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Discussie over
sport en
TV

Redding faalde

EEL Nederland staat op
zijn kop als een bejie, uiterst belangrijke
tbalivedstrijd niet op de
nisie zal icorden vertoond,
tocli is er soms, uit een
punt van sportbelangen,
voor te zeggen de wedjj in kwestie exclusief
het veld te houden.
ifr de enorme belangstelI voor sportwedstrijden op
ivisie behoeft beslist niet
orden gediscussieerd. JT'èl
tr de vraag of de sport
ten en sportclubs gelijk
iben als zij al of niet tneyiming verlenen voor een
\tstreekse televisie-uitzentg van een belangrijk ge
uren. H at begon als een
tndschappelijke woordeneeling over dit onderwerp
ism Handelsblad-medewerISico Scheepmaker en
:« sportverslaggever Dirk
iese mondde uit in een
ril artikelen, pro en een
etje contra, over de vooral
mciële bezwaren van sport
CIP beeldbuis. Het SUPEMEi\T wordt met deze
Uegialp polemiek geopend,
isschieti zullen er lezers
die een van beide standinten willen aanvallen of
r(ledigen, met goede argtimten: wij zullen eventueel
eens gaarne op deze
testie terugkomen.

naar

Krawtsjenko
overleden

hoofdstad van Mongolië. Gisteren zijn
de ratificatie-oorkonden uitgewisseld in
Moskou door de ministers van buiten
landse zaken. Het verdrag vervangt een
in 1946 gesloten verdrag. Volgens een
officiële mededeling wordt er in het
nieuwe verdrag rekening gel) oud en met
sedertdien ingetreden veranderingen in
Azië en de wereld. Niet-communistische
waarnemers in Moskou beschouwen dit
als een aanduiding van dè Ohinefes-kusBische geschillen. Mongolië' heeft
slechts een miljoen inwoners.

V

T ver van Ik verkoos de vrijheid, is
gisteren op 61-jarige leeftijd overleden
in New Vork. Volgens een verklaring
van de politie had Krawtsjenko, die
tien jaar onder de naam Peter Martin
in New York woonde, zichzelf doodge
schoten. Een brief, die hij vlak voor
zijn dood schreef, maar waarvan de
inhoud niet werd gepubliceerd, wees
volgens de politie duidelijk op zelf
moord. Een vriend van Krawtsjenko,
die al enige jaren hij hem woonde,
verklaarde, dat Krawtsjenko al enige
tijd terneergeslagen was over ,,de oor
log in Vietnam, zijn financiële proble
men en andere dingen".

dit SUPPLEMENT onder
meer: Boeken; De Kleine
ilerij door Hans Redeker;
ludenterf;
Dierenrubriek:
shaken, Dammen, Bridge;
fee Rebus (de beloofde!):
herpeinzingen van S.; Puti alsmede de pagina Eigen
ijs.
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Krawtsjenko, een kapitein in het Rus
sische leger, liep tijdens de tweede
wereldoorlog over naar de VS toen
hij in Washington voor een Russische
inkoop-cojnmissie werkte. Na de oor
log publiceerde hij Ik verkoos de vrij
• • • • • • • • a a i heid, waarin hij een beschrijving gaf
van het Stalinistische Rusland en zijn
ALGEMEEN HANDELSBLAD •
redenen om uit te wijken naar het
N.Z. Voorburgwal 234—240 | Westen. In 1950 verleende het Ameri
A.msterdam-C. Postbus 596
g
kaanse Congres hem toestemming zich
blijvend in de VS te vestigen. In 1956
i'ïfoonnurtimers (netnummer: 020) g
doodde Krawtsjenko een inbreker, die
Dag en nacht: 23-98.11 _
zich waarschijnlijk in de woning had
"êén voor gespr. Inz. bezorging:
vergist. Hij verklaarde toen, dat Rus
17 15—2U 00 u. (ma t/m vrijd ) p
'O 12 15—18.00 u. (zaterdags)
sische agenten voortdurend trachtten
6.72.00—6.29.00 "
hem te vermoorden.
Na een uitval van Krawtsjenko tegen
tanenland (alsmede voor België. H
•iriname en Ned. Antillen) f 14,—
de Sowjet-Unie verklaarde de toenma
kwartaal, ƒ 1,10 per week ™
lige Russische gedelegeerde bij de VN,
losse nummers f 0,20
am
Gromiko: „Als een hond niets te doen
hjuitenland f 26,50 per kwartaal. ™
^tffiro 35858. Gem giro A'dam X 19UU •
heeft, likt hij zijn buik. Soms trekt dat
Wokiers:
Kas-Associatie
N.V..
Algemene Bank Nederland en | de aandacht."
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N and pre berichten wordt gezegd, dat
de Chinezen de laatste fjjd hun troe
pen hebben verslerkt in noordelijk
Mantsjoerije aan de rivier de Amoer,
waar deze de grens vormt tussen China
en de meeste oostelijke gebieden van
de Sowjet-Unie. Volgens deze berichten
zouden Chinese patrouilles 's nachts
grenspalen hebben verplaatst in die ge
bieden, waar de rivier
niet de grens
vormt.

