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Kaisiepo bij vertrek naar Afrika
"Regering gewezen op
gevaren in Plan=Bunker"

Van Schiphol vertrokken gister-
middag vier leden van de Nieuw
Guinea Raad, die in Nederland be
sprekingen hebben gevoerd en de
heer Kaisiepo beantwoordde vra-
gen van de daar aanwezige verslag
gevers. Zijn antwoorden werden
vertaald door de heer Torey. Deze
zei onder meer:

„De eisen van Indonesië, gesteld aan
de Nederlandse Regering en het volk
van Nederland, opdat het Papoea-land
en volk aan haar zal worden overge-
dragen zijn beslist in strijd met de rech
ten van de mens en bepaald in strijd
ook met de wil van ons, Papoea's, om
zelf ons lot te bepalen. De commissie
heeft aan de Regering in Den Haag
en aan de vaste commissies uit de
Tweede en Eerste Kamer uitgelegd, dat
het plan-Bunker een gevaar betekent
voor het lot van ons Papoea-land en
-volk en voor de vrede in de hele de-
mocratische wereld. Daarom wijzen wij
Papoea's het voorstel van de heer Bun-
ker met kracht af om redenen, zoals
U die in de kranten hier te lande hebt:
kunnen lezen.
LANGS EEN OMWEG

Onze commissie en ons volk zien het
plan Bunker als een vriendelijkheid, die
langs een omweg het recht, dat Neder-
land heeft om ons Papoea's op te voe-
den, wil verzwakken om aan de Indo-
nesische regering de mogelijkheid te ge-
ven ons land, West Papoea, binnen te
komen".
Vervolgens werden een aantal redenen
op grond waarvan Indonesië meent, dat
het Papoea-land aan de Republiek dient
te worden overgedragen, ontzenuwd.
BUITEN INDONESIE

«Tenslotte dames en heren, verklaar
ik met de meeste nadruk, dat wij Pa-
poea's ons bewust zijn van ons recht,
onze eigenwaarde en ons volk en we
weten, dat het recht ons door God ge-
Steven is. Daarom zullen wij ons recht
handhaven en handhaven wij ook dat
de Nederlandse Regering het bestuur

over ons blijft voeren in welke om-
standigheden ook. Eens buiten Indone-
sië, altijd buiten Indonesië".

De leden van de Raad vertrokken
daarna naar Afrika om een bezoek te
brengen aan de landen Senegal, Ivoor-
kust, Dahomey en Opper Volta.
Mogelijk ook zullen «jnkele Engelsspre-
kende landen in dit werelddeel worden
bezocht.

Algerijnen vergelden
O.A.S. terreur

In Algiers zijn gisteravond Mos-
lims overgegaan tot vergeldings-
acties tegen de Europeanen.
Enkele Moslim-commando's raas-
den door de buitenwijken en scho-
ten met machinepistolen op voor-
bijgangers. Zij gooiden ook hand-
granaten. Volgens de eerste berich
ten zijn hierbij zestien Europea-
nen om het leven gekomen.
Ook bij acties van de OAS vielen
er weer slachtoffers. De hoofdcom-
missaris van politie in Algiers

heeft een uitgaansverbod afgekon-
digd van zeven uur gisteravond
tot vanmorgen zes uur.

Soekarno ongedeerd
na mislukte aanslag

De Indonesische president Soe-
karno heeft voor de vierde keer
in vijf jaar een aanslag overleefd.
Toen de president deelnam aan een
gebed in de moskee van zijn pa-
leis werden er enkele schoten op
hem afgevuurd door een lid van
de Darul Islam, een beweging die
van Indonesië een Islamitische
staat wil maken. De kogels misten
de president, maar enkele anderen
werden gewond, onder wie de voor
zitter van het Indonesische par-
lement.
De aanslag had plaats juist op het
ogenblik, dat Soekarno een toe-
spraak zou houden. De president
zag daar na het gebeurde van af
en minister van defensie, Nasoe-
tion, nam zijn taak over.
Deze repte niet van de aanslag en
sprak over de noodzaak van natio-
nale eenheid.

