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Nieuws in vogelvlucht
BELFAST — In de nacht van

F»aandag op dinsdag hebbenkatho-
de betogers in Belfast met ge-

elddadigheden geprotesteerd te-Ben het doodschieten van 3 ongewa-
pende IRA- ledenin Gibraltar. Tallo-?*auto's werden in brand gestoken.
J-* schade wasaanzienlijk maar nie-mand liep letselop. De Britse minis-
*»'van Buitenlandse Zaken verteldeo.at deauto die het triobij deresiden-
,le van de gouverneur in GibraltarPadden geparkeerdgeenexplosievenoevatte. Veiligheids- troepen zoekenu naar een mogelijk andere bo-mauto.

*****JAKARTA — De regeringspartijan Indonesiëheeft afwijzend gerea-geerd op eisen van de oppositie, die
?emocratisering nastreeft van het
Kasstelsel. Dat bleek vandaaguitde

van de stemming na afloopaneen 2 dagen durendezitting vanen specialecommissie van deraad-
gevende Volksassemblee, 's landsn°ogste wetgevende orgaan.

*****AMSTERDAM — De dollarkoers,s vanmorgen nog iets verder ge-
aaid. Op de wisselmarkt in Amster-

Qamwerd iets na 10.00uureen koers
pnoteerd van 1,8785 gld. De slot-*°ers maandag was 1,8850 gld. Het
P°nd sterlingtrok verder aan. Van-morgennoteerde demunt 3,4330 gldegen een slotkoers maandag van3.4190.

*****
T.PEKING— De Chinesepers heeft
, 'betaanse monnikener vrijdag van
beschuldigd dat zij hebben gepro-beerd Chinese functionarissen om

et leven te brengen door vergif in
f 1"n Jheete doen. Volgenshet offïcie-e Chinese persagentschap zouden

erscheidene mensen met vergifti-gmgs- verschijnselen in het zieken-
nuiszijnopgenomen.

5 SINGAPORE — Shell investeertuJmln gldin deuitbreidingvan zijn
PulauBukom bij Singa-pore. Er zal een kraakinstallatie

da°r jngebouwd die doelmatiger
£an deinstallaties totnu toerestolie, nomzetten in benzine,kerosineen.'eselolie.Het isdeeerste installatie'naarsoort in Zuidoost- Azië en deJ"eedebuiten deVS. In Groot-Brit-
£nmeheeftShell ookeen dergelijkeKraakinstallatie staan.

*****IaPENEVE - Cordovez, bemidde-
een J°0rdeVN in de onderhandelin-gen af

ln plaatsvinden tus-"Afghanistan en Pakistan, ver-
w"nietdatop"zeerkorte termijn"
kw *aten van net overleg over de
CoiÜJ 16"Afgnanistan te melden zijn.
ondc k6Z verklaarde vandaagdatde
uJJf""handelingen zich in een "zeer

ceerde e" delicate" fase be"

*****tenROLI "" Libie heeft 130 bui-
*o _punt?vangenen vrijgelaten,
daa ' i-" het Persbureau Jana van-on»^;^Hzljrvan"verschillendenati-C m6^" 'aldus hetbericht datin
lane*. en laat ofnu alle buiten-
ziin n geY,angenen in het land vrij
GaHH Bche leiderkolonel A 1"

aanmï 1 ?dzaterdag de vrijlating
de i?eK°ndigd ter gelegenheidvan
van j v,erJaardagvan het uitroepenbiscnie

uS°nialistische Libisch- Ara-
drukt y°lksrePubliek'. Symbolisch
vant ■1J met een bulldozer een ge-"'"genia-muuromver.

Brazilië eist luidruchtig directepresidents-keuze
1, Rl° DE JANEIRO -In
dt e.Brazilië is een lui-
«ripf i

g Protest gelanceerd
de** inzet directe presi-_ °ts- verkiezingen in 1989.Pawvtie ging uit van linkse
hwJenen vakbonden, diede«iciige president José Sar-
voo v?rantwoordelijk stellen

j°r deeconomische crisis.n oorverdovend lawaai
Pan Veroorzaakt met potten en
Perr e

o
lntalri Jke stedenen dor-

aariD Brazilie >wat dikwijlsgep-
yJG ging met het afsteken van
C ï erk-Het was in 1960voor
w ?,atst datdeBrazilianen hun
de ri ■* "ntkozen- Daarna gebeur-
kan7- mdirect waarbij steeds deA naidaat van het leger won.
vo] Pr°test kreeg ook een ver-
link m ket Parlement waar de«se politici ook voor het nodi-
w -Waai zorgden. De(huidige
kan/* evenalshet leger is ge-
si,, tegen spoedige directepre-sents-verkiezingen.

Vier blikken olieverfontploft

'Onschuldige' ravage
in ALM vliegtuig
WILLEMSTAD — Een ra-

vage in hetbagage- comparti-
ment van een DC-9-80 van de
ALM is het resultaat van een
ontploffing van vier blikken
witte olieverf tijdens de zon-
dagvlucht van Miami naar
Bonaire. Een groot deelvan
de koffers kwam wit uit het
bagage- ruim, de verf was er
zelf doorheen gegaan zodat
ook de inhoud van vele kof-
fers geruineerd is. Deze kos-
ten zal de ALM betalen. Met
het vliegtuigkan nog wel ge-
vlogen worden, zij het dat de
dikkelaag olieverfuit hetba-
gageruim verwijderd moet
worden.

Tw *epassagiers checktenzon-
dag met 23 dozen in Miami in
voor de ALM- vlucht. Daarin
zouden, zo antwoordden zij op
vragen van het personeel, boot-
onderdelenzitten.De dozen wer-
dengeaccepteerdzonderverdere
controle.Dat isin depraktijk ook
logisch liet woordvoerder Robin
Visservan deALM desgevraagd
weten. Het is geen doen om alle
bagar*,* open te maken en te
contrjßHi op ontplofbare en
brandbare materie. Dat is ookde
reden dat de passagiers naar de
inhoud gevraagd wordt. Boven-
dien moet een luchtvaart- maat-
schappij ervan uit kunnen gaan
dat de eigenaar, die zelfook aan
boord gaat,zijneigenleven even-
min ophet spel wil zetten.

BESMEURD
Tijdens de vlucht hebben de

passagiers en de bemanning
niets gemerkt. Het ging om een
kleine ontploffing met in feite
nietzulke ernstige gevolgen.De
witte verf die bij de ontploffing
door het hele ruim gevlogen is,
heeft echter wel voor een 'on-
schuldige'ravage gezorgd: alles

was besmeurd met dikke olie-
verf.

De ALM zal alle schade aan de
gedupeerde passagiers, die in-
eensovereen compleetwittegar-
derobe beschikken, vergoeden.
De verzekering betaalt deze
schademaar zaljuridischwelna-
gaanofdekosten op de twee pas-
sagiers verhaald kunnen wor-
den die immers onjuiste infor-
matie verstrekt hebben bij het
inchecken. Overigens stonder op
de doos verf die ontploft is, wel
"flamable" gemeldmaarmeteen
kleine sticker in een hoekje.

BOETE
In Miami is ondertussen een

diepgaand onderzoek gaande.
De ALM neemt het haar perso-
neel aldaar misschien niet direct
kwalijk dat deze bagage is geac-
cepteerd maar betere zorgvul-
digheid in de toekomst is zeker
noodzakelijk. Bovendien hangt
de ALM een boete van de FAA
(Federal Aviation Authorities)
bovenhet hoofd.Dat deALM die
boete krijgt, is nog nietzeker. In
sommige gevallen blijft het bij
een waarschuwing. Indien
echter blijkt dat ernstige nala-
tigheid tot dit ongeluk heeft ge-
leid, kan het de ALM nogeen ex-
tra duit gaan kosten omdat de
veiligheids- voorschriften over-
schreden zijn.

WILLEMSTAD -Een groep
van dertig vertegenwoordigers
van het bedrijfs- en zakenleven
uit de Nederlan-dse provincie
Noord-Brabant bezoektmomen-
teel Curagao. Gisteren kregen de
gasten eenrondleiding in het In-
ternational Trade Center, ITC.
Uiterst rechts staat de nieuwe
ITC- directeur John Sellers.
Voor meer nieuws over het Bra-
bantse bezoek aan Curagao, dat
verkocht wordt als 'The Dutch
Advantage in the Caribbean': zie
elders in deze editie.

MetOAS-secretaris

Kardinaal
getuigebij
gesprek verzet
en Sandinisten

MANAGUA — Kardinaal
Miguel Obando y Bravo van
Managua zal het overleg tus-
sen de Sandinisten en de
contra's ineennieuwefunctie
gaan bijwonen, namelijk als
getuige. Hij werd onlangs
door deregering van Nicara-
gua aan de kant geschoven
alsbemiddelaar.

Het hoofd van de katholieke
kerk van Nicaragua diesindshet
Middenamerikaanse vredes-
proces op gang kwam heeft be-
middeldviel inongenadetoen hij
onlangs opmerkte dat de Sandi-
nisten niet voldoende mee-
werkten aan dit proces. Niet
lang daarna lanceerdeManagua
het plan zonder bemiddeling di-
rect met de anti- Sandinistische
guerrillaaantafel tegaan zitten.
Daarop maakte het verzet zijn
deelname aan dit gesprek af-
hankelijk van de aanwezigheid
vandekardinaal alsgetuige.De-
ze heefdt echter aanvankelijk
voor deze eer bedankt. Er komt
nog een getuigebij diteerste di-
recte overleg tussen de twee par-
tijen en wel de secretaris gene-
raal van de Organisatie van
Amerikaanse Staten (OAS), Jo-
ao Baena Soares.

Volgens plan gaan Sandinis-
ten en contra's drie dagenmetel-kaar praten inhetplaatsje Sapoain het zuiden van het land. Deregering wil praten over een
staakt het vuren, maar de
contra'swillen ook andere zaken
zoals de amnestie, democratise-ring enz. aan de orde stellen.

BUENOS AIRES —De infla-tienam infebruari inArgentinië
toe met 10,4 procent. Over devoorbije twaalf maanden komt
dezeuitop 189procent. Volgens
de officiële gegevenszit de infla-
tie weer in de lift. In de eerste
twee maanden van dit jaarzijn
dekosten van levens- onderhoud
gestegenmet 20,5 procent.

Uitweg uit
referendum-impasse
in Uruguay

MONTEVIDEO — Het ver-
kiezings- hof van Uruguay
heeft de weg vrijgemaakt
voorhethervattenvan hettel-
len van de stemmen voor het
referendum over de amnes-
tie- wet. De telling was de
laatste weken gestagneerd.

Met algemene stemmenstelde
het uit negen manbestaande hof
vast dater een bureau in het le-
ven wordt geroepen dat een on-
derzoek insteltnaar de juistheid
van de handtekeningen van on-
geveer twintigduizend mensen
diezich hebben uitgesproken ten
gunstevaneenreferendum. Hun
juistheidvan hun handtekenin-
genwerd betwist. Onderhenzijn
voor- en tegenstanders van een
referendum over de door derege-
ring afgekondigde wet waarbij
aan leger- en politie- personeel
vrijdom van strafvervolging
wordt toegezegd voor misdaden
tegen de mensen-rechten welke
begaan zijn tijdens hetmilitaire
bewind.

In totaal 634.700 handteke-
ningen zijn er gezet onder het
verzoekschrift aan deregering
voor het houdenvan eenreferen-
dum. Om ingewilligd te worden
moetzonverzoekschrift 551.700
handtekeningen tellen.

DRIE IRAAKSE RAKETTEN OP WOONWIJKEN EN ZIEKENHUIS
Sovjetunie verzoekt om spoedzitting Veiligheidsraad

Bevolking verlaat
Iraanse hoofdstad
MANAMA/NICOSIA—Na acht dagenvanraket- aanvallen

begint de bevolking de Iraansehoofdstad te verlaten op zoek
naar veiligeroorden, zo bleek maandaguit berichten van het
Iraanse persbureau Irna. Maandag kwamen opnieuw drie
Iraanseraketten neerin woonwijkeneneenziekenhuis. Iraak-
sevliegtuigen bestookten drie stedeninhet westen van Iran. In
totaalkwamen zeker30mensen omenraakten er 100gewond,
zo meldde radio Teheran. Sinds de hervatting van de stede-
noorlogtussen beide landen op27februari zijnvolgens Irnain
totaal al 250 Iraniers gedood.De Sovjetunie heeft maandaga-
vond verzochtomeen spoedzitting van deVeiligheidsraad om
te pogen een einde te maken aan destedenoorlog tussen Iraq
en Iran.

Iran vergold de aanvallen met
tweeraketten opBaghdad, maar
vuurdevoor het eerst ook eenra-
ketafopeen andereIraaksestad,
Mosul in het noorden van het
land. Iraanse vliegtuigen be-
stookten voor de tweede achte-
reenvolgende dag Abril. Snelle
motorbotenVielen een Iraaksra-
darstation aan en een olieplat-
form in de Golf, maar volgens
Iraq werd de aanval afgeslagen
en bracht het vier boten tot
zinken.

Iraq, datzelf geen cijfers over
slachtoffers publiceert, zegt dat
het Iran met zijn aanvallen wil
dwingen tot aanvaarding van
een VN- resolutie tot een be-
standin denu bijna acht jaarou-
de oorlog tussen beide landen,
maarIran staatophetstandpunt
dat Iraq voordien eerst interna-

tionaal als agressor wordt ge-
brandmerkt.

Iraq heeft nu sinds vorige
week maandag in totaal 41 ra-
ketten afgevuurd op Teheran en
drie op de heilige plaats Qom.
Iran schootin deze tijd 21 raket-
ten af op Baghdad en maandag
voor het eerst ook een op Mosul.

Totdusverre kon Iraq de grote
Iraanse stedennietbereiken met
raketten. Maar hetbeschikt nu
over een nieuw type, dat ge-
schikt isvoor de middellangeaf-
stand. Hetzegt dezeraketten zelf
te bouwen. Maar Teheran be-
schuldigt de Sovjetunieervan de
raketten aan Iraq te leveren. In
diplomatiekekringen inMoskou
signaleert men een mogelijke
verandering in de pro- Iraanse
houding die de Sovjetunie tot nu
toe aanneemt binnen de VN. De
Sovjetunie protesteerde zondag
officieel tegen anti- Sovjetmani-
festaties in Teheran en Isfahan.
Het Sovjetpartijblad Pravda be-
vatte vrijdag een commentaar
dat Iran openijk kritiseert om
wat werd genoemd zijn "dubbel-
zinnige houding' inzake resolu-
tie598van deVNenom deIraan-
sevoorwaarde voor aanvaarding
van de resolutie. Resolutie 598
schrijft een onmiddellijk staakt
het vuren voor.

Het valt diplomaten op dat
Moskou voor het eerst openlijk
spreekt over devoorwaarde van
Iran dat Iraq eerst wordt aange-
merkt als agressor. Een ver-
andering in de houding van de
Sovjetunie tegenover Iran kan
vanbelangzijnvoor discussies in
de Veiligheidsraad over een wa-
pen- embargo tegen Iran om dit
land te dwingen vrede te aan-
vaarden.

VERZET
De Sovjetunie verzet zich tot

dusverre tegen een wapenem-
bargotegen Iran. Mede daardoor
was er sprake van steeds toene-
mende economische en politieke
contacten tussen Iran en de Sov-
jetunie.Maar dit verandert nu
Iraakseraketten inTeheran ins-
laan, daardezevolgens Iran wor-
den geleverd door de Sovjetunie.
Moskou is de voornaamste wa-
pen- leverancier van Iraq, al le-
vert het ook aan Iran, maar ont-
kent raketten aan partijen te

leveren voor gebruik tegen bur-
gers.De Sovjet- vertegenwoordi-
ger in de VN deed maandag een
dringend beroep op de Veilig-
heidsraad om al het mogelijke te
doenom een einde te maken aan
de stedenoorlog. Deze vorm van
oorlog is geen afzonderlijkepiso-
de in het conflict tussen beide
landen, maarvormt een ernstige
verscherping ervan en het gaat
nietaan dat dichtbevolkte woon-
wijken worden bestookt, zo be-
toogde de Sovjetrussische afge-
vaardigde Aleksander Belono-
gov. Belonogov verzocht secreta-
ris- generaal JavierPerez deCu-
ellarvan deVN een gezant naar
Iraq en Iran te zenden om deze
landen ertoe te bewegen te stop-
pen met het afvuren van raket-
ten op eikaars steden.

De Sovjetunie heeft een ver-

drag van vriendschap met Iraq,
maar wasook heteerste land dat
na de Iraanserevolutie van 1979
overgingtoterkenning vande is-
lamitischeregering in Teheran.
Zij juichte het vertrek van de
Amerikanen uit Iran toe, maar
in 1983 verbood Iran de commu-
nistische Tudeh- partij en wees
het 18 Sovjet- diplomaten uit op
beschuldigingen van inmenging
in interneaangelegenheden.

In de afgelopen jaren was er
sprakegeweestvan steedstoene-
mende economische en politieke
contacten tussen Iran en de Sov-
jetunie. Beide riepen op tot te-
rugtrekking van de buiten-
landse marines uit de Golf, die
door westelijke landen werden
gezonden om de scheepvaart te
beschermen tegen Iraanse aan-
vallen. De Sovjetunie verzette
zich tegenhetAmerikaanse plei-
dooi voor een wapenembargo te-
gen Iran.

Nietteminontkendede Iraan-
se parlements- voorzitter Raf-
sanjani vorige maand dat Tehe-
ran en Moskoueen defensie-pact
overwogen. Maar hij zei toen wel
dat "als de Sovjettroepen uit Af-
ghanistan zijn teruggetrokken
de islamitische republiek geen
enkel probleem meer heeft met
de Sovjetunie. In datgeval is al-
les mogelijk tussen Iran en de
Sovjetunie."

Vervolging van
muiters Argentinië

BUENOS AIRES — Negen
Argentijnseleger- officieren zul-
len voor dekrijgsraad moeten
verschijnen in verband met de
poging tot muiterij welke in ja-
nuari zich afspeelde. Deze offi-
cierenzitten invoorarrest. In to-
taal worden 125 soldatenvastge-
houden wegens hun deelname
aan de opstand.

INDIVIDUELEHULP
In de sociale sector liet debe-

windsman horen, datplannen in
voorbereiding zijn, dat gehandi-
capten boven zestien jaar, die
niet aan het arbeidsproces kun-
nendeelnemen, voortaan indivi-
dueel onderstand kunnen ont-
vangen. Tot op heden was dit
mogelijk en kreeg een dergelijk
persoon alleen onderstand als
zijn familie het kreeg. Bij

landsbesluit zal de wet ten aan-
zien hiervan verruimd worden,
zodat deze groepook individueelgeholpen kan worden.

Voorts zal bij de aanpassing
van de onderstands- wetgeving
ook opgenomen worden, dat
wanneer er gelegenheidbestaat
voor iemand die onderstand
trekt om deel te nemen aan her-en /of bijscholings- opleidingen
waardoor betrokken persoon te
zijner tijd aanhet werkkan, het
een verplichting wordt hieraandeel te nemen. Voorts zal in de
toekomst de onderstand via debankworden betaald,niet om de
twee weken, maar maandelijks
zoals dit nu met pensioen ge-
beurt.

Ook wordt gewerkt aan een
wet,waardoorhetminimumloon
vancategorie drievoortaan cate-
gorietwee gaatworden. Ook ten
aanzien van huishoudelijk per-
soneel wordt overwogen het mi-
nimumloon van 285 per maand

met vijftien tot twintig procent
te verhogen.

Tenslotte wordteen studie ge-
maaktvan demogelijkheden om
het ouderdomspensioen te ver-
hogen. lemand, diezijngehelele-
ven daarvoor gewerkt heeft,
moet daarvan ookeenbehoorlijk
inkomenkunnen krijgen.

President van
Centrale bank
Brazilië stapt op
BRASILIA — Fernando

Milliet is om persoonlijke re-
denen afgetreden als presi-
dent van de Braziliaanse
centrale bank. Hij wordt op-
gevolgd door de 41- jarigeEl-
mo de Aruajo Camoes, die
president was van de Brazili-
aanse Sogeral-bank.

Volgens het overheids- com-
munique hadMilliet aleerder de
wens tekennen gegeven om af te
kunnentreden omdathij naar de
particuliere sector terug wilde
keren. "Nu de beslissende fasen
van de onderhandelingen over
debuitenlandse schuldenachter
ons liggen, heeft hij gevraagd
van zijn post te worden onthe-
ven", aldus de verklaring.

In regerings- kringen wordt
echter gesuggereerd dat Milliet
die sedert april 1987 aan het
hoofd stond van de Centrale
bank is opgestapt uit onvrede
methetregerings- beleid metbe-
trekking tot de schulden- onder-
handelingen. Hij zou vooral ern-
stigvan meningverschillen met
minister Mailson da Nobrega
van Financien.

Verhogingpensioenuitkering in studie

Mito Croes: onderstand
ook voor gehandicapten

ORANJESTAD — In het
BUVO- televisie- programma
gaf minister van Welzijnsza-
ken, mr Mito Croes, een ui-
teenzetting over de arbeids-
en sociale sector.

Ten aanzien van Arbeid her-
haalde de bewindsman zijn ver-
klaringen van afgelopen week,
dat wat werkloosheid betreft
Aruba hetergste heeft gehaden
dat nu met alle kracht aan her-
en bijscholing gewerkt gaat
worden.

Op Canarische eilanden
Venezuela wil
raffinaderij bouwen

SANTA CRUZ — Venezuela
heeft belangstelling voor de
bouw van een olie- raffinaderij
op de Canarische eilanden. Zo
deelde de president van het Ca-
narische gemenebest Fernando
Fernandez mee. Hij bracht een
bezoek aan Venezuela en werd
onder meer ontvangen doorpre-
sidentJaimeLusinchi.

f Un bon beter di
BRANDY

ta te hasta bon pa bo salil/



MENSEN

Parijzenaars konden zich vier
dagen vergapen aan 's werelds
grootste handgeknoopte tapijt.
De PERS weegt zeshonderdkilo,
is 91 vierkante meter groot en
heeft 550.000 dollar gekost. Ei-
genaar van het decoratieve ge-
vaarte is een zeer vermogende,
riant behuisde prins in India.

Joyriden met auto's is eenregel-
matig terugkerende overtre-
ding. Maar JOYRIDEN met bo-
ten gebeurt wat minder vaak.
Afgelopen weekeinde gebeurde
het in Nederland. Een 32-jarige
man uit Gouderark was er met
een binnenschip vandoor ge-
gaan. Hij had het schip in de
buurtvanKrimpen aan deIJssel
gestolen en was ermee naar de
Rotterdamse Waalhaven geva-

ren. Ondanks zijn kennis van
schepen (de man is afkomstig uit
schipperskringen) maakte hij
daar wat vreemde manoeuvres.
Zovoer hij aan deverkeerde zijde
deWaalhaven binnen waardoor
hij een Russische vrachtboot
hinderde. Bij hetafmerenramde
hij hard tegen dekade en tegen
een ander binnenvaartschip.
Toendepolitie terplaatse kwam
was de man er al vandoor. Ui-
teindelijk kreeg depolitie hem
toch tepakken: hijwerddronken
achter hetstuur aangehouden in
de buurt van Lekkerkerk. Toen
bleek dathij ook hetschip metde
nodige alcoholop bestuurd had.
In het Academisch Ziekenhuis
Rotterdam/Dijkzigt zijn 177

vrouwen die in de periode van 2
november tot 21 januaribehan-
deld zijn gewordenvia reageer-
buis- bevruchting, besmet ge-
raakt met het hepatitis B-virus
(GEELZUCHT). De kweekvloei-
stof, waarmee ei en zaadcel in
aanrakingkomen, bleek besmet
te zijn met het geelzuchtvirus.
Over deoorzaak hiervankon een
woordvoerder nog geen medede-
ling doen. De kweekvloeistof
wordt gemaaktuitbloed dat on-
derzocht wordt op de aanwezig-
heid van het hepatitis B-virus.
"Door een samenloop van
omstandigheden" bleek er in ge-
noemde periode tochbesmetting
aanwezig te zijn, was alles wat
hetziekenhuis vooralsnogkwijt-
wilde. Totnu toe is bij 19van de

177 vrouwen daadwerkelijk
geelzucht geconstateerd. In de
praktijkblijkt datna besmetting
met het hepatitis B-virus de
meerderheid van de betrokke-
nen geelzucht krijgt. Bij een
minderheid wordt in een derge-
lijk geval alleen antistoffen ge-
maakt. Alle vrouwen zijn overi-
gens inmiddels door het zieken-
huis benaderd en hebben antis-
toffen gekregen.

