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NPS'ers vragen koerswijziging:

Arrons politiekvoering

zeer schadelijk
tot de NPS, waarbij U niet
toetrad tot de politieke partij
van Uw vrienden, hebt ü vliegensvlug carrière gemaakt in de

NPS.
Toen u er eenmaal in de top
wBs hebt u alleen maar afgebroken In de NPS. U hebt het
partijkantoor, dat ü bent
komen aantreffen, afgebroken
en een niet onderhouden stenen muur in de plaats gezet.
Vanaf Uw voorzitterschap van

in een open brief aan de voorzitter van de NPS, de heer Henck
die zich NPS-ers van de eerste
Arron, hebben 11 NPS-ers
linie der onderafdelingen noemen
een dringend beroep gedaan op de premier af te stappen van de ondoelmatige poiitiekvoering.ln de brief wordt gezegd
"Wij constateren evenals vele anderen, dat er constante
wrijvingen, botsingen, verzet in allerlei nuances, in het land
[zijn in het bijzonder in de NPS, die aangeven, dat er een
onjuiste politiek of ondoelmatige politiek door U gevoerd
wordt. Uw politiekvoering binnen de NPS is zeer schadelijk
voor de partij. Reeds jaren vanaf Uw voorzitterschap zijn er
conflikten
wrijvingen,
binnen
partij
de
die steeds grotere vormen aannemen. Al deze soort zaken remmen de vooruigang van de NPS. Misschien, dat enkele van Uw
vrienden materieel zijn vooruitgegaan maar de gewone NPS-er,
de gewone volksman of volksvrouw is achteruitgegaan.
--
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VLIEGENSVLUG
CARRIERE

Dejaartij zelve Is door Uw

beleid als niet

gekozen voorzitter achteruitgegaan en gaat
ziender ogen achteruit. Na Uw
toetreding in de zestiger jaren

Fernattcles

Feestaktie
TOT 31 DECEMBER.
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1 kleine

fles

whisky, 1 kleine
fles Poker rum, 6 mokka
kop/es en schotels,2 mixing

i

bowls en 1 doos sigaren
KA DO bij aankoop van een

KELVINATOR KOELKAST
van 6

9 cub fa

1 grote fles whisky, 1 grote fles Poker rum, 1
fles
Poncho campos, 6 mokka kopjes en schotels, l Colorex schaal, 2 stopflessen en 1 doos sigaren KA DO
bij aankoop van een KELVINATOR KOELKAST
van 12 t/m 25 cub ft.
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Fer»andes
Groene Gevel
Klipstenenstraat

het hoofdbestuur hebt U bij
de algemene verkiezingen het
zijn
NPS
terrein
met
zaal niet als centrum van de
politieke propaganda willen
gebruiken, maar het partijkantoor van een andere politieke partij. U hebt de statuten
van de partij niet willen eerbiedigen en hebt U zeker in de
NPS gekozen voor ondoelmatige politiek-voering. U hebt
geen gebruik willen maken van
de talloze deskundigen op verwetenschapsgebieschillende
den die binnen onze partij
zijn, maar U hebt gekozen
voor vrienden die U moeten
adviseren over zaken buiten
hun vakgebieden.

PARTIJRAAD MOCHT
NIET FUNKTIONEREN
Aan de voor-avond van de
verkiezingen
van
algemene
1973 hebt U ons als leden van
de voorste linie van de onderafdelingen van de NPS uitgenodigd voor een vergadering
in Uw woning aan de Gravenberchstraat.
Op die vergadering hebt U
ons gewezen op de vijand van
buiten die een gevaar is voor
de NPS. Wij hebben toen begrepen, dat hoewel U de statuten van de partij wilde naleven, het betekenen zou, dat
de vijand van buiten af de gelegenheid zou krijgen onze partij te schaden.
Op grond hiervan moesten
wij meemaken, dat de partijraad niet mocht functioneren.
De partijraad, die ondermeer
tot taak heeft voorstellen te
zenden aan het congres voor
candidaatstelling
van parlementariërs moest terzijde worden gesteld. Wij hebben daaraan medegewerkt, omdat de situatie kort voor de verkiezing deze opstelling van ons
eiste, hield U ons voor. Deze
zelfde werkwijze van candidaatstelling hebt U gehanteerd
in 1977 toen wij afscheid
moesten nemen van de PNR.
Ook toen hebt U ons opgeroe'
pen om in de mooie vergaderzaal van de Raad van Ministers bij Algemene Zaken met

U te vergaderen. U hebt toen
mandaat van ons gevraagd en
verkregen om buiten de partijraad vergaande politieke beslissingen te nemen. Indien U geen
mandaat zou krijgen om buiten
de partijraad om vergaande
politieke beslissingen te nemen,
dan zouden "todo bare partijen" grote politieke voordelen
halen ten koste van de NPS,
hield U ons ook voor. Ook
toen hebben wij medegewerkt
om de statuten van de partij
te verkrachten. Maar nu, wensen wij dat niet meer te doen.
U BLIJT STEEDS
MEER JOKKEN
Wij kunnen niet blijven meewerken, dat U de statuten vertrapt. Wij kunnen niet blijven toezien, dat U steeds
verder afwijkt van de NPS
politieke lijn. Inplaats van dat
U de laatste mogelijkheid van
hergroepering van de NPS'ers
aangrijpt en alle oude veten
over boord gooit en alle
NPS'ers weer het gevoel geeft,
dat zij geteld worden, blijft
U steeds weer jokken en allerlei foefjes bedenken om hen
om de tuin te leiden. Groot
en klein durft U die een van
de hoogste posities bekleedt
publiekelijk via elk communicatiemedium dan ook leugenaar te noemen. Onze partij
wordt door al deze soort dingen geschaad. U draait steeds
met alles en denkt dat de tijd
altijd U gunstig zal zijn. Vergelijk U niet met de Romeinse bevelhebber Fabius, die door
te dralen de Carthageners ruim
200 jaren voor Christus versloeg en de bijnaam kreeg van
Fabius de Draler. Houdt U op

laat de NPS haar oude
glorie herwinnen. Houdt U op
en laat alle partij-organen functioneren. Houdt U op en laat
de statuten van de partij
werken. Houdt U op en maak
gebruik van alle deskundigen
van binnen de partij en van
buiten de partij. Houdt U op
en laat de democratie ook in

_I_T

de NPS werken."

Aldus een open brief ondertekend door 11 NPS'ers van ete
eerste linie der onder-afdelingen van de Nationale Partij
Suriname t.w. C. Flu, H.
Belliot, J. Heeswijk, B. Hu*
bers, L. James, F. Stekkel,
C. Smelz en anderen.

Perskonferentie
Arron over CLO

Minister-president
Henck
Arron houdt vandaag in verband met de gehouden en nog
te houden akties van de Centrale Landsdienaren Organisatie
(de CLO), een perskonferentie.
De CLO heeft vorige week
zaterdag een massameeting gehouden omdat de regering
haar toezeggingen gedaan in
het CLO-akkoord over vergoeden van de geneeskundige kosten, niet is nagekomen.
CLO-voorzitter Rusland verweet de ministers Van Genderen en Goede verwaarlozing

20

van de landsdienaren, daar eer»
jaar na tekening van het akkoord, er nog steeds geen
maatregelen zijn getroffen opdat de landidienaren hun ziektekosten gerestitueerd kunnen
krijgen.
Teleurgesteld was Rusland
over minister VBn Genderen
die zichzelf de Vader der
's Landsdienaren noemt.
De CLO zal tot hardert
akties besluiten indien niet op
korte termijn de regering iet»
(Prinfo)
van zich laat horen.

Jaar drukkerij
Lionarons

Maandag aanstaande ( 10 december ) herdenkt Drukkerij Lionarons, waar al even zoveel jaren de Vrije Stem gedrukt wordt, haar vierde lustrum oftewel haar twintigste
verjaardag.
In de geschiedenis van het drukkerijwezen Heeft dit
bedrijf haar iporen ruimschoots verdiend, niet in het minminste was dit te danken aan bezielende inzet van de Immer
ondernemende eigenaar die op een van hem bekende dynamische wijze er voor gezorgd heeft dat maandag de werkne-

mers van Drukkerij Lionarons dit heugelijke feit met veel
plezier kunnen herdenken.

DiREKTIE, STAF en PERSONEEL van
FERNANDES VERENIGDE BEDRIJVEN N.V.
maken het tragisch overlijden bekend v
trouwe medewerker

SEWDAS RAMPERSAD
op de leeftijd van 34 jaar. In leven was hij werk-

zaam bij FERNANDES NICKERIE
Aan de nabestaanden onze innige deelneming.
-
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Venetiaan ontving Guyanese
studenten

HALF-FLORA KRIJGT

GEZONDHEIDSCENTRUM
Nog voor het einde van dit
jaar zal de nieuwe wijk HalfFlora een gezondheidscentrum
rijker zijn.
In het Amos-centrum komt
een kliniek annex apotheek.
De bevolking van Half-Flora,

Bams-projekt, Leysweg en Marowijne projekt hoeven dan
niet meer naar elders toe voor
hun medische behandeling.
Als arts zal in het nieuwe

gezondheidscentrum optreden
Dr. Jankipersadsingh, terwijl
de apotheek beheerd zal worden door apotheker Lichtveld.
(Prinfo)

WILLY 'S STORE
KEIZERSTRAAT NO. 183
i
jüw adres voor Brood, Koek, Gebak en Ice Cream van
iFernandes. Voor alle dranken en alle levensmiddelen,
inclusief PANKLARE KIP, VERSE ZEEVIS, w.0.:
Koebie, Ban-ban en Blaka Tere. Voorts gezouten vis,
bakkeljauw en alle grutterswaren.
BELEGDE BROODJES EN ALLE PRODUKTEN VAN
DE MELKCENTRALE!
Verse melk voor slechts 45 cent per liter.
•
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dagelijks verkrijgbaar bij:
WILLY'S STORE- KEIZERSTRAAT No 183-

Met lachende gezichten verlaten de

menien
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"Onderdelen zaak

"

VAN

Tropical Motors
Foto: Minister, Drs. Ronald Venetiaan krijgt mede namens de overige studenten uit ons buurland een geschenkje aangeboden.
(Foto

Minister Drs. Ronald Venetiaan van Onderwijs en Volks-

opleidingen

ontwikkeling heeft maandag
Mn groep studenten uit Guyana ontvangen. Deze groep beitaat uit tien man. Ze zijn
•tien verbonden aan de "Lilian Dewar College of EduIcation for fecunriary "'"eachers" vergelijkbaar met onze
V.O.J.
De groep kwam voor een
ttudiebezoek in Suriname aan
•n staat onderleiding van de
docenten Mri. Elvis Charles en
Mr. Milton Drepaul.
Deze studenten specialiseren
zich allen in de vakken Engels
en Spaans of Wiskunde. Zij
zijn opgevangen door het Instituut voor Opleiding van Lera(1.0. L.) en zijn
ren
ondergebracht in het gebouw
bij het George Streepy Sta-

De nu in om land aanwei* de
zige groep studenten
derde die in dit verband Suriname bezoekt.
Inmiddels hebben twee studenten-groepen uit Suriname
een studiebezoek aan Guyana
afgelegd.
De minister
nister van Onderwijs en Volksontwikkeling, Drs. Ronald Venetiaan, had het nut van deze
vorm al gauw ingezien: Deze
wederzijdse bezoeken kwamen
dan ook tijdens zijn zittingsperiode voor het eerst op gang
Tijdens de ontmoeting met
de studenten liet minister
Venetiaan zich door de Guyanese docenten en studenten
informeren over o.a. het vakkenpakket, het programma, het
niveau en de duur van hun
opleiding.
Ook toonde onze minister
van Onderwijs en Volksontwikkeling belangstelling over de
taalproblemen binnen het Guyanese onderwijs.

dion.
Bij de ontmoeting met

minister Venetiaan waren
voorts aanwezig, Mevr. Dra. E.
Essed—Fruin (direktrice 1.0.L.)
#n de docenten W. Udenhout
•n A. Kramp.
UITWISSELING
Dit bezoek vindt plaats in
het kader var. de "uitwissellngs samenwerking" die er tusl«n het 1.0.L. en vergelijkbare

i
I
I

I

in

Guyana

be-

staan.

NATIONALE TAAL
Ingaand op de situatie in
eigen land merkte de beleidsmaker op: "Sommigen zijn
van oordeel dat Engels onze

:

MINOV-PD)

nationale taal moet zijn. Ik
weet nog niet of wij die kant

Minister Venetiaan informeerde de bezoeker» voorts

moeten opgaan en zo ja, binnen welke termijn. In elk geval bieden wij ook op school
en via het Talen-lnstituut de
mogelijkheid om goed Engels
te leren".

dat wij vier jaar geleden in
Suriname van start zijn gegaan met de V.O.J.
Mogelijk dat er in dit geval
ervaringen kunnen worden uitgewisseld.