WEER PARA'S GELAND BIJ
FAK-FAK

VERSTERKINGEN WORDEN AANGEVOERD

Van het Gouvernements Voor-
lichtings Bureau vernemen wij:

Hedenmorgen om 06.30 uur
plaatselijke tijd heeft wederom
een luchtlanding door Indofiesi-
sche parachutisten in de omgeving
van Fak-Fak plaats gevonden.
De operatie werd uitgevoerd met
behulp van tenminste vier Dako-
ta's. De dropping geschiedde in

twee golven. Een golf vloog be-
noorden Fak-Fak en heeft daar
zijn lading uitgeworpen, terwijl
een tweede golf ten zuiden van
Fak-Fak langs vloog.
Waargenomen is, dat deze laatste
golf een veertigtal parachutisten
vlak oost van Fak-Fak heeft uit-
gegooid. Door eigen strijdkrachten
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werden twee Indonesische Mit-
chells, die ter dekking van deze
luchtvloot dienden, onder vuur ge-
nomen en verdreven.
De Commandant der Strijdkrach-
ten in Nederlands Nieuw Guinea
heeft de geëigende maatregelen,
genomen door. versterkingen aan
te voeren ter vernietiging van 'deze
Indonesische troepen.

VOOR DE T.V.
In Nederland teruggekeerd schreef de

heer Van Kampen niet alleen (enige
grote artikelen in de Nederlandse pers
over de Toegoenezen maar hij nam ook
contact op met de Nederlands Christe-
lijke Radio Vereniging om de moge-
lijkheid van een televisie-filmpje over
de Toegoenese-gemeenschap te bespre-
ken.
Deze mogelijkheid bleek te bestaan, te-
meer daar de Toegoenezen weer in het
nieuw* waren gekomen door de toe-
stemming van de Surinaamse regering
voor de toelating van de Toegoenezen.
Het is de zoon van de heer Van Kam-
pen, de cineast Warry van Kampen,
die tesamen met zijn vrouw als "script
girl" en twee assistenten, zaterdag en
zondag druk in de weer is geweest om
opnamen te maken voor het 20 minu-
ten durende t.v.-filmpje, dat de NCRV
bij de Afdeling Filmproductie van Be-
volkingsvoorlichting heeft "besteld".

GEMEENSCHAPPELIJK
Zaterdagmiddag begon de heer Van

Kampen jr. met enkele opnamen van
de gemeenschappelijke werkzaamheden,
die door de dorpelingen van tijd tot
tijd uitgevoerd plegen te worden. On-
der leiding van het dorpshoofd Abra-
hamsz hakten de dorpelingen nieuwe
treden voor de trap, die dwars door het
tegen de helling opgebouwde dorp loopt.
De treden zijn in de rode aarde uitge-
graven en op gezette tijlden moeten
weer nieuwe treden "uitgehakt" wor-
den. De heer Abrahamsz blies tijdens
het graven op een enorme schelp de
maat, die voor de met "patjols" uitge-1
ruste werkers de snelheid bij het hak-
ken aangaf. Hierna gaven de dorpelin-
gen voor de 16 mm camera van de heer
Van Kampen een demonstratie in het

aanleggen van het eigen waterleiding-
net. Ook dit gebeurde, evenals het gra-
ven, onder grote hilariteit. Op een
gegeven ogenblik had men een buis
opengemaakt waar het water met
kracht uitspoot. Het nam vier, tenslot-
te tolaal doorweekte mannen om de
buis weer te sluiten.

SPONTAAN
Ook zondag bij het filmen van de

kerkdienst en van het openluchtfeest
hadden de filmmakers niet te klagen
over gebrek aan "lfife"-opnamen!. De
spontaniteit en de sportiviteit waarmee
de Toegoenezen meewerkten aan de ve-
le repetities, die de heer Van Kampen
alvorens tot filmen over te gaan, liet
houden, is bepaald kenmerkend voor
de geest, die onder deze mensen woont.

's Avonds bij het licht van
schijnwerpers vierde de Toegoe
gemeenschap een van haar vele
feesten. De heer Abrahamsz leidde

op zijn viool het krontjong-orkest
en zong met een andere zanger een
oud Portugees lied. Het publiek
bestond uit in mooie Javaanse kle-
dij gestoken vrouwen en uit vele
kleine kinderen.
Bij dit feest was er echter de ca-
mera om alle voor het Toegoe-dorp
zo gewone maar voor de buiten-
wereld zo interessante en grappi-
ge voorvallen te registreren.
Zodra de filmopnamen en monta-
ge klaar zijn zal de heer Van
Kampen sr. de film bij het Neder-
landse t.v. publiek inleiden. Zoals
al bij véle niet-Toegoenezen de
Toegoe-gemeenschap een bijzon-
der plekje in het hart heeft gekre-
gen, zo zullen ongetwijfeld vele
kijkers, die straks de beelden uit
het Toegoe-bestaan op hun scherm
zien nog meer dan eens terugden-
ken aan dit groepje Hollandianen
die in en toch ook weer buiten
onze „stad" leven.

