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Conferentie nieuw-Guinea samenwerking
geopend

Gisterochtend is door de Gouverneur-
van Nederlands Nieuw-Guinea in het Be
stuursinstiteut te Hollandia de conferen-
tie geopend v*n de vertegenwoordigers
van is beide dekn van Nieuw-Guinea,
Aus'raiië en Nederland-
De voo.rteeting van de samenwerking
voor de ontwikkeling van geheel Nieuw
Guinea vorm 4 onderwerp dep aangevan-
gen beraadslagingen. Deze bijeenkomst
is een uitvloeisel van de eerste conferen-
tie welke oktober 1958 in Canberra over
de Australisch Nederlandse samenwer-
king werd gehouden en, waar werd aan-
bevolen jaarlijks besprekingen te hou-
den-

Op de in Hollandia gehouden confe-

ren4ie worden besprekingen gehouden
over samenwerking op he 4 gebied van
ontwikkeling, onderwijs, gezondheids-
zorg verbindingen en binnenlandse Za-
ken-

Traangasbom aanslag
op Eisenhower in

Montevideo
President Eisenhower heeft woensdag

bij zijn intocht in Montevideo een on-
aangename verrassing beleefd.
Een Lraangas granaat ontplofte voor de
autocolonne-
Eerder had de politie reeds een groep
studenten uiteen gedreven die met span
doeken demonstreerden tegen Eiser.ho
wer's koms4- Afgezien van da4 incident
was de ontvangst m Mo:.te\ ideo echter
de mees 4uiteundige, die de Amerikaan so
reis ten deel is gevallen- In een tee-
presiden4 op zijn La 4ijns-Amerikaanse
spraak voor he 4 parlement van Uruguay
gaf Eisenhov.-cr ki-ter op de dag nog eens
nadrukkelijk te verstaan dat Washington
zijn zuiderburen beslist niet heef 4 ver-
waarloosd- Sprekend pver de hulp die
na de oorlog aan Wes4-Europa werd ge-
geven, zei hij, da 4 di 4 gebied zich daar-
door tot een krachtige handelspartner
heeft kunnen ontwikkelen waar ook de
Latijns-Amerikaanse landen van profi-
teren-

Epidemie-gevaar in
Agadir

In Agadir- de Marokkaanse s4ad die
deze week geteisterd werd door een zwa
re aardbeving, zijn bulldozers aangeko-
men voor he4 opruimen' van puinhopen-
Waarschijnlijk zouden ze gisteren hun
werk begonnen zijn als de hoop dat er
nog overlevenden onder de ingestorte
huizen te vinden zijn zal zijn opgegeven
De afgelopen nach4 zijn reddingsploegen
nog koortsachtig in de weer geweest.
Aggregaten die waren aangevoerd door
Amerikaanse vrachtvliegtuigen zorgden
voor licht- He4 dodencijfer zal volgens
de laa4ste schat4ing 4u3sen de vijf en zes
duizend liggen, er zijn vermoedelij k

vijfduizend gewonden.
Men durft de massale aanpak van het

opruimingswerk in de stad niet langer
ujt te stellen in verband met de vrij ho-
ge temperatuur- De nog niet geborgen
doden en ook de duizenden ratten die
ui 4 de riolen tevoorschijn zijn gekomen
kunnen een epidemie veroorzaken-

Overeenstemming
Tolmuur Euromarkt

De zes leden van de Euromarkt heb-
ben overeenstemming bereikt over een
belangrijk deel van het gemeenschappe-
pelijk Qouaneiarieï voor de handel met
landen buiten de gemejjrjschap-

Het aceoord werd gisteren in Rome
getekend-
De ongeveer laatete 70 van de meer dan
1000 producten en grondstoffen van he 4
gemeenschappelijk douanc terief vorm-
de he 4 grootste stru ikelblop bij de onder-
handelingen.
Op de lijst sta..n ondermeer koper, lood,
aluminium, pap:erpulp en aardolie-
Waarnomers zijn vi-rra.-4 over he 4 temp i
waarmee de onderhandelaars he 4 eens
zijn geworden-
Zij wijzen er op da 4 de onderhandelin-
gen me 4 de GATT en de Amerikaanse
onderminister van Buitenlandse Zaken
Dillon nu onder gunstige omstandighe-
den kunnen worden aangevangen.

Chroestsjev in
Afghanistan

Sovjet premier Chroestsjev heef4 in
Afghanisten, he4 laatste iand dat door
hem bezocht wordt 0p z jjn reis door
Zuid Oost Azië- besprekingen gevoerd
met koning Zahyr en premier Daoed-
De bevolking bereidde de Sovjet premier
bij zijn aankomst in Kh aboel een enteou
sjast welkom- Chroestejev zou eers4 gis-
teren naar Moskou doorreizen en heeft
dfrhatvf» zi;n verblijf in Afghanista,-i.
verlengd-

De Gaulle bezoekt
Atgerije

Presiden4 de Gaulle is op zijn reis
door Algerije die hij gisteren aanving in
de Oos 4Algerijnse stad Elerdna gearri-
veerd. In de komende dagen zal hij ver-
scheidene andere steden bezoeken.