ET nieuwe verdrag tussen de Sow
H
jet-Unie en Mongolië is op 15 ja
nuari getekend te Oelan Bator, de

1C

Het opvallendst zijn de gedragingen
geweest van het ms. Boelongan van de
KPM; In het antwoord van de minister
staat het volgende te lezen.

411 omgekomen

I

Veranderingen

Verder:

i • • i

INISTER DE JONG (defensie) heeft geantwoord op vragen met
betrekking tot de wederwaardigheden van de opvarenden van de
Van Imhoff in januari 1942, welk schip niet 473 Duitse geïnterneerden
uit Nederlands Indië in de grond werd geboord.
Uit het relaas van minister De Jong valt op te maken, dat in totaal
drie schepen en drie vliegtuigen zijn uitgestuurd om te trachten de
overlevenden op te sporen. Desondanks zijn 411 van de Duitse opvarenden
op zee omgekomen en hebben maar 66 schipbreukelingen het eiland Nias
weten te bereiken.

l\/fONGOLIË en de Sowjet-Unie hebben gisteren hun bondgenootschapsverdrag geratificeerd. Tegelijkertijd doen ge
ruchten de ronde in Moskou, dat twee of drie divisies van het
Russische leger Mongolië zijn binnengetrokken. De troepen zouden
zijn gezonden met het oog op concentraties van troepen van com
munistisch Cli ina in de buurt van Mongolië, de Russische satelietstaat tussen Siberië en China. Dit meldt Associated Press.

'EO STAAD krijgt in dit
SUPPLEMENT
volop
gelegenheid pen. nieuwe
iele' van wetenschap, de
mumentiek, eloquent te
Iroduceren. Misschien moet
m niet alles wat hij zegt
m serieus nemen.
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vliet nis. Boelongang werd op 19
januari vanuit Sibolga naar de plaats
van de ramp gestuurd. Nadat het schip
de volgende dag door een Catalina naar
de schipbreukelingen was gedirigeerd
vluchten
in
betogers
Jonge
Jonge
betogers vluchten
Djakarta voor met geweer
kolven zwaaiende mariniers.
De demonstranten protes
teerden deze week tegen de
afzetting van maarschalk
Nasoetion als minister van
defensie.

Moordenaars
van Brusselse P
politieman in
Nederland?
De Belgische politie acht het niet
uitgesloten dat de gangsters die don
derdagavond in het centrum van
Brussel een politieman neergeschoten
per auto over de Nederlands-Bel
gische grens zijn gevlucht. Men neemt
aan dat zij de vluchtpoging hebben
ondernomen in de gestolen wagen die
zij kwamen ophalen en waarbij zg
politiebewakers aantroffen.

