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■^ARSCHAU— Meer dan 90 pro-Hfte s.Van dePoolse jeugdwil naar het
H^n em»greren, omdat zij goede
H'itii» 11' e sa,ar»SBenen mooie wo-■ j Ben wensen. Datblijkt uiteen on-
■H°kk Van het Nationale Onder-
IW sbui*eauonderduizendjongePo-■ n"11986.H *****■«ül* DELHI — Meer dan 300.000

zijn in India in staat vanBttenH e'd Be'3rac^t om eroP toe te
■ "iel t

dever'c'ezinSenin3Indische
■kie»- ten rustig verlopen. De ver-_\h\ t'?en worden gezien alseen po-
HGjj.jfi'-e'ts- test voor premier

I *****■y^ANILA — Op de Filipijnen is
een kapitein van de

B^Hrt ac'lt gearresteerd in verband
■**ad homaanslag op de militaire

waarvan president Aqui-INwl^gezegddatheteen pogingtot
I "op haar was.H *****I ""omKING— Macao, sinds 1557eenI **inhiBese kolonie- keert °P 20 de'
I \T*' 1999terug onderChineesbe-I Vilj maakte dePortugese am-I Vltu in Pekin 8- Octavio Vale-I "Pivl^ aan het eindevan de be-I «np,ngen overMacaotussen China
I «lis.ortuga»- De kolonie issinds 1979
I "or'?6' Chinees gebied, maar staat
I \ steeds onderPortugees bestuur.I \ Nemers verwachten dat Macao
I 'ijll^eru'n»e tijd na de overdracht
1"ii«-k'esters georiënteerd econo-I C(,j "niodel zalkunnen handhaven.I Mj*B zou net als in Hongkong, inI Si*". et Pan "een and, twee sys-I t)e *"»" ten uitvoer willenbrengen.
■(0 Bt>eelzalen, de helft van de in-I Hd 6" van 'le stadstaat, zullenbe-
I 'eid zo heeft de ChineseI r Deng Xiaopingal verklaard.I , *****I ioj^W YORK —In New Vork zijnI iej,B°chtend 7 dodenen 30 gewon-I to t Bevallen door een brand in eenI 1 ât van 35 verdiepingen in
I le"n aan de Fifth Avenue.
I n *****Ih\7^INg — In de noordchlnese
I '^0f|C'e zijn in januariruim
I d9|. 0 mensen ziek geworden door-
I een kunstmest- fabriek tijdens
I eeft °nderhoudsbeurt chemicaliën in
I 1^61^ 'oosde, waaruit drinkwa-
I "«»> ierdgewonnen. Duizendenmen-
I V?ref»en hoofdpijn, maagpijn enI lèf. cc, maarervielen geenslachtof-
I . *****I loi^NlAL — Vier Amerikaanse
I He^ 6ll z»jn vandaag in de Filipij-
I leeggekomen toen een helicopter
I '1(JeStortte tijdens een oefenvlucht18ee„ Provincie Zambales. Er waren
I a overlevenden.I t *****I Io^ANNESBURG _ Het direc-
I %. at" generaal voor het gevange-
ISg Zen in Z"Afrika heeft zondag
IOti^Bedeeld datallegevangenen metIMiddellijke ingang aan een aid-
I\ v

e' zullen worden onderworpen
Ii»e a°rigeweek een blanke gevange-
I '^eifn de inimuunziekte is over-

I \i) *****|ïB ja^JAMENA — Het leger van
a ~ heeft zondagavond het dorp

laj,g~! Doum veroverd dat de be-
Va»L' kSte land"enluchtmachtbasis
BJaaJ "e°P et grondgebied van
Sm is na Faya-Largeau, in het

'Bde van het»and. De verovering
&r J^otsteoverwinning diehet le-
Het 2

an Tsjaad heeft behaald sinds
"Wtr,lJn offensief ter herovering van

a°orden begon.
K *****KijI^TERDAM — De Belgische

def ] Wacht krijgt assistentie uitNe-
VjY, bij de identificatie van de
St jt°ffersvanderamp metdeveer-
de VJera»dofFreeEnterprise. Het is
SitT 'ingdat^ethergings-bedrijf

ak eind deze week de voor de
*°1k ari hetBelgischeZeebruggege-

ö veerboot weer rechtop zet.
"% ******ijr, 2

AVlV—lsraëlheeftvandaag. op Libanon in 3
St v Ultgevoerd. Daarbij werd een
Vg ka? Pa'estijnse guerrilla- strij-
Nbp^ e zuidelijke havenstad Si-leger?st°okt, zo heeft een Israëlische

°°rdvoerder bekendgemaakt.
**'» z u8°°Sgetuigen in Sidonraak-
v*or,deker 2 guerrilla- strijders ge-

t». *****4*t
Bejjj u 'eider Gorbatsjov begin vol-
«et,/ maand de terugtrekking be-
',BJeoklaakt van de SU troepen uit
Vk Sl°wakije. Dit meldde dit

*6t>s d
de de Washington post. Vol-

i^h J*081 gaathet om een symbo-
-Be^aar met beperkte militaire

*****V^ASHINGTON — De chefstaf
dag WitteHuis,Baker, heeft zon-
vet-.r*eegedeeld geen nieuwe grote
k v e7flnSen meerin deIran- affaire
k^sid achten en hij verklaarde dat
h^aent Reagan volledige greep

°P zijn presidentschap.
*****

WILLEMSTAD-De met na-
me de laatstemaanden sterk ver-
scherpte acties van de verkeers-
politie op Curaqao, lijken nog
meer te zullen worden
geïntensiveerd. Dat zou althans
kunnen worden afgeleid uit het
feit datvanmorgen op deSchotte-
gatweg, politie- functionarissen
bezig waren radar- apparatuur
uit te testen. Deze apparatuur
stelt hen in de gelegenheid de
snelheidvan hetweg- verkeer na-genoegfeilloos teregistreren. Een
toename van de controles, waar-
doorweggebruikers diezich niet
aan de voorgeschreven snel-
heids- regels houden tegen de
lampzullenlopen, kan danook in
de nabije toekomst zeker worden
verwacht.

JERUZALEM — De Buitenland-
en Defensie- ministers Peres en Ra-
binvan Israel hebbenontkenddatde
VShebbengespioneerd in Israelvoor
dePollard- zaakaan het lichtkwam.

Na massale vergiftiging in Venezuela
Nog veertig bejaarden in
levensgevaar: dodental 17

CARACAS — Het dodentalbij de massale vergiftiging
van bejaarden in San Cristo-
bal, Venezuela, is opgelopen
tot zeventien. Veertigbejaar-
denverkeren nogin levensge-
vaar.

Op het ogenblikzoudener nog
117 bejaarden in de ziekenhui-
zenvan deAndes- stadverpleegd
worden aan de gevolgen van de
vergiftiging na het drinken van
een uit mais gebrouwendrankje
dat niet alcoholisch is maar dat
in hetplaatselijke bejaarden- te-
huis werd aangelengd met het
vergif parathion dat wordt ge-
bruiktvoor hetbestrijden van in-
sekten. Het is nog niet duidelijk
hoe en waarom dit is gebeurd.
Maar ophet feest van Sint Josef,
19 maart, werden nagenoeg allebejaarden van het SanPablo- te-
huis, samen met zes religieuzen
die hen verzorgen ziek en moes-
ten opgenomen worden in de zie-kenhuizen van San Cristobal die
als gevolg daarvan nu overvol

zijn. Vooral als gevolgvan de ho-
ge leeftijd der patiënten moet
men vrezen dathet dodental nog
op zal lopen. De gemiddeldeleef-tijd derbejaarden is 82 jaar.Een
105-jarigebewoner van hetSan
Pablo- huis is al overleden.

Volgens hetradiostation Ecos
del Torbes moet nog gevreesd
worden voor het leven vanveer-
tig van debejaarden. Er is deno-
dige medische apparatuur inge-
vlogen naar San Cristobal. On-
der meer beademings- appara-

"éuur. Ook is een aantalspecialis-
ten naar de stad gedirigeerd.De
medische aanpak staat nu onder
toezicht van deregionale direc-
teur van het ministerie van
Volksgezondheid Pablo SalcedoNadal. Van alle bejaarden en
zusters in het bejaarden- tehuis
zijn er zes oudjesen drie zusters
die de dans ontsprongen zijn en
die niet de vergiftiging hebben
opgelopen omdat zij het feest-
drankje dat een ramp- drankje
werd, Masato, niet hebben ge-
dronken.

Vandaag nog overleg met min. Croes
FTA: Concorde casino
wil kennelijk sluiten

ORANJESTAD — In krin-
gen van FTA en de werkne-mers van het Concorde Casi-
nobestaat deindruk datdedi-
rectie van het casino over-
weegt om het casino te gaan
sluiten. De FTA, die niet de-zelfde lijdensweg voor dewerknemers wil gaanals des-
tijds met hetKing Casino zal
vandaageen gesprek met mi-nister van Arbeid, mr. MitoCroes, hebben.

Reeds vorig jaar september
was debestaande cao voor hetca-sino- personeel afgelopen en
werd door de FTA getracht eennieuwecao tesluiten.De directie
van het casino maakte het door
tegenvoorstellen zeer moeilijkomtotovereenstemmingte gera-
ken. Zowerdvoorgesteld de sala-rissen— zoalsreeds inKing Ca-
sino en Americana Casino het
geval is —met dertig tot veertig

procent te verlagen. Het perso-
neelbegreep dater ookhier inge-
leverd moest worden en deed te-
genvoorstellen, waarover nog
steeds overhandeld wordt. Op
het voorstel van de directie om
salarissen te verlagen en werku-
ren te verhogen, liepen de onder-
handelingen spaak. Niet alleen
wees de vakbond FTA erop dat
het personeel in 1986 reeds de
nodige offers heeft gebracht,
maar dat wanneer er offers ge-
bracht moeten worden, dit voor
iedereen geldt. Ook voor de staf
en de directievan het casino.

De directie reageerde daarop
door testellendatnietaan desa-
larissen noch secundaire ar-
beids- voorwaarden van staf en
directie getorndkan worden. In
kringen van de werknemers en
de FTA groeit de mening dat de
directie geen overeenkomst wil
sluiten en plannen zou hebben
het casino tegaan sluiten.

VS WILLEN VETORECHT
President BID wil verlaging rentelasten en nieuwe leningen
Investeringen noodzakelijk voor
economische groei Latijns-Amerika

WASHINGTON-AntonioOrtiz Mena, president van de In-ter-Amenkaanse Ontwikkelings- bank(BID), heeftin zijnope-
nings- toespraak tot de jaarvergaderingvan deze ontwikke-lings- organisatie opgeroepen tot een verlaging van de rente-lasten en nieuweleningenvoor de schuldenlanden Hij verde-digdehetbeleidvan deBID, datdoordeVSbekritiseerd wordtIn haar jaarverslag over 1986 stelt deBID dat deijlden vanLatijns- Amerika de komende jaren omvangrijke nieuwe in-vesteringen nodighebben om voldoende economischegroei tebewerkstelligen en aan hun schuldverplichtingen in het bui-tenland tevoldoen.

OrtizMena verdedigdehetbe-
leid van de BID, dat door de VS
wordtbekritiseerd.De Amerika-
nenzijnvan mening datdebank
niet voldoende voorwarden ver-
bindt aan de leningendiezij ver-
strekt. Mede daarom hebben de
VS een aantal hervormings-
voorstellen gedaan. De VS wil-
len de sternprocedure zodanig
wijzigen dat zij vrijwel het veto-
recht krijgen over alle leningen
die deBID verstrekt. OrtizMena
ontkende datdeBID teveel tege-
moet zou komen aan de wensen
van de ontwikkelings- landen.
Hij meent dat de krediet- prog-
ramma's van debank "zowel ef-
fectiefalswenselijk" zijn.

Afgelopen zondag is een speci-
ale commissie van het bestuur
van de BID er niet in geslaagd
het eens te worden over de her-
vorming van het stemrecht bin-
nen deontwikkelings-organisa-
tie.De commissiezal zich in juni
in Washington opnieuw over de
kwestie buigen.

Ortiz Mena zei verder dat de
Latijns- Amerikaanse landen
niet in staat zijn aan hun ver-
plichtingen te voldoen vanwege
drie ontwikkelingen die zij niet
in hun macht hebben. Het gaat
om de daling van de grondstof-
fen- prijzen, defluctuaties in de
rentetarieven en de verminde-
ring van de particuliere kapi-
taalstroom naar Latijns- Ame-
rika.

Het jaarrapport van de BID
meldt datLatijns- Amerika zich
geleidelijk aan aan het herstel-
len is van de diepe recessie die
hetcontinentsindshet beginvan
de jarentachtigeen aantaljaren
in haar greep heeft gehouden.
Vorig jaarnam hetBruto Natio-
naal Product (BNP) in de La-
tijns- Amerikaanse landen met
gemiddeld bijnavierprocent toe
tegeneen economische groeivan
gemiddeld 3,5 procent in 1985.
De verschillen per land zijn
echter aanzienlijk.

Volgens voorlopige schattin-
gen zaten zes landen boven de
grensvan vier procent: Argenti-
nië, Brazilië, Colombia, Chili,
Peru en Urugauy. Koploper is
Brazilië, waarvan de BID ver-
wacht dat hetBNP in 1986 ster-
ker toenam dan de8,3 procent in
1985. Twee landen, Mexico en
Suriname, maakten vorig jaar
een economische groei door van
ongeveer vier procent. De rest
van Latijns- Amerika scoorde
lager.

Gezien de slechtegangvan za-
ken op de wereld- marktenvoor
bauxiet, aluinaarde en alumini-
um,kreegSurinamedatfors aan
devezien- inkomsten heeft moe-

ten inboeten de raad de indus-
triële sector te stimuleren. De
BIDheeft in 1986een leningvan
6 miljoen dollar toegekend aan
Suriname ter financiering van
een algemeenkrediet- program-
mavoor de industrie.

In het algemeenwerd volgens
hetBID-rapport deeconomische
groei in 1986 veroorzaakt door
een toeneming van de binnen-
landse vraag en een betere be-
nuttingvan deproductie- capaci-
teit. Het zal echter moeilijk zijn
deze situatie in 1987 en daarna
teherhalen, aangezien geen om-
vangrijke investeringen zijn ge-
daan. Het gebrekaan dergelijke
investeringen is daarom de be-
langrijkste belemmering voor
een verdere expansie van de eco-
nomieën in Latijns Amerika al-
dus deBID.

Hetgrootste deelvan het han-
dels-overschot in deregio en een
aanzienlijkdeelvan dekapitaal-
cumulatiewerden gebruiktvoor
schuldbetalingen aan het bui-
tenland. Het BID signaleert
echter dat Westerse landen hun
markten via protectionistische
maatregelen steeds meer af-
schermenvoorpoducten van bui-
tenafen dater vrijwel geen nieu-
we commerciële leningen aan
Latijns Amerika worden ver-
strekt.Onder deze omstandighe-
den is het onduidelijk waar
nieuwkapitaal vandaan moet
komen waarmee binnenlandse
besparingen kunnen worden
aangevuld en investeringen
kunnen worden gedaan ter ver-
grotingvan deproductie- capaci-
teit.

In de periode 1983-85 vloeide
er meer geld weg uit Latijns
Amerika dan er binnenkwam.
De netto negatieve middelen-
overdracht in deze periode be-
droeg gemiddeld meer dan vier
procent van het BNP. Ook in
1986 bleef deze negatieve kapi-
taalstroom groot, hoewel de re-
gio in totaal ongeveer vijf mil-
jard dollar minder aan schuld-
betalingen hoefde te verrichten
als gevolg van de daling van de
rentetarieven.

Om het verlies van kapitaal
van buitenaf te compenseren
hebben veel landen in Latijns-
Amerika aanzienlijke over-
schottenop dehandelsbalans op-
gebouwd. Maar die importver-
minderingheeft volgens de BID
ooknegatievekanten: deproduc-
tie- capaciteit en middelenallo-
catie in de schuldenlanden kan
hierdoornegatiefbeinvloed wor-
den. Bovendien kan het ook ne-
gatieve effecten hebben voor de
handelspartners van de schul-
denlanden omdat een verminde-
ring van de verkoop een bedrei-
gingvormt voor de productie en
werkgelegenheid in de export-
industrieën.

Verder hecht de BID veel
waarde aan uitbreiding van de
socialevoorzieningeninLatijns-
Amerika. Deze zijn sterkaange-
tast door de bezuinigings- prog-
ramma's van deafgelopen jaren.
Het gevolghiervan is dat de"so-

ciale schuld" een term die aan-
geeft dat de sociale behoeften in
steeds grotere mate niet worden
bevredigd, sterk is gegroeid, al-
dus de BID.

Het BID rapport concludeert
dat op twee fronten belangrijke
inspanningen moeten worden
gedaan om Latijns- Amerika in
grotere matete laten deelnemen
aan de wereld- economie, een
proces dat zo kenmerkend was
voor de jarenzeventig. Enerzijds
is hier in het algemeen de ver-
betering en handhavingvan een
systeemvanvrije internationale
handel voor nodig. Anderzijds
moeten de handelsbeperkingen
diebestaan tussen Latijns- Ame-
rikaanse landen onderling wor-
den verminderd.

Ontkent aantijgingen
Oudste congreslid New York
van corruptie beschuldigd

NEW YORK — Mario Biag-
gi, het naar anciënniteit
oudste congreslid van New
Vork City en krachtige te-
genstander in het congres
van de aanwezigheid van
Britse troepen in Noord- ler-
land, ismaandag formeel be-

schuldigdvan corruptie.
In het jongste corruptie-

schandaal waarbij vooraan-
staandeNewyorkse stadspolitici
zijnbetrokken, is metBiaggi be-
schuldigd de voormalige leider
van de Democratische partij af-
delingBrooklyn, Meade Esposi-
to, dietot aan zijnafscheid twee
jaargeleden een van de invloe-
drijkste mannen- achter- de-
schermen was. Biaggi, een ex-
-politieman met een eervolle
staatvan dienstdiede stadsinds
1969 in het congres vertegen-
woordigt, ontkent de aanklacht
en verwacht voor de rechtbank
in eer hersteld te worden.

De 69- jarigepoliticus zou in
1984 een vakantiereisje van
3.000dollarnaarFlorida nebben
geaccepteerd van Esposito, in
ruil voor financiële hulp van de
staat New York, de centrale
regering, de stad New York en
het leger, om een noodlijdende
scheepsherstelwerfin Brooklyn
draaiende te houden. De werf,
Coastal Dry Doek, nu failliet,
was deop twee na grootsteklant
van een verzekerings-
agentschapin handenvan Espo-
sito.

De justitiezegtdat debeschul-
digingen zijn voortgevloeid uit
een onderzoeknaar deDemocra-
tische partij- organisatie van
Brooklyn, aan het hoofd waar-
van, van 1969 tot 1984,Esposito
stond.

Biaggi, die in het congres een
grotendeels uit Italianen en le-
ren samengesteldkiesdistrict
vertegenwoordigt, heeft geful-
mineerdtegen deBritse politiek
in Noord- lerland en hij is voor-
zitter van het lerse stem-
menblok in het Huis van Afge-
vaardigden.Biaggi heefterbij de
VerenigdeStatenaangedrongen
geen wapenleveranties meer te
doenaan deBritse legeronderde-
lendiein Ulsterzijningedeelden
hij heeft geweigerdeen rede aan
te horen die premier Margaret
Thatcher in 1985op eenverenig-
de vergadering van het congres
uitsprak.

PARIJS — Het Oostblok is
hoogstwaarschijnlijk betrokken bijde spionage bij het Ariane- space-
ruimte- centrum. Er werden in ver-band daarmee onlangs 6 mensenaangehouden, onder wie2 Oosteuro-
pese vrouwen. De SU heeft al ont-kend.

*****
MOSKOU — De positie van Polit-
buro- lid en partijchef der Oekraïne
Sjtsjerbitskiwordtsteedsmoeilijker.
De druk op hem wordt steeds groter
zoals blijkt uit de golfontslagenvan
hogepartij- functionarissen.

*****
Steun uit Congres voor gesprek metBaker

Martina met enig
optimisme naar VS

WILLEMSTAD — Premier
Don Martina en minister van
FinanciënLeslie Navarrozijn
gisteren onder optimistische
geluiden naar Washington
vertrokken voor besprekin-
gen met de Amerikaanse mi-
nister van Financiën James
Baker over het te heronder-
handelen belasting- verdrag
met de VS, nadat deregering
diverse brieven van onder-
steuning van Congresleden
ontvangen heeft.

De Antilliaanse delegatie be-
staat verder uit de gevol-
machtigde minister in Was-
hington Harold Henriquez en
Frank Elstak als secretaris. Bij
debesprekingen zal ookde Ame-
rikaanse minister van Buiten-
landse Zaken George Shultz, die
het onderhoudmetBaker na een
interventie van zijn Neder-
landse collega Hans van den
Broek regelde, aanwezig zijn.
Martina lietvoor hetvertrekwe-
ten eèn belangrijke briefte heb-
ben ontvangenvan het vooraan-
staande Congres- lid Dante Fa-
scel en een mede- Congreslid,
waarin het standpunt van een
belangrijke sub- commissie van
het Huisvan Afgevaardigden en
de Senaat wordt gegeven.

Deze brief biedt de Antilli-
aans- Arubaanse delegatie vol-
gens hem meer ruggesteun, en
een ietszwaarder argument wat
tijdens debespreking metBaker
die vermoedelijk morgen
plaatsvindt op tafel gelegd kan
worden. Zoals bekend onderte-
kenden deAntillenen deVS eind
vorig jaareen nieuwfiscaal- ver-
drag, datnog door deparlemen-
ten van beide landen moet wor-
den goedgekeurd. De afspraak
destijds was dat indien de belas-
ting- hervorming (Tax Reform
Bill) waardeVSmeebezig wasin
het verdrag opgenomen voorde-
len voor de Antillen zou onder-

mijnen, men zou onderhandelen
over nieuwe voordelen ter com-
pensatie hiervan. Omdat debe-
sprekingen met het Amerikaan-
se ministerie van Financiën
hierover echter stroef verliepen
isvia Van denBroek een beroep
gedaan op Shultz, dieeen onder-
houd met Baker regelde. Het
gaat hier zoals bekend voor-
namelijk om hetredden wat er
nog teredden valt van devoor de
Antillenzo belangrijke off- shore
sector.

Verstekeling
TAMPA — De wanhopige

telefonische oproep van een
Colombiaanse moeder heeft
in de Amerikaanse stad Tam-
pa een dramatotoplossing ge-
bracht: men heeft nu kunen
vaststellen wie de versteke-
ling was die men aan boord
van een bananenboot dood
heeft aangetroffen in Tampa.
Het is Gair Thurtado uitBar-
ranquilla, dieop deze manier
op negentienjarige leeftijd de
dood heeft gevonden. Hij zou
de overtocht negen dagen
lang hebben doorstaan met
groene bananen te eten en
dronkdaarbij zijn eigenurine
op. De moeder had naar een
kennis in Miami opgebeld
omdathaar zoon nog niet had
opgebeld. Hij had beloofd dat
zo gauwhijin Tampazouaan-
komen hij haar zou opbellen.
Kennelijk wist demoeder dat
hij als verstekeling naar de
VerenigdeStaten wildegaan.
De familieleden hadden van
de vondst van een dode ver-
stekeling gehoord en waren
naar Tampa gegaan om
poolshoogte tenemen. Wat zij
vreesden bleek werkelijkheid
te zijn: Gair had de overtocht
niet levend gehaald.
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Mensen

De heer JOSE MARTIEN her-
dacht onlangs het feit dat hij 25
jaar in dienst isvan deoverheid.
Dat werd uiteraard gevierd in
gezelschap van zijn echtgenote
mevrouw Martien en zijn
dochterMirugia. Verder aanwe-
zig waren het hoofd perso-
neelszakenJohnny Voges en de
heren John Sprockel en Cliff
Christiaan die de jubilaris na-
mens de overheid feliciteerden
en hem de gebruikelijke enve-
loppe met inhoud overhan-
digden.

*****DeAmerikaanse vice-president,
George Bush, heeft op de natio-
nalebegraafplaats Arlington in
Washington een MONUMENT
onthuld voor de zeven beman-
ningsledendievorig jaarjanuari
omkwamen bij de ramp van het
ruimteveer Challenger. "Wij
zullen het programma voortzet-
ten en de grote reizen voltooien.
Wij gaan de opwindende toe-
komst met vertrouwen tege-
moet", zo zei Bush tijdens de
plechtigheid, die door de nabes-
taanden van deruimtevaarders
werd bijgewoond. Het granieten
monument staat dichtbij het
"grafvan de onbekende soldaat"
en draagt een bronzen plaat
waarin de namen van de zeven
bemanningsleden zijn gegra-
veerd. De Challenger ontplofte
vorig jaar januari kort na de
start. Na deramp staakte het
Amerikaanse ruimtevaartbu-
reau NASA alle vluchten met
ruimteveren. De NASA wil pas
begin volgend jaar weer een
ruimteveer lanceren.

Duizenden mensen hebben in de
nacht van zaterdag op zondag
deelgenomen aan de jaarlijkse

STILLE OMGANG door de bin-
nenstad van Amsterdam. Onder
de deelnemersbevonden zich on-
der anderen de bischoppen Bar
van Rotterdam, Bomers van
Haarlem en hulpbisschop Cas-
termans van Roermond. Dit jaar
liepen ookveel jongerenmee. Zij
vertegenwoordigden een tiental
organisatiesuit heelNederland.
De voettochtvindt sinds 1821elk
jaar in de hoofdstad plaats ter
herdenking van een mirakel in
de roomskatholieke overleve-
ring, datzich zou hebbenvoorge-
daanop 16 maart 1345in een wo-
ning aan de Kalverstraat. De
processie verliep zonder inci-
denten.

*****Een vreedzame VASTENAC-
TIE in Woensdrechtvan demon-
stranten tegen kruisraketten
heeft een groepje onbekenden
geinspireerdtotheelwat minder
vredig optreden.Zij gooideneen,
wat de politie noemt "thun-
derflash" naar de wakende vas-
tenden. Het uit elkaarklappen
van dit projectiel, een soort oe-
fengranaat, bracht een flinke
klap en veel schrik teweeg. De
politie heeft de zaak in onder-
zoek.De zaterdag begonnen vas-
tenactie voor de toegangspoort
naar het Amerikaanse deel van
devliegbasis is eeninitiatiefvan
twee mensen uit het
Woensdrechtse vredeskamp. Zij
en deongeveer dertig sympathi-
santen diezich bij henaansloten
konden zich zonderdag overdag
verheugen in deheel watvreed-
zamere belangstelling van de
dagjesmensen. De actie die tot
dusverre door politie en basis-
autoriteiten getolereerd wordt,
zal tot vanavond duren. Het is

niet de bedoeling dat het op vas-
tenmaandag, wanneer het
bouwverkeer naar debasis weer
op gangkomt, ontaardt in een
blokkade. Het enige dat de de-
monstrantenwillen isin gesprek
komen met soldaten en bouw-
vakkers op het militaireterrein.

*****In de St. Paulskathedraal in
Londen heeft zondag de om-
vangrijksteWIJDING van vrou-
welijke diakensin deAnglicaan-
se kerk plaatsgehad. De 71 dia-
ken werden gewijd door de
bisschop van Londen, Graham
Leonard.Devrouwen kunnen al-
le taken van een priester ver-
richten, uitgezonderd het geven
van de zegen, het uitreiken van
de communie en het kwijtschel-
den van zonden. Bisschop Leo-
nard is evenzeer voor vrouwelij-
ke diakensals tegen vrouwelijke
priesters en hij heeft een ernsti-
gebreuk in de Anglicaansekerk
voorspeld als vrouwen priester
zoudenmogen worden. De Angli-
caanse kerk besloot in februari
de weg daarnaar toe in te slaan.
Vrouwelijke diakens worden
sinds 1980 in de Engelse
staatskerk aanvaard. Voor er
eventueel vrouwelijke priesters
komen, zullen nog wel vijfjaar
verstrijken.

Twee a driehonderd gasten van
het HILTONHOTEL aan het
Weena inRotterdam zijn geëva-
cueerd nadat in de hal een ver-
dachtuitziend koffertje was ge-
vonden. De directie vreesde dat
er een bom in zat. De in allerijl
gewaarschuwde explosieven op-
ruimingsdienstontdektedathet
echter ging om een dooreen van
de gasten in de hal vergetenkof-

f'ertje waarin niet meer zat dan
wat paperassen en een zonne-
bril. De geëvacueerde gasten
konden vervolgens een uur na
hun vertrek terugkeren. Dat
hebben depolitie en hethotelbe-
vestigd. Volgens de woordvoer-
der van Hilton sloot de directie
een aanslag niet uit, aangezien
juist dit weekeinde een groot
aantal leden van de Women In-
ternational Zionist Organisati-
on in het hotel verbleef en een
aantaldeelnemers aan het Isla-
mitische congres dat eveneens
ditweekeindein denabijgelegen
Doelen werd gehouden. Hij stel-
de overigens dat het tot de ge-
bruikelijke veiligheids- maatre-
gelen in het Hilton behoort dat
"alles wat los ligt" wordt ge-
controleerd. In verband met de
even gevreesde aanslag sloot de
politie enkele straten rond het
hotel af en leidde het tram- en
bus- verkeerom.

*****De vroegere Griekse stafchef
GENERAAL ODYSSEUS AN-
GELIS dietwintig jaargevange-
nisstrafuitzat voor zijn rol in de
staatsgreepvan 1967dieeen mi-
litaire dicatuur van zeven jaar
tot gevolg had, heeft in zijn cel
zelfmoord gepleegd. Dit heeft de
directievan de gevangenis be-
kendgemaakt. Angelis was 75
jaar. De generaal werd verhan-
gen aan een kabel van het
electrisch licht, gevonden.De ge-
zondheidvan Angelis was slecht
en hij zag ook niet goed meer,
maar hij had geweigerd om om
dieredenen te vragen om gratie,
aldus zijn advocaat. Generaal
Odysseus Angelis diende in Na-
vo-functies nadatAthenelidvan
hetbondgenootschapwas gewor-
denenhijwas souschefvan dede-
fensiestaf toen op 21 april 1967
de staatsgreep plaatshad. De di-
catuur benoemde hem tot haar
chefvan delandmachtstafen be-
vorderde hem later tot generaal
en chefvan de generale staf. Na
het herstel van de democratie in
1974 werdAngelis wegens hoog-
verraad en medeplichtigheid
aan een staatsgreep tot twintig
jaar gevangenisstrafveroor-
deeld.De intellectueel Odysseus
Angelis was als vrijgezel zonder
socialecontacten "getrouwdmet
het leger". "Wellicht de enige
fatsoenlijke figuur in die junta.
Een militairin harten nieren en
een goed vaderlander, die op ze-
ker ogenblik de verkeerde weg
insloeg", aldus enofficierdiemet
Angelis diende in het Midden-
Oosten.