Algiers zal de president waarschijn-
lijk nie4 bezoeken- Het schijn 4 de badoe-

ling van de Gaulle te zijn zich op de
hoogte te stellen van de gevoelen die na
de rebellie van de kolonisten in leger-
kringen leven. Zaterdag of Zondag
wordt hij in Parijs terug verwacht-

Prins Bernhard thuis
na Atrika-reis

Prins Bernhard is van zijn bezoek aan
de Soedan teruggekeerd in Nederland.
De Prins heeft i n Kharteem om. on4-
moedingen .gehad me 4 president Abud
en de minister van Financien Achmad-
Daarvoor brach4 Prins Bernhard een
niet-officieel bezoek aan he 4 Tsaadge-
bied in Frans Equa4oriaal Afrika.
Op de terugweg naar Nederland is hij
enkele dagen in Rome geweest- De reis
van de Prins heef 4 een maand geduurd-

Van R. vrijgesproken

De Nederlandse marconi»4 Willem van
R- is door de Amerikaanse jury in Bos-
ton onschuldig verklaard aan de moord
op de 23 jarige Lynn Kauffman waarna
rech4er Murray de beklaa gde van rechts
vervolging heeft ontslagen.

Correspondenten melden uit Boston
dat, toen de voorzitter van de jury de
uitspraak bekendmaakte, mevrouw Van
R. in snikken ui4bars4te-
Van R. zelf hief zijn armen op »ls een
gebaar van dank aan God-
De jury had bijna vijftien uur beraad-
slaagd- De advocaat van Van B. zei la-
ter dat hij zich erns4ig bezorgd had ge-
maak4, omda4 de beraa dslaging zo lang
duurde. Hetzelfde was het geval met de
Nederlandse journalisten en anderen die
de hele nach4 in en om de rechtzaal had
den gewach4-
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bereik is bijna 600 km- Het vlieg4uig is
bewapend me 4 tWee mitrailleurs en kan
bommen of mijnen meevoeren. Verder
kan het worden uitgerust met radar-
apparateur van de modernste uitgave-

Zal afschaffing dood-
straf ook voor

Cheshman gelden ?
Gouverneur Edmund Brown van de

Amerikaanse stea4 Californie heef 4 de
we4gevende vergadering voorgesteld de
doodstraf af te schaffen- Hij aeed daar-
bij geen enkele verwijzing naar Caryl
Chessman die bij aanneming van jie4
we4svoorstel een kar.s maak4 de gasK-
amer te on4lopen- Het stea4 overigens
niet vast of afschaffing van de dood-
straf ook voor hem zal gelden, omdat
hij al elf jaar geleden werd veroor-
deeld. En bovendien schijnt er weinig
kans te zijn da 4 he 4 voorstel van gouver
neur Brown wordt aangenomen-

Staalmonumenten van
Sovjet in Indonesië

De Indonesische minis4er van Weder-
opbouw en Ontwikkeling Charles Saleh
heeft bekend gemaak4 dal een deel van
de nieuwe Russische lening van een mil
jard dollar- zal worden gebruik 4 voor
de bouw van een ijzer- en staa lbedrijtj

De bouw zal in drie fasen worden uit-
gevoerd- Eerst zal een wals- en her-
smeitingsbedrijf worden gesticht in Ban-
tem met een capaciteit v^n 100.000 ton
per jaar- Vervolgens .gal op Zuid Suma
4ra een kleine hoogoven worden ge-
bouwd en tenslotte een grote hoogov. :i

me 4 een jaarlijkse capacitei4 van eer.
kwal t miljoen ten ep Borneo-

Brand in Marine-
Instituut

De zolders van het Koninklijke Ins'
tuut v°or de Marine in Den Helder z'j.i
woensdagavond geteisterd door 'n felle
uitslaande brand. Dank zij de pr°mpte
melding van he* elec4risch a|airmsyb-
teem wa s de beroepsbrandweer van de
Marine in 4wee minu4en 4ijd bij de vuur
haard- die zich in he4 ruim honderd
jaar oude gebouw snel uitbreidde. D°or
het snelle opteeden van de marine-
brandweer en de efficiënte samenwer-
king met de gemeentebrandweer van
Den Helder bleef de schade beperk -Altfeen i^en Hoeveelheid airchiifmate-
riaal en °ude dictaateahiers zijn verlo-
ren gegaan.

