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Ghana helpt Afrikanen

Officieel is bekend gemaak4 da' Gha-
na permanente reispapieren zal ver
strekken aan onderdanen van Zui'
Afrika die door hun eigen land paspooi
ten worden geweigerd.
Deie leidende figuren van de
Afrikaanse raciale politieke richMnger
arriveerden zatordag in Ghana, voor-
zien van dergelijke documenten.
He 4 ministerie van Buitenlandse Zakci
van Ghana nei da 4 er meerdere teide"di
figuren ui 4 Zuid Afrika in de eerstool
gende d"»<?en worden verwacht, als gas
van de regering.
De zaterdas gearrtveerden zijn do ptort:
vervangende voorzitter d~r tnw'e:
verklaarde Afriki ense Congres, eer
vroegere voorzitter van he4 Zuid Afri-

Ind i 'e consres, en de ui
van het tijdschrift "Zuid Afrika" DonalcC|cagulL
Volgens berichten ui 4 Accra zullen zi
besprekingen voeren met de premie?
van Ghana, dr. Nkroemah. voorda4 deze
naar de conferentie van premiers vai
he 4 Blitse Gemenebest in Londen ver-
trekt.

Storm over de
Philippijnen

;Me-"o s'i(-,>-m heef4 de Philipnijner
getroffen waardoor vele doden zijn ge
vallen en groto schade is toegebraeh'
a-v^ ois'ston en huizen.
Vijf mensen zijn volgen de aütorit^iter
gedood 41 worden vermis 4, waarvan he
groo4ste gedeelte vissers zijn.
Vijfduizend mensen zijn dakloos.
De totole schade wordt gerr,~-<md o^ t,;

miljoen dollar.
Rusland protesteert bij

Japan
De Japanse regering heef 4 een nieuw

Russisch protost: togen het veiligheids-
verdrag tussen Japan en de Ver. Stoter
van de hand gewezen.
In een communiqué "egt hot .Tann"sr
ministerie van Buitenlandse Zaken da
de geest van 6'r protes4-nota in tegen-
spraak is me4 de politiek van on4wepe-
nins? die Rusland wil voeren.
T>^ Russische regering 4raeht r^mnlnV
d^ 14t,-~i-~ —:.-:^. ;— t ~.~ t^i t-^ir,T-Vr.

den op het ogenblik da 4 het nieuwe
voiligheidsverdrag met de Ver. Ststor
door de Japanse landdag wordl bestu-
deerd, aldus het Japanse ministorie var
Bi"toninr"toe Zaken.

Alian Pope voor Indon,
krijgsraad

Do Indonesische lucht^-ach4 is cc*
s4rafcampagne begonnen togen rebellei
op WestoSumaltra, West-java en Noorc
en Zuid Celebes.
Di 4i s in Djakarte door een woorderoer-
der van de luchtmacht meegedeeld.
Er worden ook bombardementen uitge-
voerd.

Onderwijl heeft de krijgsraad der
Indonesische luchtmacht de uitspraak
in de zaak 4egen de Amerikaanse vlie-

Tt Allan P""i ci;e boven Oor* Indone-
sië in de sftrijd 4egen de rebellen werd
neergeschoten, uitoesteld to4 vrijdag.

Pone ontkende he 4 hem tonlas4o ge-
legde da 4 hij gewapende opdrachter
voor de rebellen, togen de regering var
Indonesië ui4voerde.
De aanklager heef4 de doodstraf geeis4

Seato-oefeningen in
Philippijnse wateren

Oorlogsschepen van vijf landen zijl
tezamen gekomen in Singapore voo!
"Opera'4ie zeelijn", een oefening van d'
landen aangesloten bij de Zuid Pacili<
Vedrags Organisatie.
Deze oefening zal deze week beginner
Meer dan zestig schepen ven de 8 aangx
sloten landen doen mee aan de oefe-
ning welke zal . eden gehouden in de
watoren van Bangkok en Manilla
Schopen van Nieuw Zeeland. Frankrijk
Australië, Pakistan en Engeland zullei
de haven van Singapore deze week ver-
l-^ton o»-n de Amerikaanse; Thaise er
Philippijnse schepen te ontmoeten.