*****Bij El Alamein, toneel van een
van de grote veldslagen in de
TweedeWereldoorlog, is een col-
lectieve begraafplaats van hon-
derden kinderen uit de Grieks-
Romeinse tijd gevonden. Vol-
gens de Egyptische archeologen
die de ontdekkingdeden, waren
de kinderen tussen de negen
maanden en drie jaar oud en
moeten zij slachtoffer van een of
andere epidemie zijn geworden
en gemeenschappelijk zijn beg-
raven. Vijf maanden geleden
hebben oudheidkundigen in het
gebied een antieke Griekse stad
uitgegraven metresten van hui-
zen, ovens en een wijnhandel.
Pas vorige weekontdekte men de
begraafplaats in het centrum
van de stad. Muntenenkruiken
die er aangetroffen werden, zijn
naar Cairo gestuurd voor che-
mische analyse en behandeling,
in de hoop dat men deprecieze
ouderdomvan devondstzal kun-
nen vaststellen.

*****
De geboorte van eenkind is voor
veel mensen een bijzondere ge-
beurtenisen geennaam is eigen-
lijk goed genoeg voor het kleine
wondertje dat werkelijkheid is
geworden. Zo verging het ook
Audrey Manwaring-Spencer en
haar man. Zij wilden hun
dochter graag PRINCESS noe-
men en lietendenaam 21 maan-
den geleden registreren op het
Schotse eilandse Skye op 1.100
km ten noordwesten van Lon-
den. De plaatselijke ambtenaar
stuurde deregistratie plichtsge-
trouw opnaar het centraleregis-
ter in de Schotse hoofdstadEdin-
burgh. Vijfmaanden laterkwam
er een brief dat «Princess» niet
ging, omdat er een koninklijke
richtlijn uit 1910 was, waarin
stond dat denaam «Prinses» een
aan het koninklijk huis voorbe-
houden prerogatief was. De
Manwaring- Spencers stuurden
een briefaankoningin Elizabeth
met het verzoek de naam toe te
staan. De particuliere- secreta-

ris van de koningin, Robert Fel-
lowes, schreefterug dat denaam
de koningin niet stoorde en
mocht worden gehandhaafd.
Maar in januarikwam er een
tweede brief van hethofwaarin
stond dat de eerste een vergis-
sing was geweest en «Princess»
alleen gebruikt mocht worden
alsroepnaam binnen de familie-
en vriendenkring. De familie
moet deze maand een nieuwe
naam opgeven. "Hoe kan je nou
denaam van jedochterverande-
ren wanneer ze bijna twee is ?",
vroeg Manwaring- Spencer zich
gebelgd af. Nee dan hebben
popsterren het toch veel makke-
lijker. Die noemen zich gewoon
Prince.
De voormalige directeurvan het

Belgische Unicef, het kinder-
fonds van de VN, is in Brussel
veroordeeld tot twee jaar voor-
waardelijke celstraf voor zijn
aandeel in een omvangrijk net-
werk van kinderprostitutie- ac-
tiviteit. Een vroegere medewer-
ker van Unicef, M.F. werd tot
tien jaar gevangenisstraf ver-
oordeeld. Hij was de onderge-
schikte van ex-directeur J.V.
(63) diein dekelder van het Uni-
cef- gebouw pornografische fo-
to's van kinderen maakte. De
vermeende leider van het net-
werk,P.C. (46),voormanvan een
"Onderzoeks- en informatie-
centrum voor jeugden seksuali-
teit" werd veroordeeld tot negen
jaargevangenisstraf. Advocaten
van verscheidenen beklaagden
kondigen aan in beroep te gaan
tegen hetvonnis.

JOHANNESBURG — De Bel-
gisch-Nederlandse Passtoors, die 10
jaaruitzitin ZAwegens hulpaan het
ANC, zal mogelijk worden vrijgela-
ten in ruil voor een in Zimbabwever-
oordeeldeZA spionne.Dat melddede
regerings- gezinde krant The Citi-
zen. Het ZA ministerievan Buiten-
landse Zaken sprak het bericht
tegen.

ASSEN — De rijkspolitie heeft
maandagavond in een loods op een
industrie- terrein in het Noordhol-
landse Ursum 2.500kü'o hasj gevon-
den. Zes mannen werden aangehou-
den.De partij heeft een marktwaar-
devan ongeveer 10min gulden.

*****
Beeldend kunstenaar Aat
Veldhoen, die in het verleden
naam maakte met erotisch gra-
fiek, heeft een deel van de voor-
zijde van zijn huis aan een
Amsterdamse gracht voorzien
van de afbeeldingen van
BANKBILJETTEN. Een derge-
lijke rijk geïllustreerdepui is
nog niet vertoond, meent
Velthoen, hier samen met zijn
vrouw Chirsti poserend bij alle
joeten, geeltjes, snippen en
ruggen.

van 18.00-20.00 uur op Martinus Ba-
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Tom Poes en de Klokker

2025—De oude klokker had het gebeuren lijdelijk aangezien.
Het was duidelijk, dathij nog steeds te geschokt was omzich
over iets op te winden, want zelfs toen de tijd terug begon telopen, werd hij niet driftig. Pas op het moment, dat de tijd
stilstond,richtte hij zich op en kuchte.

"Net waar ik al bang voor was!" mompelde hij. "Bommel isaan hetknoeien! Hij verwaarloostzntijd.Frutsels maakthij er
van. Zet detijd stil! Treurig!"

"Watmoeten we doen?"vroeg Torn Poes. "En hoekomt het,
dat de tijd voor ons niet stilstaat? We praten tenminste ge-
woon".

"Datkomt omdatjijdetijdop jearmhebt",zei deklokker met
iets van zijn vroegere kracht. "Ik kan door die Bommel-tijd

heenbreken, datisvoor mij niets danfriemel! Kom nu jongske,
breng mijnaar dat museum. Hoe eerder ik weer de oude ben,
hoe beter het is!"

TornPoes gehoorzaamde. Hij snelde dedeuruitmetdegrijs-
aardopzijnrug, zonderlastte hebbenvan het stilstaanvan de
tijd. En datgafhem een aardige voorsprong op Super en Hie-
per, dieer wèl last van hadden.

Trouwens,heerBommel begonookhetonjuistevanzijnhan-
delwijze in te zien. "Ikbegrijp het", mompelde hij na enig na-
denken. "De tijd staat niet stil", zei mijn goede vader altijd en
daarhoudik mij aan!Komaan Joost, we gaan verder!"

Zo sprekende ging hij aan land en begon voort te stappen,
gevolgd door detrouwe bediende, diezeis en tiiiglas droeg.

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

*** * *

AGENDACURAÇAO

NACHTDIENSTARTSEN: Patiënten van*
artsen vanBandabao (3e distrikt) kunnen i*
spoedgevallen telefoon 641658 bellen efl
dan hetantwoordapparaatafluisteren.
De patiënten van de andere medische dis-
trikten kunnen voor spoedgevallen d*
artsenpraktijkvan hun eigen huisartsbelle"'
het antwoordapparaat zal dan mededele"
wie dedienstdoendearts is.

THORAX CENTER (Jan Noorduynwe'
naast UNA, tel.: 85544): openingstijdenvan
maandagt/m vrijdag van 08.00-17.00 uur,
opzon- en feestdagen alsmede op werkda-
gen na 17.00uur voor spoedgevallentel.;
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
de geheledag gesloten; na 17.00uurkunt u
de zustervan dewacht bellen:zusterBerna-
dina, tel.: 85853, pageboy027-360.

KLEUTERBUREAU: 14.00-16.00uur allee"
volgens afspraak.

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

NEUTRALE WIJKVERPLEGING (voor-
heen Wijkverpleging Curagao): Kantoor
Scharlooweg 110, tel.: 612040; geopend
van maandag t/m vrijdag van 07.00-18.00
uur; de wacht heeft zuster Pietersz. tel-
-671147,pageboy 027-345.

GEZINSVERZORGING (Kwido paFamia):
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; op zaterdag
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 maandagt/m vrijdag van 07.00-17.00
uur; zaterdag en zondag van 10.00-11.00
uur. Voor spoedgevallen nakantooruren ge-
lieve zich te begeven naar de Ver-
bandkamer.
BOTICA'S (nachtdienst)
Otrobanda
Otrabanda, Winkelcenturm Colon, tel.'
625633/625634.
Panda
del Pueblo, Sha Caprileskade 7-A, tot-"
612444/612555.

DIVERSEN
ANTILLIAANSE GNOSTISCHE BEWE-
GING
Brievengat: iedere maandag- en
woensdagavond om 19.30 uur te Jirajara-
weg 8, Centrum Dcvi Kundalini.
iedere woensdag- en vrijdagavond om
19.30 uur te Openbare Basisschool
Brievengat.
Bandabao: iedere donderdagavond om
19.30uur gebouwCredit Union San Pedro.
Kanga: iedere woensdag- en zaterdaga-
vond om 19.30 uur te Centrum Abraxac,
achterKooyman.
SantaRosa: iederemaandag- en zaterda-
gavondom 19.30 uurte Aloëstraat 12.

TONEELWORKSHOP: 18.30-20.30 uur
voor beginners en 20.45-22.45voor gevor-
derden - auditorium Cultureel Centrum Cu-
racao te Emmastad.

STEERING COMMITTIE CURACAO
(i.v.m. Internationale Dag van de
Vrouw): 19.30uur vrouwen-avond - SentrO
di Damas, Seri FortunawegB.

TIENDA Dl LEY (spreekuur): op dinsdag

TELECURAÇAO
DINSDAG: 16.00Record music& Tele-
tekst; 16.30 Meatballs & Spaghetti;
17.00 MTVMusical; 18.00Obra di man

kv Loupe; 18.30MiraiSkucha; 18.45In-
forme deportivo kv Hector Rosario;
19.00TempupaDios; 19.05Kush na di
orokv Saida Hernandez; 19.15M^litas-
honTransendental; 19.30Specie.: 'His-
toria di lucha dihendemuhé'; 20.0JNoti-
siero Tele-8; 21.00 Enkuentro ki^aul
de Windt; 21.30 Tesoro di Kersen kv
Hermanito:«WanchoSchmidt iManane
Scharbaai (Chuki)»; 22.00 Wega di
Number; 22.10 Bokswedstrijd Ibi Zim-merman vs Easy Boy Michael; 23.00
Sluiting.
WOENSDAG: 16.00 Record music &
Teletekst; 16.30 Ora pa mucha; 17.00
Flintstones; 17.30Harold Lloyds; 18.15
Lome Greene's new wilderness; 18.45
Informe deportivo ku Hector Rosario;
19.00 Dimenshon Artistiko ku Maritzai
Richard; 20.00 Notisiero Tele-8; 21.00
Falcon Crest; 22.00 Wega di Number;
22.10 «60» Minutes; 23.00Sluiting.
(wijzigingen voorbehouden)
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BEETLE BAILEY ® By Mort Walker

HENRY ® By Dick Hodgins

\ /4/t*% e ProudliJ announce the arrival of our son j
( \! J Charles William Joseph \
} f^l] born March 6th 1988 at 15:09 I
I I I length 49.5 cm. uueight 3140 grams \

/ f f J Ne_ Address LUillemand Ivy Cijntje /
[ \_ / / Architectenweglö St.€lisabeth Hospitaal \
I V^__^/ Curacao. Room 38. j

AMIGOE

BONER'S ARK ® By Addison & Frank Johnson

REDEYE ® By Gordon Bess
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'Vooruitgeschoven handelspost'
Vertegenwoordigers Brabants
bedrijfsleven op Curaçao
. WILLEMSTAD — Tot zon-
dag verblijft een dertig man
?^rke delegatie van hetBra-
bantse bedrijfslevenop Cura-sao om zich te oriënteren op
j|f Mogelijkheden van vesti-ng hier en omte bekijkenof

gebruikt kan wor-
,,eQ als vooruitgeschoven
handelspost' om té kunnen
2u r̂teren naar de Midden">uid- en Noordamerikaanse""■arkt.
d»j6?van dehoofd- figuren van

delegatie is J.van Hulten, ex-
y°rt- consulent van deKamer
„^Koophandel en Nijverheid

Uen Bosch. In een uitvoerig

artikel in de Amigoe van 13 fe-
bruari verklaarde Van Hulten
al, dat hij véél ziet in Curacao:
"Curagaoneemteen belangrijke
plaats in het Caribische gebied
in, met een uitstralings- effect
naar Latijns- Amerika en in de
richting van deVS door middel
van het CaribbeanBasin Initia-
tive". Zo zei Van Hulten toen te-
genover Amigoe'scorrespondent
in Nederland, Victor Hafkamp.

PROGRAMMA
Gedeputeerde Agustin Diaz

heeft de groep welkom geheten
met een toespraak. Gisteren
werden ondermeer de haven van

w ïllemstad bezocht en het in-
dustrie- park te Brievengat. In
de middag werd een bezoek ge-
bracht aan het International
Trade Center, ITC.

Vanmergenbegon de dag met
een ontbijt. Gedurende het
ochtend- maal werdvoorlichting
gegeven en konden de gasten
vragen stellen. Vanmiddag wa-
ren de delegatie- leden vrij om
zelf contacten te leggen.

Morgenochtendwordteentoer
gemaakt over het eiland, mor-
genmiddag kunnen de Braban-
ders weer zelfop stap en morge-
navond wordt hen een barbecue
aangeboden in Landhuis Brie-
vengat.

Donderdagochtend wordt de
binnenstad bekeken; 's middags
zijn dedelegatie- leden vrij.Vrij-
dagkan besteed worden aan het
afronden van dezakelijke con-
tacten die hier zijn gelegd, 's
Avonds vindt een afscheids-
cocktailparty plaats in het
Penthouse van het Curagao Pla-
za hotel.

BONAIRE
Een aantal Brabantse zaken-

lieden en industrieëlenreist zon-
dag naar Bonaire; derest gaat
naar Nederland terug.

Gastheren op Curagao zijn:
Curinde (tevens coördinator),
CPS, CPA, ITC, de KvK en het
Bestuurscollege van Curagao.
Hetbezoekvan deBrabanders is
een uitvloeiselvan contacten die
eind vorig jaarzijn gelegd door
Jacky Voges. (CPA), Cayoochi
Romer (Curinde) en Erich Zie-
linski (advocaat). De broer van
de advocaat Erich Zielinski,
Friedrich, heeft de hele reis in
Nederland voorbereid.

Opzet van het programma is
de Brabantse zakenwereld er-
van te overtuigen, dat Curagao
gezien moet worden als 'The
Dutch Advantage in the Carib-
bean.

DRS MOEN 'OP EIGEN HOUTJE' TERUGGEKEERD
Schrikbarende arbeids-verhoudingen Boyenwinden

Nog steeds geen hoofd Arbeid
en Sociale Zaken St Maarten

WILLEMSTAD— Sinds 22 februari is drs A. Moen op
Curacao, nadat hij gedurende tien maanden waarne-
mend directeurvan het departement voor Arbeid en So-
ciale Zaken is geweest op Sint Maarten. Moen was op
Sint Maartenbenoemd vooreen periode van drie maan-
den,maar dieperiode is uitgelopen. Op een gegeven mo-
ment, nadat hij geen antwoord had gekregen vanminis-
tei" Winston Lourens, heeft Moen zelf het besluit geno-
den naar Curacao terug te keren. Ook nu nog heeft de
Jöinisternog niet gereageerd, ondanks hetfeit, dathem
tweemaal mondeling en tweemaal schriftelijk was mee-
gedeeld, dat Moen inmiddels was teruggekeerd.

Lonen aanmerkelijk
lager dan op Curagao

Sinds het vertrek van Moen
neemt detweede man vanhet de-
partementvan Arbeiden Sociale
faken op Sint Maartenwaar. Er
isnog steedsgeenhoofdbenoemdvan het departement op het Bo-
venwindse eiland. Wel is er een
°pen sollicitatie- procedure ge-
feest voor deze belangrijke va-
cante functie. Vier personen
lebben aan de sollicitatie deel-gnomen. Het is bekend, dat er

persoon is, die het meest ge-
schikt wordt geacht voor de
*j*nctie, maar er is nog geen dui-
aeÜjke taak- omschrijving

vastgesteld.
Toch is het dringend nood-

zakelijk, zo vernamen wij, dat
ten spoedigste in deze vacature
wordt voorzien. Mede gezien de
publicaties na uitlatingen van
drsMoen over de 'wan- toestan-
den' dieer op arbeids- rechtelijk
gebied opSintMaartenheersen.
Er zijn enorme problemen ont-
staan doordetewerkstellingvan
duizenden illegalen, die meestal
worden uitgebuit. Tevens is er
sprake van ronseling van ar-
beidskrachten in Indië, die op
het Bovenwindse eiland het le-

ven leiden van een 'gevangene',
omdat hen iederebewegingsvrij-

heid is ontnomen middels 'sla-
ven- contracten', zoals die door
Moen werden genoemd.

WILLEMSTAD - Op 4 maart
heeft gedeputeerde Henky Gum-
marus te Cos Cora het diploma
aan degeslaagden van decursus
Horticultuur, Tuinbouw en Veef-
okkerij uitgereikt. Dit jaarheeft
deDienstLandbouw, Veeteelten
Visserij vanwege haar 25- jarig
bestaan een extra prijs voor de
beste cursisten uitgereikt. Waar-
nemend hoofd, ing. Murray Jou-
bert, heeft de extra prijzen voor
horticultuur uitgereikt aan Ed-
gar Nicastia, Carl Flanders, en
Bigala Cicilia; voor tuinbouw
aan CarlFlanders, AidedFinies
en Hubert Penza. Hubert Penza
heeft voor veefokkerij een extra
prijsgekregen.

De Dienst Landbouw, Veeteelt
en Visserij geeftal acht jaareen
cursus in Horticultuur, Tuin-
bouw en Veefokkerij. Inaugustus
1987 hebben 105personen zich
ingeschreven, 85 personen heb-
ben deelgenomen en vanaf 9fe-bruari tot nu hebben 71 mensen
met succes dezecursus onder lei-
ding van Bisnel Fernandez ge-
volgd in het Peter Stuyvesant
College. Inaugustus zal de nieu-
we inschrijfdatum en de datum
van de nieuwecursus bekendge-
maakt worden.

HOOFD
In maart vorig jaarnam Euge-

ne Abdul ontslag als hoofd van
het departement Arbeiden Soci-
ale Zaken op Sint Maarten om
zich te kunnen associëren met
Alfred Richardson in een privé-
advocatuur. Moen, dievanaf de-
cember 1986 tot maartvorig jaar
was opgetreden als 'handelend
directeur' van het departement
op Curagao, omdat de directeur
én dewaarnemend directeurmet
vakantie waren, werd aange-
zocht en bereid gevonden naar
Sint Maarten te gaan.

Hij maakte van 10 tot 20
maart een oriëntatie- reis om de
verhoudingen in hetkantoor op
SintMaartenbeter te lerenken-
nen. Nadathijrapport had uitge-
bracht opCuragaovertrokhijper
1 april met twee doelstellingen:
hetklaren van deinterneproble-
men in het departement op Sint
Maarten en het coördinerenvan
de arbeids- inspectie project
1987. Dat project hield in:
controlevan allebedrijven, waar
het gaat om de naleving van de
arbeids- regeling (werk- en
rusttijden; overwerktijden en de
betalingervan; de nalevingvan
deminimumloon- wet).

BEVINDINGEN
De bevindingen van Moenwa-

ren schrikbarend. Van de
geïnspecteerde bedrijven had
meer dan veertig procent geen
vakantie- regeling, ongeveer
vijftig procent kende geen ar-
beids- regeling, meer dan de
helft van de bedrijven had geen
overwerk- vergunning en onge-
veer zeventig procent had geen
arbeids- lijst.

Moen berekende, mede op ba-
sis van gegevens van het
Centraal Bureau voor de Statis-
tiek (CBS), dat op Sint Maarten
ongeveer vijfduizend mensen il-
legaal werken. Maar liefst 66
procent van die illegalen ver-
dientminder dan 925 per maand
en ongeveer90procent gaat met
minder dan 1250 gulden naar
huis. Van de lagerewerknemers
verdient 31 procent minder dan
925guldenper maanden 68pro-
cent verdient minder dan 1250
guldenper maand.

'BESPARING'
In departiculiere sector opCu-

racao wordt gemiddeld 26.000
gulden per jaarverdiend. Op
Sint Maarten is dat 18.000 gul-
den. Dat betekent, dat een
werknemer de werkgever op
Sint Maartenper jaar8.000 gul-
den méér oplevert dan op Cura-
gao. Sint Maarten telt 11.000
werknemers in de particuliere
sector, dus een besparing van
11.000 maal 8.000 gulden: 88
miljoen gulden per jaar.HetBo-
venwindse eiland telt ongeveer
1.000 particuliere werkgevers.
Met andere woorden: een bespa-
ring van 88.000 per werkgever
per jaar.

Moen voegt daaraan toe, dat
de grootste werkgevers uiter-
aard daarvan het meeste profijt
hebben.

Detoestand op SintMaarten is
inderdaad alarmerend, indienin
ogenschouw wordt genomen, dat
de kosten van levensonderhoud
op dat eiland 3.050 gulden per
maand bedragen. Op Curagao
bedragen die 2.100 per maand.
Voor een gezin bestaande uit
vier personen. En dan te beden-
ken, dat de lonenop Sint Maar-
ten 'door debank genomen' aan-
merkelijk lager liggen, aldus
Moen.

RAPPORT
Drs Moen heeft al deze zaken

—en nog veel meer—gerappor-
teerd aan deministervanArbeid
en SocialeZaken. Watnu?Moen:
"Nu dienen al die gegevens en

rapporten geanalyseerd te wor-
den. Daarna volgt de interpreta-
tie ervan en vervolgens dienen
de conclusies te worden ge-
trokken".

Is nu al aan te geven waar de
oorzaken liggen en wie eventu-
eel de verantwoordelijken zijn
voor deze scheef- gegroeide ar-
beidsverhoudingen?

Moen: "De oorzaken liggen in
het sociaal- economisch systeem
van Sint Maarten en in het juri-
disch systeem van de Neder-
landse Antillen. De rechts- be-
scherming van de werknemers,
van met name de lagere arbei-
ders, is vrijwel nihil".

WILLEMSTAD — De politie
werd gisteren door een automo-
bilist opdeWitteweg gestopt die
de agentenopeen drie-jarigkind
wees dat een ontsmettingsmid-
del had ingenomen. Hetkind en
de Dominicaanse moeder zijn
daarop meteen overgebracht
naar de polikliniek

VERANTWOORDELIJK
Hij vervolgt: "Verantwoorde-

lijk zijn' alle ministers van Ar-
beid en Sociale Zaken van alle
achtereenvolgende kabinetten,
alleministersvan Justitie—ook
van alle kabinetten — en uiter-
aard ook alle parlementariërs.
Vervolgens: alle gezaghebbers
van Sint Maarten tot nu toe en
alle hoofden van het departe-
ments- kantoor op Sint
Maarten".

Hij stelt: "Op SintMaarten is
sprake van een enorme ex-
ploitatie en onderdrukking van
de werknemers. Ik heb dat aan-
getoond met keiharde cijfers. Ik
heberover gesproken, via de te-
levisie, via deradio en ik heb in-
terviews weggegeven aan kran-
ten. Hetwordtdringend tijd, dat
er wat aan gedaan wordt".

Ruzie over integratie laait weer op

Landsradio beschuldigt
Setel van kortzichtigheid

WILLEMSTAD — Direc-
teur E.V. Pascal van de
Landsradiodienst is het
"kortzichtige insulairistisch
denkpatroon" van het lokale
telefoonbedrijf Setel NV zat.
Het ligt in de bedoeling om
Landsradio en Setel te in-
tegreren, maar discussies
hierover lopen al vanaf de
start vast omdat de twee be-
drijven absoluut niet met el-
kaar tot overeenstemming
kunnenkomen. De 'ruzie' tus-
sen Landsradio en Setel is
overigens niet met deze dis-
cussie begonnen: al jarenbe-
staan er meningsverschillen.
Ineenzeer uitgebreidpersbe-
richt,reageertLandsradio op
verschillende uitspraken van
deSetel- directeurover de in-
tegratie- plannen: "Opval-
lend is daarbij het bijzonder
eenzijdigekarakter waarmee
deze problematiek aan het
publiek wordt gepresen-
teerd", meldt directeur Pa-
scal van Landsradio daar-
over.

"Op zich kan er geen bezwaar
worden aangevoerd tegen het
streven van Setel NV om haar
dienstenpakket uit te breiden.
Ook haar pogingen om de be-
voegdheidom het internationaal
telecommunicatie- verkeer ten
behoeve van de Curacaose ge-
meenschap naar zich toe tetrek-
ken, kan vanuit een kortzichtig
insulairistisch denkpatroon
wordenverklaard." Indien Setel
het argument van een betere en
efficiënte dienstverlening ge-
bruikt, begrijpt Landsradio niet
waarom het telefoonbedrijf niet
met een "openstaande en objec-
tieve geest" wenst deelte nemen
aan de discussies rond de meest
efficiënte opzet van de telecom-
municatie- dienstvan ons land.

