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SOEBAWDRIO ONTMOETTE
RUSK

De Indonesische minister van
buitenlandse zaken, Soebandrio
is van plan een verklaring af te
leggen over de practische toepas-
sing van het plan Bunker zodra
hij heeft gesproken met de Neder-
landse ambassadeur in Washing-
ton, dr. Van Royen.
Minister Soebandrio is naar Ame-
rika overgekomen om daar deel
te nemen aan de besprekingen

met Nederland over Nieuw Gui-
nea.

Kort na zijn aankomst in Washing-
ton had de minister op het State De-
partment een onderhoud met zijn Ame-
rikaanse ambtgenoot Dean Rusk. Bij
deze ontmoeting waren ook de Indo-
nesische ambassadeurs Adam Malik en
Zairin Zain tegenwoordig alsmede de
Amerikaanse onderministers voor Eu-
ropese- en Zuidwest Pacific aangelegen
heden, William Tyler en James Bell.
In de loop van de avond zal onpipuw
een Nederlands-Indonesische ontmoe-
ting in de buurt van Washington plaats-
hebben. Het is nog niet bekend of minis
ter Soebandrio hieraan al zal deelne-
men.

BOT:FOUTE GRENS
AFBAKENING WERD

VERBETERD

De staatssecretaris van binnen-
landse zaken, mr. Bot, zegt dat er
in Nieuw Guinea aan de grens
tussen het Nederlandse en Austra-
lische deel geen sprake is van
grenscorrecties of een nadere vast
stelling van de grens.

In antwoord op vragen van
nt Tweede Kamerlid Van de We-

tering deelt mr. Bot mee, dat in
de districten Waris en Jafi al lange
tijd het vermoeden bestond dat
de grens niet goed was afgeba-
bakend. Recente meldingen heb-
ben dit vermoeden bevestigd. 21
dorpen in het Waris-district en 9
in het Jafi-district, met in totaal
3366 zielen, die tot nu toe tot Ne-
derlands Nieuw Guinea werden
gerekend blijken tot het Australi-
sche deel te behoren. Deze kwes-
tie zal moeten worden geregeld
waarbij met de wensen van de be-
volking rekening zal worden ge-
houden. In het Jafi-district zullen
wellicht 300 inwoners verhuizen.

OFFICIERSOPLEIDING
VOOR EERSTE 7 PAPOEA'S

BEGIET SEPTEMBER
In september zullen de eerste

zeven Papoea's een opleiding be-
ginnen tot officier van het Pa-
poea Vrijwilligers Korps.
Ze zullen tot het eind van het jaar
deelnemen aan de gewone oplei-
ding in de legerplaats Arfai bij
Monokwari en in de avonduren
krijgen ze extra lessen.
Begin januari zullen de adspirant
officieren naar Nederland gaan
waar ze gedurende een jaar een
speciale opleiding zullen krijgen
van instructeurs aan een officiers
opleiding. Na afloop van dat jaar
zullen ze als Vaandrig naar Nieuw
Guinea terugkeren.

Verwacht wordt dat volgend jaar
een grote groep Papoea's een of-
ficiersopleiding zullen volgen.

PRO-INDONESISCHE
UITLATINGEN OVER AUSTR.

RADIO WORDEN
ONDERZOCHT

_De Australische regering zal
een onderzoek instellen naar be-
richten volgens welke Australi-
sche radio uitzendingen zich goed
keurend hadden uitgelaten over de
Indonesische militaire acties op
Nieuw Guinea. Een woordvoerder
van buitenlandse zaken noemde
die berichten, die ook in Den Haag
de ronde deden, hoogst ernstig.

KAKA: „Nu Soebandrio in Washing-
ton is, gaat er zeker ook een minister
van ons heen hè?"

LOERIE: „Welnee, het is immers toch
"Bunker volente".