Voldoende kernwapens voor
uitroeiing wereldbevolking

D(s besteande voorraad kernwapens i;
groot genoeg om de wereldbevolkinf
vele malen volkomen te vernietigen.
Deze uitspraak kwam van to'-ee'A'meri--
kaanse deskundigen, he 4 vroegere hoofc"
van de rake-tonafdeling. van he: Ame-
rikaanse leger en de adviseur vooi
atootrwaken van he 4 congres Thoma:
Murray. Op een vakbondscongres ir
New Vork drongen beiden aan op bepei
king van de voorraden kernwapens to
de hoeveelheid die nodig is voor sfrato-
glsch giebruik.
Ze spraken zich ui 4 togen, wat een var
hen noemde, "he 4 verlangen om mcci
mensen te doden dan militeir gezier
nodig is."
Het onbeperkte gebruik ven kernenergie
viMtr- vi-'rliu^-lhon^MiOoii.-iiid, :i it- VOigCil.:

hen in politiek opzicht roekeloos.
De kernwapenvoorraad van de Ver

Stoten kom 4 neer op 10 ton TNT voo
iedere man. vrouw of kind ter wereld.

Overstromingen in Tesmenie
H°' weer is in ''■-■-' oo~' Ats4v"i:'

verbeterd waar in Tnsmanië enge/vol"*
van zware regens overstromingen wor-
den gemeld.

In de westelijke gebieden van he
eiland wordt de schade tengevolge var
de overstromingen ontstaan op 2 mil-
joen pond geschat.

„Goede Buur” portiek
tussen Indon. en China
De nieuwe Indonesische ambassadeui

bij de Ver. Na4:es heef 4 gezegd da' de
"goede buur politiek" tossen Indon\;ic'
en communistisch China nie4 hee"'.: re-
leden door recente Indonesische restric-
ties op de activiteiten van enkele Chi-
nezen. De ambassadeur. Soerokardjc
vvrvaiifi' Kxi-. .ui .ja-iuciiimiioto.
Hij zei dat de vriendschap- en de poli-
4ieko bof rek'-'r—in >-} ~--.„- .-i, ■-~.>;.. - -den nog goed waren on voegde
hieraan *ïo^ 'In 4 t*">do^ ~<n>ö moe'ïto
hecee: probeerde en 'e '"^-""i me 4 t'r
over7ose Chinezen voor v>--i->~ -.-v.

Do ambassadeur zei da 4 Tnd°",es's"hr
regering mog nie4 besloten had of zij df
kwestie van Nederlands Nieuw Guine<"
voor de Ver. Naties zal brengen.
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De uitzendingvan „Karet Doorman”
ongeKende ontspenning in Nieuw-Guinea

De Nederlandse dagbladen hebben veel aandacht aan de uitzending van d<
"Karel Doorman" en de voorgenomen versterking van de defensie van Neder
lands Nieuw Guinea gewijd en het is over het algemeen een opgeluchte eooi
die men kan constateren.

Wij aan deze zijde van de evenaai
kunnen nie4 anders zeggen dan dat he
genomen besluit een ongekende on4-
spanning hier to lande heeft gebracht.
De ongezonde spanning die jarenlang i:
gegroeid met aan do ene zijde ce drei-
gementen van Indonesië en aan d<
andere zijde de totale onver'schilügheir'
die. blijkens de zichtbare tokenen hier-
van in de Kamer he4 Nederlandse -- 'k
'en aanzien van Nieuw Guinea 'en foor
spreidde, hebben di 4 land g"-en roed r,

-°-
daan. Poli4iek nie4 en economisch niet.
Politiek gezien had Nederland er be-
lang bij m>4 to veel aandacht*! te schen-
ken aan Nieuw Guinea gezien de- in-
ternationale verhoudingen.
De afgelopen jaren seder4 1950, moe'"i'
dan ook worden gezien als een verv 1,

op de ijskas4 po!i4iek tenaanzien vat
Nieuw GUinea.

Me 4het groeien van begrip in de in-
ternationale wereld voor he 4 Neder-
landse stendpunt inzake de Nederlanr1 '"
soutvereiniteit van Nieuw Guinea is d'
ijskast sfeer ontoooid.
En dit in de eersto plaats in di 4 Ia V
zelf.

