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OE THANT WEIGERT
PARTIJ TE KIEZEN

De UNOsecretaris generaal Oe
Thant zegt, dat hij niet kan ingaan
op het verzoek van de Nederlandse
regering om aan Indonesië te vra-
gen zijn agressieve daden tegen
Nieuw Guinea te staken. Indien
hij het wel zou doen, zo staat in
een schrijven aan prof. De Quay,
zou dat kunnen impliceren, dat hij
partij kiest.
Het verzoek was enkele dagen ge-
leden gedaan in een schrijven aan
Oe Thant waarin een opsomming
werd gegeven van het jongste In-
donesische optreden tegen Nieuw
Guinea. De secretaris generaal
zegt, dat hij wel van zijn bezorgd-
heid blijk wil geven door aan bei-
de landen te vragen zich van agres
sief optreden te onthouden.
Op het verzoek van de Nederland-
se regering om UNO-waarnemers
naar Nieuw Guinea te zenden,
luidde het antwoord van de secre-
taris-generaal dat hij een dergelij-
ke stap pas kan overwegen als zon
verzoek ook wordt gedaan door In-
donesië.

Uit het beknopte antwoord van Oe
llhant op de door de Nederlandse rege-
ring gestuurde nota moet worden af-
geleid, dat hij alleen heil verwacht van
de Nederlands-Indonesische onderhan-
delingen over het plan Bunker.
Dit werd door de diplomatieke corres-
pondent van Radio Nederland in New
Vork vernomen in kringen van de Ver-
enigde Naties. Deze kringen tonen ove-
rigens begrip voor Oe Thant's stand-
punt, dat hij zijn bemiddelende func-
tie in de waagschaal zal stellen indien
hij alleen de Indonesische regering een
vermaning stuurt.

SCHENDING HANDVEST
De secretaris-generaal van de Inter-

nationale Commissie van Juristen, de
Nieuw-Zeelander Sir Lesley Monroe,

heeft verklaard, dat Indonesië met zijn
acties tegen Nieuw Guinea. het TJNO-
handvest schendt.

De commissie, zeij hij ,betreurt ten
zeerste dat Indonesië vastbesloten
schijnt het gebied met geweld te ne-
men. De Nederlandse voorstellen inzake
het zelfbeschikkingsrecht noemde de
heer Monroe volledig in overeenstem-
ming met de bepalingen van het UNO-
charter.
AGRESSIE
De Australische premier Robert Men-
zies heef. de inaunesi.che parachutisten
landingen een daad van agressie ge-
noemd. Hij herinnerde op een perscon-
ferentie aan de beloften van pres. Soe-
karno van Indonesië aan Australië om
in de kwestie Nieuw Guinea geen ge-
weld te gebruiken.

KAKA: „Wat is het vandaag stil hg?"
LOERI: „Ja, helemaal geen bevolkings-
meldingen."

Bezwaren tegen advies van N.G.R.
over associatie Suriname met E.E.G.

Het advies ,dat de regering had
gevraagd aan de Nieuw Guinea
Raad met betrekking tot Surina-
me's associatie met de Euromarkt
is aanleiding geweest tot een kort
debat in de Tweede Kamer.

De heer Kranenburg van de Par-
tij van de Arbeid voerde tegen het
verzoek ernstige bezwaren aan op
politiek en juridisch gebied. Poli-
tiek was volgens hem de indruk
gewekt, dat de regering van Su-
riname en de Nieuw Guinea Raad
op gelijk niveau worden geplaatst.
Juridisch probeerde hij aan te to-
nen, dat de gang van zaken in
strijd is met de bepalingen van het
Statuut ,'voor het Koninkrijk en
de bewindsregeling van Nieuw
Guinea. De juridische bezwaren
werden door de heer Berghouwer
van de VVD gedeeld.

ONTSTEMD
De gevolmachtigd minister voor Suri-

name, mr. Pols, die achter de rege-
ringstafel aan het debat deelnam, deelde

LUNS VERVROEGD TERUG
UIT WENEN

De brief van de Nederlandse re-
gering aan de secretaris-generaal
van de UNO en diens antwoord
daarop zullen uitgangspunt zijn
van een debat dat de Tweede Ka-
mer vandaag over Nieuw Guinea
houdt. De minister van buitenland
se zaken, mr. Luns, is hiertoe ver-
vroegd uit Oostenrijk terugge-
keerd. Hij zou oorspronkelijk pas
morgen terugkomen, gelijk met de
Koninklijke familie, die een offi-
cieel > bezoek aan Oostenrijk
brengt.

