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REFERENDUM
VAN DE GAULLE

In het Franse parlement is gis-
termorgen een boodschap van pre-
sident De Gaulle voorgelezen waar
in deze een referendum aankon-
digt om het met de Algerijnen ge-
sloten aceoord te bekrachtigen.
President De Gaulle zegt, dat het
aceoord van Evian voor Frankrijk
grote gevolgen heeft zowel op na-
tionaal als internationaal gebied.
Het bureau van premier Debré
heeft meegdeeld, dat het referen-
dum zal worden gehouden op 8
april.
WEER ONLUSTEN IN ALGERIJE

In Algerije is het afgelopen met de
bedriegelijke rust, die na de afkondi-
ging van de wapenstilstand was inge-
treden. In de hoofdstad Algiers zouden
volgens nog onbevestigde berichten ze-
ker 25 mensen, voornamelijk moslims
zijn gedood door mortiergranaten. De
granaten ontploften aan de rand var»
de Khasba. In het dorpje at. Denis Du-
cy, ten .c_£en van Oran, kwamen 48
mensen om het leven bij een botsing
met politietroepen. De Islamitische be-
volking had gisteren een groepje Fran-
se soldaten gedood. In Oran kwam het
tot schietpartijen bij botsingen bij be-
togingen voor de OAS. Bij deze schiet-
partijen vielen twe doden.
De Wereldraad van Kerken zal zich
bezighouden met de repatriëring van
1/4 miljoen Algerijnen. ZZzzi rr._r._sr:
bevinden zich momenteel in kampen in
Tunis of Marokko.

Ontwapeningsconferentie

Rusland voor voortzetting
overleg

Rusland is bereid om het kern-
stopoverleg voort te zetten in een
subcommissie van de achttien lan-
den ontwapeningsconferentie. Dat
heeft onderminister Zorin in Ge-
nève meegedeeld. De Sovjet Unie
aldus Zorin, is bereid over het be-
zwaar heen te stappen, dat Frank-
rijk, ook een mogendheid met
kernbommen, deze conferentie
boycot en dus ook buiten deze
nieuwe vorm van kernstopbespre-
kingen blijft.

Van westelijke zijde noemde men de-
ze Russische beslissing een stap in dje
goede richting, want, zo wordt gezegd,
ook al blijft het belangrijkste probleem
can de controle bestaan, toch is hiet al
veel waard, dat er een mogelijkheid
komt het afgebroken overleg voort te
zetten. De besprekingen over het sta-
ken van de kernproeven werden tot nu
toe door Amerika, Engeland en Rusland
gevoerd. Wanneer ze worden voortge-
zet in het verband van de ontwapening
conferentie krijgen ook de kleinere lau
den van oost en west en de neutralen
daarin een stem.
Op de conferentie werden nog de vol-
gende voorstellen ingediend.

ENGELAND
De Engelse minister van buiten-

landse zaken maakte bekend dat
zijn land bereid is Rusland het

In Argentinië
PERON WINT VERKIEZINGEN

De Argentijnse regering heeft
de verkiezingen in de provincies
waar aanhangers van de verdre-
ven president Peron de overwin-
ning hebben behaald ongeldig ver-
klaard. Tevoren had president
Frondizi onder druk van de mi-
litaire leiders de betrokken pro-
vincies rechtstreeks onder het ge-
zag van de federale regering ge-
steld. Het invloedrijke Peronisti-
sche vakverbond heeft geprotes-
teerd tegen wat wordt gedoemd de
ontkenning van de verkiezings-
uitslagen. Ook de voorzitter van
Frondizi's partij betoogde ,dat de
wil van de kiezers moet worden
geëerbiedigd.

De Argentijnse regering heeft het
ontslag aanvaard van de minister van
binnenlandse zaken, Alfredo Vitolo endiens onderminister. Vitolo had weten
te bereiken dat de Peronisten aan deverkiezingen mochten deelnemen. Hij
verwachtte, dat president Frondizi des-
ondanks een grot? overwinning zou be-halen. Inmiddels heeft ex-premier Pc-

Ron, die sedert twee jaar in Spanje
woont, talrijke gelukwensen ontvan-
gen, o.a. van Algerijnse vakbondleiders:

BREUK TUSSEN FRONDIZI EN LEGER

Nader wordt nog gemeld dat in Argen
tinië een breuk dreigt tussen president
Frondizi en de strijdkrachten. Dezelaatsten hadden na de verkiezingsover-
winning van Peronisten in vijf provin-
cies de macht overgenomen. Later kwa
men daar regeringscommissarissen voor
in de plaats, die vergaande bevoegdhe-
den kregen, maar v_lö_i«s gewoonlijk
goedingelichte kringen zal het leger
weigeren de macht af te staan.