*****De AmerikaansefilmacteurRO-
BERT PRESTON die dehoofdrol
vertolkte in de populaire toneel-
en film- versie van "The Music
Man" is op 68-jarige leeftijd aan
longkanker overleden. Preston
werd op 64-jarige leeftijd na een
reeks filmrollen die hij zelfvoor
een dccl "nauwelijks de moeite
waard" noemde, voorgedragen
voor een Oscar als de homofiele
nachtclubartiest in "Victor/Vic-
toria" van regisseur Blake Ed-
wards, met diens vrouw Julie
Andrews. Hij kreeg het beeldje
niet. Toen van het door Preston
"gemaakte" toneelstuk "The

Music Man" een film vervaar-
digd zou worden, bood Warner
Bros. de hoofdrol aan aan Cary
Grant. "Niet alleen speel ik die
rol niet, maaralsjullieerRobert
Preston nietvoor nemen,ga iker
ook niet naar kijken",hadGrant
gezegd. Preston bleef er hem
dankbaar voor. Nadat Preston
het na bij 40 films kalmer aan
wasgaandoen,accepteerde hij in
1980 een rol in Blake Edwards'
spectaculaire filmkomedie
"5.0.8.". De overleden acteur-
die in 1939 erkenning had ge-
vonden met "UnionPacific" met
BarbaraStanwyck- waseerst ge-
trouwd met actriceKay Felton
en daarna met actriceCatherine
Craig.

*****
China krijgt een ECONO-
MISCHE KRANT op nationale
schaal "The Financial Times".
De vier pagina's tellendekrant
in de Chinese taal verschijnt
voorlopigtweekeer per week. In
1989komt er ook eenengelstali-
geeditie, meldde hetpersbureau
Nieuw China. De krant die
wordt uitgegeven door acht fi-
nanciële instellingen van de
regering, concentreert zich op
"het financiële en economische
beleidvan China, financiële her-
vormingen, theoretisch onder-
zoek en uitwisselingvan infor-
matieop zowel deChineseals de
buitenlands financiële
markten", aldushetpersbureau.
In heteerste exemplaarvan The

Financial Times staat een arti-
kel van Chen Muhua. De presi-
dent van de Chinese volksbank
noemt het uitgevenvan dekrant
van grootbelang"in een periode
van opmerkelijkeresultaten" in
de economische en financiële
hervormingen in China.

*****De 19-jarigeJande JonguitNij-
verdal heeft in Zwolle de eerste
"GOUDEN AUTOGORDEL" in
ontvangst genomen. Het regio-
naalorgaanvoor deverkeersvei-
ligheid in Overrijsel (ROVO)
gaat deze trofee jaarlijksuitrei-
ken aan een inwoner van deze
provincie die dankzij de autogor-
del zonder letseleen auto- onge-
lukheeft overleefd. Jan deJong
sloeg in de nacht van 1 februari
met zijn auto over de kop op de
weg tussen Nijverdalen Raalte.
Hij bleef ongedeerd omdathij de
autogordel droeg.Datzelfde gold
voor zijnvriendin, Petra Polman
(eveneens 19 jaar). De "gouden
autogordel" van Overrijsel is
ontworpen door de beeldend
kunstenaar Norman Hittersay
Burkett.

*****De Enschedesepolitie heeft met
de aanhoudingvan 39 jongelui
uit Enschede in de leeftijd van
zestien tot en met twintig jaar
134 winkeldiefstallen en een
kleine zeventig inbraken opge-
lost. Deze werden in de zomer-
maanden van 1986 gepleegd in
Enschede, Hengelo en Olden-

zaal, aldus een politj.
woordvoerder. Een van de 'i
ders was betrokken bij hond^inbraken. De jongelui opef%
den in groepjes van wissele*^samenstelling. De totaal aa-»C
richte schadebedroeg onge^f
150.000gulden. Volgens deP"^tieis er slechtseenklein deel&
de buit weer boven water i
komen.'
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Torn Poes en de Spiegelaar door Marten Toonder

2141 —Heer Ollie was zó blij metzijn spiegelbeeld,dathij ver-
gatverder te drinken. Hij staardeverheerlijktin hetrimpelen-
de water, trok gezichten, knikte, knipoogde en dompelde
tenslottetevredenzijn gezichtin hetkoele nat.

TornPoes had intussenzijn dorst gelesten hijbeslooteens te
gaankijken hoe dedwerg hetmaakte. Maar tot zijn grote ver-
bazing was het kleine ventje verdwenen en op de plaats waar
hij gelegen had, lageen briefje op degrond.

Metbriebellettertjeswas daaropgeschreven:"Mijn groet. Ik
hebmij inBommel vergist. Het lijkt, dathij alleenmaar schijn
is.In degrondis hijtoch wel iemand. Wanneer iemandiemand
is,kan ik zijn spiegelbeeld nietvasthouden. Daarom verdwijn
ik, want mijn werk is gedaan. Dit is deeerste keer, dat iemand

mijn leven wilde redden. Het is een vreemde ervaring. Jo-
docus".

Torn Poes las het briefje aandachtig en keek toen naar heer
Ollie, dienog steedsover deoase gebogen lagom zijn gezichtte
bekijken.

"Tja, hetis vreemd", mompelde Torn Poes. "Ook kwade din-
gen hebben goede kanten. Wie had kunnen denken, dat heer
Bommel op dezemanierzijn spiegelbeeld terugzou vinden?En
ik heb hem nieteens zo heel erg geholpen! Maar nu moeten we
eens zien hoe we thuiskomen!"

Op dat moment werd zyn aandacht getrokkendoor het ge-
ronk van een motoren toen hijopkeek, zag hij, datereenvlieg-
tuig naast deoase neerstreek.
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Brief aan gouverneur voor zo snel mogelijk ontslag
Naar aanleiding controverse Saba-Sint Eustatius

Badejo stapt op
— Ministervan Onderwijs, Cultuur en Wel-JJUs- Zorg Linda Badejo Richardson heeft vanmorgen haar."tslagbrief ingediendbijdegouverneur, naar aanleidingvan

Controverse over een afspraak tussen Saba en Sint Eustati-jSten aanzienvan vervangingna één jaarvan de minister die,e coalitie- partijen van de eilanden vertegenwoordigt in het,aQinet- Martina.Naar ze vanmorgen verklaarde, iser bij het
vestijds door Saba- Statenlid Will Johnsonaan haar gestelde
*rzoek om minister te wordennooit iets gezegdover deze af-haak, maar achtze hetvoornamelijk geziendeverklaringen
'n Sint Eustatius- Statenlid Kenneth van Putten niet ver-""twoord en tegen haarprincipes nog langer aan te blijven.

v °adejo heeft, naar de Amigoe
i de gouverneurverzocht
J^r ontslag zo spoedigmogelijk
j'^ten ingaan. Afgelopen don-. raag werdtijdens een coalitie-
taad over de hele kwestie ge-

leken. Volgens Saba- Staten-
Vr* Johnsan> die Badejo
f^droeg alsminister, was Van
{?|kn van Sint Eustatius daar-
J Jammer genoeg"nietaanwe-
J>- Johnson heeft de coalitie-

op de hoogte gesteld dat
Y^derdaad een afspraak be-
tjjjnd tussen Saba en SintEusta-. somtrent degezamenlijke be-
T^liing van eenminister, in die

Saba dat het eerste jaar
jj^htdoenen SintEustatiushet
j e^de jaar. Omdatdieafspraak, van een minister
%

ö Volksgezondheid betrof
L^ 1" eerst sprake over was,
Jj't Johnson naar zijn zeggen
hets hierover gezegd toen hij
t"fejo uiteindelijk vroeg minis-

hvan Onderwijs te worden.. "'j werd er echter door Statia
J* herinnerd dat de afspraak

elke minister die zij geacht
fel?er samen aan e wijzen zou
fi.yen, en dus ook voor Badejo.
.J zei tijdens een coalitie- ver-
gal ring een beroep te hebben
v /*aan op Badejo om tot aan de
b ''kiezingen van 22 mei op de

Ver»winden aan te blijven, zo-
7''fen daarnazou zoeken naar
V °plossing van hetprobleem.
v" duttenhad echter laten we-

ten de kwestie van een minister
voor Sint Eustatius tot inzetvan
de verkiezingen te zullen ma-
ken, en na de verkiezingen alles
te zullen doen om een eigen mi-
nister te benoemen. Hij was wel
bereid "to let her ride out the
elections". Johnson zei tot zijn
spijt te hebben moeten bevesti-
gen dat er een dergelijke af-
spraak bestond, maar, zo zei hij,
"afspraak is afspraak".

Hijbetreurde hetdat de minis-
ter ondanks zijnverzoek om aan
te blijven bekendmaakte dat zij
voornemens was haar ontslag in
te dienen. Hij zei haar telefo-
nischnogmaals gevraagdteheb-
ben die beslissing te heroverwe-
gen, en vond het jammer dathet
zover had moetenkomen. Hij zei
verderBadejo van Sint Maarten
gevraagd te hebben als minister
omdat hij uitging van eenheid
van de Bovenwindse eilanden.
"Ik had iemand van Saba kun-
nen aanwijzen, maar nam haar
vanwege haar deskundigheid op
hetgebied. Ik wasen benvan me-
ningdatdeAntilleneen landzijn
en elk van de eilanden een be-
roep kan doenop iemandvan een
andereilandomminister tewor-
den", aldus Johnson, die ver-
klaarde vooral dankbaar te zijn
voor het goede werk van de mi-
nister bij de introductievan En-
gels als voertaal op Saba in het
onderwijs.

Badejo wilde vanmorgen in
eerste instantie nietveel zeggen,
maarontkendehet indienenvan
haar ontslag niet. Ze was van
mening dat het nietcorrect was
verklaringen af te leggen alvo-
rens de gouverneur haar ont-
slagbriefhad kunnen lezen,
maar zag in dat het nieuwsover
haar ontslag niet meer te stop-
pen zou zijn. Badejo zei niet te-
teleurgesteldte zijn, omdaternu
eenmaal een afspraak blijkt te
bestaantussen Sabaen SintEus-
tatius. Wel vindt zij het kwalijk

datniemand haar bijhetverzoek
om minister te worden iets hier-
van heeft gezegd. Gezien de
controverse die inmiddels over
haar positie is ontstaan acht ze
het echterniet verantwoordelijk
nog langeraan te blijven.

Ze beaamde datbepaalde ver-
klaringen van Van Putten over
haar persoon en zijn stellingdat
ze nog even "mocht" aanblijven
maar hetna deverkiezingen zou
zijnafgelopen,eenrol hebben ge-
speeld bij haar beslissing. Ook
Johnson kon slechts zeggen dat
men na deverkiezingen zou"kij-
ken wat er kon worden gedaan"
als zij aanbleef. "Dat is niet cor-
rect en druist tegen mijn
ethische principes in,"aldus Ba-
dejo, die voor morgen een
persconferentie aankondigde
waarin ze meer in details wil
gaanomtrent de gangvan zaken
en haarbeweegredenen.

afspraak metbetrekking tot een
"deel-portefeuille" voor de twee
kleinereBovenwindse eilanden,
nimmer tijdens de formatie aan
de overige coalitie- partners be-
kend wasgemaakten hetomeen
strikt interne overeenkomst
ging tussen Saba en Sint Eusta-
tius. Dat als gevolg daarvan een
controverse was ontstaan, dietot
gevolg had dat minister Badejo
zich genoodzaakt had gevoeld
haar ontslag in te dienen, werd,
aldus een zegsman, ten zeerste
betreurd.

Berichten over een mogelijk
vertrek van Badejo deden zoals
bekendreeds enige tijd deronde.
Die ontlokten aan verscheidene
instanties op met name onder-
wijs- gebied, grote bezwaren.
HetdoorministerBadejo gevoer-
deonderwijs-beleid, zou dooreen
mogelijk vertrek van de be-
windsvrouween het noodzakelij-
kerwijs zich moeten inwerken
van haar vervanger, danigwor-
den verstoord, luidde de vrees.
Op de regering werd dan ook de
afgelopen weken bij herhaling
een beroep gedaan, te voorko-
men dat de minister zich zou te-
rugtrekken teneinde om partij-
politieke redenen een afgevaar-
digde van Sint Eustatius deze
portefeuille over te dragen.

Binnenhetkabinet wordt ove-
rigens niet voorzien dat hetver-
trek van minister Badejo enige
gevolgen zal hebben voor de be-
staanderegerings- coalitie. For-
meel, zo verklaarde vanmorgen
een zegsman tegenover de Ami-
goe, was binnen deregering het
opstappen van de bewindsvrou-
we nog niet bekend. Benadrukt
werd bij deze gelegenheiddat de

WILLEMSTAD — Onlangs
vond deexpositie plaats van ont-
wikkelings- materiaal dat door
de studenten van de kleuter-
leidster- opleiding vervaardigd
is. De expositie zalwaarschijnlijk
ook op Bonaire gehouden wor-
den. Óp defoto: een overzicht van
de aanwezigen en enkele van de
werken.

Aanhouding
f j^'LLEMSTAD—Een 30- ja-
a&e man werd door de politie

nadat hij betrapt
j, s toen hij probeerde bij een
Y^ken- firma te Scharloo een
t^ kl flessen sterke drank weg
o^men. Hij werd voor nader
Ov

(lerzoek aan de recherche
7^gedragen.

Directeur APK:

Stopzetten opleiding voor
kleuterleidster is funest

WILLEMSTAD — Het
steeds weer moeten stopzet-
tenvan dekleuterleidster- op-
leidingvanwege een over-
schot aan kleuterleidsters is
funest voor de continuïteit
binnendeopleiding."Ergaat
elke keer een stukje
mankrachtenknow-howver-
loren."

Dat bracht directeur Syg-
mundMontesantvan dePedago-
gische Academie op Curacao
(APK) onlangs naar voren tij-
dens expositie van de studenten
van dekleuterleidster- opleiding
van zelf vervaardigd ontwikke-
lings- materiaal.

In de maand juni zal na vijf
jaar weer examen worden afge-
nomen voor watbetreft deze op-

leiding waaraan 14 studenten
hebben deelgenomen. Helaas
was ook dezeopleidingweereen-
malig, zo bracht directeur Mon-
tesant naar voren. Hijbetreurde
hetfeit datdeopleidingelkekeer
moet worden stopgezet omdater
een overschot aan kleuter-
leidsters is. Dat is niet bevorder-
lijk voor de continuïteitvan de
opleiding, zo meent de APK- di-
recteur.

Montesant pleitte voor het be-
houd van mankracht en know-
how binnen de APK. Hiervoor
moet denascholingopgestructu-
reerde wijze en op continue- ba-
sis op ganggebrachtworden. Op-
leiding en nascholing dienen
hand in hand te gaan.

De expositie die door de APK-
directeur geopend werd, stelde
het ontwikkelings- materiaal
ten toon dat door de studenten
zelfvervaardigd is. De bedoeling
is dat de studenten zelf ervaren
welke problemen aan de ver-
vaardiging verbonden zijn.
Daarnaast moeten zij het mate-
riaal uitproberen bij de begelei-
dingvan kleuters. Door structu-
rele en tijdsproblemen kan dit
systeem nietbij allevakken toe-
gepast worden, zo werd naar vo-
ren gebracht. Overigens zal ge-
tracht worden deexpositie ookop
Bonaire ten toontestellen omdat
ookBonaireaanse studentenaan
de opleiding hebben deelge-
nomen.

Inverband met aangekondigde ontslagen
Landsbemiddelaar wacht opbericht Spritzer-bond
Jn^LLEMSTAD— Waarne-
*""«" .'andsbemiddelaar Lo-
H Ja is inafwachting van be-

Van **e Spritzer en
Cj^ann- bondenBTSF en
8m over zijn mogelijke in-
gj^keling na de aankondi-
b^van dedirectiedatin ver-
t»e J~ "netreorganisatie- plan-O °ntslag voor zon 35
V^ wordt aange-
84jeaIïd. Hoewel de ontslagen

reerBt eenkwes*ie van het
SO JYrtement van Arbeid en
IfyjJa'e Zaken zijn, was de
hij betrokken

en afwachting van het
*el ?an'satie-rapport stop-
ifen te cao- onderhandelin-

"■"s.en aareen eventuele
g'8 voor bemiddeling.

Ve ,a 'S bekend werd vorige
Suij bericht dat Spritzer en

voornemens is een
'H ]w'werknemers te ontslaan,
({^j kader van een nodigereor-ji:0 )^aticvan het metfinanciële

a men kampende bedrijf.
t-atj.I"Locadia verklaarde is hij
Wd ven Beweest bij de onder-
lig e'ingen ter vervangingvan
"W°r'g ver'°Pen cao- Die on-
°l(Je n^elirigen leidden tot de
<W van een protocol
V6u n aantalpunten waarover
Wd eens wera- Ten aanzien
lliBs

e andere punten werd na
ï °mst van de lancls" be-

besloten de huidige
\I .or te 'aten lopen en eenre-
"lif "J|satie-rapport waartoe de
t«Wa )f °Pdracht hadgegeven af

eP
C

' z°dater meerconcre-
bekend zouden zijn.

Dat rapport werd begin deze
maand naar de bonden, de
landsbemiddelaar en het de-
partmentvan Arbeiden Sociale
Zaken gezonden. Volgens het
rapport is hetnodigomhetperso-
neels- bestand terug te brengen
van 150 naar 111 werknemers.
De directieheeft dewerknemers
laten weten dat men voorne-
mens is volgens de wettelijke
procedure hetontslagaan tevra-
gen voor zon 35 werknemers.
Hiertoe moet binnen enkele da-
geneen lijst met de namen naar
het departement van Arbeid en
SocialeZaken worden gezonden.
De vakbonden hebben middels
een communique geprotesteerd
tegen de handelwijze van de di-
rectie, diegeen overleg zou heb-ben gepleegdmet devakbonden.
Voorts zou men verschillendeaantallen ontslagen hebben ge-
noemd, en ontslag- brieven heb-
ben gestuurd naar werknemers
van afdelingen waar eerst geen
ontslagenzoudenvallen. De bon-
den zijn van plan de beslissing
aan te vechten, en menen dat hetondertekende protocol hierbij
houvastbiedt.

Volgens Locadia hebben debonden vrijdag op informele ba-
sis contact met hem opgenomen
en hem om advies gevraagd. Zij
zouden in het weekeinde moge-
lijke alternatieven bestuderen
om eventuele stappen te bepa-
len, en daarna contact met hem
opnemen om tekijken ofmen om
zijn bemiddelingzalvragen, het-
geen totvanmorgen nog niet ge-
beurd is. Locaida kan zelfook op

basisvan defeiten de directieen
debonden voor een vergadering
bijeenroepen, op basisvan deaf-
spraken bijhet stopzetten van de
cao- onderhandelingen. Hij zei
echter eerst te willenafwachten
wat de bonden van plan zijn.

In douane-gate affaire
Anastatia vreest bezoedeling
naam onschuldige autoriteiten

WILLEMSTAD — Het Sta-
tenlidKarold Anastatiavindt
dater duidelijkheid moetko-
men over de vermoedelijke
deelnamevan een"hogeauto-
riteit" aan de zogenaamde
"douane- gate"affaire. Deva-
geberichtenhieroverin de lo-
kale media, brengen schade
aan autoriteiten die er niets
mee te maken hebben omdat
getracht wordt te achterha-
len on. welke hoge autoriteit
het gaat.

De zogenaamde "doüane-
gate" affaire die inmiddels al
aardig wat stof heeft doen op-
waaien, blijft een actueel onder-
werp. Zo ook besloot Statenlid
Harold Anastatia in de pen te
klimmen over dit onderwerp en
stelde hij de minister van Justi-
tie een aantal schriftelijke
vragen.

Anastatia maakt zich zorgen
over recentelijke publicaties
over de "douane- gate" affaire
waarin gemeld wordt dat een

"hoge autoriteit"hiermee te ma-
ken zou hebben. Een onderzoek
van het Statenlid heeft inmid-
dels uitgewezendat geen van de
ministers in het huidigekabinet
bedoeldkunnen worden.

HetStatenlidwil echter weten
of door de minister van Justitie
aleen onderzoek is verrichtnaar
aanleidingvan deze geruchten.
Indien dat gebeurd is, vindt
Anastatia datbeter publiekelijk
bekend gemaakt kan worden
aver welke autoriteit het gaat
omdatnu veel onschuldige men-
sen het risico lopen dat hun
naam in discrediet gebracht
wordt tijdens depogingenvan de
mediaom te achterhalenom wie
het gaat.Bovendien wil het Sta-
tenlid weten ofer actie is onder-
nomen om dit in de toekomst te
voorkomen.

Indien er door de minister
geen onderzoek is ingesteld, wil
Anastatia weten waarom dat
niet gebeurd is en of de minister
voornemens is alsnog een onder-
zoek in te stellen.

Piano en orgel
weggenomen

WILLEMSTAD — Op klaar-
lichtedagwerdenvrijdagbij een
barvan de Trupial Inn een orgel
en een piano weggenomen. Naar
de diefstal wordt een onderzoek
ingesteld.

Slaapkamer-inboedel
uit woning gestolen
WILLEMSTAD — In een wo-
ning teBrakkeput Abao werd in
de nacht van donderdagop vrij-
dag door inbrekers een flinke
slaggeslagen.De inbrekers, van
wie elk spoor ontbreekt, gingen
ermet hetcomplete slaapkamer-
meubilair vandoor en namen
eveneens stereo- apparatuur
mee. De recherche heeft dezaak
in onderzoek.

Situatie veel ernstiger dan cijfers aantonen

PNP streeft maar integraal plan
ter bestrijding werkloosheid

WILLEMSTAD — Gezien
het feit dat de werkloosheid
op Curacao naar alle
waarschijnlijkheidveel gro-
ter is dande cijfers aantonen,
is deoppositie- partij PNP de
meningtoegedaan dat de be-
strijding van de werkloos-
heid snel en doeltreffend
dient te worden aangepakt.
Belangrijk daarbij is dat ka-
pitaaldat momenteelnaarhet
buitenland vloeit, lokaal
wordt geinvesteerd en dat er
gewerkt wordtaan een diver-
sificatie van de lokale eco-
nomie.

Dat bracht woordvoerder Er-
win Koense die zich kandidaat
gesteld heeft voor dePNP bij de
komende verkiezingen, in het
radioprogramma van dezepartij
naar voren. Er bestaan verschil-
len van mening over hoeveel
werkloosheider op het eiland is,
aldusKoense, geblekenis inmid-

delswel dathetaantaldatbij Ar-
beid en Sociale Zaken als
werkzoekende staat ingeschre-
ven, veelkleiner is danhet echte
aantal werklozen. De PNP
maaktzich veel zorgen over deze
gangvan zaken. De toenemende
criminaliteit, ouders die hun
kinderen van school houden en
prostitutie geven allen een indi-
catie van hoe erg de situatie is.

Er moet dan ook op korte ter-
mijn een inventarisatie ge-
maakt worden over hoe groot de
werkloosheidop Curacao is en in
welke sectoren de meeste
werkzoekenden te vinden zijn.
De problematiek moet dan aan-
gepakt worden door middel van
een integraal ontwikkelings-
plan, aldus Koense, waarbij
centraalmoet staan datkapitaal
dat nu nog naar hetbuitenland
afvloeit lokaal geinvesteerd
wordt en dat de economie gedi-
versifieerd wordt. Gebleken is

immers dat dehuidige economie
op een aantalpilaren steunt, zo-
alsdeALM, deCDM, deolieraffi-
naderij en het toerisme. Mocht
een van deze pilaren wegvallen
zijn de gevolgenextra groot om-
dat de klap bijna niet is op te
vangen.

De PNP heeft danookvertrou-
wen inkleine en middelgrotebe-
drijven, daarbij kunnen arbeid-
splaatsen geschapen worden en
ditkan de economieverstevigen,
zo meent de PNP. Om Curacao
daarnaast concurrerender te
maken invergelijking metande-
re landeninhetCaribisch gebied
zou de Vrije Zone- wetgeving
herzien moeten worden zodat
ook de binnenstad hierin opge-
nomenkan worden,aldusenkele
aanbevelingen die volgens de
PNPin het integralebeleidsplan
terbestrijding van dewerkloos-
heid opgenomen dienen te
worden.
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Pinochet-aanhang begint "kruistocht"

Politici in Chili dringen
aan op vrije verkiezingen

SANTIAGO —By de oppo-
nenten van het huidige mili-
taire bewind in Chili blijft
men aandringen op een cam-
pagne voor vrije verkiezin-
gen.Daar staat tegenover dat
onderdeaanhangvan demili-
taire regering een actie op
gang is gekomenom generaal
Augusto Pinochet als de eni-
ge kandidaat aangesteld te
krijgen voor de presidents-
keuze van 1989.

De kwestie van vrije verkie-
zingen is weer inhetmiddelpunt
van de belangstelling gekomen
als gevolg van uitspraken van
admiraal Jose Toribio Merino
dielid isvan deregerings-junta.
Dit is in het militair geregeerde
Chili hetorgaan datalseen soort
romp- parlementfungeerten dat
bestaat uit de commandanten
van de leger- onderdelen en de
Karabijn- politic. Deze juntazal
ook de kandidaat stellenvoor de
presidents- keuze van 1989,
waarna de Chilenen bij referen-
dum daaroverhun zegjekunnen
doen.

De Nationalepartij welke ide-
ologisch gezien rechts georiën-
teerd is en die aanvankelijk de
militaire juntagedwee volgde
heeft nu een andere opvatting.
Men is het niet eens met Merino
die van politieke partijen en zo
nietveel moet hebben.Deze ma-
rine- officier heeft namelijk als
zijnmening gegevendathethou-
den van vrije verkiezingen voor
depresident en hetparlement in

tegenspraak is met de wens van
de bevolking waar men geen be-
hoefte heeft aan directe, vrije en
geheimeverkiezingen. De Nati-
onalepartijkanzich in dezeanti-
democratische houding niet te-
rugvinden. Menvindt dathet de
marine-chefalleente doen is om
eenvreedzame overgangnaar de
democratiede grond in te boren.

De secretarisvan deRadikale
oppositie- partij Ricardo Navar-
rete vindt dat hetnutoch weltijd
is dat deregering een paar stap-
pen onderneemt om "ernstiger
kwalen te voorkomen". Men
moet ook met initiatieven ko-
men om de grondwet aan te pas-
sen, zegt hij. De Christendemo-
cratische partij is voorstander
van "vrije en schone verkiezin-
gen", zoals is voorgesteld door
een groep van vooraanstaande
Chileense persoonlijkheden die
zichverzetten tegen hetplanvan
Pinochet en zijnvrienden om in
1989met slechstéénpresidents-
kandidaat "verkiezingen" te
houden. Volgens de marine-
commandant is detijd tekort om
alles te regelen zodat in 1989
vrije verkiezingen gehouden
kunnen houden.

De jeugdbewegingvan de Na-
tionale vooruit- bewegingwelke
achterhetmilitaireregime staat
heeft "een kruistocht" aange-
kondigd om te bereiken dat Au-
gustoPinochet in 1989 de enige
kandidaat is voor het presi-
dentschap. Want, zo menen deze
jongeren, Pinochet "vertegen-
woordigt het nationalistische
gevoelen van de Chilenen". Pi-
nochet is sedert de staatsgreep
van 1973 onafgebroken aan de
machtgeblevenenheefthet land
metharde envaak bloedigehand
geregeerd. Als hij inderdaad
aanblijft in 1989 dan betekent
dit dathij bij levenen welzijn tot
1997president van Chili blijft.

AFGELOPEN DINSDAG
WERD op Sint Eustatius een
boutiquegeopend doorMarianne
Fitzsimmons en Jana Morrison,
dievorig jaarbeslotenditsamen
te doen. Met de zogenaamde
'blockprint- maakten zijontwer-
pen voor katoenen stoffen. Jana
verwerkte diestoftot jurken,hes-
sen, tassen, portemonnees en
muurhangers.Marianne maakte
ook pentekeningenen lietdaar in
de States ansichtkaarten van
drukken, ook T-shirts bedrukt
met diezelfdepentekeningen met
voorstellingen van Statius. Men
kreeg toestemming een stukje
grond tepachten, wat niet groter
isdan300squarefeet. PeterMor-
rison maakte daareen zeventien-
de eeuws West-Indisch gebouw
van, wat heel mooi in de
stadskern past. Jana: "Het is de
bedoeling datde mensenop Stati-
us, die bijvoorbeeld houtbewer-
ken en sieraden maken,
handwerken e.d., dit naar de
winkel brengen zodat het ver-
kochtkan worden.Bij defoto: Ja-na en Marianne voor hun bouti-
que: 'A hole in the Wall-.

Lift
ORANJESTAD — Bij het

Bucaneers restaurant werd
politie - assistentie gevraagd
voor stenengooiers. Tw
mannen hadden met stenen
gegooid omdat zij geen lift
kregen. De mannenbleken de
gebroedersMc. tezijn, dieon-
der invloed verkeerden. Om
verdere problemen te vermij-!
denkregen zij ditmaal welI
een liftdochvan depolitic, die
hen naar hun woning te j
Noord bracht.

Poging brandstichting
PHILIPSBURG — Eén van de

leerkrachtenvan deSt. Maarten
Academy ontdekte 's avonds op
een lessenaar vlak bij het raam
(waar enkele shutters ontbre-
ken) verbrand materiaal.De les-
senaar zelfwas ook gedeeltelijke
verbrand. Derecherche werd ge-
waarschuwd en heeft dezaak in
onderzoek.

Elem: telefoonboek
eind maart klaar

PHILIPSBURG — De tele-
foondienst van St Maarten (TE-
LEM) heeft bekend gemaaktdat
het telefoonboek voor 1987 we-
gens onvoorziene techinische
moeilijkhedennognietgereed is
gekomen.Verwacht wordteven-
wel, dat de abonnees het nieuwe
boek eind maart zullen ont-
vangen.

Toeriste door hond gebeten
PHILIPSBURG — Een vrou-

welijketoeristP.S. werdgebeten
dooreen hondtijdens een wande-
ling doorGuanaBay. Zijzocht de
eigenaarvan dehondop,maar de

man was niet thuis. Daarna
meldde ze zich op de politie-
wacht, waar men haar naar het
hospitaal stuurdevoor een injec-
tie tegen hondsdolheid.

Met internationale deelname
FOCUS: cultureel
festival in augustus

PHILIPSBURG — Er zijn
op Sint Maarten alvoorberei-
dingen aan de gang om een
groots cultureel festival, FO-
CUS {Festival OfCulture Un-
der the Sun), te organiseren
van 1 tot 9 augustus 1987.

