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Huidige leiders uitgegedaagd

NPS -werkgroep in aktie
Op vrijdag jl. is geproklameerd
de werkgroep „Reële demokratisering, versterking en instandhouding van de NPS".
Zij bestaat uit de NPS-toppers
Guno Hoen, A. Duchenne, E.

Brammerloo, D. Bouterse, H.
Bouterse, R. Robles, C. Wolff,
G. Snoyl, M. Thijssen, J. Pengel
e.a.
In een kommunikee van de
werkgroep wordt o.m. gesteld,
dat de partijgenoten massaal
worden opgeroepen de eenheid
binnen de NPS te verstevigen

NPS-PARTIJRAADSVERGADERING OP ZONDAG
23 DECEMBER

en de gelederen te sluiten.
Zij worden voorts uitgenodigd
zich straks en bloc achter de
door de partij raadsleden via het
systeem der verkiezing verkregen kandidaten van de NPS, te
scharen.
„M b.t. de a.s. verkiezing doen
wij een beroep op U te beseffen, dat Uw verantwoordelijkheid niet gering is, vooral als
wij letten op de volgende levensgebieden:
a. onze

ekonomie

singen in verband met de
a.s. verkiezingen op donderdag 27 maart 1980

3. Sluiting.
Op zondag 23 december a.s.
om 10.30 uur v.m. zal op het
partijterrein van de NPS aan de
Wanicastraat een partijraadsvergadering worden gehouden.
De agenda is alsvolgt samengesteld:
1. Opeeing
2. Bespreking eventuele beslis-
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De uitnodigingen aan de partijraadsleden zijn ondertekend
door partij raadsvoorzitter O.W.
van Genderen en de sekretaris
van de partijraad, E.P. Meyer.

HISTOR FERFIE NA BASIE

FOE AHA FERFIEKWASSIE
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Fernandes

\\\Feestaktie
TOT3I december

b. onze handel en industrie
c. onze landbouw en visserij
d. onze grensgeschillen met de
buurlanden
e. ons loon- en prijsbeleid
f. onze import en export
g. onze raciale- en politieke
verhoudingen
h. ons Onderwijs en Volksontwikkeling
i. onze maatschappelijk verhoudingen in binnen- en buitenland.
j. de toekomst van ons nageslacht
k. onze religieuze verhoudingen
I. onze rechtspositie {nationaal

en internationaal)
m. de totale opbouw binnen
onze gemeenschap (WATER-

BUSPROBLEMATIEK,
DIENST WERKGELEGENHEID, TREK VAN ONZE
NAAR
LANDGENOTEN
NEDERLAND, ONZE WEGEN, LUCHT- EN SCHEEPVAART, ONZE WONINGNOOD ENZ.).
Wij van de „Werkgroep Reële
Demokratisering, Versterking
Instandhouding van de
en
NPS" hebben daarom het initiatief genomen voorlichtings-

,

ijgv

Fernandes
Groene Gevel"
Klipstenenstraat

Wij doen een beroep op U Uw
oren en ogen zo goed mogelijk

de kost te geven en objektief
te zijn ter voorkoming van ver-

scheppen

van een welvarend
Suriname, ieder naar eigen begaafdheid en vermogen.
Wij roepen U derhalve op tot
(onderlinge)
saamhorigheid,
begrip
en (ondernaastenliefde,
linge) samenwerking.
Moge de zegen van de allerhoogste op ons machtig werk

rusten".

Het bestuur van de CLO heeft medegedeeld de akties van de vori- scholen in de steek laten. Hij vertelde ons, dat hij al de grootste
ge week te zullen evalueren om na te gaan, wat er verder moet moeite heeft om zijn vier schoolgaande tieners ertoe te krijgen
zich te konsentreren op hun schoolwerk. De kinderen worden
worden gedaan om de regering op haar kniën te krijgen.
De vorige week dinsdag, woensdag en donderdag heeft de CLO voortdurend van hun schoolwerk afgehouden door feesten, sport-!
straatdemonstraties gehouden. Volgens insiders hebben niet meer evenementen enz.
dan 400 landsdienaren aan deze akties deelgenomen. Gelet op het Hij zegt dat zijn werk als vader nu bizonder bemoehjkt wordt,|
aantal van meer dan 40.000 landsdienaren in deze opkomst zeer wanneer de leraren doodgewoon de school in de steek laten en
teleurstellend.
hun leerlingen bovendien aanzetten om de straat op te gaan en
Het is wèl zo, dat duizenden landsdienaren, vooral leerkrachten, rotsooi te maken.
hun werk in de steek hebben gelaten op de aktie-dagen, maar deze „Wat heeft dit te maken met onderwijs en opvoeding", riep de valandsdienaren hebben er gezellige vrije dagen van gemaakt en ginder boos uit. „Dit is anarchie en chaos maken. Op deze manier
gen winkelen, kennissen opzoeken of thuis huishoudelijk werk ,<omt er nooit iets van dit volk. De CLO wordt de voornaamst®
doen.
oorzaak van het wegtrekken van mensen naar Nederland. Want
Het wegblijven van de leerkrachten heeft tot gevolg gehad, dat niemend wil deze chaos. Ik denk er ook hard over na om op t®
duizenden leerlingen ook vrij waren en de straat opgingen.
breken en met mijn gezin naar Holland te verhuizen. Daar kunnen ze tenminste rustig op school iets leren en wat worden. D®
Het werd dus een wanordelijke kermis van leerlingen, die geen CLO-leiders MOETEN toch inzien dat ze op deze manier het
volk naar de afgrond voeren. Dat er op deze manier nooit iet»
school hadden, leerkrachten die de school in de steek hadden gekomt van onze nationale ontwikkeling en dat al die miljarden ontlaten en werkloze jongeren, die op zoek waren naar „action".
Gezamenlijk trokken zij de straat op en slaagden erin van het hanwikkelingshulp verloren, weggegooid geld is? In plaats van SAdelscentrum een totale chaos te maken. Aan baldadigheid ontbrak MEN met de regering te werken om in vrede en rust het volk tot
het niet, waardoor de winkels en handelsgebouwen in het cenwelvaart te brengen, zoeken de heren voortdurend naar een reden
trum verplicht waren dun deuren te sluiten.
om dwars te gaan liggen.
-

KADO bij aankoop van een BANKSTEL. Bij aankoop van een BANKSTEL kunt U ook een kinderfiets voor de helft van de prijs kopen.

teiten.

gissingen, omdat zoals U weet
er ö,j elke verkiezings-kampagne veel pro's en contra's voorkomen. Waakzaamheid is dus
ten zeerste geboden. Burgert
van dit land, wij zijn ALLEN
verantwoordelijk
voor het

Weinig sympathie voor CLO -akties
Leerkrachten raken in ongenade

Wat echter wèl ontbrak, was de grimmigheid van 1969 en 1972
1973. Er was niets te merken van de „We shall overcome"-mentaliteit van die stakingen. Er was niets van de vastberadenheid om
met gebruik van alle middelen de regering te breken. Toen was
het werkelijk „oorlog", waarbij overheidsgebouwen werden aangevallen en zelfs in brand gestoken en waarbij de leiders bereid
waren als martelaren van een goede zaak in de gevangenis te gaan.
De emotionele uitbarstingen in pamfletten en redevoeringen ontbraken ook totaal van de vorige week. De „ABAISA" geest was
nergens te bekennen. Ook leerlingen van het kaliber van Glenn
Weisz zagen we nergens. Rusland en Sylvester zijn tien jaren
ouder geworden en Albertine Clark heeft nu de weg van de religie
gekozen. Geen enkele nieuwe leider heeft zich gepresenteerd en
de ouden zijn niet meer in staat te boeien.

