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Regering Z. Afrika verbolgenovermokeinV.N.
verlaat Z. Afrika.Delegatie deUNO?

Secretaris-generaal Hammarskjoeld
van de Ver. Naties heeft aan de Vei-
ligheidsraad opdracht gekregen stappen
te doen bij de Zuid-Afrikaanse rege-
ring om ring te brengen in
apartheidsbeleid. De opdracht i_ vast-
gelegd in een resolutie die de raad
gisteren aannam. Van de elf leden stem
den er negen voor. Engeland en Fran-
krijk onthielden zich van stemmen.
De tekst van de resolutie laat Hammars
kjoeld gro4e vrijheid van handelen.
Er s4aai alleen in dat de secretaris-ge-
neraal in samenwerking me 4 he4 kabi-
net Verwoerd regelingen moet treffen
voor he4 naleven van de beginselen en
doelstellingen van he4 Handvest. Da
Zuid-Afrikaanse gedelegeerde kon noj
niet zeggen welk standpunt Zijn rege-
ring inneemt.
Hij wacht op nieuwe instructies uit
i ---ra.

De opperbevelhebber van het Zuid-
Afrikaans leger generaal Melville heef
meegedeeld dat 26 regimenten en 13 eer
heden ondersteuningst-roepen _ijn ge-
mobiliseerd.
Deze maatregel is genomen om verdere
ongeregeldheden de kop in te drukken
Gouverneur generaal Swart heef4 bo-
vendien een proclamatie ondertekend
voor de mobilisatie van alle territoriale
en burger commando-eenheden.
Deze troepen zullen nog niet in actieve
dienst worden opgeroepen. Gelijktijdig
werd ce noodtoestand van tachtig te'
honderdelf arrondissementen uitgebreid
en geld 4 nu Voor ruim een derde van
het land. Vrijdag zijn hier en daar weei
relletjes voorgekomen, waarbij minsten;
drie mensen om het leven zijn geko-
men.

Onderwijl heeft de Zuid Afrikaanse
'fleigering een proclamatie uifeegeve. ij
vaarbij staking buiten de wet wordt
gesteld. Hiermede zal voor iedereen de

mogelijkheid om te staken, demons4ra-
lor thuis te blijven, of kalm aan

acties strafbaar zijn gesteld.
In Zuid-Afrika heeft de Anglicaanse

aartsbisschop van Kaapstad, dr. De
Blank de hoop. uitgesproken dat allte
kerken in de Unie de apartheid in wel-
ke vorm ook zullen la4en varen.,Aan de
andere kan4 heeft de leider van de op-
posi4ionele verenigde partij zich achtei
premier Verwoerd geschaard in zijn o>:
vatting dat de Veiligheidsraad door de
veroordeling van de apartheidspolitiek
buiten zijn boekje is gegaan.

De regering- is over de betreffend^
resolutie zeer verbolgen en politieke
waarnemers houden dan ook rekening
met de mogelijkheid dat ais protest de
Zuid-Afrikaanse delegatie bij de Vol-
kerenoragnisatie wordt teruggetrokken
Zcteidcis had üte gedelegeerde van de
Unie, Fourie een gesprek met secreta-
ris-generaal Hammarskjoeld. UNO funr
tionarissen waren van oordeel dat Harr
marskjoeld gedelegeerde Fourie he^P
gepols4 over de mogelijkheid van een
hpzopk- aan Zuid- Afrika.

Kernproeven confer.te
Geneve dichter bij

De drie megendhedeneonffereniae in
Geneve over een verbod op proeven
met kernwapens heeft een gunstige wer
ding genomen en is nu dicht bij een re-
sultaat. De Britse en Amerikaanse be-
slissingen cm onder bepaalde voorwaar
den ook opschor*ing van kleine onder-
grondse kernproeven te aanvaarden ;s
bij de Russische delegatie goed ontvan-
gen. Diplomatieke waarnemers zijn var
oordeel dat de nog resterende geschil-
punten over een internationaal inspe»-
tiesysteem geen onoverkomenlijke hin-
derpalen meer zijn.

Ghana roept ambassadeur
uit Parijs terug

De regering van Ghana heeft als pro-
test tegen de tweede Franse atoombom
proef in de Sahara haar ambassadeur
uit Parijs terug geroepen.