DISCUSSIE
"Setel doetvoorkomen als zou

deze meer efficiënte opzet uit-
sluitendbewerkstelligd kunnen
worden door overdracht van
landsbevoegdheden op gebied
van de telecommunicatie naar
de eilandgebieden toe." Over
andere modellen wil Setel niet
eens praten, aldus Landsradio.
Dat terwijl niet vergeten mag
worden dat indienSetelNV haar
zinkrijgt, ook alle andere lokale
telefoonbedrijven van de andere
eilandgebieden zelfstandig moe-
ten worden. "Het behoeft niet
veel inbeelding om zich voor te
kunnen stellen hoe het telecom-
municatie- systeem, bestaande
uit vijf aparte en volledige
zelfstandige telecommunicatie-
bedrijven, binnen ons land zal
gaan fungeren", zo meldt het
persbericht, "hetbelang van de
Curagaose klant is in die opzet
dan ook ver te zoeken.

Een integratie van Setel in
Landsradio, noemt Pascal veel
logischer, alhoewel daaraan toe-
gevoegd wordt datditzeerbeslist
niet de bedoeling van Landsra-
dio is en dat alleen gestreefd
wordt naar een open discussie
over een geheel nieuwe opzet.
Terwijl Setel niets afweet van
het internationale telecommu-
nicatie- verkeer, heeft Landsra-
diowelknow-how van hetbeheer
van lokale telefoon- systemen
omdat dat op dekleinere eilan-
den door Landsradio beheerd
wordt. .

GEEN ERVARING
De bevindingen van een door

Setel ingestelde werkgroep,
vindt Landsradio "nergens op
slaan". De werkgroep conclu-
deerde dat slechts door onder-
brengingvan het internationale
gedeeltevan de telecommunica-
tie in het netwerkvan Setel, dit
bedrijfin staatzal zijnhaarklan-
ten betere service te verlenen.
"Bij geen van de leden van die
werkgroep bestaat er ook maar
de geringste ervaring op gebied
van de internationale telecom-
municatie,wat overigensomeen
volledig andere vorm van des-
kundigheid vraagt dan het be-
heer vanlokale centralesen net-
werken."

Dat Landsradio thans bezig is
met investeringen, is volgens de
directeur zeer logisch: "Inder-
daad zal er gedurende dit jaar
veel apparatuur worden geïn-
vesteerd voor handels- institu-
ten als hetITC enTeleport. Deze
instituten treden dit jaarin be-
drijf, wat is er danzo vreemd aan
dat Landsradio ervoor
zorgdraagt dat de daarbij beho-
rende telecommunicatie- infra-
structuur wordt opgezet?" De
"oneigenlijkeexpansiedrift" van
Setel zou evenwel beter omgezet
kunnen worden in een "verbete-
ringvan de service-verlening en
verhoging van efficiency", aldus
Landsradio.

GEENCENT
"Commercieel gezien is

Landsradio een gezond bedrijf
dat al zijn verplichtingen tijdig
nakomt. Setelbeweert hetzelfde,
maar van de 28 miljoen door Se-
tel erkende schuld aanLandsra-
dio, werd noggeenrooie cent be-
taald. Het eenzijdig door Setel
bepaalde belachelijk lage aflos-
sings- bedrag is niet eens vol-
doende om derentekosten voor
dezeschuldte dekken.Setelstelt 1
weliswaarpermaandgeen hoger
bedrag tekunnen aflossen, maar
is desalniettemin in demaand ja-
nuariwel een leningvan 23 mil-
joen aangegaan. Blijkbaar kan
datwel."

Setel heeft reeds een miljoe-
nenschuld aan Landsradio, wel-

ke, naar hun zeggen, niet op de
commercieel geëigende wijze
door hen kan worden afgelost.
Waar haalt Setel het kapitaal
dan vandaan om in geval van
overname van Landsradio- Cu-
racao, de apparatuur van
Landsradio van het Land te ko-
pen? Moet Landsradio als com-
mercieel goeddraaiendbedrijf
overgaan in handen van een be-
drijf dat er blijkbaar financieel
minder goedvoor staatenboven-
dien niet eens over kennis van
zaken beschikt?"

"Telecommunicatie- beleid
vraagt om een strikt zakelijke
aanpak en een open visie voor
vakgerichte ontwikkelingen",
concludeert Landsradio, terwijl
eveneens wordt opgemerkt dat
"de directie van Landsradio er
wel alle vertrouwen in heeft dat
de besturen van Land en ei-
landgebied Curacao weinig ge-
neigdzullen zijnhet telecommu-
nicatie- verkeer in een riskant
avontuur te storten door Setel
zonder meer te belasten met de
zorgvoor hetinternationale ver-
keer."

Diefstal
WILLEMSTAD — Een stel

agenten trofopde Chuchubiweg
ter hoogtevan dedierentuinvier
mannen aan dieaanhetsjouwen
waren met gestolen goederen.
De tien kartonnen platen en de
twee DJ-zwaailichten haddenzrj
meegenomen na een inbraak in
het Radulphus College. De jon-
gemannen (16,18,21 en 24 jaar)

Baldadige
jongelui

WILLEMSTAD — De politie
heeft een stel jongensvan der-
tien en veertien jaar stevig on-
derhouden omdat ze met stenen
naar het huis van een oude
vrouw hadden gegooid en hun
honden losgelaten hadden op de
kippen van devrouw.

Toen de politie bij de woning
aan de Oeralweg arriveerde
bleek dat vier jongensver-
antwoordelijkwaren voor depro-
blemen. Nadat de twee honden
van de jongenseen kip hadden
doodgebeten, gingen de jongens
er vandoor. De politie achter-
haalde echter de identiteit van
de eigenaar van de honden. Zij
werden thuis aangetroffen
B.G.W. (13) en H.H.R. (14) wer-
denin hetbijzijnvan hunouders
onderhouden.

I vJj_f UHRiPBCT^fp MACHINES &I SERVICES N,V.
Bij ons kan praktisch alles.
PBC MACH INES& SERVICES N.V., Bom-
bardiersweg Amerikanenkamp, heeft goed

" rieuws voor eigenaars van welk type
D:_SELMOTOR-voertuigdan ook.
Opze vakmensen zullen uw motor testen
met de modernste apparatuur om precies
de fouten te vinden, om daarna over te
gaan tot reparatie van uw motor.
Wij blijven op de hoogte van alles wat er
gebeurt op het gebied van innovatie
speciaal voor dieselmotor-eigenaars.

Tot uw dienst
PBC MACHINES & SERVICES N.V.
Bombard iersweg Amerikanenkamp

Tel. 73037

MEYER TRANSPORT

Telefoon614766 Polarisweg

i
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WO6NSDAGAVOND - 9 MAART

***************
"SMIKKELEN EN SMULLEN IN HET
BELLE TERRACERESTAURANT"

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

IDitkeer presenteren onze
enthousiastechefs onder andere:

* Paté provincale j *>" Smoked salmon with dill-sauce o j)*^
" Chicken souffléwith spinach 'J C3<u^ V f*>" Avila mixed salad -^ /*U^_) J^%- W
* Roast pork-loin served withherb top- //S t=<S^»i«N
" Poached Caribbean fish served with >=s__.i2is!j§V!»/

fried pine-apple ■ y_ x°^*''JL" Garden fresh vegetables 'f2AVaS(C^*"
* RizPilaw Cf°Jl o*9tl,

* Assortedbread <*{_^^te /lül/" Othello layer-cake. <^^^öfelsr^y//7fi»
********** ~~^wS^y^ " /|

niiiiiNj<iit(/j m
Live-Music: iii/iiiiiÉ^^iWu|,

Mariachis Soils jiii«ii»ifl(iii_i.i_iiiii_iiiii

c^Avila cßeach cHotel
Penstraat 130 - Willemstad
Reserveringen: tel.: 614377

| TEKOOP |
Perceel

MIDDENSTRAAT
(1.3.5-7-9-11)

PUNDA
(Eigendomsgrond 82 m 2)

Inl.:

#2jk"ExPL M«- Mensing N-v"
P.O. Box 3125 ■ Tel.:70322/70222

3



Halve marathon
op zondag 20 maart

ORANJESTAD — Op zon-
dag 20 maart organiseert de
IDEFRE de jaarlijkse inter-
nationalehalve marathon.De
start is om half zeven
's ochtends bij het Lago
Sportpark in San Nicolas en
definish op deparkeerplaats
van Alhambra Casino.

IDEFRE besloot deze halve
marathon te verschuiven van 18
maart naar 20 maart in de hoop,
dat op een zondag meer buiten-
landse atleten aan deze halve
marathon kunnen deelnemen.
Uit Bonaire werden reeds vier
bevestigingen en uit Saba twee
bevestigingen van deelname
ontvangen.

De halvemarathon werd vorig
jaargewonnen door deBonaire-
aan Maikel Domacassé in de tijd
van 1.17.34uur. Hetrecord staat
echter nog steeds op naam van
Willy Willems (1.15.59 uur). Bij
de damesheeftLia Melis debeste
tijd: 1.24.33uur.

Eregast
ORANJESTAD- Een nieu-

we groep Amerikaanse toeristen,
diealjarenlangieder jaarAruba
bezoekt, werdbenoemd tot 'good-
will ambassadors' of eregasten.
In Casa del Mar werd de onder-
scheidinguitgereiktaan William
enDoreen Thomas en aan Lewis
en Pat Gilmore en kregen David
en Diane Frederick de eregast-
onderscheiding. InDiviDivi Be-
achResort ging de 'goodwill am-
bassador'- titel naarPaul Isen-
bergh en werd deeregast- onder-
scheiding uitgereikt aan het
echtpaar JosephPercacciolo. De
eregast- onderscheiding werd
tenslotte inLa Quinta uitgereikt
aan het echtpaar Howard en Ire-
ne Doench.

KONSTANZ —De EG isvan plan
steun te blijven geven aan vakbon-
den, kerken en mensenrechten- or-
ganisaties in ZA.

Dat hebben de 12
ministers van Buitenlandse Zaken

aangekondigd. De SU heeft zondag
gepleit voor internationale ver-
plichte sancties tegen ZA, naar aan-leidingvan derecente nieuwe beper-
kende maatregelen tegen anti-
apartheids- organisatie.

4 AMIÜOE

]A Algun motibo pakico bo banco mester ta S

\ BANCO DI CARIBE NV. Fc
A 1. BUKI Dl SPAAR ta duna 5 1/2% di interes kA pa ana, calcula tur dia. k

' 2. DEPOSITO A TERMINO LARGO V
J (Certificate of Deposit) K, 1 ana 8% Suma minimodi K
/ 2 ana 8%% \ Afls. 5.000,00 N
> 3 ana 9% J S

' 3. CUENTA CORRIENTE eu checkbook eu servi- s
, cio rapido £, 4. PARKEERPLAATS gratis dilanti porta di banco. V

I BANCO DI CARIBE NV jï Nassaustr.9o ARUBA stt 23105 " 32168 *E? 31942 " 32422 J

De Minisfer van Vervoeren Communicatie nodigt alle belangstel-
lenden uitvoor een lezingvan

Prof. Dr. P.J. Slot
Hoogleraar economischrechtRijksuniversiteit Leiden

"REGISTRATIE VAN SCHEPEN EEN
AANTREKKELIJKE MOGELIJKHEID VOOR ARUBA?"

Plaats : Biblioteca Nacional Oranjestad
Datum : Woensdag 9 maart 1988
Tijd : 20.00 uur.

Ditonderwerp is medevan belang voor deuitbouwvan Aruba
als internationaal diensten centrum.

PRIMA AUTO SALES Inc.

Voor verdere inlichtingen en proefrit:■ PRIMA AUTO SALES INC.
Fergusonstraat 42A—Tel.: 28200 - 32478

PARTICIPACION
Pa medio diesaki

Banco diSeguro Social
ta participa na tur persona eu antestabata cobra pensioen
di behez, diviuda i huerfano na Noord eu entrante Maart
1988

PENSIOEN LO WORDO PAGA
na sucursal diAruba Bank na Noord, cuminzando dia5 di
cada luna.
E posibilidad pa cobra lo ta solamente durante 5 dia cu-
minsando eu e prome dia di pago.

Por favor haci vso di esaki pa evita tardanza.
Si bo ta prefera pa sigui cobra na Aruba Bank na Oranjes-
tad, porfavor acudi naDepartamento diPensioen na Banco
di Seguro Social, L.G. Smith Blvd.

Aruba, 4 Maart, 1988.

Director di Banco di Seguro Social
Francisco de P. Ruiz.

V )
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smak di fruta.

Purbé!
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a pega manera vn bals !
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Introductie prijs |_] B||l|_lri 0Q

j^^^ft,, Frigidaire Philips ARF 4465 eft. F. 425--Philips ARG 27511 eft. F. 895,-
Frigidaire Philips ARG 27410 eft. F. 845-
Frigidaire Philips ARG 27815 eft. F 1150-

-115 V. 50- 60cy 2.2. amp.
Mm&& S- 17/01. TropicalizedChest Freezer. Gross Volume 165 litres/6 cv.ft. WHITE
'**>♦'*/ Similar to chest freezer CF 1 7A. however with fast-freeze setting by means of

" thermostat, adjustable feet and without basket

I Showroom Fergusonstraat 41 1

Tel.: 26008 Eff/*"?!*"^" Tel.: 26008REAL. ESTATE NVPaardenbaaistraat 10
TERENONAVENTA

Ponton 981 m2aFI. 25.00 p.m 2San Barbola 1513m2èFl. 14.50p.m 2Wayaca 5855m2aF1. 7.50 p.m 2Stadionweg 1623 m2èFl. 42.00p.m 2Kamerling Onnesstr.
(Paramira) 931m2èF1. 9.50 p.m 2Dominicanesstr. 341m2èF1. 40.00p.m2

Datustraat
(Sta. Helena) 732 m 2Fl. 20.000.00

ARUBA DAILY
ENTERTAINMENT

DIFFERENT
i (_lT_*T*##-/ïD We are the most popularDisco and entertainment

' complexin Aruba. Our soundpoundsand our lights| TT" (4£s delight.

**\^r De beste Pizza haalt Üby ■»■■■_■ j_m
l.g. smith Blvd. &<ü/p€ir® PIZZA
DetZhS' AWAY TEL.: 33541 >«___«_ianSa Geopend van 11.00a.m. tot06.00 a.m. ;

______' lifK GOLDENTULIP■ ■ /I YIN ARUBA CARIBBEAN
9 m V±rJ RESORT & CASINO
*----*2_^r VlU^FANDAHOO MIQHTCLUB

i _, ■.
_

M proudly present*:, Floating Restaurant tillApril 4th, 1988

lm/\/l THE CHARLES%WM ST. PAUL SHOW
(onder nieuwedirectie) ace. by Stacey Marks and our |; zeer verzorgderijsttafel. swingingHouse-band Ferrari. ;; Openll.oo?mi„."cht d-hrjJJJ-lu.Mt ,

! Happy Hour6.00 - 8.00 Ta- Club °i>en ,rom 9:o°p-m-ti!| 2:°°a-m- !I Iv Wever Cover charge show-time $7.50 min. 2 drinks ii " "*»**■■_ For reservations please call33555 J

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

c^w_i^i_M©Ki
WIJ HEBBENOOKCATERING SERVICE.

**?iS? Drive-In
TODAY

! at 8:15 p.m. TODAY
at 8:30 p.m.

&*"***££ WM WM API I
1 _ff___s _ll__*l

' _n _■_! __i_y_____ aWi __« K I mWmm _

1 BBi -3iYr!y»-i-VAV-*l<] __1
!_„tin____ IPtPsJoMli]©®

ACTION 18 yrs. THRILLER 18yrs.

THE
today SQUEEZE; at 8:45 p.m.

COMEDY 18 yrs.
■ft—_*_ri___M_4_h______»____a______— ■_____"mmm*^
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AGENDA

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

Telefoon: 24333.

Voor spoedgevallen na kantoortijd: 21639,
22950 en 22316.
Pageboy: 127-743.
Bankrek. nr. 10.815.445Banco di Caribe.
POLITIE: 100.

ALARMCENTRALE: 115.

ZOEKERTJES verschijnen op dinsdag en
vrijdag en kunnen iedere dagtussen 08.00-
-12.00/14.00-17.00 uur worden opgegeven;
behalve op zaterdag. Alleen zoekertjes, die
?P maandag en donderdag voor 10.00uur"innen zijn, kunnen de dag daarop (dus
dinsdag en vrijdag) verschijnen.

BIOSCOPENBOULEVARD THEATER
]■ 20.15 uur Extreme Prejudice (18 jr.).
": 20.45 uur The Squeeze (18 jr.).
"RIVE-IN: 20.30 mrNightmareatShadoww °ods (18jr.).

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

WACHTREGELING DOKTORENOranjestad, Madiki,Tanki Flip, Noord,Tanki
Leenden, Paradera en Sta. Cruz: dokter
°A.R. Heinze, KayaMaguey s,tel.:247B3.

Chiquito, Savaneta en San Nicolas:a°kterK. Vieira, viaCentra Medico San Ni-
tel.: 48833.

JJ"TGELE KRUIS: Oranjestad: tel.: 23168;
N°ord:tel.:2342s;Santa Cruzen Paradera:
'ei-: 28288/25543; Savaneta en Brazil: tel.:
j*'o2o/48301;San Nicolas: tel.: 45906; Da-kota: tel.: 29008(wijkgebouw), 24444(kan-

tvoor brandgevallen, ongelukken of*en of ander ongeluk gelieve
op te bellen,tel.: 115)

TELEARUBADINSDAG: 18.00Robotech: «Broken
neart»; 18.30CNN international news;
19.30 Political program; 19.45 Pa vnAruba mas sigur; 20.00 Telenoticias;20.30 The Cosby show; 21.00 Falcon
Crest: «Slow seduction»; 22.00 Larry
Kingshow; 22.50Showbiztoday(CNN);
23-30 Sluiting.

18.00 Thundercats;
18.30 CNN international news; 19.30Mama's family; 20.00 .Telenoticias;
20.30 Programma Kankerfonds; 21.00
Documentary: «Nicaragua»; 22.00Lar-
"V King show; 22.50 Showbiz today(CNN); 23.30 Sluiting.

D)VERSEN
r.LIGHT INFORMATION CENTER: dage-'Jksgeopendvan 07.00-20.00uur;na 20.00ur informaties via verkeerstoren.

SERVICE CENTER (Oranjestad):
rj-W) uurperdaggeopend(alleen geslo-nvan zondag 20.00 uur tot maandagmor-9er>07.00 uur).

Ta^TER h°RACIO ODUBER HOSPI-
/iT-T'teL: 2430°):bezoekuren 15.00-15.45''8-30-19.30 uur.
KONINgin WILHELMINA FONDS (tel.:Hbs 2/22817): informatiecentrum
Paridag geopend van 08.30-12.00 uur -*>ardenbaaistraatB(boven).

20
U
nn BASKETBALL OFFICIALS (ABO):

Sch„u.o uur vergadering voor
neidsrechters, scorers en officials - Wil-nelrninastadion.

man?'NIFESTIVAL: 18.30uurinFortZou-
t "(met optredenvan kahï orgelArubani-
9Us|)UP° Placen,eros en dansgroep Man-

rp^ECTO EDUCACION PA ADULTO
voor 19-3°-21-00 uur landbouwcursus
Rosa °rderden"Landbouwstation Santa

Uur^A (vrouwen-afdeling): 18.30-21.00
kam„ nng lnt- Da 9 van de Vrouw - GABA-■ant°or, Wilhelminastraat 94.

voORT
UurrT?.AL ('warm-up'- toernooi): 20.00"^Avs Nacional - RCA-centrum.

ninnlf? H|STORIKO ARUBANO: ope-- 12on/i c
nmaandagt/m vrijdagvan 09.00-

-1 6-00-19.00uur; zaterdagvan 09.00-

ANTw N̂r? TOT BEVORDERING VER-
neav hOORP OUDERSCHAP (Famia Pla-
I6nn gel,)ksvan 08.00-12.00/13.00-

-.75 c,uur.,". Medical Centre, Bernhardstraat
22 j.öan Nicolas, tel.: 48833, toestel 219/

bou dw-2raki ijken in het Wit Gele Kruis- ge-
tel 3,J"fda3100°-1200 uur teNoord 66,Konfn 2.5; 13-°°-'4.00uur te Oranjestad,
WoB^.?,Straat/Emmastraat, tel.: 23168;
39C ? iaQÓ 130°-15-00 uur te Santa Cruz
uur to d

8288; donderdag: 10.00:12.00
Cent PamPoenastraat 15, Dakota.
19 teT^ooo"0Dakota' PamPoenastraat
Cluhr-' 2;donde"dag 08.00-10.00uur.
«nsrio ,?ile,fo' Paradera 47A, tel.: 24280:Ulr,sdag 08.00-10.00 uur.

UjklAm^vens-' gezins- EN HUWE-
1evLMOE|LUKHEDEN (Lagoenweg 9A,

«eraiepmg): iederewerkdag van 07.30-

12.00/13.00-16.30 uur (ook mogelijk af-
spraakte makenviatel.: 23145 of 25111).

BIBLIOTECA NACIONAL (ope-
ningstijden)
ANTILLIAANSE SECTIE, STUDIEZAAL,
AFDELINGKRANT- EN TIJDSCHRIFTEN:
maandag t/m vrijdag vanaf 07.30 uur (de
Krant- en Tijdschriften- afdeling is ook tus-
sen 12.00-13.30 uur open).
UITLENING AFDELING: maandag,
woensdag en vrijdag 09.00-11.55/13.30-
-20.00uur; dinsdagvan 09.00-12.00/13.30-
-17.00 uur; donderdag van 13.30-17.30 uur
('s morgens gesloten).

FILIAAL SAN NICOLAS: openingstijden
maandag t/m vrijdag van 09.00-12.00/
13.30-17.00 uur; woensdagochtend geslo-
ten, in de middaguren geopendvan 12.30-
-19.00 uur, om 13.30uur uitlenen van boe-
ken; van maandag t/m vrijdag van 08.00-
-12.00/13.00-17.00uur studiezaalopenvoor
publiek

SHASA(Stichting Hulpaan Slechthorenden
Aruba), Engelandstraat (Lionsgebouw t/o
Eagleclub), is dagelijksgeopendvan 08.30-
-12.00/13.00-16.30 uur.

PERSOONLIJK BELANG
Ten aanzien van het besluit

van de partijraad om Pedro
(Charro)Kelly naar de Statenaf
te vaardigen, steltJohnBooi dat
het voor hem een grote te-
leurstelling was van dewaarne-
mend partij- voorzitter te verne-
men, datvan de aanwezige tien
(van de achttien) partijraadsle-
den, er zes voor en vier tegen af-
vaardiging van Kelly stemden
en dat enkele leden zeer teleur-
gesteld de vergadering verlie-
ten. VoorBooi was hetop dat mo-
ment al duidelijk dat een breuk
in deADN voor de deur stond.

Voorts kwam naar voren, dat
de partijraad geen enkel argu-
ment had tegen de wijzewaarop
de twee ADN- Statenleden hun
werk in het parlement uitoefen-
den.Hun werkwerd integendeel
iedere keer weer door de partij
geprezen.

Duidelijk — aldus Booi — wa-
ren de teleurgestelde leden van
mening, dat de enige reden om
het Staten- lidmaatschap van
een der leden teeisen, wasom de
wens van Pedro Kelly te vervul-
lenom Statenlidte worden. Dit is
volgens John Booi niets anders
dan persoonlijkbelang.

"Ditbesluit van departijraad
impliceert defacto dateenkleine
groep op zich neemtom debeslis-
singvan hetvolk—zoals opver-
kiezingsdag geuit—opzij te leg-
gen", zo constateert John Booi.
Hij vindt in zijn brief, dat in dit
geval de ADN alspolitieke orga-
nisatieveel kan leren van de
vakbondsbewegihg waar de le-
den beslissen bij zware en be-
langrijke zaken. De partijraad
heeft de democratischeprincipes
opgeofferd om de'wens van één
persoon na te komen. "En van
een partij, die zijn eigen preek
niet in depraktijk brengt, kan ik
geen lidzijn", aldus Booi.

INTERNE CAMPAGNE
Ten aanzien van 'gebrek aan

oprechtheid en politieke samen-
hang' brengt JohnBooi naar vo-
ren de interne campagne van
Charro Kelly omhet Staten- lid-
maatschap te ontnemenvan een
vanzijn partijgenoten. Hf) haalt
aan,dat nadatdeADNzijn steun
aan deregering had ontzegd,zijn
persoon en Statenlid Pedro Bis-
lip van Eman te horen kregen,
datdeAVP debesprekingen met
de ADN wenste te heropenen.
Het was Kelly — aldus Booi —die zonderoverleg met de partij-
raad de vrijheid nam om pu-
bliekelijk de deur dicht te slaan
voordat de intentievan de AVP
geconcretiseerd werd. "Mijn
vraag is: isKelly de ADN?"

Eenzelfdeoptreden vond vorig
jaarplaats toen de vertegen-
woordiging van de regering in
openbare discussiekwam. Bij die
gelegenheid schreef John Booi
een nota over ditonderwerp ter
bestudering in deboezem van de
partij, omdat dit ontwerp inge-
wikkelder is danvelen denken

en de ADN geen opportunis-
tische positie kan innemen in
een materie die zo cruciaal is
voor de democratische ont-
wikkeling van het land. Voordat
departij over denota kan discus-
siëren, had Pedro Kelly al het
standpunt van de ADN in het
openbaar naar voren gebracht.
"Ik herhaal mijn vraag: isKelly
deADN?De politick moetietsse-
rieuszijn en geenspel. In hetspel
wil iknietbetrokken worden", zo
stelt John Booi in zijn brief.

