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Vogelvlucht
>et "ENE — Volgens het Iraanse
"letk1 Z'-*n woensdag bij gevechten
ïer , leger op3plaatsen in Iran ze-kj" Iraanse soldaten omgeko-
'"ir'k n veroverde zelfs een mili-
d '"asis welkemen laterweerover
|^. st geven aan het leger. België

*a een onderzoek instellennaar de
Lr^handel met Iran, welke zou
~fen.

*****v«Cht — een urenlanS ge"

list tuasen netleger en hetcommu-
jj" 'sche verzet inhetzuiden derFi-
'H^un Z'J" donderdag 18 soldaten
W er evenveel rebellen omgeko-
üp ,■ amus het leger. Ivm de aanslag
*Öft* m'l'taire academie in Baguio
H^ a|Testaties verricht.Hetcommu-
,L 'sche verzet ontkent schuld aan
'n Aaanslag,waarbij4 dodenvielen.
%^e zuidelijke provincie Davao
0 r veel gestreden wordt werpt de
vwn'sa*ie der burgerwachten
ijj y'en aftegenoverhet linksever-
-4j 'J dragen geen wapens behou-messen enz.

*****ikjJRUT —Inhetchristelijkedeel
vielen donderdagbij een

Het aanslag 3 dodenen 2 gewonden.
k as niet duidelijkof heteen au-

Was
*****cotJ.ARSCHAU — Er is een open

tj„ let uitgebrokentussen dePoolse
Iof>7rln£ en de officiële vakbonden
Vli over e voorgenomen dras-
dJI Prijs- verhogingen als onder-
in an een hervormings- program-
vo.'ratvoorziet in een versneldein-

van markt- elementen in de[vet?°mie maar datgepaardgaatmet
tenderingvan subsidiesoptalrij-
vlJ^ederen en diensten. Zo zouden

ïzine, alcohol, tabak, kolen
n 14tot 30% duurderworden

gj. nng werd opgericht ter vervan-rit?. Van het onafhankelijke Solida-
vefJ verzet zich "heftig" tegen deze
kjn"J ogingen en kondigde een sta-ns aan.

*****
Ht W VORK—In Wall Street be"
\ s>o

e 0W Jones index de grens
Hg 3°o punten. Voor de 3e achte-
rvolgende dag steeghij naar een2^9

W record, nu met 12,64 pnt tot
11»ü p.nt' e dollar veranderde
geU we lijks op de Europese
d^arkten. Hij sloot in Amster-

2,0705 gulden.
K *****

K n — Malawi stuurt troe-
liftn 3ar Mozambique om de spoor-
de ar dehavenstadNakalatebe-
llmen tegen aanslagen van het
v6rram°" verzet. Men acht dit een
<|Ue besluit omdat Mozambi-
Scj, j°l yoor kort Malawi ervan be-
Mkj^'gde Renamo tehelpen. Mala-
WjL rt niettot deFronthjn- sta-
Hw/J^r doet wel mee aan het sa-
'l Zn ■ frkmgs- verband van 9 landen""delijk Afrika,SADECC.

b*f\ *****öfi?ETORIA — Rank Xerox, de
V 0 dochter van de VS- gigant
ka. $ trekt zich teruguitZuidAfri-
6|)DoV 1Sontevredenover desociale
f 'nBs

lek situatie- Volgens derege-
l>o-dt" gezin(-e krant Citizen zal de
Vn>stand n°gwel 2of3 jaardu-
kri 0 l- Was begrepen uitregerings-

11'Israel heeft beslotentot be-
aPawÜ Actiestegen ZAwegenshetttn«eids- bewind.

I*,. *****Orr, j
L AVIV - Israel heeft de VN

Van2(?age gevraagd in de dossiers
Het Vfj °orlogs- misdadenwelke in
dit ar larcnief liggen. Israel wil dat
Het puKi,ef °Pengesteld wordt voor
?'BdaH ' Dossiers over oorlogs
HerR en werden na het Neuren-
-Ben J^oces aan de VN overgedra-

nn 8 Israel beschermen de
mensen die van oorlogs-

denworden verdacht.

<W v|HJNGTON — Bijna 1/5 deel
Mw banken heeft in 86 minder
's Voo-Ffmaakt dan in 85.Bovendien
Hom cent in 25 Jaarhet netto"
8eda "en der VS- banken bij elkaar
8aanrl opzichte van het voor-
?ie2iir? Jaar' Van de 14181 banken
"«Ura Verzekerdbü FederalDeposit

f«n ia";nee corp. sloten er 2.784 metSktnere Winst danin85 van de
?»t ery lnhetWesten moest lopde4
kinel^ 611' et zou vooral 6aan om

Se, j a"en in regio's waar deener-
S?h»l uw °fProject- ontwikke-

moeilijk hadden.
Tnv *****oÖlciiL10 .— Noord Korea is bereid

'feVs e relaties teonderhoudenmetPlaaT nder aangaan-
de land Procedures en niveau. Bei-
Je 1at j nbennen geendiplomatieke
"°orL>keB,De NoordkoreaanseWoVrT^PkwamnadatdeVShundi-rHrn toestonden te praten metKoreaanse collega's.

r»ti *****actiS ?AAG - SU" vakbonds-
laten "renderoviBwoensdagvrijge-- vi. gevangenschap. Hij was in
*n 5 jn

W)rdeeld tot 7 Jaar strafkamp
We„ Jaarbinnenlandse verbanning
vakh«LZ n̂ lnzet voor de verboden
oreisrk SMOT-Erzouden°°> 3««-%. e gevangenen vrijgelaten

Bevrijdingsraad ontkentBrunswijk-acties bij Brownsweg

Middelbare schooljeugd Suriname:
geen enkel vertrouwen in Bouterse

PARAMARIBO — De Mid-
delbare scholieren van Suri-
name hebben hetvertrouwen
in hetBou terse- bewindopge-
zegd. Dit hebben zjj laten we-
ten in verklaringen aan de
regering en de Nationale as-
semblee. Ondertussen heeft
de Surinaamse bevrij-
dingsraad welke in Neder-
land zetelt, ontkend dat er
door de Brunswijkgroep een
aanval zou zijn ondernomen
op een militair kamp bij
Brownsweg. Parijs heeft via
Cayenne laten weten dat er

geen voedselhulp nodig is
voor de ongeveer achtdui-
zend Surinaamse vluchtelin-
gen in Frans- Guyana.

Scholieren van Middelbare
scholen in Suriname hebben
donderdagmorgentijdens afzon-
derlijkevergaderingen"volledig
hetvertrouwen in hetregime op-
gezegd". De hele scholenge-
meenschap "wordt de dupe van
de instabiele en onverantwoor-
delijkepolitiek van de gezagdra-
gers", aldus de verklaring. De
scholieren menen dat hun
rechtspositie geenszins is gega-
randeerd en datzijovergeleverd
zijn aan de willekeur van de
machthebbers, die hen "inti-
mideren, laten aftakelen en
opsluiten en zelfs geen bezwaar
zien in de ontwrichting van het
onderwijs wanneer dat in hun
politiek belang is".

De scholenin Suriname zijn al
een maand gesloten als gevolg
van protest- demonstraties te-
gen de economische malaise
waarin het land zich bevindt en
tegen de opstelling van derege-
ring. Pogingen van het ministe-
rie van Önderwys, Wetenschap-
pen en Cultuur omde scholende
volgende week weeropen tekrij-
gen stranddendonderdagomdat
deleerlingenblijvenvasthouden
aan hun standpunt dat het regi-
me voor hen niet langer aan-
vaardbaar is. Dit leidt tot frus-
traties diezich sinds 17 februari
manifesteren in protest- demon-
straties.Hetoptreden van de mi-
litairen die op 20 februari scho-
lierenophun schoolterrein en in
klassen aftuigden, had volgens
de studenten tot doel "de uitin-
gen van ontevredenheidvan de
schooljeugd hardhandig dekop
in te drukken". De studenten
wijzen eropdatdebevelhebber in
zijn vele toespraken nooit aan-
dacht heeft besteed aan, noch
verantwoording aan het volk
heeft afgelegd over de
"slachting". Deregerings- leider
uitte tijdens een openbare ver-
gadering integendeel dreige-
menten aan het adresvan scho-
lieren die de straat wilden op-
gaan om blijk te geven aan hun
onvrede, enkele dagen geleden.

De Raad voor de bevrijding
van Suriname heeft donderdag
ontkend dat het Jungle Com-
mando van Ronnie Brunswijk
een aanval heeft uitgevoerd op
een militair kamp bij
Brownsweg, zoals Paramaribo
woensdag bekendmaakte. Vol-
gens een zegsmanvan deBevry-
dingsraadzijndeberichten "ver-
zonnen" dat de rebellen bewo-
ners van dit stadje ten zuiden
van Paramaribo hebben wegge-
jaagd. De zegsman stelt dat het
JungleCommando de afgelopen
dagen geenactiesheeft onderno-
men in de omgeving van
Brownsweg en dat het ook niet
toteen gewapendtreffen is geko-
men. Hij meent dathet leger wel

bang is voor activiteit van de
groep Brunswijk in deze omge-
vingen daaromzelfdebevolking
wegjaagt.

De Franse autoriteiten heb-
ben het Zeister Zendingsge-
nootschap (ZZG) verboden nog
langervoedselhulp te gevenaan
de ongeveer achtduizend Suri-
naamse vluchtelingen in Frans-
Guyana. Het Franse verbod
geldt alleen voor voedselhulp.
Voor het verstrekken van kle-
ding moet toestemming worden
gevraagd. De hulp aan vluchte-
lingen in Oost- Suriname kan
ongestoord doorgaan. De Fran-
sen menen dat de Surinamers in
de opvangkampen genoeg te
eten krijgen,maar devluchtelin-
gen zeggen datzij tekort komen.

WILLEMSTAD — Gedepu-
teerde Lucille Wout, minister
Franklin Chrestian enEEG- af-
gevaardigdeErich Wirsing, ont-
huldengisteren "gebroederlijk"

detijdelijke hoeksteenvan hetab-
attoir.Met debouw van ditnieu-
we slachthuis is albegonnen. Het
werk wordt volgendjaarjuli op-
geleverden kost 4.1 miljoengul-

den. De financiering is geschied
doordeEEG. Op defoto vlnr: ge-
deputeerde Lucille Wout, minis-
terChrestian en opderug gezien
Erich Wirsing.

Brunswijkactie

Meerzorg
PARAMARIBO — Het zo-

genaamde Jungle- comman-
do van Ronnie Brunswijk
heeft in de afgelopennacht in
Meerzorg toegeslagen. Dit
ligt aan derand van Parama-
ribo. Men zou een overval
hebben gepleegd op een poli-
tie- bureau. Er ontbreken
nadere bijzonderheden over
de actie. Meerzorg ligt langs
de Suriname- rivier tegeno-
ver dehoofdstad. De pont tus-
senParamaribo en Meerzorg
was vrijdagmorgen niet in
dienst.

Volgens het Nederlandse
dagbladDe Telegraaf, geci-
teerd door het Amerikaanse
persbureau AP, is Desi Bou-
terse uit Paramaribo ge-
vlucht uit angst voor een
eventuele aanslag. Hij zou
zich gevestigd hebben* in
Nieuw Nickerie op tweehon-
derd kilometer ten westen
van Paramaribo. Hij reist op
en neer naar en van Parama-
ribo met gebruikmaking van
een vliegtuig of een helicop-
ter.Dit gebeurt een paarkeer
per week. Dezelfde krant
meldde van de week ook de
vondst van een massagrafbij
Paramaribo. Ditbericht werd
tot heden toe ook niet beves-
tigd uit onafhankelijke
bronnen.

Op twintig kilometer ten
oosten van Meerzorg zijn de
manschappen van Brunswijk
ook actief geweest en wel in
het dorpje Tamanredjo. Daar
werd een politiepost overval-
len en verwoest. Drie politie-
mannen zouden daarbij om
het leven zijn gekomen. Vol-
gens het officiële persbureau
SNA zouden zij zijn geëx-
ecuteerd. In Meerzorg heeft
men ook het politiebureau
platgebrand. Daarbij zouden
gewondenzijn gevallen.

Maandag overleg ministersBermudez en Chance
Chartervluchten Lee Air en Oduber
gestopt wegens niet nakomen accoord
ORANJESTAD — "Het is

geen groot probleem en wij
verwachten heteen en ander
dooroverlegte kunnen rege-
len", zo lietpremier mr. Hen-
ny Eman vanmorgen desge-
vraagd de Amigoe horen op
berichten dat minister van
Verkeer en Vervoer, mr. An-
gel Bermudez, maandag op
Curacao met collega Leo
Chance besprekingen gaat
voerenover dekwestievan de
zogenaamde charter- maat-
schappijen. Het toegestane
aantal vluchten van maat-
schappijen, zoals Lee Air en
Oduber Aviation, zou vol zyn
en overleg hierover tussen
Aruba en deAntillenisnodig.

HetLuchtvaart- departement
opCuragao zouhetdepartement
opAruba hebben latenwetendat
de zogenaamde charter- maat-
schappijen niet meer kunnen
plaatsvinden, omdat Aruba de
bestaande overeenkomst over-
tredenzou hebbenen dater char-
ter- maatschappijenzijn diezich

niet aan deregels houden. Door
het besluit van minister Leo
Chance om geen Char-
tervluchten toe te laten, zouden
Lee Air en Oduber Aviation
vluchten opCuracao,Bonaire en
SintMaarten hebbenmoetenaf-
tasten. Ook de ochtendbladen
Extra en Ultimo Noticias onder-
vonden daardoor moeilykheden
om vroeg naar Aruba te komen.
Er werd een noodoplossing ge-
vonden voor deze bladen door
ASNA, gevestigd opBonaire, de
kranten van Curacao naar Aru-
ba te laten vliegen, die by' lan-
ding op Aruba geen enkel pro-
bleemin deweg wordt gelegd.

Minister mr.Angel Bermudez
overlegde gisteren met
Luchtvaart- directeur, Tawa
Irausquin, wat gedaankan wor-
den nu het aantal van twintig
van deze vluchten per maand
overschreden werd. Minister
Watty Vos, diedecontacten met
de Antilliaanse Ministerraad
coördineert, belde minister
Chance, dievan weinigwilde ho-
ren en zich wil houden aan debe-

staande overeenkomst tussen
Aruba en deAntillen.

De ironievan het gehelegeval
is wel datgisteren deALMzowel
Lee Air als Oduber Aviation
vroeg een vlucht voor hen uit te
voeren omdat er problemen met
een ALM- toestel waren. Beide
maatschappijenkonden aan het
ALM- verzoek niet voldoen, om-
dat het Luchtvaart- departe-
ment op Curagao geen char-
tervluchten meer toestaat. Ver-schillendeALM-passagierskon-
dendaardoor nietvertrekken.

Uit ter beschikking staande
berichten blijkt dathet departe-
ment op Curagao geen bezwaren
tegen de chartervluchten heeft
mits een vergunning wordt ge-
vraagd. Wel is duidelijk geble-
ken dat de overeenkomst van
twintig chartervluchten per
maand onvoldoende is en dat de
overeenkomst hierover nader
besproken dient te worden, het-
geen maandag op Curagao tus-
sen ministersChance enBermu-
dez zal gebeuren.

BUSH NOEMT BERICHT CONTRA-DONATIE VALS
VS-president vertelt niets nieuws op persconferentie

Reagan houdt vol: niet bekend
contra-connectie in Iran-zaak

WASHINGTON — In zijn eerste door detv directuitgezon-
denpersconferentie sinds vier maanden heeft president Ro-
naldReagan van de Verenigde Staten niets nieuws verteld
overdeIran-contra,*vÖaire. Hij heeftnogmaals ontkenddathij
ietsheeft afgeweten van hetdoorsluizen van dewinstenvan de
wapenverkopen aanIrannaar decontra's.Zyn vice-president,
George Bush, heeft de beschuldiging, dathij hulp heeft gebo-
denaan decontra's,vals genoemd.Vanregeringszijde inWas-
hington isbevestigd, datdewet op grond waarvan de speciale
aanklagerin deIran-contra-zaakisbenoemd, strijdigismetde
grondwet.

Reagan ontkende dat hij er
van op de hoogte was dat geld,
dat afkomstig was van geheime
wapenverkopen aan Iran, door-
gesluisd is naar de contra's, die
hetSandinistische bewindin Ni-
caragua bestrijden. "Dat is niet
waar", antwoordde de Ameri-
kaanse president op de vraag of
zijnvoormalige adviseurvoor de
Nationale veiligheid, John
Poindexter, hem daarover ver-
teld had.

Hij hield tevens vast aan een
eerdere verklaring dathij niet
precies weet wanneer hij toes-
temming gegeven heeft voor de
wapen- leverantiesaan Iran. De
vroegere veiligheids- adviseur,
Robert McFarlane — de voor-
ganger van Poindexter — heeft
eerder verklaard datReagan in
augustus 1985 "groen licht" ge-
geven hadvoor detransactie. Op
de persconferentie verklaarde
Reagan dathet geentwijfel lijdt
dat hij daar toestemming voor
gegeven heeft, maar dat hij de
exacte datum niet meer heeft.

Reagan bleefer bijdat depoli-

tiek van toenadering tot gema-
tigde elementen in het strate-
gisch belangrijke Iran in princi-
pe juist is, maar hij herhaalde
dat de Iran- operatie verworden
was tot een transactie waarbij
wapens tegen gijzelaarsgeruild
werden. "Die weg zal ik niet
meer gaan", antwoorddehij op
een vraag.

Reagan maakte eenzelfverze-
kerde en ontspannen indruktij-
dens de persconferentie. Er viel
een moment stilte toen een jour-
nalisthem vroeg ofhijooit tegen
het Amerikaanse volk gelogen
heeft. "Ik vertel geen onwaarhe-
denaan het Amerikaansevolk",
antwoordde hij. Glimlachend
voegdehijeraan toe: "Dat laatik
aan anderenover". Verderzeihij
dat zich omstandigheden kun-
nen voordoen waarin hij om re-
denenvan Nationale veiligheid
geen antwoord opvragenkan ge-
ven, maar dathij nooitom diplo-
matieke redenen tegen hetvolk
zou liegen.

De persconferentie in de East
Room van hetWitteHuis duurde
32 minuten—tweeminutenlan-
gerdan normaal—enstondvrij-
wel geheel in hetteken van de
kwestie- Iran. Als laatstevraag
wilde een journalistweten of vi-
ce-president George Bush, die
geldt als debelangrijkste kandi-
daat voor de Republikeinse no-
minatie in 1988, zich tegen de
wapenverkoop aan Iran heeft
uitgesproken zoals de ministers
van Buitenlandse Zaken en De-
fensie, Shultz en Weinberger,
gedaan hebben. "Nee",
antwoorddeReagan, waarop hij
glimlachte, de pers groette en
zich naar zijn privé- vertrekken
begaf.

President Reagan heeft het
goed gedaan op zijn persconfe-
rentie, al hadhij weinig tot geen
nieuwstemelden over decentra-
le kwestie: Irangate. Dit is de
eerste indruk van een aantal le-
denvan hetCongres. In zijn pre-
sentatie was Reagan ontspan-
nen, vastbesloten en scherp,
maar inhoudelijk was zijn tekst
een beetje vervelend, erkenden
politici van beide partijen vrij-
wel unaniem.

De Amerikaanse vice-
president Bush heeft donderdag
een bericht in The Washington
Times tegengesproken, waarin
de Saudische zakenman Adnan
Khashoggi meldingmaakte van
een schenkingvan duizend dol-
larvoor decontra's, diehij opver-
zoek van Bush zou hebben over-
gemaakt. De woordvoerder van

Bush noemde donderdagavond
hetbericht "valsen misleidend".
Larry Thomas, de woordvoerder
van Bush, zei dat de vice- presi-
dentKhashoggi niet kent en dat
hij nietsafweet van definanciële
steun aan de contra's door deze
"Saudische rakker".

De Amerikaanse regering
heeft donderdag voor het eerst
bezwaar gemaakt tegen de wet
op grond waarvan de speciale
aanklager in de Irangate-affaire
is benoemd. Volgens de Ameri-
kaanseonderministervan Justi-
tie, John Bolton, is de wet in
strijdmet de grondwet. Het was
deeerste keer dateen regerings-
functionaris in hetopenbaar be-
zwaar maaktetegen deuit 1978
daterende «ethics in go-
vernment act». Volgens Bolton
kleven er "ernstige constitutio-
nele problemen" aan de wet. De
«ethics in governmentact» werd
na deWatergate-zaak ingevoerd
en voorziet in debenoeming van
speciale aanklagers voor straf-

rechtelijke onderzoeken tegen
hogeregerings- functionarissen.
Volgensdewetmoeten despecia-
le aanklagers door een commis-
sie van rechters worden be-
noemd. Dit omte voorkomen dat
deregering zich met hunonder-
zoek bemoeit, zoals in deWater-
gate- affaire het geval was.

De opmerkingen van Bolton
komen een dag nadat devroege-
re Witte Huis- medewerker, Mi-
chael Deaver, door een speciale
aanklager in staat van beschul-
diging was gesteld wegens mei-
need. Deaver had eerst protest
aangetekend tegen het onder-
zoek van de speciale aanklager
met het argument dat de «ethics
in government act» in strijd zou
zijn met de grondwet, maar dit
werd door het opperste ge-
rechtshof verworpen. Ook de
voormalige Witte Huis- mede-
werker, Oliver North, tegen wie
de speciale aanklager in deIran-
gate- aflaire een onderzoek in-
stelt, heeft protest aangetekend
tegen de wet.

Ingaande vandaag

Benzineprijs met
één cent omhoog

WILLEMSTAD — Als ge-
volg van een door Maraven
vorige week afgekondigde
prijs- verhoging van een aan-
tal door de Isla- raffinaderij
verwerkte olie- producten,
gaatmetingangvanvandaag
op Curacao en Bonaire de
consumenten- prijs van ben-
zine met 1 cent omhoog.

Alhoewel door Maraven,
naastdeprijsvanbenzine, ookde
prijzen van kerosine en gasolie
werden verhoogd, wordt slechts
de stijgingvan de benzine-pry's
gedeeltelijk aan de consument
doorberekend.Deprijzenvanke-
rosine en gasolie, die respec-
tievelijk met 1,5 cent en 1,4 cent
per liter stegen, zullen in minde-
ring worden gebrachtvan de sta-
bilisatie- factor, die daarvoor
nog voldoenderuimte bood. Die
ruimte op de stabilisatie-factor
ontbrak evenwel voor de benzi-
ne- prijs, die door Maraven met
1,9cent per literwerdverhoogd,
terwijl per eindfebruari van dit
jaarde stabilisatie-factor voor
dat olie- product nog slechts 1,1
cent per literbedroeg. Door van
de1,9 cent stijging,slechts 1cent
aan de consument door te bere-
kenen, daaldedanook de stabili-
satie- factor voor benzine tot 0,2
cent per liter.

De stijging houdt in dat in-
gaandevandaag opBonaire voor
een liter "super" benzine 78,8
cent moet worden betaald en
voor benzinemet een octaan- ge-
halte van 92, de zogenaamde

"mix", 76,1 cent per liter moet
worden neergeteld. De prijzen
van kerosine en gasolie blijven
gehandhaafd op respectievelijk
24,6en 25,7 cent per liter. Op Cu-
ragao gaat nu super- benzine
80,8cent per literkostenen mix-
benzine78,1 cent per liter.Kero-
sine en gasolie kosten respec-
tievelijk 24,6 cent en 25,7 cent
per liter. Gasolie bestemd voor
KAE en Kodela, werd verhoogd
met 14,30per 1.000 liter.

Andespact geeftQuito
Ecuador lening voor
herstel olieleiding

CARACAS — Het financiële
orgaan van het Andes- pact, de
Corporacion Andino deFoment»
(CAF), heeft Ecuador een lening
aangeboden van 11,7 miljoen
dollar voor de reparatie-
werkzaamheden aan de oliepijp-
leiding welke bij de recente
aardbeving over vijftig kilome-
ter werdvernield.Bij dezelening
hoeft Ecuador de eerste periode
van driejaarnietop deleningte-
rug te betalen. Daarna moet in
een tijdsbestek van tien jaarin
halfjaarlijksetermijnen worden
terugbetaald.
Het herstelvan de pijpleiding is
van levens-belangvoor Ecuador
dat voor zijn deviezen voor een
groot dccl afhankelijk is van de
olie- export welkevoorlopig van
debaan is als gevolgvan de scha-
deaan depijpleiding.



MENSEN

BijLandmeetkundeenVastgoed
Registratie was VICTOR VAN
DER BRIEZEN een kwart eeuw
in dienst. De heervan der Blie-
zen is belast met de registratie
van terreinen. In tegenwoordig-
heid van het Hoofd van Dienst,
ing V.L. Frank en collega's (zie
foto) boodministerCharroKelly
gelukwensen en de gebruikelij-
ke enveloppen aan.

*****
Het exclusieve hotel Stanford
Court in San Francisco heeft in
zijn geschiedenis nooit een BIJ-
BELverloren, maar sindshet in
februari begon met het leggen
van woordenboeken in de ka-
mers,zijner daaral 41 van gesto-
len. Het woordenboek- idee was
geopperddooreen vaste gastvan
het hotel, de columnist van de
Pew York Times, William Saft-
;re,een taaipurist. "Voor zover ik
;weetzijnwij het allereerstehotel
;dat een woordenboek op de ka-
"mers heeft", zei bedrijfsleider
'John Cameron. "Wij kregen
gunstigereacties van gasten."
Maar de New World- dictionai-
res van Webster- die het hotel
met vijf sterren ongeveer 7000
dollar hebben gekost- zijn zo po-
palair geblekendter41 zijn mee-
genomen. In de 15 jaarsindshet
appartementenhuis op Nob Hill
In een hotel van 402 kamers
werd verbouwd, isniet een Gide-
onbijbel verdwenen. "Ik denk
'dat iedereenweleen bijbel thuis
heeft, maar met een woordeboek
zal het anders liggen", zei Ca-
meron.

*****
Een Australische vrouw bij wie
haar BAARMOEDER operatief
moet worden verwijderd, staat
erop datzij ditorgaan mee naar
huismagnemen.Hetziekenhuis
wil hetnieten deoperatie is uit-
gesteld. De vrouw zal de zaak
voor de rechtbank brengen. De

-35-jarigeAna Presland, moeder
van driezoons, zei: "wij zyn alle-
maalvan mening dat mijnbaar-
moeder van ons is en mijn zoons
hebbengezegd datzij haarwillen
zienomdatzij er negenmaanden
in geleefd hebben. Ik zal voor de
rechtbank betogendatbaarmoe-
dershetbezitvan huneigenares-
sen zijn. Na mijn hart is mijn
baarmoeder het belangrijkste
deel van mijn lichaam." Pres-
land wil haar baarmoeder zelf
begraven. "Zij verdient meerres-
pect danzomaar in een afvalbak
te belanden of te worden ver-
brand", aldus mevrouw Pres-
land.

Een dolgelukkige lERSE SLA-
GER dieals winnaarineen paar-
denraceiets te vieren had, heeft
de politie even de schrik om het
hart doen slaan, toen hij konin-
gin-moederElizabeth eenkus op
dewang drukte.De 33-jarigeMi-
ceil Bailey had net 50.000 pond
sterling gewonnen metzijn inzet
opdewinnaar in deCheltenham
Gold Cup. Hij liep in deafgezette
ruimte voor de winnaars op de
"Queen-mum" toe, om haar de
hand te drukken. Hij zoende
haar vervolgens, zonder dat zij
tegenstribbelde en ondanks po-
gingen van officials om het te
voorkomen. De veiligheid bin-
nen deomheiningheeftwelmeer
aankritiekblootgestaanen men
gaat onderzoeken hoe Bailey
door het veiligheids- apparaat
kon komen. Bailey zei tegen de
koningin- moeder: "U bent een
heerlijke vrouw, ma'am, en wij
houden allemaalvan u. Ik hoop
datu 130wordt."Zij antwoordde:
"O, u bentme er eentje".