Soekarno
verbiedt
studenten
organisatie

RESIDENT SOEKARNO heeft
gisteren de anti-communis
tische studentenorganisatie Kami
ontbonden en in heel Indonesië het
houden van demonstraties ver
boden. zo meldt radio-Djakarta.
De militaire commandant in Dja
karta heeft een avondklok in
gesteld van negen uur 's avonds tot
zes uur in de morgen.
Over een staatsgreep tegen het
regime van Soekarno is niets meer
vernomen. Ook de ANP-correspondent
in Djakarta meldde in zijn telegram
men daarover niets. Gisteren had het
Franse persbureau AFP „onder alle
voorbehoud" bericht, dat volgens ge
ruchten in Singapore in Djakarta een
staatsgreep had plaatsgevonden.

Via Interpol is alle Nederlandse
politieposten gevraagd uit te kijken
naar een vrij grote auto van het type
Mercedes, Peugeot, of Sirnca 1300 of
1500, die beschadigd is door kogels
uit automatische wapens en waar Bestuur
bloedsporen in de kofferruimte voor
komen.
Zoals bekend gelooft de Belgische
politie dat de gangsters het- lichaam
van de politieman in de kofferruimte
van de auto hebben meegenomen om
zich er op een stille plek van te ont
doen. Men neemt ook aan dat de
ruiten van de auto getroffen zijn door
kogels. Op de plaats waar de auto
tijdens de schietpartij stond zijn
namelijk glasscherven gevonden.

huisartsen

Artsen

Nkrumah: Ik keer
spoedig terug
D

E afgezette president van Ghana, Nkrumah, heeft gisteren in Peking
verklaard zichzelf nog steeds als het wettige staatshoofd te be
schouwen. „Ik keer spoedig naar Ghana terug", aldus een verklaring
van Nkrumah, die werd voorgelezen door zijn minister van buitenlandse
zaken, Quaison-Sacky.

De al enige jaren in Londen in bal
lingschap levende Khow Ainihyia, die
vroeger hoofd is geweest van de Gha
nese veiligheidsdienst, zei in de Engel
se hoofdstad, dat „het recht zyn loop
zou nemen" als Nkrumah zou terug
keren in Ghana. Amihyia, die een gro
te rol b\j de voorbereiding van de
militaire putsch in Accra gesneld zou
hebben, voegde hieraan toe. dat Nkru
mah na zijn aankomst in Ghana „waar
schijnlijk In handen van het volk zal
vallen en zal worden opgehangen."

H zai

ET is niet zeker of Nkrumah zijn
voorgenomen bezoek aan Hanoi als
nog
brengen. Er stond niets over in
zijn in Peking afgelegde verklaring, die
als volgt luidid'e: „Bij mijn aankomst
in Peking werd myn aandacht geves
tigd op berichten van persbureaus,
die beweren, dat enige leden van de
Ghanese strijdkrachten, gesteund door
enige leden van de politie, getracht
hebben mijn regering van de Conventie
Volkspartij omver te werpen. Ik weet,
dat het Ghanese volk altijd trouw is
aan mij, de party en de regering en
alles, wat ik van iedereen in dit uur
van beproeving verwacht is kalm

maar vastbesloten in verzet te blijven.
Wanneer er officieren en manschap
pen in de Ghanese strijdkrachten zijn,
die iets te maken hebben met deze
ingreep, beveel ik hen naar hun kazer
nen 'Arug te keren. Ik ben het grond
wettige hoofd van de republiek Ghar
na en de opperbevelhebber van de
strijdkrachten. Ik keer spoedig naar
Ghana terug."
Het wordt niet onmogelijk geacht,
dat Nkrumah zich naar Kairo zal be
geven, waar zijn echtgenote (van ge
boorte een Egyptische) en zijn drie
kinderen onmiddellijk na de putsch
heengegaan zijn.

