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Plan Bunker

Volksstemming onder
Indonesië geen zekerheid

vrije keus
De Amerikaanse UNO-afgevaar-

digde Adlai Stevenson acht nu
goede mogelijkheden aanwezig dat
het Indonesisch-Nederlands over-
leg zal worden hervat. Hij sprak

en perslunch in New Vork.
Stevenson ontweek een recht-
streeks antwoord op een vraag o!
er zekerheid was dat Indonesië te
zijner tijd bereid zal zijn de Pa-
poea's het recht van zelfbeschik-
king te verlenen. Op een vraag of
het plan-Bunker die mogelijkheid
niet verzekert* zei Stevenson dat
dit zal afhangen van de autoriteit,
die Nieuw Guinea beheert op het
tijdstip dat de zelfbeschikking
moet worden toegepast.

De Amerikaanse UNO-gedelegeerde
voegde er aan toe, dat deze autoriteit
overigens voor een buitengewoon moei-
lijke taak zal komen te staan, waarbij
de Nederlandse ervaring en bekendheid
met Nederlands Nieuw Guinea onont-
beerlijk zullen zijn.

JOUWE BANG VOOR PLAN BUNKEU
Ook de heer Jouwe, lid van de Nieuw

Guinea Raad legde in New Vork een
verklaring af. Hij zei o.a. dat zijn volk
er niets voor voelt door het ene ko-
loniale bewind aan het andere te wor-
den overgedragen. Jouwe, die deel uit-
maakt van de Nederlandse delegatie
naar de UNO, zei, dat de Papoea's wei-
geren slachtoffer te zijn van de chan-
tagepolitiek van landen die zeggen: als
we dit of dat niet krijgen worden we
communist.

Hij verklaarde verder dat hij bang
was voor het plan-Bunker omdat wan-
neer de Papoea's op een later tijdstip

over hun eigen lot zouden moeten be-
slissen de regering in Djakarta een mil
joenIndonesiërs naar Nieuw Guinea zal
sturen om deel te nemen aan het voor-
gestelde plebisciet. De heer Jouwe voeg-
de daar aan toe dat 'hij er van over-
tuigd was dat wanneer Nieuw Guinea
deel van Indonesië zal worden de hele
stille oceaan onder controle zou komen
van de communisten.

KAKA: „Soekarno noemde de gelande
Para's de ruggegraat van het Indone-
sische leger!"
LOERIE: „Nog twee weken in het bos,
en het zijn ruggegraten".

GemeenteraadsverKiezingen
P.v.d.A. en P.S.P. GROTE VOORUITGANG

Bij de gemeenteraadsverkiezin-
gen in Nederland heeft de Partij
van de Arbeid de absolute meer-
derheid veroverd in R'dam. Met
een winst van drie zetels kwam zij
op 23, dat is precies boven de helft
De raad heeft 45 zetels. Ook in
Amsterdam, Den Haag en Utrecht
boekte de Partij van de Arbeid
winst evenals in een groot aantal
provinciesteden.

Winst was er ook voor de Pa-
cifistisch-Socialistische Partij en voor
de onafhankelijke lijsten. De Katho-
lieke Volkspartij en de Protestantse
lijsten handhaafden zich ruim. De grote
verliezers waren de Liberalen, terwijl
ook de communisten terugliepen. Dit
alles betreft het aantal zetels in de ge-
meenteraden. Een vergelijking met de
statenverkiezingen van eind maart is
moeilijk omdat bij de raadsverkiezin-
gen plaatselijke omstandigheden hun
invioed doen gelden. Met enige reser-
ve kan men zeggen dat de toestand niet
veel is gewijzigd, maar wel is de Volks

partij voor Vrijheid en Democratie, de
VVD, nog iets verder teruggelopen, ter
wijl de Pacifisten hun grote winst van
de statenverkiezingen nog verder heb-
ben uitgebreid.