Iran vraagt Moskou
om morele steun
MOSKOU
De ambassadeur van Iran in Moskou,
Mohammed Mokri, heeft dinsdag op een persconferentie in
de Russiche hoofdstad gezegd
—

dat de Verenigde Staten het
risico lopen zich te schande
te maken in een confrontatie
met 'zo'n klein land' en hij
waarschuwde dat Iran weieens
een nieuw Vietnam zou kunnen worden.
De ambassadeur zei dat hij
Andrei Gromiko, de Russische
minister van Buitenlandse zaken, maéndag in een onderhoud van twee uur had gevraagd om morele steun van de
Sowjet-Unie en dat hij er
zeker van was dat dit ook
gebeurde.
Op vragen van journalisten
antwoordde Mokri dat het

thema van de gijzeling in Teheran bij zijn gesprek met
Gromiko niet wa» aangeroerd.
De ambassadeur noemde deze
zaak een binnenlandse aangelegenheid. Hij sloot tevens een
mogelijke Sowjetrussische militaire steun of interventie in
Iran uit, zeggende: „We hebben
geen enkele militaire hulp
van anderen nodig. We vertrouwen op ons zelf, maar
we zoeken natuurlijk wel morele steun".
De ambassadeur noemde
zijn gesprek met Gromiko
'broederlijk, constructief en
oprecht'. De betrekkingen tussen zijn land en de SowjetUnie ontwikkelen zich naar
zijn woorden in 'de beste

In verband met de modernisering ( Full Airco

)

20X Korting

op
alle onderdelen

Niet alleen Isuzu Mazda
Datsun of Toyota,
-

U vindt bij ons alle
onderdelen van de
andere merken
Deze speciale aanbieding eindigt op 31 december.

N.V. TROPICAL
MOTORS
Hoek Prinsen en
Rust en Vredestraat

Wij hebben steeds

in voorreed

perspectieven'.

CHUBB.

Brandkattan, Brandvrij*

is in volle gang
ONTVANGT
BEHALVE PRACHTIGE KADO 's ÓF KORTINGEN
lEDERE KOPER OOK NOG EEN MOOIE
,

SANYO OF SIGNALY Caiender
ALLE HUURKOOP DEBITUEREN DIE TIJDENS DE AKTIE
PERIODE AFLOSSEN
ONTVANGEN NATUURLIJK OOK EEN
,

Caiender
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ART METAL:
Kantoorkaatan: 2,3 tn 4 ladan;
Cupboard, Boakankaatan.
VAN STOLK& REESE:
Orukkarij papiar, Stroboard, Standlpapiar,
AH» matan anvaloppan.
MOORE:
Katting formuiiaran, Etikettan, Spiitmaohinas, enz.
S.C.M.:
Typemachines, Copieermechinat, Papiervernietiger!.

VERDEROP BESTELLING
VOOR CONFECTIE BEDRIJVEN:
Cotton Wove-in tabali.

Devnan Agencies Ine
TOURTONNELAAN 72-TELEFOON: 76655-7665#»
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'Een ander Braziliaans 'wonder':

Vijftigduizend kinder prostituees
Minder dan drie jaren geleden verbood de Braziliaanse censuur de vertoning van de film "Iracema". Irecama, "de maagd met
de zoete lippen", is de titel van een klassieke roman van de
schrijver Jose de Alencar. Maar deze film gaat over een jong meisje uit het Amazone gebied dat verleid was door een truckchauffeur en daarna gedwongen werd tot prostitutie.

ogen te sluiten voo r deze praktijken, zelfs waar het gevallen van verkrachting betreft.
Als deze meisjes zwanger raken, worden ze ontslagen en
blijft er voor hen geen ander
alternatief over dan de prosti-

bloedarmoede, tuberkulose en
natuurlijk geslachtsziekten."
Op diezelfde vergadering
van de Verenigde Naties, werd
ook een ander rapport besproken dat vermeldde dat er in
Brazilië ongeveer achttien miljoen jongeren zijn, jongens en
meisjes, die door hun ouderi
zijn, vernamelijk
vesrstoten
onder druk van ekonomische
omstandigheden.
Op een totale bevolking van
120 miljoen, zullen 18 miljoen
jongeren de militaire leiden
nauwelijks enige aanleiding tot
bezorgdheid schenken
laat
staan deze 50.000 kinderprostituees. Hun zorg gaat immers
alleen maar uit naar het image
van het 'wonder' en niet voor
niets introduceerden zij na hun
machtsovername de slogan:
'Brazil, love it or leave it".
(Prensa Latina)

tutie."
een taboe in Brazilië en er zijn nog vele andere
taboes die de andere kant van de medaille van het Braziliaanse
'wonder' en de realiteit ervan laten zien. Daar is bijvoorbeeld een
schaamteloze en half-openlijke rassendiskriminatie tegen negers
wat eigenlijk het grootste nationale taboe zou moeten zijn ware
het niet dat dit te zeer bekend was in maatschappelijke sektoren
en niet erg geapprecieerd wordt.
Door onthullingen van respektabele internationale organisaties, heeft deze informatie zijn weg gevonden naar de Europese
kranten en begint langzaam door te dringen tot de Braziliaanse
bladen, de kleine wel te verstaan.

i

Oorzaak enorme
armoede
Een partikuliere Britse hulporganisatie, de OXFAM,
heeft onlangs publiekelijk de
beschuldiging geuit dat er ongeveer vijftigduizend kleine
meisjes van tien jaar en iets
ouder zijn in het noorden
van Brazilië, die gedwongen worden tot prostitutie. Deze meisjes komen van het
platteland, waar een enorme armoede hen het ouderlijk huis
uitjaagt.
Sommige meisjes trekken
naar nabij gelegen dorpen, zuiver en alleen omdat ze honger hebben. Daar worden ze,
terwijl ze werken als dienstmeisje of bediende, verleid of
verkracht om daarna, als ze
zwanger zijn geworden en bevallen, de bordelen in gestuurd te worden waar ze wel
moeten werken omdat er voor

hen geen andere mogelijkheid
is in het levensonderhoud voor
hun kind te voorzien.
Anderen worden door hun
ouders rechtstreeks verkocht
aan handelaren in meisjes van
van tien tot dertien jaar oud
voor wie twintigjarigen "te
oud" zijn.
Sociaal werkster Jane White
heeft op verzoek van de
OXFAM dit probleem in
noord-Brazilië bestudeerd. De
resultaat van haar onderzoek
zijn al verzonden naar de
subkommissie voor Mensenrech
de Naties. Volgens Jane White
is dit probleem gedeeltelijk te
wijten aan wat zij noemt 'het
flagrante mannelijke chauvinisme volgens welk het gepast
en korrekt is voor mannen
te doen en laten wat ze willen, terwijl nette vrouwen
kuis als kerkweduwen thuis
behoren te zitten'.

BRAZIL: LOVE IT
OR

LEAVE IT
In de bordelen zijn deze

meisjes

overgeleverd aan de pooiers en
madams die van de zeer hoge
prijs die de klant moet betalen ook nog de kosten van
huur, voeding en kleding van
de meisjes aftrekt. Deze kinderen lijden daarom vrijwel
allemaal aan
ondervoeding,

Brosil.
The alternative.
t

Foretgn trade
In 1970. Brazil'sexports
were volued at 2 748
billion dollars In 1977
mey "»ched the figure ol
2 39 öllllon dol, rs
«noMexcmpteot
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Deze foto toont de armoede in Brazilië. Een van
de gevolgen hiervan is het verschrikkelijke feit dat nu
ongeveer 50.000 meisjes van nauwelijks tien jaar oud
gedwongen worden tot prostitutie in noord-Brazilië.

Tolerante
autoriteiten

De kinderprostituees zitten
gevangen in een schulden systeem waarin ze als tegenprestatie hun diensten moeten
aanbieden. Ze ontvangen maar
een klein deel van wat ze
ongeveer 66 cent
verdienen
per cliënt
terwijl de rest
van het geld in de zakken van
de bordeelhouder verdwijnt.
Daar komt dan ook nog
bij dat deze meisjes per dag
vier dollar moeten betalen voor
hun kamer in het bordeel,
wat hen dus noodzaakt zoveel mogelijk mannen aan te
trekken.
In het rapport van Jane
White staat ook dat officieel de prostitutie in Brazilië verboden en dus illegaal
is. Er zijn echter ongeveer een
miljoen vrouwen van alle leeftijden hierbij betrokken. Dit
gebeurt met tolerantie en tot
bevrediging van de autoriteiten
wiens werk het is dit tegen te
gaan.
De handel in meisjes bezorgt
de organisatoren van deze
business een grote ekonomische macht en zoals gebruikelijk omvat ze een netwerk
van nationale en internationale
kontakten. Politie korruptie,
een niet effektief rechtssyssteem met verouderde wetten,
tolerante rechters en machtige relaties vergemakkelijken
deze werkzaamheden.
-

—

52 Miljoen

Veel jonge meisjes worden verkocht door hun
ouders aan mannen in dienst van de handelaren in
meisjes en vrouwen.

-

ki nde ren
uitgebui te
ar b eide rsk lasse
In het Franse weekblad 'Le

Monde' is hierover geschreven
door de journaliste Isabelle
Vichniac. Zij heeft een verslag gemaakt van de vergadering van de VN-kommissie voor
Mensenrechten die het onderwerp slavernij op de agenda
had staan. Op die bijeenkomst
werd door de Internationale
Arbeiders Organisatie, de ILO
naar voren gebracht dat er
nu 52 miljoen kinderen zijn
die werken onder omstandigheden vergelijkbaar met die
van slavernij en een uitgebuite arbeidersklasse vormen. Dit
is bewezen in vele landen,
zowel uit de geïndustrialiseerde
als de onderontwikkelde wereld.
Isabelle Vichniac zegt in
haar artikel dat geen van de
rapporten die op deze vergadering behandeld werd, zo aansprak als dat over de kinderprostitutie in Brazilië. Dit bewuste rapport vermeldt de
"talloze jagers die systematisch
jonge meisjes selekteren uit
de meest verpauperde delen
van de samenleving, en zij
die ouder zijn dan veertien
jaar als "te oud" bestempelen.
De misère op het platteland
van noord-Brazilië is zó groot
dat deze jagers meestal wel
vinden wat ze zoeken. De kleine meisjes die op een dergelijke manier verlaagd worden
tot slaaf, zijn de meest hulpeloze slachtoffers.
Het artikel van Vichniac vervolgt: "Enkele van deze meis
jes hebben het "geluk" in
dienst genomen te worden
door welgestelde
families.
Maar evengoed moeten zij ook
daar lange uren maken en
verdienen ze zo goed als
niets. Bovendien zijn ze overgeleverd aan
de seksuele
/vensen van hun meesters en
diens zonen. De vrouw des
iuizes heeft

de aewoonte haar

estimated

lo 9

;non
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wiilfindlhatnoofher

country offers more possibilities or greater resources

tfie lorgest Brozilion bonk Boncodo Brosil.

business.
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AMSTERDAM ANTOMGASTA ASUNCION BOGOTA« BRUSSELS BUENOS AIRES CARACAS CHICAGO COCHABAMBA COLON CONCEPCION • FRANKEURT GENEVA • GUANO CAYMAN HAMBURG LAGOS LA PAZ
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INFORME ESPECIAL. a monthly
v
magazine and supplement
\
to the directory.
moves
which
pace and is designed to bring
to your attention new
development in this field.
In harmony together. they will
make the Brazilian industrial
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beat well-known abroad.
step and use
Join in. get
these instruments to the full potential
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Werkgroep Bestrijding Milieubederf
opgericht
Om het ophalen en verwerken van huis-, erf-, straat-, en
bedrijfsafval te moderniseren,
is opgericht de werkgroep "Bestrijding Milieubederf".
Door coördinatie van de diverse overheids- en particuliere
diensten op dit gebied, kan dit
bereikt worden.
De werkgroep zal de min. adviseren over maatregelen om mi
lieubederf tegen te gaan. Gedacht wordt aan het bestuderen van het ophalen en verwerken van de verschillende
soorten vuil.
In de werkgroep Bestrijding
Milieubederf hebben zitting Ir.

R.

van

Niel, hoofd

Waterbouwkundige afdeling van het
ministerie van OW & V, Mr. C.
Ramdhanie, jurist op het ministerie van Justitie en Politie, Ir.
R. Rahjietsingh, hoofd Sanitaire Inspectie op het ministerie van Volksgezondheid, J.
Sariman, hoofd van de Dienst
Beplanting op het ministerie
van Distriktsbestuur, A. Tjon A
Kiet, distrkts-commissaris van
Paramaribo, J. Leeflang, Ambtenaar ter beschikking op het
ministerie van Financiën, en H.
van Eer, hoofd van de afdeling
Volksvorming op het ministerie
van Onderwijs en Volksontwikkeling.
(Prinfo)

Half afgebouwde huizen en duizenden woningzoekenden. Een grove vorm van milieu-bedervend
(Foto: S. D, Lie Then F ie)
beleid.