Nederland In
Cannes met 2 films

Nederland zal op het filmfestival in
Cannes dit jaar vertegenwoordigd zijn
met de film "PAM" van Herman vander Horst en "BIG CITY BLUES" van
Charles Hugenot van der Linden. Ditis meegedeeld door staatssecretaris
Scholten.
Het festival in Cannes wordt gebovd.r:
van 7 t'rn. 21 mei.
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voordeel van de jongste militaire
kernproeven te laten, maar dan
moet de S.U. een kernstop <ver-
xooa S3i%uvxvb' i3ui uauayaj. Bvxp
internationaal toezicht. De Britse
minister steunde de plannen, die
zijn Amerikaanse collega, Dean
Rusk, vorige week had ingediend.

INDIA

Daarna kwam de Indiasche minister
van defensie, Mennon, aan het woord.
Hij stelde voor in neutrale landen pos-
ten op te stellen ter controle op het sta-
ken der proeven. Dit idee kon naar
Mennon's mening gezien worden als de
oplossing voor het probleem van de con
trole op de kernontwapening, maar En-
geland en Amerika hebben zich on-
middellijk verzet.
Lord Home zei nog, dat inspectie op
een plaats waar een kernontploffing
vermoedelijk was gebeurd, noodzakelijk

De Zweedse minister, Unden, vroeg
Rusland en Amerika geen proeven te
ondernemen zolang de conferentie aan
het werk was.

Radioprogramma
WOENSDAG 21 MAART 1962
20.00 Klok, program, overzicht, nieuws,
20.20 Actualiteiten of gram. muziek,
20.30 Radiorama, eèn gevarieerd pro-
gramma van Henk Kamperman 22.00
Wat de pers ervan zegt, 22.10 Ensem-
ble "Serenade" olv. Lex Vervuurt, 22.30
Max Greger en zijn dansorkest en de
zanger Gus Baekus, 22.45 Nieuws in het
kort — Woord ter overdenking. 23.00
Sluiting.

MALARIABESTRIJDING
De wijken Berg en Dal, Hama-

di, Santa Rosa en Tasangka heb-
ben de laatste maand een zo hoog
aantal gevallen van malaria opgele
verd dat vart een lichte epidemie
kan worden gesproken. De afde-
ling Malariabestrijding van DGZ
is na plaatselijk onderzoek tot de
conclusie gekomen dat deze epi-
demie voornamelijk veroorzaakt(
is door de wel zindelijke, doch niet
erg verstandige gewoonte om de
muren der huizen van tijd tot tijd
een sopje te geven. Het is nl. een
bewezen feit dat de door de spuit-
ploegen van deze dienst zo zorg-
vuldig opgebrachte laag DDT., in-
dien ze bij schoonmaakbeurten
wordt gespaard, in staat is om
stadswijken als deze geheel vrij te
houden van malaria. Uiteraard kan
niet vermeden worden dat hier en
daar een wand van DDT wordt
ontdaan, door verbouwingen, ver-
ven, e.d., doch schone wanden le-
veren gevaar op voor de gezond-
heid van de bewoners en die van

de omwonenden. De grens van het
toelaatbare is thans in dit deel van
Hollandia duidelijk overschreden.
De afdeling Malariabestrijding
dringt er dan ook bij alle inwoners
van Hollandia nogmaals op aan, de
wanden van hun huizen niet van
DDT te ontdoen.