Eichmann vandaag
gehangen

De president van Israël heeft gis
teravond het laatste verzoek om
gratie van Adolf Eichmann afge-
wezen. De oud-Nazileider, die ver-
oordeeld is om zijn aandeel in de
uitroeiing van miljoenen Joden ge
durende de Tweede Wereldoorlog
zal naar men verwacht, voor zons-
opgang door middel van de strop
ter dood gebracht worden.

In de officiële aankondiging stond
slechts, dat president Ben Swi niet in
staat was geweest clementie te verle-
nen. Nieuws-correspondenten zijn in

(Vervolg op pag. 4)



Laat Engeland Australië in de steek?
Menzees maakt oriëntatiereis

Australië gaat een periode van
politieke rust tegemoet, nu de lei-
ders van de regering zowel als op-
positie zich op de hoogte gaan stel-
len van de Gemeensch. Markt en
alles wat daarmee samenhangt. In
de loop van de komende vieren-
eenhalve maand zal het parlement
nog slechts gedurende een maand
bijeenkomen om de behandeling
van de begroting te voltooien.
Vorige week heeft premier Men-
zies zijn land voor een reis van on-
geveer vier weken naar Engeland
en de Verenigde Staten verlaten,
om met nog meer nadruk te gaai-
wijzen op de „vervelende kwes-
ties" die zijn plaatsvervanger en
minister van handel, McEwen, vo-
rige maand als de reden van de
toen door hem ondernomen reis
heeft omschreven. Menzies heeft
voorts alle twijfel weggenomen
aan zijn voornemen1 tot deelne-
ming aan de Gemenebest confe-
rentie van eerste ministers in sep-
tember a.s.

KOELE ONTVANGST

Australië heeft zich al op een koude
wind uit Europa voorbereid, voor het
geval Engeland inderdaad in de EEG
zal worden opgenomen.

Om die wind wat te verzachten heeft
minister McEwen voorgesteld dat de
export van agrarische producten uit de
landen van h:t Gemenebest preferen-
tie zou krijgen voor een contingent dat
even groot is als de tegenwoordige ex-
port naar Engeland, met een redelijke
marge voor de groei van de export.

Maar zijn voorstel kreeg een koele ont-
vangst. President Kennedy zou naar ver
luidt geloven dat de Verenigde Staten
zo het grootste deel van hun huidige
agrarische export naar West-Europa
zouden verliezen. De Britse poging om
de onderhandelingen in Brussel een
goed eind op streek te krijgen, met con-
crete voorstellen waaronder een tot ge-
leidelijke afschaffing van de Gemene-
best- preferentie voor industrieproduc-
ten, heeft nog weinig succes gehad.

Menzies heeft nu blijkbaar twee con-
clusies getrokken. De onderhandelingen
zullen een nogal langzaam en een moei-
zaam verloop hebben, en Australië moet
er alle concessies voor zijn export uit
trachten te persen die het maar bedin-
gen kan. Op het ogenblik wordt aange-
nomen dat Australië zijn ontwikkeling
zelf zal kunnen financieren als de ex-
port in de komende tien jaar met 40P>/o
toeneemt. Indien Engeland zich bij de
EEG aansluit zal het voor Australië
moeilijker worden te exporteren, en
noodzakelijker de economische ontwik-
keling uit eigen middelen te financie-
ren. Het Britse kapitaal zal een nieuw
arbeidsterrein vinden en het Ameri-
kaanse kapitaal zal niet langer via de
Britse zijdeur door de prefentiële tarie-
ven die voor Australië gelden worden
aangetrokken.

KLEINE NATIE
Dat betekent dat de bescherming die

Australië op het ogenblik nog wordt
geboden geweldig zal verminderen. De
Australiërs worden daarmee met de
neus op hun werkelijkheid gedrukt: die
van een kleine natie met een uitge-
strekt grondgebied, ver buiten de be-
langrijke machtscentra.

