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Nieuws

in vogelvlucht

DEN HAAG - De Surinaamse
heeft minister Van denBroek nog niet officieel uitgenodigdvoor eenbezoek aan Paramaribo.De

nunisterheeft meermalenlaten blij-
*en eenbezoek aan Suriname te wil-len brengen als de volks- vertegen-
woordiging in Paramaribo haar in-stemming heeftbetuigd metderege-nngs- verklaring.

*****LUANDA—Het ZA legeris in hetzuidoosten vanAngolaeen nieuwof-fensief begonnen tegenhet Angolese
regerings- leger. Sinds zondag vin-den er in de provincie Cuando- Cu-
bango "hevige gevechten"plaats.

*****SEOUL — De onderhandelingen
tussen de twee grootste Zuidkore-aanse oppositie- partijen over eenm?gelijke hereniging zijn vandaag
nnslukt. Een woordvoerder van de
"artij voor Democratie en Hereni-
ging, die tot voor kort werd geleidnoorKim Young Samn,zei datde ge-
sprekken definitief zijn afgebroken.
Breekpunt was deeis van deRDP dat
«e leider van departij voor Vrede entimocratie (PPD), Kim Dae Jung,
net alsKim Young Sam de voorzit-
ters- hamervan zijn partij neerlegt.

*****PARIJS—Tienpersonen zijnin detraanse hoofdstad Teheran vandaag
gewond geraakt toen een bom die
verborgenwas in een auto ontplofte.

*****. DEN HAAG — Nederland zal be-
gin volgende maand beslissen over
"et handhaven van een ofmeer mij-
lenjagers in deGolf,zo heefteen ma-n,lewoordvoerder jnrjenHaag mee-
£e°eeld. De Maassluis en Helle-
yoetsluis dieer nuzijn,moetenin mei
in Nederland terug zijn voor onder-houd, en de terugreis duurt 5 a 6
Weken.

AMSTERDAM—Dekoers van de
dollaris vandaag gestegen. Rond 10
uurwerd inAmsterdameenkoers ge-
noteerd van 1,9265 Ned gulden, te-
gen een slotkoers maandag van1,9180 gulden.

*****JERUZALEM— De inflatie in Is-
raël is in de maand januarionver-
wacht gestegen met 1,6procent. De
regeringheeft een inflatie-percenta-
gevan hoogstens 12procent per jaar
als doelstelling. De inflatie wordt
grotendeelsveroorzaakt door hogere
Prijzen voor groenten en fruit die
deels geleverd worden door de Gaza-
strook en de westelijke Jordaanoe-
ver. Het dagblad JeruzalemPost
achtdevaluatie van de shekelsteeds
waarschijnlijker.

HELSINKI — De sociaal- demo-
craat MauniKoivisto is maandag
door een kiescollege voor een 2e

van zes jaarherkozen
alspresident vanFinland.

MERRIMACK—DeRepublikein-se presidents-kandidaat Dole ligt in
New Hampshire volgens peilingen
een neuslengtevoor op zijn voor-
naamste rivaal, vice president,
Bush. Bij deDemocraten lijktDuka-
kis, gouverneur in Massachusettsvoor te liggen.

*****WASHINGTON —De VS hebben
baandag in de woestijn in Nevada

kernproef gehouden.Het was de
eerste VS nucleaire proefvan dit
Jaar. De explosieopongeveer550me-ter onder de grond, had een kracht
Van5,4 op deschaalvanRichter.

*****BOSTON — De VS hebben de SU
*kennen gegevendatdeverificatie-
Procedures dievan toepassingzijnop
netINF- akkoord nietvoldoendezul-
'en zijn voor een akkoord ter beper-
king van strategische wapens
(SALT).

*****LONDEN — Een auto is dinsda-
gochtend ontploft bij de ingangvan
uowningStreet inLonden, waarpre-
ker Thatcher woont. Daarbij is de
bestuurder om het leven gekomen.ue oorzaakvan de ontploffing is nog
"Uet bekend. De premier was op het
foment van de ontploffing in haar

maar is ongedeerd.
*****. DODEWAARD—Dekerncentra-

le in Dodewaard is na de jaarlijkse
splijtstof-wisseling weer in bedrijf.
~e centraleheeft een maand stil ge-
Jegen. Na het uitvoeren van een
testprogramma draait dekerncentrale weerop vol vermogen.

*****. KUALA LUMPUR — De Malay-
sische premier, Mahatmir, heeft
vandaagbekendgemaakt datlüjeenn>euwe politieke partij heeft opge-
richt diein deplaatsmoetkomenvan
deVerenigde NationaleOrganisatievan Malaysiers (UNWO). HetHoog-
gerechtshofinMalaysiabepaaldebe-
gin februari dat de UNWO, die hetPolitieke leveninMalaysiaal 42 jaar
nomineerteen onwettigeorganisatie

DIENSTBEWIJZEN
In een maandag voorafgaand

aan derede gepubliceerd vraag-
gesprekzegt Hans-RudolfKurz,
de Zwitserse geschiedkundige
die aan het hoofd heeft gestaan
van de internationale commissie
van historici dieonderzoek heeft
gedaan naar Waldheims oor-
logs- verleden, dat de president
zijn land een "dienst" zoubewij-
zen door af te treden. Ook de
Westduitse historicus Manfred
Messerschmidt die lid was van
de onderzoeks- commissie is deze
mening toegedaan, zo blijkt uit
een interviewmetdeWestduitse
radio vandaag. De commissie
acht in haar rapport Waldheim

nietrechtstreeks schuldig aan
het plegen van oorlogs- misda-
den. Wel zou hij van zeer nabij
van een aantal nazi- misdaden
op dehoogte zijn geweest.

Gevraagd of hij vindt dat het
feit, datKurt Waldheim geen
oorlogs- misdaden heeft ge-
pleegd maar evenmin ietsheeft
gedaan om misdaden te voorko-
men die in zijn directeomgeving
plaatsvonden en waarvan hij op
dehoogte kon zijn, voldoendere-
denvormt voor het aftreden van
de president, antwoordtKurz
dathijzich niet wenst te mengen
in Oostenrijkse aangelegenhe-
den. "Maar ik denk vaak dat
Kurt Waldheim zijn land deze
dienst(aftreden,red) zou moeten
bewijzen".

Volgens Kurz kan het aftre-
den van de Oostenrijkse presi-
dent leiden tot een breukbinnen
decoalitieSPO en OVP.DeZwit-
serse historicus meent dat daar-
mee gevaarbestaat voor de"bin-
nenlandse orde" een zaak diehij
van even grootbelang achtals de
affaire- Waldheim. Na diens af-
treden, aldusKurz, is het moge-
lijk dat "politiek rechts" in het
landeen overwinningbehaalt.

OP DE HOOGTE
Kurz herhaalde datWaldheim

veel geweten moet hebben van
misdaden die in de Tweede We-
reldoorlog zijngepleegd.De com-
missiebeschikte over te veel do-
cumenten diezijnhandtekening
dragen, aldus de historicus. "Ikwisteen hoop", zo zou Waldheimhebbengezegd,"maarwatkon ik
doen ?"

De getergde Oostenrijksepre-
sident had al in het afgelopen
weekeinde duidelijk gemaaktin
zijn toespraak voor de televisieniet zijn aftreden wereldkundig
te maken. Aftreden, aldusWaldheim, zou het startpuntkunnen worden van een ont-wikkeling, die "nieuwe en veelgrotere moeilijkheden" met zichzou meebrengen.

Maar volgens politieke des-kundigen in Wenenkan juisthetaanblijven van Waldheim Oos-tenrijk dekomende weken nogmeer tot "last" zijn dannureedshet geval is. Hetvalt niet uit tesluiten dat Vranitzky zijn ambtalsnog zal neerleggen.
Daarop, aldus de deskundi-

gen, zou de huidge vice- kanse-
lier en minister van Buiten-landse Zaken, Alois Mock, lidvan de OVP, kunnen proberen
regerings- leider te worden, door
steun te zoeken bij de conserva-tieve Freiheitliche Partei. Mock
weigertWaldheim te laten "val-
len". Maandag waarschuwde hij
Vranitzky niet "met stenen tegooien".Brazilianen toch bij

Arubaans carnaval
ORANJESTAD — Op het

laatste ogenblik hebben de gas-
ten van de officiële char-
tervlucht van Varig uit Brazilië— ruim tweehonderd personen— toch nog wat van het Aru-
baanse carnaval kunnen zien en
beleven. Zoals bekend ging de
Varigvlucht afgelopen vrijdag
niet door vanwege een staking
van de piloten in Brazilië. De
vlucht kwam nu zondagmorgen
om vier uur op Aruba aan. De
gasten zullen een week blijven.
Er is geen officieel programma
voorhenopgesteld omdat heteen
vacantie- reis betreft. Gister-
middag was het gezelschap in
Oranjestad getuige van de ge-
slaagde carnavals- optocht.

ONAANVAARDBAAR
HeinrichKeiler, partijvoorzit-

ter van de SPO, liet maandaga-
vond doorschemeren dat zijn
partij Waldheim wellicht niet
langer als president kan aan-
vaarden. "Detoespraak vanvan-
daag is een grote teleurstelling"
voor oprechte democraten, aldus
Keiler. Volgens de SPO-erblijkt
uit derede datWaldheim opgeen
enkele wijze afstand heeft geno-
men van de gebeurtenissen in de
Tweede Wereldoorlog en geen
vragen steltbij zijneigenbetrok-
kenheid.

Zaterdag liet Keiler zich nog
in zeer voorzichtige bewoordin-
gen over de politieke toekomst
van de president uit. Maandag
zeihij echter datOostenrijk niet

"zonder" Vranitzky maar wel.zonder Waldheim kan. "Ik ben
ervan overtuigd dat de meerder-
heidvan deOostenrijkersgelooft
dat het aanblijven van
Waldheim ons land schaadt", al-
dusKeiler.

Dat Waldheim voor de SPO
mogelijk onaanvaardbaar is ge-
worden bleek uit de opmerking
vanKeiler over de"ongelooflijke
last" dieWaldheimvoor Oosten-
rijk vormt. "Het zou voor ons, le-
den van de SPO, makkelijker
zijnindienwekonden zeggen dat
we dezepresidentkunnen enwil-
len aanvaarden. Maar dezekans
wordt verhinderd doorzijn eigen
gedrag".

De SPO heeft in een verkla-
ring haar teleurstelling geuit
over derede van Waldheim."Er

zaten veel verwachtingen in de-
ze toespraak maar geen nieuwe
gedachten".

De OVPheeftna afloop van de
toespraak vanWaldheim gezegd
te hopen dat de"discussie" rond
zijnpersoon enzijnverleden "tot
rust komt". Alois Mock ver-
klaarde tevreden te zijn over de
oproep tot "verzoening" die
Waldheim tot de Oostenrijkse
bevolking en politiek heeft ge-
richt. "De president heeft duide-
lijk positie gekozen en aangege-
ven dathijin functiezalblijven",
aldus deverklaringvan deOVP.

Burgervliegtuig
vermist in Chili

SANTIAGODE CHlLE—He-
likopters en reddings- ploegen
zoeken inChili naar een burger-
vliegtuig met zeven mensen aan
boord dat verdween nabij de
badplaats Pucon, 760 km ten
zuiden van Santiago.

Het tweemotorige Piper-
vliegtuigje verloor contact met
de controle- toren toen het wilde
landen inPucon. Aan boord van
het vliegtuig, datbestuurd werd
door Juan Enrique Bernstein,
was de ondernemerJavier Co-
mandari. Op het moment van
verdwijning was het zicht in Pu-
con goed.

Twaalfrebellen
gedood

MANAGUA — Twaalf rebel-len zijn omgekomen bij ge-
vechten in het zuidoosten van
Nicaragua, aldus het ministerie
van Defensie. Het treffen hadplaats bij Comarea op 280km
van dehoofdstad Managua.

Dezelfde dagvonden twee ge-
vechten plaats in het departe-
ment van Rio San Juan nabij de
grens met Costa Rica. Hierbij
kwamen tweerebellen om het le-
ven, aldus het ministerie.

GEEN BIJDRAGE AAN HERSTEL VAN DE RUST
Kanselier Vranitzky blijft ondanksproblemen aan

Teleurstellende rede
president Waldheim

WENEN —De Oostenrijkse presidentKurt Waldheim heeft
maandagavond in een toespraak voor de televisie te kennen
gegeven niet te willen "wijken". Waarnemers in dehoofdstad
Wenen menen dat derede van het wegens zijn oorlogs- verle-
den in opspraak geraakte staatshoofd nauwelijks bijdraagt
aan het herstel van de "rust" in binnen- en buitenland, iets
waarvoorWaldheim zelfinzijn toespraak uitdrukkelijk pleit-
te. Zondag nog hebben in hetcentrum van Wenen volgens de
politie duizend, maarvolgens deorganisatoren 5.000 tot 6.000
mensen gedemonstreerd en in spreekkoren hetaftreden van
Waldheim geëistKanselierVranitzkyblijft aanondanks dete-
leurstellende rede van Waldheim.

In een eerste reactie op de toe-
spraak noemde de Oostenrijkse
coalitie- partij SPO derede een
"gemiste kans". De SPO vormt
deregering samen met de con-
servatieve OVP, die in 1986 de
kandidatuur van Waldheim
voor het presidentschap
steunde.

Volgens een woordvoerder
van de SPO heeft Waldheim het
"van grote zorg doortrokken sig-
naal" van bondskanselier Franz
Vranitzky naast zich neerge-
legd. Waldheim maakte in zijn
rede geen enkele toespeling op
het dreigement van Vranitzky,<
die heeft gezegd zijn ontslag te
zullen indienen, als de affaire-
Waldheim de Oostenrijkse rege-
ring zo in beslag blijft nemen als
momenteelhet geval is.

Vranitzky verklaarde na de
rede dathij "ondanks de moeilij-
ke situatierond depersoon van
depresident hetregerings- werk
wil voortzetten". Hij bevestigde
het gerucht dat Waldheim vori-
ge week heeft gedreigd gebruik
temaken vanzijn grondwettelij-
ke recht om de regering te ont-
binden, indien de regering hetrapport over het onderzoek naar
Waldheims verleden -dat doorhemzelfop gang is gebracht-zou
aanvaarden. Een woordvoerder
van depresident had eerder ont-
kend dat Waldheim met ontbin-
ding van het kabinet had ge-
dreigd. Waldheim uitte zijndrei-
gement gedurende een emotio-
nele bijeenkomst "die niet werd
gekenmerkt door vriendschap"
van Vranitzky, Waldheim en
Mock.

Vanitzky heeft het dreige-
ment naast zich neergelegd om-
datanders de indrukzou worden
gewekt dat de regering alleen
eenrapport zou willen aanvaar-
denwaarinWaldheims verleden
wordt "witgewassen".

WILLEMSTAD - Curagao
heeft opeenzeer uitbundige wijze
carnaval gevierd. Zaterdagmid-
dagstroomde debinnenstad, met
name Otrobanda al vol. In de
nacht van zaterdag op zondag
was destadmud-vol metfeesten-de mensen.De optocht op zondag
was een doorslaand succes, on-

dunks de 'gaten' dieer inde stoet
vielen. Vanavond gaat Curacao
dóór met als slot de verbanding
vanRei Momo op hetPlaza Mun-
doMerced.

Foto: zóhoorjecarnaval te vie-
ren: jumpenen lachen met al je
vrienden.

..Bonaire, minderwagens, maar
wel enthousiaste toeristen...

...de winnaars van deparade inOranjestad, deEsso Club...

Italiaanse
drugshandelaar
opgepakt in Caracas

CARACAS — Een interna-
tionale drugshandelaar, die
vanuit Canada opereert en
zijn Venezolaanse contact, ei-
genaar van een elegante
nachtclub, zijn gearresteerd
door depolitie. Beide mannen
hebbendeItaliaansenationa-
liteit.

Bicola Rizzuto, drugshande-
laar in Italië en Canada werd
aangehouden met 800 gram co-
caineop zak. Hij werd al gevolgd
vanafzijn aankomst in Caracas,
drie weken geleden, door agen-
ten van de drugs- bestrij-
dingsdienst.

Volgens het hoofd van poltiie,
diende de cocaine dieRizzuto bij
zich had, en dienaarCanadaver-
voerd zou worden, blijkbaar als
monster voor toekomstige zen-
dingen van grotere omvang.

De andere gearresteerde Itali-
aan is GennaroScalete (40) eige-
naar van de nachtclub 'OpenGa-
te' gevestigd in deomgeving van
Sabana Grande, een van de uit-
gaanswijken inCaracas.

Het hoofd van de politie ver-
klaarde dat de aanhouding van
Rizzuto een uitvloeisel isvan de
ontmantelingvan de Siciliaanse
Maffia in 1975. Toenwerden di-
verse Italianen gearresteerö
Hun bekentenissen leidden tot
de aanhouding van Rizzuto. De
politie heeft inmiddels ook een
lange lijst van namen van perso-
nenwaarmeeRizzuto tijdenszijnverblijf in Caracas contact heeftgehad. Ook zij zullen onder-
vraagd worden.

f Un bon beter di
BRANDY

ta te hastabon pa bo saló/



Mensen

Geen Oost- aziatische kampi-
oenschappen paalzitten, maar
een demonstratie van Japanse
brandweer- lieden. Gekleed in
traditionele dracht demon-
streerdenzij gisterenin dehoofd-
stadTokyovoor een menigtevanzon 25.000mensen hunkunnen
op ondermeer de BAMBOE-
LADDER.

"Ach was ik maar een
maharadja/dan kon ik de kost
verdienen zonder te werken/
maar het is maar een
minderheid/die zulke voor-
rechten geniet in deze zoge-
naamde democratie."Deze sam-
ba, die als titel 'De tempel van
hetabsurde' heeftmeegekregen,
vormde zondagavond het
startsein voor de carnavalsop-
tocht inRIO DE JANEIRO. Het
carnaval stond helemaal in het
tekenvanprotesten tegen decor-
ruptie en tegen de MAHARAD-
JA'S,een inmiddels ingeburger-
de term voor de stinkend rijke
Braziliaanse overheids- functio-
narissen die salarissenvan dvi-

*****
zenden dollars per maandkrij-
gen voor de hele dag niets doen
en die talloze privileges genie-
ten, terwijl derest van debevol-
king de broekriem alsmaar ver-
der moet aanhalen. De 'sambis-
ta's', decomponisten van desam-
ba's, waren het blijkbaar hele-
maaleens over water in 1987 al-
lemaal niet heeft gedeugd in
Brazilië.De figuur van de maha-
radja wasfavoriet bij zes van de
zestien sambascholen. Een
andere sambaschool heeft zich
op enkele wrange 'grappen' van
deregering geworpen. Onderhet
mottovan 'vertel me er nog een,
want die was goed', werd 'de
grootste grap' van Brazilië aan
het publiek getoond en wel dede
landbouw- hervorming die niet
plaatsvindt, gevolgd door de far-
ce van de grondwet en de meest
tragische 'grap' van allemaal:
'Goianobyl' (Het ongeluk waar-
bij radio- activiteit uit een weg-
gegooid ziekenhuis- apparaat
vrijkwam, metalsgevolgvierdo-
den en 249 besmette slachtof-

fers). Andere politieke thema's
waren het monster van de infla-
tie (meer dan 270 procent in
1987), UncleSam, diedeBrazili-
anen uitperst en de viering dit
jaarvan de honderdste verjaar-
dag van de afschaffing van de
slavernij.

$$$ $ $

Een jongeAmerikaan die is ver-
oordeeld wegens RACIS-
TISCHE AANVALLEN op
zwarten is vrijdag door een
rechtbank in Chicago veroor-
deeld tot tweehonderd uur werk
voor een organisatie diezich in-
zet voor de ontwikkeling van
kleurlingen en zwarten. "Ik
denk dathij er ietsvan zal leren.
Met name zich als een ver-
antwoordelijk mens te gedra-
gen", aldus derechter tegen Ja-
mes Kalafut (22), diesamen met
zes andere blanken twee zwar-
ten had mishandeld. De organi-
satie heeft gezegd in te zullen
gaan op hetplan van derechter,
als tenminsteblijkt uiteen voor-
afgaand gesprek datKalafut
met een positieve instelling te
werk zal gaan. In het geval het
experiment mislukt, kan de
rechter dejongenveroordelen tot
twee jaarcelstraf.
De Amerikaanse bokser MIKE
TYSONgaateenfondsoprichten
ter ondersteuning van MIS-
HANDELDE VROUWEN. De
wereldkampioen inhetzwaarge-
wicht enpromotorDonKing ver-
klaarden maandag dat zij hier-
voor iedereenschenking hebben
gedaan van 50.000 dollar. Tyson
heeft het initiatief genomen tot
het steunfonds. Hij besloot hier-
toe naar aanleiding van de mis-
handeling van dezestien-jarige
TawanaBrawley. Deze kleurlin-
ge werd vorig jaarnovember in
NewYorkverkrachten geslagen
door een groep van zes blanke
mannen. Inhaar huidhadden zij
onder meer de letters XXX (de
afkorting van de racistische be-
wegingKvKlux Klan) gekerft.

Tijdens eenkunstveiling in Gro-
ningen van de Groninger vei-
linghouder Joop van de Ende is
maandagavond een schilderijtje
dattoegeschreven wordt aan
VINCENT VAN GOGH ver-
kocht voor 10.000 gulden. Het
schilderij van twintigbij veer-
tien centimeter met een figuur
en profielen bloemen dookenke-
le weken geleden opuit een boe-
del in Groningen die bij het vei-
lingbedrijfterverkoopwerdaan-
geboden. Er bestaat nogal wat
twijfel over de vraag ofhet echt
een Van Gogh is. Volgens devo-
rige eigenares leed datgeentwij-
fel maar zekerheid is er niet, tij-
densdeveilingheeftookgeenen-
kele deskundige een verklaring
van echtheid durven ver-
strekken.

De Amerikaanse fotograaf
ANTHONY SUAU is uitgeroe-
pen tot de winnaarvan de inter-
nationale persfoto- wedstrijd
WORLD PRESS PHOTO 1987.
Totdebestepersfoto van hetjaar
werd zijn foto gekozen die een
wanhopige moedervan een gear-
resteerde student in hetplaatsje
Kiro in Zuidkorea laat zien. De
vrouw wordt tegengehouden
door de schilden van politie-
agenten.De winnaarsvan World
PressPhoto 1987zijnin Amster-
dam door devoorzittervan de in-
ternationale jury, de Brit Colin
Jacobson, bekendgemaakt.
Anthony Suau won ook deeerste
prijs in de categorie nieuws- se-
ries. Nederlandsefotografen vie-
len niet in de prijzen. Wel is er
een eervolle vermelding voor de
winnaar van deZilveren Came-
ra LEO VOGELZANG, diein de
categorienieuws- serieseenfoto-
serie over voetbal- vandalisme
had toegestuurd.

*****

*****SCOTLAND YARD in Londen
heeft een nieuweDRASTISCHE
AANPAK van verkeerd gepar-
keerde auto's aangekondigd. In
hetvervolg zullen hofauto's niet
meer worden ontzien en zullen
dechauffeurs van weggesleepte
Rolls Royces en Daimlers net als
ieder ander de wagens voor 94
pond sterling moeten terugha-
len. In plaats van honderd auto's
perdag nu,zullen vijftigparticu-
liere takelwagens vijfhonderd
auto's wegsiepen en dat aantal
geleidelijk opvoeren. De ver-
keersdrukte in Londen is zo
groot datdegemiddeldesnelheid
van auto'sdievan dekoetsen van
een eeuw geleden heeft bereikt.

Nederlands beroemdste mei-
dengroep houdt op te bestaan.
DEDOLLYDOTS houdenhetna
negen jaarvoor gezien.Conform
hun eigen wens, afsluiten op het
hoogtepunt, gaat ieder nu haars
weegs. Dat hebben de dames dit
weekeindbekend gemaakt. Een
woordvoerder van het manage-
mentvan deDollyDotsmeldt dat
er "absoluut geen plannen zijn
voor solocarrières, ieder wil nu
wel eens wat anders". Voorlopig
willen de ex Dots vooral graag
langereizen maken, zo deelthet
management mee.

