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Nieuws V in vogelvlucht

WENEN — "Wij hebben geen be-
wijs voor oorlogsmisdaden door
Waldheim", aldus de voorzitter van
de onderzoeks- commissie Kurz.
"Maar hij wist dat deze werden be-
gaan", voegde vice- voorzitter Mes-
serschmidt daaraan toe. De Oosten-
rijkse president wordt in hetrapport
niet gespaard. Hij speelde een be-
langrijke rol bij de deportatie van
duizenden joden naar concentratie-
kampen. Hij beging dan geen oor-
logsmisdaden maar hij heeft wel ge-
logen over zijn rol als luitenant van
de inlichtingen- dienst van de
Wehrmacht. Waldheim verklaarde
in reactieop hetrapport dathijopzijn
postzal blijven.

DES MOINES — Senator Dole is
bij deRepublikeinenwinnaargewor-
den van de indirecte voorverkiezin-
genvoor het VS presidentschap. Vi-
ce-presidentBush leedeen gevoelige
nederlaag: hij eindigde3ena deextv-
evangelist Robertson. Bij de Demo-
craten lijkt Gephardt op een over-
winningafte gaan.Hart eindigde op
een 6eplaats.

AMSTERDAM — De dollarkoers
steeg vandaag iets tot 1,9132 Ned-
"guldentegeneen slotkoersmaandag
van 1,9085 gulden. Wall Street ein-
digde maandag 14,75 punten lager
op 1.895,73.

LONDEN — De arbeidsonrust in
Groot-Brittannië breidt zichuit. Na
stakingen van zeelieden, ver-
pleegsters en werknemers in de ko-
len- industrie hebben ruim 32.000
Werknemers van deFord- fabrieken
het werk neergelegd. Het gaat om
een loonconflict. De stakingkost het
bedrijfper dag60 min dollar.

*****MOSKOU — Bij Alma Mata, de
hoofdstad van SU- republiek Ka-
zachstan, is de natuurlijke zanddam
van een rioolwater-reservoir doorge-
broken. Hierbij kwamen tien men-
sen om het leven.Een lawinevan 30
tot 50 min kubieke meter sterk ver-
ontreinigde modder met veel zware
metalen is ineen lagergelegenstuw-
meer en derivier de Ili terechtgeko-
men. Het ongeluk zou te wijten zijn
aan nonchalance.

*****JERUZALEM— Israels minister
van Buitenlandse Zaken Peres heeft
vandaagzijn steun gegeven aan het
VS diplomatieke initiatief in het
Midden Oosten. Peres veroordeelde
tegelijkertijdhet geweldin de bezet-
te gebieden. Jordanië is het enige
land datde situatiein de bezette ge-
bieden kan domineren, aldusPeres.
Vanmorgenis ineen dorpop debezet-
te Westoever het lijk gevonden van
een Arabische jongen (16). Volgens
de Palestijnse persdienst werd hij
door Israëlische militairen dood-
geschoten. In Jeruzalem zijn de
schermutselingen hervat.

*****STOCKHOLM — Uit een inter-
viewmeteen anoniemefunctionaris
van het VS ministerie van Buiten-
landse Zaken met een Zweeds
dagblad blijkt dat Iraanse olieplat-
forms beschikken over ZweedseBo-
fors raketten, die gelijkzijn aan de
VS Stinger raketten. Diverse bron-
nen verklaarden eerder dat Zweden
tussen 1980en 1981143vandezera-
ketten viaDubayy aan Iranheeft ge-
leverd. Voor die beweringen waren
nooit hardebewijzen.

*****DUBLIN — De populariteit van
Premier Haugheyvan lerlandisaan-
merkelijk gestegen.Datblijkt uitde
maandag gepubliceerde uitslagvan
een opinie-peiling.Hierdoorstijgtde
kans dathij de lerse kiezers nog dit
jaarnaar destembuszal roepen.

*****MANILA—DeFilipijnseregering
is een onderzoek begonnen naar de
mogelijke banden tussen de Neder-
landse Ambassade in Manilaen het
communistischverzet op de Filipij-
nen. Dit nadat in een communis-
tische schuilplaats in Manila een
kist met daarophet adres van de Ne-
derlandse ambassade werd gevon-
den. De Nederlandse ambassade
heeft ontkend banden te onderhou-
den met de communistischeverzets-
strijders.

*****BONN — De 12 EG- landen heb-
ben maandag in Bonn in een verkla-
ring Israël laten weten datereen ein-
|je moet komen aan de onderdruk-
king in de bezette gebieden. Israels
maatregelen in de bezette gebieden
Werdenaangeduid alseen schending
van het internationaalrecht en de
mensen- rechten.

BRUSSEL — In het Belgische
Brugge znn 142 mensen -schippers,
rijkswachten, loodsen, duikers, ver-
pleegkundigen, artsen- die hebben
meegewerkt aan de reddings-
werkzaamheden na deramp met de
veerboot Herald of Free Enterprise
onderscheiden.

Twee mensenlevens gered

Divi-directie huldigt
alert hotelpersoneel

ORANJESTAD — Tijdens
een speciale bijeenkomst in
Divi Hotels heeft de directie
van dit hotel hulde gebracht
aan een viertal werknemers— Ernesto Godett, Cyrül Da-
vis, poolboy Franklin Fingal
en bellboyWilfrido Wilson —
die kortgeleden dankzij snel
optreden twee mensenlevens
konden redden.

Het eerste geval betrof een
kindje van drie jaar dat in het
zwembad van het hotel in moei-
lijkheden raakte en dankzij snel
reageren door het personeel in
veiligheid kon worden gebracht.
Het andere geval betrofeen toe-
rist, die ondanks waarschuwin-
gen toch in deruwe zee ging
zwemmen en problemen kreeg.
Ook hierbracht snel en efficiënt

optreden uitkomst. De mankon
geredworden.

General manager van Divi
Hotels Gerrit Griffith huldigde
de werknemers voor hun kor-
daat optreden. Dat gebeurde in
bijzijnvan afdelings- hoofden en
mevrouw Wiggins. Het viertal
kreeg een fraaie gouden speld
aangeboden, die vervaardigd
werd door de jonge Arubaanse
goudsmidRandolf Simoons van
J and J JewelryRepair Shop.

*****CAPA CANAVERAL — De VS
hebben een belangrijke nieuwe stap
genomen in de ontwikkeling van
SDI. Vanaf luchtmacht- basis Cape
Canaveral werd maandag een onbe-
mande Delta- raket gelanceerdmet
sensoren voor de opsporing van
kernraketten. Tot nu toe de meest
complexe proef in het SDI- proiekt.

BANGKOK - Thaise
ambtenaren hijsen een twee me-
ter lange katvis uit de rivier de
Mekong. De katvis werd zeven
jaargeleden voor uitsterven be-
hoed toen de Thaiseregering vis-
fokkerijen voor katvissen omzette.
De oever- bewoners vereren de
katvis als een heiligdier.

OPVALLEND
De Sovjet-russische leiderMi-

chail Gorbatsjov liet maandag
weten dat twee maanden na het
bereiken van een akkoord (dat
uiterlijk 15maart getekend zou
moeten zijn) een begin kan wor-
den gemaakt met de terugtrek-
king van de Sovjet- militairen.
Deze operatie zou in tien maan-
den voltooid kunnen zijn, aldus
Gorbatsjov, hetgeen twee maan-
denminder is dan determijn die
tot nu toe doorMoskouenKabul
noodzakelijk is geacht.

Opvallend in het betoog van
partijleider Gorbatsjov, dat
maandagavond werd voorgele-
zen in het Sovjetjournaal, was
dathijdeterugtrekkingniet ver-
bond aan devormingvaneen co-
alitie- regering in Kabul. Voor
de VS, die het islamitische Af-
ghaanse verzet steunen, is de
vraag van belang of de Sovjetu-
nie ook na haar vertrek zal
proberen haar invloedin Afgha-
nistan te behouden. Daarbij
komt dathet verzet zich in meer-
derheid steeds heeft uitgespro-
ken tegen devormingvan een co-
alitie- bewind waaraan ook de
huidigeregerings- partij van Af-
ghanistan deelneemt.

Volgens Cordovez hebben de
twee bij het overleg in Genève

betrokken partijen een consen-
sus bereikt over de vormingvan
een "verbrede regering" in Ka-
bul, diemedetoezicht zalhouden
op deterugtrekking van de Sov-
jet-russische eenheden.De VN-
bemiddelaar maakteniet duide-
lijk hoe precies een dergelijke
regering zal worden samenges-
teld. Wel zei hij datook een vre-
desmachtvan deVerenigde Na-
ties he., vciu-ek van de Sovjet-
militairen zal begeleiden.

Amerikaanse functionarissen
beschouwen de verklaring van
de Sovjetleider als "buitenge-
woon", zo is uit welingelichte
bron in Washington vernomen.
In een eerste reactie had Marlin
Fitzwater,woordvoerdervan het
Witte Huis gezegd datdeAmeri-
kaanse regering de opmerkin-
gen van Gorbatsjov beschouwt
als een "positieve stap" maardat
eerst de 'kleine lettertjes" in deverklaring dienen te worden be-studeerd.

Volgens treskundigen heeft
Gorbatsjov aangegeven een aan-
tal voor de VS zeer belangrijke
voorwaarden te willen vervul-
len.Washington eisteen precies
tijdschema voor de terugtrek-
king van de Sovjet- troepen. Gor-
batsjov sprak zich hierover uit.
Bovendien willen de VS dat de
meeste van de Sovjet- russische
militairen in deeerste vijfmaan-
den van de operatie verdwijnen,
en ook daarmee stemt Michail
Gorbatsjov in.

Een medewerker van de voor-
malige Afghaanse koning Zahir
Shah in Rome heeft de verkla-
ringvan Gorbatsjoveen"goed te-
ken" genoemd, al zal moeten
wordenafgewachtof dewoorden
van de Sovjetleider ook worden
gevolgd door daden. De in 1973
verdrevenZahir Shah ismeerde-
re malen doorMoskou enKabul
uitgenodigd zitting te nemen in
een coalitie-regering. De radica-
le fracties binnen het islami-

tische verzet achten een terug-
keer van de monarch uitge-
sloten.

CALGARY— Nogsteeds wer-
ken de arbeiders in Calgary on-
der grote druk voor de opening
van de Olympische Winterspelen.
Er wordt momenteel nog de
laatste hand gelegd aan wan-
dschilderingen van de verschil-
lende Olympische disciplines.

GORBATSJOV KOMT TEGEMOET AAN AMERIKAANSE EISEN
VN-bemiddelaar Cordovez optimistisch

Akkoord Pakistan en
Afghanistan dichtbij

ISLAMABAD—DeregeringenvanPakistan enAfghanistan
zijn hetvrijweleens overeentijdschemavoor deterugtrekking
van deSovjet- troepen uit Afghanistan. Dit heeft debemidde-
laar van de Verenigde Naties, Diego Cordovez,vandaag ver-
klaard. "Dekloof is nuzover overbrugd datik meen dateruit-
zicht is opeen duidelijk akkoord in Genève (waar de tweelan-
denvia de VN- bemiddelaar met elkaar onderhandelen)", al-
dus Cordovez. Sovjetleider Michail Gorbatsjov liet maandag
weten datdeterugtrekking van deSovjettroepen op 15meikan
beginnen alser halfmaarteen akkoordisbereiktin debespre-
kingen in Genève. Gordovez zei datdevolgenderonde van de
Geneefse besprekingen op 2 maart zal beginnen.

Als voorbereiding op de nieu-
weronde in hetindirecte overleg
tussen Pakistan en Afganistan
begon Cordovez 20 januari aan
eenpendel- diplomatie tussen Is-
lamabad en Kabul. Vandaag
verklaarde hij dat de nieuwe ge-
spreksronde "zeer goed" is voor-
bereid.

De onderhandelaars in Genè-
ve zijn het reeds eens over drie
van devierpunten diein ditover-
legaan de orde zijn: niet- inmen-
ging in binnenlandse aangele-
genheden, internationale waar-
borgenvoor denalevingvan deze
niet-inmenging, en deterugkeer
van de naar schatting vijf mil-
joen Afghaanse vluchtelingen
die in Pakistan en Iran verblij-
ven. Het punt datnogopenstaat
is de vaststelling van een exact
tijdschema voor de terugtrek-
kingvan denaarWesterse schat-
ting 115.000 Sovjetmilitairen
uitAfghanistan.

Wantoestanden
in VS gevangenis

NEW YORK — Zes rijk-
sambtenarenvan het Metro-
politan Correctional Center
in het Newyorkse stadsdeel
Manhattanzijn in januariont-
slagenomdatzij binnen de ge-
vangenis een prostitutie- en
smokkel-organisatie leidden.
Ditberichtte hetdagbladDai-
lyNews in New York.

Twee bewaaksters werden
ontslagen omdat zij zich leenden
voor seks met gevangenen en
vier bewakers werden aan de
dijk gezet omdat zij seks hadden
met vrouwelijke gevangenen of
optraden als souteneur voor ge-
vangenen diewerkten alsprosti-
tuee.

Uit afgetapte telefoontjes
bleek dat twee bewakers thuis
telefonisch de seksuele ontmoe-
tingen en smokkel van contra-
bande regelden. In een cel-
lenblok werden televisie- toes-
tellen, stereo- installaties en
andere goederenaangetroffen.

Veel schade na
stormen in
Costa Rica

SAN JOSÉ—Deoverheidvan
Costa Rica denkt ongeveer 2,7
miljoen dollar nodig te hebben
om de schade te herstellen die de
overvloedige regens de afgelo-
pen vier dagen in het land heb-
ben aangericht. Alleen al voor
het herstel van wegen is 550.000
dollarnodig.

President Oscar Arias, dieper
helicopter de getroffen gebieden
bezocht heeft,beloofde debevol-
king hulpmetnamebouw- mate-
rialen voor nieuwewoningenbe-
schikbaar te stellen.

Guerrilla Chili
SANTIAGO — De Chileen-

se guerrilla- bewegingFPMR
heeft ontkend verantwoorde-
lijk te zijn voor de bom welke
ontplofte bij een militair me-
disch centrum waarbij één
dode en twintig gewonden
vielen.

De woordvoerder voor het Pa-
triottische Manuel Rodriguez-
front, Jorge Salas, zei dat een
dergelijke aanslag niet tot de
FPMR-taktiekbehoort.

Bank van de Nederlandse Antillen viert jubileum

Museum en auditorium
WILLEMSTAD —De Bank

van de Nederlandse Antillen
zal, zodra de noodzakelijke
verbouwingen en inrichting
gereedzijn, een museum ope-
nen in het voormalige La Bo-
nanza-gebouw aan deBreed-
estraat 10 (Punda). Met dit
museumwil debank de histo-
rie vanalle in deNederlandse
Antillen uitgegeven en gecir-
culeerde munten en bankbil-
jetten vast leggen en toe-
gankelijk maken voor een
breedpubliekwaarbij niet al-
leenwordt gedacht aan de lo-
kale bevolking, maar tevens
aan buitenlandsebezoekers.

De bankzalinhetkader van de
viering van het 160-jarig be-
staan ook aandacht besteden
aan enige bekendheids- aspec-
ten. Zo zal de bank de bekend-
heid van de Nederlandse Antil-
len als offshore en financieel
centrum verder trachten te pro-
pageren, middels het organise-
ren van een aantalactiviteiten.

In verband hiermee heeft de
bank al haar medewerking ver-
leend bij de uitnodiging van drs
E. den Dunnen van de Neder-
landsche Bank nvom te doceren
tijdens het op de Universiteit
van de Nederlandse Antillen te
houden 'International Finance
andInvestment Seminair'.

Tevens zal de bank dit jaar
twee internationale conferen-
ties organiseren, een 'Internati-
onal Banking Conference' met
meer dan250 deelnemers eneen
'Captive Insurance Conference'
waar gerekend wordt op 150 be-
langstellenden.

PUBLICATIES
Momenteel geeft de bank op

kwartaalbasis het bekende
Oranje Boekje uit, met de kwar-
taal- berichten, waarin het mo-
netair gebeuren over hetaan de

ordezijndekwartaal wordt gere-
gistreerd. Op maandbasis wor-
den de 'Monetary Key Figures'
bekend gemaakt, en maande-
lijks verschaft de Centrale Bank
haar Verkorte Balans aan be-
langstellenden en persmedia,
sindskort met schriftelijke toe-
lichting.

Middels gebruik van het in
aanbouwzijnde auditorium in
het vroegere La Bonanza- ge-
bouw zal debank instaatzijnbe-
staande entoekomstige publica-
ties mondeling toe te lichten.

Bovendien zal de bank met de
beschikking over dat auditori-
um beter instaat en geëquipeerd
zijn, in samenwerking met de
commerciële bankenen deUNA,
seminars, cursussen en andere
opleidingen voor het bankperso-
neel en andere belangstellenden
te organiseren.

TIENDUIZEND PATIENTEN
Vereniging diabetici
dringend hulp nodig
WILLEMSTAD—De Sosie-

datKurasoleno di Diabetiko,
eenvereniging diezich onder-
meer ten doel stelt om infor-
matiefte verstrekken over di-
abetes mellitus heeft drin-
gend mensen nodig, die zich
kunnen vrijmaken om in het
bestuur of in werkgroepen
zitting te nemen. Zonder deze
extra versterking ziethet hui-dige bestuur zich genood-
zaakt om de activiteiten, die
voor dit jaar op het program-
ma staan, te staken.

Morgenavond komt het be-
stuur bijeen ten huize van me-
vrouw T. Evertsen- Quast om de
'nood- toestand' te bespreken en
om zich te beraden over de te ne-
men stappen. Geschatwordt, dat
er tienduizend 'suiker'- patiën-
ten zijn op Curagao, voor het me-
rendeel minder- jarigen en ou-
denvan dagen. Voor hen is niet
één 'diabetoloog', hoewel er tel-
kenmale een beroep op de over-
heid is gedaan, onder andere op
de GGD. De patiënten worden

momenteel behandeld door in-ternisten.
De vereniging heeft dringend

mensen nodig voor de volgende
activiteiten:— het verzorgen van de krant
'Suku';
—hetrondbrengen van dekran-
ten naar wachtkamers van dok-
ters ennaar anderemedischein-
stellingen;
—hetbezoeken vanpatiënten in
het hospitaal, mede om hen te
voorzien van voorlichtings- ma-
teriaal;— het deelnemen in praatgroe-
pen;— het houden en het verzorgen
van lezingen.

Belangstellenden kunnen
contactopnemenvia devolgende
telefoon- nummers: 73460 en
625382.

De vereniging besluit het
persbericht als volgt: " Letwel:
diabetes mellitus achtervolgt
ons vierentwintig uur per dag!
Met eikaars hulpkunnen wijhet
leven van de diabeet een stuk
aangenamer maken!".

f Un bon beter di
BRANDY

ta te hastabon pa bo salüy



Mensen

Geen CARNAVAL in India,
maar een parade van Indiase
astronauten in de straten van
New Delhi. De eerste Indiase
astronaut heeft de dampkring
overigens al in 1985 verlaten.
Dat gebuerde aan boordvan een
Russisch ruimteschip. De para-
de werd gehouden ter gelegen-
heid van de 41e verjaardag van
India.

ELMER LOUIS, zoon van JOSE-
FA LOUIS uitMariepompoen op
Curacao is uitgekozen om als
percussionist mee te doenin "Se-
maphore: New Compositions by
Mark McGrain", een "opwin-
dend jazz-concert"op dinsdag 16
februari in het Berklee Perfor-
mance Center in Boston Massa-
chusetts in deVerenigde Staten.
Het ensemble dat gevormd is uit
de beste Berklee- studenten zal
diverse composities van facul-
teitstudent Mark McGrain uit-
voeren.
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De internationale bond van
dagbladuitgevers (FIEJ) in Pa-
rijs heeft beslotenzijnprijs "Gou-
den pen van de vrijheid" toe te
kennen aan Naji-Al-Ali, ookbe-
kend als Ali Adhami, een Pales-
tijnse SPOTPRENT- TEKE-
NAAR die vorig jaar in Londen
werd doodgeschoten. Het isvoor
het eerst in 27 jaardat deprijs is
gegaan naar of een spotprentte-
kenaar ofeen Arabier.De 49-ja-
rige Ali was voor deprijs voorge-
dragen door de inLonden geves-
tigde 'Index on Censorship. De
begunstigde werkte in Londen
voor een Palestijns blad sindshij
in 1985werd uitgewezen uitKu-
wayt. In juliwerd hij daar door
een onbekendeman neergescho-

ten. Hij lagvijfweken incoma en
overleed op 30 augustus. FEU
verklaardeinAli ook alle andere
Arabische journalisten te eren
die in ballingschap moeten
leven.

$ * * * tff

In de Sovjetrussische republiek
OEZBEKISTAN hebben de af-
gelopen twee jaar 270 VROU-
WEN zichzelf in BRAND gesto-
ken uitprotest tegen de"aantas-
ting van hun eeren menselijke
waardigheid". Dat meldt het
partijblad Pravda. Oezbekistan
staat al geruime tijd in het mid-
delpunt van kritiek. De Sovje-
trussische media hebben her-
haaldelijkmeldinggemaaktvan
corruptie, nepotisme en zelfs ter-
reur in dezerepubliek. De partij-
leider van Oezbekistan werdbe-
gin dit jaarvervangen. Momen-
teel heeft slechts 32,9 procent
van deberoepsbevolking in Oez-
bekistan officieel een baan. Te-
gelijkertijd is het geboortecijfer
er drie keer zo hoog als het ge-
middelde. In de pers in het
Centraal- Aziatische deelvan de
Sovjetunie worden vaak geval-
lenvan zelfverbranding gemeld.
Talryke jongevrouwen doen dit
alsgevolgvan problemen met de
bruidsschat, een traditie waar-
aanwordtvastgehouden instrijd
met de gelijkheid van man en
vrouw diein degrondwet is neer-
gelegd.

Onder de4200 toeschouwers die
aanwezig waren bij het 13e In-
ternationaleCircus Festivalvan
Monaco bevonden zich ook
PRINSES CAROLINE van Mo-
naco en haar zoon Andrea. Ook
zij genotenzichtbaarvan de ver-
schillendeoptredens.

De Amerikaanse filmacteur
CLINT EASTWOOD heeft be-
sloten depolitiek althansvoorlo-
pig de rug toe te keren. Hij zal
geen tweede ambtstermijn als
BURGEMEESTER van Carmel
in Californië nastreven, omdat
hij wat meer tijd wil hebbenvoor
zijn gezin. De 57- jarige'Dirty
Harry' heeft twee kinderen van
zijn eerste vrouw, een zoon van
negentien en een dochter van
vijftien. Zij tweede vrouw is de
filmactrice SondraLocke, die in
enkele van zijn films heeft mee-
gespeeld. "Ik ben met veel ple-
zier (twee jaar)burgemeester ge-
weest, maar ik moet mij nu met
mijn privézaken bezighouden",
zei Eastwood onlangs tegen een
plaatselijke krant. Hij wees erop
dat hij de politiek niet geheel
vaarwel zegde, maarwellicht la-
ter terugkeerde wanneer de
kinderen ouder waren. Clint
Eastwood werd in april 1986 tot
burgemeester van het stadje
Carmel gekozen. Hij had beslo-
ten in depolitiek te gaanomdat
de gemeenteraad zijn verzoek
had afgewezenombij deverbouw
van een perceel van de bouw-
voorschriften te mogen afwijken
door een liftkoker 55 cm langer
te maken dan mocht. Onlangs
beleefde Eastwood de genoeg-
doening een oud- gemeente-
raadslid dat indertijdtegen hem
gestemd had, een koekje van ei-
gen deegte geven.

*****
De gepensioneerde Gaston Vig-
neron inLucey in hetoosten van
Frankrijk heeft vorige week de
PORTEFEUILLE teruggekre-
gen diehij op 17 juni1940, in de
verwarring van de eerste oor-
logsdagen, metzijnjasjehad ver-
loren. De 74-jarige Vigneron
kreeg een weekgeleden een tele-
foontje van een inwoonster van
Besancon, die de portefeuille op
zolderhadgevonden. Haarvader
had het jasjeindertijd gevonden
en deportefeuille weggestopt. In
de portefeuille zaten Vignerons
mobilisatie-oproep, een vergun-
ning en eenreeks foto's.

*****Het dorp Kersall in Midden-
Engeland vechtvoor het behoud

van Groot- Brittannie's
SJIEKSTE TELEFOONCEL.
Er ligttapijt, erstaanaltijd verse
bloemen en er zijn pen en papier
voorhanden. De gemeenteraad
van Kersall verklaarde maan-
dag dat hij ook namens Brenda
Wood, die de cel dagelijks

schoonhoudt, zoureclameren te-
geneen besluit van British Tele-
com om detraditionelerode celte
vervangen door een zakelijke
moderne. Overigens zullen vol-
gens de telefoonmaatschappij
duizendrode cellen tot nationaal
monumentwordenverklaard en
kunnen dorpelingenvragenof de
hunne daaronder magvallen.