VARIATIE

De Schout bij Nacht voegde hieraan
toe, dat de gehele wijze van handelen
van de Indonesiërs bij deze laatste lan-
ding "een nieuw verschijnsel" was ver-
geleken met de gang van zaken bij
voorgaande Indonesische infiltraties.
Bovengenoemde actie vertoonde, naar
de Schout bij Nacht uitlegde, een tref-
fende gelijkenis met een "raiding party"
een actie, waarbii de vijand een aan-
val onderneemt slechts om bepaalde
vernielingen aan te richten en daarna
onmiddellijk weer verdwijnt. Of de ra
dio te Sausapor door de Indonesiërs
dan wel door het bestuur zelf onklaar
was gemaakt om te verhinderen, dat
de Indonesiërs ermee in de eather zou-
den komen was nog niet duidelijk. Zo-
als bekend is Sausapor verscheidenemalen over de Indonesische propaganda
zender te Makassar genoemd als zijn-
de onder "zware luchtaanvallen van
Nederlandse zijde" door Indonesische
"guerilla's" veroverd op Nederlandse
troepen. Het lijkt ons daarom ook niet
onmogelijk, dat de Indonesiërs naar
Sausapor zijn gevaren omdat zij daar
een Indonesisch garnizoen dachten aan
te treffen en toen dit een misrekening
bleek te zijn de bestuursambtenaar en
vier kampongbewoners als gidsen heb-
been meegevoerd.

NIEUWE OVERGAVEN

In zijn onderhoud met de pers maak-
te de Schout bij Nacht ook bekend, dat
de overgave van eenheden para's in
de andere actiegebieden, uitgezonderd
bij Merauke, voortgang vond. Behalve
de Schout bij Nacht waren op de pers-
conferentie aanwezig de Commandant
Brigade Nederlands Nieuw Guinea, Ko-
lonel der Infanterie Eekhout en de
Commandant van het Papoea Vrijwil-
ligers Korps, Kolonel der Mariniers
Van Heuven.

Kolonel Eekhout, die met ingang van
1 augustus bevorderd is tot Brigade-
Generaal, was zojuist van een dienst-
reis langs de buitenposten terugge-
keerd en sprak zijn grote tevreden-
heid uit over het aanpassingsvermogen
van de nieuwe K.L.-ers en over het ge-
combineerd optreden van Mariniers,
Koninklijke Landmacht en het Papoea
Vrijwilligers Korps.

DE EERSTE 19

Kolonel Van Heuven benadrukte nog
maals het verbluffend gemak waarmee
de P.V.K.-ers zich door de jungle ver-
plaatsten en wees op het enorme voor-
deel van de samenstelling van het
P.V.K. in die zin, dat er zich onder
de troep altijd wel een soldaat be-
vind, die inheems is in d.e streek waar
geopereerd wordt met aile gemakken
vandien. De Kolonel vermelde ook nog
dat de eerste 19 Papoea-soldaten zo-
juist een zesweekse cursus voor kor-
poraal met succes beëindigd hadden en
tot korporaal waren bevorderd.
De 19 korporaals waren voornamelijk
uitgekozen om hun bekwaamheid, die
zij toonden gedurende de zes weken
dat zij tegen de Indonesiërs in het
veld wsren.

Volgden infiltranten bij Sausapor
nieuwe taktieK?

Eergisteren landden enkele mo-
tor- en zeilprauwen bij de kust-
plaats Sausapor en Mega aan de
Noordoost kust van de Vogelkop.
Enige tijd nadat de Indonesiërs
aan land waren gegaan verlieten
zij beide kampongs weer. Bij deze
haastige aftocht namen zij in Sau
sapor een Papoea bestuursambte-
naar en vier kampongbewoners
mee. De komst van de Indonesiërs
veroorzaakte in Sausapor ook het
uitvallen van de radioverbinding
met Sorong.

Nadat de infiltranten Sausapor en
Mega weer verlaten hadden gingen zij
na verloop van tijd op een niet nader
genoemde plaats weer aan land. De
gealarmeerde strijdkrachten troffen de
bestuursambtenaar en de vier kampong
bewoners later in goede welstand aan
en konden de groep infiltranten omsin
gelen, 't Is waarschijnlijk, dat zich bij
deze groep ook de infiltranten bevin-
den, die op 16 juli op Wafgeo over-
nachtten. Dit is het verhaal, dat Schout
bij Nacht Reeser gisteren op-zijn we-
kelijkse persconferentie aan de pers
deed.