(Vervolg op pag 4)



Voorlichtingsbulletin
SCHOUT BIJ NACHT

De Commandant Strijdkrachten
in Nederlands Nieuw Guinea gal
het volgende voorlichtingsbulletin
aan de troepen uit:

„Nu als gevolg van de in aantal
en omvang steeds toenemende In-
donesische aanvallen op U allen
een beroep moet worden gedaan
tot meer dan gewone dienstvervul-
ling, op velen zelfs tot uiterste
krachtinspanning, acht ik het ge-
wenst dat ik persoonlijk U allen
in een voorlichtingsbulletin nog
eens uiteenzet, waarom deze op-
offeringen van U gevraagd wor-
den.
Nederlands aanwezigheid in Neder
lands Nieuw Guinea dient uitslui-
tend om de bevolking zo snel mo-
gelijk op te voeden, tot zij in staat
zal zijn haar eigen lot te bepalen.
Dit is het recht van zelfbeschik-
king, dat ieder volk van nature toe
komt, dat in plechtige uitspraken
van de Verenigde Naties is beves-
tigd en door Nederland herhaal-
delijk uitdrukkelijk aan de Pa
poea's is toegezegd. Aan deze be-
loften kan noch wil de Nederland-
se regering zich onttrekken. Bo-
vendien brengt Nederlands ver-
antwoordelijkheid als door de
Verenigde Naties erkende behe-
rende raogendheid eveneens de
verplichting mee de bevolking te
beschermen. Ook tegen aanvallen
van buiten. Indonesië meent aan-
spraken op Nederlands Nieuvj
Guinea te hebben. Het weigert
echter deze te onderwerpen aan.
internationale rechtspraak. De In-
donesische pogingen om door ac-
ties in de Verenigde Naties deze
aanspraken te verwezenlijken zijn
mislukt. Dit land tracht thans door
militair geweld en bedreiging daar
mee dit gebied in zijn macht te
krijgen, zonder met de wil of de
belangen van de bevolking reke-
ning te houden.
Als de Papoea's, gebruik makende
van het recht van zelfbeschikking
vrijelijk aansluiting bij Indonesië,
zouden kiezen, zou Nederland deze
keuze aanvaarden. Zolang hei
recht van de bevolking om eigen
lot te bepalen niet op andere wijze
is gewaarborgd, rust op Nederland
de plicht haar en ook de Neder-
landers en anderen die in Neder-
lands Nieuw Guinea verblijven te
beschermen. De tijd is voorbij, dat
over volkeren beschikt werd als
of zij koopwaar waren.
Dit is een eerlijke, goede en on-
zelfzuchtige zaak, die waard is
dat wij ons daarvoor volledig in-

zetten. Het is een strijd, niet om
materiele belangen, maar uit mo-
tieven van eer en geweten.
Overigens stelt de regering alles in
het werk om op vreedzame wijze
een rechtvaardige oplossing van
het geschil met Indonesië tot stand
te brengen".
De Commandant Strijdkrachten
in Nederlands Nieuw Guinea,

Schout bij Nacht L.E.H. Reeser.

COMMUNIQUÉ
Het Gouvernements Voorlich

tings Bureau deelt het volgende
mede:

Op 21 mei j.l. heeft eenheid
van de strijdkrachten een aanval
gedaan op de ten zuiden van Te-
minaboean gelande Indonesische
parachutisten. " Bij deze aanval
werd gebruik gemaakt van lucht-
steun. Het resultaat van deze aan-
val was dat de Indonesiërs zich bij
het inzetten ervan in kleine groep-
jes terug trokken in zuidelijke
richting. Eigen verkenningen en
bevolkingsmeldingen wijzen uit
dat de para's zich na deze terug-
tocht verder naar het zuiden toe
weer hebben geconcentreerd.
Op de 23ste j.l. is wederom een ge-
combineerde aanval ingezet, waar-
van de resultaten nader zullen
worden bekend gemaakt.
Van de acties tegen de parachutis-
ten bij Fak-Fak en Kaimana kun-
nen nog geen bijzonderheden wor-
den vrijgegeven.
Tengevolge van een dienstongeval
in Teminaboean, vermoedelijk bij
het ontladen van een landingsvaar
tuig waarvan de gedetailleerde
toedracht nog niet bekend is, werd
van marinier der 2de klasse H.J.
J. Janssen het linker-onderbeen
verbrijzeld. De ernstig gewonde is
per helikopter afgevoerd en opge-
nomen in het hospitaal te Sorong.