De Panoea toch moet zich 4erdege h»
wus4 zijn gewees4 van het fei4 dat Yf'
Nederlandse volk geen aandach4 voo-
hem had en da 4 hij zich terech4 niet rr
ders kon zien dan een begro4ingspis
op de Nederlandse begroting.
Een begrotingspos 4 die door sommi"'
politieke groeperingen in Noderla^c
gelaten werd- gedragen.
Zo er al bij de Pennoea liefde voor 1-°'
Nederlandse bestou 1- heef 4 bestoan. d ■
is deze door het ontbreken van enig t->.
ken van wederliefde van Nederlands;
zijde storiel gebleven.
De tokenen van aandaeh4 die di 4 larr"
ontoing in de vorm van parlementair'
missies bracht hoop die evenzo snel
weer vervloog, omdat er geen zichtoa.v
resulteat kwam.
He 4 beste wat hieruit voor de massa '"'destilleren viel was af te wachten.
Ook he 4 bestaande Nederlandse pari
culier initiatief, onder de politieke con-
stellatie weinig aangemoedigd, heef 4 t,

lijden gehad van de iiskastpolitiek.
De weg van de minste weerstond ki^
zende zijn vele waardevolle werkers ui
di 4 land weggetrokken.
Dit is evenmin voor de Papoea verbor-
gen gebleven met anc nadelige gevolgd'
van dien voor het vertrouwen in Ne-
derland en de Nederlanders.

En toans stolt Nederland een daad.
Zij zendt de "Karel Doorman" die in c<'
Nieuw Guinese wateren zal blijven teI-
dat de vliegvelden, welke nodig zijn o-
een adequeate verdediging in de luch
mogelijk te maken, gereed zijn.

De Papoea heeft hiermede een gro~
deel van zijn vertrouwen in Nederlar.c'
en in zijn eigen toekomst teruggekregen
Doch vooral zal het besluit ton goede
komen aan de economische ontwikke-
ling van het land. zonder welke het pc-
liMek gestelde doel der zelfstendigma-
ken der Papoea een fata morgana blijft
Reeds zijn er tekenen dat particuliere

ondernemers die voorbereidingen 4rof-
fen om hun belangen elders veilig 4<
stellen, op hun beslui4 terug willen ko-

mei.
Naast he 4 voor een normaal ont-

plooien van he 4 pa4iculier ini'iatief no|
besteande bezwaar der belas4ingen is ir
Nieuw Guinea dat der labiele veiligheid
4hans weggenomen.
De houding van he4- par4iculiere bedrijf;
leven zal ertoe medewerken de Papoe.
die he 4 wegtrekken der "blijvers" nie
onberoerd heef 4 gelaten, een nieuwe in
puls te geven, krachtig aan zijn toekoms
te werken.

”BONTER DAN BONT”
BIJ DE HUIGVROUWEN VAN

HOLLANDIA
In de Mulo sportzaal vierden zaterdat

avond de huisvrouwen van Hollandi.'
uitoraard mèt hun echtgenoten — he
vijfjarig bestaan der Vereniging var
Huisvrouwen.
En wal zjj er brachton me 4 hun caba-
ret "Bonfer dan Bont", slaat alles wa
wo on dat gebied in Hollandia hebber
gehad.

Reeds bij het openingswoord dal ek
voorzitster der vereniging, neovrouv.
Graafland to4 de verzamelde echteeno-
t-on en andere toeschouwers richlte
kwam de stemming er in en die hfetc1
stand tot he1 einde — met het danser
laat in de nacht.

Huisvrouwen ontpopten zich tot vol-
leerde toneelspeelsters, declamatrice:
danseressen, zangeressen en politieP
bedreven zij als de beste.

Doch ook de heren der schepping had-
den — hoewel bescheiden — een aan-
deel in he 4 cabaret.