Amerikaanse automobilisten
mogen voortaan op landelijke
stukken van de AUTOSNEL-

WEGEN 104kilometer per uur
rijden. Het huis van Afgevaar-
digden heeft een wetsvoorstel
aangenomen dat de toegestane
snelheidwijzigtvan 88in 104km
peruur. De senaat hadzich in fe-
bruari voor deze max-
imumsnelheid uitgesproken.
Hetrechtom 104kilometerterij-
den, geldtvoor driekwartvan de
69.000 km autosnelweg in de
Verenigde Staten. Debeslissing
van het congres vormt een prin-
cipe-besluit. Hetlaatstewoordis
aan de afzonderlijke staten. Na
de oliecrisis in 1974 stelde het
congres een maximumsnelheid
van 88 km per uur in, met het
doelbrandstof te sparen en met
het oog op de verkeers- veilig-
heid. Maar vooral in de dun be-
volkte staten in het westen van
de Verenigde Staten hielden de
automobilistenzich nauwelijks
aan dezeregel, terwijl depolitie
ook vrijwel geen verbalen meer
gafaan chauffeurs die te hard
reden.

*****In een ziekenhuis in Houston in
de Amerikaanse staat Texas is
SANTO TRAFFICANTE JR,
één van de machtigste mannen
binnen de Amerikaanse georga-
niseerde misdaad, na een harto-
peratie overleden. Trafficante
werd met het overlijdenvan zijn
vader in 1954 "baas der bazen"
van deMaffia in Florida. Op een
onlangs door het Amerikaanse
blad Fortune gepubliceerde lijst
van de 50 belangrijkste leiders
van de georganiseerde misdaad
in de Verenigde Stanten nam
Trafficante de vijftiende plaats
in. De 72-jarige Maffia-baas
bracht ondanks vele arrestaties
nooit een nacht in de cel door.
Slechte eenmaal, in 1970, werd
hijveroordeeldvoor een misdrijf.
Hij kreeg toen een voorwaarde-

lijke gevangenisstraf van een
jaar.Trafficante was een van de
meest invloedrijke figuren op
Cuba voordat Fidel Castro daar
naar demachtgreep. In 1978 be-
kende hij voor een commissie
van het Huis van Afgevaardig-
den, meegewerkt te hebben aan
eenpi anvan deAmerikaanseIn-
lichtingendienst CIA Castro te
vermoorden omdat "ik van me-
ning was daarmee de Ameri-
kaanseregering eendienst te be-
wijzen".

Twee BABY'S die besmet zijn
doorAIDS en die door hun moe-
ders in de steek werden gelaten
hebben na maanden in een zie-
kenhuis in Turijn te zijn ver-
zorgd uiteindelijk een goed te-
huis gekregen. Twee echtparen
dieincentra voor drugsverslaaf-
denwerken hebben aangeboden
dekinderen te adpoteren. De 14
maanden oude Roberto en Mi-
chelevan drie maanden, bleven
in het ziekenhuis achter nadat
artsen hunmoeders, beiden aan
drugs verslaafd, hadden inge-
lichtdat bij hun baby's antistof-
fen waren gevondendie erop we-
zen dat de zuigelingen door de
immuunziekte warenbesmet en
dat de kans groot was dat de
kinderen uiteindelijk aan AIDS
ten grondezouden gaan.De moe-
ders hebben daarna nooit meer
iets van zich laten horen. Het
personeel van het ziekenhuis
hoopt dat het voorbeeld van de
tweeechtparen navolgingzalon-
dervinden. In Turijn is recente-
lijk vastgesteld dat daar
minstens 20 baby's met AlDS-
besmetting op dewereld zijn ge-
komen. Eenderde is door hun
moeders verlaten. Het is uiterst
moeilijk henbij pleeg- gezinnen
onder te brengen omdat die be-
smetting vrezen. Volgens de
jongste cijfers zijn er in Italië
meerdan460gevallenvanAIDS
bekend. De autoriteiten vrezen
dat dit aantal snel zal stijgen,
hoofdzakelijk door het hoge per-
centage drugsverslaafden.

*** * *Het Amerikaanse farmaceu-
tischebedrijfBristol-Myers gaat
de overheidpermissievragenom
een VACCINtegen de immuun-
ziekteAIDSbij proefpersonen te
testen. Onderzoekers van deze
onderneminghebben door mid-
del van genetische- manipula-
tie- technieken een vaccin ont-
wikkeld dat bij muizen en apen
anti- stoffen tegenADDSopwekt.
Maar aangezien deze dieren niet
de AIDS krijgen die het im-
muunsysteem van de mens ver-
nietigt is het noodzakelijk dat
elk mogelijk werkzaam vaccin
op mensen beproefd wordt, zo
meent het bedrijf. Volgens on-
derzoekers is een doeltreffend
vaccin de enige wezenlijke hoop
voor demensheidom deversprei-
ding van AIDS een halt toe te
roepen. De wereldgezondheids-
organisatieWHO heeftbecijferd
dat momenteel over de hele we-
reld verspreid tussen vijf en 10
miljoen mensen door aIDS zyn
besmet. Deze besmetting wil
nietaltijdzeggen datdeziekte de
overhand krijgt, aangezien de
doorJiet lichaam zelf geprodu-

ceerde afweerstoffen in demees-
te gevallen de strijd met het vi-
rus winnen. De besmetting kan
echterwel langsbepaalde wegen
op anderen worden overge-
bracht.
De minister-president van Aru-
ba, mr HENNY EMAN, viert
vandaag zijn 39ste verjaardag.
Hij is daarmee de jongstepre-
mier die de Antillen en Aruba
ooithebben gehad. Op de vraag
van Amigoe watde wensen van-
daag zijn, antwoordde premier
Eman: "Dat we hard blijven
doorwerken aan het herstel van
Aruba en datvooral de positieve
berichten- zoalsgisterennogvan
AmericanaHotel enDivi Hotels-
mogenblijven aanhouden." Een
hartelijk "Pabien"voor dejarige
premier.
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SABA:
Correspondente:
Ruth Hassell, tel.: 2299.

ST. EUSTATIUS:
Vertegenwoordigster/Correspondente:
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toestel 319).

UTRECHT:
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CURACAO AGENDA
WEEKEINDEDIENST EILANDSGENEES-
KUNDIGEN
STADS- EN 2DEDISTRICT OOST
21 maart 1987 vanaf08.00 uur t/m 23
maart 1987om 07.00 uur.
Dokter Braakman, Sentro Mediko Montana
Abao, tel.: 673355;spreekuren 11.00-12.00
/17,00-18.00 uur; spoedgevallen: tel.:
671313 b.g.g. 625822/625800toestel 143.
(dit geldtvoor patiënten van devolgende
artsen: Wllsoe, Da Costa Gomez, Nassy,
mevr. Nassy-Tseng, Lutchman, Tseng,
Rauchbaar, Braakman, Doran en mevr. Gu-
errero-Bakmeyer)

STADS- EN 2DE DISTRICT WEST
20 maart 1987vanaf 17.00uurt/m 23
maart 1987om 07.00uur
Dokter Swart, Spreekkamer:VanLeeuwen-
hoekstraat, tel.: 624113; spreekuren 11.00-
-12.00/17.00-18.00 uur; spoedgevallen: tel.:
82367 b.g.g. 625822/625800toestel 143.
(dit geldt voor patiënten van de volgende
artsen: Swart, Roose, mevr. Braakman-
Bonder, Whiteman, mevr. Goilo, mevr. Soli-
ana-Tjin, mevr. Croes, Heerenveen, Nlvil-
lac, King, mevr. Rosales-Concession en
mevr. Pablo)

DERDE DISTRICT BANDAABAO
20 maart 1987vanaf 17.00uur t/m 23
maart 1987om07.00 uur.
Dokter Schellens, Sentro Mediko Barber,
tel.: 641658/641605; spreekuren: 10.00-
-11.00/17.00-18.00 uur; spoedgevallen:tel.:
641784b.g.g. 625822/645800toestel 143.
(dit geldt voor patiënten van de volgende
artsen:Tweed, Vonhögen,Schellens, Bote-
ro Duque en Spong).

NACHTDIENSTARTSEN:Patiëntenvan de
artsenvan Bandabao (3e distrikt)kunnen in
spoedgevallen telefoon 641658 bellen en
danhetantwoordapparaat afluisteren.
De patiënten van deandere medische dis-
trikten kunnen voor spoedgevallen de

artsenpraktijkvan huneigen huisartsbellen;
het antwoordapparaat zal dan mededelen
wie de dienstdoendearts is.

WIT GELE KRUIS PRINSES MARGRIET
(wijkverpleging): Kantoor Santa Maria 17,
tel.: 82947/81078;geopendvan maandag
t/m vrijdag van 07.00-17.00 uur; zaterdag
de geheledaggesloten; na 17.00uur kunt u
de zustervan de wacht bellen: zusterLeito,
tel.: 641217,pageboy 027-360.

DIERENARTS: Veterinaire Dienst, Parera,
tel.: 614000.

DIERENASIEL: dagelijks geopend van
08.00-12.00/14.00-18.00 uur; op zaterdag
van 08.00-13.00/14.00-18.00 uur, tel.:
54300.
KLEUTERBUREAU: 14.00-16.00uur alleen
volgens afspraak.

ZUIGELINGENBUREAU: maandagmiddag
van 12.30-15.30uur; donderdagmiddagvan
07.15-10.30 uur; alleen volgensafspraak.

GEZINSVERZORGING (Kwido pa Famia):
geopend van maandagt/m vrijdag van
07.00-12.30/13.30-17.00 uur, kantoor Sta.
Maria 17,tel.: 80222.

BOTICA BANDABAO: dagelijks geopend
van 08.00-19.00 uur.
BOTICA'S (nachtdienst)
Otrobanda: Otrabanda, tel.: 625633.
Punda: Brievengat, tel.: 79098.

VERLOF BEGRAFENIS
21 maart- E.F.Cannister, Schottegatweg
Oost 25.
22maart: HR.Andrade, Vesuviusstraat
19.

DIVERSEN
ANTILLIAANSE GNOSTISCHE BEWE-
GING
Brievengat: iedere woensdag- en zonda-
gavond om 19.30 uur te Jirajaraweg 8,
Centrum Dcvi Kundalini.
iedere woensdag- en vrijdagavond om
19.30 uur te Openbare Basisschool
Brievengat
Bandabao: iedere donderdagavondom
19.30uur gebouwCreditUnion San Pedro.
Kanga: iedere woensdag- en zaterdaga-
vond om 19.30 uur te Centrum Abraxac,
achterKooyman.

GALLERY EIGHTY-SIX (Bloksteeg, Pun-
da): dagelijks geopendvan 09.00-12.00/
14.30-17.30.
t/m 4 april expositie van Annemiep
Oltheten.

WORLD PRESS PHOTOS: t/m 6april in
het Curagao Plaza Hotel; openingstijden
van 10.00-22.00uur.

ABVO: 20.00 uur bondsvergadering - Club
Douane, Mortiersweg.

ZATERDAG
DIVERSEN
TOERISTENSCHIP: 08.00-19.00 uur«The
Victoria- - vert. SELMA.

OPENBARE BILBIOTHEEK (Johan van
Walbeeckplein 13): openingstijden maan-
dagmiddagvan 14.00-20.00uur; dinsdagen
vrijdag van 10.00-12.00/14.00-18.00 uur;
woensdag van 10.00-12.00/14.00-20.00
uur; donderdagmiddagvan 14.00-18.00uur
en zaterdagmorgenvan 09.00-12.00uur.
De studiezaal is elke dag open vanaf 09.00
uur.
FILIAAL MUNDO NOBO: alleen op maan-
dagopenvan 14.00-20.00uur(voor volwas-
senen).

FILIAAL BARBER: maandagmiddagvan
14.00-17.00uur; dinsdag-en vrijdagmiddag
van 14.00-19.00uur.
JEUGDBIBLIOTHEEK (Consiënciesteeg,
Plaza Brion): maandag en donderdag van
14.00-18.00uur; dinsdag,woensdagenvrij-
dag 10.00-12.00/14.00-18.00uuren zater-
dagvan 09.00-12.00uur.
Elke maandagné 16.00uur:activiteitenvoor
kinderen.

"
BIBLIOTHEEK MONQUI MADURO
(Landhuis Rooi Catootje): openingstijden
dinsdag, donderdag en vrijdag van 09.00-
-12.00 uur (voor afspraken gelieve mevr.
Dankmeyer, tel.: 34263 op tebellen).

ST. EILIZABETH HOSPITAAL EN SA*
TORIUM: (bezoekuren) 's morgens'
11.30-12.30 uur en 's middags van W
19.00uur (kinderafdeling van 10.00-1»'
uuren Intensive Care: 18.00-19.00 uur)'

DR. DAVID R. CAPRILESKLINIEK:»
zoekuren) opname afd. Mannen *15.00-16.00/18.00-19.00uur; opname*
Vrouwenvan 15.00-16.00/18.00-19.00'
overigeafdelingenvan 09.00-12.00/1"
16.00/17.00-19.00uur.

TENTOONSTELLING
CURAQAOSCH MUSEUM: openingsHW
dinsdagt/m zaterdag van 09.00-12.^
14.00-17.00 uur; zondag van 10.00-1»]
uur; maandag gesloten.

GALLERY EIGHTY-SIX (Bloksteeg, Pj\
da): dagelijks geopend van 09.00-12'
14.30-17.30.

CHRISTOFFEL PARK: dagelijks geogj
van 08.00-15.00;zondagreeds vanal0*
uur. Voor rondleidingen andereactn**
tel.: 640363.

KAS DlARTEKORSOU (Local Art Ga*JBreedestraatl26(o),tel.:624sl6:op*i,f
maandagt/m zaterdag van 08.30-1*
uur.

CURAQAO ONDERWATERPAjJ
duiktrips voor lokale duikers in hetweej*
de. Voor informatie tel.: 624242/6247*
CURAQAO SEAQUARUIUM(Baporl*j
openingstijden maandag t/m zondair
10.00-22.00uur.

SOKUDI: elke vrijdagmogelijkheidoffli]*
matie teverkrijgen enbloedsuikergeh*!
bepalen - nieuw gebouwKraamkliniek
Canario.

STICHTING KINDERBESCHERMING?
RAQAO (Scharlooweg 61, tel.: 6131*
iedere dinsdag t/m vrijdagoch"
spreekuur.

SENTRO PASTORALKATOLIKO
(Scheveningenstraat z /n)
centrum: openingstijden: maan»!
woensdag en vrijdag van 10.00-12-JJ15.00-18.00uur; dinsdagen donderdag*
10.00-12.00/15.00-18.30uur. t
bibliotheek: maandagvan 10.00-1 1
uur; dinsdagendonderdagvan 15.00-1^
uur; vrijdagvan 15.00-18.00uur.
BRIDGECLUBCURAQAO: iederevrijd*
vond om 20.00 uur bridgen - Huize St"
penheuvel.

HARTS GALLERY (Dr. Hugenholtzwej'j
openingstijden09.00-12.00/14.00-I''
uur.

SYNAGOGE MUSEUM: open van «4
dag t/m vrijdag van 09.00-11.45/I*3
17.00uur; geslotenopallefeest- en Joö"l
feestdagen.

LANDHUIS BRIEVENGAT: geopend 4
maandag t/m vrijdag van 09.30-I^*15.00-18.00uur (toegangskaarien vejjjj
baarbij «Curava» en Landhuis Brieverin

BIOSCOPEN
GOLDEN DRIVE-IN
21.00uurPsycho 111 (18 jr.);24.00H>
Young Warriors (18 jr.).

»"»"»

TELECURACAO
VRUDAG: 16.30 Battle of the plan**
17.00AGHUSA ku Leo Ftoridas; 17*
Ajedres na plaka chikl kv Omal» W*
hen; 17.45 CNN international ho^18.45Informe deportivo; 18.57 Tenv
paDios; 19.00Musikavarié; 19.30PJJJIe of nature; 20.00 Notisiero Tela*'
20.30 FOL-programma; 20.50 Heart*
tack; 21.30 RVD-programma: «<*"*twenty centuries»; 22.00 Wega dir*" I-
ber; 22.15 Show di Job; 23.00 Slui**
ZATERDAG: 17.30 Telefiesta; 18?
Studiosport; 19.30 Panoram^
«Kruisraketten weg/Zweedse lesse[j
20.00Notisiero Tele-8;20.30Carroll**
21.30Estreno: «Classified love» (cofl*

Idy); 22.00 Wega di Number; 22.15"*,volg Estreno; 23.30 Slutting.
((wijzigingen voorbehouden).....

BONER'S ARK By Addison & Frank Johnson

HENRY By Dick Hodgins

doorMarten Toonder

BEETLE BAILEY By Mort Walker
Torn Poes en de Spiegelaar

Maar ophetmomentdathij demoedhelemaal dreigdetever-
liezen, zag hij plotseling enige palmen boven de zandheuvel
uitsteken.

"Een oase!"riep hy. "Kijk, heer Ollie! Daar moet drinken
zyn!"

"Bedjog!" zei heer Bommel met dikke tong. "In die dingen
gloofkniet meer. Ajjemaal gezichtsbedjog. Kkan ajjeenop ei-
gen kjacht vejtjouwen!"

Zo sprekende zeulde hy zyn vracht voort zonder opofom te
kijken. Daardoor kwam het danook, dathy plotseling tussen
eengroep bomenin stondenvoorzijn ogen waterzag blinken.

"Niets zeggen", prevelde hy. "Dan vejdwijnt het... op af
gaan... net doenofhet niet echt i5..."

2139 — Heer Bommel hees de dwerg op zyn rug en nam TornPoes bij een hand. "Kom, jongevriend", sprak hy, "laat demoed nietzogauw zakken. Hetheeftgeen zinomte gaanliggen,
want het enige water dankomt, is een stelletje gieren, als je
begrijptwat ikbedoel. Detoestandisnooitzo somberalshij eruitziet!"

Met deze woorden zette hy zich in beweging en sjokte doorhet hetezand.
Torn Poes keek zyn vriend verbaasd aan, maar hy liet zichgewilligvoorttrekken.Hij begreep, datditnietlangkon duren.Hij had geen kracht genoeg om zelf te lopen en de dwerg wasook nietlicht, hoewel hy klein was. Heer Bommel begon danooksteedszwaarder te hijgenen depassen diehynam,werdensteeds onzekerder.

REDEYE By Gordon Bess
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SELIKOR GEBRUIKTE 36 IN PLAATS VAN 12 AANNEMERS
Ander werk ten onrechte onder campagne geboekt

Schoonmaakactie voorlopig
stopgezet in stadsomgeving
djj*LLEMSTAD—De schoonmaakactie in het kader van de
«et

G" bestrijding is inPunda en Otrabandatijdelijk stopge-
v ' °nidat Selikor ten onrechte andere schoonmaak-
eo j^aamhedenop de post voor de campagne geboekt heeft
Hjflaardoor 36 in plaats van 12aannemers tegelijk gebruikte,

is het voor dit onderdeel beschikbaar gestelde be-
gehB OVerschreden, enkan men pas na een evaluatievan het

eurde en goedkeuringvan een suppletoire begroting door-an > aldus campagne- coordinator WillyFranco.
,j, TTconclusievan ditallesis dat
i v huidige Bestuurscollege te

tin ? geld°P deSebkor- begro-bng heeft geplaatst, al vindt

' (jAIIOO datmen niettesnelmoet
\ v3h .n' omdat er sprake was

sm en'geverwarringen vergis-
eji gen-Zoals bekend besloot het

i sckndgebied een groot-scheepse
J actie op touw te

dien k*bestrijdingvan demug
*ieU ngue en tevens andere
der, a versPreidt. Hierbij wer-

i liltn rbeidsz°rg, de GGD en Se-
ll j; °r Arbeidszorg
t Va e| opdracht voor haar deel
iya de campagne met arbeiders
iWe u regeling Aanvullende

■!*' Voorzieningextra trucks
la„Uren- Om een extra stimu-

Jw te °ieden kregen deze
hJ mers 10 procent boven
Crinormale dagioon. De GGD

i vooKlngeschakeld, en moestbij-
laan extra insecticide ms
t€n, y°°r decampagne. De kos-t inlervanzijnin totaal 1,2 mil-
t

' Ookmdat het in en rond de stad
en °m huishoudelijk afval ging
l acWen ftet niet verantwoord
3on f

AWV werknemers daar
I°M te sturen kreeg Selikor
rw^bt dit deel van de schoon-
he *actie voor haarrekening te
h e cri, en daarvoor kleine aan-
kor rs te gebruiken zoals Seli-
'en Wemeer d°etvoor het opha-
h.o,Yan grof- vuil, het schoon-
Von n vanwegen en dergelijke.
auto 1*kreeg Sellllol- de taak om
het *rakkenoptehalenennaar
°Pd rvoor bestemde terrein
dat i noorakant te brengen.Met

I 'Wn/?*'B**8** onderdeel, waarmee
'er o

® gulden gemoeid is, zijn
'1 Seit n Pr°blemen en gaat men

'nn door.
*ert or beeft echter andere
cg^ 2aamheden die niet bij de
op ,Dagne thuishoren geboekt
Hofi^ campagne- post. Franco

onder andere deschoon-
verk Van bepaalde wegen in

Dand met hetKoninklijk be-
tiCa.en.,de reiniging van "Plas--4t jB,3'"■Hij zeiwel tebegry'pen
dje ait gebeurd is omdat er voor
voo actiyiteiten verder geen
Op j 2leningen waren getroffen
'ikor 70rmale begroting van Se-

k°nbet volgens hem ge-
«Aorrf 11 dat Selikor op een zeker
We ].^Nt 36 kleine aannemers
\n !Jk bad werken inhetkader1^ schoonmaak- campagne,
tam' J ln de begroting voor de
>J)agne slechts voorzien was

in het gebruik van zes aanne-
mers inPundaen zes inOtraban-
da door Selikor. Bij de afdeling
Financiën bleek daarom dat Se-
likoral heel snel door de voor de
dienst bestemde gelden van de
campagne heen was, en werd be-
sloten dit deel van decampagne
stop tezetten.

VolgensFranco heeft men tot
tijdelijke stopzetting gekozen
omdathetdesamenlevingalsdit
was doorgegaan5,5 miljoen had
gekost. Hij benadrukte dat er
geen sprake is geweestvan onre-
gelmatigheden, maar slechts
van verwarring. Taken die hij
als normaal voor de Selikor, en
dus buiten de campagne, be-
schouwd, zoals het schoonhou-
den van de hoofdwegen blijkt in
de praktijk nauwelijks te ge-
schieden, waardoor dergelijke
activiteiten nu ten onrechte op
de campagne- begroting zijn ge-
boekt. Volgens de campagne-
coördinator is het aan het ver-
antwoordelijke beleidvan ditBC
te danken dat men dergelijke
dingen op tijd inziet, en niet
achteraf tot deontdekkingkomt
dat er veel meer geld is besteed
dan werd begroot. Opmerkingen
alszou het hierom een "dengue-
gate" gaan zijn volgens hem uit
denboze.

Men zal nu gaan evalueren
wat er precies is gebeurd en hoe
menverder gaatmethetSelikor-
gedeeltevan deschoonmaak- ac-
tie. Binnenkort gaat men op-
nieuw met een suppletoire beg-
rotingvoor deschoonmaak-cam-
pagne naar deeilandsraad. Inde
suppletoire begroting die eerder
werd goedgekeurd was hetcam-
pagne- onderdeel van Selikor
namelijk niet opgenomen, om-
dat er werkzaamheden op ston-
den die strikt genomen niet
thuishoren onder de dengue-
noemer. HoewelFranco het niet
metzoveel woordenwildezeggen
blijkt dat de 13 miljoen gulden
die op de begroting van het ei-
landgebied is geplaatstvoor Se-
likor, in feite niet voldoende is
voor alhetwerk datSelikormoet
doen, zoals het schoonhouden
van hoofdwegen. Het was dan
ook Franco die bij de behande-
ling van de begroting hierover
vragen gesteld had. Volgens
hem zou Selikor haar eigen
suppletoire begroting kunnen
indienen als men dat nodig
vindt.

Overigens zal er in de nieuwe

suppletoire begroting voor de
dengue- campagne volgens
Franco voldoende ruimte wor-
den gecreëerdom deten onrechte
door Selikor aan de campagne
toegeschreven schoonmaak- ac-
tiviteiten te dekken, en tevens
het stopgezette deel van de cam-

pagne te hervatten. De rest van
de campagne is inhetgeheelniet
ge- affecteerd, aldusFranco, die
wildevoorkomen dathetgebeur-
de leidt tot fricties tussen debij
de campagne betrokken instan-
ties, "omdat we dan nog verder
van huiszijn".

WILLEMSTAD-Namens de
gedeputeerdevan Onderwijs,
opende deze week waarnemend
hoofdvan deschooladvies-dienst
Sedukal, drs Henry Vijber een
door Sedukal georganiseerde
cursus. De cursus, diewordt ge-
gevendoorEdselProvenceenße-
my Lasten, heeft tot doel onder-
wijzers van basis- scholen meer
algemene muziek- kennis bij te
brengen. De opening van decur-
sus, waarvan de lessen elke
dinsdag- avond in de AnciliDo-
mini- school worden gegeven,
werd door ongeveer 70
leerkrachten bijgewoond.

Bedrijfhierdoor veilig gesteld
McDonald's krijgt ontheffingop protectie-maatregelen
»wILLEMSTAD —De plan-
sps yBO McDonald's om een
re SiL"^aan te leggenby het
?«t o «f1*°PSantaMaria en
inte *? Salinja van een nieuw
iv^ leur te voorzien, zijn
«W m* de ijskastgehaaldnu
tetij.-r <feze week een schrif-
v4hV6 werd ont-
leenrf «at ontheffing is ver-

°P de marktbescher-
**kt Van paP*eren en plastic
|I«ttien1«ttien'ïBpek en hamburger
V<W; u ma« McDonald's

het b«itenland im-keren.
De a .°v«r dj goe berichtte reedsdire,,?-e pr°blemen waarvoor de

■feld, VanMcDonald's zich ge-
okalp °mdat deverschillende
rUik producten waarvan ge-
d°°r d Smaakt moest worden

a» Pr^tie- maatregelen,MoTh °*«*» van het bedrijfueden. De zakken die lokaal

geleverd worden, zouden vet en
water doorlaten terwijl de spek
diebij hetontbijt gebruiktwordt
te zout zou zijn en een verkeerd
formaat had. Het ergste was de
vreesvoor dehamburgerpatties,
zo werd onlangs door directrice
Sharine Kessock naar voren ge-
bracht tijdens een persconferen-
tie.AlsMcDonald's immersgeen
hamburgers meer zou kunnen
verkopen, zou dat het eindebete-
kenen van de filialen op Cu-
racao.

Voor de import van hambur-
ger patties was weliswaar ont-
heffing verleend, maar slechts
voor de duur van één jaar, het-
geen de nodige onzekerheid met
zich meebracht. De plannen om
een speeltuin te bouwen by' het
restaurant opSantaMariaenom
hetrestaurant op Salinja op-
nieuw in terichten, werden dan
ook in de ijskast gezet.