GEEN GESCHENKEN
Die dingen werden hier samenge-

bracht om daarmee de oorlog te win-
nen, niet om aan de mensen van Nieuw
Guinea te geven.
De oorlog was voorbij, de Amerikanen
zijn naar huis gegaan. Sinds die tijd
zijn er geen nieuwe dingen meer ge-
komen. We zijn niet van plan om weer
allerlei dingen te brengen — jullie moe-
ten werken en jezelf helpen.
Amerika komt niet terug om jullie al
de dingen te geven, die jullie willen
hebben. Hoe eerder jullie dat geloven
hoe eerder jullie zullen beginnen iets
voor jezelf te doen. Ik heb met Pa-
poea's in andere districten gesproken
en ze stelden allemaal dezelfde vraag.
Het antwoord is nee.

Ik heb verhalen -gehoord, dat jullie
prauwen hebben verbrand omdat jullie
dachten, dat nieuwe prauwen en ande-
re dingen uit de hemel en uit de grond
zouden komen.
Nog nooit is dit gebeurd, zelfs ofschoon
sommigen van jullie volk verteltfen,
dat het zou gebeuren. Wanneer jullie
dingen voor niets wensen en hopen te
bezitten, waarom wensen jullie dan
niet dat er een vis uit de oceaan komt,
in het vuur springt en zichzelf voor
jullie kookt. Jullie weten dat dit niet
zal gebeuren. Jullie wensen toch ook
niet, dat er met tovenarij een nieuw
huis zal komen. Jullie weten, dat jul-
lie het moeten bouwen.
Alsjeblieft schei uit met het wensen,
bidden en geloven dat er door tovenarij
geschenken zullen komen. Dat gebeurt
niet.

N.C.R.V. laat T.V.- filmpje over
Toegoenezen maken

Dat het spreekwoord, kleine
oorzaken hebben grote gevolgen
nog steeds op gaat blijkt wel uit
het volgende verhaal: Half febru-
ari verjaarde de heer Michiels, een
Toegoenees uit het Toegoenese-
dorp hier ter plaatse. Een van de
gasten die het feestje, dat voor
deze gelegenheid gegeven werd,
bijwoonde was de heer J. „Vic" de
Bruijn. Aangezien de heer De
Bruijn meende1 dat dit net iets
was voor de journalisten schrijver-
Van Kampen, die in verband met
zijn tournee door West Papoea
juist in Hollandia was, werd de
laatste uitgenodigd mee te gaan.

Al direct bij deze kennismaking met
de Toegoenezen zag de heer Van Kam-
pen vele mogelijkheden voor krant en
televisie in de ontheemde en staten-
loze Toegoenezen, die bovendierii ojf
unieke wijze bleken samen te leven.
Wat de Toegoenezen echter dubbel in-
teressant maakte was het feit, dat ze
als christengemeenschap, die al drie-
honderd jaar onder Nederlands bestuur
had gestaan, nog steeds geen Nederlan-
ders waren, hoewel zij reeds geruime
tijd met verzoeken om naturalisatie be-
zig waren. Daarbij kwam hun verzoek
om zich in Suriname te mogen vestigen
als een extra wetenswaardigheid.

Amerikaan bestrijd "CARGO CULT"
onder Australische Papoea's

Een van de leden van de V.N.
commissie, die op het ogenblik
Australisch Nieuw Guinea bezoekt
is de Amerikaan Nucker.
Op zijn tournee met de commissie
door Australisch' Nieuw Guinea
werd hij verscheidene malen ge-
vraagd wanneer de Amerikanen
weer terug zouden komen met hun
vele geschenken voor de Papoea's,
zoals dat 16 jaar geleden het geval
was geweest.
De Amerikaan, kennelijk al het
vragen moe, hield tenslotte het vol
gende (moraliserende) betoog:

Wij zouden onze vriend Australië
niet willen kwetsen door er in toe te
stemmen weer naar Nieuw Guinea te
komen eenvoudigweg omdat jullie ons
dat vragen.
Toen Amerika hier was, was dat om-
dat er een oorlog. was en we brachten
veel dingen hier naar toe om daarmee
de oorlog te winnen. Al die dingen wa-
ren gemaakt door de Amerikanen en
zij waren betaald door de Amerika-
nen.