CARMEN POLO, de weduwe
van ex-president Franco, is beg-
raven in 'ElPardo' op twintigkm
van Madrid. Debegrafenis werd
bijgewoond doordekoningenko-
ninginvan Spanje. Ettelijke dui-
zenden personen waren aanwe-
zigbij de teraardebestellingvan
deweduwevan de'Caudillo'. On-
derhenwarenex-premierCarlos
Arias Navarro en verscheidene
ministers uit de tijd van de in
1975 overleden Francisco Fran-

co. Bij deingang van hetkerkhof
hadden jonge en oude Franco-
aanhangers een 'erehaag' ge-
vormd. Zijhieven deleuze "Fran-
co, Franco" aan en begonnen
spontaan 'Cara al sol', het
volkslied uit de Franco- tijd te
zingen. Toenkoningin JuanCar-
los en zijn vrouw Sophia het
kerkhof verlieten, klonk op-
nieuwdeleuze"Franco,Franco".
De 'Caudillo' benoemde Juan
Carlos voor zijn doodtot zijn op-
volger. Inbetrekkelijk korte tijd
ontwikkelde de jonge monarch
zich tot een democratischeko-
ning met volledig respect voor
het primaat van het parlement.
Met name tijdens de coup van
Guardia Civil- chef, Tejero,
stond Juan Carlos pal voor de
prille democratiein Spanje. On-
derdetalrijkekransen, dieneer-
gelegdzijnvoor dewoningvan de
familie Franco, viel er één opdie
afkomstig was van depresident
van Chili, generaal Augusto Pi-
nochet. Carmen Polo heeft haar
laatste rustplaats gevonden op
enkele metersvan hetpaleis dat
gedurendemeer danveertig jaar
dienst deed als de ambtswoning
van haar man. Op het grafligt
een wit- marmeren zerk met als
enigeinscriptie 'Carmen Polo.

Daniel en Virginia Cooper wer-
den door deregering van Aruba
onderscheiden met detitelERE-
GASTEN VAN ARUBA. Het
echtpaar komt al meer dan een
decennium lang ieder jaarzijn
vakantie op Aruba doorbrengen.
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Tom POeS en de KlOkken doorMarten Toonder

2007— InslotBommelstein werd hetnu eindelijkrustig. Heer
Bommel had zich mompelend teruggetrokken en ook Torn
Poes was naar delogeerkamer gegaan. Maar toen alle lichten
uitwarenkwamen Superen Hieperin actie.Zewaren verrast,
doordat heer ollie de tijd gevangen had en daardoorwas hun
hetf^jne van dezaak ontgaan. Maar Super, dieeen goede neus
voor merkwaardige dingen heeft, besloot om grootyader's
klok aan een nader onderzoek te onderwerpen. "Die bolle
haalde ietsuitdekast!" sprak hij, terwy1hijopbekwame wijze

een ruit indrukte en naar binnen kroop. "Wat er precies ge-
beurde kan ik menietherinneren, maardatzienwewel als het
twee uur is.Hetheeft ietsmethetslaan van dieklok temaken!"
"Ja, datzalwel, baas!" zei Hieper. Alsjijhet zegt.... Maar heeft
het ook iets metgeld te maken?" "Zeurniet!" snauwde Super.
"Je moetproberen om degrotelijn te zien! Ikruik hier een su-
perzaak,kerel!" "Jabaas", zei Hieper. "Je zultwelgelijk heb-
ben!" Hij haalde eenoude zak voor dedagen hield diegereed,
terwijl Superzich in loerende houdingvoor deklok opstelde.

BIOSCOPEN
GOLDENDRIVE-IN
geenvoorstelling.

*****
TELECURACAO
TELECURACAODINSDAG: 16.00Record music& Tele-
tekst; 16.30 Meatballs & spaghetti;
17.00 MTV Musical; 18.00Otxa di man
kv Loupe; 18.30 Mirai Skucha; 18.45
ShowBizz; 19.00Tempu paDios; 19.15
This week in Japan; 19.30 Small Won-
der; 20.00 Notisiero Tele-8; 21.45Kar-
naval '88 diskinapa skinakv Hermanito;
21.30 Marcha despedida; 22.00 Wega
di Number; 22.10 Marcha despedida;
23.00 Sluiting.
(wijzigingen voorbehouden)

*****

AGENDA

CURAÇAO
NACHTDIENSTARTSEN: Patiënten vande
artsenvan Bandabao (3e distrikt)kunnen in
spoedgevallen telefoon 641658 bellen en
danhet antwoordapparaatafluisteren.
De patiënten van de andere medische dis-
trikten kunnen voor spoedgevallen de
artsenpraktijk van hun eigenhuisartsbellen:
het antwoordapparaatzal dan mededelen
wie dedienstdoendearts is.

THORAX CENTER (Jan Noorduynweg
naast UNA, tel.: 85544):openingstijdenvan
maandagt/m vrijdagvan 08.00-17.00 uur;
opzon- en feestdagen alsmede op werkda-
gen na 17.00 uur voor spoedgevallen tel-
-85917.
WIT GELE KRUIS PRINSES MARGRIET
(wijkverpleging): Kantoor Santa Maria 17.
tel.: 82947/81078;geopendvan maandag
t/m vrijdag van 07.00-17.00 uur; zaterdag
degehele daggesloten; na 17.00uur kuntu
dezustervan dewacht bellen:zuster Boter-
mans, tel.: 72682,pageboy 027-360.

KLEUTERBUREAU: 14.00-16.00uuralleen
volgensafspraak.

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

# * # *»

NEUTRALE WIJKVERPLEGING (voor-
heen Wijkverpleging Curacao): Kantoor
Scharlooweg 110, tel.: 612040; geopend
van maandag t/m vrijdag van 07.00-18.00
uur; de wacht heeft zuster Samson, tel.:
616718,pageboy027-345.

*****
"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.

*****
BOTICA BANDABAO: dagelijks geopend
van 08.00-19.00 uur.

*****
BOTICA ISLA(tel.: 663895): openingstijden
van maandag t/m vrijdag van 07.00-17.00
uur; zaterdag en zondag van 10.00-11.00
uur. Voor spoedgevallennakantooruren ge-
lieve zich te begeven naar de Ver-
bandkamer.

*****
BOTICA'S (nachtdienst)
Otrobanda
Paradeis, F.D. Rooseveltweg 468, tel-
-89676.
Punda
Plasa, tel.: 615545.

*****

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 OpenbareBasisschool
Brievengat
Bandabao: iedere donderdagavondom
19.30uur gebouwCredit Union San Pedro.

Kanga: iedere woensdag- en zaterdaga-
vond om 19.30 uur te Centrum Abraxac
achterKooyman.
SantaRosa: iederemaandag- enzaterda-
gavond Om 19.30uurteAloëstraat 12.
TIENDA Dl LEY (spreekuur): op dinsdag
van 18.00-20.00uur- Martinus Basisschool,
Brionpleln.

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

TOERISTENSCHIP
08.00-24.00 uur"Oceanos".

AMIGOE2

HENRY By Dick Hodgins

BONER'S ARK By Addison & Frank Johnson

BEETLE BAILEY By Mort Walker

REDEYE By Gordon Bess
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RENOVATIE-PLANNEN AL GOEDGEKEURD
General manager Nasif: novemberklaar

Grootse verbouwing Holiday
Beach hotel na recente brand

WILLEMSTAD—De verbouwing vanhet Holiday Be-achHotel, waarvan dekeuken tijdens debrand op 28 de-
cember volledig werd verwoest, is in volle gang. Hethoofdgebouw zal eveneens enige ingrijpende verande-ringen ondergaan. General manager Monir Nasif: "De
ingang en delobby zullengeheel vernieuwdworden. Indetoekomst zullen dehotelgasten doordenieuwe glazen
wanden in delobby tot op het strandkunnen kijken. Dedirectie- kantoren op de tweede verdieping zullen ver-huizen naar de eerste verdieping. Daardoor komt meer
ruimte vrij voor de vergader- ruimtes op detweede ver-dieping. Wanneer de verbouwing voltooid is, zal het ho-
tel een totaal ander aanzien hebben gekregen".

Nasif: "We hadden reeds een
bestaandplan om de 'foodandbe-
verage' afdeling dichternaar het
zwembad en het strand te ver-
huizen. Wegens het aanbrekenvan het toeristische hoogseizoen
is ditplanuitgesteldom dehotel-
gastenniet nodeloos met de ver-bouwing lastig te vallen. Sedertde hotel- brand op28decemberisde keuken achter de bar bij het
zwembad onze hoofdkeuken ge-
worden. Ik ben er erg gelukkig
Jöee,datwe onze hotel- activitei-
ten gewoon hebben kunnen
voortzetten. Zelfs op de avondvan dehotelbrand hebbenwe on-ze gasten vanuit deze keuken
een 24 uurs- service kunnen
geven".

TERRAS
'Sedertdien dineren de hotel-

gasten op het geïmproviseerdeterras naast hetzwembadenaan
dereacties te horen, vinden ze
dat veel prettiger dan altijd in
airconditioned ruimtes te moe-
ten zitten. Wezijnnubezig debe-
staandekeuken achterdebar ge-
heel te vernieuwen. Met de ver-
bouwing van deze keuken is
feeds een week na de brand be-

gonnen. In de toekomst zullen
daar een warm of koud ontbijt
naar keuze en barbeques bereid
worden.Aan dezekeuken zaleen
vast buffet plus nog een nieuwe
keuken, waar alle dinersklaar-
gemaakt zullen worden en een
restaurant worden gebouwd. De
speeltuinophetstrandzalplaats
moetenmaken voor deze nieuwe
keukens en zal meer naar de
hoek van het hotelterrein moe-
ten verhuizen".

"Verder zal er bij de nieuwe
keuken ook nog een cocktail- bar
en een dansvloerin deopenlucht
gebouwd worden. Alleen de bar
bij het zwembad blijft onveran-
derd". Als alles volgens deplan-
nen van general managerMonir
Nasif verloopt, zal de nieuwe
keuken in maartklaarzijn. In de
toekomst zal dan ook het
geïmproviseerde terras naast
het zwembadverdwijnen.

Er zijneveneensplannen voor
derestauratie van de directie-
kantoren en devergaderruimtes
op de tweede verdieping. Nasif:
"Alle directie- kantoren zullen
verhuizen naar deeerste verdie-
ping. Daar zal ruimte gecreëerd
worden achter de nu bestaande

kantoren op de eerste verdie-
ping. Deboekhouding en decom-
puter- afdelingop detweede ver-
dieping zullen ook verhuizen
naar de eerste verdieping. De
vergaderruimtes op de tweede
verdiepingzullen danuitgebreid
kunnen worden, zodat we in de
toekomst plaats kunnen bieden
aan bijeenkomsten van 10 tot
1200 personen".

De verbouwingvan het hoofd-
gebouw kan volgens Nasif elk
moment van start gaan. Hoofd-
zaak is volgens hem dat de hotel-
gasten in het hoogseizoen niet te
veel hinder van de verbouwing
ondervinden. Daarom zijnna de
brand de directie-kantoren op de
tweede verdieping voorlopig on-
dergebracht op de eerste verdie-
ping.

In denachtclub zal een geheel
nieuwe vloerworden gelegd. Te-
venszal daareen grotere nieuwe
bar gebouwdworden. Als deoude
hoofdkeuken, die nu geheel uit-
gebrand is, gerenoveerd zal zijn,
zal deze servicegeven aan dever-
gader-ruimtes en devernieuwde
nachtclub.

Daarnaast zullen de hoofdin-
gang en de lobby ook vernieuwd
worden. In de lobbykomteen pi-
ano-barenerzal tevenseen soort
coffee- shop gebouwd worden,
waar alleen lichte snacks ver-
kocht zullen worden. Het casino
krijgt een nieuwe glazen wand
enzalongeveer 24vierkante me-
ter groterworden.

Tenslotte zalhetontbijtterras
(The Green Terrace) eveneens
gerenoveerdworden. Deverbou-

wingvan hethoofdgebouw kan
elk moment beginnen. Nasif:
"De eigenaarsvan hethotel heb-
ben de renovatie- plannen al
goed gekeurd. Nu moeten eerst
dedefinitieve tekeningennog af-
gemaakt worden. Dan pas kun-
nen we van start gaan met de
verbouwing. Als allesvolgens de
plannen verloopt, zal derenova-
tievan het Holiday Beach Hotel
in november gereed zijn".

ALM moetreddingsvlot goedkeuren

Kustvaarder Benn vaart
wellicht deze week uit

WILLEMSTAD — Het
vrachtschip Berm datalmeer
dan vier weken in de haven
van Willemstad ligt vanwege
problemen met veiligheids-
voorschriften, kan
waarschijnlijk nog dezeweek
hetzeegat weer uitvaren.De
eigenaars uit St Vincent wa-
ren moeilijkbereikbaar maar
hebben dit weekeinde dan
toch een onderhandelaar
naar Curacao gestuurd om
zaken teregelen.

Het schip kreeg een uitvaar-
verbod toen de haveninspectie

erachterkwam dateenreeks vei-
ligheids- voorschriften niet na-
geleefd werden. Reddingsboeien
en brandblus- apparaten volde-
den bijvoorbeeld niet aan de, ei-
sen en een aantal papieren wer-
den nietin orde bevonden.

De lokale agent Dammers &
Van der Heide Shipping & Tra-
ding Ine. deelde mee dat nu de
meeste zaken zijn geregeld en
datnog gewachtmoetworden op
dekeuringvan hetreddingsvlot.
Het reddingsvlot is overgedra-
gen aan de luchtvaart- maat-
schappijALM, deenige instantie
diebevoegd is een keurings- cer-
tificaathiervoor afte geven.

Op devraag hoehetmogelijk is
dat scheeps- eigenaren zo laks
met de veiligheids- voorschrif-
ten omgaan antwoordde J.J.
Ponsen van Dammers & Vander
Heide datopveel eilanden inhet
Caribisch gebied de inspectie
van schepen niet zo secuur is in
tegenstelling tot Curagao dat in
verband met zijn internationale
betrekkingen strenger contro-
leert. "Vandaar ook dat we hier
regelmatig met demisère zitten
dat deze kustvaarders niet aan
de eisen voldoen, terwijl de ei-
genaren van de schepen zich be-
roepen op de gang van zaken in
het oostelijk deel van de Cari-
ben", aldusPonsen.

De vier weken dat de Berm al
in de haven ligtheeft Dammers
& Van derHeide de scheeps- le-
verancier langs gestuurdom de
bemanning van het vrachtschip
van proviant te voorzien. "Ik
hoop dat we de voorschotten die
onze firma gegeven heeft, te-
rugkrijgen van de eigenaren",
aldusPonsen.

WILLEMSTAD-Met ingang
van 9februari heeft de ALANA,
deAirLines AssociationNether-
landsAntilleseen nieuwbestuur
datbestaat uitdevolgendeperso-
nen: Arturo J. Jeserun(Panam),
president; Robert Coffie (ALM)
vice-president;Francisco Corde-
ro (CLTM)penningmeester;Hu-
bertP. la Croes (American Airli-
nes), voormalig president);
Johnnyvanlerland(Panam), se-
cretaris; en de bestuursleden Gil-
bertoF. Cardenas(Eastern Airli-
nes), Carl Charles (BWIA) en
Maurice Gomez(KLM). Op defo-
to ontbreekt general manager
Cardenas.

In het afgelopen jaarvoerde de
associatie besprekingen met on-
der meer lATA, Iberia en
Lufthansa en werdenookbespre-
kingen gehouden over belasting
en aankomst-procedures op het
vliegveld.

Voor de nabije toekomst heeftALANA een uitwisselings- be-
zoek metSantoDomingo en Ven-
ezuela op de agendastaan alsme-
de een gesprek met de minister
van Verkeer en VervoerFrank
Rozendal, Herman George, gede-
puteerde van Toerisme en gezag-
hebberRonald Casseres.

Curagao Action Group:

Duty free shopping goed
voor opleving binnenstad
WILLEMSTAD —Een 'duty
*ree' Curacao zal een be-
langrijke bijdrage aan het
teerismekunnen leveren.Bo-
vendien zal 'duty free shop-
Ping' eenoplevingvan debin-
nenstad kunnen bewerkstel-
ligen. Dit heeft Ron Gomes

van de Action
Group vanochtend ver-
Waard. "Er bestaat behoefte
?an zoveel mogelijk verkeer
J° de binnenstad. Hoe leven-
diger het daaris, hoe meer je
*untdoen", aldusGomesCas-
hes.

Momenteel is er een studie
Baande in hoeverre devoordelenvaneen dutyfree Curacao opwe-
gen tegen de nadelen. Dit rap-
port heeft dé Curasao Action
Yroupopgesteld tenbehoevevan

de overheid.In deze studiewordt
een vergelijkend onderzoek ge-
daannaar deprijzenvan metna-
metoeristische artikelen op Cu-
rasao, St. Maarten, Barbados en
St. Thomas.

Tevens zullen verschillende
kosten- componenten, zoals
opslag en invoerrechten op arti-
kelen, hierbij in aanmerking
worden genomen. Op grond van
deze studiezal de Action Group
aan de overheideen advieskun-
nen geven in hoeverre eenverla-
ging van de invoerrechten tot
een prijsverlaging in de winkels
zalkunnenleiden. Deze prijsver-
lagingmoetvolgens GomesCas-
seresdusdaningzijn,datdeover-
heid zo min mogelijk aan in-
komsten hoeft te derven. Eind
maart zal het rapport gereed
komen.

Burenruzie met
mishandeling

WILLEMSTAD — Bij een bu-
renruzie aan de Van der Stok-
straat hebben een vader en zijn
zoon debuurvrouw met een stuk
hout mishandeld. De vrouw
moestmet eenopgezwollenkaak
naar de polikliniek gebracht
worden. De twee buurmannen
zijn overgedragen aan de re-
cherche.

Tijdens de afgelopen vrije da-
gen bemiddelde de politie in to-
taal 24 keer bij vechtpartijen op
straaten tussen familieleden.

Lezing over het
autistischekind

WILLEMSTAD — In het ka-
dervan deinformatie-campagne
die deoudervereniging Totolika
gelanceerdheeftom deaandacht
op het gehandicaptekind te ves-
tigen, wordterdonderdageen le-
zing gegeven over autisme. De
lezing dieom20.00 uurbegint in
het centrumvan Totolikaaan de
Utewegzal gegeven worden door
Edith Canters.

Inbrekers
aangehouden

WILLEMSTAD — Ondanks
de eerlijke bekentenis dat hij de
met zich meedragendevideo-re-
corder uit een woning in de om-
gevingvan Juiciohad meegeno-
men, werddebij depolitiebeken-
deR.M.F. (34) tochkwalijk geno-
men dat dit op onwettige wijze
was gebeurd. Hij werd door een
patrouille vanRiffort aangehou-
den, meegenomen en overgege-
ven aan derecherche.

Een patrouille van Punda
moest naar de Sittardstraat
waar volgens een melding een
inbraak gepleegd zou zijn en de
daders de eigenaar van de be-
zochtewinkel aan het bekogelen
waren met stenen en flessen. De
politiekreegtehoren datde twee
inbrekers in de richting van
Tambu Inn zouden zijn gelopen.
En inderdaad stonden zij in de
mensen- menigte te dansen.
Toen depolitie hen aanhield, be-
moeiden omstanders zichmet de
zaak. Metversterkingvan colle-
ga's konden de agenten de me-
nigte verspreiden en de twee in-
brekers aan derecherche over-
dragen.

Jeugdigenbij
schietpartij
betrokken

WILLEMSTAD—In hetShin
Lee Restaurant zijnbij een one-
nigheid tussen jonge tieners
schoten gelost. Bij deruzie wa-
ren S.V.F. (14), L.F. (14) en
B.J.d.P. (17) betrokken. De
laatst genoemde was naar huis
gelopen en kwam terug met een
vuurwapen waarmee hij twee
schoten loste op de twee veer-
tien-jarigen. Hetvuurwapenbe-
hoorde toe aan de stiefvader van
D.P. die ergens op de Mainshi-
weg woonachtig is. Detehulp ge-
schoten politie- patrouille hield
de47-jarigeJ.A.E.samenmetde
jeugdige schutter aan op be-
schuldiging van poging tot
doodslag mishandeling met een
wapen en bedreiging. E. over-
handigde de politie een geladen
revolver. In zijn woning werden
eveneens grote hoeveelheden
kogels gevonden.

Toestel in Caracas gerepareerd
Enorme vertraging DC-10 van
KLM wegens technische storing

WILLEMSTAD — Een DC-
-10van deKLM, deKL 781, die
onderweg was van Curacao
naarAmsterdam,heefthetaf-
gelopen weekeindealsgevolg
van een technische storing
een vertraging van ruim an-
derhalve dag opgelopen. De
240passagiers aan boordvan
het toestel zijn daardoor in
plaats van zondagmorgen
vroeg pas maandagavond
laat op Schiphol gearriveerd.

Volgens de woordvoerder van
deKLM, Th. H. Pielage, consta-
teerde decaptain, nadathettoes-
tel zaterdagavond om 19.50 uur
was vertrokken, een vibratie
voorin het toestel. Volgens gene-
ral manager Pielage werd de vi-
bratie in hetvliegtuig veroor-

zaakt, doordat de deur die de
ruimte van het neuswiel, nadat
ditna hetopstijgen naar binnen
is getrokken, niet goed sloot.
Vanwege de turbulentie in het
vliegtuigbeslootdecaptainnaar
Curasaoterug tekeren. Na min-
der daneenuur gevlogen te heb-
ben landde de DC- 10 omkwart
voor negen weer op de luchtha-
ven. Na delandingopHatobleek
dat de schade aan het vliegtuig
dermate ernstig was, dat het
vliegtuigdiezelfde dagnietmeer
zou vertrekken. In verband met

de beperkte mogelijkheden tot
reparatie op Curacao werd het
toestel naar Caracas gevlogen,
waar hetdefect verholpen werd.

Direct toen hetKLM- toestel
was geland, werden aan de pas-
sagiers doorhetKLM- personeel
drankjes en hapjes uitgedeeld.
Toen omstreeks 22.15 uur bleek
dat de vertraging van langduri-
geaardzou zijn,werdaan de pas-
sagiers meegedeeld dat het toes-
tel mogelijkerwijs zondagavond
weerzouvertrekken. Passagiers
zonder familieleden of kennis-
senop Curacao, werdenonderge-
bracht in verschillende hotels.
Volgens Pielage duurde het eni-
getijd, voordat voor iedereen ho-
tel- accommodatie was gevon-
den, maar hierwas volgens hem
sprake van 'force majeure', om-
dattijdens het carnaval alle ho-
tels praktisch volgeboektzijn.

Zondagmorgen omstreeks
10.00uur bleek dat dereparatie
en het testen van het vliegtuig
nog een dagzouden duren.Daar-
om maakte deKLM via deradio
bekend dat het vliegtuig pas
maandag morgen zou vertrek-
ken. Allehotels werden hierover
ook telefonisch ingelicht. Nadat
deKL 781 uitCaracaswas terug-
gekeerd, werden de gestrande
passagiers in de hotels opge-
haald en hervatte het vliegtuig
naeen vertragingvan 38uurzijn
vlucht naar Amsterdam.

APLA
-studiedag

WILLEMSTAD — De An-
tilleanPublicLibrary Associ-
ation(APLA), eenvereniging
van personenwerkzaamin de
Openbare Bibliothekenvan
de Nederlandse Antillen en
Aruba, organiseert donder-
dag een studiedag voor alle
hoofden en voorzitters van de
openbarebibliotheken van de
Nederlandse Antillen en het
hoofdvan deNationalebiblio-
theekvan Aruba.

De bijeenkomst vindt
plaats in het kader van de
schriftelijke opleiding die de
werkgroep opleiding, een
subgroep van de APLA, heeft
opgezet en die in augustus
van start gaat. Tijdens deze
studiedag zullen zij informa-
tiekrijgen over dewerkzaam-
heden die de werkgroep ver-
richt heeft. Ook hebben zij de
gelegenheid het studiepak-
ket met de werkgroep te be-
spreken. De opleiding is be-
doeld voor personen
werkzaam in de openbare bi-
bliotheek en duurt één jaar.
Deze studiedag wordt in het
Princess Beach Hotel ge-
houden.

