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Onderhandelingen Indonesie Nederland
zouden vandaag beginnen

Verwacht wordt dat de onder-handelingen tussen Indonesië en
Nederland vandaag zullen worden
hervat. Waarnemers wijzen er op
dat het hier slechts inleidende be-
sprekingen tussen de Indonesische
vertegenwoordiger Adam Malik en

de Nederlandse ambassadeur in de
Verenigde Staten, dr. Van Royen,
betreft.

Zowel van Indonesische als van Ne-derlandse zijde is meegedeeld dat mengelooft in een vreedzame oplossing vanhet geschil om westelijk Nieuw GuineaDe ontmoeting tussen de beide verte-genwoordigers zal worden gehouden inetc omgeving van Washington. De voormahge Amerikaanse diplomaat Ells-worth Bunker zal als speciaal afgevaardigde van de secretaris-generaal van deUNO, Oe Thant, opnieuw als bemidde-laar optreden.
Intussen zei de Indonesische ministervan buitenlandse zaken, Soebandrio gisteravond dat de srtijd om westelijkNieuw Guinea het laatste stadium heeftbereikt.

KAKA: „Minister Tbxopeus zei, dat de
voorlichting op Nieuw Guinea noch pro-
noch anti-Indonesisch is".

LOERIE: „Dag meneer Oosterhof! Da«Koerier!"

UPI-corresspondentweer
"in the picture"

Uit Hollandia komt het bericht
dat de Gouvernements Voorlich-
tingsdienst het verstrekken van
officiële communiqués aan de
United Press-correspondent heei't
hervat. Het Gouvernement had
onlangs maatregelen genomen deze
correspondent van het militaire
nieuws uit te sluiten, dit, omdat
hij op onverantwoorde wijze van
de gegevens gebruik zou hebben
gemaakt.

De UPI correspondent was gis-
teravond> na de uitzending van
dit bericht door Radio Nederland
Wereldomroep, nog niet officieel
van e.e.a. op de hoogte gesteld.

POSTHUME ONDERSCHEIDING
VOOR

PAPOEA-VOLKSHOOFD
De Gouverneur van Nederlands

Nieuw Guinea heeft het 60-jarige
volkshoofd, Primandondon, uit een
kampong in dé omgeving van Fak-
Fak posthuum onderscheiden met
de grote gouden ster voor trouw
en verdienste.
Primandondon sneuvelde eind mei
door Indonesisch vuur toen hij
voor de Nederlandse militairen
gidsendiensten deed.

BEGROTING NIEUW GUINEA
AANVAARD

Bot: gemengde gevoelens inzake
ambtenaren/journalisten

De Eerste Kamer heeft de be-
groting Nieuw Guinea zonder
hoofdelijke stemming aanvaard.
met alleen een communistische
tegenstemmer. Tevoren waren in
de discussies tal van onderwerpen
aangesneden zoals de uitzending
van personeel en de voorlichting
op en vanuit Nieuw Guinea.

Minister Toxopeus zei in zijn uitspraken van de toestand op het ogenblik
heel terughoudend te willen zijn omdatten aanzien van het plan-Bunker na-tionale en internationale aspecten zodooreen liggen.
De minister zei dat de bevolking tot in

de kleinste dorpen met de laatste feitenop de hoogte is. De voorlichting opNieuw Guinea is noch pro- noch anti-Indonesisch.
Verenigingen die op legale wijze pro-Indonesisch zijn, worden niet onder-drukt.
Staatssecretaris Bot verklaarde dat hijde journalistieke nevenwerkzaamhedenvan ambtenaren al langer met gemeng-de gevoelens volgt. Overleg met deGouverneur is gaande om full-time journahsten op Nieuw Guinea te stationerenwat vooral voor buitenlandse persbu-reaus belangrijk is. Volgens staatsse-cretaris Bot is er op het ogenblik inOostelijk Nieuw Guinea weinig animoom de bij de wet vastgestelde samen-werking te realiseren. Hij zei nog datde gemengde commissies doorgaan metde afbakening van de grens op basisvan een nota-wisseling in 1936.