WENDEL A. GIRIGORI, thans
werkzaam bij het accountants-
kantoor Peat Marwick Mitchell
& Co is geslaagd voor het ex-
amen Certified Public Accoun-
tancy. Girigori is na zijn HBS-
opleiding op zeer jeugdige leef-
tijdbij deaccountants-firma Mo-
ret & Limperg aan zijn carrière
begonnen. Ondanks zijn dage-
lijkse drukke werkzaamheden
bij zijn huidige werkgever haal-
de Girigori zijn C.P.A.-titel
dankzij veel zelfstudie, doorzet-
tings- vermogen en discipline.

sjTjii * ♦ *
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Torn Poes en de Klokken door Marten Toonder

2002 — "Ik ben een miniklokker", legde het oude ventje uit."Eénvan dezeven,dieonderdegroteklokker werkt. Ik ben deklokobold, die in déze woont, ditis deéchtegrootvaders klok.
Maar het leven is geen pretje — iedereen probeert mij te
doden!"

"Te doden?"riep heerOllie ontsteld. "Wat erg! Wieprobeert
ernueenzwak grysaardje tedoden?Zeg hetme, ukunt opmijn
steun rekenen!"

"Bah!" riep de oude verbolgen. "Ik ben detyd en iederéén
probeertmij te doden!En wil jymijhelpen?Bah! Friemelpraat!
Jy probeert zelfook ommy dood te slaan!"

Heer Bommel deinsde ontsteldachteruitwaardoor de trou-
we bediende Joost, die inmiddels overeind gekrabbeld was,
opnieuw tussen zijn serviesgoed geworpen werd. Dit over-
stemde hetdichtkloppenvan hetdeurtje, maarheer Ollielette
er niet op.

"Hoorde je dat, Torn Poes?" stamelde hij. "Dieklokker be-
schuldigt mij ervan, dat ik hem naar hetleven sta! Dat kan ik
niet nemen, jongevriend! Dat is smaad! Ik zal hem ter ver-
antwoordingroepen!"

"Hm!"zeiTornPoes."Ikgeloofniet, datjedatmetdetijddoen
kan!"

Amerikaans onderzoek

Musici geplaagd
door plankenkoorts

STANFORD — Het be-
gon een paar jaar geleden
toen Duncan Clark op de
televisie vergat welke no-
ten hij op zijn xylofoon
moest spelen. Hij is nu dr.
Duncan Clark van het Me-
dical center van Stanford
in Californië, en hij stelt
een onderzoek in naar
plankenkoorts onder mu-
sici.

"Zangeres Carly Simon
zegt dat derustpauze van ze-
ven jaar die zij, hoewel zij
graag optreedt, nam, door
plankenkoorts was ingege-
ven", aldus Clark. "De cellist
Pablo Casals heeft eens ge-
zegd dat hij nooit vrij van ze-
nuwen en plankenkoorts
was".

Wat zijn eigen ervaring
nietmeerkonherinnerenwat
hij spelen moest. "Ik rolde er
doorheen, maar vergeten doe
ik het niet meer".

Volgens dr. Clark zijn de
verschijnselen van planken-
koorts "beven, zweten, een
droge monden een hartdat zo
snelklopt datjebang bent dat
het uitjeborst barst.

"De ergste plankenkoorts

doet zich gewoonlijk voor op
audities, waar musici juist
graagdeprestatie van hun le-
ven zouden willen leveren".

Uit een studiedievorigjaar
werd gemaaktbleek dat een-
derde van de leden van het
Koninklijk Filharmonisch
orkest van Londen en het
Londens Symfonieorkest aan
grote angstige spanning leed.
Bij zeventienprocent was het
zelfs zo erg dat zij een kal-
meermiddel gebruikten.

Musici die door planken-
koorts worden geteisterd,
hebben de neigingnegatiefte
zijn, naar volmaaktheid te
streven en terug te denken
aan schoonheids- foutjes die
het publiek waarschijnlijk
ontgaan zijn, zegt Clark.

Clark zoektvoor zijn studie
60 musici, vooral musici die
audities moesten afzeggen of
afbreken omdat zij planken-
koorts hadden. De groep zal
raad krijgen en anti- stress-
medicatie.

"Aan mijn project ligt de
aan hen over te dragen opvat-
ting ten grondslag dat vol-
maaktheid in muziek niet te
bereiken is", aldus Duncan
Clark.

BIOSCOPEN
GOLDEN DRIVE-IN
21.00 uur Miracle (’.5,-p.p.).

TELECURAÇAO
DINSDAG: 16.00Record music & Tele-
tekst; 16.30 Meatballs & Spaghetti;
17.00 MTV Musical; 18.00Obradi man
kv Loupe; 18.30Mirai Skucha; 18.45 In-
forme deportivo kv Hector Rosario;
19.00Kushina di oro kv Saida Hernan-
dez; 19.15Meditashon Transcendental;
19.30 Small Wonder; 20.00 Notisiero
Tele-8; 20.45 Karnaval '88 di skina pa
skinakv Hermanito;21.00Enkuentro kv
Paul de Windt;21.30Karnaval ta p'ami,
oabo p'é, TeleCuracao tambe takun'é:
«fundraisingLionsclub»; 22.00Wega di
Number; 22.10 Wrestling Challenge;
23.00 Sluiting.

WOENSDAG: 16.00 Record music &
TeleOkst 16.30 Ora pa mucha; 17.00
Flintstones; 17.30HaroldLloyd's; 18.15
Lome Greene's new wilderness; 18.45
Informe deportivo ku Hector Rosario;
19.00Planeta3; 20.00Notisiero Tele-8;
20.45Karnaval 88 di skina pa skina ku
Hermanito; 21.00 Falcon Crest; 22.00
Wega di Number; 22.10Karnaval Total
ku Hermanito live vanuit het Princess
Beach Hotel; 23.00Sluiting.
(wijzigingen voorbehouden)

TENTOONSTELLING
CURAQAOSCH MUSEUM (Van Leeuwen-
hoekstraat z/n): openingstijden dinsdag
t/m zaterdagvan 09.00-12.00/14.00-17.00
uur;zondag van 10.00-16.00 uur; maandag
gesloten.
t/m 14februari 1988gelegenheidtot be-
zichtigingvan expositievan'Etsenvan Hans
Blanken.

AGENDA
CURAÇAO

NACHTDIENSTARTSEN: Patiëntenvan de
artsen van Bandabao (3e distrikt) kunnen in
spoedgevallen telefoon 641658 bellen en
dan hetantwoordapparaatafluisteren.
De patiënten van de andere medische dis-
trikten kunnen voor spoedgevallen de
artsenpraktijkvan huneigen huisartsbellen;
het antwoordapparaatzal dan mededelen
wie de dienstdoende arts is.

THORAX CENTER (Jan Noorduynweg
naast UNA,tel.: 85544):openingstijdenvan
maandag t/m vrijdag van 08.00-17.00 uur;
op zon- en feestdagen alsmede opwerkda-
gen na 17.00uur voor spoedgevallentel.:
85917. ■
WIT GELEKRUIS PRINSES MARGRIET
(wijkverpleging): Kantoor Santa Maria 17,
tel.: 82947/81078;geopend van maandag
t/m vrijdag van 07.00-17.00 uur; zaterdag
de geheledaggesloten; na 17.00uur kunt u
de zuster van de wacht bellen: zuster Van
Velthoven,tel.: 76728, pageboy027-360.
KLEUTERBUREAU:I4.OO-16.00uuralleen
volgens afspraak.

ZUIGELINGENBUREAU: maandagmiddag
van 12.30-15.30uur; donderdagmiddagvan
07.15-10.30 uur; alleenvolgens afspraak.

NEUTRALE WIJKVERPLEGING (voor-
heen Wijkverpleging Curagao): Kantoor
Scharlooweg 110, tel.: 612040; geopend
van maandag t/mvrijdag van 07.00-18.00
uur; de wacht heeft zuster Olbino, tel.:
641032, pageboy 027-345.

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

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

DIERENASIEL: dagelijks geopend van
08.00-12.00/14.00-18.00 uur; opzaterdag
van 08.00-13.00/14.00-18.00 uur, tel.:
54300.

BOTIGA BANDABAO: dagelijks geopend
van 08.00-19.00uur.

BOTICA ISLA(tel.: 663895): openingstijden
van maandagt/m vrijdag van 07.00-17.00
uur; zaterdag en zondag van 10.00-11.00
uur. Voor spoedgevallenna kantooruren ge-
lieve zich te begeven naar de Ver-
bandkamer.
BOTICAS (nachtdienst)
Otrobanda
de Goede Hoop, Jan Noorduynweg, tel82857.
Punda
Wilhelmina, Hendrikplein, tel.: 612380.

DIVERSEN
ANTILLIAANSE GNOSTISCHE BEWE-
GING
Brievengat: iedere maandag- en
woensdagavond om 19.30 uur te Jirajara-
weg 8, Centrum Dcvi Kundalini.
iedere woensdag- en vrijdagavond om
19.30 uur te Openbare Basisschool
Brievengat.
Bandabao: iedere donderdagavond om
19.30uur gebouw CreditUnion San Pedro.

Kanga: iedere woensdag- en zaterdaga-
vond om 19.30 uur te Centrum Abraxac,
achter Kooyman.
SantaRosa: iedere maandag- en zaterda-
gavondom 19.30uur teAloëstraat 12.

ALGEMENE SURINAAMSE VERENIGING
(JPF): 19.30 uur vertoning video- opname
van de beëdigingvan de Surinaamse presi-
dent - clubgebouw, Wel naarWelgelegen3.

TIENDA Dl LEY (spreekuur): op dinsdag
van 18.00-20.00uur- MartinusBasisschool,
Brionplein.

WOENSDAG
DIVERSEN
SEDUKAL:elkewoensdagvan 14.00-16.00
uur iser vrij spreekuur.

DINSDAG 9 FEBRUARII9BB

HENRY By Dick Hodgins

BONER'S ARK By Addison & Frank Johnson

BEETLE BAILEY By Mort Walker

REDEYE By Gordon Bess
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L Metblijdschap geven
I** wij kennis van de ge- **Al boorte van onze \
Y~ dochter 5^

Stacey V
L Caroline
f 4-2-1988 te Curacao. \

De gelukkige ouderszijn: JJ
Roll en Miranda 1
Perret-Gentil-Cannegleter. I



SCHAT
Enigszins spectaculair klinkt

het verzoek van Aqua Ventures

Diving Association uit Houston
inTexasaaneen van deCuragao-
se dive- operators om uit te zoe-
ken of het niet mogelijk is een
'op-jacht- naar- de schat-vakan-
tie' te organiseren. Aqua Ventu-
res had daarbij in gedachten Cu-
ragao te bezoeken met telkens
tweehonderd duikers. De bena-
derde operator heeft contact op-
genomen met zijn collega's in de
Curacao Diving Association.
Gisteren en vaudaag vergader-
den de zes duik- organisaties
over het voorstel. Probleem is
dat Curacao op dit moment een
capaciteit heeft voor 150 duikers
per dag. Een massale 'treasure
hunt'zou niet alleen debeschik-
bare capaciteit vollediginbeslag
nemen, maar zou bovendien
geen ruimte overlaten voor
kleinere groepen duikers. Hoe-
welCuragao sinds drie jaareen
enorme 'boom' doormaakt op

duikgebied dankzij een 'agres-
sief de markt opgaan, is zijn ca-paciteit nog langniet zo grootals
Bonaire dat volgens Eustatia
met gemak tussen de twee- en
driehonderd duikers kanhebben.

PROMOTIE
Reeds voordat deDEMA- show

bezocht werd, hebben verschil-lende belanghebbenden uit de
sector duiktoerisme gesproken
over promotie- mogelijkheden
van de duik- faciliteiten op de
Antillen. Vorigjaarwaser ookal
sprake van samenwerking,
maar deeilanden presenteerden
zich toen individueel.Dit jaarre-
sulteerde het gezamenlijk optre-
den in hetbinnenhalen van boe-
kingen op duik- pakketten. Di-
verse 'pre- paid deals'(vooraf be-taalde contracten) werden afge-
sloten met super- reisbureaus

die in het groot inkopen en dan
doorverkopen naar kleinere
reisbureaus.

De zes lokale dive- operators,
te weten Chris Richard van Un-
derwater Curagao, Mike Feijts
van Coral Cliff, Vernon Suares
van Las Palmas Reef Divers,
Gerry Blue van het Caribbean
Hotel, Oswald Serberi van het
Plaza Hotel en Aad Kegel van
Dutch Antillean Diving, kregen
van deALM een ticket aangebo-
denom deAntillenop deDEMA-
show te promoten. Ook Maduro
van Princess Beach Hotel ging
mee als vertegenwoordiger van
de CHATA, alsmede Alco Bak:ker die de manager wordt van
hetLions MarinaHotel.

Het blijkt dat verschillende
Amerikaanse reis- organisato-
ren geïnteresseerd zijn in sa-
mengestelde duik-pakketten. In
plaats van twee weken lang op

:arnaton wordt door
90 georganiseerdter gele-

genheid van carnaval.Deze Car-
iaton begint donderdag aan-
gaandeen duurt tot zondagmid-
lag na afloop van de parade in
)ranjestad. In totaal zal achten-

bang is voor Curagao dat op ag-
ressieve wijze de duikmarkt is
opgegaan. Maar juist door sa-
mentewerkenzouden de tweeei-
landen meerprofijt kunnen heb-
ben. Eustatia zegt dat de dive-
operators op Bonaire wel ge-
dwongen worden om samen te
werken met Curagao. Op de

den op het programma. Om een
en ander teregelen komt Maggy
Marshal naar Aruba.

PRINS SUPER VERTELDE de
Amigoe dat het hem wel bevalt.
In het dagelijks leven is hij
werkzaam bij hetradiostation
Canal 1270— dit heette vroeger
Radio Antilliana — en werd als
Prins Super gekozen als verte-
genwoordiger van Canal 90. Dat
kan op Aruba waar de samen-
werking onder collega's goed te
noemen is. Overigens vindt
Prins Super het begeleiden van
koninginnen enz. wel gezelliger
als achter de microfoon te zitten.
Het hangt er maar vanaf hoe je
hetbekijkt ofhanteert.

UIT DE UITSLAG van het kin-
dercarnaval blijkt, dat de ver-
liefde Caribeclub met de Valan-
tine- groep tot de 'groep van het
jaar' werd gekozen. Tot de
'Queen ofBands' werd de konin-
ginvan hetConcordeHotel geko-
zen en de 'King of Bands' ging
naar Drumset Loverock. Specia-
le prijzen voor groepen gingen
naaide S^idersJVjte^y^e^
operator voor zichzelf, wij heb-
ben niets temaken metcommer-cieel individueel contact van di-
ve- operators onderling", zegt
Sybesma van deCuracao Diving.Association, "alleen heeft iede-
reen er belang bij als die samen-
werking zo goed mogelijk ge-
schiedt".

INSPECTIE TEVREDEN OVER SAMENWERKING
Betere voorlichtingpubliek noodzakelijk

Plannen grootscheeps onderzoek
naar gebruik van geneesmiddelen

WILLEMSTAD—Erzijnplannen invoorbereiding tot
het instellen van een grootscheeps onderzoek naar het
gebruik van geneesmiddelen in de Nederlandse Antil-
len. Volgens de Inspectie voor Geneesmiddelen is een
dergelijk onderzoek dringend noodzakelijk "omdat de
geneesmiddelen-voorziening deoverheid veel geldkost
ten opzichte van de totale uitgaven binnen de ge-
zondheidszorg. Ookinvergelijkingmetandere landen",
aldus de inspecteur voor geneesmiddelen, drs P.H.M.
Fontilus.

Vijftienprocent van dekosten
van de gezondheidszorg wordt
öiomenteel besteed aan genees-
middelen, ongeveer gelijk aan
Engeland. Maar die uitgaven in
de Nederlandse Antillen liggen
hogerdanbijvoorbeeldinNeder-
land. De Antillen geven, verge-
leken met Portugal, Spanje en
Italië minder uit. "Maar", zegt
Fontilus, "eenen andermagje ei-
genlijk niet vergelijken, omdat
in alle landen de ge-
zondheidszorg op een verschil-
lende wijze is geregeld".

De Inspectie voor Geneesmid-
delen wil middels het onderzoek
te weten komen "of wij te veel
medicijnen slikken". Indieneen
en ander is vastgelegd, dankan
er een betere regulering tot

stand worden gebracht. Allerlei
instantieszullen daartoe samen
moeten werken en gegevens ter
beschikking moeten stellen, zo-
als de GGD, de SVB, de apothe-
kers en dePensioenfondsen, als-
mede de verzekerings- maat-
schappijen.

FINANCIERING
Definancieringvan het onder-

zoek en van het vastleggen van
de gegevenszal hoog zijn. Al die
gegevens dienen immers in een
computer te worden verwerkt.
Wellicht is het mogelijk enkele
computer- programma's van
anderenover te nemen.

Fontilus: "Het voordeel van
een regulering van het gebruik
van geneesmiddelen is, dat dan

een beter inzicht ontstaat: wat
gebeurt er in hetland? Het isdan
ook mogelijk omtekomen toteen
betere farmaco- therapie voor de
gemeenschap. En: als het goed-
koper kan, die verstrekking van
geneesmiddelen, graag".

Fontiluskan (nog) nietmetze-
kerheid stellen, dat in de Antil-
len "te veel medicijnen worden
geslikt". Hij zegt, dat daarvoor
'hardere' gegevens nodig zijn.
Maarhij heeftwel de indruk, dat
"erminder geneesmiddelenkun-
nen worden gebruikt". In ons
land wordt voor dertig miljoen
guldenaan geneesmiddelen om-
gezet.Per jaar:"Dat isveel geld",
aldus Fontilus.

HUISARTS
Hij maakt een vergelijking

metNederland: "InNederland is
deband tussen depatiënt enzijn
huisarts hechter dan hier. In de
Antillen gaat eenpatiënt sneller
van de ene arts naar de andere.
Wat gebeurt er dan: diearts wil
de patiënt tevreden stellen, dus
als die patiënt iets vraagt, dan
zal diearts daar snelleraan vol-
doen. Want hier heeft de huis-
dokter nauwelijks achtergrond-
informatie over die 'nieuwe' pa-
tiënt. Hij kan niet met hem of
haar praten en duidelijk maken
dat het kwaaltje vermoedelijk
ook zonder een geneesmiddel
overgaat".

"Hier verwacht een patiënt
eenrecept van de dokter, als het
bezoek klaar is. In Nederland
gaat46 procentvan depatiënten
zonder recept de deur uit.Dat is
natuurlijk een gevolg van goede
voorlichting, van opvoeding van
de patiënten in het medicijnen-
gebruik.Dat is eenproces vanja-
ren geweest, want het moet ei-
genlijk zo zijn, dat een patiënt
liever niet dan wél een genees-
middel slikt", aldusFontilus.

POLIKLINIEK
■Ue inspecteur voor Genees-middelen: "In de nacht gaan de

mensen naar de polikliniek met

eenklacht. De dienstdoende arts
geeft dan een eenvoudig middel-
tje om, bijvoorbeeld, de nacht
door te komen, zodat de patiënt
de volgende ochtend naar de ei-
gen huisartskan gaan. Maarals
diepatiënt dan bij een apotheek
twee of drie guldenmoet afreke-
nen, wordt die patiënt boos.
Want, zo redeneert hij dan, de
dokterheeft mij niet serieus ge-
nomen met zon goedkoop medi-
cijn, terwijl hij zich toch 'ernstig'
ziek voelt. De patiënt verwacht
een duur geneesmiddel.Dan pas
is hetgoed".

Fontilusvindt, dater 'grotebe-
hoefte' is aan een betere voor-
lichting van de patiënten:
"Daarin kunnen de apotheken
ook een belangrijke rol spelen.
Tot nu toe is het zo, dat de men-
sen zich min of meer 'schamen'
als ze geneesmiddelen ophalen.
Nogal wat apotheken ziener uit
als een soort supermarket. De
patiënt geeft in een hoekje snel
zijnrecept af, gaatboodschappen
doen en haalt vervolgens de ge-
neesmiddelen op. Een apotheker
zou eigenlijk met de mensen
moeten praten over het gebruik
ervan en over eventuele schade-
lijke gevolgen indien ze te lang
doorgaan met het gebruik van
die medicijnen. Maar demensen
willen niet graag aan een ander
laten weten wat ze gebruiken.
Begrijpelijk, in een kleine ge-
meenschap, maar toch..."

TOTAAL ONDERZOEK
Fontilus denkt, dat een totaal

onderzoek naar het gebruik van
geneesmiddelen in de Neder-
landse Antillen "heel eenvoudig
kan, omdat het kleinschalig is.
Indien we echt zouden willen,
zouden we een prima inzicht
kunnen kragen". Van de andere
kant ziet hij het toch als een
complex geheel "omdat het een
in het ander grijpt". Fontilus:
"We hebben een grotere compu-
ter nodig. Daartoe is al een voor-
stel ingediend".

De inspecteur voor Genees-
middelen wil gaarne een discus-
sie op gang brengen, waaraan
wordt deelgenomendoor de apo-
thekers, de importeurs, de over-
heid en de artsen. Vol lof is hij
over de medewerking, diereeds
is ondervondenbij de samenstel-
ling van een Formularium,
waarinrichtlijnen worden gege-
ven aan artsenbij het voorschrij-
ven van medicijnen. De Amigoe
berichtte uitvoerig hierover in
deeditievan 15 januari.

Fontilus: "De handel is ookak-

koord gegaan met datFormula-
rium. We hebben de handel kun-
nen overtuigen van de noodzaak
daarvan. In een normaal ge-
sprek. Wantkijk, duidelijk is ge-
worden, datwij er niet op uitzijn
om de handel kapot te maken.
We vinden alleen, dat dét deel
d?t teveel wordt betaald, terug
betaald moet worden. We leven
nu eenmaal in een tijd, dat het
Land geen geld meer heeft, het
geldbegint op teraken, wemoe-
ten zuinig aan doen".

Diving Association onderzoekt mogelijkheid 'treasw

Amerikaanse reis- organisatc
Curasao en Bonaire in één d

WILLEMSTAD— Teoordelen naarreacties uit de duiksec-ter hebben deAntillenen in hetbijzonder Curacaoen Bonaireniet slecht geboerd op deDEMA- showin New Orleans. De Di-ving Equipment Manufacturing Association- beurs die eenvan de grootsteduikbeurzen terwereld is,werd doordeNeder-landse Antillen en Aruba gezamenlijkbezochtom deeilandenJepromoten als ideaal vakantie- oordvoor onderwater- toeris-ten.Nogmeer alsvorigjaarverenigden deeilandenzichen tra-den gezamenlijk naar buiten als 'The Dutch Caribbean Villa-ge.Curacao enBonaire dateen altwintig jaaractieve duiksec-Jorheeft, boekten successen op deinternationale duik-opera-tors- markt.

Als twee van de meest interes-
sante projecten waarvoor de ge-
associeerde duik- operators van
Curacao aangesproken zijn, ishet organiserenvan een 'treasu-
re hunt'eneen duikcruise die ge-
organiseerd wordt door een be-
langrijke Amerikaanse onder-
neming.

Het laatste betreft Agressor
Fleet van Carl Roesier, die met
eenduikjacht genaamddeAntil-

les Agressor, vanuit Curagao
duiktochtenwil gaan verzorgen.
Roesier toonde interesse voor het
nog te voltooien Lions Marina
Hotel dat in de toekomst logics
gaat bieden aan vooral duikers,
aldus Eustatia van het Toeris-
tenbureau.

REEDS ZEVEN JAAR IN FUNCTIE
Stanley Lamp: 'Geenpartij-politiek'
MAN-partijvoorzitter
overweegt smaad-klacht

WILLEMSTAD—Drs Stan-
ley Lamp, partij- voorzitter
van de MAN en waarnemend
directeur van het departe-
ment van Onderwijs, over-
weegt een aanklacht wegens
smaad en 'bezoedeling van
zijn goede naam' in te dienen
tegen het dagblad Nobo. Het
dagblad heeft de laatste da-
gen uitvoerig geschreven
over een 'bevordering' van
Lamp. Vanmiddag zou de
MAN- partij- voorzitter be-
slissen "welkestappen ikpre-
cies ga ondernemen. Ver-
moedelijk wordt heteen kort
geding. Ik wacht nog op het
advies van mijn advocaat
Moeniralam", aldusLamp.

"Nobo heeft gepoogd mij voor
testellen alseen persoon,dieaan
partij-politiek doetofaanpatro-
nage- politiek. Althans zovoel ik
het, dat ikbeticht word vanwil-
lekeur envanfavoritisme. In die
sfeer is een en ander getrokken.
En datvind iktever gaan",zo zei
Lamp vanmorgen.

Hij legt uit: "Zeven jaarlang
ben ik al waarnemend directeur
van hetdepartementvan Onder-
wijs van de Nederlandse Antil-
len. Binnen de centrale directie
is Naaldijk algemeen directeur.
In deloop derjarenis erbehoefte
ontstaan aan een taak- verde-
ling. Omdat teformaliseren iser
indertijd een briefgestuurd naar
de toenmalige ministervan On-
derwijs".

WILLEMSTAD- In verband
methet eerstelustrumvan decar-
navals-groep "FoiKompas" heeft
voorzitterMauriceGomez inaan-wezigheid van de overige leden,
waaronderMax de Groot, aange-
zaghebberRonald Casseres als
peetvader van het carnaval een
'hoofdstuk' overhandigd. Gede-
puteerde Salsbach (2de rechts),
die onder meer belast is met On-
derwijs en Cultuur, was hierbij
ook aanwezig.

Foto: gezaghebber Casseres
(3de rechts) en gedeputeerde
Salsbach (2de rechts).

SINDS 1982
"Vanaf 1982is daarovergecor-

respondeerd, over de omstandig-
heden bij het onderwijs. In juni
1987 is de zaak weer aanhangig
gemaakt middels een brief van
Naaldijk aan de minister van
Onderwijs", zo zei Lamp.