Grote tablettencampagne

Ter bestrijding van de epidemie
zal op 22 maart a.s. des namid-
dags tussen 15.00 en 22.00 uur in
de stadswijken Berg en Dal, ten
zuiden van het voetbalveld, Hama-
di, Tasangka en Santa Rosa een
tabletten-campagne worden gehou
den, waarbij alle kinderen en vol-
wassenen een dosis chloroquine/
daraprim zullen ontvangen, welke
onmiddellijk dient te worden in-
genomen. De betreffenden worden
verzocht die dag gedurende de bo-
venstaande uren thuis te blijven.
Het is in het belang van Uzelf en
dat van Uw wijkgenoten!
Zij, die van hun wanden de DDT
hebben verwijderd, of nog niet be
spoten wanden in huis hebben,
dienen dit dan tegelijkertijd op te
geven, zodat hun huis snoedig daar
op opnieuw bespoten zal kunnen
worden.

Kennedy erkent
Japans recht

President Kennedy heeft grote be-
voegdheden verleend aan de inheemse
bestuursorganen op Okinawa en de an-
dere Ryukyu-eilanden die Japan in
1945 aan de Verenigde Staten moest af
staan.
Kennedy zal heti Amerikaanse Congres
vragen de economische hulp aan deze
eilanden uit te breiden. De Amerikaan-
se president erkent opnieuw dat Japan
nog steeds een zekere mate van sou-
vereiniteit over deze gebieden heeft.
Hij maakit duidelijk dat de Japanse
souvereiniteit geheel zal worden her-
steld zo gauw de westelijke defensie-
belangen de ontruiming van de mili-
taire bases op deze eilanden mogelijk
maken.

PAKISTAN
Bij een gasontploffing in oost-Pakis-

tan zijn meer dan 100 mensen om het
leven gekomen. Er zijn 100 zwaar ge-
wonden. De ramp gebeurde in de plaats
Syleb, ongeveer 200 km van Dacca.
Uit een pa's aangeboorde bron stroom-
de aardgas, die vermoedelijk door een
brandende sigaret tot ontploffing kwam.

Korte berichten
Noord-Groenland — De Amerikaanse
luchtmacht heeft ontdekt dat een be-
langrijk deel van het noorden van
Groenland dat ijsvrij is, vele uitsteken-
de natuurlijke noodlandingsterreinen
blijkt te bevatten.
Frankrijk — Drie nog ongehuwde zus-
ters in St. Etienne hebben bericht van
een notaris in Athene gehad dat zij
sinds 1936 erfgenamen waren van een
enorm kapitaal, dat hun grootvader van
moeders zijde, van wie de familie de
laatste veertig jaar van zijn leven niets
meer had gehoord, had nagelaten. Deze
grootvader had dit kapitaal, dat in de
loop der jaren was aangegroeid tot 800
miljoen dollar (f. 3 miljard), te danken
aan goudvondsten in«Alaska.

Nederland — De ministerraad heeft in
principe zijn goedkeuring gehecht aart
een grondwetswijzigingsvoorstel van de
minister van binnenlandse zaken, mr.
Toxopeus, tot verlaging van de kiesge-
rechtigde leeftijd van 23 tot 21 jaar.

3ilmiti'Mjrnmma
ORDENT THEATER

vertoont heden voor het laatst
"THE FLESH AND ïIHE FIENDS"

met Peter Cushing en June Laverick.
Het sinistere verhaal van Burke en
Hare, moordenaars voor de wetenschap.

18 jaar.
Hollandia-Binnen: "MAN IN THE NET"
met1 Alan Ladd. 18 jaar.
Hollandia-Binnen morgen: "SHAKE
HANDS WITH THE DEVIL" met Ja-
mes Gagney. . 18 jaar.

REK THEATER
vertoont slechts voor een dag de film

"JAN'IJES OP TAHITI"
met Karlheinz Böhm, Claus Bieder-
staiedt en Walter Giller.
Hier is het leven en feest. Uitbundig
dansende Hoela-meisjes, het bloedprik-
kende rithme van de Zuidzee trommen
en vier verliefde Robinsons die ander
half jaar alleen zeewater hebben ge-
zien. Hedenavond in Rex. 14 jaar.
Hollandia-Binnen heden de film:

"THESE THOUSAND HILLS"
18 jaar.

jAnéco
kleinbeeld kleurenfilm weer
verkrijgbaar bij

Qebr. ïïerlaak
Haast U. !