Labour-boycot van
Z. Afrikaanse goederen
In Londen is de Lab°urpartij de boy-

cotactie van de Zuid-Afrikaanse goede-
ren begonnen met een betoging. De actie
zal een maand duren en is gericht te-
gen de apartheidspoli4iek.
VeerMenduizend mensen deden mee aan
de dem°nstra4ie- Na aflo°p veroorzaak-
ten volgelingen van de fascistenleider
Mo4hley relle4jes- Er werd gevochten
en de politie verrichtte negen arres-
taties.

KLM emigranten tarief
belangrijk vermindert
Me 4ingang van gisteren zijn de 4arie-

ven van de KLM voor vervoer van Ne -
derlandse emigranten naar Argen4inie,
Brazille, Canada, Rode"ie, Uruguay, do
Unie van Zuid Afrika en de Ver. Staten
gelijk aan de prijzen ven het verv°er
per regeringsschip-

Voor Australië en Nieuw-Zeeland is
dit zogenaamde normterief al op 1 ja-
nuari ingegaan- Van de 22000 Neder-
landers die vorig jaar emigreerden reis-

den er bijna 30 procen4 °f wel ruim 3300
per KLM- Men verwacht dat het s dP a j
luchtpassagiers nu aanzienlijk zal si

Opening Jaarbeurs in Utrecht
Der4ig landen ui 4 vier werelddelen

doen mee aan de 74s4e Jaarbeurs in Ut-
rech4, die woensdag is geopend. .De
beurs bestaat ui 4 twee delen: een voor
gebruiksgoederen, die nu begonnen is en
en een voor technische goederen die op
5 april begin - Op de nu begonnen
beurs zijn de afdelingen tex4iel en elec
4r°nische huishoudelijke apparaten he 4
grootete. Bij tex4iel doe 4 voor cle eer-
ste ke.'-r een beriiiif ui' Paramaribo
mee, dat in Eur°pa afzet zal vinden
voor de zogenaamde lichtgewicht heren-
kleding. Bij de gebruiksgoederen is voor
de eerste keer India vertegenwoordigd
De Jaarbeurs heeft Gen aptirt huisvr°u-
wencenteum, dat deze keer speciaal is
ingericht voor plattelandsvrouwen-

De Welvaart in
Nederland

He 4 loonzakje van de gemiddelde Ne-
derlander zal in de loop van di 4 jaar on-
geveer 4,5 procent meer inhouden dan
vorig jaar- Dat i* uitgerekend door het

-aal Planbureau da 4 gisteren zijn
economische vooruitzichten voor het
,jaar 1930 heeft gepubliceerd.

In feite zullen de lonen in totaal met
7,5 procen4 stijgen, doch 3 procent gaa4
hier af aan gestegen kosten van he4 le-
vensonderhoud in hoofdzaak door de ko
mende algemene huurverhoging. De s4ij-
gende welvaar 4 zal nie4 onder invloed
blijven op de betalingsbalans.

Een overscho4 van 1,8 miljard gulden da 1
in de laatste jaren is gekweekt, zal in
de loop van het jaar door stijgende in-
voer dalen to4 0,7 miljard-
Het Centraal Economisch Plan bevat
feeën dwingende voorschriften, zoals in
Knden waar de regering een rechtstreek
se zeggenschap heeft jn het economische
leven- In Nederland oefent de regering
haar invloed op de economie hoofdzake-
lijk uit door controle op het loonpeil-
Het Centrale Plan heeft tot taafc de te

'..''■ 'i gevolgen van da 4regering.;
beleid te berekenen-
Dit planbureau verwacht dat de werk-
loosheid in Nederland zal blijven dalen
van 78-000, het gemiddelde over 1959, tet
50-000 aa n het eind van 1960. De praduc
tic per arbeider zal stijgen me 44 procent
De investering in de industrie zal s4ij-
g n met 14 procent.

Spoken in Hongkong
Uit Hongkong wordt gemeld dat na

een jaar van ogaluk, de spoken van het
Hongkong race terrein in Happy Val-
ley wederom tot rust zijn gebracht.

De Hongkong jockeyclub bfefeft een
aantal Boedhistische monnikken en non-
nen aangezocht en die hebben zingende
en bezweringsformules biddende een
paar maal in een plechtige processie het
raceterrein rondgewandeld.