Ons huis staat er midden in

Te Tourtonne IV werden deze week de dakpannen van het mislukte Soera-woningen projekt opgeruimd.
Materiaal dat ooit voor duizenden guldens werd aangeschaft, wordt hier als oud vuil weggebulldozerd.
(Foto: S. D. Lie Then Fie)

"Schoonheid maakt
luidt
een gezegde dat zo
te zien nog niet tot
vervelens toe herhaald wordt hier.
vriendschap",

Welcome in my neighbourhood

Wat doet de ophaaldienst van Economische Zaken? Niet veel als
stand aan de Waterkant met rommel zien.

we de

Cis-

Nog een opname van het CIS-emplacement
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Drielsma weg bij LVV
Donderdag 6 december jl. hebben minister staf en personeel
van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij afscheid genoemen van onderdirecteur Dienst Landbouw de
heer J. A. Drielsma Msc.
De heer Drielsma, gaat per
november
naar de Stichting Experimentele Landbouwbedrijven.
Met veel lof werd de arbeid die hij gedurende zijn
ambts-periode op LVV heeft
verricht gememoreerd op de af-

van een geschenk aan
na men nog enige tijd
het genot van een koele
bij elkaar bleef.

ling H- Rommy en de personeelschef dienst Landbouw de
heer V Heymans.
Het personeel bood hier-

9

waar-

onder
dronk
(APD)

LIBIE VERGOEDT
V. S. SCHADE
WASHINGTON
De regering heeft de Verenigde Staten
donderdag laten weten dat zij
de schade zal vergoeden die
zondag is aangericht in de
ambassade van Amerika in Tripoli, toen zij door pro-lraanse
betogers werd bestormd, zo is
van officiële zijde in Washington vernomen.
De Amerikaanse regering
had donderdag haar diplomatieke bedrijvigheid in Tripoli
opgeschort en gedreigd met
verdere stappen, tenzij de Li-

scheidsbijeenkomst. De scheidende onder-direkteur zal zich
voornamelijk gaan richten op
de ontwikkeling van de Veeteelt bij de SEL.
In aanwezigheid van zijn
echtgenote werd de heer Drielsma toegesproken door de
minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij Ing. J. Kasantaroeno, directeur LVV, Ir.
H. Lionarons onder-directeur
dienst Landbouw, Ir. A. Sjauw
Koen Fa, onder-directeur Agrarische Planning en Ontwikke-

Het Nationaal Ballet

Suriname

Minister Kasantaroeno spreekt de scheidende Onder-direcvan LVV, de heer J. Drielsma toe op de afscheidsbijeenkomst. Van links naar rechts minister Kasantaroeno, Ir. H.
Lionarons, Ir. A. Sjauw Koen Fa, de heer Drielsma en echt-

Thalia

genote.

°p

12 december
zesde op Vrijdag
14 december
zevende op Zaterdag 15 december

(APD)

Woensdag

voor de vrede heeft gekregen
voor haar werk onder de armen, had het Noorse Nobelcomité gevraagd het geld dat
aan het diner zou zijn besteed,
ten goede te laten komen aan
de armen in de wereld.

Moeder Teresa:
GEEN DINER NA

UITREIKING
NOBELPRIJS

Toegang SF 5. 00
:

OSLO
Er komt geen
officieel diner na afloop van de
uitreiking van Nobelprijs
zen voor 1979 in Oslo. Moeder
Teresa, de non die de prijs
-

Kaarten verkrijgbaar bij Optiek Ninon, Optiek Lieuw Fat
de Hoeksteen en de Conciërge van Thalia.

HENRIWINTERMANS

v

Een Nederlandse sigaar, met na 75 jaar nog steeds
hetzelfde principe: "Hoge kwaliteit,
voor een betaalbare prijs."

/

yÊLj
WL

;

ƒ

D« kloine sigaar, mat da verrassend
milde smaak, dia zoveel voldoening

j

—

fI

I;

HENRI WINTERM A

...iiji»!|

j

/

:

De wereldbekende sigaar uitgevoerd met
een elegant ivoren mondstuk, die het
roken aangenaam maakt. Vrouwen

'

ƒ

C

J

NSjll

pjfpffl; WfNTERMANS J

Algemene Ledenvergadering
op Zondag 23 December a.s
aanvang 10 uur in
het Bondsgebouw

AGENDA:
1 Opening
.

De direkteur van het rt'obelinstituut, Jakob Sverdrup, zei
woensdag dat het comité heeft
besloten gevolg te geven aan
het verzoek van Moeder Teresa. In plaats van het diner
zal een informele ontvangst
plaatsvinden. Moeder Teresa,
die zaterdag in Oslo aankomt,
zal op 10 december de onderscheidingen
ontvangst
in
nemen die gepaard gaan met de
Nobelprijs voor de Vrede. Zij
zal het geld gebruiken om
meer tehuizen in te richten
voor lepra-gezinnen en andere
behoeftigen.

j

CAFÉ CRÈME:

CAFÉ CRÈME TiP

Surinaamse
voetbal bond

teur

brengt haar vijfde voorstelling in

bische regering de verantwoordelijkheid voor de aanval zou
aanvaarden en garanties verstrekken voor de toekomstig#
veiligheid van het Amerikaanse
ambassadepersoneel.
De hoogte van de Libische
vergoeding zal in onderling
overleg worden vastgesteld, aidus de officiële kringen in
Washington. Zij voegden eraan
toe dat het niettemin waarschijnlijk was dat de diplomatieke staf van de Verenigde Staten in Tripoli zou
worden teruggebracht van 12
tot 10 leden.

2. Notulen dd 18 Maart
3. M ededelingen
.

4 Aanvulling
Hoofdbestuur
.

5 Rondvraag
.

6

.

Sluiting

'

SLIM PANATELLA

:

Een moderne sigaar, voor de man die "in" is.
lets speciaals dat gretig wordt geaccepteerd

HALF corona

:

'"'M'"—'—we—De

vj|

naam zegt t al: een halve Corona.
Een milde sigaar met een fijné aromatische smaak.
Persoonlijke favoriet van de heer Wintermans.

lui»»****'

voor kerst en nieuw hebben wij
tientallen kaarten, kom maar uitzoeken.
i
€€

I
'

:

De favoriete sigaar in vele landen.
Een van HENRI WINTERMANS fijnste sigaren,
qua vorm en smaak.

I

.5...

!

i

b^gHaH|^^p

-==1

i

i

■

SENORITAS

KERSTEN BOEK

We leveren alle onderdelen voor

/sfeg\

SI

■

ENRI WINTERMANS

HANDELMIJ

S/f

DER VOET N.V.

Waterkant 36-38

'The International Cigar'

/

JrfC\

lilK

:

Amerikaanse auto's, graafmachines, lasaggregaten,
\ sc ' leeP s diesel motoren, combines, tractoren etc.
Verder lederen wij uit voorraad
Petter diesel lichtaggregaten, lasmachines
Jonsereds motorzagen

Twy

ji///' i
ïr !f /

ffi
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PWO op raadsvergadering
jubilerende Clat
lings- (bevrijdings) model, dat
stoelt op democratische beleids
vorming op drie terreinen: de
politiek, de productie en de
consumptie.
Alleen het volk kan het volk
redden: de bevrijding van
dictatuur, economische en culturele overheersing moet van
onderaf komen.
De CLAT legt vandaar sterk
de nadruk op vormingswerk.
Zij maakt daarbij gebruik van
de
methoden
van Paolo
Freire. Een van de eerste lessen is een visuele demonstratie van het gezegde: "Een
tak kan gebroken worden, een
takkenbos niet" (Met als moraal: organiseert U).
De CLAT predikt eerder een
evolutie dan revolutie en is
voor geweldloosheid. Toch zijn
al heel wat vakbondsleiders en
leden gemarteld en gedood.
De Central Latina Americana de los Trabajadores de
Latijns-Amerikaanse tak van
het wereldvakverbond, is opgebouwd uit landelijke CLATgezinde vakverbonden. De |
CLAT kan uiteraard niet rekenen op de financiële en practische steun die de Verenigde Staten en Rusland in Latijns-Amerika verlenen.

"Een dag loon per jaar" is
het principe waarop de contributie stoelt. Geen werk betekent geen bijdrage. Een geluk
voor CLAT is, dat een aantal
Europese regeringen en particuliere fondsen, geld beschikbaar stelt voor het vormingswerk, omdat dit past in het
kader van het streven ontwikkelingshulp zoveel mogelijk op
de allerarmste groepen te rich-

r

n

—

j

ten.

De P W.O. is aangesloten bij
de CLAT.
De onderDe ondervoorzitter van de
P.W O zal op deze raadsvergadering van de CLAT het o.a.
hebben over de Internationale
Bauxite Association, hoe de
internationale telephone and
telegraph zich in Suriname
heeft gedragen en over de
ontwikkeling van de landbouw
in ons land.
(SNA)

gimborn en lcitz,
artikelen die thuishoren
op uwkantoor.

,

€€IK<IRSTEINI KANTOOR

GROTE VERKOOP VAN RESTANT INBOEDELS

Madjlies

Moesliem
ever
VS Iran
-

Zijne Excellentie, de heer Humbertos Rumbos, Buitengewoon en Gevolmachtigd Ambassadeur van Venezuela, bood donderdagmorgen de President zijn
Geloofsbrieven aan, in tegenwoordigehdi van de Minister-President, Minister van
Algemene en Buitenlandse Zaken, de heer H.A.E. Arron. Hierbij was ook aanwezig de 2e secretaris, de heer Lic. Eladio Sanz.
(CIOV)

De nieuwe modellen van 1980 zijn binnen
U kunt kiezen uit 5 modellen in verschillende kleuren
Nieuwe snufjes een brommer voor jong en oud.
—

De beste bromfiets

—

de laagste prijs

fB5O.
& Go.
CHEti
HUNS
Zwartenhovenbrugstraat

71

De Madjlies Moesliemien Suriname, heeft in een spoedvergadering zich beraden over de
crisissituatie in Iran.
De
het overkoepelend orgaan van Moslimorganisaties in Suriname wenst te
verklaren, dat zij van de overtuiging uitgaat, dat de Islam
een religie is van tolerantie,
broederschap, vrede en liefde en derhalve de vreedzame
oplossing van dit conflict in
zich bergt.
De M.M.S. is verder van
oordeel, dat het hier betreft
een zuiver binnenlandse aangelegenheid van een souvereine
staat, waarin inmenging van
personen en organisaties van
andere landen niet gewenst is.
Voorzover deze inmenging zich
verder zou uitstrekken dan het
bewoorden van meningen en
gevoelens.
De Islam leert trouwens dat
elke wettig gekozen regering
moet worden geëerbiedigd en
gevolgd.
Het ligt daarom op de weg
van ons parlement en onze
regering om in deze een beleid
te bepalen, waarbij verwacht
wordt dat rekening zal worden
gehouden met wat er onder
de bevolking als totaliteit leeft.
De M.M.S. roept hierbij de
Surinaamse natie op om in gebed de genade van de Almachtige Allah af te smeken opdat
de betrokken partijen tot een
vergelijk kunnen geraken, waardoor de situatie zo spoedig
mogelijk kan worden beëin(SNA)
digd.

waaronder:

m

Eén bouwrijpe kavel, Tourtonne IV, 15 x 20 2 Sf. 15.000
aan de Vesdastraat; 1 Bankstel Sf. 225,-; 1 Cash & Cary
met bom Sf. 75,-; 2 Diepvries motoren 1/3 pk. met Condenser Sf. 175,- p. stuk; Een partij ijskasten van Sf. 275'-;
Een partij wasmachines van Sf. 150,- (met wringer Sf. 250
1 Dressoir Sf. 85,-; 1 Gasbomreglateur Sf. 35,-; 1 Filmopname camera Sf. 375,— (nieuw); Een partij Dordrecht
gasfornuizen Sf. 175,-; Een grote wasmachine met drager Sf. 450,-; Een Renault auto met motor Sf. 300,-;
1 Kano speetboot plus een 40 pk Evinrude motor Sf. 2600;
Een grote T.V. op poten 23 duim Sf. 450,-.
Te bevragen Kernkampweg 14, (Iste Zijstraat, vanuit de
Gemenelandsweg naast Fernandes het laatste huis).
:

E BR O brengt U in
de Kerstsfeer
Vynil vloerbedekking
IN 30 KLEUREN f5,98
PER METER
I

De onder-voorzitter van de
Progressieve Werknemers Organisatie, Andre Koornaar, is
maandag jongstleden naar Caracas gereisd.
De heer Koornaar zal in de
Venezolaanse hoofdstad een
conferentie bijwonen van de
Central Latina Americana de
los Trabajadores, de CLAT.
Alle afdelingen van de
CLAT over de gehele wereld
nemen deel aan deze vergadering, die met een feestelijk
karakter wordt besloten op 8
december a.s. T.g.v. het 25jarig bestaan van de CLAT
"Solo el Pueblo Salva el
Pueblo" luidt de lijfspreuk
van dit verbond van vakverenigingen.
De CLAT, zoekt een eigen
weg tussen kapitalisme en communisme en tussen berusting
en geurrilla, verenigt fabrieksarbeiders, kleine boeren en
werklozen.
De organisatie telt zeven
miljoen aangeslotenen in alle
landen ten zuiden van Amerika.
De CLAT is meer dan een
organisatie van werknemers.
Zij ziet zich als voortrekster van een eigen, specifiek
Latijns-Amerikaans ontwikke-

Él

ïltrage
IN VERSCHILLENDE DESSINS

SPEELGOED VOOR ALLE

*

LEEFTIJDEN

poppen- autosvliegtuigen ballen
pistolen serviezen
-

-

50 X korting
OP KERST KAARTEN
You're welcome at

Hoek Prinsen en

Zwartenhovenbruystraat.