NIET HELEMAAL EENS
In het algemeen hadden de Raads-

leden waardering voor het antwoord
van de Regeringsgemachtigde, zij het
dat zij het met enige punten minder
eens waren.
De heer Van Zeeland was de enige, die
het gehele antwoord aanviel. Hij was
de enige Nederlander, die zich mengde
onder de sprekers bij de politieke be-
schouwingen. De laatste sprekers in
tweede termijn waren mr. De Rijke en
pater dr. Van de Berg. Beiden waar-
deerden het standpunt van de regering
en noemden het "beheerst en openhar-
tig". Pater Van de Berg meende echter
dat het accent was gevallen op het
eerste, terwijl mr. Be Rijke sprak van
ongerustheid van de Papoea's om hun
toekomst en dat daarom misschien zo-
veel andere geluiden en vaak veeleisen-
de geluiden gehoord waren. Hij weet
deze ongerustheid ten dele ook aan het
verglijden van de opvatting in Ne-
derland aangaande het zelfbeschikkings
recht van West Papoea.

WEL MENGEN IN HET GESCHIL
De heer B*onaj-| in zijn: toespraak

meende dat Nieuw Guinea zich «iet
moest mengen in het geschil tussen Ne
derland en Indonesië in de kwestie
van het plan-Bunker.
„Wij moeten de vijandschap tussen Ne
derland en Indonesië niet ovferrerven"
zei hij. De heer Jouwe argumenteerde
echter dat Nieuw Guinea wel in het
geschil was gemengd, daar het tenslot-
te Nieuw Guinea betrof. Pater Van de
Berg antwoordde dat de heer Bonay
volgens hem bezijden de waarheid was
daar geen enkele Nederlander vijand-
schap voelde tussen Nederland en In-
donesië.

De heer Bonay aanvaardde het plan-
Bunker als de enige mogelijkheid.

De heer Tanggahma herhaalde zijn me
ning over de reis van de Papoea-studen
ten en sprak zijn misnoegen erover uit.
„Wat mij betreft", zo zei hij, „behoe-
ven deze studenten nooit meer in Nieuw
Guinea terug te keren".
Hij verzocht de regering hen dit ook
te willen zeggen.
Kaisiepo hield een heftige rede, waar-
in hij sprak van de haat die Indonesië
koestert tegen alles wat Nederlands is.
„Hun enig doel is", zei hij, „om de de-
mocratie met bommen uit de weg te
helpen."

Zitting Nieuw Guinea Raad had
rustig verloop

Op de gisteravond gehouden
raadsvergadering van de Nieuw
Guinea Raad bleek de stemming
in tweede termijn na het antwoord
van de regeringsgemachtigde min-
der fel dan aanvankelijk misschien
verwacht zou kunnen worden. Er
zijn twee moties bij gekomen.
Kaisiepo, Deda, Arfan, Meset en
Jouwe dienden de motie in, waar-
in zij stelden op grond van het
voorstel een commissie te benoe-
men om een onderzoek in te stel-
len naar de eisen, waaraan een
vrije volksstemming moet vol-
doen, dat zij geen oplossing van
het huidige conflict aanvaarden,
zonder afdoende waarborgen voor
de uitoefening van het zelfbe-
schikkingsrecht. Deze motiekwam
in de plaats van de reeds eerder
ingediende moties van Kaisiepo en
die van Deda, welke ingetrokken
werden. Een tweede motie werd
ingediend door de heren Gose-
wisch, Burwos en Gebze. dievroeg
om een uitbreiding van het PVK
tot 1200 man.

Indonesie zal, als gesprek
resultaat heejt,

vertegenwoordiging
uitbreiden

De Indonesische ambassadeur
in Moskou is gistermorgen naar
Washington vertrokken. Hij zal
daar van de Nederlanders een de-
finitieve opheldering vragen van
hun interpretatie van het plan-
Bunker, dat een oplossing beoogt
van het Nederlands-Indonesische
geschil over Nieuw Guinea.

Reeds eerder had de Indonesische
minister van. buitenlandse zaken Soe-
bandrio gezegd dat, wanneer het Ne-
derlandse antwoord voor zijn land be-

vredigend zou zijn, de Indonesische on-
derhandelingsdelegatie op korte ter-
mijn zal worden uitgebreid.
Adam Malik stond aan het hoofd van
de delegatie die eerder dit jaar het
geheim overleg met Nederlani over
Nieuw Guinea had afgebroken.