Dat is nu nietmeer nodigom-

dat eerderdeze weekvan hetde-
partement Handel, Industrie en
Werkgelegenheid een schrifte-
lijke bevestiging is ontvangen
dat voor onbepaalde duur ont-
heffing isverleendvoor deinvoer
van papieren en plastic zakken,
spek en hamburgerpatties. Sha-
rine Kessock verklaarde van-
morgen desgevraagd tegenover
de Amigoe dat inmiddels de
stukken over detebouwen speel-
tuin naar Amerika zijn opges-
tuurd voor inzage door McDo-
nald's International. Zij ver-
wacht dat dit jaar de speeltuin
nogeen feitzal worden. Deherin-
richting van het restaurant Sa-
linja zal meer tijd vergen, maar
met de zekerheid dat McDo-
nald's in de toekomst gebruik
kan makenvan deproducten die
aan haar eisen voldoen, houdt
niets de investeringen meer te-
gen, aldus de directrice van
McDonald's

Kiesreglement biedt geen sanctie-mogelijkheid
Stembureau en PG ondernemen
geen actie tegen Nos Pais

WILLEMSTAD—Omdat er
in het kiesreglement geen
sanctie is opgenomen tegen
partyen die mensen betalen
voor hetplaatsenvan handte-
keningen, zal hetstembureau
geen actieondernementegen
Nos Pais. Deze partij ver-
klaarde vorige week pu-
bliekelijk mensen betaald te
hebben om aan voldoende
handtekeningen te kunnen
komen voor deelname aan de
verkiezingen. Ook de Procu-
reur Generaal, die in eerste
instantiezeer ontstemdrea-
geerde op het gebeuren,zal
geenverdere stappen nemen.

Dat is aan voorzitter José
Frans van de partij Nos Pais
meegedeeld door de Procureur
Generaal, Robert Pietersz. De
Amigoe berichttevorige week al

over hetfeit dat Nos Pais in een
schriftelijke verklaring had ge-
steld mensen te hebben betaald
voor het plaatsen van een
handtekening. Nos Pais ginger-
van uitdat diteen zeer normale
gangvan zaken is en dat andere
partijen zich daar ook al jaren-
lang"schuldig" aan maken.

De PG liettegenover deAmi-
goe desgevraagd wetenzeer ont-
stemd te zijn over de verklarin-
gen. Hij erkende, evenals het
waarnemend hoofd van het
stembureau, Elias Spencer, dat
hetvalt aan te nemen dat er in-
derdaad door partijen al jaren-
langbetalingenworden verricht
voor het verkrijgen Van de
handtekeningen. Dat een partij
daar echterpubliekelijk voor uit
komt en ditalszeer normaalziet,
vonddePG tever gaan. Hij voeg-
de daar echter aan toe dat een
strafrechtelijke procedure
waarschijnlyk zeer moeilijk zou
zijn. Naar Nos Pais in een
perscommuniqué bekend
maakt,heeftdePG inmiddels la-
tenweten dater geen stappen te-
gen departij ondernomenzullen
wordenomdat "het zeer moeilijk
zalzijn met hardebewijzen teko-
men enhetOpenbaarMinisterie
ergveelwerkheeft liggenen am-
pervoldoende mensenheeft", al-
dusNos Pais. De Procureur Ge-
neraal was vanmorgen niet be-
reikbaar voor commentaar
hierop.

Nos Pais laatverder weten dat
hetweliswaarstrafbaar is ombij
verkiezingen beloften of vergoe-
dingen te gevenvoor het verkrij-
gen van stemmen, maar dat dit
niet van toepassing is op de
handtekeningen- procedure
voorafgaande aan de verkie-
zingen.

Waarnemend hoofd stembu-
reau, Elias Spencer, verklaarde
vanmorgen datNosPais nietvan
de verkiezingen uitgeslotenkan
worden omdat in het kiesregle-
ment nietsgezegdwordt over het
betalen voor handtekeningen.
Hij stelde dat het nog nooit is
voorgekomen dateen party daar
openlijk vooruit komt maar dat
wel bekend is dat partijen al ja-
renlang promoties ofandere wij-

ze van betalingenuitreikenvoor
het verkrijgen van voldoende
handtekeningen. Op devraag of
erveranderinggebrachtzal wor-
denin hetkiesreglement om dit
soort zaken aan te pakken,
antwoorddeSpencer dathethele
kiesreglement veranderd moet
worden. Tot welke veranderin-
gen dat zal leiden en of daarbij
een sanctie voor dergelijke da-
den ingevoerd zal worden, kon
hij echter nog niet zeggen.

Politieagent krijgt
fles naar het hoofd

WILLEMSTAD — Een poli-
tie- agent die te Ma Luisa bezig
was met debehandelingvan een
uit de hand gelopen familie- ru-
zie, raakte gisteren zelf ver-
wond, toen een 30- jarige man
een flesnaar een andereman, de
57-jarige 1.T.D., wierp. De fles
raakte niet deandere man,maar
de agent, die daarbij aan de lin-
kerkant van zijn hals snijwon-
denopliep.

De agent was te MaLuisa om-
dat de 57- jarige man, diens
dochtertijdens eenruzie aanhet
gezichthadverwond. Tijdenshet
horen van de betrokkenen, ver-
scheen evenwel de 30- jarige
S.E.K. terplaatse. Toendevader
de man, om nog onbekende rede-
nen, te lijfging,werd hij door de
agenttegengehouden.De oudere
man struikelde daarop en viel,
juistop het moment datK. hem
een fles naar het hoofd wilde
slingeren. Het projectiel raakte
echter deagent, dievoor zijnver-
wondingen in de polikliniek
moestwordenbehandeld.De bei-
de mannen werden aangehou-
denen aan derecherche overge-
dragen.

Aanrijdingen
WILLEMSTAD — In het ver-

keer vonden gisteren in totaal
acht aanrijdingen plaats. Daar-
bij vielen vijf licht- gewonden.
De materiële schade wordt ge-
raamd op circa tien duizend
gulden.

nUTOVERHUUR-ANTILLES CAH HLN I ilL^^^f vanaf ’. 35,- per dag. sjfHfZÏ^-^
Tal.; 615958 pagao27-097 fe/gjiLAcarsjgp^J

Farce
ALS ERlETS een farce is, danis hetwel devertoningdie

telkenmalevoorafgaande aan verkiezingen plaatsvindt, op
het moment dat politieke partijen hard moeten maken dat
zij voldoendesteun hebbenom deelnameaan verkiezingen
te rechtvaardigen. Die steun moet tot uitdrukking komen
uit de paar honderd handtekeningen die zij bij sympathi-
santen moeten vergaren. Bereiken zij het vereiste aantal,
danwordenze geacht niet"voorspek en bonen"aan hetver-
kiezings- proces te zullen deelnemen. Halen ze hun quota
niet, dan wordt dat uitgelegdalseen gebrek aan steunvan-
uit degemeenschap.

DAT DIE VLIEGER nietopgaat en die uitleg van hetver-
krijgen van handtekeningen absoluut geen hout snijdt,
werd de gemeenschap onlangs door Hos Pais brutaalweg
onder de neus gewreven. Die schroomde er niet voor vol-
mondig en publiekelijk toe te geven, hetgeen allang be-
kend was, maar waarvoor iedereen deogen sloot:steunhoef
jenietgeschonken tekrijgen, maarkanzonodigworden ge-
kocht. Mits deportemonnee vandepolitiekepartij maardik
genoeg is, kan deze het voor elkaar krijgen in het verkie-
zings- proces te wordenopgenomen.

ONDANKS DE aanvankelijke verbolgenheid van de PG,
>
die de indruk wekte, dit nu eens voor heteerst openlijk er-

' kende fenomeen metkracht te zullenaanpakken en bestrij-
den, ziet heternaar uit datdaartegen toch nietszal worden
gedaan. Het kopen van handtekeningen lijkt namelijk nau-
welijks strafrechtelijk te kunnen wordenaangepakt. Wijzi-
gingen in ons kies- systeem die een dergelijke vervolging
wel mogelijk maken, behoeven al evenmin te worden ver-
wacht. Hoogstens datdebestuurders diedit mogelijkkun-
nen maken, tot vervangingvan hetverzamelenvan handte-
keningen en overgaan op voor- verkiezingen zullen beslui-
ten. Ook zij zullen er echter voor waken het daarheen te
doen leiden, dat een strafrechtelijke vervolging mogelijk
wordt. Elk vandepartijen waartoe zij behoren, maaktezich
zonodig in hetverleden aan hetzelfde schuldig.

AANPASSINGVAM hetkiesstelsel, danwel wijziging van
een aantal onderdelen daarin die hetzij sterk verouderd,
hetzij achterhaaldzijn, lijktnumeer danooitnoodzakelijk.
Daarover werd weliswaar in hetverledenverschillende ma-
lengesproken, maardaartoe werd tot nog toe nimmerecht
een aanzet gegeven. De partijen mogen dit misschien van-
uit hunpol itiekoogpunt nietopportuunvinden; alszij daar-
mee nu nieteens eindelijk beginnen, zal hun toch al bescha-
digde geloofwaardigheid er niet op vooruit gaan. Door de
bekentenis van Mos Pais voor kennisgeving aan te nemen
omdatzij zelf"boterop hethoofd" hebben, liep immersdie
geloofwaardigheid al een fikse deukop.
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G,fruz!e I rt2E^-izonder einde
WILLEMSTAD -Aan de Candies Snacks

"ruzie" tussen de begrafenis- V613281 P* 613283 )
ondernemingEl Tribute ende ■ . S
VerenigingOnderlinge Hulp
KerïeTiTonStgl Vrouwenorganisaties
Hulp onlangs een persconfe- WUI6II B<MI6JO hOU(I6D
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spuwen over de advertentie- winirMCTin p„^„i=
campagne van El Tributo mTPJ^TAD ~ Eve.nalB
waarin de statuten van On- *' afgelopen weken door
derlinge Hulp uit hun ver- verschillende vakbonds- en
band worden gehaald en een Sffi^ffffj^ff? %£Z£

met 2 zaken op Curagao «
ARUBA Al
NassaustraatlO "Nassaustraat 50 Breedestraat 29 (P.)
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Op 5 april, met deelname militaire en burger-teams

Estafetteloop om Aruba
SAVANETA—Opzondag5

aprilzalerdoor deMariniers-
kazerne Savaneta, in samen-
werking met de Aruba Road
Runners Club, een estafette-
loop — over een afstand van
74.6km—rondAruba worden
gehouden. Hij zal aangeduid
worden als de Ronde van
Aruba. De start is zondag-
morgen vijf uur bij Boca
Grandi. waarook definish zal
zyn.Laatste dagvan inschrij-
ving is30maart bij hetBureau
Sport van de Mariniers- ka-
zerne Savaneta. De Ronde
van Aruba werd voor het
eerst gelopen op de verjaar-
dag van het Korps Mariniers
op 10 december 1980. Toen
werd deelgenomen doortwee
teamsvan vier man, bijna uit-
sluitendmariniers. Onoffici-
eel liepen Dick Passchier en
Piet de Vries in 1971 het ei-
landrond.

In 1971werdrond Aruba gelo-
pen — ongeveer zeventig kilo-
meter — waarbij om vier uur in
deochtendwerd gestart, waarna
ondanksvele valpartijendoor de
regen de twee mariniers,
Passchier en De Vries, acht uur
en 54 minuten later bij definish
in de Mariniers- kazerne aan-
kwamen. De Amigoe berichtte
daardestijds uitvoerigover. Ne-
genjaarlaterwerd weer een po-
ging ondernomen, zij het door
twee teams van vier lopers elk.
Zij legden deafstandvan 74.6 ki-

lometer in estafettevorm af. Dit
hieldin dat elkeloper tweemaal
9.3 kilometer moest lopen met
tussendeze lopen ineenrustpau-
ze van ongeveer een uuren veer-
tig minuten. De tijd van de
snelsteploeg,bestaande uitDick
Passchier, Nico Stoorvogel, Ed-
winvan Harten en Pije Vlot, be-
droeg toen vier uur en 58 minu-
ten.Deze tijd isnietmeerverbro-
ken om de doodeenvoudigereden
dater nooitmeer eenRonde van
Aruba is gelopen.

Wedstrijdleider sergeant ma-
joorNico Stoorvogel, dieweer op
Aruba is geplaatst, vertelde de
Amigoe dat de plannen om weer
eenRonde van Aruba in estafet-
tevorm te gaan lopen allerwege
metinstemmingwerdenontvan- "gen. Van verschillende kanten
werd hulp aangeboden, onder
meer van de vereniging Onze
Vloot, afdelingAruba.

Verwachtwordtdatop zondag
5 april de deelname aanmerke-
lijk groter zal worden dan zeven
jaargeleden.Ditmaal worden lo-
pers uit Curacao, Bonaire en de
bevolking van Aruba verwacht.
De deelname staat namelijk
open voor burgerteams en mili-
taire teams. Gehoopt wordt dat
de recordtijd van 4.58 uur ver-
broken zal worden. Tevens be-
staat hetplan om dezeloop ieder
jaarweer te gaan organiseren.
Bij inschrijving op het Bureau
Sport voor maandag 30 maart
krijgtmen hetprogramma-boek

met alle gegevens, zoals wed-
strijd- reglement, route- be-
schrijving enz.

De route is in grote lijnen als
volgt: Boca Grandi,richting Bo-
ca Prins, San Fuego, Ayó, Bushi-
ribana, Alto Vista, Light House,
Shiribana, Alto Vista, Light
House, Holiday Inn, Havenkan-
toor, vliegveld, Balashi, Brisas
delMar, Mariniers- kazerne Sa-
vaneta, Zeewijk,Dutch Machine
Shop, Coruba, via Fortheuvel-
straat naar Boca Grandi waar
ook de finish is.

Bij Boca Grandi gaan deeerste
lopers van start, terwijl deoveri-
ge leden van elkteam in devoer-
tuigen zitten, welkedeteams be-
geleiden.Bij Boca Prins vindtde
eerste wissel plaats, daarna
wordtnoggewisseldteAyc, Eoca
Cure. Light House enz. De orga-
nisatoren bevelen aan de teams
wel het gebruik van voertuigen
aan met vier wielaandrijving
vanwege het terrein. Er wordt
voor de inwendigemensgezorgd,
terwijl er ook prijzen —waaron-
der een wisselprijs — beschik-
baar zyn.

De indeling van de categori-
eën is als volgt: herenteams met
de gezamenlijke leeftijd van 65
toten met 105jaar,van 106toten
met 145 jaaren van 145 jaaren
ouder. Voor dames is het een
openklasse, dusdegezamenlijke
leeftijdvan devierlopers bepaalt
in welkeklasse- categoriehet te-
am uitkomt.

ZAKENVARIA
DEEERSTE VANdevierPepsi-
coolers, diePepsi Cola ter gele-
genheid van zijn 32-jarig be-
staan aan de gemeenschap ca-
deau gaat doen, werd donder-
dagmorgendoordeheerß. Slagt
van de VictoriaBottling Compa-
ny, waarhij salesmanager is, ca-
deau gedaan aan de schoolMan
naObra tePiedraPlat.

Gereedschappen,
electronica en
ook cement gestolen

BARCADERA — Uiteen con-
tainer, die op het voormalige
ACI- terrein teBarcadera stond,
werden gasregelaars, een slijp-
machineen anderegereedschap-
pen ter waarde van 3808 florin
gestolen.Enige hangsloten wer-
den geforceerd.

Uit een bouwkeet te Balashi
werden zakken cement en een
betonmolen gestolen. Ook hier
werden hangslotengeforceerd.

Uithetkantoor vanPlaya Lin-
da werd een video- apparaat ter
waarde vanelfhonderdfloringe-
stolen. De deurvan hetkantoor
wasniet goedafgeloten.

Uit een geparkeerde auto aan
de Longfellowstraatwerden een
radio en speakers gestolen.

*"" ' '' "" "' "" ■—■'■■ ii I ■■ ■■ inn ii „„. , i ,1

KENNISMAKING
Zeer goed uitz. Ned. man ± 50 jaar.
Blauwe ogen, nietroker, goedebaan, slank-postuur.

ZOEKT SER. KENNISMAKING
METARUBAANSE VROUW

met enig nivo tot ± 42 jaar.
Eerst correspondentie.
Er zijn plannen om devakantie opAruba door te brengen.
Brieven onder nummer 550, bureau Amigoe diAruba.

=r bo ïïliho Hdres "==pa mas di 40 ana |
= ta ofrece bo LOCKNAN Dl PORTA pa

H Seguridad di bo cas |j
= DOOR LOCKS - stainless steel - Af. 14,- ==
== DEADBOLTS „ r 0< =

eu dobbel lock ' stainless steel - Af. 21,-- =
— DE£??97T^ - antique brass - Af. 25,-- ==r eu dobbel lock —
= TUR DIAIS % DISCUENTO CASH & CARRY =

DIASABRA-MAINTA 5% EXTRA =
= 20% CASH & CARRY durante HAPPY HOUR. =
= Happy Hour -MAART 21 -di 8.45 te 9.45 a.m. =

Op vrijdag, 24 april 1987 des voormiddags om 10 uur zal ten
kantore en ten overstaan van ondergetekende notaris, zijn
plaatsvervanger of opvolger krachtens onherroepelijke vol-
macht worden overgegaan tot depublieke verkoping van:

Het woonhuis Goletstraat nr. 5-A
met hetrecht van erfpachttot 10 maart2043opeen perceeldomeingrond gelegen aan de zuidzijde van de Timon-straat/westhoek Goletstraat opAruba, Kadastraal bekendals Land Aruba, Eerste Afdeling Sectie F. No.1292, groot2.93 Are. |
Nadere inlichtingen zijnte bevragen tenkantore van de onder-getekende notaris, alwaar tevens de veilingsvoorwaardenvoor een ieder ter inzage liggen.
Kopers dienen contant tebetalen, danweleen onherroepelijkebankgarantie, bankierscheque of letterofcredittot het bedragvan hunbod te overleggenof enige anderezekerheid testellenten genoegen van deverkoper.

mr. E.L. Laclé, notaris,Zoutmanstraat6,
Oranjestad - Aruba.Tel.: 21071 -22611 -23881.Telex: 5015 Laclé N.A.. ■ ' ■" ■ ■ .111 , 1.l .1 !■■■ .
-

GOBIERNO DI ARUBA
ANUNCIO

GOBIERNO Dl ARUBA desde 1 januari 1987 a
i ntroduci

den e organizacion di REINIGINGSDIENST vn sub-
departamento

"REINIGINGSCONTROLEURS"
(Polis ambiental)

TAREA v

E tarea primordial di e polisnan ambiental
lo ta pa:

CONTROLA, VIGILA, INVESTIGA y VERBALI2A benta-
mento illegal di sushi of desperdicio ariba caminda publico,
manera stipula den ley, dentro di e paquete di tareanan di
Reinigingsdienst.

Desde aki GOBIERNOkier pone naconocemento di henter
e pueblo diAruba, eu lo bay tin control severo contra e HE-
CHONAN CASTIGABEL manera ariba menciona.

Servicio di Informacion.
—■——*■■*—■M^«^^—— 111 ■ -—— .II I I II —..111» .

ORANJESTAD - OpPlaza
Betico Croes werd, zoalsdeAmi-
goe reeds berichtte, een culturele
manifestatie gehouden tot slot
van devieringvanArubadag. De
foto toont de leden van de Minis-
terraad en een optreden van één
dergroepen.

Problema kv bo aparatonan, I
instalashonnan elektriko, air- 1
co, frigidaire, stoofdigas, èts. I

Bel 34828
DJO FARRO

Ponton 107A
I

NIEUW
SPECIALE OFFERTE

WÖRDPREFECTen EPSON equity-2 metprinter
de ideale combinatie voor tekstverwerking

reeds voorAFIs. 6.000,00
Voor meer informatie bel

MINIHOUSE - cdp
Vondellaan 21

Telefoon: 28829
— '

PUEBLO
8 Oranjestad Supermarket San Nicolas| t7ZT SlaBer« Bernhardstraat 2B
ö Tel.. 31046 Tel.: 45634

ö GEOPEND: 8.00-1.00 en 2.00-8.00
$ Vrijdag: Shopping night tot 9.00 uur
8 Zaterdag: 08.00 tot8.00 uur.

| Speciale Puebic
| aanbieding
| SLAGERIJ:
8 Ossestaart 500 gr ’.3.00
!l Boneless porkloin 500gr ’.5.40
| Stoofvlees 500 gr ’.3.50

|| BELEG:
l Fricandeau 100 gr ’.1.80
8 Palingworst 100gr ’.1.10 |
8 Casselerib 100gr ’.1.60
ft I 1ft LET OP ONZE
8 REGELMATIGE PRIJSVERLAGINGEN
0 VANMEERDANSOPRODUKTENÜ!

| Supermarket/Slagerij
| PUEBLO
ft Oranjestad - San Nicolas

; " j
ARUBA DAILY ji ENTERTAINMENT i

i —■ n^E 1
' HOTEL AND CASINO «^s* Hotel & CaSIOO

I HELD OVER AFTER 18BIG WEEKS rlrasMW' I
AMUSTDONTMISSIT ■_■_ n Ithe bestshow in town JOnnny POIT3ZZO

A FRIENDLY FUN FILLED SHOW FOR EVERY Slid SUPCF NOV3 If A PERFORMER IN LEAGUE WITH _ __
TOM JONESOR FRANKSINATRA TWO ShOWS nightly

I THEBEST OFTHE GREATENTERTAINERS (exceDt MondSVS)f FEATURINGTHEBIGBANDSOUNDOFOURIN- C»fl?«^i cT.!,!«, H.'.hTERNATIONAL ORQUESTRA NITELY AT THE btellarlS bUpper CIUD
I arubapalm beach hoteland casino Dinnershow: 9.00 p.m.f REMBRANDT ROOM SHOW TIME 8:30PM. Lp Club Lnunni.
4 DANCINGFINEFOOD-MODERATELYPRICED Clw^.^l. UIH^EJISio nnI -nocover -no min. Showtime: Midnight 12.00
f ALSO IItt)P.M. FUN SHOW IN THE HaDDV HOIK dailyj ""oalactwamiteclub» j 6.30 p.m. -7.30 p.m. Ji" Let'S... r\*sn I
I intheba;^e gnu Every Sunday |
j _ A
\ Boulevard Theatre J! i ii i

TODAY TODAY j' at 8:15 p.m. at 8:45 p.m.

I ACTION 18 yrs. COMEDY 18 yrs. Jj
I Drive -In Boulevard j
| TODAY «

j at 8:30 & 12:00 p.m. II
SUNDAY at 9:00 p.m. I

HS|UfI|PV SUNDAY |
fir^ T^jkl at 6:00 p.m.

I I M Cartoon restful', Vol HI *

I IN THE SHADOWS OF \ X J

Boulevard HETE Me "
I TODAY |[\| % É|
I _
|=SEX MOVIE 18yrs.=r'
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ARUBA
AGENDA

I^TOORUREN (Amigoe): 08.00-12.00/
""-17.30 uur; zaterdag gesloten.

Telefoon: 24333(drie lijnen).

na kantoortijd: 21639,en 22316.
127-849.

B**wk. nr. 248-1 Barclays Bank.

y fcKERTJES verschijnen op dinsdag en
'2 Ofv

8n kunnen ied6re da9tussen O800"

bak// 14 00-17-00 uur worden opgegeven;«uve op zaterdag. Alleen zoekertjes, die
«nr» 8"*»9 en donderdagvoor 10.00 uur<Jn2?n *''n' kunnon de da 9 daarop (dus

""*9en vrijdag) verschijnen.

"^ITIE: 100.

(brand/ongelukken):

SLOPENi^EVARD THEATER
ij. y.' 5 uur GettingEven (18 jr.).
J<on uur JumPin'Jack Flash <18 W:

(1 e jj1üur HeteZiveedse meisjes inPaiijs

dJyE-IN: 20.30 & 24.00 uur In the sna-
°'Kilimanjaro (18 jr.).

pJ'^'S(nachtdienst)
KZ? bfug: Sta. Anna, tel.:28181.09brug: San Nicolas,tel.: 45712.

(WC.HTREGELING DOKTORENI^"l6stad, Madiki, TankiFlip, Noord,Tanki
Ao£9rl. Paradera en Sta. Cruz: dokter
\r rs,ap'S,aCruz 362'teL: 28017-
U^ Savaneta en San Nicolas:
Ik '*' ITromp, viaCentroMedicoSanNico-,le,:48833/24300.
Uftv * * * * *H(<jELE KRUIS: Oranjestad:tel.: 23168;
l^":'el: 23425;Santa Cruzen Paradera:
«7to?288/25543; Savaneta en Brazil: tel.:; SanNicolas: tel.:45906; Da-
»oort" : 29008(W'ikgeoouw), 24444 (kan-
(v '■

**»'
Drandgevallen, ongelukken ofaLJ'' ander ongeluk gelieve

op te bellen,tel.: 115)

J^EarubaIj'WAG: 13.00-15.00Take two (live);
I«"lip Heman master of the universe;v-30 Highway to heaven; 19.30
ijr*tail musical; 20.00 Telenotictas;
v,"?0Last resort; 21.00CNN internat»-{TXHir; 22.00Movieofthe week: «The

9roup»; 23.20 Sluiting.

nTERDAG: 18.00 Style with ElsaCSch (CNN); 18.20 Science &Ij^jnoloy (CNN); 18.40 Countdown;
ILJ*5 Showbiz today (CNN); 19.45Thejfstory (CNN); 20.00 Telenoticias;
;£°Miami Vice; 21.20 Estreno; 22.35

"■ 'ntemational hour; 23.30Sluiting.

feSEN*Wl 'FORMATION CENTER: dage-
\ j^Pendvan 07.00-20.00 uur;na 20.00'ormaties viaverkeerstoren.

\fi SERVICE CENTER (Oranjestad):
*ivaUlu" Per daBgeopend(alleen geslo-
Vnzondag 20.00 uur tot maandagmor-u'oo uur).
Si-r W,,ER HORACIO ODUBER HOSPl-'l^'fl:24300):bezoekuren 15.00-15.45"°-19.30 uur.

"^clE,RATIVA ARUBA Dl P£SCA (ARU-V*-l: 1930uur ledenvergadering -Bu-r*htClub.
Jl,l£BALL (AA-klaaws): 20.00 uur GT%£'s vs Aruba Video Center - Lago

ORANJESTAD — In CattleBaron werd door directieleden
vanR.J.S. inbijzijn van hun ad-
vocaat, mr. Roy Brown, gister-
middag een persconferentie ge-
houden over deaankoop en uit-
breiding van hetAmericana Ho-
teldoor dezegroep.Bijdeenefoto:hetAmericana Hotel zoals het
thans eruit ziet links, metrechts
de nieuwebijbouwwaaraan bin-
nen zes maanden wordt begon-
nen. Bij de andere foto: vlnr mr.
Roy Brown, president Robert
Shugarten vice-president DavidLongwood tijdens depersconfe-
rentie.

Bij veteranen-softball
zege voor Etra, Rolando

ORANJESTAD —In deve-
teranen softballstrijd heeft
Extra Sluggers de leiding ge-
nomen doorSibonnéVets met
11-2 te verslaan. Sibonné
maakte twee en Extra Slug-
gers drie fouten.

De strijd tussen Rolando's en
Amstel — welke doorRolando's
in de laatsteinningmet8-5 werd
gewonnen — was een bijzonder
spannende ontmoeting waarbij
de teams goed aan elkaar ge-
waagdwaren.Rolando's stondop
een gegeven ogenblik zelfs met
5-4achter, dochwistuiteindelijk
toch deoverwinningte behalen.
Rolando's maaktetien hitsen be-
ging drie fouten, Amstel acht
hits en vier fouten. ChicoRodri-
guez werd de verliezende gooier
en Silo Tromp dewinnende.

Zakenvaria
OP 13 MAART verkocht Divi
Hotelsanderhalfmiljoen aande-
lenvan CommonStock tegen ne-
genendriekwart dollar per aan-
deel. Het bedrag zal gebruikt
worden voor uitbreiding van de
maatschappij en als werkkapi-
taal. Na goedkeuringvan het be-
stuurzal Divi Hotels tweetoeris-
ten unitsbouwen: deDutch Vil-
lage 111 met 35 appartementen,
hetgeen inhoudt ongeveer ze-
ventig hotelkamers en Tamy IH
met een totaal van 32 hotelka-
mers. Divi Hotels heeft dan een
totaalvan 666kamers en appar-
tementen op Aruba, hetgeen
voorziet in slaaponderdak voorvijftienhonderd toeristen. In-
middels isDivi Hotelsook begon-
nen aan deverdereontwikkeling
van een resort- project op het
land tussen Divi Divi en Tama-rijn Beach Hotel. Dit project zal
ongeveer anderhalfjaar in be-
slagnemen.