ONAANVAARDBAAR
Op 15 december vorig jaar

nam de partijraad van de ADN
met Pedro Kelly als de nieuwe
voorzitter de beslissing, dat de
Statenleden de partij een copie
moetengeven van alle documen-
ten van het parlement. Voor
John Booi was deze beslissing
onaanvaardbaar en in strijdmet
artikel 111 16.3 van de
Staatsregeling. Een Statenlid
moet volgens Booi optreden in
het kader van het programma,
basis en politieke principes van
zijn partij. In twijfelachtige ge-
vallen zal het Statenlid lo-
gischerwijs overleg plegen met
de partij. "Maar een Statenlid,
dieeen clown wordtvanzijnpar-
tij kan zich moeilijk 'volksverte-
genwoordiger' noemen".

John Booi besluit zijn brief
met te betreuren, "dat de ADN
niet geblekenis wat wijallemaal
bij hetbegin haddenverwacht"

ORANJESTAD - Ex-
-minister Pedro Pablo (Charro)
Kelly is nu Statenlid in plaats
vanJohnßooi. Kelly legde(ziefo-to) de eed als Statenlidafin han-den van gouverneur FelipeTromp, waarbij tevens aanwezig
warenzijnpartijgenootStatenlid
Pedro Bislip, Staten- voorzitter
mrHector Gonzalez, en griffier
derStaten JuanBecker.

ENERGIE
De betrouwbaarheid van de

water- en electriciteits- voorzie-
ningvan Aruba is vanvitaal be-
lang voor de toeristische en in-
dustriële sector. De kostprijs
speelt daarbij een belangrijke
rol. Met voldoening werd door de
commissiekennis genomen van
derapporten die inzakehetWEB
en zijn toekomstbinnenkort zul-
len worden afgerond. Deze rap-
porten zullen naar verwacht
worden, leiden tot besluiten diede energie-voorzieningvanAru-
ba gedurende een lange reeksvanjaren zowel betrouwbaar als
concurrerend moeten maken.

Gesproken werd ook over het
integraal programma Wind en
Energie, Mijnwetgeving,
olie-exploratie, toepassen van
zonne-energie op Aruba, ener-
gie- management.

TOERISME
Met genoegen werdkennis ge-

nomen van het 'Dutch Caribbe-
an program' van deKLM waarbij
de stoelen- capaciteit belangrijk
wordt uitgebreid.

DeANWB heeftbegin januari
een oriëntatieplan voorgelegd
waarover Aruba zijn standpunt
kenbaar moet maken. Het is
wenselijk daarbij de directievan

Toerisme te betrekken. De on-
derlinge samenwerking tussen
toeristenbureaus van Neder-
land en Aruba begint gestalte te
krijgen. Ten aanzien van het ca-
sinobeleid bezintAruba zich mo-
menteel op-het te voeren beleid
in deze. Indien nodig is Neder-
landse expertise beschikbaar.

Ten aanzienvan hethotel-res-
taurant classificatie- systeem
zullen Aruba en Curagaotot een
unaniemsysteemtrachten teko-
men. Aruba steltbinnen zijntoe-
ristisch beleid het zaken- toeris-
me als prioriteit. De Neder-
landse sectie zal ter ondersteu-
ning een raamwerk voor het be-
leid presenteren.

EX-STATENLID MOTIVEERT ONTSLAG UIT PARTIJ
ADN geenplaats voor nastrevenpersoonlijke belangen

Booi: ABN brengt eigen
preek niet in praktijk

ORANJESTAD — "Gebrek aan gevoel voor debasis en het
doelvan Aceion Democratico Nacional(ADN), gebrek aan op-
rechtheid en politieke samenhangin de boezemvan departij-
raad en verschil van mening ten aanzien van positie en ver-
antwoordelijkheidvan een Statenlid", zomotiveertJohnBooi
in een brief aan het partijbestuur zijn ontslag als lid van de
ADN.

JohnBooi steltin zijnbrief, dat
de ADN opgericht werd op 21
april 1985in een periode waarin
de wensbestondvoor een nieuwe
en moderne politiek, die alleen
gericht is op dienstverlening in
hetalgemeen belangvan Aruba.
Gedurende deverkiezings- cam-
pagne legde de ADN de nadruk
op: integriteit, oprechtheid, ver-
antwoordelijkheiden capaciteit.
"In de ADN was er dus geen
plaats", aldus John Booi, "voor
het persoonlijk belang om te ze-
gevieren over het algemeen be-
lang".

Gemengde economische commissie bijeen

Energie en toerisme
uitvoerig besproken
ORANJESTAD — Tijdens

deafgelopen dagen opAruba
gehouden vergadering van
de gemengde commissie Ne-
derland/Aruba voor econo-
mische en technische samen-
werking werd een groot aan-
tal onderwerpen onder de
loep genomen.

De Arubaanse delegatie werd
geleid door drs H.O. van Trikt,
directeur van Economische Za-
ken, Handelen Industrie; deNe-
derlandse delegatie door drs
J.M. Postma, chef Westelijk
Halfrond van het departement
van Economische Zaken in Den
Haag.

LANDBOUW EN VISSERIJ
Van Nederlandse zijde werd

gesteld, dat Aruba van de ex-
pertise van hetNederlandse mi-
nisterievanLandbouw en Visse-
rij gebruikkan maken. Uit deui-
teenzettingvanArubableek, dat
debeste kansen op commercieel
gebied in dezelijken te liggen op
het gebied van aquacultuur en
de broilerteelt, naast mogelijk-
heden in de gespecialiseerde
tuinbouw en wellicht ook in devarkenshouderij. Aruba onder-
houdt contact met de Neder-
landse landbouwraad in Cara-
cas, waardoor ook betere con-
tact- mogelijkheden met het ag-
rarisch bedrijfsleven in Venezu-
elaontstaat.

SAVANETA-In het Heilig
Hart College wordt donderdag
10 maart een informatie-avond
gehoudenoverwerkgelegenheid
en cursussenterverbeteringvan
de werkgelegenheid. De minis-
ter- president en andere leden
van deministerraad zullen aan-
wezig zijn voor een dialoog met
de aanwezigen en voor be-
antwoordingvanvragenover ge-
noemde onderwerpen. De infor-
matie- avondbegintom achtuur.

MEP wil
Staten
bijeen

ORANJESTAD—De MEP-
fractie heeft devoorzitter van
de Staten verzocht een open-
bare vergadering bijeen te
roepen om uitgebreid te kun-
nen praten over de
totstandkoming en de gevol-
gen van de Ontmantelings-
overeenkomsttussen derege-
ring van Aruba en deLago.

De Staten- voorzitter wordt
verzocht de regering voor deze
vergadering uit te nodigen. De
'dismantlement agreement'
heeft—aldus de MEP-fractie —ingrijpende en verstrekkende
gevolgen voorAruba, zeer in het
bijzonder voor San Nicolas. Een
stuk belangrijke industriële in-
frastructuur zal worden ont-
manteld. Gezien de financieel-
economische en de ecologische
gevolgen van genoemde over-
eenkomst voorAruba achten de
MEP- Statenleden een bespre-
king hiervan in de Staten zeer
urgent en in het algemeen be-
lang.

Gezien het belang en deuitge-
breidheid van het onderwerp
verzoeken deStatenledentevens
een ruime spreektijd te willen
bepalen, waarbij gedacht wordt
aanéén uur per lid.

Laclé vraagt naar
regeringslening aan
Investeringsbank

ORANJESTAD — Staten-
lid ing. Roland Laclé (MEP)
heeft schriftelijk aan de mi-
nister van Financiën ge-
vraagd of deregering geld
heeft geleend aan de Aru-
baanse Investeringsbank.

Hoe groot dit bedrag is, de
overdrachtsdatum, onder welke
voorwaardenen hoe hoog deren-
te is, wenst het Statenlid eve-
neens tevernemen.Laclévraagt
verder of de Investeringsbank
dit bedrag of gedeelte daarvan
bestemd heeft aan projecten,
welke projecten dit zijn en hoe-
veel elk project kost. De laatste
vraag van Roland Laclé is of de
Investeringsbank dit bedrag of
gedeelte hiervan reeds gestort
heeft in het buitenland en tegen
welke interest.

Ron Cassidy in reactie:

Eddy Pol kan niet
voor Aruba fietsen

WILLEMSTAD—Ron Cas-
sidy, voorzitter van Saddle
Boys Cycling Club, heeft zo
zijn twijfelsoverhetmeedoen
aan de Olympische Spelen te
Seoul door Eddy Pol namens
Aruba. Tenzij er speciale re-
gelingen worden getroffen,
kan de Nederlander niet on-
derdeArubaansevlag aan de
OS meedoen.

Hij haalt hiervoor een aantal
argumenten aan.

Omaan internationale evene-
menten te kunnen deelnemen,
moetelkewielrenner in hetbezit
zijn van een door debond afgege-
ven vergunning. Het land waar-
in de wielrenner woonachtig is
geeft zon vergunning,af. Deze
bond moetaangesloten zijnbij de
Internationale Wielren Unie
(UCI).

Volgens Cassidy isArubaniet
aangesloten bij de UCI en dien-
tengevolgekan EddyPol niet na-
mens Aruba aan de Spelen deel-
nemen. Zelfs Arubaanse wiel-
renners, die deel zouden willen
nemen aan de Spelen, kunnen
daaromniet naar Seoul.

Als Eddy Pol een vergunning
heeft danis dieafgegeven doorde
Koninklijke Nederlandse Wiel-
""enunie (KNWU), waardoor op
Jie vergunning staat vermeld
dat zijn nationaliteit Neder-
lands is. Om Aruba te kunnen

vertegenwoordigen heeft hijeen
speciale vergunningvan Neder-
land (KNWU) nodig, waarbij te-
vens het organisatie-comité in
Seoul moetworden verwittigd.

Ron Cassidy adviseert Eddy
Pol dan ook contact op te nemen
met devoorzitter van deKNWU
om hem advies tevragen in deze
kwestie.

Aldus Ron Cassidy, die zelf
aan vele internationale wed-
strijden, waaronder in 1964 aan
de Spelen in Japan en het we-
reldkampioenschap een jaar la-
ter in Frankrijk, deelnam, naar
aanleiding vaneen artikelop 27
februari in de Amigoe.

KRALENDIJK - Afgelopen
vrijdag wist John den Boef het
eerste VozdiEstrellasfestival op
zijn naam te schrijven. De con-
currentie was groot, aangezien
alle deelnemers al eerder een
eerste of tweede plaats wisten te
bereiken in soortgelijke zang-
wedstrijden. Toch wist John den
Boefmetzijnversievan 'Todome
gusta de ti met de eer te gaan
strijken. Een tweede plaats was
weggelegd voor Epifania Tho-
mas met 'Cariho mi. De derde
plaats tenslotte was voor dezan-
ger van het lied 'Bida, bida'
Anthony dePalm. Bij defoto de
drie winnaars: vlnr Epifania
Thomas, John den Boef en
Anthony dePalm.

ORANJESTAD -^ Op 16
maartzal deDienst derPosterij-
envanArubaeen seriebijzondere
frankeerzegels — de Muntenze-
gelsl9BB—uitgeven.Dezegelsen
deeerste-dag-enveloppezijn ont-

worpen doorEvetino b'mgal en
zijn zolang de voorraad strekt
verkrijgbaar doch uiterlijk toten
met 15 maart 1990 op de
postkantoren Oranjestad en San
Nicolas.

TMNITARIA l
DRUGSTORE

Dakota Shopping ParadiseTel.: 22450
Drogisterij
Cosmetica - Parfum - Cologne -Artikelen voor-Babies -School-Kado - Naaien -Haar, etc.
BORDENS ICE CREAM

Bekijk onze wekelijkse specials
met goedkopeprijzen.
■ -*^

U lest Uw dorsthetbestmet

Ook uitstekend omte mixen.
Bestel bij Uwkruidenier.

Victoria Bottling
Company
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LOTTO LOTTO LOTTO
± 30.000.- pa 2.00 só
MARCA Bo 4 numbernan y Bo Por Hibé

PARTICIPACION
Pa medio di esaki

Banco diSeguro Social
ta participa na turpersona eu ta cobra pensioen di behez, di
viuda i huerfano, eu entrante Maart 1988 e

POSIBILIDAD PA COBRA
lota solamentedurante5 diacuminsandoeu epromer diadi
pago.

"Si encaso epensioen nowordocobra na tempo e pensioen
atrasa lo wordo pagate na e siguiente luna.
Por favor haci vso di esakipa evita tardanza.

Aruba, 4 maart, 1988.

Director di Banco di Seguro Social
Francisco de P. Ruiz.



NORIEGA'S DAGEN LIJKEN GETELD
Aanvang schooljaar uitgesteld na VS-maatregel
New York Times: slecht gesteld met
onderhoud Panamakanaal-apparatuur
PANAMASTAD/ NEW

YORK — Door de Panamese
regering benoemde functio-
narissen die belast zijn met
hetonderhoud van het Pana-
ma- kanaal doen dit onvol-
doende, zomeldtdeNew York
Times.Hetbeginvan het nieu-
we school-jaar is uitgesteld in
verband met de economische
maatregelen welke door de
Verenigde Statenzijn getrof-
fen. De Republikeinse sena-
tor Alfonso d' Amato denkt
dat de sterkeman van Pana-
ma, generaalManuel Antonio
Noriega, binnen tien dagen
ten valgebrachtwordt, mede
als gevolg van deAmerikaan-
se pressie. Waarnemers ne-
men inderdaad aan dat het
bevriezen van de Panamese
tegoeden in de VS en andere
Amerikaanse maatregelen de
positie van Noriega aan het
wankelenbrengen.

Een niet met name genoemde
Panamese econoom verklaarde
tegenover de Times dat iedereen
diegebruik maaktvan de instal-
laties van het Panama- kanaal
kan vertellen dat er zich nu
moeilijkheden voordoen welke
tien jaargeleden onbekend wa-
ren. Zo is het niet al te best ge-
steld met de havens, de trein,
met een der bruggen en met de
controlevanuit de lucht.Het Ne-
wyorkse blad kreeg hiervan be-
vestiging bij het interviewen
van werknemers van het Pana-
ma-kanaal envan zeevaart- des-
kundigen.

POLITIEK
Deze regering heeft een poli-

tieke factor ingebracht in een
vergelijking welke niets van
doen heeft met de politiek, zo
stelde een Panamese ingenieur
vast diemeerdantien jaarbij het
Panama- kanaal heeft gewerkt.
Zo gauwmen Panamesepolitiek
gaat bedrijven met het beheer
van hetkanaal, komen we aan
het einde van de weg, zo voor-
spelt hij.

Volgensplan moetPanama in

het jaar20Ö0 decontrole over het
kanaal helemaal overnemen,
overeenkomstighet in 1977 ge-
sloten verdrag tussen de VS en
Panama. Een aantal functiona-
rissen van de Panama- kanaal-
maatschappij welke in totaal ze-
venduizend mensen in dienst
heeft is bang dat een politieke
tussenkomst een beroepsmatige
aanpak van het beheer van het
kanaal onmogelijk maakt. Van
de werknemers is 83 procentPa-
namees.

ONTSPORINGEN
Nu het jaar2000 nadert is het

geboden dat het beheers- appa-
raat zich onafhankelijk opstelt
ten opzichte van het regerings-
apparaat. Dit om te voorkomen
dat andere ministeries tussen-
beiden gaan komen of dat niet-
gekwalificeerd politiek perso-
neelwordtgeplaatst ophoge pos-
ten, zo meent Dennis McAuffe,
een Amerikaan die de hoogste
bestuurlijke functie bekleedt in
het Panama-kanaal- apparaat.

Een Panamese civiel inge-
nieur vertelde de New York Ti-
mes dathet aantalontsporingen
van de spoorweg- afdeling van
hetkanaal is toegenomen alsge-
volg van slecht onderhoud. De
werkplaatsen en magazijnen
verkeren in een deplorabele toe-
stand, zo voegde hij eraan toe.
HetPanamese legerheeftverder
een paar van debeste gebouwen
in de kanaal- zone in beslag ger
nomen, voor eigengebruik ofom
te bruiken als gevangenis. Dit
had tot gevolg, aldus de Times,
datbepaalde dienstenvan deKa-
naal- zone elders naar onderdak
moesten uitzien.

ZWAKKEPUNT
De dagen van sterke man No-

riega lijken geteld. De recente
Amerikaanse maatregelenzoals
het bevriezen van de Panamese
tegoeden brengt zijnpositie aan
het wankelen. Hiermee lijkt
Washington het zwakke punt
van Noriega te hebben geraakt.
Het stopzetten van de dollars-

stroom uit deVS heeft grote fi-
nanciële paniek gezaaid in Pa-
nama. Nu de Amerikanen ook
nog overwegen om de
opbrengsten van het Panama-
kanaal nietmeeraan Panama af
tedragenen nu deVSaan deban-
ken en krediet- instellingen
gaan vragen Panama geen le-
ningen meer te verstrekken
wordt het voor Noriega steeds
moeilijkerop de been te blijven.

GEENBETALING
Maandag gingen zestigdui-

zend gepensioneerden de straat
op omdat zij boos waren dat zij
huncheques niet konden innen.
Binnenkort moet het leger be-
taald wordenen het zieter naar
uitdatNoriegaditnietkan doen.
Met een onwillig leger is het
echter moeilijk aan de macht te
blijven, zo redeneren waarne-
mers. Men verwacht een split-
singin het leger, wanneer blijkt
hoehoog de tol is welke men voor
hetaanblijven van Noriega moet
betalen.

Tenslotte hangter de dreiging
boven het land dat de buiten-
landse banken eldershun heen-
komen gaanzoeken. In Miamibv
ofelders in hetCaribisch gebied.
Dit zou de genadeslag voor No-
riega's Panama zijn. Het land
drijft nagenoeg geheel op het in-
ternationale bankwezen.

SCHOLENDICHT
De Panamese autoriteiten

hebben deopening van het nieu-
we schooljaarvoor het geheleon-
derwijsuitgesteld. Indemedede-
ling staat datde door deVSopge-
legde maatregelen in negatieve
zin de economische omstandig-
heden hebben beinvloed. Ook
werd daardoordevoor het onder-
wijs zo noodzakelijke rust ver-
stoord, aldus de verklaring van
hetdepartementvan Onderwijs.
De Amerikaanse tussenkomst
wordt ongerechtvaardigd ge-
noemd. Uit het communique
blijkt niet wanneer de opening
van het schooljaar nu verwacht
kan worden. Dit had eigenlijk

maandag 7 maart moeten aan-
vangen. Gedoeld wordt kenne-
lijk op het Amerikaanse besluit
dat de Panamese tegoedenbij de
Amerikaanse banken bevroren
worden. Debanken van Panama
zijn als gevolg daarvan voor on-
bepaalde tijd gesloten.

De Republikeinse senator
D'Amato is demeningtoegedaan
dat de door deVS uitgeoefende
druk op de Panamese be-

InLonden

Panamezen
bestormen
consulaat

LONDEN —Panamees am-
bassade- personeel be-
stormde maandagavond het
Panamese consulaat in Lon-
den om een consul te ver-
wijderen die deafgezette pre-
sidentEric Arturo Delvalle
steunt.

Een commando van zeven me-
destandersonder het Panamese
ambassade-personeelvan dePa-
namese sterke man generaal
Manuel Antonio Noriega ging
maandagavond tot actie over.
Met een Landrover reed men
door de glazen deurvan het ge-
bouw en nam dittoen over. Drie
dagen eerder was deBritserege-
ring op de hoogte gesteldvan het
feit dat consul Eduardo Arango
van zijnfunctie was ontheven.

Het commando gafzich later
over. Op het ogenblik van hun
actie was de consul niet aanwe-
zig. Deze verklaarde later dat
het commando zich op "een bees-
tachtige manier"heeft gedragen
met deze actie. Volgens ambas-
sadeur GuillermoVega heefthet
commando legaal gehandeld.

windhebbers terecht is. Hij
denktdatdepressie voldoende is
om binnen anderhalve week ge-
neraal Noriega ten val te bren-
gen. Hij vindt wel dat Was-
hingtonmetgrotere vaardigheid
hadkunnen reageren. Hij zei dit
in een tv- interview. D'Amato is
een der congres- leden die zich
heeft uitgesproken ten gunste
van een handels- embargo tegen
Panama.

Vega staatbekendals eenvriend
van Noriega. Bij Buitenlandse
zaken inLonden heeft men geen
commentaar op het gebeuren ge-
geven. De politie was vanmor-
gen nog druk bezig met het ver-
horen van debestonners.

Toen onlangs president Del-
valle een poging deedNoriegate
wippen werd hijzelfdoorhet par-
lement uit zijn functie gezet en
werd een nieuwe president be-
noemd. Onder meer consul
Aranga bleef echter Delvalle
trouw, die ook doorde Verenigde
Staten wordt gesteund.

AmbassadAir Travel Club

'Mystery trip'
naar Curaçao
WILLEMSTAD — Een

groep van honderdtwintig
personen, allen lid van de
AmbassadAir Travel Club
uit Indianapolis, Indiana,
zalvanafmorgen toten met
16 maart Curacao bezoe-
ken voor een vakantie.

Wat het bezoek zo uniek
maakt is dat de leden van de
club de bestemming van hun
reis nietweten, toitdatzij opde
luchthaven van Curasao ar-
riveren. Hetzeven-daagseva-
kantie- pakket werd aange-
boden als een 'Mystery Trip.
De enige aanduiding diemen
kreeg, was dathetomeen Ca-
ribisch eiland ging met casi-
no- faciliteiten. Zelfs op de
vliegtickets staat 'mystery'
als plaats van bestemming
vermeld. De bemanning zal
tijdens devlucht geen onthul-
lingen doen of indicaties ge-
ven. De plaats van bestem-
ming wordt al sinds januari
van dit jaar geheim ge-
houden.

De AmbassadAir ledenzul-
len in hetCuragaoCaribbean
Hotel & Casino verbliiven'

waarzij kunnen genietenvan
een cocktail party, het casino,
tennis en watersport. Een rit
over het eiland en een bezoek
aan de stad, voor inkopen,
staan eveneens op het prog-
ramma. Voorhet vervoervan
luchthaven naar hotel visa
versa en de 'sightseeing* tour
zal Taber Tours zorg dragen.

GEZINNEN
AmbassadAir Travel Club

is degrootste reis-vereniging
in de Verenigde Staten met
meer dan 24.000 gezinnen die
lid zijn. De vereniging biedt
trips naar de meeste Cari-
bische eilanden, Hawaii, Eu-
ropa, Oceanië, Canada, Mex-
ico en Latijns- Amerika aan.
Ookvoor bestemmingen in de
Verenigde Staten zelfkan
men bij de club terecht. De
luchtreizen worden uitge-
voerd doorAmerican Trans
Air, de zuster-maatschappij
van devereniging.

AmbassadAir heeft al di-
verse groeps-reizen naar Cu-
racao gepland voor 1988 en
1989.

Adjadjo op Aruba:
enthousiast onthaal

AFGELOPEN WEEKEIN-
DE was de blazersgroep Ad-
jadjoonder leidingvanAyaen
Iman Landheer te gast op de
Arubaanse Muziekschool op
uitnodiging van diens direc-
teur, Irwin Provence. Het
concert van zaterdagavond
werd gegeven in de ten-
toonstelling- zaal van Cas di
Cultura. De opkomst van het
publiekbleek helaasbeneden
verwachting, te wijten aan
evenementen, die dezelfde
avond eveneens plaats von-
den, zoals de zwemmarathon
en een toneelstuk in de grote
zaal.

Dit deed echternietsafaan
de waardering van het pu-
bliek en deprestaties van de
muziekgroep. Er werd
enthousiast en punctueel ge-
musiceerd door deze groep
jongeren, allen scholieren,
die defijnere kneepjes — zeg
ook maar gerustvalkuilen —
van deklassieke muziek, zo-
als afwerken enfrasering, ar-
ticulatie en dynamiek, al aar-

digonderdeknie beginnen te
krijgen.

De solistische prestaties
van enkele leden van het en-
semble bleken eveneens zeer
demoeite van het aanhoren
waard. Eén van de hoboïsten
van het ensemble, die helaas
nietjneekon komen, werd op
kundige wijze door Chris
Bakker vervangen, hoboïst
van het Arubaanse
Blaaskwintet.

De zondagmiddag daarna— na een heerlijke Indone-
sischerijsttafel—gaf Adjadjo
een workshop voor be-
langstellende leerlingen van
de Arubacniie muziekschool.
Dat het programma van Ad-
jadjo niet uitsluitendklassie-
ke muziek bevat, bleek wel
uit de werken die de
workshop- medewerkers mee
te blazen hadden: aangepaste
partijen uit Amerikaanse
musicals werden, na enig in-
studeren, vlot meegespeeld.