MET AUSTRALIERS SAMENWERKEN
Jullie moeten met de Australiërs en

met elkaar samenwerken om jullie land
te helpen ontwikkelen tot het voor jul-
lie en je kinderen een betere plaats zal
zijn om er te wonen. Ik ben blij, dat
ik met deze commissie naar jullie heb
kunnen komen en ik hoop, dat ik door
deel uit te maken van de commissie
het volk van New Guinea kan doen be-
seffen, dat het op moet houden met
denken aan de terugkomst van de Ame
rikanen, waarbij weer allerlei dingen
weggegeven zullen worden.

(Vervolg van pag. 1)



Indonesische tabaksveiling
in Bremen geopend

Vrijdag is in de Europa-haven
van Bremen de tabaksbeurs ge-
opend, die voor de veiling van In-
donesische tabak werd gebouwd.
Het project is in opdracht van de
in Bremen gevestigde „Tabakse",
een maatschappij, waarin Indone-
sische en Duitse handelsonderne-
mingen in ruwe tabak gelijke aan-
delen hebben.
Het gebouw heeft ongeveer 9 mil-
joen DM gekost. Het huisvest ma-
kelaarsbureaux en een veilinghal
van 123 meter lengte en 25 metei
breedte, die ongeveer in negentig
kleine taxatieruimten kan worden
verdeeld. Dat de bouwkosten zo
hoog zijn, wordt verklaard door
het feit dat het gebouw een dak
heeft, waardoor alleen vanuit het
Noorden licht kan binnenvallen.
Dit is nodig om de tabak bij neu-
traal en gelijkblijvend licht te be-
oordelen. Bovendien is er een kli-
matologische installatie aange-
bracht, die een gelijkmatige tem-
peratuur garandeert, wat even-
eens noodzakelijk is voor het taxe-
ren van de tabak. De beurs wordt
op 17 mei met de eerste veiling in
gebruik genomen. De tabaksmarkt
in Bremen is in handen van de
Deutsch-Indonesische Tabakshan-
delsgesellschaft.

Bij de opening herinnerde de Indo-
nesische ambassadeur in de bondsrepu-
bliek, dr. Loekman Hakim, aan de moei
lijkheden die zijn ontstaan door de ver
plaatsing van de tabaksmarkt van Ne-
derland naar de Bondsrepubliek. Hij
zei dat Indonesië bij de pogingen ter
verbetering van de deviezensituatie
door de EEG is achtergesteld, doordat
de buitentarieven van de Europese eco
nomische gemeenschap zijn vastgesteld
zonder rekening te houden met de bui-
ten de gemeenschap staande landen.

Dit is des te betreurenswaardiger, al
dus dr. Hakim, omdat» de West Euro-
pese markten traditionele afzetgebieden
zijn voor Indonesische produkten. Hij
legde er de nadruk op dat Indonesië
de ontwikkeling van de gemeenschappe
lijke markt sedertdien met grote be-
zorgdheid en ongerustheid volgt. Hoe
sterker deze markt zich ontwikkelt, hoe
sterker zullen de mogelijkheden voor
de afzet van de Indonesische produkten
als gevolg van hoge douanerechten en
andere interne maatregelen met een dis
criminerend karakter worden beperkt.
Indonesië behoort tot de onderontwik-
kelde landen, die dringend deviezen
nodig hebben voor de financiering van
belangrijke projecten. De handel heeft
voor de eilandenstaat volgens dr Ha-
kim evenwel meer waarde dan de ont-
wikkelingshulp, omdat de handel winst
oplevert en de ontwikkelingshulp ver-
plichtingen met zich meebrengt.

HONGKONG ZENDT
CHENESE

VLUCHTELINGEN
TERUG

Uit communistisch China zijn de
afgelopen weken bijna tienduizend
Chinezen de grens overgevlucht
naar Hongkong. De vluchtelingen
zijn voor het merendeel boerenge-
zinnen uit de provincie Kwantung.