De reden van deze ceremonie was een
serie vreemde en onverklaarde ongeluk-
kj die op het raceterrein gebeurden ge-
durende het laatste raceseizoen dat in
oktober begon-

Het eerste ongeluk begon toen bij een
lange afstand ren op onverklaarbare
wijze vijf paarden tegen elkaar botsten
waardoor vijf jockeys het hospitaal in-
gedragen moesten worden- Vervolgens
stortte in de 200 000 dollar Kwanteng
handicap nada4 de finishlin al gepas-
seerd was een paard neer zonder ver-
klapbare oorzaak. De beroemde jockey
"Kolos" Chuang kwam op zijn hoofd
terech4 en zal nooi4 meer kunnen rijden-
He 4 ergs 4 van aïles overkwam de gedu-
rende drie jaar kampioen gewees4 zijnde
Marcel Samarq die van zijn paard viel
en door de opvolgende paarden dood-
geschopt werd- Samarq. bijgenaamd "de
vliegende Fransman" was de beroemd-
ste jockey van Hongkong.

Deze en nog een reeks andere onge-
lukken deden het bestuur der jockeyclub
in herinnering brengen dat di 4 jaar he 4
eerste jaar was da 4 er geen Boedhis4i-
sche ceremonie gehouden was om de
geesten to4 rust te brengen- Inmiddels

heeft men het verzuim hersteld, me4een
optocht van 200 monnikken.

Deze bezweringsceremonie heeft reeds
sedert 1918 piaate, toen de tribunes van
he 4 raceterrein in vlammen- opgingen
en meer dan 1000 toeschouwers de dood
vonden in de vlammen.
Sedertelien werd jaarlijks een proces-
sie gehouden om de_rusteloze geesten
der slachtoffers tet rust te brengen, pas
in he 4 laatete jaar meende men da4vol-
doende tijd verstreken was en heeft men
de ceremonie verwaarloosd, met het ge-
volg, bovengeschetste waaruit blijkt dat
de geesten niog niet te 4 rust zijn*, ge-
zien de vele onverklaarbare ongelukken-
Sport supporters vroegen om de cere-
monie wederom in ere te herstellen-
Daarna viel er wel weer een jockey van
zijn paard, maar alle volgende dieren
liepen er omheen en de man kreeg geen
letsel.

Exploitatie resultaat
S.M.N.

Het resultea4 van de exploratie van
de schepen van de Mij Nederland is in
1959 onder da 4 van 1958 gebleven. He 4
volledige saldo van de exploitatiereke-
ning is gedaald van 3,5 miljoen tet 32
miljoen- Na verschillende afschrijvingen
en reserveringen rcs4 een wins4saldo v?n
11,2 miljoen tegen 15-6 miljoen in 1058.
Voorgesteld wordt een dividend van 9
procen4, da 4is 1 procen4 lager dan in
he 4 jaar daarvoor-

Aandacht voor decimale
stelsel in Britse

Gemgnebest
In Engeland is opnieuw aandacht ge-

vraagd voor de invoering van he 4 de-
cimaal muntstelsel-
Er is een wetenschappelijk rapport op
koms4- gebaseerd op een uitgebreide
enQuete waarin wordt aangetoond, da 4
he 4 Uentellig stelsel verstrekkende be-
sparingen zal opleveren in 4ijd en geld-
Maar daar staat tegenover da 4 alleen
a] ir ,t veranderen van kasregister.3,
boekhoudmachines en rekenmachines

0( miljoen pound ster-
ling zal kosten. He 4 d<.cimale stelsel wint
in de GetnenebesWanden langzamer-
hand terrein- India is er al tee overge-
gaan, de regering van Pakis4an begoot
woensdag om di 4 in te voeren- Zuid-A-
-frika staat ook op he 4 punt terwijl Rho-
desia, Austealie en Nw-Zeeland het in
overweging hebben.



Ingezonden
GEVRAAGD: EEN POSITIEF

FILMBELEID
Onlangs werd te Hollandia de film

"Altack" vertoond- De recensen4 van he 4
Nederlandse dagblad "Het parool" noem4
de film "een oorlogsfilm waarin de oor-
log op haar teppunt van gruwelijkheid
gehoond word 4-"

Toen de film in Hollandia Binnen ver-
4r:ond werd, ZAT DE ZAAL VOL- MET
KINDEREN die de leef4ijd van veertien-
i.ia' s-.-i. 'i achttien, jaar beslist nog niet
bereik 4 hadden.

3ij de onlangs vertoonde film over de
pijnloze bevalling was da 4 ook het geval

Vel leden week draaide in Hollandia
de 1' lm 'Sterker dan de Nacht"-
Dit was een puur communistische film,
vervaardigd door de DEFA, he 4 officiële
Oostduitse Staatefilmproductiebedr: 'f.
Op de aanplakbiljetten stend nog te le-
zen dat verschillende spelers" National-
preisteager" van de Oostduitse Volksre-
publiek waren.