Ook deblokfluitertjeskwa-
men aan hun trekken: voor

hen waren er variaties op het
bekende wijsje van 'Altijd is
Kortjakje ziek', aangevuld
met de virtuoze partijen van
Adjadjo.Rosemarie Provence
heeft zich zich zeer ver-
dienstelijk gemaakt doorvan
tevoren de nootjes even met
hen door te nemen,na depau-
ze mochten zij trots vooraan
zitten!

Directeur Provence en be-
stuursleden Toussainten me-
vrouw Booi hebben niets na-
gelaten om de leden van Ad-
jadjo een zeer hartelijk ont-
vangst tebereiden,en hentel-
kens maar weer te vervoeren
waar het nodigwas.

Donderdagvertrekt het en-
semble Adjadjo, tezamen met
het MIL-koor onder leiding
van Ramon Williams, naar
Santo Domingo om aldaar
deel te nemen aan het Inter-
nationaal Jeugdfestival voor
muziek.

ADINTERUM

exemplaren uitgereikt aan mi-
nistervan Nederlands- Antilli-
aans en Arubaanse Zaken en de
gevolmachtigde ministers van de
AntillenenAruba.Bijdefoto: mr
Ben Wilms (Arubahuis), die mi-

nisterMerryweatherverving,
*»’'nister De Koning en gevol'

machtigdeministervandeAntU'
len, mrGM. Hernandez methut
'Antilliaans Verhaal.

ORANJESTAD-In hetRAl-
congrescentrum in Nederland
had depresentatie plaats van de
documentaire 'Antilliaans Ver-
haal', van de auteurs Luis Daal
en Ted Schouten. Tevens werden
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WORLD-WIDE SHIPPING GETS
A LIFT WHEN YOU USE EVERGREEN
The challenge of innovation... the accomplishment of working to provide the best
and most efficient service in transportation around the world, .«the commitment to
personalized service. That's the ballooning story of EVERGREEN. Our expertise
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AC Milan slechts 0-0 tegen Verona
AS Roma eerste ploeg in ruim
twee jaar die wint in Napels

ROME — Napoli leed zijn
laatste thuisnederlaag op 12januari 1986, 0-1 tegen Pisa.Zesentwintig maanden bleefde landskampioen daarna inthuisbeurten ongeslagen. Af-
gelopen weekverloor deItali-aanse landskampioen twee
njaalopeigen veld.Woensdag
vloog de ploeg uit het beker-toernooi door de 2-3 neder-laag tegen Torino, zondag'eed hetde tweede nederlaag
'p de competitie, de eerste'huis, 1-2 tegenASRoma.

Een ramp werd het niet. ACMilan haalde, ondanks de terug-
keer van Ruud Gullit, slechtséénpunt uitdethuiswedstrijd te-gen Verona (0-0), waardoor devoorsprongvan Napoli terugliepvan vijfnaar vier punten. ASRo-
niavolgt als derdeop zes punten,
kampdoria als vierde op negen.

STRAKKE MANDEKKING
Napoli kwam tegen ASRoma

niet in zijn ritme. Maradona
speelde opvallend onopvallend
en deveel geprezen aanvalslinie
Ma-Gi-Ca (Maradona, Giordanoen Careca) werd door de strakkeRomeinse mandekking simpel
lamgelegd. Bij Roma fungeerde
Voller als spelmaker. De
Westduitser werd een openba-

ring en stond aan de basis van
beide Romeinse doelpunten. In
de 21e minuut stuurde hij Gian-
nini diep (0-1). In de 71e minuut
brachthij Oddi in stelling (0-2).
De 75.000 toeschouwers leefden
tien minuten voor tijd even op,
toen deBraziliaanCareca einde-
lijkeens loskwamvan zijn bewa-
ker (1-2).

Het duelhad de emotiesvan de
supporters hoog doen opladen.
Voordewedstrijd werdenelffans
van AS Roma gearresteerd na
heftige schermutselingen voor
het stadion van Napels. Door
Molotov-coctails raakten zes
agenten gewond. Kort na het in-
cident werden 260 Romeinse
supporters per speciale trein
naar de hoofdstad terugge-
bracht.

AC MILANGELIJK
BijAC Milan stondRuud Gul-

lit weer in de opstelling na zijn
schorsing van één wedstrijd. De
Europese voetballervan het jaar
kon zijn teamnietinspireren, 0-0
tegenVerona. Sampdoriaraakte
tegen Pescara vroeg op
achterstand, maar boog de
achterstand door doelpunten
van Cerezo en Pari om in een
overwinning (2-1). Juventus re-
vancheerde zich met de 1-0op In-
ternazionale voor de nederlaag

van vorige week tegenASRoma.
Magrini scoorde vanaf de
strafschopstip, nadat Rush on-
reglementair was afgestopt.

Het puntje dat Empoli ver-
diende in de uitwedstrijd tegen
Pisa (1-1), hielp in feite nietveel.
Hetvoorkwam slechts datdemet
vijfcompetitiepunten-in-de-min
gestrafte ploeg, vanwege 'fixen'
van uitslagen in het vorige sei-
zoen, een grotere achterstand op
Avellino opliep. Avellino speel-
detegen Cesena ook gelijk (1-1).

UITSLAGEN EN STAND
De uitslagen van het afgelo-

pen weekeindezijn:
Ascoli- Como: 0-0;Cesena - Avel-
lino: 1-1; Fiorentina - Torino: 1-
-0; Juventus - Inter Milan: 1-0;
AC Milan-Verona:0-0; Napoli -ASRoma: 1-2:Pisa -EmDoli: 0-0:

Sampdoria - Pescara: 2-1.
De stand:

1. Napoli 21 35
2. AC Milan 21 31
3. ASRoma 2129
4. Sampdoria 2126
5. Inter Milan 21 22
6. Juventus 21 21
7. Verona 2121
8. Torino 21 21
9. Fiorentina 2118
10. Cesena 2118
11. Pescara 2118
12.Pisa 2116
13. Ascoli 2115
14. Como 2115
15. Avellino 2113
16. Empoli 2112

...RUUD GULLIT (rechts): na
zijn schorsing van één wedstrijd
wist hijACMilan niet te inspire-

ren ...

Om Piet Dijk-wisseltrofee
Duncan Gould met 'Coyote' in
recordtijd om Klein Curasao

WILLEMSTAD— Op zon-
dag werdDeRonde vanKlein
Curacao gevaren om de PietDijk- wisseltrofee. In de Ra-
cing Class I enII enin deCrui-
sing Class werder gestreden
jjij een matige wind en een
knobbelige zee. De 'Coyote'yan Duncan Gould legde hettraject afin derecordtijd van
5-48,51.

Zeer spannend was de strijd
tussen de twee J-24's. Jim Drei-gers met de 'Demarage' wist na
ruim zes uur varen zijn rivaal
"Jan Ackermans met de 'Chamba'■}■' met4 secondenverschil te ver-
baan (amper een bootlengte!).

Ook in deRacing Class II wa-
?en er slechtskleine verschillen,
pier moest de winnaarvanvorig
Jaar, Francis O'Connor met deDouble Dutch' de 'Mula ll' van
*fanKrijgsman met 20 seconden
(gecorrigeerde tijd!) voor laten.In de Cruising Class werd zo
janatiekgezeild, dat debochtbij
"■abrietenberg letterlijk werd
«gesneden. Zowel de 'Lady Be

als 'Het TwentseRos' lie-pen hier aan degrond, maar ook
Dick Nebbeling met de 'Edna ll'
zeilde op de terug-race bovenop

deze ondiepte. Het wordt de
hoogstetijd dat de ondiepte-boei
in deze bocht weer op zijn plaats
komt te liggen. Ed Wilson met de
'Aroha' zeilde een perfecte race
en werd in de Cruising Class
eerste.

Piet Dijk, die met de 'Tipi' de
race gevolgd had, mocht tijdens
een gezellige prijsuitreiking
(veel zeilersblevennogna) debe-
kers en de wisselbekers uitrei-
ken. Een woord van dank ging
uitnaar wedstrijdleiderStephen
Smeulders en de wall-captains
Marloes en Maurice Selhorst.

De uitslagen zijn alsvolgt:
Racing Class I:

1. Demarage (Jim Dreigers); 2.
Chamba II (Jan Ackermans);
Coyote (Duncan Gould); 4. Yel-
low Bird (Hubert van Grieken).

Racing Class II:
1. Mula II (Jan Krijgsman); 2.
Double Dutch (Francis O'Con-
nor); 3. Edna II (Dick Nebbe-
ling).

Cruising Class:
1.Aroha (Ed Wilson); 2. Lady Be
Good (Kees Schreuders); 3.
TwentseRos (Ivo van Dooren); 4.
Udine 1000 (Norbert Biel-
derman).

Strandloop
op 13 maart

ORANJESTAD — De jaar-
lijkse Strandloopvan de Aru-
baanse Atletiek Bond heeft
plaats zondag 13maart.

De start is om negen uur ter
hoogte van het Aruba Concorde
Hotel. Inschrijvingkan geschie-
den vanaf half negen. Er wordt
gelopen in derichting van Mal-
mok, met het keerpunt halver-
wege. De jeugd onder de twaalf
jaarloopt eerst over een afstand
van tweeduizend meter, daarna
gevolgd door de deelnemersvan
twaalf jaaren ouder over een af-
stand van vierduizend meter.
Aan definishontvangt iedereen,
die derace uitloopt een diploma
met vermelding van naam en de
gelopen tijd.

Legendarisch recordLeeds United wankelt

Magisch getal voor
Liverpoois één
T LONDEN — De naam van

eeds United in de re-ordboeken van het Engelse
staat op het puntdoorgehaald te worden. In?e* seizoen 1973 - '74 bleefJ^eds 29 wedstrijden achte-en ongeslagen. Liverpool is,°g één duel verwijderd van

j®evenaring van datrecord.
jve club van manager
jflglish bleef zaterdag voore *8ekeer ongeslagen. Het

zijn 22e overwin-ning: 0-1ophetkunstgras van
ParkRangers.ponder misstappen wordt Li-

la rf, 00* een ongewoon vroege
*ndsk ampioen Eind maart

tje . kan de tiende titel in zes-
jj n Jaarbijgeschreven worden.
Tj v°°rsprong op Manchester
laa groeide door de neder-
-0) gxrVan United bij Norwich (1-
t**i ottingham Forest bleef
1 ftlntlg punten achter door met
Vv-Ïj Wlnnenin envan SheffieldWednesday.

UITSLAGENEN STAND
De uitslagen van het afgelo-

pen weekeinde:
Coventry - Chelsea: 3-3; Derby
County-Charlton: l-l;Everton-
Newcatle United: 1-0; Norwich -ManchesterUnited: 1-0;Queens
Park Rangers - Liverpool: 0-1;
Sheffield Wednesday - Not-
tingham Forest: 0-1; Watford -Southampton: 0-1; West Ham
United-Oxford: 1-1; Wimbledon

- Luton Town: 2-0;Arsenal - Tot-
tenham Hotspur: 2-1.

De stand:
1. Liverpool 28 72
2. ManchesterUnited 30 55
3. NottinghamForest 27 52
4. Everton 28 52
5. Arsenal 28 51
6. Queens Park Rangers 29 46
7. Wimbledon 29 45
8. Tottenham Hotspur 3139
9. Luton Town 27 38
10. Southampton 30 37
11. Newcastle United 29 37
12. SheffieldWednesday 30 37
13.West Ham United 2933
14. Norwich 29 33
15.Coventry 2833
16. Chelsea 30 32
17. Derby County 2930
18. Portsmouth 29 30
19. Oxford City 28 26
20. Charlton 30 25
21. Watford 29 23

# INTERNATIONALE Ka-
Mer van Koophandel heeft be-
paald datSjarjah, één van de ze-
ven Verenigde Arabische Emi-
raten (VAE), deolie-maatschap-
pij Amoco 383 miljoen dollar
schade-vergoeding moetbetalen
omdat het tussen augustus 1984
en september 1986nietheeft be-
taald voor door Amoco geleverd
gas. Van de schade- vergoeding
moet Amoco overigens tachtig
procent weer afdragen als belas-
ting enroyalties.

BOOKMAKERS: 5-2
h*kk bookrnakers in Londen
dp* ? hetkarakter van dewed-

verlegd. Aan de
lanH? Van de aanstaandelaskampioen valt niets meerverdienen, wel aan de maniern^a

u0p,LiverP°ol de titel bin-
beW alt De bookmakers heb-
J£ veel vertrouwen in Liver-"°l- Ze geven 5 tegen 2 datThe

Reds in de resterende twaalf
wedstrijden ongeslagen blijft.

Kenny Dalglish geeft debook-
makers gelijk. "Het nieuwtje
van winnen gat er bij ons nooit
af', zei hij na dezege bij Queens
Park Rangers. "Niemand wordt
blasé van winnen, sinds ikbij de
club ben. Ik betwijfel of die in-
stelling vroeger ookbij de club
bestond."

In Londen had Liverpool een
halfuurnodigomtewennen aan
het kunstgras. Na die aanpas-
singdicteerde de ploeg het duel.
Een combinatie tussen Be-
ardsley en Johnston, invaller
voor de geblesseerde Aldridge,
werd in de 36e minuut doorBar-
nes afgerond (0-1).

Manchester United sneuvelde
in Norwich door een doelpunt
vanFleck in de76eminuut. Not-
tinghamForest won in Sheffield
metdezelfde cijfers dooreentref-
fervan international Webb in de
14e minuut.

SPORTAGENDA
MALTA AMSTEL

SENTRO DEPORTIVO KORSOU
(zwembad)
geopendvan 09.00-12.00/14.00-17.00uur;
dinsdag-en donderdagmorgengesloten.

BOWLEN
(Damacor Bowling Club, Chuchu-
biweg)
openingstijden: maandagt/m donderdag
van 17.00- 02.00 uur; vrijdag en zaterdag
van 16.00uurtotna 02.00uur;zondagvanaf
13.00uur.
SCHAAKVERENIGINGCURAQAO
(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
schaakles en-training voor de jeugdvanaf 7
tot 23 jaar.

SCHAAKSCHOOL«NA PLAKACHIKI-
(o.I.v. Omalio Merien)
geopendvan 14.00-15.15/15.30-16.45 en
20.00-21.15 uur te Plantersrust 6.

BRIDGEN
('Asiento')
19.30uur 3ecompetitie- wedstrijd - Rust &

Burgh.

CURACAOSE SPORT FEDERATIE
(i.s.m. Sedreko)
Sportweek
20.00uurtafeltennis, badmintonen domino-sportzaal Sentro Deportivo Körsou.

Bij sofbball
Pepsi wint onder
protest van Shell

ORANJESTAD — In de da-
mes- wedstrijd Pepsi Cola - Su-
per SuperPlus van deArubaan-
se Softball Bond behaalde Pepsi
Cola een 8-7 overwinning. Shell
tekende echter tegen deze wed-
strijd protest aan. Pepsi maakte
zes hitsen driefouten, Shell vier
hits en drie fouten. Winnende
pitcher werd JessicaRichardson
en verliezende Lucia Dirksen.
D_ AMERIKAANSE detail-
handelsketen Woolworth heeft
in het afgelopen boekjaar (per 1
februari)een nettowinstgeboekt
van 251 miljoen dollar, zeven-
tienprocent meerdande214mil-
joen dollar in 1986. De omzet
steegmet 9,7 procent tot 7,1 pro-
cent miljarddollar.BuitendeVS
wist Woolworth de omzet in dol-
lars gerekend met 7,6 procent te
verbeteren.

Jules Veeris (Pinochio) slaat homerun
Fort Nassau verslaat Hertz
met grote cijfers: 20-7
WILLEMSTAD — Zowel in

deLittleLeague alsindeSeni-
or League zijn in het afgelo-
pen weekeinde vier wedstrij-
den gespeeld. Zaterdag be-
haaldeFort Nassau zijn twee-
de overwinning via de groot-
ste score van demiddag: een
20-7overwinningop Hertz. In
de Senior League ging het er
iets rustiger aan toe. Kodak
wistin eenfoutloos gespeelde
wedstrijdABN met9-1te vers-
laan. JulesVeeris was de eni-
ge speler die een homerun
sloeg (voor zijn ploeg Pino-
chio) en droeg daarmee bij
aan de 4-2 overwinning op
ABN.

Pinochio is het enige team in
deLittle League datnogongesla-
gen is. Nu won de ploeg met 4-2
van ABN, waarbij de homerun
van Jules Veeris veel bijdroeg
aan de overwinning. Niet alleen
aanvallend, maar ook verdedi-
gend washet JulesVeerisdieor-
de op zaken moest stellen.Van
hetveld achterhem moesthij het
zaterdagmiddag niet hebben. Ze
grepen maarliefst vierkeer mis.
Ondanks devier honkslagen die
hij toestond, kwam ABN, onder
leiding van Elviron Antonia niet
verder dan twee runs. Antonia
was ook aan slag het best. Van
zijn vierbeurten in het slagperk
wist hij tweemaal een hit te pro-
duceren.

Aegon is dicht bij zijn eerste
overwinning geweest. In het du-
el tegen Cindu, die ook beide
eerdere duelshadverloren, werd
maar net met 6-7 verloren. Cin-
duwist op zes honkslagenzeven
runs tescoren,maarmaakte ver-
dedigend wel drie veldfouten.
Jostlina Bisitini werd winnende
werper. Hij stondAegon vijfhits
toe, waarvan Irving Martina er
twee voor zijnrekening nam.

Curly Brunken mag deeerste
overwinningvanLibby's (op Co-
ca Cola met 10-6)bijna volledig
op zijn naam schrijven. Van de
tien honkslagen namhij meteen
perfecte score van 1.000 er vier
voor zijnrekening. Ayron Madu-
ro had als winnende pitcher
slechtsdriehitswegtegeven aan
de frisdrank-ploeg en realiseer-
de daarmee de (eerste) winst na
twee eerder verloren partijen.

Fort Nassau en Hertz hebben

vooral de scorer van de wedstrijd
veel werkbezorgd. Deze moest in
totaal 27 runs noteren, waarvan
20 voor Fort Nassau, 15 hits,
waarvan slechts 2 voor Hertz op
hetgoedewerpenvanLester Vic-
toria, en niet minder dan 15
veldfouten, 8 voor Hertz en 7
voor Fort Nassau.

SeniorLeague
Kodak is de enige ploeg in zo-

wel deLittle League als in de Se-
nior League geweest dit afgelo-
penweekeinde, diefoutloos heeft
gespeeld.Dit goede spel werd be-
loond met een 9-1 overwinning
opABN, die driemaal misgreep.
Joshna Walle sloeg tweemaal
raak in even zovele slagbeurten.

Anthony Leander mocht de feli-
citatiesin ontvangst nemen van
zijn ABN-collega Chester Bilio-
so,die trouwenstwee van dedrie
hitsvoor ABN produceerde.

Alle ploegen in de seniorLea-
gue die deminste fouten maak-
ten, wonnen. Muebles Kennedy
overtroefde Mass Productions
met een 10-3 score waarbij Sieg-
mar Mensing vier hits toestond
als winnende werper. Mass Pro-
ductions greep liefst vier keer
mis. Dat gaf dedoorslag, want de
ploegproduceerde wel vier hits.
Jurgen Paesch werd verliezende
werper.

MaltaAmstel won met 5-4 van
Ennia waarbij werper Orlando
Barbara een no-hitter gooide.

Anderopvallendfeit in deze wed-
strijd:beideploegen maakten sa-
men slechts drie veldfouten, ge-
zien deanderepartijen een goede
prestatie. JonathanMorales zag
als verliezende werper Renny
Hernandez, Ivan Balentina en
Ramfis Trinidad een hit slaan.

Het eerste optreden van Lib-
bys in de Senior League is suc-
cesvol geweest.Een 8-1 winstop
Cindu is een mooie opsteker.
Lybby's sloeg negen hits en
maakte één veldfout. Het veld
achterRudolph Garcia greep
driekeer mis. Giovanni Isebia
werd winnende werper. Ook aan
slagvielhijop. SamenmetRami-
ro Balentina en Vernon Ranis
sloegen de heren elk twee hits
van dein totaal 9 honkslagen.

Voetbaltoernooi omKopa Gasora in SDK

Veteranenstrijd tussen
SUBT en Sithoc spannend
WILLEMSTAD —De strijd

om deKopa Gasora is in het
weekeinde voortgezet in het
stadionvan hetSentroDepor-
tivo Korsou. Van de tien ge-
speelde wedstrijden vormde
het duel tussen de veteranen
van SUBTen Sithoc hetabso-
lute hoogtepunt.

SUBT wist deze wedstrijd via
een prachtig doelpunt van Adel
Toppenberg te winnen met de
kleinst mogelijke score: 1-0. Een
ander duel dat de aandacht trok
was dat tussenALMen Inspectie
der Belastingen. Onder aanvoe-
ring van EdwinLoran wistALM
zijntegenstander met2-1 te ver-
slaan. Zelf scoorde Loran een
treffer. De anderewerd gemaakt
door Erik Curiel. GodfriedPeny
was deenige zuivere schutterbij
de Belasting-Boys.

De grootste uitslag van het
weekeinde kwam op naam van
de veteranen van Victory Boys.
De Koning moest met een be-
schamende 0-9 nederlaag weer
terug naar JanDoret. Maar ook
de 7-0 overwinning van SDK op

Curinta mag er zijn.
De uitslagen van het afgelo-

penweekeinde:
Centr. Madeirense - PHP: 4-0-
Kodela - Selikor: 2-2;ALM-Insp.
derBelastingen: 2-1;DeKoning
Vets - Victory Boys Vets: 0-9;Scherpenheuvel Vets - Jong Co-
lombiaVets: 4-3; SUBT Vets-Si-

thoc Vete: 1-0; Bevolking - Isla
Shop: 4-2; Maduro Bank - Café
Dans laRue: 4-1; SDK- Curinta:
7-0; Anthony Veder -PHP: 0-2.

Nu de meeste ploegen drie
wedstrijden gespeeld hebben is
het interessant de standen eens
te bekijken:

Vergadering van
Tigers en Aguilas

KRALENDIJK - Zondag 14
maartzullen deverenigingenTi-gers en Aguilas die beide zijn
aangesloten bij deBonaireaanseVolleyball Bond (Bovobo) en zo-wel in de A- als in de B-klassespelen, een vergadering beleg-
gen met hun leden. Hetbestuur
heeft een groot aantal medede-lingen voor ledenen spelers over
dekomende plannen van dever-
eniging. De vergadering vindt
plaats op het terrein van deBo-
naireaanse Sport Federatie
(BSF) in de middaguren detijd is
vier uur.

MERCEDEZ BENZ of North
America heeft deautoverkoop in
de Verenigde Staten in februari
met 27,2 procent zien afnemen
alsgevolg van onzekerheid over
de nieuwe belasting-wetgeving.
DeAmerikaanse dochtervanhet
Westduitse autoconcern ver-
kocht vorige maand 5.890 auto's
tegen 8.088 stuks in februari
1987. Een andere fabrikant van
luxe wagens, JaguarCars, heeft
in februari wegens verslechte-
rende omstandigheden in dit
marktsegment en verhoogde
prijs- concurrentie 1.400 auto's
in deVSverkocht tegen 1.466 in
februari vorig jaar.

Finale-ronde Capablanca gestart

Merien verrast in
clubkampioenschap

WILLEMSTAD — Na de
voorronden zijn zes spelers
overgebleven van
schaakclub Capablanca die
gaan strijden om het club-
kampioenschap. Elvin en Ri-
chenel Overman, Gino Mirza,
Valentin Palcios, Gerard
Chin-A-Lien en deverrassing
van de voorronden: Omalio
Merien.

Zijgaan in definaleronde strij-
den om het club- kampi-
oenschap. Omalio Merien werd
verrassend eerste in devoorron-
de. Hij behaalde 4,5 punten uit5
duels. De enige aan wie hij een
half punt moest afstaan was Ri-
chenel Overman. Regerend
kampioen Gerard Chin-A-Lien
moest in Merien zijn meerdere
erkennen.

Voor de gebroeders Overman
en Valentin Palacios is het de
eerste keer dat zijn kunnen
meestrijden om de clubtitel.

De eindstand van de voorron-
de, waarinelke schakervijfwed-
strijden heeft gespeeld, is:
1.Merien:4,5; 2. Chin-A-Lienen
Mirza: 4; 4. Richenel Overman
en Palacios: 3,5; 6. Elvin Over-
man, Plaate, LaPas: 3; 9. Nicas-
tia, Molina: 2,5; 11. Leito, Holi-
day, Hellburg: 2; 14. Da Costa
Gomez,Wiel: 1,5; 16.Abad: 1; 17.
Mamber: 0,5.

De wedstrijden vinden elke
vrijdagavond plaats in Plan-
tersrust te Mundo Nobo.