Alleen al van de Verenigde
Staten zullenongeveer zeventig
beroeps- artiesten hieraan deel-
nemen onderleidingvanprof. dr.
Richard Long van de Universi-
teit van Atlanta. Hoogtepunten
zullen zijn: verschillende
workshops over literatuur,
kunst, toneel, muziek en dans
geleid door experts op deze ter-
reinen. Er zullen ook verschil-
lende concerten zijn, kunst- ten-
toonstellingen en theater- pro-
ducties. Deelname aan de
workshops is gratisen staatopen
voor hetpubliek.

Bijzondere gasten op dit festi-
valzullenonder meer zijn: inter-
nationaal bekende schrijvers als
Maya Angelou en Derek Wal-
cott, wiens stuk «Pantomime»
ten tonele gevoerdzal wordenen

waarvan insiders hoge ver-
wachtingenkoesteren. Er zullen
gasten zijn van de Nederlandse
Antillen, St. Kitts, St. Thomas,
Antigua, Jamaica en andere ei-
landenvan hetCaribischgebied.
De voornaamste sponsor van
FOCUS is OKSNA, het orgaan
van culturele samenwerking
tussen alle eilandenvan de Ne-
derlandseAntillen.

Optreden voor jeugd, bejaarden, gehandicapten

Jazz-groep naar St Maarten
PHILIPSBURG — Begin

april zullen er enkele jazz-
concerten worden gegeven
opStMaarten,georganiseerd
door het departement van
Cultuur en de St Maarten
JazzFoundation, waarvan de
heerHankSchutvoorzitteris.

De jazzgroep staat onder lei-
dingvan deberoepsmusicus Red
Balaban, dieeen huisbezit in de
Low Lands en verschillende ma-
len per jaar op St maarten ver-
toeft. "Maar dan zit ik meer op
hetwater om tevissen danophet
land", aldus de heer Balaban, die
metvele beroemdefigurenuit de
jazzwereld heeft samengewerkt
zoals Eddy Condon, Herb Hall,

Vie Dickenson, en de gevierde
clarinetspeler Joe Muranyi, die
zichook in het gezelschap zal be-
vinden, en die gedurende vijf
jaar samenwerkte met Louis
Armstrong. De derdeman in het
trio dat in april St Maarten aan-
doetisde gitaristWayne Wright.

Hettrio zal twee workshops in
jazzmuziekgeven op de middel-
bare scholen, het Milton Peters
College en de St MaartenAcade-
my.Bovendien zal er een concert
zijnvoor de oudenvan dagen en
de gehandicapten in het Zuster
Basilia Centrum in South Re-
ward. Het trio zal gedurende
haar verblijf op St Maarten
optreden in verschillende lokale
restaurants.

Grote antidrugs
-actie
op St Maarten

PHILIPSBURG — De Li-
onsclub van Sint.Maarten
heeft een intensieve actieon-
dernomen om het drugspro-
bleemaantepakken doortien
dagen lang de bevolking
voorlichting te geven. Daar-
toe heeft men uitgenodigd de
heer George Brown en me-
vrouw Rosalind Mohr, die
beiden verbonden zijn aan
het departement van Drug
andAlcoholAddiction, Town
ofHempstead, New York.

Een hele dagwerd uitgetrok-
ken om te werken met
leerkrachten van de basisscho-
len, en een andere dag voor de
leerkrachten van de middelbare
scholen. Op de middelbare scho-
len zelf zullen ook workshops
met deleerlingenworden gehou-
den, terwijl er in de avonduren
enkele malen lezingen zullen
zijn voor andere belangstellen-
den. Deze campagne werd geo-
pend door gezaghebber mr. ing.
Ralph Richardson tijdens een
bijeenkomstvan de drie service-
clubs,Lions,Rotary enKiwanis.

Illegalen slaags
met elkaar op straat

PHILIPSBURG— Twee man-
nen waren in een gevecht ver-
wikkeld op deBush Road, waar-
bij een van hen ernstig gewond
raakte aan het hoofd. Zij werden
beiden naar de politiewacht
overgebracht, waarna degewon-
de in hethospitaal moestworden
behandeld. Beiden bleken bui-
tenlanders te zijn die illegaal op
het eiland verbleven. Ze werden
vastgehouden, nadat ze een offi-
ciëleklachttegen elkaarhadden
ingediend. De autoriteiten zien
uitnaar een gelegenheid hen te-
rug te sturen naar hun landvan
herkomst.
Blue Army-leider
op St Maarten

PHILIPSBURG —De voorzit-
ter van de wereldbondvan Fati-
ma, die meer dan25 miljoen le-
den telt over de gehele wereld,
mgr. Constantino Luna, was
voor een tweedaags bezoek op
Sint Maarten. Voor die gelegen-
heid werden bijeenkomsten ge-
organiseerd voor de jeugdin de
namiddag en voor volwassenen
in de avondom hen te interesse-
ren voordebewegingvan deBlue
Army, diezich wilrichten opeen
leven meer overeenkomstig het
Evangelie met als speciale inzet
voor dewereldvrede.

REPARiuu
c^ë^7fe-^_MAKELAARS IN ONROEREND GOED/'—=£*££] REAL ESTATE BROKERS

TE KOOP
* COMMERCIEEL GEBOUW

Nassaustraat nr. 75
* WOONHUIS

Washington nr. 63
* WOONHUIS

Santa Cruz nr. 288 A
* WOONHUIS

Pos Abao nr. 31
* COMMERCIEEL GEBOUW

Noord nr. 124.
Voorbezichtiging geiieve een afspraak te maken met
één van onze vertegenwoordigers.

Tel.: 24443/22775/21333_ van 1 tot 5 uur p.m.
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I ARUBA DAILY
ENTERTAINMENT I

I _\*tgssv^\^^^^
0 _Z*^n Presents. HELDOVER AFTER 18BK3WEEKSn ~" AMUSTDONTMISSIT
0 JOHNNYPORAZZO tw^^wtown
5 and A FRIENDLY FUN FILLED SHOW FOR EVER* I
X SUPERNOVA A PERFORMER IN LEAGUE WITH
a Two Shows iliahtlV TOM JONESOR FRANK SINATRAv i wo snows mgnuy thebestofthegreatentertamers iy (except Mondays) featuringthebigbandsoundofour'n-
X Stellaris Supper Club ternatonalorquestra mtely at the
A ninm»r«how' 9 00 n m ARUBAPALMBEACH HOTEL AND CASMOA uinnersnow. s.uu p.m. Rembrandt room- showtimessopm.
Q Le Club Lounge oancingfinefooo-mooeratelypriced
J) Showtime: Midnight 12.00 -nocover-no min.$ HappyHourjaily nJ__ZSSSSSSS&^
A 6.30 p.m. -7.30 p.m. _
\ Gezellige sfeer, goedeservicevindt Uin

b RESTAURANT

\ Wij verwachten U voor lunch (12.00-3.00), HAP--8 PY HOUR(6.00-7.00) of dinner (18.00-23.00).8 Telefoon 22977of 27833.
Boulevard I Boulevard\ Theatre ..

1

I TODAY TODAY
at 8:15 p.m. at 8:45 p.m.

I^Hh-I-IE _ffl

B ArT,r,M ,«, ' COMEDY 18yrs.
ö ACTION 18yrs. , __.

L Drive -In —TODAY LOS
a, B 3op m marcados

ACTION 18yrs. -
looooccooooooooccocooeoocoooocooooooooog^

rProbiema kv bo aparatonan,
instalashonnan elektriko, air-
co, frigidaire, stoof digas, èts.

Bel 34828
D JO FARRO

Ponton 107A J

ARUBA
Papiaments, Spaans, En*
gels, met conversatie.
De lessen worden 's avonds
gegeven in Julianaschool te
Oranjestad voor kinderen
en volwassenen.

\DMIJSQUIN, teL 28058

/WAARSCHUWING
De commandant van de
marinierskazerne Savaneta
maakt bekend dat er op
dinsdag 24 maart 1987 van
07.00 tot 13.00 uur een oefe-
ning handgranaatwerpen ge-
houdenzal worden op Califor-
nië. Er zal gebruik worden ge-
maakt van explosieven. Het
onveilig gebied aan landzijde
zalworden afgebakend metro-
de vlaggen en waar-
schuwingsborden. J

_^_r^vv__i_m_^?Am _^f
AK*t__W*Mr

_JÊ§$ÊEr verzekering

Kr op SDaar'ïan'(
Wr boekjes is een

speciale en unieke
service van Caribbean

W Mercantile Bank N.V.
Uitsluitend op uw verzoek,

zonder extra kosten. Voor
meer informatie bel 2311"

of kom langs-
"*■

êGOBIERNODIARUBA
ANUNCIO

GOBIERNO Dl ARUBA tarecorda pueblo di Aruba di e siguiente servicio-
nan cv ta cay bao encargo di REINIGINGSDIENST.

TAREANAN y FACILIDADNAN
1 . RECOGE SUSHI Dl CAS (huishoudelijkafval).

Un bez pa simantruck di sushi ta pasa recogé basura naturcas dentur
bario.

2. RECOGE SUSHI EMPRESARIAL (bedrijfsafval).
Tapasa recogé e sushi di un empresa, tienda of pacus, segünconbeni .

3. RECOGE CADAVER DI ANIMALNAN.
Tapasa recogé animalnan morto ariba peticion di cualkierciudadano of
via Central di Polis.

4. RECOGE SUSHI GRANDI (grofafval) OF
OTRO DESPERDICIO Dl CURA. (tuinafval)
Ariba peticion di e habitante di un cas ta pasa recogé e sushi grandi y
sushi di cura.

5. SERVICIO PA CHICA BEERPUT Dl CAS (feacaliën).
Casnan cv no ta conecta aribacloaca (riool) publico, ta haya servicio pa
chica e pos ariba peticion.

6. TRABAONAN DI LIMPIEZA DIARIO
(schoonmaakwerkzaamheden).
a. Barimento di cayanan di Oranjestad y San Nicolas.
b. Recogé sushi y desperdicio den barionan, canto di caminda, ariba

beachnan y lugaman turistico.
c. Saneamento di terrenonan publico.
Tur e trabaonan di limpieza aki ta necesario, pasobra continuamente
bentamento illegal di sushiof desperdicio aribacamindapublicota tuma
lugar.

TUMA NOTA:
1. Limpiezadicloacanan(rioolnan)yturtrabaonancutaconcerniesaki

ta cay bao encargo di Rioleringsdienst di Obranan Publico.
2. E personal cv ta pasa recogé sushi di cas no automaticamente ta

recogé sushi di cura y sushi grandi.
Pa recogimientodi sushi di curae habitante di cas mester yamaypidi
pa tal servicioofpasapersonalmente na oficina di Reinigingsdienst.

3. Sushi industrial (industrieelafval) ta cay bao di propio responsabili-
dad di ecompaniaindustrial y no ta worderecogé doordi Reinigings-
dienst.
(P.e.: compania petrolera, productonan quimico,construccion etc.)

PA CUALKIER SERVICIO OF MAS INFORMACION, POR YAMA NA TE-
LEFON 24700 PA SERVICIO PABAO Dl BRUG Dl SPAANS LAGOEN V
NA TELEFON 45080 PA SERVICIO PARIBA Dl BRUG.

Servicio di Informacion.

( r—^-i

ARUBA TRADE & INDUSTRY ASSOCIATION
ARUBAANSE VERENIGING VOOR HANDEL EN INDUSTRIE

CONVOCATION
For the Annual General Membership Meeting

Date: March 31,1987
Time: 7:30 p.m.
Place: Meeting room of Aruba Chamber of Commerce

and Industry building.
Zoutmanstraat 21, Oranjestad.

Note: Names of candidates for the Board (supported by
at least4 members)can be postulated bythemem-
bership and submitted in writing before March 20,
1987.

Should the required percentage of 25% of the
membershipnot be present at 7:30 p.m., the meet-
ing will then be closed. A second meeting will be
called at 8:00 p.m. During the second meeting
legally valid decisionscan betaken irrespective of
the number of members present.
(Const. Art. 18).

v J



ARUBA AGENDA

(Amigoe): 08.00-12.00/""0-17 30 uur;zaterdag gesloten.

24333 (drie lijnen).

jj*spoedgevallen na kantoortijd: 21639,
p?5O en 22316.
99eboy: 127-849.

**'-k. nr. 248-1 Barclays Bank.

EKErtjes verschijnen op dinsdag en|3t*9 en kunnen iedere dag tussen 08.00-
JJ/14.00-17.00 uur worden opgegeven,
jT^eop zaterdag. Alleen zoekertjes, die
?rr»aandag en donderdag voor 10.00 uur
r**" zijn, kunnen de dag daarop (dus

en vrijdag) verschijnen.

100.

WMCENTRALE (brand/ongelukken):

fcsCOFENtJN-EVARD THEATER
I^s uur GettingEven (18 jr.).
!Jl?4suur Jumpin'JackFlash (18 jr.).

'vE-IN:2o.3ouurLosMarcados (18 jr.).

iJ'CAS (nachtdienst)
Cjobrug: Oduber, tel.: 21780.

brug: San Lucas, tel.: 45119.

(VUTREGELING DOKTORENJJJestad, Madiki,Tanki Flip, Noord, Tanki
tatert, Paradera en Sta. Cruz: dokter E.tY^ba, Sta. Cruz 56, tel.: 25666.
j?Chiquito, Savaneta en San Nicolas:
"J^'K. Vieira.viaCentroMedico San Nico-

'el.: 48833.

JITGELEKRUIS: Oranjestad: tel.: 23168;
lj°^: tel.: 23425;Santa Cruz enParadera:
lv*B2BB/25543; Savanetaen Brazil: tel.:
J?0/48301;San Nicolas: tel.:45906; Da-
Jj:tel: 29008 (wijkgebouw), 24444(kan-

(^°f brandgevallen, ongelukken of
k* of ander ongeluk gelieve

op te bellen,tel.: 115)

JJ^ANDAG: 13.00-15.00 Take two (li-

£■ 18.00 Starfleet; 18.30Larry Kingy«, 19.15This week in Japan(CNN);
i^O The world tomorrow; 20.00 Tele-gas; 20.30 Haroldsportshow; 21.00JNinternational hour; 22.00 Dynasty;

Showbiz today; 23.30Sluiting.

J^SDAG: 13.00-15.00Take two (live);
y °0 Sunshine Factory; 18.25Variete-
""iete; 19.15 Actualidad; 19.45 Pa un
J*>a sigur; 20.00 Telenoticias; 20.30j_Jre of things: «Ice lovers»; 21.00?^ international hour; 22.00 Murder,. ijwrote: «Funeral at fifty mile»; 23.00%vhi7 today; 23.30 Sluiting.

B§ENifHT INFORMATION CENTER: dage-
ywopendvan 07.00-20.00uur; na 20.00

formaties via verkeerstoren.

W SERVICE CENTER (Oranjestad):
C*"urperdaggeopend(alleen geslo-
<Lar> zondag 20.00uur totmaandagmor-

°7oouur).
kJ ter HORACIO oduber hospi-
'ijj(tel.: 24300):bezoekuren 15.00-15.45

■*-19.30 uur.

CTESTANTSEKERKDIENSTEN:2O.OO
in dekleine kerk.

(AA-klasse): 20.00 uur
Cb°r° vs Richmond - Elias Mansur
T»ark.

Pleidooi voor
lander Plaza di

18di maart

fcJ^ANJESTAD — StemmenL n 'n bepaalde kringen op om
!^0rgen, datnu het Plaza 18 di
Sm-^ *s omgedoopt inPlaza Be-
\h '-roes, elderseen Plaza 18di

<^art aan te gaan leggen. Dit
'fy^der meer in de omgeving

J*et Bestuurskantoor moe-
*cL men- I" deze kringen be-
\ °^wt men 18maartvoor Aru-
V.ps een belangrijke datum.

er»d jaar is het veertig jaar
|^ tfen datAruba deeerstestap
\ L2iJn vrijheidzette toen wij-
Uson A Eman bij deRTC in
\ aa8voor deeerstemaal de
Csen van Aruba in een motie

bracht.

Snel achterhaald

ORANJESTAD — Om één
uur in de ochtendreed te Ja-
buribari een auto tegen een
telefoonpaal enkwam vervol-
gens tegen een tuinmuur tot
stilstand. De muur werd op
verschillende plaatsen be-
schadigd. De bestuurder reed
door doch had vermoedelijk
niet in de gaten datzijn nurn-

| merplaat was achtergeble-[ ven. Hierdoor kon de politie
dewagen opsporen, die tePa-
radera in een tuin werd ge-

I vonden. De auto was bescha-
J digd, doch de chauffeur wasj niet thuis. Om halfvier in de
t ochtend werd de chauffeur

8.8. (26) te Paradera aange-
houden. Hij had geen rijbe-
wijs en verkeerde licht onder
invloed van alcohol. Na ge-
hoordtezijnkreeghijeenpro-
cesverbaal en zal tezijnertijd
de rekening van zeventien-
honderd florin schademoeten
betalen.

Inspectie van Lago
op Whiteford-verzoek

ORANJESTAD — Met Eas-
tern Airlines zijn op Aruba aan-
gekomen de heren Deal Gibson
en Homer, experts van de O'N-
eill and Gibson Inc., die in
opdracht van de Whiteford-
groep deLago komen inspecte-
ren. Aangenomen wordt dat het
bezoek verband houdt met de
mogelijke ondertekening van
een overeenkomstvan de White-
ford- groep met deregering van
Aruba over demogelijkeherope-
ningvan deLago.

Per 1juli 1987
Wathey verlaat
overheidsdienst
PHILIPSBURG — De leider

van de Democratische Partij op
Sint Maarten, dr. A.C. Wathey,
heeftbekendgemaaktdathijwel
zal meedoenmetdekomende Ei-
landsraads- verkiezingen, maar
dathijmet ingangvan 1 juli1987
niet meer zal functioneren als
adviseurvan hetBestuurscolle-
ge, daar hij als ambtenaar we-
gens hetbereikenvan deleeftijd
van zestig jaar de over-
heidsdienstzal verlaten.

St Patricksdag
op SM

PHlLlPSBURG—Hetjaar-
lijkse feest van de patroon
van lerland, St Patrick, gaat
ook op Sint Maarten niet on-
gemerktvoorbij.

Erzijn danwel geenoptochten
door de straten, zoals New York
ofDublin, maar in deWest Indi-
an Tavern in de Frontstreet ko-
men alle toeristen, die lers bloed
in hun aderenhebben stromen,
bijeen en dan wordt er naar har-
telust feestgevierd. Groene T-
shirts, hoofdbedekkingen en
klaverblad- versieringen zijn
niet meerweg te denken van de-
ze altwaalf jarenoudetraditie op
Sint Maarten, waarvoor muzi-kanten uit lerland waren over-gekomen om de viering luisterbij te zetten methetbespelenvan
een grote verscheidenheid aan
instrumenten.

Arubadag op
Sint Maarten

PHILIPSBURG- Woensdag
18 maart vierde de Arubaansekolonie op Sint Maarten hunDag van Vlag en Volkslied. Om
zes uur was er een speciale Eu-charistie- viering in het kerkjevan Simpsonbay, waarna eeneenvoudigeceremonievan zeven
tot acht uur in de Copacabana
Club te Simpsonbay volgde. Nadeze plechtigheid, waar uiter-aard het Arubaanse volksliedniet ontbrak, bleef men nogfeestelijkenkele uren bijeen.

Ega bedreigd
PHILIPSBURG-Een poli-tiepatrouille werd naarSimpsonbay gedirigeerd, waar

een echtelijke ruzie was uitgelo-penineen vechtpartij. De vrouwR. verklaarde dathaar man Cgedreigd had haar te zullen do-den. De politie onderhield deman aangaande zijn gedrag enwees hemer opdatditnietdema-nier is om problemen op telossen.

Drugshandelaar krijgt
conform eis twee Jaar

ORANJESTAD—Conform de
eis van de officier veroordeelde
de rechter vrijdagmorgen E.D.
tot twee jaar gevangenisstraf
met aftrek van voorarrest. Hij
werd beschuldigd dat hij verdo-
vende middelenverkocht. De po-
litie kreeg tips van mensen, die
bij verdachte gingenkopen. Bij
huiszoeking werd geen verdo-
vende middelen gevonden, maar
wel een grote hoeveelheid geld.

ZAKENVARIA
VAN MEVROUW Majorie Ver-
meer- Luidens van Aruba Moda
wordtvernomen dat Aruba Mo-
da een uitnodiging ontving om
opvrijdag 27 maart aanwezig te
zijnbij de openingvan een nieu-
wewinkelcentrumopSintMaar-
ten: New Amsterdam. In ver-
band met de opening wordt een
«Model of the Caribbean»- wed-
strijd gehouden. Aruba Moda,
dieop ditgebied een uitstekekde
naam heeft, werd verzocht ie-
mandvan Aruba te sturen. Alle
eilandenvan deAntillen enAru-
ba nemen deel. Eén van de prij-
zen voor de winnaar is vijfdui-
zend dollar. Besloten werd dat
Giovanka Croes, vanAruba Mo-
da, Aruba zal vertegenwoordi-
gen. Voor Bonaire gaat Lisette
Rijna, een Bonaireaanse die op
het ogenblik studeert aan de
Arubaanse Hotelvakschool in
hetBushiri Beach Hotel. Ze ver-
trekken samen volgende week
donderdag naar Sint Maarten.

Dief verraadt
zichzelf

NOORD — De johgeman,
die in Ferminsbar had inge-
broken, kwam nietver omdat
hijzoveel gestolenhad, dathij
het niet kon dragen en opviel
bij een bewaker, die hem aan-
hield.De jongemanhadzeven
sloffen sigaretten,negenpak-
jessigaretten en eenkrat met
24 flessen bier, twee flessen
rum, zeven flessen
Anysdrank, een fles whiskey
en veertig sigaren. Het feest
datde jongemanP.K. gepland
had, ging niet door. Hij werd
aangehouden en voor verder
onderzoek ingesloten.

Op 5 april alle
aandacht voor
drugsproblematiek

ORANJESTAD — Zondag 5
april zal een specialedag worden
waarin op velerlei gebied aan-
dachtwordt gevraagdtegen ver-
dovende middelen in de ge-
meenschap. Er zullen sportieve
en sociale activiteiten zijn, die
's morgens om vijfuur reeds te
Boca Grandi beginnen. Deelge-
nomen wordt door mariniers, de
Wielerbond, IDEFRE, de
Windsurfing- organisatie, depo-
litie, Arubus en de geestelijk-
heid. De heerHarold deMiranda
treedt op als coördinator.

Onvoldoende aandacht voor socialeproblematiek gemeenschap

Simar: voortvarendheid geboden ten aanzien
Pensioenfonds, Georganiseerd Overleg

ORANJESTAD — Namens
de commissie van Beheer en
toezicht van de vakbond van
leerkrachten, Simar, vraagt
Burney Every zichafwaar de
regerings- commissies blij-
ven voor het Pensioenfonds

en het Georganiseerd
Overleg.

Zij haalt aan datbij landsbes-
luit van 16 januari 1987 deze
twee commissies werden aange-
kondigd. Eén met als taak de
regering teadviserenover de op-
zet van een in te stellen Pensi-
oenfonds voor overheids- perso-
neel, alsmedevoor hetpersoneel
in dienstvan overheids- stichtin-
genen overheids- nv's. De twee-
de commissiezal alstaak hebben
deregering teadviserenover een
nieuwe structuur van het Geor-
ganiseerd Overleg in ambtena-
ren- zaken, inhoudende: overleg
met de door deregering erkende
vakbonden over aangelegenhe-
denvan algemeenbelang voor de
rechtstoestand van overheids-
personeel en het personeel in
dienstvan het gesubsidieerd bij-
zonder onderwijs. Deze commis-
sies zouden binnenzes maanden
—dusvoor 16 juliaanstaande —het advies gereed moeten heb-
ben. We zijn nu twee maanden
verderen decommissies z^jnniet
eens geïnstalleerd,aldusEvery.
En dit terwijl de diverse instan-
ties waaronder de Simar, sinds
geruimetijddenamen van verte-
genwoordigers in deze commis-
sieaan deregering hebben door-
gegeven.DeSimarvraagtzich af
waarop gewacht wordt. Zowel
metbetrekking tothetPensioen-
fonds als tot het Georganiseerd
Overleg nieuwe stjjl is voortva-
rendheid geboden. Aanvragen
voor pensioen- gerechtigde
dienstblijven liggen: in gevallen
datgoedkeuring van de gouver-
neur nodig is, is niet duidelijk
van welke gouverneur diegoed-
keuring moetkomen, onderdeel-
genoten in het huidige (Antilli-
aanse) Pensioenfonds bestaat

twijfelomtrentrechtszekerheid.
Hoe is alles geregeld gedurende
de periode na 1 januari 1986?
Ruim tweehonderd aanvragen
voor financiering van hypothe-
ken op huizen zijn ingediend en
worden niet beantwoord, laat
staan gehonoreerdenz.

Een onaanvaardbare situatie,
aldus vervolgt de Simar, waar-
aan zo snel mogelijk een einde
gemaakt dient te worden. Geor-
ganiseerd Overleg met de vak-
bonden wordt niet gepleegd, ter-
wijl er zoveel rechtspositionele
zaken aanhangig zijn gemaakt,
zoals Algemene Ziektekosten-
regeling, Sohdariteits- belas-
ting, vakantie- uitkering, pro-
moties, periodieken enz. Tot slot
dringtdeSimarer in zijnverkla-
ring bij de regering op aan nu
snel te handelen. Er gaat teveel
tijd verloren hetgeen onnodig is
omdat daardoor belangrijke za-
ken blijven liggen. Naast hetbe-
vorderen en deontwikkelingvan
onze teruggelopen economie
moet deregering aandacht be-
steden aan desteeds groter wor-
dende sociale problematiek bin-
nen onze gemeenschap. Deze
taak wordt volgens de Simar nu
verwaarloosd. Het aan het werk
zetten van de twee commissies
kan hier onder meer verande-
ring ten goede brengen. Rege-
ring het woord is aan U, aldus
Simar.

INHETPAND aan deHendrik-straat, waarin voorheenCarnaby
Boutique gevestigdwas, werdza-
terdagavond de Escape cocktail
lounge geopend. De cocktail
lounge, diebeheerd wordtdoorde
herenRaymond Richardson en
Ruben Hernandez, werd(ziefoto)
geopenddoordeheerXavier Wol-
ter van de Caribbean Mercantile
Bank.

Arubaanse delegatie
voor overleg
in Washington

ORANJESTAD — De Aru-
baanse minister van Financiën,
Armand Engelbrecht, vertrekt
morgen naar Washington verge-
zeldvan directeur derBelasting,
mr.R. Tshong, enhoofd vanBui-
tenlandse Betrekkingen, Tico
CroesMA,voor hetvoeren vanfi-
nanciële besprekingen met de
Amerikaanse minister van Fi-
nanciën, James Baker. Dit ge-
beurt tezamen meteen delegatie
van de Nederlandse Antillen on-
der leiding van premier ir. Don
Martina. Gesproken zal worden
onder meer over de kwestie van
offshore- maatschappijen en de
daarbij optredende belasting-
problemen door besluiten van
hetAmerikaanse Congres.

Otty Olivieira (AVP):

Slechte Aruvendroom
is nu

ook voorbij
ORANJESTAD — Meer

dantien jaarlang werden be-
lastingcenten gepompt in het
vatzonderbodem van deAru-
ven, aldus verklaarde AVP-
StatenlidOtty Olivieira in het
AVP- radioprogramma.

Ondanks het feit dat miljoe-
nen in de Aruven werden ge-
stopt, werd door de vorige rege-
ring weinig gedaan om in deze
orde op zaken te stellen. Hetre-
sultaat was dan ook dat de drie
Aruven- hotels in slechte condi-
tiekwamen teverkeren met alle
gevolgen vandien. Uitvoerig
stond het Statenlid stil, omdat
ook deze slechte droomvoorAru-
ba voorbij is nu het Palmbeach
Hotel en het Americana Hotel
niet alleen verkocht werden,
maar ook nog uitgebreid zullen
worden. Duidelijk blijkt hieruit
het vertrouwen dat investeer-
ders in Aruba hebben gekregen.
Hij haalde daarbij verschillende
projectenaan omte bewijzendat
deogen van definanciëlewereld
ook opAruba gerichtzijn.

Hopelijk komen er beroepsmensen in leiding

FTA: nog vele vragen bij
Americana onbeantwoord

ORANJESTAD — De FTA
tal opnieuw met ministervan
Toerisme, Don Mansur, en de
directievan deAruven dever-
koop van het Americana Ho-tel gaan bespreken omdat er
volgens de FTA nog vele on-
beantwoorde vragen zijn.

Ofschoon denieuweeigenaren
de cessantie enz. zullen overne-
men, wordt nu toch van een
proeftijd van zestig dagen ge-
sproken. De FTA- voorzitter
Pontilius wees er op dat we de-
zelfde situatiekrijgen als bij de
andere Aruven- hotels, die op-
hielden tewerken opAruba toen
debelasting-vrijdomwasafgelo-
pen.Wij hopen datAmericana al
zijnschuldenaan deoverheidbe-
taalt alsmede de ingehoudenbe-
lastingen van het personeel. In
ditverband haalde deFTA- voor-
zitter aan dat in geval van Sun
Casino tijdens het gesprek met
deministervan Financiënbleek
datmaanden lang geen ingehou-
denbelastingen noch socialever-

zekeringen waren betaald. De
FTA wil dit bij de verkoop van
Americana weer niet opnieuw
ervaren.

Tenslotte hoopt deFTA- voor-
zitter dat de nieuwe beheerders
beroepsmensen aan de leiding
zullen zetten en niethandelt zo-
als Americana, welke maat-
schappij steeds weervan mana-
gersveranderde.

Bijeenkomst in
kader Pastoraal
Plan Aruba

SAN NICOLAS — In het ka-
dervan hetpastorale planAruba
wordtvolgende weekzaterdagin
het Teresia Center te San Nico-
lasvan negen uur 's morgens tot
één uur in de middag een ver-
gadering gehouden. Er zal een
openings- toespraak zijn, waar-
na algemene inlichtingen wor-
den gegeven, verslag wordt uit-
gebracht van de verschillende
parochiële groepen en evaluatie
vanhuntaak. Zoalsbekend heeft
deze bijeenkomst ten doel, inge-
volge het Plan Pastoral, om het
werk in de verschillende paro-
chies oppastoraal gebiedte coör-
dineren. Voorts moet met de
evangelisatie in onze tijden met
zijnvele veranderingengoed ge-
analyseerd worden voordat tot
een pastorale visie kan worden
gekomen. De coördinatiegroep
Plan Pastoral Aruba verwacht
datalle leden volgende week za-
terdagaanwezig zullen zijn.

Nog geen besluit
over weghalen boot
bij Boca Grandi

ORANJESTAD — Minister
CharroKelly lietin Telenoticias
horen dat nog geen beslissing is
genomen of de gezonken schuit,
diein Boca Grandi ligt, nu weg-
gehaald zal wordenof niet. Des-
tijds werd wel een aanbesteding
gehoudenvoor hetweghalenvan
het gezonken vaartuig, doch er
zouden stemmen opgaan dit
maar te laten liggen, aangezien
anders het strand van Boca
Grandi schade zou kunnen oplo-
pen. Er wordt nu geëvalueerd
wat er met deze schuit gaat ge-
beuren.