was een zuiver propagandafilmpje,
waarin de toeschouwers getoond werd
hoe een goed georganiseerde communis-
ttsche partij in tijden van oorlog (de

tweede wereldoorlog) de vijand door on-
dergrondse activiteiten afbreuk kan doen

De valse heroiek lag er voor onze wes
terse ogen dik bovenop, maar de Papoea
zief zon film wel wat anders. Al die za
ken zoals eensgezindheid, trouw aan de
partij, subversieve activiteiten, helden-
moed, spreken hem sterk aan- Commen
'tear overbodig-

Terwijl ik di 1 schrijf bedenk ik mij.
dat dit artikel het Z esde is over de film
dat S inds 1957 m de pers verschijnt. Het
zesde artikel waarin wordt aan@edron-
gen op een positief gouvernementeel
filmbeleid-
"De Groene" plaatste 'wee maal een ar-
tikel van deze strekking, "De Tifa" idem
dite en nog onlangs werd er. in de
"Nieuw-Guinea Koerier" een ingezonden
stek aan gewijd.

Het Gouvernement schijn 4 er nie4s
pan te kunnen of te willen doen-
i -o Als U di 4 artikel gelezen
heef4 kun 4 U weer rus4ig gaan slapen-
Er zulkn- naar he 4 mnj voorkomt, tijden
kcmen r' at U nie4 meer do rus4ig zal sla
pen- Tegen die tijd is het Papoea-jonge-
tje een opgeschoten knul geworden, en
zal hii eens jn praktijk gaan brengen

wat vier jaar filmbezoek hem al niet
leerde. Na4uurlijk zie ik de toestand te
somber in. Ook hierover zou ik willen
zeggen "he 4 zij zo"-

Wa4 doe 4 het Gouvernemen 4 aan film
beleid? Och, onlangs is er nog een be-
drijfsvergur.ningordonantie voor bios-
coopexploitenten in werking ges4eld.
Een positief'punt. 2U14 U zeggen.

Ma«r ook dit was een wa 4 vreemde
zaak- Er waren vier bioscoopexploitanten
die op een vergunning aanspraken .lie-
ten gelden- Toen echter in de Advies-
raad de-secretaris van de Handelsvere-
nioing Hollandia bezwaren maakte tegen
he 4 verstrekken van een vergunning aan
de vierde exploitant, werd alles jn he 4
werk gesteld om de vierde vergunning
weer in te trekken. ■ .
En di 4 alles omdat de secreteris van de
handelsvereniging beweerde dat twee
bioscoopexploitanten verliezen hadden
geleden van 150.000 en 100-000 gulden-
Het werd voor zoete koek aangenomenf
Gelukking trok de vierde exploiten4 zelf

zijn aanvrage in- zodat iedereen opge-
lucht di 4 vraagstuk kon laten liggen.
Verliezen van 150000 en 100.000 gul-
den - - Die verliezen zullen misschien
vii ; v..'.i zijn; maar dan echt niet
met het vertonen van films.

:-J.. weet .k, die de filmhandel van na-
bij heb leren kennen, dat de Nieuw-Gui
nese expoitant geen grote winsten maakt
op i-ar films- Dji luchttransportkosten
zijn hoog, de films zijn als ze per schip
verzonden werden gedurende twee
maanden dood kapitea], technische ser-
vice voor projectoren is er nauwelijks-
alltmaal aceoord. Maar a ls we een kleine
vergelijking' maken met de Nederlandse
bioscoop-exploitant, dan zien we dat de
laatste

a) van zijn recette 25% vermakelijks-
heidsbelasting moet betalen. (In Eng ;:
land 34°/o!) Op Nieuw-Guinena is dit
nie4 het geval-

b) nog een percentage van zijn recet-
te moet storten in het productiefonds
van Nederlandse films-
Op Nieuw-Guinea is dit niet het ge-

val-
c) gemiddeld 8 mensen per bioscoop
in diens 4 heeft dat hij aan dagblad-
reelame e-d. ca- su/o5 u/o van zijn omzet
uitgeeft. Op Nieuw-Guine3 is di1
nie4 het he 4 geval.

d) de verplichting heef 4 een aantel Ne
derlandse documentaires te draaien-
Op Nieuw-Guinea is di4 nie4 he 4 ge-
val-

e) een stoelbezetting heeft van maar
36-4°/ovan zijn theater- Op Nieuw-
Guinea liggen de cijfers mi. hoger-

Zo zou ik door kunnen gaan. Wis4U,
dat de bouw van een theater in Neder-
land ongeveer 700.000 gulden kos4 (Op
Nieuw-Guinea C a- 60 000 gulden) en da 4
de jaarlijkse erfpach4 in Amsterdam per
theater ongeveer 11000 gulden bedraagt?

Ondanks di4 alles zi4 er in Nederla d
nog een ruime wins4margc in de filmex-
ploitatie, en betaalt de bezoeker een en-
treeprijs met aanmerkelijk meer com-
fort. want de Nederlandse Bioscoop
Bond ziet streng toe op he1 aa^kledingT-
comfort van de theaters en de gerekende
toegangsprijzen-

Daarom neem ik de grote verliezen die
hier geleden zouden zijn met een grote
korrel zou4.