Poule A (Vets):
1.SUBT 3 6
2. Scherpenheuvel 2 4
3. Sithoc 3 4
4. Victory Boys 2 3
5. Jong Colombia 3 0
6. DeKoning 3 0

Poule B:
1. Dienst Arbeidszorg 2 4
2. Bevolking 2 4
3. Brandweer 2 2
4.lslaShop 3 2
5. Kodela 21
6. Selikor 3 1

Poule C:
1. Maduroßank 3 5

2. EnniaCaribe 2 3
3. ALM 3 3
4. Insp. derBelastingen 2 1
5. FKP 2 1
6. Café Dans laRue 21

Poule D:
1. SDK 2 4
2. Centr. Madeirense 2 3
3.Segas 23
4. AnthonyVeder 33
S.PHP 43
6. Curinta 3 1

De meest interssante wed-
strijd van zaterdag is die tussen
Victory Boys en Sithoc in poule
A. Dit duel begintom 17.30uur.
Op zondag zal de meeste aan-
dacht wel uitgaan naar een an-
der duelin poule A: JongColom-
bia - De Koning. Ook deze partij
start om 17.30 uur. De eerste
wedstrijd begint zaterdag om
13.00 uuren op zondagwordt om
10.00 uur reeds het eerste fluit-
signaal gegeven.
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Niet naarBayern

Madjer gaat naar Inter
ALGIERS — De Alge-

rijnse international Rabah
Madjer is lijdend voor-
werp in een miljoenen-
steekspel. De door FC Por-
to aan Valencia uitgeleen-
de aanvaller gaat het ko-
mend seizoen naar Inter-
nazionale, volgens het Al-
gerijnse dagbladEl-Hadef.

Madjer heeft al een drie-
jarigcontract getekend bij
Bayern München. FC Porto
heeft volgens El-Hadefbeslo-
tengeen medewerkingte ver-
lenen aan deze overgang. De
Portugezen zijn van mening
dat het transferbedrag dat
rond de acht miljoen gulden
ligt, aan de lage kant is. Bar-
celona deed Madjer kort gele-
deneen aanbod, waarnaar de
speler wel oren had. Maar op-

nieuw ging FC Porto niet ak-
koord.

De Portugese club en Mad-
jerbereikten wel over-
eenstemming met Inter. Na
de wedstrijd Valencia - Real
Sociedad op 28februari kwa-
men alle partijenrond. Inter
had al langer interesse in de
aanvaller, maar ging pas tot
actieover na detoestemming
van de Italiaanse voetbal-
bond een derde buitenlander
aan te trekken.

El-Hadef veronderstelt dat
Bayem München Madjer het
leven nogbehoorlijk zuurkan
maken. Indien deWestduitse
clubgerechtelijke stappen zal
ondernemen, zal de speler
maandenlang op non-actief
staan, totdat dekwestie defi-
nitiefis opgelost.

Caribbean Bottling
wint Pepsi-prijs

WILLEMSTAD —Evenals in
1986 heeft de Caribbean Bott-
ling Co. voor 1987 de 'Pepsi-Cola
International Quality Award'
gewonnen, die jaarlijks door
Pepsi-Cola Interamericana
wordt toegekend. Volgens een
mededeling van Alan Maduro
van de Pepsi-Cola fabriek is de
prijs toegekend op grond van de
uitstekende kwaliteiten van de

op Curasao geproduceerde
Pepsi-Cola.

De Curacaose vestiging heeft
dezeprijs uit 72regionale fabrie-
ken gewonnen. Manager Madu-
ro uit zijn waardering voor de
produktie- leider, Jan de Vries,
alsmede voor het overige perso-
neel, die voor de vervaardiging
van de frisdrank zorg dragen.

Ingezonden

In memoriam Rode Palm
PROME DI MART di e ana aki
abo, algun otro persona imiper-
sona tabata huntu pa atendé vn
asuntu kv tin di haberkv nos
mundu di literatura.

Siendokv mi tabata sufriendo
dikebrante di salüalguabisami
persona kv mi mester tabat'ei.
Mimetaprinsipal tabata dimira
Ro. Ro dePalmigualmentekv al-
gun hende mas di nos mundu
kultural, a impreshona mi sem-
per pa su manera di ta. Ro de
Palm, vn hömberkorekto i hus-
tu, no masha interesa denasun-
tunan kv tin di haber kv publi-
sidat.

DiprofeshonRo dePalm taba-
ta vn hurista. Ro a sirbi nos ko-
munidat hopi ana komofiskal di
ministerio pübliko; aparte di su
aktividatnan kultural. .

Praktikamente den tur kom-
bersashon kv mi tabatinkv Ro e
tabata bisa mi: "Arthurmi ta vn
hurista diplomé, mi gusta lei pe-
ro mi stimatur lokekv tin di ha-
ber kv lenga". Sm kv mi kier a
deskonosé c kualidatnan diRo
komo hurista; p'ami Ro tabata
na promé luga un lingwista, un
grankonosedó diPapiamentu.

Debi na su humildat lamenta-
blemente eultimoakinotatantu
konosi paekomunidat di(pueblo
diKörsou).

Hotelgast maakt
weer problemen

WILLEMSTAD — Een Domi-
nicaansevrouw heeft voor de
tweedekeer binnen een weekge-
probeerd een hotelkamer in
brand testeken.Vorige weekbe-
trof het Hotel Venezuela, dit
weekeinde was Hotel Central
aan debeurt. De 27-jarigevrouw
werd agressief toen de politie
haar wilde meenemen. De
vreemdelingen- dienst isvan dit
voorval in kennis gesteld en zal
haar naar Santo Domingo te-
rugsturen.

Ro, kv bo baimentu, Körsou a
pèrdè na promé luga un gran
hömber (hende) i na di dos luga
un gran baluarte di noskultura.
Ro, djasabra ultimo dia 5-3-'BB
mi tabata sperabo yamada; ya
ku b'apalabra ku mi ku lo bo ya-
ma mi. Mas ofmenos na e orakv
bo sayama, etelefon arin dia5-3-
-'BB.

Kontentu mia baiatendéeya-
mada; na luga di bo mi a tende
bos diRichard Hooikende abuta
mi pèrsona na altura dibo disa-
parishon. Ro, semper lo mi keda
kv gana di tende kiko bo kier a
bisa mi.Pero eseino taproblema;
ya kv dia nos kontra den e otro
mundu lomi hanaborespondi.

Ro, soseganapas.

ARTHURL. TJIN-KON-FAT
Curacao

kledingdief
WILLEMSTAD — Gretigheid

heeft een diefde das omgedaan.
De man O. pleegde inbraak in
eenkleding- boetiekaan deF.D.
Rooseveltweg. Ongeveerveertig
kleding- stukken nam de dief
meetoen hij hetpand verliet. Te-
gen half drie in de ochtend be-
sloot de dief ook in te breken in
een woning aan de Mexicoweg.
Hij werd evenwel door de bewo-
ner betrapt en herkend. Van
schrik nam O. de benen, maar
liet daarbij een tas achter met
daarin dekleding- stukken die
afkomstig waren van de inbraak
bij dekleding- boetiek. De gesto-
len waar werd aan derechtmati-
ge eigenaar teruggegeven en de
rechereche gaatzich metdezaak
bezig houden.

ORANJESTAD — Een bewa-
ker van een hotel te Palmbeach
verklaarde aan depolitie dathij
tegen halftwee in deochtendeen
onbekende speedboat aan de
kant zag komen. Tegelijkertijd
zag de bewaker dat een paar
vreemdelingen in de boot stap-
ten, waarna dezeweer op zeever-
dween.

OverlevendeLa Goulette was op Curaçao

Barberoux vertelt
overlevingsverhaal

WILLEMSTAD — Het ver-
volg- verhaal over het myste-
rie vanLa Goulettebegint het
laatste hoofdstuk te naderen.
Volgens deFranse consulme-
vrouwElayne Gorsira was de
bemanningslijst sterk verou-
derd en hebben de drie man-
nen dieaanvankelijk vermist
werden, de boottocht nooit
meegemaakt. Barberoux
heeft dus, zoals hij zei, inder-
daad alleen met Robert
Sainct de onbedoelde over-
steek haar het Caribisch ge-
bied gemaakt. Barberoux is
gisteren overigens op Cura-
cao gearriveerd maar zou
vandaag alweer vertrokken
zijn. De Franse consul beves-
tigde dit, zij heeft methem ge-
sproken.

Barberoux verkeerde volgens
deconsul in slechteconditie. Dat
was ook dereden dater geen pu-
bliciteit aanzijnverblijfopCura-
sao is gegeven, aldus mevrouw
Gorsira. Barberoux heeft inmid-
dels het eiland verlaten en reist
via Trinidad naar Frankrijk.

Pierre Barberoux deedzijnre-
laas gisteren nogmaals bij de
consul en lichtte enige onduide-
lijkheden toe. De avonturierhad
op de Canarische eilanden Ro-
bert Sainct ontmoet, die Barbe-
roux uitnodigdemet hemnaar de
Canarische eilanden te varen.
Barberoux had daar wel oren
naar en besloot mee te gaan om
op deKaapverdische eilanden de
kerstdagen doorté brengen. Het
vreemde was, zo zei Barberoux,
dat Sainct diehij aan wal leerde
kennen alseen aardige man, aan
boord heel anders bleek te zijn:
hij wist onvoldoende van zeilen
af. Zo zette hij, ondanks de
waarschuwingen voor zware
storm, toch koers naar deKaap-
verdische eilanden met alle ge-
volgenvan dien.

WOONPLAATS
Inmiddels is de woonplaats

van de aan boord overleden Ro-
bert Sainctachterhaald. De bur-
gemeestervan Grand Motte,een
plaatsje in de nabijheid van het
Franse Montpellier, heeftbeves-
tigd datRobert Sainct in dat ge-
bied woonde. Sainct zou geen
huis bezitten, maar op zijn schip
gewoondhebben.

De familie van Robert Sainct
heeft het stoffelijk overschot en
de eigendommen van Robert
Sainct geclaimd. De Amigoe
heeft niet kunnen nagaan of zij
dekosten voor deberging die de
kapitein van dePoolsesleperKo-
ral in rekening heeft gebracht
zal betalen.

Pierre Barberoux, die het
avontuuroverleefdheeftdankzij
een reddingsbootje, heeft daar
overigens wel moeite voor moe-
ten doen. Van scheepvaart wist
hij nietsafen hoe teoverleven op
zee was hem helemaal onbe-
kend. Hetrubbere opblaasbootje
dat hij in de cabine van de zeil-
boot vond, heeft hijbinnen zitten
opblazen. Om het bootje vervol-
gens in opgeblazen toestand uit
de smalle opening van de cabine
te krijgen, lukte niet gemakke-
lijk. Daar isBarberoux enige tijd
zoet mee geweest.

DRADU
Barberoux was zo blij met het

bootje metvoedsel dathijvan pu-
re emotiesvergat in het dagboek
teschrijven dathijer met dered-
dingssloep vandoor was gegaan
inplaatsvan metduikflessen het
waterin te springen.

De twee onervaren zeelieden
konden niet door te vissen aan
voedsel komer. Ze wistenniet of

devissen diezij zagen, giftigwa-
ren ofniet en waagden zich daar
lieven niet aan. Barberoux ver-
telde dathijgrotevissenonder de
boot had gezien die griezeligveel
op vleesetende roofvissen leken.
Achterafblijkt dathet om dolfij-
nachtige vissen ging die zeer
smakelijk zijn en op de Antillen
bekend zijn als 'dradu'.

Wat er met het halfvergane
zeilschip La Goulette gaat ge-
beuren, is nog steeds niet be-
kend. De boot ligt nog steeds in
de Curagaose haven. De agent
van Lloyd's Londen op Curacao,
Maduro & Curiel's Insurance
Services NY, heeft het ongeval
wel gemeld aan Londen, zo be-
vestigde manager John Russel
van dit departement. Dat is
evenwel informatiefgebeurd en
is de gebruikelijke gang van za-
ken bij dergelijke incidenten op
zee. In Londen wordt hetpersbe-
richt op een aanplakbord opge-
hangen en deeventuele verzeke-
rings- agent kan danvoor meer
informatiebij Lloyd's terecht.Er
is echter nog geen reactie uit
Londen gekomen.

VOORSTELLEN
"Men zou kunnen denken
aan:— in het levenroepen van
speciale fondsen;—uitgifte van speciale be-
lasting- vrije obligaties; be-
stemmings- heffingen;
(ruimere) onderhouds- rege-
ling naar gelang ouderdom
van een pand;— versoepeling van be-
staande procedures (bijvoor-
beeld douane- faciliteiten bij
invoer;

—fiscale aftrek in verband
met arbeidsplaatsen- creatie;
vergrotingtoeslag op investe-
rings- aftrek voor investerin-
genin het plangebied. Reeds
bestaande c.g. toegepaste fa-
ciliteiten die in hetkader van
het actieplan nader zouden
kunnen wordenverfijnd, zijn:

— belastingvrijdom terza-
ke van (industriële) bedrijfs-
vestiging, hotelbouw en
grond- ontwikkeling; inves-
terings- aftrek en vervoegde
afschrijving;—vervangingsreserve;— speciale financie-
ringssommen."

"Bij de vraag welke facili-
teit, fiscale dan wel financië-
le, gezien deurgentievan een
herleving van de binnnstad
tenbehoeve van onderandere
de ontwikkeling van het toe-
risten-verkeer,voorkeurver-
dient, komt het kantoor van
Bakhuis, Curiel & Partners
tot de conclusie datfinanciële
incentives in zekere zin toch

de voorkeur genieten, im-
mers deze hebben een directe
werking. Belasting- facilitei-
ten vereisenveelal een wette-
lijke voorziening en het tot
standbrengen hiervan neemt
in deregel wat meertijdin be-
slag. Bovendien'dienen aan
het genieten van belasting-
voordelen investeringen
vooraf te gaan.Fiscale incen-
tives dienen daarom als
supplement op de financiële
impulsen te worden gezien."

"Na bestudering van het
rapport door de minister van
Financiën kan worden ver-
wacht dat er een commissie,
bestaande uit vertegenwoor-
digers van de diverse belan-
gen- groepen, benoemd zal
worden, welke tot taak zal
hebben de voorstellen van
Bakhuis Curiel & Partners
verder uit te werken."

"Hierbij kan men denken
aan concrete wets- voorstel-
len met het oog op het be-
vorderen van de gewenste
ontwikkeling in de bin-
nenstad. In de ontwikkeling
van de binnenstad is inmid-
dels bij het ontwikkelen van
projecten- voorstellen, zij het
nog ad hoc, reeds gebruik ge-
maakt van enkele suggesties
die in het dossier "Mogelijke
incentives ter ondersteuning
van het Aktieplan Bin-
nenstad" naar voren komen."

"Naastde meer structurele
wijzigingen die mogelijk aan
te brengen zijn waarmee de
werkgroep zichbezig zal hou-
den, die veelal een langere
termijn behoeven voor be-
handeling en besluitvorming
gezien hunkarakter, gaan de
overige lopende binnenstads-
plannen enkorte termijnpro-
jectenonverminderd voort."

Tot zover de PR-afdeling.

Schenking aan Stichting ZusterModesta

Medische apparatuur en
ambulance voor Curaçao

WILLEMSTAD — Morgen
komen uit Nederland detwee
containers met medische ap-
paratuur eneengeheel geren-
oveerde ambulance, welke
bestemd zijn voor de
Stichting Zuster Modeste, in
de haven van Curacao aan.
Het lossen van de containers
en het controleren van de in-
houd door de douane zullen
waarschijnlijk nog eens één
of twee dagen in beslag ne-
men. Daarom verwacht de
voorzitster van deze
stichting, Zr. Modeste, dat ui-
terlijk maandag alle spullen
op Landhuis Habaai zullen
zijn.
Zoals deAmigoe op 17 februari
reeds meedeelde,heeftdeRotary
Amsterdam voor ruim vier ton
aan overtollig materiaal uitzie-
kenhuizen en verpleeg- in-
richtingen ingezameld, waaron-
derbedden,meubilair eneenzie-
kenauto die geheel up-to-date is

gemaakt en waaraan een nieuw
hartbewakings- apparaat is toe-
gevoegd. Oorspronkelijkwas de-
ze ambulance bestemd voor het
ziekenhuis in Bonaire diethans
het ziekenvervoer uitbesteedt
aan depolitie.

VolgensZr. Modesteis hetzie-
kenhuis echter niet in staat om
deze ambulance te bemannen.
Zr.Modeste: "Erwarennogmeer
gegadigden voor deze ambulan-
ce, maar narijp beraad is beslo-
ten dat deziekenwagen zal wor-
den geschonken aan een andere
particuliere instellingenwel het
RodeKruis. De heer Wegbrands
vandeRotary Amsterdamis spe-
ciaal hiervoor uit Nederland
overgekomen. Maandag zal hij
de ambulance en de overige in-
houd van de containers officieel
aan de stichting overdragen".

Zr.Modesta deeldeverder mee
dater onder meer meerdan hon-
derd ledikanten, lakens, slopen

en speelgoed in de ladingzitte?eNiet alles is bestemd voor a,
Stichting 'Birgen diRosari^waarvan zij totvoor kort éénv**jj
de directrices was. Aan deha°
van aanvragen die zij van V*
schillendeparticuliere instel'!
gen heeft gekregen, wordt de'
houdverdeeld. "Eerstmoeten*
een lijst opmaken van de exac
inhoud van decontainersen o*
zullen we bekijken wat er aajj
welke instelling geschonken
worden", aldus Zr. Modeste-

PR-afdeling overAktieplan Binnenstad
Commissie verwacht voor studie
van voorstellen in rapport 1985

WILLEMSTAD — "Zoals
eenieder wellicht bekend is,
heeft het eilands- bestuur
zich ten doelgesteldnieuw le-
ven in het economische,
woon- en werk- klimaat van
debinnenstad te blazen. Door
de Dienst Ruimtelijke Ont-
wikkeling en Volkshuis-ves-
ting is in 1985 hetAktieplan
Binnenstad opgesteld. Dit
plan beoogt door middel van
maatregelen, projecten en
plannen, processen in wer-
king te zetten die tot verwe-
zenlijking vanreeds genoem-
dedoelstelling zullen moeten
leiden", alduseen persbericht
van deafdelingPublicRelati-
ons van Curacao.

De PR-afdeling gaat ver-
der: "Een belangrijk uit-
gangspunt van dit plan was,
dat aan de welvaart van het
eiland en het welzijn van de
Curagaose bevolking alleen
een positieve bijdrage gele-
verd kan worden indien het
bedrijfsleven en de overheid
nauw met elkaar samenwer-
ken, waarbijparticulier initi-
atiefeenactieverolneemt. De
rol van de overheid zal dus
slechts van ondersteunende
aard moetenworden; middels
bestaande en nieuwe incenti-
ves en middels beperkte in-
frastructurele voorzieningen
zal zij een helpende hand ge-
ven bij derevalisatie van de
binnenstad."

"Bovengenoemd rapport
van Bakhuis, Curiel &
Partners, beoogt dan ook in-
zicht te verschaffen in het te
voeren (aanvullend) financi-
eel en fiscaal stimulerings-
beleid van de overheid. Inhet
rapport wordt een overzicht
gegeven van de faciliteiten
die in de Antilliaanse wetge-

vingvoorkomen en van ande-
re die alhier niet worden toe-
gepast, doch die, gezien bui-
tenlandse ervaringen, ook
hier best wel bruikbaar zou-
den kunnen blijken."

GezaghebberRonald Casseres:

Kans op 1 egaliseren
lotto niet erg groot
WILLEMSTAD — De kans

datop korte termijn het lot-
tospel naast het bestaande
'Wega di Number' gelegali-
seerd zal worden, is niet erg
groot. Dit heeft gezaghebber
Ronald Casseres vanochtend
meegedeeld. Aan het invoe-
ren vaneen legale lottoopCu-
racao zijn een aantalpro's en
contra's verbonden en naar
de persoonlijke mening van
de gezaghebber wegen de
contra's zwaarder.

Momenteel liggen er twee
aanvragen voor het invoeren
van een lottospel bij de gezag-
hebber. Eén is afkomstig van de
Curacaose Sport Federatie
(CSF) en één aanvrage is af-
komstig van een particulier. De
CSF wil met het invoerenvan
lotto haar eigen inkomsten ge-
nereren, zodat de federatie niet
meer afhandelijk is van over-
heads-subsidie.Eénvande nade-
lenis volgens de gezaghebberdat
er al veel bestaande 'hazard'-
spelen op Curagao zijn en nu ligt
er weer een aanvrage voor nog
een kansspel.

Bovendien kent Curagao al
eenlegale loterij (Wega diNum-
ber), waarin veel mensen hun

brood verdienen. Wanneer lotW
geïntroduceerd zal worden, ka"
dat consequenties hebben voor
debestaande loterij. Niet all :-
zal 'WegadiNumber1 eoncurre_|
tie ondervinden van lotto, oojj^H
bestaande werkgelegenheic^M
daardoor in gevaar kunnen kfr
men, aldusde gezaghebber,
der is het volgens Casseres cc"
moeilijke zaak om delotto- org*' J
nisatieonder controle te houde"
enervoortezorgen datergeenü'
legale elementen naar binne"
sluipen.

Tenslotte merkt de gezagheb'
ber op dat de bestaande wetge*
vingnietvoorziet inhet legal is^
ren van lotto. Daarvoor zal cc"
nieuwe wetswijziging moetejj
komen, wat weer de nodige tij"
zal vergen. Casseres: "PersooC
lijk ben ik van mening dat o*
voordelen van legalisering va* 1

lotto niet opwegen tegen de o*'
delenen ik denk danookniet da*
dit spel op korte termij'
geïntroduceerdzal worden".

MOSKOU - Honderden demon
stranten hebben maandag deelgej^.
men aan een stille mars ter na# j
dachtenisaan deslachtoffers vaöjL
bewind van dictator Stalin. VeA%tmonstratie was georganiseerd o^
een vijftalonofficiëlegroepen.D£J~togers droegen kaarsen en een j ê
tonnen obelisk. De politie Het
mars ongemoeid.

*****

Notice of the

ANNUAL GENERAL MEETING
OFSHAREHOLDERS

to be held on March 16,1988.

Notice is hereby given that the annual general meeting of share-
holders of

MINDIS N.V.
(the Company), will be held atthe registered office ofthe Compa-
ny, at 1-5 Plaza Jojo Correa, Curacao, Netherlands Antilles, on
March 16,1988 at 09.00 a.m. Netherlands Antilles time.

The agenda of the meeting is available for shareholders at the
registered office of the Company.

Curacao, March 08,1988.

By order of the
Board of Directors.

Notice of the

ANNUAL GENERAL MEETING
OF SHAREHOLDERS

to be heldon March 17,1988.

Notice is hereby given that the annual general meeting of share-
holders of

U.I.T. UNITED INTERNATIONAL
TRANSPORTS N.V.

(the Company), will be held attheregistered officeof the Compa-
ny, at 1-5 Plaza Jojo Correa, Curacao, Netherlands Antilles, on
March 17,1988 at 09.00 a.m. Netherlands Antillestime.

The agenda of the meeting is available for shareholders at the
registered office of the Company.

Curacao, March 08,1988.

By order of the
y Board ofDirectors.

Dtoqa /wAI LrSm%lr%<

Reis het Caraïbisch
gebied rond, met BWIA
voor slechts $ _|3ft

BWIA introduceert haar "Inter Caribbean Fare": l___V____f^____^r mm'voor $ 330 kunt u alle BWIA bestemmingen in het
Caraïbisch gebied bezoeken.Dit tarief is 30 dagengeldig.

Voor slechts S 80 meer dan het normale I WBro ,iai TIZZCuracao -Trinidad tarief (5251)kunt U be- "">.
halve met Trinidadook kennis maken met: ~ st.kot*»„~ "*

ANTIGUA ST.LUCIA lÜ>
B""?£S ST-DARTEN caBaïB ,sche " IGRENADA TOBAGO zee «

JAMAICA /ST.KITTS PUERTO RICO » t -r.tuc»|
CURACAO $ j|

Vertrek uit Curacao nu 3x per week. Woens - U",^^_____. » ****"*"■
dag, Vrijdag en Zondag. .^B
ü' :;;118l P«a_\^ ft*.«&: «BWIA \.^^ _P_l___

■BW*_-_M___->M_--^^». bbuVoorreserveringen en informatie *^-_____^___J__|■ bel Uw reisbureau of ALM op
tottrational 613033- 81322 en opAruba,

ALM 21852.
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CURAÇAOSCH MUSEUM 40 JAAR. Ton Smeets ere-voorzitter
. Capricorne Lustrum-prijs
. Concert van Janet Dundore

GISTERAVOND WASHET een gezellige boel in
detuin van het museum.Enkelehonderden mensengaven blijk van hun be-langstelling. De heer Goe-loe wijdde oud-notaris mrAnton Smeets, dietwintig
Jaar regent was van het
"öuseum, tot eerste ere-
voorzitter. Zelfs een vanzijn charmante klein-dochters was ereen beetje
zenuwachtig van.