_-_-__-_a___________K_i-___i____________n_____> ■_■■__■

Met vreugde en dankbaarheid geven
wij kennis van de geboorte van ons
zoontje en broertje

Viinceiït Hei/iCt Pietce
Hollandia, 20 maart 1962.
Dr. P.J. v an Dooren,
J.W.L.M. van Dooren-Nederkoorn,
Marcel.

no. 7246

(Vervolg van pag. 1)



REVOLUTIE DER WETENSCHAP
EN DEMOCRATIE

De noodzaak van
volksvoorlichting

De wetenschap stelt thans de de-
mocratie ernstig op de proef.
President Kennedy heeft het Ame
rikaanse volk meegedeeld dat het
de hervatting van de kernexplo-
sies onder ogen moet zien en be-
grijpen. Maar hoe kan het volk
dat?
Jefferson stelde — en Kennedy is
het daarmee wel eens — dat er
geen veiliger bewaarder van de-
uiterste klachten van de samen-
leving is dan het volk zelf.
Maar hoe kan de bevolking een
besluit begrijpen als de deskun-
digen zelve het niet eens zijn over
de feiten en fel van mening ver-
schillen over de interpretatie er-
van?

Onmiddellijk na Kennedy's aankon-
diging van het besluit de proeven te
hervatten, interpreteerde de Britse re-
gering dit op andere wijze dan de Ame
rikaanse ontwapeningsdeskundige W.C.
Foster, terwijl een woordvoerder van
het Witte Huis een derde soort uitleg
gaf. Be, reden hiervan is, dat zelfs de
wetenschapsmensen voor het bepalen
van hun oordeel maar gedeeltelijk op
feiten kunnen afgaan en verder moeten
steunen op "extrapolaties" van die fei-
ten. Maar er is nog iets anders: het
oordeel heeft in sommige opzichten
niets met de feiten te maken doch is
geheel afhankelijk van de uitlegger der
feiten. Dit verklaart, waarom de pes-
simist Edward Teller het anders ziet
dan de optimist Hans Bethe. Sommige
bekwame wetenschapsmensen gjeloven
eerlijk dat de Russische proeven in de
afgelopen herfst wijzen op grote voor-
uitgang naar een anti-raketwapensys-
teem (waardoor de Verenigde Staten
sterk in het nadeel zouden komen); an-
deren echter geloven al even ernstig
dat dit wel mogelijk maar niet waar-
schijnlijk is, en dat men op basis van
deze onwaarschijnlijkheid niet tot her-
vatting van de Amerikaanse proefne-
mingen mag besluiten.

Kennedy stond dus voor dit di-
lemma en zelfs voor hem, die toch
volkomen ingelicht is, was het be-
sluit zeer moeilijk te nemen. Een
van zijn adviseurs, die urenlang
met de president de zaak besprak
vertelde later vooral onder de mi-

e zijn gekomen van de gro-
te ernst waarmee Kennedy het
juiste antwoord had gezocht. Nim-
mer heeft een president zulk een
belangrijk besluit moeten nemen
op de basis van zo weinig betrouw
bare (gegevens.

Maar tenslotte gaven niet weten-
schappelijke gegevens en extrapolaties
de doorslag, maar was het een kwes-
tie van zelfstandig denken en overwe-
gen. Kennedy moest zijn beslissing ne-
men op basis van ongefundeerde gis-
singen, nl. of hij het ergste of het bes-

te moest hopen van de Russische mo-
tieven.
Hij besloot tenslotte het ergste te ver-
wachten.
De naoorlogse geschiedenis van
de Amerikaans-Russische betrek-
kingen rechtvaardigt dit. Had hij het
beste verwacht, dan zou hij de veilig-
heid van de Verenigde Staten in de
waagschaal hebben gesteld; nu hij het
ergste verwacht, heeft hij zich op zijn
minst bereid getoond zijn constitutio-
nele verantwoordelijkheid om de natie
te verdedigen op zich te nemen.
De reactie in de Verenigde Staten is
gunstig geweest. Sommigen hebben ge-
protesteerd maar de meesten hebben
het aan de president overgelaten zon-
der het probleem te zien of te begrij-
pen. En dat doet ons de vraag stellen,
die reeds eerder door Jefferson was
gesteld.
Jefferson had, na hetgeen reeds hier-
boven van hem geciteerd is, daaraan
toegevoegd: Als we menen, dat, het
volk niet genoeg ontwikkeld is om zich-
zelf langs gezonde richtlijnen te bestu-
ren, dan, om dit te verhelpen, moet
men dit bestuur niet van het volk af-
nemen, maar het een oordeel doen vor
men door onderricht.
Dat nu heeft Kennedy twee weken te-
rug proberen te doen.
En daarmee heeft hij de meeste men-
sen en het grootste deel van de poli-
tieke oppositie mét zich meegekregen.
Maar desalniettemin was Jeffersons
ideaal niet vervuld. Zelfs de pers, die
gewoonlijk beweert alles te weten,
wist dat zij niet alles wist en dit ook
niet kon weten, en liet de zaak maar
aan het Witte Huis over. Maar dat was
niet de bedoeling van Jefferson.