1

akkoord

juli
13,28%

met

(Van een onzer verslaggevers)

I V'

Landelyke Huisartsen Vereniging
l ' heeft gisteravond in een te Utrecht
gehouden ledenvergadering besloten
akkoord te gaan met een verhoging van
13.28 j>ct. van het honorarium uit het
ziekenfonds. Deze verhoging ls lager
dan de gewenste verhoging van 40 pet.,
waarvan eerder sprake was. De artsen
zullen echter slechts tot 1 juli aanstaan
de met deze 13,28 pet. genoegen nemen.
Daarna zal over een nieuwe verhoging
Daarna zal over een noeuwe verhoging
overeenstemming bereikt moeten zijn.

Aanhoudend zacht,
maar morgen ook
buien
(Van onze weerkundige medewerker)

D e B i l t , 26 februari
&1NDS de aanvoer van zachte lucht\
tijdens het vorige weekeinde naar
onze omgeving op gang kwam, is de
gemiddelde temperatuur voortdurend (>
tot 7 graden boven normaal geweest.
De meteorologische winter eindigt
dus bijzonder zacht, want tijdens het
weekeinde
zullen
de
temperatu
ren eveneens hoog zijn voor de tijd
van het jaar. Op lente-achtig weer
moeten we echter niet rekenen, daar
voor blijft er te veel tvind staan uit \
zuidwest tot zuid. Bovendien ontstaat
in de loop van zondag op de nadering
van een trogstoring een toenemende
buiigheid, waarby opnieuw omveer
kan voorkomen.
Gisteravond passeerde een brede
regenzone, die behoorde bij het kou
front van een diepe depressie ten wes
ten van Schotland. Het koufront zelf
passeerde het midden van het land
te middernacht, waarna drogere lucht
' vrijwel
zonder
bewolking
binnen
stroomde. Gistermiddag kwamen in de
warme sector van de depressie in het
zuidoosten van het land maximumtem Het
Soekarno
Het geschenk
geschenk van president
president Soekarno
aan prinses
prinses Beatrix
Beatrix en Claus
peraturen tot 15 graden Celsius voor.
Zo hoog zal de temperatuur tijdens von Amsberg. Een koffie- en theestel van Djokja-zilver dat vanmiddag
het weekeinde niet stijgen. Thermo door de Indonesische ambassadeur Soedjarwo Tjondronegoro zal
meterstanden tussen 8 en 12 graden
worden aangeboden.
Celsius zullen het meeste voorkomen.
van

aan

en

In dezelfde vengadering van gister
avond is, naar aanleiding van de onder
handelingen met de ziekenfondsen, een
vertrouwenscrisis ontstaan, ten gevolge
waarvan het voltallige bestuur van de
Landelijke Huisartsen Vereniging is af
getreden. De kritiek kwam vooral van
de leden uit de zuidelijke districten.
Men was van mening dat de houding
van het bestuur in de onderhandelingen
met de fondsen niet strijdbaar genoeg
was.
Een spoedig te kiezen nieuw bestuur,
waarin enkele leden van het afgetreden
bestuur wellicht zullen terugkeren, zal
voor de taak gesteld worden zo spoedig
mogelijk voor de tweede helft van dit
jaar met de ziekenfondsen tot een ak
koord te komen.