De nieuwe ere-voorzitterwas erg blij met de oude fotovan deHandelskade,waar hij
als jongeman opuitkeek. Het
DlJgaandecertificaatwas vol-gens Smeets echter ongeldig,
daar het nog niet getekendwas. Hij knipte het lint door"net dezelfde schaarwaarmee
veertig jaargeleden het
eerste lintwerd doorgeknipt.Ron Gomes Casseres zeiover de mooie oude bomen inde tuin, dat ook die dankzijlet museum geconserveerd
werden, een tuin om trots op
te zijn. Vervolgens plantte
zijn collega- directeur vanMaduro & Curiels Bank een
J°ngboompje.

Hierna speelde de carillo-neuse JanetDundore dehym-no di Körsou op het carillonvan het museum, waaraannaar echtgenoot drie dagen
Keihard heeft moeten werkenomhetin orde tebrengen vóórbet concert.

LUSTRUM-PRIJSGoeloe bracht namens hetbestuur dankaan devele,vele

sponsors en aan de trouwe
medewerkers, onder wie
Hendrik Hoogvliet en
juffrouwZegelaar, die samen
meer dan tachtig jaar
dienstbaar zijn aan het mu-
seum.

Vervolgenswerd deachtste
lustrum-prijs uitgereikt aan
José Maria Capricorne, die
een van degenen is die zich
zeer verdienstelijk hebben
gemaaktom vanhet museum
een cultureel centrum te
maken.

Afgewisseld met subtiele
carillon- klanken gaf Nydia
Ecury vervolgens een opsom-
ming van de velen, die ver-
noemd zijn opdeklokken van
hetcarillon.

Heteerste liedjewashetou-
derwetse 'Aan d'oever van
een snellevliet' (eentreurend
meisjezat), gevolgddoor 'It'sa
small world after all. Na het
noemen van denamen van de
gevallen Antillianen in de
Tweede Wereldoorlog, onder
wie een broer van Nydia,
werd eenminuutstiltein acht
genomen.

CONCERT
Hierna volgde het concert

van JanetDundore, speciaal
uit Amerika gekomen. Be-
gonnen werd met 'Oloshi
kens' en 'Lanta mainta bon
trempan' (ikana rönt den se-
runan). Vervolgens enkele
klassieken 'Predudium' en
'Fuga'vanFransenen 'Menu-
et 7' vanAnna McDelaire (de
vrouw van J.S. Bach) en
tenslotte 'Wohl mir das Ich

Jesumhabe'van Bach zelf.
Deprachtige sprankelende

muziekklaterde door de tuin.
Zij dierechtonderhetcarillon
zaten, zoals gouverneur prof.
mr René Romer en zijn
echtgenote en andere geno-
digdenkregen wel iets teveel
decibellen te verduren. lets
meer op afstand is het veel
aangenamer om te horen.
Voorts werden gespeeld The
Muppet show', dethema's uit
'TheGodfather'en uit'DrZhi-
vago'.

Allen werden vervolgens
uitgenodigd om naar binnen
te gaan en van dichtbij het
(harde) werk van Janet gade
te slaan. Ze speelde nog eens
het volkslied nu meegezon-
gen door een mooie altstern
van een al even mooie jonge
dame.

Alsfinalevanditzeer leuke
concert werd 'When you wish
upona star'gespeeld, gevolgd
door 'Un poco mas' (Boskal-
jon) en 'Edelweis'. De afslui-
ting werd door een kleine or-
ganisatiefout slechts door
weinigen bijgewoond. Hulde
werd gebracht aan het be-
stuur, aan de carilloneuse èn
haar man en aan Nydia
Ecury.

Tijdens het vertrek bege-
leidden ons de tonen van het
carillon 'vn bes mas' met
'Amazing Grace.

Ik had dezeavond voor geen
goud willen missen, het caril-
lon herinnerde mij aan mijn
geboortestad.

Dank jewel JanetDundore!

JOHANVAN EENENNAAM

Massamoord en massale ontvoering gemeld
Hooggerechtshof Colombia: anti-
terreurwet is ongrondwettig
Bogota — oP het°genblik dathetColombiaan-se hooggerechtshof zich ne-

r_ _ef ui*sprak over de
Rechtmatigheid van de bij-«°Qdere bevoegdheden vanue regering met betrekking
£} de guerrilla en de"TUgsmafiawerdeenmassale«uzelings- actieuitgevoerden

de moord ontdekt op
wintig arbeiders. Een en an-

w~* «Peelt zich af amper een
tro voor deverkiezingen opgen»eenteUjkniveau.
zit h

gens het hooggerechtshof
Vj .e regering van president
snn arco °P hetverkeerdevi_° _waar men een aantel be-
tnSrV eden tot zich heeft ge-
C en om de bestrijding van
£\; semi-politieke gewelddekoplint en indrukken. De rege-
onrlZegt deze hevoegdheden telenenaan de grondwet.

ONGRONDWETTIG
reohL mbiaanse opper-
en,» 8 menen echter datBarco
streiVe^ering hierbiJ recht-_-n„.f lngaan tegen degjadwet. Het gaathierbij om
Btat,,?fe^ aamde Anti" terreur-
UieenJ VPgrondvanditstetuut
te lt,?^ de regering arrestaties
daarT11611uitvoeren zonder dattitif?°s van dekant van dejus-
«H4_l»si _sht was gegeven enVel n̂derdateenarrestetie-be-
J-ecbf 8 uitgevaardigd. De
grond»1"8. *ljzen er °P dat de
een_ et_uiBt voorschrijft dat
opdj-»V** oudin8 alleen in
beurpn f

Van de Justitiekan ge-
vel £ j1 -T-eteenarrestatie-be--BP t„nde hand. Met deze uit-**& *_aagt het ho°gge-.ishofdepoten wegonder hetg>- terreur- statuut.
sen lf?errilla leverde ondertus-
"W; z?veelste bewijs dat det«Sg le£ moet ondernemen
voorn Je gfvan geweW aan de
raadfi ,van de gemeente-
enp^^ngen. 1» het ba-""ocSS" gebled Uraba, in het
tijden* „<Van Col°mbia werdenVoer^ 6611 actie 38 mensen ont-
vine doordeEPL-guerrilla.Dit
vanrf^ 1met het overmeesteren
*eo - autobussen die onder-
VkTmVan Medellin naar
ÖeJS" ?ada.t men alle Passa-Ci i u ontdaanvanhun waar-
Hion« beatt>ngen zoals porte-
-Henk' traden enz. stuurdeVan%a n.weg met uitzondering
W«-B!JzelaarB- Geruime tijd
«oen T !te meer van hen verno-
Hen _T "?" werden er dertig vanl«n opvrije voeten gesteld

Een niet meteen geïdentifi-
ceerde groep gewapende man-
nen drong op twee bananen -plantagesbinnen in debuurtvan
het stadje Currulao. Er werdenbij deze actie twintig landbouw-
arbeiders geëxecuteerd die inhun slaap werden verrast. Zo
deeldeEnoc Campios mee als se-
cretarisvan devakbond van ba-
nanen- arbeiders. Zestien van
hen overkwam dit op het
landgoed Honduras, de andere
vierwerden gedood in deLaNeg-
ra- finca. De daderszijn na hun
actie gevlucht.

COMMUNISTEN
Later werd duidelijk dat dithet werk was geweest van een

ultra- rechtse groepering welke
zich verschuilt achter de naam
Socialistische arbeiders- bewe-
ging. De arbeiders die men had
gedood werden omschreven als
"communisten". Een van de
overlevenden van het drama
vertelde datde overvallers de te
executerenmanneneerst bij hun
naam noemden voordat men het
fatale schot loste. Er is een op-
roep uitgegaan vooreen algeme-

Ne staking voor onbepaalde tyd
in de bananen- plantages welke
oproepuitgaatvan de linksepar-
tij UP, waartoe drie van de ver-
moorde arbeiders behoorden.

Eveneens in het bananen- ge-
bied werd in de stad Dabeiba deLiberale politicus Jorge Florez
gedood bij een aanslag. Hij was
kandidaat voor het burgemees-
terschap. Zijnpartijgenoot Guil-lermo Madrid die lid van het
congres is werd eveneens ver-
moord samen met een van zijnlijfwachten. Zij woonden beiden
eenbijeenkomst bijvan dejeugd-
afdeling van hun partij. Plotse-lingkwamen ermannen met mi-
trailleurs voor de dag, die na deaanslagkonden ontvluchten.

Tijdens de campagne voor deburgemeesters- verkiezingen ditjaar zijn er 21 kandidaten voor
deze functie gedood bij aansla-
gen. Zij behoorden tot de be-kendste partijen zoals dievan deLiberalen, Conservatieven en delinkse Union Patriotico. Het is
voor de eerste maal dat burge-
meesters rechtstreeks door debevolking kunnen worden ge-
kozen.

Vooral in hotel- en bouwsector

FTA: toelatingsbeleid
moet beter geregeld

ORANJESTAD — FTA-
voorzitterPontilius is hetnog
steeds niet eens methettoela-
tingsbeleid vanminister Wat-
tyVosten aanzien van vreem-
de arbeidskrachten voor de
hotel- en bouwwereld.

Helemaal niet te spreken is de
FTA- voorzitter, dat dezevreem-
dearbeidskrachten —terwijl lo-kale mensen beschikbaar zijn—
aanmerkelijk meer verdienen
dan lokale mensen. Als voor-
beeld haalt de FTA- voorzitteraan, dat bij het Concorde Hotel
vijf nachtmanagers werkzaam
zijn, waarvan dne vreemdelin-
gen die dubbel verdienen dan
wat een lokale nachtmanager
verdienst. Opnieuw heeft deFTA minister Vos schriftelijk
vaneenen anderopdehoogte ge-
steld.

Ook in debouwwereld zijn vol-gens deFTA teveelvreemde ar-beidskrachten werkzaam. On-der meer zouden bij Coral ReefHotel vijftien Venezolanen

werkzaamzijn. Uit inlichtingen
vanpersoneel terplaatse zouden
dezemensenniet behoeven teko-
men,omdater lokaal mensenbe-
schikbaarzijn diehetzelfde werk
kunnen verrichten.

In de afgelopen week verga-
derde de FTA met het departe-
ment van Arbeid in welke krin-
gen men demening is toegedaan
datvoorkomen moet worden,dat
bij bouwwerken vreemde ar-
beidskrachten moeten worden
ingevoerd. De FTA is van me-
ning datophet gebiedvan bouw-
werken deverschillende aanne-
mers- bedrijven meer moeten
coördineren. Van deWAB wordt
alle medewerking verkregen,
maar niet alle bedrijven zijn bij
WAB aangesloten. De mogelijk-
heid dat vreemde ar-
beidskrachten moeten worden
ingevoerd, sluit deFTA nietuit,
maar wel moet dit bij toelating
duidelijk aan een bepaalde tijd
worden verbonden.

Antillean Manufacturing Co.
Cadmu verontwaardigd over
ontslag twee werknemers
WILLEMSTAD—DeCura-

caosche AlgemeneDok & Me-
taalbewerkers Unie (Cadmu)
is verontwaardigd over het
feit dat een manager van An-
tillean Manufacturing Co
(AMC) twee werknemers wil
ontslaan, die volgens de ma-
nager door hun schuld een
wasbak zouden hebben ge-
broken. Dit heeft de ABVO
via een ingezondenbrief aan
demedia laten weten. Het in-
cident heeft vrijdagavond
plaats gevonden. Maandag-
morgenkregen debetrokken
werknemers te horen, dat zij
hun salaris bij hethoofdkan-
toor op de Fokkerweg kon-
den ophalen en dat zij niet
meer naar hun werk hoefden
terugte keren.

Inhetradioprogramma van de
ABVO van afgelopen maandag
heeft vice- voorzitter Ronald
Sluisheteenen andertoegelicht.Volgens Sluis is het onvoorstel-baar dat een manager tweewerknemersvanwegeeen sebro-

ken wasbak wil ontslaan. Tij-*dens de dienst van 4 uur 's mid-
dags tot 12 uur 's nachts bedie-
nen de twee werknemers twee
machines die niet stil mogen
staan,omdatanders hetfabrika-
ge- proces stilstaat. Op vrijdag-
avond iseen van demachinesstil
blijven staanenin eenpogingom
demachine weerop gangtekrij-
gen heeft een van de werkne-
mers die in de wasbak laten val-
len, waardoor die is losgeraakt
en gebroken.

Volgens de vice- voorzitter zat
de wasbakallos en was deze niet
zoals bij gewone wasbakken met
schroeven vastgezet. Van ditfeit
zou demanageropdehoogtezijn.
Maar volgens de manager heb-
ben de werknemers met kwade
opzet de wasbak omver gegooid
en ishet volgens demanager zijn
goed recht om de betrokken
werknemers te ontslaan. De AB-
VO heeft goede nota vanhet een
en ander genomen, maar stelt
dat zij geen slachtoffer wenst te
worden van de geen voor wie zij
nu werkt

MTS-leraren trekken aan bel:
Discrepantie met aantal
werkuren duurt nog voort
ORANJESTAD - Deleerkrachtenvan deMTS Ce-

sare Terzano hebben in een
briefderegering laten weten,
dat na zeven jaar de discre-
pantie in aantalwerkurennog steedsvoortduurt

In 1981 voerden deleerkrachten een twee maandendurendeactie, dieeindigdeinhet
ondertekenen van een protocol.
Van deuitvoering van de inhoud
vanditprotocol is totnu toe wei-niggebleken.

Een commissie, die overeen-
komstighet protocol een evalua-
tie moet maken van het aantal
werkuren per week voor een
leerkrachtbij hetMBO, is inder-
tijd niet tot een unanieme
conclusie kunnen komen. Het
Bestuurscollege besloot in 1985
het aantal werkuren voor MBO-
leerkrachten, die een volledige
betrekking hebben, vast te stel-
lenop32 werkurenperweek. De
Simar- leerkrachten op hun
beurt waren het hier nietmee
eens omdat deze beslissing we-
liswaar gelijkheid brengt voor
watbetrefthet aantalwerkuren,
maartevenseen nadeel wasvoor
de andere leerkrachten.

Met dekomst van de nieuwe
regering besloot deminister van
Onderwijs de beslissing van het
BC in te trekken waardoor de
discrepantie weer van kracht
werd. In de brief van de MBO-
leerkrachten en de Simar-
leerkrachten samen wordt de
ministerverzocht uitlegtegeven
over hetbeleid, dat hij in deze
specifieke zaak aan het voeren
is. Tevens wordt de hoop uitge-
sproken, dat opkorte termijneen
oplossing wordt gevonden voor
debestaande discrepantie.

5C en MDDevelopment:

Vooroptierechtruim
drie ton

ORANJESTAD—De groep
sCs de M.D. Development
Company hebben aan de
regering 310.125 florin be-
taald alsoptierecht ophet830
duizend vierkante meter
groot terrein te Arashi, waar
een hotel/casino/golfcourse-
projectzal wordenneergezet

De cheque voor optierecht op
het grootste terrein, dat ooit
werd uitgeven aan minister van
Publieke Werken, drs Frank
Booi, werd overhandigd door
Herman Nahar (sCs), Michael
Garfield, Paul Noce en Mardy
Koffman (M.D. Development
Company).

Het öC's- project bestaat uit
een hotel van vijfhonderd ka-
mers (van vijfverdiepingen met
honderd kamers elk), casino,
conferentie- zaal, tennisbanen,
health center en een 18-hole
golfcourse. Dit project werd ont-
worpendoorRobert TrendJones.
Het hele project vergt een in-
vestering van tachtig miljoen
dollar.

Barlock
benzine

ORANJESTAD — Uit een
verklaring van minister van
Economische Zaken, DonMansur, blijkt dat er niets
vreemds te zoeken is achterde oprichtingvan de BarlockCaribbean Oil Company,
waarachter MEP- leider Nel-
son Oduber samen met zijn
partij een 'nieuw schandaal'
vermoedde.

"ledere burger heeft het recht
eenbedrijf op terichten en daar-
vooreen vestigings- vergunning
aan te vragen", aldus minister
Don Mansur, dieuiteenzette, datbetrokken bedrijf begin van dit
jaar deregering had benaderd
om toestemming te krijgen om
brandstof enz. op Aruba te im-
porteren en deze via de stations
te verkopenzoals benzine, gasoil
enkerosine. "Er is pertinentniet
gesprokenover exploratie en/of
exploitatie van bodemrijkdom-
men, zoals deverklaring van deMEP deedvoorkomen".

De maatschappij werd op dehoogte gesteld van debestaande
wetten die invoer van goederen
niet verbiedt, alsmede over defi-losofie dat er geen bescherming
bestaat. Zijmoetenaan deveilig-
heidswetten voldoen en via ge-
wone kanalen hun aanvraag in-
dienen. Zij hebben een ven-
nootschap opgericht en het ver-
zoek voor vestigings- vergun-
ning is bij Economische Zaken.Minister Mansur voegde er aan
toe, dat Esso Petrolera niet van
plan is Aruba te verlaten. "EssoPetrolera blijft op Aruba geves-
tigd om zijn producten te ver-
kopen".

WILLEMSTAD — Meer dan
eenskomt hetvoor datveroorza-kers vanbotsingen doorrijden na
hetongeval. Afgelopenweekein-de waren dat tenminsten twee
personen. Naast deze gevallen,
noteerde de politie twee aangif-
ten van joy-riding.De 26 aanrij-
dingen hadden voor tenminsten
achtpersonennadelige lichame-lijkegevolgen. Doch geen van deslachtoffers raakte ernstig ge-
wond.

MEDEDELING
SETEL N.V. deelt hierbij mede dat vanaf

3 maart 1988 de volgende afdelingen
uitsluitend bereikbaar zijn onder de

volgende nummers:
-INLICHTINGEN 12i- REPARATIES/STORINGEN 131
-TIJDMELDING 16n- STORINGEN IN PRIVÉ
CENTRALES 132

De nummers 012, 013 en 014 zullen
vanaf de bovengenoemde datum nietmeer in werking zijn.

H SETEL
■^J Servisio di telekomunikashon

Toko Vwuikertuintpe -
Uw dagelijks uitje!

Feitelijk is adverteren een vak voor specialisten,
wantwatwe hier op deAntillenzienkomt onsvoor
als "eenheidsworst". Daarom kiezen we voor een
soort "ge __?wets" zoals wij dat al jaren gele-
den gebruikten.
Elke week hebben we een aantal aanbiedingen
waarvan wij er tien noemen, de rest zoekt U zelf
maar uit. We verkopen uitsluitend artikelen die
niet zijn verlopen qua datum, we zouden een-
voudig niet durven.

Specials
j-^^J!> Super Golden Crisp 5.29

,j^_/*t_*' Chocolademelk 1.19

j-^2B» i_. APPe'-tessen-druivendrank
'/liter 2.00

Boiled Oysters 2.40

Cold PumP 7-45
Hair tonic 6.15

Applicators 3.25

s£^9fi) -3i Rode Druiven 3.30

Chinese Kool 2.25

Kool 1 .95

Boston Sla 4.60

Onze Broodbakkers hebben dezeweekook iets te
zeggen;

Wellingtons 3.65

Yoghurt taart 8.95

<r^|ctfj^ Kropbrood 1.00

®"ïager ~__)ebastiaan hee7tVë7svar-"
kensvlees, goed voor de potentie heeft men onsverteld!

;-^J^"3^ Knuckel Steak 10.80

CltU "^ Gemalen Biefstuk 10.80

yj^^1 Porkchop 6.95
en voor elketien gulden aan boodschappen een
zegel ad ’1.1.-. Voor 47 zegels op een spaarkaart’1.50.- contant in de hand!

Toko Wuikertuintje,
een grutter die anders

is dan gewoon!

/iS Een leuke gezonde hond vindt Uin het die-
-1 A >^r renasiel Parera! Ze zijn er in alle maten en
I kleuren.
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Dominicaanse diplomaat over economische crisis:

Corruptie en speculeren handel
ook oorzaak van slechte situatie

SAN JUAN — De econo-
mischecrisiswaarindeDomi-
nicaanse Republiek zich be-
vindt is verergerd door de
corruptie in verschillende
sectoren van het overheids-
apparaat.De situatie is erook
nietbeter op geworden door-
dat in ondernemers-kringen
is gespeculeerd metbepaalde
landbouw- produkten. Zo
meent de Dominicaanse con-
sul generaal op Puerto Rico,
Andres MoretaDamiron.

Tegenover depers legdehij uit
dat de autoriteitenbij onderzoe-
kingen in magazijnen le-
vensmiddelen van de eerste
soort hebben ontdektwelke men
had opgeslagen in magazijnen
om die achterde hand te hebben
als de vraag mocht toenemen.
Ondernemershebben dezesitua-
tie uitgebuit.

HANDEL HAITI
Velen van hen hebben le-

vensmiddelen over de grens af-
gezet, namelijk in het buurland
Haiti. Daar is de bevoorrading
van de voor het levennoodzake-
lijke goederen nog slechter dan
in de Dominicaanse Republiek.
Van afzet is men daar dus snel
verzekerd. Helaas ishetzo, aldus
deDominicaanse diplomaat, dat

hetvoor deDominicaanse onder-
nemers interessanter is in Haiti
te verkopen danin eigen land. In
Haiti worden zij namelijk be-
taald in dollars.Deregering van
president Joaquin Balaguer
heeft in verband daarmee maat-
regelen getroffen om te voorko-
men dat levensnoodzakelijke
produkten de grenszouden over-
gaan. Maar het ziet er naar uit
dat de mogelijkheden van het
overheius- apparaat om een en
ander te controleren verre van
voldoende zijn.

Watbetreft decorruptie wilde
MoretaDamiron zich nietverder
specificeren. Hij zei wel dat de
regering snel drastischemaatre-
gelen moet nemen enzonder me-
dedogenmoet ingrijpenomerger
te voorkomen. Daarbij moetmen
zonder aanziens des persoons
optreden. Hij zegt dat een der
grootste gevaren waardoor zijn
vaderland wordt bedreigd er uit
bestaat dat de bevolking corrup-
tie als iets gewoons gaat be-
schouwen. Ermoet volgens hem
uiterst snel en afdoende worden
opgetreden om duidelijk te ma-
ken dat de erfenis van het volk
een heiligezaak is, aldus de di-
plomaat. Deze moet beschermd
worden.

De golfvan illegale migranten

is volgens deconsul generaaleen
bewijs van de noodzaak dat de
regering de situatie zo snel
mogelijk onder de duim moet
zien te krijgen. In het andere ge-
val weet men niet wat de gevol-
gen zijn. Het feit dat veel Domi-
nicanen die naar de VS zijn ee-

migreerd bij tijd en wijle naar
hun land terugkeren en dan
pronken met mooie modieuze
kleding en anderemoderne snuf-
jes doet bij vele achterblijvers
het idee opkomen ook maar eens
naar de VS te gaan om daarhun
gelukteproberen.

Voor Noriega geen
inzage in bewijslastincoca-zaak

MIAMI — De sterke man
van Panama, generaalManu-
el Antonio Noriega zal geen
inzage krijgen in de tegen
hem ingebrachte bewijzen in
verband met de drugs- zaak
welke tegen hemaanhangigis
gemaakt in de Verenigde
Staten.

Omdat generaal Noriega ge-
weigerd heeftop detegen hemin-
gebrachte beschuldigingen tere-
agerenzullenzijnadvocaten niet
worden toegelatentegen hetver-
zamelde bewijs- materiaal. Op
22 maart begint het openbare
verhoor. Noriega wordt betrok-
kenheid verweten bij de handel
in verdovende middelen.

DE STOEP (7 + 8)
DE COLLEGES van profes-
sor Oversteegen over De
Stoepen demedewerkers aan
De Stoep richtten de laatste
twee keren opnieuw op Luc
Tournieren nu ook op de drie
dichters die in 1944 in De
Stoep debuteerden: Pierre
Lauffer, Oda Blinder en Tip
Marugg.

De eerste bijdragen van
Pierre Lauffer aan De Stoep
waren in het Nederlands. Ze
zijn tamelijk conventioneel.
Hij lijkt wat verdwaald tus-
sen de andere Stoep- dichters.
Al spoedig verschijnen er ook
gedichten van hem in het Pa-
piaments en in november
1944 schrijft Luc Tournier
een recensie over zijn bundel
"Patria". Luc Tournierbeoor-
deelt deze bundel net als hij
bundels Nederlands- talige
poëzie beoordeelt, datwil zeg-
gen hij neemt het serieus.

De opinies over de kritiek
van Luc Tournier lopen nogal
uiteen. Veel mensen vonden
diteen negatiefoordeel, ande-
ren juist positief met de kri-
tische aantekeningenvan ie-
mand die die poëzie serieus
neemt. Pierre Lauffer en ook
Marcel de Bruin lijken soms
in een "leen"- taal te schrij-
ven. Pierre Lauffer voelde
zich later meer thuis in het
tijdschrift "Simadan", voor
Papiaments- talige schrij-
vers.

Depoëzie inDe Stoep wordt
steeds meer Curagaos ge-
richt, ook de gedichten van
Luc Tournier. Het tijdschrift
heeft nu ook een constant
hoog peil, zeker niet minder
dancontemporaine tijdschrif-
ten in Nederland. Chris En-
gels heeft echter na deoorlog
zijn contacten niet gebruikt
omdaar de jongedichters van
De Stoep te introduceren.
Chris Engels is zo gericht ge-
worden op Curagao: het is
voor hem zelfook nietbelang-

rijk meer ominNederland be-
kend te worden.