MEP-leider Oduber:
Nog steeds luchtvaart
-problemen

ORANJESTAD — De
luchtvaart- problemen tus-
sen Aruba en de Antillen du-
ren voort. Dit is de conclusie
van een verklaring van MEP-
leiderNelson Oduber, dieuit-
voerig ingaat op de vroegere
moeilijkheden.

Dit ondanks het tekenen van
een protocol in Nederland en de
gesprekken diemet deCuracao-
se bewindslieden plaatsvonden.
Wij hebbennu toch wel sterk de
indruk, aldus Nelson Oduber,
dat de regeringen van Aruba en
deAntillen naast elkaarpraten.
Een feit staat vast datminister
Bermudez opdeknieën naar mi-
nister Leo Chance op Curagao
moet gaan. De problemen duren
voortenbeidevolken lijdeneron-
der, aldusMEP- leiderOduber.

Op initiatiefAPA
Workshop over
kleuter LO

ORANJESTAD — De Aru-
baansePedagogische Acade-
mie (APA) organiseert op 25
en 26 maart een speciale Li-
chamelijke Opvoeding-
workshop voor de mentoren
van de APA- studenten van
hetkleuter- onderwijs. De
workshop staat onderleiding
van de docent Lichamelijke
Opvoedingvah deAPA, Rob-
byFalcony.

Doel van de workshop is over-
eenstemming te brengen in de
wijze van aanpak van de licha-
melijke opvoeding van kleuters
in verband met de praktijk- be-
geleiding en beoordelingvan de
APA- studenten in dit vak. Ge-
sproken zal worden.over:
leerstof- indeling, lichamelijke
opvoeding van de studenten,
kleuter- gymnastiek, kleu-
terspel en kleuter- ritmiek.
Voorts planning, realisatie en
evaluatieder lessen Lichamelij-
ke Opvoeding. Het geheelwordt
afgerond metpraktische sessies
voor de deelnemers. De deelne-
mers ontvangen na afloop een
map met elevante documentatie
alsaanvulling op het geheel. De
studie- bijeenkomst is in het
APA- complex.

Aruba biedt 18
miljoen voor OGEM.
aandelen in Elmar

ORANJESTAD — Aan de di-
rectie van de electriciteits-
maatschappij Aruba, Elmar, zal
door de Arubaanseregering een
offerte worden overhandigd om
voor de85% aandelenvan de El-
mar een bedrag van achttien
miljoen florin te betalen. Dit
werd gisteren tijdens vergade-
ring van de Ministerraad beslo-
ten. Hetbetreft hier deaandelen
die vroeger in handen van de
OGEM warenen dietekoop wer-
den aangeboden. Destijds zou-
denplannen hebbenbestaandat
een lokale maatschappij, die
hiervoor opgericht werd, deze
aandelen zou kopen. Doch dit
ging niet door. Nu doet de Aru-
baanse regering een bod op die
aandelen.De offerte werdinmid-
dels bij Elmar ingediend en ge-
wacht wordt op een antwoord
van Elmar.

Hoofdprijs Sportlotto
blijft groeien

ORANJESTAD — De hoofd-
prijs van de Sportlotto,
’.26.890.90, is in de pot geble-
ven. De trekking hadplaats af-
gelopen zaterdag. Niemand
bleek devier nummers 12-29-15-
-19 te hebben geraden.Detweede
prijs, groot ’.6.353,75 werd ge-
wonnen door 51 deelnemers, die
ieder’.124,60zullenkrijgen.De
hoofdprijs zal — naar schatting
van de Lotto- administratie —volgende week ’.38.000,- be-
dragen.

Drugs in wasgoed
voor gedetineerden
aangetroffen

ORANJESTAD —Deaanhou-
ding geschiedde van een man,
die probeerde in wasgoed van
een der gedetineerdenverdoven-
demiddelen het Huis van Bewa-
ring binnen te smokkelen. Een
oplettende bewaker, die zoals
voorgeschreven het Wasgoed in-
specteerde, ontdekteineen broe-
kriem een hardvoorwerp, datbij
nader onderzoek verdovende
middelen bleek te zijn. Er werd
directalarm geslageneneen ver-
der onderzoek ingesteld. Onder
meer of dit deeerste maal was of
dathet reeds eerder gebeurde.

Rory Arends:
Op Berlijnse
beurs zijn veel
contacten gelegd

ORANJESTAD — Uit de
verklaring van de directeur
van het Toeristenbureau, dr.
Rory Arends, blijkt dat tij-
dens de Toeristenbeurs in
Berlijn Aruba weer goede
contacten heeft weten te leg-
gen, zoals afgelopen jaren
reeds het gevalwas.

Ditmaal werdenook contacten
gelegd met Oostenrijk, Italiëen
Zwitserland. Ook heeft Aruba
aandacht voor de Scandina-
vische landen, welke aandacht
volgend jaar zal worden opge-
voerd omdat uitdeze landennog-
al wattoeristen kunnen komen.
Hierbij wordt ook gedacht om
toeristen uit Europa via routes
als Miami, Caracasen San Juan
naar Aruba te brengen. Op ver-
schillende anderebeurzen, zoals
in Spanje, Milaan en de vakan-
tiebeurs in Utrecht, is Aruba
eveneens actief.

Verwacht wordt dat in april /
meibesprekingen metreisagen-
ten enKLM zullen plaatsvinden
om te spreken over de mogelijk-
hedenin 1988 tegen acceptabele
prijzennaar Aruba tereizen. Dr.
Arends stelde dat Aruba meer
stoelenvan deKLM beschikbaar
wil hebben. "We blijven vragen
tot we ze krijgen".

Minister CharroKelly:

Campagne op
komst voor schoonhouden

Aruba
ORANJESTAD — Er zal

een uitgebreide campagne
komen om de bevolking te
motiveren Aruba schoon te
houden.Aldus ministerKelly.

In dit verband wees hij erop
dat de politie nu reeds streng
controleert op personen, die het
vuil niet op de daarvoor bestem-
de plaatsen, de dump, gooien,
maar langs de straten. Bij de
DOW is de heer Leslie Merkies,
oud- politieman, werkzaam die
enige ambtenaren zal opleiden,
die zich bezig houden met het
toezicht op het schoonhouden
van Aruba en opgeleid worden
totbuitengewoonagentvanpoli-
tie. Wat het oud en roestig ijzer
bij hetWEBbetreftzalin overleg
met minister Mansur, die het
WEB onder zich heeft, gekeken
worden wat gedaankan worden
aan de opruiming daarvan.
Voorts wordt in DOW- kringen
bestudeerd wat de mogelijkhe-
denzijnomdegevingvan Spaans
Lagoen aantrekkelijker te ma-
ken. Het zijn nog premature
plannen. Aldus minister Kelly,
maar er wordtaan gewerkt.

Tweejarige
aangereden

ORANJESTAD — Ter hoogte
van het Boulevard Center werd
eentweejarigkind—dat zichuit
de handvan haar tante had los-
gerukt en op de rijbaan terecht
kwam—door een passerend Van
aangereden.Een aanrijdingkon
niet voorkomen worden en een
wiel van deauto ging over beide
benen van het kind, dat met
fracturen in hethospitaal moest
worden opgenomen. De chauf-
feur van deVan bracht hetkind
direct naar het hospitaal, waar
het werd opgenomen.

Vissers slaags
ORANJESTAD — Zes Kore-

aanse vissers raakten slaags in
deBoliviastraatmet deArubaan
L.Q. Toen de politie ter plaatse
kwam, waren deKoreanenreeds
verdwenen. Zij werden later op
straat staandegehoudenen naar
hun vissersschepen in de haven
gebracht. L.Q., die alleen ter
plaatse was, weigerde de politie
tevertellen waaromderuzie was
ontstaan. Ook hij werd voor ei-
gen veiligheid uit de buurt ver-
wijderd.

Voor 19 mille aan
geiten gestolen

ORANJESTAD — De afgelo-
pendagenwerdenbijA.W. teSe-
roe Blanco voor ruim tiendui-
zend florin aan geiten gestolen.
Hij deed aangifte bij de politie.
Toen hij het vermoeden kreeg,
dat er geiten vermist werden,
ging hij ze tellen en miste niet
minder danhonderd geiten.Een
onderzoek wordt ingesteldwaar
deze geitenzijn gebleven.
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FCO-NOTEN
De Britse hamburgerketen
Wimpy zal de komende tien jaar
twintigeetgelegenhedenopenen
in Bulgarije. Wimpy levert de
uitrusting en de kennis voor de
hamburger- restaurants en het
beheer komt in Bulgaarse
handen.

Joegoslavië zal het voorbeeld
van Brazilië niet volgen en blij-
ven voldoen aan de verplichtin-
gen die de leningen van het bui-
tenland met zich meebrengen,
aldus de Joegoslavische pre-
mier, Branko Mikulic. De pre-
miervroeg debuitenlandserege-
ringen en de internationale in-
stellingenwel om begrip voor de
economische situatie van zijn
land.

Het Zwitserse concern Nestle
heeft vorig jaareen omzet be-
haald van 38 miljard frank, on-
geveer 51,3 miljard gulden. Dat
is9,9 procent minder danin 1985
en volgens het concern het ge-
volgvan wisselkoers- schomme-
lingen. Niettemin steeg de ge-
consolideerde nettowinst met
2,2 procent tot 1,79 miljard
frank, 2,42 miljard gulden.

Ecuador begint in april met de
leveringvan van Venezuela "ge-
leende" olie aan zijn afnemers.
Verder heeft het land met Co-
lombia een overeenkomst geslo-
ten waardoor het de olie die in
het oosten wordt geproduceerd
via een kopeling aan hetColom-
biaanse net van oliepijp- leidin-
gen kan transporteren naar de
kust. Vandaarwordtdeolienaar
deeigenraffinaderijenvervoerd.
De olie- industrievan Ecuador is
ernstiggetroffen door de aardbe-
vingen van begin maart.

De Britse oliemaatschappij Bri-
toil heeft haar winst zien kelde-
ren. In 1985waser nogeenwinst
van 750 miljoen pond sterling,
maar in 1986 was dat 134 mil-
joenpond. De omzet werd gehal-
veerd tot 879 miljoen pond. De
verslechteringvan deresultaten
is een gevolg van de dalingvan
deolieprijzen.

Mexico verhoogt per 1 april de
prijs van zijn zware olie. Voor
Europese afnemers wordt een
vat (159 liter) olie van dekwali-
teitMaya0,35 dollarcent.Lichte
Isthmus- olie verandert niet in
prijs.

Vanaf oktober vorig jaar heeft
Indonesië bijna 1,9 miljoen ton
aan goudstaven geëxporteerd
ter waardevan 25,2 miljoen dol-
lar, aldus de Indonesischegoud-
exportonderneming PT Duta
Pratama Impexindo. In septem-
ber is hetverbodop deexport van
goud opgeheven.

Voor detweede maal binneneen
maandheeft deSovjetuniegraan
van deVS gekocht, ditmaal 1,25
miljoen ton mais. Eerder deze
maand kocht Moskou een mil-
joenton. De aankopen zijn aan-
leiding tot verhoging van dera-
mingvan deRussische graanim-
port. HetAmerikaanse ministe-
rie van Landbouw gaat nu uit
van 26 miljoen tondit seizoen te-
gen voorheen 23 miljoen ton.

Oman zal zijn huisige oliepro-
duktie van 530.000 vaten (van
159 liter) pc dag niet overschrij-
denhoewelernegennieuwe olie-
velden in produktie zijn geno-
men. Oman is niet aangelsoten
bij de Opec, maar is wel solidair
met de olie- organisatie. Het
land zal zijn olieproduktie ver-
groten zodrade situatieop de we-
reldoliemarkt dat toelaat, aldus
ministervan Olie Shanfari.

West- Duitsland heeft Egypte
ontwikkelingshulp toegezegd
van 275 miljoen mark. Daar
komt nog53 miljoenmark bij,die
eerder is toegezegd, maar nog
niet is betaald.Het grootste deel
van hetgeldzal worden gebruikt
voor de financiering van de im-
port.

De voor seizoens- invloeden ge-
corrigeerde industriële produc-
tie in Japan is in januariten op-
zichte van december met 0,5%
verminderd, zo blijkt uit herzie-
ne regerings- cijfers. Aanvanke-
lijk was een productie- ver-
minderingmet 0,7% gemeld.

De regering van Saudi-Arabië
zal laten onderzoekenwatdeoor-
zaken zijn van de vertraging bij
overheids- betalingen aan aan-
nemings- bedrijven en andere
ondernemingen, die in Saudi-
Arabië werkzaam zijn, zo heeft
minister van Financiën, Moha-
med Ali Abal-Khail verklaard.
De ministerzeioverigensweldat
de betalings- problemen in de
buitenlandse pers worden over-
dreven.

De nominale omzet van de
Westduitse detailhandelis in ja-
nuari ten opzichte van dezelfde
maand van 1986 met bijna één
procent toegenomen,zo blijktuit
voorlopige cijfersvan hetbureau
voor statistiek in de Bondsrepu-
bliek. Gecorrigeerd voor prijs-
veranderingen, in dit geval een

geringe daling van het prijspeil,
bedroeg de omzetgroei vrijwel
exact één procent.

Spanje telde eind februari 2,988
miljoen werklozen. Dat is 0,5%
meer dan de maand ervoor. De
werkloosheid is hiermee geste-
gen tot 21,4% van deberoeps- be-
volking,zo heefthetSpaanse mi-
nisterievan Arbeid meegedeeld.

De kosten van levens- onder-
houd in Israëlzijn in februari in
vergelijking metdemaand daar-
voor met één procent gestegen.
Minister Nissim van Financiën
toonde zich tevreden. Van de-
cember op januariwaren de con-
sumenten- prijzen nogtweemaal
zo sterk gestegen. Israël wil dit
jaarde inflatie onder detien pro-
cent houden tegen 19,7% vorig
jaar.

-Junji Ito zal eind deze maand
vroegtijdig aftreden als voorzit-
ter van deraad van bestuur van
Japan Air Lines (JAL). Naar
verluidtbestaan er scherpe me-
nings- verschillen tussen Ito en
de Japanse regering over de be-
leids- voering bij JAL. De rege-
ring heeft op ditmoment een be-
langvan 34,5% in de luchtvaart-
maatschappij, dat echter later
ditjaaraan departiculiere sector
zal worden verkocht.

Het begrotings- tekort van Ca-
nada heeft in december2,01 mil-
jardCanadese dollar bedragen,
dat is minderdan de 2,27 miljard
dollar in december 1985. In de
eerste negen maanden van het
huidige begrotings- jaar(per 31
maart) wijst deCanadese begro-
tingeen negatief saldovan 20,58
miljard dollaruit. In de overeen-
komstige periode van het voor-
gaande begrotings-jaar bedroeg
dit tekort nog 24,08 miljard
dollar.

De Britse fabrikant van vlieg-
tuig- motoren Rolls Royce heeft
in het afgelopen jaareen re-
cordwinst voor belastingen ge-
maakt van 120 miljoen pond
sterling, 48% meer dan vorig
jaar. De omzet nam toe met
12,5% tot 1,8 miljard pond. De
staats- ondernemingzal dit jaar
worden geprivatiseerd. Naar
schatting zal de verkoop van
Rolls Royce de Britse staat een
bedragvan één miljardpond op-
leveren.

De Amerikaanse banken Citi-
corpen Continental Illinoisheb-
ben besloten de uitstaande le-
ningen aan Brazilië als noodlij-
dend te registreren wanneer de
onderhandelingenover een her-
structurering van de buiten-
landse schuldvanhet land deko-
mende weken niets opleveren.
Andere bankenkunnenditvoor-
beeld volgen en dat kan beteke-
nen datBrazilië voorlopig is uit-
gesloten van de particuliere ka-
pitaalmarkt.

Boyd Jefferies,voorzitter van de
raad van bestuur van het effec-
tenkantoor Jefferies Group In-
corporated, is afgetreden als
voorzitter van zijn bedrijf. Bo-
vendienheeft hij een verklaring
afgelegd waarin hij bekent
schuldig te zijnaan handelingen
die in strijd zijn met de Ameri-
kaanse wetten op het gebiedvan
dehandel in effecten. Erzijndoor
de Secturities and Exchange
Commission twee strafklachten
tegen Jefferies ingediend omdat
hij zou hebbengeholpen bij ille-
gale aandelen- transacties van
ondernemingen, die in het bezit
zijn van Ivan Boesky. De beleg-
gerBoesky werd vorig jaarver-
oordeeldvanwege handel in aan-
delen metvoorkennis.

Het tekort op de lopende reke-
ning van de Australische beta-
lings-balans is verminderd van
1,3 miljard Australische dollar
in januaritot 750 miljoen dollar
in februari. Dit was vooral te
dankenaaneen verbeteringvan
de handelsbalans. De han-
delsbalans vertoonde in februari
een overschotvan42miljoen dol-
larnaeentekort van 246miljoen
dollarin devoorgaande maand.

Het nationale inkomen van
Oost-Duitsland, te vergelijken
met het Bruto Nationaal Pro-
ductvan Westerse landen, isvol-
gens voorlopigecijfers vorig jaar
gegroeid met 4,3%. De doelstel-
lingen gaveneen groeivan 4,4%
aan. In 1985 nam het nationale
inkomentoemet 4,8% en in 1984
met 5,5%.

De Britse autofabrikant Jaguar
heeft vorigjaarhetrecordaantal
van 41.437 auto's geproduceerd.
Dat is acht procent meer dan in
1985.Dit jaardenkt de onderne-
ming 48.000 wagens te maken.
Van de productie gaat tachtig
procent naar het buitenland. In
verband met een toeneming van
devraagheeft Jaguarhet aantal
werknemers met 30D uitgebreid
tot 11.300.

Dollarwinkels

in Nicaragua
MANAGUA — De Sandi-

nistische regering opent in
april nietminderdanzevenfi-
lialenvan dezogenaamde"di-
plomaten- winkel" welke de
hoofdstad Managua al kent.
In dittype winkelkan menal-
leskopen, maar dan wel voor
dollars, wat in derest van het
land gerantsoeneerdisofzelfs
helemaalniettekrijgen is.De
diplomaten- winkelin Mana-
gua draait nu al vier jaaren
loopt kennelijk goed. Het is
danook de enigewinkelwaar
alle schappen vol staan met
de meest uiteenlopende arti-
kelen, waarbij het aanbod ui-
teenloopt van levensmidde-
len tot electronica. Om die
dingentekunnen kopen moet
men welover dollarsbeschik-
ken. Zo ook kent een Sandi-
nistischregiemkennelijk zijn
gelukkige "happy few". Er is
al de nodige kritiek geuit op
de regering omdat men met
een dergelijksoort winkeleen
bevolkingsgroep schept wel-
ke over privileges beschikt.
De rijken namelijkdieop deze
manier niets van de econo-
mische crisismerken eneven-
min van de honger. Het idee
van de diplomaten- winkel
wordtdoorministerHertyLe-
wites met een super- kapita-
listisch argument verdedigd:
het is een goede methode om
aan dollarstekomen. Omhet-
zelfde motief zette het grote
voorbeeld, de Sovjetunie, al
jaren geleden het principe
van de gelijkheid van iede-
reen opzij met zijn soortgelij-
ke dollar-winkels.-

BELFAST—In hetweekeindezijn
in Noord- lerland 3 guerrilla's van,
het lerse Republikeinse Leger ver-
moord. Twee waren het jongste
slachtoffer van de bloedige vete bin-
nen het lerse NationaleBevrijdings-
leger (INLA) die metkerstmis 1986
begon.

Door tekorten en tanende belangstelling

NEC-toekomst in gevaar
NlJMEGEN—Hetvoortbe-

staan van NEC isuiterstonze-
ker. De Nijmeegse eerste- di-
visieclub heeft de eerste helft
van de competitie afgesloten
meteen tekort van 20.000 gul-
den.Wanneer depublieke be-
langstellingin detweede helft
van hetseizoenniettoeneemt,
danzal hetverlies oplopentot
vier ton.

Hetbestuur van NEC heeft de
crediteuren een brief gestuurd
waarin om schuldsanering
wordt gevraagd. Met debedrijfs-
verenigingen debelastingdienst
worden inmiddels gesprekken
gevoerdteproberen hetfinancië-
le leed van NEC te verzachten.
Zijn de eisers nietbereid tachtig
procent van de vorderingen
kwijtte scheldenenkomter geen

verbetering in de bezoekersaan-
tallen, danheeftNEC geenenkel
bestaansrecht meer.

Volgens penningmeester
Mouwvan NEC is betaald voet-
bal in Nijmegen mogelijk als er
tussen de 30.000 en 35.000
toeschouwers naar dethuiswed-
strijdenkomen kijken. "Tot dus-
ver hebben slechts 10.000 men-
sen een kaartje gekocht.Dat be-
tekent dat er in de resterende
thuiswedstrijden 25.000 bezoe-
kers naar de Goffert moeten ko-
men", aldus Mouw. "Lukt dat
niet, danisdeenigeconclusie dat
hetbetaald voetbal in Nijmegen
nietkan bestaan". Half maart
komen de crediteurenen hetbe-
stuur van NEC bij elkaar en zal
blijken ofde Nijmeegse club als-
nog geredkan worden.

Het bestuur van NEC heeft de
KNVB al op de hoogte gesteld
van de slechte financiële situa-
tie. De tekorten bij NEC hebben
zich in een sneltempo opgehoopt.
Dit seizoen begon de Nijmeegse
clubmeteen schonelei, medeals
gevolg van de verkoop Anton
Janssen, Michel Mommertz en
Danny Hoekman. "Maar in een
halfjaartijdzijnwe doordeenor-
me tegenvallende toeschouwer-
saantallenweer ver weggezakt",
aldus penningmeester Mouw.

VOETBAL/OPORTO — De
Braziliaanse aanvaller Walter
Casagrande van Porto is
waarschijnlijk twee maanden
uitgeschakeld door een ge-
scheurde enkelband, die hij op-
liep in hetEuropa-Cupduel te-
genBrondby. De voormaligespe-
ler van Corinthians, die dit sei-
zoen door Porto werd aangetrok-
ken, zal derest van de Portugese
competitie niet meer meema-
ken. Porto bereikte door het ge-
lijkspel (1-1) in Denemarken de
halve finales van het EC-
toernooivoor landskampioenen.

WILLEMSTAD - Harry van
denBosch en zijn team- genoten
Erich Zielinski en Roy Grey-
mans, werden ditweekeindewin-
naars van het 21 -ste Blue Mar-
lin- toernooi. Zijkregen(ziefoto)
de bijbehorende prijzen uitge-
reikt doorvoorzittervan deCura-
cao Yacht Club Ronnie Iraus-
quin.De opbrengstvan devis die
in het toernooi werd gevangen,
werd overhandigd aan Citro-
voorzitterKooijman (andere fo-
to), diehet ontvangen bedrag zei
mede te zullen aanwenden voor
de aanschafvan een eigen boot
voor dereddings- organisatie.

Aruba South Little
League begint 28 april

0-0-0-0-0

SAN NICOLAS — Van voor-
zitterEdward Jonesvan de Aru-
ba SouthLittle League wordt
vernomen dat op 28 april om
twaalf uur op het veld van
Buurtcentrum Lago Heights de
opening isvan decompetitievan
de Aruba South Little League.
Dit zal geschiedenmet een défilé
van deelnemendeteams, hetzin-
gen van het volkslied, het afleg-
gen vanbelofte en toespraken.

VOETBAL/STOCKHOLM —Het kwalificatieduel in groep 2
tussen Zweden en Malta is ver-
plaatst van 6 naar 24 mei. De
Zweedse voetbalbond heeft dat
besloten omdat hofleverancier
IFK Goteborg doordrong tot de
halve finales van het L fa-
bekertoernooi. Die worden op 8
en 22april afgewerkt. Als Gote-
borg, winnaar van het toernooi
in 1982, de eindstrijdzou halen,
speelt de club op 6 en 20 mei.

Bij basketball: Chinese
Ling wint gemakkelijk:
Apolinaris niet compleet

ORANJESTAD — Op de ba-
nen van de Caribeclub werd de
Arubaansebasketball- competi-
tie voortgezet. In de eerste ont-
moeting tussen Socotoro en
Amstel Rebels ging de overwin-
ningmet 62-54 naar Amstel Re-
bels, welke ploeg bij rust reeds
met 31-28 voorstond. Topscorers
waren JuliusRobinson met 28
punten voor Amstel en Cesar
Ruiz negentienpunten enOrlan-
do Albus achttien punten voor
Socotoro.

De tweede wedstrijdwerd door
Chinese Ling and Sons zonder
spelen van Apollinaris gewon-
nen omdat Apollinaris slechts
vier spelers beschikbaar had en
bij default verloor.
Boniek scoort:

AS Roma verslaat
Argentinië: 2-1

ROME — Zbigniew Boniek
heeft donderdagavondals
beste aanvallervan ASRoma
wereldkampioen Argentinië
geveld: 2-1. Bij rust was er in
dit vriendschappelijke duel
nog evenwicht: 1-1.

De Argentijnen namen naeen
kwartier nog*wel de leiding door
een doelpunt van Tapia. De
20.000 toeschouwers in het Ro-
meinsestadion konden echter in
de 32e minuutal de gelijkmaker
bejubelen van de Poolse vedette
Boniek. Na de pauze scoorde hij
nogmaals. AS Roma had op dat
momenthetelftalal opvijfplaat-
sen veranderd. Vlak voor tijd
kwam nogeen zesde invaller bin-
nen de lijnen, voor Boniek,

InhetArgentijnseteam waren
zeven spelers opgesteld, die er
ook in de gewonnen finale in
Mexicobij waren.Onder henont-
brak superster DiegoMaradona,
die voor Napoli uitkomt en een
speelverbod had gekregen. Ook
de drie andere 'Italiaanse' Ar-
gentijnendeden niet mee. Doel-
man Pumpido stopte in de 53e
minuut nog een strafschop van
Desideri.

ORANJESTAD — In de
jeugdvoetbal-competitie — voor
Lifida- spelers van acht tot
twaalf jaar— werden drie wed-
strijden gespeeld met de volgen-
de uitslagen: Nacional speelde
tegen Bubali met 0-0 gelijk,
waarna Nacional met
strafschoppen met 2-1 won, At-
lantico versloeg Universal met
6-1, terwijlSLD met 5-1 van Ayó
won.

Er werd erg weinig vis gevangen (slechts 3 blue marlins):

Harry van den Bosch werd winnaar
van het 21e Blue Marlin-toernooi

WILLEMSTAD — Harry
van denBosch uitAruba is de
winnaar geworden van het
21eBlue Marlin-toernooi van
de Curacao Yacht Club. Za-
terdagmiddag om precies

13.00uur hadhijbeeten 55 mi-
nuten later haalde hij een
blue marlinaan dek,welke la-
terbijdeweging268lbswoog.
Het was verreweg de
zwaarste Blue Marlin van het
afgelopen weekeinde. De
andere tweeBlue Marlins, die
ditweekeindewerdengevan-
gen, wogen tweehonderd lbs
minder.

Er is dit weekeinde niet veel
gevangen. In totaal haalden 20
boten met elk drie sportvissers
uit Curacao, Aruba, Venezuela,
de Verenigde Staten en Zuid-
Afrika twaalfvissen uit het wa-
ter. Zaterdag was de vangst nog
het grootst. Negen keer werd er
met succes een vis aan boord ge-
haald. Twee mula's, drie dora-
do's, een sailfish, een tonijn en
twee blue marlins. Zondag werd
daarnog een sailfish,een dorado
en een blue marlin aan toege-
voegd.

De beste lokale sportvisser
werd TaliPerret Gentil. Hij
haalde zondag een sailfish van
zon 58lbs uit het water.De boot
waarop hijzat, deFilipichin was
trouwens toch erg succesvol.Al-
le drie devissers haddenbeet. Zo

een dorado(23 lbs) uit hetwat*
terwijl zoon Robert zijn vade*
overtrofmet dezelfde vis, all-*"
vijf lbs zwaarder.

Deenigesportvisser dieop b-**
de dagen succes had was DaflJAndrade. Op de Marinai II B"*
Gustavo Faria en Hans Brin* 1
wist hij op zaterdag een toni) 11
van 49 lbs en opzondag een sa»»'
fish van 56 lbs aan boord te
halen.

Op de Searay werd ook tw*4

keer op een goedevangstgedro"1'

ken. Paul Wederfoort had e-"
mula (37 lbs) aan de lijnen Je*"
van Hutten haalde ook op zat*
dag een dorado (28 lbs) uitW
water.

Winnaar Harry van de'
Bosch, van de Aruba Nautic*
Club, doet al een aantal jar<£
mee metdezewedstrijdenvan*Curacao Yacht Club. Het «»
trouwens niet deeerste keer d*
hij tijdenseenwedstrijdde me**
succesvolle sportvisser was- V»
Arubawerdhijzowelin '79 als1"
'81 eerste. De 268 lbszware bljj?
marlin werd om ongeveer 13."
uur, zon anderhalve mijl tejj
westen van Klein Curagao, 9*"
de haak geslagen. Na een (**!
vecht van bijna een uurwerdn*
beestje aan boord gehesen. .

Robert van Vliet, dit jaarn»e
zo succesvol als de voorgaan»
twee jaren waarin hij eer- I-
werd, vond dat de minde'
vangst vooral te wijten was *^deveranderdestroming. "Eig*fl'
lijk hadden deze wedstrijd*'
twee weken geleden moet*,
plaats vinden. De zee was ide*"*
voor hetvangenvan bluemarijk
Maar nu, met die verander»*
stroming voor de kust, was b?
moeilijk wataan de haak tekw
gen. Een keerzat er wateen: cv
kanjer, maarde lijn gingstukf
daar gingmijn winnaar.Ma»".*
dathoort er ookbij."

De gevangen vis werd fef
kocht en de opbrengst werd jjj
ontvangst genomen doordehe*JKooijman van deCITRO. Hij**J
met deontvangen ’1.2000,- vc*
de CITRO een eigen boot g"*:
aanschaffen. Dit bedrag is d**7
voor een goede start,zoverzet
de -iNa afloop van het toern*\
werden in de YachtClub ow\
grote belangstelling aan de v*!
winnaars prachtige prijzen .
gereiktwaarnamenoverging.^
hetversterkenvan deinwend1»
mens.

ARA voldaan
over discipline

drag-racers
ORANJESTAD — Van de

Aruba Racing Association
(ARA) werden de uitslagen
ontvangen van de dragraces,
die afgelopen woensdag te
Palo Marga werden gehou-
den. Het bestuur is erg vol-
daan, niet alleen over de be-
langstelling van hetpubliek
en deelnemers, maar vooral
ook over de discipline van de
deelnemers.