Nieuw Guinea in de pers

Verschillende Nederlandse bla-
den brachten gisteren groot opge-
maakt het afwijzende Amerikaan
se standpunt ten aanzien van hel
voorstel van premier De Quay om
de Veiligheidsraad te kennen in
het geschil om Nieuw Guinea.
Artikelen daarover vinden wij on-
der andere in Het Parool, de Tele-
graaf, de Nieuwe Rotterdamse Cou
rant, de Tijd en het Algemeen
Dagblad.

Volgens de New Yorkse correspon-
dent van de Telegraaf achten de Ame-

rikanen het schadelijk en zelfs zinloos
om te proberen de Indonesiërs te bewe-
gen tot een hervatting van het gespre.,
met Nederland. De correspondent noemi
het Amerikaanse standpunt keihard en
onwrikbaar, maar hij voegt er aan toe,
dat het standpunt voor Den Haag nau-
welijks als een schok kan komen, om-
dat hij aanneemt dat de Nederlandse
regering daarvan al op de hoogte is
gebracht door de Amerikaanse ambas-
sadeur.
De correspondent van Het Parool weet
echter, dat Amerika nog steeds de grool
ste waarde hecht aan onderhandelin-
gen, maar dan op basis van het plan
Bunker. Zij wijzen er op, aldus Het Pa-
rool, dat Indonesië het plan-Bunker als
uitgangspunt van besprekingen heeft
aanvaard, maar dat de brief van prof
De Quay aanleiding geeft om aan te ne
men, dat het door Nederland als zo-
danig is verworpen.
In een politiek commentaar wijst het
Katholiek Dagblad de Tijd op de rege-
ringspolitiek ten aanzien van Nieuw
Guinea. De schrijver vraagt zich af of
deze politiek wat hij. noemt haalbaar is.
Betekent ze in feite niet, dat de enige
voortzetting daarvan nu nog gelegen
is in het uitvechten van een gewapend
conflict. Nederland, zo zegt de Tijd\
wordt in Nieuw Guinea duidelijk aan-
gevallen. En wat doet de secretaris-ge-
neraal van de Verenigde Naties? Niets
anders dan aandringen op onderhande-
lingen. Als Nederland dit niet doet, zal
het zijn conflict met Indonesië moeten
uitvechten, alleen!
De Nieuwe Rotterdamse Courant wijst
in een commentaar op de geest van een
tijger, die in Indonesië is losgekomen
Misschien is het waar, aldus dit blad
dat de Indonesiërs niet zo best vech-
ten, maar dat een groep van hen a]
bijna een maand lang in de jungle Ne-
derlandse mariniers weerstaat is een
van die feiten, waaraan te zien is. dat
het geen probeersel is van avontuur-
lijke jongelieden. Ook de NRC wijst
weer op het plan-Bunker en zegt: „De
Tweede Kamer heeft nu de mogelijk-
heid de regering er op te wijzen, dat
een kort telefoongesprek met de heer
Bunker noodzakelijk is, het glrsprek,
waarin Nederland ondubbelzinnig te
kennen geeft, dat 't de onderhandelin-
gen over 't plan wil hervatten in plaats
van een strijd die niemand wenst. Des-
noods ten koste van enkele politieke
carrières!

De Baltimore Sun in de Verenigde
Staten zegt moeilijk de conclusie te
kunnen vermijden, dat Indonesië oorlog
verkiest boven 'n overeenkomst door on
derhandelingen. Oorlog zal de aandacht
van de bevolking afleiden van de bin-
nenlandse moeilijkheden, aldus de. Bal-
timore Sun.
De Australische Sydney Dailey Tele-
graph zei gisteren, dat het cynisme van
Soekarno's politiek duidelijk wordt aan
gegeven door zijn klacht, dat de Neder-
landers oorlogszuchtige gebaren maken
nu zij de verdediging van hun eigen
gebied versterken. De enige analogie
van de Indonesische actie zou een lan
ding van Nederlandse parachutisten
zijn op 750 km. van Djakarta. Zou Indo
nesië dan zijn defensie niet herzien.
vraagt de Sydney Dailey Telegraph.
Het blad zegt: de Nederlanders hebben
alle recht een beroep te doen op de
Verenigde Naties, de Wereldorganisatie
dient waarnemers te sturen om Indo-
nesië te vermanen deze gevaarlijke prak
tijken onverwijld te staken.