De gedichtjes van Annie Schmid 4
voorgedragen door mevrouw Zwar4 vit
len bijzonder goed, de dans van Muisje
Schröders — hoewel nog geen huis-
vrouw — oogstte een warm applaus.
De dames van den Berg en Dankmeyei
brachten me 4 hun liedjes, waarbij Puck
Dankmeyer op de guitaar speelde, dt
zaal aan hun voeten.
Betogen konden de dames ook goed, er
de leuzen lieten zich niet misverstaan.
Natourlijk kunnen wij U ze niet alle;
verklappen doch hier zijn er enkele, ge-
presenteerd onder de forse tonen var
de "marseillaise": "RWD langer bij ons'
"'n polikliniek op elke straatooek" —"elke vrouw een dienstouto" en ze
meer.
Toen de dames me 4kennis van zaken
een gouvernements ambtonaar. — er
een particulier uitoodig'de op he 4 tonee
to komen om eieren te komen kloppea— dooier gescheiden van he1 eiwit —was de overwinning geheel aan de da-
mes.
D" heren bestreden elkaar fel en na-
tuurlijk moest de ambtonaar he 4 toger
de efficiento par4iculier opgeven, waar-
bij he 4 tornulf in de zaal aangroeide io
or1-aansterkto

Tijdens de pauze vergaten de dame:
de spijtoptenton nie4 en de verkoop var
de lootjes waarvoor pre4tige prijzen be-
schikbaar waren gesteld moes 4 spoedif
wegens gebrek aan loton worden ge-
steakt. Opbrengst f. 175,—

Na de cabare4voorstolling volgde mo
muziek van "The .live Rocke4s" ondei
leiding van Rudi van Daïm, die grati:
voor muziek zorgde — nog een lange

Kris Kras door het nieuws uit Nederland
—Cijfer4je, voor U gepeurd uit een op-
gave van de Rijkswatoi'stea4, ter illus-
4ratie van de Paasdrukte in Neder-
land: op het verkeersplein in U4recto
in het har 4 van he 4 Nederlandse wegen
net. passeerden op 2e Paasdag 70.000
voertoigen. Hoe verwerken wij die ooi-
op die mooie nieuwe NAUWE wegen
die we in Hollandia aan he 4 maken
zijn.
—In Sit4ard werd he 4 huwelijk inge-
zegend van 'wee juriston. De vrouweli;
ke jurist is mej. mr. van Wessum, doch
ter van de notoris van Wessum ui 4
Si'terd. Indien IJ geen Sitterdiaan ben'
de andere partij kent u vas4 wel, al
is het van naam: mr. C.L.M, de Quay
zoon van onze minister presiden4.
—En tragisch is he 4 tolegram da4 eer
39 jarige landgenoo4 de heer Dijkers
aan de gouverneur van de stea' Ca'i-
fornië stuurde me 4 he4 aanbod om in
plaa'-s van Caryil Chessman op 2 me'
op de e'ec4rische stoel plaa4s to nemen
De heer Dijkers die verontwaardigd
'■; over de Chessmam-affaire waarin
Caryil al 4waalf' jaar' vech4 tegen he 4
over hom uitgesproken doodvonnis
lijdt al 4ien jaar aan de vrijwel hope-
loze zieke van verkalking der zenuw-
banen.

De heer Diikers wee 4 kennelijk nie'
da 4 de staa4 Californië geen elec4rische
stoel heef 4 maar doodvonnissen vol-
trek 4 in eeij^ gaskamer. En 4och is di'
nie4 vreemd cmda4 ook PCJ dit in he4

begin omriep, da 4 van die electrische
stoel meen ik.
—Was he 4 voorgaande tragisch mjaar
ook merkwaardig, een ander merkwaai
dig geval doet zich voor naar aanle'
ding van de ontploffing in de machine

kamer van de Astoid Naas, waarbij
enige dagen geleden 7 gewonden vielen
De zakenman De Groo4 ui 4 Baarh heef
een aanklach4 ingediend togen de rede
rij van he schip. De zoon van de heer
De Groo4 die als hulp-werkttuigkun-
dige op de As4rid voer is mede slach'
offer van de ontploffing in de machine
kamer. De vader reisde naar Amerika
om hem op to zoeken en kwam torug
me' een overtoiging die hem de basis
gaf voor zijn aanklach4. Het schip had
volgens de heer De Groo 4 al jarenlang
moeilijkheden in de machinekamer en
had derhalve niet mogen varen.