In aanmerking genomen dat het
Australische volk nog geen elfmiljoen
zielen telt heeft het sinds de oorlog

heel wat tot stand gebracht, maar niet-
temin gaat men de Australiërs nu enige
rustgevende zekerheden ontnemen. Zij
hebben het gevoel dat Engeland hen
in de steek aan het laten is, en in de
Amerikaanse houding tegenover hun
pogingen zich garanties te verwerven
valt ieen zekere afwijzende laatdunkend
heid te onderkennen die aan het ge-
drag van Westminster herinnert toen
dat op het hoogtepunt van zijn macht
was. Zij hebben echter een bepaalde
begaafdheid tot het bepleiten van hun
belangen, en voordat over de vorm van
het nieuwe Europa is beslist zal Enge-
land dat wellicht nog op prijs kunnen
stellen.

(The Times)

VERGEEFSE INVESTERING
Andere nuttige metalen zijn er tn

Australisch Nieuw Guinea op het ogen-
blik echter nog niet gevonden. Ook naar
aardolie is er in de laatste jaren inten-
sief gezocht in Australisch Nieuw Gui-
nea. De ruim £A 34 miljoen, die parti-
culiere maatschappijen aan dit opspo-
ringswerk ten koste hebben gelegd
schijnt voorhands een verloren inves-
tering te zijn, aangezien geen expjoi-
teerbare aardolie-reserves werden ge-
vonden.

Wat men wel vond is aardgas, maar
of dit ooit voor commerciële exploita-
tie gebruikt kan worden is onbewezen
gebleven.

ONJUISTE VRAAG
Aan geologen in dit land wordt in

dit verband nogal eens de vraag ge-
steld wat toch de oorzaak is van de af-
wezigheid van goud en de aanwezig-
heid van aardolie in West Papoea, ter-
wijl dit in Australisch Nieuw Guinea
juist andersom is: wel goud, maar geen
aardolie.

Het hoofd van het Kantoor voor het
Mijnwezen te Hollandia ,dr. W. Valk,
steilt het als volgt: De betreffende vraag
is in feite steeds onjuist geformu-
leerd, in de eerste plaats al omdat ver-
band wordt gelegd tussen de aanwezig-
heid van de ene delfstof en de afwe-
zigheid van de andere.

Zo een verband bestaat in dit geva]
stellig niet: aardoüe ontstaat in be-
paalde omstandigheden uit afjestor-'
ven zoutwater organismen (plankton).

Goudvondsten in West Papoea
blijven gering

Het staat nog steeds te bezien
of er wel ooit exploiteerbare hoe-
veelheden goud in West Papoea ge
vonden zullen worden. Op het
ogenblik zijn we wat de goudvond
sten betreft weer een illusie ar-
mer. Onlangs bleek namelijk dat
het goudhoudend gesteente, dat
men aan de bovenloop van de Ei-
landenrivier aangetroffen had voor
iedere vorm van economische win-
ning onbruikbaar is.

Op zulke momenten zijn we onwil-
lekeurig genegen, wat jaloers mis
schien, de blik te richten naar ons
buurland Australisch Nieuw Gui-
nea. Daar wordt ieder jaar nog
voor ongeveer 5,5 miljoen N.N.G.-
guldens goud en zilver geëxpor-
teerd. Bovendien, wat even be-
langrijk is, ontvangt de bevolking
die door financiële assistentie en
voorlichting gestimuleerd wordt
zelf het goud en zilver te ontgin-
nen, per jaar 80.000 pond aan op-
brengst van eigen winningen.

VERSCHILLEN
Daarentegen hangt de concentratie

van goud in eerste aanleg samen met de
vorming van bepaalde stollingsgesteen-
ten in de diepte van de aardkorst. De
vraag is in nog een ander opzicht on-
juist. Er komt in West Papoea wel de-
gelijk goud voor, en er zijn in Austra-
lisch Nieuw Guinea wel degelijk aard-
olie en aardgas gevonden. Dat in West
Papoea in vergelijking met Australisch
Nieuw Guinea veel aardolie is gepro-
duceerd, en dat in Australisch Nieuw
Guinea vergeleken met West Papoea
veel goud is gevonden, zijn verschillen
die niet van principieel geologisch, doch
van praktisch en economisch belang
zijn. De juist genoemde verschillen iii
hoeveelheid zijn veroorzaakt door en-
kele omstandigheden van secundaire
aard.