VOLGENDE MAAND WORDTdoor de VictoriaBotting Compa-ny een speciale «match andwin»- campagne opgezetvanwe-
ge het 32-jarig bestaan van hetbedrijf. Aanstaande zaterdaggaat decampagne in deVictoriaSupermarketvan start. Heteni-
ge wat men moet doen, is wan-
neermen productenvan VictoriaBottling Company koopt onder
de dop kijken. Men heeft dankans een tv- toestel, fiets,walkman, T-shirts en andereprijzen te winnen. De campagne
duurtveertien weken.

Vanavondeerste uitzending
TV-programma'sover kamperen

- Vana-
'<V om half negen wordt
%' TeleAruba het eersteVsramma uitgezonden

* de telekykers het eenW <»der verteld wordt over

* in verband met de nodigeSu.'s, dieworden gesteldom te
\^kamperen. De overheidwil
\^n waarhetmeest gekam-
\ o wordt, omdat gedacht

l »n dieomgeving te zorgen
lU^ilstorting, douchen, toi-
«f'aatsvoorbbq enz. Omdatini^rleden deze faciliteiten
1^ beschikbaar waren, werd
!Vfen3Bebruik gemaaktvancUiteitenvan dehotels. Het-

geeuwei ceiio piouiemeugai om-
datmen nietopoverbezetting ge-
rekend had, en dit ook niet be-hoorlijk kon verwerken. Door
het plaatsen van faciliteiten
hoopt de overheid de kampeer-
dershierbij de helpende hand tebieden.

ledereen die dit jaar gaat
kamperen, moetbij depolitie een
vergunning aanvragen waar
men gaat of waar men wilkamperen, zodatdeoverheid een
duidelijk inzicht krijgt waar defaciliteiten moeten komen. Erzullen enige tv- programma's
worden uitgezonden waarinaan
het woordkomen: een kampeer-
der, AHATA, DOW, Domeinbe-
heeren politie.

Autonummerplaten
kunnen afgehaald

ORANJESTAD — Van de
Ontvanger M. Vos wordt verno-
men datde auto- nummerplaten
1987vanaf maandag beschik-
baarzijnbij hetOntvangerskan-
toor. Zijdiebetaald hebben, kun-
nen de plaat zonder meer afha-
len.Zij die nog nietbetaald heb-
ben, moeten natuurlyk eerst be-
talen voordat zij hun nieuwe
plaatkunnenkomen afhalen. Er
kan niet alleen op het Ontvan-
gerskantoor, maar ook op de
Hulpbestuurs- kantoren worden
betaald.

Informatie-avond
in San Nicolas over
werkloosheid

SAN NICOLAS — Volgende
week dinsdagavond om achtuur
organiseert het Informatie-
centrum San Nicolas, in samen-
werkingmet deBiblioteca Naci-
onal, in het TheresiaCentereen
informatie- avond. Gesproken
zal worden over de vraag "Meer
werkloosheid in de handel van
San Nicolas?». Onder meer zal
het woord worden gevoerd door
devoorzittervan de San Nicolas
Business Ass.Tico Arends, voor-
zitterFTAAnselmoPontilius en
Dooley Tromp van Arbeidsza-
ken, die het allen zullen hebben
over de alarmerende toestand in
San Nicolas, waar steeds meer
zaken sluiten en mensen hun
werk verliezen.

PHILIPSBURG — Vrijdaga-
vond rond negenuur was er een
gevecht in de Backstreet, waar-
bij een man aan het linkerbeen
gewondraakte na een discussie
met een zekere P.C. De man
bloedde hevig, maar kon na be-
handeling in het hospitaal weer
huiswaarts keren.

Bij basketball ook zege voorAmstel
Ling blijft ongeslagen
aan kop in de B-klasse

ORANJESTAD—Opdeba-
nen van Aruba Juniors werd
woensdagmiddag de basket-
ball- competitie voortgezet.
Er werden twee wedstrijden
in deB-klasse gespeeld,waar-
by AmstelRebels enLing and
Sons als winnaars uit de bus
kwamen.

De eerste wedstrijd tussen
AmstelRebels enRamco eindig-
demet een standvan49-42 inhet
voordeel van Amstel Rebels, na
een tussenstand van 22-19.
Ramco, dat over slechts zes spe-
lersbeschikte, moest het onder-
spit delven. Enige minutenvoor
het eindkregen ze het nog moei-
lijker daar een van hun spelers— J. Tromp — na een incident
met de scheidsrechter van het
veld werd verwijderd. Topsco-
rers waren R. Benjamin van
Amstel met zestienpunten en T.
de Jongook metzestienpunten.

Bij de tweede wedstrijd won
Ling and Sons van Socotoro en
bleef hierdoor ongeslagen. Na
een ruststand van 23-12 in het
voordeel van Ling and Sons le-
verde Socotoro in detweedehelft
beter spel en verzette zich ook
feller. Geruimetijd ging de score
gelijk op. In de laatste seconde
gooide Norman Becker, die zag
dat detijdklok op nul zou sprin-
gen, een bal naar het basket toe.
Hij stond iets voorbij demiddel-
lijn en tot zijn eigen verbazing
scoorde hijmet deze worp, maar

het mocht niet meer baten. De
eindstandwerd 48-44 voor Ling
and Sons. Topscorers waren D.
BendersvanLing ookal met zes-
tienpunten en CeasarRuiz van
Socotoro met twintig punten.
Ling and Sons blijft met deze
overwinningnogaan dekop van
dezecompetitie.

Twee 26-jarigen stelen fietsen
SAVANETA — Bij een wo-

ning te Savaneta werd om-
streekszes uur politie- assisten-
tie gevraagd daar men twee fiet-
sendieven had betrapt. N.R. be-
trapte de mannen J.M. (26) en
M.H. (26), terwijl zij uit een
berghok een fiets probeerden te
stelen.

Deze mannen hadden
eerder op de morgen een anderefiets gestolen en deze voor Joeys

Drive-inn laten staan. De eige-
naarvan defiets, eenzestienjari-
ge jongeman, had zyn fiets zien
staan en had deze meegenomen
om depolitie opdehoogte te stel-
len.Toen demannen defiets niet
meer buiten vonden, gingen ze
op zoek naar een anderefiets en
kwamen te Savanetawaar zijop
heterdaad werden betrapt. Ze
werden voor verder onderzoek
opgesloten.

Ondermeerbouw van tweehonderdkamers in 9 verdiepingen hoge toren

In augustus wasprijs bepaald op elfmiljoen

MEP verbaasd over verkoopprijs
van Americana-hotel

ORANJESTAD — Uit een
verklaring van MEP- leider
Nelson Oduber blijkt dat in
MEP- kringen met verbazing
kennis werd genomen dat de
regering in principe aceoord
is gegaan om het Americana
Hotel voor 6.2 miljoen dollar
te verkopen, terwijl in augus-
tus 1986 de Ministerraad be-
sloten zou hebben dit hotel
voor elfmiljoen teverkopen.

Indien dekoper binnen twee
jaartenminste tweehonderd ka-
merszou bijbouwen, danwerd de
verkoopprijs zeven miljoen dol-
lar, doch geen cent minder. Nu
wordt gepraat over 6.2 miljoen
dollar. In dit verband haalt deheerOduberaan hoe destijdsook
de verkoopprijs van Aruba
Palmbeach verlaagd werd nadat
een verkoopprijs was afgespro-
ken in de Ministerraad. Bii de

verkoop van Americanaheeft de
nieuweeigenaarzich verbonden
om binnen zes maanden aan de
bouw van 180 kamers te begin-
nen. Indien dit niet gebeurt, dan
moet een boete van 3.8 miljoen
dollarwordenbetaald.

De heer Oduber vraagt zich af
wat er gebeurt indien denieuwe
eigenaar niet binnen zes maan-
den met deuitbreiding is begon-
nen. Ook wil hij weten wie de
prijs van zeven miljoennaar 6.2
miljoen dollar heeft verlaagd.
Waarom bij Americana een boe-
te -clausuleenbij deverkoop van
Aruba Palmbeach niet?Wat ge-
beurt er als de groep Ottinger
vertrekt en pas anderhalf mil-
joen heeft betaald, met de rest
van hetbedrag?De heer Oduber
zegt maar geen vragen te willen
stellen, omdat de ministers die
toch niet beantwoorden.

RJS Hospitality: grootse
plannen met Americana-hotel

ORANJESTAD —Directie-
leden van RJS Hospitality,
Houston Texas, maakte gis-
termiddag in Cattle Baron in
hetbijzijn van hun advocaat,
mr.Roy Brown, bekend dat
Bohica nv — een dochter-
maatschappijvanRJS Hospi-
tality — in principe een over-
eenkomst heeft bereikt met
deAruven om het 296kamers
tellendAmericanaAruba Ho-
tel en casino te kopen. Uit de
uiteenzetting van president
Robert Shugartenvice-presi-
dent David Longwood van
RJS Hospitality Inc. bleek
datmen grootse plannen met
Americana Hotel heeft

Direct zal met vernieuwingen
worden begonnen van de facili-
teiten voor de gasten. De slaap-
kamers zullen zodanig ver-
nieuwd worden dat zij gelden
voor een «five star hotel».Deres-
taurants en lounge zullen een
«facelifting» ondergaan en in-
gaande directzal het casino en-
tertainment center gemoderni-
seerd worden. De vernieuwin-
gen zullen uitgevoerd worden
zonder dat dit effect heeft op de
dagelijksegangvan zaken inhet
hotel. Inzes maandentijdzal be-
gonnenworden met deconstruc-
tie van een negen verdiepingen
hoog gebouw met tweehonderd
kamers, welke vleugel gebouwd
zal worden op een open stuk
grondby het huidige hotel. Het
geheelzal bijzonder modernwor-
den opgezet met een uitzicht op
zee voor allekamers. De uitbrei-
ding van de tweehonderd ka-
mers zal niet alleen werk ver-
schaffenin debouwwereld,maar
wanneerhetklaar is ookweer de
nodige arbeidsplaatsen in het
hotelbrengen.

Het hotel zal beheerd worden
door RJS Hospitality, die onder
meer reeds de volgende hotels
beheert: LasCruces HiltoninLa
Cruces, New Mexico, The Holi-
day Inn Bay City in Texas.

Voorts kwam de ontwikkeling
gereedvan het Minneapolis/St.
Paul Airport Hiltonin Minneso-
ta, terwijl plannen in vergevor-
derd stadiumzijn voor een nieu-
we Hilton productline, The
Hilcrest, met het eerste hotel in
Camarillo Californië.

RJS Hospitality, zo zette dedi-
rectieleden uiteen, zal het Ame-
ricana Hotel in zijn traditionele
bronnen van marketing opne-
men en brengt tevens een druk
network van marketing en re-
servering- systeem. Plannen be-
staanom voorAmericanaAruba
nieuwemarkten voor gastenaan
te boren, onder meer in hetWes-
ten van de Verenigde Staten.
Met nadruk steltde directievan
RJS Hospitality, dat begonnen
zal worden met de strategie in
het belang voor Aruba, hetgeen
voor alle hotels goed zal zijn. Er
werdnog nietbekendgemaaktof
de naam Americana Aruba ge-
handhaafd zal blijven.

Vice-president Dave
Longwoodvertelde depers dat30
april deuiterste datum is dat de
verkoopakte met de Aruven
moet worden getekend. Het per-
soneelzal worden overgenomen— waarbij de nieuwe eigenaren
vermoedelijk de cessantia- ver-

plichtingen opzich zullennemen— met een proeftijd van zestig
dagen.Dit geldtookvoordeover-
name van het casino.

Uiteengezet werd dat het
Americana Aruba Hotel het
eerste hotel van de groep wordt
buiten deVerenigde Statenen in.
hetCaribisch gebied.De groep is
van mening dat in Caribisch ge-
bied perspectiefzit, vooral nu
niet zoveel Amerikanen meer
naar Europa reizen. Een en an-
derwerd ontleendaan een studie
die de groephierover lietmaken.
"Wij hopen datwe de gewoonte
van de Amerikanen, die naar
Hawaii reizen — vooral van hetWestenvan deVerenigdeStaten—meer kunnen richten opAru-
ba", aldusRobert Shugart,presi-
dentvan de groep.

Wat denaam van het hotelbe-
treft werd nog geen beslissing
genomen doch niet verwacht:
wordtdatdenaamveranderd zal
worden. Bij devernieuwingenin
het hotelzal ook gedachtworden
aan meer ontspannings- moge-
lijkhedenvoor degasten, zoalsdeiverbetering van strand- facilir-,
teiten en mogelijk een tweede,
zwembad. Tenslotte werd nog
opgemerktdatgeen bezwaar zal
bestaan om een vakbond voor de.
werknemers te erkennen.

In weinig aantrekkelijke wedstrijd
Marlboro verslaat Lucor

SANNICOLAS—In deAA-
klasse baseball- competitie
behaalde Marlboro gistera-
vondeen 12-6overwinningop
Lucor Jewelers.

Het was een weinig aantrek-
kelijkewedstrijd.Dat kwamver-
moedelijk omdat Marlboro in de
eerste inning reeds zeven man
thuis wist te brengen waardoor
de stand toen reeds 7-0 werd. In
dezeinningkwamenelfmanvan
Marlboro aan slag. Marlboro
maakte in dewedstrijdelfhitsen
beging twee fouten, terwijl Lv-

cor tien hits maakte, doch vijf
fouten beging. Buchi Croes werd
de winnendegooierenverliezen-
de gooier werd Aurelio Dirks.
Wat beste mannen aan slag be-
trof: Lucor met GilbertRomney,
Henry Martijn en John Paesch
met 4-2 en HaroldLarmonie 2-1.
Bij Marlboro:Pierre Richardson
1-1, Franklin Danies 4-3 en
AlfredoRaffini 3-2.

Vanavondwordtdecompetitie
voortgezet met de ontmoeting
Golden Tulip - Aruba Video
Center.

Met zijn zang en muziek
Kenny Simons wil Aruba
bekendheid gaan geven

ORANJESTAD — De zan-
gerKenny Simons, die al eni-
ge tijd in hetConcorde Hotel
optreedt met de Sands Copa
Girls, maakte gistermiddag
plannen bekend aan de pers
om met zijn zang en muziek
Aruba te gaan promoveren.
Hierbij zal hij alle medewer-
kingondervinden van deheer
AnthonyLaclevan ArubaRe-
cordingStudio.

Kenny Simons gaateen gram-
mofoonplaten- maatschappij op-
richten en kan daarbij de hulp
van deexperts opditgebied,Aru-
ba Recording Studio, goed ge-
bruiken. De naam van de maat-
schappij wordt «East Coast
Artist», waarbij hij de producer
wordtvoor twee groepen, te we-
ten Supermania — die iedere
avond in het Concorde Hotel
optreedt—alsmedevoor Mylene
Marquez. De groep Supermania
komt over twee maanden met
een op Aruba opgenomen plaat

uit, dieook in de VSverkochtzalworden. Volgens Kenny zal het
een tophit worden en een van de,
beste platen die ooit op Aruba
vervaardigd werd. Ook de plaat
«Visions of you» van Mylene
Marquez zal doorKenny's maat-
schappij op demarkt worden ge-
bracht.

Kenny Simons liet horen dat
hij met zijn muziek en platen
Arubabinnen zes maandenover-
al bekendheid zal geven. Ook
zijn eigen album zal spoediguit-,
komen. Een grote poster, gete-
kend doorKenny en deSands Co-
pa Girls, werd gistermiddag aan
de scheidende commandant van
de Mariniers- kazerne, overste
mr. Willem Hekman, overhan-
digd. Hij had nog alwat mensen
naar de show in het hotel ge-
bracht, onder wie prins WillemAlexander. Kenny vertelde de
persdatprins WillemAlexander
hem uitgenodigd had naar Ne-.
derland te komen zingen. Totslot van de persconferentie te-
kendeKenny een nieuwcontract
met de directievan het Concorde
om tot augustus aanstaande in
het hotel te blijven optreden.

Datum nog niet bekend
Domino-WK op Aruba

ORANJESTAD—Hetnieu-
webestuurvan deAruba Do-
minobond, onder leiding van
voorzitter Chay Lacle, treft
voorbereidingenvoor een in-
ternationaal dominotoernooi
in juliof oktober.

Zoals bekend nam de laatste
jarenhet Old Parr- team steeds
deelaan dit internationale toer-
nooi, dat gold als wereldstrijd.
Enige malen keerde Old Parr
met de wereldtitel opAruba te-
rug. Het team ondervond altijd
de nodige steun van Harms Bro-thersLtd. Wanneer nu het kam-
pioenschap op Aruba wordt ge-
speeld, is nog niet bekend of dat
dan ook Old Parr zal uitkomen
voor Aruba. Weliswaar verde-
digde Old Parr de afgelopen ja-
ren met succes de Arubaanse
kleuren, dochwanneer hetkam-
pioenschap ineen land wordtge-

speeld, dan moet van dat land
niet een team, maar de selectie
spelen.

Hetbestuurvan deArubaDo-
minobondheeft in dezenog geen
beslissing genomen, hetgeen
niet wegneemt dat Old Parr
mogelijk weer de Arubaanse
kleuren — hopelijk weer met
succes — zal mogenverdedigen.

ZAKENVARIA
BIJDEDIVIHotels- Tamarijn
enDivi DiviBeach Hotel — wer-
den de beste werknemers van de
maand februari door algemeen
directeur, Gerrit Griffith, onder-
scheiden.Bij defoto: rechts Lloyd
Holmandcocktail waitervan Di-
viDivi en naast hemcaptainEm -manuel Tromp van Tamarijn.
Beach Hotel.

Draagt_bijjn het "N^Nationale Geschenk
voor

Gouden Prinselijk
Bruidspaar

Stort Uw bijdrage op reke-
ning
KA.B.N. 30.58.255

EEN GROEP VAN diningroomcaptains
van deDivi Hotels

volgden gedurendezes wekeneen
cursus in hetproeven van wijnen
wijn- service dankzij de mede-
werking van Aruba Trading
Company. Bij de foto: de heer
Henk Timmer, die de instructeur
was van de cursus en directiele-
den van Divi Hotels met de ge-
slaagde wijnproevers.

TIJD is
GELD

spaarbeiden
lie9 met

Hl"^ chartermaatschappij van de
6rlandse Antillen,

Telefoon:
Aruba:26363 -21365

\ Curacao: 80722 - 80777V^ Bonaire: 8880 -8939
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Argentinië in
september weer
naar stembus

BUENOS AIRES — In sep-
tember gaat Argentinië weer
naar de stembus en wel voor
een gedeeltelijke vernieu-
wing van het parlement en
voor de aanwijzing van gou-
verneurs en vice- gouver-
neurs.

Minister AntonioTrocollivan
Binnenlandse zaken heeft ditbe-
kend gemaakt. De verkiezingen
zijnbepaald op 6 september. Het
zijn voor de huidige regerings-
partij uiterstbelangrijkeverkie-
zingen omdat zij een aanwijzing
van de gunst van het publiek
kunnengevennahetbewindvan
bijna vier jaar van president
Raul Alfonsin. De verkiezing
wordt gehouden op het ogenblik
dat de nieuwe presidents- ver-
kiezingen in het verschiet ko-
men. Bij deverkiezingen in 1983
wist deRadikale regerings- par-
tij bijna vijftig procent van de
stemmen te behalen waarbij
Raul Alfonsin als president voor
zes jaarwerd aangewezen.

In september gaan de Argen-
tijnen onder meer 127 leden van
hethuisvan afgevaardigdenkie-
zen datin totaal uit 254ledenbe-
staat, 42 gouverneurs en vice-
gouverneurs voor provincies en
andere territoria, 129senatoren
en 608 congresleden in de pro-
vincies. In totaal gaat het om de
vervulling van ruim elfduizend
vrijkomende posten op natio-
naal, provinciaal en stedelijk ni-
veau.

SANTIAGO — Chili heefteen
bjst van vijfhonderd namen ge-
publiceerd van ballingen die
naar Chili mogen terugkeren.
Eerder heeft president generaal
AugustoPinochet verklaard dat
nietalleChileense ballingen de-
ze kans krijgen. Er zijner name-
lijk diebereidzijn hun ouders te
doden om hun ideologie te be-
vorderen. Een aantal van die
ballingen wil namelijk het land
verkopen om er een Russische
kolonie van te maken, aldus de
bezorgdePinochet.

WILLEMSTAD- In verband
met diens bezoek aan de Neder-
landse Antillen, maakte deze
week de directeur Caribbean,
West- en Centraal-Afrika van de
EEG, Erich Wirsing zijn op-
wachtingbij minister-president
Don Martina.DeEEG-afgevaar-
digde werd bij dezegelegenheid
vergezeld door de gemachtigde
van de commissie, Joseph de
Man.

TegenRotterdamse arts

Duizend gulden boete geëist
voor plegen van euthanasie

DEN HAAG — De procu-
reur- generaal bij het ge-
rechtshof in Den Haag, mr H.
Feber, heeft donderdag dui-
zend gulden boete, waarvan
750 guldenvoorwaardelijk,
geëist tegen de 36-jarigeRot-
terdamse artswegens hetple-
genvan euthanasie.

De arts die is verbonden aan
een verpleeg- tehuisvan Huma-
nitas in Rotterdam, heeft op 15
december 1983hetlevenvan een
aan een ongeneeslijkevorm van
kanker lijdende 72-jarige pa-
tiënte beëindigd. Dit gebeurde
op herhaaldelijk en uitdrukke-
lijk verzoek van de vrouw.

Het Openbaar ministeriever-
wijt dearts dathij bij zijn beslis-
sing om aan de wens van de pa-
tiënte te voldoen, geen andere
arts heeft geraadpleegd. Boven-
dien had de arts geen overlij-
dens- verklaring mogen opma-
ken waarin een natuurlijke
doodsoorzaakwas vermeld.

De rechtbank in Rotterdam
kwam in maart 1985tot het oor-
deel dat dearts geenprocedurele
fouten heeft gemaakt door een

collega teraadplegen. De Rotter-
damse rechtbank vond dat hij
aan alle zorgvuldigheids- crite-
ria had voldaan door overleg te
plegen met een humanistische
raadsvrouw, een hoofd- ver-
pleegkundige, de familie van de
vrouw en met deDelftse anesthe-
sist admiraal over het te gebrui-
ken middel. De arts werd ontsla-
gen van rechtsvervolging en
kreeg een boete van 500 gulden
voor degepleegdevalsheidin ge-
schrifte.

Mr Feber is van mening dat,
hoewel erover het ziektebeeld en
de levensprognoses van de pa-
tiënte geen discussie mogelijk
was, het toch wenselijk was ge-
weest als de arts een andere me-
dicus had geraadpleegd die een
wat afstandelijker en onafhan-
kelijker oordeel kon vellen. "De
arts en degenendie hij heeft ge-
raadpleegd waren dagelijks be-
trokken bij het lijden van de
vrouw enmogelijkemotionee. te
sterk betrokken geraakt bij de
zaak om nog tekunnen beoorde-
len of er sprake was van een
duurzame doodswens".

Hoewel de momenteelvereiste
collegiale toetsing in 1983 nog
niet was vervat in gerechtelijke
uitspraken, was dediscussie ero-
ver wel gaande, ook in de rie-
dische vakpers. Feber vindt dat
dearts van dieopvattingenopde
hoogte had moeten zijn en dat
hemop ditpunt eenverwijt moet
worden gemaakt. Het ontbreken
van collegiaal overleg was vol-
gensFeber indertijd dan ook de
voornaamste reden van het
Openbaar ministerie om een
strafrechterlijke vervolging in
testellenenom laterinhoger be-
roep te gaan tegen het vonnis
van deRotterdamserechtbank.

MrFeber namdonderdag stel-
lingtegendedoor de strafrechts-
geleerdeprof. Enschedegepubli-
ceerde opvattingen dat het door
een arts invullen van een na-
tuurlijke doodsoorzaak na het
plegen van euthanasie geoor-
loofd is. Enschede baseert zijn
meningop de Memorie van Toe-
lichtingbij de wijziging van de
wet op de lijkbezorgingen vindt
dat het begrip "natuurlijke oor-
zaak" niet anders betekent dan
"niet- crimineleoorzaak".

Een arts die in noodtoestand
het leven van een patiënt beëin-
digt,pleegteendoordehogeraad
gerechtvaardigde daad en be-
hoort een overlijdensverklaring
af te geven. Gerechtvaardigd
handelen kan geen criminele
oorzaak van de dood zijn, zo
meent Enschede.

Volgens de procureur- gene-
raal gaat deze redenering niet
op,omdat elkedoodsoorzaakniet
natuurlijk is die buiten de nor-
male natuurlijke medische ge-
volgen van de eigen
gezondheidstoestandligt. Het is
volgensFeber niet relevantofer
dan geen opzet aan deze dood-
soorzaakten grondslag ligten of
die oorzaak crimineel is of niet.
Daarbij komt volgens Feber dat
de Hoge raad als enige uitweg
voor straffeloosheidbij euthana-
sie de noodtoestand hanteerten
een uitzonderingspositie voor
artsen nadrukkelijkvan dehand
heeft gewezen. Pas achteraf
wordt het in eerste instantie
strafwaardig handelen door de
rechter getoetst. Het vals opma-
ken van een overlijdensakte zou
hetderechter onmogelijk maken
een oordeel te gevenover het al
dannietgerechtvaardigd hande-
len, als een arts doorhetafgeven
van een overlijdens- verklaring
mag worden afgedekt, zo meent
Feber.

De procureur- generaal vindt
het ook geen excuus dat de be-
trokken arts deoverlijdens-ver-
klaring heeft vervalst om de na-
bestaandenvan depatiënt tegen
een justitieel onderzoek te be-
schermen.Het streven van poli-
tie en justitieis er volgensFeber
steedsmeerop gerichtomby een
euthanasie- geval zo terughou-
dend mogelijk op te treden. Het
sparenvan de nabestaanden zal
dus hoe langer hoe minder als
verontschuldigingvoor het op-
maken van een vlase overlij-
dens- verklaring kunnen wor-
den aangevoerd, aldus deprocu-
reur-generaal.

De advocaatvan de arts, mrL.
van den Puttelaar, refereerde
naar het vonnis van deRotter-
damserechtbank en vroeg het
Hof haar cliënt te ontslaan van
rechtsvervolging. Voor het op-
maken van de overlijdensakte
dient hij te worden vrijgespro-
ken, omdat dit onderdeel uit-
maakt van de noodtoestand
waarinhij handelde.

Beroep opkoffie-consumerende landen
Andes-parlement: deel van
schuld moet kwijt gescholden

BOGOTA — Het Andes-
parlement heeft aangedron-
gen op de schuldeisende lan-
denom een deelvan de schul-
den aan de schulden- landen
kwijt te schelden. Daarmee
zou men een algemeenmora-
toriumkunnen voorkomen.

Hetparlement van de Andes-
pact- landenkwam voor zijn zes-
de zitting bijeen in de Colombi-
aanse hoofdstad.De vergadering
nam vier dagen in beslag. Er
werd deel genomen door parle-
mentsleden uit Bolivia, Colom-
bia, Ecuador, Peru en Venezue-
la. Men aanvaardde een resolu-
tie waarin men vaststelt dat de
rijke landenmoeten beseffen dat
"de buitenlandse schulden in
hun totaliteit nietmeer te beta-
lenzijndoorde schuldenlanden".
Daaruit moeten zij overeen-
komstig hun verantwoordelijk-
heid hun conclusie trekken en
een deel van de schuld af-
schrijven.

Als er geen akkoord wordt be-
reikt tussen de schuldenlanden
en de schuldeisers over een der-
gelijk gedeeltelijkpardon dan is
de kans groot dat er in feite een
algeheel moratorium op de
schuld-betalingen komt. Met al-
le gevolgen vandien voor een
verslechtering van de handels-
enpolitieke relaties tussen dear-
me en derijke landen. Wat de ui-
teindelijke consequenties hier-
van zullen zijn is nietbij benade-
ring te voorzien. Zo meent het
Andes- parlement.