De vluchtelingen werden niet tegen-
gehouden door communistische grens-
posten. De regering van de Britse kroon
kolonie Hongkong echter heeft de af-
gelopen dagen duizenden van deze
vluchtelingen opgepakt en pier tifein
naar Rood China teruggestuurd.
Volgens de kranten in Hongkong zijn
de autoriteiten in Kwantung er op uit
zoveel mogelijk mensen te laten gaan
om de slechte voedselpositie wat te ver-
lichten.

SPORT
Voetbal in Nederland

EREDIVISIE:
Willem II — Volewijckers 4—5
Ajax — Rapid JC 2—2
Blauw Wit — DWS I—2
GVAV — Enschede I—l
MVV — DOS I—l
Fortuna — PSV I—3
NAC — VVV 4—l
Volendam — Sparta I—o
Feyenoord — ADO I—l
Door het I—l gelijkspel tegen ADO is
Feyenoord er ten aanschouwe van 60.
000 toeschouwers (vergelijk Nederland-
lerland 28.000 toeschouwers) opnieuw
in geslaagd beslag te leggen op de
landstitel:.
Ook in de onderste regionen is het
pleit beslecht. Naast het reeds gedegra-
deerde Rapid dalen ook het Venlose
VVV en het Amsterdamse DWS naar de
eerste divisie af.
De stand met nog een wedstrijd voor de
boeg luidt:
Feyenoord 50 Sparta 31
PSV 17 DOS 30
Blauw Wit 41 Enschede 30
Ajax 39 GVAV 30
NAC 36 Volewijckers 30
MW 34 ADO 29
Volendam 34 DWS 26
Willem II 31 VVV 25
Fortuna '54 31 Rapid JC 20

EERSTE DIVISIE A:
Haarlem — Veendam O—O
KFC — SW fl—0
Eindhoven — Sittardia 3—3
Go Ahead — Alkmaar 4—l
Helmond — Stormvogels 2—l
't Gooi — AGOW 2—2
Leeuwarden — Fortuna I—3
DFC — DHC I—3
BW — Vitesse 2—o
Met nog twee wedstrijden te spelen
luidt de gedeeltelijke stand:

IJI SW 33I Veendam 37
DFC 36
AGOW 36I KFC 34

Zoals bekend zullen uit de beide eerste
divisies alleen de nrs. 1 t.m. 6 zich voor
de nieuw te vormen eerste divisie plaat
sen. De nrs. 7 spelen om een plaats.

EERSTE DIVISIE B:
HERACLES KAMPIOEN
Enschedese Boys — Be Quick 4—o
Heracles — Heerenveen I—o
Elinkwijk — EBOH B—2
SHS — Excelsior o—l
Limburgia — Hilversum 3—2
VSV — NOAD I—3
HDVS — ZFC 3—l
RBC — HVC 6—3
Wageningen — Wilhelmina 2—S
Heracles, de "eeuwige nummer twee"
is er dan eindelijk in geslaagd kampioen
te worden. De Almelose club zal nu
met de kampioen uit IA om een plaats
in de eerste divisie spelen.
De gedeeltelijke stand luidt met nog
twee wedstrijden te spelen:

Heracles 43 Ensch. Boys 39
Excelsior 43 SHS 36
Elinkwijk 42 ZFC 36
RBC 40 Be Quick 33
Limburgia 39

TWEEDE DIVISIE:
VELOX KAMPIOEN
Velox — Oldenzaal o—o0—0
NEC — EDO 4—o
Roda Sport — PEC s—l
Zwolse Boys — Helmondia s—o
Graafschap — Tubantia 2—o
Zwartemeer — Baronie I—o
Het Utrechtse Velox, enige jaren gele-
den als amateurkampioen van Neder-
land naar de rijen van de semi-prols
overgestapt, is kampioen.
De ploeg zal door dit resultaat het vol-
gend seizoen automatisch in de nieuwe
eerste divisie worden ingedeeld.
UVS, Zwolse Boys, PEC en Longa zul-
len naar het amateurvoetbal terugke-
ren.

Velox 36 Zwartemeer 26
Roda Sport 32 Oldenzaal 26
Baronie 31 NEC 26
ROH 30 Zwolse Boys 22
Tubantia 30 Longa 22
Helmondia 30 PEC 21
EDO 30 UVS 20
Graafschap 26

Voetbal in Hollandia
Uitslagen, standen en programma "ERE
DIVISIE:
Hercules — EDO 13 o
HBS — VBN 2—3
Juliana — DGZ afgel
iVC — SVVE afgel.

