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DAGBLAD VOOR DE NEDERLANDSE ANTILLEN

GHOTE VIER ZOEKEN

NOG NAAR REGELING

Precaire situatie in Midden-Oost en

Suezbestand ten einde
-

PRESIDENT SADAT

*^^estand opgezegd...

China weigert Nederland mis ie

MOSKOU /CAIRO/WASHINGTON. Hoewel officiële reacties
vanuit Moskou en Washington nog wel even op zich zullen laten
wachten menen waarnemers in de Russische hoofdstad in ieder
geval wel te kunnen stellen dat president Sadat een harder
standpunt heeft ingenomen dan het de leiders in het Kremlin lief
is. Met name het feit dat de Egyptische president tijdens het
weekeind de eventualiteit heeft geaccepteerd dat de kanonnen
weer gaan bulderen zal,meent men, in Moskou bepaald geen
plezierige ontvangst hebben gevonden. De Russische leiders
zouden namelijk van mening zijn dat de mogelijkheden van
onderhandelen nog lang niet uitgeput zijn. Diplomatieke kringen
in de Russische hoofdstad wijzen er in dit verband op dat de
Sovjetregering onlangs (vermoedelijk naar aanleiding van het
geheime bezoek van Sadat) een verklaring uitgaf waarin zij de
Amerikaans-Israelische weigering een politieke regeling te vinden
scherp veroordeelde en Washington en Tel Aviv voor „de enig
mogelijke keus" plaatste: een politieke oplossing of een
gewapende confrontatie. De Russische regering wees er toen echter
nadrukkelijk op dat „haar standpunt sterk ten gunste van een
regeling via politieke middelen" was.
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De weigering van Sadat het
bestand te verlengen is in Washington

zeer kalm ontvangen. De hoop
overheerst er dat het zoeken naar een
politieke regeling voor het gehele
conflict zal worden voortgezet. Waarnemers rond het Witte Huis menen
dat de regering-Nixon er al min of
meer van op de hoogte was dat
Egypte niet nog eens het bestand zou
verlengen. Het feit dat Nixon in zijn
jongste persconferentie duidelijk
stelde geen druk op Israël te zullen
uitoefenen zou er volgens genoemde
kringen op kunnen wijzen dat hij
zich al had neergelegd bij een aflopen
van het bestand, voornamelijk vanuit
de stelling dat de vijandelijkheden
toch niet zullen worden hervat.
Hoewel men in Washington betreurt
dat Sadat een gevaarlijk element van

onzekerheid heeft geïntroduceerd,

wijst men er zeer hoopvol op dat
zowel de Egyptenaren als de
Israëliërs toch duidelijk de intentie
hebben geuit niet de eerste te zullen
zijn die de wapens weer opnemen.
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Israël vergrootten en later de mogelijkheden schiepen voor het eerste
bestand van 7 augustus.
President Nixon heeft zondagavond verklaard dat hij niet ver-

wachtte dat de Arabieren en de
Israëliërs de vijandelijkheden zullen
hervatten nu een formeel akkoord
over een wapenstilstand ontbreekt.
In een vraaggesprek met een Amerikaanse persbureau zei Nixon onder
meer: „De Verenigde Staten en de
SovjeMJnie doen geheime stappen bij
ide Arabieren en de Israëliërs. Geenïn
van beide partijen zou iets met een
hervatting van de vijandelijkheden
opschieten en beide zijn daarvan
doordrongen".

Melkoorlog
in Spanje
BILBAO — In Spaans Baskenland
is al een week lang een melkoorlog
gaande die zich nu naar andere
provincies in het noorden van het
land uitbreidt. Elke dag gaan
150.000 liter melk verloren. Een
oplossing is nog niet in zicht.
De boeren hebben al enige protestdemonstraties gehouden. Zij willen
hogere prijzen voor hun melk en
willen in afwachting daarvan niet
langer aan de melkfabrieken leveren.
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NIEUW DELHI - De Oostnu ontstaat er toch een zeer precaire
situatie langs het Suezkanaal. Er is pakistaanse leider Sjeik Moejiboer
Rachman heeft zondag opheffing van
weer een zee van wantrouwen geschapen die tot alerlei dramatische de noodtoestand geëist als voorontwikkelingen kan leiden.
waarde voor een beslissing of zijn
Volgens genoemde waarnemers is Awami-partij al dan niet aan de
het nieuwe gevaarlijkste element de opening van de nationale vergadering
bekendmaking van Sadat dat hij op 24 maart zal deelnemen, zo heeft
vorige week een reisje naar Moskou radio-j'akistan meegedeeld. De sjeik
heeft gemaakt. Zij wijzen erop dat in eist tevens terugtrekking van de
januari 1970 president Nasser ook
troepen uit Oost-Pakistan en een
een praatje met de leiders in het
Kremlin ging maken. Het viel toen onderzoek naar het doodschieten van
juist in een periode dat Israël de Oostpakistaanse inwoners in de afgezwaarste bombardementen op Egyp- lopen week.
tische stellingen uitvoerde. Nasser
Moejiboer Rachman eiste ook dat
vroeg en kreeg toen de bekende
de
macht wordt overgedragen aan de
SAM-3-raketten die ervoor moesten door
het volk gekozen vertegenwoorzorgen dat het Egyptische luchtruim
digers.
geleidelijk aan onschendbaar moest
President Jahja Khan had zaterdag
worden. Op het diplomatieke vlak
dat de nationale vergaaangekondigd
bracht deze verhoging van de kwantiop
dering
25 maart bijeen zal komen
tatieve en kwalitatieve Russische om een nieuwe
democratische grondhulp ongerustheid bij de Amerikanen
Sjeik Moejiboer
op
wet
te
stellen.
teweeg die allereerst de hulp aan

Pretaire situatie
Hoe het ook zij, als de missie van
Gunnar Jarring in het slop blijft
zitten, dan is in de komende weken
in het Midden-Oosten een nieuwe
periode van spanning te voorzien.
Want, zo menen waarnemers in
Cairo, president Sadat heeft dan wel
de voorzichtigheid gehad te benadrukken dat zijn besluit niet zonder
meer tot het hervatten van de
vijandelijkheden behoeft te leiden en
dat de deur naar een politieke
regeling open blijft, met ingang van
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Strijdkrachten in sta t paraatheid

Britse postbedrijf vermoedelijk
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vijf weken nodig hebben om weer tot

een normalisering van de dienst te
I komen. In de komende dagen wordt
voorlopig een drukte verwacht zoals
men die kent in perioden als de
kerstdagen. De directie van de
posterijen heeft de klanten dan ook
verzocht voorlopig alleen de allerbelangrijkste briefwisselingen af te

Geen

zon

- Bij de Genees-

kundige en Gezondheidsdienst herdacht mevrouw Anna Chatlein-Pinedo het feit dat zij 25 jaar geleden in
dienst trad bij de overheid.
De jubilaresse werd in het gezondheidscentrum Janwe in de bloemetjes
gezet. Zij werd toegesproken door
het wnd. hoofd van de Geneeskundige en Gezondheidsdienst dr C. J. H.
Engels en door gedeputeerde R. M.
Martinez. Namens het bestuurscollege werd haar een enveloppe met
inhoud overhandigd en namens het
personeel mocht zij een cadeau in
ontvangst nemen. Op de foto: de
jubilaresse wordt gefeliciteerd door
gedeputeerde Martinez; geheel links
de echtgenoot van de jubilaresse, de
heerJ. A. Chatlein.
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n rwT togeTS wilden P">tes- het bevrijdingsfront betrokken waren
net P!an van Amerika een
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LONDEN
De staking bij de
Britse posterijen die bijna zeven
weken heeft geduurd is nu definitief
gbeëindigd. Gevolg gevend aan de
oproep van vakbondsleider Torn
Jackson hebben de postbeambten
besloten met ingang van vandaag
weer aan het werk te gaan. Het
besluit werd genomen na het tellen
van de stemmen van de postbeambten op lokale vakbondsbureaus door
het gehele land. De stemming van de
200.000 beambten viel zodanig uit
dat ze vandaag weer aan het werk
gaan en dat een hof van onderzoek
dan maar moet beslissen over hun
looneisen. Een totaal van 1059
afdelingen stemde voor het hervatten
van de werkzaamheden. Slechts 61
afdelingen bleken het hier niet mee
eens te zijn.
De vakbonden en de postbeambten
hebben de staking gevoerd om een
loonsverhoging te verkrijgen van 13
procent. De directie van de posterijen
heeft tot nu toe echter geweigerd
hoger te gaan dan 8 procent, daarmee

precies de loonpolitiek van de conservatieve regering volgend. Het besluit
van de postbeambten wordt in
heeft zaterdag overleg gepleegd met sommige kringen dan ook uitgelegd
de topfunctionarissen van zijn als een overwinning voor de regering.
Awami-partij, die een grote mate van Verwacht wordt bovendien dat andezelfstandigheid voor Oost-Pakistan re potentiële stakers in de sector van
de openbare diensten, zoals de
eist.
werknemers
van de (staats) spoorweleider
van
de
Pakistaanse
De
zich
wel even goed zullen
gen,
nu
Noeroel
Amin,
partij,
democratische
bedenken
alvorens
tot actie over te
de
heeft verklaard
conferentie van
De
willen
gaan.
spoorwegbeambten
Pakistaanse politieke leiders die voor
procent.
een
van
25
loonsverhoging
woensdag door president Yahya
Khan is belegd, niet te zullen Daartegenover staat een aanbod van
bijwonen. Hij zei het nut van de slechts 8 procent.
Overigens is er bij een andere grote
conferentie niet in te zien omdat alle
staking
in Engeland, die van de
worden
punten
te bespreken
zullen
nog geen oplossing in
Ford
fabrieken,
de
nationale
vergabehandeld in
dering, en drong er bij de president zicht. De werknemers eisen loonsverop aan de nationale vergadering hogingen tot 50 procent en hebben
onlangs een aanbod van 14 procent
onmiddellijk bijeen te roepen.
De Pakistaanse democratische verworpen.
partij is gevormd uit rechtse partijen
stakingskas
die de islamietische waarden willen
De poststaking viel afgelopen donbehouden.
derdag in het water omdat de
De Oostpakistaanse joumalistenbond heeft er bij de Pakistaanse stakingskas totaal leeg is. De vakbond
staat bij verschillende partijen voor
regering op aangedrongen alle bepermeer dan 3 miljoen gulden Ant. in
kingen voor de pers op te heffen.
het krijt. Tijdens de staking zijn uit
een speciaal fonds zon 5 miljoen
gulden uitbetaald aan bijzonder
zwaar getroffen stakers. Overigens
wordt het verlies dat de posterijen
met de staking hebben geleden op
100 miljoen geschat.
Na 47 dagen niets doen zal het
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handelen.
Het schijnt wel vast te staan dat de
Britse post de klanten nooit meer
eenzelfde dienst zal kunnen bieden
als voorheen. Na het opheffen van
het postmonopolie aan het begin van
de staking in januari hebben vele

bedrijven en bankinstellingen eigen
post- en koerierdiensten ingesteld,
ook naar het Europese vasteland. Ze
hebben hierbij lonende besparingsmogelijkheden ontdekt en willen
waar dat mogelijk is bij deze praktijk
blijven.

Rotterdamse slepers
blijven aan het werk
ROTTERDAM - De 700 man
personeel van de stadssleepboten in
zijn vandaag niet in
staking gegaan. Zondagavond is be-

Rotterdam

kend geworden dat de werkgevers
loonvoorstellen hebben gedaan, die
volledig voldoen aan de eis van de
vakbonden voor een loonsverhoging
van 45 gulden (Ned.) per week op
jaarbasis. Het akkoord werd zondag
na dagenlange onderhandelingen op

het Rotterdamse stadhuis bereikt

door de bemiddeling van de Rotterdamse havenwethouder dr Viersen.
Hij was voorzitter van een commissie
van goede diensten, waarin verder
zitting hadden de voorzitters van de
Kamer van Koophandel in Rotterdam en van de Scheepvaartvereniging
Zuid (werkgevers haven).
Bij zijn bemiddelingspogingen
heeft de commissie van goede
diensten advies ontvangen van mr
R.J. Erdbrink, oud-voorzitter van het
college van rijksbemiddelaars en van
dr P.S. Pels, secretaris van de
sociaal-economische raad.
Het bereikte loonakkoord werd
zondagavond door de vakbondsleden
aanvaard tijdens een vergadering in
Rotterdam. De sleepbootmannen
toonden zich tijdens deze bijeenkomst enthousiast over het bereikte
onderhandelingsresultaat.

Vakbondsleider
verdacht van
valsemunterij
-

WASHINGTON
Een vice-voorzitter van het internationale verbond
van transport-arbeiders, de 43-jarige
Salvatore Provenzano, is in Washington gearresteerd op verdenking van
het vervalsen van bankbiljetten en
postzegels.
De Amerikaanse minister van Justitie, John Mitchell, verklaarde dat
Provenzano en vijf andere ervan
worden beschuldigd bankbiljetten
voor een totaalbedrag van 250.000
dollar vervaardigd en uitgegeven te
hebben.

Aardse hel in Siberisch kamp
-

BELGRADO Het Zuidslavische
sche weekblad "Nin" publiceert in
afleveringen onder de titel "7000
dagen in Siberië" een relaas over het
leven in de Russische concentratiekampen ten "tijde van Stalin. De
auteur, de Zuidslavische communist
Karlo Steiner, werd in 1936 in
Moskou gearresteerd en in 1956
vrijgelaten. Hij leidde in Moskou de
uitgeverij van de Komintern.
In 1936 werd hij gearresbeschuldiging van medeop
teerd
plichtigheid aan de moord op Serge

Kirov, de eerste partijsecretaris van had als een eeuwenoude stad". Voor
Leningrad, en omdat hij tot de hij in Norilsk aankwam had hij in een
Gestapo zou hebben behoord, groot aantal gevangenissen gezeten,
Steiner-woont nu met zijn Russische waar hij Russische en buitenlandse
vrouw in Zagreb. "Ik weet dat het communisten ontmoette die van de
gebeurd is, maar het lijkt wel of ik meest onwaarschijnlijke misdrijven
niet echt kan geloven dat het beschuldigd waren. Steiner was tot
werkelijk gebeurd is. rk heb het bij tien jaar dwangarbeid veroordeeld,
toeval overleefd", zo zegt hijzelf over
zijn lotgevallen.
De vijf tot dusver gepubliceerde
afleveringen behandelen het gebeuren
tussen zijn arrestatie in 1936 en zijn
aankomst in 1939 in het Siberische
concentratiekamp Norilsk, "dat pasdrie jaar bestond, maar een kerkhof

In de gevangenis Boetirki, zo
schrijft hij, moesten 300 vrouwen
hun pasgeboren babies aan de NKVD
(de geheime politie) afstaan, die de
kinderen in weeshuizen onderbracht,
In een kamp op het eiland Solovki, in
de Zee van Barentsz, vertelde een
medegevangene hem dat de dwangar-

beiders in dé Karelische kampen hun
vingers afsneden en tussen de schors
van boomstammen staken. Het hout
was

bestemd

voor

export

naar

Groot-Britannië en zo wilden zij hun
lot aan de buitenwereld kenbaar
maken.