Men hield zich ook bezig met
dekoffie- crisis. Op dekoffie- con-
sumerendelandenheeftmen een
beroep gedaanom het overleg te
heropenenover demechanismen
om de export- quota vast te stel-
len voor een nieuwe internatio-
nalekoffie- overeenkomst. Dit is
in het belang voor de economie
van Latijns Amerika. Landen
als Brazilië, Colombia, Hondu-
ras. El Salavdor, Costa Rica en
Guatemala zijn voor hun in-
komsten aan deviezen voor een
groot deel afhankelijk van de
koffie- export.

Tenaanzienvan debestrijding
van de handel in verdovende
middelen constateerde men dat
er meer samenwerking nood-
zakelijk is. Speciaal met de lan-
denwaar men de drugs gebruikt
zoals de Verenigde Staten. Al-
leenopdeze manierkan men de-
ze gesel efficient bestrijden.
Twee Amerikaanse congresle-
den die als waarnemers de bij-
eenkomst bijwoonden deelden
mee datdeVSvoor debestrijding
van de handelin drugs drie mil-
jarddollarhaddenuitgetrokken.
Zij stelden een top- conferentie
voorvan delandenwaardedrugs
worden verbouwd én van delan-
den waar men de meeste drugs
verbruikt. De congresleden wa-
ren CharlesRangelen Benjamin
Gliman.

American Express
zet Mexicaanse schuld
om in hotel-investering

LONDEN — American Ex-
pressheefteenovereenkomst
geslotenwelkevoorziet in het
omzetten van een
schuldvordering ten bedrage
van honderd miljoen dollar
aan Mexico in investeringen
in hotel-projectenin dit land.

Het is voor het eerst dat een
Amerikaanse bankvoor zichzelf
een zogenoemde "debtto equity"
ruil heeft toegepast, aldus Fi-
nancialTimes. De bank- dochter
van het Amerikaanse concern
dat zich voornamelijk bezig
houdt met dienstverlening wil
samen met de Mexicaanserege-
ring en particuliere onderne-
mingenin Mexico investeringen
doen ten behoeve van hotel- pro-
jectenin vier steden. Deze hotels
zullen in totaal zon drieduizend
kamers bevatten en worden be-
heerd door drie internationale
hotel-ketens: Sheraton, Hilton
en Club Mediterrannee.

Meevaller voorReagan

VS-senaat maakt 40 miljoen
vrij voor hulp aan contra's

WASHINGTON —De Ame-
rikaanse senaat heeft met 52
tegen 48 stemmen zijn zegen
gegeven aan het vrijmaken
van veertig miljoen dollar
voor hulp aan deanti- Sandi-
nistische guerrilla. Hiermee
werd depositie van president
Ronald Reagan iets verbe-
terd die op Middenameri-
kaans gebied de laatste tijd
zoveel tegenslagenheeftmoe-
ten slikken.

De veertig miljoen welke van
de senaat mag worden gebmikt
voor de contra's is het restant
van de honderd miljoen dollar
aan hulp voor de contra's welke
verleden jaaral werd goedge-
keurd voor dit doel.Bij deDemo-
craten leefde hetplan ditrestant
te bevriezen en eventueel te ge-
bruikenvoor andere doeleinden
in Midden Amerika. Het zag er
naar uit dat dit kon gebeuren
omdat de Democraten ook in de
senaat de meerderheid hebben
behaald bij de verkiezingen van
november. Onlangs gafhet huis
van afgevaardigden al "als een
signaal aan het Witte Huis" te
verstaan dat de veertig miljoen
dollar contra- hulp geblokkeerd

zou worden. Met 230 stem©* 11

voor werd ditvoorstel aanvaard'
De tegenstemmerskwamen aa"
196man. In desenaatwerd dezej
dagenover hetvoorstel gestenw
waarbijdeuitslag echtergunstiü
uitvielvoor Reagan.

Senator JesseHelms had al 1?'
tenwetendatals men dieveertiH
miljoen dollar zou onthoude"
aan decontra's de"zwakkevla"1
van de vrijheid zou uitgaan" **dit door de schuld van he
congres. Als de uitdaging n$
wordt aanvaard om iets te doe"
voor de contra's dan zou diteen
enorm verlies voor de zaak va*
devrijheid zijn, aldusHelms. D?
Democraat Clairborne Peil &
tegen dehulp aan "onze terrori*"
ten" tezijn.Want "hetzijnnan»6-

lyk terroristen die hunpolitie^
doeleindenproberen te bereik*11

met gebruikmakingvan onmi»
dellijkgeweld".De leidervan*Republikeinse minderheid in *senaat,Robert Dole, echter ***van meningdatdeNicaraguaaH'
se rebellen tegenover een "he* 1
goed gewapendevijand" sta**
Helms hadtrouwensalbereken'1
dat deze hulp van de Sovjetuni'
aan deSandinisten in de nuW'
den loopt, zodat de honderd m>''
joendollar Amerikaanse hulp
daarbij inhet nietvalt.De Dem*'
craat Edward Kennedy meen*
dathetfeit dat deDemocraten *meerderheid hadden gekrege"
in de door de Republikein*"
overheerste senaat beteken*
dat de Amerikaanse bevolki»
het Midden Amerika- beleid va"
Reagan had afgekeurd. U>'
teindelijk bleek er dus toch cc'
meerderheidtezijnvoor hetvef'lenen van deze hulp aan "
contra's.

Eerder had de Nicaraguaanf8
president indirectookeenduiti"
het zakje gedaan in deze disc*1
sic met te zeggen dat ReagB"
door de Iran- zaak zo verzwak
was dathij nietmeer een dire^
invasie in Nicaragua kan oV«r
wegen.Dit moeter toe leidend*
meernadruk wordtgelegdoph'
zoekennaar een oplossingvia <*
weg van het overleg. Preside 1!
Ortega zei dit in zijn goed geö"
mede interview met de Ne*
York Times. Ortega had ovei?'
gens begrepen dat de Ame* 1'

kaanse regering druk bezig *^deMiddenamerikaanse regerl?'
genonderdruk tezetten zodat*"
zich uitspreken tegen het vred^
splan dat door Costa Rica is°f
gesteld en ter discussie is Se'
steld. Als deregeringen in de^regio inderdaad zich willen i"'
zetten voor devrede dankome'
zij in aanvaring met Wa9'
hington, aldusOrtega.

VS-zaakgelastigde
in Honduras
met ontslag

SAN JOSÉ—DeAmerkaa^zaak- gelastigde in Costa Ri*7
JamesTuil,heeft dezetaakn«^gelegden is naar Washington**
ruggekeerd voor het vervul^van een "tijdelijke missie", "v
ke voorafgaataan zijnpensioj■
ring. Zomaakte dewoordvoer^van de Amerikaanse ambassa^in San José bekend. Hij legde
denadruk opdathetomeen "n^male mutatie" gaat en dat*niets te makenheeft meteven^ele onderzoeken over derol v\|
deze ambassade inhetkaderv^het Iran- contra- schandaal- £december stapte de Amerika*^se ambassadeurLouis Tambs*toen diende inSan Joséook al°l
Hij deed dat toen omdat hij
voorkeur gafzijn taak alshoog'
raar te hervattenin de Veren|»
de Staten. Tuil wordt nu oW.
volgd door Richard Melton <"
voorheen chef was van hetk9^toor van Middenamerikaafl
zakenvan Buitenlandse zakeP

Ajax tegen Zaragoza

in de halve finale
GENEVE — Ajax speel* Jde halve finales van het to* (nooi om de Europese bek*

voor bekerwinnaars tege
Real Zaragoza (Spa). . ,

De loting van vrijdagraidd?'
in Geneve bepaalde dat de N *derlandse bekerhouder eerst *speelt. Ajax zal zijn thuisv^strijdafwerken inhetOh/mp*9^
stadion.De datavoor dehalv*p

nales zijn8 en 22april.
Real Zazagoza, declub dieir

Beenhakker binnenhaalde »
dat hij bij Ajax was ontslage.j
heeft zijn prestaties in de strvj
om Europacup 2 dit seizoen \*\
ronde verbeterd. De ccf 8

(
krachtmeting werd &°it
strafschoppen gewonnen» j,
tweede op uit- gemaakte d<^punten en de derde door t*
overwinningen. u

In definale van destrijd onl
Uefa- beker speelt de wil"1*!
van IFK Goteborg - FC T,r
eerst thuis.

S*«*« CURACAO
\ .- SEAQUARIUM

Duikers opgelet!
Speciale offerte voor een
speciale gebeurtenis!
Uw zuurstof-flesgratis gevuld
tijdens de kennismaking met de Curacao Seaquarium Duik-faciliteiten, in samenwerking met Master Dive Inc. en Onder-
water Curacao.
Deze offerte is alleen geldig voor sportduikers.
Gratisfrisdrank terwijl U onzevertegenwoordigers ontmoet dieU een uitleg zullen geven over onze verschillende dienstenen
faciliteiten.
Alle duikflessen moeten een geldige inspectie-
datum hebben.
Deze offerte isgeldig vanvrijdag 20 maart na 12uur 's middags
tot zondag 22 maart 18 uur.

Plaats: Het nieuwe gebouwop de parkeerplaats bij

CURACAO SEAQUARIUM
Tel.: 616666-616670

NOTICE OF SPECIAL MEETING
OF SHAREHOLDERS OF

PCC HOLDINGS N.V.
Notice is hereby given that a Special Meeting ofShareholdersofPCC HOLDINGS N.V. (the Com-
pany) will be held at 130 Schottegatweg-Oost,
Curacao, Netherlands Antilles on Tuesday
March 31,1987, at 14.00 P.M.
Agenda is available at its offices atabove mentio-
ned address.
By order of the Management.
Willemstad
Curacao
March 20,1987
Important notice:
All stockholders who do not expect to attendin person are urged to vote by proxy.
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ij Wm Federashon di Kooperativanan
Dr di Spar i Kredito

KONVOKASHON PA
REUNION GENERAL ANUAL

Dia : 28 di mart 1987
Ora : B'ordimainta
Luga : Sentro Edukativo, Curacaostraat 50

1. Apertura
2. Determinashon dikuorum
3. Aprobashon di agenda
4. Notulonan di Reunion General tené:

16yüli 1986
19ougustus 1986
10september 1986.

5. Relatonandi: a. Direktiva-Tesorero
b. Komishon di Supervishon
c. Representante di Cuna Mutual

6. Presupuestol9B7
7. Elekshon di: Direktiva i Komishonnan di Fekoskan
8. Instalashon di Direktiva i Komishonnan
9. Turno Liber

10. Klousura.
Direktiva

I NIEUWE KURSUS OP CURACAO
BASIS PRINCIPES VAN MANAGEMENT

Gebaseerd op de ruim 80-jarige ervaringvan de "AMERICAN MANAGEMENTASSO-CIATION" (AMA) in "Management training", behandelt de kursus op systematische
wijze de belangrijkste facetten van leidinggevende funkties.
Aanvang kursus : Dinsdag, 31 maart 1987
Duur v/d kursus : 10weken
Docent : Rene D. Maduro
Voertaal : Nederlands/Papiaments
Lesuren : Elk* dinsdag van 18.15 tot 22.00 uur
Plaats : Neptunusweg 30 k^Eindexamen : 26 mei 1987 *vj
Minimum eis : Kursisten dienen leidinggevende funktie te bekleden, of door F**

hun bedrijf daartoe voor de nabije toekomst te zijn aangewe-
zen.

*> Inschrijvingen : Voor 27 maart 1987
Inlichtingen : Tel.: 77652/75914

Aan het einde van de opleiding wordt een door het Departement vanOnderwijs erkend examen afgelegd, waarna aan de geslaagden een
AMA-diploma wordt uitgereikt.

efficiency in operation KS I
curacao n.a aruba !§ÏTI Uneptunusweg 30 frankri] kstraat 1 £3 i^»^*:tel. 77652-7591-4 te1.266Q0 HsSÜ^

VRIJDAG 20 MflflßT 1987AMIGOE6

W^ . LUNCHPAKKET
VARKENSHAAS HEEL KILO J>/'^ HAM/SALAMI/MEX. PASTEI

van 18 00 voor 13.90 I van 2.50 voor 1.95l I van 1» uu voor Itf^vEENGRUTTERMETALLURE , ] _



Speciale toegangsprijs voorkinderen: f. 2,50
Andres Gomez, Brad Gilbert, Aaron Kricksteinen Francisco Maciel spelen op Curaçao
Willemstad — wnt uan nabij genieten van top-

"*»nis dan krijgt u op
woensdag25 endonderdag26
T*artuwkans. Dan wordtopbanen van CSC te Dama-
J* deCopa Marlboro delCa-
J!°e gespeeld. De hoofd-spelers op dezetwee avon-

rijm Andres Gomez, Brad
j^'bert, Aaron Krickstein,ranc iBco Maciel en Jaime
T*Ke. Curacao is een van de
j^ewedstrijd-plaatsen. HeterBte treffen tussen voor-
stemde spelers is op 23 en 24

in Puerto Rico. Het
wordtbeslotenop28

j*29 maart in Mexico Stad.et is voor de negende keer,
*» de intotaal dertienedities

n£ Copa MarlborodelCa-ne, datdittoernooiopCura-va° Wordt gespeeld.
jj Peciaal voor dit evenement
C«p men het centrecourt van

van een nieuwe tennislaag
vin?'en: d"e lagen bestaande

Het is bestandtegen
fw"eme hitte en snelleverande-ren van temperatuur. Ook de

ci„pning is gemaaktvan ditspe-

V materiaal.
i e winnaar van vorig jaar,
£j 8 Gomez, zal ditjaarzijnti-
g Verdedigen tegen een aantal
,1, enommeerde tennissers. Het
u overigensdederde
on/ mjbeslag wistte leggen
en'»etitel HiJwerd°°k in'83 > '85

°o nummer één. De enigeCu-l^oënaar die dit evenement
k ett gewonnen is Humphrey

in 1976.
h ei^tegenstanders van Gomez
f]j j^nstukvoor stuk reeds een

jTereputatie opgebouwd.
Witd Gilt)ert behoort tot de
eén Van de wereld en neeftal
~ aantal toernooien op zijn
$pstaan, zoals de Volvo U.S.
e„ ,lonal Indoor Championship'°c 1981 Israel TennisCenter.

Hij werd in 1981 deeerste junior
college-speler die een plaats
kreeg in het U.S. JuniorDavis-
Cupteam. Vorig jaarspeelde hij
in het Davis-Cupteam van zijn
vaderland.

Aaron Krickstein heeft ook
een indrukwekkende carrière
achter derug tot nu toe. Hij was
nog maar elf dagen 17 jaaroud
toen hij bij de top-10 van de we-
reld werd geplaatst volgens de
tenniscomputer. Hij heeft reeds
vier Grand-Prix-toernooien ge-
wonnen enbereikte definale van
twee andere. Hij trad in 1984tot
hetU.S. Davis-Cupteam toe.

Francisco Maciel, is de Mex-
icaan dieop de Olympische Spe-
len vanLos Angeles eenzilveren
medaille won. Als lid van het
Mexicaanse Davis-Cupteam
heeft ook hij reeds een aantal
toernooien achter zijn naam
staan. DeDortmund Challenger
(West-Duitsland) en de Rolex
Junior Championships in Cara-
cas en Brazilië. Ook was hijmet
eenpartner winnaarvan deopen
Italiaanse Junioren kampi-
oenschappen.

Alsvijfde tennisserkomtnaar
Curagao, JaimeYzaga. Deze jon-
ge Peruviaan wordt door de ex-
perts als een nieuwebelofte voor
detoekomst gezien.Ook hijheeft
sinds1985eenvasteplaats inhet
Davis-Cupteam van zijn land.

De wedstrijden worden op
woensdag- en donderdagavond
op debanenvanCSC te Damacor
gespeeld. Eerst ontmoet Andres
Gomez Francisco Maciel. Het
andere duel gaat tussen Brad
Gilbert en Aaron Krickstein.
Tussen deze beide duels speelt
Jaime Yzaga tegen dewinnaar
van van deCopaMarlboro Cura-
cao, welkezaterdagavondzijnfi-
nale vindt (ook teDamacor).

Donderdagavond vangt men,
evenals woensdagavond, om
19.00 uur aan met de verlie-

zersfinale. De coachvan dezevijf
tennisspelers, Manolo Santana,
zal daarna samen met Iyo Pi-
menteluitkomen tegen deIe en
2e runner-Up van hetplaatselij-
ke Marlboro-toernooi.

De toegangsprijs* voor beide
avonden is ’l. 25,-. Wil men al-
leen deeerste avond gaankijken
dan betaalt men ’l. 12.50. Kan
men slechts de donderdagavond
bezoeken dan moet voor een toe-
gangsbewijs ’l. 15,- betaald
worden.

De organisatie heeft heel
duidelijk rekening gehouden
metdetennisjeugd.Kinderen tot
16 jaarbetalenper avond slechts
het symbolische bedrag van ’l.
2,50.

... TitelverdedigerAndres Gomez
(samen metBrad Gilbert, Aaron
Krickstein, Francisco Maciel en
Jaime Yzaga) is woensdag- en
donderdagavond te bewonderen
opdetennisbanen van CSC teDa-

macor ...

MALTA AMSTEL
SPORTAGENDA

SENTRODEPORTIVO KORSOU
(zwembad)
geopendvan 09.00-12.00/14.00-17.00uur
dinsdag- en donderdagmorgen gesloten.

BOWLEN
Damacor BowlingClub (Chuchubiweg)
openingstijden: maandag t/m donderdag
van 17.00- 02.00 uur; vrijdag en zaterdag
van 16.00uurtotna 02.00uur;zondagvanaf
13.00uur.
TWEEKAMP
(SOV Brandweer vs Politie)
21.30 uur volleyball - St. Thomas College.

ZATERDAG
ATLETIEK
(Curagaose Atletiek Bond)
baanwedstrijden - Suffisantstadion

Vele schakers zijn nog zonderpuntenverlies:

Hetclubkampioenschap schaken van
Janwé werkte de vierde ronde af
J^LLEMSTAD— Schaak-
i^niging Janwe heeft afge-
rj P^n zaterdag devierderon-
*a *esPee^ voor haar club-

In de A-
j/paae,waar dekampioen uitvnorschijn moet komen,

Kul Blechts één wedstrijd
Rudsel Wolfwonna

Be?ianggevechtvanRolandoweW. Richardson
»ckl een al twee maal niet
«ca h het schaakbord. Bij
"am?er<*emaal verliesby de-
tj g

w°rdthij uit decompeti-
tie enomeii. In de Ja-
«ckB**'°eP hebben nog drie
v maaksters geenhalf puntje
$ov Ven te Btaan- Craane,

3
Q farmers leiden met' 3

Vje e C-klasseheeft zichnu na
vow '°nden een kopgroep ge-

*« On 0118 Baat in dezeklas-
W jl^agenna drie duels aan
da£ "«versloeg Blasse, die tot
{Je °°k nog ongeslagen was.

Won zVn eerste punt na, °verwinning opColina.
klasse gaan Plaate en

vi61. Ur° samen ongeslagen na
PartiJenaankop. Plaate had

Bei geenmoeite met Hup-
Vrjjj Maduro wisteveneens het
''eerPpnt *?Pa^en tegenHey-
h^t lnT^^^na m°est met zwart
tw ?°nje leggen tegen denum-
w^e op deranglijst, Coeriel.

Bij de dames zag de zelf niet
spelende Ludmilla Garmers de
concurrentie naast zich komen.
Craane versloeg Metz en A. Foy
was beter danArcher. A.Foy en
Sambre waren de eerste dames
die gedurende deze competitie
een punt deelden.

De stand in de diverseklassen
(met achter het aantal behaalde
punten tussen haakjes het aan-
tal gespeelde wedstrijden):
A-klasse:
l.RWolf 3(4)
2. R. Capella, S. Moesker,R. Mo-
ron 1 (1)
5. R. Scherptong 1 (2)
6. H.Lau-A-Kien 1 (3)
7. R. Acosta, W.RichardsonO (2)
Tweespelers hebbennog niet ge-
speeld.

R-klas se*
1.E. Plaate, S. Maduro 4 (4)
3. C. Coeriel 2,5 (3)

4. G. Bracelly 2,5 (4)
5. R. Garmers 2(3)
6. P. Pelgrim, E. Hollaar 1(2)
8. Gomes Casseres 1(3)
9.Zes spelers met noggeenenkel
punt.

C-klasse:
1.A. Marcus 3 (3)
2. P. Blasse, R. Henriquez 2(3)
4.F. Hill 2 (4)
5. Zeven spelers met 1punt
De overige spelers hebben nog
geen punt ofnog niet gespeeld.

Dames-klasse:
1.A. Craane, T.Foy, L. Garmers

3(3)
4. B. Leocadia 3 (4)
5. P. Sambre 2,5 (4)
6. C. Melfor 2 (2)
7. D. Metz 2 (5)
B.A.Foy 1,5(5)
9. Zes speelsters met 1 punt
Zes speelsters hebben nog geen
punt ofnog geenronde gespeeld.

Om hetEuropees halfzwaargewichtkampioenschap

Nieuwe tegenstander van Alex
Blanchard heet Noe Cruciani

DENHAAG—DeEuropese
Boks Unie (EBU) heeft de 24-
-jarige Italiaan Noe Cruciani
aangewezen als officiële uit-
dagervanAlexBlanchard, de
Europese bokskampioen in
hethalfzwaargewicht.

Aanvankelijk zou Blanchard
op 4 april in Dusseldorfzijntitel
verdedigen tegen de Westduit-
ser Graziano Rocchigiani. Dat
gevechtwerdop18februari afge-
lastomdatdeWestduitserbij een
ongeval inWest-Berlijn eenpees
in zijn hand had doorgesneden.
Hij zou daardoor minimaal drie
maanden niet kunnen boksen.

DeEBUkoos Cruciani uitvier
kandidaten.Een van de gegadig-
den was de Fransman Richard
Caramanolis, op wie Blanchard
op 28 mci 1985 in Amsterdam de
titelveroverdedooreen overwin-
ningmetK.O. in dezesderonde.
Elf maanden later bokste de
Amsterdammer in zijn
woonplaats onbeslist tegen de
Fransman waardoor hij in het
bezitvan detitelbleef.De andere
twee kandidaten, de Fin Tarmo
Uusivirtaen deEngelsman Tom
Collins, stonden in 1986 tegen
Blanchard in dering. Tegen Uu-
sivirtakwam Blanchard op 26
maartnietverder daneen onbe-
slist. Op 1 december versloeg de
Europees kampioen Collins in
Arnhemoppunten. Inbeide par-
tijenstonddetiteloverigensniet
op het spel.

DeEBUheeftbepaald datvoor
het tieltgevecht uiterlijk 2 april
via onderhandelingen of een
beursbieding tot overeenstem-
mingmoetzijn gekomen.De par-
tij moetvoor 3meiplaats vinden.
Henk Ruhling, de manager van
Blanchard, verklaarde pogingen
in het werk te zullen stellenhet
duel Blanchard - Cruciani naar
Nederland te halen.

Sithoc de beste van de vier deelnemende clubs:
Er werden goede tijden gezwommen tijdens
de Curagaose B-kampioenschappen
WILLEMSTAD — Afgelo-

pen weekeinde, 13 en 14
maart, werden in hetSDK de
Curacaose B-
kampioenschappen ver-
zwommen. De verenigingen
Bulado, Sithoc, Dolfijnen en,
eveneens naeenkorte tijdvan
afwezigheid,Asiento, gaven
acte de presence.

Aan de B-
kampioenschappen, die
sinds een aantal jaren op de
kalender van de Curacaose
zwembond voorkomen, ne-
men die zwemmers deel die

niet de kwalificatie-tijd van
de A-kampioenschappen be-
haald hebben. Tijdens dein
het weekeinde gehouden
wedstrijden hebbendezwem-
mers tevens de gelegenheid
alsnog een laatste poging te
wagen zich voor de A-
kampioenschappen te kwali-
ficeren.

Het niveau van deze B-
kampioenschappen lag tamelijk
hoog. Reeds in de eerste sessie
slaagden17zwemmers er in een
A-tijd te zwemmen. Ook in de
tweede en derde sessiewerdgoe-
devooruitgang tenopzichtevan

deinschrijflijden genoteerd.Bij
de jongens waren de A-tijden
verdeeld over een breedveld van
deelnemers in alle leeftijdsgroe-
pen en ook bij de medaille-
uitreikingen, zag men steeds
anderegezichten.

Bij de meisjes (9 en 10 jaar)
bleek Cindy Melendez niet te
verslaan. In de vijfwedstrijden
die ze zwom, behaalde ze alle-
maalA-tijden,welke goedwaren
voor driemaal goud en eenmaal
zilver. Ze zette buiten mededin-
ging ook op de vlinderslag de
snelste tijd op deklokken.

Ze werd op de voet gevolgd
door Miriam Hooyer, dieook al-
lemaal A-tijden zwom en daar-
mee tweemaal goud en twee-
maalzilver behaalde.

Zoals was te verwachten
spitste de strijd om de team-
trofeeën zich toe tussen devere-
nigingen Sithoc en Dolfijnen.
Vanaf het begin nam Sithoc de
leidingen stonddienietmeer af.
De clubbehaalde 771 punten en
Dolfijnen werdeen goedetweede
met 632 punten. Bulado eindig-
deals derdemet 227punten.

Voor de aanvang van de derde
sessie werden diploma's uitge-
reikt aan een twintigtal nieuwe
zwem-officials. Zij hadden met
succes de cursus gevolgd. De
voorzitter van de C.S.F.,
Franklin Mathilda, reikte de di-
ploma's uit. Met deze mijlpaal
hoopt de C.Z.B. (Curagaose
Zwembond) dat hettekortaan of-
ficials bij zwemwedstrijden nu
voorgoed tot het verleden be-
hoort.

StaalAntillen waterpolo-toernooi:

Nipte overwinning van
Neptunus op Poseidon
WILLEMSTAD — Zondag

15maart is devijfderonde af-
gewerkt van het door de
zwemvereniging Dolfijnen
georganiseerde Staal Antil-
len waterpolo-toernooi. Er
konden slechts twee van de
drie geplande wedstrijden
doorgaan, daarveel recrean-
ten uithet Turtels-team ver-
stek lieten gaan.De derde en
beslissende partij uit de serie
best ofthree wordt nu op za-
terdagavond 28 maart ge-
speeld.

De eerste wedstrijd van de
avond ging tussendejeugdteams
van de Groupers en de Sharks.
De Grouperslekeneen makkelij-
ke overwinning tegaanbehalen:
men had een 5-0 voorsprong na
het eerste kwart. Maar in het
tweede en derdekwart kwamen
de Sharks goed terug en bereik-
ten zelfs een 9-8 voorsprong.

Toen echter keeper Krediet
zijn derde persoonlijke fout
maakte, waardoor hij, welis-

waar met vervanging, voor de
resterende tijdhet duelvanafde
kant mocht bekijken, was de
weerstandvan de Sharks gebro-
ken. In de laatste periode scoor-
den de Groupers zevenmaal en
de Sharks slechts eenmaal. Al-
bert Mereera leverde een grote
bijdrage in deze 16-10 overwin-
ning met 6 treffers. Dennis Da-
mink mochter met 5treffers ook
zijn.

De tweede wedstrijd ging tus-
sen deseniorenvan Neptunusen
Poseidon. In deze gelijkopgaan-
de, spannende strijd werd het
verschil tussen beide ploegen
nooit groter dan twee treffers.
Neptunus trok uiteindelijk aan
het langste eind en behaalde via
de tussenstanden 4-3,4-6 en 5-7
een nipte 11-10overwinning.

Hetprogramma voor zaterdag
is:
17.30uur: Snappers- Groupers
18.30 uur: Angelfishes - Sithoc
(dames)
10.00uur: Pluvius - Neptunus

Karpov neemt dag rust

Negende duel Karpov
Sokolov werd remise
LINARES —Anatoli

Karpov heeft gisteren een
rustdag genomen voor de
schaaktweekamp tegen
zijn Sovjetrussische
landgenoot Andrej So-
kolov.