KERKDIENSTEN
Katholieke Kerken in Hollandia-Haven

Zondag 2 Juni 1962
Berg en Dal 07.30 uur Gezongen H. Mis.
APO-Kerk 08.30 uur Gezongen H. Mis.
18.00 uur Gel. H. Mis.
Katholieke Kerken in Sentani en Ifar

Sentani: 07.30 uur Gezongen H. Mis.
17.00 uur Gel. H. Mis.
Ifar: 09.00 uur Gezongen H. Mis.

Evangelisch Christelijke Gemeenten
Zondag 2 Juni 1962

Pauluskapel 08.30 uur ds. H.G. Boswijk
Kloofkerk 18.30 uur ds. M. van der Sijs.

Nieuwe Kerk 08.30 uur ds. M. van der
Sijs.
Maarten Luther Kerk 09.30 uur ds. W.
Sirag.



V.L.N.wil Thuisfront vormen voor
militairen in West Papoea

Op 22 mei j.l. heeft het Be-
stuur van het Veteranen Legioen
Nederland zich met een schrijven
gericht tot de minister-president
Prof. De Quay. Hierin zeggen zij:

„Uit alle geledingen van onze
organisatie, zowel van besturen als
leden, bereiken ons moties en ver-
zoeken om aandrang op Uw Rege-
ring uit te oefenen het ingenomen
standpunt van zelfbeschikking der
autochtone bevolking van Nieuw
Guinea te handhaven.
Men verzoekt ons demonstraties te
organiseren voor het regerings-
standpunt en tegen de werkwijze
van de oppositie.
Wij zijn er ons evenwel van be-
wust, dat het in dit stadium weinig
effect sorteert beoaalde acties te
ondernemen, temeer waar dit pro-
bleem internationaal zeer gecom-
pliceerd is.
Wij menen integend.eel juister te
handelen door te volstaan met dit
schrijven aan Uw Regering waar-
in wij nogmaals onze waardering
uitspreken voor het door U tot op
heden gevoerde beleid, zowel in
politiek als defensief opzicht.
Uitdrukkelijk willen wij hier be-

vestigen, dat waar nodig, U op on-
ze volledige steun kunt rekenen
waar het hier gaat om een in het
handvest van de Verenigde Naties
vastgelegd recht, dat met wapen-
geweld dreigt te worden aange-
tast".

THUISFRONT
Tot zover dit schrijven van het

Dagelijks Bestuur van het Vete-
ranen Legioen Nederland.

Verder deed het Bestuur in een
schrijven aan alle besturen en
functionarissen van het Veteranen
Legioen Nederland in Nederland,
een beroep plaatselijke actie-comi-
te's en een „thuisfront" voor de in
Nieuw Guinea dienst doende mili-
tairen te vormen, teneinde het mo-
reel van deze militairen te verster-
ken.

Politieberichten

— Op 28 mei was P.P. woonachtigKloof
kamp bereidselen aan het treffen voor
het omhakken van een boom. Bij het
afkappen van takken viel de man uit
de boom met zijn hoofd op een steen
terecht. Naar een onderzoek van ma-
rinearts H.E. uitwees overleed de man
ter plaatse aan een hersensbloeding.

— Op maandag werd ook aangifte ge-
daan door A.M.C, woonachtig zuster-
huis Hollandia-Binnen, van huisvrede-
breuk en de vernieling van zes louvres
Daders onbekend.

— Een proces verbaal werd op 28 mei
opgemaakt tegen O.H. woonachtig te
Polimae wegens het stelen van twee pak
jes pinda's ter waarde van f. 0,4)0 ten
nadele van het warenhuis Juliana.