/fes Ponche Campos, 1 doos sigaren of 1 set potten
ƒ kleine
d sf.Bs.fles whisky en 1 doos sigaren

c.q. informatiecentra in het leven te roepen, teneinde U zo
breedvoerig mogelijk voor te
lichten m.b.t. het wenselijke,,
zo U wilt, noodzakelijke karakter van de procedure der kandidaatstelling d.m.v. pamfletten,
brochures, bulletins, onderlinge
gesprekken,
flash berichten,
krantenberichten en huis aan
huis akties, indien nodig m.b.t.
de komende verkiezingsaktivi-

De straatakties ontaardden daardoor in een chaos, waar de CLOleiders geen enkele invloed op konden uitoefenen. Vooral de aktie
van donderdag liep totaal uit de hand, waardoor de CLO-leiders
niet alleen de handel, maar ook een groot deel van de gemeenschap tegen zich in het harnas joeg.
Bovendien hebben wij op 27 maart a.s. verkiezingen. De mensen
beginnen nu al partij te kiezen en het is te verwachten dat de al
duizenden NPK'ers in Overheidsdienst de CLO-leiders eerder bedreigers van hun partij dan dienaars van hun belangen zullen zien.
Dit alles maakt, dat het voor de CLO zeer moeilijk zal zijn om de
landsdienaren te mobiliseren voor akties tegen de regering.
Rotsooi kan men altijd maken, zoals bewezen is óp donderdag jl.
Om mensen voortdurend over de zebrapaden heen en weer te laten lopen, of midden op de autobanen te laten marcheren, is heel
iets anders dan georganiseerde akties op touw zetten en de gemeenschap te winnen voor deze akties.
Wij spraken met een vader van schoolkinderen, die zijn gal spuwde over het feit dat de leerkrachten voor de zoveelste maal ae

In deze hele affaire ben ik NIETS tegen gekomen wat deze straatakties kan rechtvaardigen. Bijna alles wat de heren hebben gevraagd, hebben ze al gekregen, zoals premier AR RON op zijn
perskonferentie heeft verteld. Dokter HAGENS is met een zeer
krijgrote staf zes jaren bezig geweest om de AZV van de grond te
gen en het is hem niet gelukt. Maar de CLO-leiders willen dat d®
regering binnen ZES MAANDEN een soort AZV maakt voor
100.000 landsdienaren, gepensioneerden en hun gezinnen. DAT
KAN TOCH NIET' Bovendien heeft premier Arron verteld dat d®
CLO-leiders aan alle besprekingen en voorbereidingen hebben
deelgenomen. Ze weten dus precies wat de problemen zijn en ook
dat de zaak in december nog niet zou kunnen draaien, ledereen
weet wat een FREE FOR ALL het wordt, als de regering de doktoren en de landsdienaren maar hun gang laten gaan.
Dan wordt het onbetaalbaar. En dan gaat de hele gemeenschap
eraan kapot.
Natuurlijk zal het weer de regering zijn, die dan hiervoor wordt
verantwoordelijk gesteld. Maat in plaats van SAMEN met de rege-'
ring te werken aan een systeem, dat goed sluit en misbruik voorkomt, roepen de CLO-leiders de mensen op om de straat op t®
gaan en rotsooi te maken. Dat kan NOOIT in het belang van het
land zijn.
Maar als ze denken dat ze door deze akties weer in het parlement
en de regering zullen komen, hebben ze het mis.
De mensen krijgen eerder de pest aan hen. En het wordt tijd dat
de ouders van leerlingen en studenten een bond oprichten om d®
leerkrachten duidelijk te. maken 'dat we onderwijs willen voor
onze kinderen en dat we de leerkrachten die de school telken»
weer in de steek laten, voorgoed de school zullen UITJAGEN.
Meneer, öf de ouders komen in aktie tegen het onverantwoordelijke gedrag van de leerkrachten, öf ik verdwijn naar Holland.
langer".
Maar het optreden van deze rotsooimakers neem ik niet
Wie oren heeft die hore
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SLM wil D C -8 kopen
Verlies 1980 geraamd op 15 milj
Deze week zal de VDP een
interpellatie-voorstel
bij het
Parlement indienen over de
aankoop van een 2e hands
DC-8 vliegtuig door de SLM.
DE VDP is van mening, dat
deze aankoop zeker niet in het

belang is van de SLM en dat tegen een dergelijke handeling fel
geprotesteerd moet worden in
het Parlement.
Luchtvaartdeskundigen hebben
al benadrukt dat een eventuele

SLM-PERSONEEL IN
NIEUW UNIFORM

bestuur van de afdeling Nickerie naar de hoofdstad ontboden.
De heer Parmessar zal zich laten informeren over een zg.
brief van het afdelingsbestuur,
waarin de schrijvers opkomen
voor het lid ir. George Hindori.
Voorzitter Parmessar heeft
zondagmorgen om half twaalf
het afdelings-bestuur ontvan-

personeel van Suriname
Airways zal binnenkort in een

Het

nieuw uniform gekleed gaan.
Dit uniform verschilt niet alleen in kleur, doch ook in model van het oude.
De presentatie aan de pers zal
geschieden op donderdag 20
december om 9.30 uur v.m. in
hotel Krasnapolsky (restaurant

gen.

aanschaf van dit 2e handse
vliegtuig door de SLM om ingezet te worden op de regionale
routes, beslist getuigt van onverantwoordelijkheid
jegens
het SLM-bedrijf, en wel vanwege de schrikbarend hoge kosten
die de exploitatie van deze
DC-8 met zich meebrengt.
In dit verband werd gewezen
op het feit, dat de opbrengst
van de SLM bij lange na NIET

VEELAND N.V.
Highway Boxel Km 19

heeft te koop een beperkt aantal raszuivere

FOKVARKENS
van de volgende rassen:

NEDERLANDS LANDRAS
NEDERLANDS GROOT YORKSHIRE

AMERIKAANS LANDRAS
AMERIKAANS DUROC
AMERIKAANS HAMPSHIRE
-
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genoeg is om de exploitatiekosten van deze DC-8 te dekken.
De vrees werd tevens uitgesproken, dat de SLM een financieel
debacel tegemoet gaat. De verliezen die met deze DC-8 gepaard gaan, worden geraamd
op 10 tot 12 miljoen. Daarbij
gerekend de verliezen die nu
reeds gemaakt worden door de
SLM op reeds bestaande lijnen,
is het verwachtbaar dat de totale SLM-verliezen in het komende jaar 15 miljoen zullen bedragen.
De VDP heeft tenslotte sterk
de indruk, dat het eens zo florerende
SLM
staatsbedrijf,
thans allerlei calamiteiten tege(IPS)
moet gaat.

PARMESSAR ONTBIEDT
AFDELINGSBESTUUR
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NICKERIE

*

De voorzitter van de Hernieuwde Progressieve Partij, de heer
Panalall Parmessar, heeft het
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KRANT IN SAN ANTONIO:
GEZONDHEID SJAH
VERSLECHTERD
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(Door Iwan Vismale)

Hierna verliet Guno de vriend van Egbert het
reuze viüagebouw van Rosa. Aan zijn houding
en gelaatstrekken was duidelijk te merken dat
hij erg teleurgesteld was.
En waarom ? Omdat Egbert hem verzekerd had
dat Rosa zou bijdraaien en hem, Guno, een fors
geldsbedrag in de hand zou stoppen foe jepi
Egbert ing mati.
Vriend Guno zou daaruit zijn aandeel ontvangen als blijk van dank en waardering dat a
poer' monni na Rosa skin, zoals men dat in de
wandel zegt. Maar de "vredes-missie" van Guno mislukte en dat moest hij hoe spijtig ook aan
zijn vriend Egbert vertellen toen hij later tegenover hem zat.
Dus Rosa heeft geweigerd om mij te helpen ?,
aan zijn vriend
vroeg hij twee tot vier

Guno.
Ja, zei Guno, ik heb alles op alles gezet en
haar ernstig voorgehouder dat je in de pinarie
zit.
En heb je haar ook verteld dar die pföert van
een meid Trees mij als een kauw-bonjo heeft
uitgezogen en daarna met de noorderzon vertrokken is ?
AHa sani mi verter'ing, zei Guno. Ook vertelde
sk haar ciat je het huis dc.t je samen met haar
liet bouwen verloren hebt alsgevolg van vorderingen op je huizenhoge schulden die die motjo
meid Trees voor je achtergelaten h?eft. Ik zei
haar ook dat je weer mei haar wenst te leven
en dat je niet meer drinkt en niet meer met sopi-

meidens optrekt, vertelde vriend Guno verder.
En toch wilde ze niet bijdraaien foe jep' mi ?
Neen, gaf vriend Guno op een scherpe toon te
kennen. Die vrouw wil je zelf niet meer als man
hebben. Ze zei keihard tegen mij dat je je problemen bij motjo-meid Trees moet gaan zien
op te lossen. Zonie dan moet je bidden foe Gado kang jep' joe.
Ozo ?, bidden no ? Bidden foe Gado kan jep'
mi no ?, sprak Egbert nu fel en spottend. Ik ga
eerder de duivel inschakelen om haar tot de
grond te breken.
Als ze zich een prinses aan het verbeelden is in
haar reuze villa dan ga -k die verbeelding uit
d'r kop timmeren. Ik zwetr het je Guno dat ik
dleze vrouw Rosa ga verr.letigen !, riep Egbert
Idid en woestkwaad uit.
Dang joe o go na strafoe, Egbert. A moro betre
joe lieb na heer tori diesi. Probeer foe fin' jepi
na Sociale Zaken
O soortoe Sociale Zaken ? Ik zeg je dat ik Rosa
tot de grond ga vernietigen als ze mij niet uit
mijn moeilijkheden helpt.
Luister Egbert, mi na joe boeng mati. |k wi 1 e
met in nog grotere moeilijkheden zien dan die
waarin je a! in ben. No go doe no wan enkn
oiong sani. Je moei" ook eerli|k nagaan en proberen te beseffen dat jij jezelve in die hele ellende waarin je je nu bevindt, hebt ingeluisd.