Om te voorkomen dat in het

buitenland

bekend zou worden wat
zich in de concentratiekampen afspeelde, werden de duizenden
meeuwen van de Solovki-eilanden
uitgeroeid. De NKVD vreesde dat de
gevangenen de vogels zouden gebruiken voor het overbrengen van
boodschappen. Bij aankomst in

Norilsk kon ik mijn ogen niet
geloven, aldus Steiner. Bij de ingang
hing een naakt, in ontbinding verkerend lijk, met handen en voeten
samengebonden en bedekt met bevroren sneeuw, met het opschrift
"Dit gebeurt met iedereen die probeert uit Norilsk te vluchten".
In Norilsk waren in 1937 20.000
veroordeelden aangekomen en in
1938 zelfs 35.000. In een ander
Siberisch kamp, Gomyaya Chora,
waren tijdens de winter 1935-36
bijna 12.000 gevangenen door de
honger gestorven, aldus het relaas van
Steiner.
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7057. De burgemeester trok zij jas aan, zette zijn hoed op en stapte de
regen in, terwijl hij Torn Poes wenkte. „Ik weet het goed gemaakt", sprak hij.
„Hier is een kaart, waarop de Gorrelgrot is aangegeven. Jij mag het geval met
Bommels
erfpacht in orde gaan maken; namens de gemeente! Ikzelf moet
WILLEMSTAD. - Een levensgroot gevaarte deedzaterdag zijn rondgang door Willemstads hoofdwegen, waardoor
aan de dampen in mijn maag denken, met dit weer. Maar jij mag de
beetje
een
automobilisten automatisch tot voorzichtigheid werden gedwongen. Het betrof in dit geval een tank, op weg naar het dienstwagen gebruiken." Dat liet Torn Poes zich geen twee keer zeggen. Hij
pompstation van Sheü Cratsz aan de De Ruyterkade. In deze tank zal de zogenaamde „super" worden opgeslagen.
stapte haastig in het fraaie voertuig, en nadat de magistraat aan chauffeur
Prikgaren had uitgelegd waar hij zijn moest, reed hij geruisloos weg.
„Niemand kan me kwalijk nemen, dat ik dit aan een jongere overlaat",

Proces tegen Trotskisten INGEZONDEN
Brood en
in Praag eerder hervat
1970 gearresteerd terwijl de overige
zes eind vorig jaar of begin van dit
jaar in vrijheid zijn gesteld.
De hervatting van het proces
vrijdagmorgen
begon met de onderPRAAG. Drie dagen eerder dan
van
de
eerste beschuldigde,
vraging
was vastgesteld is vrijdagmorgen in
23-jarige
de
Jan
Frolik, student in de
Praag het proces hervat tegen de filosofie.
verwachting
Naar
zal Petr
negentien, voornamelijk jonge men- Uhl, leraar in de technische wetensen, die ervan worden beschuldigd lid schappen, de laatste in de rij der
te zijn geweest van een illegale ondervraagden worden.
trotskistische organisatie. Het proces
Evenals afgelopen maandag hebben
dat afgelopen maandag was begonnen vrijdagmorgen talrijke vrienden van
werd toen uitgesteld tot 8 maart na de beschuldigden tevergeefs geprobezwaren die de voornaamste be- beerd de rechtzaal in te komen.
schuldigde, de 29^arige Petr Uhl, had Hoewel het proces in theorie
ingediend. Deze bezwaren betroffen openbaar is en vele plaatsen in de
de door Uhl geuite twijfel aan de rechtszaal leeg bleven, werden alleen
de naaste familieleden van de beonpartijdigheid van de jury.
schuldigden
toegelaten. Onder degeHoewel de president van de rechtnen
die
de
toegang
werd geweigerd
bank zich hierover niet nader heeft was ook de Tsjechoslowaakse
schaakuitgesproken is het wel duidelijk dat
kampioen
Ludek
Pachman
die
zelf na
hij de bezwaren van Uhl heeft
een
gevangenschap
van
14
maanden
verworpen. De samenstelling van de
jury was vrijdagmorgen hetzelfde als in oktober vorig jaar werd vrijgelaten.
Het proces tegen hem en negen
aan het begin van de week, tijdens de
medebeschuldigden dat op 15 okto-"
eerste procesdag. Wel is aan het ber
had moeten beginnen, werd voor
verzoek van de Duitse studente onbepaalde
tijd uitgesteld, in verband
Sybilla Plogstedt tegemoetgekomen
de
gezondheidstoestand
van
om haar in het bezit te stellen van met
Pachman.
proces
tegen
Het
de
van
een in het Duits opgestelde acte
beschuldiging. Alle beschuldigden is negentien zal vermoedelijk 10 a 12
dagen gaan duren.
overtreding van artikel 98 van het
Tsjechoslowaakse strafrecht (ondermijnende activiteiten) ten laste gelegd; zij lopen daarmee het risico tot
maximaal vijf jaar gevangenisstraf te
wrden veroordeeld. Dertien verdachten bevinden zich al meer dan
13 maanden in arrest. Allen zijn in
december 1969 of januari/februari

wordt gebracht.

In dit verband wordt de aandacht
gevraagd voor de bakkersbedrijven
die reeds meer dan tien jaar de

Reeds maandenlang geeft men op het
departement van Sociale en Economische Zaken geen gehoor aan de
vele verzoeken om het kleine brood
met een of twee cent te verhogen om
de enorme kostenstijgingen te kunnen opvangen.

-

MOBIELE BANK: 09.00-10.30 te Boca
S*T>r (vóór het fort); 10.30-11.00 te
Julianadorp en Mahuma; 11.30-12.30 te
Terra Corra; 14.00-16.00 te Jandoret.

LUCHTPOSTSLUITING: 09.00 voor

-

Europa; 13.30 voor New Vork postkantoor; 16.00 voor Europa en New Vork
hulppostkantoor

(Sluiting van

aanget.

postsluiting.)

-

Plesmanluchthaven.
stukken één uur vóór

UITZENDING: 20.00-20.15 program
ma Famiya Planeé via Radio-Hoyer 3.

dat alle speculaties omtrent een
eventuele verzorging door deze stichting van politieke informatie via de
t.v. zuiver geruchten zijn. De stichting, aldus werd meegedeeld, heeft
geen enkele politieke partij noch de
regering benaderd of met de regering
gesproken over het presenteren van

dergelijke programma's. "Het zijn
allemaal geruchten, zuiver geruchten.
Niets is definitief. De stichting is er
zelf nog niet zeker van of zij
dergelijke programma's gaat verzor-

Voor een nieuwe partij is het
natuurlijk geen reclame wanneer de
leiders zelf moeten aankondigen dat

de prijzen van de meest primaire
levensbehoeften omhoog moeten.
Deze enkelingen in onze gemeen-

gen.
Wij hebben beslist niet met de schap spelen gevaarlijk spel. Ook in
regering gesproken," zo verklaarde de de oudheid trachtte men zich te
heer Hasselmeijer. Akshon Civika handhaven door het volk brood en
heeft de vorige week een brief spelen te geven, doch de vraag is
gepubliceerd waarin zij waarschuwt gewettigd tot hoever men denkt te
voor partij-politieke propaganda voor gaan door te spelen met het brood
de t.v. en haar vertrouwen in de van zovelen, die in hun onwetendstichting Obra y Logra min of meer heid straks de dupe gaan worden.
opzegt doordat de stichting volgens
haar de zaak op een verkeerde manier (Naam en adres bij de redactie
bekend).
zou hebben aangepakt.

Beurs van Amsterdam
8/3
I.7pCtNed66/l
2. AKZO
3. Heinekens bel en bch
4. Heinekens bier
5. Hoogovens
6. Philips

.
.
. .... 241.40
BITTERSTRAAT: 14.00-16.00 (dage
80.40
lijkt); 09.00-11.00 (dinsdag en donder
... 45.30
dag). KASCHIKITU: 13.30-15.30 (woent
7. Unilevet
. . . . . . 144.20
91.70
daal. BAR BE R: 10.00-12.00 (vrijdag)
8. Konölie
9 KLM
. 169.30
TENTOONSTELLING: 10.00-12.00 en 10.
KNSM
103.00
'14.00-17.00 Curacaos Museum - open voor
v.
Ommeren
327.5
IJ.
belangt te II enden;
10.00-12.00
en 12. Scheepvaart Unie .
. 88.80
16.00-18.00 Gallery RG, Keukenstraat 13. Alg Bank Ned
.-"';. .273.00
.
.
20A (boven).
14. Nat Nederlanden .... 70.70
115
Ngombezi . . .r . . . 88.5
CATECHISATIE
116. AtbHeijn . . . ... .184.00
belijdeniscaFORTKERK: 17.30-18.30
17. Berghen Jurgens ...
53.5
techisatie.
„ 167.00
18. Bereos
19. v. Berkel
. 184.00
20. Bols
158.00
ver bedr
.
.
.
452
Beursberichten ■2122. Bredero
Buehrmanr» Tëfterod<j .
70 00
37300 '
AMSTERDAM. - Internationals ver- 2>. Bijenkorf beheer
..,-..
.':.. 67500
deeld. K.L.M, hoger op vast Wall 24?Calve
Street. Heineken vast, Nationale 25. Cur. Handelmij ....
205
26. Elsevier .... . , .
FAMIYA PLANÊA

,

"

:

......
.......
....

Nederlanden iets lager. Dcli en
Amsterdam Rubber iets hoger,
H.V.A. fractioneel lager. Banken
hoger. Scheepvaart verdeeld. Lokale
markt rustig met weinig verschuivingen van enige betekenis. Staatsfondsrn onveranderd tot vast.

27. Fokker

..'....

[8/3
......
H
.., .
. . . . . .
Ml**^**
f
.. .
Scholten-honing ...
.....
Y,MF .
f?- Wereldhaven
. ..
.....

465.00
54 30

.28. V.Gelder ....:.. 98.70
29. Gist-brocades
90 30
30. v.d. Grinten
252.00
31.Hagemeyer
139.00
32. Internatio-Muller . . .
50.00
33. Kon Ned Papier
. ,--. 146
J

......

"

CUROM: 17.00 peticiones; 18.00 noticias
di A.N.P.; 18.10 parada deportivo, Hector
Rosario; 18.30 kinderprogr. voor het
"lapen gaan; 18.45 aanvullende muz.;
19.00 nieuws; 19.10 aanvullende muz.;
19.15 persoverzicht uit Israël; 19.30
dicovaria; 20.30 radiokrant; 21.00 klassiek
concert; 22.00 nieuws int.; 22.05 Eine
kleine nachtmusik; 24.00 sluiting.
TELECURACAO: 16.00 progr. Sesame
Street; 17.00 felicitaciones; 17.02 captain
Scarlet; 17.28 this is the life; 17.55 days
of our lives; 18.19 prot. uitz.; 18.30
nieuws pap. (int.); 18.45 noticia local di
awe; 19.00 Shell-progr.; 19.15 the champions; 20.15 this is Torn Jones; 21.15
nieuws ned.; 21.30 A.8.U.-progr. (praatje
dokter Saleh); 22.00 the Odd couple;
22.30 boletin 10.30; 22.45 teleteatro
(FILM: Mister Corry).

ARUBA
RADIO ANTILIANA (1.270 kiloperioden
236.2 m.): 17.00 Esperanza y su
obsequio musical; 17.30 exitos all electric
sales; 17.45 Aruba Bottling Co. y su
musica; 18.00 anuncios V musica; 18.30
noticias Arucar; 18.45 musica popular;
19.00 kinderprogr. Jan Bodegom; 19.15
felicitaciones y complacencias; 19.30
Aruba Distilling Co.; 20.30 show di Niki
Dekort y su musica; 20.45 variacion
musical (non stop).

-

RADIO KELKBOOM

92.8G 92.40

Naarden
97.20
89.50 35. Ogern
.235.60 |6. Pakhoed

gsf5 0

"

"

175

"

«. EMS
17.00
39.
45.90
40:
69.30
" "
41. Ver Ned Uitgevcrsbcdr.
.133.00
500
43.Wessanen
70.50
44. Ant. Brouwerij
.147
45. Ant Verf
.124.5
46. Aruba-Electr." " " " 116
47. Sur. Brouwerij
355
48. Corwerto
g4o
49.Goldmines
, .-131.00
50. Ika Bel Mij
.173.00
f.,
51. Nefo
6g 00
.-;
52. Robeco
236.70

en

m.):
Supermarket;

209

(1.435 kiloperioderi
progr. Sung Kong

17.00
17.15 progr. „Lago music
hall"; 17.30 Alle hens; 18.00 variacion
musical; 18.15 imagines musicales (radio
ned.); 18.30 musica para la cena; 19.00
noticia local; 19.15 musica varié; 19.30
musica aleman; 20.00 noticia local; 20.15
progr. „Con cos ta?"; 21.00 radiokrant
(radio ned.); 21.30 music* varié; 22.00
sluiting.

-

TE LE ARUBA: 16.30 Sesame Street;
17.30 days of our lives; 18.00 Lago-progr.;
18.30 polygoon-nieuws;
18.45 pap.
nieuws; 18.55 ned. nieuws; 19.00 courtship of Eddie's father; 19.30 Amstelnieuws; 19.45 Flipper; 10.15 eng. nieuws;
20.30 Bonanza; 21.30 the storefront
lawyers; 22.30 12 o'clock high.

RNWO (15320, 11845 en 6085 kHz"):'
19.00 spaans progr.; 20.30 einde uitzending. (6020 kHz): 19.00 opening, nieuws
en nieuwsblok, Con cos ta, muz.; 20.30
spaans progr.; 21.50 einde uitzending.
(11730 kHz):

19.00 ned. progr.; 20.20

einde uitzending.

(800 kHz): 19.00 spaans progr.;
19.35
eng. progr.; 20.10 ned. nieuws; 20.30
einde uitzending.

DINSDAG
CURACAO

CUROM: 06.30 opening; 06.35" kinderprogr.; 07.00 nieuws; 07.10 ochtendblad;
08.00 herh. nieuws; 08.10 luchtige
ochtendklanken; 09.00 muzikale tombola;
09.30 een blik op de telex; 09.35 vervolg
muzikale tombola: 10.00 koopvaardijprogr.; 10.15 aanvullende muz.; 10.30
een blik op de telex; 10.35 kath. uitz.;
10.45 aanvullende muz.; 11.00 Ah/inne's
pop special; 12.00 noticurom (int.); 12.10
noticurom (local); 12.20 reclamehoekje;
12.30 nieuws; 12.45 lunchmuz.; 13.00
diario informativo y musical; 14.00 P.S.H.;
15.30 fiesta en el hogar.
ARUBA

RADIO ANTILIANA: 04.30 musica relt-,
gioso y musica di cowboy; 06.00
ban
trabao den compania di bo compaflera
constante Radio Antiliana;' 06.45 rev.
Dennis Hillman; 08.00 momento criollo
(musica y poesia Antiliana); 08.30
musica
V conseho pa tur automobiliste; 08.45
dutch machine shop; 09.00 noticias
OTABS; 09.15 show musical Esperanza
discount house; 09.45 anuncios; 10.00
exitos musical, Linda self service; 10.15
show musical La Macorisana y int
supermarket; 10.40 pader Heiliger;
11.00
Mexico cantando pa Baby Bakery; 11.15
variacion musical; 12.00 oracion di merdia
pader Jansen y minicuenta pastoor Van
Veen; 12.10seccion informativo: 12.30
noticia Viana; 13.00 noticie Datsun; 13.15
fiesta calypso; 14.00 fiesta Antiliana;
16.00 hit parade Antilian Motors; 16.16
exitos tienda nueva reformé; 16.30 anuncios comercial; 16.45 noticias Lago Oil

RADIO VICTORIA (920 kiloperioden
326.1 m.): 17.00 ultimas noticias; 17.15
palabranan di bida; 17.30 cruzada; 17.45
la biblia abierta; 18.00 ultimas noticias;
18.15 nieuws ned.; T8.30 nieuws eng.;
18.40 business nieuws; 18.45 chapel of the
air;
19.00 Horatio Homblower; 19.30
53.Rolinco
-182.00,
.:...-.
music
background; 20.00 back to the
54. Utilico
.-\
.-126 50
bible;
55. Alcan Alum.
."
master control; 21.00 sluiting.
.'"
20.30
5-8
2
56. Ned Ant 6 1/2 67
904
57. Ned. Ant 560
gnl VOZ Dl ARUBA (1.325 kiloperioden
58. Ned. Ant 4 1/2 59
91 8
226.4 m.): 17.00 economisa eu La
59. Ned. Ant 4 1/5-62
\
Esperanza; 17.30 atardecer musical; 18.15
noticias Eman Trading; 18.30 happy
Intern Concern
If n ?
daysprogr.; 19.00 boleros; 19.15 progr.
Industrie
i ,V
(voice of America); 19.30 turning
cultural
Scheepvaart ..".'.','
ifjY.
table; 21.00 carclub; 23.00 la hora and Transport Co.
..„ f
the
|^"
*"".» romantica;
24.00 musica romantica; 01.00 RADIO KELKBOOM:
.'Handel
x
07.00 opening;
sluiting.
Algem«en
1089
07.02 bon dia eu alegria; 07.15 noticias

. .. . . . .
. . .
.
. ..
.
.
.. ..
.
. . .
. . . g
. .. j^'

...

.... ...
. ..
linken .. . . \ ..
...... .

,

.
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huismeest#l

v\£*J

dof*

komplot

Luister

bezuinigen en werknemers moeten
ontslaan dan wel dat men de
bedrijven geheel sluit. Kan dit de
bedoeling zijn van de vakbonden en
van Sociale en Economische Zaken?
Of schuilt het geheim van de
halsstarrigheid wellicht in het feit dat
kopstukken van Sociale en Economische Zaken zo nodig aan politiek
moeten doen en samen met personen
uit de vakbondswereld een nieuwe
partij vormen?

WILLEMSTAD
Van de heer J.
Hasselmeijer van Stichting Obra y
Logra wordt desgevraagd vernomen

tweede brief uit de envelop, én een vel papier met enkele regels in het
schrift van magistraat Lo. Hij leest: „Oudere broeder, de
het lijk van kleine Phoenix naar het danshuis waar ze in dienst
Saffieren Prieel. De eigenares zal de zaak in haar eigen belang
geheim houden. De bijgevoegde brief is een introductie voor de eièen~j
het etablissement. Je onwetende jongere broeder Lo." Lo's brief
Tic weer ten volle de ernst van de situatie beseffen. In één etmaal zij"
moorden gepleegd. Op de student Soeng en de danseres kleine P"o^
moet aan het werk.

het

Ondanks het feit, dat men beschikt
over administratieve gegevens van de
voornaamste bedrijven, stelt men
telkens weer een beslissing uit door
verzoeken om meer gegevens en
nietszeggende excuses. Inmiddels eisen de vakbonden echter wel inwilliging van hun eisen en dreigen
wederom te zullen staken als de cao
niet wordt ondertekend. Ondertekening van de cao zonder broodprijsverhoging houdt echter automatisch in
dat de bedrijven drastisch moeten

over politieke
voorlichting t.v.

DINSDAG
DIVERSEN
BIBLIOBUS: 11.30-13.30 te Boca
Samr (vóór school»; 14.00-15.30 te GrootKwartier (bc).