Maar, zo wordt in Accra gezegd, de
diplomatieke betrekkingen met Frank-
rijk zullen niet worden verbroken.
De Guinese ambassade in Parijs zal
voorlopig worden geleid door een zaak-
gelastigde.

Geenverderuitstelvanonafhankelijkheid,zegtMakarios
Nieuwe cantroverse Grieken en Turnen np Cyprus

Aar4sbisschop Makarios, de teekoiaif-
stige president van Cyprus, heef 4 ge-
waarschuwd dat hij de republiek za1

afkondigen, als nie4 spoedig overeen-
stemming word 4 bereik 4 over de om-
vang van de Bri4se militaire bases op
het eiland. De onderhandelingen daar-
over hebben al twee keer geleid te 4 ui4-
stel van de onafhankelijkheidsverkla-
ring.

Makarios heeft ook gedreigd de be-
volking van Cyprus 4ot ongehoorzaam-
heid aan de Bri4se regering te zuller
oproepen. De aar4sbisschop deelde di'
mee ter gelegenheid van het feit da4

vijf jaar geleden de Cypriotische onder-
grondse beweging werd opgericht.

Ken nieuw controverse is gerezen tus-

sen de Grieken en Turken in Cypruf
door het dreigement van aartsbisschop
Makarios dat hij de republiek zal af-
kondigen indien Engeland de onafhan-
kelijkheid van he 4 eiland verder zal
uitstellen. Dr. Kucuk, de verkozen Turk
se vice-president heeft zich tegen de
plannen van de gekozen president, aar 4'

bisschop Makarios gesteld en hem er
van beschuldigd het eiland 'in chaos te
wijlen sterten die waarschijnlijk, zal
ui4lopen od'burger-oorlog.

Koning Norodom Suramarit
van Cambodja

overleden
Gisteren is op 65-jarige tee-ft;jd ko-

r.i.i_ Norodom SSuiamarit van Cambo-
dja in Pnom Penk overleden.

Hij volgde in 1955 koning Sihanoek
zijn zoon - op, teen deze afstand var
de troon deed, om als premier recht-
streeks deel te nemen aan de politieke
strijd in zijn land.

Op 31 augustus van vorig jaar ont-
snapte koning Suramarit en zijn gema-
lin aan een bomaanslag. Een pakket me'
een bom erin onplofte op het momen4
dat het koningspaar he 4 vertrek hadden
verlaten waarin een prins van de hof-
houding he 4 pakket opende.
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Chroestsjev weer thuis

Premier Chroes4sjev is van Parijs
naar Moskou teruggekeerd, waarmee
zijn bezoek van 12 dagen aan Frank-
rijk is geëindigd. De Franse minister-
presiden4 Michel Debré heeft hem op
he 4 vliegveld uitgeleide gedaan.

Chroes4sjev hield zaterdag ter afslui-
ting van zijn bezoek een persconferen4ie
waarop hij lof toezwaaide aan Frank-
rijk en he 4 Franse volk.
Hij zei dat zijn besprekingen met gene-
raal de Gaulle openhartig waren ge-
weest €n dat xen aanzien van sommige
problemen vooruitgang was geboekt.

De Sovjet-premier gaf te kennen da'
hij de komende topconferentie met op-
timisme tegemoet ziet en dat ook hij
óje ontwapening als het belangrijks^
vraagstuk van deze tijd beschouwt.

Generaal de Gaulle heeft een uitno-
diging voor een tegenbezoek aan de
Sovjet .Unie in principe aanvaard.
Frankrijk en de Spvjetl-Unie hebben
verder overeenkomsten gesloten die
voorzien in uitbreiding van de onder-
linge handel en uitwisseling van gege-
vens op cultureel en wetenschappelijk
gebied.

Aan het si_t Van zijn bezoek aan/Frankrijk verscheen 4-premier ■Chroestsjev zaterdag tweemaal voor de
televisie.

Eerst voor een persconferentie en
daarna nog eens voor he 4 houden var
een korte toespraak. Aan het televisie-
optreden ging een nieuw gesprek me4
president de Gaulle vooraf, da 4 eer
voortzetting vormde van het overleg var
vrijdag.

Gisterochtend keerden Chroestsjev er
zijn gezelschap naar Moskou terug.