Waarom moest je ie eigen getrouwde vrouw
alsook je kinderen de straat opgooien omwille
van een andere vrouw? Na joe srefi soek'ing
mi mati, en soms is de waarheid hard om aan
te noren,

besloot

Guno de

boezemvriend van

Egbert.
Wakti jere, zei Egbert zichtbaar geprikkeld, dus
joe wan tek ing op dji Rosa no
Ach kom nou, Egbert, praat niet
stom. Ik prooeer je met de waarheid der dingen te facen
?

dat no mag hinder joa.
Je moet toegeven dat joe no behandel Rosa
boeng. Waarom moest je haar kleren, zelfs haar
ondergoed op straat smij'en ? Waarom heb je
met die motjo-meid Trees samengespannen foe
broko joe egi troow-oerna saka ? Rosa heeft me
alles open en eerlijk vertei? fa joe nanga Trees
behandel ing lek' wan dagoe. En ook toe"cti ng
Wordt vervolgd.
poti p'kien lij d'r ona'er!
en

•

•

•

•

PSV WIL NOG IN DEZE REGEERPERIODE

DIREKTEUR VOOR JEUGD- EN SPORTZAKEN
Binnen de top yan de PSV is men van mening, dat het kabinet Arron nog voor het einde
van haar zittingsperiode er+oe zal moeten overgaan een direkteur te benoemen voor het Direktoraat Jeugd- en Sportzaken. Hiermee wi!
men ni. voorkomen dal een andere regering ie-

mand aanwijst.
De direkteur var. Onderwijs de heer Ewald
Meyer neemt sinds enige tijd waar als direkteur
van het Direktoraat Jeugd- en Sportzaken.
Door PSV-voorzitter Emile Wijntuin zal binnenskamers bij de regeringsleider erop worden aangedrongen om eerder gemaakte afspraken hieromtrent na te komen,-

--

(

IPS)

KORT GEDING TEGEN PNR-GROEP RAVALES

In de Partij Nationalistische Republiek ( PNR)
zijn dezer dagen stemmen opgegaan om te komen tot normalisatie van de situatie binnen de
partij. Een commissie goede diensten in oprichting zal proberen de groep Dobru en de groep
Derby wederom bijeen te brengen.
Laatstgenoemde is momenteel druk bezig de
partij-statuten te bestuderen om indien bemiddeling niet helpt, mei de partij-conventie naar
de rechter in kort geding te stappen en deze te
vragen de heer Ravaies te verbieden de naam
van de PNR te gebruiken.
De groep Derby zal juridisch worden bijgestaan
door Mr. Ea'dy Hoost. De kwestie van het gebouw aan de Weidestraat vormt dezer dagen
een punt van bespreking b>nnen het kader van
de PNR.
(IPS)

MOEDER TERESA KRIJGT GEBOUW VAN
VATICAAN IN ROME

Moeder leresa, die dit jaar de nobelprijs voor
de Vrede heeft ontvangen in verband met haar
werk onder de allerarmsten in het Indiase Calcutta, heeft donderdag gezegd, dat de paus
haar een gebouw in Rome heeft beloofd, waar
zij ongewenste kinderen kan verzorgen.
De in Albanië geboren 69 jarige religieuze was
eerder op de dag in audiëntie ontvangen door
Johannes Paulus 11.
Al bijna een jaar dringt moeder Teresa er bij
het Vaticaan op aan, naar te helpen aan een
onderdak voor Europese verschoppelingetjes. De
kerkelijke staat bezii veel leegstaande gebouwen in Rome. Functionarissen van het Vaticaan
hadden haar uitsluitend ontwijkende antwoorden gegeven, waarna zij besloot de zaak rechtstreeks onder de aanaachr van de kerkvorst te
brengen. De woensdag te Oslc onderscheiden
Non verklaarde verheugd te zijn over de toezegging van de paus. Zij kon niet zeggen wat
voor een gebouw zij k• ijgt of per wanneer.

San Antonio. Texas —Volgens
het degblad San Antonio Express
San Antonio, Texas, is de Qe
rondheid van de ex-Sjah van
Iran de laatste dagen achteruitge
Q6hn en bestaat het risico dat
h j opnieuw wegens kanker geopereerd moet worden.
Ir; een bericrt dat de krant
ontlee.ndy aan bronnen op de lucht
mach'cbas's LacMand
waar de
ed-Sjah verblijft houdt
stond
da 1: aan :.<ijn artsen in New York
was gevraagd hun behandeling
te hervatten.
Woordvoerders van de er-Sjah
en van ret ministerie van buiten
landse zaken in Washington
wensten ceen commentaar op
het bericht te gevenDe recrtbank in Fort Worth in
Texas ;s donderdag officieel mee
gedeeld dat de gezondheidstoe
stand van de ex-Sjah, deze niet
toestaat op te treden als getuige
op een proces.
Mohamrrved Reza Pahlevi was als
getuige opgeroepen in een zaak
van óC voegers tegen hun voor
—

—

maüge werkgever, Bell Helicop
ter international- De piloten heb
ben Be!l in 1976 aangeklaagd
omdat zij waren ontslagen wegers oer chting van een bond
ter bescherming van de voorwaarden in een opleidingscontract voor Iraanse vliegersIn genoemd jaar was Mohammed
Reza Sjah van Iran.
De advocaat van de piloten,
James Lane, had donderdag bekendgemaakt dat hij de er-Sjar
als cjetu'gê had laten oproepen
om zijn iezing over de zaak te
horen

Geprge.

NIET-ROKEN MAAKT BEMIND
Nottingham
Prins> Charleseen van de meest gezochte vrij
gezellen ter wereld, heeft verklaard dat meisjes hem graag
zoenen omdat hij niet rookt.
De 30 jarige Brise kroonprins
vertelde dat hij bij een bezoek
aan Nottingham door drie meis
jes was gezoend, hetgeen volgens hem verband hield met het
feit dat hii een niet-roker is.
—

•

PARMESSAR NAAR NICKERIE
heer Parmessar (HPP) zal
tezamen met zijn voltallig bestuur, de heren Drs- K. Ramsun
ae'S.r.gr, Birdja, Drs James Ram
lal en Minister S. Badrisingh op
dinsdag a-s- in Nickerie arriveren. De HPP Nickerie heeft deze bijeenkomst gevraagd om de
kwestie Hindorie die al een hele pcos in de HPP speelt, definitief op te lossen.
In de HPP is een stroming ontstaan aie op een onlangs gehouden vergadering van het
hoofdbestuur had aangedrongen
op het vet voor een bestuursfunktie in de HPP in aanmerking
laten komen van HPP-parlementarier vevens waarnemend fraktieleider van de NPK-combinatie de heer Ir. George Hindorie. Hierdoor zou ook de kandi
datering van Hindorie voor de
komende verkiezingen in gevaar komen. Vooral de HPP Nickerie wil deze controverse op
gelost zien omdat zij vindt dat
deze kwestie de HPP veel scha
ce kan berokkenen- Nu de verkiezingsdatum definitief is vastgesteld. vvi| men in alle rust en
eenheid werken aan de voorbe
reidhgon hiervan.
(Prinfo)

—
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TANZAM SPOORWEG

PARANAM BEREIKTE MEER DAN 1½ MILJOEN
VEILIGE MAN-UREN

HERSTELD

V'a een nood
Drug over de Zambiaanse rivier
de Chainbeshi kunnen er weer
treirer. met essentiele goederen
van de Tanzaniaanse havenstad
Dar es Salaam naar Zambia rijden. 20 is vrijdag van welingelichte /ijde in Dar es Salaam
Dar es Salaam