In diebrief, aldusLamp, werd
ondermeer gesteld, dat het bil-
lijk zou zijn om defunctie van
waarnemend directeur te ho-
noreren met schaal 15: "De on-
derwijs- directeurvan Curagao,
Kleinmoedig, diebelast ismet de
afdeling te Santa Rosa, zit in
schaal 14.Erwerd gesteld, datde
functie, die ikinformeel aluitoe-
fende, thuis hoorde inschaal 15",
zo zeiLamp.

Het Centraal Bureau voor
Personeelszaken heeft, volgens
Lamp, in 1982reeds advies uit-gebracht betreffende dezefunctie bij de vroegere ministeryan Onderwijs: "Maar die stuk-ken zijn om deeen ofandere re-denblijven liggen. Naaldijk wasdaarvan kennelijk op de hoogte
en hij heeft de minister vervol-
gens weer een voorstel gedaanom de nieuwe functie in te
voeren".

PERSONEELSZAKEN
"Op 18 september 1987kwam

er een reactie van het Centraal
Bureau voor Personeelszaken,
dat hetbureau akkoord gingmet
devoorstellenen op 19november
van het vorig jaarkwam het ad-

vies van het hoofd van dat bu-
reau met daarin de taak- verde-
lingenmethet advies, datdande
functie vanonderwijs- directeur
Kleinmoedig zou moeten worden
opgeheven".

Lamp: "Wanneer debeslissing
positief zou zijn, dan zou de
functie 'gewogen' dienen tewor-
den, dus bepaald dienen te wor-
den in welke schaal". Hij ver-
volgt: "Kijk, de functie van on-
derwijs- directeurKleinmoedig
is in 1975 door de NVP en de
MEPtot stand gekomendooreen
ingreep in de onderwijs- organi-
satie. Aruba wenste in die tijd
meer zelfstandigheid. Toen is er
een onderwijs- directeur voor
Aruba bijgekomen eneen onder-
wijs- directeurvoor Curacao".

EFFICIENT
"Wat er nu gebeurt", aldus

Lamp, "iseigenlijk eenvorm van
efficiënterbeleid. Aruba iser im-
mers uit, uit het Antilliaans
staatsverband. Waarom zou je
nu nog eenaparte onderwijs- di-recteur voor Curasao moetenhebben en een voor de Neder-landse Antillen?".

Met nadruk stelde hij, dat in-dienereenpositiefbesluitwordtgenomen, dus dat er een functiekomt voor een waarnemend on-derwijs-directeur, dater daneenopen sollicitatie- procedure'
dient tekomen: "Dat is mijn gro-
te wens. Dat iedereen eenkanskrijgt. Nergensstaat vast, datik
diefunctie krijg".

AFWACHTEN
Lamp voegt er nog aan toe:

"Maar niets staat nog vast. In-
diener een nieuwe functiekomt,
dan dient het georganiseerd
Overleg voor Ambtenaren- za-
ken, het GOA,ook een advies uit
tebrengen. Datgaat dannaar de
Raad van Advies en dan volgt de
Raad van Ministers nog.Die be-
slistuiteindelijk".

Waarom geen aanklacht te-
gen de vakbond voor over-
heidspersoneel, ABVO, en even-
tueel wel tegen Nobo? Lamp:
'Tegenovereen vakbond houd ik
mealtijdeenbeetjerustig. De ben
namelijk een groot voorstander
vanvakbonden".

VjföUjJÉ^PBC7§fcö^ MACHINES &l^^ SERVICES N.V.
Voor levering en onderhoud van zwaar ma-
terieel van wereldberoemde merken zoals:
JCB BACKHOE LOADERS
ATLAS COPCO COMPRESSORS
ATLAS COPCO AlRTOOLS
HOBARTWELDERS
MASSEY FERGUSON TRACTOREN
CLARK FORKLIFT TRUCKS
TEMPEST MARINE ENGINES
LUCAS/CAY FUEL INJECTION
EQUIPMENT en ook niet te vergeten
AUTOMOTIVE & INDUSTRIAL
BATTERIJEN
Bij aankoop van onze produkten kunt u zeker
zijn van een goede service.

PBC MACHINES & SERVICES N.V.
Bombard iersweg, Amerikanenkamp

lV Telefoon 73037 Jk

GEVRAAGD
BEDIENEND PERSONEEL (mnl./vrl.)

Vereisten: -Beheersing van Papiaments,
Nederlands,
Engels,
Spaans.

L-MAVO-opleiding.Bellen voor een afspraak: tel. 671716.

MEYER TRANSPORT

Telefoon 614766 Polarisweg
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"SMIKKELEN EN SMULLEN IN HET
BELLE TERRACE RESTAURANT"

***************

IDit
keer presenteren onze

enthousiastechefs onder andere:

"Fish Salad Served in Remoulade Sauce. S"~> _
" Patéèla Provence " _ , ? Jl^.
" ChickenVol-Au-Vent «O* S<(l*JV Q
"Avila Mixed Salad /förÈta&Êfl" Stuffed Filletof CaribbeanFish VRC^3^/fê" Veal Fricassé with Fine Herbs F^^^f^SÊ" Saffron Rice CT^^^r^al' Garden Fresh Vegetables /%^^*t£smV*~' Home-made Bread >sE/ ,hlk
* Orange Roulade. <^ïw"""** Jimli

**********
_ JjmÊSÊf ' 'Wil

Live-Music: ..ihiiiiiii^h«^ 1
Mariachis Soils .M««l«i^'"lin«U|nanacnis sons irflllwW(lll^M—uSl

cs\vila cßeach "Hotel
I

Penstraat 130 - Willemstad
Reserveringen: tel.: 614377
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Carnaval diAruba
den 1988no tin morocho

fy^o' fm*\\\*Y^

Deze rubriek wordt gesponserd door:

Mercurius Trading



Mens
Frauderende ambtenaar
Overheid: wel degelijk
aangifte gedaan bij justitie

ORANJESTAD — "Er is
wel degelijk aangifte gedaan
bij justitie, zoals de normale
procedure hetvereist". Aldus
reageerde het overheids-
persbureau op de bewerin-
gen datindezaakvan fraudu-
leuzehandelingenmeteenbe-
dragvan 23 duizendflorin bij
de directie Volksgezondheid,

de betrokken ambtenaar de
kanszou hebbengekregen dit
bedragterug te betalen.

Volgens de beweringen zou de
betrokken ministerzelfdeterug-
betaling van het bedrag hebben
geregeld.Dit zouafwijkenvan de
handelwijze indertijd bij de
dienst Burgerlijke Stand en Be-
volking, waarin een soortgelijke
zaak wel aangifte werd gedaan
tegen tweeambtenaren. Zij wer-
den geschorst en inmiddels door
derechter veroordeeld.

Het overheids- persbureau
verklaarde dat deze beweringen
in het geheel niet met de waar-
heid stroken en dat afgelopen
vrijdag wel degelijk aangifte bij
justitie werd gedaan. "Ook de
bewering dat de ministereen en
anderzou hebben geregeld inza-
ke terugbetaling, is volkomen
onjuist", aldus het overheids-
persbureau.

Bokser Henriquez
overleden

ORANJESTAD—Inhet Dr
Horacio Oduber hospitaal
overleed op 44-jarige leeftijd
Guillermo Henriquez, die in
de jaren'60 en '70 een bekend
figuur in debokssport was.

Hij waseerstamateur- bokser,
vervolgens beroepsbokser en
daarna trainer van verschillen-
de amateurboksers uit Savane-
ta. Als bokser kwam hij twee
keer uit tegen de Antilliaanse/
Europese oud-kampioen
Fighting Mack, waarvan hij de
eerste match won en de tweede
verloor. Ook op voetbalgebied
was Guillermo Henriquez actief
als voetballer van sport- vereni-
ging Jara.

Veel slachtoffers
bij overstromingen
Brazilië

RIO DE JANEIRO — Als
gevolg van hevige overstro-
mingen, gepaard gaand met
aardverschuivingen, zijn in
Brazilië almeer dan 125men-
sen om het leven gekomen,
192 mensen raakten gewond
en bijna vijf duizend mensen
raakten dakloos. Volgens de
autoriteiten worden 24 men-
sen vermist.

In de oude"zomer- hoofdstad"
Petropolis vielen ongeveer hon-
derd slachtoffers, zo is officieel
meegedeeld. Gevreesd wordt dat
het dodentalzal stijgen.InPetro-
polis zijn honderden soldaten,
politie- agenten en brandweer-
lieden op zoek naar mensen die
mogelijk levendonderdemodder
en hetpuin begraven liggen.

Hetregenseizoenvergtin Bra-
zilië ieder jaar vele mensenle-
vens. De slachtoffers vallen
vooral in de armenwijken die
vaak tegen de bergen gebouwd
zijn. Het water, datvaak metho-
ge snelheid van deheuvelskomt
stromen, slaatfunderingen weg,
ofvernielt dehuizendoor de in de
modderstromen meegevoerde
stenen en ander afval.

Voorlopigzullenderegens nog
aanhouden.

Betogers eisen
aftreden
regering Managua

MANAGUA — Rond 500 per-
soneen in hetoosten van Nicara-
gua hebbeneen demonstratiege-
houden en het aftreden van de
Sandinistische regering geëist.
De mars werd georganiseerd
door het Comité voor de coördi-
natie van de Nicaraguaanse de-
mocratie (CDN).

Voorafgaandeaan debetoging
zei de voorzitter van de CDN,
Carlos Huembes, "De Sandinis-
tische regering heeft absoluut
geen recht om het land te
regeren".

Huembes vervolgde "in de bij-
na acht jaar dat de Sandinistsi-
che regering het land bestuurd
heeft, is het Nicaraguaansevolk
alleen maar armer geworden en
kan het bijna niet meer eten,
want de salarissenzijn gedaald".

De CDN wordt gevormd door
vier politieke partijen, twee vak-
bonds- centrales en een raadge-
vend instituutvoor deprivé- on-
dernemingen. Volgens waarne-
merszouden soortgelijke demon-
straties ook georganiseerd zijn
in Masaya, Matagalpa en Leon.

Nieuwe juristenbij
constitutionele zaken

ORANJESTAD —Bij directie
ConstitutioneleZaken opAruba
werden twee nieuwe juristenuit
Nederland, mrP. van deFlier en
mrL. Clement, aangetrokken.
Gisteren brachten zij vergezeld
van de directrice van directie
ConstitutioneleZaken, mr Har-
riet Nassy, een beleefdheids- be-
zoek aan minister van Justitie,
Wattv Vos.

Voetbalvereniging

Jubileum
Riverplate

ORANJESTAD — In 'Scape-
todo' werd in aanwezigheid van
leden en genodigden het35-jarig
bestaan gevierd van voetbal-
verenigingRiverplate. Tijdens
de viering werden plakkaten
van verdienste uitgereikt aan de
heren Ovid Orman, Nathaniel
Andrews, Lucas Thomas en Fa-
bian Gnecco,die de club ingoede
en slechte tijden altijd trouw zijn
gebleven. Voorts werden plak-
katen uitgereikt aan de spelers:
Sidney Koek, Errol Andrews en
Marco Croes.

Begin bike cross
wedstrijdseizoen

ORANJESTAD — Op de
baan van Skymaster te Pie-
dra Plat zullen op zondag 28
februari deeerste bike cross-
wedstrijdenvan dit jaarwor-
den gehouden.

Het jaarprogrammavermeldt
verder de volgende wedstrijden:
op 18en 19maart wedstrijden op
deSavanetaRace Track, georga-
niseerd doorRough Riders. Op 2
en 3 april wedstrijden op de
StreetwiseRaceway in SanNico-
las. Zondag 1 mei op de Skymas-
ter- baantePiedra Plat, op 2en 3
juliop de Streetwise-baan in San
Nicolas, op 29en 30 juliop de Sa-
vaneta Cross Track, 6 en 7 au-
gustus wederom op de Skymas-
ter-baan te Piedra Plat, op 1 en 2
oktober opdeStreetwise-baan in
San Nicolasen op 7 en 8 oktober
op deRough Riders- baan te Sa-
vaneta.

Voorts is het debedoeling van
deBMX- afdeling van deAruba
WielrennersBond om internati-
onalewedstrijden te organiseren
op 14,15 en 16oktober op deSky-
master-baantePiedraPlaten de
Streetwise- baan in San Nicolas
en de Savaneta Cross Track. De
Nationale kampioenschappen
zullen ditjaarop2,3en 4 decem-
ber worden gehouden te Piedra
Plat, San Nicolasen Savaneta.

Verdereinformatie over debi-
ke cross- wedstrijden zijn ver-
krijgbaar bij de voorzitter van
Aruba Wielrenners Bond, Roy
Nicholson, bij Casa King in San
Nicolas (tel.: 45481).

Regering condoleert
mevrouw Berger

ORANJESTAD — Minister-
president mrHenny Eman zond
gisteren een condoleance- teleg-
ram aan de echtgenote van de
overleden mr W.J.M. Berger, in
levenProcureur Generaal bij de
HogeRaad in Nederland en pre-
sident van het Hof van Justitie
van de Nederlandse Antillen.Mr
Ben Wilms van het Arubahuis
zalAruba vertegenwoordigen op
de begrafenis van mr Berger.

ORANJESTAD- Ter gele-
genheidvan het2s-jarig bestaan
van hetjeugdcarnaval opAruba
werd een gedenkboek — samen-
gesteld door deherenAtanLee en
ToniKamperveen — met allerlei
informaties over het jeugdcarna-
val in deafgelopen jarenuitgege-
ven. Een eerste exemplaarvan dit
gedenkboek werd aan minister-
president mr Henny Eman aan-
geboden door jeugdcarnavals-
koningin 1987, Cathy Falconi,
die vergezeld was van de voorzit-
ter van het Jeugdcarnavals- co-
mité, ModestoRuiz.

Baby slikt
rattengif

TANKI LEENDERT — Op de
weg naar Tanki Leendert vroeg
omelfuur's morgens eenpolitie-
patrouille assistentie om een
moeder en haar één-jarig
dochtertjenaar hetziekenhuis te
brengen omdatdebabyrattengif
had geslikt. Het kind werd met
spoed naar het ziekenhuis ge-
bracht waar ze een maagspoe-
ling ondergingen ter observatie
werd opgenomen.

J^jlPETFAUM ARUBA N.V.
J^pß^ VOOR ONDERHOUD VAN UW:
<9d . WOONHUIS "KANTOOR ■ BEDRIJFSGEBOUW

BEL TEL: 23194
PETFAUM ARUBAN.V. j

La Secretaria de la Corte en primera In'stancia en Aruba, anuncia:— que JULIOJACINTO VANDINTER
residenciadoenAruba, constituyendodomicilioen laoficinadel
abogado,mr. J.H.v/dKuyp, situadaen J.G.Emanstraat no. 72-A,
Oranjestad, Aruba, ha presentado una solicituden dicha Corte
para obtener permiso para implantar una demanda de divorcio
contra

AMPARO DEL SOCORRO MESA
sm domicilio o paradero conocido en Aruba ni en las Antilias
Neerlandesas:— que lacomparecenciadereconciliación ha sidofijada el miérco-
les, 2 demarzo de 1988a las 3.00 de la tarde en el edificio de la
Corte, situada en Irausquinplein no. 8en Aruba.

La Secretaria de la Corte,
G.L. Lake.
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/"S^PP*^-. Gezellig uitgaan, wij zijn
geopend van 21.00 uur tot06.00 uu*.

Y^*f3^' Gezellige sfeer, goede service.

$\s~f De beste Pizza haalt U bij «_,.■ wmm m\
l.g. smithBlvd. &Q/a®itè PIZSBA
Oranjestad, Aruba. AWAY TFÏ " TVUI ASS/MSSBSf** G^ynd van 11^OOijiußgft a.m.

\mM^M****4 I Ml*?***. GOLDENTULIP■ M nxW ARUBACARIBBEAN

*** m l*\y) RESORT ft CASINO ;
~~o^^ Vj£X FANDAHOO NIGHTCLUB

I Floating Restaurant ffiKKSy
ti/Mi HERB REED
"Jf/I^l from the original PLATTERS

(onder nieuwedirectie) with his company of9 artistsand
! j ■" *. < i musicians. _

zeer verzorgde njsttafel. daily curtaintime 10.30p.m.; Open 11.00- middernacht. except Mondays.
1 Uannu Mmir ft fW. fl OOTa- Club°Pen,ram9:o°Pm-tiN2'<X>a.m.Happy MOUrb.UU Ö.UU la cover charge showtime $7 SO min adrinks

ly WeVer. For reservations please call 33555

Feest... jubileum... verjaardag... verloving, enz.
! Dat viertook U natuurlijk in RESTAURANT

WIJ HEBBEN OOKCATERING SERVICE.
_^—————______ mmmmm.- 'i Boulevard Theatre
TODAY

X. at 8:15 p.m.

jPiCI . TODAY
[j at 8:45 p.m.

DRAMA 14yrs. COMEDY 14yrs.

DRIVE-IN -^mTk
AN AMERICAN TAIL Ég| \

AMIGOE

~F^ Suzuki reeds vanaf Ja ü^ffwvi*
De SUZUKI is meer dan een lust voor het oog. J^-i-i^Jfe., -:"~~\+m m>. De lusten van deze sportievewagen strekken zichuit overeen breed terrein. /****, H^NM \f«*""\
Een hoog vermogen aan ruimte. In het verkeer gedraagt h.| zich als een WJ m |\\ \

«lll7llkri f^sjggjj^L-:::-■ ■■ -;--"-^v~w^. spreekwoordelijkeheer. Lsaa^^Sa^S>Am \ U \
|»**^W^»l y^MË *WJZZIZ~Ï w^*i. En op ruig terrein werkt hij als een beer. ""_.]» _rf- './ P^ÉfJMIMÉ Tegenover die lusten staan lasten waarvan niemand zal schnkken. Integer.- -; ~v JL , T "*'— '^^^^^^^^^^^r"S^^|H HB Ëm*** deel l *\ -^M*m*\mmËa**.■ "■-;"" ■-- | Brandstofverbruik, onderhoudskosten en nog veel meer liggen in het ver- i,iUWMk- jg jfe : Bk

isr~, ï lenade van de aantrekkelijke aanschafprijs. f^jMtettM M ■ dB Hf
*****Mwt& ■'* 1 mU .^*3*M. M%%\ "^"^ ï£2i£ïSS& V^, ■T*.►

'^^■^ l bent uilgenodigd >our ven proefrit! | W BklLt ■Üif
"■^"^BBB^^"^"^^^ BÏgor Small we have them All.

suzuki forsa BtfffP^FfFfEl!!
-x ookmet t!llLtJJ,^i.klLLAiriigf«ii SUZUKI jeep sj4i3jx s 1

\. vierdeuren ■ m^ _y

% i f" |P^ I I J One of our clients is interested
VcnnuioU tobuy

PROPERTY LAND
Wij willenhierbij onzeklanten en debevolking van Can be anypiace jn Aruba as
Aruba in het algemeen bekend maken dat onze |ong as it is close to the ocean.
AIRCOWERKPLAATS voorheen aan de Fergu- Please send your offerst 0sonstraat verhuisd is naarde TOMATENSTRAAT/ andecoREALANASASTRAAT. ESTATE N.V.

■H Bf^H or ca" 26008 during morning
EX^ WÊiÉÊÉIÊm ' \9k hours.

j BCN V€rAGE! met

y) wSJf^l' "■**■* «Sa» w

1 (m) 'maduro travel I
$ biedt u EEN WEEK vakantie voor slechts: $

1 Af.1.175,= AU25l,= 'I
| PER PERSOON PER PERSOON |
öj (binnenhutten) (buitenhutten) $
$ Een echt schip waar Ude ruimte heeft met royale hutten, eigen badkamer
fó en airconditioning, lounge, 3 bars, sauna, bioscoop, gymnastiekzaal, disco- W
| theek, schoonheidssalon, kapsalon, bibliotheek, casino, winkel en twee «
é zwembaden. ö)

| m.s. THE VICTORIA brengt U naar 6 verschillende caraibische havens, n.l. |
fi Curacao, San Juan, St. Thomas, Martinique, Grenada en La Guaira. »

I VERTREKDATA: 16-23-30 APRIL, 1988. |
| 7-14-21 MEI, 1988. |
| VOOR VERDERE INLICHTINGEN || NEEM KONTAKT OP MET ONZE KANTOREN || ORANJESTAD - Tel. 25995 SAN NI COLAAS - Tel. 46624. |
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AGENDA

ARUBA
KANTOORUREN AMIGOE: 08.00-12.00/14.00-17.30 uur;zaterdag gesloten.

Telefoon: 24333.
voor spoedgevallen na kantoortijd: 21639,
22950 en 22316.Pageboy: 127-743.

Bankrek. nr. 10.815.445Banco di Caribe.

POLITIE: 100.

ALARMCENTRALE: 115.

ZOEKERTJES verschijnen op dinsdag envrijdagen kunnen iedere dagtussen 08.00-
-12.00/14.00-17 00uur worden opgegeven;
behalve op zaterdag. Alleen zoekertjes, die
op maandag en donderdag voor 10.00uur
"innen zijn, kunnen de dag daarop(dus
dinsdag envrijdag) verschijnen.

BIOSCOPENBOULEVARD THEATER
:20.i5uur CampusMan (14jr.).
'1: 20.45 uur Roxanne (14 jr.).
DRIVE-IN: 20.30 uur An American Tail (18
if).

BOTICA'S (nachtdienst)
Pabaobrug: del Pueblo, tel.: 22154.
Pariba brug: San Lucas, tel.: 45119.

WACHTREGELING DOKTOREN
Oranjestad, Madiki,Tanki Flip, Noord, TankiUendert, Paradera en Sta. Cruz: dokter
AS. Ridderstap, viaDr Horacio Oduber hos-
pitaal, tel: 24300.Pos Chiquito, Savaneta en San Nicolas:
dokterE. Weststrate,via Centro Medico San
Nicolas, tel.: 48833.
Kinderarts: dokter Crocs, tel.: 27591/24300(hospitaal).
WIT GELEKRUIS: Oranjestad: tel.: 23168;Noord: tel: 23425;SantaCruz enParadera:
tel.: 28288/25543;Savaneta en Brazil: tel.:
47020/48301; San Nicolas: tel.:4s9o6; Da-
kota: tel.: 29008 (wijkgebouw), 24444(kan-
toor).
(voor brandgevallen, ongelukken of
een of ander ongeluk gelieve
Alarmcentrale op te bellen, tel.: 115)

DIVERSENPLIGHT INFORMATION CENTER: dage-
'ijks geopendvan 07.00-20.00uur; na 20.00
uur informaties via verkeerstoren.

ESSO SERVICE CENTER (Oranjestad):
24.00uurper daggeopend(alleen geslo-
ten van zondag 20.00 uur tot maandagmor-gen 07.00uur). ■
Dokter horacio oduber hospi-
TAAL(tel.:243oo):bezoekuren 15.00-15.45
'i8.30-19.30uur.
Koningin wilhelmina fonds (tel.;
24652/22817): informatiecentrum
Woensdag geopend van 08.30-12.00 uur -Paardenbaaistraat 8 (boven).

SAC/TRIUMPH PRODUCTIONS: 19.00
uur Caribbean Music Festival - RCA-
stadion.

BONBINI FESTIVAL: 18.30inFort Zoutman
"iet optreden van Happy Islanders Steel
Orchestra, kah'i orgel El Diamante en
dansgroep Mangusa

Woensdag
diversen
Museo historiko arubano: ope
"ingstijden maandagt/mvrijdag van 09.00
'2.00/16.00-19.00 uur;zaterdagvan 09.00
12.00uur.

STICHTING TOT BEVORDERING VER-
ANTWOORD OUDERSCHAP (Famia Pla-
nea): dagelijks van 08.00-12.00/13.00-
-16.00 uur - Medical Centre, Bernhardstraat
75, San Nicolas, tel.: 48833, toestel 219/
225.
Bij de praktijken in het Wit Gele Kruis- ge-
bouw: dinsdag 10.00-12.00uur teNoord 66,
tel.: 23425; 13.00-14.00 uur te Oranjestad,
Koningstraat /Emmastraat, tel.: 23168;
woensdag: 13.00-15.00 uur te Santa Cruz
39C, tel.: 28288; donderdag: 10.00-12.00
uur te Pampoenastraat 15, Dakota.
Centro di Barrio Dakota, Pampoenastraat
19, tel.: 23822; donderdag08.00-10.00 uur.
Club Caiquetio, Paradera 47A, tel.: 24280:
dinsdag 08.00-10.00 uur.

BUREAU LEVENS-I GEZINS- EN HUWE-
LIJKS- MOEILIJKHEDEN (Lagoenweg 9A,
1e verdieping): iedere werkdag van 07.30-
-12.00/13.00-16.30 uur (ook mogelijk af-
spraak te makenviatel: 23145of 25111).

BJBLIOTECA NACIONAL (ope-
ningstijden)
ANTILLIAANSE SECTIE, STUDIEZAAL,
AFDELINGKRANT- EN TIJDSCHRIFTEN:
maandag t/m vrijdag vanaf 07.30 uur (de
Krant- en Tijdschriften- afdeling is ook tus-sen 12.00-13.30uur open).UITLENING AFDELING: maandag,
woensdag en vrijdag 09.00-11.55/13.30--20.00 uur; dinsdagvan 09.00-12.00/13.30-
-17-00 uur; donderdagvan 13.30-17.30uur(s morgens gesloten).