Zowel Hercules als VBN behaalden hun
eerste overwinning, waarbij vooral de
enorme zege van Hercules in het oog
springt.
Vreemd, dat in een "Eredivisie" een
club (EDO) het niet nodig vindt met
de gebruikelijke elf spelers op te ko-
men! De voetballerij in het algemeen
en de Eredivisie in het bijzonder ver-
liest door een dergelijk, van weïnïg
discipline getuigend gebaar van de
groenwitten veel van haar waarde!
Juliana—DGZ en HVC—SWE werden
in verband met de slechte toestand van
het terrein afgelast.

(Vervolg op pag. 4)



De stand luidt:
MVV 6-12 Juliana 5- 5
Spoetnik 6-11 Hercules 7- 5
HVC 6-1 i POMS 6- 4
ZIGO 6- 3 DGZ 6- 4
SWE 6- 8 EDO 6- 4
Fortuna 6- C VBN 7- 3
HBS 6- t' WIK 5- 2
Zeemacht 5- 5 SVL 6- 2

Woensdag 16 mei: Fortuna — SVL
Donderdag 17 mei- POMS — HBS Nieuw-Guinea

in de pers
Rubriek van R.N.

Wereldomroep

Nieuw Guinea was rond het
weekeind maar heel schaars in de
pers vertegenwoordigd. Toen we
alle kranten hadden doorgebladerd
bleven tenslotte alleen een paar
knipsels uit Trouw, de Nieuwe Rot
terdamse Courant en het Alge-
meen Dagblad in de hand.

Trouw publiceerde een uitvoerig uit-
treksel van de oproep' van het breedmoderamen van de Evangelisch Chris-telijke Kerk op Nieuw Guinea vooreen vreedzame oplossing van het Ne-
derlands-Indonesische conflict. De par-
lementaire redacteur van dit blad weetverder te vermelden, dat het Nederlandse kabinet op zijn wekelijkse vergade-
ring van vrijdag jongstleden nog steedsgeen definitieve beslissing over het.plan Bunker heeft genomen.
Minister Luns heeft verslag uitgebracht
van zijn besprekingen in Athene metde Amerikaanse minister Rusk, diesindsdien in Australië ook overleg heeft
gevoerd onder andere op de recenteANZUS-conferentie daar.
Volgens Trouw's parlementaire redac-
teur wacht de Nederlandse regering nupp een rapport uit Washington. Tot zo
lang, zo schrijft hij, zal er maar wei-
nig over het diplomatiek overleg bekend
worden.
De Nieuwe Rotterdamse Courant wijdde
in zijn rubriek "De Week van A tot Z*
een artikel aan het belang van de mi-
litaire Indonesische ondernemingen te-gen Nieuw Guinea. Het blad komt tolde conclusie dat hun betekenis hoofdza-
kelijk politiek is.
Waarin die politieke betekenis dan zou
liggen vermeldt het blad verder niet.Over de pogingen Nederland en Indo-
nesië weer aan de conferentie-tafel te
brengen schrijft de Nieuwe Rotterdam-
mer: de basis, waarop dit zou kunnen
gebeuren is nog altijd niet gevonden
en naarmate de tijd verstrijkt groeit
er twijfel of men wel ooit tot het ge-
wenste compromis kan komen. De be-
stellingen voor nieuwe wapens, die In-
donesië de afgelopen week in Moskou
heeft gedaan, heeft die twijfel nog aan-
gewakkerd.
Het Algemeen Dagblad meent juist uit
die wapenleveranties in zekere zin hel
tegendeel te moeten opwerpen. Efe Sov-
jet Unie zou namelijk bij de wapenle-
veranties hebben laten merken, dat zij
op het ogenblik geen gewapend conflict
in Zuidoost-Azië wenst en daarom In-
donesië minder hebben gegeven dan
het wenste. Op deze wijze zouden de
Russen druk hebben willen uitoefenen
op de Indonesiërs om toch maar in on-
derhandelingen toe te stemmen.

Onrust Indiase-C.Chinese
grens neemt toe

Communistisch China beschul-
digt India van provocatie in de
westelijke sector van hun gemeen
schappelijk grensgebied. Volgens
een nota uit Peking hebben Indi-
sche troepen in het begin van deze
maand stellingen gebouwd ten zui-
den van een op de grens liggend
meer.