—

De Parcnam Operations heeft op 13 december jl. een nieuw "all time safety record" gemaakt nl. 1.619.417 man-uren. Dit is het hoogste aantal veilige man-uren sedert het in bedrijf
stellen van Paranam Ope<ations in 1965

PENDAWALIMA ORGANISEERT GROOT FEEST
I. V. M. 3-JARIG BESTAAN
zal de Pendawalima een
groot feest organiseren in haar Partijgebouw
aan de AAauritiusstrac». D i.v.m. het 3-jarig
OPENBARE VERKOPING
Do notaris E« E- Goedhoop zal (p vrijdag 18 januari 1980
des /"in. 9 uur te zijnen kantoon aan de Heerenstr. 6 ben-,
kracniens artikel 1207 Sur. B.vV- verkopen:
Het peictelirind, met
gebouwen, groot driehonderd zeventien» drie/honderdst? vierkante meter, gelegen in hel d'str- Suriname , aangeduid op de kaart van
de landmeter J- C. van der Jac.t, de dato vijftien maart negentienhonderd Jrie en zevenii-i met de letters ABCD en
met het nummer 19, deel uitirakei de van de gronden Weigedacht en do Nieuwe Grond en bekend a's Serie A nummer 11, nader aangeduid op de kaart van de GouvernemeotsljivJmeter de dato vijftien tpri» negentienhonderd
v"er

BEJAARDE KLEUTER
OVERLEDEN

en

—

RK Religieuze Orden in 65 landen nebben de Sowjet Unie en
vier a idore communistische lan

dén donderdag beschuldigd van
grove schendingen van de men
senrechten en van de godsdienst
yrijreid, Z>\ deden dat in een gezamenlijke verklaring van algemeen 0/ersten die werd uitgegeven aan het slot van een bij
eenkomst van 650 leden van deze groep die gewij d was aan

godsü'enstvrijheid en

mensen-

rechten

Duizoncien religieuzen in vete
la'ider. achter het wijzeren gor-

dip wordt dagelijks hun fundamentele mensenrechten ontzegdTot de .anden waar de grootste
onrecht vaardigheden
worden
yep'eeyd, behoren Tsjacho-Slowakije,
Hongarije, de Sowjet
Ur.ie- Oost-Duitsland en Roemenie. Sedert de jaren vijftig onder
drukten
deze vijf communistische landen de religieuze orden dat zij niet meer het recht

hebben te bestaan ondanks wet
ten die alle burgers godsdienstvrijheid raranderen-

g

•H

f

Maatschappij Sur.

|
|j maakt bekend dat
$J

in verband met Kerstfeest en Nieuwjaar

de diensten a'svolgt worden geiegeld:
S Op dinsdag .'5 december (le Kerstdag), woensdag 26
| docemhor 19?<? '°e Kerstdag! on dinsdag 1 januari 1980
§ (Nieuwjaarsdag,) «staan alle d enstcn stil met uitzondering
•h van Je veerdiensten»
jH Met het oog hierop worden da 0.-derstaande diensten

Ë als\'olgt gev/ijziga:

j|

ij?
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I

I Kustdienst naar Nickerie
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VERTREK PARAMARIBO
Dcnderdag 27 aecember
C
Vh Woensdag 2 ïanuari 15-00 uur
$ VERTREK Nw. KCKERIE
•H
>h Vrijdag 28 decci.iber 16-00 uur
jh Donderdr.g 3 januari 16.00 ui,r
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Moengodienst

| VERTREK PARAMARIBO
'ji Donderdag 27 december 17.00 uur
Woensdag 2 anuari 17.00 uu
%

|

g

"

H
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VERTREK MOENGO

Vrijdag 28 december 17-00 ucr

Vriidao 4 ianuar' 04-00 uur
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Binnendoordienst
J
1 Nickerie-Saramaccadienst I

|
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Deze dienst korrt 'n de week van 24
i
•h verval en| VERTREK PAR'RO/SAR. DOORSTEEK
Woensdag 2 tanuari 07-00/';l .0< uur
VERTREK N v NICKERIE
£ Vrijdaq 4 januari 08.00 uur
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aanbesteed:

£
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Het opschonen en op-u-men van houtresten,
ophalen en waar nod'c u'tgraven van de loosleidrngen aan de Tjon A Kietweg-
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Plaatselijke aanwijzing:

$

donderdag 20 dec. 79
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on 13-OC uur ten kantore vai bovengenoemd Directoraat
aan de Kleine Waterstraat No,
in het openbaar worden

$

•H

|

Pdj

S

N.V. Scheepvaart!

®

Bekendmaking

I

5

IDe

708 C Pa'amaribo,

| Door de Directeur van Binnenlandse Zaken en
j| bestuur zal op

$

!

De hoofden van

twintig.

Aank- Ch- Jaridoe.

•

—

No

|

Op 5 januari as.

ties waren vernield, was Zambia
geheel aangewezen op de zuide
l'jke route door Rhodesie.

Vat.caapsiad

*

•H

overgeladenOvxer de spoorweg, die door
Chinezen is aangelegd, wordt
van de
ongeveer 40 procent
Zambiaar.se im- en export vervoegd. Doordat ook andere brug
gen op de verbindingswegen
naar Mozambique, Malawi en
bitswar.a door Rhodesische ac-

RELIGEIEUZEN ORDEN
BESCHULDIGEN COMMUNISTISCHE LANDEN

*

$

werden er nog steeds via de Tan
zam spoorweg goederen vervoerd, maar ze moesten bij de
rivier in vracht auto's worden

;

?

MINIS FERiE VAN
BINNENLANDSE ZAKEN EN DISTRICTSBESTUUR
(DIRECTORAAT DIS 1 FitC"rS*3ESTUUR)

*

•H

vernomen.
De oorspronkelijke 2ZO meter
lange btug was in oktober door
Rhodesirohe troepen opgeblazen Chir.ese tecrnici die 24 uur
per etmaal hebben gewerkt, heb
ben r;u een noodbrug voltooid.
Na ae vernieling van de brug

San Dieoo
De vijfjarige Penny Vani'ne, die door een zeldzame ziekte zo snel verouderde
aat zij ei uitzag als een vrouw
van in de negentig, is deze week
in SanD'ego, Californie, overle
den De kleine kreeg inlangs wa
terpokken- Het lichaam van Penny, die op laatst nog maar negen
pond woog, kon tegen deze ove
r.gens onschuldige kinderziekte
geen weerstand bieden.
Hot meisje was steeds- meer op
een hoog bejaarde gaan lijkenHaar rjid was gerimpeld, het
haar grijs en zij leed aan staar
en si tnf iis.
Haar ziekte, bekend als het cockayne wijndroom, komt zeer zei
den voer. Sinds zij 43 jaar geleden werd opgemerkt zijn over
d f hele wereld slechts veertig
gevallen geconstateerd. De geleeroen heDben er nog geen ge
rieesm'icide! voor gevonden en
men weet ook niet waar het door
komt Jat de lichaamsdelen verouderen en er geen nieuwe voor
iri oe pioats komen.

bestaan van de partij. He* ligt in de bedoeling
om op die dag een fund raising te houden om
de financiële positie van de partij te versterken.

cm 1 ö-OC uur v.r

J
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.
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Bestek f,-n voorwaarden zijn vanaf DONDERDAG 13 DEC.
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PARLEMENTSVOORZITTER MISBRUIKT ZIJN
MACHT