F|ÜAAL SAN NICOLAS: openingstijden
"laandagt/m vrijdag van 09.00-12.00/13.30-17.00 uur; woensdagochtend geslo-
ten, in de middaguren geopendvan 12.30-
-19.00 uur, om 13.30 uur uitlenen van boe-gen; van maandagt/m vrijdag van 08.00-- 12-00/13.00-17.0013.00-17.00uur studiezaalopenvoor
Publiek

SHASA(Stichting Hulpaan SlechthorendenAruba), Engelandstraat (Lionsgebouw t/o
Eagleclub), is dagelijksgeopendvan 08.30--'2OO/13.00-16.30 uur.

TENTOONSTELLINGGOLDENTULIP ARUBA CARIBBEAN HO-'EL (t/m 19februari 1988): iedere dagvan 10.00-20.00 uur gelegenheid tot be-
?'chtiging van expositie 'Werken van Ger-
lanne Mooy-Grevink' - BanquetRoom.

POPPENKAST: 16.00+17.00 uurvoorstel-[jfKJ 'Toma tin vn mama arana' - All Electrickales- gebouw, Promenade teSanNicolas.

ORANJESTAD — De Ameri-
kaanse toerist L.G. werd door de
Immigratie van Aruba uitgezet
naar zijn land van herkomst. Bij
de politie werden klachten ont-
vangen dat L.G. van het ene ho-
tel naar het andere trok en ver-
moedelijk verslaafd zouzijn aan
drugs. In Talk ofthe Town werd
deman doordepolitie aangehou-
den, tijdelijk ingeslotenen op het
eerste vliegtuig naar de Vere-
nigde Staten gezet.

Zestien teams
in kegeltoernooi

ORANJESTAD — Op 1
maart wordteen aanvang ge-
maakt met het kegeltoernooi
'Mixed League Handicap
Tournament 1988' in het Ca-
macuriBowlingCenter.

In totaal nemenzestien teams
deel aan het toernooi dat 22 we-
ken in beslag zal nemen. Na de
eerste ronde (achttien weken)
gaan de eerste acht teams naar
detweederonde, waarmengedu-
rende drie weken tegen elkaar
zal uitkomen. In de laatste week
zullen dan de eerste vier teams
de finales spelen voor dekampi-
oenstitel. Dit wordt volgens het
'best out of3'- systeem gespeeld.

De laatste dag van inschrij-
ving is 24 februari in het Cama-
curi Bowling Center. Het in-
schrijfgeld moetvoor deaanvang
van het toernooi worden betaald
om zekervan deelname te zijn.

ORANJESTAD -IndeBan-
quetRoom van het Golden Tulip
Aruba Caribbean Hotel opende
minister van Welzijnszaken en
Cultuur, mrMito Crocs, de schil-
derijen- tentoonstelling van me-
vrouw Gerjanne Mooy- Grevink.
Deze tentoonstelling is tot en met
19februari dagelijks vantienuur
's morgens tot achtuur 's avonds
te bezichtigen. Op de foto kort na
opening vlnr: gouverneurFelipe
Tromp, hetechtpaar Mooyen mi-
nisterCrocs.

MinisterAngelBermudez
Aruba moet als financieel centrum
goed communicatiesysteem hebben
ORANJESTAD — In het

programma van het Bureau
Voorlichting zette minister
van Verkeer en Communica-
tie, mrAngelBermudez, giste-
ravond de plannen van de
regering uiteenomzo spoedig
mogelijk van Aruba een fi-
nancieel centrum te maken,
hetgeen belangrijk is voor de
gezonde ontwikkelingvan de
economie van Aruba.Een hy-
permodern communicatie-
systeem speelt daarbij een
zeer belangrijkerol.

Bermudez zette uiteen hoe de
communicatie met de buitenwe-
reld nu nogvia Curacao moet lo-
pen. Maar Aruba, dat nu auto-
noom is, moet ook op dit gebied
zelfstandig worden en zelfrecht-
streekscontacten met de buiten-
wereld overhouden. Dat kan al-

leen met een hypermodern sys-
teem, datookinvesteerders naar
Aruba zal trekken. In dit ver-
band merkte de bewindsman op
dat de internationaleverbindin-
gen, die nuvia deAntillen lopen
kostbaarder zijn dan wanneer
Arubaover eigencommunicatie-
middelenbeschikt.

Dit houdt in dat Aruba recht-
streeks op de satelliet- verbin-
dingen zal moeten worden aan-
gesloten, waardoor Arubarecht-
streeks contact krijgt met drie-
honderd stations overal ter we-
reld.

De bewindsman vertelde dat
de moderne centrale waarmede
een investering van 4.8 miljoen
florin is gemoeid, reeds in aan-
bouw is. te Seru Blanco. Hier
komt ookhet grondstationwaar-
mee een investeringvan 3.5 mil-

joen florin is gemoeid. Als alles
volgens plan verloopt, zal dit in
november aanstaande in ge-
bruikkunnen worden genomen.
Ook bestaan plannen te Seru
Blanco een twee verdiepingen
tellend pand neer te zetten '—kosten drie miljoen florin —waarin beneden ruimte is voor
de centralemet de internationa-
le satelliet- verbinding en het
grondstation en waar op de bo-
venverdieping hetpersoneel van
Setargehuisvest wordt, datnuin
achtverschillende panden is on-
dergebracht. Dit zal eeneffectie-
ver werken van de Setar in-
houden.

MinisterBermudez herhaalde
dat een hypermoderne commu-
nicatie- infrastructuur een soli-
debasisbetekentvoor een finan-
cieel centrum en daarmede de
economie van Aruba.

VERANTWOORD
Hij noemde het door de rege-

ring gelanceerde 'Spaans La-
goen-project' een project in zeer
verantwoorde vorm en met een
ruimeblik opdetoekomst vande
toeristen- industrie. Dit is vol-
gens Dijkhoff van vitaal belang
om het aantal toeristen te ver-
dubbelen in een zeer kort
tijdsbestek. "Terwijl vroeger
sprake was van een periode van
tien jaaromhettoerisme meton-
geveer tachtig procent te verho-
gen,moeten wij nu ineenperiode
van minder danvijfjaar ditaan-
tal met honderd procent verho-

gen", aldusRolandDijkhoff.

Hij vroeg zich afwat voor be-
vrediging bepaalde individuen
krijgen wanneer zij zeer destruc-
tieve kritiek lanceren op initia-
tieven van particulieren en van
deregering dievanvitaalbelang
zijn voor een gezonde toekomst
voor Aruba op sociaal en econo-
misch gebied. "Hetmeest treuri-
ge is, datzij hun emoties tot een
climax latenkomen door derden
op te hitsenook mee te doen aan

pogingen om onze eigen mensen
te benadelen inhun initiatiefals
bijdrage aan de ontwikkeling
van Aruba", aldus Dijkhoff.

Dijkhoff waardeert dan ook
het postieve standpunt van de
minister-president en de minis-
terraad, die toezegden hun me-
dewerking te zullen verlenen
aan de financiering van het
Goldmill- project, waardoor on-
der andere voor de Botanische
tuin een positieve oplossing zal
komen.

Dan moeten alle bonden lid worden
SIMAR wil niet toetreden tot
georganiseerd ambtenaren-overleg
ORANJESTAD — Naar

aanleidingvan een uitnodi-
ging van de regering aan de
vakbondvan leerkrachtenSi-
marom een vertegenwoordi-
ger in het Georganiseerd
Overleg voor Ambtenaren
(GOA) te benoemen, heeft hetbestuurvan deSimar derege-
ring latenwetenhieraangeen
gevolg tezullen geven.

In Telenoticias vertelde alge-
meen secretaresse Burney Eve-
ry, dat de Simar het niet eens is
met het huidige systeem van
GOA. Sinds 1970bestaat het Ge-
organiseerd Overleg voor On-
derwijzendPersoneel (GOOP)en

daar houdt deSimarzich aan.Er
is danook reden om hetverzoek
van GOA- voorzitter, Martis, om
iemand van deSimar aan te wij-
zen in het GOA van de hand te
wijzen.

Duidelijk liet de Simar horen
aan het huidige systeem van
GOA part noch deel te willen
hebben. De Simar is wel
geïnteresseerdin een GOA wan-
neer allevakbonden—dus onder
meer ook de GABA — hiervan
deeluitmaken. "Wij willen nieu-
we structuur", aldus de secreta-
resse van de Simar, "met alle
vakbonden en in de geest van de
overeenkomstvan Noord".

GoldmillParadise initiatiefnemerDijkhoff:
Uitlatingen over bevuilen Arubaans
'vruchtwater' pure Simar- nonsens

ORANJESTAD — "De ver-
klaring van Simar's secreta-
ris- generaal, Burny Every,
over Spaans Lagoen als toe-
ristische attractie en het be-
vuilen van het 'Arubaanse
vruchtwater' is pure Simarse
nonsens". Zoreageerde giste-
ren Roland Dijkhoff, initia-
tiefnemer in 1985 van het
Goldmill Paradise- project te
Spaans Lagoen, op de Simar-
verklaring.

Dat het Spaans Lagoen een
'dode plek' zal worden door ver-
dwijningvan flora en fauna van-
wege de projecten, kan er bij
Dijkhoff niet in. Hij gafhet voor-
beeld van andere landen waar
recreatie- faciliteiten gereali-
seerd worden in natuurparken,
zoalsin NederlanddeEfteling en
het Hellendoornpark. "Integen-
deel", aldus Roland Dijkhoff,
"Spaans Lagoen zal veranderd
worden in een 'levende dode. De
geschiedenis heeft geleerd dat
zelfs in de tijd dat de water- en
energie- installatie bij de ingang
van het SpaansLagoen invol be-
drijf was en de barkjes met hun
lading op en neer voeren, geen
enkele permanente schade aan
denatuur werd veroorzaakt. Dit
had eerder een gezond voedend
effect voor onze mensen uit die
tijd", meentRoland Dijkhoff.

Werknemers hebben geld hard nodig

FTA wil praten over
belasting op fooien

ORANJESTAD — Het be-
stuur van de FTA heeft een
spoedgesprek gevraagd met
deministers van Financiënen
Toerisme, alsmede vertegen-
woordigers van de Inspectie
der Belastingen en AHATA
om over hetprobleem te spre-
ken dat de werknemers in de
hotels, die toch al lage lonen
hebben, nu ook belasting
over de fooienpot moeten be-
talen.

Enige jaren geleden ontston-
den hierover ook al problemen
omdat de Inspectie derBelastin-gendefooien alseen inkomenbe-schouwt waarover belasting
moet worden betaald. De FTAbeschouwt defooi dieeen toeristaan een werknemer geeft als een
soort dank voor de service hendoor de werknemer verleend"Met de lage lonen", aldus FTA-
voorzitter Pontilius, "hebben dewerknemers dit geld hardnodig".

Ook zouer metdeInspectie derBelastingen verschil van me-

ningbestaanover hetbedragdat
als inkomen wordt gerekend
voor de maaltijden, diehetperso-
neel in de horeca- sector dage-
lijksontvangt. Dit waseerst 1,50
florin en werd destijds verhoogd
tot twee florin. Nu wil de Belas-
tingen hiervoordrie florin als in-
komen rekenen. Dat vindt de
FTA teveel geld.

Ook zouden er problemen be-
staanrond de uitbetaling van lo-
nen van een werknemer wan-
neer hijarbeidsongeschikt raakt
onder meer door ziekte. Dit zou
toenemen. Ook hierover wil de
FTA een gesprek met de direc-
teurvan deSociale Verzekerings
Bank en de directievan Arbeid.

ORANJESTAD - Omdat de
Calypso King, deRoadmarch
King en deTumbaKing in deaf-
gelopenparades hun keel droog
gezongenhebbenen ditook deko-
mende dagen moeten doen, heeftPlaya Liquor gemeend er goed
aan te doen dertig kratten Bud-
weiserbier onderdezedriecarna-valsfiguren gelijk te verdelen. Op
de foto neemt Calypso King,
MightTalent(ClaudiusPhilips),
zijnBudweiser- voorraadin ont-
vangst van Playa Liquor's direc-
teurPim Jansen.

ZAKENVARIA
DE AFGELOPEN TIJDvond in
het Aruba Concorde Hotel een
aantal benoemingen en promo-
ties plaats. Oud-commissaris
van politie /oud-gedeputeerde
Remy Zaandam werd benoemd
tot hoofd van de Veilig-
heidsdienstvanhethotel. Voorts
werden bevorderd — met achter
denaamde nieuwefunctie—Ed-
ward Heiliger (senior assistent
Food and Beverage manager),
Gregorio Geerman (assistent
Food and Beverage manager),
Charlene Marlberg (groep coör-
dinator),Marcele Figaroa (assis-
tent hoofd bartender), Abraham
Escalona (sous chef),Ronald
Henriquez (coffeeshop mana-
ger), Ronald Heide (sous chef),
Robert Zara (restaurant super-
visor), Rosita Laclé (public rela-
tions manager), MerleDuinkerk
(assistent credit manager), Hu-
bert de Cuba (assistent mana-
ger), Alfonso Richardson (assis-
tent manager). Voorts werden
nog 46 werknemers bevorderd.
In vijf maanden heeft het Con-
corde Hotel zijn personeels- be-
stand opgevoerd van 378 in au-
gustusjltot 534 in januari 1988.

Op heterdaad
betrapt

ORANJESTAD — Uit een
bouwkeet te Lago Heights wer-
deneenkoevoeten tweeboorma-
chines gestolen.

Bij een woning te Watapana
Gezaagverdweenuiteenkleren-
kast een portemonnee met 530
florin.

Een bewoner te Weg Seroe
Pretoe betrapte tegen één uur in
demiddagopheterdaadeen dief,
dievia eenraam zijn woningwil-
de binnen dringen. De indringer
had het muskietengaas reeds
weggesneden, maarkoos hetha-
zepad toen hij merkte dathij ge-
snapt was.

CARNATON WORDT DOOR
Canal 90 georganiseerdtergele-
genheidvan carnaval.Deze Car-
naton begint donderdag aan-
staandeen duurt totzondagmid-
dag na afloop van de parade in
Oranjestad. In totaal zal achten-
tachtig uur achtereen worden
uitgezonden over alles wat met
carnaval te makenheeft. Tijdens
de grote parade in Oranjestad
staat Canal 90 bij de 'Kiwanis
Carnaval Paranda' op het ter-
rein naast het huisvan defami-
lieViana op dehoekvan deLaclé
Boulevard en Smith Boulevard.
Niet alleen wordt verslag ge-
daan van de carnavalsparade,
maar ook de Kiwanis Carnaval
Paranda van de Kiwanisclub
Palmbeach krijgt alle be-
langstelling.

WAT DE KIWANIS Carnaval
Paranda betreft vertelde voor-
zitter GlennRobles, datallerwe-
ge denodigemedewerking wordt
gegeven. Daarom kunnen deKi-
wanis van de Kiwanisclub
Palmbeach, die zelf de tent van
de Paranda bemannen, ook veel
aanbiedenophetgebiedvan eten
en drinken. Goedverzorgd vanaf
vrijdagavond tot zondagmiddag
na deparade. Opbrengstvoor het
liefdadigheids- fonds van de Ki-
wanisclub.

DE COMMISSIE TER bestrij-
ding van Aids deedmet een aan-
tal leuzen oproepen aan de ge-
meenschap — vooral de jeugd—
om zichzelf te beschermen bij de
komende carnavalsviering.Men
wordt aangeraden van carnaval
te genieten, maar te zorgen dat
men ieder jaarin goede gezond-
heid carnaval kan blijven vie-
ren. Dat kan zeker, aldus de
Aids- commissie, als men zich
zelfmaar goedbeschermt.

TUMBAKONINGIN SILVHY-
ANNE VROLIJK bezocht de
Amigoe- redactie om speciale
dank tebrengen voor alle mede-
werking diezij als jeugd-tumba-
koningin van Aruba mocht on-
dervinden. Natuurlijk dankt zij
ook haar ouders, maar ook de
componist Eric Rinconnes en
Frank Granadillo, die voor de
muziekzorgde. Verderdankaan
de vele sponsorsen iedereen die
hielp. Voor hen zal Silvhyanne
metveel smaak haar tumba 'No,
no, no lagabay' zingen.

HOUDT ARUBA SCHOON. In
het afgelopen weekeinde bleek
dat dit nogal eens tegen dove-
mansorenwordtgezegd, althans
men trekt erzich weinigvan aan
engooit derotzooi maarop straat
of langs dewegen om Aruba vuil
te maken. Wij geloven dat men
het thuis zeker niet zal doen,
ofschoon de wijzewaarop de boel
vervuild wordt door carnavals-
vierderswel in dierichting wijst.
Zondagwashet weer eenbehoor-
lijke zwijnestal. Gelukkig dat
Gaby Werleman en zijn staf
klaar stondenom deboel schoon
te maken. Zij toonden wel —ofschoon hethuntaakis—dat zij
voorstanders van een schoon
Aruba zijn.

IN lEDER GEVAL zal de Aru-
baanse gemeenschap de komen-
de dagen nogeens steviggemoti-
veerd worden om dekomende
tijd Aruba schoonte houden.Zo-
als bekend doen Heineken en
Pepsi Cola ditreeds jarenlang
iedere middag bij het Neder-
landse nieuws, maar ditmaal
trekt de 'Schoonmaak- commis-
sie',versterkt doorpersoneel van
de Nationale bibliotheek, erop
uit om plastic zakken onder de
bevolking uit te delen. Dit ge-
beurt in samenwerking met de
Aruba Womensclub. Gebruik de
plastic zakken goed. De Reini-
gingsdienst is regelmatig terplaatse om de plasticvuilniszak-
ken op tepikken. Help mee Aru-baschoon te houden! Een schoonArubakomt ons allen ten goede'

CARNAVALSPRINS SUPER(CECILE Lopes) bracht gister-
middageenbezoek aan deredac-tie van de Amigoe, waar hij een
speciale pluim had voor Djisbie
met zijn goedecarnavalsfoto's en
degoede verzorgde carnavalsru-
briek van deAmigoe. Hij vertel-
dedathij in juniaanstaandevoor
vijfenveertig dagen naar Neder-
land gaatomaanwezig tezijnbij
de carnavalsviering in Utrecht
waar ieder jaarhet carnavalsge-
beuren grotere omvang krijgt.
Ook staat een bezoek aan Lon-

den op het programma. Om een
en ander teregelen komt Maggy
Marshal naar Aruba.

PRINS SUPER VERTELDE de
Amigoe dathet hem wel bevalt.
In het dagelijks leven is hij
werkzaam bij het radiostation
Canal 1270— ditheette vroeger
Radio Antilliana — en werd als
Prins Super gekozen als verte-
genwoordiger van Canal 90.Dat
kan op Aruba waar de samen-
werking onder collega's goed te
noemen is. Overigens vindt
Prins Super het begeleiden van
koninginnen enz. wel gezelliger
als achter de microfoonte zitten.
Het hangt er maar vanaf hoe je
hetbekijkt ofhanteert.

UIT DE UITSLAGvan hetkin-
dercarnaval blijkt, dat de ver-
liefde Caribeclub met deValan-
tine- groep tot de 'groep van het
jaar' werd gekozen. Tot de
'Queen ofBands' werd dekonin-
ginvan hetConcorde Hotel geko-
zen en de 'King of Bands' ging
naar Drumset Loverock. Specia-
le prijzen voor groepen gingen
naar de Spiders, Waterlillies en
TuffKids.

********WATDE ALGEHELE uitslagen
prijzen van dekinderparade be-
treft verwijzen wij naar de etala-
"ge van de Amigoe aan de Nas-
saustraat waarde lijstmet num-
mers voor het raam hangt. We
hopen datu er bij bent.

*** * * *NAMENS WAARNEMEND
COMMISSARISvan politie Arie
Rasmijn — commissaris Peter-
son is metvakantie— deed poli-
tie- woordvoerder Marten een
beroep op de gemeenschap om
het dekomende dagenrustig aan
te doen. De vele verkeers- onge-
vallen—medeookvanwegeslip-
gevaar — van afgelopen wee-
keinde wijzen erop dat we alle-
maal best wat beter mogen uit-
kijken. Marten lieteen ernstige
waarschuwing horen tegen hen
die menen dronken achter het
stuur van hun auto te moeten

kruipen. Het zal wanneer men
aangehouden wordt, intrekken
van het rijbewijs worden. Ook
zullen stevige maatregelen te-
gen brommers wordengenomen,
die iederedagweer hetArubaan-
se verkeer onveiligermaken.
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IN DE GEZELLIGEClub Visage
vond deverkiezingplaats van de
koningin van de Julianaschool.
Agnes Leysner werd tot konin-
gin gekroond door de directeur
van de school, Eddy Croes, die de
kroning verrichtte ofhet een al-
lerdaagse gebeurtenis is. Metzo-
veel gemak, maardatmagjevan
een directeur van een school wel
verwachten. Er waren niet min-
der dan twaalf kandidaten.
Eerste runner-up werdRina Ab-
reu, tweede Paola Laclé en derde
Irma Heronimo.Voor Miguelina
Flores, die vorig jaarkoningin
was, zat er weer een jaarals ko-
ningin op.Ruben Garcia waszo-
als gebruikelijk aanwezigom de
gehele verkiezing en het optre-
den aan elkaar te 'breien.

CLUB TEBENKI VAN Parade-
ra organiseert morgenavond om
halfzeven een jump-upin deCai-
quetioclub voor de jeugd. The
Hells Angels zijn aanwezig het-
geen zeker wel de goede carna-
valsstemming zal brengen.

********DAT IS WEEReens iets anders.
Niet inpyjamanaar bed, maarin
pyjama gaanbowlen. Datkan ze-
ker gezellig worden met zoveel
kegels en ballen. Om elfuur be-
gint vrijdagavond het pyjama
bowlingstrijd in het Camacuri
Bowling Center. ledereen kan
inschrijvenmits u maar een py-
jama heeft. Na afloop van het
toernooi gaat het 's morgens half
drie — weer in pyjama — naar
San Nicolas om deel te nemen
aan de'JouvertMorningPyjama
Parade', dieomvier uurbegint in
San Nicolas.
DE AMIGOE PUBLICEERDE
gisteren op de voorpagina de
fraaie praalwagenvan deTivoli-lichtparade in Oranjestad, waar-
op de Joyita. Maar we vergaten
te vermelden dat op deze fraaie
praalwagen ook de Jokervan Ti-
voli stond: Jonathan Nisbet.
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Terugbetaling lening negen miljoen
BC St Maarten stuurt Navarro
door naar Juliana Airport N.V.
PHILIPSBURG — De

Centraleregering heeft enke-
le jarengeleden een bedrag
van 9.02 miljoen gulden ge-
leendaan de JulianaAirport
met de bedoeling datdeze le-
ning zo spoedig mogelijk zou
worden afgelost. Minister
van Financiën, mrLeslie Na-
varro, heeft daarom bij het
Bestuurscollege van St Maar-
ten geïnformeerd naar de
stand van zaken aangaande
deze lening.

Het Bestuurscollege is van
menL.g dat zij niet ver-
antwoordelijk is voor deze le-
ning, omdat de Juliana Airport
een naamloze vennootschap is.
De minister werd dus verwezen
naar de Juliana Airport nv. Na-
varro stelde daar tegenover dat
hij naar hetBestuurscollege was
gekomen daar het BC de enige
aandeelhouder is. Het BC bleef
ophetstandpunt, dat deminister
de Juliana Airport nv moet be-
naderen, hetgeen hij zal gaan
doen.

SOLIDARITEITSFONDS
Het BC is van mening dat de

regering nog een schuld heeft
aan St Maarten uit het zoge-
naamde Solidariteitsfonds. De
ministerdaarentegen meende te
weten datergeenfondsen voor St
Maarten beschikbaar zijn. Als
het eilandgebied St Maarten
meent daarrecht op te hebben,
dient het contact op te nemen
metalle donorsvan het Solidari-
teitsfonds: Nederland, Aruba en
deNederlandse Antillen.

Als Nederland en Aruba van
meningzouden zijn datStMaar-
ten recht heeft op een bijdrage
uit het Solidariteitsfonds, wil
Navarro alsministervan Finan-
ciën zeker niet achterblijven,
maar wil hij ook gaarne een
steentje bijdragen. Tot nu toe
heeft echter de Nederlandse
noch deArubaanseregering aan
ditfonds voor St Maarten bijge-
dragen.

BELASTINGDIENST
Het feit dater veertien perso-

nen benoemd worden in de
maandmaartomtewerkenbij de
Inspectie der Belastingen te St
Maarten, is niet uit de luchtko-

men vallen. Minister Navarro
verklaarde, datal in junivan het
vorig jaarbegonnen werd met
hetrecruteren van personeel via
advertenties.

In januarivan ditjaarheeft de
Raad van Ministersdebeslissing
genomen tien nieuwe perso-
neelsleden aan te nemen en vier
van andere diensten over te
plaatsen.

LEGE HANDEN
De minister van Financiën

deelde mee, dat de gedeputeer-
den van St Maarten de indruk
hadden gewekt — en hij voegde
er aan toe, "de Richardsons ken-
nende, weet ik zeker dat ditniet

met opzet is gebeurd" — dat de
minister gekomen was om geld
van de mensenvan St Maartente
halen, maardathijmetlegehan-
den moest vertrekken.