Tot zover het economische beleid van
he 4 Gouvernemet in filmzaken.

Wat wordt er positief gedaan cm de-
eventuele slechte invloed van de film te
weren? Nie4s, en dat durf ik me 4een ge-
rus4 hart neer te schrijven-

Zonder aan een speciale nakeuring
voor Nieuw-Gume3 te denken zijn er tel
van maatregelen welke reeds nu getrof-
fen kunnen worden- Ik ben namelijk
geen voorstander van een filmkeuring-

Immers, in andere "onderon4wikkelde"
landen blijk 4 de filmkeuring een bron
van controversen te zijn. Dit kwam
duidelijk te 4 uiting bij de conferentie
"Films in Colonial Devclopmen4" welke
in Londen gehouden werd en waarbtj
he4 pun4FFilmcesuur ter discussie ge-
bracht werd-

Maar, zoals ;]< al zei, zijn er- zonder
een speciale nakeuring, tal van maatre-
geien reeds nu te treffen- En dan denk
ik aan de volgende punten:

a) S4renge conteole op de toegang van
minderjarigen voor films waarvan de
Nederlandse filmkeuring "veertien jaar
en ouder" of "acht4ien jaar en ouder"
stelde.
En men zou dan als de filrnexploitent

zich bij herhaling aan overtreding schul
dig maakte, moeten' overgaan tet slui_
4ing van zijn theater voor een bepaalde
tijd. Als dat laatete één keer gebeurd
is dan zal de exploitant zelf wel nauw-
lettend toezien op de toegangsbepalingen

b) Controle op de te importeren films-
He 1 is immers een vreemd verschijnsel,
Ja 4 voor ieder pamflet da4verspreid zal
worden vooraf toestemming moet wor-
den gevraagd aan het H-P-B. terwijl een
communistische film ajs "Sterker dan de
Nacht'- kennelijk zonder voorkennis van
het H-P-B. vertoond mag worden.

c) Men dient de exploitanten te ver-
plichten voor ieder hoofdfilm Nederlandse Journaals te draaien- En dit waarlijk
niet ten gerieve van de uitgezonden
krachten, maar juist voor de Papoea's.
die u.t deze journaals overtuigend kun-
nen leren waarin een klein land groot
kan zijn.
Een dergelijke maateegel, welke ook teBrits Borneo word 4 toegepast, zou poli-tiek van grote betekenis zijn- Ikzelf, die
met deze journaals werk, weet hoe bijv-
de Taptoe van Delft- of een milit aire pa
rade in Nederland de Papoea aanspreken
En hoe zaken getoond in he 4 Polygoon-
journaal ons pres4ige kunnen versterken

d) Door middel van pers en radio de
aandacht van he 4 publiek vestigen op
werkelijk goede films dje hier sporadiscn

ad worden. He' veertiendaagse
filmp'-aatjo van 8..T- Bertina vcor d^
RONG. mag dan voor ingewijden bij-
zonder intressrnt zijn, de doorsnee film-
bezoeker heef 4 er nie4s aan, want de be-
sproken films worden hier tech mees4al
niet geïmporteerd- Of na jaren, en dan
is iedereen he4 filmpraa4je al lang weer
vergeten.

Ongetwijfeld zullen er nog andere pun
ten zijn waardoor de slechte invloed van
de film geweerd zou k«rnen worden-
Maar zoiets zal alleen te 4 uiting kernen
als men bewus4 een filmbeleid zal gaan
voeren, ais he 4 Gouvernement ziel
gaan verdiepen in de vraagstukken Wel-
ke me 4 het filmbezoek samenhangen. Zo
lang men het gevaar nie4 ziet. zal men
de noodzaak er nie4 van inzien-
En daarom mijn wa 4sarcast-sche aanhef
"ga»t u rustig slapen"
U moet dit bepaald niet misverstaan.
Het is nu nog niet te laa4-

Lockheed Neptune voor
Nw. Guinea?