—

49—13. De volgende ochtend staat rechter Tic al vroeg op. Hij kleedt zich
een eenvoudig zijden gewaad met bijbehorende gazen kap, en slaat de
in
broodprijs niet mogen verhogen,
open van zijn hoofdvertrek die toegang geven tot een kleine rotstuin.
deuren
ondanks inmiddels gestegen prijzen
Het
is
stralend
weer en er schittert nog dauw op de bamboestruiken. Als de
voor meel, ingrediënten, gasoline,
rechter
zich
ziet hij een dienaar die geruisloos is binnen getreden en
omdraait,
trucks, outillage etc. Als klap op de een blad met ontbijt op
tafel zet: een theemand en schaaltjes met rijst, kip,
vuurpijl zal deze week een cao
krab,
groenten
en
fruit.
Een zo uitgebreid ontbijt behoort blijkbaar tot de
moeten worden ondertekend, waarregels
van
het
huis.
heb
„Ik
een brief van mijn meester voor u, edelachtnare",
door de loonkosten met terugwerzegt de bediende. Lo is al weer vroeg aan het werk, bedenkt de rechter, terwijl
kende kracht vanaf 1 november 1970
met ongeveer 25 procent toenemen. hij de brief van de bediende aanneemt. Hij verbreekt de zegel en haalt een

regering gesproken

BOTICA'S (nachtdienst):
OTRABANDA: Colon, TEL.: 24200;
PUNDA: Wilhelmina, TEL.: 12380.

Rechtde
en
Tie
vossemoorden
er

Telkens weer valt te constateren
men op dit eiland van het ene
uiterste in de andere vervalt. Dat dit
tot fricties moet leiden is duidelijk.
Dit keer zijn het de maatregelen die
worden genomen door Sociale en
Economische Zaken, waardoor het
bedrijfsleven dermate door knellende
banden wordt beknot, dat een
gezond voortbestaan ernstig in gevaar

Obra y Logra
heeft niet met

ROXY: 19.00 en 21.00
Kriminaal. WEST-END: 19.00 en 21.00
The bloody judge. CINELANDIA: 19.00
en 21.00 When Dinosaurus ruled the earth.
DRIVE-IN: 20.00 Airport. CINE-RIO:
20.00 The lawyer. AIRPORT CINEMA I:
19.15 en 21.15 Nathalie, l'amour s'eveille.
CINE-TRUCK: Hedenavond te Barber
en morgenavond te Zuid-Bonam.

UWJ
Jon#J

dat

-

BIOSCOPEN

r*^

Spelen

Bezwaren verdachten
van de hand gewezen

AGENDA
CURACAO

mompelde de heer Dickerdack, de auto na-ogend. „Er wordt tegenH
te veel gevraagd van het hoofd der gemeente, dat afkerig is van
heksen! " „Naar de Gorrelgrot dus", zei de chauffeur intussen. ,F\
tegenwoordig heel wat van me gevraagd! Rijden bij nacht in ontij. <fl
gaten in de wegvallen.
En nu weer naar de Zwarte Bergen!
achterin kunnen gaan zitten, dit wordt een akelig ritje,
„Daarom juist", zei Torn Poes. „Dit wordt het soort ritje om erggo*
kijken."

-

kijk
int. na pap.; 07.30 musica instrumental;
08.00 seleccion musical eu disco latino;
08.30 cumpleanos feliz; 09.15 noticia
social; 09.30 musica varia; 10.00 noticia
int; 10.15 ritmo latino; 10.30 progr. di
Niki Habibe jr; 11.00 noticialëcal; 11.10
ritmo latino; 11.30 musica int.; 12.00
musica varié; 12.15 noticias na pap.; 12.30
musica varié; 12.45 noticia local; 13.00
variacion musical eu ritmo latino; 13.30
mei ora eu boleros; 14.00 noticia local
(resumen); 14.10 seleccion musical; 14.30
peticiones; 15.00 noticia int.; 15.15
variacion musical; 15.45 musica eu sabor
azteca; 16.00 progr. int. y La Macorisana
supermarket; 16.15 musica mejicana;
16.30 noticia local; 16.45 cocktail musical.

VOZ Dl ARUBA: 06.00 opening; 06.05
country western & instrumental music;
06.15 rancheras; 06.45 boleros; 07.00
noticias na pap.; 07.15 variacion; 08.00
discorama; 12.05 noticias hulandes local y
int.; 12.30 noticias local na pap.; 12.50
noticias int. pap.; 13.00 instrumental;
13.15 rancheras; 13.30 discolandia; 16.00
felicitaciones; 16.30 noticias local; 16.45
boleros.

RADIO VICTORIA: 06.00 opening; 06.10

e bijbel habrf; 06.30 ultimas noticias;
06.45 cruzada; 07.00 ultimas noticias;

07.15 noticias espanol; 07.30 noticias na
AP; 07.55
ingles; 07.45 newsbreak
christian emphasis; 08.00 ultimas noticias;
08.05 musica favorito; 08.30 el camino de
la vida; 08.45 la biblia abierta; 09.00
ultimas noticias; 09.15 weg des lévens;
09.30 meditacion cristian; 09.45 psychology for living; 10.00 ultimas noticias; 10.05
morning melodies; 10.30 through the
bible; 11.00 ultimas noticias; 11.15 oür
point of view; 11.30 melodias di merdia;
12.00 news in eng.; 12.50 daily bread;
13.00 noticias espanol; 13.05 concert hall;
14.00 ultimas noticias; 14.15 quiet time;
16.05 afternoon musicals; 15.30 ensuefios
musicales; 16.00 ultimas noticias; 16.05
musica di banda; 16.15 ultimas noticias;
16.30 storie of Great Chr.; 16.45 kinder-

-

jurtje.

-

COLOMBO Ongeveer 150 betogers hebben zaterdag de Amerikaanse
ambassade in de Ceylonese hoofdstad
Colombo bestookt met benzinebommen. TWee auto's werden verbrand,
vijf andere beschadigd. Niemand van

Andretti wint
eerste Grote Prijs
-

M&°M
JOHANNESBURG
dretti, winnaar van de 500
race van Indianapolis in *y
op het Kyalami-circuit bij
burg zijn eerste overwinning ( r\
in een Grote Prijs, tellende
wereldkampioenschap in de?
1. Z,ijn tijd van 1 uur 47 o
A
35.5 seconden over de 79
(gemiddelde snelheid 180.8 *Jjf I
uur) betekende een nieuW

v^l

v°^/|
f°y|
s\

oord.

wI

Andretti heeft het gelul5f A
gehad. Tot vier ronden sC°jt
einde leidde nog de 35-jarige { é
reldkampioen Denis Hulme &
McLaren. Schade aan de
r ï'jj

y

w'e^

ging noopte hem toen && Jf,
snelheid te verminderen,
Andretti, die in 1.20.3 (l» 3-9 W
ook de snelste ronde reed,
kon overnemen. Jackie b V
vormde voor hem toen
bedreiging meer. Als
bracht Ferrari alle drie
wagens ook aan de finish
eerste, derde en achtste
laatste was voor de Belg Ja**
die al vroeg in de race een6 ~J>
achterstand opliep door band

*
?„<r*J

**

6p,?
p188..^

°PVP^

Ajax-spelers
met ontvoering
bedreigd
-

AMSTERDAM
Zondagy
heeft een bestuurslid van Aj»*^
een anoniem telefoontje

ê^c^

van een met een Maleis
sprekende man die zei '%> 0*
pakken we Cruijff en Suurbfe* jd*

dit telefoontje verband houdt i» e ij>
informatie die de rijksreche^
Amsterdam vrijdagavond
de plannen die er van
het ambassadepersoneel liep letsel zijde zouden bestaan om
op. Wel werd een Ceylonese politie- bekende Ajaxspelers voor
inspekteur neergestoken. De menigte strijd tegen de Schotse club " (J
bekogelde het ambassadegebouw ook wensdagavond
te ontvod* '
met stenen, flessen en stukken ijzer. zeer de vraag.

kï^Lu^

A^^V?

—
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INGEZONDEN

In memoriam
Plotseling weggerukt uit het volle

leven.

Ja, uit het volle leven, want hij
stond er midden in, in de werkelijke
zin van het woord.
Luis de Lannoy, een begrip in onze
Curacaose samenleving.

f

THE 3M"209"
AUTOMATIC COPIER:

!

FINESTCOPIES
FROM ALL COLORS,

Een goede zoon, een liefdevolle
echtgenoot, een zorgzame vader niet
alleen, maar een goede zoon van ons

„dushi Corsow".

Een karakter, niet te begrijpen als
het ging om zichzelf, maar des te
welwillender en behulpzamer als het'
ging om het welzijn van zijn medemens.

Reeds in zijn studiejaren heeft hij

XTüLL/ V/rvlUrll\li\JL/0

...WITH UNMATCHED COPYING QUALITY!

■:

.■:'.

■

■■

■

zich gedurende de oorlog, tijdens de

Foto's: bestuur PSV met genodigden en het moment waarop PSVvoorzitter W. Tweeboom de atletiekbeker aan U. Wiel van de Stad
uitreikt.

Handelsmissie uit
Pto Rico
op Curacao

bezetting, ingezet voor de Nederlandse zaak met geheel zijn persoonlijkheid.
Terug op zijn geboorte-eiland, na
de oorlog, wijdde hij zijn krachten
niet alleen aan de modernisering van
de zaak welke zijn vader had
nagelaten, maar stortte hij zich met
hart en ziel in vele sociale werkzaamheden in onze gemeenschap.
Als goed padvinder liet hij geen
gelegenheid voorbijgaan om goed
werk te verrichten. Zo heeft hij vele
jaren lang zijn steun en medewerking
verleend aan het Wit-Gele Kruis, waar
hij vooral als voorzitter van de
Stichting Vacantie-oorden zeer veel
werk had verzet voor de minder
bedeelde jeugd.
Als geestelijke vader van de "Bon
Bisinja-actie" van de Curacaose Lions
Club was hij de stuwkracht bij de

'Hl

'

inzameling van

goederen om de

hulpbehoevenden een prettige Kerstdag te bezorgen.
DonderdagWILLEMSTAD.
Het Zeemanshuis "Stella Maris"
avond zal op Curacao een handelszijn grote belangstelling. De
hfd
missie uit Puerto Rico arriveren,
van dit huis draagt
modernisering
welke onder leiding staat van de mede
stempel, want hij trok zich
zijn
Secretary of Commerce, Milton het lot van de
zeeman in den
Zapata. De missie bestaat uit zestien
vreemde
aan.
personen welke evenveel PuertoDit is slechts
bloemlezing van
rikeinse firma's vertegeïfwoordigen, zijn sociaal werk.een
Als
geboren organidie geïnteresseerd zijn in de import
sator heeft hij echter zijn krachten
van onder meer de volgende produkgegeven aan vele andere instellingen
ten: chemische produkten, verf,
en verenigingen, o.a. aan de Coöperapharmaceutische produkten, plastic
platen en pijpen en andere plastic tieve Vereniging.
Luis laat een vacuüm achter in
artikelen, mechanische handwerk- onze
Curacaose gemeenschap.
tuigen, lijmen, dames-, heren- en
Woorden van troost aan zijn
kinderkleding, custard en pudding.
zijn moeilijk te vinden,
De verschillende produkten zullen nabestaanden
moge
zij
de kracht om dit I
van 12 tot 16 maart worden maar
dragen
verlies
te
putten uit zijn vele
tentoongesteld in trailers op het
werk
voor
goede
de gemeenschap.
parkeerterrein van Holiday Inn, waar
rust
Luis,
zacht!
p g
logeren.
de missieleden

-

Ta k PSV o k van

VoozitterW.Tweeboom in toespraak:

helang gemeenschap

N^^TAD -

Met Luis de Lannoy

5 War?*

verzetsstrijder overleden

ten
De Politie Sport het bestuur om zijn krachten voor
vereniging
d
ter volle te geven aan de
i»
Van zi Jn zeyende lustrum het bieden van gezonde sport en
ontspanning aan de leden die dan
te Vaerseribaai. Aann Premier R. Isa, gezag- weer op hun beurt beter kunnen
■'
5
dienen.
Kibbe,aar. de hoofdDe heer Tweeboom wierp een
fea ssaii
politie-de procu- korte blik in het verleden en zei dat
'de offic'er van justitie, de achtereenvolgende besturen van
iSbj ""nissarissen van Cura9ao PSV altijd ervan doordrongen zijn
erteBenwoordigers van de geweest dat het verenigingsleven en
dienst moeilijk van elkaar zijn te
i'» e« >,VerteBenwoordigers van de
scheiden. De politie-leiding heeft van
haar kant immer haar medewerking
voerde
St i°*d. p zei Tweeboom
°P de eerste Plaats gegeven zodat het samengaan van
fVe v^ &ng het
zeer waardeerde verenigingsleven en dienst nimmer
J hL^Vee]
1
gehoor hebben conflicten heeft veroorzaakt.
aan ?ensen
81 zal uitnodiging- De grote
een stimulans zijn voor
Contacten met andere sportorgani'
saties zijn steeds goed geweest, aldus
de heer Tweeboom, die als voorbeeld
aanhaalde de jaarlijkse Driekamp
°len en crimplene
tegen Asiento en MSV. Door leden
van de verschillende PSV-afdelingen
zijn verschillende malen goede prestaties behaald zowel op internationaal
stoffen
als op Antilliaans niveau.
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'mi Engelen

De heer Tweeboom dankte de
achtereenvolgende besturen van
Vaersenbaai en de SOS en degenen
die lid zijn geweest van het damescomité, in het bijzonder de dames die
het comité na een aantal sluimerende
jaren, nieuw leven hebben ingebla-

zen.

Gezaghebber

Kibbelaar

voerde

SCüCHA I
CÜR°M
1
H,)>
0r8
* 12.00R DIA-12.30'
PA
1

o.m. de
toezegging dat hij P.S.V. zou steunen
in zijn streven om over een sportveld
te beschikken. Na het officiële
gedeelte volgde een folkloristische
show en daarna werd het feest
voortgezet tot vier «ur zondagoch-

w

Bij het officiële gedeelte hoorde
ook nog de prijsuitreiking aan de
winnaars van de sportwedstrijden
welke in het kader van het jubileum
werden georganiseerd. De Stad won
daarbij met voetballen, schieten,
atletiek en domino.Kunuku zegevierde met speervissen, dammen en
softball.
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hierna het woord en deed

tend.
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WILLEMSTAD. Met Luis de
Lannoy is een der Antilliaanse
verzetsstrijders uit de Tweede
Wereldoorlog overleden. Over
deze periode in zijn leven Heeft
Luis de Lannoy nooit of bijna
nooit gesproken. Zo tast men zelfs
in het duister of hij indertijd al
dan niet ter dood is veroordeeld
geweest door de Duitsers, wegens
zijn aandeel in het verzet. Dat hij
de dood ontsprongen is, als hij
daartoe door de bezetters was
veroordeeld, heeft hij te danken
gehad aan Dolle Dinsdag, toen hij
uit de strafgevangenis te Utrecht
kon vluchten om te voet de lange
weg door de linies van Duitsers en
Engelsen heen Tilburg te bereiken.
Zelfs zijn naaste familieleden
hebben eigenlijk nooit veel
gehoord over deze barre periode
uit zijn leven. De heer De Lannoy
verbleef gedurende de laatste
oorlog in Nederland, waar hij te
Tilburg studeerde. Zijn vriend Boy
Ecury ging in het verzet. Toen
deze door de Duitsers werd

aangehouden,

heeft

Luis

de

Lannoy dit werk overgenomen.
Op onbekende wijze, maar mogelijk door verraad van derden,
hebben de Duitsers lucht van zijn
activiteit gekregen, zodat tegen
het einde van de bezetting van
Brabant een inval in het huis, naar
verklaard, werd gedaan, waar Luis
de Lannoy woonde. Daar hebben
de
bezetters
„bezwarend"
materiaal tegen Luis de Lannoy
gevonden, waarna zijn arrestatie
volgde. Hij werd overgebracht
naar de strafgevangenis te Utrecht,
waar talrijke Nederlanders uit het
verzet hun laatste uren hebben
doorgebracht. Aan het verhoor
door de Duitsers heeft Luis de
Lannoy een doof oor overgehouden. Waarschijnlijk werd hij

dusdanig mishandeld, dat zijn
trommelvlies het heeft begeven.
Terwijl hij daar in de gevangenis zat, rukten de geallieerde
troepen op in Nederland. Bij
Arnhem
duizenden
landden
Britten. Dolle Dinsdag volgde. Dat
was de dag, waarop het Duitse
bezettingsleger in westelijk Nederland in verwarring geraakt, voor

een deel naar het oosten trok om
aan de omsingeling van de geallieerden te ontkomen. Ook werd
een deel van de Duitse bezettingstroepen bij de Slag om Arnhem
ingezet. Dit alles had tot gevolg,
dat de bewaking bij de gevangenissen eveneens in verwarring raakte.
Daarvan heeft onder meer Luis de

f260- worth of copies free with the purchase
of a new 3M "209" Automatic Copier

i

For a free demonstration call
Schottegatweg (O) 4
Telephone 35573
Curacao

Lannoy geprofiteerd. Hij wist te
ontkomen en trok te voet op het
reeds bevrijde Tilburg aan.
Zoals gezegd: Luis de Lannoy
heeft over deze periode van zijn
leven nooit veel gesproken. Daarmee volgde hij het voorbeeld van
alle verzetsstrijders, die slechts
node iets over de ondergane
verschrikkingen hebben los gelaten. Het zijn doorgaans degenen,
die niet veel of niets in het verzet
hebben gedaan, die er hun mond
vol over hadden.
Bij het verscheiden van Luis de
Lannoy past het echter, het
weinige dat over zijn verzetsperiode bekend is, bekend te
maken. Ook al zou hij dit zelf niet
hebben gewild. Samen met
duizenden andere naamlozen
heeft hij als Antilliaanse jongere
zijn bijdrage geleverd aan de

bevrijding van Nederland. Omdat
ook voor hem de vrijheid te lief
was, zodat hij deze niet door

Duitse oorlogslaarzen vertrapt kon
zien worden. Moge zijn voorbeeld
op dit gebied worden nagevolgd,
om de vrijheid te behouden.