Leider Nyassalandse
Afrik. Nationalisten
vrijgefaten

Dr. Has4ings Banda, de leider var.het Nyassalandse Afrikaanse Na4iona-
le Congres is gisteren vrijgelaten.
Hij werd vorig jaar gearresteerd teen
zich tijdens de verkiezingen in maar4
ernstige relletjes voor deden. Direct na
zijn vrijla*ing keerde dr. Banda naar
Zomba terug waar hij een kort gesprek
had me 4 gouverneur sir Robert Armi-
tage en de Britse minister van Kolo-
niën MacLeod, die op he 4 ogenblik Ny-
assaland bezoek 4. Via de radio deden
de gouverneur en Banda een beroep
op de bevolking om orde en rust te
bewaren.
Gouverneur Armitege zei te hopen da4
binnen afzienbare 4ijd de noodteestend
in Nyassaland zal kunnen worden op-
geheven.

De wereldreis van
Soekarno

President Soekarno van Indonesië i.<
op zijn gisteren begonnen wereldreis
enkele uren in India geweest. Hij maak
te in New Delhi een tussenlanding en
werd daar begroet door president Pra-
sad en premier Nehroe.
Soekarno is nu op weg naar Bagdad.
Verder reist hij naar verschillende lan-
den in Oost-Europa, maar niet naar de
Sovjet-Unie, en naar Afrika en Latijns
Amerika.
Zijn reis duur 4 twee maanden.

President Soekarno is voor een be-
zoek van drie dagen in Irak aangeko-
men.

Negeria zendt geen
delegatie naar Ghana

Premier Balewa van de Nigeriaanse
federatie heef 4 geweigerd een dele_a4k
naar Ghana te steren om daar een con-
ference bij te wonen over de Franse
kernproeven en andere kwesties.

Hij deelde mee inder4ijd een bespre-
king van de kernproeven te hebben
toegejuicht, maar later werd de agenda
uitgebreid tet besprekingen over poli-
tieke actie in Afrika, over Algerije, de
Ver. Sta4en van Afrika en de zogenaam
de balkanisatie van Afrikaanse s4aten
Premier Nkroemah van Ghana liet bo-
vendien weten dat maar vijf delegatie;
stemrech4 zouden hebben. Fremier Ba-
lewa deelde mee daarom de uitnodig
ging van de hand te hebben gewezen
omdat over een agenda van deze om-
vang door alle be4rokken steten moe4
worden beraadslaagd.

Frederik van Eeden
herdacht

Gisteren was he 4 honderd jaar gele-
den dat de grote Nederlandse schrijver
Frederik van Eeden werd geboren ir
Haarlem.

In de aula van he 4 stedelijk museum
in Amsterdam is van Eeden gisteren
herdacht in een samenkomst met Fre-
derik van Eeden s Genoo4schap waar
he 4 woord werd gevoerd door de prof-
fessoren Asselbergs en Sterveling.

Frederik van Eeden is wellicht he
meest bekend door zijn nog steeds veel
gelezen boek "De Kleine Johannes".

Kortgeleden is aan de beeldhouwer'
Marie Andriessen opgedragen eer
beeldje te houwen van de Kleine Jo-
hannes. Het wordt geplaatst tegenover
het geboortehuis van diens schepper in
het Haarlemse Frederikspark. Het Ne-
derlandse publiek maakte met de Klei-
ne Johannes voor het eerst kennis in
de eerste aflevering van de Nieuwe Gids
waarvan Frederik van Eeden een dei
vijf oprichters was. De Nieuwe Gids:
was het toonaangevende blad van de
litteraire generatie der tachtigers in de
decennia rond de eeuwwisseling.

Prijsverhogingmelkprodukten
in Nederland

In Nederland worden vanaf vandaag
de prijzen van melk, karnemelk en
melkproducten verhoogd me 4 ten hoog-
ste twee cent per liter. Dat is in over-
eenstemming me 4 het vorig jaar geno-
men besluit van de regering om de sub-
sidie op melk af te schaffen.