De rederij zeg 4 natuurlijk: wij zou-
den er nooi4 over denken een onzee-
waardige tanker to laton varen. De moe
lijkheden die er in de machinekamei
waren betroffen kleine cypinderbran-
den en hebben nie'-s ui 4 to staan me'
de on4ploffing.



natfi4 van dansen. S-fec- — he: geliein len de dames de Bonte avond nog eens
van de huisvrouw — heef4 de Holln.n- herhalen in he4 ZIGO-clubgebouw ir
dianen een onvergd'olijke, pre'-üee Hollandia Binnen.
avond bezorgd. Woensdagavond a,s, zu

Ontvluchtingspoging
Castro Leon mislukt

In Venezuela zijn er nu ongeveer 10i
mensen gearresteerd na de mislukkin;
-.-, i opstond van ex-generaal Castec
Léon. Hun namen ste den ie. de
ren. die de rebellenleider bij zijn vluch
had achtergelaten. Casteo Léon ze!
werd gisteravond aangehouden op 'iet
kilometer va ï de Columi iannse
Gewapende boeren en burgers namei

hem gevangen. Hij had zich als loei
vermomd, hetgeen hem even weinig al:
een poging zijn achtervolgers cm te ko
pen heef', geholpen.
Betrekkingen USA - VAR

lopen gevaar
Het Amerikaanse ministerie van Bui-

tenlandse Zaken vreest ernstige gevol-
gen voor de betrekkingen met de Ver-
Arabische Republiek tengevolge van de
boycot door New Yo"k<se h—onee-V-ider
van het Egyptische schip "Ctoo~.*tra .
De actie vorm4 een protest tegen d<
Egyp'ische maatregelen te°'en van sche-
ren die zaken doen me 4 Israël.
He4 bestuur van de in'ernnMo nte f°«e
ra4ie van Arabische vakborden heef
gedreigd me4 oen boycot van alle Ame-
rikaanse sch-nen in Arabische hoven:
als de actie te?en do "Cleopaten me
binnen een week wordt beëindigd

In4ussen is he4 Amerikaanse vrachtschip

«Axminster" da4 zonder gelost 4e zvji

de Syrische haven La'akia moes 4 verla-
ten in Por4 Said wel gelost.

Ommiddellijke oplos-
sing Berlijn-Duatsland

gevaarlijk
Prestoten 4'de Gaulle herva4'e gisterer

zijn overleg me 4 president Eisenhowei
to Camo David na een bezoek aan de
boerderij van Eisenhower Galysburg
Vrijdag hadden beide staa4shoofder
hum eersto bespreking.
De Gaulle zo; on een persconferentie
da 4 he4 gevaarlijk zou zijn bij de ftop-
coferen4ie een onmiddelijke oplossing 4e
vragen van de vraagstokken Duits! anc1
en Berlijn.
Hoofdzaak is da4 er tussen het Wes'er
en de Sovje4-Unie ontspanning word
bèi-eikt. Over Chroes'sjev zei de Frans:
presiden4: "ik heb veel me" hem geprna
en hij lijk 4 mij een zeer sterke persoon-

: 1 ccc zeer goed is V.gelich4. Ik
geloof nie4 det de Sovjet Unie op de
topconferentie vertogenwoordigd kor
zijn door iemand die 'n betere exponen
is van de huidige Russische atoiosfeei
die nie4 meer is wa zij gis4eren of 4ier
jaar geleden was.

Dank van kinderen voor
sportwedstrijden

Bij de prijsuitreiking dio de sport-
wedstrijden tossen de scholieren var
Australisch Nieuw Guinea en Ho:1a ecu:
besloton, is namens 300 Hollandiase et

90 Wewakse schoolkinderen de volgends

boodschap bekend gent:

"De meisjes en jongens die hebben deel'
"genomen aan de schoolspor 4 werd-
"strijden tussen Hollandia en Wewak'
"van 19 t/m. 22 april en thans bneen'
"zijn op een afscheidsfeest, beeuis i'

"hun oprechte dank aan al degenen die'
"deze intors4edelijke onimoeUng heb-'
"ben mogelijk gemnak4. Zij danken de-
verschillende autoritoiten er i e'.slltn-
"gen, me4 name de Directeur var: ftoci-'
"ale Zaken en Jus4i'.ie, Cultorele Zaken'
"Gezondheidszorg, Verkeer en Energie

"en Binnelandse Zaken, de Rooms Kat,-'

"holieke Missie, en de Zending to Hol-"
"landia, de padvinders en de jeugd-'
"sportclub van Hamadi zomede de beide
"voetoalbonden van Hollandia, voor de'
"moeite die zij hebbon gegeven cm'
"deze ontmoeting zo pre44ig to doen'
"verlopen."