Cao op komst van CFW
met Cur. Courant
WILLEMSTAD - - Deze week zal,
waarschijnlijk de tweede cao onder-

tekend worden tussen de directie van
de Curacaosche courant nv en de
vakbond CFW. Aldus een bericht in
Voz di CFW voor Radio Hoyer 11.
Deze cao zal onder meer een
uitbreiding van de vakantie omvatten
en een loonsverhoging van achttien
procent over het gehele jaar.
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Spaans ballet
voor de

jeugd
-

Onder ausWILLEMSTAD.
piciën van het Comité jeugdconcerten vond vanmorgen een speciale
jeugdvoorstelling plaats in het Centro
Pro Arte door het Ballet Espanol van
Paco Romero, dat momenteel in het

Hilton hotel optreedt. Dit optreden
werd mogelijk gemaakt door speciale
steun en medewerking van de directie
van het hotel en van de leden van het
Hilton-amusementsorkest
onder
leiding van Herman Wegewijs. Het
programma zal morgen, dinsdag,
worden herhaald. De artisten hebben
de hun toekomende vergoeding ter
beschikking gesteld van het comité
voor de organisatie
uitvoeringen.

van

jeugd-

Êk
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Hedenmorgen
WILLEMSTAD.
vond de beëdiging plaats van de
adjunct-inspecteur van politie, de
heer R. Post. Het ceremonieel, dat
werd gehouden bij de politie-opleidingsschool Rio Canario, werd afgenomen door de heer A. E.
Kibbelaar, gezaghebbervan Curacao.
, Verder waren er onder meer aanwezig de procureur-generaal, de
\officier van justitie, de hoofdcommissaris van politie en collega's
politieofficieren. Op de foto: de
heer R. J. G. Boelhouwer, gezaghebberKibbelaar en de heerPost.

HONGKONG

-

\J

Nassaustraat 164
Telephone 3434-1525
Aruba

Bankbewaker steelt
16.147 gulden
-

WILLEMSTAD In verband met
de diefstal bij een bank van een
nightdeposit bag met inhoud van
16.147 werd de 23-jarige bank
bewaker T.A.A. gearresteerd. Op
zaterdag, 30 januari had de eigenaar
van een plaatselijke supermarket de
zak in een nachtkluis van eed
plaatselijke bank gedeponeerd. Aangezien de eigenaar later geen bewijs
van de bank ontving dat het geld
door hem was gestort, werd door het
personeel van de bank een onderzoek

Ter herinnering ingesteld dat echter geen resultaat
opleverde. De recherche die toen
ingeschakeld werd hield de bewaker
aan die bekende het geld te hebben
gestolen. Een gedeelte van het geld
werd in zijn woning teruggevonden
en in beslag genomen. De man werd
hangende het verder onderzoek in-

aan de "lange marsen" van Mao Tse
Toeng en zijn medestrijders van
veertig jaar geleden, trekken Chinese
studenten al enige maanden lang te
voet door China.
Reizigers hebben meegedeeld dat
deze marsen deel uitmaken van een
opleiding in het kader "weest bereid
tot oorlog".

gesloten.
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Arbeidszorg levert
vaklieden af

SLECHTE KENNIS
OMTRENT BONAIRE
(van onze correspondent)

-

-

WILLEMSTAD Nadat gedurende
de voorafgaande dagen de examenwerkstukken waren vervaardigd en
beoordeeld, werden aan een aantal
bij de afdeling Vakontwikkeling voor
de dienst voor
Arbeidszorg tewerkgestelde werklozen de diploma's uitgereikt verboden
aan het met succes volgen van een
vakopleiding; op vrijdag 26 februari
aan elf geslaagde "lassers" en op
vrijdag 5 maart aan vijf geslaagde
"timmerlieden".
De tewerkstellingen bij de vele
vakopleidingen van de dienst voor
Arbeidszorg geschiedt met het doel
om de werkloze aanvrager, die
daartoe geschikt gebleken is, door
scholing en daarna bemiddeling gelegenheid te bieden om in plaatselijke
bedrijven een betrekking te krijgen.
Alle geslaagden worden dan ook
geplaatst in een hun passendebetrek
king.
Om voor tewerkstelling bij de
vakopleiding in aanmerking te komen
dienden de aanvragers over een
vooropleiding te beschikken van
tenminste vijf a zes klassen mulo,
terwijl zij moesten voldoen aan
gestelde selektie-eisen. Voor wat
betreft de vakopleiding electrisch
lassen was enige technische vooropleiding gewenst. De tewerkstelling bij
de afd. Vakontwikkeling van de
dienst voor Arbeidszorg geschiedt
onder het toekennen van een geldelijke uitkering op sociale gronden.
De vakopleidingsduur bedroeg dertien weken voor de lassers, en zeven
maanden voor de timmerlieden. Er
werd een dagelijks les- en praktijkprogramma gevolgd volgens de vastgestelde lesroosters. De vakopleiding
timmeren werd gegeven in het
centrum voor vakontwikkeling van
de dienst in de Penstraat vakopleiding lassen. Bij de vakopleiding lassen
werd gebruik gemaakt van de faciliteiten van de "Stichting Bedrijfsvakopleiding Curacao".
Bij de vakopleiding timmeren werd
het diploma uitgereikt aan: Robert

KRALENDIJK.
In een bericht dat donderdag in de dagbladen verscheen omtrent de aanleg
van een groter vliegveld voor
Bonaire ja of nee, en waarin
minister J. Bakker van Nederland,
die belast is met zaken aangaande
de West sprak, meende deze die
reeds enkele malen Bonaire bezocht en daar zeer geïnteresseerd
enkele projecten bezichtigde, dat
ons eiland 5000 inwoners heeft.
In een programma van enige
weken geleden, de Konfrontashon
over de vorming van de regering,
waren enkele deelnemers de mening toegedaan dat Bonaire 6000

Volwassenen van

inwoners heeft.

Alhoewel deze aantallen wel
jaren geleden van toepassing waren op de bevolkingsstand, is
daarin reeds enkele jaren verandering gekomen. Doordat veel Bonaireanen terug keren van de
andere eilanden en door de komst
in die jaren van ondermeer Hans
World Radio nam die bevolking

De beste en
ruimste keuze in

Earn high commissions in dollars with 67-year-old company selling world famous
liquid Goodyear Roofcoating systems and many other interesting and unique
maintenance items made in U.S.A.
Part time accepted to start. International business experience desirable.
Write in English with references to Consolidated Inter-America Corp., 912 East
Ohio Building,Cleveland, Ohio 44114, U.SA.

"

Bonaire heeft momenteel 8000
inwoners en om het juiste aantal
te weten, vroegen wij de Burgerlijke Stand om inlichtingen. Daar
wist men precies het bevolkingscijfer aan te geven. Bonaire had bij
het afsluiten van 1970 8191
inwoners. Een vergissing van 2000
door de minister en een van 1000
door enkele leden van het panel
dat de uitzending Konfrontashon
verzorgde op een totale bevolking
van 8000 is naar onze mening wel
een beetje veel.

"

GEVRAAGD

The most romantic way to speak
your love is with flowers from

IKBANA FLOWERSHOP
La Esperanza gebouw

Oranjestad
tel. 3166 of 2461

(adventure)
Rock Hudson
Ernest Borgnine

Color2:50

HM

MONDAY '

lA.

voor administratieve werkzaamheden en gedeeltelijke boekhou-

ding

I
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Plaats eens een zoekertje

Zonder goede referenties onnodig te solliciteren.
Hele dagen en goed salaris.

Brieven met foto onder no. 303
Amigoe di Aruba.

—■——__
Koop een lot in de loterij van de

SOCIEDAD BOLIYARIANA ARUBA
Ie prijs: 1971 vierdeurs Valiant
2e prijs: 1971 vierdeurs Datsun
3e prijs: 19" draagbare Wri Televisie

■yKr\.
mbbbbbb

TREKKING 29 april 1971. Prijs per lot f 5.--.

v

ZAKENLUNCH
Specialiteiten..
*

*

*

ötCr^\

*

Patty Shell Newburg
Baked Clams
Crab Imperial

Elke woensdagavond

CARNAVAL SHOW
Telefoon 3444.

°P e boogte blijven van het
laatste nieuws?
Bte programma's
Jlt
e
beluisteren voor jong en oud?
Stem dan af op
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Deze zijn de gelukkige winnaars, van de VIERDE AMSTEL trekking die gehouden we
verband met het 10 jarige bestaan van de Antilliaanse Brouwerij:

- Een auto TOYOTA
- Motorfiets YAMAHA

6. Maria Krozendijk
7. José Tromp

-Een crt.

-„
c

-

dine

qËËEm^^^^&Q^l

6t meest

.-U^iX^ radiostation

beluisterde
van de Antillen.

and where to entertain yourself
PALMBEACH
ROOM
Cocktail
Lounge

& Supperclub
proudly presents the f abulous

Hotel &Cs&>%
(f
HOTELS
AWORLOWIt*SpW^

presenting

in the

Rembrandt R

"

0"

the f abulous

BS!

jK
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We offer the following rat» with three free
mealf aa » "SPECIAL" to resident* of the
Netherlirv.. Antille» only:
Single
Doublé
$21.00
$33.00
$25.00
$37.00
$31.00
$43.00
Extra perion $12.00 additional
Thia offer not avdilable during
Camival or Eaner Week.

3380

w
Aruba-Sliera^
SHERATON

"Free Breakfast
"Free Lunch (Special)
'Free Dmner

\IS

VAN

LICORES ARUBA N.V.

Beach Hotel

"ENTRE - NOUS"

AMi dl

„

-„

-TV toestel TOSHIBA 8. Sira Koolman
- Fiets PHILLIPS
9. Bernardo Italia
10. José Italia
--3-wielige Fiets

SAN NICOLAS TËL. 5132

IKE COHEN "
Owrw/Manager
WINTER SEASON SPECIAL
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in plaats van vrijdagavond.
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De belangrijkste redenen waarom meer mensen de Datsun 1200 kopen
zijn:
Omdat: * De betrouwbare 1200 cc Motor is zuiniger en heeft toch een
felle accelaratie
* Het interieur is netjes afgewerkt en allerlei moderne snufjes
zorgen voor prettiger rijden.
U kunt op elk gewenst moment over onderdelen beschikken.
*Overtuigt
U zich maar.
de
prijs? Die valt bijzonder mee.
*UwEn Datsun-dealer
verschaft u vrijblijvend alle verdere
inlichtingen,
ivlaak eens een proefrit.
Antillian iviotors Aruba N.V. tel. 3633/3733

where

to go

de ideale omgeving
voor een welgeslaagde

14yrs
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WAAROM KIEST MEN JUIST
DE DATSUN 1200?
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Fergusonstraat 41 Oranjestad tel. 1878 of 3141

THE DEYIL BV

COLOR-2.00
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* Pepper Steak

(comedy)
Yves Montand
Maria Schell

M

KOOP AMSTEL
GENIET VAN AMSTEL
EN U KUNT OOK EEN
GELUKKIGEN ZIJN IN ONZE VOLGENDE TREKKING OP 30 APRIL 1971.

March 8, 9 at 8.30

I

Lade boulevard 19
tel. 2966

2. Anselmo Winterdaal
3. Angel Krozendijk
4. Bruno Koolman
5. Ronald Schwengle

All ages

■TT

Apply in Persón 2-4 p.m.
Monday through Friday

HONG KONG

VROUWELIJK PERSOON

1. Robertina Julien

Where

IC E STATION ZEBRA

Driver
Front Desk

INTERNATIONALE
KEUKEN

Voor onmiddellijke indiensttreding voor een plaatselijk restaurant

-

I

GERECHTEN

Teil her you care, with flowers

SAN WILLIBRORDO
De
Ahrend Volley Masters heeft onlangs
zonder feestelijk vertoon zijn eerste
lustrum herdacht. Deze uit het
voormalige buurtcentrum San Willibrordo voortgekomen volleybalclub
heeft zich inmiddels bij de officiële
bond aangesloten. Bij gelegenheid zal
beslist worden of men nog een aparte
lustrumviering op touw zet.

MarchB, 9,10,11 at 8:30

IMMEDIATE PLACEMENT FOR-

vindt U in
airconditioned
bar- restaurant

Ahrend Volley M.
uit S.W. vijf jaar

MONDAY

CHINESE
alsmede

LOTEN VERKRIJGBAAR BIJ LEDEN EN DE BOLIVARIANA.

Bij de vakopleiding electrisch lassen werd het diploma uitgereikt aan:
Humphrey L. Adamus, Pedro P.
Ansano. Aitel L. Antersijn, Marvin
E.A. Cicilia. Nildo M. Francisca,
Mortimer A. van der Gen, Ronald B.
Gonet, George H. Guy, Wilfred de P.
Jantji, Carlos A. Leverock, Joseph R.
Marten, Ronald I. Thomas.

|)}«Viit^,fl

HELP WANTED

toe.

Ignecia, Erick Inecia, Wilbert Nicia,
Wendell Martina, Vincent Rosa.

I

MAAjJJ

MAANDAG 8

f 4// HU 1L L

ERICA TREVOR

*
*
*
*

The only Restaurant in Aruba with a genuine chinese
cuisine.
In the center of San Nicolas.

Dancing with

CESAR LOPEZ & HIS
ORCHESTRA

* International cuisine
* Pelican Beach-bar &

Open air Patio-Oining Room.

Patio

Airconditioning Rooms
Your visit is incomplete
if you have not visited the
HOTEL ASTORIA

* Entertainment.
* Snackbar
Telephone 3300

I

I

convent!"^
be c
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8, 10, 12, 14,16,18,20,
Rembrandtroom will
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The Ford that gives you
better
ideas...for less.
Make it better. Then price it lower.

NOS A CABA DI RICIBI SET DI SALA FOR DI MIAMI PA
SOLAMENTE FLS. 695.- DEN 10 DIFERENTE COLOR. TAPIJT PA
BO SALA V COMEDOR DENTUR COLOR V GRANDURA CU BO
TA DESEA, SEA RONDO OF CUADRA. CAMA DI DOS PERSONA
PA SOLAMENTE FLS.I7S-. CAMA PA UN PERSONA FL5.39.50.
SET DI COMEDOR DI 4 STOEL PA SOLAMENTE FL5.135.-. SET DI
COMEDOR DI 6 STOEL FL5.195.-.

THE AYALONS

Due the Xerox

Tbrino for 71

CASA BRION ARUBA N.V.

PA ANA 1971 TAMBE CASA BRION TA BOMUEBLERIA. TEL. 3655.

SHOWTIME
One show daily at 9.00 p.m.
Except Saturday
Two shows at 8.15 p.m.
and 10.30 p.m.

That's the idea behind Torino,
the lean, middle-size car with features larger cars offer, except a'
larger price.
Torino's the only car in its class with Sportsßoof, Hardtop, Sedan,
Convertible and Wagon models.
Sporty cars, family cars... 14 choiees in all.
Oranjestad
CARIB

MOTORS

|i

22 and 24

STEM AF
OP DE

CUROj
l

I^^öMAART

1971

Amigoe

AGENDA

In onaangename wedstrijd

ARUBA
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Celia Cruz
vertrokken

Moeizame zege (3- 2)
Estrella op RCA
l

GOE Dl ARUBA "'-4
1233. NA*
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1639-29.50.
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Zh P, refresqueria van Sepp
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L' Po*Hilar, Winkels!
ORANJESTAD. Bepaald aangeEdwins naam is het er niet aan toe gegaan
Ni«°'»* Stor. San zaterdagavond in het Wilhelminasta-

f*»ratOi^JE*
Dividivi,
h°,e'"*
V£ en Aruba Carlbbeanm

Ma-

dion tijdens de voetbalwedstrijd
tussen Estrella en RCA. Behalve het
feit dat men veelal het systeem „eerst
de speler dan de bal" toepaste, liet de
kwaliteit ook veel te Wensen over.
Referee Mereera heeft het dan ook
niet gemakkelijk gehad. Estrella was
de minst slechte van de twee, maar
de
3-2 overwinning heeft gedurende
iie?/.1t..... f
het laatste kwartier aan een zijden
draadje gehangen, toen RCA alles op
alles zette en het doel van de
oranjehemden onder zware druk
Hl: Drive-n: 20.30 zette, maar keeper Janchi
Kv bv
Croes
SAN verkeerde in een voortreffelijke vorm
* 20.30"4
*>■
Casino Royale
*"■
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tweemaal een schot onschadelijk, dat
ANJESTAD: zr Fran- bij een mindere keeper zeker een
°RA*JESTAD: zr , doelpunt geweest zou zijn. Voor de
1V^Ta r UZ EN PARADE- wedstrijd bestond vrij grote belangSAVANETA EN
S
stelling van de zijde van het publiek.
Ia AN
N'COLAS: zr
SAN 'J
de zeventiende minuut, nadat er
PEDRO-HOSPITAAL, totIn dan
toe niets te beleven was
at

ont

V$

*^ay-

eoTTUeea

eet

E^c&Jï"

O°of>D

>°*c^?
I
IK
*(^

BRA-'

■fes--L

TEL' c' EL-: 3168; SAN Nl-38 " 5906; SANTA CRU2,

'',! SAN

CLASDe'Pueb,
°- tel-:
San Lucas,
TEL.:
"-^s>:

|S

D|NSDAG

'^laS?- 30- 10-» » Kadushi
v^^stn,' tekener> en

-

schilderen

aalf»aar»-CCA.