— Op zondag 27 mei is L.v.d. V. mett
zijn personenatuo TB-135 bij het af-
rijden van de helling van de Pim in
de richting naar Hollandia wegens een
glad wegdek geslipt. Als gevolg hiervan
gleed de auto in een 10 meter diep
ravijn. De bestuurder liep geen letsel
op, zijn echtgenote, die ook in de auto
zat werd licht gewond. De auto werd
beschadigd.

— Op dezelfde dag werd Th. v. H. wo-
nende Kloofkamp bekeurd voor het ver
voeren op verboden wijze (amazonerit)
van een duo-passagiere.

— Op 30 mei is de personenauto NG-

117 op de weg naar Hollandia-Binnen
bij Kota Radja vanwege het gladde
wegdek geslipt en in de berm tot stil-
stand; gekomen. De bestfuurder J.Kvy
woonachtig te Polimac werd licht ge-
wond.

— Op de avorifl van dezelfde dag raak-
ten C. v.d. W. en zijn echtgenote bei-
den licht gewond toen de motor NG-
-2337 waarop zij reden slipte. Op de hel
ling van de Strandweg waren enige
voertuigen onder toezicht van de Mi-
litaire Politie goederen aan het afla-
den. C. v.d. W. ontwaarde de kennelijk
slecht verlichte vrachtwagens te laat
waarop hij, aangezien er ook van te-
genovergestelde richting verkeer kwam
gedwongen was plotseling te remmen.
Mede door een nat 'wegdek was een val-
partij het gevolg.

VERLOREN:

— 26 mei, portefeuille inhoudende 1
bankbiljet van f. 100,—, een rijbewijs
A-B op naam van A.P. wonende APO-
Kamp, een kentekenbewijs PA-214.

— 29 mei, rood kunstlederen portefeuil-
le inhoudende f. 500,—
— 31 mei, portefeuille inhoudende
f. 194,— en enkele brieven gericht aan
de eigenaar van de portefeuille J. v.d.
M., woonachtig Marinekazerne. Verlo-
ren op weg van het Groene Dorp naar
Kloofkamp.

— 31 mei, leren portefeuille inhoudende
f 50,—, een rijbewis Aen andere be-
scheiden. Verloren op weg van Base-G.
naar de brug van Dok 9.
— 31 mei, portefeuille inhoudende f. 90
foto's, keuringsbewijs, legitimatiebewijs
Verloren omgeving van de haven.

GEVONDEN:

— Zwarte portefeuille f. 80,—, enige fo
to's en brieven. Gevonden te Hollandia-
Binnen.

Nieuw Guinea in de pers

De vaderlandse pers houdt de
lezers nog steeds zorgvuldig op de
hoogte van wat er om en in Nieuw
Guinea gebeurt. Alle bladen bren-
gen dan ook in grote opmaak het
bericht, dat UNO-secretaris Oe
Thant opnieuw een beroep heeft
gedaan zowel op Indonesië als op
Nederland de strijd op Nieuw Gui
nea te staken. Ook de aankomst
van evacué's, vrouwen en kinde-
ren uit Nieuw Guinea op Schip-
hol, trekken aller belangstelling,
vooral van Radio en Televisie. Zo
uit het vliegtuig gestapt wordt hen
door de een of andera reporter
:en microfoon voor de mond ge-
houden, waarop de ene evacué
heel anders r.eageert dan de an-
dere. Voor allen geldt echter dat
ze van het vraagstuk zo gauw mo-
gelijk af willen zijn, omdat ze een
of ander familielid naar ze hebben
zien wuiven waar ze naar toe wil-
len.