Invoer metrieke stelsel
in lerland ?

Een lerse regeringscommissie dring
erop aan da 4 lerland binnen afzienbare
tijd he4 me4rieke stelsel zal invoerer
van maten en gewichten.
De- commissie vraag 4 de regering te
s4reven naar een datom die binnen d>
vijftien jaar liet en tegelijkertijd contec
U -o^ken me 4 de Bri 4se regering om te'
onderzoeken of oen gezamenlijke ver-
..^eo..;,-,£ is.

1 e*ommissie dat er ook een deci-
maal s'elsel bii de munt mos' komen.
Wijziging van he4 systoem van ponder
-tolli->"Ts en Denmes scher»4 stoHig vee
moeilijkheden, maar mon kan he 4 nie
har",N=iCPn als er met meters en kilo'
worden gerekend.
Lord Parker voorstan-

der voor lijfstraffen
',-ë parker. oresiden4 van he

'èer-e'se Hooggerochlshof. heef 4 ziet
>'oors4ander verklaard van wederinvoe-
■■ing van lijfstraffen voor jeugdige de-
linquenten.
Op een vergadering van reclasserings-
ambtenaren zei hij da 4 tuchtiging me 4
de roede van jeudige zondaars onder de
?,t jaar «"--'■> rnidj-l k-m zijn om toekom-
stige misdadigers af to schrikken.
Hij -:° vnri menn-i? doe 't-»', ri—tt-,!--.'-,?.,-

-van. de bevoegdheid van de reohtors orr
lijfs4raffen tee 4e passeri. to' aevol{
heef 4 gehad da 4 tuchtiging ook ver-
keerd i-"i-'dt -onnht OTI sdhool of thuis
In Engeland werd de lijfstraf afgeschaf
in J94R behalve voor- misdaden in ge-
vangenissen bedreven.

Fernando Tambroni
weer premier

Plresiden4 Gronchi van Italië heef
Fernando Tambrorii verzocht 4 zijn ver-
zoek om on4slag als premier toru.g Ie
nemen.
Dit gebeurde nadet prof. Far.teni. de
leider van de chris'fn demo'-r-a4ische
par4ij, de president had meegedeeld da
hij er nie4 in was geslaagd een coaliMe
kabinen4 te vormen.
Tombroni had op 11 april zijn on4sle.{
als premier ingediend.
Hij had een homogeen kabinet var
christen-democretten gevormd da4 de
goedkeuring van het parlemen4 kreeg.
Toen een ae-'e' -in 'ijn ministers herr
in de steek lie4, diende hij zijn ontslag

6 miljoen gulden is te
weinig voor Televisie-

uitzending
De onderhandelingen over recht-

streekse televisie uitzendingen van de
Olympische spelen in Rome zijn op-
nieuw vastgelopen. Het Italiaanse Olym-
pisch commite vraagt 6 miljoen gulder
en de Eurovisie vindt da'4 te veel. De
Italianen zeggen da 4 Noord Amerikf
alleen voor de filmrechten al meer heef
geboden dan de Eurovisie voor zes4ier
Westouropese landen om ui 4 te zenden
en da 4 bovendien Rusland, Polen, Hon-
garije en Tsjechoslowakije de reporte-
ges willen zien.
Wereldontspanning in-
dien goede wil en be-

grip aanwezig
De regering van de Sovje4 Unie er

van Nieuw Zoeland zeggen dat de ko-
mende topconferentie kan bijdragen to
verdere ontspanning in de wereld, mit<
goede wil en begrip aanwezig zijn.
Als beitonigrijksto probleem van he
ogenblik noemt het ggmeenselhappelijk
communiqué de ontwapening.
Het communiqué werd in Moskou uitge-
geven na de besprekingen tussen de
minister-president Chroestsjev en de
Nieuw Zeelandse premier Na-h.
Nash zei tijdens een receptie op he
Kremhn dat hij meer den ooit ovorluigc"
is van het nut van meer contoc' tossen
West en Oost.