De
in
rechtbank
Hamburg
De
rechtbank
in
Hamburg heeft
gisteren het proces tegen ex-admiraal
Paul Wenneker, die ervan is beschul
digd hvee Duitse gevangenen te heb
ben laten verdrinken, geseponeerd. De
openbare aanklager had levenslang
geëist, de verdediger bepleitte vrij
spraak. Zijn medebeklaagde, oudkapitein \ on Allwoerden, werd vrij
gesproken.

in

Brand

31

„mensenpakhuis”

TURKEN

DOOR

VUUR

BEDREIGD

B

IJ een brand in een oud pand aan
het Oranjeplein in Den Haag is
vannacht een van de 31 Turkse be
woners om het leven gekomen. Vier
personen werden bedwelmd en moesten
in ziekenhuizen worden opgenomen.
De brand brak om ongeveer kwart
over twee uit. Voor de brandweer arri
veerde, was een van de bewoners ln
paniek
het
raam
uitgesprongen.
Hij raakte gewond aan zijn voet. Ande
re bewoners vluchtten in paniek de
straat op of via de zolderverdieping
naar het dak.
De brandweer was reeds aan het
blussen, toen werd ontdekt, dat nog
niet alle bewoners in veiligheid waren.
Vijf Turken waren door de rook be
dwelmd geraakt. Drie van hen wer
den in het ziekenhuis Zuidwal opgeno
men. Hun toestand is momenteel rede
lijk.
De andere twee werden naar het zie
kenhuis Westeinde gebracht. Een van
hen overleed korte tijd later.
De brand is vermoedelijk op de par
terre ontstaan door een brandende si
garet. Na een half uur werd het sein
„brand meester" gegeven.
De eigenaar van het pand, dat vroe
ger een opslagplaats was, had het ver
huurd aan een Hagenaar die het op
zijn beurt verhuurde aan de 31 Turkse
arbeiders. De eigenaar van het „men
senpakhuis" had juist enige dagen te
voren een verzekering tegen brand
schade gesloten.

afgetreden
tot

heeft het op 20 januari tot tweemaal toe
contact gehad met groepen overlevenden. Het eerste contact bestond uit het
zien van een sloep, waarin ongeveer 60
personen zaten, die bij navraag Duit
sers bleken te zijn. Zij beschikten over
een goede sloep en werden niet aan
boord genomen. Korte ttjd later werd
een groep van 20 schipbreukelingen ont
moet, die eveneens Duitsers bleken te
zijnOmstreeks deze tijd werd het schip
gebombardeerd door een Japans vliegtuig. Dit bombardement is ook door een
der Catalina's waargenomen. Het ms.
Boelongang heeft getracht zich aan het
bombardement te onttrekken, door zich
in een regenbui te verbergen. Nadat het
Japanse vliegtuig na ongeveer 20 minu
ten was verdwenen, is het contact met
de Duitse drenkelingen niet meer her
steld.
De instructies welke aan de Boelon
gang zijn gegeven, zijn niet meer te
achterhalen, aangezien het grootste deel
van het archief te Batavia is verbrand
en verloren gegaan."
De andere twee schepen, die werden
uitgestuurd waren de sleepboot Pief uit
Padang en de torpedobootjager Hr. Ms.
Van Nes. Beide schepen hebben na ge
ruime tijd zoeken niets gevonden. Van
de drie vliegtuigen had alleen de ene
Catalina, die de Boelongan de weg kon
wijzen, schipbreukelingen gezien.

De
Russische
hardrijder
De
Russische
schaatsen Ants Antson heeft
zijn op 12 februari geboren
zoon Cees genoemd naar de
Nederlandse
wereldkam
pioen Cees Verkerk. Hier de
moeder, de filmactrice Eve
Kivi Antson, met haar zoon.

Syrië heeft
nieuw regime
De politici en militairen, die deze
week in Syrië een geslaagde greep naar
de macht hebben gedaan, hebben gis
teren een nieuw regime gevormd. Tot
president werd benoemd de 36-jarige
dr. Noereddin Al-Atassi, tot premier de
35-jarige dr. Joessef Zeayen. Beiden
zijn lid geweest van de opeenvolgende
Baath-regeringen die werden gevormd,
nadat de party bij de staatsgreep van
1963 aan de macht was gekomen. De
coup van deze week kwam ln feite
voort uit meningsverschillen binnen de
Baatli-parttj.
De nieuwe president en premier zijn
arts.
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