De uitslagenzijn: pro bracket:
1. MechanicLanguage (Nestor
Franken), 2. Leo's Racing (Gio-
vanni Leo); categorie heavy
bracket: Mr. Big Joe(CadoKock)
en Bocororo (EugeneLeonardo);
categoric street bracket: Proud
andRebel (E. Kock) en Basora
Preto (Val Peterson). Deplakka-
ten aan de winnaars — die ook
een geldbedrag ontvingen —werden uitgereiktdoorde minis-
ter voor Sportzaken, Watty Vos.

haalde Dirk van Vliet zatei

Sittardoverweegt nog geen verbod
Ontmoeting FC Den Haag-
Fortuna lijkt door te gaan

SITTARD — Burgemeester
Tonnaer van Sittard over-
weegt noggeenverbodvan de
voor zondag 29 maart
vastgestelde wedstrijdFortu-
na tegenFC Den Haag.

"Ik denknog nietaaneen der-
gelijk verbod", zo liet hij
woensdagavond weten, "tenzij
zich dekomende weken ontwik-
kelingen voordoen die mij van
gedachten doenveranderen".

De wedstrijd moest al eerder
worden verschoven in verband
met programmawijzigingen als

gevolg van de winterstop MI .p
KNVB. De burgemeester v'
Sittard gaatzichbinnenkort *7
derberaden metdethansmc', j,
kantie zijndekorpschefvan P%
tie. Wel voelt hy er veel voO^Yextra trein met Haagse suprj.
tere niet te latenrijden. B-^meester Peper van Rotter»*£neemt overFeyenoord—FC*»
Haag, geprogrammeerd votf;,
maart pas in de week voo"7(
gaandeeen beslissing. "Ik tf*|*
bovendien dekomende ont^
kelingen af, aldusPeper.

HenkRuhling: partij niet zeker

Alex Blanchard krijgt hoge
gage voor gevecht tegen Emebe

DEN HAAG — De Neder-
landse bokser Alex
Blanchard, Europees kampi-
oen in het halfzwaargewicht,
heeft een aanbod gekregen
van $ 80.000voor een gevecht
over tien ronden tegen de in
Kameroen geboren
Fransman Jean-Marie Eme-
be.Dat is dehoogste gage ooit
aan een Europese bokser be-
taald.

De partij zal op 17 of 24 april
worden gehoudenin hetsportpa-
leis van Treichville in Abidjan,
dehoofdstad van Ivoorkust. Vol-
gens Alain Noah, een medewer-
ker van de Ivoriaanse organisa-
tor M'Barga Abega, is de World
Boxing Association (WBA) be-
reid het gevecht tussen
Blanchard enEmebe te beschou-
wen als de halve finale van het
wereldkampioenschap. De win-
naar zou het recht krijgen titel-

, _ - ,it#houder Marvin Johnson u' j
dagen. Deze Amerikaan &j
overigens op 22april in Po"1.,
Spain op Trinidad zijn ka"^oensgordelnogverdedigenter
Lesley Stewart.

VolgensHenkRuhling, de g
nager van Blanchard, is een ijj
vecht om de wereldtitel n°f*tlerminst zeker. Ook het d* ,
gaanvan dewedstrijd inAl>'°7f
is nog afhankelijk van de da1

en de onderhandelingen me p<
Europese Boksunie (EBU'-.ji
EBU wil namelijk,
Blanchard zijn Europese t.
voor 3mciverdedigttegen de *
liaan Noe Cruciani. Als hetj
vecht, datRuhling wil pro^
naar Nederland te halen-
mci mag worden afgewerkt»
Blanchard volgende maai,(7|))|
ker ook tegenEmebe in de J
staan. De Amsterdammer i*' Jvan plan zijnEuropese tite» r
geven.

f DEDICATED DANCERI Groot Davelaarweg 9 - Tel.: 70693

Uw specialistenzaak op het gebied van dans en training
heeft net een grote sortering binnengekregen van
0.a.: Pants - Sweat Shirts - Sweat socks, shorts, etc.

GOEL TRADING
Groot Davelaarweg 9 - Tel.: 70693

Eindelijk hebben we weer telefoon

70693
No. 1 op het gebiedvan service.
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OVERZICHT VAN HET BETAALDE VOETBAL IN NEDERLAND
Mario Been scoort voor Feijenoord hattrick
Rustige supporters in Rotterdam en
veel sensatie bij Den Bosch - Haarlem

DEN HAAG —De 24espeel-
in de eredivisie bracht"Max dankzij de overwinning
3-0 op Sparta, - de wed-

jwijdwas op verzoek van Jo-
Cruijff, detrainer van de

toch op het
Programma geplaatst, -'chijnbaar steviger op de
ïe""ste plaats. PSV speelde,
"°*-ls bondscoach Michels ge-
jasthad, niet tegen AZ. De
k'-idhovenaren, die sterspe-
lerRuud Gullit kwijt raaktenaan AC Milan, hebben tweeWedstrijden en drie punten
4chterstand op Ajax.

Sensatie waser bijDen Bosch -
jjaarlem, waar scheidsrechterlobe drierode kaartenuitdeelde
j3l» deHaarlemmers McGheeen
k'esdek en één aan de Bossche-

a ar Adriaanse. De
trok ook nog geel

*°or de Haarlemmers Doesburg

*Moniz.De rode kaarten vielen
||"e in de tweede helft na de
.e<-htpartijen. Voor de pauze
*ek het een rustige wedstrijd,

r^ in detweede helft echter vol-
*"% omsloeg.
. Wat was er gebeurd?
ijl de 55e minuut kregen

en Den Bosch-
anvoerder Adriaanse onenig-

J'd. McGhee tikte Adriaanse
het gezicht en die haalde

°j>zijn beurt meteen verhaal met
>*l schop tegen deenkels van de
j,1"-Beiden mochten douchen.De
{^""lemmerLiesdek raakte vijf
glutenlaterVan deHoorn metn slaandsebewegingvol in het
juicht. Dit gebeurde achter de
?J8 van arbiter Hobe. Hij werd

"ter door grensrechter Ker-
npop deklap van Liesdek geat-
endeerd. Liesdek mocht ook
°"an douchen. Enkele seconden

der had Hobe nog een fermeaP vanMoniz tegen het achter-
i erk van Van deHoorn over het

gezien.
kregen de 3500 toeschou-

*rs toch nog 'waar' voor hun
c 'd, want het was in de eerste
t?'ft maar een tam partijtje.
.cGhee had vier minuten na
Ust tegen alle verhoudingen in
$ een kopbal langs de even
J^ifeldeVan Grinsven de stand
jPQ-1 gebracht.Pas nadatHaar-
J*1al enige tijd met negen man

Sen de tien van Den Bosch op

moesten boksen, ging men door
een kopbal van Steinmann door
de knieën (1-1).

De zeven wedstrijdenin deere-
divisietrokken in totaal 39.543
toeschouwers. Bijna tienduizend
daarvan zaten bij Feijenoord -FC Den Haag, waar dankzij de
inzet van ruim 300 politiemen-
sen (kosten ruim 200.000 gul-
den) de supporters opmerkelijk
rustig bleven. Feijnoord won
dankzij een hattrick van Mario
Been in de tweede helft na een
doelpuntloze eerste helft. Hij
opende de score in de68e minuut
op aangeven van Hoekstra.
Daarna was het vanuit een vrije
trap in de 74e minuut alweer
raak en maakte hij de drie oprij
vol met alleen medespelers in de
buurt (85e). Hij gunde de laatste
aan Hoekstra (4-0).

Ajaxwildezijn wedstrijd tegen
Sparta spelen omdat Jan Wou-
ters dan een schorsing van een
wedstrijd kon uitzitten. Cruijff
heeft Wouters hard nodig voor
hetdueltegenPSV van komende
week. Het veld in De Meer was
aan deere-tribunekant meereen
moeras dan een voetbalterrein.
Daar kwam de betere techniek
van Ajax tot uiting. Het werd
dan ook een logische overwin-
ning voor Ajax door treffers van
Van Basten (2) en Winter. Van
Basten was al na zeven minuten
succesvol. De score stokte toen
heel lang. Pas een kwartier voor
tijd was het Winter die weer
scoorde, waarna Van Basten
voor 6000 toeschouwers de drie
op het scorebord lietverschijnen
in de83eminuut.Keizer gafVan
Stee en Dilibertobeiden een gele
kaart mee terug naar Rot-
terdam.

Veel doelpunten vielen bij
Utrecht-Excelsior(5-3), waarbij
beide trainers, De Ruiter en
Wullems, na afloop bekenden
wegens het slechte voetbal met
tranen in de ogengezeten te heb-
ben. Eric Willaarts, vorig jaar
nog amateur, scoorde drie keer
voor Utrecht en bracht zijn to-
taal op vijftien, waarmeehij der-
de staat op de topscorerslijst.
Niet gescoordwerdbijFC Twen-
te-FC Groningen, waarhet spel-
peil ookbeneden niveau was.

In Velo liepen bij VVV - Veen-
dam de emoties ook hoog op,
vooral bij Veendam-trainer

Nienhuis, die zich boos maakte
over het doelpunt van Van Ros-
malen, dievoor 1-1 zorgde. VVV
won overigens het duel zonder
veel inspanning met 4-2.

Fortuna had met Go Ahead
Eagles in Sittard weinigmoeite.
NadatDuut in de vierde minuut
voor 1-0 had gezorgd,washet du-
el in feite al beslist. Na een uur
bepaalde Jansen deeindstand op
2-0.Karpov - Sokolov:

Tiende partij in
tweekamp werd na

41 zetten afgebroken

LINARES — De tiende
partij uit detweekamp tus-
sen Karpov en Sokolov,
beiden uit de Sovjetunie,
volgde tot de twaalfde zet
het verloop van deachtste
partij die na de 41ezet van
wit in remise eindigde.
Zondag week de met wit
spelendeKarpov echter op
detwaalfde zet af.

In plaats van Tel speelde
hij De2. Voor Sokolov bete-
kende het geen onoverko-
menlijke complicaties. Na de
41e zetvan zwartwerd depar-
tij afgebroken. Beide spelers
hebbenzes pionnen en een to-
ren. Karpov heeft verder de
beschikking over een loper,
Sokolov over een paard.

Karpov leidtde tweekamp
met 5,5 - 3,5.

Hetverloop van departij is:
Wit: Karpov
Zwart: Sokolov

1.d2-d4 PgB-f6
2. c2-c4 e7-e6
3. Pgl-f3 b7-b6
4. g2-g3 Lcl-a6
5. b2-b3 LfB-b4l
6. Lcl-d2 Lb4-e7
7. Pbl-c3 0-0
8. e2-e4 d7-d5
9. c4xds La6xfl
10. Kelxfl e6xds
11.e4-e5 Pf6-e4
12. Ddl-e2 Pe4xc3
13.Ld2xc3 DdB-d7
14.Kfl-g2 PbB-c6
15.Thl-el Pc6-d8
16.Pf3-gl c7-c5
17.f2-f4 csxd4
18. Lc3xd4 Dd7-f5
19.Ta1-dl Le7-b4
20. Tel-fl PdB-e6
21.De2-d3 Dfsxd3
22. Tdlxd3 TaB-c8
23. Pgl-f3 TcB-c2l
24. Tfl-f2 TfB-c8
25. f4-f5 Pe6xd4
26. Pf3xd4 Tc2xf2l
27. Kg2xf2 TcB-cl
28. g3-g4 KgB-f8
29.Kf2-f3 Tcl-fl t
30. Kf3-g3 Tfl-cl
31.Kg3-f4 h7-h6
32. h2-h4 KfB-e8
33. Pd4-f3 Tcl-c2
34. a2-a4 Tc2-b2
35. Pf3-d4 Lb4-e7
36. h4-h5 a7-a6
37.Kf4-f3 Le7-c5
38. Pd4-e2 d5-d4
39. Pe2-f4 KeB-d7
40. e5-e6l Kd7-e8
41.Kf3-e4 a6-a5

Hierwerddepartijafgebro-
ken. De situatieop hetbord is
nu:
Wit: Ke4, Td3, Pf4, pionnen
a4,b3, e6, f5, g4, h5.
Zwart: KeB, Tb2, Les, pion-
nen op a5, b6, d4, fB, gB, h6.

Eerste divisie
Vitesse, een eerste divisieclub

met grote aspiraties, heeft de
kans om de kloof met ranglijs-
taanvoerder Volendam te ver-
kleinen, indeslotfaseuithanden
gegeven. In een sensationele
wedstrijd op Nieuw Monniken-
huizenkwamen deArnhemmers
twee keer op voorsprong. De
eerste marge, Smand gebruikte
een strafschopcadeautje van
scheidsrechter Van Vliet, werd
goed gemaakt (Jonk) door een
tweede strafschop, nu voor Vo-
lendam. Dertien minuten voor
het einde zorgde Ricky Talan
toch weer voor een nieuwe voor-
sprong,maar invallerVanGeen-
en raakte bij zijn eerste contact
de bal zo goed, dat die achter
doelman Schellekens vloog.

Door hetgelijke spel (3-3)blijft
Volemdam, datzichzelfnog niet
rijp achtvoor een plaats in deere-
divisie, met twee punten ver-
schil leiden voor Willem 11, dat
door een late treffer van Godee
streekgenootRKC terugwees(1-
-0). Cambuur, dathet dueltegen
Emmen afgelast zag, heeft met
drie wedstrijden minder ge-
speeld de theoretische mogelijk-
heid de Amsterdammers te
passeren.

Vitesse heeft ook drie duels
minder achter zijn naam, maar
heeft maar liefst acht punten
achterstand op de koploper. DS
'79verloor in het Zuidhollandse
dueltegenSVV tweebelangrijke
punten. Sonneville en Van Ka-
pel zorgden al voor rust voor de
beslissende voorsprong (2-0).
Pasin deslotminuut deedBogers
iets terug.

Voor de derde periodetitel
deednaast Willem II enSVV ook
NAC goede zaken. De ploeg uit
Breda greep voor eigen publiek
in de laatste minuut dewinst (3-
-2) opWageningen dooreen tref-
fer van Schrijvers.

Richmond moet hoofd buigenvoor Coca Cola Rangers 17-5
J^ftANJESTAD—In deAA-
IwSse baseball- competitie in, ' Elias Mansur Ballpark
K^lde zondagmiddagchmond tegen Coca Cola.

Da "^ er 'n eers*e instantie
t^ar uit datRichmond met de
c0 ede overwinningvan deze

naar huis zou gaan,
twï . sigaretten-jongens had-

buiten dewaard, in ditgeval
(je

aColaRangers, gerekend. In
HiCL.erste twee inningen bracht
d<Cm°nd de standop3-1enwist
i,* nogte verhogentot4-l, doch
W e Zesde inning werden derol-
va °,mgekeerd entrok Coca Cola"Ck'- bracht de stand °P 4"3»
lijL *** in de achtste inning ge-
iw en met een rally van drie
HiCLS ln de negende inning —v^^°nd scoorde nog éénmaal

— ging Coca Cola met een 7-5
overwinningnaar huis. Coca Co-
la maakte zeven hits tegen
Richmond tien en ieder team
maakte vier fouten. Robert
Marsdin werd de winnende en
Robert Henriquez deverliezende
gooier.

Vanavondwordtdecompetitie
in het Elias Mansur Ballpark
voortgezet met Richmond -Marlboro.

ORANJESTAD^ In devoor-
competitie van de Arubaanse
Voetbal Bond heeft Bubali de
jongensvan Savaneta La Fama
uitgeschakeld. In eerste instan-
tie eindigde de goed opgaande
strijd met 3-3, doch toen destrafschoppen moesten worden
genomen behaalde Bubali de
overwinning.

Aruba en Antillen verliezen bijPA-softball
ORANJESTAD —Het Aru-

badamessoftball-team speel-
degisteren te Lima, Peru, tij-
dens de Panamerikaanse
kampioenschappen zijn
eerste wedstrijd en verloor
met 5-1 van Guatemala. Van-
daag speelt Aruba tegen de
Verenigde Staten,morgen te-
gen Brazilië, woensdag tegen
Belize en donderdag tegen
Peru.

De twaalf deelnemende lan-
den zijn in twee groepen inge-
deeld. Aruba speelt in de groep
met deVS,Brazilië, Guatemala,

Peru en Belize. De Nederlandse
Antillen spelen in de andere
groep met Mexico, El Salvador,
Venezuela, Argentinië en Puer-
toRico. Indeeerste wedstrijd, die
de Nederlandse Antillen giste-
ren tegen Puerto Rico speelde,
werd met 3-2 op het nippertje
verloren. Andere uitslagen zijn:
Venezuela - Argentinië 10-3 en
Belize - Brazilië 4-1. Afgelopen
zaterdag behaalde de huidige
kampioen, deVerenigde Staten,
een 3-0- zege op Peru, terwijl El
Salvador met 7-1 van Mexico
won.

Ruud Gullit gaat voor
17 miljoen naar AC Milan

EINDHOVEN — Met ingang
van 20junikomtRuud Gullit(fo-
to) uit voor AC Milan. De
transfersom bedraagt 17miljoen
gulden.Dat is hethoogstebedrag
datooitisbetaaldvooreenNede-
rlandse voetballer.

Na Diego Maradona isRuud
Gullit nu de duurste voetballer
uitdegeschiedenis.Napoli moest

i»oor Maradona22 miljoenopta-
fel leggen.Deverbintenis geldt in
principe voor driejaar.AC Mi-
laan is nu bezig om Marco van
Basten naar Italië te krijgen. De
Amsterdammer is echternogniet
zo happig. Hij wacht eerst dere-
actievan hetAjax-bestuuropzijn
aanbod om te blijven(met uiter-
aard een aantal eisen en voor-
waarden) af.

Komend weekeinde nog vier wedstrijden:
Sta Rosa Indians in de finale tegen
Sta Maria Pirates in Tio Daou-toernooi

WILLEMSTAD — Het 13e
'Tio Daou-toernooi' van Sta.
Rosa Indians nadert haar fi-
nale. In het afgelopen wee-
keindezijn weereenaantal te-
ams afgevallen. Het komend
weekeinde wordt zaterdag
om 15.00 uur het duel tussen
Royal Scorpions en Blue
Hawks gespeeld. Zondag zijn
er driewedstrijden. Om 10.00
uur, 13.00uur en definale om
16.00 uur tussen Sta. Rosa In-
dians en Sta. Maria.

In het afgelpoen weekeinde
werden er opzaterdag twee en op
zondag drie wedstrijden ge-
speeld.

Zaterdag werd gestartmet het

duel tussen Sta. Kosa Indiansen
Blue Hawks. Sta. Rosa Indians,
deregerend kampioen in de AA-
klasse, de hoogste baseball-
afdeling op het eiland, versloeg
de Blauwe Haviken met8-2. Ru-
pert Straker had als winnende
werper veel steun aan Hensley
Martinus die in drieslagbeurten
drie maal een honkslag sloeg.
Het Sta. Rosa-veld maakte
slechts 2fouten. De helftvan het
aantal dat door Blue Hawks
werd gemaakt. Blue Hawks
sloeg driehitsenRoyston Priva-
nia werdverliezende werper.

Royal Scorpions wist in het
tweede duelvan zaterdagAlpha
met 6-4 te verslaan. Edwin Ja-
manika werd winnendewerper.

Orlando Nicolina sloeg in twee
slagbeurtentwee hits. Scorpions
maakte één fout en sloeg acht
hits. Alpha sloeg, ondanks de
verloren wedstrijd meerhits.Elf
honkslagen waren echter niet
voldoende voor de winst. Juny
Marselia (3-3) en Edson laCroes
(2-2) waren debeste hittere.Arli-
son Rodriquez werd verliezende
werper.

Blue Hawks wist zondagmor-
gen door een overwinning op
Stars (7-5) er voor te zorgen dat
men ookkomend weekeindenog
een keer in actie kankomen. Nu
stond Gerald Dunlop op de heu-
vel voor de Haviken. Rudsel
Mercalina sloeg 2-2. De Stars
hadwelpech. Zelf sloeg deploeg
niet minder dan 10honkslagen,
waaronder de eerste homerun
van het toernooi, geslagen door
SharlonLouisa. Rudsel Eustacia
moest echter toezien hoe Blue
Hawksopzes honkslagen 7runs
scoorde.

In het duel tussen Sta. Maria
en Wild Cats vielen ook veel
honkslagen. Sta. Maria sloeg er
elf van de in totaal 17. Daar de
verdediging achter Nel Isabella
(Sta. Maria) slechts eenmaal
misgreep, tegen viermaal bij
WildCats, ishierdooralwat dui-
delijker waarom deCats de boot
inging. Slechts Elton de Castro
van Catswasaanvallend goed op
dreef. Hij sloeg de helft van het
aantal hits van Cats (6) bijeen.
Maar toch werd zijn pitcher
Sharlon Medina verliezende
werper.NellyJacobawasbijSta.
Maria, dat nu komende zondag
in definale tegen Sta.Rosa Indi-
ans uitkomt, met 2-2 de beste
slagman.

Het laatste duel van het afge-
lopenweekeinde, Sta.Rosa Indi-
ans en Sorpresa, wasna hetreg-
lementairaantalinningsnog ge-
lijk. Pas na twee extra innings
wisten de Indians de overwin-
ningnaar zich toe te trekken (7-
-6). In dit spannende duel sloeg
Sta.Rosa in totaal 11 hits, waar-
onder de tweede homerun van
het toernooi, geslagen door
Lindnes deLima, die met 3-3 de
bestehitterbij Sta.Rosa Indians
was. Winnende werper Momon
Martina moest toestaan dat
Sorpresa tot 9 honkslagen kon
komen, waarvan Cedric Antonio
er drie voor zijnrekeningnam in
vier slagbeurten.Beide ploegen
maaktenvier veldfouten.

Vooral de jeugduit Lagoen was goed op dreef:
Eerste atletiekwedstrijden in het
Suffisant-stadion waren succesvol

WILLEMSTAD—Zaterdag
zijn in het stadion van Suffi-
sant de eerste baanwedstrij-
denvan de Curacaose Atle-
tiek Bond gehouden. Opval-
lend hierbij was dat de jeugd
uitLagoen in deleeftijdsklas-
se van 10en 11 jaar de eerste
plaatsen bezetten. Aanstaan-
de zaterdag organiseert de
CAB weer baanwedstrijden
in hetstadionvan Suffisant

De CAB maakt tevens bekend
datdankzij demedewerkingvan
de ALM een groep van vier atle-
ten kan deelnemen aan de 15e
Carifta Games te Trinidad and
Tobago. AmericanAirlinesheeft
het mogelijk gemaakt dat tien
atletenonder leidingvaneen de-
legatie-leider aan de 29e Puma
Mount San Antonio College Re-
lay in Walnut, Californië kun-
nen deelnemen.

De resultaten van afgelopen
zaterdagper discipline in dever-
schillende leeftijdsklassen is als
volgt:

10 en 11 jaar:
Heren: 60 m:
1.Erikson Manzana(Lag) 9,02
2. Faroek Mongen(Lag) 9,03
3. Heinrich Valks (Lag)

Dames: 60 m:
1.Evelyn Zimmerman(Lag)9,32
2. Aileen Zimmerman(Lag)9,93
3. Ilseline Ortela (La) 10,03

Zachte balwerpen:
Heren:
1.Faroek Mongen (Lag)40,00 m
2. Heinrich Valks (Lag) 31,00 m
3. Ruthvienne Rock (Lag)

31,00 m
Dames:
1.Lila Ortela (Lag) 22,00 m
2. JeanellaMartis (Lag) 19.00 m

13.Evelyn Zimmerman (Lag)
18.00 m

12en 13 jaar:
Dames: 80 m
1. Shantal Jongkind(RRCK)

11,37
2. NancyFelicia (Exc) 11,43
3. Nataly Felicia (Exc) 11,66

Heren:80 m
1. Said Martin (Exc) 11,18
2. Aaron Minguel (Lag) 11.33
3. Elmer Monte (Oly) 11,43

Dames: kogelstoten (3 kg):
1. Shantal Jongkind(RRCK)

6,15 m
2. Ivy Zimmerman (Lag) 5,73 m
3. Reiniera Damberg (Exc)

5,53 m

Heren: kogelstoten (3 kg):
1.Aaron Minguel (Lag) 7,43 m
2. Wenson Prince (Exc) 7,01 m
3. Alvin Pataca (Exc) 6,18 m

14tot en met 16 jaar:
Dames: 100m:
l.SolangeOstiana(Oly) 12,57
2. Odette Doest (Exc) 12,75
3. Veroushka deWindt (Oly)

12,88

Dames: verspringen:
1.SolangeOstiana(Oly)5,36m
2. OdetteDoest (Exc) 5,07m
3. Marylou Juliana(Wat)

4,07 m

214 en 15 jaar:
Heren: 100m:
1.Sharmel Concepcion (Wes)

11,76
2. Dudley denDulk (Exc) 12,04
3.JunnySlijger(Exc) 12,13

Heren: verspringen:
1.HensleyKeizer (Oly) 5,83 m
2. Sharmel Conception (Wes)

5,26 m
3. Gregory Gouverneur (Wes)

5,13 m

17 jaaren ouder:
Dames: 100m:
1.Soraima Martha (Exc) 12,49
2. Shirley Braafhart (Exc) 12,78
3. Cornelly Salsbach (Oly) 13,08

Dames: verspringen:
1.NatashaMarcelia(Lag)5,01m
2. Danielle Jongkind(RRCK)

4,95 m
3. Soraida Slijger (Exc) 4,42 m

Dames: 1500 m:
1. Jacqueline Sophia (Exc)

5.18,73
2. UniceFinch (Oly) 5.38,83
3. Rosendi Slijger (Exc) 5.40,47

16en 17 jaar:
Heren: 100m:
1.Aldrin Ortega (Ind) 11,70
2. AldrinRichardson (01y)ll,79
3. Richel Gabriel(Lag) 12,16

Heren: verspringen:
1.Robert Jacobus (Exc) 4,99 m
(de enigedeelnemer)

18 en 19 jaar:
Heren: 100m:
1.Anthony Janga(Exc) 10,95
2. JavierLiseur (Wes) 11,30
3. Ryan Hernandez (Ind) 11,81

Heren: 400 m
1. Ingemar Sluis(Lag) 52,23
2. Urvan Jamanika (Lag) 55,09
3. Arlison Maria(Oly) 56,51

Heren: verspringen:
1.Ellsworth Manuel(Exc)6,99 m
2. JavierLieseur (Lag) 6,95 m

Heren: 20 jaaren ouder:
100meter:
1.Francis Martien (Exc) 10,79
2. Rogelio Montero (Exc) 10,81
3. Remy Susanna (Wes) 11,02

1500 meten
1. EgmondRijnschot (Lag)

4.35,08
2. Kenneth Bernadina (Oly)

4.39,88
3. Arlyson Maria(Oly) 4.49,61

Verspringen:
1.Rogelio Montero (Exc) 7,30 m
2. Francis Martien (Exc) 7,02 m
3. Kennedy Arnaud (Exc)6,34 m

0-0-0-0-0
VOETBAL/CHARLEROI —Voor dehoogste afdeling van de
Belgische voetbalcompetitie is
in Charleroi de inhaalwedstrijd
Charleroi -FC Luik gespeeld.Dethuisclub zegevierde met 3-0.

0-0-0-0-0

MALTA AMSTEL
SPORTAGENDA

SENTRODEPORTIVO KÓRSOU
(zwembad)
geopend van 09.00-12.00/14.00-1 .'.OO uur;
dinsdag-en donderdagmorgengesloten.

BOWLEN
Damacor BowlingClub (Chuchubiweg)
openingstijden:maandag t/m donderdag
van 17.00- 02.00 uur; vrijdag en zaterdag
van 16.00uurtot na 02.00uur;zondag vanaf
13.00uur.

SCHAAKVERENIGING CURACAO
iedere maandagavond om 20.00 uur gele-
genheidtotschaken - Maduro Plaza.

SCHAKEN
(Schaakvereniging Curacao)
20.00 uur 4eronde schaakwedstrijden

BOEDAPEST—DudIey Jo-
sepa is tijdens de wereldbe-
kerstrijdkarate in Boedapest
als tweede geëindigd.

Josepa, dieuitkomt in deklas-
se tot 80 kilogram, verloor in de
finale met 3-6 van deSpanjaard
Egea. De in Eindhoven wonende
Josepa had zich door twee zeges
met 6-0 en een met 6-1 voor de
eindstrijd gekwalificeerd.

Zwaargewicht Sandy Niesten
werd alvlot uitgeschakeld.Nies-
ten (boven 80 kilogram) was
kansloos tegen deBrit Charles,
die tweeëneenhalf jaar geleden
in Maastricht wereldkampioen
werd. By hetKata eindigdeRo-
ger Heuvelsland in een met 26
karateka's tellend deelne-
mersveld als tiende.

ORANJESTAD -In deeerste
tetitie V?n * zaalv°etbal- com-
&* on7an nu d"Ploegen ge-
ö°ubL, o eerste Pla°ts, nadat

h JVen mets-2van La^a-
&ewonnen en ASK

NVT» VlaS met 7-5 over Fer-ï°Pln^°ys zeSevierde. De drie>mn
c'rSnZijn: Double Seven,\g V
S °ys en ASK Friesche

avond wordt cc* ver-
-8 met ze drie clubsge-

H*Bs °mje zien hoe de beslis-r°nde tussen drie clubs
ie foto

gespeeld zal worden. Bij
**t rfY een actie- moment voorin «oe/ van ASKFriesche Vlag*°ys WedstriJd tegen Fermin's

AMIGO- 7MflflNDfiG23MflßßTl9B7

f "COPA
MARLBORO"

I Djarason 25 di mart i
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Rapport VS-congres

Slag tegen
drugs aan
verliezen

WASHINGTON — Het lijkt
erop datdeVerenigde Staten
de oorlog op eigen gebied te-
gen de drugs aan het verlie-
zen _._jn. Zo blijkt uit een rap-
po;t dat aan het congres is
toegestuurd.

Volgens het oureau voor
Technologisch onderzoek van
het congres hebben de in aantal
toegenomen politi ?le actiesin de
afgelopen vijfjaar tegen de han-
del in verdovende middelen in
feite weinig effect gehad op de
verkoop ervan in de VS. Wil men
dat de strijd van dïpolitie tegen
de drugs inderdaad succes heeft
dan zal men meerbegrip moeten
gaan opbrengen ervoor.
Misschienhet meest belangrijke
daarbij is wel de stelling dat in
deze oorlog geen "schone en dui-
delijke zege mogelijk is". De vij-
and geeft zich niet over en trekt
zich niet in zijn woningterug, al-
dus de studie.