Ook het negende duel dat
woensdag werd afgebroken,
heeft hij, ondanks zeer aan-
vallend spel van Sokolov, niet
verloren. Het eindigde in re-
mise. Karpov heeft nu de lei-
dingmet5,5 -3,5. Hij heeft uit
de resterende vijf partijen
slechts twee punten nodig om
zekertezijnweer tegen dewe-
reldkampioen Gary Kaspa-
rov temogenuitkomenmetde
wereldtitel als inzet.

De tiende partij staat voor
zondag ophet programma.

Hetrestant van denegende
partij was alsvolgt:

De afgebroken stelling:
Wit(Sokolov): Kdl, Lg2, Ph3,
pionnen b3en c2.
Zwart (Karpov): Kf6, Ph4,
Pes, pionnen a7, d4en f5.
41.Lg2-b7 Ph4-f3
42.Kdl-e2 d4-d3l
43. c2xd3 Pf3-d4l
44.Ke2-e3 Pd4xb3
45. d3-d4 Pes-d7
46.Lb7-hl Pd7-b6
47.Kè3-d3 Pb3-cl t
48. Kd3-d2 Pcl-a2
49. Ph3-f4 Pa2-b4
50. Kd2-c3 a7-a5
51.Kc3-b3 Kf6-e7
52.Pf4-g6t Ke7-e6
53.Pg6-e5 Pb4-d5
54.Pes-c6 a5-a4l
55. Kb3-a3 Pds-c7
56.Ka3-b4 Ke6-d6
57. Pc6-e5 Pc7-d5l
58.Kb4-a3 Pds-e3
59.Ka3-b4 Pe3-c2l
60.Kb4-c3 Pc2-e3
61.Kc3-b4 Kd6-c7
62.Pes-d3 Pe3-c4
63. Lhl-g2 a4-a3
64.Kb4-b3 Pc4-e3
65. Lg2-hl Pb6-c4
66. Pd3-e5 Kc7-d6
67. Pesxc4 Pe3xc4
68.Lh1-g2 f5-f4
69.Lg2-hl Kd6-e6
70. Lhl-g2 Ke6-f5
71. Lg2-hl Kfs-g4
72.d4-d5 Kg4-f5
73.d5-d6 Kfs-e6
74. d6-d7 Ke6xd7
75. Lhl-d5 Remise

Voorbeschouwing van het Nederlandse voetbal:
Ajax heeft in de komende acht dagen
een zeer druk bezet programma

DEN HAAG — Na hetecla-
tante succes in de strijd om
eenplaats bij delaatstevier in
hettoernooi om de Europese
beker voor landskampioe-
nen, wacht Ajax zaterdag in
De Meer het treffen tegen
Sparta. Het duel tussen de
Amsterdamse en Rotterdam-
se formatie is pas na uit-
drukkelijk verzoek van de
Amsterdammers weer in het
programma van 21 maart op-
genomen. De druk van Ajax,
Cruijff, was zo groot omdat
middenvelder Jan Wouters
na hetontvangenvan een der-
de gelekaart voor één wed-
strijd geschorst is. Volgens
het programma zou Cruijff
dan in het voor de landstitel
cruciale duel tegen PSV op
zondag 29 maart in Eindho-
ven niet de beschikking heb-
ben over zijn verdedigende
middenvelder.Na ampel be-
raad beslootcompetitieleider
Jan Huijbregts, met toestem-
ming van Sparta-
oefenmeester Barry Hughes,
het duel alsnogvoor 21 maart
vast te stellen.

Belangrijk zal zijn of de jonge
Ajacieden de geleverde inspan-
ningen tegen Malmo voldoende
hebben verwerkt. Het wordt

voor de Amsterdammers toch
een drukke week, want
woensdag wachtvoor vermoede-
lijk zeven spelers van de forma-
tie uit de hoofdstad de inter-
landwedstrijd tegen Grieken-
land. Een duel in groep 5 van de
kwalificaties voor het Europees
kampioenschap 1988.

In Eindhoven, waar manager
Hans Kraay na de affaire met
Ruud Gullit is vertrokken, zul-
len de inspanningenvan de
Ajax-spelers met genoegen wor-
den bekeken. De Eindhovena-
ren, diedeuitwedstrijdtegenAZ
wel uitgesteld zagen en het zo
wilden houden, komen in het
weekeinde dusniet in actie voor
de competitie.

Wel kwamen de Eindhovena-
ren inactie in Spanje. Menspeel-
de daar donderdagavond een
vriendschappelijkewedstrijd te-
genValencia.Hef duelwerdzon-
derRudd Gullit(vanwege ziekte
vanzijnvrouw) enHalvarThore-
sen(slijmbeurs-ontsteking in de
knie) gespeeld. Na aanvankelijk
voorgestaan te hebben met 2-0
(beide doelpunten van Koolhof,
15e en 30e minuut) zagen de
15.000 toeschouwers Valencia
de achterstand nog voor rust
halveren. Twintig minutenvoor
tijdkwam deSpaansetweede di-

visieclub langszij. Er werd daar-
na niet meer gescoord.

In destrijd om de derde plaats
is het treffen tussen Feijenoord
en FC Den Haag in Rotterdam
interessant. Twee weken gele-
den, in de derderonde van de
strijd om deKNVB-beker, zege-
vierden de gasten in deverlen-
ging met 2-1. De treffers kwa-
men van de voet van Ron de
Roode. DeRotterdammers leken
vorigeweek doordeoverwinning
opRoda JC weer enigszinsopde
weg terug. Tegen Haarlem ging
er afgelopen weekeinde weer
heel wat mis. De 0-1 nederlaag,
dooreen treffer van (wie anders)
Keur, deed devooruitzichten op
de kwalificatie 'Beste van de
rest' weer watverbleken.

De belangrijkste concurrent
voor Feijenoord in de strijd om
diederdeplaats is ophetmoment
FC Den Bosch. De ploeg van
Theo de Jong moet tegen Haar-
lem, datvechttegen dedegrada-
tie, in staat worden geacht zijn
voorsprong op de concurrenten
veilig te stellen.

Belangrijkvoor de derde peri-
ode en dedegradatie, is hetduel
tussen FC Utrecht en Excelsior.
De Utrechtse formatie kan zich
na deteleurstellende uitschake-
ling in de strijd om debeker te-
genDS'79, volledigrichten opde
periode-strijd. Met zes punten
uitvier duels staatFCUtrechter
het beste voor. Voor deRotter-
dammers is vanaf nu elke wed-
strijd belangrijk. Het verlies in
eigen huis tegen AZ bracht de
eerste divisie weer wat dichter-
bij. AZ bevindt zich in een wat
vreemde positie. Sinds dekomst
vanHansEijkenbroek worden er
weer watpunten bijeen gesprok-
keld. Veilig isdeploeg echterbij
lange na nog niet, maar de op-
mars heeft wel tot gevolg gehad
datdeAlkmaarseploegredelijke
vooruitzichten heeft in de strijd
om dederdeperiode.

VW moetzaterdag inDeKoel
tegen Veendam in staat worden
geacht de aansluiting met de
sub-toppers in standte houden.
Voor FC Twente en FC Gronin-
gen,die elkaar zondag in
Enschede ontmoeten, staat er
weinigmeer ophet spel. De twee
teams zijn redelijk veilig voor
watbetreft degradatie. FC Gro-
ningenheeft echter nogeen ijzer
meer in het vuur. Via de ama-
teurs van Geldrop kan het de
laatste achtvan de bekerstrijd
halen. Watbetreft decompetitie
is ookvoor deNoordelingenalles
al geregeld.

Debuut van Aaron Winter in A-selectie

Niet minder dan negen Ajacieden
in Oranje-selectie van Michels

ZEIST — Niet minder dan
negen Ajacieden maken deel
uitvan de selectievoor hetNe-
derlands elftal, dat volgende
weekwoensdag (25 maart) in
Rotterdam een kwalificatie-
wedstrijd voor het Europees
kampioenschap tegen Grie-
kenland speelt.

Bondscoach Rinus Michels
haaldein vergelijkingmetde oe-
fenwedstrijd van 21 januari in
Barcelona (1-1) Marco van Bas-
ten en JohnBosman (beiden ge-
blesseerd) terug. Verder maakt
Aaron Winter zijn debuut in de
A-selectie.

Bij de selctie van negentien
spelers is ook weer na lange tijd
Wim Kieft van AC Torino. PSV-
er JurrieKoolhof, die kort voor
het duel met Spanje de nog niet
van een blessure herstelde Bos-
man bij de laatste zestien ver-

ving, is niet opnieuw opge-
roepen.

Michels zal zondag de defini-
tieve selectievan zestien spelers
bekend maken. De groep komt
maandagophetKNVB-centrum
in Zeistbijeenentrekt dinsdaga-
vond naar Noordwijk om zich
daarverderop de wedstrijd voor
te bereiden.

De voorlopige selectie ziet er
alsvolgt uit:
Hansvan Breukelen, Ruud Gul-
lit, Rene van der Gijp, Gerald
Vanenburg en Ronald Koeman
(allenPSV), FrankRijkaard, Ro-
nald Spelbos, Sonny Silooy, Jan
Wouters, Arnold Mühren, John
Bosman, John van 't Schip, Aa-
ron Winter, en MarcovanBasten
(allen Ajax), Adri van Tiggelen
(Anderlecht), Joop Hiele en
Sjaak Troost (beiden Feije-
noord), Wilbert Suvrijn (Roda
JC)en WimKieft (AC Torino).

WILLEMSTAD - Op een
f>ir Sc^a.daSavond gehouden

rent^ maahten deorga-
%oi„ n van te* 13etennistoer-

Marlbor° TennisCup
'e 1ft i °knamen bekend van de
'*>o etJjers die volgende week
\aorf en donderdag op Cv-

On j "ew°nderen zullen zijn.
B« me foto StevenDacU (links)
coöw,-ft met de promotie-
(f*ar}hator van PhiliP lorris
it*er-h rQ) voor hetLatijns-
KHtchett aanS continent> John
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Jeugdige
dieven opgepakt

PHILIPSBURG —De poli-
tie arresteerde de zeventien-
jarige A.8., die ervan ver-
dachtwordtverschillendein-
braken gepleegd te hebben.
De jongemanontkent.Heton-
derzoekgaat door.

IndeFrontstreetwerdA.R. ge-
arresteerd, dieenkeleweken ge-
ledeneen tas had gestolenop de
Illidgeßoad.

E.M. (18) en E.L. (21) werden
gearresteerdtien minutennadat
aangifte was gedaan van ver-
dwijningvan een groot aantal
goederen zoals camera's, bedde-
sprei's, tapijten enz. De meeste
van de opgegeven goederen wer-
den aangetroffen in het huis
waar zij hun verblijfplaats
hadden.

Op Statia
931 stemgerechtigden

SINT EUSTATIUS — Voor
de op 22 mei 1987 te houden
Eilandsraads- verkiezingen
zijn opSint Eustatius 931 per-
sonen kiesgerechtigd. Dat
zijn 62 stemmen meer dan in
1985.

De ledenin het Hoofdstembu-
reau, benoemd door het Be-
stuurscollege van Statius op 27
februari jl., zijn: de heren D.
Sprott voorzitter tevens eerste

-lid, W.E. Timberplv. voorzitter
tevenstweedelid,LR. Blijden als
derdelid, mej.B. Pandt Ieplv. lid
en deheerW. Simmons is 2e plv.
lid.Benoemd tot de ledenvan het
Hoofdstembureau zijn: de heren
J.Lens plv. voorzitter, A.K. van
Putten, RA. Berkel, J. v.d. Hor-
de, plv. leden zijn M.V. Suares,
E.E. Henriquez en R. Thun-
nissen.

Venezuela voor de hand liggend

EG geeft ook 8 miljoen
voor samenwerking regio

WILLEMSTAD —De Antil-
len beschikken de komende
drie jaar naast over 42,3 mil-
joen gulden voor met name
toeristische projecten ook
nogoverzon8miljoengulden
ter bevordering van de sa-
menwerkingmetlandenin de
regio, zo bleek gistermiddag
tijdens een persconferentie
naar aanleiding van de on-
dertekeningvaneen protocol
tussen de Antillen en de EG
ten aanzienvan hetzesdeont-
wikkelingsfonds, dat voor
vijfjaar isvastgelegd.

Naar de Amigoe reeds be-
richtte tekende de Antilliaanse
regering gistermorgen een pro-
tocol met de EG, voor 42,3 mil-
joenAntilliaanse gulden die
over de komende drie jaarvoor
70 procent aan toeristische pro-
jecten en voor 30 procent aan
andereactiviteitenophet gebied
van landbouw, kleine industrie
en trainingzal worden gebruikt.
Twee-derdevan ditbedragis een
schenking, terwijl één- derde
verstrekt wordt als speciale le-
ningmet een looptijdvan 40 jaar
en tegen 1procent rente. Toeris-
tische projecten die voor finan-
ciering in aanmerking komen
zijn infrastructurele investerin-
gen zoals wegen, haven- facili-
teiten, luchthaven en andere
aan het toerisme verwant facili-
teiten, de ontwikkeling van het
arbeids- potentieel, bevordering
van het toerisme, bescherming
van het milieu, behoud van de
culturele en architectonische
verworvenheden en technische
bijstand.

De concrete projecten worden
door de eilanden in overleg met
het departement van Ontwikke-
lings- samenwerking ingediend
ter uiteindelijke goedkeuring
door de EG. Daarnaast hebben
deAntillenbeschikkingover 8,2
miljoen voor regionale samen-
werking buiten de landsgren-
zen, waarbij Venezuela volgens
EG- directeur voor West- en
Centraal Afrika en het Cari-
bisch gebied, Erich Wirsing, een
voor de hand liggende mogelijk-
heid lijkt. Hij rekende voor dat
dit alles 220 gulden per hoofd
van debevolkingvan deAntillen
betekent. In de discussiesis be-
sloten70procent voor het toeris-
me aan te wenden, voor infra-
structurele projecten, "marke-
ting"en diversificatievan detoe-
ristenmarkt.

Hoewel in het Caribisch ge-
bied toeristen uit Europa maar
11 procent van hettotaalbedra-
gen, is hun aandeel in detotale
toeristen- inkomstenmet 25pro-
cent relatief hoog, omdat ze ge-
middeld twee keer zo lang blij-
ven alsbijvoorbeeldnoord-Ame-
rikanen en vaker meer danéén
bestemming aandoen. "De EG
erkenthet toerisme alsde meest
effeciënte kaart die de Antillen
momenteel op tafel kunnen
brengen omopkorte termijngoe-
de resultaten te kunnen beha-
len,"zo zei hij. Omdat echter toe-
risme wel eens afhankelijk is
van "trends", mode en econo-
mischebewegingen, en geziende
verschillende situaties op de di-
verse eilandenis ookbesloten 30
procent te gebruiken voor voort-
gaande en nieuweinvesteringen
in andere sectoren, door middel
van "job training"en krediet- ly-
nenvoor landbouw- enkleine in-
dustrie- projecten.

Hij merkte op dat daarnaast
geldbeschikbaar isvoor eventu-
ele rampen, en benadrukte nog
eens dat de EG het toerisme als
de beste mogelijkheid voor eco-
nomischeontwikkelingop korte
termijn erkent. "Nu wij in alle
openheid hebben onderhandeld
en gekomenzijntotditprotocol is
het zaakomopkortetermijn goe-
deprojecten in tedienenzodatwe
het daadwerkelijk kunnen gaan
uitvoeren", zo zei hij.

Premier Don Martina noemde
de EG steun een bijdrage aan de
versnelde ontwikkeling die zijn
regering voorstaat, waarbij het
toerisme gekozen is alsde sector

dieop korte termijn het grootste
positieve effect op de economie
teweeg kan brengen. Het is nu
aan de eilanden om in overleg
met het departement voor Ont-
wikkelings- samenwerkingpro-
jecten uit te werken die be-
antwoordenaan het doel van dit
fonds, zodat diedoor deEG kun-
nenworden goedgekeurdvoor fi-
nanciering.

Minister van Ontwikkelings-
samenwerkingFranklin Cresti-
annoemde vooral deinformatie-
ochtend die daarop met de EG-
delegatieen deelnemersvan alle
eilandenwerdgehouden belang-
rijk. Het is volgens hem een his-
torisch feit dat de eilanden zelf,
middels hetoverleg- orgaanvan
degedeputeerdenbelastmeteco-
nomische ontwikkeling, recht-
streeks van gedachten hebben
kunnen wisselenmet in feite een
"buitenlandse entiteit", en een
bewijs dat proces van "nation
building" werkelijk op gang
komt. Hij meldde verder dat de
gelden die eventueel binnen de
drie resterende jarenniet ge-
bruikt worden niet Verloren
gaan. Ookkomt er een coördina-
tie met andere ontwikkelings-
fondsen zoals dievan Nederland
en deUNDP,zodat eilandenvoor
een bepaald project verschillen-
de fondsen zouden kunnen
raadplegen als dat nodigblijkt.

Het zesde fonds van de EG,
waaronder dievoor overzeese ge-
biedsdelen en waar de Antillen
een deelvan krijgen werd reeds
anderhalfjaar geleden voor vyf
jaar vastgesteld. Desondanks
wordtnu paseen protocol onder-
tekend voor het gebruikvan de
beschikbare gelden voor de res-
terende drie jaar. Volgens Wir-

sing is de vertraging te wijten
aan de bijzondere omstandighe-
denvan deAntillenen de specia-
le band met een van de EG-lid
Staten, oftewel hetKoninkrijk
en het Statuut.De Franse eilan-
denvallennamelijk direct onder
Frankrijk zelf, terwijl de eilan-
den van het Britse Gemenebest
staatsrechtelijk onafhankelijk
zijn en deelnemen aan de con-
ventie van Lomé waar met de
APC- landenover hetEG- fonds
onderhandeldwordt.

De Antillen zijn het enige be-
trokken land waarmee geheel
apart moet worden onderhan-
deld, zo zei hij. Op devraagofde
Antillen eerst onafhankelijk
moeten worden om deel uit te
maken van de ACP- groep
antwoorddeWirsing voorzichtig
datditnaarzijnmeningalsjurist
niet het geval is, omdat het
staatsrecht nu eenmaal vatbaar
is voor ruime interpretatie.

WILLEMSTAD — Tijdenseen
persconferentie gistermiddag
werdbekendheidgegeven aan het
eerder die dagondertekendepro-
tocol tussen deAntillenen deEG,
datvoor dekomende jaar42 mil-
joen beschikbaar stelt voor met
name toeristischeprojecten op de
Antilliaanse eilanden, en nog
eens8 miljoenguldenten behoeve
vanregionale samenwerking. Op
defotopremier DonMartina met
naast hem EG- directeurErich
Wirsing, en geheel links andere
ledenvan deEG- delegatie.

WILLEMSTAD -Directeur
voor de Europese Economische
Gemeenschapvoor hetCaribisch
gebied,West-en CentraalAfrika,
drErich Wirsing, legde deze
week een beleefdheids- bezoek af
aan hetBestuurscollege van Cu-
racao. Hijwerdsamen metverte-
genwoordiger van de EG- com-
missie Joseph de Man, ontvan-
gendoor waarnemendgezagheb-
ber ing Willy Franco. Op defoto
vlnr deEG- functionarissen De
Manen Wirsing en waarnemend
gezaghebberFranco.

Inbraken
WILLEMSTAD — Door een

hangslot te vernielen, kwamen
inbrekers een schoonheids- sa-
lontePietermaai binnen.Zij na-
men daar een groot aantal
schoonheids-artikelenweg. Ook
een op deDe Ruyterkade gepar-
keerde containerwerddezeweek
doelwitvan inbrekers.Die werd
door onbekenden geforceerd en
daaruitwerdenkartonnendozen
met heren- ondergoed, jeans-
broeken, dames- schoenen en
jacketsmeegenomen.

Bestuur Statia Stinapa
SINT EUSTATIUS — On-

langs werd in het gouverne-
ments guesthouse in het Cul-
tural Office een vergadering
gehoudenwaarinhetofficiële
bestuurvan deStinapaStatia
werd benoemd.

Presidente is mevrouw M.
Schmidt, vice-president de heer
EllisLopez, secretaresse Sh. Ma-
radin, penningmeester F. van
Putten, public rel. off. deheerG.
Lopez. De Stinapa(StichtingNa-
tionaleParken NederlandseAn-
tillen) is opgericht in 1962 met
het doel de verwerving, het be-
houd en de bescherming van ge-
biedenvan landenwaterdievan
belang zijn wegens natuur- en
landschaps- schoon of door aan-
wezigheid van belangrijke in-
heemse fauna en flora, danwei
objecten van geologie, oudheid-
kunde of geschiedenis, en deze

gebieden dienstbaar te makes
aan het welzijn, de opvoeding*^
derecreatie van debevolking*
van toeristen. De Stinapa op S»
Eustatius is de afgelopen jarejj
door mevrouw M. Schmidt vert*"
genwoordigden op het ogenbW
werkt het bestuur aan een on^wikkelingsplanvoor Statius. J

Samenwerking Bogota
en Caracas nodig bij
strijd drugs en guerrilla

CARACAS — De samenwer-
king tussen Colombia en Vene-
zuela "zonder beperking en on-
voorwaardelijk isvan essentieel
belangvoor debestrijdingvande
subversieen dehandel in verdo-
vende middelen". Zo verklaarde
denieuweColombiaanse ambas-
sadeurin Venezuela, Pedro Go-
mezBarrero bij gelegenheidvan
het aanbiedenvan zijn geloofs-
brieven. Volgens hemzijn dere-
laties tussen beide landensteeds
"positief geweesten zullen zij zo
ook blijven, want er zijn tal van
redenen voor de dialoogen voor
wederzijde hulp" op te sommen.
Hij noemde heteenprioriteit dat
men gezamenlijk optreedt tegen
de guerrillastrijd en de
drugsmaffia. Hij verwees daar-
bijnaar het samenwerkings-ak-
koord tussen de strijdkrachten
van beide landenop ditgebied.

WILLEMSTAD — De 26-
-jarige man H.L.P. werd aange-
houdennadathijbij eenbenzine-
station met een vals biljet van
100 dollar betaald had. De man
verklaarde het geld van een
groep toeristen te hebben ont-
vangen als betalingvoor een ge-
maakte tour.

Aanhouding
PHILIPSBURG— Donder-

dagmiddag tussen vier en ze-
ven uur werd een algehele
verkeerscontrole uitgevoerd
op de IllidgeRoad, UnionRe
ad, de Low Lands en i"
Simpsonbay. De politie was
hierbij gewapend,niet om bo-
nafide chauffeurs angst aan
te jagen, maar om bepaalde
elementen in het verkeer
duidelijk te maken, datals de
politie hen sommeert te stop-
pen, dat ze dan niet moete°
doorrijden. Er werden difi
middagzes personen gearres-
teerd,omdatdepol itiebijde#
controle stootte op cocaïne*
marihuana, ongeoorloofdwB'
penbezit, en gestolen goede-
ren. Bovendien trof men eni'
ge personen aan die werdeD
ingesloten, omdat ze illegaal
op het eilandverblijven.

Tas verdwenen
PHILIPSBURG — Een xsA

dietussen tien uur 's morgens*?
vijfuur 's middags op het str*l
by Cupecoy had vertoefd, de*
aangifte datzijn taswasver(^
nen, waarinzichondermeere*
camera en veertienhonderd fft.
denbevonden. Hij had geen V*Jdachte personen gezien dieöfl
in de buurt van zijn tas opb>*]
den.De zaak is in onderzoek- j

Dronkemanspraat
PHILIPSBURG — De poli*}patrouille werd geroepen n»*!
Suckergarden waar twee rö*Jlnen aan hetvechten waren,
van hen, E.W., verkeerde ondjl
invloed van sterke drankJwerd overgebrachtnaar de p*j
tiewacht. Hij kon echter g^
verklaring afleggen. Zijn vjj
haal was dermate onlogisch dj
er geen touw aan vast teknop^
was. Hij werd ter ontnuchter^?
opgesloten, en kon daarna **Jbetere verklaring aflegg*
waarna hijnaar huiskon ga*o']
Grondverschuiving
in Colombia:
dertien doden

CALI — Bij e«JgrondveischuivinginColo^j
bia zijn zeker dertien dod^gevallen en vier gewond*^
Bij de grondverschuivi*s
raakteneenbusentweeai»^
re voertuigen bedolven.

Dit gebeurde op de snel*j|
van Cali naar Buenaventurft
belangrijkste Colombiaanse »Jvenplaats aan de Pacific- k*jj
Bijna alleslachtoffers bevon^zich indeautobus.Dezewerd IJdolven onder tonnen aan &\j
der, stenenen aarde.PasnauJjï
kon men de bus vrijmaken- *Jgrondverschuiving welke Sjjj
250 meter van de weg voltij
was het gevolg van dagenla^vi
hevigeregen. Met het onge'
kwam het hele verkeer vas*
zitten.Zo stondener opeen g<*J
ven ogenblik duizendvracht**,
gens te wachten op het vrij"'
ken van derijbaan.

-^-V Mosctitos NOS DAK m.v.
A A Kaya Kayman z/n Tel.: 89744 - 89745

SPECIALE AANBIEDING ,—
* Wit Cement ’. 12.50per zakvan 21.5kg. /JTV* "Pego" (cementlijm om tegels te bevestigen) "fsjj ks.’.11.00 per zak van 25 kg. f\X^s£J* Grout(op kleur gemaakt, voor het I \^T|
vullen van naden tussen de tegels f. 25.50per zak van 11.3ks\ J\ J

* Wit Cement en Grout ook verkrijgbaar per kg. Jr^s*)*^.^
* Badgordijnen, verlaagd in prijs ’. 10.00 p.at. rr^^*--i n"*?!* Wax pasta of vloeibaar voor graniet vloeren (groot en klein).
* Schuurstenen. ♦ #^——'

>^s iWoaaicoa
WIJ VERWACHTEN U BIJ: TT NOS DAK H.ï.

■1 - ■■- - .-■ I ■ — I■■■—■-!■■ ' ■■! ■■ !■■■! ■—" '"

TRUPIAL WH "te^
Trupial Inn Hotel zoekt voor direkte J^
indiensttreding een persoon voor de -^T^C^
funktie van

" ASSISTANT COMPTROLLER "liefst met hotelervaring.
Geïnteresseerden kunnen zich persoonlijk aanmelden bij de Trupial Inn Hotel,
Groot Davelaarweg 5, Afdeling Personeelszaken tussen 8.00 a.m. -12.00 p.m.

[Voor baby- en
kleuterkleding,
voor kwaliteitsondergoed
voor het hele gezin,
slaagt U zeker bij:

LA INDIANA N.V.
Hendrikplein 11

Stroomonderbreking !
Veel werkzaamheden kunnen wij voor U uitvoe-
ren zonder U te storen, doch ditmaal moeten wij
de stroomvoorziening onderbreken op:
* Zondag 22 maart 1987

vanaf 09.00 t/m 16.00 uur.
* Gedeelte Dr. Martin Lutherking Blvd. (vanaf Drielstraat

totRotterdamweg), Elsstraat, Winterswijksstraat en Bo-
nitostraat.

sëïKODELA^

8 AMIGOE VRIJDAG 20 MAART 198?

J y^^\ Cargo to Bonaire \
| «TS toïbboo'l Service/ fI.V.