De Vierdaagse

Morgen is het de laatste dag. Het ein
de van de vierdaagse, maar ook het
begin van de triomftocht door Hollan-
dfe is aangebroken.
Voor het laatst zullen morgen de ver-
enigingen, de scholen, de leraars, de
leiders, de politie en niet te vergeten
elk ander, de kilometerslange tocht
wandelen door Hollandia's dreven.
Zingend, lachend trekken ze dan weer
voorbij. Met vlag of zonder vlag, ver-
moeid of nog .even fris als bij hat
begin zullen ze trots doorstappen min-
achtend kijkend naar elke zelfvoldane
scooter- of autorijder.
De eerste maal hadden wij het op deze
wandelmars niet begrepen. Gedompeld
in ons wekelijks slaapjie ,half sussend
half piekerend, over de upjes en down-
tjes van de afgelopen week werden we
opgeschrikt door de eerste stampende
en zingende wandelgroepen.
„Daar zijn ze", dachten we en voor
ons zagen we al met vette letters de
primeur van de Koerier van maandag
"Para's trekken zingend Hollandia bin-
nen". Met een scheef oog keken we
naar onze koffer in een hoekje van
de kamer. Elk moment verwachtten we
de gouvernementele omroeper met een
bevel tot onmiddellijke inscheping.
Tussen de gordijnen heen glurend za-
gen we kinderen en grote mensen de
groepen toejuichen en ftoelachen.
„We hebben ons toch in het standpunt
van de 'Papoea's vergist", I'angzaam
hesen we onze moeie benen in de pij-
pen van onze broek.
De tweede week wisten we het ech-
ter. We hadden ons terdege laten in-
lichten. Die zaterdagmiddag zat de hele
familie met nog veel meer kennissen
en vrienden, allemaal particulieren, in
ons tuintje. We wisten het. Stuk voor
stuk zouden ze langs komen. Voorop
het allerhoogste gezag. We waren be-

nieuwd, wie voorop zou lopen, het mi-
litaire of het burgerlijke. Daarna alle
directeuren, toegejuicht door hun echt-
genoten, in gelijke pas, maar elkaar
toch verdringend om niet Dnder te
doen voor het hoogste gezag. Achter
de residenten, die, — wat hebben we er
niet voor over — speciaal voor deze
gelegenheid zouden overkomen, moest
een grote groep volgen, die het tempo
van de mars zou aangeven. Het waren
de stutters, de stoters, de pijlers, de
grondvesten, de fundamenten, de pila-
ren waarop het tempo van de vooruit-
gang gebouwd zou zijn. In ons tuintje
fluisterde men dat het bestuur deze
groep zou formeren, maar Marietje, die
gedienstig wat sjoez inschok, zei hik-
kend van het lachen dat ze het niet
kon geloven.

Nadat tenslotte alle diensten schaalge-
wijs zouden volgen, zou de rij beslo-
ten worden met enige vooraanstaande

poea's, die aanvankelijk ook voor-
aan stonden, maar aan wie glimlachend
was gezegd dat ze door achter te staan
toch nog wel vooraanstaand konden
zijn. Terecht, zo ging het gerucht in
het tuintje, weigerden deze mee te wan
delen.
Om een lang 'verhaal kort te maken,
we hebben niemand gezien. We zagen
veel Papoea's, een enkele Nederlander,
maar daar bleef het dan ook bij. Te-
gen vijf hoorden we dat alle hoogwaar-
digheidsbekleders alleen een rondje in
Dok V zouden meelopen Wij
naar Dok V.
We zijn er nooit gekomen. Het Rode
Kruis, dat fenslotte in actieve dienst
was deze dag, had niets anders te doen
dan op de meest vreemde punten, waar
overigens bijna geen wandelaar te zien
was, de -weg af te zetten.
Vol belangstelling vroegen wc nog
waar we het beste konden gaan staan
— we moesten de Gouverneur en de
Schout bij Nacht zien — maar niets
hoor. Ze zeijden dat ze er niets vanaf
wisten, de stiekemerds. We hebben het
hele weekend bij De Boer op het stoep-
je gezeten. Ze maken ons niet wijs,
dat die hoge heren voor ons geen eindje
om wilden Jopen.

Sssst.