6 PAPOEA STUDENTEN „ALS
PARTICULIEREN” OP REIS

Een groep van zes Papoea-stu-
denten is uit Nederland naar In-
donesië vertrokken voor een orien
tatiebezoek. Ze zeiden niet naar
Indonesië te gaan als vertegen-
woordigers van hun volk — als
zodanig beschouwen ze de Nieuw
Guinea Raad — maar als particu-
lieren.

De reis van de Papoea's wordt be-
kostigd door een Nederlandse studen-
tenorganisatie. De regering had geen
bezwaar tegen de reis, maar wilde die
niet financieren, 'n Aanbod van Indone
sische zijde om de reiskosten te dragen
hebben de studenten afgewezen. Wel
zijn ze in Indonesië de gast van de re-
gering in Djakarta.
Gisteren gingen ook twee Papoea-stu-
denten uit Nederland op weg naar
Nieuw Guinea. Ze zouden eerst bok zijn
meegegaan naar Indonesië, maar von-
den het achteraf urgenter om in Nieuw
Guinea bekendheid te geven aan de
visie van de Papoea's in Nederland op
recente politieke ontwikkelingen. Ver-
der willen ze zich op de hoogte stellen
van de stemming op Nieuw Guinea.

In Beheersschapraad van N.V.

Bestaat er relatie tussen W.Papoea
en Austr. Nieuw Guinea?

In de beheerschapsraad van de
Verenigde Naties heeft de Russi-
sche afgevaardigde Oborenko zich
gisteren gisteren uitgesproken te-
gen een discussie over de vraag
of er al dan geen relatie bestaat
tussen de bewoners van Austra-
lisch Nieuw Guinea en die van het
Nederlandse deel van het eiland
Hij zei dat de Russische afvaardiging
zich uitsprak tegen het noemen van de
naam Westelijk Nieuw Guinea omdat
de Sovjet Unie dit gebied als een onder
deel ziet van Indonesië.

De president van de raad, de Ame-
rikaan Bingham, gaf evenwel te kennen
dat de vraag wel terdege aan de orde
was.
De Russische bezwaren werden ken-
baar gemaakt nadat de Franse afge-
vaardigde de vraag naar voren had ge-
bracht of er tussen de bevolking van
het Australische- en het Nederlandse
deel van het eiland bepaalde banden
bestaan.
De Australische afgevaardigde, McCar-
thy antwoordde hierop dat er inder-
daad een bepaalde samenwerking be-
staat tussen de beide gebiedsdelen. Er
wordt, aldus de Australische afgevaar-
digde, een geregelde verbinding tussen

het westelijk- en het oostelijk deel van
het eiland onderhouden.

McCarthy had al eerder verklaard
dat zijn regering zich nog wil beraden
over de aanbeveling om oostelijk Nieuw
Guinea binnen twee jaar zelfbestuur
te geven.

Hij wees er op dat het volstrekte en
vele eeuwen durende isolement van
Nieuw Guinea elke vergelijking mei
bijvoorbeeld Afrika onmogelijk maakt.
De Britse afgevaardigde, Sir Hugh Foot
was het daarmee niet eens. Hij zei dai
uitstel van het oprichten van een par-
lement de allergrootste fout zou zijn
die zich laat maken.

V.S. nodigt SouvannaPhouma
uit

Amerika heeft de premier van Laos,
prins Souvanna Phouma, uitgenodigd
om een bezoek te brengen aan Wa-
shington.

Souvanna Phouma zou naar Ameri-
ka kunnen komen wanneer in Geneve
de overeenkomst over Laos is onder-
tekend. Definitieve afspraken zijn nog
niet gemaakt, maar als Souvanna
Phouma naar de Amerikaanse hoofdstad
gaat zal daar ook zeker de Amerikaan-
se steun voor Laos ter sprake komen.



MARE LANGS DE MARO

In het bewogen drama van de para-
bestrijding in Zuid Nieuw Guinea —slepend epos met weinig martiale mo-
menten en met veel moeras en mus-
kieten — heeft zich thans een grappig
glanspunt voorgedaan.
De heer J. van der Star, bij alle Me-
raukenaren beter of liever uitsluitend
bekend onder de naam "oom Sapi" is
er in geslaagd een para op te brengen.
Het gebeuren speelde zich als volgt af:

Toen Oom Sapi (68. eigenaar van
een middelgrote kippenfarm, be-
wonderaar van Heineken) zich in
de vroege ochtend van zaterdag,
7 juli buitenshuis begaf, ten einde
de dagelijkse werkzaamheden be-
staande uit het 'verzamelen van
eieren en het voederen van enke-
le honderden kippen, aan te van-
gen, trof hij zijn trouwe bedien-
de Paulus in gesprek met een pa-
ra. Zonder enige schroom trad
oom Sapi op het tweetal toe om
ook aan de conversatie deel te ne-
men. De para evenwel, hevig ge-
schrokken door oom Sapi's ver-
schijning (welke overigens alle
kentekenen van kolonialisme of
barbaarsheid mist, integendeel
veeleer als paternalistisch en
ethisch aangemerkt kan worden)
stak bij het naderen van de kras-
se kippenboer beide handen om-
hoog. Ook uit zijn verklaringen
bleek, dat hij het plan koesterde
om zich over te geven en uit dien
hoofde op zoek was naar de ka-
zerne.
Oom Sapi, voor geen kleintje ver-
vaard, repliceerde prompt: „O, dat
is goed; je kunt wel met mij mee
rijden, ik moet toch die kant op"
En na zijn hachelijke vracht vluch
tig op wapens onderzocht te heb-
ben spoedde hij zich op zijn brom
fiets tezamen met de para Merau-

ewaarts.
De weinige Meraukenaren, die op
dit vroege morgenuur met dit
beeld geconfronteerd werden, kun-
nen niet anders gemeend hebben
dan dat zij zich nog in een droom-
toestand bevonden. Het valt te be
treuren, dat de heren van de T.V.
<»n het journaal, die kort na de
luchtlandingen enkele dagen in
Merauke verbleven en uit pure
verveling allerhand geënsceneer-
de situaties begonnen te filmen en
te fotograferen thans ontbraken.
Bij de kazerne gekomen werd de
poort onmiddellijk geopend. Geen
wonder: oom Sapi is dank zij zijn
regelmatige en overvloedige eier-
leveranties aan het leger een ver-
trouwde figuur. De wacht verstar

Oom Sapi vangt een para

de echter zodra zij instede van het
gebruikelijke mandje eieren een
para op de duozit gewaar werd.

De burgerij heeft gemeend deze daad
die van een nonchalant soort flegma
getuigde, te moeten belonen.
Tijdens de zgn. "werkmansborrel" (een
traditionele samenkomst des zaterdags
om 12.00 uur van hen die een hele
week hard gewerkt hebben) vond een
grootse huldiging van de wakkere eier
boer plaats. Niet alleen reikte de Voor-
zitter van een inderhaast samengesteld
huldigingscomiüé een onderscheiding
uit, waarop de letters O.P.V. (volgens
sommigen "ordo parachutistorum vic-
toribus", volgens anderen simpelweg
"opperste pelopporvanger" beduidend)
rond de S van Sapi geschilderd waren,
tezamen met een oorkonde op rijm,
maar lérens werd van alle aanwezigen
verzocht een bon goed voor één bier
te tekenen ten behoeve van de para-
vanger, wiens voorkeur voor het va-
derlandse gerstenat algemeen bekend
is. Deze bierinzameling bracht een te-
goed van 133 flessen bier op, hetgeen
impliceert, dat oom Sapi zich zonder
betaling gedurende het gehele week-
end en misschien nog wel langer aan
een zijner voornaamste liefhebberijen
heeft kunnen wijden

Nieuw Guinea in
de pers

De ochtendbladen gaven flinke ruimte
aan de verslagen over de zitting van
de Nieuw Guinea Raad en aan het de-
bat over de Nieuw Guinea begroting
in de Eerste Kamer. Wat de Nieuw
Guinea Raad betreft wordt in de kop-
pen melding gemaakt van de motie van
Tanggahma c.s. die spoedige uitzending
van een Papoea-missie naar Djakarta
voorstaan.
Het dagblad Trouw heeft bovendien een
uitvoerig artikel over het komende
Papoea-studentenbezoek aan Indonesië
en Nieuw Guinea. Het blad schrijft dat
ds. Koybur en de oud-voorlichtingsamb
tenaar Wanma gisteren op we . zijn ge-
gaan naar Nieuw Guinea. Zij zullen
zo zegt het blad hun landgenoten in-
lichten over wat er bij de Papoea's
die in Nederland vertoeven leeft. Ook
zullen zij de Nieuw Guinea Raad hier-
van op de hoogte stellen. Beiden zou-
den aanvankelijk zijn meegereisd met
de Papoea-delegatie naar Indonesië.
Voorlichting is nu meer nodig dan ooit
zo zei ds. Koybur.
De Papoea-delegatie van zes die met
steun van de Nederlandse studentenor-
ganisatie en met permissie van de Ne-
derlandse regering naar Djakarta gaat
is gisteren ook afgereisd. Hun tocht
gaat van Schiphol via Keulen en Bang-
kok naar Indonesië.
De Telegraaf behandelde gisteren een
groot artikel van zijn correspondent in
Londen.
Het artikel zegt dat Indonesië weer een
stap dichter bij het communisme is ge-
komen waarbij als argumenten worden
aangevoerd het ontslag van Nasution
als chef-staf van het leger, het lange