"Het gaat er mij niet om met
lege handentekomen en metvol-
le handen weg te gaan", aldus
Navarro. "Ik bengekomenom de
rechten van de mensen te verde-
digen en in die zin alleen is het
wel relevant". De minister was
blij en dankbaardathetBC op 29
januari 1.3 miljoen gulden had
overgemaakt als aflossing van
deuitstaande schuld en datper 1
september 1988 iedere maand
100.000 gulden zal worden afbe-
taald.

Mits Zuidafrika uit Namibia gaat

Cuba bereid troepen uit
Angola terug te trekken

HAVANA — Cuba heeft
donderdag verklaard dathet
pas begint met het terugtrek-
ken vanzijn troepenuitAngo-
la nadat Zuidafrika zich zal
hebben teruggetrokken uit
dat land en Namibia.

Het Cubaanse partijorgaan
'Granma' maakte een einde aan
enkele dagen van stilzwijgen
over een nieuw Angolees vrede-
splan dat, als alle betrokkenen
ermee zouden instemmen, zou
kunnen leiden tot de terugtrek-
kin< van de 40.000 Cubaanse
soloaten inhetmarxistische An-
gola.

In het desbetreffende artikel
stonddat Angola en Cuba op het
overleg van Luanda van vorige
weekeen gemeenschappelijk on-
derhandelings- standpunt inna-
men en het verwees naar de be-
reidheid van Angola -voor het
eerst- om onder bepaalde voor-
waarden met hetvertrek van de
Cubanen in te stemmen.

VOORWAARDEN
De door Angola opgesomde

voorwaarden, aldusGranma,zo-
als vorige week zaterdag be-

kendgemaakt door de regering
in Luanda, zijn: 1) beëindiging
van de Zuidafrikaanse en Ame-
rikaanse steun voor derebellen
van Unita, 2) terugtrekking van
Zuidafrikaanse troepen in het
zuiden en zuidoostenvan Ango-
la, 3) toepassing van resolutie
435 van de Verenigde Naties
over onafhankelijkheid voor Na-
mibia, datdoorZuidafrika wordt
geregeerd alszuid- west- Afrika,
4) internationale waarborgen
ter voorkoming van verdere ag-
ressie tegen Angola.

"Als een akkoord krachtens
deze voorwaarden kan worden
bereikt, zijnAngola en Cuba be-
reid te beginnen met een te-
rugtrekking in fasenvanhetCu-
baanse militaire expeditie- le-
ger", aldus Granma.

Een oplossing hing thans van
dehoudingvandeVSaf. "Een op-
lossing binnen een betrekkelijk
korte tijd is objectief gezien
mogelijk", schreefhet Cubaanse
partijblad.

OPRECHT
De Zuidafrikaanse minister

var BuitenlandseZaken, Roelof
Botha heeft donderdag in
Kaapstad verklaard dat als pre-
sident José Eduardo dos Santos
oprechte onderhandelingen
wenst, Zuidafrika bereid is over
de Angolese oorlog te discus-
sieren.

"Als aan dekant van Dos San-
tos de oprechte wens bestaat om
tot onderhandelingen tekomen,
zijn wij bereid", aldus minister
Botha totopbezoek zijnde Portu-
gese politici. "Wij geloven nog al-
tijd dat geen oplossing mogelijk
is tenzij alle betrokken partijen
samenkomen, zonder inmen-
ging van de kant van supermo-
gendheden".

Zuidafrika wil volgens Botha
met de Angolese regering en
Swapo, de onafhankelijkheids-
beweging voor Namibia, aan ta-
fel gaan zitten, vooropgesteld
dat depro- westerse Angolesere-
bellen van Unita ook welkom
zijn. "Zo wordt niemand uitge-
sloten", zie hij.

Over Zuidafrikaans ingrijpen
in de oorlog in Angola zei de mi-
nister dat ditplaatshad nietom-
dat Zuidafrika zo graag aan de
oorlogwildemeedoen, maarvan-
wege de bedreiging van Sovjet-
expansie in het zuiden van Af-
rika.

"Wijkunnen niet toestaan dat
supermogendheden Afrika bin-
nenkomen en dat soort dingen
doen. Mijn ervaring met de Sov-
jetunie is dat zij, als een recept
werkt, zij dit herhaalt", aldus
Botha.

In Zuidafrika bevinden zich
negen Portugese politici van de
sociaal- democratische en de so-
cialistische partij en het sociaal-
democratisch centrum.

VS: geen directe
onderhandelingen
met Nicaragua

WASHINGTON —De Ame-
rikaanse regering heeft een
nieuwvoorstel van deNicara-
guaanse president Ortega
verworpen om tot directe on-
derhandelingen over veilig-
heids- vraagstukken in Mid-
den- Amerika tekomen.

De woordvoerster van het
Amerikaanse ministerie van
Buitenlandse Zaken verklaarde
dat de VS van plan zijn zich aan
te sluiten bij het vredes- initia-
tief van de Middenamerikaanse
landen.

Ortega had de Amerikaanse
regering opnieuw uitgenodigd
tot directe onderhandelingen te
komen, omdat hij vreest dat de
vorige weekbesloten stopzetting
van de hulp aan de anti- Sandi-
nistische contra's geen einde zal
maken aan de "Amerikaanse
oorlog" tegen Nicaragua.

Ex-president
Colombia 'in
staat van oorlog'

BOGOTA — Ex-president
Carlos Lleras Restrepo ver-
klaarde dat Colombia "in staat
van oorlog"verkeert, verwijzend
naar de delicate toekomst waar-
mee het land geconfronteerd
wordt.

LlerasRestrepo doeldedaarbij
niet alleen op de oorlog die ge-
voerd wordt tegen de drugsmaf-
fia in hetland, maarook de strijd
tegen de linkseguerrilla.

De gewelddadige dood van
procureur- generaal Carlos
Mauro Hoyos, is niet voor niets
geweest, aldus de ex-president.
"De nationale ziel is wakker ge-
wordenen de overheid heefthar-
de maatregelen aangekondigd".

KRANKZINNIG
Afgelopen vrijdag werd be-

kend dat Noriega in Miami in
staat van beschuldiging gesteld
was wegens zijn betrekkingen
met de drugswereld. Zo zou hij
dienstenverlenen aan grote Co-
lombiaanse cocaine-handelaren
die hun koopwaar naar de VS
smokkelen.De Panamese leider
ontkendeooitgeldte hebbenont-
vangen voor cocaine- zendingen
via zijn land. "Het is krankzin-
nig om te denken dat een gene-
raal iets te maken zou hebben

met een drugshandelaar", zei
hij. Hij herhaalde zijnbeschuldi-
ging dat de VS samenzweert te-
genPanama.

Règerings- gezindePanamese
kranten meldden dat het land
zijn diplomaten uit de VS heeft
teruggeroepen als reactie op de
aanklacht tegen Noriega. Ook
allePanamese officieren in op-
leiding aan militaire academies
indeVSmoeten naar huis terug.

Deteruggeroepen diplomaten
zijn ambassadeur Juan Sosa,
VN- ambassadeur JorgeRitter
en 's landsvertegenwoordigerby
de Organisatie van Amerikaan-
se Staten (OAS), Roberto Ley-
ton. Naarhet heettezijnzij "met
spoed" teruggeroepenvoor "con-
sultaties".

De Panamese regering heeft
zondag deoppositie krantEl Sig-
lo gesloten. De krant berichtte
vorige week met grote koppen
over de Amerikaanse aanklacht
tegen Noriega. Het gebouw van
El Siglo werd zondag bewaakt
doorsoldaten. Hetblad, datvorig
jaarook al een verschijnings-
verbod kreeg opgelegd, was
sinds januariweer tekoop.

Macbeth
Vloek van het

"Schotse Stuk" is terug
NEW YORK—De poütie

heeft de doodvan Bantcho
Bantchevsky geregi-
streerd als "vermoedelijk
geval van zelfdoding",
maar de mensen van het
theatervragenzichafof de
vloek van "het Schotse
stuk"terug is.De82-jarige
stemcoachviel eind janua-
ri in de pauze van een op-
voering van Giuseppe Ver-
di's "Macbeth" van een
hooggelegen balkon in de
"met" en was dood.

Menseninhettheatervroe-
gen zich hardop afof devloek
van Macbeth weer had toe-
geslagen.

De traditie in het theater
wil dat op"Macbeth" in welke
vormook—alshettoneelstuk
van Shakespeare of de opera
van Verdi— een vloek rust.

Dat is de reden waarom
Glenda Jackson—die inapril
in New York als Lady Mac-
beth in de premiere in New
York staat —zolangheeft ge-
wacht om in het stuk te spe-
len, aldus een interview met
een krant.

Alleen al het noemen van
denaam wordt doorBritseac-
teurs gelijk gesteld met het
over zichzelfafroepen vanon-
geluken daaromverwijzenzij
ernaar alsnaar "TheScottish
play", "The unmentionable"
of "Harry Lauder", de naam
van een Schotse revue- ar-
tiest.

Aan het stuk kleeft zoveel
kwaad datvolgens detraditie
de acteur die de naam noemt
of er uit reciteert, de kamer
uit moet, drie keer moet
ronddraaien, spuwenenklop-
pen en ootmoedig vragen om
vergevingvoor zijnwandaad.

De vloek spaart zelfs niet
voorzichtige acteurs, zeggen
zij die in de vloek geloven.
Dood, pech, vrees en slechte
kritieken schijnen zelfs de
eenvoudigste produktie van
"Macbeth" te achtervolgen.

Lillian Baylis, de geliefde
directrice van de Old Vie in
Londen, werd in 1937tijdens
repetities voor een opvoering
van "Macbeth" in de Britse
hoofdstad ziek en overleed
thuisaan een hartaanval.

Het was dezelfde uitvoe-
ring tijdens welke Laurence
Oliver, die Macbeth speelde,
bijna onder een vallend ge-
wicht terechtkwam en werd
gedood.

Toen John Gielgud zich in
1942aan "Macbeth" waagde,
overleden zijn koning Dun-
can entwee vanzijnheksen—
van wieeen terplaatse op het
toneel.

Tijdens eenopvoering op de
Bermudas in de jarenvijftig
liep de brand rondom Mac-
beth's kasteel bijna uit de
hand en roosterde haast het
publiek. In de jaren zestig
laadde een rondreizend ge-
zelschap inKaapstad in Zuid-
afrika vroeg voor welk to-
neelspel ze waren. Nietzodra
een toneelknecht had ge-
antwoord "Macbeth",viel een
speer uit de bundel in de
hijskraan naar beneden en
doorboordehem.

Zelfs de produkties waarin
iedereen er het levend af-
brengt, lijken door tegensla-
genvan minderernstige aard
geplaagd te worden.

Peter O'Toole en zijn Lady
reden op hun motorbijna van
eenklip toen zijhunMacbeth
van 1980 aan het instuderen
waren.

Een lange lijst filmacteurs,
onder wie Charles Laughton
en Lionel Barrymore — die
"Macbeth"koosomzijnterug-
keer naarhettoneel te vieren
—faalden tot hun eigen ver-
bazing geheel.

De ellende stamt van de
heksen-scenes inhetstuk.De
Britse acteur Richard Hug-
gett,dieeen boek over heton-
derwerp heeft geschreven,
zegt datShakespeare zijn ac-
teurs een echte heksen- ver-
vloeking in demond legt.

De vloek sloeg van het be-
gin afaan toe, aldus Huggett
in "The curse ofMacbeth".

Bij de premiere in 1606,
met inhetpubliekkoning Ja-
cobus VI van Schotland en I
van Engeland, kreeg de jon-
gensacteurdieLady Macbeth
zou spelenkoorts en deacteur
moest op het laatste ogenblik
derol zelfop zich nemen.

En de poging van de"bard"
om dekoning — zelfSchot en
een erkenddeskundige op het
terrein van de zwarte magie— te plezieren, mislukte ge-
heelen het stukwerdvoor vijf
jaarverboden.

De "Macbeth" van de Me-
tropolitan heeft met pech te
kampen gehadsindsdehuidi-
ge produktie in 1982 voor het
eerst werd opgevoerd.

Die produktie is het gees-
teskind vanregisseur SirPe-
ter Hall, die een aanval van
gordelroos kreeg toen hij het
stukvoor hetlaatstzelfregis-

Klaarblijkelijk niet onder
deindrukvan devloek hadhij
zich door'deMet laten bepra-
tenomVerdi'sopera-versie te
regisseren, hoewel hij de ope-
ra "slechts af en toe goed"
vindt.

De opvatting vanSirPeter,
die plaats inruimt voor een
naaktdanser en een Lady
Macbeth die seksuele vervoe-
ring moet uitdrukken, was
geen succes. De meeste van
zijn denkbeelden,en ookzijn
naam, werden niet genoemd
bij de heropvoering van dit
jaar— die door een domino-
achtige serie van annulerin-
gen, van de bariton Renato
Bruson, die Macbeth zou zin-
gen, de sopraanEva Marton
als Lady Macbeth en Giusep-
pe Sinopoli, diezou dirigeren,
werd gekenmerkt.

Deze toneelrampen werden
op derecente matinee in de
schaduw gesteld door de val
van Bantchevsky. De acteurs,
hoewel ze het afschuwelijk
vonden, waren niet verrast.

Verdrag indianen ter
bescherming ijsbeer

YELLOWKNIFE — Verte-
genwoordigers van de india-
nen inCanadaen Alaskaheb-
ben huneerste verdraggeslo-
ten waarbij de jachtop deijs-
beer in het noordwesten van
het Amerikaanse continent
wordt beperkt. Dit is verno-
men in officiële bronnen in
Yellowknife, de hoofdstad
van de Canadese noordwest-
gebieden.

Over hetverdrag isonderhan-
deld door groepen Amerikaanse
indianen en Inuit(Eskimo's) uit
Alaska, en Canadese indianen
uit Yukon en de noordwest- ge-
bieden.Afgesproken is dater dit
jaar38ijsberen,opeen geschatte
populatie vanbijna 2.000in deze
gebieden,mogen wordengedood.
Een gezamenlijkecommissiezal
elk jaar het aantal ijsberen
vaststellen waarop mag worden
gejaagdzonder datde soortinge-
vaar komt. Doel van hetproject
is het aantal exemplarenvan de
ijsbeer- populatie in het gebied
op te voeren.

In VS aangeklaagde Noriega slaat terug
Generaal eist dat Amerikaanse
troepen uit Panama vertrekken

NEW YORK — De sterke
man van Panama, generaal
Manuel Antonio Noriega,
heeft zondag gezegd dat de
Amerikaanseregering tever-
geefs zijn medewerking heeft
gevraagd om Nicaragua bin-
nen te vallen. Vorige week
werd Noriegain deVSaange-
klaagd wegens zijn banden
met drugshandelaren. Vol-
gens de generaal is Was-
hington met debeschuldigin-
gen over drugshandel geko-
men nadat hij weigerde mee
te werken aan deAmerikaan-
se invasieplannen. Panama
heeft tegelijkertijd zijn diplo-
maten uit de VS teruggeroe-
pen als reactie op de aan-
klacht tegen Noriega. Maan-
dag volgde daarop de eis dat
alle Amerikaanse troepen uit
het land vertrekken, een eis
die eerder was gesteld door
het Panamese leger. Panama
biedt plaats aan het grootste
regionale militaire hoofd-
kwartier van deVS inLatijns-
Amerika.

De feitelijke heerser van Pa-
nama verklaarde tegenover het
Amerikaanse televisie- station
CBS dat de voormalige veilig-

heids- adviseurJohnPoindexter
hem enige tijd geleden vroeg om
Panamese medewerking bij een
militaire operatie tegen Nicara-
gau. Poindexter zou hem hebben
voorgehoudennamens president
Reagan te spreken. De Veilig-
heids- adviseur dreigde volgens
Noriega met economische en po-
litieke strafmaatregelen als Pa-
nama decontra's, diehet bewind
in Nicaraguabestrijden, nietzou
gaan steunen. "Zij waren van
plan Nicaragua binnen tevallen
en deenigereden datzij ervan af-
zagen was datPanama in de weg
zat", zo zei Noriegategenover de
televisie.

BELEMMERING
Noriega noemde maandag de

aanwezigheidvan de Ameri-
kaanse militairen een bedrei-
gingvoor de nationale veiligheid
van Panama. "De bases op ons
grondgebied vormen een be-
lemmering voor onze sociaal-
economische, politieke en juri-
dische ontwikkeling", zo zei de
generaal in een televisie- toe-
spraak. Een woordvoerder van
de Panamese strijdkrachten be-
toogdeeveneensvoor detelevisie
dat de Amerikaanse aanwezig-
heid in strijd is met het Ameri-
kaans/Panamese verdrag voor
het Panama- kanaal.

Washington leek de Paname-
se eisvan de handtewijzen. "Het
Amerikaanse ministerie van
Defensie houdt zich volledig aan
de letter en de geestvan het ver-
dragvan Carteren Torrijos. Vol-
gens dat verdrag blijven de VS
daar tot 1999", aldus een Penta-
gon- functionaris. Op Panamees
grondgebiedbevindenzich onge-
veer tienduizend militairen. Het
zuidelijk commando beschermt
deKanaalzone en coördineert al-
le Amerikaanse militaire activi-
teiten in Midden- enZuid- Ame-
rika.

Bijeenkomsten
oppositie in
Paraguay
verboden

ASUNCION — Deregering
van Paraguay heeft een ver-
bod uitgevaardigd op bijeen-
komsten van de oppositie die
erop gericht zijn de inwoners
van het landover te halentot
eenboycotvan depresidents-
verkiezingen, die 14 februari
zullen worden gehouden.Dat
heeft deminister van Binnen-
landse Zaken verklaard.

Volgens ministerSabino Mon-
tanaro zullen deverkiezingen in
het dictatoriaal geregeerde Pa-
raguay "vrij enzuiver" zijn, aan-
geziende"wil vanhetvolk" dient
te worden gerespecteerd. Behal-
ve minister is Montanaro ook
voorzitter van deregerende Co-
lorado-partij.

De oppositie, verenigd in het
Nationaal Akkoord, is van me-
ning dat president Alfred
Stroessner, de 75- jarige gene-
raal die reeds 33 jaaraan de
macht is, de presidente- verkie-
zingen naar zijn hand zal zetten.
Stroessner dingtvoor de achtste
maalnaar de leiding.

WILLEMSTAD- Onlangs
werden de echtparen Feitlinger
en Geiler gehuldigd in verband
met het feit, dat zij voor de
achttiende keer Curagao be-
zochten en telkens drie weken
hierverbleven.Danilo Checcucci,
general manager van het Cura-
gao Caribbean Hotel en Elio Ro-
mijn, p.r.- ambtenaarvan het
Curagaos Toeristenbureau bo-
den hen een aandenken aan. Op
devraag waarom zij telkens Cu-
ragao hebben gekozen voor hun
vakantie, was het antwoord, dat
zijzichhier thuis voelen en datde
warmte, vriendelijkheid en de
goedezorgen van het hotelperso-
neel hen bijzonder aantrekken.

j3§ EILANDGEBIED CURACAO

Het Bestuurscollege van het Eilandgebied Curacao maakt be-
kend dat de heer

EFRAIM PASCUAL CONSTANCIA
een verzoekschrift bij hetBestuurscollege heeft ingediendterver-
krijging ingevolge de Vergunningslandsverordening 1963 (P.B.
1963 no. 28) van een KOFFIEHUIS-RESTAURANT "A" VER-
GUNNING voor het perceel gelegen aan de

CANOAWEG no. 18, alhier,
tevens toestemming:— exartikel 47 lid4 om een latersluitingsuur;— ex artikel52 om muziek, vertoningen of andereverrichtin-

gen ten vermake van hetpubliek te maken, tegeven of toe
te staan,ofgelegenheid tot dansente geven of dansentoe
te laten;— exartikel 53 lid 1 om vrouwelijke bediening toe te staan;

in bovengenoemd perceel.
Dit verzoekschrift en debijlagen liggen vanaf dedag na dezebe-
kendmaking gedurendeveertien dagen tervisie bij deafdeling Al-
gemene en JuridischeZaken van hetCentraal Bestuurskantoor
aan de Theaterstraat no. 17, alhier, gedurende welk tijdvak een
ieder hetrecht heeft schriftelijk zijn bezwaren tegen hetverlenen
van bovengenoemde vergunningen en toestemmingen kenbaar
te maken.

Het Bestuurscollege van hetEilandgebied Curacao,
De Gezaghebber. De Secretaris.

OPROEP VOOR DE
ALGEMENE LEDENVERGADERING

VAN DE
VERENIGING VOOR PROTESTANTS

CHRISTELIJK ONDERWIJS
(op Curacao)

Hetbestuur van deV.P.C.O. nodigt hierbij de leden alsme-
de donateursvan devereniging uittot het bijwonen van een
algemene ledenvergadering diegehouden zalworden op 1
maart 1988 om 20.00 uur in de aulavan deUniversiteit van
de Nederlandse Antillen.
AGENDA:
1. Opening
2. Notulen 7 oktober 1987
3. Verkiezing bestuursleden (3 vakatures)
4. Statutenwijziging
5. Sluiting.
De op dezevergadering betrekking hebbende stukken lig-
gen voor de leden en donateurs ter inzage op hetkantoor
van de Stichting Administratie voor het Protestants Onder-
wijs, Pimpiriweg nst. 32, tel.: 78178.
Ingevolge artikel7 van het huishoudelijkreglement hebben
de leden het recht uiterlijk acht dagen voor het houden van
een bestuursverkiezing aanbevelingslijsten in te leveren
voor hoogstenszoveelkandidaten alser vakatureszijn. De-
ze aanbevelingslijsten moeten minstens doorvijf leden ge-
tekend zijn.
Adspirantleden die deze vergadering als lid wensen bij te
wonen kunnen zich aanmelden bij de administratiePimpiri-
weg nst. 32, tot uiterlijk 20februari a.s.
Voorhet tekenenvan depresentielijsten isgelegenheidvan
19.30 uur tot aanvang van de vergadering.

HET BESTUUR.
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ELF DOELPUNTEN BIJ LUTON - OXFORD
Nottingham en Manchester lopenpunt in

Liverpool niet verder
dan 0-0 tegen West Ham
LONDEN — Liverpool

heeft zaterdag een schoon-
heidsfoutje gemaakt. De club
van manager/spelerDalglish
vergat voor eigen publiek op
Anfield Road doelpunten te
"naken. Omdat West Ham
United ook niet tot scorenkwam, moest de koploper in
deLeague voor de zesdekeer
m dit seizoen genoegen ne-
men meteen gelijkspel.

Liverpool bleef wel voor de
tiende achtereenvolgende wed-
strijd zonder tegendoelpunt.
Door de remise werd de
achterstand van Nottingham
Forest en Manchester United,
diebeide overwinningenbehaal-den, teruggebracht tot vijftien
Punten. Een voetbalfeest werdLuton - Oxford, waarin elf doel-
punten vielen.

Liverpool kreeg op eigen veld
voldoende kansen om op het be-
scheiden geklasseerde West
Ham zijn twintigste overwin-
ning te behalen. Maar de anders
2o alerte Aldridge en Beardsley
"wisten hun gebruikelijke
scherpte. Bovendien was de
Ploeg enigszins uit haar ritme
gebracht doorhetontbreken van
Gillspie en Whelan.

Manchester United herdacht
zaterdag de dertigste jaardag
van de vliegramp bij München,
waarbij acht van de Busby-Boys
om het leven kwamen. Deson-
danks won de ploeg met 1-0 van
bekerhouder Coventry. Het
doelpuntviel na vier minutenen
kwam op naam van Liam
O'Brien, die voor de tweedekeer
inzijnloopbaan in debasisstond.

Manager Clough van Not-
tingham Forest dankte de be-
nauwde zege van zijn ploeg op
Chelsea (3-2) aanzijnzoon Nigel,
die zes weken buitenspel stond
wegens een blessure. Nigel
Clough maaktein de66eminuut
het winnende doelpunt vanaf de
strafschopstip. Daarvoor had
Nottingham een voorsprong ge-
nomen van 2-0 door Forster en
Crosby. Kort na rust maakte
Chelseabinnenvier minutenge-
lijk door doelpunten van Dixon
en Wilson.

VEEL DOELPUNTEN
In Luton zagen slechts 8000

toeschouwers een doelpuntenga-
la. De thuisclub leek tegen deg-
radatie- kandidaat Oxford op
een gemakkelijke overwinning
af te stevenen. Na 19 minuten
was het al 2-0 door Harford en

Brian Stein. Oxford vocht terug
en bracht het verschil voor rust
terug tot het minimum (3-2). Na
de hervatting sloeg Mark Stem
toemetdriedoelpunten inelfmi-
nuten. De hattrick bracht Luton
op 6-2. Hill en Phillips zorgden
voor 6-4, waarna Harford het ui-
teindelijke verschil op drie tref-
fers bracht (7-4). Woensdag ont-
moeten beide clubs elkaar weer,
in Oxford, voor de eerste wed-
strijd van de halve finales van
het toernooi om de League-
beker.

Peter Shilton, de doelman van
het Engelse elftal, was ver-
antwoordelijk voor de nederlaag
van Derby County bij
Portsmouth. De ervaren sluit-
post ging bij het eerste doelpunt
niet vrijuit. Hij beoordeelde een
simpele boogbal van Hilaire ver-
keerd en Portsmouth leidde met
1-0. Wright maakte daarna ge-
lijk,maarQuinn gafdethuisclub
in de slotminuten de overwin-
ning(2-1).