I
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De wraak van een geest
(

Doe Iwan VismaJe

}

Wegen-" onvoorziene omstandigheden is het
vervolg op ons volksverhaal „DE WRAAK VAN
EEN GEEST" in het ongereHe geraakt. Wij danken de talrijke lezers voor hun aanhoudend aandringen op het vervolgen van dit boeiend verhaal, want wat zal het einde daarvan zijn.
Dit heeft stimulerend gewerkt op de schrijver
die zal trachten om herhcling van het dagenlang uitvallen van dit boeiend volksverhaal te
voorkomen.
Goed beste lezeis, wij gnan rustig verder,
'n de editie van d'nsdag 27 en woensdag 28
november eindigden wij waar Rosa, de dienstmeid van de overleden tant° Elfriede, haar maitresse, van de notaris ie horen kreeg dat zij, Rosa, erfgename was geworden van de grote vilei waar wijlen tante Elfriede gewoond had.
Verder stond in het testament een schenking
van ƒ. 10.000,
ïen name van Rosa.
Wat wij echter verzuimden te vermelden is, dat
ook de kinderen door zaliger tante Elfriede bedacht werden. Zij kregen in totaal een geldsbedrag van eventjes ƒ. 20.000,
ingevolge de
—

—

testamentaire wilsbeschikking van zaliger tante
Elfriede uitgekeerd Dit fors geldsbedrag werd

evenwel in spaarbankboekjes t.b.v. de kinderen
van Rosa overgeboekt voor hun latere leven.
Wij schreven al in bovenaangehaalde leveringen dat Rosa bij het aanhoren van dit alles als
verstomd zat tegenover de notaris die de emoties van de jonge moeder best kon begrijpen.
Het was alsof Rosa zich ir, een sprookjesdroomwereld bevond. Was zij, een eens zo eenvoudige dienstmeid en arme huismoeder zo opeens

rijk geworden
Had ze dat alles verwacht van haar overleden
maitresse tante Elfriede
Nteen, gonsde het in haar totaal verwarde brein,
daar had ze nooi f op ger:-kend en dat bracht
?

?

|

J
*
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£
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Wachtdienst-regeling
(VOOR SPOEDGEVALLEN)
Vcor wpekoinde zaterdag 8 december 1979
12 00 uur v, r n. tot maandag d-a-v. 6.00 uur vm.
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GOUVERNEMENTS-GENEESHEER
Uitsluitend i.b.v. rechthebbenden, on- en
DOKTER: YANG HUA HU
Adres: K'ip-tenenstraat 27 bovTelefoon 77421
—
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Apotheek: KERNKAMPWEG
C'to lecepten kunnen worden ngediend bij de
van het Academisch Ziekenhuis-

PARTIKULIERE GENEESHEREN
Spreekuren: zaterdag 4— 5 uur n-mzondag 9
10 u. v,m- en 4
5 uur n.mDOKIEP: DIAKONEBSt-.NHUIS
Woning Kliniek: Ingang Johan Bodegravelaan
Te'efoon 99644
DOKTER: B- SOBHA
Woning Kliniek: Molenrad 48-A
Telefoon 73937
—

-

—
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nog precies weten.
Kijkt U mevrouw,

antwoordde de notaris dat
alles heeft wijlen Uw maïtresse blijkbaar ook

geweten, vandaar dal ze mij opdracht gaf het
testament zodanig op 1e stellen dat alles aan U
moet worden toegewezen.
Wordt vervolgd.

KATHOLIEKE RICHTLIJNEN INZAKE

HOMOSEXUALITEIT
Sympathie voor homosexuelen, maar de weigering om homosexuele activiteit goed te keuren
dat zijn de karakteristieken van de lang
verwachte richtlijnen van de Sociale Welzijnscommissie van de Katholieke Bisschoppenconferentie van Engeland en Wales inzake de ziel—

homosexuelen.

zorg voor

J

Om de richtlijnen was

I
I

|
|

*

f
j

1977 gevraagd door de
nationale conferentie van priesters.
In de richtlijnen staat dat je het homosexuelen
niet kwalijk kunt nemen dat ze een homosexuele geaardheid hebben, maar vriendschap
kan immoreel beschouwd worden, als er immorele daden aan te pas konen'.
in

Iy

I

I
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RELIGIEUZE LEIDER MOSKEEBEZETTERS
IS DOOD

In de Algemene vergadering van
de Veren gde Naties hebben zeven n;et gebonden landen een
resolutie ingediend, die afzonderlijke \erdragen, zoals het
egyptisch-israelische
vredesverdrag, afwijst en oproept tot
al'esomvattende
vredesondery
handel'.-.gen in het Midden-oosten. waa r aan ook de palestijn:

se bevrijdingsorganisatie (PLO)
moet deelnemen.
De ontwerp-resolutie i& opge-

stelo aoor Cuba- Guinee-B'ssau
India, Sri Lanka, Soedan, Viet-

nam en JoegoslaviB. Er zal over
de reso'ututie worden gestemdHet is de derde resolutie een
week, die de akkoorden van
Camp David afkeurt en pleit
voor deeleming van de PLO aan

al'e verdesonderhandef'ngen in

het Midden-oosten. De vorige
twee werden met overweldigende meerderheid aangenomen-

ENGELAND ERKENT
POL POT NIET MEER

Londen

Engeland erkent niet
langer het bewind van Pol Pot
in Kampuchea (Cambodja), zo
heeft donderdag de onderminister van buitenlandse zaken Sir
lan Giliïicur in het Lagerruis mee
gedoeld- Hij zei dat naar het oor
dee! van de Britse regering de
Rode Krners niet langer een
doeltrlffend bewind in Cambodja

•—

uitoefenen.

OAE NODIGT MAROKKO UIT
TOT VERTREK UIT
WESTELIJKE SAHARA

Monrovia- Liberia
Het comité
Ad Hoe van de Organisatie van
AfHKaanse Eenheid voor de Wes
telijke Sahara heeft Marokko
—

woensdagavond uitgenodigd, on
middellijk zijn troepen terug te
trekken uit de westelijke Sahara
en zijn bestuursambtenaren uit
het door Mauretanie ontruime
deel daarvan.
De uitnodiging is het belangrijk
ste punt in een aanbeveling van
tien punten die werd gepubliceerd tijdens de slotvergadering
van tien punten die wen! gepu
biiceerd tijdens de slotvergadering van de comité zitting die
woensdag bij ontstentenis van
Marokko in Monrovia werd gehoudenHet comité heeft tevens aan alle
partijen gevraagd hun gevechten
te onderbreken zodat de OAE
een volksraadpleging kan houden in overeenstemming met de
reso,!utie van de zestiende topconferentie van de OAE, a15...0k
alsook Tiet de legering van een

Panafrikaanse vredesmacht voor
het toezicht op het bestand en
het in Pais en Vree verlopen van
de volksraadpleging-

VOLKSTELLING NIET
AFHANKELIJK VAN
VERKIEZINGSDATUM

*

-

—

Spreekuren:

TANDARTS
zaterdag 5
6 uur n.m.
zondag 10—lluurv.m.

|
*•*

—

*s*
*

Geen spreekuur op zondagmiddag
DOKTEri: J. C. DE MIRANDA
Woning: V*»rl. Gemena'andswei; 123
Telefoon 99479
Kliniek: Herenstraat 44
Telefoon 76440
4.8. De wachtdoktoren zijn buiten de spreekuren alleen
v °or noodgevallen beschikbaar
—

*

—.

|

—
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haar in vervoering, in een betoverende droomwereld. Ze was eigenaresse geworden van een
machtige villa plus ƒ. 10.000,
plus nog
ƒ. 20.000,
op nac;m van He door haar gebaarde kinderen voor hun latere leven.
Wat zou een zo eenvoudige dienstmeid en arme
hosselende jonge huismoeder nog meer willen
hebben ? Ze kon het met verwerken.
Het klonk allemacl haas; ongelooflijk voor
haar. Maar de notaris die begreep wat er allemaal in haar omc-ing, begon tot haar te spreken
„Kijkt U beste mevrouw Ik ben notaris, en ik
heb niets anders dan mijn plichten na te komen.
Ik merk dat de na'atenschcp van Uw overleden
maïtresse U even overstuur heeft gemaakt.
U wilt het nauwelijks geloven, maar U zal het
moeten geloven en accepteren, want dat is
haar wilsbeschikking. Miüchien is het een en
ander U nog niet geheel duidelijk vandaar Uw
verstompheid. Ik wil U daarom als notaris meedelen dat het villa-gebouw volgens de notariële
akie en naar de regels der wet, U en mem,lttscï
anders toebehoort. Ook de door zaliger Uw
maïtresse aan U nagelaten villa en geldsbedragen horen U wettelijk loe en daar kan niemand
aankomen, want alles staat op Uw naam.
„Dus cm duidelijk te zijn mijnheer de notaris,
alles staat op mijn naam, en niet op die van
m n man en ik, want we zijn in gemeenschap
van goederen getrouwd ziet U ? wilde Rosa

VOORSTEL VOOR VN-RESOLUTIE OVER MIDDENOOSTEN

—

WACHT4POTHEEK
V oor de vvpek zaterdag 8 deo tot zaterdag 15 dec. 1979

APOTHEEK: TJOiv

A jOE

Adres: ZwartenJ-ovenbrurjstrait 59
c i ov

—

£
*

?

�
+

+

+

f
|

Telefoon 75730

"
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De man die tijdens de .oezetting van de Haram El Sjerif moskee in Mekka tot de Mahdi ( de
op aarde teruggekeerde Twaalfde profeet) is
uitgeroepen is dood. Dit heeft de Saoedi-Arabische minister van binnenlandse zaken, Emir

Nayef Ben Abdel Aziz, woensdag meegedeeld.
De Mahdi, Mohammed Aodallah Kahtani, zou
zijn omgekomen tijdens een van de aanvallen
van het Saoedi-Arabische leger op de moskee.
Emir Nayef zei in een verkiuring aan het Saoedi
Arabische voorlich ingsbureau dat het lichaam
van de Mahdi gevonden was in de kelders van
de moskee.
+

Door het Surinaams Nieuws
Agentschap is op 5 december
jl. een ocricht verspreid, dat het
houden van de 5e Algemene
Vo-!kstei : ing afhankelijk is van de
datum, waarop de verkiezing van
eer nieuw Parlement zal plaats-

vinden. Dit bericht is volstrekt
onwaa r 'n haar vergadering van
4 december jl. is door de Raad
van Min.sters besloten, dat de
5e Ai gemene Volkstelling niet
meer op 1 maart 1980 gehouden
zal morden- doch op 30 juni '80Het >s geenszins waar, dat de
activiteiten met betrekking tot
de voorbereidende werkzaamheden voor de telling worden netempori.seerdRPD
-

4
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Waak voor de rechtsstaat
tussen de Marowijne en
de Corantijn
"Waak voor de rechtssraat tussen de Marowijne en de Corantijn" is de titel van een 42
pagina tellend boekwerk van de hand van Prof.
Mr. Frits E.M. Mitrasing.
In zijn voorwoord zegt de schrijver, dat onze
jongste vaderlandse crisis in politicis die nog latent smeult, in de afgelopen maanden veler
hoofden en harten heeft beroerd. De politiek
betreft aller belang, het betreft de Republiek.
Wederom is bewaarheid geworden
door de
kwestie van de toelating
wat wij jaren geleden poneerden nl
dat STAATSRECHT en
STAATKUNDE (politiek) o h.w. een twee-eenheid vormen.
—

—

Zij horen bij elkaar en kunnen niet zonder elkaar. Zij beïnvloeden en bevruchten elkaar
noodzakelijkerwijs. Dit werk moet gezien worden als een bijdrage tot hel dienen van een nationale zaak, op grond vctn de uitnodiging van
de President op 24 mei dit iaar, voor staatsrechtelijk consult, tot het "beter" dan tot nu toe in
de functionering van onze staatsinstellingen en/
#

#

#

9

•

©

•

Ter overname aangeboden een winkelpand annex
hoekpand in Paramaribo
woonhuis
inclusief
huurcontract gebouw en winkelvergunning.
—

—

Prijs nader overeen te komen.
i
©

Dagelijks tussen:

©

8 uur v-m. en 1 uur r.m. en 4

uur

n.m.