De VDP-parlementaiiër Herrenberg wenste tijdens de huishoudelijke verandering van het parlement geinformeerd te worden over de kwestie CCK. Hij zei tot voorzitter Wijntuin. "U bent
de enige persoon die beslist wanneer er vergaderd wordt en wat er op c'e agenda geplaatst
wordt". Op opmerkingen van de NPK-parlementariërs Otmar Rodger;> en George Hindori,
dat er wegen zijn om dit anders te doen, reageerde Herrenberg met er op te wijzen, dat hij
in de afgelopen parlementaire periode dit niet
anders heeft erva-en. Hij zei met dit systeem
veel moeite te hebben en vroeg of het artikel,
dat alleen de voorzittc-r deze grote machtspositie verleende, in het kader van een daadwerkelijke demokratisering var
het parlementaire
systeem niet kan worden aewijzigd.
De parlementariër wees e* verder op dat donderdag op de agenda een brief die de parlementsvoorzitter via de Amerikaanse Ambassade
op 10 december had bereikt reeds op de agenda
prijkte. Dus een brief van drie dagen geleden
die handelde over de gegijzelden in de Amerikaanse Ambassade in Teheran ( Iran ). Herrenberg vervolgde "Dat is natuurijk uw goed recht
als voorzitter deze brief van drie dagen terug
op de agenda te plaalsen
Maar wat mij verbaast is dat zaken van nationale importantie zoals het initiatief voorstel
verlaging van de kiesgerechtigde leeftijd, niet
.
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:Te koop tegen eik
aannemelijk bod
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Een VW bus, een Bedford Lus.
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Het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg is
enkele weken gelede.' begonnen met e nieuwe
ANTI- P l! ARIA CAMPAGNE. Deze za! de komende
twee jaar over gehee! Paramaribo worden gehouden. Hiervoor wo't' door fpecia'e teams bloed
gepriKt om te onderzoden op fiiaria.
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Het bloprikken wvd' in de avonduren, tussen
raH acht en half e'f, ho's aan huis gedaan
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Deze
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HERRENBERG VRAAGT PARDON VOOR
JONGEREN
Direct nadat parlementsvoorzitter Emile Wijn-

tuin donderdag de Huishoudelijke vergadering
van het parlement had geopend vroeg en kreeg

het V.D.P. parlementslid Henk Herrenberg het
woord, die enkele opmerkingen m.b.t. de agenda maakte. "Alhoewel ik U tijdens de laatst gehouden huishoudelijke vergadering vele malen
herhaald verzoek heb gedaan om het initiatiefvoorstel van de andere oppositieleden en mij
ter verlaging van de kiesgerechtigde leeftijd op
de agenda te brengen, hebt U ook nu niet aan
voldaan ondanks ons dringend verzoek", aldus

de Volksvertegenwoordiger
Herrenberg wees er
op, dat ook de jongeren op hu n manier hierom hadden gevraagd.
De vorige week hadden de Universiteitsstudenten deze verzoeken ondersteund en herhaald.
Ondanks al deze verzoeken benadrukte het parlementslid dat de Voorzitter toch gemeend had
het initiat'efvoorstel niet op de agenda te moeten plaatsen en voeg hem of hij daarvoor een
verklaring had. Hi| wees er op dat het kort dag
is doelend op de datum waarop het parlement
zal worden ontbonden.

x

Dit laatste wekte een reactie los bij de voorzitter die uitriep "Maar men komt niets eisen",
doelend op het verzoek van de jongeren in NJB
:
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schrijven toch verheven mocht worden tot een
document van nationale importantie waaraan
de nodige prioriteit moet worden verleend.
'Maar dit memorenaum wordt door U niet op
de agenda geplaatst," zo vervolgde Herrenberg.
Ook het verzoek van het CCK om een informeel
gesprek met het parlement m.b.t. het memorandum zou volgens Herrenberg tijdens de parlementsvergadering kunnen worden besproken.
Hierop zei parlementsvoorzitter Emile Wijntuin,
dat hij het verzoek van heT CCK om een gesprek
met het parlement nog niet heeft ontvangen.
Tenslotte vroeg de VDF-parlementariër aandacht
voor zijn eigen discussie nota "Positie landgenoten in Nederland", warnn hij pleit voor een
bizondere immigranten status, die hij reeds weken geleden aan het pansment had aangeboden. De grote trek van landgenoten naar Nederland houdt elke burger serieus bezig. Verdient deze discussie geen prioriteit? Hebt U er
een verklaring voer waarom U een andere mening bent toegedaan vroeg hij aan parlementsvoorzitter, waarop niet gereageerd werd.
Voor een beter begrip bood Herrenberg NPKfraktieleider Rufus Nooitmeer een exemplaar
van zijn discussie-nota aan.
(INF)
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als liet team bij u langs
komen- Het or.de-izoek en de behandeling,
a's u besmet blijkt te lijru zijn geheel gratis!
Werk mee aan het onderzoek zodat fiiaria
gehord
worden '.iK.eroeid 'n ons land-
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op de agenda werden geplaatst, ondanks herhaalde verzoeken zowel vanuit het parlement
als daarbuiten." Herrenberg benadrukte, dat
het Comité Christelijke Kerken de vorige week
een tweeae memorandum naar het parlement
had gestuurd. Hij zei van oordeel te zijn dat dit

I

verband.
Herrenberg vroeg de

voorzit er niet zo zwaar te
+

tillen aan de wijze waarop de jongeren deze
kwestie hadden aanyepak 1 Hij zei dat vanwege het enthousiasme bij de jeugd dit begrijpelijk
is. Hij vroeg om pardon vcor de jongeren. Het
parlementslid wees de voorzitter er op, dat ook
hij in het verband ven lee brachten van de Mulovereniging in 1969 aller>i zaken had geëist
van de toenmalige regeerders. Hierop reageerde de voorzitter lachend, dat de parlementariër
Herrenberg het mag voorstellen alsof hij Wijntuin uit het stenen tijdperk afstamt.
( INF )
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INVASIE GIFTIGE SPINNEN
De ZuidafriJcnannesburg
kaanse sied Johannesburg wordt
geplaagd door een ware 'nvasie
va'. g!l v:ge spinnen. Tegen hun
bee'. d'e dodelijk kan zijn, bestaat geen tegengif. Een woord
—

van de gezondreidsd'ensr zei dat de spinnen vermoedelijk uit de mijnen bij de
stad -omen. Hij noemde de sivoerct:

uatie
stig'3e 'iiwoners

Johannesburg
zijn gewaarschuwd voor het ge
vaar van het bruin-oranjekleurig
insect. Het is nog geen centime
van

ter gioot, maar zijn beet kan
een k re! doden en een volwassenen iongdurig ziek maken- De
z.ekenhuizen hebben tot dusver
enkele mensen met beten opge
nc:nen. Sterfgevallen hebben
zich eenter nog niet voorgedaan
De beet van de v'oolspin is pijn
loos De werking van het gif ma
nifesieert zich pas ur enlaterHet insect is nooit eerder in dit
deel van Zuid Afrika gesignaleerd Met komt wel voor in ZoeIcelard en Botswana.

DRIE AMERIKANEN IN
TURKIJE VERMOORD
In Istanbu! zijn vrijdag drie Amerikanen, die op een
bus of een auto stonden te wach
doodgete."., c'co;- onbekenden
schoten. zo meldt de Turkse
staatsradio- Er is niet bij gezegd
of het burgers of militairen waren. De moordenaars schoten
vanuit, een auto- Een van de Ame
r'kanisn was op slag dood, de an
deren overleden spoedig i n een
ziekenhuis

istanbui

—

COMMUNIQUE
B'j de oOSIS bestaat de mogelijkreic: om van 7 tot en met
Tl januari 1980 tot uiterlijk 13.00
uur verengingen in te schrijven
voor ceelname aan het SOSISP^piUc?n en Aspiranten Voetbal

pro.ekt.
Inschri|vir.g is mogelijk in de
volgende leeftijdscategorieën:
Mini D upiilen: per 1 januari

—

1950 nog geen 10

—

—

jaar;
Pupillen: per 1 januari 1980
nog ceen 12 jaar;
Mini Aspiranten: per 1 janua

1990 nog geen 14 jaar;
Ai.p'r:?.nten: per 1 januari
1980 nog geen 16 jaar.
De totale kosten voor het hele
r,

—

seizoer.

~AII in" bedragen 150

gutaen per vereniging voor één
afdeling. Waarbij inbegrepen 's:
1- verzekering;
2 totaie wedstrijdkleding

(schoeisel, shirts, kousen en

broeken);

3- oefengelegenheid;

opleiding van trainers etcBij inschiijving dient voor eike
speler 1' pasfoto's en 1 uittreksel (of lamilieboek, paspoort,
identiteitsbewijs overleggen) te
worden 'ngeleverd.

4

Minimaal moeten er 20 en maxi
maal 30 spelers per ploeg worden

Wij wil'on uw aandacht erop
vest gei-, dat op het inschrijffor
muiier o'e naam of namen van
de trainer(s) moet(en) worden
aangegeven met vermelding van
de gevolgde trainersopleiding.
In ce maand januari zal er wederom een
trainersopleiding
wc
verzorgdSlecrts aiè spelers- die medisch
zijn zullen aan de
competitie kunnen

deelnemen.

Nadere 'nformaties en inschrijf
TOi rTïuier en kunnen worden verkregen bij de SOSIS
Hoek
—

Coesewijne en Marowijnestraat
te'. 98-561 en 99760NB : Na 11 januari 1980 zal er
oesiist geen inschrijvingsmogelijkned meer bestaan voor veren, gingen.