Foto's uit satellietPyros
I op aarde ontvangen

De nieuwe Amerikaase satelliet Pyro;
I draait geheel volgens de berekening
in een baan om de aarde en heeft al
foto's uitgezonden. Pyros I heeft tWee
televisie-camera's aan boord en kan de
opgenomen beelden langs radiografische
weg overbrengen naar stations op aarde
De eerste vier fote's zijn gisteren gev-
teond aan president Eisenhower. Dui-
delijk is op de foto's de ronding van
het aardoppervlak zichtbaar. Ze werder
met tussenpozen van vier seconden ge-
nomen boven de Golf van St. Laurents
Pyros I werd vrijdag gelanceerd var
Cape Canaveral. De weerkundigen ho-
pen nieuwe gegevens te verkrijgen ovei
he 4 ontstaan van orkanen en wervel-
stormen.

Emigrantenschepen
hebben geen emplooi

De regering overlegt me 4 enkele Ne-
derlandse. scheepvaar4maa4schpppijerj
over de mogelijkheid om de drie emi-
grantenschepen, de Waterman, de Grote
Beer en de Zuiderkruis onder te bren-
gen in een nieuw op te richten maat-
schappij.

Er is sprake van gewees4 dat de sche-
pen zouden worden verkoch4, omdat het
emigrantenvervoer -en speciaal dat
van overzee - sterk terugloopt.

Het Zuiderkruis is begin dit jaar .op-
gelegd. Men zoekt nu naar een moge-
lijkheid om de schepen toch onder alle
omstandigheden ter beschikking te het
ben.

Tulpenkoets passeert
Turks-Griekse grens

Op haar route van Istenbul naar Rot
terdam is de Nederlandse tulpenkoets
de Turks-Griekse grens gepasseerd.

De koe4s legde dezelfde weg af als vier
eeuwen geleden de diplomaa4 die de
eerste tulpenbol naar West-Europa
bracht. Na vier dagen heeft de koe4s
nu ruim 300 kilometer afgelegd van de
3400. Aan de grens blies e|bn Turks
muziekcorps haar een vaarwel tee.

Onafhankelijkheid voor
Madagascar

De Franse premier Debré en de pre-
sident van Madagascar hebben in Parijs
een overeenkomst getekend die Mada-
gascar binnen de Franse Gemeenschap
volledige onafhankelijkheid geeft.
Nadat de overeenkomst door beide par-
lementen zal zijn goedgekeurd, zal de
onafhankelijkheidsverklaring in de eer-
ste helft van juni plaatsvinden. De over
eenkomst, voorziet in samenwerking op
militair, economisch, en cultureel ge-
bied. Maar de buitenlandse aangelegen
heden van de nieuwe staat die tet na
toe door de Franse Gemeenschap wer-
den beheerd, zullen aan de re .cringen
van de Mali worden toevertrouwd.

Verbindingsstoringen
door zonnevlekken

Vrijwel alle kortegolf-, radio-, tele-
foon-, telegraaf- en teiexverbindingen
over de wereld zijn ernstig gestoofd
door een hef4ige zonnevlekkenactivitei4
De stering zal waarschijnlijk enkele
dagen aanhouden. He4 geraas uit de
radio-ontearjgers is he 4 gevolg van ge-
weldige uitbars4ingen ui 4 de zonnevlek
ken die gaswolken van miljoenen kilo-
meters hoogte het heelal inslingeren.
Daardoor wordt het magnetisch veld
rond de aarde heftig gestoord.

Tot nog tee hebben de geleerden geen
afweermiddel tegen deze storingen kur
nen ontdekken.

Ex-Nedl. gezagvoerder
op eerste atoom-koopvaarder

Tot gezagvoerder van het eerste koop
vaardijschip dat vaart op atoomenergie
is aangesteld de voormalige Nederlan-
der G. de Grote. Deze van Nederland
afkomstige zeeman heeft al veertig jaar
gevaren o.m. op Belgische en Nederland
se schepen Hij is nu Amerikaans staa4s
burger. s'Werelds eerste koopvaardij-
schip op atoomenergie, de "Sbvana",
werd vorig jaar door mevr. Eisenhower
gedoopt en te water gelaten.
De heer De Grote is 55 jaar oud.