(Vervole op pag. 4)



Het Rode Kruis hield realistische
oefening

Op vrijdag j.l. hield het Rode
Kruis Korps een buitenoefening op
het voormalig sportveld naast het
postkantoor te Hollandia-Binnen.
Aan deze oefening werd in hoofd-
zaak deelgenomen door de cursis-
ten van Hollandia-Binnen, die
sinds januari van dit jaar in oplei-
ding zijn voor Rode Kruis-helper
of helpster.

Omstreeks kwart voor vijf rukten
twee groepen helpers uit en begaven
zich vanuit de commandopost in het
Osiba-complex op weg naar het "ramp-
terrein", waar een twaalftal slachtof-
fers was gevallen.
Met jeeps pick-ups werden zij naar de
plaats van het ongeval gebracht. Na
aankomst aldaar begonnen zij direct de
nodige hulp te verlenen en de slacht-
offers klaar te maken voor transport.
Inmiddels waren op de commandopost
de overige auto's geladen met verder
hulpverjeningsmateriaal en personeel.
Deze wagens arriveerden ongeveer 10
minuten later voor het postkantoor,
waar een gewonden-verzamelplaats
werd ingericht. Een deel van het per-
soneel zagen wij direct met brancards
en dekens naar het rampterrein ver-
trekken, waar zij de slachtoffers aan
wie reeds Eerste Hulp was verleend, en
die kenbaar waren door een er naast
geplaatst vlaggetje, volgens alle rege-
len der kunst in dekens pakten, op een
brancard legden en naar de gewonden-
verzamelplaats brachten. Hier troffen
wij dr. Uiterdijk, die de binnenge-
brachte gewonden onderzocht en zono-
dig verder behandelde, d.w.z. eventuele
injecties toediende en bij sommige pa-
tienten, die een shock hadden een plas-
ma infuus aanlegde.

Dit nood-hospitaal was ook gedurende
*de oefening door vrouwelijke Rode
Kruis personeel ingericht. Wij zagen
bij onze binnen komst een tiental bed-
den, waarop reeds enkele patiënten la-

De patiënten die volgens bepaajlde
urgentie afgevoerd konden worden wer
den in dte ambulance getild en afge-
voerd naar het nood-hospitaal.

Inmiddels hadden andere Rode Kruis
leden de jeep- en Volkswagen pick-ups
omgebouwd tot volwaardige ambulan-
ces, hierin waren zgn. Riemvis bran-
card-dragers gemonteerd, waarin twee
patiënten tegelijk vervoerd konden
worden.
gen. Alle bedden waren keurig opge-
maakt en de patiënten lagen er ver-
zorgd bij. Dit nood-hospitaal was inge-
richt in een oude zaal van het voorma-
lig ziekenhuis te Hollandia-Binnlen.

Omstreeks zes uur was na het op
bed leggen van de laatste patiënt de
oefening afgelopen.

TEKORT AAN MATERIAAL
Over het algemeen was de leiding

zeer tevreden over het verloop van de
oefening. Er waren natuurlijk fouten
gemaakt, maar dit gebeurt in Nederland
eveneens. Het is en blijft moeilijk om
afgaande op een bij een patiënt aange-
troffen briefje, waarop bepaalde ver-
schijnselen zijn opgenoemd, de aard van

zijn verwonding af te lei-
den. Vooral als de patiënt tijdens de

stromende regen vraagt of de behande-
ling nog lang duurt, terwijl hij veron-
dersteld wordt bewusteloos te zijn.

Tijdens de oefening kwam het
gebrek aan voldoende materiaal
wel sterk naar voren. Verschillen-
de verbanden waren wegens tekort
aan doeken met zakdoeken ge-
maakt.

Het transport per brancard
bracht echter grotere moeilijkhe-
den, omdat men te Hollandia-Bin-
nen slechts over zes brancards be-
schikt. Waren de ambulances mei

de slachtoffers weg, dan moesten
de volgende wachten totdat het
slachtoffer in het bed van het
nood-hospitaal lag zodat de bran-
card vrij kwam en de auto naar
de gewonden verzamelplaats was
teruggekeerd.