(New Vork Times)

Ingezonden
De heer Rumasev maakt zich vrese-

lijk bezorgd over de kopzorgen die de
Nederlanders hebben vanwege het
eeuwige gedreig van Soekarno en vind
het een goed plan dat Indonesië) het
bestuur over Papoea Barat voor vijf
jaartjes overneemt en daarna zullen
dan de Papoea's moeten beslissen of ze
zelfstandig willen staan of zich bij In-
donesië! aansluiten. Mocht Indonesië
zich niet aan haar belofte houden, dan
wil de heer Rumasev de strijdbijl op-
graven en dan desnoods met pijl en
boog en speren gaan vechten en offers
brengen en ons bloed laten vloeien,
want een op deze wijze verkregen zelf-
standigheid is Verheven.

En ik zou aan de heer Rumasev willen
vragen: "Hoe heet die film", want die
wil ik beslist gaan zien; zo vol medele-
ven; zo heerlijk naief en zo opwindend.
Ik zie ons al met pijl en boog tegen de
ratelende Indonesische mitrailleurs op-
stormen en onze offers brengen. We
laten al het bloed wat onze natie rijk
is (zegge en schrijve 3,5 miljoen liter.)
vloeien als door een koffiezeef en dan

dan zijn we zelfstandig, zegt
de heer Rumasev. Alleen jammer dat
we er dan zelf niet meer bij zijn. Onze
zelfstandigheid moet verworven wor-
den zoals het in Indonesië en India (in
een adem) is gebeurt, zo gaat heer Ru-
masev verder. Nu gaat de film enkele
tientallen jaren ferug, want in India
ging het vrij vredelievend te werk.
Daar hadden we Ghandi, die voor zijn
volk opkwam; voor zijn volk in hon-
gerstaking ging ;voor zijn volk de ge-
vangenissen in- en uit vloog en ten
slotte voor zijn volk stierf. Maar India
werd vrij en zelfstandig zonder HAAT
en vereert tot op heden nog steeds het
Engelse Koningshuis, dat bij wijze van
spreken, waar ook in India, op straat
zou kunnen overnachten, zonder dat
hen een haar gekrenkt zou worden. In
Indonesië, had men voor de zelfstandig
heid eigenlijk helemaal niet behoeven
te vechten, als men na de Japanse ca-
pitualiie rustig met de Nederlanders
had samengewerkt aan de opbouw van
het land. Na ca. 15 jaren, dus zo om-
streeks deze tijd, was mijn inziens In-
donesië dan weer helemaal opgebouwd
en economisch een land om van te wa-
tertanden. De belofte van Hare Majes-
teit Koningin Wilhelmina, uitgesproken
nog voor de 2e Wereldoorlog, zou dan
in vervulling zijn gegaan. Maar Soe-
karno had toen reeds andere planneti
vanwege zijn persoonlijke haat jegens
de Nederlanders. In deze haatcampagne
sleept hij nu het gehele Indonesische
volk van 95 miljoen zielen mee en gaat
uiteindelijk daaraan _en gronde.
Indonesi| kan niet zonder buitenlandse
hulp; Indonesië is nu een leeg en uit-
geteerd land dat zelfs met verlangen
naar onze Sago-bomen kijkt, die wij
al bijna niet meer nodig hebben. Indo-
nesië verteert van HAAT tegen alles
wat Nederlands is en zelfs ge-escor-
teerd door een heel Regiment Huzaren
van Boreel is geen Nederlander daar
meer veilig. En Indonesië) is zelfstandig
tenminste voor zover de Russische ket-
ting dat toelaat.
Slot analyse: In India leed een man
voor een miljoenenvolk;
In Indonesië lijdt een miljoerienvolk
voor een man.
De heer Rumasev ziet daar geen ver-
schil in, want volgens Soekarno is er
geen woord Fransch bij. Wat een film.
EINDE.
De Nieuw Guinea Koerier beleefd dank
zeggend voor de plaatsruimte,