UITSLAGEN EN STAND
De uitslagen van het afgelo-

pen weekeinde in de Engelse
competitie:
Liverpool - West Ham United: 0-
-0; Luton - Oxford: 7-4; Manches-

ter United - Coventry: 1-0; Nor-
wich -Watford: 0-0; Nottingham
Forest - Chelsea: 3-2;
Portsmouth - Derby County: 2-1;
Queens Park Rangers -
Charlton: 2-0; SheffieldWednes-
day- Southampton: 2-1;Wimble-
don- Newcastle United:0-0; Tot-
tenhamHotspur -Everton: afge-
last.

De stand:
1.Liverpool 25 63
2. Nottingham Forest 25 48
3. Manchester United 25 48
4. Everton 2543
5. Queens Park Rangers 2643

06. Arsenal 2642
7. Wimbledon 2641
8. Luton 2538
9. SheffieldWedn. 2637
10. Newcastle United 2533
11. Tottenham Hotspur 2633
12. Southampton 26 32
13.West Ham United 26 31
14.Chelsea 27 31
15. Portsmouth 27 29
16. Norwich 26 26
17. Coventry 24 25
18. Derby County 2425
19. Oxford 25 23
20. Watford 26 23
21. Charlton 2620

Atletico Madrid verplettertMallorca
Real Madrid met moeite langs Gijon

MADRID — Real Madrid
heeft zondag ook de lastige
uitwedstrijd tegen Gijon tot
een goed einde gebracht.De
formatie van Leo Beenhak-
ker won met 2-1 en heeft nu
een voorsprong van zes pun-
ten op naaste achtervolger
Atletico Madrid,datMallorca
verpletterde met 7-0.Real So-
ciedad staat op zeven punten
van de leider, maar heeft een
duel minder gespeeld. Mid-
denmoter Barcelona hield
«en punt over aan deuitwed-
strijdtegen Sevilla(1-1).

Barcelona doetal weken wan-
hopige pogingen een nieuwe oe-
fenmeester naar Nou Camp te
halen. ZaterdagmaakteHoward
Kendall, de huidige trainer van
Athletic de Bilbao, een lucratie-
ve aanbieding van de Catalanen
naast zich neerte leggen. "Ik ben
deze week door de clubleiding
van Barcelona benaderd. Maar
ikvoeler nietsvoorBilbao te ver-
laten. Hetbevalt me uitstekend.
Ikben paszeven maandenbij de-
ze club aanhet werkenwil op dit
moment geen onrust in de
Ploeg", luidde dereactie van de
Brit op de de geruchten over zijn
vertrek bij de Baskische ploeg.

In Gijonrekende Real Madrid
moeizaam afmet de plaatselijke
club. Gijon namin deeerste helft
de leiding. Kort narust tekende
jeugd-international Vasquez
Voor de gelijkmaker. Die stand
Weef tot zes minuten voor het
eindeongewijzigd. De Mexicaan
Hugo Sanchez bezorgde de Ma-
drileense club toen alsnog twee
Punten. Het was de achttiende
seizoentreffer van de kleine
spits.

BARCELONA
Barcelona ontsnapte in Sevil-

'a op het nippertje aan een nieu-
we nederlaag.In de slotfase zette
Serna de thuisclub op voor-
sprong. Barcelona, dat door een
rode kaart voor verdediger Ge-
rardo de tweede helft met tien
°ian speelde, kwam vlak voor
het eindsignaalop gelijkehoogte
dooreen doelpunt van Cristobal.

De WestduitserSchusteren de
Brit Lineker maakten hun
rentree in hetelftal, maar lieten
«Pnieuw een zwakke indruk

achter. Lineker werd halverwe-
ge gewisseld.

De Algerijn Madjer was weer
succesvol voor Valencia, datmet
2-0vanCelta won. De aanvaller,
dienahetvorstelijkeaanbod van
Barcelona hardnekkig probeert
onder zijn contract met Bayern
München uit te komen, scoorde
een keer.

UITSLAGEN EN STAND
De uitslagen van het afgelo-

pen weekeinde zijn:
Osasuna - Real Sociedad: 1-2;
LasPalmas -Murcia: 1-0;Cadiz -Sabadell: 3-2; Atletico Madrid -Mallorca: 7-0; AthleticdeBilbao-Logrones: 1-0; Valencia- Celta:
2-0; Espanol - Betis: 4-0; Sevilla -Barcelona: l-l;Zaragoza -Valla-

dolid: l-l;Gijon-Real Madrid: 1-2
De stand:

1. Real Madrid 2136
2. Atletico Madrid 2130
3. Real Sociedad 20 29
4. Athletic deBilbao 2127
5. Valadolid 21 24
6. Celta 21 22
7. Sevilla 2122
8. Cadiz 2122
9. Osasuna 2121
10.Zaragoza 20 20
11.Barcelona 2120
12. Valencia 21 20
13. Gijon 2119
14.Espanol 2118
15.Mallorca 2116
16.Las Palmas 2116
17. Betis 2115
18. Murcia 2115
19. Logrones 2114
20. Sabadell 2114

Zevende seizoentreffer Gullit

Napoli behoudt vier
punten voorsprong
MILAAN—NapoIiheeft in de
Italiaanse serie A zijn voor-
sprongvan vierpunten opAC
Milaan behouden. Delandskampioen won thuis
met 2-1 van Pisa. AC Milaan
maakte tegen Cesena eve-
neens geen misstap (3-0). De
prestaties van beide ploegen
zijn zeer stabiel.

De wedstrijdvan Napoli tegen
Pisa had een voorgeschiedenis.
In Pisa leed Napoli op de derde
competitie- dag zijn eerste ne-
derlaag (0-1). Het verlies werd
na een Napolitaansprotest op de
groenetafel omgezet in een reg-
lementaire overwinning (2-0).
Napoli protesteerde omdat mid-
denvelder Renica door een
muntstuk werd getroffen en ge-
blesseerd uitviel. De uitspraak
van detuchtcommissie had grote
gevolgen voor decompetitie. AC
Milaan wonthuismet 1-0van AS
Roma, maar verloor reglemen-
tair omdatdeRomeinse doelman
Tancredi door vuurwerk werd
uitgeschakeld. Door die gang
van zaken raakte AC Milaan
vier punten achter.

In Napels revanceerde de

thuisclubzich tegen Pisa opspor-
tieve wijze. Renica haalde zijn
gram door in de 13e minuut 1-0
in te koppen na een voorzet van
Maradona. DeArgentijn maakte
in de 75eminuutzelfhet tweede
doelpunt. Hij deponeerde een
vrije trap direct achter de doel-
man van Pisa enbrachtdaarmee
zijn seizoen-totaal opelf. Cuoghi
scoordevoor Pisategen (2-1). Op
identieke wijze als Maradona
opende Ruud Gullit met zijn ze-
vende seizoen- treffer de score
voor AC Milaan in de thuiswed-
strijdtegen Cesena.DeEuropees
voetballer van hetjaarstondook
aan de basis van het tweede Mi-
lanese doelpuntvan Evani. In de
rust werd Gullituit de ploeg ge-
haald door coach Sacchi. Zijn
vervanger Massaro maakte er inde slotfase 3-0 van.

Ierland niet in trek
Record-verkoop kaarten
voor de eindronde EK

HANNOVER — De organi-
satoren van deeindronde om
«et Europees kampi-
oenschap voetbal in West-Duitsland hebben inmiddels
fuim 700.000 kaarten ver-kocht.
. Daarmee ishetrecord, datvier
Jaar geledenbij het eindtoernooi
'n Frankrijk werd gevestigd
|p99.655) ruimschoots overtrof-
fen. Woordvoerder Wolfgang"iersbach van de WestduitseVoetbalbond (DFB) verklaarde,
"at er nog slechtsvoor drie wed-vrijden een groot aantal kaar-tenverkrijgbaar is.Het gemiddelde bezoeker-saantal perwedstrijdbedroeg bij

nel vungc toernooi in Frankrijk
bijna 40.000. In West-Duitsland
ligt het gemiddelde op 47.000.
Voorvier duelszijngeenkaarten
meerbeschikbaar. Naast de ope-
ningswedstrijd op 10 junitussen
West-Duitsland en Italiëen defi-
nale in München (25 juni) zijn
ook de duels Denemarken -
Spanje en West-Duitsland - De-
nemarken uitverkocht.

lerland ligt wat minder in de
markt bij de voeballiefhebbers.
Voor de duels lerland - Sovjetu-
nieen lerland -Nederland (op 18
juni in Gelsenkirchen) zijn nog
voldoende plaatsbewijzen te ver-
krijgen. De belangstelling voor
Engeland-Sovjetunievalt totnu
toeook nog tegen.

CABRINI
International Cabrini beleef-de weinig plezier aan zijn 400ewedstrijd voor Juventus. De du-

re Turijnse ploeg verloor kans-loos bij Pescara (0-2) door doel-
punten van Junior en Pagano.Sampdoria nam bij Verona deleiding, maar ging vervolgens
tenonder(1-3). Bij ASRoma wasRudi Vollerweervan departij naeen schouderblessure. DeWestduitser haalde zich de woe-devan defans op de hals door te-gendegradatie-kandidaat Avel-linoin detweede helfteen simpe-
lekans te missen (0-0).

Het gespreksthema op deachttiende speeldag was vooralIe dreigende staking van de be-
roeps- voetballers. De vakbondheeftzichradicaal gekeerdtegen
de voorstellen van de clubs met'
ingang van het volgende seizoen
een derde buitenlander toe la-
ten. De vakbond heeftactieplan-
nen ontvouwd. Volgende week
beginnen dewedstrijden in dese-
rie A uitprotest een halfuur la-
ter. Indien dezeuitingvanverzet
opdevergaderingvan debonden
de clubs op 26 en 27 februari
wordt genegeerd, volgen er
hardere acties. Zoliggen erplan-
nenklaar op6 maart massaal te
staken.

Sancties tegen boycot-landen

Geen winstdeling voor
wegblijvers op de OS
CALGARY — Wie

wegblijft van de Olym-
pische Spelen krijgt geen
winstdeling meer. Boven-
dienriskeren de nationale
Olympische Comités uit
boycot-landen andere
sancties.

Het dagelijks bestuur nam
in Calgary daartoe een voor-
stel van een werkgroep aan.
Ditbesluitzaltijdens een ver-
gadering van het voltallige
lOC automatisch worden be-
krachtigd.

De maatregel is reeds van
kracht bij de Olympische Zo-
merspelen van Seoul dit jaar.
Zes landen schreven niet in.
Noord-Korea, Cuba en Ethio-
pië kunnen zich niet vereni-
gen met de huidige situatie,
Nicaragua heeft laten weten
met een burgeroorlog tekam-
pen, Albanië en De Sychellen
reageerden totaal niet op de
uitnodiging.

Bij de laatste drie Zo-
merspelen boycotten veel
meerlanden, om politieke re-
denen, het evenement. In
Montreal '76 de Afrikaanse
landen, in Moskou '80 onder
andere De Verenigde Staten
en deDuitse Bondsrepubliek,
in Los Angeles '84 een groot
communistisch blok.

Voorzitter Juan Antonio
Samaranch streefde de
laatste tijd naar hetoptimale
aantal deelnemende landen.
De Catalaanse diplomaat
kreeg in Calgary een troef-
kaart in de hand in de vorm
van de resolutie met drie
punten:
1.Het lOC vindt, dat denatio-
nale Olympische Comités de
plicht hebben deelname van
hun sportlieden aan de Olym-
pische Spelen mogelijk te ma-
ken. Debeslissing de uitnodi-
gingvoor de Spelen niet te
aanvaarden is louter de ver-
antwoordelijkheid van de
NOC's.
2. De opbrengst van de ver-
koop van televisierechten zal
alleenworden verdeeld onder
de landen die aan de Spelen
deelnemen.
3. Het dagelijks bestuur zal
voor ieder teruggetrokken
NOC afzonderlijke maatrege-
len bestuderen.

In lOC-kringen resteerde
een sprankje hoop, dat de zes
wegblijvers alsnog zullen in-
schrijven. Woordvoerder Mi-
chelVerdier zei, dat voor hen
geen nieuwe termijn is
vastgesteld.Alszealsnogwil-
len deelnemen inSeoulzijnze
welkom in Seoul.

Bridgeclub Corsow
Echtpaar v.d.
Ende winnaar

WILLEMSTAD—Deeerste
competitieronde van bridge-
club Corsow werd gewonnen
door het echtpaar Van den
Ende met een gemiddelde
score van 63,28%.

De dames Bongers - De Vries
werden op afstand tweede met
een gemiddelde van 56,95%.

De uitslagen van de laatste
speelavond zijn alsvolgt:
1. Echtpaar Van den Ende:
62,04%; 2. Ds. Sheeser - Schou-
ten en MaudBongers - Harry de
Vries: 56,48%; 4. Echtpaar En-
gelman en Ds. Bongers - De
Vries: 55,09%; 6. Echtpaar Bere-
nos en Mw. Geenen - Hr. Brown:
51,39%.

De eindstand van de eerste
competitieronde na vijf speela-
vonden is:
1. Echtpaar Van den Ende:
63,28%; 2. Ds. Bongers - De
Vries: 56,95%; 3. Hn. Groot -Roerhorst: 56,25%; 4. Hr. De
Vries: 51,63%; 5. Echtpaar En-
gelman; 6. Echtpaar Van Bo-
chove.

De tweede competitieronde
begint opvrijdagavond 12 febru-
ari om 20.00 uur op Scherpen-
heuvel. Alle brigdeliefhebbers
zijnvan harte welkom.

Celtic blijft op kop

Glasgow Rangers brengt
nieuwe deuk in reputatie

EDINBURGH —De toch al
matigereputatie van Glas-
gowRangers is in het afgelo-
pen weekeinde andermaal
verslechterd. In Aberdeen
werd international Richard
Cough in de tweede helft uit
hetveld gestuurd wegens na-
trappen.

Voor die tijd hadden hij en
McCoist Aberdeen op een
achterstand gezet.Binnenzestig
seconden na de rust halveerde
Bet deachterstand, maarverder
was doelman Woods onpasseer-
baar. Woods, die zijn rentree
maakte na vier weken absentie
door een ribbreuk, redde zijn
ploeg met enkele prachtige red-
dingen.

Celtic won thuis met moeite
(1-0) van Motherwell door een
treffer van AndyWalker. Hearts
rukte op naar de derde plaats

doorbekerhouderSt.Mirrenmet
maar liefst 6-0 te verslaan. Col-
quhoun maakte drie en Ro-
bertson twee doelpunten

UITSLAGEN EN STANDAberdeen - Glasgow Rangers--1-2; Celtic - Motherwell: 1-0;Dundee United - Morton- 2-0-Falkirk - Dunfermline: 1-0; Hi-bernian -Dundee:2-1; St. Mirren- Hearts: 0-6.
De stand:

1. Celtic 3149I. GlasgowRangers 32 463. Hearts 32 46
4. Aberdeen 32 445. Dundee 3144
6. Dundee United 32 32
7. Hibernian 32 29
8. St. Mirren 3125
9. Motherwell 32 24
10. Falkirk 32 20
11. Dunfermline 3118
12. Morton 32 13

Olympisch
Nieuws

— De Canadese douanekent
geen pardon met de Scandina-
vische eetgewoonten. Bij aan-
komst in Calgary moest deFinse
delegatie de voorraad rendier-
ham afstaan. De Zweedse ploeg
diendehetknackebrot in te leve-
ren en de Noren moesten afstand
doen van hun zalm. Invoer van
levensmiddelen is in Canada
niet toegestaan.

0-0-0-0-0— Onder de deelnemers aan de
Olympische ski-wedstrijden be-
vindt zich ook prins Hubertus
van Hohenlohe uit Oostenrijk.
De prins maakt echter geendeel
uitvan de afvaardiging van zijn
land, maar vertegenwoordigt
Mexico op de skipiste.

0-0-0-0-0—Dereguliere huurders van de
comfortabele VIP-boxen in de
ijshockeyhal in Calgary zullen
het tijdens de Olympische Win-
terspelen zonder hun hapje en
hun drankje moeten doen. De
ruimtes zijn gereserveerd voor
diverse hoge sport- functionaris-
sen en koninklijke gasten als
prins Rainier van Monaco, ko-
ning Juan Carlos van Spanje en
koning Olafvan Noorwegen. De
sponsors die gewoonlijk in de
boxen plaatsnemen en daar uit-
gebreid worden vertroeteld, zijn
aangewezen op de normale
zitplaatsen.

0-0-0-0-0— Het organisatie-comité werd
met een nieuw probleem ge-
confronteerd. Voor 2500 toeris-
ten uit de Verenigde Staten en
Europa bleken kamers dubbel
geboekt. Dekredietwaardigheid
van het reisbureau dat detocht
organiseert is ook twijfelachtig.
OCO'BB zal noodmaatregelen
nemen, vermoedelijk onder-
brenging bij particulieren.

0-0-0-0-0

SPORTAGENDA

MALTA AMSTEL
SENTRODEPORTIVO KORSOU
(zwembad)
geopendvan 09.00-12.00/14.00-17.00 uur;
dinsdag- en donderdagmorgengesloten.

BOWLEN
(Damacor Bowling Club, Chuchu-
biweg)
openingstijden: maandag t/m donderdagvan 17.00- 02.00 uur; vrijdag en zaterdag
van 16.00uur tot na 02.00uur;zondagvanaf
13.00uur.
SCHAAKVERENIGING CURACAO
(Maduro Plaza)
iedere maandagavond om 20.00 uur gele-
genheidtot schaken.
SCHAAKVERENIGING JANWE
(Sentro diBario Janwé)
elke zaterdag van 09.00-13.00 uur uur
schaaklesen-trainingvoor de jeugdvanaf 7
tot 23 jaar.

SCHAAKSCHOOL«NA PLAKA CHIKI»
(0.1.v. Omalio Merien)
geopendvan 14.00-15.15/15.30-16.45 en|
20.00-21.15 uur te Plantersrust 6.

BRIDGEN
(Bridgeclub 'Asiento')
19.30uur voortzetting competitie te Rust &
Burgh.

VOETBAL
21 .OOuurSUßTVetsvs Central Madeirense;- Sithoc-terrein te Muizenberg.

Sporting Lissabon wint met nieuwe trainer

FC Porto moet punt van
voorsprong prijsgeven

LISSABON — FC Porto
heeft op de twintigste speel-
dag van de Portugese voet-
balcompetitie een punt van
de voorsprong op Benfica
verspeeld.

De landskampioen kwam in de
uitwedstrijd tegen Belenenses
niet verder dan 0-0. Benfica

overklaste Covilha met 4-0. De
achterstand van Benfica op de
koploper bedraagt zes punten.

Porto had moeite het ongesla-
gen record te handhaven. Bele-
nenses was diverse keren dicht
bij een doelpunt. VerdedigerPe-
reira voorkwam deeerste neder-
laag doorvlak voor tijd een schot

van de Bulgaarse anvaller Mlaj
denov op de doellijn tekeren.

Sporting Lissabon, dat deze
week Antonio Morais aanstelde
als opvolger van de ontslagen
Keith Burkinshaw, doorbrak dereeks matige prestaties van dé*laatste weken met een overwintningopRio Ave: 2-1.

UITSLAGENEN STAND «
Tt * i -i

ue uitslagen van het afgelo--penweekeindezijn:
Salgueiros - Chaves: 2-2; Pena"fiel - Elvas: 0-0;Rio Aye - Spor-
tingLissabon: 1-2;Espinho -Ma~ntimo: 3-2; Farense - Portimo-
nense: 2-0;Academica - Setubal£0-0; Benfica - Covilha: 4-0; Gui-
maraes - Varzim: 3-0; Boavista £
Braga: 1-0;Belenenses - FC Por^
to: 0-0.

De stand:
I.FCPorto 2035;
2. Benfica 20 29;
3. Boavista 20 27"
4. Chaves 20 2fiS
5. Setubal 20 24Ï
6. Belenenses 20 2JË
7. SportingL. 202$
8. Penafiel 20 22T.
9.Guimaraes 20 212
10. Maritimo 20 19C
11.Espinho 20 1£
12. Varzim 2018:
13.Elvas 2017:
14. Farense 20 16J
15.Academica 2016;
16.Braga 20 15"
17.RioAye 2015-
-18. Portimonense 2014-
-19. Salgueiros 2013"
20. Covilha 2010

AMSTERDAM — De Neder-
landse heren-volleybalploeg
heeft dankzij een zege op China
een plaats veroverd in het Olym-
pisch toernooi dit jaarin Seoul.
Daarzijn de Oranje-heren inge-
deeld in poule B metFrankrijk,
Tunesië, Argentinië, Japanen de
Verenigde Staten.

Op defoto een spelmoment uit
de strijd tegen Griekenland. Ro-
naldZoodsma knalt de bal door
hetGriekseblok, terwijlßob Gra-
bert en Edwin Benne (10) toe-
kijken.
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karnaval Kaleidoscoop
ALLE KARNAVALSGROE-
PEN HEBBEN het deze week
bijzonder druk met deafwerking
van hun kostuums en praalwa-
gens. Er wordt dag en nacht ge-
werkt om alles tijdig klaar te
krijgen. Timmerlui, lassers,
schilders en andere vaklui spa-
ren zich moeite nochtijdvoor on-
ze grote karnavalsoptocht. Wij
zijn langs verschillende hoofd-
kwartieren van de karna-
valsgr^pen geweest en zijn er-
van overtuigd datwij aanstaan-
dezondag eenvan de mooistepa-
rades zullen zien.

********VANAVOND IS ER een jump-
up op Plasa Mundo Merced
(Waaigat) van acht tot twaalf
uur. De muziekzal worden ver-
zorgd door Doble R, een
brassband en Darwin Drive-in
Disco.

MORGENAVOND OM ACHT
uur is er een zeer belangrijke
vergaderingvoor alle leidersvan
de grote karnavalsgroepen in
Rust & Burgh. Daar zullen di-
verse punten worden besproken
over het systeem waarop de op-
tocht aanstaande zondag zal
worden geleid.

********ALLE MEDEWERKERS VAN
de Karnavals- commissie wor-
den verzocht om donderdaga-
vond om acht uur een belangrij-
ke vergadering bij te wonen in
het kantoor te Colon. Degenen
die deze vergadering niet bijwo-
nen, worden geacht niet aan de
parade mee te doen.

BUNITESA DI HARDIN van de

bekende J/aisa en Robby ver-
zoekt al haar ledenom morgena-
vond de laatste vergadering bij
te wonen op het adres Tielstraat
16. Op deze avond zullen de kos-
tuums worden overhandigd. Dit
jaarhebben wij weinig van deze
groep gehoord, maar zoals ge-
woonlijk komt men altijd met
grote verrassingen.

********PAPASA UNPretverzoekthaar
leden nogmaals om in werkpak-
ken op hunkwartier te Jandoret
te verschijnen voor deafwerking
van hun kostuums en praalwa-
gen. Bij deze groep heerst er al-

tijd een gezellige sfeer en voor
eten en drinken hoeft men zich
geen zorgen te maken, want
Freddy Koster staat altijd pa-
raat met een grotevoorraad.

DE SLEUTELVAN Willemstad
zal aanstaande donderdag door
gezaghebber Casseres aan de
prins en pancho worden over-
handigd. Daarnakunnen zij ons
eiland in een sfeervolle karna-
valsstemmingregeren.

GRUPOFOTKOMPAS viert dit
jaarhaar eerste lustrum. In ver-
band hiermee heeft deze groep
verschillende activiteiten geor-
ganiseerd. Morgenavond is er
een jump-upvoor alle leden met
de band Impakto Nobo. Donder-
dag is er een 'happy hour', waar
de ledenbekendefigurenvan on-
ze gemeenschapzullen imiteren,
terwijl zij op vrijdag een verras-
singhebben voor hetpubliek. Op
zaterdag zullen zij de toeristen
leren hoe men een tumba moet
dansen. En zondag zal men aan
de grote optocht deelnemen en
hunkostuum van ditjaarsteltde
schoonheid van Bali, Indonesië,
voor.

WILLEMSTAD - Vrijdag
was de ministerraad te gast bij
Doston Development N.V. te Cas
Abou. Gedurende hetbezoek heb-
ben deministerseen gedetailleer-
de verklaring gekregen van dit
project, datonder meer een luxe
hotel, time sharing-enprivé- ap-
partementen, een golfbaan, een
zwembad, een jachthaven en
anderefaciliteiten bevat.

Na dezeuitleg vanJ. Verbenne
enR. Madurowerder eenrondrit
over het terrein gemaakt.De mi-
nisters waren zeer onder de in-
druk over de wijze waarop het
project zich ontwikkelt. Het pro-
jectzal een investering van 135
miljoen dollar vergen, maar als
allesvolgensplan verloopt, zaldit
project aan 3.000 mensen werk
kunnen geven, wat een ver-
lichting voor de heersende
werkloosheid op Curagao zal
vormen.

Foto: De ministers op het ter-
rein van CasAbao.

...ook de oudere mensen in
LandhuisHabaai vermaken zich
tijdens carnaval. Gisteravond
werd er lusig op los gedanst tij-
dens een sfeervollepartij...

VNrapport
Suriname moet werken aan
nationale verzoening

GENEVE — De nieuwe
regering in Suriname moet
werken aan nationaleverzoe-
ning en aan hetopvreedzame
wijze beëindigen van de bur-
geroorlog die honderden on-
schuldige burgers het leven
heeft gekost. Dit staat in een
VN- rapport dat maandag
werd behandeld op de jaar-
lijkse zitting van de VN-com-
missievoor derechten van de
mens. Helaas zijn en worden
er standrechtelijke en wille-
keurige executies uitgevoerd
in Suriname, aldus het rap-
port.