He 4 Haagse blad "He 4Vaderland" ver
neemt van de Koninklijke marine dat
de gedachte voor vervanging van de
Martin Marmer uitgaa4 naar een 4wee-
moterig lange afstan dsv liegtuig- Een klei
ne commissie van deskundigen is in-
middels naar de Ver. Staten vertrokken
om de mogelijkheid te bestederen- De
marine kan volgens het blad nie4 me-
dedelen welke 4ype vliegteigen men op
he 4 oog heef4-
Uit welingelichte bron verneem 4 "He 4
Vaderland" echter dat men denk4 aan
een verbeterde versie van de Lockheed
Neptene van he 4 type P2V-5, die reeds
geruime tijd bij de MLD in Nederland
in gebruik is- Deze verbeterde versie zou
de P2V-7 Neptune kunnen zijn, een
hoogdekker met twee Wrigh4 zuiger-
motoren en 4wee Wie|Sl4inghouse J-34
s4raalmoteren, waardoor het omvangrij-
ke vliegtuig een snelheid van bijna 650
km kan bereiken- He 4 maximum vlieg-



Mgr. Alfrink benoemd
tot Kardinaal

Da aar4sbisschop van Uteech4, monseig
neur Alfrink is benoemd tet kardinaal
Zijn benoeming werd van ochtend laa4
bekend gemaak4 door he4 Vaticaan-
TegeUjk me 4 monseigneur Alfrink zijn
nog zes andere kerkelijke hoogwaar-
digheidsbekleders te 4 deze hoge posiij
geroepen- Voor he4 eers4 in de geschie-
denis van de rooms ka4holieke kei.v
gaat de rode hoed nu ook naar een neger
namelijk de bisschop van Rutego in
Tanganjika- Monseigneur Alfrink is 59
jaar oud. Hij werd geboren als zoon van
een aannemer in Nijkerk. Na zijn studie
aan he4 groo4 semenarie in Zeis4,Drie-
bergen volgde ia 1942 zijn priesterwij-
ding ,Na drie jaren die hij als kapelaan
doorbracht in een parochie in M
sen werd hij professor aan he 4 groo4
semenarie Zeist Driebergen tet 1945- I -i

da 4 jaar werd hij hoogleraar in de gods
geleerdheid in Nijmegen- In 1945 werd
prof- Alfrink benoemd tet Coadjutor yrn
het aar4sbisdom U4rech4, waarna hij na
dood van kardina al De Jong in 1955
werd benoemd te 4 aartsbisschop-

Staking in het Neder-
landse Bouwbedrijf?

He4 Nederlandse bouwbe~tiif wordt
bedreig! door een staking- He 4 conflict
is enkele dagen geledo.i al on4stean ever
de invoering van de nieuwe loonsver-
hoging van vijf procen4.

Vandaag hebben de drie bondsraden
van de werknemersOTganisa4ies in bei
bouwbedrijf een re solu4ie aangenomen
waarm word4 besloten maandag tet een
st aking over te gaan als de werkg:-
vers de nieuwe CAO niet onvoorwaa:
delijk ondertekenen. De kwestie is cn4-
staan door de eis van de rijksbemidde
laars da 4 de nieuwe lonen alleen mogen
worden doorberekend bij de nieuwje
aanbestedingen en niet voor bouwwer-
ken die al onder-handen zijn.
Daarmee nemen de werkgevers geen
genoegen-
Een gesprek tussen de voorzitter van
de ra"d van bestuur van het bouwbe-
drijf en de minister van Economische
Zaken de heer De Pous heeft mie 4 te 4
een oplossing geleid-

filmprogramma
ORIËNT THEATER vertoon 4 heden 4-3
voor he 4 laatst; "MANNEN, ZONDER
MEDEDOGEN" de keiharde gangster-
film me 4 Frank Sinatra.
Morgen 5-3 en overmorgen 6-3: Jack
Palance, Barbara Rush en Mar4ha Hyer
drie tepsterren in de adembenemende
ou4door-actiefilm: "KISS OF FIRE"
Roekeloos avonteur, gevaar op gevaar-
voortdurend bedreigd door Co-manches
moed, door4astendheid en actie. In bri'l-
-liante kleuren-
Holl—Binnen morgen Brigitte Bardo* in
de ondeugend romantische film: "BAK-
VISSEN PUBERTEIT'
Sen4anï morgen 5-3 Frank Sir.atea in
"MANNEN ZONDER MEDEDOGEN"

(.Vijftiende Verantwoording Hollandia
Monumen4

Een gift van; iedere burger; art 100 cent
geeft ons het Hollandia Mo^uTnen«"

Vorige; verantwoording f 2196 61
V- en E- f m,i2
Fin- Tolkanteor f 25
CB.L. f zi—
N-N- f i,_
Economische Zaken f 7.47
Riuku Lumber Cy- f 150,
N-N. f 4j_
To4aal thans binnen f 2520,23

He 4 Hoofd van de Afdeling Arbeids-
zaken va n de Diens 4 van Sociale Zakn
en Ji'.sfUie paaV hr* voteer-ilp- bolrpnd