Voorbereiding streokraad
Japen begonnen

He 4Binnenlands Bestuur is 4hans be-
gonnen met he 4 uitwerken van mcci -e
detailleerde plannen ter voorbereiding
van de zo spoedig mogelijk te vormen
streekraad Japen/Waropen.
Zoals wij reeds eerder berichtten lig4

het in de bedoeling nog dit jaar tot óM
installatie van de tWeede s4reekraac1

van Nederlands Nieuw Guinea 4e ko-
men, en wel in deze O.A. Er zal rei
voor he 4 zover is, nog zeer veel werk
verze4 moeten worden.
Zeer waarschijnlijk zal allere'rst de
thans nog bestaande Adviserende Rand
zeer binnenkort bijeenkomen. Een ij-
dens de laatste vergadering in januari
jl. uit de Raad gevormde commissie za]
dan verslag uitbrengen over haar voor-
lichtinester.rnee doe- r 1 . Waropen, di*
i.v.m- de samenvoeging van Japan en
Waropen tet één !-^-4unirs-eonheid er
de te vorm"i dorpsgemeenschappen
nieuwe stijl, V' 'r" " ' aan de Raad
advies gevraagd worden beseffende de
aanduiding " in de "dorpen nieuwe stijl"
(dit zijn bevolkingsconcentraties, be-
staand" uit één of meer kampongs, die
één pezamenlijk bestuur, de dorpsraad

kr'ieen). Voor deze "dorpen
nteuwe s4ijl" of officiële "4erriteriale
dorpsgeme^nschapn^n" moet een 4^--m
gevonden worden in he 4 Maleis of een
andere taal. die deze begrippen volledig
dek 4 en overal versteanbaar is.
In tegenstelling tet Biak — da 4 één tea1

gebied vorm4 en waar men deze dorps-
gemeenschappen dan ook me 4 de Biak-
se term "Mnoe" «eer gemakkelijk aar
kon duiden — is op Japen een probleem
omda4 het eiland ui 4 meerdere tealge-
bieden bestaat.
Vervolgens zal men zich moeten bezin-
nen op do eigennamen van de nieuwe
dorpen. Gehoop4 word4 dat de dis4ric4s-

n, d;e reeds thans alle kere4hoof-
den binrWn een dorpsgemeenschap voor"
lich4ing geven, waardevolle sugges'tter
zullen kunnen doen. Op Biak b.v. heef4
men de eigennamen vaak verbonden
aan nog in cle ?,4re~k levende my4hcn.
Zo is er de Mnoe Jawerma, hetgeen be-
teken4 "ik ga en kom weer terug" en
met een mythe te maken heef*. Men
heeft daar dus vermeden deze eigen na-
men te koppelen san de grootste kamf
pong of kre+en van he4 "dorp nieuKve
stijl."
Vermoedelijk zal de Administratief
Ambtenaar J.W. Minderhou4, de mar
die ook in de voorbereidingen voor de
S4reekraad-Biak een zeer werkzaarr
aandeel had, in de loop van april ver-
volgens een voorlich4ingsteurnee over
Japen maken. De distric4shoofden zuller
ondertussen de kiesgerech4igden regis"
teeren.
De verkiezing van de Streekraad-led.en
geschiedt in 2 fasen volgens het ge-
trapte systeem. Geheel Japen word4

daartoe in een aantel kiesdistricten ver"
moedelijk 12, verdeeld- Elk kiesdistrict
word4 w,eer verdeeld in meerdere kies-
kringen. Een kieskring dien 4 tenminste
200 zielen te omvatten, doch gemiddeld
beloopt he1 inwonertal 5 a 600.
De eerste fase begint nu me 4 de verkie-
zing van kiesmannen per kieskring, vol
gens het "wbispering-ballot" -systeem.
In elke kieskring zal waarschijnlijk één
kiesman op elke 75 inwoners gekozen

mogen worden. Zijn deze kiesmannen
eenmaal gr.kozen, dan is de eerste fase
aïgelopen. De kiesmanm en komen dan
per kiesdis'.ric 4 samen en dj tweede fa-
se bestea4 dan ui4 de verkiezing van eer
ol' meerdere Streek raad-leden per kies
district door de kiesmannen-
Deze 4weede fase geschied 4 d.m.v. de
s4embus en gesloten stembriefjes en he4

aan4al te verkiezen Steeekraad-leden.
wordt uiteraard bepaald door he4 inwo-

nertel per district.
De eers4e lase zal naar verwachting

ruim 500 kiesmannen opleveren, terwijl
de 4weede fase zal zijn de verkiezing, be
noeming en ins4alla4ie van 12 Streek-
raad-lieden.
De hier gegeven opsomming van werk-
zaamheden teont aan hoeveel werk nog
wach4. Nu echter intensief aan de voor
bereidingen begonnen is, moge wij rede"
lijkerwijze verwachten dat het resultaat
een tweede Streekraad, op democra4i-
sche wijze verkozen, tegen het eind van
het jaar zal functionneren.