Sinds juni1986, toen de strijd
tussen het Surinaamse leger en
de groep- Brunswijk begon, zijn
er honderdenslachtoffers geval-
len. Vooral debosnegers werden
het slachtoffer. Het aantal on-
schuldige burgers, onder wie
vrouwen, kinderen en bejaar-
den, ligt in de honderden enniet,
zoals sommige beschuldigingen
luiden, in de duizenden, aldus
het rapport.

De speciale VN- rapporteur
voor mensenrechten, deKeny-
aan Amos Wako, heeft het rap-
port opgesteld. Hij bezocht Suri-
name verleden jaaraugustus om
na te gaan of de rechten van de
mens erwerden geschonden. Het
rapport werd afgorond na dever-
kiezingen van 25 november
maar voor de installatievan de
nieuwe president. Wako verwel-
komde de verkiezingen en wees
er in zijnrapport op datalle gele-
dingen van de Surinaamse
maatschappij bevestigen dat
willekeurige en standrechtelij-
ke executies voorkomen zouden
kunnen worden als de democra-
tie volledig hersteld wordt.

De nieuwe regering moet, al-
dus hetrapport, proberen viaon-
derhandelingen een bestand te
bereiken met de groep-
Brunswijk. Verder moet zij
proberen het vertrouwen in de
autoriteiten te herstellen, hulp
tebieden aan gezinnenvan men-
sen dievermoord zijnen schade-
vergoeding geven aan mensen
die bezittingen hebben verloren
en hun huis hebben moeten ont-
vluchten. "Naar alle vermeende
moorden moet een onderzoek in-
gesteld worden om te zien waar
de verantwoordelijkheid ligt en
degenen die verantwoordelijk
zijn moeten worden vervolgd".

De inhoud van het rapport
werd verleden maandbekendge-
maakt door het persbureau As-
sociated press, dat het rapport
van Wako in handen had ge-
kregen.

Serie verkeerde nummerplaten
afgegeven

WILLEMSTAD—Bij hetaf-
geven van de nummerplaten
voor dit jaarhebben enkele
autobezitters de verkeerde
nummerplaten meegekregen.
Het gaat in totaal om 24 auto-
nummers. Degenen die nu
met de verkeerde num-
merplaten rondrijden, zijn
volgens het hoofd van de Ei-
landsontvanger, G.H.U. Leo-
nora, nietstrafbaar. De auto-
mobilisten die daardoor hun
eigen nummerplaten niet
konden ophalen, maar wel
hunautobelasting hebben be-
taald, rijden nu rond meteen
voorlopig nummer.

Om de betrokken autobezitters
op te sporen, heeft de overheid
een advertentie met alle auto-
nummers dieabusievelijkaan de
verkeerde autobezitters zijn uit-
gedeeld, in verschillende
dagbladengeplaatst methetver-
zoek of de bezitters van deze
nummerplaten deze willen te-
rugbrengen bij het kantoor van
de ontvanger in deRegentesse-
laan.

Mochten de eigenaarsgeenge-
hoor geven aan deze oproep, dan
zal volgens Leonora het ei-
landgebiedertoe overgaan depo-
litie in te schakelen. Bij het
controleren van de nummerpla-
ten op de weg, waarmee maan-
dagreeds begonnen is, zullen ook
de betrokken autonummers in
de gaten worden gehouden,
maar zo zegt Leonora, "we gaan
er van uit, dat de bezitters van
verkeerde nummerplaten zich
vanzelf bij ons zullen melden".
Volgendeweekzal tevensbegon-
nen worden met de inventarisa-
tie van alle nummerplaten, die
dit jaarnog niet zijn afgehaald.

WILLEMSTAD — Vanavond
omhalfachtwordtdevideo opna-
me van de beëdiging van presi-
dentenvice- president van dere-

Kubliek Suriname in hetclubge-
ouw van JPFvertoond.
Voorzitter van de Staten van

Suriname J. Lachmon zal ook
aanwezig zijn.

Ban ChangaPorko
begint actie
in onderwijs

WILLEMSTAD — Het 'Ban
Changa Porko'- comité is de-
ze week begonnenmeteenac-
tie om na hetcarnaval ook de
scholen te betrekken in de
maandenlange schoonmaak-
campagne van ditcomité.Dit
heeft de woordvoerder van
hetcomité,Paul Comenencia,
meegedeeld. Hiertoe zijn
brieven naar alle scholen en
oudercommissies gestuurd,
waarin hun medewerking
wordtgevraagd om tijdens de
lesuren de schoolkinderente
activeren Curacao nietalleen
schoon te maken, maar ook
schoon te houden. Ter onder-
steuning van deze campagne
heeft het Ban Changa Porko-
comité eveneens allerleiillus-
tratie- materiaal naar de
scholen gestuurd. Bovendien
zal het comité alle scholen
persoonlijk benaderen om
heteen enandertoe telichten.

In hetkader van dezecampag-
ne wordt morgen inhet auditori-
um van het gebouw van de Ka-
mervanKoophandel dewinnaar
van de seü-contest, D.J. Darwin
Gregg van Radio Hoyer, gehul-
digd. Gregg ontvangt de eerste
prijs bestaande uit een bedrag
van 2.000 gulden. Tevenszal het
Bernadette College in Habaai
tijdens haar eigencarnavals- op-
tocht de kleding van de 'Ban
ChangaPorko'- actie dragen.

Over de geruchten als zou de
schoonmaak-campagne van het
comité Ban Changa Porko 'oor-
log' veroorzaken tussen de Ka-
mer vanKoophandel en deover-
heidsdienst Selikor antwoordde
de woordvoerder, "dat hij niet
weet, waar deze geruchten van-
daan komen. De gedeputeerde
van Selikor, Toolinchi Pietersz,
heeft wel bedenkingen geuit
over de leuze van deze campag-
ne, maar hij heeft desondanks
zijn volle medewerking toege-
zegd. Tot nu toe is Selikor dan
ookaltijdop devergaderingenen
persbijeenkomsten van het Ban
ChangaPorko- comité aanwezig
geweest".

Vanochtend verscheen er een
bericht in een lokale krant,
waarin werd vermeld dat gede-
puteerde Pietersz van mening is
dat als deKamer van Koophan-
del stickers methetbekende var-
kentje uitdeelt en op straatvuil
wenst te plakken, dat de KvK
dan ook zelfmaar met de truck
dezerommel moet ophalen. Co-
menencia ontkende dat de gede-
puteerde ooit zijn ongenoegen
over de verschillende acties van
het Ban Changa Porko- comité
heeft geuit.

Militaire Zaken
IN HET bericht over het be-
zoek van het Peruaanse oor-
logsschip van gisteren stond
abusievelijk vermeld, dat de
afdeling Militaire Zaken een
afdeling is van deKoninklij-
ke Marine. Militaire Zaken is
een landsdienst. Voor de dui-
delijkheid wordt nog ver-
meld, dat alle verzoeken van
vreemde oorlogsschepen voor
een bezoek aan de Curagaose
haven worden gekanaliseerd,
via het ministerie van Bui-
tenlandse Zaken. Voor de af-
werking hiervan zorgen het
ministerievan Algemene Za-
ken en de gouverneur.

Stroomonderbreking
Veel werkzaamheden kunnen wij voor U uitvoe-
ren zonder U te storen, doch ditmaal moeten wij
de stroomvoorziening onderbreken op:

* Donderdag 11 februari 1988
vanaf 09.00 t/m 16.00uur.

* Gedeelte Wecoewaweg(tussen Wanapaweg en Daima-
riweg), Andicoeriweg, Balashiweg,Warahamaweg, Dai-
mariweg, Weg naar Seru Pretu, Seru Pretu, Galvani-
straat, Graham Bellstraat, Ohmstraat, Voltastraat, Am-
perestraat, Rutherfordstraat, Faradaystraat, Marconi-
straat, Rontgenstraat, Edisonstraat, Simon Stevin-
straat, omgeving Sucasa, omgeving Veeris, omgeving
Daimariweg en omgeving Simon Stevinstraat.

ï@ïKODELA^
Stroomonderbreking
Veel werkzaamheden kunnen wij voor U uitvoe-
ren zonder U te storen, doch ditmaal moeten wij
de stroomvoorziemng onderbreken op:
* Donderdag 11 februari 1988

vanaf09.00 t/m 12.00uur.
* GedeelteBanda Abou: vanaf Fonteint/m Westpunt.
* vanaf 12.00t/m 16.00uur

Zorgvliet en Westpunt.

SSSKODELAs
Stroomonderbreking
Veel werkzaamheden kunnen wij voor U uitvoe-
ren zonder U te storen, doch ditmaal moeten wij
de stroomvoorziening onderbreken op:
* Donderdag 11 februari 1988

vanaf 09.00 t/m 16.00 uur. * Seru Mahuma compleet.

_ S©SKODELA.=S

,y,y,y,y,.y.y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y.y, vr.Vi"■%"■"■", "■"."."."■"■".■■"."."■"■"■"■■ i

Jtap'ami, pabo,

Korsou kompleto
ta bebe.

1 PARASOL 1
/oor slechts

’■ 32-50
+ GRATIS

ff \ T-SHIRT
Hiß af te halen
v Q Grebbelinieweg 84 Wyi
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Jijfc lEDEREEN IS MAL, WA
Hf VAN HET GROOTSE KARNAVAL! Wp
Hf ER ZIJN AANBIEDINGEN IN ONZE TOKO, fl |ïïj! GEWOONLOKOLOKOÜ \

si*^ Rode Appels v4i9U \J

~ Jl oe TH I )j^<&g?* Gele Appels $Lw /
<vS*^^"; GroeneAppels T^^^?...3öisü fpS

California Sinaasappels ££? OOmOIM ï^C-^
FloridaSinaasappels OUi^O ML,

.^^tiC*I*^ Tangerines tt ■ «UU 'JTJV7~\^fe^- Ai) aa«s»<^i,t*!J^- Emmer gekruide Biefstuk

j-f/v{S£>^. Emmer gekruide Porkchop I 4«SJU \vy
4 O CA<^,o^i: Emmer gekruide Spareribs l&ivV

Emmer gekruide Drumsticks 1 UiÖQ Vy/|\
Jusd'Orange 1 liter ...._|j^. lifD M|
Appelsap 1 liter £Lf%3X, 1-90 \\

-^^«^ PopofPopdiet U.95 N

Cockspurrum wit of bruin I 4.80 |^
White Label "Dewars" 19.40 S

MPoncheColima 0i65 jij
Rode-of Witte wijn (Boonsfarm) 4.05 BgP

-^\3^S*s Whole Legs 5.25 \-WÏÏ)
Icx-^Charles Cheese Twists 2a95 \l

Potato Chips 3.31 ffim
Kiwi's " 0-65 gTj|
Handperen /<^y ... Fl^ 4.25 9

iÊ^ /cvfo* vs\ y% *********** \
<JT Pruimen....^K^ y\ J£^y-■■ w«s7w V

P Nectarines 3*95 I I
Tangerines y-*S*t- j o,\yO |M

Appels en Sinaasappels ook7 fljfjfr>^ Jprifk
in 10stuks verpakking!! |^^ jfëCß
en kisten vol druiven!! <!liPi%^ BV*

Toko \~/uikertuintje de Grutter &m
met hopi fruit!!! \k\



AGENDA

BONAIRE
POLITIE: 8000BRANDWEER: 8222TAXICENTRALE: 8845HOSPITAAL: 8900

LANDFILL te Lagoen: maandagt/mvrijdagvan 07 00-16.00 uur; zaterdag08.00-12.00Uu'; zondag gesloten.

OPENBARE BIBLIOTHEEKopeningstijden voor hetpubliek)
baandag en donderdagvan 14.00-18.00w; dinsdag en vrijdag van 08.00-12.00/
4-00-17.00 uur;zaterdag van 10.00-12.00

uur)
openingstijden voor lezers)
woensdag van 14.00-19.00uur.
POSTSLUITING: maandag t/m vrijdag
«"getekende stukken 15.45 uur; gewones,uW<en 16.30uur.

SERVICE CLUBS
£'*anis: donderdagavond 19.30uur - HotelBonaire.
£°Ns:ns: informatie E. Felipa, tel; 8546/8238.
LJ°und Table; elke tweede maandag-°uurtcer,trum Terra Corra."otary;woensdag 12.00uur-Hotel Bonaire.

IESjUURSKANTOORlESjUURSKANTOOR EN BEVOLKING
2.00/ 14.00-15.30uur loketten geo-Pend.

J^ZIEKBIBLIOTHEEK: voor bezichtigingervan gelieve contactopte nemen met deeer "Wy Bedacht, Noord Nikiboko 194.

OLITIECLUB (Weg naar Willemstoren)
|BwPend°P wiida9van 20.00-24.00uur; za-«raag van 12.00-24.00uur.

(gezaghebber): elke donder-"°9 van 09.00-11.00 uur op het Be-
'Wskantoor, Kralendijk; laatste donder-
Jfsvan de maand van 10.00-12.00 uur tenincon.

(tel.: 8198): verzameling Bo-
din aanse scnelPen en koraal; open van

nsdag t/m vrijdag van 10.00-12.30 uur -*aVa Nikiboko Zuid 3.
LVV-
d openingstijden slachthuis maan-, g9'''m woensdagvan 07.00-12.00/13.00-

-00 uur en donderdag en vrijdag van06 °0-11.00/11.30-14.30uur.

'9februari)
,u~MlsHONKARNAVAL: 20.00 uur mara-nonlump-upteßincon.

BRIDGENf^'dgeclub 'High Ups and Deep
30 uur jaarlijksecarnavalsdrive.

d"?"ernarduskerk Kralendijk:
18.45uur; zondag08.30 en 19.00

rt^motokerkAntriol:
u*9elijks 19.30 uur; zondag09.00 en 18.00

d^?VicuskerkRincon:«gelijks, ookzondag, 19.30uur.

I^ACHTENBEZORGING doorgeven
»>> mevr. A. Wong- Loi- Sing, Kayaac'que 4.

Droogtebestendige
rijst in India

NEW DELHI — Deskun-
digen van het centraal in-
stituutvoorrijstonderzoek
lft New Delhi hebben een
Böelgroeiende rijstsoort
°ötwikkeld die zelfs bui-
tengewone droogteen wa-
teroverlast zou weerstaan.Naar het dagblad "Times
of India" berichtte kan
*enhet gewas60 dagenna
deaanplant oogsten.

De nieuwe rijstsoort wil
nubij wijzevan proefuit-

zetten in de al jaren door
aroogte bezochte gebieden in

deelstaatOrissainhet oos-
ten en in dewoestijnstaat Ra-
"tèsthan in het noordwesten.

*erlopen de proeven
dankan India de sta-

plvoedsel- voorzieningop del^^ge termijn garanderen.
Momenteel kan maar 35 pro-
cent van devoor landbouw ge-

knikte grond op het sub- con-
sent kunstmatig wordenevloeid. De rest is op vol-
gende regen in deregentijdaa«gewezen.

Paraguayaanse oppositieleider
vrijgelaten

De autoritei-
* in Paraguay hebben de

|P.Positie- leider Domingo
yr^° en twee leden van zyn

rboden partij vrijgelaten.
vorige week

j Qsdag aangehouden.
a is een van de leiders van
j*n.Paraguay verboden Libe-
lso a icale Autentieke PartiJ
*erir ZiJn aannoudin& hield
l.r°and met de presidents- ver-
fcü'hngen die°Pl4februari in de
fcèh merikaanse staat worden
fca kUden" Daarbijzal naar ver_

Mf jngde75-jarigepresident
toa^0 Stroessner een achtste
Üb at van vijfjaar krijgen.
ftJO^ Bsner, sinds 1954 aan de
fenri ''seen van de lan&stre8e"

Sjte dictatorsin dewereld.
»hr> omingo Laino noemde na
fT .lnvrijheid- stelling de ver-
te! ingen ',een stembusfarce" en
|tri^at zi->n PartiJ doorgaat te
Stf n tegen de dictatuurvan
fcg^ssner. De oppositie- leider
ko ,r.d aangehouden tijdens een
lte r^eke bijeenkomst in een
tost i

ln Protrero Guïisu, 40 km
ie uJk van Asuncion, die door
L j^teriteiten was verboden.
r J aievergaderingzou dePLRA

dat ze depresidents-
boycot.

Dreiging uitgewezen te worden

Robelo stapt uit
leiding contra's

SAN JOSÉ — Een van de
nog overgebleven leiders van
het anti- Sandinistische ver-
zet, Alfonso Robelo heeft na
hetbesluit tot stopzetting van
de Amerikaanse hulp aan de
contra's, aangekondigd dat
hijzal opstappen.

Robelo ontkende dat zijn ver-
trek iets te maken had met het
Amerikaanse besluit. Hij stapte
op, zei hij, wegens de waarschu-
wing die deCostaricaanse presi-
dent Arias enkele weken gele-
den gaf, dat alle Nicaraguanen
zullen worden uitgewezen die
zich vanaf Costaricaans
grondgebied inlaten met gewa-
pende strijd tegen de Sandi-
nistsicheregering in Managua.
Hij verklaarde "de politieke
strijd tegen het Marxistischere-
gime" te zullenvoortzetten. Zijn
ontslaguitdeleidingzalpaseind
februari officieel worden, wan-

neer decontra's inMiami ofGua-
temala een vergaderinghouden.

Het Witte Huis zei bij monde
van woordvoerder Marlin
Fitzwater dat "de grootste last
om drukuitteoefenen opdeSan-
dindisten....nu is komen te lig-
gen bij de andere Midden- Ame-
rikaanse democratische staten".
Volgens generaal Fred Woerner
van het VS- legerhoofdkwartier
in Panama, kunnen de contras
nog slechts enkele maanden
doorvechten en "overleven" met
het militaire materieel datze nu
hebben. Volgens andere Ameri-
kaanse functionarissen zal het
aantal contra's binnen drie
maanden terugvallen van
15.000 naar 5.000. De stopzet-
tingvan de hulp zou ook Hondu-
ras belemmeren de contra's nog
langerte steunen en wellicht lei-
dentotbeperkingen voor de acti-
viteiten van de contra's vanaf
Hondvreesgrondgebied.

PARIJS — Fabius, de voormalige
socialistische premier van Frank-
rijk, schatdekans datdehuidigepre-
sident Mitterrand zich herkiesbaar
zal stellen op negentigprocent. Mit-
terrand "zweeft": hij heeft op ditmo-
ment volgens de peilingen de beste
kansen op het presidentschap maar
wenst nog altijd niet bekend te ma-
ken ofhij bij de eerste ronde van 24
april verkiesbaar zal zijn. Na pre-
mier Chirac heeft ook oud- premier
Barre zichkandidaat gesteld.

I.LUYANDO
...garantie...

Extreem-rechtse
Zuidafrikanen
vergroten invloed

KAAPSTAD — De ex-
treemrechtse Afrikaner
weerstands-beweging(AWB)
is bezigeen steeds grotere in-
vloed te verwerven in decon-
servatieve partij, de be-
langrijkste blanke oppositie-
partij in Zuidafrika. Volgens
de regerings- gezinde kran-
ten Beeld en Die Burger, die
hiervan meldingmaakten, is
dit aan het licht gekomen
door een afgetapt telefoontje
tussen twee AWB- leden. Het
is niet duidelijk hoe dekran-
ten aan de bandopname zijn
gekomen.

De Nationale Partij, die sinds
1949 regeringmacht in handen
heeft, vreest dat de conservatie-
ve partij bij de gemeenteraads-
verkiezingen in oktober haar
veel zetels afhandig zal maken.
Volgens de Afrikaner- kranten
hebben vier van de23 leden van
de CP- fractie in het parlement
voor blanken zich aangesloten
bij de AWB. Zij zoudenzwart op
withebbenbeloofd datzij hun in-
vloed in de partij zullen ver-
groten.

De Conservatieve Partij voert
een veel minderagressievekoers
ten aanzien van de blankeover-
heersing dan de AWB en tegen
de regering die het
apartheidsbeleid wil versoepe-
len."Het is duidelijk datonze te-
lefoons door iemand worden af-
getapt", was dereactie van par-
tij- secretaris Andreis Beyers,
dieeraan toevoegde dat zulks in
strijd met de democratische wet-
geving is.

Snelle hervatting overleg metNederland verwacht
Suriname wil bestaand verdrag over
ontwikkelingssamenwerking handhaven

WILLEMSTAD— De nieu-
we Surinaamse regering
wenst geen wijzigingen in het
verdrag voor ontwikkelings-
samenwerking met Neder-
land dat in december 1982
werd opgeschort nadat te-
genstanders van het bewind
Bouterse om het leven wer-
den gebracht. Paramaribo
verwacht op "korte termijn"
weermetNederland gesprek-
ken aan te gaan over een her-
vattingvan deontwikkelings-
hulp.Dat heeft de Surinaam-
se minister voor Transport,
Handel en Industrie, drs W.
Grep, zondagavond in Wil-
lemstad gezegd. De Suri-
naamse bewindsman was
voor een eendagsbezoek op
Curacao om met zijn Antilli-
aanse ambtgenoot te praten
over de luchtvaart- relatie
tussen Suriname en de An-
tillen.

"Er zijn van Nederlandse zijde
weliswaarenkele schoten voor
de boeg gegeven, maar de Suri-
naamseregering zietgeen enke-
le aanleidingom dehulp aan Su-
riname te 'internationaliseren',
aldus Grep. "Als ze over meer
geld willen praten graag, maar
niet over wijzigingvan het ver-
drag. Misschien zou gesproken
kunnen worden over een andere
wijze van overleg". Tot het ver-
drag werd opgeschort werd in
een gezamenlijke commissie
(cons) gesproken over de beste-
ding en verantwoording van de
gelden.

De Surinaamse bewindsman
wees er op dat de nieuwe rege-
ring in Paramaribo verwacht op
korte termijn gesprekken met
Nederland te kunnen aangaan
over een hervatting van de ont-
wikkelingshulp. "Het verdrag
werd onder voorwaarden op-
geschort, zoals terugkeer naar
democratie en eerbiediging van

de mensenrechten. Daaraan is
nu voldaan en ik verwacht dan
ook dat weopkorte termijn gaan
praten met Nederland over een
hervatting van de hulp", aldus
Grep.

De Surinaamse regering
werkt momenteel aan een rege-
rings- verklaring, dienaar Grep
verwacht eind februari, begin
maart gereed zal zijn. "De rege-
rings- verklaringzal in ieder ge-
val een urgentie- programma
omvatten", zo zei Grep. Hij wees
op de deplorabele situatie waar-
in de Surinaamse economie zich
in bevindt. "Een groot deel van
onze industrieis uitproduktie en
er is een enormtekort op de beg-
roting. Er heeft deafgelopen ja-
reneen geweldige overbesteding
plaatsgevonden, waardoor we
nu van dagtot dag leven".

Volgens cijfers die de Suri-
naamse minister van Financien
drs S. Mungra onlangs bekend
maakte is de inflatie tijdens het
militaire bewind opgelopen tot
meer dan vijftig procent, is de
staatsschuld bij de Centrale
bank opgelopentot meerdan2,5
miljard guldenSurinaams enbe-
droeg het tekort op debegroting
van vorig jaarruim 490 miljoen
gulden. De deviezen- reserves,
die ten tijde van de staatsgreep
in 1980nogtegen de500 miljoen

gulden Surinaams beliepenzijn
intussen gedaaldtotnoggeenzes
miljoengulden Surinaams.

Grep wees ook op de proble-
men die Suriname heeft in de
land- en bosbouw. "We zijn onze
positie op derijstmarkt vrijwel
helemaal kwijt geraakt. Van de
beschikbare rijstgronden is
maar veertig procent ingezaaid
en we kunnen niet beschikken
over hout door de burgeroorlog
die nu al anderhalfjaar in het
binnenland voortduurt".

De voorzittervan deNationale
Assemblee, Jaggernath
Lachmon, die is meegereisd voor
een korte vakantie op Curacao,
zei te hopen dat spoedig een ein-
de komt aan de strijd in het bin-
nenland. "Er is geen enkel pro-
bleem datnietaantafel kan wor-
dengelost. En we gaanhet oplos-
sen zoals we andere nog ge-
compliceerdere problemen heb-
ben opgelost", aldus Lachmon.
Op devraagofer alcontactenzijn
gelegd met de groep Brunswijk
zei hij: "Met mij heeft men nog
geen contact gemaakt. Van
anderen weet ik hetniet".Ophet
aanbod van Nederlandse zijde
om te bemiddelen in het conflict
met Brunswijk zei Lachmon:
"Elke bemiddeling die de waar-
digheid als natie niet aantast
moet worden gebruikt".

ZELFSTANDIG
Na de verkiezingenbleek ove-

rigens, dat deUPB met lijsttrek-
ker Ellis ruimschoots vijfvan de
negen zetels had behaald. Het
stembus- akkoord was dus ge-
heel niet nodig geweest. Janga
met de POB behaalde zelfs niet
eens de kiesdeler. Aangezien
Jangaechterop delijst detweede
plaats innam, werd hij in deraad
gekozen. Met nadruk stelde Jan-
ga, dater eenvruchtbare samen-
werking zou plaats vinden, hoe-
wel hij daarbij ookduidelijk stel-
de, dat de POB nooit zou opgaan
in de UPB en dat departijen elk
de belangen van de kiezers zou
blijven behartigen.