ï,:SEiA
CHs ?
E

N:

P

K' Ve;

"«u»

A; °7000100

\^&
a^^T'"*
St
rï'
K

9M

ro,schaatten

150° «postkantoor; 15.00

n,°or16

voor New Vork

-

r atrix,.uchthaven.
(Slui%,i
N.) *'■ s»"kken één uur vóór

VLA achtLO-examen du r
"

«cht *> 2ij n

eer,

n Alub& (VLA)>
,achte
tste nummer aan-

a?Ure

°Pleiding. Het
C^veL
dat
Si' ** ditte "ebben,
jaar wülen
"A
van^? Ben examen ter
en
van ide onderwijs, tot
*l7
V'^aktp
kort-

1

JStl

***gen°emd,
hiervoor
Tm
eten betalen. Dat is
Veel

Vorm
C
ul
ïtfb*
« «Oldfiß een ' **
att

*»

dergelijke

gaat
kosten. Immers
TC^er,T,
esgeld Per maand
6
BSB
PV*. Pert*J"8*1Jaren met tien

zeshonderd
N Wk
r\ ik l^^^^kken.dus
examengeld 160
ÏSw
NÊ*ordt fus 760 gulden.
ri

,daar
'I "N;^
?C°tcit ldat ook °P Aruba een
B

bij het behalen
Ni^akte^en
getwÜfeldzalditde
NtT bevo^
*el een bonus be&>W
d
X 't dus besluit het blad

p.

aitnd

een lijn met

Piet Berkley wint Stau lbeker schiet n
S>>,

7 Bij

tN

de schiet-

door de

J", het stadion
C^JSÏÏ
met «b inzet de
CSti^e*inaK

-

Economische zaken Dominico
Guzman Croes bevestigde zondag-

van

morgen tegenover de Amigoe de
ontvangst van het telegram, waarin
de gezamenlijke klein- en groothandelaren van Aruba en Curacao
een onderhoud met de minister
vragen. Deze bespreking houdt verband met het feit, dat importeurs,
groothandelaren, supermarkten en
kruidenierszaken het niet eens zijn
met de prijzen van bepaalde levensmiddelen zoals door het departement
van Economische zaken met ingang
van 8 maart van kracht verklaard.
In verband hiermee werd vrijdagavond op Aruba een bijeenkomst
gehouden, waar besloten werd om de
minister met spoed om een onderhoud te vragen, temeer daar het
invoeren van deze prijzen wel eens
tot ontslag van personeel in deze
bedrijven zou kunnen leiden. Eerst
na het gesprek met de minister zijn
de handelaren bereid hun bezwaren
bekend te maken aan de pers.
Minister Dominico Guzman Croes
verklaarde dat hij zeker een onderhoud met deze groep zal hebben. Hij
zou zondagavond naar Curacao gaan
om met zijn adviseurs overleg te
plegen, waarna bericht kan worden
op welk tijdstip het gesprek zal plaats
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MAVOsektie, een onderafdeling van de
Vakbond van leerkrachten Aruba
(VLA), heeft contact opgenomen
met de inspectie van onderwijs om te
komen tot instelling van een school-

decanaat. Er wordt naar

gestreefd

cursussen voor school-decanen, onder
leiding van een deskundige te geven.
Voorts is de heer Farro bezig met een

Papiamentstalige leesmethode voor
de basisschool.
Aan de Sticusa is een verzoek
gedaan om naslagwerken beschikbaar
te stellen voor de MAVO-scholen van
Aruba. Tijdens een onlangs gehouden
vergadering van de MAVO-sektie
stelde een der leden dat hij als een
der voornaamste taken van de
MAVO-sektie ziet het organiseren
van beroepsvoorlichting. Hij wilde
dat er ook meer gewezen wordt op
de plaatselijke mogelijkheden voor
verdere studie, aangezien velen, die
elders gaan studeren, niet meer
terugkomen. Voorts wilde dit lid
meer MO-cursussen op Aruba zelf,
een premie bij het behalen van een
akte en tenslotte de akte Spaans MO
gesplitst in een A en

B-akte.

had gebracht. Meteen daarna vertrok-

ken de nodige club-bezoekers evenals
een deel van degenen, die buiten het
clubgebouw hadden staan kijken. De
opengevallen plaatsen waren echter
weer snel gevuld, want van heinde en
verre kwam men tot ver over het

geweest.

—

het doel. RCA verhoogde hierna de
druk op het Estrella-doel om de
gelijkmaker te scoren.
Hen minuten voor het einde
ontstond na een corner een scrimmage voor het doel van Estrella en op
een gegeven moment werkte Steve
Alexander de bal in het doel, maar
daarbij had men keeper Janchi Croes
blijkbaar geduwd en referee Mereera
keurde het doelpunt af wegens deze
overtreding.ondanks luide protesten
van de Estrella-spelers. Twee minuten
later maakte Janchi Croes aan alle
illusies van RCA een einde, toen
Steve Alexander van enige meters
afstand in de uiterste hoek schoot,
maar ook nu weer was het de lenige
Estrella-keeper, die met een buitengewoon snelle sprong het schot onschadelijk maakte.

Geslaagde ouderochtend
Da Costa Gomez-groep

nam

j
e
u
g
d
Wil brodse kiest zelf de
-

SAN WILLIBRORDO Op korte
termijn hoopt de Dr. Da Costa
Gomez-troep uit San Willibrordo zich
officieel te presenteren aan de
bevolking. Maar in afwachting daarvan heeft deze groep zondagmorgen
zijn bestaansrecht en tevens zijn wens
om te bestaan getoond tijdens een
druk bezochte oudermorgen. Doel
daarvan was de ouders duidelijk te
maken, wat het Spel van verkennen
beoogt, maar tevens om de banden

verkennen, dat er leiders worden
gekweekt. Wil hun werk zinvol zijn,
dan moeten de ouders medewerking
verlenen, meende hij. Hij lichtte ook
het streven toe van de KV-leiding om
Antilliaanse groepsnamen te kiezen,
die iets betekend hebben voor hun
volk. Zo heeft de groep van Soto als
naam gekozen Toela en Karpata, die
van Barber Felis Chacuto en San
Willibrordo die van de Doctoor.

WILLEMSTAD - Tijdens een
lunch welke door de Kamer van
Koophandel van Curacao werd aangeboden aan enige direktieleden van
American Airlines, hield de heerJ. E.
Mauricio jr., de voorzitter van de
Kamer een welkomstrede voor de
Amerikaanse gasten. Op de foto van
rechts naar links: J. E. Mauricio,
voorzitter van de Kamer, H. M.
Lofton, consul-generaal van de Verenigde Staten, W. J. Rauscher,
vice-president American Airlines, M.
Sadler, vice chairman of the board of
American Airlines, minister L. A.
Chance, en J. Isa, voorzitter van de
Vereniging Bedrijfsleven Curacao.

Ontslag Donald Martha

Vaandrig Franklin Jamanika be-

lichtte enige concrete punten zoals
onder meer de contributie, de nood-

-

zaak om een eigen onderkomen te
krijgen. Hij maakte ook duidelijk dat
het eerste kampement te Brakkeput
Ariba al zo in de smaak gevallen was,
dat de jongelui hadden gevraagd om
langer te blijven. Een van de
ervaringen van het kamp was
geweest, dat ieder op zijn beurt de
wacht moest houden. De vaandrig
ontvouwde ook de groepsvlag.

WILLEMSTAD.
De tweede
secretaris van de vakbond C.F.W.,
Donald Martha, heeft als zodanig
ontslag
aangeboden
bij
het
C.F.W.-bestuur.
Voorzitter
E.
Ong-A-Kwie deelde dit zondagmorgen mee in het programma van
de C.F.W. voor Radio-Hoyer 11. Over
dit ontslag-verzoek zal op korte
termijn een beslissing worden ge-

Leider Jaapie Oleano legde voorts
het
een en ander uit. Hij benadrukte
door pastoor Schipper, maar ook
ook
de noodzaak van
mededoor districtscommissaris
Boy werking van de ouders. de
Als
straf
Berenos.
tijdens het kamp werd er andere
maatregelen getroffen zoals een beEnige maanden geleden besloten paalde
sociale werkzaamheid. Daarbij
enige leiders van de Paulus-groep te
was opgevallen, dat de jongens
Steenrijk om gevolg te geven aan een
ons een pak slaag
opmerkten:
vroegere oproep van hun toenmalige en niet die „Geeft
andere straf". Daaruit
groepsleider Marcel

gevraagd, omdat hij, zoals bekend,
actief gaat deelnemen aan de verkiezingscampagne van de nieuwe
partij MAN, welke hem op de tweede

nauwer aan te halen tussen

ouders en
de in oprichting zijnde verkennersgroep. Het nut van dit spel van
verkennen werd duidelijk gemaakt

de Palm om naar
een van de buitendistricten te gaan
om daar een verkennersgroep op te
zetten. San Willibrordo werd als
werkterrein gekozen, mede omdat
daar al door zuster Umbertha een

concludeerde hij, dat een pak slaag
eigenlijk niet zoveel invloed heeft.
Een tip voor de ouders! !
Hij stelde ook de twee leiders uit
San Willibrordo zelf voor aan de
aanwezigen.

En zo kwam het einde van een

gehouden te Brakkeput Ariba en

onaangename wedstrijd, waarin Estrella een weliswaar verdiende, maar
toch wel moeizame overwinning
behaalde op RCA.

afgelopen zondag werd een ouderochtend georganiseerd. Op initiatief
van de aspirant-scouts werd als naam
van de nieuwe groep gekozen: Dr. da
Costa Gomez. De leiding van de
Katholiek Verkenners (KV), die bij
eerdere gelegenheden juist een naamgeving uit eigen omgeving heeft
aanbevolen, ging met deze naam
akkoord, omdat de naamdrager in

Philip Leocadia het woord. Hij legde
er de nadruk op, dat de verkenners
ook buiten de groepsbijeenkomst
hun houding moeten tonen. Van de
andere kant verzocht hij de ouders
om de jongens niet voor hun slechte
rapport bv te bestraffen met uitsluiting van de verkennerij. Dit heeft
eeen positieve gevolgen, meende hij.

Richardson herkozenalsFTA-vo rziter

vinden.

om alle belangstellenden te omvatten
en van dansen kwam er dan ook niet
zo heel veel terecht. Dit moest min
of meer "schouder aan schouder"
gebeuren, met alle daaraan verbonden probleempjes. Het optreden van
Celia Cruz werd afgewisseld met dat
van Mafalda Minguel. De muzikale
begeleiding was is handen van San
José. Dat veel belangstellenden speciaal gekomen waren voor Celia Cruz
bleek wel, toen deze haar eerste serie
liederen rond elf uur zaterdagavond

Reeds in de vijfde minuut van de
tweede helft nam Estrella een 2-1
voorsprong. Bij een corner greep de'
defensie van RCA niet in en Esy
Croes had weinig moeite om de bal in
het doel te werken. Drie minuten
later kreeg RCA een vrije schop
toegewezen op een 25-tal meters van
het doel. Wouter Brokke nam deze
haarscherp en oerhard, maar de bal
ging net naast. Keeper Janchi Croes
reageerde bliksemsnel, maar wij betwijfelen of hij dit zeer harde schot
had kunnen stoppen, indien het aan
de andere kant van de paal was

der een opgelegde kans, alleen voor

gesprek met

van Vak-

r

de rust.

—

De redactie boze handel
R«S
hJ^P«t lee u.maandblad
ORANJESTAD.
De minister
■

hem langs kwam en de bal in het doel
liep. Met een 1-1 gelijke stand kwam

Even later miste Mai Ras, alleen
voor doel, een opgelegde kans. Ca
een kwartier spelen kreeg RCA een
corner te hemen op links. Er volgde
een kopbal van Eddie Ras in de
uiterste hoek, maar met een prachtige sprong wist keeper Janchi Croes
de tricoloren ook deze kans te
geweest, hetgeen wellicht ook aan de
ontnemen.
In de achttiende minuut
bijzonder sterke wind lag, nam
overigens miste
viel
Dubero
Berico
Estrella een 1-0 voorsprong. Veteraan
Estrella
van zijn beste
verschillende
Felix Geerman zag plotseling Foyito
spelers
meteen
in
en
dat
betekende
Albertsz op links vrijstaan, speelde de het
Hij
voor
derde
Estrella.
doelpunt
bal naar hem toe en deze rushte op
kreeg de bal toegespeeld, wist zich
het doel af en scoorde zonder voor het doel vrij te spelen en schoot
moeite. De wedstrijd, die van het
vervolgens langs doelman Loefstok in
begin af aan geen prettig karakter het
doel. Simon Lampe deed nog een
had, werd steeds onaangenamer, uiterste
krachtsinspanning om een
waarbij RCA het was, dat de meeste
doelpunt
te verhinderen, maar zijn
overtreding beging.
was
poging
tevergeefs.
In de 29e minuut kreeg RCA de
Negen
minuten
later verkleinde
gelijkmaker cadeau. Een van de
de
RCA
tot
2-3. Een van de
stand
RCA-spelers zette de bal vanaf rechts
verdedigers
van
Estrella
raakte de bal
Keeper
voor.
Janchi Croes stond de
bal al op te wachten en er leek niets met de hand binnen het strafschopgeaan de hand, toen plotseling zijn bied en dat betekende een strafeigen verdediger Walty Croes voor schop. Juchi Jansen schoot deze
tegen de paal, maar de terugspringende bal raakte de achterkant van het
been van doelman Croes en verdween
vervolgens in het doel. Een gelukkig,
maar niettemin evenzeer geldig doelpunt. Even later miste Steve Alexan-

Min. D.G. Croes
bereid tot

WILLEMSTAD
De Cubaanse
zangeres Celia Cruz heeft haar
Curacaose bezoek afgerond met een
optreden in Centro social Montagne.
Zoals bij voorgaande gelegenheden
bestond ook te Montagne een zeer
grote belangstelling voor haar show.
Het clubgebouw was dan ook te klein

welpen-horde in leven was geroepen.
Ondertussen is er al een kamp

Vervolgens voerde

groepsleider

zijn'

middernachtelijk uur bij Centro social Montagne aan. Ondertussen is
Celia Cruz al weer vertrokken. Dit
gebeurde vanmorgen. Zij had een
afspraak in Mexico in verband met
het opnemen van een nieuwe plaat.
Volgende week komen de heimweekoesterenden naar de vroegere "toppers" weer aan hun trekken als
Carlos Argentino naar Curacao komt.

-

De heer
WILLEMSTAD.
Robert (Bob) Luckert is zaterdagavond naar Nederland vertrokken
met een beurs van de Sticusa. De
heer Luckert heeft bekendheid als
pianist en organist. Sinds zijn jeugd
toonde hij zich muzikaal. Zo was hij
de oprichter van bijvoorbeeld Four
glasses band, welke zich specialiseerde in klassieke en jazz-muziek.
Hij gaf later een orgel-concert in de
kathedrale kerk van Pietermaai
samen met de Amerikaanse organist
Paul Brigs.

Net ontpakt keur collectie
Trevira jurken en broekpakken

/poppy'sCT'

nomen. De heer Martha heeft ontslag

plaats heeft gezet op de kandidatenlijst.

Guus Hilgers wint
schermbeker dames
opwin
NICOLAS — Na
dende barrage de Sint Maartenclub

Schelpstraat 44
Tel.: 2064

CASA

ELECTRONICA

Bernhardstraat 99 tel. 5371

'

SAN

een
in
te San Nicolas tussen de dames Guus
Hilgers en Jeanette van Vuurden
behaalde Guus Hilgers de overwinning en behaalde daarmede de Aruba
dames beker, die de Aruba schermbond beschikbaar stelde. Wij komen
morgen op deze wedstrijden terug.