Record aantal
aanrijdingen

WILLEMSTAD — Zoals te
verwachten was heeft de ver-
keersdienst van de politie het
carnavals- weekeinde afgeslo-
ten met een record- aantal ver-
keers- ongevallen.Maar liefst76
aanrijdingen werden geregi-
streerd. Twintig personen raak-
ten lichtgewond. De materiële
schade wordtgeraamd op87.000
gulden. Zeven automobilisten
zagener niet de noodzaak van in
te stoppen na de aanrijding. Zes
personenbleken inmeer dantoe-
laatbare toestand van beneve-
ling gebruik te maken van de
openbare weg.

MEYER TRANSPORT

Telefoon 614766 Polarisweg

WILLEMSTAD-De collec-tieve arbeids- overeenkomst tus-
sen SetelN.V. en devakbondvoor
overheidspersoneel,ABVO, isnuofficieel getekend.De cao isper 1januari ingegaan en geldt voor
eenperiode van driejaar.

VoorSeteltekende ing.A .Kooken voor deABVO F. Brito en D.Heerenveen. Gedeputeerde Tool-inchiPietersz, directie- leden vanSetel en enkele shop- stewardsvan de vakbond woonden deplechtigheid bij.

lat

T*SBFn MACHINES &
SERVICES N.V.

VOOR ALLE REPARATIES
ONDERHOUD
SERVICE
DESKUNDIG ADVIES e.d.
voor uw groot en klein materieel.Waag er gerust een telefoontje aan. Hebt u
problemen met uw kraan, compressor,forklift truck of welke andere machine dan
ook, waarvan u de moed dat reparatie moge-
lijk is al lang hebt opgegeven?
Kom dan naar PBC Machines <& Services N.V.
Onze vakmensen zullen u bewijzen dat op
dat gebied maar heel weinig echt onmogelijk
is. Het schier onmogelijke wordt bij ons mo-
gelijk. Probeer het maar eens U zult sen
tevreden klant worden van

PBC MACHINES & SERVICES N.V.
Bombardiersweg, Amerikanenkamp

Ly Telefoon 73037 _JA

3

Kom een poesje uitzoeken in
DlER E NASIEL PARERA!
————

Verkoopkoers van de i
m BOLIVAR 1FM MADURO & CURIEIS BANK NU
BfcJ MAAKT HIERBIJ BEKEND

dat de verkoopkoers van de Venezolaanse
BOLIVABJQtMORGENOCHTEND 10.30 uur ffi

Fis. 6.40 per JÖOIOUVARis. J|
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r Theater 87 brengtEn ik dan
19 en 20 februari

Regie: Harold (Chopi) v.d. Ree.



Inbraak bij
ochtendblad Diario

ORANJESTAD — Afgelopen
weekeinde kwamen dieven hetgebouwvan het ochtendblad Di-
ario aan de Wilhelminastraat
binnen. Hetvreemde was datna
het bezoek alleen twee compo-
sers (machines waarop de
teksten gezet worden) worden
vermist, terwijl niets anders uit
dekantoren of drukkerij werd
meegenomen. Zij wisten wat zij
nodig hadden, want niets werd
overhoop gehaald. Voor het per-
soneel van hetochtendblad Dia-
rio geeft het enige dagen onge-
mak omdat nu met minder com-
posers moet worden gewerkt.
Gelukkig kwamen vorige week
de nieuwe apparaten aan die de
oude moesten vervangen. De re-
cherche heeft de zaak in onder-
zoek.

Filmliga
"Te gek om
los te lopen"

ORANJESTAD — De
Filmliga Aruba vertoont op
zondag 21februari defilm 'Te
gek om los te lopen' (Neder-
land 1980).

Het gaathier omeen groeppa-
tiënten van een psychiatrische
inrichting die, in het kader van
een experiment, ondergebracht
worden ineen huisbuiten de in-
richting. In deze comedie, onder
regie van Guido Pieters, treden
onder andere op: Peter Faber,
Leen Jongewaard, Dolf de Vries
en Frederik de Groot. De voor-
stellingbegint om half negen in
Cas di Cultura.

Lastige remigrant
weer in Nederland

ORANJESTAD—Delasti-
geremigrant Everduin, diede
afgelopen dagen nogal in het
nieuws was vanwege zijn
optreden, ondermeerrecente-
lijk in de politiewacht Oran-
jestad, is naar Nederland te-
ruggekeerd. Afgelopen zater-
dagmiddag vertrok hij onder
begeleiding van twee immig-
ratie politie- mensen en ie-
mand van hetPAAZ naar Ne-
derland. Oorspronkelijk zou
hij met het KLM toestel rei-
zen dat acht endertig uurver-
traging op Curasao onder-
vond, doch men had ook voor
hem geboekt op het KLM
toestel dat om half drie van
Aruba via Caracas naar
Amsterdam vloog. Besloten
werd dehalfdrievlucht te ne-
men. De man werd opverzoek
van familieleden naar Neder-
land gebracht, waar hij onder
dokters-behandelingzalwor-
den gesteld.

LOTTO LOTTO LOTTO
DESPUES Dl CARNAVAL TA

5000.- TA DEN CANAL
CU F.2- BO POR HIBA F.5.000.-

Nieuw Nederlands record

Zilver voor Ykema
CALGARY — De Oostduit-

ser Jens-Uwe Mey heeft zon-
dag bij de Winterspelen het
wereldrecord opde500meter
verbeterd. In het vierde paar
kwam hij tot 36,45 seconden,
een vebeteringvan detijdvan
de Amerikaan Nick Thometz
van een- tiende van een se-
conde.

In de eerste rit van de 500
meterverbeterde JanYkema
het Nederlandse record, dat
hij al in handen had, tot 36,76
waarmee hij zilver won. De
vorige beste tijd was 37,38.

Goud: Mey (Odl); zilver: Yke-
ma(Ned); brons: Akira Kuroiwa
(Jap).

Nog net niet was Jan Ykema
's werelds snelste man op de
schaats. De Nederlander was
wel ruimschoots de slim°te.
Handigheid kon hem nooit ont-

zegd worden. Wel had hij in het
verleden soms wat moeite op de
been te blijven. Een kwestie van
gokken. Zoals Ykema ook inCal-
gary gokte, toen hij als eerste
deelnemers destarter testte. De
manier waarop hij zijn 500 me-
terrace aanging, verbaasde me-
nigeen.

Marcel Laberge behoort niet
tot de meest ervaren starters.
Ykema: "Toen ik hem met twee
provincialen aan het werk zag,
bleek dat derijders bij hem niet
doodstil behoeven te staan. Je
moetgeluk en inzichthebbenom
daarvan te profiteren".

Ykema profiteerde ten volle.
De Nederlandse kampioen ver-
beterdezijnnationalerecord van
twee maanden geleden met 0.62
seconden. "Ditwas werkelijkhet
hoogst mogelijke. Om er nog een
honderdste vanaf te krijgen,

moetik eenjaartrainen",
SindsArd Schenk (1971) toen

detijdennogmet dehandwerden
waargenomen, is een dergelijke
recordsprong niet meer geregi-
streerd. Hetzilvervan Ykema is
deeerste olympische sprint- me-
daille sinds Lieuwe de Boer in
1980 brons veroverde.

ORANJESTAD — De Aru-
baanse Bankiers- vereniging
heeft een nieuwbestuur voorhet
huidige jaar.Ditbestuurbestaat
uit Dick A. van den Ham (voor-
zitter), William Carson (vice-
voorzitter), Ronald Poulsen
(penningmeester) en Olga Lee-
Hernandez (secretaresse).

ORANJESTAD — De politie
trad als brandblusser op te Ka-
dushiLargo waar baldadige jon-
gens eenmatras in een barak in
brand hadden gestoken. Nadat
depolitieklaar was methetblus-
sen, merkte zij dat honderd me-
ter verderop ook een boomstam
in brand stond. Daar er gevaar
van brand- uitbreiding bestond,
werd debrandweer geroepen.

BEKENDMAKING
Wij maken hieronderbekend
dat ons spaarbankboek
nummerL-05599 alsverlo-
ren is opgegeven.
Eén maand na hedenzal ge-
noemd boek als verloren
worden verklaard en daar-
voor in de plaats een nieuw
boek wordenafgegeven.

ARUBABANK N.V.

L^f^k CENTRALE BANK VAN ARUBA
ViliH Bekendmaking van uitgifte

van schatkistpromessen

(Conform Landsverordening schatkistpapierA.B. 1987, no.
3 en Landsbesluit no. 2 van 14 januari 1988).
1. De Centrale Bankvan Aruba ("CBA") maakt hierbij

bekend datop vrijdag 19februari 1988("de uitgifte-
datum")via deCBA vooreen totaal van A/1.8(acht)
miljoen aan schatkistpromessen aan toonder zal
worden uitgegeven door het Land Aruba, in veel-
vouden van A/1.10.000.-. De schatkistpromessen
zullen op vrijdag 20 mei 1988("de vervaldatum")af-
gelost worden. Inschrijvingen voor deze schat-
kistpromessen worden ingewacht.

2. De coupures van debeschikbare schatkistpromes-
sen zullen zijn A’1.10.000,50.000,100.000,500.000
en 1.000.000.

3. Officiële inschrijvingsformulieren kunnen verkre-
genworden bij deCBA.Een inschrijverkan meerde-
re formulieren inleveren, met verschillende
koersen.

4. Inschrijvingsformulieren, aangevend hettotale no-
minale bedrag waarvoorwordt ingeschreven en de
geboden koers in A/l. en centen per 100 nominaal,
dienen ingeleverd te worden bij de CBA (Haven-
straat 2) voor 10.00 uur op woensdag 17februari
1988 ("de inschrijvingsdatum"). Te late inschrij-
vingsformulieren zullen niet worden geaccepteerd.

5. Voorrang zal worden verleend aan de inschrijvin-
gen tegen de hoogste koersen, doch de CBA be-
houdt zich het recht voor tot onvolledige cq. geen
toewijzing ingevalvan overtekening ofvan nietcor-
rect ingevulde inschrijvingsformulieren.

6. Inschrijvers zullen op de inschrijvingsdatum be-
richt worden omtrent de plaatsing en de schat-
kistpromessen zullen op deuitgiftedatum verkrijg-
baar zijn bij de CBA onder de voorwaarde dat de
betaling, tegen degebodenkoers, doordeCBAvoor
10.00 uur op de uitgiftedatum is ontvangen.

7. Op de vervaldatum dienen de schatkistpromessen
terbetalingaangeboden tewordenaan deCBA. Tot-
dat de schatkistpromessen bij de CBAzijn ingele-
verd zullen geen betalingen worden verricht.

11 februari 1988.

AJ.T.Williams, President.

1

B.J. Arends & Sons
Brenchie's Bldg. Supply

Pariba di Prison
"Wolm. Lumber Center"
\ J

BEKENDMAKING
Wij maken hieronder bekend
dat ons spaarbankboek
nummer G-60339 als ver-
loren is opgegeven.
Eén maand na heden zal ge-
noemd boek als verloren
worden verklaard en daar-
voor in de plaats een nieuw
boek wordenafgegeven.

ARU3A BANK N.V.y

4 AMIGOE

r^^ De carnavalsdrukte is weer v00rbij......
Kom nurustig by ons praten en proefrijden. ._-__-l3ïï «"tt- Wat prUzen betreft kuntU WUvenJumpen! /3§p"j\o

i Suzuki reeds vanaf Tm 94wUb h QBE **mmm±'~.
'^^SSSss^m^g^l ■■(■■■■■'■■■■"'""^B I I &g&|j|gj^^a mmr, ,^^ W,2* wÊ'WJiaK *^^J m^ fiiiiM^ar-lli' P l bent uitgenodigd >oor een proefrit! I BK. V^W**!_^fc^^^^B I ' B gt_"^^L «-^^^""^^H^^^^^^^^ Big or Small we have them All. -^fcgg^w^Miü^"»"-*

SUZUKI forsa VTffPr^TffSS
ga», SUZUKI jeep sj4i3ix

E Some like it hot ! I

I Some like it cool ! 1
I ggNational

Wij adviseren U |^^^^^^^^ mW
I lm stroom besparing. | l==s^s^^sé^^^F |
ggggk^_ r^gggu^gkL

FORRENT
LARGE OFFICE SPACE/SHOWROOM

CONVENIENTLY LOCATED AT BUSY
INTERSECTION

(MARATHON BUILDING)
AND BETWEEN TWO WELL-ESTABLISHED
COMMERCIAL OUTLETS WITH PARKING

FACILITIES
INTERESTED PARTIES PLEASE CONTACT

v 0 ARUBA BANK ataisss ,

J^l PETFALIM ARUBA N.V.
Vj^V^ VOOR ONDERHOUD VAN UW:

Só " WOONHUIS " KANTOOR - BEDRIJFSGEBOUW
BEL TEL: 23194

PETFAUM ARUBA N.V. j

f1 Houdt Uvan Uwkinderen? AmÊmmmmu ' m
Vertel ze over fVERHUISBOEDEL 1veneizeovei inpakken en vervoeren alsmede I

A I W\O verhuizingen op Aruba:
**I1S*? OfïCENAMARITIMA 'voor het te laat is. DE ARUBA

Tel.: 21622-21957
Women's Club ofAruba. \ | Windstraat 34 J

' "»**——»"»»wwwww»^
ARUBA DAILY

ENTERTAINMENT
/mf/PP^^ Gezellig uitgaan, wij zijn

geopend van 21.00 uur tot 06.00 uur.«r^*H^ Gezellige sfeer, goede service.

*»\[7 De beste Pizza haalt Üby urnm^mm> J-G- Smith Blvd (^o/pcir© PiZZA: VXStSU AWAY TEL.: 33541 4WÊ*\ vmSf Geopend van 11.00 a.m. tot 06.00 a.m.
I >^V GOLDEN TULIPM W flYlt ARUBA CARIBBEANS^L VN*V RESORT & CASINO■sS=^r' VJL/fANDANQO NIGHTCLUB: f.oa..nfl Re.,.ur.„, SEES*

iWIL HERB REED
"■*■'*-'» from the original PLATTERS| (Onder nieuwe directie) with hiscompanyof9artistsand ;

i zeerverïorgderijsttafeL da^curtain time 10.30p.m. '; Open 11.00-middernacht. except Mondays.
! Happy Hour6.Ö0 - 8.00Ta- Club"f*"l,ram 9*» P.m «112:00u >1 |v Wever Cover charge show-time$7.50 min. 2 drinks !1 'J w>c»gi. For reservations please call 33555 ,

Feest... jubileum... verjaardag... verloving, enz. ~!Dat viert ook U natuurlijk in RESTAURANT■^kï :
WUHEBBENOOKCATERING SERÏÏCE.

Boulevard Drive -In
Theatre a

"A
PI.

ï*i^W9£jfc SSSèWWW Wtnm n til 1 ■

- <^" ARMED; THE RUNNING MAN AND
DANGEROUS; SCIENCE FICTION 14 yrs. COMEDY 18 yrs

W\^t J
___^^^prajja__i[_r^—^ \ V rT ' ■Jrf" ______■__ l^fe-V _3r 2_S__ï^___H____i

/^jJBBl l '.^M^Ll I Ir 11/ m\r^ .mr\* To Bc ______! _■ I Bx __■ __n ___■

/^- *■*■ ■ ■ ■^-"fc-'^We^// T^ x^^ # /j^^^ÉlvB ____nt9 L__ I _ral___J"^!_________rirl_// /# ■ # m^^ A________^H ____F <r^^ __>_i ■ _r ■__P*^____t
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AGENDA

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

Telefoon: 24333.
Voor spoedgevallenna kantoortijd: 21639,
22950en 22316.Pageboy: 127-743.
Bankrek. nr. 10.815.445Banco di Caribe.

POLITIE: 100.

ALARMCENTRALE: 115.

ZOEKERTJES verschijnen op dinsdag en
vrijdag enkunnen iedere dagtussen 08.00-
-12-00/14.00-17.00uur worden opgegeven;
behalve opzaterdag. Alleen zoekertjes, die
op maandag en donderdag voor 10.00uurbinnen zijn, kunnen de dag daarop (dus
dinsdag en vrijdag) verschijnen.

BIOSCOPEN
BOULEVARD THEATER
' + 1120.15 en 21.15 uur TheRunning Man
(14 jr.).
DRIVE-IN: 20.30uutArmedandDangerous
(18jr.).

BOTICA'S (nachtdienst)£abaobrug: Santa Anna, tel.: 28181.Zariba brug: SanNicolas, tel.: 45712.

WACHTREGELING DOKTORENOranjestad, Madiki,TankiFlip, Noord, Tanki
Leendert, Paradera en Sta. Cruz: dokter J.Frederiks, Stadionweg 27,tel.: 24482.
"os Chiquito, Savaneta en San Nicolas:
**terK. Vieira, via Centra Medico San Ni-
colas, tel.: 48833.Kinderarts: dokter Bryson, tel.: 24354/24300(hospitaal).

WIT GELE KRUIS: Oranjestad: tel.: 23168;
Noord: tel.: 23425;SantaCruzen Paradera:'el.: 28288/25543; Savanetaen Brazil: tel.:47020/48301; SanNicolas: tel.: 45906; Da-
kota: tel.: 29008(wijkgebouw), 24444(kan-
toor).
(voor brandgevallen, ongelukken ofeen of ander ongeluk gelieve
Alarmcentrale opte bellen, tel.: 115)

DIVERSENfLIGHT INFORMATION CENTER: dage-
"ite geopendvan 07.00-20.00 uur;na 20.00
"ur informaties viaverkeerstoren.

fSSO SERVICE CENTER (Oranjestad):
«4.00uurper daggeopend(alleen geslo-
ten van zondag 20.00 uur tot maandagmor-
-3W 07.00uur).

S°KTER HORACIO ODUBER HOSPI-TAAL (tel.:24300):bezoekuren 15.00-15.45/18.30-19.30uur.
KONINGIN WILHELMINA FONDS (tel.:
«4652/22817): informatiecentrum*°ensdag geopend van 08.30-12.00 uur -paardenbaaistraat 8(boven).

WOENSUAGPJVERSENMUSEO HISTORIKO ARUBANO: ope-
"ingstijden maandagt/mvrijdag van09.00--]2.00/16.00-19.00uur;zaterdagvan 09.00-- 12.00 uur

STICHTING TOT BEVORDERING VER-
ANTWOORD OUDERSCHAP(Famia Pla-
nea): dagelijks van 08.00-12.00/13.00-- - Medical Centre, Bernhardstraat
£>. San Nicolas, tel.: 48833, toestel 219/

£ü de praktijken in het Wit Gele Kruis- ge-pouw: dinsdag 10.00-12.00uur teNoord 66,

'lel-: 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
Ji,Urte Pampoenastraat 15, Dakota,

di Barrio Dakota, Pampoenastraat
19. tel.: 23822; donderdag08.00-10.00uur.
CJub Caiquetio, Paradera 47A, tel.: 24280:
Visdag08.00-10.00 uur.

BUREAU LEVENS-, GEZINS- EN HUWE-
L|JKS- MOEILIJKHEDEN (Lagoenweg 9A,
}e verdieping): iedere werkdag van 07.30-
-2.00/13.00-16.30 uur (ook mogelijk af-
haak te makenviatel.: 23145 of 25111).

B|BLIOTECA NACIONAL (ope-
ningstijden)ANTILLIAANSE SECTIE, STUDIEZAAL,

KRANT- EN TIJDSCHRIFTEN:
Jaandag t/m vrijdag vanaf 07.30 uur (de

Kr ant- en Tijdschriften- afdeling is ook tus-

f?n 12.00-13.30 uur open).
uITLENiNG AFDELING: maandag,
Woensdag en vrijdag 09.00-11.55/13.30--dinsdagvan 09.00-12.00/13.30-- donderdagvan 13.30-17.30 uur
(s morgens gesloten).

p|LIAAL SAN NICOLAS: openingstijden
maandag t/m vrijdag van 09.00-12.00/
13.30-17.00uur; woensdagochtend geslo-
ten, in de middaguren geopendvan 12.30-
-19-00 uur, om 13.30uur uitlenenvan boe-
man; van maandagt/m vrijdag van 08.00-- 12.00/13.00-17.0013.00-17.00uur studiezaalopenvoor
Publiek

SHASA(Stichting Hulpaan Slechthorenden
Aruba), Engelandstraat (Lionsgebouw t/o
Eagleclub), is dagelijksgeopendvan 08.30-
-12.00/13.00-16.30 uur.
GOLDENTULIP ARUBACARIBBEAN HO-
TEL(t/m 19februari 1988):dagelijksvan
10.00-20.00 uur gelegenheidtot bezichti-
gingvan expositie 'Werken van Gerjanne
Mooy-Grevink' - BanquetRoom.

* *»»*

TELEARUBA
piNSDAG:IB.OORobotech;IB.3OCNN
internationalnews: 19.30Political prog-ram; 19.45Actualidad;20.00Telenotici-as; 20.30 The Cosby show; 21.00 Fal-
con Crest; 22.00LarryKing show; 22.50Showbiz today; 23.10 Sluiting.

*****
WOENSDAG: 18.00 Thundercats;
18.30 CNN international news; 19.30
Special; 20.00 Telenoticias; 20.30 Ma-
ya's Family; 21.00 Documentaries;
22.00Larry King show; 22.50 Showbiz
today; 23.15 Showbiz today (CNN);
23.30 Sluiting.
i

Optochten, aanrijdingen, vechtpartijen

Politie heeft handen vol
in carnavalsweekeinde

ORANJESTAD — De poli-
tie had afgelopen weekeind
niet alleen dehandenvol aan
de carnavals- optochten in
San Nicolas en Oranjestad
doch kreeg daarnaastnog
een aantalverkeers- ongeval-
len, vechtpartijen en diefstal-
len te behandelen.

Vooral in het hospitaal was
hetdruk. Hierkwamen 125men-
sen vooreerste hulp. Voor de po-
likliniek is het zeker niet nor-
maal dat in twee dagen tijd 125
personenworden behandeld.

Op Dakota werd politiehulp
verleend aaneen vrouw, diedoor
demanT., meteen stukhoutwas
mishandeld.

Terhoogtevan dehaven moest
zondagmiddag tijdens deparade
een jongeman — die teveel ge-
dronken had — uit het water
worden gehaald, toen hij besloot
een duikin de haven tenemen.

Tijdens de carnavals- parade
doorOranjestadviel dekoningin
vanDivi Pa Tin Pret flauw. Toe-
vallig was onder de toeschou-
wers een toerist/dokter, die
eerste hulpverleende en haar in
deauto vergezelde diehaarnaar
het hospitaal bracht. De emoties
vancarnaval waren dekoningin
vermoedelijk teveel geworden.

Zondagmiddag omstreeksvier
uur vond op de Boerhavestraat
terhoogtevan deWabistraat een
verkeersongeval plaats, omdat
de bestuurder van een auto te-
veel haast had.Hijreed daardoor
tegen een andere wagen aan en
moest met verwondingen in het
ziekenhuis worden opgenomen.

Zondag werden door de ver-
keerspolitie vijftien verkeers-
ongevallenbehandeld metruim
vijftienduizend florin aan
blikschade en enige gewonden.
Zondagavond werden op de weg
naar Noord twee jongensop een
fiets door een auto aangereden.
Zij reden op onverantwoordelij-
ke wijze ter hoogte van Ponton
zonder licht op hun fiets, waar-
door debestuurder van een auto
hente laatopmerkte. Zij werden
beiden naar het hospitaal ge-
bracht doch konden later huis-
waartskeren.

Zaterdagmiddag werd een ne-
genjarige jongen te Piedraplat
door een auto aangereden toen
hij op een kleine brommer reed.
Hij reed op het terrein van de
Protestantse kerk en besloot op
deweg te gaan rijden. Een aan-
komende bestuurder kon hem
niet ontwijken. Metkapwonden
eneen beenbreuk werddejongen
in het hospitaal opgenomen.