—

8 uur n-m-

Telefoon: 71018.
I
•

•

•

©

©

•

#

#

®
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•

•

Voor bez-tters van tenminste een MULO-diploma
besaat bij het

•

Academisch Ziekenhuis I

®

gelegenheid

om vo

jr

de

van ons Siaatsbestel. In het eerste
hoofdstuk laat Prof. Mr. D'r Mitrasing zijn licht
schijnen over de begripsduiding Rechtsstaat",
welke hij betiteld als ideaalstaat
Hij wijst daarbij op de tegenstellingen van
Machtsstaat, Politiestaat, Dictatuurstaat of Totalitaire Staat. Voorts geeft de schrijver aan de
organen

kenmerken van de Rechtsstaat
Verder vindt
men de criteria, waarop de vastelling dat Suriname een Rechtsstaat is moet steunen. In een
volgend hoofdstuk geeft de schrijver aan wie
de wakers zijn van de Rechtsstaat Suriname.
Verder behandelt Prof. Mr. Dr Mitrasing de
president als personificatie van de Rechtsstaat.
In dit verband verwijst hij naar artikel 20 van
de Grondwet, houdende dc primaire presidentiële positie en plicht, zijn staatshoofdelijke
plicht. De positie en plichlen van de vice president, de regering Raad van Ministers, het Parlement, de vertegenwoordiging van het volk en
overige Overheidsorganen komen ook aan de
orde. Tenslotte spreekt de auteur over de rechterlijke macht, rechtspreken in naam van de Republiek. Het boek is binnenkort in de boekhan( Inf. )
dels te verkrijgen.
SLM STELT TEGENVORDERING TEGEN MAES

De advocaat Mr H. Lim A Po, in rechte verte-

de

Surinaamse Luchtvaart
Maatschappij, is d : nsdag jl. tijdens de voortzetting van de behandeling van het proces aangespannen aoor de heer Bert AAaes, ex-directeur
van de S.L.M. tegen die maatschappij, geantwoord op het rekest aangeboden door de heer
AAaes. De heer Moes heetr een vordering ingesteld tegen de Surinaamse Luchtvaart Maatschappij, op grond van het ontslag hem verleend
van de ene op de andere dag.
De heer Maes vordert vergoeding tot een bedrag
van ongeveer een half miljoen, samengesteld
uit o.m. niet genoten vacantie, derving pensioen
enz. De vordering is ingesteld op grond van
o.m. kennelijk onredelijk ontslag.
Mr. Lim A Po diende namens de S.L.M. een vordering in reconventie in tegen de heer Maes
waarbij aan de r echter gevraagd wordt de heer
Bert Maes te veroordelen ot betalen van een
van
bedrag
f 22.626,59 Surinaams en
ƒ 870.159,59 NedsHands.
De S.L.M. stelt zich op het standpunt, dat de heer
Maes aansprakelijk is voor de bedragen door
de heer Mike Koster in 1978 opgenomen.
Hoewel een vordering tegen Koster in Nederland
loopt, meent de S L.M. dri de heer Maes hier
in Suriname ook moet worden aangesproken
om de bedragen aan de S.L.M. terug te betalen.
De kantonrechter in het Eerste Kanton, heeft de
verdere behandeling van het proces verdaagd
tot over zes weken. Mr. Bruma, raadsman van
de heer Maes, zal dan repliceren en ook ingaan
( Inf. )
op de tegenvorder ng van de S.L.M.
genwoordigende

,

+

.

Ziekenverpleging
Opleiding A
die in januari 1979 von s'art gaat>
te vorden ingeschreven-

g
j

Minimum leeftijd 17 jaar

!

,

I

So'iicita.nten met int f es:e voor het beroep van
Verpleegkundige dienen zich persoonlijk aan te
melden bij de sec'e.aresse van de Verp v eegkun- j
d g Directrice van het Academische Ziekenhuis
j

@
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van MAANDAG OT EiM MET VRIJDAG
van 8 uur v>m tot 11 uur v.m. tot uiterlijk

*

NIEUWE PRESIDENT VAN ZUID-KOREA

vrijdag 14 december 1979

!

Men dient mede te nemen

:

I

—

—

—

—

—

Egertnand'g gescnrever. sollicitatiebrief;
Mulo-diploma» cijfe-'ijst en schoolrapport;
Bev/'s var, insch ijv-.ig in het Be>

i

5 Recente
Ballpoint.
De Direktcir van het Landsbedrijf

Academisch Ziekenhuis,
S- O. BERGEN

O
©

®

•

©

:

•

De wacrnemencle piesident van Zuid-Korea,
Choi Kyuhah, is donderdag met overweldigende meerderheid door de 2.465 leden van het
kiescollege dat een opvolgc-r moest zoeken voor
de op 26 oktober vermoorde president Park
Chung-Hie, tot president gekozen.
Choi, die de enige kandidaat was, heeft zijn
functie meteen aanvaard, twee maanden voor
zijn officiële instal'atie.
De nieuwe president, cie 60 jaar is en beroepsdiplomaat is geweest, was de laatste vier jaar
premier onder Park.

Studenten in
Teheran wijzen
nog een amerikaans spion aan
De studenten die de
Ambassade in Teheran bezet houden en 50 Ame
rika.nen gijzelen, hebben donder
dagavond meegedeeld dat zich
onder 'ion nog een spion van de
CIA bev'ndt. De studenten Heten
aan journalisten het vervalste
Belgische paspoort van de man
z'en- alrlu„ het Iraanse persburo
ParsDe naam van de spion is Thomas
Ahern- of
op zijn Belgische
paspoort
Paul Thimerman.
dat
In
nagemaak
; aspoort staan
te stempels van Griekenland,
Portugal- India en Spanje, aldus
de studenten.
Deze hadden al twee andere gij
gijzelds.", WMliam Daugherty en
Malcolm Kalp, aangeduid als
spionnen van de CIAPars deelde mee dat de studen
ten een Toto van Arern in gevan
genschap lieten zien. Volgens
nen gemaakt op woensdag.
Een woordvoerder van de studen
ter, zei dat de Amerikaanse spion
in Iran na de revolutie van februari intensiever was geworden.
"Wij erkennen Ahern niet a's d 1
Teheran

—

Amepkaanse

—

—

plomaat, want
zijn paspoort
toont aan dat zijn naam Paul Th»
merman is- Deze man is een
spion, aidus de woordvoerder.
Nu zouden wij wel eens willen
weten 1 de regeringen van India
Griekenland, Belgie, Portugal en
Spanje, waarvan stempels vervalst worden, toestaan dat hun
rechten op deze manier geschon
den v/orden, voegde hij eraan
toe- De studenten toonden een
ander r,tuk dat volgens hen afkomstig was van ministeh van
buitenlandse zaken Cyrus Vance
er waarin deze de Amerikaanse
Ambasade in Teheran opdracht
zou geven bij het verstrekken
van Amerikaanse visa de hoogste voorang te geven aan voorma'ige agenten van de regering
va nde atgezette Sjah.
De papieren waren volgens de
woordvoerder van de studenten
gevonden in de tas van Ahern
en op een schap die door hem
'n de ambassade werd gebruikt.
De studenten noemen de Ameri
kaanse Ambassade het nest van
'

o

spionnen-

WIE NA WIE 20 JAAR
Het Buurttehuis Wie Na Wie
neeft woensdag jij zijn vierde

lustrum

gevierd.

Bij deze gelegenheid werden

en-

ke'e oe.sc.nen, die zich verdien
steiijk hebben gemaakt voor het
werk van Wie Na Wie gedeco-

reerd.
Op verzoek van het
bestuur van
Wie Na Wie heeft Mr. Eddy Bru
ma de decoraties uitgereikt.
Wie Na Wie is ontstaan uit W'e
Eeg'e Sani- Sprekers op deze
feestavond waren voorz'tter Sep
Tam en het bestuurslid O- Doef
onderwijsminister drs. Ronald Venetiaan, parlementsvoorzitter EmiJe Wijntuin, de heren
E Nieuwendam, Cyril Karg
en
Mr. Eddy Bruma.
De rMR 'eider> de schrijver dich
tor pol't'cus, Robin
"Dobru" Ra®s
verd gevraagd een tweetal gedierten voor te dragen.

A Ie sprekers hadden grote waar

dering voor 'net werk v?.n Wie Na
W'e< Ge heer Doelwijt wees er
op, dat W'e Na Wie twintH jaen lann werkt in de vo'lcshuurK

?onder subsidie van de Over
ho'd. Oo M'nister
!Pr|
h.-f e>"n beroep Wie Na W'e
<-t H« 'oekomst subsidie
te verlenen'"
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GOESJ EMOENIM STEMT IN MET ONTRUIMING
De

extreem-rechtse beweging Gcesj Emoenim

in Israël heeft woensdag besloten zich neer te

bij een uitspraak van het Israëlische
Hooggerechtshof en haar nederzetting in Elon
Moreh op de bezette westelijke Jordaanoever
over te brengen naar elders.
Goesj Emoenim legde zich bij de uitspraak neer
tijdens een gesprek met premier Menachem Begin en besloot de nederzetting van de omgeving
van Nabloes te verplaatsen naar een nieuwe
heuveltop ongeveer 10 kilometer ten noordwesten van de grootste A rabische stad op de Jordaanoever. De verhuizing zal binnen drie weken haar beslag krijgen.
Een woordvoerder van Gc?sj Emoenim zei dat
men zich bij de uitspraak had neergelegd onder druk van de regering en op advies van zijn
geestelijke leiders, al bleef men van mening dat
de nieuwe plaats van de nederzetting, Gebel
Kebir, niet voor een dorp geschikt was.
leggen

INDONESIË EN CHINA GAAN PRATEN OVER
HERSTEL BETREKKINGEN

Indonesië en China houden in 1980 besprekingen over herstel van hun diplomatieke betrekkingen. Dit heeft de- Indonesische minister

,

Hir;rbi| wordt bekendgerrc< Kt dat de uitbetaling van de
ever het
.

,

11

,

Aipmene oudeddys~
___
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VUUl£lC(Illll| HU ¥

—

RUSSEN VINDEN HET TE WARM
De Russen klagen over het weer. Het is te
warm. Tass meldde dat de thermometer dinsdag
in Moskou 6 tot 7 graden Celsius aanwees. Bijna
een eeuw lang is het in december niet zo warm
geweest. De laatste 'hittegolf' in december heeft
zich in 1887 voorgedaan. Toen was het ruim 5
graden Celsius in Moskou.

—

—

OP VRIJDAG 14 DECEMBER 1979
an '3-00 L'ur v-m.
9-00 uur v.m.
aan de
te Hanna'sl Us t en omg.
P ats v,in beta!in 9 Kano ->r SocMe Zaken e Hnna's'ust
—

'°

:

0 p zaterdag is decembch 1979
Vn 9-0 C
v.m.
11.00 uur p-m
Can c!e ger '^ istJ eerden wonende De
Boerbuiten en omg.
P aiUS VBn betaHng: Huizo Hani( ers te De Boerbuiten

uur

—

'

?

979

—

-

Saiam-jccadoorsteek
D sISDAG

Middencad Kwatta (dichtbij de 2e Rijweg)

I

OP DINSDAG 1 DECEMBER 1V79
Van 8.00 uur v m.
9-00 ju«- v.maan de qeregicireerden w mende te C!ev'a en omgeving
Plcats van betaling: Beta .Ipost ie Clevia
Van 9-2 C u.ir v.m.
1-30 uur •'.maan decieveo«streerden wo-«rdete B'auwgrond en omgPlaats van betaling: Rekre< tiezaal Naraina aan de
Louis Go\castraat.
—

De afgezette Sjah van Iran heeft
Egypte. Panama en de Bahama
eilanden afgewezen als plaat
sen >/oor zijn tehuis >n baringschap, zo heeft zijn zegsman
meegedeeldZuid-Arnka is volgens woord
voerder Robert
Armao alleen
•voorlopig' gewogen en te licht

bevondenDe Sjsn heeft opnieuw de wens
geuit de Verenigde Staten te
veraten zodra er een plaats
voor hem is gevonden.
Hij zei dat Egypte niet werd

overwogen omdat de situatie in
het i'v'iidden-oosten al labiel ge
noeg 's en verblijf van de Sjah
in Fgypte de zaken alleen maar
moeilijker zouden kunnen ma-

ken.

Armao zei dat de Sjah, ,bedt oefd' was over de uitlating
var, senator Edward
Kennedy
dat hij een ,dat hij een .dictatot en dief' was> geweest Die
omschriiving, zei hij was ingegeven door een onecht dagblad
mterview waarin de Sjah kri-

tiek

uivte

op

president

John

Kennedy.
Fen aannemer in Colorado
Sprmgs in Colorado, John Camp
beil, heeft, woensdag zijn huis
als ba ; |ingsoord aan de Sjar aan
geboden- Een oude vriend van
de Verenigde Staten laat men
met in r 'e kou staan, zei hij.
Campbell zei dat hij een uitnodi
ging ntd gestuurd naar de luchtmachtbasis Lackland in San An
tonio, w-".ar de Sjah een afsluitende medische behandeling on
dergaatDe 33 jarige aannemer zei dat
het hem, tot hier zat dat de Ver
enigue Staten zich maar bleven
verontschuldigen
voor
hun
vriendschap voor de SjahHij was gedurende 25 jaar of lan
oer een vriend en bondgenoot.
Goed, slecht of onverschillig, hij
was onze vriend. Wij hoeven ons
daar go oof is niet voor te verontschuldigen, a.ldus Campbell.
Hij sprai< de hoop uit dat meer
Amerikanen gastvrijheid zouden

aanoieden.

18 DECEMBL*!< .979

uur vm
12.00 uur n.m.
can de Qereg jtreerden wonende te Dijkveld, L'vorno
en on 9 ov n 3Plaats van beta mg: Kantoor Sec Zaken te Makaoloweg
*'

n ö

"

'

,

i 9 DECEMBLK

OP WOENSDAG

1979

Drie Republikeinse Senatoren
oo Goeam heben woensdag de
Sjah uitgenod : gd zich blijvend op
het ot Amprjka behorende eiland te vestigenDe drie Senatoren
die een
motie van die strekking indienden zei dat Amerika altijd zijn
deuren
opengezet voor men
sen die politiek vervolgd werden
en dat Goeam daarbij niet was

12 ü0 ULr nm>
aan de e ere 9 Utre€ rden wor.cnde te Domburg, Ornamibo
Van S OG u r v m
'"

'

-

—

-

*

Laa.v/i,k Peterburg en O r i._,eving.
P ca,s v n oem,ing: Rekree,,eM l te o mbw 9'

''

»

<>

1979

DQNDEnDAG 20 DECEMBER

12,°" ~u" n m
v' m
can de ge;
eerden vvonendc. te Meerzorg en omgPlaats van betaling: Kantoor Soc- Zaken te Meerzorg

Van 80G

' Jür

~

-

"

"

—

achtergebleven.