V^ together with mljg
JtW Ro Cargo Services N.V. y/Jl

T£ OFFERING WEEKLY SERVICE
For more information please call lp
Curacao 672588/671566 M
Bonaire 8922 __■

Servisio diInformashon di
Gobièrnu Sentral

en koperashon ku
Departamentu diKoperashon

pa Desaroyo
ta presenté

UN PROGRAMA INFORMATIVO
ku ta relate historia di Mankomunidat Ekonómiko Europeo
titula:

"Despues di 20 siglo"
E programa aki lo pasa na Tele-Curacao, djabièrnè, 20 di
mart 1987pa 21 .30'0r (mitar di dies di anochh

distributeur:
_^^_

iiMUSIffüüHHê\w
Hierbij maken wijbekend datdetelefoonrekening over
de boekmaand MAART 1987 op

13 MAART 1987
op de post is gedaan.
De vervaldatum van deze rekening is

3 APRIL 1987
Teneinde te voorkomen datadministratiekosten inre-
kening moeten worden gebracht, doenwij een beroep
op onze abonnees om bovengenoemde rekening ui-
terlijk op de vervaldatum te voldoen.

Betaling kan plaatsvinden bij de kassa's van ons
hoofdkantoorte Sta. Maria, allebanken, girodiensten
tevens bij de hulpkantoren van het gouvernement.

ONZE KASSA'S TE STA. MARIA
ZIJN OPEN VAN 7.30 TOT 1 5.45 UUR.

fIgETEL
IpjJl Servisio di telekomunikashon



PremierMartina bij viering 30-jarig bestaan

Caribische landen kunnenvan EEG nog les leren
— Van de

h'J*e waarop de Europese
Jonomische Gemeenschap
IJ^B jaargeleden tot stand
/am en deontwikkelingdie
l^* doormaakte, kunnen de
ij^en in het Caribisch ge-ve~ °og menige les leren.Zo,'klaarde deze week minis-J' President Don MartinaJdens center gelegenheid4*^,het dertig- jarigbestaan
v» ' doordegemachtigde
de*!?* EG- commissie Joseph

"*an gegevenreceptie.

|JJartina, die bij deze gelegen-
'a zei er trots op te zijn dat de

J^'llen via hetKoninkrijk deelpolaken van dein deEEG vere-
b*(le landen, wees erop dat de
kadtPese commiBSie tot stand
jj.'kunnen komen door het ter-
y,j* van onderlingeri-
.'teit en menings- verschillen
|w*n de landen. Daardoor was
ide aangesloten Europese
fin ■ °°k m°gebjk geweestom
ke aÜcieel- economisch moeilij-
kst kGn ** doorstaan en lukte
">is<>kn evenzo om net econo-
BeV Verzwa'cte en °P politiek

led verdeelde Europa te

transformeren in een belangrij-
ke en invloedrijke "medespeler"
in de wereld- economie en we-
reld- politiek, aldus de premier.

"Degefaseerdebenadering die
deEG- landenkozen, kunnen als
een voorbeeld dienen aan ons,
diebetrokkenzijnbij deopzet en
verwezenlijking van nieuwe
constitutionele structuren in het
Caribisch gebied en Latijns-
Amerika", verklaarde Martina.
Die benaderingonderstreept bo-
vendien het feit, dat het gevaar-
lijk zou kunnen zijnom al te snel
teveeltewillenbereiken,voegde
hijdaaraan toe."Samenwerking
en integratie komen uit nood-
zaak voort, uit een economische
behoefte en uit de behoefte voor
politieke overleving". Er moet
dan ook, vond hij, debereidheid
bestaan iets van de eigen souve-
reiniteit en nationale onafhan-
kelijkheid prijs te geven om op
langeretermijnhetgestelde doel
te bereiken. "Er moet sterk de
wens bestaan om samen te wer-
ken" en veel van de ervaringen
van de EG- landen kunnen voor
deCaribische en Latijns- Ameri-
kaanse landen, dacht Martina,
dan ookvan nut zijn.

WILLEMSTAD -Als blijk
van waarderingvoordeEuropese
Economische Gemeenschap, die
dertig jaargeleden ontstond en
waarin toen slechtszes landen
deelnamen, overhandigde deze
weekpremierDonMartina de di-
recteur van de EG- commissie
voor het Caribisch gebied, West-
en CentraalAfrika, drErich Wir-
sing, een vlagvan deAntillen.De

EEG begon met een vlag met zes
sterren, die allengs, door detoe-
tredingvan meerdere Europese
landentot degemeenschap, werd
uitgebreid tot een vlagwaarop nu
een dozijnsterrenprijken. Ma Hi-
na sprak daarom, bijoverhandi-
ging van deAntilliaanse vlag de
wens uit, dat deAntillen, uier
vlag tot beginvorig jaareveneens

zes sterren telde, maar die mo-
menteel een vlag met vijfsterren
kennen, ooit de EEG- afgevaar-
digden een vlagmet een aanzien-
lijk groteraantal sterren zouden
kunnen schenken van een Cari-
bische Gemeenschap, waarin
evenals de Europese landen dit
doen,deCaribische landenopve-
lerlei gebiedsamenwerken.

Petere hygiënische situatie
Nieuw abattoir zal bijdrage
Averen aan volksgezondheid

I fcïJLLEMSTAD — Onder
i Ji8, belangstelling werdJ L *eren een tijdelijke

%>" teenvan netnieuweab-
C? °P Parera onthuld.Dit
%, ,oir' dat door gedepu-
Vü * Lucille Wout een

' ''st Benoem<l werd, ver-r Hilieen investering van 4.1
* j^ngulden.Dat geldisbe-
'. Ï£ '«baar gesteld door de
f 611 afkomstig uit hetEu-
'} Fonds.
: ve^

et huidige abattoir is totaal
i tefti en omt nietmeer te-

' w aan de hedendaagse ei-, (Ui*an efficiëntie en hygiene,
l\ma? ht gedeputeerdeLucille
'. 8(3 gistermiddag tijdens haar
t'S naar voren. Het huidige
1fey r, dateveneens opParera
l^^igdis>dateertvan het jaar
Ujj/- In deloop der jarenhebben
ten aai*d denodige veranderin-
\i\ n aanPassingen plaats ge-
Oy eö, maar in 1975 moest het

en worden
"'s ifUl"d vanwege onhygie-

i H toestanden en omr Jischeredenen.
tW *\ 's de gedeputeerde
t \e

°°K dat"na 15jaarlanghard
I a^en en doorzetten met on-
r jjderededankbarehulpvan

Ur°pese Economische Ge-
( naPPen, we nu zover zijn
l \*kunnen beginnenaan de
\ *an een nieuw slachthuis."

verwacht dat
)h a Uwe abattoir zal bijdra-
■ll e bevordering en ver-

' Van devolksgezondheid
i HjJ. Jlanderzijds het deuitoefe-
iV»f n eveeteeltzal stimule-
ifeck*i n net nieuw te bouweni%lth"is zal de slachtlijn van
f W°rDeeld varkens systema-
i 'l^^nhygiënischer zijn. Het
( Vat- er Komt niet meer iQ

" . met de vloer, terwijl

de capaciteit geslachte varkens
per uur dertig stuks zal bedra-
gen, een gegeven welke heden-
daags nog een hele dag arbeid
vergt."

Ook de opslagcapaciteitin het
koelhuis zal verbeteren: op jaar-
basis zal men 300runderen kun-
nen opslaan, 15.000 varkens
(momenteel 4 è 5000) en 10.000
schapen en geiten(momenteel 3
è 4000). De gedeputeerdever-
moedt bovendien dat de onder-
houds- kosten, die momenteel
zeer hoog zijn, beduidend lager
zullen worden terwijl de hygië-
nischetoestand zal verbeteren.

Het nieuwe slachthuis is een
projectvan decentraleregering.
Het beheer is echter in handen
van het eilandgebied. De gede-
puteerde zegdegistermiddag toe
dat nogvoor de openingvan het
nieuwe slachthuis in juli vol-
gend jaarde financiële aspecten
die verbonden zijn aan het be-
heer van het abattoir, geregeld
zullen zijn.

Minister Franklin Crestian
van Ontwikkelings- samenwer-
king voerde gistermiddag eve-
neens kort het woord. Hij noem-
dehetabattoireenzeerbijzonder
project omdat de financiering
hiervan zelfstandig door de Ne-
derlandseAntillenverkregen is,
aldusde ministerdieditfeit een
"nieuwe stap in de samenwer-

king van deEEG en deAntillen"
noemde. Met de realisatie van
het abattoirzal de lokale vlees-
productie opgevoerd kunnen
worden. Dat betekent een min-
der grote noodzaak voor te im-
porteren vlees en duseen grotere
onafhankelijkheid, aldus de mi-
nister van Ontwikkelings- sa-
menwerking.

De minister, de gedeputeerde
en Erich Wirsing, directeur Ca-
ribbean en Central Africa voor
de Europese Gemeenschappen,
onthulden gistermiddag geza-
menlijk de tijdelijke hoeksteen
van het reeds in aanbouwzijnde
abattoir. De definitieve
hoeksteen zal in een later stadi-
um aangebracht worden.

Mishandeling
WILLEMSTAD — Een ruzie

tussen twee mannen van respec-
tievelijk 33 en 43 jaar, leidde
gisteren tot een handgemeen,
waarbij de 43- jarige de ander
eenklap verkocht en hemvervol-
gensmeteen steen telijfging.De
jongereman liepdaarbijverwon-
dingen in het gezicht op, waar-
voor hij naar het ziekenhuis
moest worden gebracht. De an-
der gaf zichzelf in verband hier-
mee vrijwillig aan bij de re-
cherche. Hij werd op beschuldi-
gingvan mishandeling met een
wapen aangehouden.

Flinke kraak
PHILIPSBURG — Afgelopen

zondag werd ingebroken in een
huisteCayHill,waareen bedrag
van 4500 dollar werd gestolen.
De recherche meent met een aan
zekerheid grenzende
waarschijnlijkheidte weten wie
de dader is, en zijn arrestatiewordt elk momentverwacht.

De la Try Ellis
lezingen-cyclus

WILLEMSTAD — In het ka-
dervan deDe laTry Ellis- lezin-
gencyclus zal op donderdag 26
maart in de aula van de Univer-
siteitvan de Nederlandse Antil-
len een lezing worden verzorgd
door dr.R. Aizpurua. Onderwerp
yan delezing, dieom half negen
's-avondsbegint enongeveer een
uur duurt, is "De handels- be-
trekkingen tussen Curasao en
Venezuela in de achttiende
eeuw". De lezing wordt gegeven
in het Spaans. De nadere ge-
dachten- wisselingdie na de le-
zing volgt, kan in het Spaans of
het Engels plaatsvinden.

Dr Aizpurua is een specialist
op het gebiedvan de historische
betrekkingen tussen de Neder-
landse Antillenen Venezuelaen
publiceerde daarover verschil-
lende boeken en artikelen.Hij is
alsdocentverbonden aan deUni-
versidad Central de Venezuela
enverblijft opuitnodigingvan de
UNA een viertal dagen op Cu-
ragao.

Lezingen in CCC
WILLEMSTAD— In hetCul-

tureel centrum Curagao zullen
op 24 en 26 maart lezingen wor-denverzorgd met als onderwer-
pen respectievelijk "Ex-
istentialisme en Voodoo" en
"Het Estheticisme van een Ho-
mo- seksueel". De lezingen van-
genomkwart overacht's-avonds
aan en worden verzorgd doorH.R. Martina.

Public Relations Course
"the right skills for professional p.r. practice"

Organized by
COMOSER N.V.
in cooperation with

STICHTING PERMANENTE EDUCATIE
April 2 -May 23,1987

from 6 - 8 p.m.
Topics Date Teachers

Business Communication & p.r. April 2 Percy Virginia
Graphic art & Communication April 8 Luisa Martina
Public persuasion through April 15 Carlo Bomberg
good speech
Color psychology to improve April 22
effective communication
Plastic arts & Communication April 29 Jose Maria Capricorne
Semiotics, Semantics and p.r. May 13 Aimee v.der Roest
Alternatives in public May 20 Paul Comenencia
communication & p.r.
Effectiveness in listening, May 23 Levy Benshimol
thinking, learning, writing & Universidad Central
speaking Caracas, Venezuela

■SI Registration daily from: 9-12 a.m.
r *-Ui 3 spm
\ i Zeelandia Office Group, Suite H
TT"^ Polarisweg 24
omostb Stichting Permanente Educatie

Mahaaiweg 6
Participation : Na/. 825,- (max. 20 part.)
Information : tel. 616846 - 54165

Mavis de Lannoy-Berg

BEKENDMAKING
Tengevolgevan een verlaging van deprijs van brand-
stof MARINE GASOIL met ’.14.30 per 1000 liter en
MARINE FUEL met ’.29.50 per 1000 kg., is de
brandstoftoeslag per 23februari 1987 met 0.5900
cent per kWh verlaagd. De brandstoftoeslag be-
draagtaldus per 23februari 19874.8256 centper
kWh, instede van 5.4156 cent per kWh.

ïgsKODELA^
VerenigingvoorProt
Christelijk Onder»ijs

Uitnodiging
De leden en donateurs van de V.P.C.O. worden
hierbij uitgenodigdvoor het bijwonen van een

ALGEMENE
LEDENVERGADERING

te houden op woensdag 25 maart a.s. aanvan-
gende te 20.00 uur in de Aula van de U.N.A. aan
de Jan Noorduynweg alhier.
De op de vergadering betrekking hebbende
agendaen stukkenwordenaan de ledenen dona-
teurs toegezonden.
Bij het eventueel niet ontvangen van de stukken
gelieve U contact op te nemen met telefoon-
toestel 78178.. Het Bestuur. ,

" KUARESMA SPESHAL * KUARESMA SPESHAL * KUARESMA SPESHAL *il 3BALCHI II
I Dl BAKIOU TKT l
| * FUNCHI BROS BROS v^M*U7 >* (tota den nos kushina) +*&&— '"< * BATATA FRESKU HASA S/fAI 4T =
£ (nofrozen) *t*"&\ S
5 * MAISHI SLICE 7tiA AvJ^S
I * coleslaw FWr ;
£ (traha fresku tur dia ) S
5 * NOS DELISIOSO TARTAR SAUCE ?

"S|L3^JNI^ ALABAMA ||!
" KUARESMA SPESHAL " KUARESMA SPESHAL * KUARESMA SPESHAL "

Sales & Agencies
Stoppelweg 32 - Tel.: 623377 - 624420

["TT" MODEL I f I" 1987 v
OLDSMOBILEj ww" [PONTIAC
NOW ON DISPLAY

Please drop in, You're welcome.

WILEMSTAD -Door een
\*elkast van de telefoon-W te installeren, gafvorige
\Bedeputeerde Tolinchi Pie-
\i aisPresident- commissaris

bedrijfSetelNV
!°£p Zettot deuitvoeringvan het
\Q°emde "Plan Ko-
\if!echt". Uitvoering van dat
%^ °udt indatzeerbinnenkort
fkfa^oners van diewijk op het
\^ *- net aangesloten zullenXe'1 Worden. Op defoto het
Me,.nt waarop gedeputeerde
F- tn* °k scna-kel- kast beves-
\ct

et op de voorgrond Setel-*Ur ingAngelKook.

■ Plan "A" 15-19April (Siman Santo)
Hotel 1-pers 2-pers 3-pers 4-pers Mucha Baby
Atlantida 241 187 167 159 100 20
Galaxie 244 189 100 20

£5% I^^ Edwards 244 189 168 100 20
/jf%T Pinango 244 189 100 20AT^» -.Z. 'Jk Savoy 252 194 170 100 20\M Kursaal 252 194 170 100 20
\ TIF / PlCatedral 263 200 176 100 20\W^ I|E/ Coliseo 294 215 187 100 20\\ **/ Las Americas 296 217 189 100 20v<. Anauco 408 263 220 209 100 20

I CCS Hilton 519 319 267 100 20

l>lan "B" 30 April -03 Mei (Anja di La Reina)

Atlanta 234 204 172 167 100 20
Galaxie 235 191 100 20
Edwards 235 191 174 100 20Pinango 235 191 100 20
Savoy 243 195 176 100 20
Kursaal 243 195 176 100 20
Pl.Catedral 250 198 180 100 20

Schottegat Coliseo 274 209 187 100 20
ta Las Americas 274 211 189 100 20

habri Anauco 360 247 213 204 100 20tur CCS Hilton 424 290 249 100 20diasabra
ma

d 7 a Prijsnan menciona ta enclui: Pasashi y Hotel
9-12 Nota: Prijs di Mucha y Baby ta enclui unicamente pasashi.

Si ta deseagarantia di vn cama pa Mucha (2-12 anja) mesterreser-ve como adulto.
Grupo: Pa gruponan di 29 persona y mas tin areglo special.
Nota: Informa pa nos preisnan kv vuelo regular di ALM y LAV.
Nostaasepta: Am. Express, Mastercard, Diners y Visa.

AMIGOE 9j^G20 MAART 1987
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ZOEKERTJES
DINSDAGS EN VRIJDAGS

I nTrr*^ tot 1 ° woorc'en

F. 5,50 /±K
///\\ Elk woord meer M4a£M
// I|\ UITSLUITEND uSgJ
’» hl ACONTANT!

■ —

\jondie I
Colinm

TE KOOP GEVRAAGD:
GEBRUIKT
MEUBILAIR

enz. in goede staat van onder-
houd:
0.a.: Huismeubilair, bankstel-
len, eetkamersets, kasten, ook
Rotan + bamboo, ijskasten, for-
nuizen, wasmachines, T.V.-
kteuren, video-recorders, pronk-
stukken, huishoudelijke artike-
len, enz.enz.
l Inf.: Tel. 70881 van 9 a.m.-fl p.m.

TABUSKA
UN SENORA SERIO

pa trabou dikas, kushi-
né i posiblemente keda
drumi.
Manda karta bou di
number 9, ofisina di

\Amigoe, Körsou.
RENAULT 4 Fourgonette (be-
stel) 1985 voor ’.7200,-. Finan-
cieringmogelijk,tel.: 615731 on-
derkantoortijd, te1..82654thuis.

KOELKAST 17 C.FT. Gen.
Elec.; boekenkastje; reiswiegje;
babyfoon; 3-deurs eikenkast;
stofzuiger; strijkpl. + ijzer; was-
machine; parkietenkooi. Tel.:
(371894.

PORCHE SALE zaterdag 21
maart '87. Baratioü! Kasten; be-
dden; tafel + stoelenvan mahok
en nog veel meer. Mahuma 196
achter Esparamos Super-

market).

AIRCO'S; eettafel + 6 stoelen;
dressoir; kasten; stoof; ijskast.
Jasmijnweg 1. Tel.: 75542.

AUTO TOYOTA Starlet, 49.600
km. gereden. Te bekijken: zater-
dagmorgen tussen 8-11 uur
Druifweg51.

TAFEL- ZAAGMACHINE
Black & Decker, i.pr.st. ’.450,-.
Tel.: 615970.

TOYOTASTARLET, 33.000km
ger., nieuwebanden; Lada Stati-
onwagon '84 mcl. bel. pi., 33.300
km. Tel.: 75476.

WIT EUROPESE inboedel +
Ford Fairmont. Fam. Weerts,
Hoenderberg 58.

1 BAR, 2 KRUKKEN ’.355,-; ri-
ce-cooker ’.60,-; wasmachine
Wringer, 4 mnd. oud, ’.575,-;
stapelbed ’.50,-. Hoenderberg
Kavel 38, Montagne Abou.

WEGENS VERTREK: volauto-
matische wasmachine; toaster;
blender; strijkplank + strijkij-
zer; 2 pers.- matras; fans; fau-
teuils; boeken; multiplex- en
triplexplaten.
Goed tehuis gezocht voor
hondjes, klein ras. Zaterdag 9-5
uur: Caracasbaaiweg 187A.

2 RACEFIETSEN BATAVUS
10 v. (22" en 25"), ’.325,-en
’.275,-. Ten Cate Hunter surfpl.
’.425,-. Tel: 79357.

HONDA ACCORD '83, autom.,
airco, powerst., -br., magn. vel-
?.en, ’.11.450,-, i. uitst. st.; Che-
vrolette Chevette '81, ’.2.600,-,
i.g.st. Tel.: 79357/612043.

HOUTEN BANKSTEL met ta-
fel ’ 250,-Tel: 53371

KAWASAKI Z4OO, '83, 19.000
km, wit. Perfect onderhouden,
fraai model ’ 3250,- Tel: 86682

1 WIT Tweepersoonsbed met
matras, zonder nachtkastjes
’.350,-, tel.: 73987 na 7 uur.

COMMODE; poppenhuis; pop-
penwagen; Barbie- speelgoed;
Barbie- poppen. Tel: 613117.

GEMEUBILEERD APPARTE-
MENT per 1/4/87, ’.475,-
-p/mnd. Tel: 614960.

GEM. HUIS in goedebuurt. Tel.:
54319/671137.

GERIEFELIJK WOONHUIS: 4
"slaapkamers, 2 badkamers, mo-
derne keuken. Telefoon, airco
aanwezig. Info. 82498 na 19.00
uur.

GEMEUBILEERD, ZEERruim
appartement voor één of twee
pers., ’.575,- p.m. excl. electr. +
water. Tel: 53143.

GEZOCHT VOOR spoedig, 3
kms. woning tot ’.500,-. Tel.:
73785/70539, na 18.00 uur tel.:
54867.

SERIEUZE HULP inde huis-
houding gevraagd (liefst boven
30 jaar) voor 3 ochtenden per
week. Tel.: 54316.

HUISH. HULP gevraagd voor 3
ochtendenin deweek. Omgeving
Jongbloed. Tel:77524.

GEZOCHT: DIENSTMEISJE
voor driehalve dagenper week.
Moet zelfstandig kunnen wer-
ken. Zonder ervaringonnodig te
solliciteren. Van Engelenweg
68. Tel.: 77269.

GEVRAAGD OPPASHUIS te
Aruba, Bonaire ofSint Maarten.
Event, ruil met huis Curagao,
voor lang weekend, max. 1 week,
tijdens Paasvakantie. Tel.:
674659(Curacao).

PORCHE SALE: vergrotings-
apparaat Veigel 6x6 en klein-
beeld, droogappaaraaten bak-
ken voor donkere kamer; yog-
hurtmaker; icecream- machine
etc. Tel.: 28718. Timmer, San
Fuego 57 zaterdagochtend 9-12
uur.

PORCHE SALE op zaterdag
12.00-15.00uur: planten; plan-
tenbakken; video; airco's; trafo;
hele grote kooi 2xlx2m voor pa-
pegaai of poezen. Quaststraat 7.
Tel.: 25740.

BANKSTEL (EIKEN) ’.800,-;
eettafel en zes stoelen ’.400,-;
bed en matras (twee pers.)
’.600,-; kast (eiken)voor tv envi-
deo ’.400,-; stereoset en boxen
’.400,-; kastje ’.100,-; rieten
kast en stoeltje ’.75,-; grill
(220V) ’.50,-; stofzuiger (110V)
’.50,-; klok ’.75,-; topcooker
’.100,-; lamp ’.75,-; afzuigkap
’.100,-. Tanki Flip 1-E. Tel.:
31620.

BETAMAX VIDEO ’.400,-; co-
lor tv 19" ’.500,-. Tel: 31284.

COMPLETE GOLFSET,
golfbag, golfcart, in redelijke
staat. Tel.: 33339.
ajJ!lllll:tfl'MJ:M.ldM

3-KAMER APPARTEMENT
aan zee. Tel.: 21079/21542.

ZEER RUIM gemeubileerd ap-
partement. Tel.: 26352.

f TE KOOP
VERGROTINGS-

APPARAAT
35mm t/m 6X9

Beseier 23C11 XL
met computerized color he- I
ad, 2 lenzen timer, micro fo- Icuser, 5 negatief houders, I
etc, z.g.a.n. Tel.: 79942

Photo StarBrievengat J

RUM
SAN

PABLO
FANTASTISCH!

CLIMA CARS

AüTiJMRCONDITWNING
Herst IA - Tel. 672059 Sto. Hom ;

>" " " " "BS\. TE HUUR; #

[itCilA "

19" I "

* VIDEO'S "
t,poLjfcrx3i~ttoci
a Schottegatweg Oost 36. Tel.: 79785-79787 "v""" " " y

New bathline from

; _ - -T aJ^-^P^aE^Baaml f

Exclusively y,\
f Punda +
VjppMjjyL/ Caribbean Hotel.

S Internationaleverhuizers en verschepers

IMTERSTERO
Dokweg z/n - achter Maduro Plaza - Curacao N A
Tel.: 70140/70141 - Tetex:Cared N.A.

I OVERSEAS REMOVALS BY SEA & AER

iIW^JV een nieuwe lijn «l^M
van lingerie; l IXUétJ

één van de beste—^
É Franse merken,

Exclusief verkrijgbaarbij
Il CARAWARAWEG 58 i

TE HUUR BEDRIJFSRUIMTE
Beschikbaar per 1 mei 1987.
Reakties per brief onder no. 10, aan het bureau
van dit blad, Curacao.

Een gerenommeerd Horeca-bedrijf
zoekt voor onmiddellijke indiensttreding een

FOOD AND BEVERAGE
SUPERVISOR die

* zelfstandig moet kunnen werken;
* leidinggevende kwaliteiten moet bezit-

ten;en
* over goede kontaktuele eigenschappen

beschikt.
Salariëring en overige secundaire ar-
beidsvoorwaarden zijn afhankelijk van erva-
ring en bekwaamheid.
Sollicitaties gelieve te richten aan het bureau
van dit dagblad, Curagao, onder vermelding
van nummer 8.

L__H
__

HaH_HBa_HHaHHH

r. ANTILLEAN MANAGEMENT
CORPORATION "AMACO" N.V.

Antillean Management Corporation "AMACO" N.V. is one
of the leading trustcompanies in the Netherlands Antilles,
which offers the comprehensive range of services for the
incorporation and management ofNetherlands Antilles and
Netherlands companies.
We are looking for a higly motivated

ACCOUNT MANAGER
Responsibilities will include incorporation and manage-
ment of companies as well as involvement in the compa-
nies' accounting and banking affairs.
Furthermore the function involves the rendering of advice in
corporate and tax matters.
Candidates should have:

— a law degree Netherlands Antilles or Netherlands law;— extensive (5 years) experience in the management of
Netherlands Antillescompanies;— experience in the management of Netherlands compa-
nies;

— thorough knowledge of Netherlands Antilles and Ne-
therlands ruling practice;— basic knowledge of U.S. tax and corporate laws;— excellent communication skills;— fluent in English:— experience in managing personnel;— experience in finance and administration would be an
advantage.

For the candidate with these qualifactionswe offer outstan-
ding financial and professional rewards.
To apply send resumé to Antillean Management Corporati-
on "AMACO" N.V., Schottegatweg-Oost 130, P.O. Box
3141, Curacao Netherlands Antillesv_ J

De Curagaose Aannemersbond,
C.A.8., is een werkgevers-

pO^^-L^-'l organisatie. Zij stelt ten doel de be-
B^l langen van haar leden aannemers

W^V»JÊ te behartigen in de meest uitge-
V^^aiaW breide zin.

Ter versterking van haar sekretari-
aat vaceert defunktie van

HOOFD SEKRETARIAAT
Het doelvan dezefunktie is het uitbouwen enbegeleiden
van de C.A.B, aktiviteiten in een zo breed mogelijk vlak.
Eén en ander door middel van kontakten met de leden,
gouvernement, andere werkgeversorganisaties, etc.

»e funktionaris zal een deel van de sekretariaat-
werkzaamheden zelfstandig moeten uitvoeren, zoals
onder andere voorbereiden, bijwonen en verslaan van
bestuursvergaderingen en de noodzakelijke follow-up
van deze vergaderingen, verzorgen van de korrespon-
dentie.
Tevens zal onderzijn leiding vallen definanciële admini-
stratie.

Van de geschiktekandidaat wordt tevens verwacht dat
hij gegevens verzamelt welke van belang zijn voor de
leden aannemers en eventuele belangrijk gevonden in-
formatie naar het bestuur c.g. leden doorgeeft.

Defunktionarisrapporteert aan hetdagelijksbestuurvan
onze vereniging.

Funktie-eisen:
Wij denken aan een funktionaris met een juridisch,
ekonomische opleiding en met belangstelling voor het
aannemersgebeuren.

Salaris voorwaarden:
Salaris en sekundaire voorwaarden zijn inovereenstem-
ming met de belangrijkheid van de funktie.