M

\**/

If this is
Beefeater I know

Tenslotte kwamen de jongelui aan
zijn leven het nodige goeds voor bod. Dit gebeurde nadat groepsleider
yVm
Curagao heeft bewerkstelligd.
Leocadia de nodige lof had toeAls kleuren werden aanvankelijk gezwaaid aan zuster Umberta, die
door de jongens gekozen: Oranje- zoveel voor de jeugd van San
zwart, maar omdat deze kleur- Willibrordo heeft gedaan. Hij beSAN NICOLAS. Met algemene combinatie al in de KV voorkwam loofde ook, dat leider Ruben Alberstemmen heeft zaterdagmiddag het werd dit gewijzigd in oranje-grijs.
tus bij het huisbezoek aanwezig zal
Tijdens de ouderochtend zondag
vierde congres van de Federacion di
zijn.
Wegens omstandigheden was
Agent: IM. Habibe jr.
Trahadoman Aruba (FTA) de heer voerden de aspirant-verkenners als deze zondag absent. Zoals al gezegd,
hun
uniformering
klaar
is
manifesClarence
Richardson voor de
de jongelui gaven spelenderwijs hun
komende twee jaren als voorzitter teert de groep zich naarbuiten
visie op bepaalde belangrijke zaken in
herkozen. De overige bestuursleden, verschillende sketches op. Over recht- het leven zoals het nummer-kopen,
over Noticia lokal,
rechtbank enz..
die gekozen of herkozen werden, zijn bankzaken,
Cassius Clay enz. Daaraan gingen de
■■—■"^^■^^^^^^■"^■""^«■«^■■^■■■■■■^■^■■i'^^aaaaaaaaßaißaaaaß.B^aaaaaaaaaaaaaaißßaaai^aMa^a^BßßßßßßßßßlMßlßßßßßßßßaaßßaaaaß^^aaaaaai
secretaris Rufo T. de Cuba, penningverschillende toespraken vooraf.
meester Jacinto Diaz, en leden Onder meer
die van aalmoezenier
Demetrio Maduro, Silvio Cijntje, Schipper.
Gabriel Comencia en Julio Vrolijk.
De financiële commissie bestaat uit
Deze haalde uit zijn Afrikaanse
Armindo
Solognier,
Francisco levensperiode zijn ervaring op met
Vrolijk en Urwin Inocencia.
het Spel van verkennen. Dat was
Uit de jaarverslagen van penningbedoeld als een methode om de
meester en secretaris bleek, dat de
jongelui spelenderwijs te helpen zich
FTA op een zeer geslaagd jaar kan te ontwikkelen tot volwassen christeON WEDNESDAY MARCH 10
terugzien. Een groot aantal cao's nen. Hij achtte dit systeem van groot ;
gesloten,
werden
terwijl de FTA hard belang en onderstreepte in dit verwerkt om nog meer werknemers op
band het belang van de medewerking
Aruba onder een cao te laten vallen. van de ouders. Pastoor Visser legde er
De vergadering werd onderbroken verder de klemtoon op, dat het
Spel
voor een lunch in de Charlies Winter van verkennen zelfstandige mensen
garden, waarbij ook de pers was kweekt, die de echte vrijheid kunnen
uitgenodigd.
beleven. Want vrijheid, aldus de
pastoor, houdt niet in, dat men
hetgene doet, waar men zin in heeft.
Om dit doel te bereiken moeten de
Win be open in their new building Havenstraat 6, Oranjestad,
ouders hun daadwerkelijke belangPhone 3535.
stelling
tonen.
ORANJESTAD.
Hubentud
Patriotico Arubano (HPA) zal dit- de De Boy Berenos ging nader in op
internationale en nationale vermaal bijzonder actief aan de eilandsMore seating capacity and full restaurant permit!
raadsverkiezingen gaan deel nemen. houdingen. Het Spel van verkennen ;!
Vier van zijn leden, met Guillermo wordt internationaal gespeeld. In
Trinidad op nummer acht, staan op nationaal verband worden leiders,
de PPA-lijst. Om de nodige fondsen daartoe speciaal getraind, in dé
buurten ingezet. Het is
bijeen te krijgen wordt op zaterdag verschillende
niet
juist,
als
in een bepaalde buurt
20 maart te Scapetodo een Barbecue
van buitenaf leiders moeten worden
dansant gehouden, waarbij het Oruba gebruikt.
Elke buurt zal uiteindelijk
Sextet de muziek zal verzorgen. De zijn eigen
leiders moeten voortopbrengst van deze avond is voor het brengen.
Hij
achtte een van de
verkiezingsfonds.
belangrijke zaken van het Spel van

J
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welcome'
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WE ARE OPEN AGAIN

ANTONIO'S RESTAURANT

HPA actief
-

|hope TO

SEE YOU SOON!
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Zeelieden gestraft

WIPM in actie-programma:

-

ORANJESTAD. Vrijdagmorgen
werd voor de rechtbank de vechtpartij behandeld, waarbij enige Colombiaanse zeelieden op 20 februari in
Oranjestad een Arubaan en pak slaag
hadden gegeven. Het begon in de
U.P.A.-club waar de Colombianen
een borreltje gingen drinken.
Op een gegeven ogenblik kwam de
Arubaan binnen en riep dat in de
club aan vreemdelingen geen sterke

verkoop overheidsgrond
Landbouw ,
visserij en
veeteelt

bevorderen
-

WILLEMSTAD.
In het Actieprogramma van de Windward Islands
people's movement (WIPM) wordt
aandacht besteed aan landbouw,
veeteelt, welke gestimuleerd dienen
te worden op verantwoorde wijze.
Ook stelt deze partij zich ten doel de
plaatselijke handel en ondernemingen
te steunen en tevens

streeft men een

verbreding van de economische basis
na. De WIPM wil verplicht gesteld
zien, dat de vakbonden erkend
worden door alle bedrijven en zaken
op de Nederlandse Antillen. In het
programma van WIPM komt geen
staatkundige paragraaf voor, tenzij

het principe, dat men voor de
democratische staatsvorm is.
Volgens de WIPM heeft het volk
het recht en de verantwoordelijkheid
deel te nemen in het gemeenschapsleven. Waar dit niet gebeurt is democratie een farce. Over de bestuurders
van de voorbije jaren wordt in de

inleiding van het WIPM-programma
gezegd, dat zij een dictatoriale
houding hadden, zich schuldig heb
ben gemaakt aan discriminatie en
wanbeleid. Overigens wil de WIPM
met alle partijen, die het algemeen
belang nastreven samenwerken.

Onlosmakelijk
In de paragraaf Principes stelt de

WIPM dat vrijheid en rechtvaardigheid onlosmakelijk met elkaar ver-

bonden zijn. De bevolking moet
participeren in de welvaart, welke
men mee helpt creëren. Zijn doelstellingen wil men bereiken doorr de
stimulering van het particulier initiatief, gelijkberechting, zekerheid voor
de armen, de bejaarden en de jeugd
en een wettelijke regeling van de
positie en de rechten van de werknemers. Rechtvaardigheid moet de basis
vormen van wet en orde. Andermans
recht en vrijheid moet gerespecteerd
worden. Voor de wet bestaat er geen
onderscheid in de bevolking.
Wat. het functioneren van de
overheid betreft stelt WIPM, dat de
meest geschikte en gekwalificeerde
krachten daarbij moeten ingescha-

Landbouw en veeteelt
Wat de landbouw en veeteelt
betreft zou een beroep moeten
worden gedaan op medewerking van
deskundigen van Nederland of de
Verenigde Naties. Er moet ook een
landbouwdeskundige, als het kan een
worden.
benoemd
West-Indiër,
Tevens dient de overheid beurzen op
deze vakgebieden te verstrekken. Het
overheids-landbouwstatiön moet
weer tot leven worden geroepen. De
visserij behoeft een stimulans van de
kant van de overheid. Te Simon-baai

Nieuwe Lions
ORANJESTAD. — Als
leden
Lionsclub

nieuwe
werden
van de Aruba
geihstalleerd pater A. Heiliger van
San Nicolas en de heren Guito Paris
en Jossy Mansur. Na de installatie
door voorzitter Joop Bratinga zorgde
Hco Kuiperi voor dat deze leden als
lid van de "after meeting club"
werden geïnstalleerd, waarbij de
nodige attributen werden overhan-

keld worden, waarbij promotie digd.
slechts gebaseerd wordt op de prestaDe heer Erwin Oehlers bracht
ties en niet op politieke gronden. Het verslag uit over het restaureren van
overheidspersoneel moet regelmatig het voormalige Shell guesthouse aan
getraind worden om zijn taak goed te de Eagle tot Lionskantoor dat
vervullen. Dit personeel mag niet volgende week vrijdag door de derde
onder druk staan van politieke
internationale Lions vice-president
intimidatie, discriminatie en arbitraizal worden geopend. Op 20 maart
re beslissingen. De overheid moet komen vertegenwoordigers van Aruzich terzijde laten staan door comba en Curacao op het flamingo-eiland
missies op bepaalde terrein zoals
bijeen voor de zone vergadering.
recreatie, landbouw, woningbouw

Overheidsgrond
Ten aanzien van de sociale en
economische ontwikkeling is WIPM
voorstander van het creëren van een
atmosfeer, welke investeerders aantrekt, terwijl terzelfder tijd de
rechten van de factor Arbeid gerespecteerd worden. In verband daarmee zullen de naven-faciliteiten uit-

moet er een vismarkt komen en die
van Philipsburg moet verbeterd worden. Ook moet er volgens de WIPM

raakte.

De Arubaan nam de benen, doch
de Colombiaan die zijn vrienden te
hulp had geroepen, gingen hem
achterna. Eén van de Colombianen
gaf het slachtoffer een mes en gaf
hem het advies zijn tegenstander te
steken zoals deze hem had verwond.
Dat gebeurde dan ook, toen de drie
Colombianen de Arubaan hadden
ingehaald, waarbij het slachtoffer
ook nog werd geslagen. De drie
Colombianen stonden vrijdagmorgen
voor hun optreden voor de rechter.
De één bekende gestoken te hebben,
de ander geslagen en de derde het
mes beschikbaar te hebben gesteld.

leen op basis van verdiensten dienen
er beurzen gegeven te worden. De
studie voor onderwijzer verdient

bevordering. Aldus het programma.
In het slot van het programma wordt
elke extremisme, ook van de armen
afgewezen. Het extremisme van de
armen en de jongeren is echter een
reactie op de eeuwenlange extremisme van de rijken, zo meent de WIPM.

Van de heerPiet
die jarenlangbij de veiligheids-

WILLEMSTAD

Horecaf elkaar

nog niet gevonden

Nog geen akkoord
over loon en een
ontslagregeling
-

De voorgestelde wijzigingen waren:
x WILLEMSTAD.
Landsbemida. uitgaan van het indexcijfer van 1
delaar mr. A.F.M. Torres verstrekte
het volgende communiqué in verband november 1970;
b. tekst van de bepaling overeenmet het gesprek tussen de vakbond
komstig
het desbetreffende artikel in
Horecaf en het bestuur van Asiento
concept-ca.o.
de
van Horecaf. Dit
dat via zijn bemiddeling heeft plaats„In het geval
volgt:
artikel
luidt
als
gehad:
op
de
kosten
van
levensonderhoud
Op 19 februari is een staking van
deze
gelijk
zijn
Curacao,
vastgesteld
de werknemers van de Sport- en
Ontspanningsvereniging
„Asiento" in de mededelingen van het Bureau
(39 man) uitgeroepen, daar de voor de Statistiek van de Dienst
vakvereniging „Horecaf" en Asiento Economische Zaken en Welvaartszorg
het niet eens konden worden over de te Willemstad (bedoeld wordt het
Departement van Economische Zate sluiten cao.
Landsbem.), een wijziging
ken
ondergaan
van tenminste 2 1/2 pet.,
VOORSTELLEN HORECAF
Op 24 februari 1971 heeft de zal een loonaanpassing van 21/2 van

—

vakvereniging „Horecaf" haar eisen
gedeeltelijk gewijzigd en de volgende

voorstellen gedaan:
I. drie alternatieven ta.v. de
loonsverhoging:
a. een loonsverhoging van f. 40,—
en f. 20 per maand respectievelijk
met ingang van 1 januari en 1

—

december 1971;
b. een loonsverhoging van f. 50,—

en f. 10,— per maand respectievelijk
met ingang van 1 januari en 1
december 1971;
c. een loonsverhoging van f. 45,—
en f. 15 per maand respectievelijk
met ingang van 1 januari en 1

—

december 1971;

11. een ca.o.-duur van twee jaar;
111. aanpassing van de lonen aan de
WILLEMSTAD Tussen de CFW * kosten van levensonderhoud conform
en de directie van Morris E. Curiel & het voorstel van Asiento met enkele
Sons Ine. is vrijdagmiddag in het wijzingen. Het voorstel van Asiento
MECS-kantoor in hetKNSM-gebouw was:
„Indien dekosten van levensondereen cao getekend. De arbeidsovereent.o.v. het (nieuwe) indexcijfer
komst werd bekrachtigd met de houd
met tenminste 3 pet. zijn gestegen,
handtekening van directeur K. Lazullen partijen met elkaar in overleg
mers en CFW-voorzitter E. Ong-A-Ktreden ta.v. de aanpassing van de
-wie. (zie foto).
lonen aan deze stijging".

-

drank mocht worden geschonken. De
Colombianen trokken zich hiervan
niets aan. Eén van hen ging echter
buiten zitten. Even daarna kwam de
Arubaan met een fles brandy naar
buiten en zocht ruzie met hem,
waarbij hij de Colombiaan tegen het
hoofd sloeg, zodat deze gewond

botenhellingen gebouwd worden. Deze partij acht de visserij daarom ook
zo belangrijk, omdat bijna al het
voedsel op Sint Maarten moet worden ingevoerd. Toch biedt de zee aan
vissen een enorme rijkdom, niet
alleen goed van smaak, maar ook
grote voedingswaarde.
Het onderwijs, aldus het Actie-programma, moet geheel gratis zijn, van
kleuterschool tot en met hoger
onderwijs. De leerplicht moet worden ingevoerd. De ouders moeten
inspraak hebben bij het onderwijs.
Voor het verstrekken van studiebeurzen moet er een onafhankelijke en

Asientoen

voor

gezamenlijke strafactie

Verbod noodzakelijk op
gebreid worden en verbeterd. De
met
communicatie-mogelijkheden
binnen- en buitenland behoeven
verbetering. Overheidsgrond zal onder geen beding verkocht worden.
Domeingrond mag niet gebruikt
worden voor speculatieve doeleinden.
Antillianen verdienen de voorkeur bij
het uitlenen van domeingrond. Er
moet een algemeen minimum-loon
komen. Bij vacatures moeten de
Antillianen preventie hebben. Er
dient een deugdelijk instituut voor
prijscontrole in het leven geroepen
worden.
In de paragraaf Openbare gezondheid en welzijn wordt niet gesproken
over het bevorderen van geboorteregeling. Wel wordt er gewezen op de
snelle bevolkingsgroei, welke geen
gelijke pas heeft gehouden met de
ontwikkelingen op gezondheids- en
welzijnsgebied. In dit verband wordt
bepleit voor een zo spoedig mogelijke
plan voor het opruimen van vuilnis
en ook voor riolering. Er moet een
openbaar slachthuis komen en ook
gezondheidsklinieken in de verschillende districten. Een betere regeling
voor gratis medische verzorging moet
er komen en voor moeders in
verwachting en kinderen vrije tandheelkundige verzorging. Ook wil de
WIPM invoering van een schoolgezondheidsdienst en een koppeling
van de AOV-uitkering aan de prijzenontwikkeling. Voor werkende moeders moet er een centrum komen,
waar zij hun kinderen overdag tegen
een vergoeding, welke zij kunnen
betalen, kunnen laten overblijven.

MAARt!

het maand/weekloon plaatsvinden
met ingang van de maand/week,
waarin een der partijen bekend
maakt dat de stijging van het
indexcijfer van de kosten van levens
onderhoud 2 1/2 pet. heeft bereikt
of overschreden". Als punt van
uitgang geldt het indexcijfer per 1
november 1970".
IV. overwerkvergoeding voor gewo
ne werkdagen 150 pet. van het
garantieloon en handhaving van het
voorstel van Asiento om overwerk op
officiële feestdagen te vergoeden met
300 pet. van het uurloon;
V. regeling van kennelijk onredelijk
ontslag in de c.a.o. De desbetreffende
bepaling zou worden: „Het mededelen van een valse of voorgewende
reden, of het kennelijk onredelijk
ontslag van een werknemer, evenals
het niet-mededelen van de reden of
redenen geeft de ontslagen werknemer recht op een schadevergoeding
naar billijkheid te bepalen door de
rechter".
VI. Een kerstgratificatie van 1 1/2
weekloon voor werknemers met
minder dan 10 dienstjaren; voor
werknemers met minder dan 1
dienstjaar 3/4 dag loon per maanddiensttijd;
VH. vastlegging van het pensioen
en de vrije geneeskundige behandeling en verpleging van de werknemers
en hun gezin;
VIII. een tegenvoorstel van Asiento
t.a.v. de dienstkleding.