Russischmilliardin Indonesië
Grootste probleem is gebrek aan elliciency

De nieuw-bakken imperialisten in
Azië, de Russen, hebben vorige maand
hun endree in Indonesië gedaan. Het
zijn de Russische geleerden, ingenieurs
en plannenmakers, voorzien van scher-
pe instructies wa 4 be4ref4 de ui4gaven
Rusland zal trachten 4e garanderen da4

he4 bekende gebrek aan efficiency dei
Indonesiërs geen effec4 zal hebben op
de plannen en da' er geen guldentjé
verloren gaa4 van he4 milliard guldens
dat de Russen in Indonesië gaan in-
vesteren. Voor de toekomende 7 jaar
ontvang 4 Indonesië van Rusland drie
miljoen dollar per maand, maar de

Russen zullen he 4 zeil besteden.
De ondervinding opgedaan door an-

dere landen die in Indonesië hun le-
ningen zonder resulteat verloren zager
gum., heeft de Russen het e.e.a. geleerd
Chroestsjev heef 4 er daarom op gestean
da 4 de Russen het laatste woord had-
den, over de manier waarop he 4 geld
besteed zal worden.

Omkoperij, nutteloos uitstel, eindelo-
ze corruptie, domme verspilling hebben
de leningen die aan Indonesië verstrek4
werden door Amerika, Australië e£.
gemarkeerd.

De Russen nu gaan staalfabrieken
bouwen en chemische fabrieken, atoom
reactors, textiel fabrieken en landbouw
machines wa 4 alles in 1967 klaar dien4

te zijn.
Geleerden in Austealië hebtfen het

ateompro'ec4 in Indonesië reeds als eer
ar-rilmorj getypeerd "Zelfs met rUs-
sische hulp zr>l bet ioren duren alvo»-
-rens Indonesiërs kanoen werken aan
ren atoomreactor. *._-i4 s4aan leiden,
meende een Austealische soleerde.

De Russen zullen te maken krijger
met een gedesorganiseerde boel. naar
r'v. Indonesische 4ran 4 cm de dingen
te doen.

Van de 100 bussen dip de gemeente
Djakarta van Australië geschonken
kreeg, stonden er 50 wekenlang wer-
keloos in een depot, de anderen reden
met niet passende onderdelen.
Dj^karte had namelijk geen geld uit-
getrokken om onderdelen erbij te kopen
voor reserve.

Een door de Amerikanen gebouwde
cementfabriek +,e Soerabaya stegnoer4
door gebrek aan reserveonderdelen.

Er werd een hypermoderne suiker-
fabriek gebouwd en toen ze klaar was
bleek he4 een fabriek voor bietensuiker
te zijn, terwijl Java slechts suikerrie4-
oroduoeert. Alles moes 4 weer omge-
bouwd worden.

Het door de Amerikanen betaalde
project voor wegenaanleg op Sumatra
werd jaren vertraagd, zogenaamd we-

gens gebrek aan werkkrachten, te
land van 86.000.000 zielen.

Chroes4sjev zelf leverde de eerste kri-

4iek op de Indonesische werkwijze toen
hij de fundering van het stedion gin,?
bezichtigen da4 door de Russen betaald
wordt.. Gelukkig da 4 het Chroes4sjev
was, wan 4 in Indonesië, kan men geen
kriliek verdragen, noch van medebur-
gers noch van vreemdelingen. Dit jaar
werden reeds drie bladen en 4wee be-
richtendiensten verboden, omdat ze 4e
veel zeiden over wat er aan de hand
was.
Riskerend da 4 hun commentaar uit-
gelegd zal worden als vreemde inmen-
ging, zullen de Russische technici df
Indonesiërs conteoleren bij het spende-
ren van hun lening.