SOVJET UNIE
Cassatie verzoek van Reydon

en de Jager verworpen

Het opperste geiechtshof van de
Sovjet Unie heeft het cassatie- ver
zoek van de Nederlanders Reydon
en De Jager verworpen.
De twee Nederlanders werden vo-
rig jaar door een militaire recht-
bank in Kief tot dertien jaar vrij-
heidsstraf veroordeeld wegens
spionage. Het vonnis is later be-
krachtigd door het militaire colle-
ge van het opperste gerechtshof
in Moskou.
Nu het cassatieverzoek is verwor-
pen hebben de families van de
v ide Nederlanders een verzoek
om gratie ingediend bij de voor-
zitter van het presidium van de
Opperste Sovjet.



Kolonel Eekhout tot Brigade
Generaal bevorderd

Met ingang van 1 augustus is
de Commandant van de Brigade
Nederlands Nieuw Guinea, de Ko-
lonel der Infanterie W.D.H. Eek-
hout bij Koninklijk Besluit van
11 juli bevorderd tot Brigade-
Generaal.
Kolonel Eekhout werd op 6 juni
1917 te Batavia in het voormalig
Nederlands Ihdië geboren. Hij
doorliep de lagere school in Brus-
sel en in Apeldoorn en vervolgens
de HBS in laatsgenoemde stad.
In 1936 ving hij zijn opleiding tot
beroepsofficier bij het Koninklijk
Nederlands Indisch Leger aan op
de Koninklijke Militaire Acade-
mie te Breda. Drie jaar later volg-
de zijn benoeming tfrt tweede-
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Als zodanig vertrok hij naar Ne~
derlands-Indië, waar hij in sep-
tember 1939 arriveerde.
Tijdens de tweede wereldoorlog
nam hij deel aan de gevechten te-
gen de Japanse invasie troepen
op de westkust van Sumatra. Op
29 maart 1942 werd hij in krijgs-
gevangenschap gevoerd, waaruit
hij in augustus 1945 werd bevrijd.
Hij werd onmiddellijk weer inge-
zet bij een uit ex-krijgsgevange-
nen geformeerde eenheid, die de
vrouwenkampen tegen Indonesi-
sche aanvallen moest beschermen.
Verder nam hij deel aan diverse
acties in Indonesië. In 1946 volgde
hij met succes de opleiding tot pa-
rachutist. Tijdens de politionele
acties kreeg hij het commando
over een operatieve eenheid pa-
jac autisten en werd hij met zijn
groep op diverse plaatsen ingezet.
Na op 25 januari 1949 tot kapitein

bevorderd te zijn keerde Kolonel
Eekhout in mei 1950 naar Neder-

md terug.
Hij verbleef niet lang in Neder-
land, maar vertrok in oktober
1950 met het eerste Nederlands
Detachement V.N. naar Korea in
de functie van plv. BC. Na het
sneuvelen van de bataljonscom-
mandant, de luitenant-kolonel Den
Ouden, werd hij belast met het
commando over het NDVN. Hij
werd op 9 oktober 1951 bevorderd
tot majoor. Na 13 maanden van
bijna onafgebroken actie, repa-
trieerde hij in december 1951.
Hij doorliep de Hogere Krijgs-
school te 's Gravenhage en be-
haalde het brevet van stafbe-
kwaamheid in 1955.
Hij werd op 1 november 1955 be-
vorderd tot luitenant-kolonel.
Na in Nederland diverse functies
te hebben verv.uld werd hij op 1
november 1959 bevorderd tot ko-
lonel.
In juni 1960 verliet hij wederom
Nederland om het commando op
zich te nemen van de nieuw te
formeren Brigade Nederlands
Nieuw Guinea.
Aan Kolonel Eekhout werden een
dertiental onderscheidingen toega
kend, waaronder die van Officier
der Orde van Oranje Nassau met
de Zwaarden en de Bronze-i
Leeuw.

Iran:
Amini: val van kabinet
schuld van Amerikanen

De afgetreden premier van Per-
zie, dr. Ali Amini, heeft verklaard
dat zijn heengaan hoofdzakelijk
te wijten is aan de traagheid waar
mee Amerika zijn land steun ver
leent.