Er worden meer drugs inge-
voerd in deVS danooit, ondanks
hetfeit dat de overheid het dub-
bele uitgeeft aan de bestrijding
ervan. Overigens menen de rap-
porteurs dat er geen correlatie
bestaat tussen de hoogtevan de
overheidsuitgaven in deze strijd
en de beschikbaarheid van de
verdovende middelen, althans
niet op lange termijn. Op presi-
dentRonald Reagan wordt een
beroep gedaan een top-conferen-
tie te beleggenvan de drugs-pro-
ducerendeen dedrugs-consume-
rende landen.

Conform eis officier
Vijftien jaarvoor
drugszaak in Breda

BREDA—Conform deeisvan
de officier van justitie heeft de
rechtbank in Breda de 43-jarige
J. Ermen uit Sint Willibrordus
(Nederland) veroordeeld tot vijf-
tien jaar gevangenisstraf we-
gensomvangrijke handelmetco-
caine, amfetamine en hasjisj,
maar ook wegens bedrieglijke
bankbreuk en het leiding geven
aan een voor het plegen van cri-
minele feiten opgerichte
rechtspersoon. Ermen werd als
sinds 1985 door de politie in de
gaten gehouden. De zaak kwam
in een versnelling toen in juli
1986op hetvliegveld vanRio de
Janeiro een Belg werd aange-
houden die zon honderdkilo co-
caine het land uitwilde smokke-
len.Diezelfde dagwerdener toen
huiszoekingen gedaan op tien
adressen in Noord Brabant
waarna een aantal arrestaties
volgde.

Bij geweld in
Chili twee doden

SANTIAGO —Bij politiek ge-
weld zijn in Chili onlangs twee
doden gevallen. Een politieman
en een jongemankwamen daar-
bij om het leven. De aanslagen
vallen min of meer samen met
oproepen van het Nationale ar-
beiders commando om protest-
acties te houden tegen het mili-
taire bewind en de sociale wan-
toestanden. Men houdt er reke-
ningmeedat deaanslagop depo-
litiemanbedoeld is om een sfeer
van agitatie te kweken welke
meer geweld gaat oproepen.
Over een paar weken verwacht
Chili paus Johannes Paulus op
bezoek. President generaal Au-
gusto Pinochet reageerde op de
berichtenover hetgeweld mette
zeggendatde"oppositie op de be-
kende wijze blijft optreden".
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S EILANDGEBIED CURACAO
Bestuurscollege van het Eilandgebied Curacao heeft de hieronder

vermelde jaarrekeningen ter behandeling en vaststelling voorgelegd aan de
Eilandsraad.
DIENST/BEDRIJF: DIENSTJAAR:
Algemene Dienst 1967 t/m 1981
Woningbedrijf 1967 t/m 1981
Dienst Centrale Boekhouding 1967 t/m 1981
Veterinaire Dienst 1967 t/m 1981
Dienst Administratie
Ontwikkelingsplan 1967 t/m 1981
Dienst Openbare Werken 1967 t/m 1981
Dienst Water- en Energieproduktie 1967 t/m 1976
Dienst Waterdistributie 1967 t/m 1981
Haven- en Loodsdienst 1967 t/m 1981
Luchthavenbedrijf 1967 t/m 1978
Telefoondienst 1967t/m 1978
Dienst Administratieve
Automatisering 1975 t/m 1981
Centrale Bewakingsdienst 1980 t/m 1981
Deze jaarrekeningen zijn ingaande heden voor een ieder ter lezing neergelegd
op de Afdeling Financiën van het Centraal Bestuurskantoor, Concordiastraat
24. Belangstellenden kunnen hiervoor kontakt opnemen met de heer
W. Zimmerman, tel. 612900 toestel 246/247.

Het Bestuurscollege voornoemd,
De Gezaghebber, De Sekretaris,

Ing. W.M. Franco. Mr. E.A. Vlieg.

JJJJ EILANDGEBIED CURACAO
i-CL' Binnen de Eilandelijke overheid zal zich in de komende jaren in een groot

aantal diensten automatiseringsprocessen op gang gezet worden.
Bij het Accountantsbureau bestaat als gevolg van genoemde beleidsvoor-
nemen dringend behoefte aan een:

COORDINATOR ORGANISATIE PLANNING (M/V)
BEKNOPTE FUNKTIE INHOUD:
Mede adviseren van het BC inzake het informatie beleid van het Eilandgebied
Curacao;
Adviseren inzake organisatie controle aspecten bij automatisering van
diensten;
Evalueren van automatiseringsproyecten;
Contact onderhouden met Hoofd van Dienst Informatie Verzorging.
FUNKTIE EISEN:
— Afgeronde universitaire opleiding in bedrijfseconomie;
— kennis en inzicht in bestuurlijke processen binnen het Eilandgebied

Curasao;
— Kennis en inzicht t.a.v. de automatiseringsprocessen binnen overheids-

organisatie;
— Leeftijd tussen 30 en 40 jaar;
— Nederlandse Nationaliteit;
— Vijf jaren ervaring in projectmanagement van automatiseringsprojecten.
ARBEIDSVOORWAARDEN:
— Aanstelling op contract basis voor 3 jaren;
— Bezoldiging afhankelijk van ervaring;
— 25 vakantie dagen.
SELECTIE PROCEDURE:
Sollicitanten zullen medisch gekeurd worden en een psychologische test
moeten afleggen;
De selectie zal geschieden door een selektiecommissie bestaande uit de
Secretaris van het Eilandgebied Curacao, Het Hoofd van het Eilandelijke
Accountantsbureau, Stuurgroep Automatisering, en Coördinator Stafburo.
De schriftelijke sollicitaties vergezeld van curriculum vitae kunnen binnen 2
weken na het verschijnen van deze advertentie verstuurd worden aan de
Secretaris van het Eilandgebied Curacao, Concordiastraat 24, Alhier.
In verband met personeelsstop genieten ambtenaren werkzaam bij het
Eilandgebied Curacao voorkeur bij de vervullen van de vakature.
Voor nadere informatie kan men terecht bij de heer Mr. E.A. Vlieg,
Secretaris, tel 612900 of de heer R.J. Eleonora, lid van Stuurgroep
automatisering, tel. 616355.

Het Bestuurscollege voornoemd,
De Gezaghebber, De Secretaris,

Ing. W.M. Franco, a.i. Mr. E.A. Vlieg.
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«EILANDGEBIED CURACAO
Binnen de Eilandelijke overheid zal zich in de komende jaren in een groot
aantal diensten automatiseringsprocessen op gang gezet worden.
Bij het Stafbureau van de Secretaris bestaat als gevolg van genoemde beleids-
voornemen dringendbehoefte aan een:

COORDINATOR INFORMATIE PLANNING (M/V)
BEKNOPTE FUNKTIE INHOUD:
— Mede adviseren van het BC inzake het informatie beleid van het Eiland-

gebied Curacao;
— Opstellen van jaarlijksebijstellen van het informatieplan;
— Stimuleren en adviseren van de hoofden van dienst bij het opstellen van

informatieplannen per dienst;
— Contact onderhouden met Hoofd van Dienst Informatie Verzorging en

Coordinator Organisatie Planning.
FUNKTIE EISEN:
— Afgeronde universitaire opleiding in de bestuurlijke informatiekunde of

exacte wetenschappen aangevuld met postgraduate studie in bestuurlijke
informatiekunde;

— Kennis en inzicht in bestuurlijke processen binnen het Eilandgebied
Curacao;

— Kennis en inzicht l.a.v. de automatiseringsprocessen binnen overheids-
organisatie;

— Leeftijd tussen 30 en 40 jaar;
— Nederlandse Nationaliteit;
— Vijf jaren ervaring in projectmanagement van automatiseringsprojecten.
ARBEIDSVOORWAARDEN:
— Aanstelling op contract basis voor 3 jaren;
— Bezoldiging afhankelijk van ervaring;— 25 vakantiedagen.
SELECTIEPROCEDURE:
Sollicitanten zullen medisch gekeurd worden en een psychologische test
moeten afleggen.
De selectie zal geschieden door een selektiecommissie bestaande uit de
Secretaris van het Eilandgebied Curacao, Stuurgroep automatisering en
Coördinator Stafbureau.
De schriftelijke sollicitaties vergezeld van curriculum vitae kunnen binnen 2
weken na het verschijnen van deze advertentie verstuurd worden aan de
Secretaris van Eilandgebied Curacao, Concordiastraat 24, Alhier.

Het Bestuurscollege voornoemd,
De Gezaghebber, De Secretaris,

Ing. W.M. Franco, aa. Mr. E.A. Vlieg. J

»GOBIERNU DI KÓRSOU
KAMPALA PA ERADIKA SANGURA

"AEDES AEGYPTI" I LIMPIESA DI KÓRSOU
Koordinador di KampaAa ta partisipa kv durante e siman di djaluna dia 23 di
mart te i kv djabiernè dia 27 di mart 1987, kontrolür di SERVISIO KUIDO
MEDIKO I DI SANIDAT, ta insepkshonakada kas den siguiente bario i kaya:
— St. Anna Blvd. - Fort Nassau - John. B. Gorsiraweg - Simon Bolivar plein -

Scharlooweg - Indigostraat - Cochenillestraat - Fleur de Marie - Scharloo -
Parera - Baai Macolaweg - Nightingaleweg - Abattoirweg - Pletterijweg -
Fokkerweg - Berg Carmelweg - Nieuwe Pareraweg - Permantiersweg parti
suit " Nieuwe Haven kompletu.

— Ararat - Araratweg - St. Jago - St. Jagoweg - Paradijs - Pareraweg -Juana
Mateowijk - St. Annaweg - Cocostraat - Versailleweg - Kaya Geraldine
Gutierrez - Bergstraat - Berg Altena.

— Coronet - Cher Asile - Hof en Berg - Nieuw Nederland - Steenrijk - Loo-
straat - Lombokstraat - Baliesteeg - Helenastraat - Coronetweg - Soenda-
steeg - Nuyensweg - Cantzelaarweg - Arnhemstraat - Celebissteeg - Sittard-
straat - Cher Asilestraat - Ymuidenstraat - Den Helderstraat - Walcheren-
straat - Eindhovenstraat - Heerlenstraat - Pater Ludiwicus Jansenstraat -
Scheveningenstraat - Leidenstraat - Baracudastraat - Bonitostraat - Pen-
straat - Oranjestraat - Wageningenstraat - Heelsumstraat - Puttenstraat -
Deventerstraat - Velpslraat - Zutphenstraat - Renkumstraat - Wageningen-
plein - Maastrichtstraat - Venloostraat - Roermondstraat - Oosterbeek-
straat " Riouwstraat - parti west di Grebbeliniweg.

— Otrobanda - Seri Dömi - Dömi - Welgelegen - Mgr. Nieuwindtstraat - Witte-
weg - Koningstraat - Groot Hoornstraat - Eenhoornstraat - Sevilaanstraat -
Volksbondstraat - van Heerdtstraat - Esserstraat - Javastraat - Piet Hein-
straat - Donckerstraat - Crolstraat - De Jongstraat - de Ojedastraat -
Sumatrastraat - Roodeweg - St. Anna Blvd. for di Julianabrug te Nijlweg -
Kaya Tula - Kaya Bazjan Karpata - Kaya Toussaint - Kaya Pedro Wacao -
Berg Dömistraat - Stoppelweg - Mgr. Kieckensweg - Mgr. Verrietweg -
Pastoor v. Koolwijkweg - Gouv. van Lansbergeweg - Parti suit di Roosen-
daal weg - Parti pariba di Weg naar Welgelegen.

MESTER ELIMINA TUR ARTEFAKTOKU POR KONTENE
AWA, PROME KU NOS DRENTA TEMPORADA DI AWASERU

PESEI TA IMPORTANTEPA KOOPERA I SIGUIINSTRUKSHON
DI BO KONTROLÜR DI SANIDAT.

Koordinador di Kampana,
Dept. R.P. ’„£. w,m. Franco. \
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BijSyrische acties in Libanon
Amnesty dringt aan op
onderzoek massamoord
DEN HAAG—De internati-?a»e mensenrechten- orga-
'satie Amnesty Internatio-

Syrië gevraagd een
l/Jderzoek in te stellen naar

dat Syrische rege-
/J*gs- troepen en door Dama-
U

Us gesteundeLibanese mili-
J* eind vorig jaarmeer dan
JTJV burgers hebben gedood
jj een wraakactie in dc"Oord- Libanese stadTripoli.

tvrf een verklaring zegtAmnes-
/ «atzij berichten heeft ontvan-
j-T^at meer dan 200 Sunni-
i^he inwoners van dc Al- Tab-j^eh-wijk inTripoli op21 en 22
gember vorig jaar doelbewust
.«vermoord door leden van het
fj7v! Sche leger en twee pro- Sy-
de h m^ities-Ook zouden hon-. r"en mensen zijn gearres-

rd, terwijl een aantalanderen
r*t een onbekendeplaats werd
L °»gens Amnesty was dc actie

"lelijk bedoeld alsvergelding
»Yr eenaanslagop controlepos-
j van het Syrische leger rond
■Üi8r Wee dageneer(»er, waar-
Jls Syrische soldaten werden

£r°9d- Na dc aanslag grendel-
l*nSyrische troepen dcAl- Tab-H^1- w»jk af en begonnen Sy-
tw commando's en ledenvan
wtc Pro" Syrische milities dc
led U^te ammen >°P zoe'c naar
j/"envan dc Sunnitische"Hara-gtAl- Tawhid Al- Islami"- mili-
Von verar>twoordelijk zouzijn
Tdc aanslag.

tet ° ens Amnesty hebben oog-
i) u'gen en familieleden van dc
lis ltoffers gemeld dat dc sy-
J^he troepen bij het uitkam-
t- van dc wijk gebruik maak-van machinegeweren, gra-
wvVerPei*s en tanks. Ongewa-
h dc burgers werden uit hun
|j| 2en gesleept en in koelen
Y^de doodgeschoten. Ook zou
Hj aantal burgers zijn omgeko-
op hun flatgebouw werd
<jjßebiazen Volgens Amnesty,
v7ElCn baseert opverklaringen
jie °°ggetuigen en ziekenhuis-
jj B<>neel, zijn bij dc vergel-
g6r

Bs' actie meer dan 200 bur-
g, 8 gedood. Verder zou een
p8V aantal jongerenzijn opge-
>Y " Over hun lot en ver-

bliji'plaats is niets bekene, aldus
Amnesty.

Het hoofd van de Syrische mi-
litaire inlichtingendienst in Li-
banon, brigade- generaal Ghazi
Kenaan, heeft de arrestaties in
Tripoli en een aantal dorpen in
de omgeving later bevestigd.
Volgens Kenaan ging het om
mensen die werden verdachtvan
hetsmokkelen van wapens naar
Tripoli of van aanslagen op Sy-
rische militaire installaties.

Aaintsty heeft de Syrische
president, Hafez Assad, ge-
vraagd een onderzoek naar de
berichtenover de moordpartij en
inlichtingen te geven over de
verblijfplaats van de arres-
tanten.

WILLEMSTAD — Het bijna
voltooide en binnen afzienbaretijd op te leveren school-gebouw
teSteenenKoraal is, in tegenstel-
ling tot hetgeen zaterdag aan de
hand van informatie uit onder-
wijs- kringen werd bericht, niet
heteerste school-gebouwwaarop
het onderwijs- type vermeld
staat. Een van de school- gebou-
wen waarop evenzo in hetpapia-
ments vermeldstaatdater basis-
enkleuter- onderwijswordtgege-
ven, is de circa vier jaargeleden
geopende openbare school te
Montagne, waar bijna 500 leer-
lingenonderwijsgenieten.

BONN — Bonns Defensie- minis-
"Pv i°mer wordt waarschijnlijk de
■Wger van de Britse Lord Car-defj?ll als secretaris generaal van
tefjjy °In Jun» lOOPt <»e 4" jarige
\^ (i van Harrington af. Worner
ci*tTnde leWestduitse NAVO-se-
v6hYs Worden. Twee Nederlanders
Vf»fd dendie taa'c: Stikker en Luns,

deed dit deBrit Hastins
'4l; Istnay, de Belg Spaak en de
V^nßrosio.

Nelson Ned
in San Juan
SAN JUAN —De Brazili-

aanse ballade- zanger Nelson
Ned was dezer dagen weer op
Puerto Rico. Hij zou er onder
meereen nachtconcert geven.
NelsonNed is erg populair op
diteiland. Hij werd meteen
uitgenodigd voor een optre-
den voor de radio en tv. De
"reus van het Braziliaanse
liefdes- lied"zingt niet alleen
Portugese liederen aaar ook
in het Spaans.

Bij Salvador
strijd:

21 doden
SAN SALVADOR —Bij ge-

vechtenin hetdepartementSt
Vincent in het centrale deel
vanEl Salvadorzijn 21 doden
gevallen. Van hen waren er
negentien soldaten en twee
guerrilla- strijders.

Dit werd meegedeeld van gu-
errilla- zijde. Volgens de ver-
zetszenuer Venceremos raakten
er verder dertien soldaten ge-
wond by een actieoptachtigkilo-
meter ten oosten van de hoofd-
stad. Daarbij maakte het verzet
wapens enmunitiebuit. Inrege-
rings- kringen was geen bevesti-
gingvan deze gevechten te
krijgen.

Leu fo'i kas
woendag op
TeleCuracao

WILLEMSTAD— Het televi-
sie- programma "Leu fo'i kas"
geeft deze week informatie over
de toerisme- beurs die in Berlijn
gehouden werd en waaraan zo-
wel de Nederlandse Antillen als
Aruba deelnamen. Daarnaast
zijn er opnamen gemaakt in dedierentuin van Berlijn en heeftRobby Schouten een interview
met de bokser "SugerBoy Nan-
do" die van de Antillen af-komstig is, maar al twintig jaar
inBerlijn woont. In het muzikalegedeelte treedt Duky Ri-chardson op, Willy Latino en zal
de hit "Mi bal'i kuero" van de
groep Midi ten gehore wordengebracht.

"Leu fo'i kas" is op TeleCura-
cao op woensdag 25maart tezien
en op TeleAruba op zaterdag 28
maart.

Na onmoeting metANC-voorzitter Oliver Tambo
Tutu: nog niet te laat voor
niet-gewelddadige methoden
LUSAKA — De Zuidafri-

kaanse aartsbisschop Des-
mondTutu,heeftzondag inde
Zambiaanse hoofdstad Lusa-

ka Oliver Tambo de voorzit-
ter van het ANC omhelsd,
maar gezegddathij diensme-
thoden nietkan steunen.Tutu
had zondag zijn besprekin-
gen voortgezet met leiders
van het in Z-Afrika verboden
ANC nadat zaterdag was ge-
bleken datdeelkaar voor het
eerst officieel ontmoetende
partijenhet niet eens hadden
kunnen worden over be-
langrijkekwesties.

"Het ANC is niet bloed-
dorstig", zei Tutu tegen verslag-
gevers na het overleg met de
voorzitter van de guerrilla- be-
weging Oliver Tambo en mede-
werkers.

"Deze mensen wijdenzich aan
het zoeken naar een oplossing
voor het probleem Z-Afrika en
het is tragisch dat zij geen be-
langrijke mensen thuis kunnen
ontmoeten".

Maar volgens de aarts-
bisschop, die de nobelprijs voor
devredekreeg voor zijnvreedza-
me verzet tegen de apartheid, is
het stadium niet bereiktwaarin
geenplaats meer isvoor niet-ge-
welddadige methoden.

De wereld moet volgens Tutu
een kans gegeven worden om
door druk op Pretoria niet- ge-
welddadige veranderingen af te
dwingen. "Als die pogingen fa-
len, danzou geweld deenigekeus
zijn. Ik hoop dat het zover niet
komt", aldus Tutu.

Tutu zei dat het ANC tot ge-
welddadigheid was gedwongen
na50 jaarvreedzaamverzet. Zijn
komst naar Lusaka kwam neer,
zei hij, op de erkenning door de
kerk dat het ANC "een macht
van betekenis is, die niet kan
worden genegeerd".

Tutuen Tambo omhelsden el-
kaar voor defotografen alvorens
eerstgenoemde naar Zuid- Afri-
ka terugkeerde.

Tambo zei op zijnbeurtdathij
begrip hadvoor depositie van de
kerk, maardat de strijd met wa-
pens niet kon worden op-
geschort. Het was volgens hem
ook niet nodig om onderhande-
lingen over de toekomst van
Zuid- Afrika op gangtebrengen.

Het doel van de ontmoeting
met deaartsbisschop, zeiTambo,
was te profiteren van diens be-
oordeling van de ontwikkelin-
gen in Z-Afrika. Hij zei dat het
ANC Tutu en de kerk had ge-
prest om tussenbeide te komen
in de strijd van zwart tegen
zwart, gevoerd, volgens hem,
doorZoeloeleider GatshaButhe-
lezo.

Alvorens hijLusakaverlietzei
aartsbisschop Tutu: "De beste
manier om de apartheid te be-
strijden is vanuit en zwarte ge-
meenschap die een is.

Tutu bracht ook een bezoek
aan president KennethKaunda
van Zambia die hij bedankte

voor zijn steun aan de strijd van
het volk van Z-Afrika, hoe wei-
nig datookzijn kan. Tutu zei te-
genKaunda dat er bij hem geen
twijfel aan bestond dat de Zuid-afrikaanse zwarten hem spoedig
als eregastzouden uitnodigenbij
de vieringvan hun bevrijding.

Terugin Z-Afrika zei Tutu dat
hij inLusaka een persoonlijkbe-
roep op de zwarte guerrilla- lei-
ders had gedaan van hun strijd
met wapens in Z-Afrika af te
zien, maar weinig hoop had dathet tot een wapenstilstand zou
komen. Alsdezwarte leidersvan
geweld zouden afzien, aldus Tu-
tu, "zou datdebal terugspelenop
de helft van de Zuidafrikaanse
regering".

De aartsbisschop liet
doorschemeren dat hij met zijn
beroep geen succes had gehad,
wantTambo hadgeantwoord dat
geweld aan zijn beweging was
opgedrongen en datzij voortdu-
rend haar politiek herzag. "Bei-
de groepen (ANC en regering in
Pretoria) houden pistolen op el-
kaars borst gericht", aldus Tutu.

Over de aanstaande "blanke'
verkiezingen in Z-Afrika zei hij
dat hij ze inLusaka had bespro-
ken en dat president Botha zich
wel zou afvragen of hij er ver-
standigaan had gedaanze te or-
ganiseren, gezien de groeiende
rebellie in zijn Nasionale Party.
De rebellie heeft volgens de
aartsbisschop, die vroegere
"blanke" verkiezingen plachtte
af te wijzen als "irrelevant voor
het rassenvraagstuk", "de aard
van het balspel veranderd".

Cursus voor
radio-amateurs

WILLEMSTAD — De "Vere-
niging voor experimenteel ra-
dio- onderzoek in de Neder-
landseAntillen" (Verona) isvan
plan in de eerste weekvan april
een nieuwe cursus te beginnen
voor de bevoegdheid alsradio-
amateur. In verband daarmee
organiseert de vereniging op
donderdag 26 maart in hetRode
Kruis- gebouw aan de Fokker-
weg een informatie- avond voor
belangstellenden. Daarbij be-
staat degelegenheidtot inschrij-
ving voor denieuwecursus.

WILLEMSTAD — Aan de
handvan bekomen inlichtingen
werden door een politie- pa-
trouille op een begroeid terrein
aan de Urdalweg in een zak, een
grote hoeveelheid sloffen siga-
retten en flessen parfum aange-
troffen. In verband daarmee
w«rd een onderzoek in de buurt
ingesteld, die leidde tot de aan-
houding van twee inzittenden
van een auto. De beide mannen
van respectievelijk 25 en 29 jaar
werden aangehouden en de
goederen in beslag genomen.
Vermoed wordtdat desigaretten
en deparfum afkomstig zijn van
een supermarkt indieomgeving.

Fernando Chamorro: verzet in handen parvenu 's

Commandant contra's grens
Costa Rica stapt uit UNO

SAN JOSE—De leider van
decontra'sin hetgrensgebied
van Costa Rica met Nicara-
gua, Fernando Chamorro,
heeft debanden met hetVere-
nigde Nicaraguaanse verzet
UNO verbroken. Dit is de zo-
veelste tegenslag voor de Ni-
caraguaanse verzetsstrijd.
Fernando Chamorro had
slechtsbittere verwijtenover
voor wat er van de UNO- lei-
dingis overgebleven.

Fernando Chamorro maakte
zijnontslag zaterdagbekend. De
beslissing kwam heel onver-
wacht.Hij heeft de leidingvan de
anti- Sandinistische guerrilla-
troepenwelke vanuitCostaRica
opereren. Eerder deze maand
stapte degematigde UNO-leider
Arturo Cruz al op, die deel uit-
maakte van het UNO- triumvi-
raat. Cruz motiveerde zijn ont-
slag met te verwijzen naar de
niet- democratische structuren
binnendeUNO enhetontbreken
van enig zicht op een democra-
tisering binnen het verzet. Fer-
nando Chamorro stelde vast dat
de UNO momenteel geleidwordt
door «parvenu's en opportunis-
ten", dieslechtshun eigenbelan-
gen nastreven. Op het ogenblik
bestaat deUNO- leidings alleen
uit AlfonsoRobelo en Pedro Joa-
quin Chamorro Barrios. Robelo
had eerder met Cruz één lijn ge-
trokken en het aftreden geëist
van Aldolfo Calero, die te eigen-
machtigzijnFDN- troepenen de
UNO regeerde. Ook verweet
men hem dat niemand andersiets te zien kreeg van deAmeri-
kaanse steun voor de contra's.Onder druk van Amerika, welkland Cruz wilde behouden voor
de UNO, stapte Calero toen op
als lidvan het triumviraat maar
bleef aan de leiding van de
machtigste guerrilla- organisa-
tie, dievan deDemocratische Ni-
caraguaanse strijdkrachten
FDN. Calero heeft meteen al nahetaftredenvanCruz bekend ge-
maakt dater een nieuwe opzet
van de UNOkomt. Hijwerd in de
UNO- leidingopgevolgd door de

vroegereLa Prensa- directeuren
hoofdredacteur Pedro Joaquin
Chamorro.

Waarnemers vrezen dat het
uittredenvan Fernando Cha-
morro de belangen van de
contra's in het Amerikaanse
congres geen goed doet. Voort-
zetting van de Amerikaanse
hulp aan de contra's, zoalspresi-
dent Ronald Reagan die zich
voorstelt zou daardoor wel eens
in gevaarkunnen komen. Overi-
gens komt deze kwestie voorlo-
pig niet aan de orde omdat on-
langs de senaat zijn zegen gaf
aan het vrijmaken van veertig
miljoendollarvoor hulp aan de
contra's, welk bedrag resteerde
van de honderd miljoen dollar
welkede VS voor hetlopende be-
lasting- jaar had afgezonderd
voor ditdoel.

I
Vandaag

GRANDIOZE OPENING ik
KAPSALON

inde Hanchi Snoa van J aÊ Bi I

V/ueó Koch&L- fg/g
" Beauté par les ptantes I

De kapsalon en schoonheidssalonwaarredelijke prijzen gehanteerd JJworden en waar U van een optimale serviceverzekerd bent. J
Hanchi Snoa 7, tel.: 611465 JQ

JOpdeREDAKTIE van het dagbladAmigoe opCuracao iserplaats voor een

REDAKTEUR
VERSLAGGEVER (M /V).

Aan belangstellenden wordtverzocht te solliciteren.

Vereisten: - een degelijke vooropleiding, minimaalHAVO/VWO;
- gedegen beheersing van hetNederlands

en Papiaments;
- een dynamische persoonlijkheid;

- bereidheid om in teamverband te werken.

Ervaring als journalist strekt tot aanbeveling.

Sollicitatieste richten aan de Direktie van Uitgeverij Ami-goe n.v., P.0.8. 577, alhier.

--■-■-----■■i_My"

VERHUIZING
Ons kantoor aan de De Ruyterkade 50 is verhuisd naar het
pand:

POLARISWEG 31
Het telefoonnummer is ongewijzigd:

613199

NOTARISKANTOOR POLARISWEG 31-33
PALM &SENIOR TEL: 613199 en 613655. |:

ftPOososococGCoocooooooooooooooosoooooopoóooooc '| CONTAINER SALE I
| 24 blikken van 14 oz. j
l> in 5 verschillende smaken. ~~^^r\ t 18 50 I 1|)
8 J m ■ **_ww Wederom ontvangen:
| 24 blikken van 23,5 OZ. Droge Hondenkorrels.
x in 3 verschillende smaken 9■
5 X Afi f\f\ achter Gasolinepomp o

’" -fcO.UU Cas Cora.
*O0COSCOO0OOOSeOSO0CO060O000009O00OO9OSO0OO0« ?

BEKENDMAKING
Tengevolge vaneen verhoging van deprijs van brand-
stof MARINE GASOIL met ’.1 4.30per 1000liter, is
de brandstoftoeslag per 20 maart 1987 met 0.1745
cent per kWh verhoogd.
De brandstoftoeslag bedraagt aldus per 20 maart
1987 5.0001 cent per kWh, instede van 4.8256
cent per kWh.

S@ïKODELA_S
Stroomonderbreking
Veel werkzaamheden kunnen wij voor U uitvoe-
ren zonder U te storen, doch ditmaal moeten wij
de stroomvoorziening onderbreken op:
* Dinsdag 24 maart 1987 *vanaf 09.00 t/m 16.00uur.
' Vanaf Castalita, San Sebastian, JanKok en San Willi-

brordo.

ïgIKODELA^

SINTEUSTATIUS-Afgelo-
kn/n9nndaS washetprecies vij-
kf %intiB jaargeledendat-dok-
jLj-Bakker zijn artsenbul be-l^'ae aan de Vrije Universiteit
he^terdam. Hetpersoneel van

Beatrix Medical
0,,» re, vrienden en bekendent>dr^a^den hemop een «surprise

' Bakkerbegonzijn
%/r""a-Smüitairartsin1962
%/, j hij ervaring opdeed in
rUr ldatie, anaesthesie en chi-
hrfle' Daarna nam hij hui-
ijj \len- praktijken waar, zowel
knf derland als in deNeder-

antillen. Na een curus

<k^en'geneeskundeinAmster-
«iip ginS hij van juni 1965 tot
ij^tus 1968 alsarts ineenzen-
U>erf s~ ziekenhuis in Nigeria
'"oifef In september 1968 werd
%c

er Bakker «Chief medical
0(jer* voor het internationale<£c Kruis in Biafra en ging

*oe/e y in april 1970een onder-sta n naar Sezondheids-
4ty nd van de indianen in het
%V?ne~ gebied. Na enkele
HQn nden in Jordanië en Liba-
kr £ewerkt te hebben werd dok-
%ch ker in 1971 ho°fd Me-
'Vi e dienstvan een ziekenhuis
tyjt, "*■ Sinds maart 1982 "kn ccr °P deNederlandseAntil-
QQ'fi erst in functie van hoofdJihiK,0? Nt kaarten en sinds
-£k o nJ, 983alsgouvernements-

\tr 'i

AMIGOE.. 9

y§_pf GOBIERNU DI KÓRSOU

|i KAMPALA PA ERADIKA SANGURAmi- "AEDES AEGYPTI" I LIMPIESA DI KÓRSOU

Koordinador di Kampafla ta partisipa kv durante siman di djaluna dia 23 di
mart te i kv djabièrnè dia 27 di mart 1987, trük ta pasa kohe shushi den
siguiente bario i kaya:
— Bonam - Zuid Bonam - Kirindongo Abou - Maria Christina - Zeelandia -

Vetter - Abrahamsz - Zuid Abrahams/ - Popo " Seru Cocori - Ronde Klip -
Noord Sta. Rosa.