Nieuwe staatslening
van 300 miljoen

Minister van Finaciën, prof. Zijstra
heeft gistoren de uitgifte aangekondigd
van een nieuwe staatslening van 30f
miljoen gulden. Deze loning is evergroot als de emissie van februari vardit jaar.
Ook de rentevoe4 is weer 4,5 procent
maar de koers van uitgifte is verhoogdvan 98 procent tot 99'/< prcent en delooptijd van 25 tot 30 jaar.
Als gevolg hiervan ligt het rendemenvan de nieuwe leningen dus lager.
Door de aankondiging van de nieuweemissie lagen steatefondsen van he 4 4 fprocents4ype gisteren gedruk4 op d<Amstordamse mank 4.
Zij zak4en tot beneden de parikoer:
De ministor van Financië heeft me 4 de-ze nieuwe emissie gebruik gemaak4 var.de nog altijd ruime kapitoalsmark4 erh/ij bleef me 4 deze uiigifto geheel in delijn van zijn verleden jaar bij de begro-
ting aangekondigde lenin'gspoli4iek, dieheef 4 to4 doel met de behoeften van hebedrijfsleven zo weinig mogelijk in hevaarwater 'e zitten, maar aan de enderekan 4 als da 4 nodig is deze markt te be-ïnvloeden.

Minister Luns voldaan
Ministor Luns is voldaan in Neder-

land teruggekeerd over zijn besprekin-
gen me': staatslieden uit acht landen me
wie hij in Parijs getracht heef 4 to zoe-
ken naar middelen om de koof to over-
bruggen tussen de landen van de Enro-
markt en de kleine ESTA vrijhandels-
zone.
Minister Luns hoopt z ;jn rapport begir
mei klaar te hebben.
Eerst gaaf hij nog een bespreking roe
ren met zijn Griekse ambtgenoot Avero;
die hij begin volgende week zal, ontmoe
ton in Aten-e
Vandaar reist de minister door naai
Istenboel voor de vergadering van de
Noorda'elan4ischo Raad die aldaar be-
gin 4 op 1 mei.



Nederland verliest van
Belgie

Het Beligsch elftal heef' gisteer, ito. e
onverwacht en onverdiend me' 2- 1
gewonnen van teleurstellend Neder-
lands elftal.
Ruststand was I—l.
België nam reeds in vierde r-.i ' -
leiding toe>n hun midvoor Ri4zen pro-
fiteerde van fouten van Mijnals en
Munck.
Rijvers maakte me' een ver scho4 in d
15e minuul gelijk.
Kor* hierna werd nog een Bplgi ich
doelpun4 afgekeutd doch tegen !'
de van de tweede helft sleedde do E
gische rechtsbuiten Piters erin he 4 'wet
de doelpunt 4e scoren.

Fokker eindproductje voor „Sturtijgatars”
Gisteren is het con'rac'. getekend '■--.-

sen de Lockheedjal e:■■■' en en de
Ned. Luchtmacht voor be1 vrk^ü e
van de licensiereèhten vo
van de "Sterfigh jsr".
< I-. rM-*-c'■-"-.,-,7 .---.. r\ p i r>nkhppH '- i -i--i<

Ce>rt*jra4iot! en de directeur i atersec'
Luchknach4 generaal majoor Mauren-
brecher waren de ondertekenaars.
De bouw zal gezamenlijk worden tei
hand genomen door de rest, Duite
Belgische en Nederlandse industrieën
waarbij Fokker de_eindr>roduc-Ue op ziel-
zal nemen ten behoeve van de NATO-
strijdkrachten.
Het contract omvat o.m. de aans
van de benodigde werktuigen en mace.i-
nerieën voor de opzet'van e fabrik