Opdehoekvan deWindtstraat
/Oude Schoolstraat werd zon-
dagmiddag een voetganger aan-
gereden door debestuurder van

een auto, die onder invloed ver-
keerde. De voetganger die een
stevigeklap kreeg te incasseren
werd voor eerste hulp naar het
ziekenhuis gebracht.

Op de hoek Smithboulevard/
Paardenbaai- straat verleende
debestuurder van een personen-
wagen geen voorrang aan een
wielrijder. De wielrijdèrliep een
kapwond aan been en hand op.
Hij werd voor eerste hulp naar
het ziekenhuis gebracht en kon
later huiswaarts keren.

Ook het Rode Kruis had afge-
lopen weekeind de handen vol.
Twintig man stondparaatom te
helpen waar nodigwas. Zowel in
Oranjestad alsSan Nicolaswerd
eerste hulpverleend en tien per-
sonen werden door hetRode
Kruis naar het ziekenhuis ge-
bracht.

Programma op
TeleAruba over Aids

ORANJESTAD — Op
woensdag 17februari wordt om
half negen op TeleAruba een
programma over de ziekte Aids
uitgezonden. Het programma
wordt opveler verzoek in hetEn-
gels verzorgd. Een van de prog-
ramma- onderdelen is een fo-
rum, waarvan dedamesJoyCar-
sonenMarie-Therese Croes,vande Women's Club ofAruba, endokter E. Li-Fo-Sjoe, voorzittervan de Nationale Aids- commis-
sie, de leden zullen zijn. De kij-kers krijgen de gelegenheid om
vragen te stellen.

Peuter gestikt
ORANJESTAD—Omeenuurzaterdagmorgen werd detweeja-

rige Rhiane Richardson — dietijdelijk opAruba verbleefen af-
komstig is uit St. Maarten— inzorgwekkendetoestand naarhetdr. Horacio Oduber Hospitaal
gebracht. Bij aankomst bleek
hetkind overleden te zijn. On-derzoekweesuitdathetkind een
stevige griep had en bij hoesten
en overgeven gestikt was. Dr.
Waveren constateerde dedood.

Buschauffeur
overlijdt aan
hartaanval

SAN NICOLAS — Om-
streekskwart voor elf werd
zondagmorgen debus*' chauf-
feur (B-45) Rodolfo Vrolijk
(59) onwel.

Aangezien hetvermoeden be-
stond dathij een hartaanval had
gekregen,werdhij doordepolitie
naarhetmedischcentruminSan
Nicolas gebracht. Daar kreeg hij
weer een aanval. Omdat niet op
de ambulance kon worden ge-
wacht, bracht de politie de man
naar het ziekenhuis. Korte tijd
later overleed Vrolijk in het zie-
kenhuis.

Carnavalsfoto's kijken
bij: Checkpoint Color

Columbusstraat
ook in Amigoe-etalage!

Checkpoint Color is morgen vanaf 8:30 uur geopend.

NAAR SCHATTING dertigdui-
zend mensen — deelnemers en
kijkers waaronder veel gasten
uit de overvolle hotels — waren
zondag getuige van de vieren-
dertigste grote carnavals-para-
de die door de straten van Oran-
jestadtrok. Omelfuur werd het
vertreksein gegeven en eerst
rond zeven uurkwam de laatste
groepbij het stadion aan. De kij-
kers hadden een ruim twee en
halfuur durende stoet aan zich
voorbij zien trekken. Ditmaal
goed verzorgd, luxueus, zonder
lastig gevallen te worden door
"vervelende kijkers". Dat was
voornamelijk te danken aan het
optreden van de politie, die met
"zachte hand" vervelende kij-
kers uit de groepen wist te we-
ren. Overigens was het nieuwe
gedeelte van de route een aan-
merkelijke verbetering: tot het
einde toe kregen de kijkers een
goedeparade te zien.

DE OPENINGvan deparade ge-
schiedde door carnavals- konin-
gin Milda Tromp van de Ameri-
cana hotel/casino Fanclub met
verschillende andere koningin-
nen alsmedeprinsen enpanchos.
De jeugdkoningin Nathaly Pie-
mentazat opeen praalwagen vol

sterren en werd begeleid door
een enthousiaste groep van de
TuffKidd Stars.
HETBUURTCENTRUM Noord— dat gewoonlijk uitblinkt met
een grote groep — had dit jaar
aanmerkelijk bezuinigd. Een
kleine groep met als thema
"Gold Rush" terwijl de kinder
carnavalkoningin dievan Noord
afkomstig is, ontbrak.

********HETSCHITTERDEditjaarvoor
onze ogen: veel sterren, zon en
maan. MaritzaReyes—natuur-
lijk weer present — kwam met
sterren en de zon, terwijl de
groep van het hospitaal dewitte
verpleegkledij had verwisseld
voor zon en maan. Santa Cruz
met koningin Marjorie Flem-
ming, als een grote witte dames-
hoed,kwam in een groep waarin
men allerlei soorten hoedenkon
bewonderen. Het was een vrij
grote hoed. Zelfs de brassband
GoodGuys diedegroep begeleid-
de deed datzeer origineel. De le-
den hadden zich in rok gekleed
met een wittehogehoed op.Alles
hoeden wat de carnavalsklok
sloeg.

********ZELFS DE BUS "Lets go to
towy" met toeristen die naar de

stad werden gebracht was pre-
sent. De viering van het vierde
lustrum van deelname van de
Essoclub aan deparade was een
parade op zichzelf. In één grote
groep waren diverse groepen
verenigd, die uitbeeldden opwel-
kewijzedeEssoclubdeafgelopen
twintig jaaraan deparade heeft
deelgenomen.De groep werd ge-
opend met een grote taart waar-
bij champagne en kelken niet
ontbraken, gevolgd door ruimte-
vaart, Verenigde Naties, Olym-
pische Spelen, Egypte, kleurige
pauwen, bunnies, enAfrika. Het
geheel vormde niet alleen een
grote maar ook een zeer lux-
ueuze groep, die door dekijkers
langs deroute met een ovatie
werd begroet.

********JOHNFLEMMNG was dit jaar
present met eengrotecircustent,
met leeuwen, olifant, danspaar-
deneneengrote groepclowns.Er
was een dansgroep die onder lei-
ding van Diana Antoinette voor
de nodige shows zorgdroeg.

********DIVI TIN PRET werd begeleid
door Musical Time bijgestaan
door Mighty Talent Claudius
Philips — die deware carnavals
spirittoonde —, en dansendtus-
sen de groepen zijn calypso's
zong. Deze groep was zeer geani-
meerd en duidelijk bleek dat de
calypso- koning meersucces met
zijn lied had dan deroadmarch-
koning, wiens lied weinig ge-
hoord werd. Het was alles
Mighty Talentwatdeklok sloeg.

********DE VERLIEFDE Caribe Club
kwam opValentineDag met een
Valentinegroep die de aandacht
troken menighartje snellerdeed
kloppen. De Savaneta groep had
de nodige palmbomen meege-
bracht waarin de carnavals- ko-
ninginvan verleden jaarmeteen
palmboom als roadpiece mee-
deed.

********ATKYCROES enzijn groep—ie-
der jaarweer origineel present
—had alsthema demogelijkheid
datJapansebruidsparen opAru-
ba in de huwelijksboot kunnen
stappen en hun wittebroodswe-
ken (of witte rijstweken?) hier
doorbrengen. Een Japans
echtpaar op huwelijksreis ont-
brak dan ook niet in destoetvan
Aiky.

********LOSLAGA BAI verkleed alsKo-
reanen hield er tot het einde de
Eep in en hoste en jumptenaar

eteindpunt toe. In dezegroepen
zagen we veel leerkrachten, die
deonderwijszorgen aan dekant
hadden gezet. Dan waren er de
mariniers met hun Miss Mari-
niers inmiddeleeuwse style, wel
wat rommelig, vermoedelijk
doorhet enthousiasme.

********EN NATUURLIJKwarener nog
vele andere groepen, die deaan-
dacht trokken zoals de tomaten
vanDel Monte, Artfoto met Dis-
neyworldfigurenwaarkinderen
fotos mee konden maken, Para
Loco ennog veelmeer.

********DEKIJKERS werdenzoenthou-
siast datterhoogtevan deParal-
lelweg bij het Toeristenbureau
spontaan een jumpup van kij-
kers werd georganiseerd. Voor-
afgegaan door de Escape
Brassband die nietaan deparade
deelnam doch bij de Avenida
1390 van Canal 90 de muziek
verzorgde.

********MOE DOCH VOLDAAN keer-
dende deelnemersbij hetstadion
terug. Tot het laatste ogenblik
wasergedansten gejumpt—wat
de laatste jarenniet het geval
was, omdat men wat slordig ui-
teen ging. Opmerkelijk was dat
velen opblote voetenbleven dan-
senmaarer ookbijwaren dievan
het begin tot het einde op hoge
hakken meededen net ofhetge-
woon was.

********

DUIZENDEN TOERISTEN ge-
noten van wat Aruba te bieden
had, uit gesprekken met enigen
van henbleek ons, datmen veel
waardering heeft voor de creati-
viteit ende wijzewaaropallesge-
bracht werd. Het enthousiasme
van de Arubaanse gemeenschap
werkte aanstekelijk op de gas-
ten, dieverklaarden zien thuis te
voelen en wat belangrijk is, vol-
gend jaarzeker terug te zullen
komen en weer vrolijk mee te
doen.

VOOR NIEMAND was het een
verrassing dat de groep van de
Esso Club in het kader van het
vierde carnavals- lustrum met
"nos brindis carnavalesco" uit-
geroepen werd tot de groep van
het jaar,terwijl door de groep zo-
wel in San Nicolas als Oranjes-
tad nogafzonderlijk prijzen wer-
denbehaald. DeElmarPrijs ging
naar "hats fashions", terwijl de
Caribe praalwagen van Valen-
tijn tot depraalwagen van het
jaarwerduitgeroepen. De meest
geanimeerde groep was zowel in
Oranjestad als San Nicolas de
groep Koreanen. Steelband van
het jaar:Young Stars,brassband
van het jaar: Good Guys, Con-
hunto van het jaar: Sound and
Harmony.

DE UITSLAGvan deparade in
San Nicolas was als volgt: (bij
iedere afdeling achtereenvol-
gens de prijsvoor historisch, ori-
gineel typisch, origineel, ko-
miek, commercieel en luxueus):
Afdeling groepen: Essoclub, Pa-
lo y Coco Savaneta, Divi Tin
Pret, Paraloco, Del Monte fruit-
festival en Essoclub. Afdeling
praalwagens: Middle Ages Fan-
tasy, Palo i Coco Savaneta, Cra-
zy Boys, Paraloco, Bar Divi Tin
Pret enPalo iCoco Savaneta. Af-
deling individueel: Incas (Mar-
cia Koolman), Headpiece Drum
cv nantiraki, FanFantasy (Rita
Groder), Blokki di Mena (Para
Loco), Esso Fantasy (Tati) en
Brillante nos Futuro (Irene en
Joevan derLinden).
Beste groep San Nicolas: Esso-
club, meest geanimeerde groep
Fiesta Koreano, grootste groep:
Essoclub, creatiefstegroepLuna
eu Solo, speciale fantasygroep:
Beach Fantasy, troostprijs:
Middle Ages Fantasy, speciale
priizen: Hats Fashion, United

Nations, Roaring Twenties, Ko-
miek Paar (Doktoren Kennedy
en de 1'Isle), Middle Ages met de
jutezakken.Dat isdandeuitslag
van San Nicolas.

********DE UITSLAGvanparade Oran-
jestadin dezelfde volgorde zoals
bij San Nicolas aangegeven: Af-
deling groepen: Essoclub, Palo i
Coco, Splendor of Clouds and
sunshine, Para Loco, Del Monte
Fruit-festivalenEssoclub. Afde-
ling praalwagens: Middle Ages
Fantasy, Queen Savaneta, Divi
Tin Pret, AikysCrazy Team,Bar
DiviTin Preten Caribekoningin
wagen. Individueel: Incas (Mar-
ciaKoolman), Palo iCoco Jerus-
haRasmijn, Fan Fantasy (Rita
Groder), Limosnera (Marina
Kuier), Esso Fantasy (Tati
Winklaar) en Giftbox Caribe
Queen.In Oranjestad was ookEssoclub
degrootste groepenFiesta Core-
ano de meest geanimeerde. Als
creatiefstekwam uit debus: La-
gami Pasa, Fantasygroep: Roy
Croes Primintimi, de troostprys
was voor deAmbulance Beach
Fantasy. Extra prijzen in Oran-
jestad waren voor:
Buurtcentrum Noord, Fruta di
Bushi, CaribeSquaw, Waterval,
Philbox hatvanMaria Curiel en
Brillante Nos Futuro (Van der
Linden). DeRoad Jamgingnaar
No Drugs.

********
DE PRIJSUITREIKING vindt
aanstaande zaterdagavond
plaats om negenuurin Caiqueti-
oclub, waartijdenseendansfeest
de carnavals- viering wordt be-
sloten. Winnaars van deparade
in Oranjestad en San Nicolas
kunnen voor deze avond op het
SAC- kantoor een toe-
gangskaartkomen afhalen.

********OOK DE UITSLAG van detrai-
lerprijzenwerd gisterenbekend.
Voor de 3500 florin van Diario
waren debest geschilderde trai-
lers achtereen- volgens: Junior
Oduber, Seroe Janchi54,Ronny
deCubaSeroe Alejandro 14, Jos-
sy Jacupucci Sabana Libre 20.
De prijs voor best versierde Dia-
rio trailer gingnaar: JuanKoek
Pavilla 72, Marco Rasmijn An-
gochi 3 enEdwin TrompParade-
ra 164-A. By Tropical Bottling
en Coca Cola gingdeeerste prijs
van duizend florin naar de tam.
Dirksen met Coca Cola Mixers,
detweedepry's eenreis naarCal-
le Ocho is voor David Wever en
de derde prijs 500 florin voor
Fiesta diCarnavalmet CocaCo-
la tegenover het standbeeld van
Boy Ecury.

********DE VRIJE DAG werd gisteren
door velen gebruikt om de trai-
lers en uitkykposten af te bre-
ken. Uiterlijk aanstaande vrij-
dagmiddag om zes uur moeten
deze verdwenen zyn. Opmerke-
lijk was wel dat dit jaar een
dankbaar gebruik werd ge-
maakt van de plastic zakken,
waardoor het minder een "zwy-
nepan" was dan andere jaren.
Overigens was de Reinigings-
dienstdirectna afloopter plaat-
se om het overtollige vuil op te
ruimen.

********

SUCCESVOL WAS de acht en
tachtig uren durende radio- uit-
zending van Canal 90 en Voz di
Aruba 1320. Uit develereacties
bleek dat dezeradio activiteiten
op prijs werden gesteld en wie
langs detrailersreed kon duide-
lijkhoren datde luisterdichtheid
voor deze geslaagde canaton
dicht bij de honderd procent lag.

********OOK DE KIWANIS Carnaval
Paranda werd een groot succes.
Bij het sluiten zondagmiddag
bleek alles uitverkocht te zijn.
De keuken onder leiding van
Eduardo Ellis trok de aandacht
terwyl deKiwanis van vroegtot
laat in de weer waren. De voor-
zitter van de Kiwanis Palmbe-
ach Glenn Robles verzocht ge-
heel Aruba te danken voor de
spontane medewerking van de
gemeenschap. ledereen was het
ermee eens dat men waar voor
zijngeldkreeg terwijl het liefda-
digheids- fonds van deKiwanis
weer enige tienduizenden florin
rijker werd, waardoor nog meer
hulp aan die gemeenschap kan
worden geboden.

********HET AFGELOPEN weekeind
werd overal het carnaval met de
nodige feesten afgesloten. Ook
clubVisage was het middelpunt
van deze activiteiten. Gezellig
en geslaagd.

********NA DE PAARDEN- carnaval
parade vangistermiddag doorde
straten van Oranjestad, volgde
inSan Nicolas een jumpupen de
verbranding van de eerste Mo-
mito. Vanavond het slotvan een
geslaagdcarnaval in Oranjestad
met een laatste jumpupen ver-
branding van Rey Momo in het
RCA-stadion. Dan breekt voor
de omwonenden van hetRCA
stadion weer de avondrust aan.
Daar ontbrak het de laatste we-
ken nog aleens aan.

********

VOOR DE JUMPUP by de ver-
branding van Momito — de
laatste activiteit van het
jeugdcomitedat zyn zilveren ju-
bileum vierde — was gistera-
vond een uitgelaten menigte op
debeen. Omelfuurwas het dan
zover en werd in het Lago
Sportpark Momito verbrand.
Ofschooner maarweinigmuziek
was, heerste ertoch eenuitgela-
ten carnavals- stemming.

********DE VOORZITTER van het
{"eugdcomite Modesto Ruiz las
iet testament van Momitovoor,

waarin dankwerd gebracht aan
allen die het zilveren jubileum
van het jeugdcarnaval- comité
toteen succes maakten. Voldoe-
ning werd uitgesproken dat als
nieuw programmapunt aan de
carnavals- viering de verbran-
ding van Momito in San Nicolas
werd toegevoegd. Nureeds werd
een oproep gedaan om volgend
jaar tydig met de voorbereidin-
een voor carnaval te beginnen.
° ********
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Muller door loting geklopt

Zurbriggen toont klasse
bij afdeling 'apenrots'

NAKISKA—Rocky Mount Allen in Nakiska was maandag
net een Olympische apenrots. Pirmin Zurbriggen ging op de
*opzitten. Hij was definitiefdeleider dergekooideninhetwitte
circus toen hy op magistrale wijzezyn landgenoot Peter Mui-ter een vlohad afgevangen.

De 20.000 sensatie- en spektakel-beluste toeschouwers wer-den na 24 uur tevreden gesteld. Het koningsnummer van deMJftiende Olympische Winterspelen, de afdaling der skiers,kon eindelijk plaatshebben.Sneeuwstormennoopten deorga-
nisatoren zondag tot een — vooral in commercieel opzicht—betreurd uitstel. In denacht vanzondag op maandag nam dewind afen tegen detijd dat50 skiërs hunkabelbaanritje naarhet starthokje op de topaflegden, verbeterden deomstandig-heden met deminuut In een lichte sneeuwbuikon deZwitserPeter Mullerzich, natienCanadese voorskiers, alseerste naar
"eneden storten voor de goudrush.

MullerofZurbriggen. Dat wasdevraaginNakiska.Beide Zwit-sers hadden detrainingen over-duidelijk laten zien, dat de rest
zich hooguit op brons kon ver-
heugen. Het 3147 meter lange
Parkoers leek meer te passenbij
Muller, de arrogante beul, danbij Zurbriggen, de minzametechnicus.

Tot vreugde van allen die het
picircus aanbidden lootte Mul-
ler uitermate slecht en Zurbrig-pn uitzonderlijk gunstig. Mul-
jel"zei later bij voorbaat al ge-klopt tezijn geweest. Niettemin

hij alles op de aanval en fï-
jushte in 2.00,14. Niemand leekte kunnen tippen aan die tijd.
iwaalftopskiers gaven twee se-
conden of meer toe. Nadat hijtoch verloren had, haalde hij uit
laar de uitvoerdersvan de start-
Procedure. "Daar deugde niets

klaagde hij vanaf het metnoge hekken omgeven kwartiervan de skiers.
p Ze telden de tijd voor mij af.
Gerst 40 seconden, toen 30 en
P'otselingriepenze 5,4,3,2,1. Ikwas nog volop met mijn con-
centratiebezigtoenikmoest ver-trekken. Omdatikalseerstever-
trok, was het moeilijk de idealeMjn te vinden. In de derde bocht
*Wam ik in een stukje versesneeuw terecht. Verder deed ik
"et fantastisch gezien mijn on-
rustige starttijd".

MEESTERSCHAPDe belangrijkste olympische
titel in hetAlpine- skiënwerd de
«Harigepension- exploitant uit
?*a&B- Allmagel algemeen van
ftarte gegund. Hij dacht ineerste
instantie niet aan hetextra for-
tuin, dat hij nu kan vergaren.Zijn vriendin Monika Julen, na-
tuurlijk een skister, viel hem
hartstochtelijk om de hals.
Zurbriggen had zijn mees-
terschap getoond door als enige
"innen de twee minutentefinis-
hen: 1.59,63.

In Nakiskakreeg Zurbriggen
revanche voor zijnnederlaag te-
gen de 30- iarige Muller in het

laatstewereldkampioenschap in
Crans- Montana. Tegelijk ont-
nam hij zijn landgenoot de
laatstekans opdeolympische ti-
tel. Over vier jaar zal Muller
waarschijnlijk te oudzijnvoor de
competitie om olympisch goud.

Op MountAllen stond deafda-
ling geheel in het teken van de
Zwitserse tweestrijd. Derest lag
ver achter.DeFransmanFranck
Piccard verraste met debronzen
plak. Hij profiteerde van de
steeds sneller wordende piste,
diebijvoorbeeld ook deBrit Mar-
tin Bell in staat stelde met de
achtste plaats historie te
schrijven.

AAPJES
Piccard, Bell en derest ston-

denin de schaduw van Zurbrig-
gen. De koning bleefver vanpu-
bliek en media. Zij moesten
achterdehekken blijvenen kon-
denalleenop afstand aapjeskij-
ken. Hun ogen en die van de ca-
mera's moesten vooral derecla-
me- teksten oppakken, latten en
helmen kunnen lezen. Skiën
bleek inderdaad de ontwikke-
ling naar volkssport reeds lang
weer ontstegen.

Pas twee uur na zijn triomf
was de koning klaar voor zijn
verschijning in het openbaar en
zelfs toen liet hij nog een extra
uuropzich wachten.Datheeft de
Zwitser nooit gedaan als er een
contract getekend moest wor-
den. Toen hij eindelijk ver-
scheen, had hij niet meer tekst
dan directna afloopvan zijnrace
op de apenrots. "Ik ben heel ge-
lukkigdat ikgewonnen heben ik
zal mijn best doen nog een paar
medailles in de slaloms te
winnen.".

Voetbal-ster: misverstand

Rood voor Gullit
, MlLAAN—Europees voet-
baller vanhet jaar,Ruud Gul-
*Jl> heeft zyn rode kaart in het
r,Y el Ascoli- AC Milan een
misverstand genoemd. De 25-
J
darige Nederlander werd ine achtste minuut van de

in Ascoli door,cbeidsrechter Cornieti van
U* veld gestuurd. Gulüt kanen schorsing van zeker een

Ue* tegemoet zien.

~ Gullitmoestvan hetveld, toen
j^J op ironische wijze applaudis-

voor de gele kaart die de
f^jter hem na een harde over-
reding opAscoli-verdedigerDe-J*o gaf. De eerste waarschu-ïjng vond Gullit op zijnplaats.
,uie kaart was terecht. Maar
jaarnabegreep hij meverkeerd,
j* zei tegen mezelf: oke, oke,
*"Uud, concentreer jeweer op de
"edstrijd en daarop klapte ikoor mezelf in mijnhanden. Dat
.j| ötijn maniervan doen.Zokom
d Sr61"tot mezelf"> verklaarde
ïfe Milanesespits, diezeventref-Ief8achterde naam heeft.

Gullit werd bijgevallen door
3lnteamgenoten. "Het iseen ge-
baar, datRuud zelfs op de trai-te vaak maakt", wist Franco

Baresi. "Het is een teken van:
kom op jongens, laten we weer
aan de slag gaan".

De rode kaart voor Gullit
wordt deze weekbeoordeeld door
de tuchtcommissie van de Itali-
aanse voetbalbond (FIGC). De
commissie boog zich dit seizoen
alover29uitsluitingen inhetbe-
taald voetbal in Italië. Gullit
mag hopen opeen clemente hou-
ding van de tuchtcommissie. In-
siders twijfelen tussen een straf
van een oftwee duelsvoor deNe-
derlandse ster van AC Milan.