Nog steeds ontbreekt het het
Rode Kruis aan geld om de aller-
nodigste dingen aan te kopen. De
laatste collecte bracht f. 4000,—
op, maar het is beslist geen on-
dankbaarheid als de Rode Kruis
mensen zeggen ,dat ze nog meer
nodig hebben. Misschien kan het
publiek van Hollandia hier wat
aan doen. Tenslotte helpt men er
zich zelf mee.

RAPPORT

Op het druk bezette programma var-
de heer Milwertz staan bezoeken aan
vele vooraanstaande personen en diver-
se instellingen, voornamelijk van de
Dienst van Gezondheidszorg.
In Australisch Nieuw Guinea stak hij
reeds zijn licht op over de gevreesde
Kuru (de z.g. lach-ziekte) die gelukkig
in West Papoea niet voorkomt.
Hier komt hij — in tegenstelling tot
andere journalisten die meer belang-
stelling hebben voor de para's- en in-
i'iltrantenbestrijding — feitenmateriaal
verzamelen voor een rapport over de
sociaal economische ontwikkeling van
geheel Nieuw Guinea en van de Mala-
ria bestrijding in het bijzonder.
Want volgens hem is het, door Soekar-
no zo fel begeerde "Irian Barat" nog
altijd een der ergste malariahaarden
dezer voze wereld.
In "World Health" zal voorts binnen-
kort een artikel van John Wilkertz's

hand verschijnen over de ontwikkeling
van het onderwijs aan en de training
van Papoea's voor allerlei taken op het
gebied der Gezondheidszorg.

DEENS W.H.O. RAPPORTEUR BEREIST N.G.
West Papoea enorm Malaria

broeinest
Sinds verleden week vrijdag ver

toeft in Hollandia de Deen Jorn
Milwertz, afkomstig uit wonder-
ful, wonderful Kopenhagen. Dat is
echter aan zijn Engels nauwelijks
hoorbaar. Zo perfect spreekt hij
deze taal. Geen wonder. Behalve
in Zweden studeerde hij ook enige
jaren in Albion. „Political science"
glimlacht hij mededeelzaam.
De heer Milwertz is „information
officer" bij WHO, de Wereld Ge-
zondheids Organisatie te Manilla.
En tevens correspondent van het
te Geneve verschijnende „World
Health" ■ welk maandblad door
WHO in liefst vijf talen — Frans,
Engels, Russisch, Spaans en Por-
tugees — wordt uitgegeven. Gedu-
rende zeven jaar werkte de vrien-
delijke Deen ook voor de U.N.
en WHO in Geneve en Jeruzalem.

Ingezanden

KAMELEON-POLITIEK?

In een ingezonden stuk in de Nieuw
Guinea Koerier van 27 april heeft de
politicus E.J. Bonaij verscheidene ant-
woorden op hem gestelde vragen, die
aanvankelijk in de Mertju Suar en de
Nieuw Guinea Koerier gepubliceerd wa
ren tegengesproken. Nu kan ik het me
wel begrijpen dat de heer Bonaij die
zich een politicus noemt tegenover de
heer Pajawa, die 100'Vo rood-wit is, de
Nederlanders zwart maakt, maar zich
in Hollandia een vriend van Nederland
noemt, want een politicus is iemand
die van de hem geboden kansen ge-
bruik maakt, en die het daaraan ver-
bonden risico altijd kan afwentelen op
een schrijver (geen journalist). Dat is
nu gelook ik wat men een judas noemt.
Om te beginnen wil ik naar aanleiding-
van de ontkenning van Bonaij verkla-
ren, dat ook Pajawa, die bij het be-
wuste gesprek aanwezig -was, verklaart
dat hij de bewuste dingen gezegd heeft.
Heeft Bonaij zelf hem toen niet als
getuige genoemd? En dat het hier in-
derdaad om een interview ging is van
het begin af duidelijk geweest, want
ik heb vantevoren tegen Bonaij gezegd
dat ik hem namens Mertju Suar wilde
interviewen, terwijl uit zijn antwoord
bleek dat hij zich dat heel goed be-
wust was. En tijdens dat interview heb
ik steeds alles opgeschreven, wat bij
een gewone gedachtenwisseling toch ze-
ker niet gebeurd zou zijn. En of die
antwoorden nu diplomatiek bedoeld wa
ren of niet is voor mij geen punt: ik
weet alleen dat ik alles getrouw heb op-
geschreven. En als Bonaij nu zegt dat
hij tijdens dat interview gezegd heeft
dat Indonesië niet tot de aanval kon
overgaan, omdat het zoveel eilanden om
vat, is ook dat niet juist. Dat heeft hij
bij een andere gelegenheid gezegd: op
het kantoor van het HPB in Serui.
Serui,