A.R. niet voor één grota
Christelijkepartij

Op een vergadering van he 4 interna
'tonaal reformatorisch verbond heeft de
-erzitfer van de :m4i-revolu4ionnairt
partij dr. Berkhiuis nog eens nadrukke-
"ik gestold da 4 de an4i-revolu4ionaire
! " ft-ij nie4 to vindon is voor esén grote
christelijke partij in Nederland die ook
ce katholieken zou omvatten.
! menen de anti-revolutionairen da
de drie grote confessionele partijen hur
verkiezingsprogramma's in onderling
V-raad op elkaar moeten afstemmen.
~'. Berkhuds meende dat de zaak or
in4ernationaal terrein anders lig 4.
7 . kan hij zich verenigen mei; een ge-
meenschappelijk programma en een

'e;-,en'ijke kandidatenlijst van ka4ho-
lieken en protestanten bij de komende
v rkiezingen voor een Europees parle-

Laatste nieuws

Indon. doet Papoeas
huis waarts keren

Volgens onbevestigde geruchten zou-
den 180 landskinderen die in Indone-
sië hebbent vertoefd per prauw in Ne-
derlands Nieuw Guinea zijn terugge-
'kcKjrd, hiertoe goroodzaak4 door de
economische chaos in Indonesië.

Van officiële zijde kon men ons hiei
omtren4 nog geen bevestiging geven.

To4 onze vreugde beschikte ftod ow
nog een dochter

NIENKE FRANCISCA
Geboren zondag 24 april 1960 te Hol-
landia.
J.V. de Braijn
G. de Bruijn-Borrna en Akkc..

ZIGO. Woensdag 27 aprM, Casarat-ul
voering

"BONTER DAN BONT"
door de toneelgroep van de Vercnigin?
Van Huisvrouwen.
Entree Zisro'eden f. X,—; nie' ledet
f. 1,50. Annvang 20,30 uur. Geen rese?
verin? van plaatsen. Toega.rtsr*kaavte'ï
verMi.j;fige.r ti V.V.H.- en Zigo-he
stuur. no.133f

15e VERANTWOORDING
SPIJTOPTANTEN ACTIE

Vorig Saldo f. 15453,-lf
Pharmaceulisehe Verzorging f. 26.7(
Lijst Tante Oen f. 30,—
Lijs 4 D.J. Braun (Sen4ani) f. 133,5f
Tol tal: f 15643,71

fyc&"i■tiet-
Te koop: 1 Baby bed met matras er
klamboe f. 50,—; Vertontonstr. 4137 m
17.00 uur.
Te koop aangeboden een teopen-smokinj:
maat. 52 en een kooktafel met terrazö-
blad. Huber Boslaan no. 884.

ffilmprogrwmm*

REK THEATER vertoon 4 heden 25-4 er
morgen 26-4, de zeer goede ac4ie fito
in Cinemascope en Color

"GEHEIM CENTRALE LISSABON"
(LISBON)

met Ray Milland, Maureen O'Hara ei
Claude Rains.
Havenstad Lissabon, stad van verlei-
ding, in4rige, moord etc.
Maureen die door haar liefde bijna
een moord begaa4. Hedenavond de Pre-
miere in REK.
Spoedig in REK de 'zeer spannende
Oorlogsfilm:

"SANDS OF IWO JIMA"
me 4 John Wayne.

ORIËNT THEATER vertoont heden 25-'
voor het laatst:

"ME AND THE COLONEL"
me 4 Danny Kay N'co'e Maurey en Curc"
Jürgens.
Een der beste_fiïm-s van Danny Ka-ye
tj lach4 Uw muizenissen weg.
Sentoni morgen 26-4: "SAINT JOAN'
me 4 Jean Seberg.
vertoont ri-"-^-"-' 0/; A <-r ---------i-- «7 *

■'/tt'l' U* UivK"
met Kirk Douglas en Dany Robin.
Een spannende film die een weemoedige
en schrijnende kant van de oorlog be-
licht, een a4mosfeer waarin na de Dni4
sers de Amerikaanse bezetters vai
Frankrijk zich gehaa4 begonnen te ma-
ken.

DENKT U AAN DE PASAR MALAy
op 28 april a.s.?

<-"■>, : "O - ir
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