En, dan moet het ook maar weer een
keer gezegd, dat de Volkskrant zjin le-
zers over Nieuw Guinea het meest ge-
varieerd inlicht. Naast een groot aan-
tal berichten brengt het blad weer een
artikel van zijn speciale verslaggever,
die deze keer beweert, dat de Neder-
landse marinier het liefst in de jungle
zit. Dat zal men in Nederland dan spoe-
dig zelf kunnen controleren, want de
VARA heeft twee man naar Nieuw Gui
nea gezonden om daar materiaal te ver
zamelen voor een documentair fslm-
versla?.
Overigens valt nu op, dat ook de Tele-
graaf en het Vrije Volk door speciale
verslaggevers in Nieuw Guinea zijn ver
tegenwoordigd.
De buitenlandse bladen houden zich de
afgelopen dagen alleen nog aan groot
nieuws over Nieuw Guinea. Zo is dus
nu weer een beroep van Oe Thant op
Den Haag en Djakarta om de strijd op
Nieuw Guinea te staken frontpagina-
nieuws. In de hoofdartikelen van de

Angelsaksische bladen komt de
kwestie Nieuw Guinea herhaaldelijk
voor.

De Amerikaanse Maden schromen
niet hun president de rol die hij bij de
kwestie speelt te verwijten. Zo schrijft
de New Vork Times: „In de buitenland-
se politiek van de regering Kennedy
'vordt het indringers die èen gebied
met gjeweld willen annexeren helemaal
niet moeiljk gemaakt, als ze maar be-
horen tot de zogenoemde neutralen in
de kouden oorlog. Nieuw Guinea is het
jongste voorbeeld van deze politiek!"

De New Yorkse correspondent van
het Parool haakt aan op de verklaring
van Oe Thant, die zowel De Quay als
Soekarno bedankt voor hun bereidheid
op basis van het plan-Bunker de be-
sprekingen te hervatten. Dit was voor
de correspondent aanleiding om te vra-
gen of de Secretaris-Generaal geen ver
schil maakt tussen het Nederlandse be-
sluit en de Indonesische mededeling, dat
Indonesië in principe aceoord gaat met
de aanvaarding van het plan-Bunker.
Het antworod dat uit naam van Oe
Thant werd gegeven was, dat deze in-
derdaad geen verschil ziet in de reac-
ties van de twee landen.



staat gesteld naar de gevangenis, waar
hij werd gevangen gehouden, te gaan
om bii de executie getuige te zijn. In
verband met het proces tegen Eich-
mann werd op 1 februari 1961 een spe-

ciale wet aangenomen, die het mogelijk
maakt oorlogsmisdadigers op te han-
gen.

Laatste nieuws
Het Gouvernements Voorlichting. Bu-

reau deelt mede:
Bij een treffen met de gelande Indone-
sische parachutisten Zuid van Mam-
boeniboeni werd de veldwachter der
eerste klasse J. Mantipipu zeer licht ge-
wond door een schot in zijn linker dij-
been.
Een der gevluchte Indonesiërs van de
overval bij Maladofok is niet ver van
de plaatst van de aanval gegrepen. De
andere is nog voortvluchtig.
ONINSCHIEREILAND:
Patrouilleactiviteit. Door de bevolking
werd bij het oversteken van een kali
1 para gedood.

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"

Scholieren
Gevraagd: Krantenbezorger/ster voor Dok V, Rayon Julianaweg,
v.d. Sandelaan.
Aanmelden: Administratie Nieuw Guinea Koerier.

i

Bij de Afdeling Justitie van de Dienst van Sociale Zaken en Jus-
titie te Dok II kan onmiddellijk geplaatst worden een

lAftJLsbt <ty uudo-tfo (Categorie. \)
in het bezit van een steno-type diploma.
Aanmeldingen voor sollicitatie bij het Hoofd van de Afdeling Jus-
titie van bovengenoemde dienst.

RECTIFICATIE

Uuisvtöuwe** \)tci*iuy.rxq.
Vrijdag 1 juni a.s. van 4.30 — 7.30 uur zal er in de quonset der vereniging

GOEDERENBEURS
gehouden worden. Zegt het ook aan Uw bedienden.