TEGENVOORSTELLEN ASIENTO
Op 2 maart 1971 heeft Asiento
onder gedeeltelijke handhaving van
reeds eerder gedane voorstellen het
volgende voorgesteld:
I. een loonsverhoging van f. 40,—
en f. 10 per maand respectievelijk
met ingang van 1 januari 1971 en 1
januari 1972;
11. ca.o.-duur van twee jaar en acht
maanden;
111. intrekking van het voorstel tot
overleg t.a.v. de aanpassing van de
lonen bij een stijging van het
indexcijfer van december 1970 met

—

tenminste 3 pet.;

IV. overwerkvergoeding overeen-

komstig de desbetreffende wettelijke
bepalingen en berekening van die
vergoeding voor personeel, dat een
aandeel in de trunk ontvangt, baseren
op het minimumloon;
V. geen regeling van het kennelijk
onredelijk ontslag;

Hulprail voor Balashi

Blom
inpectie bij dé havendienst werkte
werd donderdag het feit gevierd dat
ORANJESTAD.
Het bestuurshij dertig jaar in dienst was. Op de
college
van
Aruba
heeft
Oerlikon
foto de heer Blom met zijn echtgeno- Engeneering Company inaan
Zwitserland
te.
de opdracht verleend tot de oprichting en installatie van een hulprail
VI. een kerstgratificatie van èén met schakelinstallatie in structuren te
weekloon voor het personeel met Balashi, onder gebruik making van
minder dan 10 dienstjaren met een het reeds door deze onderneming
minimum van f. 75,— en voor het geleverde materiaal. Als plaatselijk
installateur is door Oerlikon aangepersoneel met tenminste 10 dienstjatrokken
de Antilliaanse maatschappij
ren 11/4 weekloon.
gebrs
Swaay. De installatiekosVan
VII. geen vastlegging van het
ten
geraamd op 76 mille.
worden
pensioen en de vrije geneeskundige
behandeling en verpleging van de

-

werknemers en hun gezin in de c.a.o.

COMPROMIS-VOORSTEL LANDS
BEMIDDELAAR

Toen partijen elkaar niet konden
vinden op de vergadering van 3 maart
1971 heeft de Landsbemiddelaar het
volgende compromis-voorstel gedaan:
I. een loonsverhoging van f. 40,—

—

en f. 10 per maand respectievelijk
met ingang van 1 januari 1971 en

januari 1972;

INGEZONDEN

Diploma's
Bij een artikel in de AMIGOE DI
CURACAO van 3 maart werd in
extenso de levensbeschrijving gegeven
van de kandidaten van de politieke

partij MASA.
Het is mij hierbij opgevallen dat
maanden;
van de meeste kandidaten werd
111. handhaving van de aanpassing vermeld dat zij een bepaald diploma
van de lonen bij stijging van het of getuigschrift behaalden, terwijl ten
indexcijfer met 3 punten, uitgaande aanzien van de lijstaanvoerder C. D.
van het indexcijfer van eind januari Kroon slechts werd vermeld dat hij
1971;
het St. Thomas College bezocht.
IV. overwerkvergoeding overeenHet zou van groot belang voor de
komstig de desbetreffende wettelijke kiezers kunnen zijn te mogen verbepalingen;
nemen hoe lang de heer Kroon het
V. regeling van het kennelijk St. Thomas College heeft bezocht en
onredelijk ontslag, zoals door Horewelk getuigschrift aan hem werd
caf voorgesteld;
toegekend.
VI. een kerstgratificatie van één
Ook zou * het interessant zijn te
weekloon voor de werknemers met mogen vernemen welke rang de heer
minder dan 10 dienstjaren en 1 1/4 Kroon bij de Sociale en Economische
weekloon voor werknemers met
Zaken bekleedde toen hij de benoetenminste 10 dienstjaren;
ming tot gedeputeerde
door de
VII. nagaan door Asiento of het
als ambtenaar
Partij
Democratische
mogelijk is het pensioen en de vrije op non-aktiviteit werd gesteld en of
geneeskundige behandeling en verplehet juist is dat nadien alle „bevordeging van dewerknemers en hun gezin
ringen" van de heer Kroon „adminiin de c.a.o. vast te leggen.
stratief" hebben plaats gevonden.
11. ca.o.-duur van twee jaar en vier

— —

BESLISSING

PARTIJEN

OVER

S. H. VORST

COMPROMIS-VOORSTEL LANDSBEMIDDELAAR
De vakvereniging „Horecaf" ging dezen als baanbreker op te treden.
akkoord met het compromis-voorstel Wij verzekeren U dat wij nooit
van de landsbemiddelaar en wilde iemand op onredelijke wijze zullen
later beraadslagen over de tekst van onstlaan".
Voorts verklaarde Asiento dat zij
de desbetreffende artikelen van de
met
de instantie, waarvan zij afhangt,
c.a.o. op 4 maart. Asiento ging
mogelijkheid
de
van vastlegging van
akkoord met het compromis-voorstel
pensioen
vrije geneeskundihet
en
de
van de landsbemiddelaar met uitzonbehandeling
verpleging van de
en
ge
dering van de punten I en V. Asiento
werknemers en hun gezin had besprodeed de volgende voorstellen:
a. een loonsverhoging van f. 35,— ken. Om juridische redenen was het
en f. 15 — per maand respectievelijk niet mogelijk om die voorzieningen
met ingang van 1 januari 1971 en 1 in de c.a.o. op te nemen. Asiento
wilde wel in de notulen opnemen dat
januari 1972;
b. geen regeling van het kennelijk zij die voorzienigen zou handhaven
voor het in dienst zijnde personeel en
onredelijk ontslag.
ook voor het eventueel nog in dienst
Asiento motiveerde haar voorstelte nemen personeel, zolang zij de
len als volgt:
beschikking
zou hebben over die
Ad a. „Reeds veel malen hebben
faciliteiten,
legen
het paraferen van
wij naar voren gebracht dat de
de
notulen
door
haar en Horecaf,
loonkosten dermate hoog geworden
voorgesteld,
zoals
deze
had zij
door
zijn door het pakket arbeidsvoorgeen
bezwaar.
waarden, dat wij van het jaar zeker
Tenslotte gaf Asiento te kennen de
geen cent meer bij kunnen hebben.
contributie
van de leden van Horecaf
positie
Onze financiële
is zodanig dat
en afdragen.
te
willen
inhouden
maatregelen
wij bepaalde efficiënte
De
„Horecaf" handvakvereniging
moeten treffen om de gestegen
haar
standpunt
haafde
dat partijen
kosten het hoofd te kunnen bieden. tot overeenstemming komen
over de
Elke stijging van de loonkosten
brengt mee dat wij meer van loonsverhoging, zoals door de landsbemiddelaar voorgesteld, en over de
dergelijke maatregelen moeten nevan het kennelijk onredelijk
regeling
men. Om de oplossing van het
in
ontslag
de cao. Asiento handhaafarbeidsconflict niet van f. 5,— te
de
haar voorstellen. Op die twee
laten afhangen, bieden wij aan een
punten
na hadden partijen overeenloonsverhoging van f. 15— i.p.v. f.
stemming
bereikt over alle andere
10-op 1 januari 1972".
punten
van
de cao. Horecaf verklaarAd b. „Ons standpunt is dat wij
zich
de
toen
dan niet gebonden te
niet wensen vooruit te lopen op een
de
punten, waarover zij
achten
aan
wettelijke regeling. Een ontslagwet is
overeenstemming
hadden bereikt.
in de maak en zal eerstdaags worden
reageerde
Asiento
met een
Daarop
afgekondigd. Als sportvereniging geverklaring.
zelfde
loven wij niet dat het onze taak is in

De officier van justitie ei& (
twee Colombianen die g^t*
het mes gegeven hebben,
dagen gevangenisstraf met
voorarrest. Wij werden
oordeeld. Tegen de man &e?T$
had, eiste hij, mede gezieni»^
en gevaarlijke wond, een jjf^
straf van twee maanden.
daarbij rekening mee dat de
hem eerst met een fles hij
.4
Beklaagde voerde aan dat
moeten verdedigen, omdat'
aangevallen en dat hij in
nog nooit met de politie in **^
is geweest.
Rechter mr W. Frankel <*
het beroep op noodweerexces'
jj
wel vaststond dat de
tJ
eerst had geslagen, maar
daarna het slachtoffer nog #
achterna was gelopen. ,V
de politie moeten gaan
geslagen", aldus de rechter, >>
recht in eigen handen moet* 'p
en." De rechter hield met yers^ (( ?
de omstandigheden rekening
oordeelde hem tot een maan<> jy
genisstraf met aftrek van vo° .^
en bevel tot onmiddellijke g«*
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ORANJESTAD.
gevangenisstraf luidde vrijn^joft*
het vonnis tegen een 24-jaOg^
man, die na afloop van de c
parade in het Shanghai-rest»*"
San Nicolas de boel kort e' é
sloeg, omdat hij te lang y*

J^tf

croquetje moest wachten. B
hem niet, dat hij een
wachten en hij maakte zien
zo kwaad dat hij een
flessen op de toonbank zette

J

kwarti^/»
{

kisL.reO^

r,

deze lege flessen tegen

g?.ol^
hij
moeilijkheden gemaakt t*Je.n .^
Hij z0u lo

in de bar begon te
maand tevoren

had

zijn vriend had geslagen.
vriend wel eens netjes gaB"
en ging met een ketting °P,Z
de man die zijn vriend had gjfliF
"
Toen hij deze ontmoette,
hij hem aan hoofd en
,
jus ii

ge^
ve^„,

tSZ^\^oJj
Broekhoven, vond het maar »^/

substituut-officier van

zaken en achtte vernieling
deling bewezen. Voorts is
een bekende van de

j,jtp*i

j"B^/^-^

wel uit zijn lange strafkaart D'^j»
eiste dan ook drie maandenbeklaagde niets te zeggen hao-

Laatste
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ORANJESTAD.

- He» JL#

de eerste maal, dat de
werkloze man vrijdagmorgens .

de groene tafel stond,

wilde de rechter hem

deBo"^
$$

nog

,

kans geven, omdat hij
J> I
beloofde zijn leven te beterf
zal je nog een kans geven << $
de rechter. Deze yefo^ v»"
hem tot een gevangenissw.jpvier maanden, waarvan dne
den voorwaardelijk met een
tijd van twee jaar me jjs^"
toezicht stelling van de J*j $
ring; voorts met het be jjjig'
0
onmiddellijke gevangen" ,c iü
Op 19 februari had beid»8* d«
de etalage van Bfga «* 0
ie
Nassaustraat een radio
Aat
wilde niet wachten toto^y
winkel open was, maar haai

F^f

ief

raam

de achterkant uit een
shutters en klom naar binn vCrli et
nam de transistorradio en
11'
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Olympic zegeviert
Waaigat-estafette
-

WILLEMSTAD.
Atletiekvereniging „Olympic" werd winnaar
van de „J. M. Daal"-wisselbeker.
Zondagmorgen om 9.00 uur ging de
Waaigat-estafette van start, waaraan
vijf clubs deelnamen, nl. Olympic
met drie ploegen, Asiento, S.J.S.
Hercules en Spartacus (de laatste
buiten mededinging).
De uitslag is als volgt:

1. Olympic 1: 1.50.9 (heren:
Wiel, Mereed, Floranus, Arrindell, E.
Vorm; 2. Spartacus: 1.56.4 (buiten
g
gisteren
IS,
mededinging); 3. Olimpic 2: 1,57.9
l
te Kan Sa het
(heren: M. Vorm, H.Joseph, Ra.
de
■"f i^an Curacc'ose DamesRiley, E. La Cruz, W. Esprit); 4.
è
an start- De heer S.J.S.: 2.00.9 (heren: S. Martinus, H.
Martinus, G. Constancia, J. Koeiman,
üe u'tslagen van
e
tJ
<W
W. Clemencia); 5. Olympic 3: 2.01.5
(heren: P. Tujeehut, A. Dall, H.
U
7-0; Genaro, Ri. Riley, Ed. Mereed); 6.
y-Amstel
I tV 1 v AW , Joke" 0-1; Hercules: 2.04.4 (heren: H. Koei2-3;Medellin man, S. Petronilia, C. Orig-A-Kwie, L.
M. Willems); 7. Asiento: 2.05.6
oBarber- Deportivo Hooi,
(heren: H. Prade, G. Nicia, G.
%(/ir7 /eve" Tops Coca Santiroma, E. Ogenia, K. van Eer.
De wisselbeker werd aan de
n de wed- captain
van Olympic 1, de heer S.
ProBramma Mereed, uitgereikt. De uitreiking
°P var,,,
ZeWeekbekend geschiedde door mej. Daal, dochter
’.- "e prijsuitreiking van wijlen J. M. Daal. Tevens mocht
F°to: de
en >net overgave en de captain ook een gouden medalje
in ontvangst nemen. De tweede

KANGA.-Onder
I'oe'6ü/ T

Kh>

tChSu

zeer
**"*

K>o ï^
U^ 3^
ISe
s>LlT
Nf
Z\^en
V^c rt
■

ïieS£elP^

grote

-

WILLEMSTAD De CFW heeft
woensdag aan de landsbemiddelaar gevraagd een vergadering
uit te schrijven met alle bakkerswerkgevers in verband met de cao,

van JonB
?**
Ï"
zijn verdat
2^7'
"bereid
is
om aan
-5^
de
detiig
Kt*L»h!?evenLu~n oPening van

van Jong
V&Ntor^rdv °erder
Jong Holland

Despues di entierro no ta ricibi bishita di condolencia na cas.

Staking niet onmogelijk

een
net ver-

ft**.?,

I

Na nomber di:
Leon Prince Jr. i familia
Angel C. Prince i familia
Elena A. Prince
Elida L. Prince
Cesar Th. Prince
Henry Brusse Salas i senora
Vda. Martiniana Boskaljon e hijos
Mareedes A. Prince
Julio A. Prince i familia
Alberto L. Hollander i familia

I

gekomen."

Holland,,,is
I*s^
van
«T^n w

? C.v.b* te stellen, want dan
\ W ' niet mee gebaat
\\& C.v gao en Sithoc kunnen,

miho conoci como JUCHI

I

afhande>t>°Pvolgers benoemd

£'

SR. PEDRO CELESTINO LEON PRINCE
Ora di entierro lo tuma luga 9 di Maart pa 4.00 p.m. saliendo for
di Hospital St. Elisabeth pa Santana Catolica na Roodeweg.

e "<ie zaken

rV"tatz „geheel
vet

A fallece cristianamente na edad di 87 ana

I

vereniging met
dient,

egek
1
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medalje ging naar de captain van
Olympic 2 en de derde naar de
captain van het S.J.S. team.

CUVOBO
-

Met diep leedwezen maken wij het overlijden bekend
van ons bestuurslid, de heer

I

op vrijdag 5 maart 1971.

■

tAntilaseftlwdPainm egnteam samengtld ldokaresportvelag rs

WILLEMSTAD.
Het bestuur
van de Curagaose Volleyballbond
gaat zijn eerste toernooi organiseren
sinds men de leiding van de bond
overnam. De laatste maanden is het
bestuur achter de schermen druk
WILLEMSTAD
Het ligt in de
bezig geweest met het saneren van de bedoeling een voetbalwedstrijd te
organisatie in al haar aspecten.
organiseren tussen het Antilliaanse
Het eerste toernooi wordt het elftal dat vorig jaar de tweede plaats
Julianabeker-toernooi. Om hieraan veroverde in Panama, een zeer
deel te nemen dienen de verenigingen verdienstelijke prestatie, welke deelhet volgende te doen, en wel vóór 16 name aan de komende Panameri-.
maart aanstaande: de secretaris (N. kaanse Spelen alleszinsrechtvaardigt,
Augusta) opbellen: tel. 43098 en een elftal dat samengesteld zal
(07.00-12.30 uur); meedelen of men worden door de lokale sportverslagwenst deel te nemen; het aantal gevers. Deze wedstrijd wordt geteams (dames of heren) op te geven; houden ter gelegenheid van de
een contact-persoon opgeven. De medalje-uitreiking door NAVU-voorfinale is geprogrammeerd voor 30 zitter Mordy Maduro aan de spelers
april. Op die dag zal tevens de die deel hebben uitgemaakt van het
officiële opening plaats vinden van de team dat zo succesvol was in Panama.
competitie. Om aan de competitie
deel te nemen dienen de verenigingen
voor 15 april te voldoen aan de
volgende voorwaarden: ledenlijst indienen; de contributie van de vereniging, 25 gulden, voldoen; de
leden-contributie betalen ( vijftig
cent per lid); in bezit zijn van
WILLEMSTAD
Radio en
t.v.-sportcommentator Hector Roidentiteitskaarten voor spelers.
sario wijdt vanavond zijn programma
via TeleCuracao geheel aan de bokswedstrijd van de eeuw tussen Cassius
Clay en Joe Frazier. Tijdens het
programma zal hij enkele films
vertonen van Clay en Frazier in hun
traningskampen met hun meest recente uitspraken. Voor het programma zijn uitgenodigd de oudboksers Kid Chocolate, Julio Rooy,

-

Clay-Frazier in

Shell-programma
-

ring-official Stanley Coffie, oudpromotor Angel Job en time-keeper
Jombi van Eyte. Dezen zullen hun
mening geven over het gevecht dat
vanavond in New Vork zal plaats
vinden. Het programma begint om

zeven uur 's avonds.

WILLEMSTAD.