P.H. Olua.



mee, dat de Surinaamse regering ver-
baasd en ontstemd was toen ze vernam,
dat de Nieuw Guinea Raad zou worden
gehoord.
Staatssecretaris Bot merkte op, dat de
Nieuw Guinea Raad was gehoord uit
een oogpunt van billijkheid en staats-
recht. Suriname zal door toetreding aan
spraken'maken op gelden van het ont-
wikkelingsfonds, waaruit ook Nieuw
Guinea meedeelt. De Kamer besloot ten-
slotte om de brief, die minister Luns
over deze kwestie aan de Kamer had
gestuurd voor advies in handen te leg-
gen van de bijzondere Kamercommissie
voor EEG-werk.

In Nederland zegt de Nieuwe Haagse
Courant, dat men er Oe Thant geen ver
wijt van kan maken als het beroep op
hem zou falen. Volgens het Christelijk
blad kan ook de Secretaris-generaal zijn
organisatie niet tot meer leven bewegen
dan ze in zich heeft.
De onafhankelijke Zwolse Courant zegt.
dat de situatie in Nieuw Guinea de laai
ste weken een steeds onwezenlijker ka-
rakter dreigt te krijgen. Het blad vraagt
een openlijke en royale verklaring, dat
wij bereid zijn het plan-Bunker als uit
gangspunt te nemen voor verdere be-
sprekingen met Indonesië, wil Neder-
land althans nog iets voor de Papoea-
bevolking bereiken.
De onafhankelijke Telegraaf zegt, dal
Nederland onder de gegeven omstandig
heden het volste recht heeft zijn de-
fensie in Nieuw Guinea zo sterk moge-
lijk te maken. De terughoudende poli-
tiek van Nederland houdt stellig risir
cos in. Soekarno en de zijnen kunnen
dat immers als een zwakheid beschou-
wen en derhalve besluiten toch toe te
slaan. Indien zal blijken, dat de Ver-
enigde Naties, noch Amerika of Aus-
tralië bereid zijn de Nederlandse hou
ding te gaan delen, moeten wij niet
bevreesd zijn alle konsekwenties zelf
te aanvaarden, aldus de Telegraaf.

Het Socialistische Vrije Volk wijst
op de evacuatie op de Zuidkust van de
Vogelkop. Het blad vindt het niet moei-
lijk te voorzien, dat er van een rustige
ontwikkeling op Nieuw Guinea geen
sprake meer zal zijn. De vraag die in de
Tweede Kamer donderdag aan de orde
moet worden gesteld is deze: Wat is de
zin van de Nederlandse aanwezigheid
op Nieuw Guinea? Die vraag, aldus het
Vrije Volk, is voor Nederland en Nieuw
Guinea het allerbelangrijkste van dil
moment. Het Socialistische blad schijft