JULIANASUPER MARKT
vraagt voor de WINKEL ( afd. Textiel )
een verkoopster liefst met ervaring
Sollicitaties worden ingewacht

bij NIGIIVW N V.

„H.8.5,, clubgebouw.
Zaterdag 2-6-62 Dansavond m.m.v. „THE ROCKING DEVILS".
Aanvang 21.00 uur. Entree: f. 2,50 per persoon.

Te koop: z.g.a.n. Fngidaire 200 liter.
Prijs n.o.t.k. telf. 226.

no. 7692

Wegens verplaatsing Tandheelkundi-
ge polikliniek houdt tandarts F.G.
Scheltens voorlopig GEEN SPREEK-
UUR te Hollandia-Binnen.

CENIJRAAL ZIEKENHUIS
Dr. J.G. Wester, Chirurg, houdt wegens
dienstreis tot 13 juni 1962 _..___

GEEN SPREEKUUR

3 JUNI verkrijgbaar bij Eethuisje "DE
ZEVEN DENNEN" Hollandia-Binnen
naast PMS: satee, nasi tjampoer en nasi
goreng.

no. 7680

(Vervolg van pag. 1)

Met vreugde geven wij kennis van de
geboorte van onze zoon en broertje

pUu% CUusiCaoH
De gelukkige ouders
M. van Dam,
M.F. van Dam-Baier,
Frankie, Martin, Bonnie en Jeffrey.
Hollandia l-6-'62.

IN ONDERTROUW:

B&h Ha*tHsse*ts
e*t.

UwtnUtobie- ia- Bcambang.
Hollandia, 27-5-1962.

no. 7658
Door omstandigheden verhinderd per-
soonlijk afscheid te nemen, wens ik alle
vrienden en kennissen een goed ver-
blijf op Nieuw Guinea toe.
CH. PESCH.
a.b. DC-7.

no. 7676

filmprogramma
ZOJUIST ONTPAKT

ORIËNT THEATER
vertoont heden en morgen

"GOING STEADY"
(Bruiloft op de H.8.5.)

Ai, die jongelui van tegenwoordig! Een
baby in SA! ... De directeur krijgt ei
een flauwte van. Hij kan ook niet we-
ten dat die jongelui getrouwd zijn!
Een oergezellige film! En hoe zult U
met hen meeleven! 14 jaar.
Hollandia-Binnen heden: "PATTfeRNS"
met Van Heflin. 14 jaar.
Jachtclub heden: Gary Grant, Deborah
Kerr, Robert Mitchum en Jean Sim-
mons in: "THE GRASS IS GREENER"
(Verandering van spijs doet lief hebben)
Een film, die bruist als champagne! Een
charmante, pikante comedie in Tech-
nicolor en Cinemascope. 14 jaar.

REK THEATER
PROGRAMMA WIJZIGING

Hedenavond 1-6 en morgenavond 2-n,
een der meest spectaculaire luchtlandin
gen uit de Tweede Wereldoorlog

"PARACHUTISTEN COMMANDO"
met Richard Bakalyan en Ken Lynch.
Noord Afrika — Sicilië — Salerno —vluchten, die een bloedspoor achterlie-
ten aan de zonnige Italiaanse hemel.
Hij koos vrijwillig het onderdeel dat
zou worden ingezet in het heetst van
de strijd. Was het moed of walging van
zichzelf die hem deed tekenen voor de
moordenste vlucht die de geschiedenis
van de luchtvaart kent?
Commando-troepen die midden tussen
de vijand werden gedropt. Overwinnen
of sterven. Het glasharde devies der
Parachutisten.

14 jaar.

WEEKEINDDIENST HOLL.-BINNEN
2 — 3 juni dr. D. Uitterdijk Hlb. 94.

WEEKDIENST HOLLANDIA
2 juni dr. P.H. Poldervaart Hla 366
3 — 9 juni dr. D. de Kuiper Hla 22.
(Pens. Moorman). __ l . . ._ ■~-,
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