Hierdoor was hij er niet in geslaagd
een sluitende begroting vast te stel-
len. Ook was Amini er over verstoord
dat de Amerikaanse militaire hulp aan
Perzie was ingekrompen. Volgens de
ex-premier had zijn regering sinds mei
vorig jaar maar dertig miljoen dollar
van Washington gekregen.
Hij vond het onbegrijpelijk dat Ame-
rika landen die helemaal geen banden
met de Verenigde Staten hebben wel
kolossale sommen schenkt en 'n vriend
schappelijk land als Perzie vergeet.

INTERSTEDELIJKE
HOCKEYONTMOETING

Op 21 en 22 juli a.s. zullen op het
terrein Noordwijk onder auspiciën van
de H.M.H.C. (Hollandia Mixed Hockey
Club opgericht 1953) interstedelijke
Hockey-wedstrijden tussen burger en
militaire teams uit Biak en Hollandia
worden gehouden. Aangezien dit het
eerste Interstedelijke Hockey tournooi
in de hoofdplaats Hollandia is, ver-
wachten wij een reuze publieke belang
stelling.
Het wedstrijd schema ziet er als volgt
uit:
Zaterdag 14,.30 uur: HMHC — Strijd-
krachten Biak.
15.30 uur: Strijdkrachten Hollandia —
Strijdkrachten Biak.
HMHC — BMHC
Zondag 14.00: BMHC — Strijdkrachten
Hollandia.
Strijdkrachten Biak — BMHC
HMHC — Strijdkrachten Hollandia.
Zaterdagavond aanvang 21.00 uur zal
een feestavond met een "levende" band
in de Jachtclub Hollandia de Hockeyers
en hun introducees aangeboden worden,
waartoe leden van de Jachtclub uiter-
aard ook toegang hebben.
Prijsuitreiking vindt plaats na afloop
van de wedstrijd op zondag eveneens
in de Jachtclub Hollandia.

Nieuw Guinea in
de pers

Een correspondent van het Pa-
rool heeft gesproken met de In-
donesische ambassadeur in Wa-
shington, Zain. In het gesprek
werd het de correspondent duide-
lijk dat Indonesië op het ogenblik
zoekt naar een snelle overdracht,
d.w.z. met kort UNO-beheer.
In Den Haag heeft een woordvoer
der van buitenlandse zaken aan
het Parool gezegd dat het plan
Bunker voorziet in een overdracht
aan Indonesië na twee jaar. Als
de Indonesiërs inderdaad een snel
lere overdracht wensen dan zou

at er op neerkomen dat zij niet
over het plan Bunker als zodanig
willen praten mar met een geheel
nieuwe conceptie komen, aldus de
woordvoerder in Den Haag.

D.e New Yorkse correspondent van de
Nieuwe Rotterdamse Courant wijst) er
op dat minister Soebandrio vergezeld
wordt door de onderminister van De-
fensie, Hidajat. Het is mogelijk, aldus
de correspondent, dat President Soe-
karno wil voorkomen dat in zijn land
de actie tegen de Nederlanders door
zal gaan als er in de besprekingen een
overeenkomst zou komen waarmee de
militanten onder de Indonesische lei-
ders zich niet zouden kunnen vereni-
gen.
De correspondent zegt dat men Hida-
jat's aanwezigheid ook zou kunnen zien
als middel van pressie om de Neder-
landers er van af te houden te stre-
ven naar regelingen die de Indonesi-
sche Regering niet tegen de oppositie
van militairen kan volhouden.
Hidajat zal minister Soebandrio dhn
in staat moeten stellen het been stijf
te houden.
De correspondent zegt dan: „Men is er
dan ook nog niet zeker van dat het ver
schijnen van de ploeg Soebandrio-Hi-
dajat als een goed voorteken kan wor-
den beschouwd zoals in sommige be-
richten uit Washington wordt gedaan"
De correspondent van de N.R.C, ver-
wacht binnen enkele weken een kritiek
stadium in de besprekingen dat be-
slissend kan zijn voor de uitslag.'
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De Uitgevers



S.E.R. ADVIES:
OVERHEIDS INVLOED OP

LOONBELEID
VERMINDEREN

De Sociaal-Economische Raad
heeft geadviseerd de invloed van
de overheid op loongebied terug
te brengen tot uitzonderingsgeval-
len. Dit staat in het rapport dat
de S.E.R. heeft uitgebracht op ver
zoek van staatssecretaris Roolvink
van sociale zaken over de maat-
staven " voor de loonpolitiek.