De uitslagen van zondag in de
Italiaansecompetitiezijn:Ascoli
- ACMilan 1-1;Cesena-Pescara
0-1; Fiorentina - EmpoliO-0; In-
terMilan-Torino 0-1; Juventus-
Verona 0-0; Napoli - Avellino 4-
-0;Pisa - ASRoma 1-1;Sampdoria
- Como 3-0.

AUTOSPORT/LE MANS—Het
circuitvanLe Mans, jaarlijkshet
toneel van de beroemde 24-
-uursrace, zal voor een bedrag
van 2,8 miljoen gulden worden
verbouwd. De aanpassingen zijn
vooral metbetrekking tot devei-
ligheid.

RBC VERDER
RBC, twee jaargeleden verlie-zend finalist tegen Ajax in hetbekertoernooi, heeft twee uurvoetbal en een strafschop nodiggehad om ten koste van SW dekwart- finales van deze editie tehalen.
Sandor Popovics, de vertrek-kende coach van SW, had juist

een verlenging gevreesd tegen
debijna even kleine broer uit deeerste divisie.RBC namelijk be-

zitwatmeer "bekerbloed" dan de
Schiedammers, zoals voor 2.000
toeschouwers op het sportpark
Harga ook bleek.

Het bereiken van de verlen-
ging heeft SVV te danken aan
doelman Tanis, die de betere
Roosendalers in anderhalf uur
slechts een treffer van Van der
Steene toestond. De noodzaak
van deextra- tijd hadSVVechter
aan zichzelf te wijten, met name
aan Van der Kley die in de
laatste minuut de ideale kans
ongebruikt liet nogeen doelpunt
toetevoegen aan degelijkmaker
van Sonnevillevlak narust.

Vriesekoop tweede
in Top Twaalf

LJUBLJANA—Bettine Vrie-
sekoop is in de top twaalf te
Ljubljana als tweede geëindigd.
De Nederlandse tafeltennis-
speelster leed in delaatsterondehaar tweede nederlaag uit het
toernooi overelfronden. Vriese-
koop verloor met 20-22, 19-21
van de Westduitse Olga Nemes.
De winst gingnaar Flioera Boe-latova uit de Sovjetunie, die in
totaal tien overwinningen boek-
te. De derdeplaats was voor Ne-
mes. De tweede Nederlandse in
Joegoslavië, Mirjam Kloppen-
burg, werd zevende.

Bij de heren won de Zweed
Waldner voor zijn landgenoot
Persson en dePool Grubba.

Langlauf over30 kilometer

Training in Siberië
levert Rus goud op

CANMORE — De geheime
training in Siberië heeftvoor
deskilopersuit deSovjetunie
maandag zyn rendement be-
wezen. Een dag nadatdeRus-
sische dames de gouden en
zilveren medaille wonnen bij
detien- kilometer- wedstrijd,
eindigden Alexej Prokoero-
rov enzyn landgenoot Vladi-
mir Smirnov als eerste en
tweede bij de langlauf- strijd
over dertig hoorneter.

De Sovjetrussische skilopers
hadden zich deafgelopen maan-
dennietlatenzienbij internatio-
nale wedstrijden. Zij gavener de
voorkeur aan zich in Siberië in
alle stiltevoor te bereiden ophet
belangrijkste evenement van
hetseizoen. Hetgebrekaan com-
petitie bleek nietnadelig. De 23-

jarigeProkoerorov bleek boven-
dienzijnski'smet dejuistewas te
hebben behandeld voor hetzwa-
re, voor het grootste deel uit
kunstsneeuw bestaande traject.
Hoewel vele deelnemers klaag-
denover dekwaliteit van de loi-
pes, beweerde de sportleraar uitValdimir nergens last van te
hebben gehad.

Slechts zijn landgenoot Smir-
nov, die pas als 78e aan de start
verscheen, benaderde detijdvan
Prokoerorov (1.30.08,3). Smir-
nov was negen seconden minder
snel. De winnaar ging 45 secon-
den voor de nummer drie, de
Noor Vegard Ulvang, over defi-
nish. De Zweed gunde Svan,tweevoudige kampioen van Sa-
rajevo, eindigde als tiende met
ruim drieminuten achterstand.

Malaise FC Den Haag duurt voort
Tweede team van Ajax ten
koste van Volendam verder

VOLENDAM — De tweede
keuze vanAjax zou in de ere-
divisie geen slecht figuur
slaan. Uitgezonderd de top-
drie. PSV, het eigen A- elftal
en Feyenoord, moet derest
van de nationale topklasse
gelijk of lager worden inge-
schaald.Ajax 2 onderschrijft
die stelling dit seizoen in het
toernooi omdeKNVB- beker.
Nazeges opSpartaen Gronin-
gen was in de achtste finales

Volendam als slachtoffer aan
debeurt.Ajax 2,debekerwin-
naar in het district West 1,
won deuitwedstrijd dooreen
Volendamse opleving in de
slotfase slechts met 3-2, maar
lange tijd behoorde een
Amsterdamse score van 6-0
meer tot derealiteit.

Hettweede van Ajaxtelde zon-
dagdanook negenspelers, diedit
seizoen al in het eerste uitkwa-
men. De amateurs Sneekes en
Keizer waren in het IJsselmeer-
dorp de enigen zonder ervaring
in het A- elftal, dat onder de
technische directie van Johan
Cruijff inhet najaarliefst 25ver-
schillende krachten telde. Uit
het basisteam, dat vorige weekvan PSV verloor, traden tegen
Volendam slechts de jeugdige
Hesp en de herstellende Spelbos
weer aan. De overigen warendaadwerkelijk gerecruteerd uithet tweede.

Het enige succes dat FC DenHaag in de huidige competitie
nog kan boeken, is hetbehoud
van het eredivisieschap. De be-kerfinalist van vorig seizoenwerd zondag in het Zuiderparkgenadeloos door Feyenoord on-deruit gehaald. De Rotterdam-
mers bereikten via een simpele
overwinning(0-4) delaatsteachtvan hetbekertoernooi.

Amstel-loop van
Road Runners

WILLEMSTAD — De Road
Runners Club Korsou houdt op
zondag de traditionele Amstel-
loop. Deze Kareda digrasia gaat
's morgens om zeven uur precies
van start achter hetgebouw van
het Peter Stuyvesant College en
definish is 4,5kilometer verder
ophet terrein van deAntilliaan-
se Brouwerij n.v. Geen grote af-
stand dus en een goede gelegen-
heid voor degenen die dit jaar
wat meer aan lichaams- bewe-
ging willen doen om goed te be-
ginnen.Er behoeft voor dezeka-
reda niet te worden ingeschre-
ven en er wordt ook geen in-
schrijfgeldgeheven.

Naafloopontvangen alle deel-
nemers een herinnerings- lintje
en uiteraard ontbreekt de ge-
bruikelijkeRoad Runners soep
niet bij de finish en zal er volop
Malta en bierworden getapt.

SPORT AGENDA

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

BOWLEN
(Damacor Bowling Club, Chuchu-
biweg)
openingstijden: maandag t/m donderdag
van 17.00- 02.00 uur; vrijdag en zaterdag
van 16.00uur totna 02.00uur;zondagvanaf
13.00uur.
SCHAAKVERENIGINGCURACAO
(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 dejeugdvanaf 7
tot 23 jaar.

SCHAAKSCHOOL «NA PLAKA CHIKI»
(0.1.v. Omalio Merien)
geopend van 14.00-15.15/15.30-16.45en
20.00-21.15uur tePlantersrust 6.

CALGARY — Juan Antonio
Samaranch, voorzitter van hetlOC, weet wathetbetekent omeen
VIP te zijn. Desondanks staat de
Spanjaard op deze foto wat on-
handig tussen de mascottes van
de Olympische Spelen in Cal-
gary.

Carlos Monzon van
moord verdacht

MAR DEL PLATA —De Ar-
gentijn Carlos Monzon, voorma-
lig wereldkampioen boksen in
het middengewicht, is zondag-
morgen in Mar Del Plata gear-
resteerd op verdenking van
moord op zijn vrouw Alicia Mu-
niz, een danseres. Zij werd dood
aangetroffen voor hun apparte-
ment na een val uit het raam.
Volgens politie- woordvoerder
was aan het incidenteen heftige
ruzie tussen debokser en dedan-
seresvoorafgegaan. Bij de echte-
lijke twist raakte Monzon, die
zijn loopbaan als beroepsbokser
ongeslagen beëindigde, overi-
gens ook gewond. Hij moest in
een ziekenhuis worden opge-
nomen.

Barcelona betaalt
schuld van Cruijff

BARCELONA — Wan-
neer JohanCruijff op 1 juli
in diensttreedtvan Barce-
lona, zal de Spaanse club
zijn oude Spaanse schuld
van meer daneen halfmil-
joenguldenovernemen.

Kranten in Barcelona mel-
den dat de overeenkomst tus-
sen club en coach bond is als
aan dehoofdeisen vanCruijff
zal wordenvoldaan. Een van
devoorwaarden van de coach
is dat de club zorgdraagtvoor
definanciële afwikkelingvan
de rekening die nog open
staat bij de Banco Catalan.
Barcelona lijkt daarmee geen
probleem te hebben, stelde
het sportdagblad "Sport",
want als gebaar naar Cruijff
isreeds een-zesde deelvan het
totale bedrag overgemaakt.

De andere voorwaarden
van Cruijff zijn: volledige be-
voegdheden in het sportieve
beleid. Een overeenkomst
voor tenminste twee jaar en
geen korter dienstverband
als voorlopige oplossing voor
de huidige crisis- situatiebij
de club. Een aanstelling als
technisch directeur en niet
als veldtrainer,met als eerste

assistent Carlos Rexach met
wie Cruijff in 1974 in het
kampioensjaar heeft samen-
gespeeld. De trainersstaf
moet verder worden aange-
vuld met Enrique Costas en
JezusAntonio de laCruz.

De huidige coach van Bar-
celona Luis Aragones vindt
datzowel clubalsCruijffspor-
tieve regels hebben over-
schreden doorreeds nu de-
tailsover hetnieuwecontract
te laten uitlekken. "Indien
het zeker is dat JohanCruijff
naar Barcelona komt, zal het
voor de technische leiding
van dit moment vrijwel on-
mogelijk zijn te werken. In-
dien er ietsmis gaat, zal er in
het stadion onmiddellijk om
Cruijff geroepen worden. Zijn
voorganger zal tot juni moe-
tenwerken in een onmogelijk
klimaat".

Volgens Catalaanse
dagbladenishet vrijwelzeker
datBernd Schuster aan het
eindevan ditseizoennaarRe-
al Madrid vertrekt. De
Westduitserzou een contract
voor drie jaar tekenen en
overgaan voor een transfer-
som van bijna drie miljoen
gulden.

Eerste goud
voor Russin

CALGARY — Vida Ventsene
heeft de eerste gouden medaille
van de Olympische Winterspe-
len van Calgary gewonnen. De
skiloopsteruitdeSovjetunie was
op detien kilometer bijna negen
seconden sneller dan haar
landgenoteRaise Smetanina. Debronzen medaille werd veroverddoorMarjo Matikainen(Fin), dieals enige de overmacht van deloopsters uit de Sovjetunie, vierbij deeerstevijf,kon doorbreken.

Antillen bij
rodelen: 36e

CALGARY — De uitslag vande eenzitter rodelen heren is: 1.Muller (Odl) 3.05..548; 2. Hackl(Wdl) 3.05,916; 3. Sjartsjenko
(Sov) 3.06,274.

De voor de NederlandseAntil-
lenuitkomende BartCarpentier
Alting eindigde als 36e en
laatste. Zijn totaaltijd bedroeg 3
minuten en 29,913 seconden.
Daarmeebleefhijruim 24secon-
denachter winnaarMuller.

voor de gastheren. De ploeg deed
alles om een grotere achterstand
te voorkomen. Hetbleef 1-0.

Het Westduitse ijshockeyte-
am heeft maandag zijn tweede
overwinning geboekt: Noorwe-
gen werd met 7-3 verslagen. De
Sovjetunie heeft maandag in deStampede Corral inCalgary een
gemakkelijke en grote overwin-
ning behaald op Oostenrijk: 8-1.
De eindstand was al na twee pe-
rioden bereikt.

Tsjechoslowakije heeft zijn
medaillekansen maandagavond
behouden door zijn eerste over-
winning in groepB van het ys-
hockey- toernooi. De Tsjechoslo-
waken zegevierden met 7-5 over
de VerenigdeStaten.

LAS VEGAS — De bokscom-
missie van Nevada heeft beslo-
ten hetondergaan van een Aids-
testverplichtte stellen voorbok-
sers. " Het virus kan door open
wonden worden overgebracht.
Daarom is het logisch en onze
plicht de boksers in de staat Ne-
vada voor besmetting te behoe-
den", aldus dokter CharlesRug-
geroli, het medisch lid van de
bokscommissie.

In de strijd tegen de dodelijke
ziekte besloot de bokscommissie
vanNew Jerseyreeds eerder dat
scheidsrechtersen helpers in de
hoeken verplicht zijn gummi-
handschoenen te dragen."Dat is
weliswaar een goede maatregel
maar helpt de boksers zelfwei-
nig", aldusRuggeroli.

Olympisch
Nieuws

CALGARY — De problemen in
de Amerikaanse schaatsploeg
worden steeds groter. Volgens
Nancy Swider, de 31-jarige
rijdster heeft een groot gedeelte
van de ploeg het vertrouwen in
teamleider Mike Crowe opge-
zegd. "Hij zegt tegen iedereen
wat degene dieietsvraagtwil ho-
ren. Dan kan niet", aldus Swi-
der. Volgens de rijdster heeft
Brian Wanek een schriftelijke
klacht ingediend tegen de door
Crowe gevolgde selectie- me-
thode.

* * *—Dan Jansen, de Amerikaanse
schaatssprinter die ondanks het
overlijden vanzijn zuster zondag
toch uitkwamopde500meter en
op ditnummer viel, zal donder-
dagnadathij isuitgekomenopde
1000meternaar zijnwoonplaats
West Allis reizen voor de begra-
fenisvanzijnzus. Na deplechtig-
heid keert Jansen terug naar
Calgaryomzijnverloofde, deCa-
nadese Natalie Grenier maan-
dag de 500 meter tezienrijden.

* * *—Kerry Leitch, deCanadese co-
ach van het kunstrijden, heeft
ernstigekritiek geuitop de Jure-
ring. Ondanks een val van Oleg
Makarov, die een paar vormt
metLarisa Selezneva,kreeg het
Russische tweetal hoge waarde-
ringen. Leitch merkte daarover
op: "wanneer jeiemand over het
ijszietrollen en zon paarkrijgt
toch hoge cijfers, hoe kun je dat
aan jouwpupillen verklaren? Ik
hoop dathet zicht van de jury in
hetSaddledomebeter is danin de
Corral, waar zondagavond werd
gereden".

* * *— Het is niet zeker of Mare Gi-
rardelli, de skiër die voor Lux-
emburg uitkomt, kan uitkomen
in de combinatie, het nummer
waarophij vorigjaardewereldti-
tel veroverde. Maandag tijdens
de training verergerde een elle-
boog blessure, waarvan Girar-
delli erg veel hinderondervindt.

* * *— Alle Westduitse medaille-
winnaars tijdens de Winterspe-
len in Calagary zullen door de
Westduitse voetbalbond worden
uitgenodigd voor een wedstrijd
van hun keuze tijdens het toer-
nooi om het Europees voetbal-
kampioenschap.

* * *— Met een achterstand van 52
minutenop Olympisch kampi-
oen Alexei Prokoerorov beëin-
digdeArturoKinch uitCostaRi-
ca maandag als laatste de30 ki-
lometer Langlauf. De 31-jarige
Midden-Amerikaan hadhet eer-
deral eens,kennelijk ookzonder
alteveel succes,alsAlpine-skiër
geprobeerd.

Twee verrassende zeges
Westduitse ijs-hockeyers

CALGARY — Op de eerste
dag van de Olympische Win-
terspelen in Calgary heeft
West-Duitsland meteen al
voor een daverende verras-
singin hetijshockey-toernooi
gezorgd. De ploeg van coach
Xaver Unsinn slaagde er in
'zekere' medaillekandidaat
Tsjechoslowakijemet2-l afte
troeven.

Noorwegen was volgens de
verwachtingtegen detitelverde-
digers Sovjetunie volstrekt
kansloos. De Russen deden het
rustig aan (in de eerste periode
scoorden zij niet) en stelden zich
met 5-0 tevreden. De Verenigde
Statenkon het tegen Oostenrijk
niet opbrengen ook in de derde
periode alles op alles te zetten.
Daardoor hielden de Oostenrij-
kers, dienegen minutenvoortijd
met 3-10 achter stonden, de ne-
derlaagnog dragelijk: 6-10.

Voor een tweede verrassing
zorgde zondagavond Zwitser-
land in het ijshockey- toernooi.
Voor 4500 enthousiaste
toeschouwers zegevieren de
Zwitsers, diebij het laatstetoer-
nooi om het wereldkampi-
oenschap in Wenen degradeer-
denuitdeA-poule, met 2-1.

Wereldkampioen ijshockey
Zwedenheeft naeen moeilijk be-
ginFrankrijk metgroot verschil
verslagen. Na de drie perioden
prijkte de duidelijke 13-2
eindstand op het scorebord.

Heteersteoptredenvan de Ca-
nadese ijshockey-formatie bij de
spelen, is maar ternauwernood

een succes geworaen. Toen Hab-
scheid al na ruim vier minuten
voor de 1-0 zorgde, gingen de
17.000 toeschouwers er eens
goed voor zitten. Maar te-
genstander Polen bleek niets te
voelen voor een leuk avondje

Nykanen wint op
70-meter-schans

CALGARY — De Fin Matti
Nykanen heeft zich zondag de
sterkstespringer van de70- me-
terschans getoond. Hij waszowel
in deeerste alstweede sprong de
beste. Het zilver was voor de
Tsjechoslowaak Pavel Ploc en
hetbronsvoor zijn landgenootJi-
ri Malec.

Goud: Nykanen (Fin); zilver:
Ploc (Tsj); brons: Malec (Tsj).

Calgary
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Medaille-verdeling
CALGARY —De medailleverdeling per land ziet er na de

tweedewedstrijddag van de Olympische Winterspelen in Cal-
gary als volgt uit:

goudzilver brons
Sovjetunie 2x 2x lx
O-Duitsland 2 0 0
Zwitserland l 1 ,Finland 1 ° 1
Tsj. Slowakije ° } \W-Duitsland 0 1 0
Nederland 0 1 0
Japan 0 0 1
Noorwegen 0 0 1
Frankrijk 0 0 1



*Feest is een ernstigezaak..

* Schoonheid en gratie...

Carnaval
Curaçao '88

* Sommige kleding zag eruit als
'kunst...

*Kabrieten- clown Theo Pielage
vermaakte zich...

*Zo slajeeen goedfiguur tijdens
carnaval...

*Fo'iKompasreisde naar 8a1i...

* Jestudeert en daar ben jetrots
0p...

* Venezuela was ook van de
partij...

* Pluimpje...
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Karnaval Kaleidoscoop
HET LAATSTE weekeinde van
°ns 18ekarnaval is een groot
Bucces gewordenmet de grootste
enfraaiste parade, dieooitin on-
zekarnavals- geschiedenis is ge-
presenteerd. Dit jaarwaren allepoepen (

zeer goed verzorgd en
netpubliek genootvan de uitste-kend afgewerkte praalwagens,
fraaiekostuumsen enthousiastedeelnemers. Het was een groot
«est. De deelnemers hebben sa-men met het publiek voor eenUitgelatenkarnavals- stemming
gezorgd.

********OMTIENUURprecies werdmet
deaftelling van de start van de
optochtbegonnen. Voor de aftel-ling werd één minuut stilte ge-houden voor wijlen mevrouw
Ludwina Elhage, gewezen voor-
zitster van de groep TheEagles,
die dit jaarhaar derde lustrum
viert. De groep Eagles behoort
toteen van de bestegroepenvan
ons karnaval.

********NA DE AFTELLING werd de
microfoon doorgegeven aan de
bekende Chan Coudgon, die op
een unieke wijze met zijn nog
heldere stem schreeuwde: KAR-
NAVAAAAAAAL TA NA
MARCHA , waarna de
optochtwerd geopend doorPrinsBan en Pancho Dinobo, gevolgd
dooreen grootaantal cheergirls,
«ie voor een goede show hebben
gezorgd.

********fE PRAALWAGEN van onze
karnavals- koningin CharlaNieveldwas inéén woordfantas-
tisch. Zij stondop een topvan een
mooie lichtblauwe golf. Detechnische commissies van de
karnavals- commissie heefthiervoorwel een grootpluimpje
Verdiend. Vanavond zal deze
F'raalwagen met al die mooie
ichtjes zeker de nodige aan-

dachtkrijgen.
********ALS WIJ SOMS denken dat zij

"peen detumbakunnen spelen,
danhebben wij het wel erg mis.
P® muziekgroep uit Venezuela,
ka BandaShow deCaracas, wistonze tumba "E barku kv yama
karnaval" op een uitstekende
*ijze te spelen, zodanig datzelfshetpublieknieteens in de gatenhad, dat het hier een buiten-landse muziekgroep betrof. Hetinstituto Venezolano para la

y Cooperacion was bij-
zonder tevreden met deze mu-
ziekgroepen vooral methunkar-
navalsgroep, die de echte Vene-
zolaansecultuur n.l. deFantasia
*Janera voorstelde.
ZOALSREEDS vermeld, waren

groepen zeer goed verzorgd,maartochzijner enkele dieextra
aandacht kregen vanwege hun
?eer mooie afwerking zoals b.v.

Wouter als individueelmetzijn"Invaders"; Fo'iKompas
*et defolkloreuitBali (de mooi--Bte groep); Pa pasa vn Pret (een
mooie grote pinda); Lague den

(mooie zonnebloemen enenorme gieter die i.p.v. water.Slitters schonk); Bunitesa di
«ardin (mooie fantasie BellasArtes met prachtige afwerkingvan hun kostuums), Primisia

(zeer mooie clowns),Ki kv ta den
Kareda (Eifeltoren), Happy Pe-
ople (met hun enorme Pinochio
en ook de tumbakoning Wilson
Frans), Den dje nos ke ta (met
een prachtige afgewerkte klok),
JumpingHats (met een enorme
grote dame die de hele middag
een ijsjeaan hetetenwas), Grupo
Globo(met deenormeaap), Gru-
po Isla (met deAntillen van vijf)
en Estreno diPikete (bezoek aan
dekerstman) en Crazyïeremoto
(poes en muiswaren dikkevrien-
den geworden).

DE LIMBURGSE Kabrieten
hadden zondag niet hun beste
dag, want hun trailer (vol bier)
was de eerste die met een
technische storing aan het ver-
snellings- systeem te kampen
had. En daarmee ontstonden
grote "gaten" tussen degroepen.
De Van Eijk van Voorthuizen-
weg heeft wel een helling, waar-
door vele voertuigen, door veel
oponthoud met problemen met
remmen versnellings- syste-
men, motoren e.d. te kampen
krijgen.

VORST HUUB had met dit ge-
beurenhelemaal geenprobleem.
Toen hun wagen uit de stoet
werd gehaald, liepen zij de hele
route begeleid door slechts drie
ledenvan deBoerenblaas-kapel.
En deRaad van Elfvond hetecht
leuk om ook eens een keer te
voet, zoals alle andere groepen,
aan de optocht mee te doen. En
het lukte hen tot het einde.
Alaaaaaaaafvoor deLimburgse
Kabrieten.

WILSON FRANS, de tumbako-
ningvan 1988,stal deshowbij de
tribunes aan de Pater Eu-
wensweg. Hij werdnaar binnen
gehaaldenzongtemiddenvan de
toeristen en de lokale mensen.
De wagen met de groepPimienta
trok heel langzaam langs zodat
hij rustig met behulp van lange
microfoon-kabels samenmethet
publiek op de tribunes "put put"
zong. Enhij isvan plan ditvana-
vond wederom te doen. Ook Mr.
Saab liep de tribunes op en
oogstte hiermee veel succes.