SOSIS-Publiciteitsd'enst

6
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vca:-teti. Wees- niet

te royaal met
uw sympatie, opdat zij u later
riiet verraden- De namiddag is
goed-

Horoscoop Vandaag

VIRGO

WORDT U AANGEBODEN DOOR

24 augustus

Esculaap
RAMDAT MISIER

GEDIPLOMEERD OPTICIEN

Zwarteni-ovenbrugstraat 3b

ARIES

—

21 maart

Ram

—

20 april

neemt
vanwending
een onverwachte
er
in
c'aaf of venavond. U moet
en
huiselijke
rust
e'k geval de
Een oepaalde kwestie

TAURUS

21

—

april

—

St'er
21 mei

Vergewis u er van, dat reisen

bezoeken niet voorbarig

zijn-

Het is mogelijk, dat u vanavond
met slecht weer of andere risico's te rampen hebt-

GEMSNI

22

mei

—

21

hancelingen.

22

juni

—

;

J hebt op het ogenblik een eigenaardig stel vrienden om u
heen verzameld. Maak liever
eens &tr. zorgvuldige selectie
en pas op, dat zij geen verkeerde invloed hebben op uw finan-

Kreeft

SCGRPIO
24 oktober

22 juli

Dit

—

o

-

19/5 TOT EN MET 1— 1 1980
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gesloten |
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NV- RUSIWIJK EN RIJSFWIJK
MAHONYLAAN 36
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Neem alles zoals het valt wan
de situatie onverwacht
schijni. te veranderen- Anderen

r.e-r

$

rü

:

HET OPSCHONEN EN OPRUIMEN VAN
HOUTRESTEN, OPHALEN EN WAAR NODIG
UITGRAVEN VAN DE LOOSLEIDING
GELEGEN TUSSEN DE COMMISSARIS- EN
IViONPLAISIRV.'EG. MEER BEKEND ALS

SANERINGSLOZiNG

$

Plaatselijke aanwijzing oo DINSDAG 18 DECEMSER 1979 om 10-00 uur-

fn
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*
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Steenbok
20 januari

—

Tracrt een nieuwe en unieke
methode te vinden om uw positie te verbeteren, schulden af te
werken en gelden te innen. Mogelijk doen zich kompli'katies en
twijfel voor in verband met vrien
den deze avond.

21

onuari

—

—

Waterman
19 februari

Onvoorziene omstandigheden,
tegenvallers- ondoorgrondelijke
mensen kunnen problemen opwerper- Sla u er moedig doorheen. neem niets als vanzelfsprekend aanPiSCES
Vissen
20 februari
20 maart
U kunt te maken krijgen met
ongewone toestanden of proble
men; ook met personen die u
niet of nauwelijks kent- Wees
voorzichtig met hetgeen u net
of drinkt; wees matig in alles—

—
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GESLAAGD

Aan cle Juridische Fakulte't
van de Universiteit van Surinarr)e
slaagden voor het Kandidaats-examen

'SURINAAMS

RECHT'
P. Baidjnath Panday; R- Brewste'"; G Deerveld; V- Elmont; NGangaram Panday; M. GerJing;
C. Mijnals; M. Panday; L- Panday--Pool; R. Rens en J- Silos:
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De Directeur van Zinnenlandse
~7
Zaken en Districtsbestuur

5H*

(Directoraat Districtsbestuur)
Mr. H. MUNGRA

h»

h«

GESLAAGD

SURINAME NAAR DE STEMBUS

Premier Henk A"ron heeft woensdag de president van de Republiek Suriname Dr. Johan
Ferrier in kennis gesteld van de datum waarop
de vervroegde parlementsverkiezingen zullen
worden gehouden.
Deze verkiezingen worden op 27 maart 1980
gehouden. De minister-president heeft ook zowel de coalitie- als de oppositie-leider hiervan
op de hoogte gebracht. Premier Arron heeft eind
augustus dit jaar i.o.v. de president van Suriname een accoord getekend met oppositie-leider,
Mr. Jaggernath Lachman, waarin partijen overeenkwamen vervroegde verkiezingen te houden en. wel niet later dan ultimo maart 1980.
De Surinaamse premier verklaarde toen tegenover de pers, deze beslissing te hebben geno-

omdat
"ofschoon de regering een practische bruikbare meerderheid heeft in het parlement"
de roep om vervroegde verkiezingen
na de conflictsituatie in het parlement over de
toelating van de schaduw! andidaat M. Koorndijk weerklank heeft gevonden bij het electoraat. Het is geenszins het qeval dat de oppositie de verkiezingen zou h n bben afgedwongen,
zo zei de heer Arron. De verhouding in het Surinaamse parlement is 20
19.
men

—

—

-
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I Surinaamse
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Krijgsmacht

|

Opleiding
1*
tot
officier
f
Jr

m

fj
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S

Voor gegadigden die in he» bezit zijn van een
diploma VWO (AMS» Atheneum of daarmede
besta 3t de mogelijk'ne'd om in de

*

$j

m

jjj

Veroniode Staten van Amerika opgeleid te worden
tot officier voor Lailij ol Zeemacht.

Jh
%

®

$

£

£

Voor hen die tot marine-cff'cier opgeleid wilen
worden ijn wiskunde en natuurkunde 'n het
vakksnp-akket vereist.

$

$

.
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Aar. de Fakulteit der Medische
Wetenschappen van de Universi;e t van Suriname slaagden
voor

$
%
£
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ARTSEXAMEN:
.

Drs G. H. MARTOPAWIRO

£

DOCTORAAL-II EXAMEN:
de hter P. D. DE BAAS-

(CIOV)

£

I

Belangstellenden d'e niet ouder zijn dan 23 jaar kunnen
zich ingaande heden tot u teriijk 22 DECEMBER 1979
schriftelijk opgeven bij her Hcofd Personeelsdienst van
...

*

...

44444444 i i444444/44ifi4ifi444'£4'+7^44T4444;44;"5-£'
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zelaars in Teheran vasthouden, hebben de Westeuropese landen gewaarschuwd, cat zij zichzelf nadeei zuilen berokkenen als zij meedoen
aan 'een Amerikaans komplot' om Iran op de
knie te dwingen door middel van een economische boycot. Zij raadde West-Europa aan, pogin
gen van de Amerikaanse minister van buitenlandse zaken vance te doen mislukken om steun
te krijgen voor Amerikaanse plannen tot het geleidelijk economisch en politiek isoleren van
Iran totdat de gijzelaars vrijgelaten zijn.
Een woordvoerder van de bezetters der Amerikaanse ambassade in Teheran zei, dat Europa
de Iraanse olie meer nodig heeft dan Iran Europa. 'Laat Eurooü zich maar aan c'e zijde van
Amerika scharen, dan zullen we wel zien wat
missie naar Salisbur

.jjr

£

Bestek en voo'v/aarden zii<> vanaf DONDERDAG 13
#
DECEMBER 1979 verkrijgbaar bij de Afdeling Financiele- |
en Comptabele Zaken van het bovengenoemd Directogj
raat tegen de orijs van Sf 10.— (TIEN GULDEN) per stuk. g
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in het openbaar wo-den aanbesteed

fej
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om 12.00 uur ten lontore van bovengenoemd
Drektoraat aan de K'f.ir.e Waterstraat No- 1

B
|
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CAPRICORNUS
22 december

AQUARiUS

19791

vrijdag 21 december
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temperamentvol
en opGa niet openlijk te

vattingenkeer tegen vooroordelen.

t

Door de Directeur van Binnen'andse Zaken en
Dïstr'ctsbestuur zai op

Sfj

zich

inzake nun beslissingen
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Bekendmaking
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Binnenlandse Zaken en Distrsktsbestuur
Direktoraat Distnktsbestuur
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Ministerie van
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21 december

De studenten, öie ae vijftig Amerikaanse gij-

.
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Boogschutter

|

INGENIEURSBUREAU

HET NATIONAAL

—

—
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22 november

verkeerde handelingenSAGITARIUS
23 november

PRETTIGE KERSDAGEN EN EEN
VOORSPOEDIG 1980

O

Schorpioen

een goede dag om voor
uit te komen. Vooral de morgen
cs bijzonder geschikt daartoeWees op uw hoede voor verrassingen ;r> de namiddag en geef
niet toe aan de verleiding van

Leeuw
23 augustus

Pas cp dat u niet verwikkeld
raakt inverwarrende situaties en
complicaties met buren of ve

I Wegens vakantie

—

'S

betonen

VAN 24 —12

—

—

—

uitgaven en maatregelen
financieel" geb**" l worden vandaag beheerst ooor een onver-

—

Vergew ls u er van, dat de onverwachte handelingen van uw
kant geen complicaties of wrok
veroorzaken in uw huiselijke omgeving of op uw kantoor. Houd
uw originele ideeën en uw temperament binnen de perken-

juni

23 oktober

—

ciën.