Volgens de raad moet de overheid
en haar colleges van rijksbemiddelaars
niet langer preventief werkzaam zijn
op het gebied van de loonvorming. Bij
het vaststellen van de arbeidsvoor-
waarden moet er een grotere vrijheid
komen voor werkgevers- en werkne-
mers organisaties Zo zou de goedkeu-
ring van de CAO-voorstellen voortaan
moeten geschieden door de Stichting
van de Arbeid, het overkoepelend or-
gaan van deze organisaties. Dit dient
dan te gebeuren aan de hand van si-
tuatie-schetsen die de sociaal-econo-
mische raad van plan is om het half
jaar op te stellen.
Tegen dit advies van de S.E.R. bestaat
in de Raad zelf een kleine oppositie
van de Liberale werkgevers. Daar zij
echter verreweg het grootste deel van
het werkgevend bedrijf vertegenwoor-
digen is hun oppositie kwalitatief toch
van grote betekenis.

VERSCHERPTE BEWAKING
VAN TOEGANGSWEGEN

NAAR MACAO
Chinese grenswachten hebben de be-

waking van de wegen die naar het
Portugese Macao leiden verscherpt.
Toen twee maanden geleden vele Chi-
nese vluchtelingen gelegenheid kregen
uit te wijken naar de Britse kroon-
kolonie Hongkong konden ook velen
Macao bereiken. Op het ogenblik even-
wel is de grens weer potdicht en het)
is vooral voor vele Chinese jongeman-
nen zo goed als onmogelijk uitreisvisa
te krijgen.

Boodschap van
Kennedy aan

Z.P.Conferentie
President Kennedy heeft een bood-

schap gestuurd aan de Zuid Pacific
Conferentie op Tutuila, een van de
Amerikaanse Samoa-eilanden.

Daarin zegt hij dat de Verenigde
Staten een grote verantwoordelijkheid
voelen voor hun beheersgebieden in
de Pacific.
Aan de Zuid Pacific Conferentie ne-
men zeventien afhankelijke Pacific ge-
bieden deel. De Conferentie houdt zich
bezig met de sociale en economische
ontwikkeling van de gebieden in de
Stille Oceaan

Alle vrienden en kennissen een goed
verblijf toegewenst, (in het bijzonder
alle beroepsgokkers)
Fam. Eland.
a.b. DC-8.

KERKDIENSTEN
Katholieke Kerkdiensten Holl. Haven

Zondag 22 juli 1962
Berg en Dal 07.30 uur H. Mis
APO-Kerk 08.30 uur Stille H. Mis, op-
gedragen door Mgr. dr. M. Staverman.
Na de H. Mis toediening van het sa-
crament van het Vormsel aan 64 pa-
rochianen.
18.00 uur Avondmis

Evangelisch Christelijke Kerk
Zondag 22 juli 1962

Pauluskapel 08.30 uur ds. K.A. Schip-
pers.
Chris. Mil. Tehuis 09.00 uur ds. J. van
den Blink.
Kloofkerk 18.30 uur ds. W. Sirag.
Nieuwe Kerk 08.30 uur ds. M. van derSijs.
Maarten Lutherkerk 09.30 uur ds.
Rigters.

s.s. ZUIDERKRUIS
weer in Hollandia

Hedenmiddag arriveerde in de haven
van Hollandia wederom het troepen-
transportschip "Zuiderkruis", geëscor-
teerd door Hr Ms. "Evertsen", met eni-
ge honderden militairen aan boord.
Evenals dit het geval was bij de aan-
komst van de "Waterman" stonden ook
nu weer vele belangstellenden ter ver-
welkoming aan de kade, terwijl ook
de fluitorkesten niet ontbraken.
Wij zijn helaas niet in staat vandaag
nog een interview met officieren —waaronder de luitenant Van Royen, de
zoon van de Nederlandse ambasasdeur
in Washington — in ons blad op te
nemen.
Morgen hopen wij hierop uitgebreid te-
rug te komen.