Kandidaten, ook eventueel belangstellenden voor een
parttime funktie, gelieve schriftelijk te reflekteren t.a.v.
devoorzitter CAB, Dhr. J.Kleyn, P.0.80x 3884.

1

AJUDO SOCIAL CURACAO
Denkt U aan onze thriftsale op 31 maart??
Op maandag 30 maart levert U Uw artikelen in.
Op dinsdag 31 maart Thriftsale.
Opwoensdag 1 april haaltU Uw nietverkochteartikelen
weer op.

HELPTAJUDO HELPEN!» (
Totziens op de SantaRosaweg 16.

«^^ y Sta. Rosaweg 194

Onze SpectaculaireUitverkoop
gaat door met gk

50% KORTING Jfop alle schoenen. %0m
Kleding tegen weggeef prijzen, wm
Kom en profiteer! *&l

| Ontvangen
grote kollektie
sportieve en geklede jurken. ,-

Boutique J& \
Caracasbaaiweg /S' /jflLaaVi Te,ei34SS J&» fgfj

J LITERAIR CAFé J
ï op vrijdag 27 maart 1987

* te Kas di Kultura LIBERTAS
* Scharloo v

Aanvangstijd: 20.00 p.m.

* Speciale attraktie om 22.30 uur. I
? Mis dit niet!
js.A//ekunstenaarszijn van harte welkom. Ver-\
is» borgen talenten, dit is Uwkans!

* Entree is gratis.

*Öf {Happenings^ »
ÉÉp THE PENTHOUSE

H& For a drinkor a fine dinner at Curacao's most luxurious Res-:i>, taurant.locatedatopthetowerwithanexcellentviewofhistor-
fc^ögfl 'cWillemstad.Open7daysaweekfrom7.oo-11.00p.m with MHT live entertainmentevery day.Cocktail Lounge open at 6.00p.m-B

SABINE S DISCO-NIGHTCLUB&«&&} For a swingingend of the day, Sabine's is the place.s==br Open daily as of 10.00 p.m. with the latesthits in town.| Friday and Saturday covercharge NA/.15,- p.p.A^y<l Starting March 25th.:Andres Montaro and hisLatin Re- j
§ WATERFORTRESTAURANT (j

mM !^ay'n9 a business lunch meeting? There is no better place IVOW hari our Waterfort Restaurant. Our Lunch Buffet includesfresh salads, hot and cold items and choice of pastries Ala Mm carte menu alsoavailable.

i I KINI KINI BAR
I m meetin9 Place ,orafter workhours. HappyHourfrom 5.00'I till 8.00p. m. with Jackyatthe piano and horsd'oeuvres ontheI house. Fridays & Saturdays live dancing music by Tropical Vr Combo for a happy week-ending.

I KLM-World Press Photo Exhibition 1986
W intheV.l.P.-roomfromlo.ooa.m.-tilllo.oop.m.Specialforall J9■ visitors:coffeeorteaandapastryforonly/.5,-p.p.Servedon ffl
W WESTERN NIGHT

f Western ribs,Ranch style saladbar, Cowboycutbeef:A Cow-| boy experience under the Caribbean stars. Every FridayHP around the pool from 7.30-10.00 p.m.

1 TROPICAL NIGHT
flK&ijiW Enjoy thistropical experience every Saturday at the poo! ai;.' M
ggwjgP from 7.30- 10.00 p.m.

gb Savery 8.8.Q meats, salads and pastries.
I Musicby our number one steelband.

7 SUNDAYCHAMPAGNE BRUNCHBBk Give your wife an off day... Bring her and the children to ourI Waterfort Restaurant to taste our deliciousbrunch consistingm of an array of fresh salads, meats, eggs and pastries, and a. glass of champagne complimentary. Live music by Grupo f.\I Ambiente.

f" f\l Curagao1 —£102(1- II 1 HOTEL&CASIN(?V)
U _ Tel.: 612500 i

AMIGOE



BONAIREAGENDA

5uTlE: 8O0OJJ^DWEER: 8222bJ*,CENTRALE:BB4S

TWILLte Lagoen: maandagt/mvrijdag
J°B.oO-16.00 uur; zaterdag 08.00-12.00

J£ftBARE BIBLIOTHEEKT^tagstgdenvoor hetpubliek)
Jndag en donderdag van 14.00-18.00
,'dinsdag en vrijdag van 08.00-12.00/JH7.00uur;zaterdag van 10.00-12.00IJPjlngstijdenvoor lezers)

van 14.00-19.00uur.
[^SLUITING: maandag t/m vrijdag
Jj^ekende stukken 15.45uur; gewone

16.30uur.
j^ICECLUBSjj^'s:donderdagavond 19.30uur - Hotel

r«: informatie E.Felipa, tel.: 8546/8238.(J'na Table: elke tweede maandag -ïykentrum TerraCorra.
woensdag 12.00uur-HotelBonaire.

k^UURSKANTOOR EN BEVOLKING:JjM2.00/14.00-15.30 uur loketten geo-

IJ^EKBIBLIOTHEEK: voor bezichtiging
l/*['gelieve contact opte nemen met deRudyBedacht, NoordNikiboko 194.

J^ECLUB(Weg naar Willemstoren):
Jï8^opvrijdagvan 20.00-24.00 uur; za-
*9 van 12.00-24.00 uur.

(PIEKUUR (gezaghebber): elke donder-& van 09.00-11.00 uur op het Be-
t"'skantoor, Kralendijk; laatste donder-en de maand van 10.00-12.00 uur te

i^°LISHI (tel.: 8198): verzameling Bo-
d^anse schelpen en koraal; open van

t/m vrijdag van 10.00-12.30 uur -"NikibokoZukJ 3.

liT| VAL (21 maart): Kanto Simadan

(Joernarduskerk Kralendijk:ipte 18.45uur; zondag 08.30en 19.00
<W»£°»otokerk Antriol:
tipte 19.30uur; zondag 09.00en 18.00

(JJyicuskerk Rincon:
"'lte, ookzondag, 19.30uur.

»^cHTENBEZORGING doorgeven
,cv»'- A. Wong- Loi- Sing, Kaya

Geen gewondenbij aanslag in Argeninië
ROSARIO — In de Argentijn-

se stadRosario is een gebouwbe-
schoten,waarbij geen gewonden
vielen. De daderszijn ontkomen.
Men legteenverband tussen de-
ze aanslag en hetkomende be-

zoek van paus JohannesPaulus
IIaan Argentinië.Tijdens ditbe-
zoek komt de paus ook naar Ro-
sario.Van hetbalkon van hetnu
beschoten gebouw zal de paus
volgens plan een toespraak
houden.

Min.Ciliberto: subversiefplan ontdekt, ex-guerrillastrijders opgepakt

Lusinchi:studentenrellen dienenvoor verstoring openbare orde
— Aan de stu-

nten- onrust in Venezuela
la '«e nu is overgeslagen
/** de hoofdstad ligt vol-
L 8 president Jaime Lu-
J-J»'een plan tengrondslag, <*e veiligheid van destaat, **vaar te brengen. Hij

dat de rege-,s dit niet zal toestaan. Bij
\**\ inCaracaszijn donder-j?tien gewonden gevallen.

Universiteits- employee
L Xetuige was van de bot-iJS^et de politie kreeg een
JJ^ftnvalen overleeddaar-

*erplaatse.

i^6 studenten- onrust begonin
ruim vijfhonderd kilome-jj an Caracas gelegen Merida

i^Revolg van protesten tegen
van een stu-

V reen advocaat omdat de
lonian een plasje had ge-
|. 8d tegen zijn woning.De on-

L'Jield dagen aan. Erraaktenty^ij tientallen mensen ge-
Zon driehonderdarresta-

i^*erden verricht envoor een
tL*?iljoen dollar werd er aan
i^ ,'*e aangericht. Met inzetl^^ Nationalegardeenhetle-
i'l"0 de""'thersteld. Inmid-

lJn de pogingen om de stu-
S^i in de hoofdstad in bewe-idbrengen gelukt.Er heeft
y^n-derdag een confrontatieMisdaan tussen studenten en

Its^8 ten aanzienvan deon-
Wl^ Merida was van rege-
*le e het iaee geopperd dat

Qr»elijk agitatoren bezig
W? geweest. President Lu-
>U (J? 1 heeft deze beschuldiging
*ilj erKenomen. Volgens hem
i^t en degenen die op der grond werken met deze

rellen de orde verstoren en hun
kans grijpen. In een tv-
boodschap wees de Venezolaan-
sepresident er opdatdeonrust in
Merida uiteindelijk niet meer
om een socialezaak ging. De pre-
sident noemde de moord op de
student misdadig. Na de eerste
reactie van de studentenhierop
hebben anderen, die nietste ma-
ken hebben met het studenten-
wezen, dezaak overgenomen,al-
dus Lusinchi. Zij hebben daden
van vandalisme aangemoedigd.
Daarbij werd grote schade aan-
gerichten werden talrijke zaken
geplunderd en gebouwen ook in
brand gestoken.

Volgens minister José Angel
Ciliberto van Binnenlandseza-
ken is een nationaal plan ont-
dekt voor subversie door de vei-
ligheidsdienst. Debedoelingwas
via agitatie deopenbare orde te
verstoren. De bewindsman
noemde in dit verband Bandera
Roja, een uiterst linkse groepe-
ring. Het is een der weinigezeer
linkse groepen welk Venezuela
kent. Rode Vlag is blijven be-
staan sedert de guerrilla- strijd
welke in de jaren 60 ten einde
kwam in Venezuela. Veel voor-
maligeguerrilla-strijderszijn in
het maatschappelijke leven
geincorporeerd, ook in politiek
opzicht. Zozyn er vooraanstaan-
de congres- leden die een kwart
eeuw geleden actief deelnamen
aan de guerrilla-strijd.

Volgens de minister zijn er
twee voormalige guerrilla- strij-
dersaangehouden. Er zyn in to-
taal achthonderd Molotov-
cocktails in beslag genomen. De-
ze waren kennelijk bedoeld voor
de door de studenten aangekon-
digde protestmars. Deze had
men donderdag willen houden

maar de autoriteiten hebben de
marsverboden methetoogophet
ontdekte plan.

De politie en de veilig-
heidsdiensten zyn in staat van
paraatheid gebracht ter voorko-
ming van ongeregeldheden.
Vierhonderdvanuit Barquisi-
meto overgekomen studenten
zouden volgensdeVenezolaanse
pers zijn aangehouden. In Meri-
da zittennog steeds driehonderd
jongelui vast, zo verluidt in Ca-
racas. Daar is het sinds
woensdagweerrustig geworden.
De politieblijft voorlopig wel in-
tensiefpatrouilleren inbepaalde
wyken van de stad met 190.000
inwoners. Een flink deel daar-
van zyn studenten.

De gebeurtenissen in Merida
hebben tot bezorgdheid geleidin
politieke kringen in Venezuela.
Sinds de democratie vaste voet
heeft gekregen kent men deze
ongereldhedenvan dezeomvang
nietmeer. Oud-president drRa-
fael Caldera noemde het "een
verschrikkelijke waarschu-
wing", want volgens hem liggen
aan deze onrust ernstige oorza-
ken ten grondslag.

Ondankshetverbodvoor beto-
gingen is het toch donderdag-
middag nog tot botsingen geko-
men in Caracas. Dit gebeurde in
de omgeving van de Centrale
universiteit. Daarbij zyn zeker
tien lichtgewonden gevallen. De
politie gebruiktetraangas omde
betogers te verspreiden. Er viel
bij dezebotsing ooknogeen dode.
Een universitaire werknemer
die met sportzaken belast is zou
zo geschrokken zyn van wat hij
zag dathijeen fatale hartaanval
kreeg. Hy bevond zich toen wel
in het universitairecomplex.

Onvoldoende kandidaten voor vorming van alle noodzakelijke commissies

Voetbalbond heeft nieuw bestuur
KRALENDIJK — In de

laatste vergadering van de
Bonaireaanse Voetbal Bond
(BVB) die in de eerste week
van maart werd gehouden,
heeft de bond een nieuw be-
stuur gekozen, waarbij voor-
zitter Carlos Pourier werd
herkozen.

De overige leden van het be-
stuurzijn: Gilbert Antonius, Lu-
crecia Martis, CornelisMontero,
Alipo Goeloe, Prisio Martijn en
Andres Offerman. De taken in
het bestuur zijn nog niet ver-
deeld,behalve dievan devoorzit-
ter. In het nieuwe bestuur ont-
breekt de naam van Carmo Boe-
boei Cicilia die jarenlang deel

heeft uitgemaakt van het BVB-
bestuur, maar momenteel zijn
entree heeft gemaakt inhet poli-
tieke levenvan Bonaire. Tijdens
dezelfde vergadering werden
ook de commissies gekozen. De
financiële commissie bestaat
uit:Imelda Ford,Wilfred Cicilia,
Boy Christiaan, Humphry de
Lannoy en Norwin Pourier. De
commissievan beroep wordt ge-
vormd door: Disiderius Cicilia,
Frits Goedgedrag,Rolando Pou-
rier, Maikel de Jong, Norbert
Cilberie en als plaatsvervan-
gend lid Nico Sint Jago. Gebrek
aan kandidaten maakte het niet
mogelijk datook de anderecom-
missies konden worden samen-
gesteld.

Besloten werd om de in-
komsten van de vereniging we-
derom te veredelen zoals datook
het afgelopen jaar gebruikelijk
was. Het team dat kampioen
weet te worden, kan op zeshon-
derd gulden rekenen; bij de ju-
nioren is dat vierhonderd
gulden.

In de nieuwe competitie zal
vanwege een reorganisatiein de
vereniging deploegvan S.V. Uri
niet deelnemen. Er waren bij de
BVB tien nieuwe inschrijvingen
van voetballende leden, terwijl
bij S.V. Juventus twee spelers
dispensatie hebben gekregenom
in de juniorenklasse te spelen.
Bij S.V. Real Rincon zyn dat er
twee.

KRALENDIJK—Aande mini
marathondieopdeDagvanAru-
ba werdgeorganiseerd ophetvan
deAntillen afgescheideneiland,
namookeen delegatievanBonai-
re deel. Deze delegatie stond on-
der leiding van Boeboei Chirino
en werdfinancieel mogelijk ge-
maaktdoorBonaireBeach-hotel,
TexportenCultimara.De deelne-

mers van Bonaire waren: Mi-
chaelDomacasse, Rinus Berna-
bela, CarlWinklaar, JamesTho-
de en Robby Domacasse. Win-
naar van de 21 km. lange mini
marathon werd de Bonaireaan
MichaelDomacasse(geheel links
op defoto naast leiderBoeboei
Chirino). Een opmerkelijkepres-
tatie ineen sterk veld van lopers.

KRALENDIJK — Vier dagen
langheeft detrainervan deVene-
zolaansejeugdselectie, José Bis-
bal, een cursus gegeven voor de
trainers van het Bonaireaanse
voetbal. Bij deze basiscursus
werden de eerste regels van het
voetbal onder de loep genomen.
Daaraan droeg ook FlFA-
scheidsrechter AubreySealy bij.
Aan hetslotwerden dediploma's
uitgereiktaan degeslaagde trai-
ners. Dat gebeurde in de Hotel-
vakschool doorgedeputeerdevan
Sport,Ernesto Meiaan.Bij defo-
to: de geslaagde trainers met
links FIFA- scheidsrechter Au-
brey Sealy die de arbitrage-
vraagstukken voor zijn rekening
nam, midden met zoontje gede-
puteerdeErnesto Meiaanen vier-
de van rechts devoorzittervan de
BVB,Carlos Pourier.

Nikiboko-centrum
in nieuw jasjemet
medewerking buurt
KRALENDIJK — Ter gele-

genheidvanhetvijftienjarige
bestaan van het
buurtcentrum Nikiboko zal
ereen verfactie worden geor-
ganiseerd om het gebouw
eenseen goedebeurt tegeven.

Daarvoor is medewerkingont-
vangen van de Maduro & Cu-
riel'sBank die denodige materi-
alenin devormvanverfheeftbe-
schikbaar gesteld. Vrijwilligers
van Nikiboko, Sabana en Am-
boina zyn van hartewelkomeen
handje toe te stekenbij de grote
verfbeurt. De werkzaamheden
dieaan het gebouw worden ver-
richt zynbinnen enbuiten.
Zaterdagmorgen omzes uurbe-

ginthet grote gebeuren op Niki-
boko.Omnegenuurzaldemana-
gervan Maduro& CurieFsBank
aanwezigzijnom tijdenshetoffi-
ciële gedeelteeen gallonverfaan
te bieden als symbolisch ge-
schenk voor het totale mate-
riaal.

Veel meer Canadezen, minderAmerikanen

Toerisme gestegen in
februari met 11 procent

KRALENDIJK — Over de
maand februari iser een dui-
delijkeverbetering te zien in
het toeristenbezoek vanuit
Canada. Daaraan zullen de
charters niet vreemd zijn.
Voor heteerst in een zeer lan-
ge periode blijkt het bezoek
van deAmerikanen enigszins
gedaald. De totale stijging
van het aantal toeristen be-
draagt 11 procent.

Hoewel de Amerikanen nog
duidelijk het grootste gedeelte
uitmaken van de bezoekers uit
het buitenlanddieBonaire aan-
doen, is er toch sedert de afgelo-
pen driejaren voor het eerst een
lichtedalingte zien inhetbezoek
van de Amerikaanse gasten.
Niet direct schrikbarend (bijna
tien procent minder,Red.) maar
toch opvallend. Was het aantal
Amerikaanse bezoekers in fe-
bruari 1986 nog 2120, dan blijkt
dat ditjaarhet aantal isterugge-
lopen tot 1910. Ook in januari
zette dézetendenszich voort, zo-
datover deeerste twee maanden
van het jaareen teruggang valt
te constateren van 12,2 procent
en in exacte cijfers van 4348 be-
zoekers in de eerste maanden
van 1986tot3818bezoekers inde
eerste twee maanden van dit
jaar.Canada stijgtgestadig en is
de eerste twee maanden duide-
lijk gestegen, zelfs van 129 be-
zoekers naar 853 bezoekers het-
geen een verheugende ver-
meerdering betekent.Het Duit-
se toeristenbezoekblijft teruglo-
pen. De eerste twee maanden
van 1986was het al niethoopge-
vend met 83 bezoekers, maar af-
gelopen maandfebruari was wel
bedroevendmet32Duitse toeris-
ten. Misschienkan een bezoekje
van gezaghebber en secretaris
twee maal per jaar aan Duits-
land enige verbetering geven.
Baat het niet dan schaadt het
niet. De Nederlanders blijven
komen. Over de afgelopen
maand zelfs een stijging van 61
procent, waaraan de gunstige
koers natuurlijkniet vreemd zal
zijn. De eerste twee maanden
van dit jaarbrachten maar liefst
598 Nederlandsebezoekers hun
vakantie door op Bonaire. Een
verheugende ontwikkeling. Ook
deArubanenblijken deweg naar
Bonaire weer gevonden te heb-
ben. In de eerste twee maanden
van 1986 voelde geen enkele
Arubaan behoefte om naar Bo-
naire te komen. Het aantal be-
zoekers vanuit Aruba was ge-
woon nul. Dat is gelukkig veran-
derden dit jaarkonden deeerste
twee maandenreeds 214 Aruba-
nen geteld worden hetgeenin de
regio ook een gunstige ont-
wikkelingmag heten. Venezue-
la is als vanouds sedert de on-

gunstige koers van de bolivar
een aflopendezaak. Hoeweler de
afgelopen maand toch nog 84
Venezolanen binnenkwamen.
Maar dat kan wel tachtig keer
Ochoa zijn geweest. Het totaal
aantalbezoekers in demaandfe-
bruari was 3040 en in het jaar
daarvoor 2739. Over de eerste
twee maanden geldt voor 1986
een aantal van 5880 en dit jaar
6347, een stijging dus van 7,9
procent.

Sotebo: nieuw
bestuur in
jaar-programma

KRALENDIJK — Het
softballteamvan Bopec heefteen
nieuw bestuur gekozen, dat nu
bestaat uit voorzitter Victor
Ruiz, secretaresse Anita Frans,
penningmeester JohnFrans»trainer Felipe Winklaar, alge-
meen commissaris Frans Soree
en Josephine Piar die depublico,
teitrond Sotebo verzorgt. Inmid-
dels heeft het nieuwe bestuur,
zich alover het jaarprogramma
gebogen. Het wordt een prog-
ramma dat wel in de smaakzal
vallen bij de leden, aldus hetbe-
stuur van de vereniging. Ver-
wacht mag worden dat Sotebo
meer wedstrijden in het extra
sportieve vlak zal organisseren.
Het eerste knock-out- toernooi
zal gespeeld worden onder de,
naam toernooi Aithel Conquet.
In een later stadium zullen
plaats en datum wordenbekend
gemaakt.

. ONDERLINGE HULP, Bijkantoor Willemstad, Curacao.
Art alt in haar Al9emene Verzekeringsvoorwaarden:
15- 'id 4: Bij niet-betaling van de premie en eventuelekosten binnen 60 dagenna vervaldatum

wordt de verzekering als vervallen beschouwd. De vereniging is niet verplicht
verzekeringnemer hiervan schriftelijk in kennis te stellen.—— ..

~ STICHTING ENTIERRO NA CUOTA.
%otn c?mbinat'e Spaar/Verzekering systeem. Door betaling van jeeerste maandelijkse
**dra itermiinen va"a* /-6,- per maand), ben jereeds gedektvoor het volle verzekerings-
"Hte "£"Bovendien zijn jespaarpenningenrente-dragend. Stop jemet betalen, danbehoud je
%£*Beaurende6 (zes) maanden lang, volleverzekeringsrechten. Daarna, behoud jetoch nog""WJ, e*recrrt °P uitkering van hettotaal van jespaarpenningen, plus rente, innatura. Dezecr|ng Kun jeook aanwendenten behoevevan derden.
Öe| Wij hopen, U te kunnen blijvenVOORLICHTEN.
'Ilichtif en één van onze Vertegenwoordigers zal U bezoeken, voor het verstrekken van verdere~'uingen.

\*. STICHTING ENTIERRO NA CUOTA.V^apMleßlvd.4o Tel.: 75277en gedurende24uur: Tel.75390.
~"~~——-^———^^——
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» stockmarket «

NEW YORK STOCK EXCHANGE
Abbott labs. 62 7/8 + 1 IBM 147 1/8 + 7/8
Am.Hcne Prod. 90 1/2 + 1/8 ' Imperial Oil 52 3/8 - 1
Am.Tel.» Tel. 23 1/8 - 1/4 Johnson tJ. 90 1/8 + 1/4
Amoco 79 3/4 + 3/8 Kroger 35 1/8 unch
Archer D. 20 - 1/8 McKesson 36 3/4 - 1/8
Atlantic R. 77 -1 Men* 1 Co. 159 5/8 + 5/8
Canr±>.Red.L. 26 1/4 + 5/8 Mcbil Corp. 47 3/4 - 5/8
Chrysler 53 5/8 - 1/8 NCR Corp. 64 1/2 + 1 5/8
Citicorp 51 - 3/4 Norf.South. 97 5/8 + 3/8
CocaCola 47 3/8 + 1 Philips Ind. 20 3/4 - 1/4
Consol.Nat.G. 38 3/4 + 1/8 North.Tel. 43 7/8 - 1/8
Diebold 59 1/2 + 1/2 Northrop Corp.so 1/2 + 2
Digital Bj. 165 3/4 + 1/2 Pac.First.Fin.2s 7/8 - 1/8
Dupont 112 - 2 1/4 Pfizer 75 + 5/8
East .Kodak 76 3/8 + 1 3/4 Phelps Dodge 30 1/2 - 1/8
Exam 84 3/4 - 3/4 Philip Morris 85 + 1/8
Firestone 35 7/8 - 1/4 Public Serv.E.4o 1/4 - 1/4
Fluor 15 3/4 + 1/4 Quacter 47 + 3/8
Genl.Elect. 105 1/4 - 7/8 RJR Nabisoo 58 1/4 + 3/8
Genl.Mills 52 3/4 - 1/2 «hell Trp.Tr. 79 7/8 - 5/8
GenlJJotors 77 1/2 unch Southern U. 13 3/4 + 1/4
Gulf 1 West. 78 7/8 + 3/8 Texas Instr. 1" 1/4 + 2 1/2
Hecla Mng. 14 7/8 + 3/8 Unisys 105 7/8 + 3/4
Hi.1ton 87 7/8 + 3/4 Unocal 35 1/8 - 5/8
HcmestaJce Mng. 28 5/8 - 1/4 Willam Cos 34 1/4 - 1/4
DOW JONES
Industrials 2299,57 + 12,64
Transportation 945,86 + 9,45
REUTER.

CLOSING MARKET COMMENT MARCH 19,1987
The stock market moved higher today with the Dow ahead
approximately 11.79 points to another record close of
2298.72. The transport and utility indices followed suit,
with big-board gainers outdistancing losers by a moderate
margin. Brokerage issues were strong today. Reynolds Metals,
Minnesota Mining, Carter-Wallace, Cray Research, and Clorox
moved smartly ahead. Some Airline Issues also rebounded from
their recent downdraft. UpOohn, Dupont, Pennzoll , and
Arkansas best were lower today. Drug stocks were mixed. Over
on the Amex, Texas Air led the most acttve list and
surrendered fractionally. The bulls are proving quite
resilient considering that the 2300 level has repelled them
on several recent occasions. This is a truly powerful bull
market overall, subject to occasional short term spills
within a primary uptrend.
E.F.HUTTON RESEARCH.

iöffl MADURO & CIJHIFX'S RANK N.V.
3~4y INVESTMENT DEPARTMENT
feTJ^ij For further information call

Tel. 612511/612991/612294

Koersen Centrale Bank
NOTERINGEN CENTRALE BANK VANDE NEDERLANDSE AN-
TILLEN GELDIG OP VRIJDAG 20 MAART 1987 EN TOT NA-
DER ORDER:

US DOLLAR 1.77 1.79 181
CANDOLLfifi 1.34 1.36 138
PND STERLING 2.79 2.845 2 905 'N€DGLD 85.88 86.60 87 40
SOUVfIR — _ _
ZLU FRANCS 116.30 117.02 117 82
FR FRANCS 28.08 29.18 29 88
DUITS6MAAK 97.17 97.89 98 69
SURGLD — 100.07 102.59
ITUR€ 1.05 1.35 141
AR FLORIN 98.00 100.00 100.20
KOERSEN VAN DE OBLIGATIELENINGEN VAN DE NEDER-
LANDSE ANTILLEN UITGEGEVEN DOOR HET DEPARTE-
MENTVAN FINANCIEN EN GELDIG VANAT HEDEN 20 MAART
1987EN TOT NADER ORDER.

9.75 % OBUGATI€L€NING€N P€fl 85/89 10058
13 % OBUGATI€L€NING€NP€R 86/90 1065212 % OBUGATI€L6NING€NP€R 88/92 10697
10.5 % OBUGATI€L€NING€NP€RI9BB 10145
10.25 % OBUGATI€L€NING€N 1986P€R 1990 10240
HET EFTECTIEVE RENDEMENT OP ALLE OBLIGATIELENIN-
GEN BEDRAAGT 9.33%.
DEAANKOOP VANOBLIGATIELENINGENKAN GESCHIEDEN
BU HETLOKALE BANKWEZEN.

KRALENDIJK - Woensdag
herdachtBibiano Janga het feitdathij25jaargeledenindienstis
getreden van de overheid. Janga
werkte bij deDienst Openbare
Werken (DOW). Samen metzijn
echtgenote en kinderen werd de
jubilaris ontvangen door hetBC
waar hij uithandenvan wndge-
zaghebberAvelino Cicilia de be-
kende enveloppe met inhoud
mocht ontvangen.Behalve defa-milie van de heer Janga waren
ook de beide andere gedeputeer-
denErnesto MeiaanvanDOWen
JoséWinklaaraanwezig.

11AMIGOEJüDflG 20MRflRT1987
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