/eu voor de nacht.
Alleenvercegsnwoordigingvoor Nieuw-Guinea:

Pharmaceutische Handelmaatschappij
Pharma N.V.
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o.a. bij Showroom „Steafriac"
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Met diep leedwezen geven wij ken-| nis van het overlijden van onze
geliefde moeder, behuwd moeder,

en grootmoeder,
Mevr. de wed. D.M. BAKKER-

VOORBIJ
De begrafenis zal hedenmiddag
vanuit het ziekenhuis om 16.00 uur
plaats vinden.
Th.M.A. Bakker
Th.S.I. Bakker-Roumünper en kin-
deren
Fam. E. Bakker Biak

| Fam. P.J. Bakker USA1 Fam. H.Th.S. Roumimper
■ Hollandia, 28 oktober 1960

LÜCHTPOSTSLUITINGEN IN DE
KOMENDE WEEK

Maandag: Merauke - Tanahmerah
Woensdag: Biak - Manokwari - Fakfak
Amsterda Cs - Djakarta - Wamena -Lae - Sydney
Vrijdag: Biak - Manokwari - Sorong
Zaterdag: Biak - Manokwari - Sorong -Fakfak - Amsterdam Cs - Merauke.
Voor nadere inlichtingen telf. Holl. 296

RECTIFICATIE
"JOAN" geeft vanaf heden voor de a.s.
feestdagen 20% tot 50% korting op al
haar speelgoederen en andere artikelen.

KOMT U ALLEN
OP DE E.D.0.-KERMIS

4 en 5 NOVEMBER
AANVANG 17.00 UUR

no. 2649

Zeepaardje: Hedenavond aanv. 21.00
uur "Gentleman en Nozem" dansavond.
Zondag, aanv. 18.00 uur Kinder-toneel-
uitvoering, entree leden f 0,75, niet le-
liën f 1,50

no. 2650

ABONNEES HEBT U REEDS UW

ABONNEMENTSGELD
VOLDAAN?

Gevraagd: i.z.g.s.z. toilettafel en hang-
legkast. Telf. 325 Hollandia.

no. 2625

filmprogramma
REK THEATER

vertoont heden 29-10 en 30-10 de film
van MGM

"CHINA SEAS"
met Clark Gable.
Een film met een aaneenschakeling van
aktie, moed en spanning. Een zeer goe-
de creatie van "Old Clark". Hedenavond
in REK
Spoedig in REK: "ALS DE MANNEN
BEGEREN".
Zondag 30-10 in REK matinee:

"WHITE WITCH DOCTOR'
Prijzen f 1,— per persoon, aanvang
10.30 uur 's morgens.

ORIËNT THEATER
HONG LIAN FILMBEDRIJF

vertoont heden 29-10 en morgen 30-10
Frank Sinatra, Eleanor Parker en Kim
Novak in Otto Preminger's
THE MAN WITH THE GOLDEN ARM
Een film met nieuwe dramatische hoog-
tepunten. Vertolkt door topsterren.
Haven morgen 30-10 matinee: "LOVING
YOU" met Elvis Presley.
Haven maandag 31-10: "SEDARAH SE-
DAGING" dengan Fifi Young.
Film jang sangat baik.
Holl.-Binnen heden 29-10: "THE GAM-
MA PEOPLE" met Paul Douglas.
Sentani morgen 30-10: "A PRIZE OF
GOLD" met Richard Widmark.

HEERLIJKE HAANTJES, SCHOLEN ZOUTE HARING.

"MQONL.IG.HT BAY»
2648

Wij roepen Uw clementie in voor het geval
Uw winkelier tijdelijk uitverkocht mocht zijn in de bekende

JUIIIGI ORAHGE JU I CE"
De vraag naar dit artikel, bereid uit 99I%!£b1:ui*£b1 Opanges"
is dermate groot, dat wij de aanvoer nauwelijks kunnen bijhouden.
Een blik "MORSNAGA ORANGE JUICE" (200 gram) is gelijk aan 1 glas volmet vitaminen.

Uw gasten zuilen U als gastvrouw nog meer waarderen, indien U altijd
„MORINAGA ORANGE JUICE" voorradig heeft (vooral koel serveren)

Indien U „MORINAGA ORANGE JUICE" tijdens Uw ontbijt drinkt, zal dit Uw
zware taak aSs huisvrouw aanmerkelijk verlichten.
„MORINAGA ORANGE JtJICE" is overal verkrijgbaar tegen f 0,50
per blik.

(Importeurs: NIGIMIJ N.V.)
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