— Triangelweg - Bongoweg - Bentaweg - Wiriweg - Marakaweg - Kitaraweg -
Kent Ü Zelf - Barika - Tucacas - Rust en Vrede - Klein Tuintje - Theresa -
New Orleans - Ma Luisa - Harmonie.

— Sabana Cras - Sabana Baka " Seru Grandi " Seru Machu.
— Souax parti west - Zegu - Gato - Papaya - Seru Grandi - Seru Chiki - Martha

Koosje - Daniel - Tera Cora - San Pedro - Kunuku Abou - Pos di Wanga -
Doesoe - Bai Klaas - Siberi - JanKok - Porto Mari - Daibooi - San Wilibrordo.

Ta suplika pa ora pone shushi afó separa shushi manera p.e. frishidèl, was-
mashin, stof bieu etc. i tayer for di sobra shushi i pone nan apart.

PA MAS INFORMASHON I OF KEHO YAMA
SENTRO DI INFORMASHON NA TELEFON 626060 OF 625800.

Dept. R.P. Koordinador diKampana^_ Ing,. W.M. Franco.



BRASILIA—Bij een aanrij-
ding tussen een autobus met
arbeiders en een motorfiets
en nog een tweede bus zijn in
Brazilië zeventien mensen
omgekomen. Er vielen bij dit
ongeluk ook vijftig ge-
wonden.

De aanrijding deed zich voor
op een slecht verlicht gedeelte
van een snelwegin debuitenw\j-
kenvan dehoofdstad in debuurt
van Luzinia. De autobus ver-
voerde arbeiders van het minis-
terie van Justitie en van het
overheids- persbureau. Na de
aanrijding met de motorfiets
verloor de bus- chauffeur de
controleover het stuur en botste
toen uiteindelijk tegen nog een
andere autobus. De motorrijder
wasop slag dood.

Geweld blijft toeslaan in Colombia
Links wil nieuwe stimulans in vredesproces

met mutaties in de legertop
BOGOTA —De golf van ge-

weld welke Colombia treft
weet van geen ophouden en
lijktzelfsnog toe te nemen. Er
worden politici vermoord en
leger en guerrilla botsenre-
gelmatig met elkaar waarbij
steeds weer doden worden
achter gelaten. Ondertussen
vraagtde linkse oppositie om
een niewue amnestie en om
het ontheffen van legerlei-
dersvan huntaakom een vol-
ledige mislukking van het
vredes-proces tevoorkomen.

In de stadVillavicencio op ze-
ventig kilometer ten oosten van
Bogota werddevroegere gouver-
neur Meta Narciso Matus ver-
moord bij een aanslag door onbe-
kend gebleven gewapende man-
nen. Er raakte bij deze aanslag
een journaliste die de politicus
vergezelde gewond evenals een
overheids- functionaris.

De ver-
moordepoliticus was lidvan het
nationale bestuur van de Con-
servatievepartij. Een dageerder
maakte het bestuur van het de-
partement Caquetavan deLibe-
rale partij bekend dat het be-
stuurslidPedroLeon Gomez Ba-
ron was omgekomenbij een aan-
slagin de omgevingvan Floren-
cia, de belangrijkste stadin het
stroomgebied- van de Amazone
in Colombia. Mensteldevoor de-
ze moord het derde front van de
guerrilla- beweging FARC ver-
antwoordelijk, welke al talrijke
aanslagen in dit zuidelijke ge-
deelte van Colombia op zijn
naam zou hebben staan.

Op het platteland bij de stad
Cimitarra in het noordoosten
van Colombia kwamen vier gu-
errilla- strijdersom het levenbij
een gevecht met een leger- een-
heid. Dit is slechts een overzicht
van twee dagen politiek geweld
in Colombia.

Inmiddels heeft de Union Pa-
triotica (UP) aan president Vir-
gilioBarco hetverzoek doen toe-
komen om strenge maatregelen
te treffen om het vredes- proces
te redden dat vier jaar geleden
onder zijn voorganger Belisario
Betancur werd begonnen. Dit
vredes- proces staat op springen
en is volgensvele politici al mis-
lukt. UP is de partij welke ge-
vormd werd uit een fusie van de
Communistische Partij, welke
positiefstaattegenover de Sovje-
tunie, met de guerrilla- bewe-
gingFARC. Deze partij boekte
een succes bij de in 1986 gehou-
den verkiezingen door met twee
parlemenstleden en talrijke ge-
meenteraads- leden voor de dag
tekomen terwijl men ook in ver-
schillende stedenhetburgemes-
terschap veroverde. Deprijs wel-
ke men moest betalen voor dit
linkse succes is echter erg hoog.
De parlements- leden en hun
plaatsvervangers zyn inmiddels
vermoord en ook verschillende
UP- gemeenteraads- leden zijn
bij aanslagen omgekomen.
Daarbij wijst de UP in de
richting van ultrarechts, al dan
niet gesteund door het leger,
waar men het vredes- initiatief
van Betancurnooiteen goedhart
heeft toegedragen.

Ineen onderhoud met depresi-
dent heeft UP gevraagd om ver-
schillende militaire comman-
danten te verplaatsen omdat zij
het zo goed kunnen vinden met
bendes van misdadgers, welke
de gelegenheidkrijgen angst en
terreur te verspreiden in sommi-
ge delen van Colombia. Ook
heeft men president Barco ge-
vraagdom een nieuweamnestie
om alsnog derecalcitrante guer-
rilla- strijders die zijn door blij-
ven vechten, een laatstekans te
geven om van dezemogelijkheid
gebruikte maken om zich te la-
ten opnemen in het democra-
tische proces van hetland.

In regerings- kringen staat
men niet te springen om een
nieuw vredes- proces. Minister
Fernando CepedaUlloavan Bin-
nenlandsezaken noemt desitua-
tieals gevolgvan nu aan degang
zijnde vredes- proces op zijn
minst "twijfelachtig". Sommige
aspecten daarvan moeten eerst
opgehelderd worden, vindt hij.
Volgens hem wenst de publieke
opinie dater een einde komt aan
het van krachtzijnde bestand in
deguerrilla- oorlogen dat dieno-
vereenkomstig de guerrilla-
strijders worden gedemobili-
seerd en zich laten opnemen in
hetburgerlijke leven.Daar voelt
deFARC kennelijk weer niet zo-
veel voor. En het zieter ookniet
naaruit datdepresident hetaan-
durft het leger voor het hoofd te
stoten dooraan tedringenopver-
anderingin de leiding.

Mist scherpte voorpolitieke satire

Gobernashon Bestial
valt enigszins tegen

"Een beestachtig bestuur",
de nieuwstekomedie van Eli-
gio Melfor die momenteel in
CentroProArte draait, slaagt
er door gebrek aan scherpte
en diepgang niet echt in te
voldoen aan de verwachtin-
gen die vlak voor de verkie-
zingen aan een politiek stuk
gesteld worden. Daarvoor is
het stuk inhoudelijk wellicht
to zwak, en derol van dealtijd
grappige Melfor zelf te ge-
ring. De karikaturenvan Don
Martina, Maria Liberia Pe-
ters, Agi'stinDiaz zijn uitste-
kend, en ook de ezel, hetvar-
ken, de roofvogel en de geit
(Melfor) die hetbestuur over-
nemen spelen hun rol naar
behoren.

Het verhaal van politici die
samen strijden om hun voor-

keurs- positie te verdedigen
tegen dieren die plotseling
zijn gaan praten inspireert
hetpubliek echteronvoldoen-
de, omdat politici immers zel-
den, enzeker nietvlak voor de
verkiezingen,van een derge-
lijk eensgezind optreden ge-
tuigen.De adviseur, die aller-
lei scenario's bedenkt om het
"opstaan"van de dieren omte
zetten in politiek voordeel
voor de politici, en hen daar-
mee steeds in grotere moei-
lijkhedenbrengt speelt infei-
te de hoofdrol, en drukt daar-
mee de politici, waar het pu-
bliek eigenlijk voor gekomen
is, opdeachtergrond.Daarom
komen de referenties naar
voor een satirezeer goeduitte
buiten zaken als Berenschot
en tanki- gate nietecht goed
uit de verf.

Metdit allesrekening hou-
dend blijft "Gobernashon Be-
stial" natuurlijkweleen leuk
stuk, waarbijmen eens harte-
lijk kan lachen om de
denkwijze van de politici en
de manier waarop zij en hun
adviseurzich indelurenlaten
leggen dooreen geit, een ezel,
een varken en een "wara-
wara".De immerallesbestrij-
dendeen ontkennende Geor-
ge, de onzekere Agustin, de
ego- trippende Tolinchi, de
quasi- gewichtige Don en de
schijnheilige Maria, staan
borg voor momenten van
heerlijk plezier. Het stuk is
echter geen politieke satire
van hoog niveau, en heeft die
pretenties gelukkigook niet.

PDW

Argentijnse senaat houdt zich
bezig met verhuizen hoofdstad
BUENOSAIRES—De 46 le-

den van de Argentijnse se-
naat zijn begonnenaan debe-
sprekingvan het plan om de
federale hoofdstad te ver-
plaatsen van deregio Buenos
Aires naar de provincie Rio
Negro en wel in Viedma. De
meerderheid lijkt er voor-
standervan te zijn.

Hetplan voor deoverplaatsing
van dehoofdstad naar het 950ki-
lometer ten zuiden van Buenos
Aires gelegenViedmawerd eni-
ge tijd geleden aangekaart door
president Raul Alfonsin. Er zijn
sindsdien verschillende commis-
siesmeebezig om de noodzakelij-
ke studies daarvoor te ver-
richten. Onder meermetbetrek-
king tot de nieuwe omgeving zo-
als de algemenekarakteristiek
van deprovincieRio Negro maar
ook ten aanzienvan demilitaire
voorzieningen welke er mee te
maken hebben. Gebleken zou
zijn bij de militaire studies dat
het op strategisch gebied wel
goedzit inViedmaenRio Negro.
De Rio Negro scheidt Viedma
van de stad Carmen de Patago-
nes. Via de rivier is er ook een
verbinding met de Atlantische
Oceaan.

De regering voert voor dever-
huizing onder meer aan dat op

deze manier Buenos Aires ffl*
zijn drie miljoen inwoners tfj
ontlast wordt. Maar vooral ac-i
men hetvan grootbelang onwW
menop dezemanierzichkan ow,
trekken aan GrootBuenos Ai»g
met zijn tien miljoen inwoners
met zijn verkeers- opstopping*'
en watdies maarzij. InGrootBj*
enos Aires is nietminderdanédj
derde deelvan deheleArgenOT
se bevolking samengebald. D-j
kan dan mogelijk een nieu*l
provincie gaan worden.

De senaat heeft in zijn vefl
schillendecommissieszich inf^te al maanden met deze kwesöj
bezig gehouden waarbij men ffj
probeerd heeft de verschillen*
tegenover elkaar staandeopvW
tingen met elkaar te verzoenejj
Ook heeftmen geprobeerd deo*j
verzoenlijke oppositie van efl
dccl van het Peronistische bW
te doorbreken. De oppositie vod*
als een van zijn grootstebez^ren aan dat de verhuizing z°l
vijftien miljard dollar gaatkoj
ten. Dit is heel wat meerdanM
door de regering geproduceerd
verhuizings- bedrag van 4,5 ï&
jarddollar. Volgens de regerjiJJ
namelijk betekent deverhuizijj
nietperse datmen voor alle oV«
heids- diensten nieuwe gebo*J
wen moet gaan neerzette»*]
althans niet in eerste instanti*j

Medewerker mgrRomero bij herdenking in A'dam:

Toegenomen invloed sekten en
charismatische groepen gevaar

AMSTERDAM —Sektenen
charismatische groepen zijn
een bedreigingin verschillen-
de Middenamerikaanse lan-
den.De charismatische groe-
pen welke vooral in de mid-
denklasse hun aanhang vin-
denverzetten zich tegen de
radikalisering van de katho-
lieke kerk. De sekten zijn
vooral te vinden in de
volkswijkenen op het platte-
land. Hun groei wordt be-
gunstigd door het feit dat de
volks- organisaties het ver-
langen naar spiritualiteit en
devolks- religiositeit nauwe-
lijksernstignemen.

Zo stelde depater JezuietCar-
losCabarrus vast bij de herden-
kingvan demoordopdeSalvado-
raanse aartsbisschop mgr Ar-
nulfoRomero inAmsterdam. Pa-
ter Cabarrus was de be-
langrijkstespreker hierbij. Hij is
afkomstig uit Guatemalaen was
ondermgrRomero werkzaam in
ElSalvador samen metpaterRu-
tillio Grande, die ook vermoord
werd doorultrarechts inEl Sal-
vador. De moordoppater Grande
heeft, gezorgd voor zijn "beke-
ring", zoals mgrRomero dit later
genoemdheeft. MgrRomero was
namelijk met instemming van
het "establishment" tot aarts-
bisschop benoemd maar keerde
zich na zijn bekering tegen het
geweld van debezittendeklasse.
Hem werden toenook deogen ge-
opend voor het onrecht dat de
massa dag in dag uit moest on-
dergaan. Zijn opkomen voor de
campesinos, voor de sociale strij-
ders heeft hem uiteindelijk de
dood gekost.

De Guatemalaanse priester
waarschuwde voor het gevaar
dat het uitblijven van de over-

winningen de barbaarsheid' 3

de oorlog in staat zijn de ar**lj
hun geloof te ontnemen- ",
schijnbaar onwrikbare on
macht van de Verenigde Stëjj
en het daarmee samenhange"!
onrecht leiden tot atheismej
dus Cabarrus. Hij zag een tfl
weggelegdvoor dekerkelijk* 1
sis- gemeenschappen die i_|
voor de bevrijding kunnen T
binden met spiritualiteit eo*l
ditionele geloofsuitingen"1
het volk.

De voorzitter van deRaad *j|
kerken in Nederland prof.»%
C. Mulderwees tijdens dezeg
de Romero- herdenking op jj
feit dat de mensenrechten '"i
Salvador en Guatemala tJ
steeds bij voortduring en op%
tematische wijze gescho»1 j
worden. .

Qalypóona Skipping 1
Voor al Uw pakketten en verhuizingen naar Suriname en Nederland

Ook voor al Uw Tax-free artikelen.
—STUUR ZE EEN 60LITER PLASTIC TON voor slechts NA/.:50,-
-—ofeen DOOS van bijvoorbeeld 50x 50 x 30 cmvoor maar NA/.:40,-

Het Gewicht maakt niets uit!
AFLEVERING IN SURINAME en Nederland: GEGARANDEERD
binnen 4 wreken.
Afleverenvan pakketten vanaf30 maart t/m 7 april aan de W.l. Compag-
niestraat 23 tussen 9-12 uur en tussen 4-6 uur, tel.: 624723.
Kantooruren op Hato kamer 208 9-3 uur, tel.: 87788.
Binnen 1 weekleveren wij een standaardlevensmiddelenpakket inSurina-
me voor ’.BO,- en 4 helekippen voor ’.50,-. Bij minder’.15,- per stuk. j

Nieuw te openen apotheek-drogisterij op
St. Maarten heeft vakatures voor:

* apothekersassistenten
(gediplomeerd)

* verkoopsters
* kassières
* chauffeur-magazijnbediende
* administratievekracht
* werkster

Schriftelijke sollicitaties met vermelding vanvroegere werkkringen bijvoegingvan eventu-ele getuigschriften worden gaarne ingewachtondernummer0323 ophetbureau van ditblad(Curacao).

STICHTING NEDERLANDSE ASSOCIATIE
VOOR PRAKTIJKEXAMENS

De Onderwijsdirekteur Curacao maakt bekend datde

EXAMENS
uitgaande van debovenvermelde Stichting, gehoudenzullen worden op 16en 17juni
1987(dagexamen) en op 1,2en 3 juni 1987(avondexamen).
De schriftelijke aanmelding voor deelneming aan bovenvermelde examens kan tot
en met3 aprila.s. geschieden ophet Departementvan Onderwijs, opCuracao te Sta.
Rosa 48, op Bonaire teKaya General C.M. Piar 9 en op St. Maarten te Backstreet,
onder duidelijke vermelding van naam, adresen examen
Voorts dienende navolgende stukken teworden overgelegd:

1 bewijs van inschrijving in het Bevolkingsregister;
2. betalingsbewijs examengeld;

MBA., Marketing en Bedrijfseconomie ’.95,-
Boekhouden en Bedrijfscorrespondenties ’.90,-
Wiskunde en Algemene Correspondentie ’.70,-

-3. bewijs van eventuelevrijstelling(en).

Het examengeld dientgestort teworden bij deAlgemene Bank Nederland opreke-ning 12.39.686 t.n.v de bovenvermelde Stichting.
De avondexamens worden in de middaguren afgenomen.

De Onderwijsdirekteur Curacao.

OPROEPING
tot het houden van een openbare vergadering van de Ei-
landsraad van het Eilandgebied Curacao op dinsdag 24
maart 1987 des namiddags 14.00 uur in de vergaderzaal
van de Statenvan de Nederlandse Antillen.

AGENDA:
1. Goedkeuring notulen.
2. Ingekomen stukken.
3. Goedkeuring verslagen Centrale Commissie.
4. Geldlening van 24 miljoen (Calco N.V.)
5. Geldlening van 9 miljoen (Werkgelegenheidspro-

jekten)
6. Garantie t.b.v. C.D.M.
7. Schoonmaken Boca Ascencion.
8. Aanleg parkeerplaats Belastingkantoor.
9. Procedure behandeling jaarrekeningen 1967 t/m

1985.
10. Aanschaf kettingformulieren en girobiljetten.

Willemstad, 20 maart 1987.
De Voorzitter, a.i.
Ing. W.M. Franco.

I OPENBARE VERKOOP
Op donderdag 23 april 1987 des voormiddags om 10uur zal ten kantore
aan dePolarisweg 31 -33 alhierten overstaanvan éénvan denotarissen of
diensplaatsvervangervan hetkantoorPalm & Seniorin hetopenbaarwor-
den verkocht ex artikel 1203van hetBurgerlijk Wetboek:

het tot 8 augustus 2024 lopend recht van erfpacht op een perceel
grondgelegen opCuracao, tergrootte van 1.070m2, naderomschre-
ven in meetbrief nummer 488van 18 december 1963, methet daarop
gebouwde, plaatselijk bekend alsKaminda Paloma 8.

De veilingsvoorwaarden liggen ter inzage op voormeld notariskantoor
vanaf 8 dagenvoor de veiling en houden ondermeer in datiedere biedergehouden is terstond een bankgarantie of andere vorm van zekerheid testellen tot nakoming van zijn bod en de bijkomende kosten.

NotariskantoorPalm & Senior
Polarisweg 31-33
Tel.: 613199-613655.

VRIJWILLIGE OPENBARE VERKOPING
Op dinsdag 21 april 1987des voormiddags om 10uur zal ten kantore aan
dePolarisweg 31-33 alhier ten overstaan van één van de notarissen ofdiensplaatsvervangervan hetkantoorPalm & Senior in het openbaarwor-
denverkocht:
Twee percelen grond gelegen in het Stadsdistrict van Curacaores-pectievelijk groot 102m2 en 69m2. kadastraal bekend als Stadsdi-
strict Sectie A nummer 1393 en 1383, met het daarop gebouwde,
plaatselijk bekend als Hanchi di Snoa 9, 9A en 98, Maanstraat 2 enKuiperstraat B,BA en 88.
Nadere informatiekan worden ingewonnenbij hetadvokatenkantoorWin-kel,Knoppel & Soliana, 3erg Carmelweg 10A, Tel.: 613833.
De veilingsvoorwaarden liggen ter inzage op voormeld notariskantoorvanaf 8 dagenvoor de veiling en houden ondermeer in dat iedere biedergehouden is terstond een bankgarantie of anderevorm van zekerheid testellen tot nakomingvan zijn bod en debijkomende kosten.

NotariskantoorPalm & Senior,
Polarisweg 31 -33,
Tel.: 613199-613655.

*2~f/ y Sta. Rosa weg 194

Onze Spectaculaire Uitverkoop
gaat door met fik

50% KORTING J|
op alle schoenen. €Jïgfl
Kleding tegen weggeef prijzen. JrV
Kom en profiteer! 3U

WILLEMSTAD- Vorige
week ontving minister van r>,
nenlandse Zaken Winston JA
rens de leden van de werkj^S
"Voorbereiding Commissie sj
tie- vorming", waarbij de^twindsman uit handen van jj
Roland Antonius een exempel
ontvingvan dedeskundigen-1^
ta ter voorbereiding van dej%
leids- nota natie- vorming.>_
nota dient als basis vovf_\
raadslagingen over natie- "Jming in de Commissie iVöJJvorming waarin vertegenW"^
digersvan allevijfdeAntillW
se eilanden zitten.Deze comf^isiezal dan de minister contnt
voorstellen doen toekomen Juitvoering van een geprogf^l
meerdbeleid, gerichtopbevalt* i
ring van de natie.Op defoto i*JOrlando Cuales, drsCharles^rego, drsRosemary Allen, (
Roland Antonius en minis'
Winston Lourens. J-

AMIGOE10 MAANDAG 23 MAART 198*

Wij hebben het voornemen binnenkort

TE VERKOPEN: \
HET FABRIEKSGEBOUW VAN

S.V.K. LABORATORIES
aan de Granaatappelweg 135-A te Curacao met de daarin
aanwezige l

VOORRADEN EN MACHINERIEËN.
De fabriek is ingerichtvoor de
vervaardiging van medicijnen. h

5Gaarne zullen wij in kontakt komen met belangstellen- \
den. g
Voor nadere inlichtingen kunt U bellen 611420 of tv
611490 (Maduro & Curiei's Bank N.V.)



BONAIRE AGENDA,a>TiE:BOOO

" WDWEER: 8222la' 8845

" t^Dfill teLagoen: maandagt/mvrijdag

" I,08 00-16.00uur; zaterdag 08.00-12.00

é» k|!N?ARE BIBLIOTHEEK«ningstijdenvoor helpubliek)
I"' fc 1""^en donderdag van 14.00-18.00la' Ldlr| sdag en vrijdag van 08.00-12.00/
tve uur; zaterdag van 10.00-12.00

J^ngstydenvoor lezers)
3r' van 14.00-19.00uur.

tie maandag t/m vrijdag
,C gekende stukken 15.45 uur; gewone
'jl**"6.30 uur.
at-Nce CLUBSA l «lis: donderdagavond 19.30uur - Hotel

', L*:«formatie E. Felipa, te1.:8546/8238.
v li» Tab|e: elke tweede maandag -

,0» Terra Corra.ett woensdag 12.00uur-HotelBonaire.

'f-j^tJURSKANTOOR EN BEVOLKING:"l C" 12°°/1400-15.30 uur loketten geo-

it?t i'
4 !?'EKBIBLIOTHEEK: voor bezichtiging
ill ter?! 19el'eve contact op te nemen met de
1, R i»dy Bedacht, Noord Nikiboko 194.

.rf (Weg naar Willemstoren):
et jj^ndopvrijdagvan 20.00-24.00uur; za-.„. van 12.00-24 00 uur.

te't» (gezaghebber): elkedonder-
ie Jvan 09.00-11.00 uur op het Be-

tu,skantoor, Kralendijk; laatste donder-an de maand van 10.00-12.00uur te

Uw.
(tel.: 8198): verzameling Bo-

K**»nse schelpen en koraal; open van
te 9 t/m vrijdag van 10.00-12.30 uur -'Nikiboko Zuid 3.
k

L^rnarduskerk Kralendijk:
$"Ws 18.45uur; zondag 08.30en 19.00

iN»otokerk Antriol:
19.30uur; zondag 09.00en 18.00

L
CovicuskerkRincon:
"*s, ookzondag, 19.30 uur.
iv
I^HTENBEZORGING doorgeven
t'Xevr. A. Wong- Loi- Sing, Kaya
V>>e4.

HerreraCampinsbijcongres jongere
schristen democraten
r^DRID — In de Spaanse
C^tad is een congres gehou-
r van de Christen- democra-
r*e jeugduit de hele wereld.
Vj partij was onder meer de
(| "e2olaanse expresident Luis

1t^ra Campins in zijn hoeda-
Aid van bestuurslid van de
ijkten- democratische Inter-

'^^nale. De vergadering werdpd jj^woonddoor 153 gedelegeer-
P'^tiamens 53 organisaties uit
mr'Jis Amerika, Europa, Afri-
it'j lei» Azië. Devoorzitter van de
4wnse Volksdemocratiscche._ iY 1- Oscar Alzaga herinnerde
A l|f n datdeCD- bewegingoppo-
>m*^- ideologisch gebied het
i"y^st jong is en modern. Hij
m&& op deenorme prestaties der
t(! CSten" democraten inLatijns
v C6rika °P het gebied van het
I

Volgens POB-partijleider Janga

PAN doet mee ten
gunste van de PDB
KRALENDIJK — De leider

van dePOB die alstweede op
de lijst staat van de groene
partij UPB en vermoedelijk
gedeputeerde zal worden, in-
diendelijstnummer 2 de ver-
kiezingen zal winnen, Broer-
tje Janga, heeft maar weinig
waarderingovervoor zijn po-
litieketegenhangers deParti-
doAceion Democratico Nobo
(PAN). Volgens de ervaren
politicus Janga heeft deze
partij geen enkele binding
met debevolkingen de partij
zal derhalve ook nimmer de
verkiezingen kunnen
winnen.

Hoewel de POB ook niet kan
zeggen dat men ooit de verkie-
zingenheeft gewonnenwiloveri-
gens niet zeggen, dat de POB
nimmer deel heeft uitgemaakt
van het Bestuurscollege. De
POB heeft sedert de „Cambio"
van 1969driemaalsamen met de
UPB aan de verkiezingen deel-
genomen en ook met de door de
UPBbehaalde winsthetBC kun-
nen vormen. Dat was overigens
nimmer een lang leven bescho-
ren, omdat de verhoudingen tus-
sen UPB enPOB nooitecht innig
zijngeweest. Ook dezeverkiezin-
gen is decoalitie op een zeer rati-
onele basis gevormd. Broertje
Jangaheeft er geen geheim van
gemaakt, dat zijncoalitiemet de
UPB niet direct is ingegeven
voor debewondering diedeRin-
conese politicus heeft voor de le-
den van de groene partij, maar
veeleer door de gedachte door
een coalitie te vormen diehet ze-
ker zou maken, datdePDB — en
met Abraham de doodsvijand
van de POB en vooral van Janga— nietmeer aan bod zoukomen.

Janga heeft echter ook iets af
te rekenen met de partijleider
van PAN, de historicus Arthur
Scaly, diemeentdatJangadepo-
litick meerziet als hobbydan als
serieuze zaak om de belangen
van degemeenschapen debevol
king te behartigen. Janga die
nimmer verlegen zit om een
weerwoordje, zegt dat hij met
plezier heeft kennis genomen
van deze verklaringen. De par-
tijleider van PAN, aldus Janga,
zegt zelf(ex-partijleider Toontje
Nicolaas, red.) dat het zinloos is
datPAN aan de verkiezingen
deelneemt.Nu echter deverkie-
zingen weerin zicht zijn, moet er
een historicus komen (Arthur
Scaly - red.) om te zorgen dat de
PDB aan hetbewindblijft.

De POB heeft naar het zeggen
van Janga geen enkel bezwaar
tegen PAN, maar wenst wel de
zes marionetten (PAN heeft zes
namen op de lijst - red.) te ont-
maskeren die er toe willen bij-
dragen dat Bonaire ten onder
gaat.Eenfeit is,aldusJanga,dat
dePDB heeft geholpenom delijst

van PAN vol te tekenen, waar-
door de kans dat Jopie Abraham
(PDB) in leven blijft, groter is.
Janga is echter wel benieuwd
wat er gebeurt als Pan een zetel
zou behalen; zij hebben immers
geen enkele politieke ervaring
en bovendien, aldus Janga, zegt
delijsttrekkerSealy datGodniet
bestaat en dat de mensen zijn
voortgekomen uitapen. (Dat is
de theorie van Darwin, maar
Janga weet kennelijk niet tot
welke partij die eigenlijk be-
hoort - red.). Deze mensen, aldus
een verontwaardigde Jangawil-
len danBonaire besturen, maar
de blauw- groene gedeputeerde
in spéraadt dit ten sterksteaf.

KRALENDIJK- Vorige week
hebben rechterKoeiers en gevan-
genis- directeurDavid van der
Ree officieel afscheid genomen
van gezaghebber mrGeorge Soli -
ana. Beide heren zijn jarenlang
verbondengeweest in decommis-

sic dieook het toezicht hadop het
Bonaireaanse gevangeniswezen.

MrKoeiers en de heer Van der
Ree hebben beiden echterdepen-
sioen-gerechtigde leeftijdbereikt
en zullen zich derhalve uit de

functie terugtrekken.Bij defoto:gezaghebber mr Soliana neemtafscheid van gevangenis- direc-
teur Van derRee.

Rechts van mr
Soliana de heren mrKoeiers en
rechter mrNieasia.

Studenten en vakbonden roeren zich nav aardbevingsmaatregelen

Bush bezocht roerig Ecuador;
klooft hulp bruggen-herstel
Vk T°— Een roeng Ecua"
„ "teeft de Amerikaanse vi-
'(^""esident George BushVr<ngen die zich op de
"dJH* kwam stellen van de
!Ongvan deaardbevirigs-
ILP welke Ecuador laatst

Hy kwam met
J.sagging datdeVerenig-

tftten het herstel van de
L/fcen voor hunrekening

nemen. De onrustige
\j ls ondermeerhetgevolg

by de or-
J^aties van arbeiders en
't^ten. By ongeregeldhe-
'tlMbakten verschillendetakten gewond.De vakbe-
_\^?. is bezig met de voor-NjjL'ding van een algemene

15. Verbandmethetbezoekvan
W^esidentBush had de vak-
Jjitge^°_ een felle verklaring

even waarin men duide-
S}laakte dathij helemaalniet
Vrjoln wa- Kort en bondigy verklaard dathij een "per-
Si'10'1 grata" is omdat deeco-
"NiVi P^itiek van president

1 eaSan via bet Interna-
p Monetaire Fonds deoor-

Vy Vai» decrisiswaarinEcu-
»t k ch bevindt. Ditkomt door-e^sident Leon Febres Cor-
%TltReagan- en IMF«beleid
k **%. Het bezoek vanBush
Mj^ paar uur in beslag nam
% ff. over het algemeen rus-
Vw a<^ een lunch- bijeen-
<JH *l met Febres Cordero. Bij
\!?nkomBt al maakte hij de
W\*aanse gift bekend: het
tl) ?' van de verwoeste brug-
**ó_*aarmee dewegenworden
i^jjPend welke nu buiten ge-
-1 2lJn als gevolgwaarvan de
S,jaar beproefde bevolking

' vshS^ncie Napogeisoleerd
b derest van het land". Al-

Ush. Deze was vergezelde°r_der- ministervoor Inte-

ramerikaanse zaken Elliott Ab-
rams. Rond hetkorte bezoekvan
Bush waren ongekende veilig-
heids- maatregelengetroffen.