—

OP WOENSDAG 12 DECEMBER 1979
c;sn cie geregi c '.reerden wo .end'i te Koewarasan en omgP aats ven betaling: Betaalt ,e Koewarasan
Van 9.30 uur v.m.
10-30 jür v.m.
c.an de gerecvstreerden wonende te Magenthapolder
en omgeving.

De Sjah
waarheen?

l

"

aan de geregistreerden wonende te Kwatta en
orngovira.
Plaats van betaling: Kampong Soerabja,

—

:

—

oingevi,>q«
Plaats van betaling: Betaa'post Okrodam
Van 9.15 uur v-mÏ2.OG uur v-m.

—

''

uur vm
12-OfJ uur n.m.
can de ge-egi s trerden wo iende t e Latourprjekt en
omg.
Plaats van betaling: Garage Roadmaster a-d.

OP MAANDAG 10 DECEMBER 1979
9*oo uur v.mVan 3.00 uur v.m.
aan He geregistreeHer. wonende te Okrodam en

'*

oeta n 9 Voetoaïstadion te Lelydorp

Van

afl

■

—

—

OF MAANDAG 17 DECEMBtiF

EERCTE HALFJAAR '979
aan de geregistreerden wonende 'n het

DISTS'.KT SURINAME
a's volgt zal plaatsvinden t-w.

buitenlandse zaken. Mochtar Kusumaatmadja, donderdag bekendgemaakt.
De minister zei da: zijn regering een voorstel
van Peking had aanvaard een Chinese delegatie naar Jakarta te sturen voor de eerste ronde
van het overleg. Kusumaaimadja zei dat Indonesië niet stond te trappelen om de betrekkingen met China te hersfellen en de onderhandelingen nuchter zou ingaan. Dat men volgend
jaar gaat praten, zei hij, betekent niet dat in
dat jaar dan ook de betrekkingen worden hersteld. De Indonesische minister zei dat Indonesië eerst en vooral de kwestie van de 1 miljoen
Chinezen in zijn land wilde regelen. Zij moeten
nog steeds
beslissen
ot
zij
Indonesisch
staatsburger worden ot Chinees
van China
of Taiwan
blijven.
De regering in Jakarta staat voigens Kusumaatmadja geen deportatie voor ogen van Chinezen
die geen Indonesiër willen worden.
van

P,aatS

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN

5

Wij

hebben

ons niet verzet teasn

100-000 (Vietnamese) vluchtelin-

gen in 1975
wij verzetten ons
nu niet, verklaarde mevrouw Ce
C"ia Bamba, een der Senatoren—

Mevrouw Carmen Kasperbauer,
d e somp. veel kritiek heeft op
:

de po' -ieke status van Goeam
als grondgebied van de Verenig
de Staten, zei: Onze uitnodiging
aan de Sjah kan niet politiek om
streden zijn omdat wij geen bur
oers
met
stemrecht van de
Verenigde Staten zijn:

--

—

,

OI VRI,UAG ?1
,

"

DECEMBEK,

IV. 9

—

Plaats van betaling: Betan'post te Magenthapolder
Van IC 45 vur v.m, —11 t'(, air v-m.
can de geregistreerden wonende te CommissaHsweg
en Leidmqpn
Ploats vancetaling: Betaalpost te Leidingen 8

OP DONDERDAG 13 DECEMBER 1979

12.00 uur n-m.
v.maan de geeglsireerden wenende te Lelydorp.
Sumatraweq, Dessa en O'ngevmg
Van Ö-OC

ujr

—

2-0') u r n m.

uur v

aan de gereg'sueerden wonende te Uitvlugt, FloraTammenga-, MarowijneprefcV- .:n omgeving.
a " s va.' b«a lln 9 Ka nto .r BbZ Hoek Gemenelangsweg
en Wan'c^trrat°

;

.2 DECEMBER
Van
an

8-0juC
o

»Jvr vm-

—

11.0*

.

>;

>

uur v.m*

aan de geroaistreerden wenende te

Koenawarietfraat en omgeving
P'aots van be f al ng: Betaa posi te Koenawariestraat.
C

I

C v

CUBAANSE LEERKRACHTEN
IN NICARAGUA

Havana
Cuba heeft in totaal
12C0 'eerkrachten naar Nicaragua gestuurd om het analfabetis
me te btstrijden, zo heeft vicepremiöi' Jose Ramon Fernandez
verklaard
■/voensoeo in Havana
bij het vertrek van een laatste
greep van 100 onderwijzersCuba begon met het sturen van
■ !<--■ eerh achten nadat in juli esn
eind was gemaakt aan het dicta
tcria'e bewind van de rechtse
nres'dsnt Anastasio Somoza in
—

Nicaragua.

6

VRIJE STEM VAN ZATERDAG 8 DECEMBER 197?
Zo Breng anderen op de hoogte
van uw vertrouwen in het leven
en in de toekomst. Zij kunnen
iet-5 belangrijks te zeggen heb-

Horoscoop Vandaag

ben. Hun besluiten zuiveren de
lucni van eventuele onzekerheid
of twijfel.

WORDT U AANGEBODEN DOOR

Esculaap

SCORPIO (Schorpioen)
22 No/ember
24 Oktober
—

Sta anderen toe hun edei
moedigheid te tonen. Zij zullen
gaarne wil.en betalen of >n de
kosten delen, wellicht geschenken uitdelen- Tracht thans uw
energie op te bouwen, evenals
uw reserves.
Ze

OPTISCHE HANDEL
B. S. RAMDAT MISIER

GEDIPLOMEERD OPTICIEN
Zwartent-ovenbrugstraat 3b

—

Een korte reis of een be
zoek jól 'j ouvroUjiken en tot be
ter De{i r ip leiden tussen uen an
deren.' Toon belangstelling in
verwanten en in de aangelegen
heden van buren.
—

persoon kan uw

hebben- Schenk

mensen, die in
zaken, enz-

Het is een dag om u bezig
te houden met verwaarloosde of
onvoltooide dingen. Praat niet te
veei, onthul geen geheimen aan
anderen; uw rivalen slapen- niet.
Zo

Pas op dat u geen tijd en
energ'e verspilt met doelloos
heen en weer rennen. Dit zal een
drukke dag en avond worden.
Laat ge :r, disharmonie ontstaan
door verschil van mening of op

Zo

vermijd de menig

stille omgeving,
te- Een geliefd
aandacht rustig
deze ook aan
nood verkeren,

ARiES (Ram)
21 Mei
21 Aprii

Za

Telefoom 73102

—

—

—

LEO (Leeuw)
24 Juli

Augustus

—

j

Laat geiefde personen
2'.a
merken- dat u om hen geeft en
verwaarloos hen niet, het kan
tot pijnlijke verrassingen leiden
indien u in attentie tekort schiet—

\'attingtn-

TAURUS (Stier)
20 April
21 Maart
—

Laat u niet van werk of
plicht arhouden door mensen,
die zonder voldoende aanleiding
uw tijd opeisen; ga niet in op
ongefundeerde voorstellen, al te
optimistische plannen. De avond
is gunst'ic voor gezellige om
gang. genoegens met anderenZc

Ga uw bezittingen eens na
en tref nieuwe regelingen inzake
waardevolle eigendommen.
Er zul'en zich gebeurtenissen
voordoen, die bevredigend zijn
voor uw v/erk en zakelijke aange

Za

--

legenheden-

—

Wees voorzichtig, dat u
VIRGO (Maagd)
niet door verkeerde ingevingen
23 September
24 Augustu»
op een dwaalspoor wordt geleid
in belangrijke geldzakenZa
Het weekend is gunstig
Neem nipt alles als vanzelfspre
kend aan. Vertrouwelijke raad voor genoegens- ontspanning in
gevers kunnen deze middag een elke v'orrn, uitgaan. U kunt daar
bij mensen ontmoeten, die een
grote t::eun zijn.
gunstige invloed hebben op uw
werk. zaken of plannenLaat zo'r, gelegenheid niet voor
(GEMINI (Tweelingen)
Zo

—

—

—

bijgaan-

Dit 's bij uitstek een dag
om anderen uw hartelijke aard te
tonen. Neem het initiatief, dan
zuUen anderen u wel volgen in
uw omgeving kunnen verbeterin
gen weden aangebracht.

Za

Zo

—

Ook kunt u vooruitgang
boeken, >ndien u volle aandacht
aan uw werk besteedt en niet al
te optimistisch bent- Blijf realis
■isch in alles. De avond vertoont
gunstige aspekten voor het fami

Zo

vrienden en anderen de
beste kant van uw karakter.
Veel kan tot stand worden ge
bracht door partners in bepaalde
dingon halverwege tegemoet te
komen- Vermijd vanavond reak
t : es d'? tegen de 'keer in gaan.
loon

i'eleven.

LIBRA (Weegschaal)
'M September

Za

~

Za

Zoek het in een rustige,

•

•

—

23 Oktober

Wijdt u zoveel mogelijk
aar. sociaal verkeer dit weekend
U zult een duidelijk beeld'krijgen
van de toekomst en u zult tevre
dener zijn wanneer u uw religi-

CANCER (Kreeft)
22 luni
23 Juli
—

—

—

euze plichten nakomt•

•

«

•

¥

Uitnodiging
•

i

•

5, Zorg en Hoop.

VOORGANGER. MEVR. I. VAN KANTEN

;

7.30 uur
•

Donderdagavond Bijbelstudie 7.30 uur

•

SRS 8 30 uur zondagmorgen

o

#

SAGITTARIUS (Boogschutter)
22 December
23 November
—

Za

—

t> zult zich thans aange

brokken gevoelen tot sociaal ver
keer er» u beleeft daar veel
genoegen aan. Betoon u geneigd
tot samenwerking en wees be
reid in te stemmen met de plan
nen van anderen.
U zult er veel bij winnen
wanneer u uw partner toestaat
tempo te bepalen. Tracht er van
op te letten wanneer anderen in een dwaze stemming
verkeren of koppig zijn. Overi
aens is samenwerking heel goedZo

—

CAPRICORNUS (Steenbok)
23 December

—

2U Januari

U 7uh er genoegen in vin
den andoren te helpen en aan
te moedigen- Maak plannen die
in de komende week uw werk
Za

—

of gezondheid zullen bevorderen- Lievelingsdieren hebben
aandacht en zorg nodig.

Schep geen moeilijkheden
in huis ot in uw werk door al te
veei nadruk te leggen opambitie
en trots- Het meeste bereik u
door he versev'gen der funda
menen, dcor van de grond af om
hoog te werken-

Zo

—

AQUARIS (Waterman)
19 Februari
21 Januari
—

Zorg dat uw efficiency niet
wordt geschaad of uw problemen
Zo

—

vergroot door een al te grote
zucht naar amusement. De avond
gunstig, later
is aanvankelijk
echter kan er een gespannen
sfeer ontstaan in vriendschappe

lijke relaties-

Per u aan bij de geest in
uw omgeving. Familiekwesties
nemen een keer ten goede en
verschaffen u ware vreugde en

Za

—

eer- gevoel van grotere
heid >r uw leven-

zeker

(Vissen)
—

20 Maart

Za
Onder deze aspekten kunt
u een prettig weekend hebben
wanneer u zich met entrousiasme wijdt aan het uitnodigen van
gasten in uw huis. Geliefde per
scnsn kunnen u veel geluk bren
gen.
—

Zo

•

é

finanoiele aangelegenheden met
anderen in het reine kunt brengen. Betaal schulden of in geiden- T r acht inkomsten en uitga
ven -n evenwicht te brengen en
wees vanavond niet extravagant-

•

Zondagmorgen 10 uur
D nsdagsvond bidsf>aa

Go eens na in hoeverre u

PISCES

Samenkomsten in de Gemeente van Jezus Christus

|

—

20 Februari
•

aan de Petuniastraat

Zo

—

*

9
a

—

U zult waarschijnlijk bemer

ken. dat uw opinie thans een wij
ziging ondergaat inzake belang
rijke kwesties of huiselijke aan
gelegenheden deze avond.
Bezoek verwanten of buren, een
bepaalde kwestie komt tot een
goed ei^de.