Misschien da4 het aan het werk zien
van efficiënte ingenieurs erj technici
goed zal doen dan de lening zelf.
PANAMA KANAAL EEN DOELWIT

VOOR DE RODEN
Ui 4 Panama word 4 gemeld da 4 niet

Cuba maar Panama het doelwi4 schijn 4'
te zijn van de communisten om zich
in La 4ijns Amerika vast te zelten. Noord
Amerika kan de Cubaanse suiker mis-
sen maar het kanaal kan niet gemist
worden. En juist dit kanaal is momen-
teel het doelwit van de communistische
agitatie en propaganda. Dit word4 ger-
apporteerd door generaal W.E. Po4ter
gouverneur der Amerikaanse kanaal-

zone.
In de sted Fanama zijn de 4wee dele-

graties van Cuba en Egypte druk bezig
de Panamabewoners op te stoken om
he 4 kanaal te annexeren z.oals Nasser
dat met het Suezkanaal deed.

De gouverneur rapporteert verder dat
de doorsnee Panamees wel begrijp 4 -
als bij steeds dezelfde personen bezig

zie' me4 ophi4sende propaganda en he4

onderwü/en van de techniek in he 4 or-
ganiseren van demons4ra4ies - dat de
strubbelingen van buitenaf georgani-
seerd zijn.

Jarenlang is Panama oer voorbeeld
geweest van goede onderiii*?e verstand-
houding en samenwerking te'd- 4 nu vo"
steekt, onnodiee en ongemoHverde'
strubbelingen begonnen, waaruit wel
bleek dat ze kunstmatig van buitenaf
in het leven zijn geroepen. Waarbij
eisen te voorschijn komen als de com-
plete nationalisering van het kanaal,
in 15 jaar tijd, wanneer men voldoende
Panamezen heeft opgeleid om he
werk over te nemen.

Behalve de directie eis dat de Pana-
mese vlag zal wapperen naast de Ster-

Behalve de directe eis dat de Pana-
ken van Panamese souvereiniteit wil



men ook meer Panamezen in de hogere
rangen van he 4kanaalpersoneel en ho-
gere lonen voor alle inwoners van Pa-
nama die bij de kanaal directie werken
Di 4 niettegenstaande de salarissen hoger
zijn dan in de republiek Panama.

Verder wenst men de zone te demi-
literiseren en de Amerikaanse soldaten
naar huis te sturen.

In de laats4e weken hebben hogere
ambtenaren in toenemende mate geweld
dadigheid gepropageerd in de kanaal-
zone als een middel om de aandacht
der wereld te trekken en de Panama
eisen te propageren, om meer winsten
van het kanaal te kunnen ontvangen

Zo verklaarde een invloedrijk Pana-
inees minister da 4 he4 volk diende op
te stean in haa4 en de a'nnextie van he 4
kanaal moes 4 forceren. Op een of ande-
re dag zal he 4 volk de kanaalzone binr
nenstermen, he 4 huis van de gouverneui
verbranden en de gouverneur ophangen
aldus de minister van Panama.

De Heer en Mevrouw de Quileties-
Knufman beteigen hierbij mede namen;
wederzijdse ouders hun oprechte dank
voor de betoonde belangstelling bij hur
huwelijk ondervonden. die goeie ouwe

BLANKENHEYM

Bondskanselier Ader
nauerte Bonn teruggekoord
_>e Wes+duifse bondskanselier Ade-

nauer ia iv Bonn teruggekeerd na eer
bezoek van drie weken aan de Ver/
Staten en Japan.

Adenauer zei dat zijn reis een succef
was geweest. Hij zal maandag verslag
ül'_*cü£-ü in een radio- en telcvisic-
mv7Pnmng.