twaalf dagen durende bezoek van de
Russische onderminister voor de lucht-
macht aan Indonesië en de onheilspel-
lende wijze waarop de Australische mi-
nister van Buitenlandse Zaken in Dja-
karta is bejegend.
Het Javaanse communisme trekt altijd
aan het langste eind. De Indonesische
communistische partij wil geen spoe-
dige overdracht van Nieuw Guinea aan
Indonesië, want Nieuw Guinea is waar-
devol als bliksemafleider. Het plan
Bunker kan nooit rustig en ordelijk
worden uitgevoerd. Zelfs al zou de re-
gering in Djakarta dat willen dan zou
ze zich prompt gesteld zien tegenover
een Volksfront waar de communisten
de lakens uitdelen.

RISKANT

Hij noemt dit zonder meer riskant.
Hij wijst er op dat de kwestie Nieuw
Guinea een groot internationaal pro-
bleem is geworden. Degenen die er een
oplossing voor zoeken zijn meestal men
sen met een grote ervaring en grote
bekwaamheid op het terrein van de we-
reldpolitiek. De Papoea-jongeren, die
naar Indonesië gaan zijn jongens van
om en nabij de twintig jaar. Wat weten
zij van internationale politiek af? We-
ten ze niet dat ze daartegen niet zijn
opgewassen? De Nieuw Guinea Raad

2 Papoeastudenten
vertrokkennaar

west Papoea
Van Schiphol vertrokken giste-

ren niet alleen zes in Nederland
studerende Papoea's naar Indone-
sië, twee gingen er ook naar hun
geboorteland. Een van hen, de
heer Koybur, legde er de nadruk
op dat ze niet gaan als officiële
vertegenwoordigers van de Pa-
poea's maar als studenten. We
gaan, zoals hij het zelf noemde,
geen hogere politiek plegen. Dat
laten ze liever over aan de Nieuw
Guinea Raad.
Wel willen ze begrip wekken voor
hun standpunt dat de koers die
gaat in de richting van Indonesië
onontkoombaar is. In dit verband
mag een brief belangwekkend wor
den genoemd die een andere in
Nederland studerende Papoea, Leo
Mori Muzendi, naar de redactie
van het dagblad de Telegraaf
schreef.

Mori'Muzendi schrijft dat het in deze
tijd voor de Papoea's heel moeilijk is
stil te blijven zitten omdat Nieuw Gui-
nea in het stadium is gekomen van de
wereldpolitiek: Als Papoea vraag ik
mij steeds af wat ik voor mijn land
kan doen en ik kom tot de conclusie
dat gewoonweg je plicht doen het beste
is, m.a.w. Constant blijven studeren
want daarvoor zijn we immers naar
Nederland gekomen. Mori Muzendi
vraagt zich dan af wat andere, in Ne-
derland studerende landgenoten van
hem er toe heeft bewogen een oriën-
tatiereis te gaan maken naar Indone-
sië.

(Vervolg op pag. 4)



heeft overwogen een delegatie naar Dja
karta te zenden en wat zei Soekarno?
Zend maar liever jonge mensen! Waar-
om? Omdat Soekarno hen gemakkelijk
kan ompraten en gouden bergen be-
loven!
Na er op gewezen te hebben dat alle
initiatieven van de Papoea-studenten
in Nederland zijn gestimuleerd door
Frits Kirihio besluit Mori Muzendi:
„Tot al mijn landgenoten in Neder-
land wil ik het volgende zeggen: Wees
vooral jezelf en laat je vooral niet om-
praten door trawanten van Soekarno.
Je kunt alleen iets voor je land en
volk doen door je plicht te doen en je
achter onze volksvertegenwoordliging,
de Nieuw Guinea Raad te scharen".