Prinsessen op Sint
Maarten

Op hun reis door de Nederlandse
Antillen zijn de prinsessen Irene en
Margriet aangekomen op het eiland
Sint Maarten.
Bij hun. aankomst werd het Wilhel-
mus gespeeld door een steelband, het
typisch Carlaibisich orl"j:st van slag-
instrumenten vervaardigd uit stalen
olievaten.

NAT.CHINA ROEPT
AMBASSADEUR TERUG

UIT LAOS
Nationalistisch China zal de diploma

tieke betrekkingen met Laos verbreken
als dit land ook betrekkingen aanj-
knoopt met communistisch China. De
regering van Nationalistisch China is
fel gekant tegen een politiek waarin
beide China's worden erkend. Zij pro-
beert nu langs diplomatieke weg te
voorkomen dat Laos Peking erkent.

COMMUNIQUE
De Indonesische militairen die in

Sausapor aan land zijn gezet en na hun
vertrek vandaar door Nederlandse
strijdkrachten zijn gelocaliseerd heb-
ben in een eerste vuurgevecht enkele
doden verloren. Hieronder bevond
zich een officier, zo deelt het G.V.B.
mede.
Als buit viel in onze handen een aan-
tal wapens, granaten en buitenboord-
motoren.
In het actiegebied van Merauke en
Fak-Fak zijn enkele Indonesische pa-
rachutisten gevangen genomen.

Brunei wil aansluiting
bij Maleise federatie

Het Britse protectoraat Brunei steunt
de plannen voor het oprichten van de
federatie van Malaysia. Dit heeft de
sultan van het gebied in de wetgeven-
de vergadering verklaard. De federatie
van Malaysia zal omvatten Singapore,
Noord Borneo. Serawak en Malakka.

'Zeepaantle
Hedenavond filmvoorstelling aanvang
te 19.00 uur en 21.00 uur de film
"WAAR MEN NIET OVER SPREEKT"
Ook toegankelijk voor niet leden.
Entree f. 3,50 p.p. Leeftijd: 18 jaar.
Zaterdag 21-7 dansavond m.m.v. de
"Rocking Sensation Boys", uitsluitend
toeg. voor leden. Entree f. 1,— p.p.

filmprogramma
ORIËNT THEATER

vertoont heden en morgen Spencer
Tracy, Dianne Foster en Jeffrey Hun-
ter in

"THE LAST HURRAH"
Een levendig beeld van een Ameri-
kaanse verkiezingscampagne, een schil-
dering van bepaalde politieke zeden in
de USA .Een wrang humoristische film.

14 jaar.
Jachtclub heden: "CARLTON BROWNE
OF THE F.0." met Terry Thomas en
Luciana Paoluzzi.
Een van de vrolijkste en kluchtigste co
medies van de laatste tijd. Evenwel een
beetje scherp tegenover diplomaten,
dictators, bananenkoningen en nog zo
wat meer.
Hollandia-Binnen heden: "THE BLACK
ORCHID" met Sophia Loren. 14 jaar.
H^ndia-Binnen morgen: "THE VI-
CIOUS CIRCLE" met John Milis.

14 jaar.

REK THEATER
vertoont heden voor het laatst
"THE ROUGH AND THE SMOOTH"

(Parfum en vuil) met Nadja Tiller, To-
ny Britten en Willam Bendix.
Een jong archeoloog raakt verstrikt in
de netten van een nimfomane, als hij
op het punt staat te trouwen met een
bedilzuchtige verloofde. 18 jaar.

fycMMtife,
Te koop: Gerrebra, selderij en kamer-
planten, orchideën (Nieuw Guineetjes)
Fam. Hübner, telf. 150,Polimac.

no. 80039

Het Hoofd van de Residentie Waterstaatsdienst Hollandia maakt
hierbij bekend dat ingaande maandag 23 juli a.s. storingen aan het
waterleidingnet telefonisch khinnen worden gemeld aan de toe-
stellen Hla. 221 en Hla. 339: 0p werkdagen van 14.00 uur tot
20.00 uur, op zon- en feestdagen van 9.00 uur tot 20.00 uur.
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