dan: wanneer wij ons door de aanval-
len van de Indonesiërs laten verleiden
tot een uitputtende oorlog tegen de in-
filtranten en onderhandelingen met In-
donesië om de ene aanvaardbare reder
of de andere laten verzanden, zijn wij
op een heilloze weg. Donderdag heefi
de Tweede Kamer alsnog de gelegen-
heid de Regering van die weg af te
houden. Het is de laatste kans, voordal
de verlieslijsten van Nederlandse mili-
tairen binnenkomen.
Het Katholieke blad de Volkskrant zegt:
er zijn groepen in Nederland — en de
socialistische oppositie neemt, althans
de laatste tijd, daaronder een belang-
rijke plaats in — die er op aandringen
dat er, hoe dan ook, met Indonesië eer
akkoord moet worden bereikt. De Volko
krant zegt dan, dat wij er niet van al
zijn als Nederland zich bfcreld ver-
klaart om morgen Nieuw Guinea aan
Indonesië over te dragen.
Een groot deel van de Papoea's zou
waarschijnlijk in opstand komen en
proberen om alsnog zelfstandigheid te
bereiken. Hoe zou het dan intussen
met de veiligheid van de Nederlanders
op Nieuw Guinea staan?
Het Katholieke blad wil echter vooral
stellen, dat: Nederland de plicht houdl
om zijn verantwoordelijkheid ten op-
zichte van de Papoea's zo goed moge-
lijk na te komen. Dat houdt ook in.
dat wij zoveel mogelijk de Papoea's be
schermen tegen pogingen om hun mei
geweld het recht op een vrije lotsbe-
stemming te ontnemen.
De Volkskrant hoopt, dat de partijen
die het beleid van de Regering steunen
het aanstaande Kamerdebat vooral ge-
bruiken om de wereld duidelijk te ma-
ken, dat Nederland zijn verantwoorde-
lijkheid en het lot van Nieuw Guinea
waar wil maken, maar dan ook recht
meent te hebben op steun van aldege-
nen. die het recht niet door geweld
willen laten verdringen. Mocht die
steun ons op het beslissende moment
worden onthouden, dan dient nu al dvi
delijk te worden vastgesteld, dat niel
v/ij maar anderen de verantwoordelijk
heid dragen, van wat er verder in
Nieuw Guinea gaat gebeuren, aldus de
Volkskrant.

M.S. KASIMBAR
Inslag lading m.i.v. 25-5-1962
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ONDERTROUWD:

£.11. ó^tpUx
Huwelijksvoltrekking 24-5-1962, 16.30
uur bij de Burgerlijke Stand.

Met grote vreugde en dankbaarheid
geven wij U kennis van de geboorte van
ons dochtertje en mijn zusje

êlcma. Macfilüta
BH. Breuer,
E.W. Breuer-Van Heusden,
Barthly Dean.
Hollandia, 23 mei 1962.

ORIËNT THEATER
vertoont heden wederom

"THE IRON SHERIFF"
met Sterling Hayden en Constance
Ford.
De man die er niet over dacht te bui-
gen, noch te breken. 14 jaar
Hollandia-Binnen Bieden: "BACK Al
THE FRONT" met Torn Ewell.

Alle leeftijden

eredivisie Competitie
Zaterdag 26-5: Spoetnik — HVC
Zondag 27-5: HBS — Juliana
Woensdag 30-5: SVVE — SVt
Donderdag 31-5: WIK — POMS

Alle vrienden en kennissen een goed
verblijf toegewenst.
B. BECKX
A.J. PIETERSE.

WIJZIGING PROGRAMMA
JACHTCLUB

Zaterdag 26-5-62: Majong drive 20.30 .
Zaterdag 2-6-62: Houlette 20,30 u.
Zaterdag 9-6-62: AMC-feest 21.00 u.

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"

_____-______--_■■■___ *____!___-___-_-_________
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BEKENDMAKING
Wegens geringe belangstelling kan de verloting van het Pasar Malam-var-
ken geen voortzetting vinden. Vanaf maandagmorgen 28 dezer kunnen hou-
ders van loten deze, mits onbeschadigd, op het H.P.8.-kantoor inwisselen te-
gen f. 1,— per lot van 8— 12 uur Na zaterdag 2 juni a.s. worden geen loten
meer ingewisseld. Het eventueel resterende bedrag zal na aftrek van kos-
ten worden gestort ten bate van het Rode Kruis.

Judo vereniging Gien Goe
Donderdag 24 mei ledenvergadering in het leslokaal Oranjelaan
vanaf 's avonds 7 uur. Na vergadering vinden de lessen
normaal doorgang. Ook niet leden zijn welkom.

Door bij de dienst gelegen redenen, moet de voetbal vereniging
Zeemacht de Ere-divisie gaan verlaten. Wij danken hierbij het be-
stuur van de Ere-divisie voor de prettige samenwerking die onze
vereniging altijd van haar heeft ondervonden, en hoopt dat de
goede geest bij de Ere-divisie gehandhaafd moge blijven. Voorts
danken wij alle verenigingen voor de immer sportieve strijd die
op het „groene veld van eer" werd uitgestreden. Met vele sport-
groeten, '

Het bestuur van S.V. Zeemacht
__=^== —:-_-___l-=-_^--— —_ — || lIIMIIIM | ' - -
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