L! 11 lIH.I

fcjlll

Irak protesteert
bij Iran
Irak heeft woensdag laten weten dat het zijn
diplomaten en consulair personeel uit Iran zal
terugtrekken als er niet binnen een week een
einde komt aan de 'aanvallen' op hen.
Het Iraakse persbureau INA dat dit meldt, zegt
dat dit besluit staat in een protestnota die de
Iraakse minister van buitenlandse zaken. Saadoun Hammadi. de Iraanse ambassadeur in
Bagdad overhand'gd heeft.
In de nota wordt J e Iraanse Revolutionaire Garde beschuldigd van aanvallen op en provocaties van de Iraanse diplomaten en het personeel
van het Iraanse consulaar, Deze aanvallen en
provocaties, aldus de nota, zijn in strijd met de
diplomatieke normen.
Het Iraanse consulaat is gevestigd in Khorramsjahr, een stad in het zuidwesten van Iran.
De betrekkingen tussen beide landen werden
slechter na de afzening van de Sjah in februari.
Iran verwijt Irak aat het s+eun verleent aan de
bewegingen in Iran die naar autonomie streven.
»

BRITISH AIRWAYS STOPT VLUCHTEN OP IRAN

luchtvaartmaatschappij ,British Airways' heeft dinsdag besloten haar kluchten met
bestemming Teheran te beëindigen en zich niet
meer in het Iraanse luchtruim te begeven.
De maatschappij had haar vluchten op Teheran
in het voorbije weekeinde opgeschort maar
maandag hervat. De opschorting is nu definitief
De Britse

gemaakt vanwege zo werd gezegd, ongerustheid onder het vliegend personeel.
Wat de acht vluchten var. British Airways per
dag via Iran naar Australië en het Midden-Oosten betreft, zij zullen worden omgeleid.
DE AMERIKAANSE MEDIA EN IRAN

De minister van financiën van de Amerikaanse staat Rhode Island heeft dinsdag aan de presidenten van de c!rie grote televisiemaatschappijen gevraagd geen aandacht meer te schenken
aan betogingen voor de Amerikaanse ambas-

sade in Teheran.
In brieven aan de presidenten schreef Anthony
J. Solomon dat geensceneerde betogingen een
instrument van Ircansc regeringspolitiek zijn.
Als de media er aeen aandacht aan zouden
schenken, schreef hij, zou
minde:" aansporing
tot betogen zijn, zou mer, ook de ambassade
niet meer zonodig moeten bezetten en Ameri-

kaanse gegijzelden vasthouden.
„Voortgaande verslaggeving verschaft het toneel waarop de liaanc-.e revolutionaire regering
haar anti-Amerikaanse stuk kan opvoeren", aldus Salomon.

V. S. DEPORTEERDEN EERSTE

IRANIËRS

Amerikaanse immigratie-autoriteiten hebben
woensdag bekendgemaakt dat zij de eerste
twee Iraniërs uit Amerika hebben gezet sinds
president Carter in november opdracht gaf tot
het opnieuw bekijken van de visa van Iraniërs
in de Verenigde Staten.
Een woordvoerder van de dienst voor immigratie en naturalisatie deelde mee dat de twee Iraniërs dinsdag naar de luenthaven van Chicago
waren gebracht en op een vliegtuig naar Teheran gezet. „Beiden hadden de bepalingen in
hun visum overtreden", zei hij.
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Letterlijk en figuurlijk boven
alledaagse problemen
-

-

-

..Het ii een sensatie die moeilijk

te omschrijven

valt, je moet

het gewoon meemaken"
"Tijdens een val heb je een verscherpt bewustzijn: iedere
seconde blijft in je herinnering, het is een soort KICK"
"De hele sfeer er omheen is geweldig en speelt een belangrijke
factor: over een sprong wordt dagenlang nagepraat!"

Dit zijn een aantal reakties van twee enthousiaste parachutespringers op een vraag naar hun belevenissen tijdens een sprong
vanaf 400 meter hoogte waarbij ze 70 seconden lang vrij door de
lucht zweven.
Beiden zijn verbonden aan de PARA-CLUB-MARIBO. De één,
Peter op de Beek, beroepshalve omdat hij hier tijdelijk als instrukteur werkt en de ander Gerold van Dijk, die sinds de oprichting
vorig jaar novemberjid van de club is.
START

i

Het begon allemaal toen Peter, samen met een aantal
collega's vorig jaar tijdens de
Srefidensie op uitnodiging van
de S.L M. in Suriname was, om
mee te doen aan demonstratie
sprongen. Naar aanleiding van
deze demonstratie ontstohd
grote belangstelling voor het
parachute-springen, de z.g.

PARA-SPORT.
Op deze eerste demonstratie volgden diverse anderen en
er kwamen enthousiaste mensen die zelf wilden springen.
Met behulp van sponsering uit
het surinaamse bedrijfsleven
kwam men toen tot oprichting van de PARA-CLUB-

1

Deze telt op het
moment 50 leden en breidt
zich snel uit: Op dit moment
volgen ook 8 vrouwen een
eerste aanvangscursus.

MARIBO.

MOGELIJKHEDEN

In een gesprek met eerder
genoemde personen vertelde
Peter het volgende over de mogelijkheden die er zoal liggen
op PARA-sportgebied
Als je ouder bent dan 16
jaar en het cursusgeld (5f.350,-)
betaalt hebt, is het mogelijk
om je, na een medische keuring, op te geven voor de eerste kursus die opleidt voor het
A—brevet. Deze kursus begint
met een vooropleiding van

Twee parachutisten, hangend in de lucht, bereiden zich voor op hun landing. Zal het deze
keer weer goed gaan?

één week waarin o.a. valtechniek, het besturen van een
parachute en het handelen
tijdens noodprocedures onderwezen worden. De eerste 9 persprongen die voor het halen
van het A-brevet nodig zijn,
worden genomen op een hoogte van ongeveer 700 m.: De
parachute gaat bij het verlaten van het vliegtuig automatisch open.
Het B-brevet, de z.g. vrijeval-cursus, stelt al wat moeilijker eisen; de spronghoogte

wordt langzameraan opgevoerd
en men moet zelf op 700 m.
hoogte de parachute opentrekken. In de periode tussen het
springen en het openen van de
parachute
de z.g. vrije val
moet men verschillende oefeningen doen. De kursus voor
het B-brevet wordt ook in Suriname gegeven: Je maakt 18
sprongen en betaalt sf. 450,aar cursusgeld.
—

—

en

Na het behalen van een CD-brevet (minimaal 125

Nieuwe eisen vrijlating
Zuid Afrikaans
-

ambassadeur El Salvador
SAN SALVADOR
De ont
voerders van de Zuidafrikaanse
ambassadeur in het Middenamerikaanse El Salvador hebben donderdag nieuwe eisen gesteld voor diens vrijlating. Wilde het Volks-bevrijdingsleger
tot nu toe dat de regerende
militaire-burgerlijke junta de
betrekkingen met Chili verbrak en twee voormalige presidenten „uitleverde, berechtte
en terechtstelde", nu eist men
„als enige voorwaarde" dat
over de hele wereld kranten
-

■

'

■'
$

Het Hoofd van de Stadsrecherche gelast (verzoekt) opsporing van de manspersoon, genaamd JOVAL' August Paul
Julius, geboren op 7 april 1945 JOVAL vertrok voor 11
jaar terug vanuit de 1e zijstraat No. 94 Toekomstweg in het
distrikt Suriname met onbekende bestemming en is sedertdien niet teruggekeerd.
:

SIGNALEMENT

Landaard:
Lengte:

Gelaatskleur:
Hoofdhaar:

CREOOL
NEDERLANDER
ONGEVEER 1.65 METER
Donker
KROES, ZWART
VERMOEDELIJK MOTIEF

JOVAL heeft de woning van zijn moeder voor 11 jaar terug
verlaten om op de vaart te gaan en is sedertdien niet teruggekeerd. Hij heeft ook niets van zich laten horen.
Degene die inlichtingen kan verschaffen omtrent de verblijfplaats van JOVAL wordt verzocht contact op te nemen met
de Stadsrecherche, Tel. 73101; 72535 en 77664.
Paramaribo, 16 november 1979.
Het hoofd van de Stadsrecherche;

I

KICK WORDT

DUUR BETAALD

:

OPSPORING

Ras:

de tak in het totale spof%>
gebeuren. Het is geen alk»',
daagse sport maar met
noodzakelijke sponsering
ook deze in Suriname
van de grond komen. Bij hot!
d<#§?>
„op-de-grond-komen"
zich nog wel eens problemfS*
voor: Zo nu en dan hoor
van gebroken armen en bankbij neerkomst en een "boerse
landing" heeft hier ook $
plaats gevonden.
Op een vraag naar de veilig
heid binnen de PARA-spof*
vertelden beiden dat er na>
tuurlijk we! eens iets gebeujf
maar echt grote ongelukken
hebben hier nog niet pl&B&
gevonden.
Gerold trok een vergelijklttf,
met de voetbalsport waarbi|
je heel wat meer risicofil
loopt.
Peter antwoordde kort doe»
te zeggen: "Het gevaarlijkst!
van het springen hier is de
naar Zanderij". (De plaats ww?
de club zijn standplaats heeft).
Men kan dui stellen dat éê
PARA-sport, mits er oncktf
goede begeleiding wordt gesprongen, een betrekkelijk»
safe sport is. in verhouding
tot het aantal sprongan, gebaw»
ren er relatief 'weinig ongeluk*
ken.

Het Hoofd van de Stadsrecherche;
Namens deze;
De Inspekteur van Politie;
(H.S. Dijksteel)

twee manifesten afdrukken.
Alle kranten in El Salvador en Pretoria alsmede die in
102 landen moeten de verklaringen in hun respectieve
talen afdrukken. Wordt de
voorwaarde nagekomen, dan
zal de ambassadeur niets overkomen en komt hij meteen
vrij, aldus de links-gerichte
groep die de 60-jarige Archibald Gardner Dunn ruim twee
•weken geleden ontvoerde in de
hoofdstad van de Middenamerikaanse republiek.
Nog geen dag geleden over-

viel het volks-bevrijdingsleger,
de guerrilla-afdeling van het
machtige revolutionaire volksblok (BPR), een particulier
vliegveld en vernielden zijn leden zes vliegtuigen die gebruikt
worden bij het spuiten van insecticiden op akkers waarbij
een bewaker om het leven
kwam.
Pe overvallers lieten vlugschrïfachter, waarin zij vermeldden hun gewelddadige acties tegen de recent aan de macht
gekomen junta na het moratorium van een maand te hervatten. Op 15 oktober nam de
junta, die uit drie militairen
en twee burgers bestaat, het
bewind over van de hardvochtige president Carlos Romero.
Het BPR eist van de nieuwe machthebbers vergaande sociaal-economische maatregelen,
zoals een loonsverhoging met
100 pet.. Daarnaast verlangt
het de afschaffing van alle
veiligheidstroepen.
Naar de zin van de leiders van
het volksblok gaan de door de
junta in gang gezette hervormingen niet ver genoeg.

EEN GESLAAGDE LANDING!
De gezamenlijke spanning voor de sprong, de sprong zelf
en de opluchting na de sprong levert gespreksstof voor dagen r
waar iedereen enthousiast aan deelneemt.

sprongen) kun je examen doen
voor een eigen springvergunning. Heb je dit gehaald dan is
het geoorloofd om zonder toezicht van een instrukteur te
springen.
Peter: "Onze bedoeling is
om de PARA-CLUB-MARIBO
zodanig te helpen dat ze zelfstandig kunnen draaien".
Op dit moment werkt men
n.l. met twee instrukteurs van
het PARA-CENTRUM-TEXEL
uit Nederland en zij moeten
ook weer terug i.v.m. eigen
werkzaamheden. (Om instrukteur te worden moet men een
speciaal examen doen bij de
Rijks Luchtvaartdienst).

GEVAARLIJKSTE VAN
SPRINGEN HIER IS
WEG NAAR
ZANDERIJ
De PARA-SPORT is een
zich steeds meer ontwikkelen-

Deelname aan da PARA»
iport is niet voor iederee»
weggelegd. Op de vraag off
deze sport niet een te lux«
«port is voor een land als hst
onze wordt door beiden ont»'
kennend gereageerd: "De mar»sen willen het immers zelf
betalen en hebben het geld
er voor over: Onze ledsn k<*
men uit alle lagen van de bevolking. Bovendien zorgen w*
voor gratis entertainment: Tijdens Srefidensie stonden dulzenden near oni te kijkenl"
Dit laatste is waar. Maif
het aangevoerde argument dst
mensen uit alle lagen van d#
bevolking aan deze sport kunnen deelnemen gaat niet op,
Als men dat beweert, dan is
men net ais een omschrevofï
gevoel bij een vriis sprong,
zwevend door de ucht: Vorar
Sf. 350,- een aantal minuten
boven de alledaagss prcblem®?*
{H.KJ
verheven".
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Frank Bovenkerk:

Geen extra problemen bij toeloop
van Surinamers

Op dit moment verloopt de vestiging van de vele Surinamers
in Nederland vrij geruisloos. Dit vertelde Frank Bovenkerk donderdagavond toen hij een uiteenzetting gaf voor een klein aantal
mensen van de Juridische Faculteit over zijn onderzoekswerk
m.b.t. rassendiscriminatie in Nederland.
Frank Bovenkerk doceert antropologie en is wetenschappelijk hoofdmedewerker aan de Universiteit van Utrecht. Hij kreeg
grote bekendheid door de verschijning van zijn boek „Omdat zij
anders zijn", hetwelk een weergave is van zijn onderzoekswerk
m.b.t. patronen van rassendiscriminatie in Nederland.
Op dit moment verblijft Frank Bovenkerk in Suriname om
o.a. nader onderzoek te doen over het huidige vertrek van veel
Surinamers naar Nederland.