CANCER

LEO
23 tul*

Uw

onpraktische

door

gennederi

Weegschaal

—

24 september

Door originaliwacht clement.
teit zult u een uitweg vinden uit
een c-iernma. Veroorzaak geen
co-.np:;ca:ies 'n budget-aangele

Tweelingen

—

LIBRA

Telefoon: 73102

door laten verstoren-

vrede

en

—

23 september

—

Het za! verkeerd zijn te wacn
te-; !n gemeenschappelijke TinanciBie aangelegenheden vandaag. Het meeste bereikt u via
een conservatieve taktiek en di
plcmatie. Maak geen schulden
en vereffen rekeningen.

OPTISCHE HANDEL
B. S.

Maagd

—

Bezetters in Teheran
waarschuweu Europa

$
%

de Sur'naamse Krijgsmacrt
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f/EMRE BOEKOE KAZERNE
Hoek Gravenberchstrafvt en Rode Kruislaan.
OI O V
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£
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Wijntuin uit ernstig verwijt aan adres Cyril Daal
,De vorm van het bericht over
mijn royement is pertinent onwaar", aldus de heer J. Wijn-

tuin.
Zoals bekend had het bestuur
van de Moederbond bericht,
dat de heer J. Wijntuin nu door
het kongres definitief was was
afgezet als bestuurslid van de
Moederbond, nadat hij enige
tijd geleden alszodanig was ge-

schorst.

De heer Wijntuin, voorzitter
van enkele bonden aangesloten bij de Moederbond, zei dat
het zg. kongres, dat door de
heer Cyril Daal georganiseerd

is, niets anders was dan een
coup.

dat hij
niet was uitgenodigd om zich
te verdedigen.
Bonden waarvan Wijntuin voorzitter is, zoals de Bond bij St.
Regis en van De Boers Veem
waren ook niet uitgenodigd.
Tachtig pet. van de op het kongres aanwezige bonden staat
onder voorzitter Cyril Daal, aldus de heer Wijntuin.
Deze situatie verklaart danook
de uitslag van de stemming
voor het royement.
Een andere onwaarheid is, dat

Voorts zei

Wijntuin,

hij zich niet heeft neergelegd
bij de beslissing, maar de vergadering heeft verlaten uit pro-

test, omdat de voorzitter hem

geen gelegenheid bood zich te
verdedigen.
De heer Wijntuin is voorts van
oordeel, dat voorzitter Daal op
geen enkele wijze heeft aangetoond dat hij, Wijntuin, geheimen aan andere vakcentrales
had doorgegeven.
Wijntuin verwijt de voorzitter
van de Moederbond dat hij de
vergadering heeft geïntimideerd
met het vooruitzicht van afgevaardigingen naar buitenlandse

kongressen en seminars.
Het resultaat hiervan was, dat
degenen die graag op reis willen, vóór het voorstel tot royement hebben gestemd.
Verder zei de heer Wijntuin,
dat voor hem overduidelijk is
gebleken, dat de voorzitter van
de Moederbond geen mensen in
zijn omgeving wil hebben, die
eerlijk voor de belangen van de
werkende klassen opkomen.
(Inf.)

NILOM JAYCEES

GEDENKT

INSTELLINGEN

met 2530 cc dieselmotor:

□AIHATSU

Ï^T^iiÈ^iiiS

de DAIHATSU 4wh. drive
als december ekstra:
radio, keuring & kenteken, tektiel- en asfaltbeurt
volle tank,l2 mdn. absolute fabrieksgarantie.

«€SUROTO
\

AUTO WRAK AKTIE
3000, a cash voor Ow wrak
HYINDM NNI SEDAN

ELKE KOPER VAN EEN

"

""""""""

HET WRAK DIENT TENMINSTE TE BEZITTEN:
VIER WIELEN
ALLE PORTIEREN EN
MOTOR, AL OF NII=T DEFEKT.
-

-

-

KT E GELDT TOT 31 DECEMBER
a^
KLANT.
'

<

1979. SLECHTS 1 (EEN) WRAK PER

TTTHBHi

De Nilom Jaycees zal op 18 december a.s. een van haar projekten in het kader van het
„Jaar van het Kind" ten uitvoer brengen.
Op deze dag zullen in het gemeenschapscentrum de Schakel
vertegenwoordigers van
aan
enkele creches, wees- en kindertehuizen geschenken worden aangeboden, die de kinderen direkt of indirekt ten goede zullen komen.
Met informaties verkregen door
middel van een onlangs gehouden enquete werden 21 instellingen geselekteerd, die op basis van de dringendheid van
hun behoefte voor hulpverlening in aanmerking komen.
Ten einde dit projekt te kunnen uitvoeren werden gedurende dit jaar enkele fundraising
aktiviteiten ontplooid waarin
zowel de gemeenschap als het
bedrijfsleven goed hebben geparticipeerd.
Vermeldenswaard is tenslotte
dat de Nilom Jaycees in 1980
haar 2e lustrum viert; zij hoopt
in dat jaar de gemeenschap op
bijzondere wijze van dienst te
zullen zijn.

Bekendmaking
De Juridische Faculteit van de Universiteit van Suriname
.maakt bekend dat op DINSDAG 18 DECEMBER 1979
om 19.00 uur IN HET CELOS aan de Leysweg, een filmavond wordt georganiseerd
Titel:
SCARED STRAIGHT", een dokumentaire.

_over een keiharde konfrontatie van jeugdige delinquenten (first offenders) met volwassen „zware misdadigers
in de gevangenis.
De film laat de effekten van deze konfrontatie zien op het
gedrag van de jeugdigen m.b.t. kriminaliteit.
Vóór de film zal een korte inleiding worden gehouden door
de organisatoren. Na de film: diskussie.
Behalve studenten worden alle belangstellenden uitgenodigd
om deze avond bij te wonen.
De Sekretaris van de Juridische Faculteit,
Mr. H.H. Naarendorp.

MINISTERIE VAN ONDERWIJS
EN VOLKSONTWIKKELING

Bekendmaking
De direkteur van Onderwijs maakt hierbij
ten overvloede bekend dat

DE UNIVERSITAIRE en HBO-BURSALEN
TOT EN MET 19 DECEMBER A.S. IN DE
GELEGENHEID ZIJN OM INDIVIDUEEL
en SCHRIFTELIJK TE RECLAMEREN
TEGEN VANWEGE HET MINOV
GETROFFEN MAATREGELEN
T.A.V. HUN BEURSGELDEN.
Voor de goede orde zij vermeld, dat stagnaties bij de uitbetaling van beursgelden ten gevolge van te late, onvolledige
of niet-individuele reaktie voor verantwoordelijkheid van de
belanghebbende zijn.

CIOV

De direkteur van Onderwijs,
Orlando van Amson (fgd.)

een koele decemberprijs
voor een coldair koelkast
128f-h gold coldair van
148f-h gold coldair

2034,-

1350,-

178- white coldair
178f-avapado coldair
178f-white coldair

2223,2245,2439,-

198f-coppertone
198f-avocado coldair
198 f h gold
245fs white (side by side)
245fs avocado (""")
)
245fs h gold (
sw2o6 coldair
166236 ice maker kit

2461,-

1450,1460,1580,1590,1590,—

1867,- voor 1250,-

2461,2461
3529,3551

-

-

3551,1636,346,-

/

1

—

KERSTEN ELEKTRA
RIJDT VEILIG EIM VERZEKERD

'

1590

-

2280,2290
2290

-

-

1060,
220,—
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tegen
wedstrijd
Haiti
derde
forceert
Suriname
het Suriname stadion plaatsvond laten zien dat het duidelijk beter voetbalt dan de Haitianen.
De Surinaamse ploeg beheerste
alie facetten van het voetbalveld en wat vooral opviel was
de durf, moed en buitengewone inzet van onze jongens.
Daartegenover konden de Hai-

0
Door een fantastische 2
overwinning op het haitiaanse
voetbalteam heeft Suriname
een derde beslissingswedstrijd
kunnen forceren.
Zoals bekend versloegen de
Haitianen Suriname in het
0. Ons
eerste duel met 2
voetbalteam heeft in het duel
dat afgelopen vrijdagavond in
—

—

tianen niets stellen.
Ze probeerden slechts hun onmacht te verdoezelen door zich
krampachtig in de verdedigingszone op te stellen.
Maar ondanks het krachtig verzet van Haiti slaagden de surinaamse aanvallers er keer op
keer in de afweer van Haiti uit
elkabr te rukken.