Dat echter bleek kennelijk
niethet geval, want twee weken

geledenlietJangain eenverkla-
ring weten, dat de eerste zes
maanden van het Forsa Nobo-
bestuur een aantal beslissing
waren genomen, die recht-
streeksindruistentegen hetpar-
tijbeleid van de POB. Zo atten-
deerde Janga op het feit dat de
ouderdoms- pensioenen niet op
aanvraag thuis konden worden
uitgekeerd; op een mogelijke
verplaatsing van de steenbreke-
rij naar Piedra Cruz waar de be-
woners van Rincon — debaker-
mat van dePOB —overlast zou-
den hebben van het stof en
tenslotteenvooral debenoeming
van ex-gezaghebber Raymundo
Saleh tot coordinator van het
stafbureau en adviseur van het
BC.

Coalitie Forsa Nobo rest nog 41 maanden
Problemen tussen UPB en POB
lijken voorlopig opgelost

KRALENDIJK—De partij-
leidersvan deUPB en dePOB
respectievelijk Rudy (Ru-
man) Ellis en P.G. (Broertje)
Janga hebben in een geza-
menlijkeverklaring laten we-
ten, dat alle problemen voor-lopigzijn opgelost. Deproble-men ontstondentoen coalitie-
partner Jangain een verkla-ring aan de media het weten,dathij deafgelopenzesmaan-denalteveel waterbij dewynhad moeten doen.

Hetfeit dat deUPB en dePOBeen coalitie hebben, ligt aan deonzekere uitslag van de laatsteeilandsraads- verkiezingen. Omzeker te zijn dat devierjarige pe-riode van de huidige oppositie-
partij afgelopen zou zijn, beslo-ten UPB en POB een stembus-akkoord te sluiten. Zij gingenderhalve op één lijst de verkie-zingen in. Daarvoor werd afge-sproken dat Broertje Janga detweedeplaats op delijst zoukrij-
gen en derhalve in de raad zouworden gekozen, terwijl boven-dien een gedeputeerde- zetel
zij hetbuiten deraad—werd ge-
reserveerd voor Carmo(Boeboei)
Cecilia.

PARTIJLEIDERS
Na zijn verklaring bewaarde

Janga hermetisch het stilzwij-
gen; gedeputeerde Ramoncito
Booi van de UPB en gedeputeer-
de Carmo Cecilia van de POB
verklaarden tegenover de Ami-
goe niet op de hoogte te zijnvan
problemen binnen de coalitie.
Janga echter bleek er de voor-
keur aan te geven zijn zaken te
bespreken metpartijleider Ellis,
met uitsluiting van gedeputeer-
deRamoncito Booi, die, zoals be-
kend, in de UPB en in hetBC de
sterke man is.

Beide partijleiders nu hebben
inderdaad een verklaring uitge-
geven, waarbij van beide zijden
de wijn nog meer versneden is
danJangadeeerstezesmaanden
van de Forsa Nobo al heeft ge-
daan.De partijleiderszeggen dat
beide partijen, UPB en POB, het
vertrouwen hebben gekregen
van de bevolking. Forsa Nobo
stondvoor een zware taak om de
achtergelatenerfenis van hetvo-
rige BC opte ruimen. Inmiddels
iser veel en goed werk verricht,
aldus beide partijleiders, waar-
bij sommigebeslissingen onpret-
tig, maar wel noodzakelijk wa-

ren. Daarbij mag trouwens niet
worden uitgesloten, aldus Ellis
en Janga, dat waar gewerkt
wordt, ook fouten worden ge-
maakt. Toch echter moet met de
meeste nadruk worden ver-
klaard, aldus het perscommuni-
qué,dater geenenkelconflict be-
staat tussen decoalitie-partners
van Forsa Nobo.

WEB garandeertcorrecte watermeters

Prompte betaling draagt bij tot
verbetering van huidige situatie

KRALENDIJK — De over-
name van de water-
distributiedienst door WEB
nv is technisch en administra-
tiefzeer welmogelijk. Sedert
oktober reeds worden dere-
keningen via de computer
van WEB aan de consument
gepresenteerd. Hoewel de
Dienst Water Distributie
(DWD) nog aan het afbouwen
is, houdt het hoofd van de
WEB- administratieLuyando
rekening met de algehele
overname. Met de installatie
van ruim 3400 nieuwe water-
meters en een nauwkeurig
toezicht op waterverlies
tracht de administratie op
een financieel aanvaardbaar
niveau tekomen.

De rekeningen voor de klant
van WEB, diebehalve de electri-
citeits- rekening nu ook de
maandelijkse waterrekening
zendt, zijn vooralsnog geschei-
den. Uiteraard ligt het in de be-
doeling, dat in de toekomst de
beide rekeningen opéénkwitan-
tie verschijnen, waardoor onge-
twijfeld dekosten-factorzal wor-
dengedrukt. Nu ishetechternog
niet zo ver, aldus I. Luyando,
hoofd van de WEB- administra-
tie, maarzelfs al zullen beide be-
dragen opéénrekening verschij-
nen, danwordt nog de mogelijk-
heid overwogen dat de klant de
rekeningen separaatbetaalt.

Duidelijk is evenwel datWEB
inhetvervolgtenopzichte van de
waterrekeningen op dezelfde
manier zal optreden dan het ge-
val is bij de betaling van de
electriciteits- rekening. Dat
moet ook wel, wil de ingezette
verbetering die WEB voor ogen
heeft, ook inderdaad financieel
haalbaarzijn.

Worden derekeningen niet op
tijd betaald, aldus het manage-
ment, dan zal het ook moeilijk
zijnhet onderhouden derenova-
tie te realiseren van het water-
leidingnet. Bovendien, aldus
Luyando, dientde situatievoor-
komen teworden, dateen gedeel-
te van deklanten van WEB voor
anderenzalbetalen, diezich niet
aan degestelde eisen houden.

AANSLUITING
De overgang van de waterdi-

stributie betekent ook, dat de
nieuwe aansluitingen bij WEB
moeten worden opgegeven. Op-
vallend is echter wel, dat bij het
afsluiten van het water ge-
makkelijkwordtgedacht doorde
consument. Bij verhuizingenbij-
voorbeeld vergeet men te
waarschuwen methetgevolg dat
anderen gebruikkunnen maken
van de water- leverantie, die
tenslotte toch moet worden be-

taald doordegene opwiens naam
de meter staat. Het gevolg hier-
van kan zijn, dat degene die als
nieuwe huurder in een huis
trekt, geen aansluiting op het
waterdistributie- systeem kan
krijgen, alvorens de oude reke-
ningenzullen zijn voldaan.

MISVERSTAND
Het misverstand tussen beide
partijen is inmiddels tot ieders
voldoening opgelost, terwijl bo-
vendien tegelijkertijd isbesloten
om de communicatie-lijnen tus-
sen beide partijen teverbeteren,
waardooreventuele gelijksoorti-
gemisverstandenin detoekomst
kunnen worden voorkomen.

De verklaring was onderte-
kend door de voorzitter van de
Union Patriotico Bonairiano de
heerCh.R.L. Ellisen devoorzit-
tervan dePartido ObreroBonai-
riano F.G. Janga.

Hiermee zijn de eerste strub-
belingen van beide partijen die
momenteel precies zeven maan-
den samenwerken op bestuurs-
niveau, vermoedelijk opgelost.

De bedoeling is dat deze coalitie
het nog 41 maanden zal volhou-
den, want danpas zijner nieuwe
verkiezingen. Mochtvoor dietijd
een nieuw meningsverschil tus-
sen beide coalitie- partners ont-
staan, danmoet errekening mee
worden gehouden, dat de basis
waarop de UPB momenteel be-
stuurs- verantwoordelijkheid
draagt,ergwankel is. Vande ne-
gen raadszetels heeft de UPB er
vier tot zijn beschikking. De
andere vier zijninhanden van de
oppositie- partij UPB. De vijfde
zetel diedus een sleutel- positie
betekent, is in handen van de
POB; weggegeven door de UPB,
dievolgens deuitslag van dever-
kiezingen volledig recht had op
vijfzetels.

METEROPNAME
Het niet regelmatig opnemen

van de meterstand heeft in het
verleden vaakboze gezichten op-
geleverd, omdat de rekeningen
onaanvaardbaar hoog werden.
Zoals bekend bestaat het sys-
teem, dat het vastrecht ookeen
leveringvanvier kuubwater in-
houdt. Vanaf de vierde kubieke
meter echter wordt de kubieke
meter- prijs tamelijk hoogen na
tien kubieke meter zelfs ruim
dertien gulden per kubieke me-
ter. Wanneerde meterstand niet
maandelijks wordt opgenomen,
dangebeurde hetin hetverleden
herhaaldelijk, datde tweemaan-
den niet volgens het vastrecht,
maar volgens een oververbruik

werd geregistreerd. Met alle fi-
nanciëlegevolgenvandien.Luy-
ando echter benadrukte, dat de
strikteorganisatie van WEB ga-
randeert dat de watermeters el-
ke maand korrekt worden afge-
lezen.Toch adviseert hij dat ook
de consument elke maand zijn
meterstand opneemt. Daardoor
kan geconstateerd worden of er
een opvallend hoger verbruik
per maand is, hetgeen dan onge-
twijfeld op een lekkage wijst.

Problemen met de waterreke-
ningenen betalingen van voor 1
januarizijn nog de verantwoor-
delijkheid van de DWD. Na de
eerste januariis de verantwoor-
delijkheid overgenomen door
WEB.

Afgelopen weekwerden de lo-
kale media uitgenodigd door de
bedrijfsleiding van het Water-
en Energiebedrijf (WEB) voor
een brincbs. Dit, om de goede sa-
menwerking tussen persmedia
en WEB over het afgelopen jaar
te benadrukken en die voor het
komende jaarteverzekeren.
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Aegon 59,00 KIM 31,00
Ahold 72,10 Meneba 43,00
Akzo 89,50 Philips 24,80
Cred.lyon. 43,00 Royal Dutch 210,50Fokker 22,00 -telegraaf 234,00
Gist.Broc. 27,30 Unilever 108,00
Heineken 114,80 Index 218,40

NEW YCRK STOCK EXCHANGE
Abbott Labs. 46 5/8 IBM 107 5/8
American Exp. 25 ITT 45 1/4
Apache 8 i/4 Johnson *J. 76 7/8
Am.Tel.» Tel. 28 1/2 McKesson 27 3/8
Amoco 73 3/8 Merck 1 Co. 151 3/8
Anheuser B. 30 5/8 Minnesota Mng 55 1/2
Becton Dick. 55 7/8 Mobil Corp. 42 1/8
Campbell S. 26 1/4 Monsanto 82 3/4
Chrysler 24 3/4 NCR Corp. 56 1/4
Citicorp 20 Norf.South. 26
CbcaCola 35 5/8 FPG Indus. 33 5/8
Diebold 43 1/4 Philips Ind. 18 5/8
Digital Eg. 114 5/8 Placer DJI. v 3/8
Dupont 79 3/8 Northrop Corp. 29 1/4
East.Kodak 40 3/4 Pac.First Fin. 13 5/8
Exxon 40 Pfizer 51 1/2
Figgie 'A' 56 Phelps Dodge 34 7/8
Firestone 32 1/4 Philip Morris 86 1/2
Fluor 13 1/4 Quaker 42
Genl.Electr. 42 1/4 RJR Nabisco 46 1/4GenlJtotors 61 1/8 Sara Lee 38 1/2
Gulf S. West. 70 7/8 Shell Trp.Tr. 72 3/8
Becla Mng. 12 Southern Ü. 8 3/4
Hilton 78 Unisys 31 5/8Honestake Mng. 14 Unocal 31 3/4
DO» JONES LOCAL STOCKS
Industrials 1895,72 Ant.Brewery HFL.7S - 85
Transportation 756.,86
REUTER.

CLOSDE MARKET CCMMENT FEBRUARY 8, 1988.
The Bears managed to win today's 'Tug of War' on Wall Street,
although the Dow 30 did overstate the weakness versus other
market measures like the secondary indices. The Utility index
also slipped, with the Transports acting relatively well and
giving ground grudgingly. Trading was moderate, as the Dew
fell approximately 14.76 points to 1895.72. Wrigley (WM) ,
Capital Cities/ABC, Upjohn, Eaton, and Crown Cork and seal
moved lower. J.P. Stevens scared today after a delayed
opening on merger news. Federated Department Stores was
ahead in hevy trading. American Standard and Kellwood Co.
also gained.
E.F.HUTTON RESEARCH.

gffl M \DIJUO & (MUi:i:S KAMi X.V.
XsLn? INVESTMENT DEPARTMENT
Vfö i For further information call

Më^ÜS) Tel. 612511/612991/612294

Koersen Centrale Bank
NOTERINGENCENTRALE BANKVAN DE NEDERLANDSEAN-
TILLEN GELDIGOPDINSDAG 9FEBRUARI 1988EM TOT NA-
DER ORDER:

US DOLLAR 1.77 1.78 1-80
CAN DOLLAR 1.385 1405 1.425
PNDST€RLING 3.04 3.095 3.155
NÉDGLD 92.47 93.19 93.99
BOUVAR — — nn —_
ZLUFRANG 127.20 127.92 128.72
FA FRANCS 29.69 30.79 31.49
DUITSE MARK 104.00 104.72 105.52
SURGLD - 10007 102.59
IT Ufl€ 110 1.40 1.46
AA FLORIN 98.00 100.00 100.20
KOERSEN VAN DE OBLIGATIELENINGEN VAN DE NEDER-
LANDSE ANTILLEN UITGEGEVEN DOOR HET DEPARTE-
MENTVAN FINANCIEN EN GELDIGVANAFHEDEN 9FEBRUA-
RI 1988EN TOT NADER ORDER.

9.75% OBUGRTI€L€NING€NP€R 85/89 99 73
13 % OBLIGATI€L€NING€N P€R 86/90 104 21
12 % OBLIGATI€L€NING€N P€R 88/92 10433
10.5 % OBUGATI€L€NING6NP€RI9BB 10021
10.25 % OBUGATI6L6NING6N 1986P€R 1990 10044
HET EFFECTIEVE RENDEMENT OPALLE OBLIGATIELENIN-
GEN BEDRAAGT 10.02%.
DEAANKOOP VAN OBLIGATIELENINGENKAN GESCHIEDEN
BIJ HETLOKALE BANKWEZEN.

*mmWmWMÊmMtmWÊmWMmWmmWMWMWMmMMmmmmmwmmMMmmmmMWMWMWMWMWMWMWMW

1"110 inOUSTRIRI DE UEIIEZUELH
t-.m £}^j^ maakt de wisselkoers bekend

7
van de BDLIVAR, geldig tot

WOENSDAG 10.30 uur
AANKOOP VERKOOP

Cash - Cheque - fi CA
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Canadese
werkvergunning
voor Mexicanen

MEXICO — Canada en Mex-
icohebben eenbestaand verdrag
waarbij Mexicanen in Canada
mogenwerken, metdriejaarver-
lengd.

Beideregeringenwaren tevre-
denover dewijzewaarop hetver-
drag de afgelopen vijfjaar ge-
functioneerd heeft.

Mexicanen kunnen dankzij
hetverdragop Canadese boerde-
rijen werken. De aanvragen van
de Canadese boeren voor werk-
vergunningenhebbenin de afge-
lopen jaren nooit een vooraf
vastgesteld maximum over-
schreden. Mexicanen die voor
tijdelijk werk in Canada in aan-
merking willen komen, moeten
nu werkloos zijn. Tenminstedrie
mensen moeten economisch af-
hankelijk van henzijn.
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3 SLAAPKAMERWONING te
Dominguito Inf. Tel: 55731

BOUVIER PUPS teefjes. Aman-
delweg8.

EEN MONTE Carlo, inzeer goe-
de staat, weinig gereden, prijs
NA/.4.500,-. Tel.; 370895/
370958.

MASSIEF MANOU babybed
(tot 3 jr., uit Nederland) met
orthopedisch matrasje. Tel.:
673317.

TOYOTA COROLLA St.wg.,
1983, 68.000 km, NA/.8.000,-.
Tel: 616989 na 18.00 uur.

TOYOTA CRESSIDADX, 1982,
automaat, met airco, ’.6.350,-.
Tel: 673311.

PEKINESE PUPPIES, 8 wkn.
oud. Kaya Sambareu 32. Tel.:
614768 na 6 uur.

GRENEN HOUTEN tafel +
banken; vurenhouten bed met
schuifladen. Tel.: 616773 tussen
17.00en 19.00 uur.

KINDERLEDIKANT MET ma-
tras ’.175,-; antiek bed. Tel.:
83594.

WEGENS VERTREK: AEG tur-
nomat wasmachine ’.400,-;
Whirlpool no-frost ijskast
’.300,-; stoof ’.300,-; piano
’.1.500,-; Rasherdershond, teef-
je, 1 jaar’.500,-. Tel.: (kantooru-
ren) 624900, page 219/
'73911 (na 18.00uur).

GEMEUBILEERD APPARTE-
MENT. JanSofat 37. Tel.:
676468 na 18.00uur.

MET SPOED: ongemeubileerd
woonhuis (3 sik. + 1 badk.). Tel.:
83446.

WANTED TO rent: 2 or 3 be-
droom house in Spanish Water
area. Must be furnished or semi.
Phone 676874.

VOOR JONG echtpaar met
kinderen oppashuis, desgewenst
tegen betaling, van ±25 maart
t/m 10april. Gaarnetelefonisch
opgave. R. Maduro. Tel: 75914.

GEVRAAGD huurhuis omge-
ving Brievengat, Grootkwar-
tier, Jongbloed. Huur £ ’.500,-,
tel.: 74282, na 13.00 uur.

JONG (SHELL) ECHTPAAR
zoekt oppashuis voor de periode
van 8 juni t/m 28 juli (of een ge-
deelte van deze periode) Tel:
674065

fX»)l——((*%

\ b „Monilet" s U
\ Punda y

Pietermaai 20
Kantoorartikelen,
Snoepgoed, pinata -poppen,auto's.

ENGELSVOOR
BEGINNERS

Aanvang: woensdag
10februari

om 7:00 uur p.m.

LEM PUNDA
l Tel.: 612640

WEGENS VERTREK: motor-
fiets Honda XLSOOR,kleurrood,
1984. Voor inlichtingen tel.:
24642.

MAZDA 626, 15 maanden oud,
11.000km gereden. Tel: 25608.

NIEUWE PANASONIC video-
camera VHS; accordeon 'Scan-
dalli'; Yamaha trike; trikehelm;
electrische tafelgrill; Hamilton
Beach drankmixer; koperen ar-
tikelen; Yamaha generator 10
KVA met aparte voorraadtank;
huishoudelijke artikelen; plan-
ten. Herman Gorterstraat 6.
Tel.: 22796.

RUIM GEMEUBILEERD ap-
partement, rustige omgeving.
Tel.: 26352.

GEMEUBILEERD HUIS met
min. 2 slaapkamers, omgeving
Savaneta. Tel.: 48489.

TE HUUR "^SAN JOSÉ, CostaRica
Prachtig en zeerruim

APPARTEMENT— geschikt voor 1 tot 4 per-
sonen— 5 minuten van centrum— volledig gemeubileerd— voor kortere of langere
periode.

Tel.: 53481

CLIMA CARS
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ADTOAIRCONDITIONING
Hersl IA - Tel. 672059 Sto. Rosa
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(CLARINS)

for a YouthfulFace, a Firm Bust,
a TonedBody

ires *V_
C ) Punda. NPENKrr Caribbean Hotel

Gezocht een vriendelijke dame
voor lichtadministratiefwerk

dieopgeleidkan worden tot
passage employee.

Schriftelijke sollicitaties met
vermeldingvan telefoonnummer

terichten aan
P.O. Box 461 Curacao

DE STICHTING MILITAIR
TEHUIS CURACAO

I roept sollicitanten op die interesse hebben om ï
in dienst te treden als I

"BEHEERDERSECHTPAAR"
ï voor het f
f MwËm. mi'ita'rtenuis $JK^octtiffolaeöcttM

I te Parera. T

| Gegadigden dienenervaringte hebbeïiin het leidinggeven ïf aan jongeren,en bereid te zijn zich geheel in te zetten voor \1 de ontwikkeling en ontspanning van militairen, zij moeten }2 gastvrij zijn, takt bezitten, deChristelijke grondslagen aan- }
i hangen. Leeftijd rond de50 jaar. }
| Het tehuis is geopend van woensdag t/m maandag van I4 14.00tot 24.00 uur (zondags vanaf 11.00uur). ï
I Sollicitatiesterichten aan hetBestuurvan bovengenoemde I
| Stichting, Postbus 3066, Curacao N.A. I

i Eindelijk op Curacao verkrijgbaar. Een weldaad voor Uw huid.

LACTACYD DERMA
Voor verantwoorde volledige lichaamsverzorging. Gebaseerd op niet al-
kalische natuurlijke bestanddelen.

Exclusief agent: SAINITAS N.V.
Tel.: 79047.

/tf^\ Het© /ole/
flw\ y SALES AND SERVICES .^^^^\\ A*f I y Blenchiweg 14-Te1.:78997

hetadres voor Uw $&^**s§3^y
auto-onderdelen

en materialen voor onderhoud beurten
specialeservice
een auto voor één of meer dagen beschikbaar.

V _ . 1

Juf Weekly Sailing From
/A MIAMI

Please contact:

ATT- Caribbean Cargo Services N.V.
tel.: 672588/671566 fax.: 674366

I V^s> I -D i- W**\&*W
\\ yy^^Mm^t (klein maarfijn) \^V7^C\^v/3Mtoh^l>l^/ Druifweg 36, Dominguito

Tel.: 614901 ' gsö^

r Alaaaf
Wij hebben zeer leukedingen ontvangen voor

r Carnaval en Valentine's
I grote enkleine sweaters, zweefblousjes, grote en normalematen

bloesjes, shortsalibaba, sexy jeans, jurkjesmaat5 t/m 12, allerlei <> kleuren, jumpsuits, leren platte schoenen, minirokken, broeken

lenbroekpakken.

Wij hebben ook jurkenvoor allerlei gelegenheden
!> maat 5 t/m 22.

I Ceintuurs, ookbreed, sieraden, lingerie, strikjes,allerlei soorten
parfumsvoor haar, maarookvoor hem op"Valentine'sday",

> leren tassen, etc.
Wij accepteren Diners Club, bon van FluviaCabrera en bin-

I nenkort American Express.

U bent welkom van 9 a.m. tot 12a.m. en van 3 p.m. tot 7 p.m.
ViaCaracasbaaiweg naarDr. Maalweg3e weglinksen dan weer
2e weg links, 36 Chao, tot gauw!

V-^— A— A A A A. A A A J

!?& €^\ yUfo^jjr^ Een lieve trouwe vriend,
V* lU\ 2^ vindt Uin het dierenasiel

parera-

*r^JlHwqiSy y^k Kom eens |an9s!

************************M^*Mo\

IANTHONY J&
VEDER SI
& Co. N.V.

Wij gaan door! lng|.
PAKKETTEN naar ~*~~4sf'

NEDERLAND
* Luchtvracht per K.L.M.
* 3.50/kg, minimaal ’. 45.-
-* mcl. verzekeringen douanekosten
* voor meer informatie iBSSI
TEL.: 614700 f*"

co -«^fe I* j&afl| **,"*}

***** ffip^ llllÉllt ;ll $ÊmWÊÈÊm\\

''m***W** HHhnsPsß^Sl 89Wh91 IHpPHHBB Ikßs?sx^ '■

\ Alles op het gebied van bouten en moeren » 1
CARIBBEAN FASTENERS N.V.

Industrieterrein (achter Maduro Plaza) 1

— 1

mKAm^AI^KAMPAGN^ &P
SPRITZER & FUHRMANN

/^■■■■■■■■■■■■HHli^B^

OOK VOOR DE KARNAVALSDAGEN /^\er,
50% KORTING OP GOUDEN - EN aU=@é*
DIAMANTEN SffiRADEN! (alleen op Curacao.) f^K^s^
Voor elke aankoop van minimaal f 50.-
krijgt u een kristallen miniatuurtjeKADOl^^O^fw^Mö\ VERKOOP UITSLUITEND BIJ\ SPRITZER & FUHRMANN - HEERENSTRAAT.^jT 5 jL^

\ Op Aruba: in de BON BINI STORE t!LïC*3[

SPRITZER+FUHRMANN
A tradition of confidence.

ARUBABONAIRECURACAOST.MAARTENNEW YORK
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	WILLEMSTAD – Onlangs werden de echtparen Feitlinger en Geiler gehuldigd in verband met het feit, dat zij voor de achttiende keer Curagao bezochten en telkens drie weken hier verbleven. Danilo Checcucci, general manager van het Curagao Caribbean Hotel en Elio Romijn, p.r.- ambtenaar van het Curagaos Toeristenbureau boden hen een aandenken aan. Op de vraag waarom zij telkens Curagao hebben gekozen voor hun vakantie, was het antwoord, dat zij zich hier thuis voelen en dat de warmte, vriendelijkheid en de goede zorgen van het hotelpersoneel hen bijzonder aantrekken.
	AMSTERDAM — De Nederlandse heren-volley balploeg heeft dankzij een zege op China een plaats veroverd in het Olympisch toernooi dit jaar in Seoul. Daar zijn de Oranje-heren ingedeeld in poule B met Frankrijk, Tunesië, Argentinië, Japan en de Verenigde Staten. Op de foto een spelmoment uit de strijd tegen Griekenland. Ronald Zoodsma knalt de bal door het Griekse blok, terwijlßob Grabert en Edwin Benne (10) toekijken.