MR. SAAB had wel gelijk, toen
hij in 1975 de winnende tumba
"Bin bo bula aden" zong en ook
tot tumbakoning werd ge-
kroond. Een bekende regel van
dit lied luidt: "Buraku habri den
karnaval" en er waren er giste-
ren heel veel.

********HETGEDRAGVANhetpubIiek
in de Penstraat liet te wensen
over. Vooral de laatste groepen,
waaronder Estreno diPikete, die
muzikaal werd begeleid door de

populaire band Doble R, werd
enorm lastig gevallen door de
mensen langs deweg. Vanwiede
meesten in een beschonken toe-
standaan het jumpenwaren. Ter
hoogte van deDr. MartinLuther
King boulevardkreeg deze groep
extra beschermingvan depolitie
tot aan het einde van deoptocht.
GROTEDANK gaat uitnaarDe-
liaSillé-Esteves en haar helefa-
milie voor de grote gastvrijheid
die wij elk jaarin haar huis aan
deDr. MartinLuther King bou-
levard ondervinden. Daar is
namelijk onze tweede uitkijk-
post voor dereportage van onze
karnavals- parade. Karnavalis-
ten, politie- personeel, commis-
sieledenen anderenworden daar
onthaald met een beker heerlij-
ke geitesoep, om zodoende met
meerkracht het eindpunt te ha-
len.De familieSilléstaatbekend
als 'grote karnavalisten' zoals
George, die als eerste prins in
1971werd gekozenen ook Yolan-
da, oprichtstervan de groep Bu-
nitesadiHardin, die ditjaarvoor
de achttiende keer aan onze kar-
navals-optocht meedeed. En toe-
vallig wasmevrouw Sillézondag
jarig, zodat er dubbel feest werd
gevierd.

DIT JAARHEBBEN tweeradi-
ostations aan deoptocht meege-
daan t.w. Radio Hoyer met zijn
cowboys en cowgirls en ook Z-86
met defantasieover hetgeluidin
kleuren. Gehooptwordt dat in de
komende jaren meer media ac-
tief aan de optocht zullen mee-
doen.

********DE ALGEMENE INDRUK op
Curacao is dat dekarnavals- pa-
rade tot één van de mooiste be-hoort. Na afloop van de optocht
raakte men niet uitgepraat overde uitstekende presentatie vanalle groepen, die zonder uit-zondering, bijzonder hard heb-ben gewerktom binnen zes we-ken Curacaoeen prachtigkarna-vals- geschenk aan te bieden

Een karnaval vol creativiteit,
fantasie en met een bijzondere
enthousiaste sfeer.

********
GISTERMIDDAG werd de af-
scheids- optocht van het kinder-
karnaval gehouden. Het lijkt
alsof deregen persé ietstegen de
kinderen heeft, want er vielen
weer enkele druppels. Ook bij de
start had de muziekgroep Name
problemen met de trailer, die
door de politie werd afgekeurd,
waardoor de jeugd- tumbako-
ning Franklin Zimmerman met
een andere muziekgroep moest
zingen. Tegen kwart voor zeven
waren allegroepen inhetDr. An-
toine Maduro Stadion, waar te-
gen kwart over zeven de kleine
Rei Momo werd verbrand. Wat
wij nietkunnen begrijpen is dat
sommige mensen het in hun
hoofd halen om i.p.v. slechtseen
guldenbij de ingang te betalen,
problemen met depolitic zoeken
om het terrein toch koste wat
kost gratis te betreden. Geluk-
kig wist depolitic op een profes-
sionele manier de mensen tot
kalmte te brengen.

********
DEKARNAVALS- afscheidsop-
tocht start vanavond om zeven
uuren deroute is dezelfde als de
kinder- optochtvan een week ge-
leden: dusvanafhet HolidayBe-
ach- hotel naar hetPlaza Mundo
Merced, waar om middernacht
de grote Rei Momo door de be-
kende Heroudini in vlammen
wordt gestoken. Daar het vana-
vond frisser isdanafgelopenzon-
dag, zal meer publiek worden
verwacht vooral in Otrabanda.
Een zeer goede oplossing voor
mensen die eengoede en rustige
plaats zoeken. Ga naar de tribu-
nes aan de Pater Euwensweg,
waar u tegen eenkleine betaling
alleskunt zien en zelfsniethoeft
op testaan ometen en drinken te
gaankopen, want deservicedaar
is uitstekend.

********

SAPPORO — Bezoekers van
het Sapporo- sneeuwfestival be-
wonderen het uit sneeuw opge-
trokken Tasmania State Go-
vernment gebouw. Meteen lengte
van 30 meter en een breedte van
15 meter is dit het grootste

sneeuwgebouw.dat deze week in
het noordelijke Japanse eiland
Hokkaido is te zien.Hetfestival is
een jaarlijks evenement en dit
jaarstaan in het Odoripark in
Sapporo maar liefst 285 sneeuw-
kunstwerken, variërend van ge-
bouwen tot beelden.

EK-duel Bulgarije

Voetbal-selectie
tot 18 jaarbekend

DEN HAAG — De selectie
voor het Nederlands jeug-
delftal voor spelers onder de
18 jaarisbekend.

Het elftal speelt woensdag in
Sandanski in Bulgarije tegen
dat land een wedstrijd voor de
voorronden van het toernooi om
hetEuropees kampioenschap te-
genBulgarije. VoorNederland is
het devierde groepswedstrijd.

In depoule metNederland spe-
len verder nog Albanië en Hon-
garije, die Nederland respec-
tievelijk op 20april (Delft) en 10
mei(Deventer) nog in een thuis-
wedstrijd ontmoet.

Bondscoach Bert van Lingen
heeft voor de wedstrijd in San-
danski zestien spelers geselec-
teerd. Hetzijn:DeRon (PSV), De
Graaf (FC Den Haag), Roubos
(FC Utrecht), Hesp (Ajax), De
Boer (Ajax), Roest (FC Utrecht),
Van Gastel (RBC), Alma (SC
Cambuur), Tebbenhof (Feije-
noord),Richard Witschge(Ajax),
Lanckohr (PSV), Numan (Haar-
lem), Sas (Sparta), Van Zuiden
(PEC Zwolle) enKarelse (NAC).

De stand in de groep van Ne-
derlandis:
Ï.Bulgarije 4 5
2. Nederland 3 4
3. Albanië 3 3
4. Hongarije 4 2

Edberg winnaar
vanRotterdams
tennis-toernooi

ROTTERDAM — Net als vo-
rig jaarheeft Stefan Edberg het
Grand Prix tennistoernooi van
Rotterdam gewonnen. De 22-ja-
rige Zweed versloeg in de finale
voorbijna 8.000 toeschouwers de
eenjaar oudere Tsjechoslowaak
MiloslavMecir in twee sets: 7-6,
6-2.Edbergwon detiebreak met
7-5. Hij kreeg uit handen van
prins Bernhard de eerste prijs
van 65.000 dollar. Mecir moest
met de helft tevreden zijn. De
partij duurde een uur en 54 mi-
nuten.

De finale van het dubbelspel
leverde eenoverwinningopvoor
de Westduitsers Patrick Kuh-
nen en Tore Meinecke. Zij ver-
sloegen de Zweed Magnus Gus-
tafsson en de ItaliaanDiegoNar-
giso met tweemaal 7-6.

Michiel Schapers ishettennis-
toernooi van Milaan maandag
begonnen met een overwinning.
De 28- jarigeRoterdammer ver-
sloeg de als zesde geplaatste
Emilio Sanchez in twee sets: 7-5,
6-3.

Met die zege hervatte Scha-
perszijn goedeprestaties van de
afgelopen week. Bij het Grand
Prix- toernooiin zijnwoonplaats
bereikte hij de halve eindstrijd.
Daarin werd hij verslagen door
de laterewinnaarEdberg.

Mexico verhoogt
olieproductie voor
binnenlandse vraag
MEXICO — Mexico heeft beslo-
ten de olie- productie met tien
procent te verhogen om aan de
binnenlandse vraag te voldoen.
De hoeveelheid olie die geëx-
porteerd wordt, zal niet ver-
hoogdworden, alduseenofficiële
mededeling. De productie wordt
opgevoerd van 2,3 miljoenvaten
per dag tot 2,5 miljoen vaten,
deelde de staatsolie- maatschap-
pij Pemex mee.

ALLE GROEPEN zullen vana-
vond een extra showgeven,zodat
het publiek gedurende enkele
uren nog van de laatste karna-
vals- optocht kan genieten. De
grotewens is dathetpubliek zich
vanavond goed zal gedragen, zo-
datwij ditfeest in een rustige en
sfeervolle stemmingkunnen
beëindigen.

TAP'AMI, PABO, P'E
I KèRSDU KDMPLETU
V TA BEBE! J

AMIGOE 9
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i Eindelijk opCuracao verkrijgbaar. Een weldaad voor Uw huid.

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

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

EILANDGEBIED CURACAO
Het Bestuurscollege van het Eilandgebied Curacao maakt be-
kend dat de naamlozevennootschap

"YUM YUM CURACAO N.V."
een verzoekschrift bij hetBestuurscollege heeft ingediend terver-
kriiqinq ingevolge de Vergunningslandsverordening 1963 (P.B.
1963 no. 28) van een RESTAURANT "A" VERGUNNING voor
hetperceel gelegen te

KONINGSPLEIN KAVEL H
aan de

NIEUWE HAVEN, alhier.
Ditverzoekschrift en debijlagen liggenvanaf de dagna deze be-
kendmaking gedurendeveertien dagenter visie bij deafdelingAl-
gemene en Juridische Zaken van het Centraal Bestuurskantoor
aan de Theaterstraat no. 17, alhier, gedurende welk tijdvak een
ieder hetrecht heeft schriftelijk zijn bezwaren tegen hetverlenen
van bovengenoemde vergunningenkenbaar te maken.

Het Bestuurscollege van het Eilandgebied Curacao,
De Gezaghebber. De Secretaris.

Af Every week Sailing to

Ak BONAIRE
Please contact:

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

V^#* Ir mm

De laatste dagen W*m
extra lage prijzen! wéÊ

Alles moet weg. 114
Profiteer nu of nooit. K*l

BROKX SHOES Q
Bloempot Shopping Center J
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Nicaraguaanse ambassadeur bij VN
Nora Astorga overleden

MANAGUA —De voor-
malige Nicaraguaanse am-
bassadeur bij de Verenig-
deNaties, Nora Astorga, is
zaterdag in Managua op
39- jarige leeftijd overle-
den na een langdurige
ziekte. Astorga, die aan
kanker leed, zal worden
begraven met de eer die
toekomt aan een "heldin
van de natie en derevolu-
tie" zozei presidentDaniel
Ortega zondag voor de ra-
dio. Zij vertegenwoordig-
de Nicaragua bij de Vere-
nigde Naties van maart
1986 tot december vorig
jaar, toen zij wegens haar
ziekte nietverder kon wer-
ken en met een speciaal
vliegtuig naar huis werd
gevlogen.

Astorga, een voormalig ju-
riste die onderminister van
Buitenlandse Zaken in de
Sandinistischeregering isge-
weest, verwierf bekendheid
nadatzij tijdens de Sandinis-
tische revolutie een hoge ge-
neraal van dictatorAnastasio
Somoza naar haar slaapka-
mer had gelokt, waar hij om
het levenwerd gebracht door
drie Sandinistische kamera-
den. Dit gebeurde op 8 maart
1978, eenjaarvoordat de San-
dinisten Somoza zouden af-
zetten. De generaal, Reynal-
do Perez Vegas,stondbekend
als een berucht folteraar en
vrouwen- verleider. Volgens
Astorga was het niet de be-
doeling dat hij zou worden
vermoord maardathijinhaar
kamer zou worden ontvoerd
om geruildtekunnen worden
tegen politieke gevangenen.
De generaal verzette zich

echter, en datwerdhem nood-
lottig. "Het was geen moord
maar politieke rechtvaardig-
heid", aldusAstorga later.

IGERDINVS
Haarrol bijdit incidenthad

totgevolg datAstorga in 1984
door de Verenigde Staten
werd geweigerd als ambassa-
deur. Hoewel het ministerie
van Buitenlandse Zaken in
Washington bereid was haar
benoeming te aanvaarden
liet deAmerikaanse geheime
dienstCIAweten datdegene-
raal belangrijk was geweest
voor de dienstenbestempelde
de moord als een "vijandige"
daad.

De regering in Washington
kon in 1986weinigdoentegen
Astorga's benoeming als am-
bassadeur bij de VN. Metvier
jaar ervaring als onder- mi-
nister van Buitenlandse Za-
ken en drie jaar als gedele-
geerde bij de VN was zij een
natuurlijkekeuze voor Mana-
gua. Altijd zeer elegant en
stijlvol gekleed zette zij zich
vanaf de dag dat zij in New
Yorkbegon onvermoeibaar in
voor de Sandinistische zaak.
Zij hield bovendien lezingen
op universiteiten, in kerken
en voor de Amerikaanse tele-
visie om de situatie in haar
land meer bekendheid te
geven.

NoraAstorga studeerdeso-
ciologie in Washington,voor-
dat haar vader, een rijke za-
kenman in Nicaragua, haar
vroeg terug te keren en
rechten te gaan studerenaan
deUniversidad Centroameri-
cana teManagua. Daarbegon
zij in het geheim voor de San-
dinisten te werken.

Legervrachtwagenrijdt op mijn in Perú
LIMA — Twintig soldaten

die deel uitmaakten van een
patrouille dieopwegwas van
hetdorpHuanuconaarAmbo
in hetnoordoosten van Peru,
op 300 km van Lima, zijn ge-
dood of gewond toen mijnen
op deweg explodeerden.

Volgensradio- correspondent
Marino Meza werd devrachtwa-

gen waarin de soldatenzaten to-
taal verwoest. De gewondenwer-
dennaar hetziekenhuis van Hu-
anuco gebracht. Tien soldaten
kwamen bij de aanval om het le-
ven. Voor Huanuco geldt de
noodtoestand vanwege de aan-
wezigheid van guerrilla's van de
bewegingen Sendero Luminoso
en Tupac Amaru.

MONDELINGSTEMMEN
De tegenstanders van

Stroessner laakten verder de
praktijk van de "mondelinge
stemming". Hierbij kunnen
kiezers bij de voorzitter van
het stembureau mondeling
hun keuze kenbaar maken.
De voorzitter vult dan voor
hen het stembiljet in.

De Franse juristFrancis
Jacob, die lid isvanhet Fran-
se solidariteits- comité voor
Paraguay, zei ook fraude op
grote schaal te hebben waar-
genomen in de stadCassagu,
ten oosten van Asuncion. Hij
zei dat kiezers metvrachtwa-
gens naar de stemlokalen
werden gebracht, datzij daar
enveloppen kregen met een
stembiljeten werden uitgeno-
digd deze in destembussenbü

dekiestafel te deponeren. Er
waren geen lokalen waar de
kiezers in het geheim hun
stem uitkonden brengen en
zij mochten de envelop ook
niet sluiten, aldus Jacob.

Domingo Laine, de leider
van dePLRA, verklaarde dat
60 tot 65 procent van de 1.4
miljoenkiezers thuis is geble-
ven. "De verkiezingen waren
een farce", zei hij buiten het

partijgebouw datdoor depoli-
tie is gesloten. Volgens de
PLRA werdenzondagochtend
in Felipe Mariauda, 200 km
ten noordoosten van Asunci-
on, circa 400 demonstranten
met geweerschotenuiteenge-
jaagd. In Carapegua, 90kilo-
meter ten oosten van de
hoofdstad stormden ongeveer
200 gewapende aanhangers
van Stroessner een kerk bin-
nen.

Oppositie: wijdverbreide stembusfraude
President Stroessner wint zoals verwacht

ASUNCION — Generaal
Alfredo Stroessner (75) is
bij de verkiezingen van
zondagmet 89 procentvan
de stemmen voor de
achtste maal herkozen als

Eresident van Paraguay,
itheeft de leider van de

regerende Colorado- par-
tij, minister van Binnen-
landse Zaken Sabino Mon-
tanaro, bekendgemaakt.
Ongeveer zes procent van
dekiezers bleef thuis, ter-
wijl nog geen negen pro-
cent voor de oppositie
stemde, aldus Montanaro.
Stroessner, die in 1954 aan
de macht kwam, had voor
deverkiezingen deuitslag,
zoals gewoonlijk, al
vastgesteld. De oppositie
heeft de wijdverbreide
stembus- fraude aan de
kaak gesteld.

De gang naar de stembus
ging zondag gepaard met de-
monstraties en talloze ge-
welddadige incidenten. Zes
oppositie- leden van de Libe-
rale Radicale Authentieke
Partij (PLRA) verklaarden
datzy in het bijzijn van Ar-
gentijnseafgevaardigdental-
loze frauduleuze praktijken
hebben waargenomen, men-
sen die nog niet de kiesge-
rechtigde leeftijd hebben be-
reikt, konden gewoon hun
stem uitbrengen en talrijke
kiezers stemdenmeer daneen
keer. Ook bleken veel stem-
bussen al van tevoren gevuld
tezijn.

ilk— 's aangevuld en
ii?%r weer compleet.
■^«KJEoJI ik» Punda

SSRs»* Cpfnha) CaribbeanHotel

(Barednci ÖS
Dokwegz/n, achter MaduroPlaza - Curacao, NA
Tel.:76156 — Fax 70141.

Worldwide international cargo organization.
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EILANDGEBIED CURACAO
HetBestuurscollege van hetElandgebied Curacao deelt mee dat bij de
Afdeling Registratuur, Archief, Secretarie & Expeditie (R.A.S.E.) van het
Centraal Bestuurskantoor in de loop van dit jaareen vakature voor dé
funktievan

HOOFD
van dezeafdeling zal ontstaan.
DoelstellingR.A.S.E.
De Afd. R.A.S.E., is verantwoordelijk voor de postbehandeling, voort-
gangs- en afdoeningscontrole, van alle aan het bestuurvan heteilandge-
bied Curacao gerichte correspondentie, draagt tevens zorg voor- en het
beheer van hetarchief, de citrate tikkameren recnoduktiemkkietenals-
medevoor defunktionering vandetelefooncentraleen bodedienstvanhet
Bestuurskantoor.
TaakomschrijvingHoofd van R. A.S.E.
* Geeft direkt en/of indirekt leiding aan de medewerkers van de Afdeling

R.A.S.E.
* Coördineert de werkzaamheden en steltprioriteiten vast.
* Neemt alle maatregelen voor een goeden integerfunktioneren van de

afdeling.
* Bewaakt de gebruikproceduresen systeemdokumentatiesbij de «lan-

delijke diensten.
* Adviseert hetBestuurscollege i.z. beleidsaangelegenhedenbetrekking

hebbendeopderegistratie en archieveringvan bescheidenbij deeilan-
delijke diensten.

* Pleegt nauw overleg met betrokken diensten betreffende het hierbo-
venvermekte.

Funktie-eisen
Opleiding : Minimaal S.O.D. 11, metbij voorkeur diplomaG.A.-I of Be-

stuursambtenaar.
Aanvulling : Managementkwaliteiten.
Ervaring : Leidinggevendeervaring.

Bij voorkeur ervaring in overheidscommunicatie.
Aantoonbareredaktionele ervaring.

Kandidatenin dienstvan hetEilandgebiedCuracao genietendevoorkeur.
De gebruikelijke rechtspositieregelingen zijn van toepassing.
Een psychologische test maakt deel uit van de selektieprocedure.
Gegadigdendienenzich schriftelijkuiterlijk 11 maart 1968terichten aan:
Het Hoofd Afdeling Personeelszaken van Centraal Bestuurskantoor van
hetEilandgebied Curacao, Schariooweg 88.
Het Bestuurscollege voornoemd,

De Gezaghebber, Ds Secretaris,
R.A. Casseres. Mr.E.A. Vlieg.

I/l/i heef* haar 1°-000steRestaurant geopend.Daar zijn wij reuze trots op en willen dit samen
f lf 1 met U vieren 2 halen 1 betalen. Offerte is gelimiteerd tot 1 bestelling per persoon.
§rêcm n%m Voor onze kinderen hebben wij een fantastische aanbieding van pfoijfliobil
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NOMADISCH BESTAAN
Vanuit de moderne westerse

stad Nairobi wordt wat neerge-
zien op de Masai, die de aanslui-
ting bij de nieuwe tijden gemist
hebben. Hun nomadisch be-
staan,hun huttenvan takken en
koeiemest, hun kleurrijke rode
dekens, hunkunst-zinnige orna-
menten van leer en kralen, hun
hoofdtooien van veren of leeu-
wenbont,passen niet in deKeny-
aanse visie op vooruitgang en
ontwikkeling. Gewoon een
broek aan en geen flauwekul,

luidthet adviesin Nairobi
Het project in Ilkerin werd

vijftien jaargeleden opgezetdoor
het bisdom Ngong en de neder-
landsekatholieke hulporganisa-
tie Cebemo. Gezien de inkrim-
pende weidegronden is een no-
madisch bestaan niet langer
mogelijk. Hetproject wil de Ma-
saihelpen bij deaanpassing aan
de nieuwe tijden, maar het res-
pect voor de eigen tradities en
zonder al te veel bevoogding van
buiten.

Vestiging in dorpjes, kleine-
ren maar kwalitatief betere
veestapels, wat landbouw om de
eenzijdige afhankelijkheid van
hetvee te doorbreken, onderwijs
enbasisvoor gezondheidszorgen
nieuwe werkgelegenheid in bij-
voorbeeld leerbewerking, moe-
ten de Masai uitzichten bieden
op bestaanszekerheid in de toe-
komst.

ProjectleiderMarkOleKarbo-
loiszelfeen Masai, dieinNairobi
heeft gestudeerd. Later dit jaar
zalhijoptraditionele Masai- wij-
ze trouwen. De vijfkoeien die de
bruidegom aan zijn schoonvader
moet schenken zijn al uitge-
zocht. Het is nietecht een bruid-
sprijs, hetbetekent meerhetbe-
zegelen van een contract tussen
tweefamilies, legt hij uit.

KOE TERUGGEBRACHT
Het stemt hem zeer tevreden

dathet heleprojectnu in Masai-

handen is. Twee jaargeleden is
het project overgedragen. Bui-
tenstaanders zijn hier niet lan-
gernodig.Deregering inNairobi
voerde vroeger een beleid van
"ontwikkeling van bovenaf.
Maar we hebbenhiereen project
waarin de mensen zelf deelne-
men, zegt de projectleider. "Als
er eenkoe wegloopt uitons veef-
okbedrijfwordt het dieraltijd te-
ruggebracht. Want de mensen
beschouwen dit project als iets
van henzelf.

We hebben alleen een klein
duwtje van buitenaf nodig, be-
toogt Ole Karbolo, en dan kun-
nen we het verder zelfwel af.De
Nederlandse bezoekers
constateren metinstemmingdat
alles in goede staat verkeert.
Maarhetprojectkan zichzelfnog
niet bedruipen. Als er een nieu-
we auto of nieuwe machine- on-
derdelen nodig zijn,kan die aan-
schafnietuiteigen middelen be-
taald worden.

Het analfabetisme in deze
streek is zeer hoog, hoewel de
nieuwe dorpsschool inmiddels
toch 150 leerlingen telt. "Maar
we hebben slechts achttienmeis-
jes,zegt deonderwijzeres. Jonge
meisjes komen soms wel, maar
na hun besnijdenis worden ze
uitgehuwelijkt enkomen ze niet
meer naar school".

Landbouw vinden deMasaiei-
genlijk beneden hun stand.
Maar nadateen deelvan devees-

tapel verloren was gegaan in de
grote droogte van 1984, begin-
nen sommigen toch veldjes van
mais, cassave en bonen aan te
leggen. Vanouds meten Masai
hun rijkdom aan macht in aan-
tallenvee. "Weproberen nute la-
ten zien dateenkleinere veesta-
pel produktiever kan zijn en
meer melk levert". Daartoe
dient het veeveredelings- be-
drijf, waar de Masai ook dieren
kunnenkopen om hunveestapel
teverbeteren. Ookkunnen ze ge-
bruik maken van de diensten
van een voorlichtings- centrum,
eenrondreizend veearts en van
ontsmettings- baden voor hun
vee.