SPECIALE KERST EN NIEUWJAARS
AANBIEDING
VAN

mom B mmm
e

(RUST EN

BANKSTELLEN:

VREDESTRAAT 108 a

Het voetbalteam van Suriname dat afgelopen vrijdagavond de haitiaanse formatie met 2
o versloeg.
Op de foto staand van links naar rechts: Leilis, Borgia, Garden, Purperhart, Steward, Voorn,
Nelom, Pinas, Lieveld (later vervangen door Hankers), Rustenberg en George.
—

TELEFOON 73361)

:

f 165,—
f 195,f 375,-

Yoi set gestoffeerd
Lidia set gestoffeerd
Sémi stel gestoffeerd

Tekenend voor het feit dat
onze jongens zich optimaal op
de ontmoeting hadden voorbereid en de wil om te winnen
dermate aanwezig was, was het
verbazingwekkend hoog tempo
waarmee de bal aan het rollen
werd gebracht.
De surinaamse ploeg was voortdurend in het offensief en velen hebben zich kennelijk afgevraagd hoelang de surinaamse
equipe het zwaar offensief zou
kunnen volhouden.
Na een serie aanvallen kreeg
Suriname omstreeks de tiende
minuut een strafschop toegewezen, nadat een haitiaanse
verdediger de bal opzettelijk
met de hand had gespeeld.
Strafschopnemer
Rustenberg
kogelde keihard in: 1
0.
Meteen na de voorsprong domineerde de surinaamse ploeg in
een nog hogere mate en het
was alleen" maar een kwestie
van goals die de haitiaanse
formatie de genadeslag hadden
moeten toebrengen.
ledere surinaamse speler leverde op zijn wijze een bijdrage
om dan als kollektiviteit de
Haitianen konstant de baas te
blijven.
Van haitiaanse zijde ging er
vrijwel niets uit.
Hun sporadische aanvallen werden door de surinaamse verdediging de bodem ingeslagen.

WAND MEUBELS:

f 175,—

lengte 120cm
lengte 160 cm
lengte 200 cm

f 375,—
f 495,—

EETSTELLEN;

j

6 ftoelen en
4 stoelen en
4 stoelen en
6 ftoelen en

tafel (stallen)
tafel (stallen)
tafel (gestoffeerd)
tafel (gestoffeerd)

f
f
f
f

KLERENKASTEN:
Mini klerenkast
"VI edium klerenkast
Grote klerenfcart
KAPTAFELS:

195,—
165,—
195,—
245,—

f 150,—
f 240,—
f 285,—

Enkelblad met spiegel
Dubbelblad met spiegel

f 185,—

Eenpersoons en matras en 1 kussen kado
Twee persoons en matras en 2 kussens kado
Baby bed en matras (houte)

f 155,—
f 215,—
f 110,—

Grote hobbel stoeien
Kinder hobbel stoelen

f 47,50
f 22,50

f 145,—

BEDDEN:

HOBBELS:

—

VERDER NOG:,
Karpet, Hanglampen, Kinder Kanapees, Schrijfburo's, Strijkijzers,
Wandklokken, Gasfornuizen, Ventilators, Huwelijks banken

VINYL:

Vloerbedekking: ontpakt in 100 verschillende kleuren voor slechts

f6,95.
Per strekkende meters aankoop boven de 10 meters,
wordt gratis aan huis bezorgd binnen de kom van de
stad. enz, enz, enz.

COME AND GET IT

!!!!

ei\mm

vraagt de aandacht voor het volgende:

Onze zusteronderneming op Curagao
(Caterpillar).

—

Prospero Baiz Interconti N.V.

vraagt

—

een manager voor haar afdeling zwaar materieel

Inlichtingen en sollicitaties bij de direkteur van Prospero Baiz, de heer J.H. Beeck, Postbus 157, Willemstad teleffon 37070 of bij de
direktie van de N.V. ELGAWA, Postbus 1120, Paramaribo, telefoon 99447.
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Prerecorded cassette
Portable Radio
Langspeelplaten

Hoofdkussens
Roomboter,
Potatochips
en nog veel meer

De menigte werd enthousiaster |
en raakte bijna in extase.
Maar het derde doelpunt dat
Haiti had moeten uitschakelen
kwam helaas niet tot stand.
Haiti was duidelijk aangeslagen, speelde verward en onsamenhangend, maar had vrouwe
Fortuna aan haar zijde.
Begin volgende maand zal de
derde beslissingswedstrijd op
neutrale bodem worden gespeeld.

Ook in de tweede speelperiode
domineerde ons nationaal voet-

NIEUW BESTUUR SBB

balteam.
In het eerste kwartier paseerde
Nelom de haitiaanse goalie
Maxi, maar een verdediger redde op het laatste moment.
Op het moment dat het tweede
kwartier zou gaan verstrijken
rondde Nelom een prachtige
kombinatie met een oerhardschot af: 2 0.
Het stadion stond haast op zijn
—

De Surinaamse Basketbal Bond
heeft dezer dagen een nieuw
bestuur gekozen dat onder leiding
van
de heer
staat
Sauma.
O.
De overige bestuursleden zijn:
Cameron, Delchot, Sairas, Jadnanansingh, Moi-Tuk-Chung en
Daal.

Uitslag verkiezing
Kamer van Koophandel
•*
_

Bij de verkiezing van vertegenwoordigers van verschillende
bedrijven-groepen in de Kamer
van Koophandel zijn als resultaat van de stemming van de
volgende personen als gekozen
verklaard.

In groep C omvattende Nijverheid en Industrie zijn gekozen
de heren L.K.M. Chiu Hung,
M. Nadjoe en R.R. Ramdat
Misier.
In groep F, de Horeca bedrijven, zijn gekozen de heren A.J.
Abas en Wm. Mekdesie.
In de overige groepen hoefde
geen stemming plaats te vinden
daar de personen bij enkele
kandidaatstelling gekozen wa-

ren.
Deze groepen zijn:
A. Detailhandel
B Overige Handel en Tussenpersonen
D. Financiele Instellingen en
Verzekeringswezen
E. Verkeersbedrijven
0 Mijnbouw en
H. Bosexploitatiebedrijven.
Met betrekking tot de stemming in de groepen C en F,
wordt opgemerkt, dat bij groep
C 566 kiezers geregistreerd waren. Hiervan hebben 236 hun
stem uitgebracht.
I
Bij groep F staan 222 kiezers
geregistreerd; hiervan brachten
7.6 hun stem uit.

*** * *

Bovendien bij aankopen vanaf Sf.
een draai aan het

40,~

<

en Pinas.
Maar de Haitiaanse ploeg zag
toch kans tot aan de rust overeind te blijven.

kop.

n '"imm

Mowno «w

zómaar

Doelverdediger Leilis had nau-:
welijks arbeid te verzetten.
Op het middenveld brillieerden
Purperhart en George, hoewel
de laatste in ietwat mindere
mate.
In de aanval was het een kom-i
plete overrompeling door de
solo-akties van Nelom, Voorn

—

1

RAD v*w avontuur ii!
met kans op
tar waarde van
Bankstel
5f.1575,Calculators
Koelkast 285 liter
Sf. 945,-Stereo cassetterecorder
Sf 799,~
2in 1 stereoset
Extra kortingen
Zwart wit T.V;
Sf. 690,
Enz. enz. enz.
:

CHM SURINAME NV

:

UIT NEDERLAND ONTVINGEN WIJ HET DROEVIG
BERICHT VAN HET HEENGAAN VAN

Job John Bernard Tolud
OP DE

LEEFTIJD VAN 80-JAAR.

....

>

DE TERAARDEBESTELLING VINDT PLAATS TE
AMSTERDAM OP WOENSDAG 19 DECEMBER
AANSTAANDE VANUIT ZIJN WONING AAN DE
KROMME LEIMUIDENSTRAAT 16.

*

~

HIJ RUSTE IN VREDE.

DE FAMILIES E.J. BRUMA EN
A. WIJDENBOSCH.