5de ZUID PACIFIC CONFERENTIE
OP AMERIKAANS SAMOA

Van 18 tot 30 juli wordt te Pago
Pago op Amerikaans Samoa de
vijfde Zuid Pacific Conferentie ge
houden. Zoals bij de voorafgaande
conferenties van deze internatio-
nale organisatie die in 1947 door
Australië, Engeland, Frankrijk,
Nederland, Nieuw Zeeland en de
Verenigde Staten werd opgericht,
zal ook ditmaal West Papoea zich
door een delegatie laten vertegen-
woordigen.

Deze delegatie bestaat uit vijf le-
den: de heer F. Jufuway, de leider van
de delegatie, die 'n applicatiecursus aan
de OSIBA volgt; L. Mandibondibo en
S. Soggonao, beide kwekelingen; de heer
S. Hindom, student in de niet-westerse
sociologie te Utrecht en mejuffrouw N.
Ürbinas, onderwijzeres te Biak. Toe-
gevoegd als adviseur bij de delegatie
is het Hoofd van Bevolkingsvoorlich-
ting de heer P. Merkelijn. Zoals reeds
over de radio werd bekend gemaakt
vervangen de heren Jufuway, Mandi-
bondibo en Soggonao de Nieuw Guinea
Raadsleden Kaisiepo, Womsiwor en
Poana, die inverband met de belang-
rijkheid van de huidige besprekingen
in de Nieuw Guinea Raad afzagen van
deelname aan de Zuid Pacific Confe-
rentie.

SAMEN

De delegatie, die op 5 juli is ver-
trokken, is eerst naar Port Moresby
gereisd om daar kennis te maken met
de afgevaardigden van Australisch
Nieuw Guinea. Vanuit Port Moresby
zullen de delegaties van Nieuw Guinea
vandaag naar Sydney vertrekken om
daarna via Nandi (Fidji) naar Pago-
Pago door te reizen.

In Pago-Pago zullen 64 vertegenwoor
digers van 18 Pacific eiland-gebjaden,
het koninkrijk Tonga en de sinds kor-
te tijd onafhankelijke staat West Sa-
moa inbegrepen, bijeen komen. Daar
zullen zij meer dan drie miljoen be-
woners van vele eilanden en atollen
verspreid over 13 miljoen vSerkan*^
mijl vertegenwoordigen.

Waarnemers van verschillende orga-
nisaties, zoals de Wereld Gezondheids-
organisatie van de V.N., missie- en
zendingsgenootschappen, universiteiten
en wetenschappelijke instituten zullen
eveneens op de conferentie vertegen-
woordigd zijn. De conferentie zal op
18 juli officieel geopend worden dooi-
de Gouverneur van Amerikaans Samoa
H. Rex Lee en wordt voorgezeten dooi-
de Hoofdvertegenwoordiger van de
V.S. bij de Commissie voor de Zuid Pa-
cific, Dean Knowles A. Ryerson.
De voornaamste onderwerpen die op
de conferentie ter sprake zullen ko-
men zijn: het onderwijzen van de be-
woners van het Pacific gebied in mo-
derne handelsmethoden en de kennis
daaromtrent, de methoden ter verbete-
ring van de kwaliteit en het verhande-
len van agrarische producten en het
ontwikkelen van een goed fungerend
handelssysteem, de veranderde positie
van de vrouw in het Pacific gebied, de
belangrijkheid van schema's voor ge-
organiseerd onderwijs aan volwasse-
nen en methoden ter verkrijging van
een redelijk evenwicht tussen sociale

vooruitgang en economische ontwikke-
ling in het Pacific gebied.

ADVIEZEN

Ook zullen de afgevaardigden ds
werkzaamheden, die de Commissie voor
de Zuid Pacific op aanbeveling van
de vierde conferentie (Rabaul, april-mei
1959) heeft ondernomen onder de loupe
nemen.
De 64 vertegenwoordigers zullen in de
loop van de conferentie nieuwe advie-
zen voor voortzetting of uitbreiding
van de -activiteiten door de Commissie,
haar zes liri-staten en de bestuurs-
lichamen van de Pacific gebieden uit-
brengen. Deze adviezen zullen door de
Commissie-leden van de zes lid-staten,
die als waarnemers de conferentie bij-
wonen, onmiddellijk na het beëindigen
van de conferentie in een speciale zit-
ting in beschouwing worden genomen.