Prijzen vastgelegd
ta Ecuador

QUITO — De Ecuadoraanse
overheid heeft vaste prijzen be-
paald voor 32 dagelijkse le-
erbehoeften. Tegelijkertijd
Werd de oorlog verklaard aan de
speculanten die de prijzen de af-
gelopen tijd fors verhoogdnebben.
, "e minister van Binnen-
landse Zaken, Heinz jVïoeller,
Presenteerde delijst met32 arti-
kelen, dievanaf hedenvoor de-
zelfde prijs als in december ver-
kocht moeten worden.
„ De prijzen in Ecuador stegen
,°.rs na de laatstepresidents- ver-
bezingen, toen de sociaal- demo-
raat Rodrigo Börja samen met

linkseAbdalaßuca-
£am de meeste stemmen.haalde.

strijdenop 8meiom de uitein-delijke overwinning.
De nieuwe vatsgestelde prij-

zen zijn oa: 28 sucre voor een
Pond suiker inplaats van de hui-
dige prijs van 35 sucre en 48 Su-
cre voor een litermelk in plaatsyan 60 zoals nu het geval is.
endere artikelen die onder de
nieuwe prijswet vallen zijnolie,
riJst, meel, eieren, aardappelenen bonen.

De ministerweersprak dat het
vaststellen van prijzen tegen-
gesteld zou zijn aan de vrije-

van president Le-on Pebres Cordero. Het is eenba-
sis-voorwaarde om het vrije
jnarkt systeem te kunnen laten
'nnctioneren. Zokan eenredelij-
?e. winstmarge gehandhaafdbijven en speculatie voorko-men, aldus Moeller.

ATHENE - Sheikh Abdul
Hamid Sayeh, voorzitter van de
PalestijnseNationaleRaad(par-
lement in ballingschap) is één
van demensen diedeelzounemen
aan deboottocht naar Israël. De
PLO was van plan maandagPa-
lestijnse ballingen tezamen met
tweehonderd waarnemers en
journalistenvan Athene over te
vliegen naar Cyprus om aan
boord tegaan voor dereis naar de
IsraëlischehavenstadHaifa. Met
de actie wil dePLO trachten in-
ternationale solidariteit op te
wekken metdenegen weken oude
opstand in de bezette gebieden.
De reis ging niet doorna een ont-
ploffing op de veerboot. De PLO
heeft aangekondigd een andere
bootte hurenom dereisalsnoguit
te voeren.

"Lotsverbondenheid" Maghreb landen
Tunesië, Algerije en Libië
Willen Noordafrikaanse eenheid

TUNIS —Tunesië, Algerije
Q Libië willenvaart zetten

deoprichting van een
Poot verbondvanNoordafri--saanse staten. PresidentZine
*'. 1Abidine Ben Ali van Tune-
®,e > zijn Algerijnse ambtge-
nootChadliBenjediden deLi-
plBche leider Muammar Al-
J^ddafi hebben
j"*» wilskracht onderstreept
°m te werken aan het tot
standkomen van deNoordaf-
**aanse eenheid, die in de

Woorden van de Algerijnse
President "onze solidariteit

andere verbondenn regionale gemeenschap-enmoetversterken".

g.Dedrie leiderswaren in Sakiet
Youssefter gelegenheidvan

jO 30ste verjaardag van het
,j,ranse bombardement op deze

grensstad. Sakiet
, endetijdens de Algerijnse oor-

-8 alsbasis voor het Algerijnse
J~*tettegen deFraïsïücolonialeJacht. Op 8 febnfri %58jverd
j
e stad door de %rlpseuchtmacht gebombard«jß.
j in hun redevoeringefflßgden
>~e leiders de nad&vjPfP de
'otsverbondenheid'Mfflffiilan-
Jayan de "Maghreb"(dWran-e> uithetArabischafgeleide, be-
aming voor NoorcUMrika ten

gosten van EgypteV'Treiïdent
i ?nAli vanTunesië noemde Sa-
té^ net "symbool TWHSÓlidari-at\t en gemeenschappelijke

tussen zijn land en Alge-

rije. Hij onderstreepte de specta-
culaire verbetering van de on-
derlinge betrekkingen sinds het
"broederschaps- verdrag" van
1983tussen Tunesië, Algerije en
Mauritanië.

Volgens Ben Ali is de op-
richting van een groot Nöordaf-
rikaans verbond dringend gebo-
den om de "interne en externe
uitdagingen" het hoofd te kun-
nen bieden. Alle vijf Maghreb-
landen moeten er deel van uit-
maken. Tunesiëwil datzowelLi-
bië als Marokkozich bij het broe-
derschaps- akkoordaansluit. Al-
gerijewil eveneensLibiè alsver-
dragspartner. In een vraagge-
sprek met de Washington Post
lietChadli onlangswetendathij
voor toetreding van Libië is om
dat land te "neutraliseren". Als
men Tripoli buiten het verdrag
houdt, zou Gaddafi wel eens een
"pact met de duivel (de Sovjetu-
nie)" kunnen sluiten, aldus de
Algerijnse president.

Algiers heeft zich evenwel tot
nu toe verzettegen detoetreding
van Marokko. Algerije staataan
dekant van hetFrente Polisario
in hetconflict met Marokko over
de westelijke Sahara. Libië wil
net als TunesiëMarokko wel bij
deregionale eenheid betrekken.
Aanvankelijk steunde Tripoli
het Polisario- front. In 1984
kwam echter een einde aan. Li-
bië sloot toeii.mjet Marokko een
verdrag over dïnLibisch-Marok-
kaanse unie.

De Algerijnsepresident roem

de de samenwerking met Tune-sië en sprak zich uit voor deNoordafrikaanse eenheid."Maghreb wil geen pact zijn dattegen wie dan ook gericht is,
maar is juistbedoeld om onze so-lidariteit tegenover andere ver-bonden en regionale ge-
meenschappen te versterken".
De president voegde er echter
aan toe dat de eenheid "stapje
voor stapje" tot stand moet
komen.

De Libische leider, die men
aanvankelijk niet had verwacht
op deherdenkings- plechtigheid
in Sakiet, onderstreepte op-
nieuw denoodzaakvan algehele
Arabische eenheid. Kolonel Al-
Gaddafi was vorige week naar
Tunesië gegaan om op hoog ni-
veau besprekingen te voeren
over de Noordafrikaanse een-
heid. In het weekeinde was hij
onverwacht in Algiers aangeko-
men om met president Chadli
Benjedid van gedachten te wis-
selen overhetplan devijfNoord-
afrikaanse landen in een ver-
bond onder te brengen. Volgens
deLibische leiderkunnen delan-
den van de Maghreb vooruit lo-
pen op de eenheid die naar zijn
mening binnen de gehele Ara-
bische wereld gestalte moetkrij-
gen. "Het kolonialisme is niet
dood, de Arabische wereld moet
haarrangen sluiten en zichvere-
nigen om niet meer de dood-
sangstvankolonisatie te hoeven
ondergaan", aldusAl- Gaddafiin
Sakiet.

'Ontwikkeling betekent verandering die wijzelfwillen'
Kenyaanse regering kijkt neer op Masai die
aansluiting bij nieuwe tijden gemist hebben
ILKERIN,KENYAt- "Ont-

wikkeling betekent verande-
ring die wij zelf willen3*, be-
toogt Mark Ole Kafbolo, lei-
dervan een project, datde so-
ciaal- economische ont-
wikkeling van de Masai wil
bevorderen. Dit sterkaanzijn
tradities gehechteherder-
svolk woont in het zuidwes-
ten van Kenya en het aan-
Brenzende deelvan Tanzania.

Ons project gaat uit van
Wensen en prioriteiten die de
Mensen hier opstellen. Ze
moeten zelf beslissen of zij
eerst een school willen, een
°ntsmettingsbad voor hun
£cc, ofeen kliniekje. Met dezebenadering, die is gebaseerd
°P participatie van de bevol-king, lopenwe eenbeetje voor
°P het beleid van de rege-
ring".

Datkan de district- commissi-oner, de vertegenwoordiger van
«e centrale regering, niet over
zijn kant laten gaan. Vanoudskomt inKenya alle wijsheid uit
Nairobi. Dus wil decommissaris
Zljn Nederlandse gasten, onderwie minister Piet Bukman van
°ntwikkelings- samenwerking,
goed duidelijk maken dat in het
wijze beleid van de Kenyaanse
regering altijd al was voorziendat de bevolking zelfbetrokken
"noestworden bij ontwikkelings-
projecten.

Later, als Mark Ole Karbolo

rondleidt langs de water- reser-
voirs, dekuddes, de leerlooierij,
de schooltjes en kliniekjes, wor-
den de achtergronden van deze— overigens uiterst beleefde —woordenwisseling watduidelijk.
De Masai, een trots volk van
veehouders, worden steeds meer
in het defensief gedrongen. In
vroeger eeuwen werden zij ge-
vreesd door hun buurvolkeren,
maar in de negentiende eeuw
zijn hun gelederen sterk uitge-
dunddoorrunderpest enpokken,
droogte en hongersnood. Onder
ietBrits koloniaal bewind wer-
den de Masai in reservaten ge-
dwongen. En nu zien ze hun wei-
degrondendooroprukkende boe-
ren, diesteeds meergrond incul-
tuur brengen, en door de
wildparken, die omwille van het
toerisme door de Kenyaanse
overheid worden beschermd.

Zeven personen
gedood bij
auto-ongeluk
in Argentinië

BUENOS AIRES — Zeven
personen van een familie kwa-
men om het leven bij een auto-
ongelukin debuurt van Salta in
het noordwesten van Argenti-
nië. Het ongeluk gebeurde toen
een auto tegen een vrachtwagen
reed. Twee overlevenden zijn
zwaar gewond.

In de badplaats Villa Gesell
kwamen vijf verwanten om door
een gaslek.De familiewas opva-
kantie in de plaats. Het gaslek
trad opin een gebouwwaar twee
dagen eerder een echtpaar door
dezelfde oorzaak om het leven
kwam. Het gas zou ontsnapt zijn
aan de geiser die voor warm wa-
ter in debadruimte zorgt.

APPLAUS
Project- medewerker John

leidt rond dekraal van zijn va-
der. Binnen deze omheining
wordt 's nachtshetveebijeen ge-
dreven. In de hut met een vloer
van koemest en muren van tak-
ken en mest is het eerste vertrek
bestemdvoor dekalveren. In het
tweede vertrek is aan weerszij-
denvan devuurplaats debedstee
voor de man en voor de vrouw.
Voor oudere kinderen wordteen
eigen hut gebouwd. Zelf woont
John nu met zijn twee vrouwen
ineen stenenhuisbij hetproject-
centrum. Ook hij is volgens Ma-
sai-gebruiken getrouwd.

Als minister Bukman de ver-
zamelde Masai- gemeenschap

dankt voor hun gastvrijheid en
voor hun welkomstdansen, geeft
de district- commissioner aan
wanneerer geklaptdientte wor-
den. Maar op een punt klinkt er
spontaan applaus: als de tolk
Bukmans waardering heeft
overgebracht omdat de Masai
hun bezoekers iets van hun cul-
tureletradities hebbenwillen la-
ten zien.

Nog nooit is hiereen minister

op bezoek geweest, zegt Mark
OleKarbolo later. "Het zou goed
zijn als de Nederlandse minister
aan president Moi vertelt over
ons project. Dan komt er
misschien ook nog eens een Ke-
nyaanse minister".

Want al willendeMasaigraag
zonderbetwetersvanbuiten hun
zaken regelen, zonder hulp van
buiten is er toch weinig toe-
komst.

Palestijnse jongeren levend begraven
PLO-leider dreigt met acties tegen
Israël na bomaanslag op schip

KUWAYT — PLO- leider
Yasir Arafat heeft vandaag
gedreigd met acties tegen Is-
raël uit wraak voor de aan-
slagin Cyprus opeen door de
Palestijnse bevrydings- orga-
nisatie gecharterd schip. De
PLO wilde met het vaartuig
106 gedeporteerde Palestij-
nen symbolisch terugbren-
gen naar Israel.

De Cyprische regering heeft
de aanslagen van de afgelopen
dagen krachtig veroordeeld.
Volgens Nicosiagaathetom"on-
aanvaardbareen ontoelaatbare"
acties. De Cyprische veilig-
heidsdienst is een onderzoek be-
gonnen naar de "dood van drie
buitenlanders op 14 februari en
deexplosie aan boord van de Sol
Phyrne op 15 februari", aldus
eenregerings- woordvoerder.

Debomexplosie opdeveerboot
Sol Phyrne in de Cyprische ha-

venstad Limmassol was volgens
Arafat hetwerkvan IsraëLsiche
agenten. Ook deaanslag op een
auto metdrie hogePLO- functio-
narissen was volgens de PLO-
leider uitgevoerd door de Mos-
sad. "Als deMossad denktop elk
ogenblik onze heldentekunnen
vermoorden, zouhij zichmoeten
bedenken dat onze arm lang is.
De, jMossadzou meer danwie ook
moeten weten dat wij ze te pak-
ken kunnen nemen waar en
Wanneer wij maar willen".

CAIRO OVEREENKOMST
Arafat scheen met zijn uitla-

tingen terug te komen op de
Cairo- overeenkomst van 1986
toen dePLO beloofde geen mili-
taire operaties meer uit te voe-
ren tegen Israëlische doelenbui-
ten Israëlen debezette gebieden.
"Ons geduld heeft grenzen", al-
dus de PLO-voorman. "De ver-
klaring van Cairo is geen af-
spraak van één kant. De Israë-
liërs moeten beseffen dat het
zwaardvanterrorisme tweesnij-
dendis".

Arafat zei dat er maandag-
nacht een tweede aanval op de
SolPhyrne was ondernomen. Er
zou een brandbom op het schip
zijn afgeschoten waardoor er
brand uitbrak. De Cyprische au-
toriteitenhebben de aanval ont-
kend en ook omwonenden ver-
klaarden dat er maandagnacht
niets bijzonders was voorge-
vallen.

De leidervan dePLO zei dat de
tochtnaar Israël hoe danook zou
doorgaan. Hij zei dat er nog

steeds gezocht werd naar een
schip ter vervanging van de Sol
Phyrne. "Alleen tijdwerkt in ons
nadeel, aangezien vele van onze
gastenenvrienden inAthene die
wachten om uit te varen andere
verplichtingenhebben".

STAKING
In deGazastrook en opdewes-

telijke Jordaanoever hebbenPa-
lestijnse winkeliers hun deuren
vandaag dicht gehouden. Zij ga-
ven hiermee gehooraaneen zon-
dagverspreide stakings- oproep.

Premier Yitzhak Shamir van
Israël heeft maandagavond in
Rome tegen presidentFrancesco
Cossigavan Italiëgezegd dateen
nieuw Amerikaans plan tei
beëindiging van de onlusten in
de bezette gebieden interessant
is en enkelenuttige denkbeelden
bevat. Hij herhaalde evenwel
dat een internationale vredes-
conferentie voor het Midden-
Oosten niet in Israels belang
was.Colombiaanse

oppositieleider
gedood bij
vliegtuigongeluk

MEDELLIN—Senator J.E-
milio Valderrama, een van de
leiders van de Conservatieve
Partij van Colombia, isbij een
vliegtuig- ongeluk om het le-
ven gekomen.

Valderrama vloog, in ge-
zelschap van andere oppositie-
leiders, in een helicopter van de
lokale maatschappij Helicol.
Toendepilootwilde landenop de
patio van een school in Granada,
op 50km van Medellin,stortte de
helikopter neer. Een van de ro-
tor- bladen van de helikopter
kwam tegen de muur van de
school enbrak af, aldus de dienst
burgerlijke luchtvaart in Bogo-
ta. Dehelikopter tolde om zijnas
en stortte ter aarde. De andere
drie oppositie- leiders en een
journalistbrachten heter levend
af, zij het met zware verwondin-
gen. De piloot bleefongedeerd.

Valderrama werd per ambu-
lance overgebracht naar Medel-
lin, maar stierf twee uur nadien
in het ziekenhuis. Het bezoek
aan Granada maakte onderdeel
uit van de verkiezings- campag-
ne, waarbij Valderrama negen
steden in het districtAntioquai
bezocht om dekandidaten voor
deburgemeesters- zetels te steu-
nen. De burgemeesters- verkie-
zingenvinden 13 maartplaats.

LEVENDBEGRAVEN
President Cossiga heeft aan

Shamir de "ernstige bezorgd-
heid" van het Italiaanse volk
overgebrachtover detoestand in
de bezette gebieden.

In Rome gevraagd naar zijn
mening over het bericht dat tij-
dens de onlusten op de bezette
westoeverArabische jongeluile-
vend werden begraven, zei Sha-
mirdat uitwassentijdens onlus-
ten nu eenmaal voorvallen. Vol-
gens de Israëlische televisie zijn
er twee militairen gearresteerd
in verband met deaffaire.

Spaanse politie rolt
drugsbende op

BARCELONA —De Spaanse
politie heeft een bende opgerold
diebestaat uiteen Chileen, een
Colombiaan en drie Spanjaar-
den, die zich bezighield met het
vervoer van cocaine van Colom-
bia naar Spanje.

Bij de arrestatie werd 4,3 kilo
cocaine in beslag genomen als-
mede een pistool, voorwerpen
waarin cocaine gesmokkeldkan
worden, 3.500 dollars envreemd
geld.

Werving onderkiezers in het buitenland

Binnenlandse Zaken betreurt
deel brief NRC-Handelsblad

DEN HAAG — De Neder-
landse staatssecretaris De
Graaff- Nauta van Binnen-
landse Zakenheeft de directie
van NRC- Handelsblad ken-
baar gemaakt dat zij een
zinsnede in een wervende
brief van het bedrijf aan po-
tentiële abonnees onder Ne-
derlandse kiesgerechtigden
in hetbuitenland(waaronder
de Nederlandse Antillen en
Aruba) betreurt. NRC- Han-
delsblad benaderde de Ne-
derlandse kiesgerechtigden
over degrens ondermeer metde constatering: "U hebt ge-
kozen, we bevelen u aan om
een abonnement op onzekrant te nemen als u verder
over Nederland geïnfor-
meerd wilt worden".

Daarmee werd tenonrechte de
suggestie gewekt dat het gehei-
me karakter van de stemming
geschonden zou zijn, zo signa-
leert de staatssecretaris in
antwoordop schriftelijke vragen
van dekamerleden Eversdijk en
Van den Burg (beiden CDA).

NRC- Handelsblad kon niet we-
ten of de kiesgerechtigde al dan
niet daadwerkelijkzijnstem had
uitgebracht.

De NRC kwam aan namen en
adressen van Nederlandse kies-gerechtigden in het buitenland
door bij een aantal gemeenten
die gegevens op te vragen. Datwerd gerechtvaardigd met een
beroep op artikelD-5, tweede lid
van dekieswet: "Hetkiezers-re-
gister is tegen betaling derkos-
ten geheel of gedeeltelijk in af-
schriftverkrijgbaar".

Regelmatig hebben gemeen-
ten aanvragenvan deze aardvan
de hand gewezen als werd ver-
moed dater commerciële belan-
gen in het geding waren. "Het is
ook om dezereden datenkele ge-
meenten het verzoek van NRC-
Handelsblad niet hebben willen
inwilligen", aldus de staatsse-
cretaris. Overigens betwijfelt zij
of dekieswet voldoende gronden
biedt voor dieafwijzing.

Vanuit het oogpunt van be-
schermingvan privacy van de
burger vindt de regering hel
echter onjuist dat deze praktij-
ken kunnen voorkomen. Bij de
herzieningvan de kieswet -de
schriftelijke voorbereiding van
deplenaire behandelingervan is
een eind gevorderd- wordt dil
recht opafschrift van hetkiesre-
gister dan ook geschrapt uit de
wet.
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ECO-NOTEN
DANKZIJDE toeneming van de
export en het toerisme is het
overschot op de lopende reke-
ning van de betalings- balans
van Zuidkorea vorig jaarruim
verdubbeld. Hetsurplusbedroeg
vorig jaar 9.8 miljard dollar te-
gen4,6 miljarddollarin 1986.De
export groeide met 36,2 procent
tot 46,2 miljard dollar en de im-
port nam toe met bijna dertig
procent tot38,5 miljard dollar.
WERKNEMERS in de Sovjetu-
nie ontvangen hun lonen te laat
omdat destaatkrap bij kas zit,zo
heeft het hoofd van de afdeling
Geldcirculatie van deRussische
staatsbank gezegd. Hij schrijft
de vertragingen bij de uitbeta-
lingen enerzijds toe aan de
loonsverhogingen en anderzijds
aan hetmatige functioneren van
de staatsindustrie, die veelal
niet kan voldoen aan de plancij-
fers.

DE AMERIKAANSE dochter-
onderneming van het Canadese
telecommunicatie- concern Mi-
telheefteen intentie- verklaring
ondertekend met General
Electric voor deoverneming van
RCA Telephone Systems Busi-
ness. Door deze transactie hoopt
Mitel de distributie- mogelijkhe-
den in de VS te vergroten. Mitel
enRC A zijnbeidevooral actiefin
de verkoop van bedrijfs- tele-
foon- installaties.

BANK OF THE WEST, deAme'
rikaanse dochter van Banque
Nationale de Paris, wil Westa-
merica Bancorp in Californië
overnemen voor 18,375 dollar
peraandeel ofintotaal circa hon-
derd miljoen dollar.

ECO-NOTEN
TEXAS AIR heeft in het vierdekwartaal van vorig jaareen ge-
consolideerd verlies geleden van
265,6miljoen dollar.Hetverlies
uit lopende bedrijfsvoering be-
droeg 82,1 miljoen dollar. Over
geheel 1987 leed deAmerikaan-
se luchtvaart- maatschappij een
geconsolideerdverlies van 466,1
miljoen dollar. Wel werd er een
bedrijfswinst geboekt van 143,9
miljoen dollar.De omzet bedroeg
8,48 miljard dollar.
BLACK & DECKER heeft zijn
overnemingsbod op AmericanStandard verhoogd tot 65 dollar
per aandeel. Eerder bood het
Amerikaanse conglomeraat, dat
vooral bekend is als ge-
reedschaps- fabrikant, 56 dollar
per aandeel. American Stan-dard, actief op het terrein van
air- conditioning, heeft nog niet
gereageerdop het verhoogd bod.

DE REGERING van Taiwan
heeft ingestemd mettwee orders
van de Nationale luchtvaart-
maatschappij, China Airlines,
bij de Amerikaanse vliegtuig-
bouwers Boeing en McDonnell
Douglas. Bij Boeing worden vijf
toestellen van het type 747-400
alsmede een vracht- vliegtuig
besteld, waarmee inclusiefre-
serve- onderdelen en Instructie
een bedragvan circa800 miljoen
dollar is gemoeid. Van McDon-
nell wil Taiwan vier toestellen
van hettype MD-11 kopen. Een
prijs werd nietbekendgemaakt.

DE AMERIKAANSE oliegigant
Exxon is van plan circa600 mil-
joen dollar aan teveel uitgekeer-
de betalingen terug te vragen
van de Royalty- eigenaren van
een Texaans olieveld. Exxon is
door de Amerikaanse regering
veroordeeld totbetaling van een
schadevergoeding van 2,1 mil-
jard dollar wegens berekening
van te hoge prijzen voor olie uithet Texaanse veld in de jarenze-
ventig. Onder de Royalty- ei-
genaren, die de dupe dreigen te
worden van Exxons schending
van het prijs- regulerings- sys-
teem, bevinden zich behalve on-
dernemingen ook scholen, lief-
dadigheids- instellingen en ge-
wone burgers.

HET WESTDUITSE chemiecon-
cern BASF investeertruim hon-
derd miljoenmark innieuwe in-
stallaties voor de aanmaak va»
vitamineB2(riboflavine) enB3
(nicotinezuur). Met deze nieuwe
investeringen op het fa'
brieksterrein in Ludwigshafdl
versterkthetconcernzijnpositie
als vitamine- producent.

OOK FORD MOTOR COMPA-
NYzal deprijzenvoorpersonen-
wagens in het modeljaar 1988
nietverhogen. Hetconcern volg*
hiermeehetvoorbeeldvan Gene-
ral Motors en Chrysler diereeds
een prijs- bevriezing hadden
aangekondigd.