Nato bespreektW Duitse
vooraadbases inSpanje

De Westduitse plannen om militaire
voorraadbases aan te leggen in Spanje
zijn uitvoerig besproken op een NATO-
conferentie van ministers van Defensie
in Parijs.. Deze plannen hebben teen zij
in januari uitlekten tamelijk veel op-
schudding veroorzaakt. De ministers
conferentie heeft nu besloten dat NA-
TO's opperbevelhebber Nörstedt zal on-
deraoeken of aan de Westduitse behoef-

ten aan dep h.erland in vol"
m woiden voldaan, bin-

iden.
oraal Nör-

stadt nega4ief uitvallen, dan zal West-
Duitsland me 4 instemming van de NA-
TO-parteers depots kunnen stichten in
andere landen.

heeft de sleute! van de gezelingheid

Nederland wint met 4-2
van Buigarije

Voor 65.000 toeschouwers heelt .he
Nederlands voetbalelftal gistermiddag ir
het Olympisch stadion te Am-'
een 4—2 overwinning behaald op he
sterke Bulgaarse elftal. De stand bij
rust was 2—2. De Bulgaren die vrijwel
gedurende de gehele wedstrijd een tech"
nisch overwicht toonden, werden voora"
in de tWeede helft verrast door er.igr
snelle uitvallen van de Nederlandse
ploeg. Een hiervan resulteerde in he
derde doelpunt dat van 25 meter afstead
door Tonny van der Linden werd inge-
schoten. Het vierde Nederlandse doel-
punt kwam enige minuten voor het ein-
de van de wedstrijd. De beide Neder-
landse doelpunten in de eerste speel-
helft werden eveneens door Tonny var-
der Linden gescoord.

Kostbaarste brand
sinds1666 in Gr. Britt.

De brand in een whisky pakhuis in
Glasgow waarbij 19 brandweerlieden
om het leven kwamen is waarschijnlijk
de kos 4baarste brand die Groot Bri44an
nië in vredes4ijd heeft gekend sinds de
grote brand van Londen in 1666 die de
hele teenmalige stad in de as legde.
Behalve voor de grote verzekeringsmaa4
schappijen bedraagt de schade mins-
tens 25 miljoen gulden en misschien 5C
miljoen.
He 4 was de derde grote brand in de
Scho4se sted in een maand tijd.
In het Hogerhuis is aangedrongen op

iderzoek i.v.m. de moge-
lijkheid van brandstichting-

Schrijver van Ciske de
Rat overleden

In Amsterdam is 62 jaar oud over-
leden de journalist schrijver Piet Bak
ker. Hij was een van de populairste en

gele.'an Nederlandse schrijvers
van deze tijd. Na de oorlog was Pie4
Bakker redacteur van Elseviers Week-
blad.
Zeer bekend werd zijn Ciske-trilogie
waarvan Ciske de Rat door hem werd
bewerkt als toneelstuk en later werd
verfilmd. Andere populaire boeken van
Piei Bakker zijn: Ik kwam, zag en
schreef en De Slag, dat de geschiedenis
van de Nederlandse marine in de laat-
ste oorlog vertelt.

BEKENDMAKING
De Chef van het Postkantoor Hollan-

dia deel* mede, dat tte tuchtrechten vooi
Australisch Nieuw-Guinea en Papua
ingaande 1 april verlaagd zijn nl. voor
brieven en briefkaarten van 15 tot i
cent per 5 gram en voor overige stekker
van 10 to4 5 cent per 10 gram.
Het tarief voor aerogrammen blijft on-
gewijzigd (35 cent).

BEKENDMAKING VAN "MARTENS"
LIMON&DEFABRIEK, IMPORT- EN

WINKELBEDRIJF.
Bij afwezigheid van den heer M

MARTENS, zullen de zaken te HOL-
LANDIA en MANOKWARI worder
waargenomen door den heer E.R
HAN^SENS. Als vertegenwoordiger
te MANOKWARI is aangesteld:
den heer J.W.F.H. DIEDRICH. (Ex ge-
zagvoerder K.P.M.)

De A.M.C. FILMAVOND op
Dinsdag 5 april vangt aan om 20.30 uur

filmprogramma
ORIËNT THEATER

Kong Lian Filmbedrijf
vertoont heden 4/4 en morgen 5/4

"SHE PLAYED WITH FIRE".
(Huis des onheus)

met Jack Hawkens, de ster van "Bridge
on tee River Kwal" en Arlene Dahl.
Een film vol mysterie en inter.se span-
ning.

REK THEATER
REK: Van Londen tot Capetewn van
Capetown naar Anteric. Heden in REK
de actie film "HELL BELOW ZERO"

me4 Alan Ladd in color.
Een wereld vol actie. Alan op zijn best
Zeer goed gespeeld, spanning, actie.

HEDEN IN REK VOOR ééN DAG.
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