De botsingen tussen studen-
ten en politie duurden voort.
Vanuit Quito is de onrust onder
meer overgeslagen naar de stadSalcedo op 105 kilometer ten
zuiden van de hoofdstad. Er
raakten daarbij drie studentengewond. In alle drie de gevallen
vertoonden zij kogelwonden. Zij
waren buiten levensgevaar. On-geveer driehonderd studentenbetoogden tegen de verhoging
van debenzineprijzen met als ge-volg hogerebustarieven. In ver-
band met de onrust werden descholen in de provincie
Cotopasxi voor onbepaalde tijd
gesloten. In deze provincie ligtnamelijk Salcedo. Bij ongere-
geldheden in Quitowareneerderook al ruim tien studenten ge-
wond geraakt.Niet alleendestu-dentenvan dedagscholennemen
aan de actiesdeel, ookdievan deavondscholen veroorzaakten denodigeoverlast in de avonduren
In Quito kreeg de politie ook temaken met een vakbonds- beto-ging. Deze was bedoeld om aan-dacht te trekken voor de voor
woensdag aangekondigde alge-
mene staking. Met gebruikma-
king van traangas en waterka-nonnen werd debetoging uiteen-gedreven. De staking is een pro-
test tegen de maatregelenwelkede regering heeft getroffen inverband met de gevolgenvan derecente aardbevingsramp.

De reeks bevingen heeft aanhonderden mensen het leven ge-kost, vooral in de provincie Na-
po. De materiele schade is zeer
groot en wordtvoorlopig geschat
op een miljard dollar. Vooral als
gevolg van het uitvallen van de
olieproductie en daarmee heton-
derbreken van de olie- export.

Waarschijnlijkzal deolie-export
vijf maanden onmogelijk zijn
omdat de oliepijpleiding over
enige tientallenkilometers is
vernietigd door debevingen. De
regering heeft daaropniet alleen
een verbod tot het gebruik van
auto's op zondagen afgekondigd
maarook debenzineprijs is met
tachtig procent verhoogd. De
prijzenvan een aantalbelangrij-
ke levensmiddelen zijn bevro-
ren.

Tegenover deze maatrege-
len heeft nu devakbewegingon-
dermeer de eis gesteld van een
loonsverhoging van in sommige
gevallen honderd procent van
onder meer de minimumlonen
welke nurond twaalfduizend su-
cres liggen oftewel tachtig dol-
lars per maand.Ook eistmen de
intrekking van debenzineprijs-
verhoging evenals het ontslag
van Febres Cordero als presi-
dent. Minister JorgeEgas van
Arbeid heeft al meteen laten we-
ten dat de regering er niet aan
denkt de salarissen tegaan ver-
hogen.Ditkanalleenmaar de er-
gste gevolgen hebben, vooral nu
het land zijn belangrijkste in-
komstenbron ontbeert: de olie-
productie, aldusdebewindsman.

Bij devakbeweging overweegt
men een algeme-
ne stakinguit teroepen. De vak-
bondsleiders zijn namelijk van
mening dat de regering de
aardbevings- ramp alleen maar
alseen dekmantelgebruikt voor
maatregelen welke men eigen-
lijk toch had willen nemen in
verband met de economische cri-
sis. Vanuit de vakbond voor
leerkrachten is een actie begon-
nen om handtekeningen te ver-
zamelen waarin bij het parle-
ment wordt gevraagd om de pro-
cedure op gangte brengenom de
president af te zetten.

ONDERWATERPARK
Lang echternogvoor deBonai-

reaanse Stinapazelfstandigkon
opereren, wasBonaire albezeten
van een eigen onderwaterpark.
Het grootste en eerste dat er in
dezeregio zoukomen. Via de Sti-
napa werd daarvooreen zekere
drs Torn van het Hof een ma-
rienbioloog, aangetrokken die
als counterpart drsEric Newton
toegewezen kreeg. Na enkele ja-
ren washetcontract metVanhet
Hof afgelopen en deze zou moe-
ten terugkeren naar Nederland.
Na zijn vertrek uit Bonaire
echter, bleekVanhetHof op Cu-
rasao dezelfde werkzaamheden
te gaan doen als op Bonaire, het
aanleggen van een onderwater-
park. Momenteel isVan hetHof
daarmee ook bezig op Saba. Het
strevenvan deserviceclubLions
te Curasao met debouwvan een
hotel speciaalvoor duikersen de
mogelijkheid van het onderwa-
terpark doen echter vermoeden,
dat Curagao opvallend gras-
duintin derichting van de enige
bestaans- mogelijkheid die Bo-
naireheeft. Curasao gaatnu het
enige product datBonaire heeft
in de wereld propageren, maar
danvoor Curasao: een g jedkoop
drikhotel en een onderwater-
park!

De voorzitter van Stinapa Bo-
nairevindt datmaar een vreem-
de gangvan zaken. Er is uiter-
aardnietsop tegen, aldus Saleh,
wanneer ook Curagao be-
langstelling heeft voor natuur-
bescherming. OfCurasao dat op
dezelfde manier moet doen als
Bonaire en van hetzelfde kali-
ber, is voor Saleh echter wel de
vraag. Curacao wil nu een goed-
koop duikershotel, dat deLions
tot stand brengen. Juist terwijl
dateilandverschillende vijfster-
ren- hotelsheeft staan,een eigen
shopping center en een groot
aantal historisch bezienswaar-
dige gebouwen. Naar de mening
van ex- gezaghebber van Bonai-
re, Raymundo Saleh, is ditzake-
lijk gezien een onbegrijpelijk
streven dat hij trouwens ziet
mislukken in detoekomst. Com-
mercieel zal het niet haalbaar
zijn. Duikers, aldus Saleh, zijn
low budget- toeristen die des-
noods leven op een hamburger.
Dat kunnen we ons op Bonaire
welpermitteren; deBonaireaan-
se hotels zijn immers van een
andereklasse als die van Cura-
gao. Van oudsher. Een Curagao
Caribbean, PlazaofPrincess Isle
zijn immers niet vergelijkbaar
met eenRochaline ofeen Bonai-
re Beach-hotel, aldus Saleh. De
Bonaire Stinapa- voorzitter
vraagt zich inderdaad af, waar-
om het eiland Curagao nu zo in-
eens toegespitst is ophetduiken.
Waarom zijn dan die enorme ho-
telsen al die shoppingcentra ge-
bouwd? Nogmaals, aldus de
voorzittervan de Stinapa, kaner
niets op tegen zijn wanneer ook
Curagao zich toelegt op een on-
derwaterpark uit natuur be-
schermend oogpunt. Als attrac-
tie voor toeristen echter is het
streven niet haalbaar.

Overigens is ex- gezaghebber
Raymundo Saleh in het geheel
niet van plan hierover een pole-
miektebeginnen. Hij zietdatals
Bonaire- voorzittervan deStina-
pa ook niet direct als zijn zaak.
Meereen zaakvan deherenpoli-
tici. Saleh: „Versta mij goed, ik
ben geenszinstegen Curagao. Ik
bedoel het ten goede van Cura-
sao. Het isvekeerd alsje jemet je
investeringen op een verkeerde
doelgroep gaat richten. Er is nu
eenmaal een financieel sterke
groepener zijntoeristen, die het
met minder moeten doen. Die
fout wordt telkens weer ge-
maakt."

Overigens niet alleenopCura-
sao, aldus Saleh, die hetzelfde
opmerkt bij het project ten
noorden van Bonaire Beach-

hotel, waar momenteelSanddol-
lar een groot aantalluxueuze ap-
partementen neer zet (145 tot
175 dollar per nacht per appar-
temnent-red.).
Salehattendeerteropdatheteen
prachtige opzet is, prachtige ka-
mers en prachtige appartemen-
ten. En wat zetten ze erbij neer?
Een "shabby" restaurant, waar
de gasten hamburgers kunnen
eten. Wie echter dergelijke be-
dragen per nacht kan uitgeven,
is wel instaat omookeen behoor-
elijke maaltijd te betalen.
Tenslotte zegt Raymundo Saleh
naar aanleiding van een boek
van Tinbergen(De leefbare aar-
de - red.): De ontwikkeling van
de Drie Wereldlanden is nietal-
leeneen kwestievan gelden ma-
chinerieën. Het is ook een kwes-
tie van mentaliteit.

Stinapa Bonaire voorzitter: natuurbescherming isprimair doel
Saleh kritisch tov duikhotel en onderwaterpark

ais toeristen-attracties van Curacao
KRALENDIJK — Hoewel

de voorzittervan de Stinapa
Bonaire, Raymundo Saleh,
reeds bij verschillende gele-
genheden heeft gezegd, dat
hetbeheer van het onderwa-
ter- park van Bonaire en het
natuurpark Washington
Slagbaai in eerste instantie
meer beschouwd moet wor-
den als natuurbeheer, wil hij
ook de daaraan verbonden
toeristischeattractiesniet ge-
heeluitsluiten.Datmaakt het
ook voor de Stinapa Bonaire
niet eenvoudiger, als blijkt,
dat Curacao stilaan op de-
zelfde koers wil gaan varen
als het Flamingo- eiland. De
Stinapa-voorzitter vraagt
zich af, waaromBonaire in de
goedejarenvan Curacao dan
toch tot knoekoe- eiland
moest worden.

Stinapa Bonaire is een zelfstan-
diglichaamdatnaast de centrale
Stinapa bestaat. Toen Bonaire
noggeheelonder deStinapa van
de Antillen viel, bestond er al
langeen eigen commissie op het
Flamingo- eiland, dat de belan-
gen van Bonaire behartigde. In
1985 is hetbestuurer toeoverge-
gaanom een eigen stichtingmet
een eigen rechtspersoonlijkheid
in het leven te roepen. Een zus-
ter-organisatie dusnaast deSti-
napa van de overige eilanden
van de Antillen. Dit kwam, om-
datBonaire inde loop van debij-
na vijfentwintig jaardat de Sti-
napa bestaat, altijd zeer actief
wasop hetgebiedvan denatuur-
bescherming. De gedachten die
Bonaire naar voren bracht, ont-
vingen echter langniet altijd de

noodzakelijke ruggesteun van
deandere eilanden, die debelan-
gen daarvannietdirect inzagen.
Toch heeft Bonaire voor de na-
tuurbescherming altijd voorop
gelopen. Saleh herinnert er nu
alsvoorzittervan deStinapaBo-
naire aan, dat in zijn tijd als ge-
zaghebber van het eilandgebied
Bonaire (in debeginjaren zeven-
tig - red.) een wet werd aangeno-
men dat in de wateren rond Bo-
naire niet met een harpoenge-
weer mocht worden geschoten.
Vele jarenlater kwam ook voor
Curacao eenzelfde eilandsbes-
luitaf. Bonaire echterhad deon-
derwater- visstand al geconser-
veerd.

In deStinapa wilde dusBonai-
re een status aparte, aangezien
de belangen van Bonaire, meer
danbijdeandereeilanden,op het
gebied van de natuurbescher-
ming lagen. Free lance reporter trok met contra 's op

Canadese journalist bij strijd
in Nicaragua om leven gekomen

MIAMI — De veertigjarige
Canadese free lance- journa-
listPeter Bertie is om het le-
ven gekomentoenhij meteen
contra- eenheideen operatie
meemaakte op Nicaraguaans
grondgebied. Hij werd ge-
dood samen met zijn vier be-
geleiders toen dit groepjebe-
stookt werd met een raket.
Een en ander gebeurdebij de
Nicaraguaanse plaats Mal a-
galpa. Van Nicaraguaanse
zijde is de operatie bevestigd
en werd melding gemaakt
van slachtoffers onder de
burgerbevolking en van het
vernielen van doeleindenals
een medisch centrum en kof-
fie- voorraden.

Bij deze operatie liep de een-
heid van ongeveer 250 contra's
van deFDN- guerrillaineenhin-
derlaag welke het Sandinis-
tische legerhadgelegd.DeFDN-
troepen staan onder commando
van Adolfo Calero. Een
Westduitse collegavan deCana-
deeskwam erzonderkleerscheu-
ren vanaf. De beide journalisten
trokken met het commando op

toen de Sandinisten met ge-
bruikmaking van drie helicop-
ters vanRussische makelij tot de
aanval overgingen. Een der af-
gevuurde raketten trof het
groepje waarin Bertie zich be-
vond. Het Canadese ministerie
van Buitenlandse zaken heeft
gezegd datmen een functionaris
naar Nicaragua heeft gestuurd
om een onderzoekin te stellen.

Volgens het Nicaraguaanse
legerzijner donderdagtoen Ber-
tie om het leven kwam enige
aanvallen van de guerrilla ge-
weest. Bij een van dieaanvallen
op vier doelentegelijk in noord
Nicaragua kwamenzes soldaten
om, werden er vier vrachtwa-
gens vernield evenals tien wo-
ningenen een medischepost eve-
nalsgraan-enkoffie- voorraden.
Zes burgersraakten gewond on-
derwiedrie kinderen. Een kind
van zestien maandenkwam ook
om het leven. Volgens de rege-
rings- informatie in Managua
klopten de rebellen aan de deu-
ren van dewoningenvan decam-
pesinos en gooidendaar daneen
handgranaatin als de deurwerd
open gedaan. Bij een aanval in
hetzelfde gebied werd ook een
medisch centrum vernield eve-
nalskofievoorraden en ook werd
een koffie- magazijn vernield.
Op diezelfde dag werd ook een
militair konvooi aangevallen
door de contra's.Dit gebeurde op
ampervijftienkilometer van een
militaire school.Daarbij werden
vier wagensvernielden twee lie-
pen minder ernstige schade op.
Zo werdvan officiële zijdein Ma-
naguaverklaard.

Duvaliers bezit in
beslag genomen

WASHINGTON — Presi-
dent Ronald Reagan heeft
vrijdag een beschikking on-
dertekend waarbij de bezit-
tingen van zijn voormalige
uit Haiti verdreven collega
Jean Claude Duvalier in de
Verenigde Staten in beslag
worden genomen. Baby Doe,
zoals de Haitiaanse dictator
werd genoemd heeft voor on-
geveer acht miljoen dollar
aan bezittingen in de Vere-
nigde Staten zoals een jacht
van twee miljoendollarin Mi-
ami en een woning van 2,5
miljoen dollar in New York.
Het congres hadReagan ge-
vraagd de goederen welke
Duvalier zich onrechtmatig
had toegeëigend te redden
voor de bevolking van Haiti,
hetarmste landop hetWeste-
lijk halfrond. Zwitserland
heeft al eerder beslag gelegd
opDuvaliers eigendommen.

In loods luchtvaart
mij

in Argentinië
8 kilo cocaïne gevonden

BUENOS AIRES — Cocaine
ter waarde van vier miljoen dol-
lar is in beslag genomen door de
Argentijnse douane. Volgens de
waarnemend directeurvan de
douane AlbertoGarbarino werd
achtkilo cocaineaangetroffen in
een opslagplaats van de
luchtvaartmaatshappij LADE.
Men hadde cocaine verborgen in
een partij hout, welkeafkomstig
wasuitSanta Cruz delaSierra in
Bolivia.

Londen geeft
Peru vliegtuig
voor strijd
tegen drugsmaffia

LIMA — De ambassadeur
van Groot Brittannie John
Shakespeare heeft symbo-
lisch de Peruaanse regering
een vliegtuig overgedragen
datmen kan gaan gebruiken
bij de bestrijding van dehan-
delin verdovendemiddelen.

Dit gebeurde tijdens een
plechtigheid in het ministerie
van Binnenlandse zaken. Minis-
ter Abel Salinas Eizaguire van
Binnenlandse zaken maakte bij
die gelegenheid bekend dat de
Verenigde Staten drie helicop-
ters hebben geleverd voor het-
zelfde doel. De Britse donatie is
een Isander- vliegtuig met eon
capaciteit van twaalfpassagiers.
Het is eentoestel dat ingezetkan
worden in moeilijk toegankelijk
gebied. Met dit vliegtuig wil
Londen uitdrukking geven aan
zijn waardering voor de Peru-
aanse inzetbij debestrijdingvan
de drugshandel.

Bij operaties onder de naam
Condor onder het bewind van
president Alan Garciazijnaltal-
rijke illegale vliegveldjes on-
bruikbaar gemaakt waarvan
voordien de drugsmafia zich be-
diende bij hetvervoer van cocai-
ne. Ook cocaine- laboratoria
werden ontmanteld.

Kredieten banken
voor Mexico
rond gekomen

MEXICOSTAD — Het kre-
diet-plan van hetbankwezen
als onderdeelvan een inter-
nationaalhulpplanvoor Mex-
ico is afgerond. De overeen-
komst is ondertekenddoorde
Mexicaanse regering en on-
geveer vierhonderd banken
welke gezamenlijk7,7 miljard
dollar optafel leggen.

Samen met de kredieten van
regeringen en internationalefi-
nanciële instellingen komt het
hulpplan uitop 14,4 miljard dol-
lar. Met dit geld moet de econo-
mievan het onder meer door de
schulden- crisis geschokte land
weeroppoten worden gezet.Het
akkoord met debankenheeft ge-
ruime tijd op zich latenwachten
maar het was vrijdag zover dat
99 procent van het bedrag rond
was. Het bedragvan 7.7 miljard
dollar valt uiteen in een lening
van zes miljard dollar en een be-
drag van 1,7 miljard dat wordt
uitbetaaldwanneer deolie-prijs
alsvoornaamste bronvan de ex-
port- inkomsten onder een be-
paald peil zakt. De lage olieprijs
heeft Mexico verleden jaarmil-
jardengekost.

De overeenkomst houdt ver-
dermeereenherstructurering in
van 43,7 miljard dollar aan uit-
staande leningen en een verla-
ging van derente over 8,6 mil-
jardaan leningen welke in 1983
en 84 zijnverstrekt. Volgens de
voorzitter van hetbanken- comi-
té dathet overleg voerde, Willi-
am Rhodes, zal een deel van de
nieuwe leningen, namelijk 3,5
miljarddollar, eindapril ofbegin
mei worden overgemaakt.

Costa Rica ontkent
eigendommen van
Mexicaanse coca-koning

SAN JOSÉ — Costa Rica is
vanplan deeigendommente ont-
eigenenvan devermeende Mex-
icaanse drugs- koning Rafael
Caro Quintero. Zo liet minister
Luis Paulino Mora van Justitie
weten. Deze eigendommen be-
staan uitondermeervierwonin-
gen, sieraden en enige voertui-
gen welke van zaak- waarne-
mers van Caro Quintero zijn
overgenomen toen de cocaine-
koning in CostaRica wilde gaan
wonen. Volgensdeminister is de
procedure voor de onteigening
opgang gezet.

Koersen Centrale Bank
NOTERINGEN CENTRALE BANK VAN DE NEDERLANDSE AN-
TILLEN GELDIG OPMAANDAG 23 MAART 1987 EN TOT NA-
DER ORDER:

USDOLIAR 1.77 1.79 1.81
CAN DOLLAR 1.345 1.365 1.385
PNDSTCRUNG 2.82 2.875 2.935
N6DGLD _ 86.36 87.08 87.88
BOUVfIR — _ _
ZLU FRANCS 116.84 117.56 118.36
FR FRANCS 28.23 29.33 30.03
DUITSCMARK 97.71 98.43 99.23
SURGLD _ 100.07 102.59
ITUR6 1.06 1.36 1.42
AR FLORIN 98.00 100.00 100.20
KOERSEN VAN DE OBLIGATIELENINGEN VAN DE NEDER-
LANDSE ANTILLEN UITGEGEVEN DOOR HET DEPARTE-
MENT VANFINANCIEN EN GELDIG VANAF HEDEN 23MAART
1987EN TOT NADER ORDER.

9.75 % OBUGATI6LCNING6N P€R 85/89 100.45
13 % OBUGATI€L€NING€N PC-fl 86/90 106.33
12 % OBUGATI€L6NING€NP€R 88/92 106.69
10.5 % OBUGATI€L€NING€NP€RI9BB 101.32
10.25% OBUGATI€L€NING€N 1986P€A 1990 102.15
HET EFFECTIEVE RENDEMENT OP ALLE OBLIGATIELENIN-
GEN BEDRAAGT 9.32%.
DEAANKOOP VAN OBLIGATIELENINGENKAN GESCHIEDEN
BIJ HET LOKALE BANKWEZEN.
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Links aan macht
in Chileense
mijnwerkersbond

SANTIAGO — Leden van
linkse partijen hebben een
beslissende stem verworven
in het bestuur van de bond
van werknemers in de Chi-
leensekoper- industrie.Dit is
voor heteerst sindsdemilitai-
ren in 1973 de macht grepen.

Nicanor Araya, die lid is van
de links- georiënteerde Demo-
cratische volksbeweging MDP
werd gekozen tot voorzitter van
de Chileense bond van werkne-
mers in de kopermijnen (CTC),
waarvan 22.000 arbeiders in de
staatskopermijnen lid zijn.
AndereMDP- ledenbezettenvijf
van de sleutel-posities in het da-
gelijksebestuur van debond. De
verkiezingen waren nodig ge-
worden omdatRodolfo Seguel,
een ideologisch gematigdemaar
felle tegenstander van het mili-
taire bewind,zich had moeten te-
rugtrekken alsvoorzitter.

Tot de MDP behoren onder
meer de Communistische partij
en de linksevleugel van de socia-
listische partij. Chili is de be-
langrijkstekoper- exporteur van
dewereld.De staatskoper- maat-
schappijCodelco is goedvoor ne-
gentig procent van de jaarlijkse
productie van een miljoen ton
erts. De koper- export zorgt voor
ongeveer de helft van de Chi-
leense inkomsten.
In Guatemala

Middenamerikaanse
top begin juni

GUATEMALASTAD — De
tweede vergadering van de Mid-
denamerikaanse presidenten
over het Costaricaanse vrede-
splan wordtbegin junigehouden
en wel in de Guatemalaanse
grensstadEsquipulas. Deze keer
zal ook de Nicaraguaanse presi-
dentDaniel Ortega van departij
zijn. Bij de eerste top over het
plan van president Oscar Arias
Sanchez had men Nicaragua
niet uitgenodigd. Onder aan-
drang van Guatemala gebeurde
ditnu wel. De bedoelingvan het
Costaricaanseplan is eenuitweg
te vinden uit de Middenameri-
kaanse crisis.
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Ook verkrijgbaar moderne sieraden en nog Ondergoed voor jongens100%katoen. Mmeekomt U eens kijken. Witte sokken voor jongens en meisjes, f

<lnvoorraad een sorteringvan deveel gevraagde "" _\
KEDSENREEBOK jf I CIND lITIIKItIOtI \in herenmaten; Workout-Midcut, Instructor Oxford . ■ " J^\_

en ookLevis Aerobic. g AA __> t\

4S3*) san^a '11 VQ Booster J
\shoes or God T«t»y g. Reigerweg 2/hoek Alablancaweg^^

mmß-J I I Tel.: 78229 648222 X

/ ~°lfél_pHsPÏ3tßïfté sop. -«*«*_ 1 ALTIJD ALLES OP SCHOOI GEBILD >v
/ .-.Ti 7.4.4 '*=-> ÜLA Ook verkrijgbaar: *Kaa.ooriMhoc.ten
/ AztekenWeg 17-Tel.: 73332 (g I ■■ *" 'Educatieve spellen,

/ (X te gs,i|d enmaandagt/rnza,erda g '^^^ _^/ Vraag naar onze spe- I vanB-12uur-1.30-6.oouur n.m. <

/ [p=aT7S^/:-:;-.iVi^&- Cja|s Vo Abraham deVeerstraat 12 Tel.: 611904-613558-612782
/ FILL 11 Elke da 9 >erS V,ee,i,' I Helheleiaaldoo;_^^__^^^_^^-
/ u/i/iD vleeswaren, groente, I g ~~WÊkfkW-%WÊÊLmmwkm_^__^_^_mmmmmW
I IUUK etc, i
V. Btö m De suPermarket met £= \ stoffeerderil ANTILLANA^JVX W/Ttf de beste prijzen. jg Montagneßeyll4 t«l: 671789 J&__ \_2/**/»/Ltit tII Zaterdag g Uwaangewezen adres voor het bekle- /v^fc^T X.

% IJmffßuK/Tm, de gehele dag g den van stoelen, auto's, etc. CTJt£Df \
( y "^ " £=M I Tevens hebben wij een y§?lA_i AGEOPEND, g ■ ruime sortering van stoffen, '~^^--^r È

van 8 - 7.30 uur. |<=_ kunstleer, canvas, spons,etc. M
!*? Wij zijn de hele dag non-stop GEOPEND tot 7 uur n.m. AW

Ruime parkeerplaats. g Zaterdag open tot 4.00 uur n.m. M
I H= Zondag open tot 1.00 uur n.m.g Wij zijn altijd tot 1 v> dienst!J< Welcome Shop I 1

SEROELORAWEG3. TEL.: 616514 K
Heeftverschillendekleinighedenteraandenking Atenshon tur trahadó di seramika. X.
van de IsteHEILIGE COMMUNIE! Ufe Pa barbotinadi bon kalidat, kutakimablan- \En natuurlijkvolop CHINESE LAMPEN, g I kv jku ta dunando vn bon resultado pasa >BAMBOO MEUBELS, K LJ ,

ibremente na k
ZIJDEN BLOEMEN g iiDremente na a
enmooieMANDEN g T RONI IMPORTS, _Xgeschiktvoor fruitmanden. _= .. . . e e^»--i«_.iii. __r

k 3 Komt U eens langs! Fe Adres: Kaya Kokohshi no. 6, Schelpwijk.
*ta-__________H_|^H-1 g LTeL77663^^^^^^^^^^^^^

/Pahifin^ I | ,— v
/ WWIIIH/w.Churchillweg 164A. Heeft U een schoonmaakster nodig voor Xx feestboutique g Uw huis of kantoor, bel dan even X✓ Huwelijks - communie - verjaardags- GS rADin«OIEAUiUA S—"s. X/ invitaties op perkament. g CARLOS CLEANING 7^.\v X

Alle soorten perkamenten doosjes voor SERVICES (/,i7juiwj_^
bruiloften en Heilige Communie. g m Tel.: 88275of 613351 _
Paasartikelen L^^V^_x^f ê I Ookvoor een baby-sit en Uw J

_>„ t ; _f^ V«<s^/^XS^' Cr, professionele las- ijzerwerk «»irïïp- t^r» _F_hAAi£A£4-3 __* (hekwerk, ramen- S*J_^l3W-, __Wm.! W. Churchillweg 164A. g bescherming, etc.) zijn wij tot 'Ct'Jt^**^ \^T£o Uw dienst!< BAZAR "I _,»£_S> II I | i V
BRASIL JllB& I f#S RUGIDEN.V. X

SeroeLoraweglo2 «iJW/ l ë I "^,r^ \ Roofing Contractors X
1 '^|C^| g MMNIVGAK REPARATIE en

Ontvangen $gg^g£ g ■ sSSt.SI4 ONDERHOUD ,
nieuwe zending parfums, allerlei soorten £? ? VAN ALLE DAKEN J"awa di suerte , plantenpotten, vitami- 5S Rpen*-riaii«w_rri in _#
nes en prachtige bloeiende planten voor fe ï!S5"seeram

zowel huis als tuin g J L platte daken. M
mbb^^^^^^^^^m^tJ K Voor verdere informaties: tel. 616605. _W

Beeldige lampen voor de kinder- g
kamer, nu in onze etalage uitge- g —TT, 1 «et r\ Xstald g * jtf&loiOershop ël Curacao"\.

g PLAZAPIAR Tel. 612527 %
VOl É ■-^ Na 27 jaarnog steeds Uw ,

■ V'ANDERS' " >2 i bloemenzaak. V
tr,,,-i...,m-t,i^ g Altijd verse bloemen, prachtige por-

T^j"7 p seleinen potten.

f INSTITUUT VOOR HUIDVERZORGING EN OPLEIDING
f/f°^%>. _/ MARINIERSWEG 11|CV______W Telefoon 73747

v*^_iS%* oor a' Uw gezkhts- en lichaamsbehandelingen/pakkingen.
***' Zelfverzorgingskursus start in april. J

Dokwegz/n-achterMaduro Plaza "■—■*'*■. *■"Curacao, NA. -Tel.: 76156- 70141, Telex 3493, (Cared NA

WE'RE BEHIND YOUR CARGO,V ALL THE WAY!?!

\\~ Alliance Franqaise
P.O. Box 3450 - Curasao. AntillesNierlandaises.

organiseert de cursus
INLEIDING tot de FRANSE LITERATUUR

Data : 9april-14mei-4juni 1987.
Plaats : Bibliotheek Alliance Francaise,

Scherpenheuvel.
Tijd : 20.00 uur.
Informatie : Tel.: 74876.
Aanmelding : telefonisch of schriftelijk P.O. BoxV 3450. J

MEDEDELING
KODELA deelt haar elektriciteitsverbruikers mede dat zij
een aanvang heeft gemaakt met
AFSLUITING VAN ALLE AANSLUITINGEN

WAARVAN DE REKENING OVER DE
BOEKMAAND JANUARII9B7 EN OUDER

NIET ZIJN VOLDAAN.
Wederaansluiting op dezelfde dag, direkt na betaling aan
onze kassa's, kan niet worden gegarandeerd.
Gelieverekening mee te houden dat bank- en giro betalin-
gen ons pas na meerdere dagen bereiken.

B Q SKODELA^

Hitachi Color T.V.

For d'_^fls. 695,-7» _f .€ _9~

Hitachi Color T.V. |m^.- ■"n-aftta.

[éL ... ,j Hitachi Video

WÊg_W/t^^ Model VT-1105A

J%^ bura arends
WèMÊÊL praktijkopleidingen

aruba arendstraat 9 tel. 2351 S
curacao scharlooweg 75 tel. 612470

Binnenkort starten de volgende opleidingen en trainingen
op Curacao:

WHAT IS MANAGEMENT ALL ABOUT?
workshop op 27 en 28 maart 1987

MANAGEMENT ASSISTENTE I (ISW opl.)
opleiding van 4 april tot 8 november 1987

Nadere informatie kunt U telefonisch aanvragen.
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