P. Kereutha
Adviseur Partij Kena Uw Embai.

VACCINATIE TEGEN KINDERVERLAMMING
Voor Sentani: maandag 26 maart 's ochtends 11 — 12 uur op de
polikliniek Sentani.
Voor Holl.-Binnen: Maandag 26 maart 's middags 5 — 6 uur op
de polikliniek Holl.-Binnen. i
Voor Hollandia: Maandag 26 maart 's middags 5 — 6 uur op de
polikliniek Haven.
Vaccinatie-boekje meebrengen. j



REINIGINGSDIENST BEKENDMAKING HOLLANDIA
Met ingang van maandag 26 maart 1962 wordt het huisvuil te Hollandia tweemaal per week opge
haald, en wel op de volgende dagen:

|
Wijk Dagen vuil ophaal_ j

omvattende: A.P.O. complex, Haven complex, Overtoom, Bonte- Maandag en donderdag.
Dorp, Witte Olifant, Werf-complex, Kloofkamp en Centraal Zie- (Centr. Ziekenhuis op alle werk-
kenhuis dagen)..

ir
omvattende: Polimac 1, 2, 3, en 4 Maandag en donderdag

ïïi Iomvattende: Berg en Dal, Tasangka, Santa Rosa en Entrop Hoeve Maandag en donderdag

iv
omvattende: Zeevaartschool, Hamadi boven/beneden Dinsdag en vrijdag

V
omvattende: v. Heutzkamp 1, 2, 3,en 4 en Witte Rotsweg Woensdag en zaterdag

VI
omvattende: Varen-vallei,. Hemelpoort, Noordwijk-boven t/m Ma-
rijke-straat en Boslaan Maandag en donderdag

VII |
omvattende: Noordwijk-beneden, v.d. Goeslaan, Beatrixlaan t.m.
Zeezicht + kantoren Dok 11/IV Dinsdag en vrijdag

VIII I
omvattende: Dok 8/9 landzijde Dinsdag en vrijdag

IX |
omvattende: Dok 8/9 zeezijde + Base-G. Woensdag en zaterdag

Voorts moge worden gewezen op het volgende:
1. Men wordt verzocht het vuil niet naast, doch in de vuilnisdrums te deponeren!
2. De vuilnisdrums moeten worden geplaatst bij de uitritten, aan de rand van de openbare weg. Vuil

nisdrums die op de erven staan worden niet geledigd.
3. Verzocht wordt geen zand en stenen in de vuilnisdrums te werpen.
4. Bomen en grote takken worden niet meegenomen, groter hout dient in stukken te worden ge-

hakt zodanig dat het in de vuilnisdrums past.
5. In het belang van de volksgezondheid dienen de vuilnisdrums met de daarvoor beschikbaar ge-

stelde houten deksels te worden afgesloten.
Voor verdere inlichtingen en eventuele klachten belle men telefoon no. 118 Hla., . Hollandia, 21 maart 1962

Het Hoofd van Plaatselijk Bestuur

INTERVAM N.V.,
vraagt voor haar kantoor te Hollandia een

Sollicitaties dagelijks van 08.00 — 12.00 u. kantoor Intervam N.V.
Overtoom.

■_____---__-MM-i--__M^H^B_-----_HH^^Hi^H>i^Ea3IBB^^Ha^a^BIIIHHIBB^Hll^^^^^^^Haalallllßa>l>lß^

UZQ'&tïUtl- Te koop: Quonset dakzink 5V_ tot 12"
met bogen, gordingen, hoek- en U-ijzers

Moreenavond bij EDO, aanvang 20.00 stalen destilleerketel. NIMROD.
uur no. 7250 no. 7243

H.B.S. Clubgebouw zaterdag 24
maart, Dansavond met muziek van

"Ike HoclÜM^. Deuiló"
Aanvang 21.00 uur.

Ontvangen: Communie kransjes,
witte corsages, Plastic kinderschoe
nen en herenzakdoeken.
Opruiming: Textra en Kerko he-
renshirts, wollen en katoenen stof
fen.

Winkel Difsma
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