- Van de parti-

culier-secretaris van prins Claus, de
heer H. J. Asbeck, heeft het bestuur
van S.U.B.T. een dankbrief ontvangen voor de kerstkaart die deze
vereniging heeft gestuurd naar de

prins, als ere-voorzitter van de
Koninklijke Sportliga. In de brief
zegt de prins dat hij hoopt dat
S.U.B.T. met nieuwe moed zijn
volgende lustrum is ingegaan en dat
het Antilliaanse voetbal weer uitstekend vertegenwoordigd zal zijn op
de Koninkrijksspelen welke dit jaar
in Nederiand zullen worden gehouden.

CFW-voorzitter.
Reeds enige weken geleden werd
radio-programma bekend
hetzelfde
in
gemaakt, dat de ondertekening van
de cao te verwachten was. Het was
slechts een kwestie van het redigeren
van de cao-tekst. Daarna werd
officieel niets meer vernomen.
Volgens geruchten zou er in de
Vereniging van Curacaose bakkerijen
onenigheid ontstaan zijn over de

ondertekening, omdat enige bakkersterugkwamen op hun
principiële toezegging de cao te
zullen tekenen. Deze onenigheid zou
er toe geleid hebben, dat enige

In hem verliezen wij
medewerker.

harde en ambitieuze

een

Zijn nagedachtenis zal bij ons blijven voortleven.

welke nog steeds niet getekend is.
Een deel der bakkerijen betaalt zijn
personeel wel het cao-loon, maar
andere bakkers zouden ditniet doen.
De mogelijkheid bestaat, dat er een
staking zal komen in die bakkerijen,
waar men zich niet houdt aan de in
principe reeds overeengekomen cao.
Het bakkerij-personeel is door de
CFW opgeroepen om attent te zijn
op een eventuele ledenvergadering.
Mej. Daal, dochter van wijlen de
Aldus CFW-voorzifter E. Ong-A-Kwie
heer J. M. Daal, reikt de beker uit in het
radio-programma Voz di CFW.
aan de heer S. Mereed, aanvoerder
De CFW wil namelijk wel eens
van Olympic I. Rechts de voorzitter achterhalen welke
bakkers-werkvan de Curacaose Atletiek Bond, de gevers de cao willen tekenen en wie
heerl Vos. Op de anderefoto enkele niet. Als men dit weet, dan zal de
deelnemers.
CFW bekijken, welke maatregelen
men zal nemen tegenover de onwillige bakkers-werk gevers. Aldus de

I

L.A.J. DE LANNOY

De begrafenis zal hedenmiddag om 4 uur
plaatsvinden vanuit El Tributo Otrabanda.

Het Bestuur en Personeel
van de afdeling
Vakantieoord
van het Wit Gele Kruis.

SPANJE/Zd. FRANKRIJK

VAKANTIE-BELEGGING-RENDEMENT
COSTA BRAVA, ROSAS: In luxe urbanisatie met zwembad, winkel,
bars, restaurant, midgetgolf enz., BOUWRIJPE GROND v*. 400
pesetas (ong. NAf 11,-) p.m2. Comfortabele MOORSE VILLAS en
STUDIOS md. terrein vanaf 346.000 pesetas (ong. NAf 9400,-).
Goed rendement door eigen verhuurafdeling. Financiering mogelijk. Inl.
en folders: Benelux vertegenwoordiger voor Paradise Villas: 808
VENMANS, Hoek v/h IJ 6, Lelystad, Nederland. OOK (VAKANTIEBOERDERIJEN, BLOKHUTTEN, VILLAS EN GROOTGRONDBEZITTINGEN IN Zd. FRANKRIJK (dép. ARDECHE).

werkgevers

bestuursleden van

genoemde ver-

eniging zich hebben teruggetrokken.

Viswedstrijd
van Shell-lab

Grote Bankinstelling te Curacao heeft vacature voor een

ERVAREN SECRETARESSE
Vereisten:

Vaardigheid in het typen van brieven
Goede kennisvan de Nederlandse en Engelse taal
Kennis van Spaans gewenst.

-

WILLEMSTAD.
De Shell-lab
organiseerde vrijdag een viswedstrijd
tussen de afdelingen Chemisch
Analyse Sectie en Fysisch Analyse
Sectie. Beide afdelingen werden vertegenwoordigd door zeven man. De
wedstrijd duurde van half zeven tot
half twaalf 's morgens. F.A.S. won
met totaal 40,4 kilogram terwijl de
vangst van C.A.S. in totaal 30,2
kilogram bedroeg. De grootste vis
voor F.A.S. werd gevangen door
Jansen, terwijl Rama voor C.A.S. het
grootste exemplaar ving. De prijsuitreiking zal op een nader te bepalen
datum plaatsvinden, aldus wordt van
voorzitter A. Ercol vernomen.

Geboden wordt: 5 daagse werkweek
interessante positie
aantrekkelijke salariëring
goede sociale voorzieningen.

Schriftelijke sollicitaties onder no. 1295
dit blad. Curacao.

te richten aan

| Terwijl U wacht
;

het bureau van

I

worden op de meest moderne en snelle machines

ï

■

i a) uw

bouwplantekeningen gereproduceerd j

;

:

■

i

i b) uw documenten gefotocopieerd
'

bij het copy-center van

!

COMACO
-

-

Centro Comercial Antilia Groot Davelaar Telefoon 54624.
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MAANDAG 8 Om 8.00 NAf.
MAANDAG, DINSDAG EN WOENSDAG 7.15 EN 9 15

P.M.'

NATHALIELAMOUR
SEVEILLE
(de
ervaringen van Nathalie)

j
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WARNER BROTHERS presenteert een spannende film, ®
COLOR. Een aktievolle film van de prehistorische tijd. MetVICTORIA VETRI ROBIN HAWDON in:

ENTREE: Fis. 2.00

- M -25

EARTH

In het Engels, met Spaanse tekst. KLEUREN.

veroordeelde vrouwen tot gruwelijke folteringen

f X-

side of the sun

- DENNIS PRICE - MARIA SCHELL
Boven 18 jaar

- 1.25

BÖVflj^

DINSDAG 9 OM 8.30 N.M. LEE MARVIN: THE DIRTY

■

o

o

J
°

Dinsdag 9 Maart

o

o

■

EMMAKERK

*

o

aanvang 20.30 uur

\ {{!)♦♦ «i

Mevrouw van £
Riemsdijk-Kruythoff geven ken- «.
nis van de geboorte van hun
en

D^

MAANDAG 8 OM 7.00 & 9.00 N.M.
pf
f0
1
Een spannende gansterfilm, in TECHNICOLOR TECHN^
sensationeleverhaal van een gewetenloze super misdadigerMet: GLENN SAXON HELGA LINE in:

-

"e

zoon

-

t

Aart Wiegert Gilles
op 6 maart 1971

"KRIMINAL"

"

In het Engels. TECHNICOLOR.

„a

Curacao
F.D. Rooseveltweg 447.

I

in 3 Dagen Genezen

Jeuken, schrijden of branden Uw voeten
zoo erg. dat U er bijna gek van wordtT
Barst, schilfert of bloedt de huid? De werkelljke oorzaak van deze_buldzlekten la
&fn ziektekiem, die door de geheelewereld
verspreid is en met verschillende namen
genoemd wordt, zooals Athletenvoeten,

ENTREE: Fis. 2.00 -1.25

°

Met diepe droefheid maken wij het overlijden bekend van onze
echtgenoot, vader, grootvader en broer, de heer

De ALM

I

EMILIO (SJON Ml) ROMIJN

rmmmm
"

Alles voor Uw haarverzorging:

KAPSALON

Open de week goed met elke

Van Engelenweg 21A
36363

-

Met droefheid vernamen wij het overlijden van de heer

I

I
Arts 26 jaar oud, zoekt mogelijkheid tot waarneming op Curacao
gedurende de maanden juli en

I

L.A.J. DE LANNOY

SEA

wL LAND
van

Bij het personeel van C.D.M, zal hij altijd in de
herinnering blijven voortleven als een weldoener.

-

New Vork Baltimore
Miami West Coast

-

- Boston - Charleston - Jacksonville -

augustus.

Hij ruste in vrede!
STEVEDORING & STEAMSHIP
AGENCIES. INC.

Brieven onder letter S, aan het
bureau van dit blad. Curacao.

N.V. Curacaosche Dokmaatschappij.

Salinja - Tel.: 36239

Grandiose

BLOEMEN
in het algemeen

I

FLOWERSHOP EL CURACAO
Tel. 12527

PlazaPiar-

Personal „Stella Maris"

Huis op eig* grond:
3 slaapkamers, porches, grote I
regenbak. Garage en dienst
vertrekken.
Vraagprijs: F 15.35.000.-.

J

v. Engelen. Tel.: 36578.

p^BBBBBJ

*

Met diep leedwezen vernamen wij het overlijden van de
heer,

LOUIS A.J. DE LANNOY
van wie wij tijdens zijn leven veel steun en medewerking
ondervonden.

I

Stichting Protestants Koopvaardijwerk
Zeemanshuis „Leger des Heils"
Merchant navy club
Norwegian Seamen's church
ds. J. Wristers,
Koopvaardij Predikant
New Orleans

MORONSALES
Roodeweg 33

|

WASHINGTON - President Nixon
heeft er geen twijfel over laten!
bestaan dat minister van Buitenlandse Zaken William Rogers "onder alle
omstandigheden de voornaamste
raadgever en woordvoerder van de
president is op het gebied van de
buitenlandse politiek". Nixon wuifde
hiermee de kritiek weg die setaakar
Stuart Symington tegen hem had
gelanceerd met de bewering dat
Henry Kissinger, de presidentiele
raadgever in kwesties betreffende de i
nationale veiligheid, in feite de'
functie van minister van Buitenlandse

'

' * ** *** *

maart

bij

Madurostraat

WINNAARS
AMSTEL CAMPAGNE
Trekking 5

I

Zijn nagedachtenis zal door ons in hoge eer worden
gehouden.
Onze innige deelneming gaat uit naar zijn nabestaanden

Nixon: minister
Rogers is topman

Zaken uitoefent.

I

vanaf maandag 8

I

L.A.J. DE LANNOY

TE KOOP

_■■

UITVERKOOP

Cv profundo pesame nos kier a participa morto di nos
querido y estimado directeur senor

V

ffT
»
r

Ie
2e

3e
4e
5e

prijs
prijs
prijs
prijs
prijs

maart

B.
E.
S.
O.
S.

1971

2170
1701
2481
0346
4006

W|

JJ

%

W\

bb^^bß^

B 'J
contante aankoop van 2 gallon
Antilliaanse verf ontvangt U gratis in de
'
kleur van Uw keuze 1/4 gallon extra

MADUKO
*V o%XT HOUTLOODSScharloo-Tel.
13000

CARIBBEAN HARDWARE
Roodeweg
Tel. 23864

DONDERDAG 11, iOM 7.00 & 9.00 N.M.
VRIJDAG 12, ZATERDAG 13 ZONDAG 14 OM 9.00 N.MFOX presenteert PREMIERE van een super-produktie i"
COLOR. Een eenzame vrouw, op zoek naar haar een"
MILAAN tot het Kremlin en de Oekraine!

l(

(

■
fnastro& M

I

I

In het Engels, met Spaanse tekst. KLEURENENTREE: Fis. 2.50

.é

BO^X

OPENBARE

VERKOP^

m
Op woensdag 7 april 1971 des voormiddags om 10 uur zal t
van de ondergetekende notaris of diens. plaatsvervanger)

ol*^

**N
kantore aan de Kerkstraat 11-A, alhier, krachtens
VVetb<*
/*
volmacht ex artikel 1203 van het Burgerlijk
e
Nederlandse Antillen in het openbaar aan de meestbeö*

a..een perceel grond, ter grootte van 385m2, gelegen in he yjss A
van Curacao, op "Cher Asile",-kadastraal bekend als fit d»
Afdeling Stadsdistrict Sectie A nummer 1650, met
.e\ f
gebouwde plaatselijk bekend als Wageningenstraat 3-A",
het
tot
31
een
lopend
erfpachtsrechtop
b.
december 2015
P^"Cy
bekend als Blok I kavel nummer 1 van het verkavelingsp 1 qsTi
ter grootte van 401m2, gelegen in het stadsdistrict
omschreven in meetbrief nummer 230 van 18 december
daarop staande opstal plaatselijk bekend als Roraimaweg po^ s,
c.het tot 30 maart 2020 lopend erfpachtsrecht op een perc
1
"Buena Vista", in het tweede district van Curacao, tef
550m2, omschreven in meetbrief nummer 14 van 13 J .
met de daarop staande opstal, plaatselijk bekend als BeQu
■

KIJK ONDER DE DOPPEN

WmTW^WmySot:

BOV^/

£

B

GRATIS
een

.jjl1

(ZONNEBLOEM IN DE STEPPE)

per

Tel.:

*

Sun/lowfer

Koel- Vries & Algemene Lading

SOUCIS"

3S7s°

MAANDAG 8, DINSDAG 9 OM 8.00 N.M.
UNIVERSAL presenteert een interessante film, in PANA
TECHNICOLOR.
DE FILM VAN HET JAAR.
bG
DEAN MARTIN BURT LANCASTER SEAN SEBt*

Lonen

MAANDAG

"SANS

TFI F FOONNTTMM ER

In het Engels, met Spaanse tekst. KLEUREN,
ENTREE: Fis. 2.50

ANTILLIAANSE LUCHTVAART MAATSCHAPPIJ

Fam. Eddy Romijn-Crichton
Fam. Edgar de Jongh-Romijn
Fam. Elio Romijn-Craane
Fam. Jacques Jonkhout Romijn
Mej. Henriette Romijn
Mej. Lelie Daal
Fam. Jacobo Palm-Snijdars
Fam. Arturo de Jongh-Snijders
Mevr. de Wed. Clarita Romijn-Snijders
Hypolito Gomez
Fam. E.E. Stassart van Delden
Fam. R.A. Sprock-van Delden.

Gediplomeerde kapster

<j|.»

BOV^X

"AIRPORT"

typen.

Snel, doch accuraat typen zijn vereist. Telefonisch melden voor
afspraak op No. 81059, Personeelszaken, Curacao.

Mevr. ds Wed. Constancia Romijn-Snijders
Fam. Henk van Delden-Romijn

*"

vraagt voor spoedige indiensttreding:

en Typediploma, voor

Wij nodigen U uit tot de teraardebestelling welke zal
plaatsvinden op dinsdag, 9 maart om 4.30 uur vanuit het
Sterfhuis El Tributo (Otrabanda) naar de R.K. begraafplaats aan
de Roodeweg.

«uitslf r, Puls;en, Bloedvinnen, Steenpulse» Ringwurmen in het gezicht of op
«et 1U haam te genezen. Zoo niet, geld
terug Vegen het ledige pakje. Vraagt nog
beden Uw apoM<aaA«lA«n««
theker naar
niAOaerin Nixoderm. D.
»arantis beschg»n »-»-»-»-«
Huiaiiekfea ennt U.

j

JONGE
KRACHT
VR.
in bezit MULOlicht administratief werk en

stervenden.

'

cX

ii. 9JiJXSJt.UJiSLSLSUUÜLSLSLUJSJLi

in de ouderom van 73 jaar voorzien van de H. Sacramenten der

Singapoor schurft, Dhoby-schurft. TJ raakt
deze kwaal niet kwijt, tenzij U de kienen
verwijderdt. Een nieuwe ontdekking,
Nixoderm genaamd, maakt binnen minuten een einde aan de Jeuk, doodt d«
kiemen in 24 uur en maakt de huid
zacht
glad en gaaf In 8 dagen. Nixoderm Is zoo
"uccenrijk, dat het wordt gegarandeerd
Ce hu d, niet alleen van de voeten, maar
ook *. hardnekkigste gevallen van Hui-

J

AIRCONDITIONED

l IJÏMTJ Jfl l lkß jll Dfi\j ÉDJ '4

Voef uitslag

j*\

■

° Jonkheer

FORIEM & DIOKOOR

"

Journey t0the

Hij

MAANDAG BOM 7.00 & 9.0° N

I

CONCERT

%P
W

CHRISTOPHER LEE

IVI M »M«\ 111Fil

WHN DINOSAURS RULED THE

"THE BLOODY JUDGE"

Engels, Spaanse tekst
Fis. 0.75
BOVEN 18 JAAR
DINSDAG 9:

1

Een sinistere griezelfilm

THE LAWYER

Met Arme Talbot en Dominique Prado
de 3 hippies Een jong meisje dat L.S.D. neemt raakt in verwachting,
5
Complicaties? Conflict?
verschil in generaties doet zich gelden.
Een prachtige film.
f-2SO
BOVEN„ 18 JAAR.
.BBBBBB^BBBBBBi
■■B—^a.Bß—j^a—^
"' ' " '
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MAANDAG 7 & 9 P.M.

PARAMOUNT presenteert een
interessante film. KLEUREN.
BARRY NEWMAN DIANA MULDAUR

BJ«^>

MAANDAG

1

blijft meedoen aan onze
Super sensationele campagne

10 JAAR AMSTEL BIER
WIN EEN AUTO
EN VEEL GELD
met onze maandelijkse

campagne

I

Volgende trekking vindt plaats op 2 april 1971.

De veüingscondities liggen acht dagen voor de veiling ter
kantore van de ondergetekende.
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