I GEVRAAGD:

ADMINISTRATIEF
MEDEWERKER/STER

Schriftelijke sollicitaties te richten Postbus
2036, Willemstad, Curacao.

J Voor een onzer stafleden vragen wij

TE HUUR
EEN ONGEMEUBILEERD

WOONHUIS
met 3 slaapkamers in een rustige buurt.

Van Dien^Co Accountants
Pietermaai 20A
Telefoon: 613244 tijdens kantooruren
(dhr.R.M.teWelscher)

mm——mmmm—mmm-mÊ—mmr—

ANTHONY I
VEDER iE&
& Co. N.V. <#4ïWij gaan door! ¥j^fe

PAKKETTEN naar*^^~NEDERLAND
* Luchtvracht per K.LM.
* 3.50/kg, minimaal ’. 45.-
-* mcl. verzekeringen douanekosten
* voor meer informatie IfSJVÏTEL.: 614700 f»^

BANKETBAKKER I
Vereisten:— Diploma Banketbakker of gelijkwaardige oplei-

ding.— Leiding kunnen geven.— Minstens 5 jaarervaring als banketbakker.
Uw schriftelijke sollicitatie met pasfoto te richten aan hetbureau van dit blad onder de titel sollicitatie banketbakker Ino. 614, Curagao. I

|& A rfe^M Een lieve trouwe vriend,
Ir' LA Z^T vindt Uin het dierenasiel
A^ l l /i^nl^ Parera.

*^i^öii^yC&W^ Kom eens langs!

COLLEGECYCLUS "DE ANTILLIAANSE LITERATUUR
IN WIJDER PERSPECTIEF"

De UNA organiseert, in samenwerking met het ILA en het CCC en metfinanciëlesteun van Sticusaeen door

PROF. DR JJ.OVERSTEEGEN
verzorgde collegecyclus, getiteld

"DE STOEP ALS KATALYSATOR"
Prot. Oversteegen, hoogleraarTheoretische literatuurwetenschapaan de
Rijksuniversiteit Utrecht, zal daarbij de betekenis van ditAntilliaanse Tijd-
schrift behandelen. Er worden een negental colleges gegeven, te begin-
nen op donderdag 18februari en vervolgens op maandag 22 februari,
dinsdag 23 februari, donderdag 25februari, maandag29 februari, dinsdag
1 maart, donderdag 3 maart, maandag 7 maart en dinsdag 8 maart.
De colleges vinden plaats van 16:00-18:00uur in het Mediacentrum.
Het inschrijfgeld, tevoldoen bij deReproduktiekamer, tussen 07:30-16:00
uur bedraagt Na/1.25.- waarvoor ook een Reader beschikbaarzal zijn.

De Rector-magnif icus UNA
Mr.drs. Alex Reinders. IIUJJ I |Ll|

Urivwaldat Nashonal dl Antia J
Universiteit vande NederlandseAntillen
University of the Netherlands Antilles
Universidad dé las Anrjllas NeertandesasI ■

mi\^ Al,es 0f) hot9eb!eel van

yl bevestigingsmaterialen
en gereedschappen.

I flwfl fin
j ■ -^ ft jJ^JM ''"^^StP^BV^Mp

CARIBBEAN FASTENERS N.V.
INDUSTRIETERREIN (achter Maduro Plaza)

TELEFOON 76227 - TELEX 3408
Ookopzaterdag GEOPENDvan 3.30-12.00uur.

DESKUNDIGE SERVICE, _,„„ X^\
ALS VANOUDS
Het verzekeringswezen is dynamisch en heeft kijk op de (.-J] =i JW :]jjl X Jp Jl t Fl-I
toekomst. Onze buitendienst begeleidt en adviseert in uw ËlliPï lIIIEÖP^ i -Mbelang dagelijks uw agent in tech- ?m"'nische problemen. Raadpleeg uw rATIIII lïïïÊÏr 't > *agent. Hij is onafhankelijk. Hij kA I All tèfcEE' jj. r
weet voor u zeker de juiste kombi- IrllUlll Pplll s
natie van verzekeringen. ( *P^ jL. V A

Nationale Nederlanden f^g "^^*"*"-UJ]Jjj^r^^ JÈÊ

* ■ .« ! --—* Ja

Stroomonderbreking
Veel werkzaamheden kunnen wij voor U uitvoe-
ren zonder U te storen, doch ditmaal moeten wij
de stroomvoorziening onderbreken op:
* Woensdag 17februari 1988

vanaf 09.00 t/m 15.00uur.
* Tomatiweg en omgeving, Bereheinweg en omgeving,

Bembeweg, gedeelteKomkommerweg, gedeelte Indju-
weg (vanaf Tomatiweg tot Schubappelweg),Rozenburg
enomgeving.

ïgïKODELA^

Traha pabo, ora bo pidié manera bo keréL.ku
kualke vn di nos diesinku "topping" nan favorito.

PLUS GRATIS!
*2 - siise di nos delisioso -**^i

'garlic bread". Pingel
★Un Pepsi-Cola regular mÏU¥»

E REFRESKO NUMBER 1 di Korsou!

djaluna - djabierne IP€P9J
11.30 a.m. - 2.30 p.m. [^Ü^l-

( ' ■ >
Twee sterren stralen /7 /-A " _
voor (/ va/? de /v/sf fjLLGAIG
met een aanbieding van Rice Cookers

Knip twee sterren van 2 pakkenrijst, breng zebij Mensing Agencies/ óh* Ql nVv óS^È- Zeelandia 2-en U ontvangt voor de helft van de prijs * / Q vl\f If. A V \ftl
een rice cooker (2 maten) / t^Löj i[L\y /PW

De normaleprijs is ’.lOO.- Voor Unu slechts ’.49.- / /r' [ Myy Slk , VI, ,Jj
De automatische rice cooker is er in verschillende kleuren. * ~~—*—^Jf' j^tei^! ï
Alesie rijst, bereid in dezerice cookers smaakt zo JjÊ fc^fcv Vheerlijk, dat jeer geen genoeg van krijgt!
Alesie rijst plakt niet en is lekkerkorrelig. _.ii^^|B^_
Beide rice cookers zijn automatisch. /£ gS>ï»Z!i^^M^ B\
Als de rijst klaar is, slaat de rice cooker auto- -.— H 4matisch af en als de temperatuur daalt, slaat M m **ÊÊÊËËËÊÊÈfÊO* \Mhij weer aan, dusderijst blijft op goedetempe-^^^^^-^^^ rn^^k BJ
ratuur. i **>,^«*i^'.MM»»*!ge^ |B^^
Ook een restje rijst kunt U in dezerice cooker
opwarmen doorstoom.
Alesie rijst blijftkorrelig en rul.
Daarom wilt U zeker nóg een
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AGENDA BONAIRE

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

LANDFILL Ie Lagoen: maandagt/m vrijdagvan 07.00-16.00 uur; zaterdag 08.00-12.00uw;zondag gesloten.

OPENBARE BIBLIOTHEEK(openingstijden voor hetpubliek)
maandag en donderdag van 14.00-18.00uur; dinsdag en vrijdag van 08.00-12.00/1400-17.00 uur;zaterdag van 10.00-12.00uur)
(openingstijden voor lezers)
*oensdag van 14.00-19.00uur.
POSTSLUITING: maandag t/m vrijdag
ingetekende stukken 15.45 uur; gewonestukken 16.30uur.
SERVICE CLUBSkiwanis: donderdagavond 19.30uur - HotelBonaire.
Lions: informatie E. Felipa,tel.: 8546/8238.Round Table: elke tweede maandag -Buurtcentrum Terra Corra.Rotary: woensdag 12.00uur-HotelBonaire.
BESTUURSKANTOOR EN BEVOLKING:08.00-12.00/14.00-15.30uur loketten geo-
pend.

MUZIEKBIBLIOTHEEK: voor bezichtiging""ervan gelieve contactoptenemen met de"eerRudy Bedacht, NoordNikiboko 194.

POLITIECLUB (Weg naar Willemstoren):
9*opend opvrijdag van 20.00-24.00uur; za-"erdagvan 12.00-24.00uur.
SPREEKUUR(gezaghebber): elke donder-dag van 09.00-11.00 uur op het Be-«uurskantoor, Kralendijk; laatste donder--2*9 van de maand van 10.00-12.00 uur teRincon.

KOKOLISHI (tel.: 8198): verzameling Bo-naireaanse schelpen en koraal; open vanuinsdag t/m vrijdag van 10.00-12.30 uur -Kaya NikibokoZuid 3.
LVV: openingstijden slachthuis maan-de,t/m woensdagvan07.00-12.00/13.00--'o-OO uur en donderdag en vrijdag vanueoo-l 1.00/11.30-14.30uur.

KERKDIENSTENBUH Bernarduskerk Kralendjjk:
pagelijks 18.45uur; zondag 08.30 en 19.00uur. "Coromotokerk Antriol:dagelijks 19.30 uur; zondag 09.00 en 18.00uur
LudovicuskerkRincon:
uagelijks, ookzondag, 19.30uur.

KLACHTENBEZORGING doorgeven
J*1»mevr. A. Wong- Loi- Sing,Kaya
Cacique 4.

Stadion uitverkocht
Maar 450kaarten
voor PSV-aanhang

EINDHOVEN — Slechts*50 supporters van PSV zul-
{®ö directgetuige zijn van de

öordeaux -PSV.
De leiding van de Franse clubwil niet meer toegangsbewijzennaar Eindhoven sturen, omdatbet stadion al bijna uitverkocht

|8- Het stadionvan Girondins de
Bordeaux heeft een capaciteitvan 50.000 toeschouwers.

PSV heeft de Franse
landskampioen volgens com-
mercieel manager Ploegsma di-verse malenverzochtmeerkaar-
ten te geven. "Met veel moeite"ebben we 450 plaatsbewijzen
gekregen. Ze zijn in Bordeaux
fteel star. Ikben bang dat dithet
Maximum is. We hebbende Uefa
lngeschakeld, maardieheeftons
niet kunnen helpen." Voor het
bijwonen van Bordeaux -PSV,
het eerste duel in dekwartfina-
'esvan het Europese bekertoer-
nooi der landskampioenen, had-denzich viade supportersvereni-
gtogvanPSV circa 800personen
aangemeld.

VS zijn medeverantwoordelijk
Drugsbestrijding centraal tijdens
bezoek Reagan aan Mexico
, MAZATLAN — Het korte
"ezoek dat president Ronald
Keagan van de VS zaterdagaa» zyn Mexicaanse ambtge-
noot Miguel de la Madrid
°eeft gebracht, stond hoofd-
zakelijk in het teken van
?r «gs- bestrijding. Reagan
««eft deMexicanengevraagd

meer in te spannen voortte strijd tegen deverdovende
De la Madrid

Antwoordde daar echter op
Qat de verantwoordelijkheidv°orhet drugs-probleem niet
aUeen bij de producerende
pnden ligt maar ook bij de
Jolden waar verdovende
{^adelen worden gebuikt."°kaan hetgebruikdientiets
«edaan te worden.De twee presidenten spraken,ngeveer zes uur met elkaar inac havenstad Mazatlan tijdens

*JET VERHOOGDE bod van deanadese Campeau op de Ame-g'KaanseFederaredDepartment
tores is zonder succes gebleven.
nlangs verhoogde het detail-
andels- en onroerend- goedbe-

r^J fzijnbod van 47 tot 61 dollarj r̂ aandeel, maar dat bod gold
JPaarslechtstot afgelopenzater-
dagmiddag. Federared wilde al-een maarkwijt, dat het ook het

bod afwijst. Vermoedordt dat de strijd om de op vierl»grootste detailhandels-ketenvan deVSverder zal gaan.

de zesde en waarschijnlijk
laatste ontmoeting, in hun
ambtstermijn.

Reagan heeft erkend dat het
gebruiken van drugs in de VS
evenzeer deel uitmaakt van het
internationale narcotica- pro-
bleem als de produktie en het
verhandelen ervan. Dit ver-
klaarde minister van Buiten-
landse Zaken Bernardo Sepulve-
da. Hij noemde het aanvaarden
door de Amerikanen van deze
"medeverantwoordelijkheid"
een nieuwe ontwikkeling.

Tot nu toe stonden de Ameri-
kanen op hetstandpunt datMex-
ico veel te weinig doet aan de
drugshandel op zijn grondge-
bied. Mexicaanse functionaris-
sen hebben dezekritiek van de
hand gewezen en verweten op
hun beurt de Amerikanen niets
te doen aan het drugsprobleem.
Drugs is hoofdzakelijk een Ame-
rikaans probleem, zo werd ge-
zegd. Zolang deAmerikaanse be-
volking cocaine wil, zal de
drugshandel welig blijven
tieren.

Depresidenten sprakenvoorts
over de Mexicaanse buiten-
landse schuld, die met circa 100
miljard dollarop een na degroot-
ste in de Derde Wereld is. Ook
maakte Reagan van de gelegen-
heid gebruik om weer zijn
standpunt naar voren tebrengen
dat de contras in Nicaragua, in
hun strijd tegen de Sandinis-
tische regering, moeten worden
gesteund.

Vooralfeest langs de weg

Karnavalsstoet haalt het
niet bij andere jaren
KRALENDIJK — Hoewel

er ongetwijfeld stemming
was zondagmiddagin de stra-
ten van Kralendijk, was de
sfeer zoals dieeen week gele-
den was tijdens hetkinder-
carnaval, zeker niet aanwe-
zig. Dat zal ongetwijfeld ook
wel te maken hebben gehad
met de geringe deelname aan
deoptocht en derelatief wei-
nige muziek- groepen, die in
de optocht meededen. Ver-
schillende individuelen lie-
pen achter elkaar en waren
verstoken van muziek.De en-
kele groepen— er waren er
maarzeven—beschikten ook
niet alle over adekwate car-
navals- muziek, hetgeen toch
een vereiste is om de stem-
ming er in te brengen.

Opvallend is wel, datdecarna-
vals- stemming steeds meer op-
leeftbij dekijkers. Grote groepen
vormen zich op bepaalde plaat-
sen,zoalsvoor deABN, nabij Su-
percorner, voor Rendez Vous en
voor de Maduro'sBank. De voor-
bij trekkende optocht is slechts
een onderbreking van hetgeen
men zelfaanhetvieren is.Verge-
leken met andere jaren mag de
stemming Mi de kijkers — die

ook vaak verkleed gaan — ver-
hoogd zijn, de carnavals- stoet
zelf is geenfractie meer van het-
geen enkele jarengeleden aan
pracht, praalen grootte opstraat
werd gebracht.

Overigens bleken de vele
Amerikaanse en Canadese toe-
risten die momenteel op het ei-
land zijn, enorm enthousiast
over devrolijkheid en het plezier
tijdens het carnaval. Niet uitge-
praat raken zij ookover devrien-
delijkheid van de mensenen het
gemak waarmee iedereen in het
feestgewoel wordt meegetrok-
ken. Een complimentje ook voor
de politie, die de moeilijke taak
weer goed heeft verricht. Met
veel geduld en lankmoedigheid
worden de soms te diep in het
glaasje gekeken hebbende
feestvierders met zachte drang
uit de stoet gehaald. Helaas
moest ook eenmaal de wa-
penstok worden getrokken, het-
geen voor Rendez Vous — net
toen de stoet voorbij trok — wel
enigeconsternatiegaf,maarwat
onmiddellijk door het ingrijpen
van Benny Polis — in burger —indekiem werd gesmoord, zodat
het feest gewoon door kon gaan.

Carnaval

Bonaire

'88

Japan wordt in internationale
bankwezen steeds belangrijker

BAZEL — Japanneemt eensteeds grotereplaats in in hetinternationale bankwezen.Van september 1986 tot sep-
tember1987nam deinternati-onale krediet- verlening toe
met 714 miljard dollar en 55
procent van die toenemingkwam voor rekening van de
Japansebanken. Het aandeel
van deJapansebanken in het
internationale kredietwezen
kwam daarmeeop35procent,
zo schrijft debank voor inter-
nationale betalingen (BIB),
de"centrale bank decentrale
banken", in haar jongste
kwartaal- rapport.

De krediet- activiteitenvan de
Japanse banken zijnruim twee-
maalzo grootals dievan deAme-
rikaanse banken. Daarbij moet
welworden aangetekend dateen

grootdeelvan de groeivan depo-
sitievanJapaneen gevolg isvan
de toeneming van de krediet-
verlening aan eigen vestigin-
gen. Deze groei maakt ongeveer
45 procent uit van de totale toe-
neming van de Japanse krediet-
verlening. De kredietgroei tus-
sen de Japanse banken onder-
ling is toe te schrijven aan de zo-
genoemde "offshore- markt",
waar Japanse banken kunnen
concurreren met belasting- pa-
radijzen.

In de twaalfmaanden tot en
met septembervorig jaarnam de
internationale krediet- verle-
ning toe met 714,3 miljard tot
3,98 biljoen dollar, terwijl dever-
plichtingen van de banken ste-
gen met 739,6 miljard dollar tot
3,88 biljoen dollar. De Japanse
banken vergrootten hun kre-

diet- verlening met 389,5 mil-
jard tot 1,4 biljoen dollar en za-
gen hun verplichtingen stijgen
met393,9 miljardtot 1,36biljoen
dollar. Amerikaanse banken
vergrootten hunkredieten met
slechts 27 miljard dollar tot
629,7 miljard dollar, aldus de
818. Hun verplichtingen groei-
den met 46,1 miljard tot 626,8
miljard dollar.

De groei van de internationale
bank- activiteitenverliep vooral
snel in het derdekwartaal van
vorig jaar. In datkwartaal ste-
gen de vorderingen van de ban-
ken met 192,9 miljard dollar en
ook in die periode liepen de Ja-
panse bankenvoorop. Vooral in
hetfinanciëleverkeer tussen Ja-
pan aan de ene kant en
Hongkong en Singapore aan de
anderekant was het druk.

MUNCHEN — Het begin van
school- vakanties, stralend weer in
de bergen en sneeuw hebben van-
daag vele duizenden vakantiegan-
gersop weg naar de wintersport- ge-
bieden in de Alpen op de been ge-

bracht. Volgensdepolitiekroopop de
Westduitse autobaan tussen
MunchenenSalzburgeenfile van on-
geveer 150km lengte met slakke-
gangvoort in zuidelijkerichting.

*****

Metontsteltenis namen wij kennis van hetplot-
selinge heengaanvan onze collega

WINDA REGALES

Haarvoorbeeldige gedrag en haar vriendelijke,
opgewekte karakter zullen altijd in onze herin-
neringblijven.

Onze innigedeelneminggaatuit naarhaarfami-
lie en vrienden.

Winda, rust in vrede.

Direktie en Personeel
MENSING'S
CAMINADA.

Op 12februari-1988 is onverwachts van
ons heen gegaan onze liefhebbende
echtgenoot,vader,zoon,broerenoom,de kÉ*Mi
LOTHAR VAN EER B^piß

Mildredvan Eer -d'Aguiar " v
zijnkinderen: Mayra

Judith ï$k.
Clyde en echtgenote Arisely
Gina

Zijn vader: Willyvan Eer.
Zijn moeder:Mathilda van EerLo-a-Njoe
Broers enzusters: Hellen deFreitas en echtgenoot

Ninovan Eeren echtgenote
Cary van Eeren echtgenote
Henna Halleyen echtgenoot
Marcia van Eeren Jennyvan Eer.

Schoonmoeder: Corneliad'Aguiar-Barrow
Tantesen ooms, schoonbroers en schoonzusters, neefjes en
nichtjes en overige familie: van Eer, d'Aguiar,Lo-A-Njoe,
Ecury, Jarzagaray, Graaf, Peterson, de Freitas, van Brede
rode, Halley,Pigot, Stevens, Samuels,Arenas, Oduber,Ru-
may, Wolff, Everon, Alberto, Willems, Solognier, Heinze.
Zijncollega'svan American Airlines,vriendenenkennissen.
De begrafenis zal plaatsvinden woensdag 17februari 1988vanuit
de Protestantse kerk in Oranjestad naar de Protestantse beg-
raafplaats aan deBoerhaavestraat. Vanaftweeuur ishetstoffelijk
overschot opgebaard in deProtestantse kerk in Oranjestad.
Verzoeke geen bloemen, bij voorkeur donatiesaan de F A VI.
AgenciaFuneraria delPueblobetuigthaar innige deelnemingaan
defamilieleden van de overledene.
Aruba, 15februari 1988.

Koersen Centrale Bank
NOTERINGEN CENTRALE BANK VANDE NEDERLANDSEAN-
TILLEN GELDIG OP DINSDAG 16FEBRUARI 1988 EN TOT
NADER ORDER:

US DOLLAR 1.77 1.78 1.80
CAN DOLLAR 1.375 1.395 1.415
PND STERLING 3.035 3.09 3.15
N6DGLD 91.89 92.61 93.41
BOUVAR — — —ZUJ FRANCS 126.12 126.84 12764
FR FRANCS 29.48 30.58 3128DUITS6MAAK 10331 104.03 10483SURGLD — 100.07 10259ITUR€ 1.09 1.39 145ARRORIN 98.00 100.00 10020KOERSEN VAN DE OBLIGATIELENINGEN VAN DE NEDER-LANDSE ANTILLEN UITGEGEVEN DOOR HET DEPARTE-

-9.75% OBUGATI€L€NING€NP€R85/89 9963
o 5 OeUGfITI€L€NING€NP€fI86/90 10404* /° OBUGrTH€L€NING€NP€R 88/92 104.09SL t OBIJGfiTI€L€NING€N P€R 1988 100.16mÏS-~OBUGfIT'€^NING€N 1986P6R 1990 100.25"ï"lEVERENDEMENT OPALLE OBLIGATIELENIN-GEN BEDRAAGT 10.12%.

?,E.AAr,KOOFVAN OBLIGATIELENINGENKAN GESCHIEDENBIJ HET LOKALE BANKWEZEN.

s_

>^/^swßnco ,nDUSTR,BI DÊ vinHUKii
*lÉ jj^T^Br maakt de wisselkoers bekend

'^^^^^ van de BDLIVAR, geldig tot
WOENSDAG 10.30 uur

aankoop VERKOOP \Cash - Cheque
, ’.5.30 ’.5.50 ’.6,50
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1 v'V 1\JI) IToko V=y uïkertuintje,
1 een verhaal op zichzelf! 1
I <&> IKrijgt \±yebastiaan een klant voor zijn |

toonbank die2onsrundvleesbesteld. Toenzij |
het pakje stond af terekenen stond ze te hui- || len. "Waarom huilt U" vraagtonze Zebastiaan || geschrokken. "Ik huil" zo vertelt onzecliënte «

| "omdat voorzon klein stukkie vlees een hele || grote os om zeep is geholpen!" || We maken wat mee alle dagen, daar is een |
boek over te schrijven, maar omdat we grut- J| ters zijn beginnen we daar niet aan!

I Zebastiaan mag het eerste z'nzeggie doen; |
I JJJ^ -^ Sucadelappen 10.80 |

<r*lsDrs. Gemalen Biefstuk 10.80 |
\ Achterham 3.99 |
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Toko \=/ uikertuintje 1
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SINDS DE Sovjetunie een jaar
geleden buitenlandse bedrijven
uitnodigdesamenwerkings- ver-
banden aan te gaan met Rus-
sische ondernemingen zijn er
achttien 'joint ventures' tot
standgekomen. Debuitenlandse
bedrijven zijn gevestigd in de
Bondsrepubliek Duitsland, Fin-
land, de VS, Japan, Italië,
Frankrijk, Zwitserland en India.
Op het ogenblik wordt er over-
legd over nogvijftig gezamenlij-
ke ondernemingen.

HET BRITSE industriële
conglomeraat Hanson heeft het
Californische bedrijfKaiser Ce-
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met de transactie goed uit. Het
concern verwierf de gehele Kai-
ser- groep vorig jaar voor 250
miljoendollarenheeft nuvoor de
verkoop van ongeveer de helft
aan onderdelen daarvan al 265
miljoen dollarontvangen.
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