Laatste nieuws
In de afgelopen twee dagen hebben,

aan de zuid en zuid-westkust verdeeld
over de diverse actiegebieden, zich vele
para's groepsgewijze overgegeven, zo
deelt het Gouvernements Voorlichtings
Bureau mee.

Sedert de op 19 december 1961 ge-
houden rede van president Soekarno,
hebben via de lucht en ter zee circa
1000 Indonesische infiltranten getracht
het grondgebied van Nederlands Nieuw
Guinea binnen te dringen en zich al-
daar te handhaven. Van dit aantal zijn
thans tussen de 250 en 300 man over,
verspreid over de gehele zuid- en zuid
westkust, welke gedesorganiseerd zijn
en in vele gevallen zonder voedsel, be-
wapening en medicamenten rondzwer-
ven en voortdurend worden opgejaagd.
Uit het feit dat in het actiegebied Me-
rauke nabij de grens met Australisch
Nieuw Guinea zich enige para's heb-
ben overgegeven, terwijl anderen na
een vuurcontact gesneuveld zijn, blijkt
dat zij ook in oostelijke richting zich
aan vervolging trachten te onttrekken.

Ingezanden

Mijnheer de Redacteur,
Op ï augus.us 1961 werd op een druk
bezochte vergadering in aanwezigheid
van leden uit zeer verschillende, de
wandelsport minnende, groeperingen de
Nieuw Guinea Wandelsport Bond op-
gericht, ter vervanging van een niet
me):*r efficiënt werkende organisatie.
Het doet ons daarom een beetje triest
aan, dat Uw blad in het artikel over
de start van de vierweekse wandel-
marsen volkomen verkeerde informaties
verkreeg.
Naar is gebleken is Uw journalist in
zijn verslag echter geheel ter goeder
trouw geweest.
Voor het publiek en wandelaars zij er
daarom langs deze weg met nadruk
op gewezen, dat deze vjerweekse en in
de toekomst andere wandelsport-gebeur
lenissen slechts in handen zijn van de
neutrale Nieuw Guinea Wandelsport
Bond.

J. de Groot, secr. N.G.W.B.

(Vervolg van pag. 3)

3ilmprogramtna
ORIËNT THEATER

vertoont heden voor het laatst Burt
Lancaster, Jean Simmons, Arthur Ken-
nedy en Shirley Jones in

"ELMER GANTRY"
de uitbundige zondaar. 18 jaar.
Hollandia-Binnen heden: "MIDNIGHT
LACE" met Doris Day. 18 jaar.

Hollandia Binnen morgen: "ELMER
GANTRY" met Burt Lancaster. 13 jaar.
Jachtclub morgen: "THE VICIOTJS
CIRCLE" met John Milis en Lisa Da-
niely. 14 jaar.

REK THEATER
Hedenavond 12-7

"DIE BEINE VON DOLORES"
met Germaine Damar, Claus Bieder-staedt en Gerhte Weiser.
Een groots opgezette show-film in prach
tige kleuren. Een productie van de zeer
bekende Kurt Ulrich, een der beroemd-ste mannen in de Duitse show-bussi-
ness. U ziet hier vele dansdemonstra-ties w.o. de Cha-Cha, Mambo, Bleu'sen de onovertroffen Engelse wals.

f 14 jaar.

Verwacht:
"LA DOLCE VITA" (Het zoete leven)
De film die de wereld in opschudding
bracht, met Marcello Mastroianni en
Anita Ekberg.
Drie en een half uur lang zult U, ge-
kluisterd aan U stoel, kijken naar dewildste taferelen die zich afspelen inde oude stad Rome.

Abonnementsprijs f 6.— per maandf 16.— per kwartaal bij vooruitbet
Postabonnementen

f 7.50 per mnd. — f 20.50 per kwar
Advertentie tarievenf 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-LentzeIfar: Bakkerij "Braun"

Niet anders in de gelegenheid, wens
ik alle vrienden en kennissen een pret-
tig verblijf toe.
J. Veldkamp.
a.b. DC-8.

no. 8006
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