IMMIGRATIELAND

Sinds de tweede wereldoorlog hebben bijna 750.000 men«en, afkomstig uit diverse.landen, zich in Nederland gevestigd.
De eerste jaren gaf dit
geen problemen: de Indoneaiërs assimileerden zich snel
en Molukkers leefden afgezonderd omdat hun verblijf van

„tijdelijke" aard was. Er was
een grote vraag op de arbeidsmarkt dus Nederland kon ook
«en grote groep gastarbeiders
van 8 verschillende nationaliteiten, goed gebruiken. Surinamers en Antillianen kwamen
voor studie naar Nederland en

alles ging goed: Nederland
werd geprezen om zijn tolerantie en aan andere landen ten voorbeeld gesteld.
REAKTIES:

In de jaren '70 werd men
opgeschrikt door een aantal
berichten in de krant:
—

gooien
Buurtbewoners
ramen in omdat ze niet willen dat er Turken komen

wonen.
—

—

—

Bij de politie regent het
klachten van Surinamers die
discriminerend
behandeld
worden.
Molukkers ondervinden allerlei problemen bij het zoeken naar werk.
Joop Glimmerveen richt de
Nationale Volksunie op en
wint leden met de leuze
Maak Nederland weer blank.
:

mineerd?
Frank Bovenkerk ging op
nader onderzoek uit.

zonder lidmaatschapskaart naar
binnen. Een dergelijke discriminerende houding was niet altijd het geval. Bij de sollici- v
taties had men gekozen voor
bepaalde beroepen en rekening
gehouden met vraag en aanbod
op de arbeidsmarkt. Het bleek
dat deze factoren mede van invloed zijn op het al of niet
optreden van discriminatie:
ongeschoold
Een
iemand
ondervindt minder last daa
een geschoolde handwerksman.
Ook blijkt dat diskriminatie
afneemt als de vraag naar
bepaalde beroepen toeneemt.

ONDERZOEK

VERENIGING

Wat was er nu precies aan
de hand? Was de nederlandse
bevolking niet zo tolerant?
Werd er dan toch gediscri-

Nederland
moeilijk is om via een enquete onderzoek te plegen
een Nederlander zal nooit zeggen dat hij discrimineert omOmdat

het

in

-

dat hij weet dat dit niet hoort
koos men voor een andere
methode: kijken wat mensen
in bepaalde situaties doen.
Er werd op 300 baantjes
gesolliciteerd. Voor eenzelfde
funktie boden zich sollicitanten aan die allen over dezelfde diploma's en ervaring beschikten: hun afkomst of
huidskleur was echter verschil-

lend.
Ook liet men mensen bepaalde openbare gelegenheden
bezoeken (bars, dancings) nadat men zich er eerst van
overtuigd had dat er voldoende ruimte aanwezig was.
Uit dit onderzoek bleek dat
er in Nederland wel degelijk gediscrimineerd wordt:
Een Surinamer die als elektricien solliciteert, wordt met
een smoes afgescheept terwijl
een Nederlander het baantje
5 minuten later kan krijgen.
twee
Surinamers
Tegen

wordt gezegd dat ze een dan-

cing niet binnen mogen omdat ze geen lid zijn. Tien minuten later gaan twee Nederlanders zonder problemen en

aanleiding van zijn
ervaringen tijdens het onderzoek opgedaan en een aantal
incidenten die zich in Nederland afgespeeld hebben nam
Frank Bovenkerk het initiatief
tot het oprichten van een
Vereniging Tegen Discriminatie
op grond van ras en etnische
afkomst. Deze vereniging is in
juli 1979 opgericht en telt
thans 500 leden.
Men is erg aktief: proefprocessen worden uitgelokt en
advokaten zijn druk doende
met wijzigingen van bepaalde
wetsartikelen zodat mensen
niet meer tussen de mazen
van het net kunnen doorglippen. Hierbij wordt steeds
een beroep gedaan op de algemeen heersende moraal: Dis-,
criminatie in Nederland hoort
en kan niet.
Een ander belangrijk punt
waar de vereniging zich mee

Naar

bezighoudt is voorlichting.
Frank Bovenkerk: "Het beleid van de overheid is altijd
gericht geweest op de bevordering van emigratie. De laatste
tijd emigreren er echter nagenoeg geen menien meer. In tegendeel, het aantal vreemdelingen dat zich in Nederland
gevestigd heeft is veel groter
dan het aantal mensen dat
vertrokken is.

een
Dit
de
leid

multi-raciale samenleving.
moet ingezien worden en
overheid dient haar behierop af te stemmen.

TOLERANTIE
Er kan gesteld worden dat
bij het optreden van discriminatie diverse factoren een rol
spelen: Het heeft te maken
met vraag en aanbod binnen

Landsdienaren

BESLUIT
afkeuring uit te
spreken over de laakbare,
onbetamelijke en vcor de
vakbeweging onaanvaardbare houding van de regering;
2. het bestuur van de CLO
op te dragen om ingaande
dinsdag 11 december om
24.00 uur over te gaan tot
verscherping van de acties;
3. de regering volledig aansprakelijk te stellen voor alle
uit de CLO acties voortvloeiende consequenties.

1. scherpe

De Informatiedienst van de Surinaamse Waterleiding Maatschappij deelt het volgende mede
Diverse problemen, met als hoofdoorzaak gebrek aan voldoende eigen financiële middelen, hebben in de loop der jaren geleid tot vermindering van de service-verlening aan het publiek
door de Surinaamse Waterleiding Maatschappij.
Voor de verbetering van de service-verleninr is echter niet
alleen geld nodig doch ook de opheffing van diverse technische

naie Water Supply Consultants (IWACO) te Rotterdam
in opdracht van de S.W.M. de
aanbestedingsstukken voor de
levering van de beluchting- en
filterunits
thans gereedge-

onvolkomenheden.
Er dienen daarom op zeer korte termijn enkele urgente werken te worden uitgevoerd, die het huidige watertekort zo spoedig mogelijk zullen moeten opheffen. Hiervoor is ruim 6,5 mil-

werking met de waterleidingdeskundige, !r. G. Soerdjoesing, teven» lid van de R.v.C.
van de S.W.M., die daartoe van
27 november tot 7 december
in Nederland vertoeft.
De aanbesteding voor de levering van deze beluchtingsen filterunits zal in januari
plaatsvinden en de levertijd
wordt geraamd op 9 maanden.
Hierdoor is verwachtbaar
dat het pompstation te Livor-

:

joen gulden nodig.

REGERINGSGARANTIE
Aangezien de SWM zelf niet
in staat is om dit geld direct
op te brengen, heeft de maatschappij zich gewend tot de
Overheid om hulp. Indien ailes
volgens plan verloopt zal de
regering het daarheen leiden
dat de SWM op zeer korte
termijn onder bepaaide voorwaarden over dit geld kan beschikken, zodat onmiddellijk
met de uitvoering van bedoelde werken kan worden begon-

nen.

7. Onderwijzersbond Arya
Dewaker (CAD)
8; Bond GMD Arbeiders (GMD
9. Dienst des Domeinen (DDD
10.' Surinaamse Onderwijzers
Bond (SOB)
11. Bond Personeel Vakschool
voor Volwassenen (BPVV)
12. Bond Personeel Centraal
Buro Luchtkartering (CBL)

13. Christelijke
Bond

Onderwijzers
(COB)
Onderwijzers

Deze motie was ondertekend door:
1. Dienst van Posterijen Werknemers Organisatie (DPWO)

14. Katholieke
Bond (KOB)
15. Bond van Leraren (BVL)
16. Algemene Bond LVV Personeel (ABLP)
17. LWG Bond (LWG)
18. Bond Personeel

2. Bond Ambtenaren Direkte

Dermatologie (BPD)
19. Bond Haven en Loods-

Belastingen (BADB)
3. Algemene Bond van Overheidspersoneel (ABO)
4. Bond Buschauffeurs Overheidsdienst (BBO)

wezen

20. Bond Sluizen en Gemalen
21. Bond Waterloopkundige
Afdeling (WLAO
22. Federatie Landsdienaren
Opbouw (FLO)

5. Bond Leraren V.O.J.
6. Onderwijzersbond
Surinaamse Moslim Associatie
(OBSMA)

Nederlanders geworden.
Ook in Suriname wordt een

totaal verkeerd beeld gegeven.
Bovenkerk: Als je De West
geloofd
is
het
treurig.
Volgend Findlay is het de
schuld van de Surinarners zelf
en dit is totaal onjuist.
Nederland is een multi-raciale samenleving geworden en de
overheid zal dit moeten uitzien
bij de uitvoering van haar
beleid. Afgezien van een aantal
ongelukkige incidenten zitten
we nu in de test-situatis.
Nederland, tolerant of niet.
(H.K.)

Urgentie programma
Waterleiding mij

CLO zal akties verscherpen
OrganiDe Assemblee van de Centrale van
satie (de CLO) is op woensdag 5 december jongstleden in vergadering bijeen geweest in het COB-gebouw aan de Gemenelandsweg.
Tijdens deze bijeenkomst werd de navolgende motie met algemene stemmen aangenomen.
dat de regering van Suriname op 4 mei 1979 een akkoord
heeft gesloten met de CLO;
dat de regering nagelaten heeft belangrijke punten uit het
akkoord uit te voeren, met name:
a.uitbetaling van de door de
gemaakte
landsdienaren
uitgaven voor medische been leeftijd i.v.m. pensionehandeling
ring
b. realisatie van vrije geneesg. realisatie van het formatiekundige behandeling voor
gepensiolandsdienaren,
en ambtenarenbezoldi- Nneerde landsdienaren en
gingsbesluit;
hun gezinnen
c. verhoging van toelagen
Dat deze houding van de revoor landsdienaren die
gering als werkgever onaandaarvoor in aanmerking
vaardbaar is voor de Surikomen zoals de verhoging naamse vakbeweging in het alvan voedingsgelden, van
gemeen en voor de CLO in
auto-toelagen en motorhet bijzonder;
fietstoelagen
dat de regering na het op
realisatie
d.
van het Pensioen15 november jongstleden door
fonds
de CLO aan de regering verstuurde telegram en na de door
e. uitsluitsel over de verhode CLO gevoerde acties, nageging van de pensioenen
laten heeft daden te stellen
van vóór 1972
om het gerezen conflict tusf. uitsluitsel over de ontsen regering en CLO op te
koppeling van diensttijd heffen;

de arbeidsmarkt, de al- of
niet genoten scholing en de
mate waarin men zich conformeert.
De vraag of Nederland minder tolerant geworden is, is
moeilijk
te
beantwoorden.
Kranten geven in hun berichtgeving een vertekend beeld:
Onderzoek h«eft uitgewezen
dat verhalen over misdrijven
van Surinamers worden overtrokken. Als Surinamers iets
goeds presteren zijn het ineens

Nederland is een IMMIGRATIE-LAND i.p.v. een EMIGRATIELAND en bestaat uit;

(IPS)

Vooruitlopend op de garantie van de Overheid voor een
lening van Sf. 6,5 miljoen
worden in het kader van het
urgentie programma reeds diverse aktiviteiten ontplooid.
Zo is voor de aanleg van de

watertransportleiding LivornoParamaribo de bestelling geplaatst voor de levering van de
buizen, die omstreeks midden
december per SMS—schip vanuit Columbia worden aangevoerd.
1980 BEGINNEN
Voor het aanleggen van deze
transportleiding zijn 7 aannemingsbedrijven uitgenodigd om
op 10 december a.s. een offerte in te dienen, een z.g.
aanbesteding op uitnodiging.
Deze aannemingsbedrijven
zijn
1. Bouwbedrijf Van Kessel
2. Exploitatiemaatschappij Pa:

ramaribo
3. Surinaamse Constructie
Maatschappij

4. Arriba N.V.
5. Nascom N.V.
6. Algemene Surinaamse Wegenbouw en Transportmaatschappij
7. Aannemingsbedrijf J.
Sohansingh.

De plaatselijke aanwijzing
heeft op 29 november jl.
plaatsgevonden. Verwachtbaar
is dat kort na deze aanbesteding en wel begin januari 1980
met de aanleg van de transportleiding kan worden gebonnen. De uitvoeringsduur wordt
geschat op ruim 6 maanden.

URGENTIEPROGRAMMA

Ten behoeve van het te bouwen pompstation te Livorno
worden door het Nederlanse
Ingenieursbureau "Internatio-

maakt.
Zulks geschiedt in samen-

no omstreeks eind
1980
in produktie zal komen en dan
circa 500 3 water per uur zal
leveren.
Bovengenoemde
werken
vormen slechts een klein deel
van de projekten, die in het
kader van het urgentie programma zullen moetep worden uitgevoerd.

m

Voorzitter Somohardjo:

"PENDAWALIMAMINISTERS VOOR EEN
JAAR AANWIJZEN!"

Op zondag aanstaande komen alle 90 kernen van de
Pendawalima in vergadering bijeen. De kernen moesten hun
voorstellen voor het Pendawalima-programma uiterlijk vrijdag indienen. Op bedoelde vergadering zullen deze voorstellen besproken en uitgediscussieerd worden. Verder J
de partijleiding mandaat v:agen om met andere politieke
partijen en functionele groeperingen besprekingen te mogen
voeren voor het bepalen van
de strategie bij de komende
verkiezingen
ultimo maart

1980.
De leider van de Pendawa'lima de heer Salam Somohardjo zegt op de partijraadsvergadering te zullen voorstellen, dat bij eventuele deelneming van de Pendawalima in
de regering, haar ministers telkenmale voor een jaar door
de Partijraad zullen worden
aangewezen.
De partijraad zal aan het
eind van elk jaar moeten beoordelen of het programma
van dat jaar al of niet voldoende is gerealiseerd.