Ten behoeve van he4 Veïligheidstee-
zteh4 moe 4 door he- hno'd, oi' de bestuu--.
(ter van een fabriek of werkplaats in de
zin van het Veiligheidsreglement, mid-
dels het SL-formulier bij hd* Hoofdvan hef Plaa4selijk Bestuur mejdfiig
worden gemaakt van- elk. in zijn bedrijf
voorgekomen bedrijfsongeval.
Voor de verwerking van, de gegevens
is Vet noodzakelijk dat m he* vervol?
deze melding in DRIE VOUD geschiedt-

BEKENDMAKING PTT-
Maandag 7 maar 4 as- zullen Tete-

g,raafkanteren op de bij Postkantoren
Hollandia-Binnen en Hollandia Noörd-
wi.ik 4en zün.
Telegrammen kunnen slechts worden
;>ar!i3'ebo'',en bii <ie radio bedrijfscent.-a.ie
'c Holl-india tassen 08-00—12.00 N-G-T-
Ook de Radiotelefonie verbindingen zul-
len met uitzondering van Hollandia—
Amsterdam gesloten zijn-

VOLLEYBAL DEMONSTRATIE
Dinsdag 8-3 op de PASAR MALEM om
19.30 "ur:
Dames; S OS—P.M-S. en om 20 30 uur
heren P.O-M.S—S.O-S-

Feestcomité

PHOTO SPORT
VAN LEUVEN

OranjeEaan
Heeft ontvangen : De welbekende CINEMAX BTV2en de CINEMAX BTD

filmcamera's met telelens 38. 1.9 lens !
Judo jassen en broeken (maat 'S), Sportbroeken in diver-
kleuren. Tino shirts en voeibalshirts.

DISCO HOUSE
Heeft opnieuw een grote voorraad gramoiooiiplaten
ontvangen.
Fats Domino Paul Anka Ricky Nelson
Slim Whitman Pat Boone Bill Haley
en nog vele andere (w.o. Kinderplaten)
10 Watt loudspeakers thans voorradig.

WERELDVROUWENGEBEDSDAG
Denk* U aan de samenkomst voor Ne-
derlands sprekenden In de K|lc-ofke k
en in de Nieuwe Kerk in Hollandia-B n-
nen- Vrijdagavond 4 maart om half ac t
De dienst voor maleissprekenden zal
worden gehouden om 5 uur in de KI of
kerk. Hanaadi, Nieuwe Kerk Hollandia
Binnen en Maarten Lutherkerk Senteni

VVEEKEINDDïENST s—o M*ART '60
Haven dr. R. Kumnier telf- 465
Holl-Biimen dr- J. ten Brink t-eU'- 94

WEEKDIENST 7—12 MAART '60
Haven dr- AP. Nélemans 4elf. 360

<

Bij inschrijving te koop aangeboden
5 LANDSMOTORVOERTUIGEN

zich bevindende op hét( terrein van de
N.V. Engeleber4 en op het terrein van

v ■'-- Kantee 4e Ilc'il^ndla alw-ar
genoemde voertuigen zijn te bez'ch4igen
op 81 en 9 manart a-s- v»n 1000 - 12.?,3

n van 17 00 tn* ig.oo uur. De in-
schrijving is opengesteld van 8 maar4 tot
15 maa*t as. Voor voorwaarden de ver-
koop beteeffende word 4 verwezen naar
de op he 4 kantoor der C-B-L- Oranjelan.i
geplaa4ste bekendmaking.
Hoofd Centeale Bevoorrading Landsma-
n-zijnen en Landsdrukkerij.

H- J. vai: Doornik
i

JACHTCLUB
He-tenavoi^d 4-3: na afloop van de film
PIC-NIC societeiteavond me* attracties-
Zateruag 5-3: Roulette, uitsluitend voor
leden.
7-ndasr 6-?-: Blauwe Wimpel wedstrijd-
"t'ii'as 7-3: Admiraalzeïlen.

Schotels van dei dag nasi goreng spe-
ciaal en capuciSn^rs compleet-

EN GENIET
Nu ais velen steeds tevree bij heer-

lijke loempia en sate in de
MOONLIGHT BAY

Dagelijks geopend te* midderrjach4
Bestellingen worden thuis bezorgd.

MAANDAG 7 MAART 0800 UUR V-M-
-WIELERWEDSTRIJDEN OM DE GRO-

TE PRIJS VAN' HOLLANDIA
voor niet aangesloten renners

ROUTE: Haven - Benedenweg - Ka-
thedraal Noordwijk - Bovenweg - Ha-
ven.

TE KOOP: B.M.W- 500 cc Z G-A-N. prijs
f 2POO—. eventueel P N.OT K-

Wegens aanschaf aute
Hotel Berg en Dal
Te koop gevraagd een kleine TAPE-
RECORDER. Aanbiedingen met prijs-
opgave NIEUW GUINEA KOERIER

STOND UW ADVERTENTIE
REEDS IN DE

NIEUW GUINEA KOERIER ?
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