Vervolgens zouden de Indische troe-
pen zijn opgerukt en een Chinese bui-
tenpost hebben beschoten. In een andere
nota verwijt Peking India dat het wei-
gert te onderhandelen over een verlen-
ging van het Indisch-Tibetaans handels
aceoord, dat volgende maand afloopt.
China beschouvÉS al deze incidenten
als een schending van de beginselen
van vreedzame coëxistentie.

Oproep van E.C.K.
onaanvaardbaar

De oproep die het Breed Mode-
ramen van de Evangelisch Chris-
telijke Kerk in Nieuw Guinea ge-
richt heeft tot de Nederlandse en
de Indonesische regering voor een
vreedzame regeling van de kwes-
tie Nieuw Guinea en eerbiediging
van de mensenrechten van de be-
woners van het gebied, is beant-
woord door gouverneur Platteel.

Deze zegt in een brief aan de Evan-
gelisch Christelijke Kerk, dat het be-
leid van de Nederlandse regering niet
verschilt van wat door het Moderamen
wordt bepleit. Het uitgangspunt van
de oproep gaat echter uit van de pre-
misse, dat zowel Nederland als Indone-
sië zich toerusten tot een oplossing van
de kwestie door middel van wapenge-
weld. Deze veronderstelling is wat Ne-
derland betreft onjuist.
Derhalve, volgens gouverneur Platteel,
is het uitgangspunt van de oproep on-
aanvaardbaar

VS. VERWERPT PHILIPPIJNSE
AANSPRAAK

President Macapagal van de Philip-
pijnen heeft zijn bezoek aan de Ver-
enigde Staten voor onbepaalde tijd uit
gesteld.
Aanleiding hiervoor is de verwerping
in eerste instantie door het Ameri-
kaanse Huis van Afgevaardigden van
Philippijnse aanspraken op oorlogs-
schadevergoeding ter waarde van 73
miljoen dollar.

s&eepaard[e
Hedenavond filmvoorstelling

"ZWARTE JACK DESPERADO"
Aanv. 20.30 uur.
Woensdag: "ELK WAT WILS"
Donderdag aanv. 20.15 uur Toneeluit-
voering: "GEVAARLIJK SPEELGOED"

«

filmprogramma
ORIËNT THEATER

vertoont heden wederom
"THE SHRIKE"

met June Allyson en José Ferrer.
In ieder huwelijk zijn geheimen. Was
haar geheim, dat ze haar man ten on-
dergang wilde brengen? Een psycholo-
gisch huwelijksdrama dat veel te den-
ken geeft. 18 jaar.
Zeepaardje heden: "ZWARTE JACK
DESPERADO" met Howard Duff.

14 jaar.

Sentani heden: "LA VERITE" met Bri-
gitte Bardot. 18 jaar

REK THEATER
vertoont heden de film met Francoise
Arnoul, Henry Vidal en Pierre Chenal
"DE VROUW EN DE VERDOEMDE '

Een film die bijzonder waardig is om
gekeken te worden. Mis deze veel be-
sproken flim niet. Heden de laatste dag

18 jaar.
Hollandia-Binnen heden de film: "THE
MAVERICK QUEEN" 14 jaar

Aan de leden van de

FILATELISTEN VERENIGING
NEDERLANDS NIEUW GUINEA

wordt bekend gemaakt, dat hedenavond
wederom de maandelijkse vergadering
en veiling in de vergaderzaal van het
ziekenhuis wordt gehouden.

no. 7608

Abonnementsprijs f 6.— per maand
f 16.— per kwartaal bij vooruitbet.

Postabonnementen
f 7.50 per mnd. — f 20.50 per kwar.

Advertentie tarieven
f 0.40 per mm. Bij contract (ten-
minste 1000 mm.) f 0.36 per mm.
Familieberichten f 0.32 per mm.

Agenten
Holl,-Binnen: Mevr. Jansen-Lentze
Ifar: Bakkerij "Braun"

(Vervolg van pag. 3)

V-L.N. GEBOUW
Oranjelaan, (achter Nieuw Guinea Koerier)

ddo. 2 juni 1962: HAWAIIAN CONCOURS
ddo. 16 juni: ROCK AND ROLL

Opening: 20.00 uur n.m. Entree: f. 2,— p.p.
no. 7609
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