Luc Tournier heeft zichzelf
gevonden. Hij gaatLorca ver-
talen en in zijn eigen poëzie
komen steeds meer avant-
gardistische eigenschappen
naar voren. Erwordt ook dui-
delijker een veelsoortigheid
in zijnpoëzie gevonden, dieer
eerder ook was, maar zich nu
uitkristalliseert: intieme no-
tities, naast archetypische
evocaties en sociale portret-
ten. Ook de beide andere
Stoepdichterskan men daar-
mee typeren: de intieme Oda
Blinder tegenover de scherpe,
archetypische Tip Marugg.
Misschien maakte dat Luc
Tournier juistgevoelig zowel
voor Oda Blinder als Tip Ma-
rugg. Ze sluitenbeiden aanbij
een ander aspectvan zijn per-
soon.

Tijdens zijn colleges wor-
den de gedichten van Luc
Tournier, Tip Maruggen Oda
Blinder geanalyseerd, waar-
bij vooral Tip Marugg soms
voor vraagtekens kan zorgen.
De één leest diepoëzie anders
dan de ander. In een enkel ge-
val vraagt Oversteegen daar-
na Maruggzelfomuitsluitsel,
wat een verrassing kan op-
leveren. De contextvan de le-
zer speelt sterker mee dan
venvacht.

Ook andere "mythen" wek-
ken verwondering:Is denage-
laten poëzie van Oda Blinder
nu wel of niet verbrand? De
meningen lopen uiteen. Er is
wat naar boven gekomen,
maarveel is nog weg.

De volgendedebutantinDe
Stoep was Charles Corsen,
waarover het negende en
laatste college zal gaan. Hij
werkte vanafseptember 1948
en kreeg al speodig veel aan-
dachtin De Stoep.

NELCASIMIRI

Montevideo en
Caracas halen
banden nauwer aan

CARACAS—Venezuela en
Uruguay hebben de banden
nauwer aangehaald tijdens
het 24 uur durende bezoek
van de minister van Buiten-
landse zaken Enrique Iglesi-
asvanUruguay aan Caracas.

Iglesias deed Caracas aan op
zijnterugreis vanuitEuropa. Hij
was eerder in Cartagena in Co-
lombia van de partij bij de ver-
gaderingvan deministersvan de
Contadora- groep en zijn onder-
steunings- groep. In Europa
woonde hij deministers- bijeen-
komstbij in Hamburgvan deEu-
ropese Gemeenschap met hun
collega's uitMidden Amerikaen
van de Contadora- groep. In Ca-
racas voerde hij overleg met zijn
Venezolaanse collega. Hij werd
onlangs herkozen als president
van de Interamerikaanse Ont-
wikkelings- bank (BID).

Vakbeweging: aartsbisschop moetkiezen

RK kerk wil bemiddelen
in Dominicaanse Republiek

SANTO DOMINGO — Het
aartsbisdom Santo Domingo
onderzoekt de mogelijkheid
voor bemiddeling in het
steeds hoger oplopende
conflict in de Dominicaanse
Republiek over detoeneming
van de kosten van levenson-
derhoud. Bij ongeregeldhe-
den in verband daarmee zijn
al doden en gewonden geval-
len. Een algemene staking
van twee dagen ligt in het
vooruitzicht.

Aartsbisschop mgr Nicolas de
Jesus Lopez Rodriguez van San-
to Domingo heeft een inleidend
gesprek gevoerd met president
Joaquin Balaguer. Hij onder-
zochtdaarbij de mogelijkheid of
departijen in dit conflict aan ta-
fel bijeengebracht kunnen wor-
den: deregering, dewerkgevers
en devakbeweging. Doel is deal-
gemene staking te voorkomen
welke wel eens kan uitlopen op
nogmeergeweld.Deze algemene
stakingvoor 48 uur is aangekon-
digd door de organisaties welke
de handhadden in deburgerlijke
ongehoorzaamheids- acties van
de laatste weken welke gepaard
gingen met stakingen in ver-
schillende volkswijken, welke
acties oversloegen naar steden
inhetbinnenland zoals Santiago
de los Caballeros. Zeker zes do-
denzijn hierbij gevallen.

ORANJESTAD-De Ameri-
kaan JeromeLittmann heeft ex-
emplaren vanzijnboek 'Thewind
blown language: Papiamento'
uitgereikt aan de directrice van
de Imeldahof, mevrouw Tecla
Geerman (zie foto), minister mr
MitoCroes en dewaarnemend di-
rectrice van deNationale biblio-
theek, Des Croes. De hele eerste
druk (zesduizend exemplaren)
werdgeschonkenaan deImelda-
hofmet debedoeling, dat de boe-
ken verkocht worden en de
opbrengst tengoede komt aan de
Imeldahof. Littmann, dieAruba
geregeld bezoekt, werd in het af-gelopen weekeinde benoemd tot
'goodwill ambassador' van Aru-
ba. Bij de foto: mevrouw Sissy
Nuyius (Pelican Tours), Tecla
Geerman en JeromeLittmann in
deImeldahof.

AANKANT VOLK
De secretarisgeneraalvan het

Algemeen Dominicaanse vak-
verbond CGT, Francisco Anto-
nio Santos, gaf echter te ver-
staan dat de vakbeweging een
bemiddeling door de katholieke
hiërarchie afwijst. De bisschop-
penhebbeneenforum tothun be-
schikking metbetrekking tot de
huidige situatie in de vorm van
bijvoorbeeld een herderlijk
schrijven, encyclieken en in de
arbeid van de priesters, zo stelt
de vakbonds- leider vast. Daar-
om vraagt de vakbeweging dat
de bisschoppen en de aarts-
bisschop deconsequentie hieruit
trekken en zich aan dekant van
de bevolking opstellen, tegeno-
ver deregering en de machtigen,
die de honger- politiek
opdringen.

Mgr Lopez Rodriguez is het
daarmee nieteens. Hij meent dat
de beste bijdrage welke dekerk
kan levereneruitbestaat mee te
werkenaan het zoeken naar een
oplossing van dehuidige proble-
men. Overleg, datis deweg, niet
het gooien van stenen en het
schieten op straat, zo meent hij.
Naar zijn mening zou het de
voorkeurverdienen als depolitie
niet de politiek van de harde
hand aanwendt.

Volgens de nieuwepolitie-
chef generaal majoor Fernando
Aristides Sanchez Aybar zit er
eigenlijk nietveel anders op. Hij
heeft begrepen dat de organi-
satoren van de acties zich ver-
schuilen achter de activiteiten
van kinderen. Deze steken de
banden in brand, werpen barri-
kaden op enz. Volgens hem is de
enigeweguit demomentele cha-
otische situatie het herstellen
van de orde met harde hand.

Christendemocraten in Chili:

Nee bij referendum is
Ja tegen democratie

SANTIAGO — De Chileen-
se oppositie is een campagne
begonnen omdebevolkingop
te wekken aan hetkomende
presidente- referendum deel
te nemen en danNee te stem-
men.Volgens eenenquêtezou
president generaal Augusto
Pinochet als er op dit
ogenblik gestemd zou wor-
denniethalenin dehoofdstad
Santiago.

De belangrijkste oppositie-
partij in het hedendaagse Chili,
dechristendemocraten, heeft of-
ficieel een begin gemaakt met
zijn campagne om de bevolking
te overreden Nee te stemmen te-
gende leger-kandidaat voor het
presidentschap. Partij- voorzit-
ter Patricio Alywin zei dat Nee
stemmen betekent dat men
stemt voor de onmiddellijke te-
rugkeer van d' democratie.

Volgens een opinie- onderzoek
door het bureau Gemines, dat in
handen isvan economen in over-
heids-dienst, zou in dehoofdstad
Nee de overhand hebben. Bijna
de helft van het aantal stemge-
rechtigden woont in Santiago.

Over het hele land zou Pinochet
het halen met bijna zestig pro-
cent Ja- stemmers.

Volgens de bestaande
grondwet wordt eenreferendum
gehouden over dekandidaat die
door de militaire junta wordt
voorgedragen voor het presi-
dentschap.

Het ziet er naar uit
datde72-jarigePinochet door de
vier militare en de enigepolitie-
commandant wordtaangewezen
als de enige kandidaat voor het
presidentschap.

PLUNDERINGEN
Betogers staken voertuigen in

brand en richtten barricaden op
in de hoofdstad. Ook werder er
weerwinkelsgeplunderd. De on-
rust lijkt zich uit te breiden tot
andere volkswijken in SantoDo-
mingo. De politie ging het ge-
weld te lijfmet traangas en met
de gummiknuppel.De actie gaat
uit van het Brede front van
volksstrijd. Men verzet zich
vooral tegen dehogeprijzen wel-
ke betaald moeten worden voor
de eerste levens-behoeften. Ook
eistmen eenhoger loon.Bij deac-

ties moeten persmensen het
vaak ontgelden.

Ook in San Cristobal was het
onrustig. Deze stad ligt op dertig
kilometer ten zuidwesten va»
SantoDomingo. De onrustbegon
toen president Joaquin Balagu-
er besloot de prijzen van de le-
vensmiddelen te verhogen als
gevolg van de voortdurende
waarde- vermindering van de
peso ten opzichte van deAmeri-
kaanse dollar.Deregering heeft
besloten met harde hand de on-
rust tegemoet te treden. Z°
stuurde minister van Defensie
generaal Antonio Imbert tank8
naar een wijk waar jongeluibar-
rikaden hadden opgeworpen. Ër
werden bij die gelegenheid tien-
tallen jongeluiaangehouden.

Verzet: kardinaal moetbij overleg

Huis beslist: helemaal
geen hulp voor contra's
WASHINGTON — Het

Amerikaanse huis van afge-
vaardigden heeft het Demo-
cratische voorstel voor 30,5
miljoen dollaraanhumanitai-
re hulp voor de contra's afge-
wezen met216 tegen 208 stem-
men. Het lopende hulp- prog-
ramma voor het anti- Sandi-
nistische verzet loopt maan-
dag af.De contra'sblijken on-
der voorwaarden bereid te
zijn tot rechtstreeks overleg
met deSandinisten.

De uitslag van de stemming in
het huis was een complete ver-
rassing. Bij een stemming eerder
had ditdeelvan hetcongres zich
namelijk met 215 tegen 210
stemmen uitgesproken voor
hulpaan de contra's.Bij de stem-
ming van donderdag besloot de
progressieve vleugel van de De-
mocraten tegen te stemmenom-
dat men tegen elke hulp aan de
contra's is op dit ogenblik. Sa-
men met deRepublikeinen die
achterpresident Ronald Reagan
staan vormden zij een meerder-
heid. Reagan had zijn partijge-
noten opgeroepen tegen het De-
mocratische voorstel te stem-
men en in plaats daarvan te
stemmen voor een Republikeins
plan dat de mogelijkheid voor

militairehulp openhoudt voor
het geval het vredes- overleg op
een mislukkinguitloopt.

METKARDINAAL
In een eerste reactie lieten de

contra's weten dathen deuitslag
van deze stemmingniet deert. In
tweede instantie verklaarde
men dat men nu in het defensief
is gedrongen bij de dialoog met
de Sandinisten.

Op het voorstel van president
Daniel Ortega voor direct over-
leg tussen contra's en de rege-
ring van Managua zonder be-
middelingvan kardinaal Miguel
Obandoy Bravo heeft het verzet
zichbereidverklaard toteen der-
gelijk directcontact maar ditwel
onder devoorwaarde datdaarbij
dekardinaal aanwezigis als "ge-
tuige en waarborg".

De contra'shebben Adolfo Ca-
lero aangewezen als hun afgfr;
vaardigde bij dit overleg. Hij
wordt gezien als iemand die niet
tot een compromis bereid is. Ma-
nagua wil alleeneen staakt het
vuren aan deorde stellenbij deze
dialoog maar de contra's wllen
praten over een "gelijktijdige
uitvoering van een algemene
amnestie, democratisering en
een staakt het vuren".

Ook acties in Santiago, San Cristobal

Gewonden bij onrust in
Dominicaanse Republiek

SANTO DOMINGO — De
rellerige sfeer blijft aanhou-
den in de Dominicaanse Re-
publiek. In dehoofdstad en
daarbuitenworden burgerlij-
ke acties gehoudenuitprotest
tegen het dure levensonder-
houd. Er vielen acht gewon-
denbij confrontaties.

In de op één na grootste stad
van het land, Santiago op 150ki-
lometer ten noorden van Santo
Domingo,kwam het tot bloedige
botsingen tussen stakers en de
politie. Er vielen daarbij zeker
acht gewonden. De betogers
maakten er gebruikvan zelfver-
vaardigde bommen.Bij deonlus-
tenwelke ruimeenweekgeleden
begonnen in SantoDomingo zijn
eerder al vijf doden gevallen.
Naast de politie is namelijk ook
het leger ingezetbij het handha-
ven van deopenbare orde. Enfasis Radial

WILLEMSTAD—In hetradi-
oprogramma van EnfasisRad*®!
zal deze week aandachtbesteed
worden aan de onderwijs- notö
'Edukashon den Portal di Au*'
nan 90. De uitzendingen opres-
pectievelijk Radio Korsou FM>
Radio Hoyer I, Curom Z-86 e»
Radio Caribe van 8 Mn 12 maai"1

zullen gaan over verschillend*
punten waarover ontevreden*
heid bestaat in het voorbere 1'

dend, basis- en speciale on-
derwijs.

■ _. Jj_

RECTIFICATIE
Hierbij wordt medegedeeld dat het

Bestek no. 88-03
betreffende "Het leveren enhet installeren van Cerro Boni-
to te Pietermaai 160,Curacao", verkrijgbaar is tegen het be-
drag van

’. 50.- per stel.
Het Hoofd van de Dienst
Openbare Werken
A.Th.deJongh, M.C.E.

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

FELIX LUPICINIO STROOP
eenverzoekschrift bij het Bestuurscollege heeft ingediendter ver-
krijging ingevolge de Vergunningslandsverordening 1963 (P.B.
1963 no. 28) van een HOTELVERGUNNING voorhetperceel ge-
legen te

LAGOEN no. 208, alhier.
Dit verzoekschrift en debijlagen liggen vanaf de dag na deze be-
kendmaking gedurendeveertien dagen tervisie bij de afdeling Al-
gemene en JuridischeZaken van hetCentraal Bestuurskantoor
aan de Theaterstraat no. 17, alhier, gedurende welk tijdvak een
ieder hetrecht heeft schriftelijk zijn bezwaren tegen het verlenen
van bovengenoemde vergunning kenbaar te maken.

Het Bestuurscollege van het Eilandgebied Curacao,
De Gezaghebber. De Secretaris.
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TOSHIBA, om te
genieten van Uw novela, ■voetbal, film of video. ■

T.V. "Blackstripe" System I 'IJS^"3| I
garandeert heldere en natuurlijke _■_■_*■—_____ Ikleuren en een scherp beeld. ï__S I

/„miuuuu—unauuuro^ "Video recorders" van
Ma_____aJ TOSHIBA

__■_I Hl__■___! BB
r —^lr_j bieden Ude nieuwste mogelijk-

heden.

In touch with tomorrow

TOSHIBA ■Curacao, Caracasbaaiweg 6-10 fi*-*_sffl_b_a IAruba, Fergusonstraat 114 J_s/V32_k
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AGENDA
BONAIRE

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

LANDFILL te Lagoen: maandagt/mvrijdagvan 07.00-16.00 uur; zaterdag 08.00-12.00u"r; zondag gesloten.

OPENBAREBIBLIOTHEEK(openingstijden voor het publiek)
maandag en donderdag van 14.00-18.00uur; dinsdag en vrijdag van 08.00-12.00/1400-17.00 uur; zaterdagvan 10.00-12.00uur)
(openingstijden voor lezers)
woensdag van 14.00-19.00uur.
POSTSLUITING: maandag t/m vrijdag
aangetekende stukken 15.45 uur; gewonestukken 16.30uur.
SERVICE CLUBSKiwanis: donderdagavond 19.30uur - Hoteloonaire.
Lions: informatieE. Felipa, tel.: 8546/8238."ound Table: elke tweede maandag -wwrtcentrum Terra Corra.«otary: woensdag 12.00uur-HotelBonaire.
BESTUURSKANTOOR EN BEVOLKING:

2.00/14.00-15.30 uur loketten geo-

MUZIEKBIBLIOTHEEK: voor bezichtiging"ervan gelieve contactoptenemen met deneerRudy Bedacht, Noord Nikiboko 194.

n2LITIECLUB (Weg naar Willemstoren):yeopend opvrijdagvan 20.00-24.00uur; za-terdag van 12.00-24.00uur.
SPREEKUUR (gezaghebber): elkedonder-aa9 van 09.00-11.00 uur op het Be-
rJurskantoor, Kralendijk; laatste donder-

a9 van de maand van 10.00-12.00 uur te

KOKOLISHI (tel.: 8198): verzameling Bo-rw!i aanse schelPen en koraal; open van"'nsoag t/m vrijdag van 10.00-12.30 uur -Nikiboko Zuid 3.

slachthuis maan-
16nnm vvoensda9van 07.00-12.00/13.00--■UO uur en donderdag en vrijdag van1.00/1130-14.30uur.
® maart)
ORFEBO
11;V-?-Int- Dag van de Vrouw)

len^uurkerkdienst-parochiekerkvan Kra-

Trin°2 u
J
ur lezin9 (spreekster mr Josephinennidad-Bakhuis; thema: 'De positievan deJo°gWBonnadire9emeenSChap,)" JeUgdhU'S

KERKDIENSTEN
_** BernarduskerkKralen<üjk:
u«geiijks 18.45uur;zondag 08.30 en 19.00

Jjaoelijks 19.30 uur;zondag 09.00 en 18.00

Luaovicuskerk Rincon:ua 9elijks, ookzondag, 19.30uur.
doorgeven

"fan mevr. A. Wong- Loi- Sing, Kaya

Gala-bal voor
Reclassering
en SOS-werk

PHlLlPSBURG—Zaterda-
gavond5 maart werd door de
UitmaartenseLionessen in

Bay-hotel een galabal
georganiseerd onder de«aam 'Black& WhiteBall.r*We deelnemers werd verzochtj* galakleding te verschijnen,
"rt.zwart ofeen combinatie van
"« en zwart. De muziek werd
un^orgddoordetopband'Teßol-
v 8 Tones', waardoor hetsucces
van de avond grotendeels was

rzekerd. De opbrengst van de-
j gala-avond werd verdeeld on-
(£r twee organisaties: SOS
.peeking out solutions) diezich
st

z*g noudtmet de vrijetijds-be-, e<«ngvan de jeugden de drugs-
strijding, en de Reclassering

aa
Cv!1helPende handwilbieden

zioK die na begane foutenen Weer alg goedeburgers wil.
sch WSar maken in de maat-e„napPy- De Lionessen werden

om hun initiatief om-
to ' Z.*J wederom hebben getoond
aa« evenen steun teverlenen«n activiteiten in de ge-meenschap.

teStSHIrNGTON ~ HetVSminis-
lijat va Ustltieheeft maandagzijn
Uittik n?I*Sewenste vreemdelingen
iet? h f

met 9800 nieuwe P"80-Wo'jit zou om Nazi's die inkamri Dewakers van concentratie-
Öe t,'7nwaren.aldushetininisterie.
""«et blh01ïen werden achterhaald
Vensba k Van een nieuwe geBe*

Infor-reis naar VS

Voorbereidingen voor dierentuin
op Sint Maarten

PHILIPSBURG—De voor-
bereidingen voor de dieren-
tuin diewaarschijnlijk in sep-
tember van dit jaarkan wor-
den geopend, zijn in volle
gang.

Twee bestuursleden van de
stichting die ditproject te Mada-
me Estate wil realiseren, Max
Phelipa en drDouglas Thye, heb-
ben onlangs een werkbezoek ge-
bracht aan de Teaching Zoo in
Gainesville, Florida, om noodza-
kelijke informatieteverzamelen
aangaande het beheer van een
dierentuin, en met welke soort
dieren het park het beste kan
worden opgezet, de plaatsing en
afmetingen van de kooien, de
taak- omschrijving van de die-

ren- oppassersen deelementaire
beginselen van de organisatie.
De heren noemden hunreis bij-
zonder succesvol vanwege de
hulp die van allekanten werd
aangebodenen debelangstelling
dieer voor hetproject bestaatbij
dezeexperts.

PHILIPSBURG — Volgens
mededeling in het maandelijks
verschijnendparochie-blad 'The
Catholic Voice'zullenerVasten-
predicaties worden gehouden op
25 en 26 maart door father
Moody uitSt Croix in dekerkaan
de Frontstreet om half acht 's a-
vonds.

Hetprogramma van de Goede
Week vermeldt als bijzonder-
heid op Goede Vrijdag een con-
cert van gewijde muziek, geba-
seerd op het lijdensverhaal
waaraan doordeparochie- koren
van Philipsburg, South Reward,
Simpsonbay en het Jeugdkoor
medewerking wordt verleend.
Het concert begint om halfacht
's avonds en detoegang is vrij.

INTERESSE
Volgens Gustowski bestaat de

mogelijkheid wel dat rederijen
geïnteresseerd zijn in Bonaire
als een van hun bestemmingen.
Vooral omdat de spoeling soms
wat dungaat worden inhetCari-
bisch gebied. Carthagena wordt
alvaak gemeden inverband met
het gevaarvan smokkelvan ver-
dovende middelen en zelfsVene-
zuela is niet meer de geliefde
aanloophaveh van weleer. Er
zijn dus kansen, aldus Steve,
maardan zal wel dehand aan de
ploeg moeten worden geslagen.
Hij denkt daarbij onder andere
aan een snelle verwerking van
betere haven-faciliteiten.De ha-
ven- omgeving en dezeezijde die-
nen nodig opgeknapt en schoon
gemaakt te worden, aldus Gus-
towski. De pieren moetengeren-

oveerd worden, evenals de fen-
dersen de verlichting.

Bonaire timmert volgens de
bedrijfsleider van BTC ook niet
genoeg aan de weg. Er dienen
betere folders te worden ge-
maakt en Gustowski illustreert
dataan dehandvan talrijke fol-
dersenreclame- bladen van een
grootaantal anderebestemmin-
gen in deze omgeving. De af en
toe optredende steel- of drum-
bands en detentoonstellingen in
en rondom de haven zullen een
vast onderdeel moeten worden in
het pakket, dat de cruise- toeris-
ten bij hun eendaags verblijf op
Bonairewordt geboden.

STEVE GUSTOWSKI... aanbevelingen...

Geen ongeluk gemeld

Jeep uit
zee opgevist

PHILIPSBURG — Donder-
dag werd bij deA.C. Wathey-
pier van de bodem van dezee
een jeep opgevist, waarvan
men al drieweken wist dathij
er lag, maar waar men nog
nietbij kon komen, omdat el-
ke dag toeristenschepen aan
depierkwamen afmeren.

Wel werd uitgezocht wie de ei-
genaarvan dejeepkon zijn, maar
geenenkele jeepwasals vermist
opgegeven. Nu men het voertuig
naar boven haalde, bleek heteen
Franse nummerplaat te hebben,
die voor een gedeelte was afge-
broken, waardoor identificatie
onmogelijk was. Het contact-
sleuteltje was nog aanwezig en
stond in depositie 'on. Er werd
nooiteen ongeluk gerapporteerd
en er was geen spoorvan een be-
stuurderof inzittende te bespeu-
ren. Vermoed wordt dat de jeep
om eenofanderereden metopzet
inzee werd gereden.

INTERESSE BIJ REDERIJEN AANWEZIG
Steve Gustowski na bijwonen Miami-conferentie:
Infrastructuur ontvangst
cruiseschepen moet beter

KRALENDIJK—VoIgens de managervan de scheep-safdeling van Bonaire Trading Company (BTC), deEn-gelsman SteveGustowski,zal het nodigzijn dat in deko-mende jarendedelegatie dievanuit Bonaire wordtafge-vaardigd voor de in Miami georganiseerde SeatradeCruise Shipping Exhibition and Conference niet alleen
groter,maar duidelijkmeer gemêleerdmoetenzijn. Gus-towski die nu delegatieleider was, denktaan deelnamevan onder andereKamer van Koophandel, Havenauto-riteiten enBonhata.

De tentoonstellingzelf was
zeer grootsvan opzet. Meer dan
vijfhonderd bedrijven namen
deel.Een zeer belangrijk onder-
deel echterwas de mogelijkheid
omvan gedachten tewisselen en
besprekingen te voeren met
scheepvaart- bedrijven, die in de
toekomst Bonaire als aanloop-
haven zoudenwillen accepteren.
Juist daarinechter, aldus Steve
Gustowski op de zaterdag geor-
ganiseerde persconferentie, laat
Bonaire telkens weer steken
vallen.

MOGELIJKHEDEN
Daarnaastzijn ervolgens Gus-

towski nog legio van anderemo-
gelijkheden, zoalspaard- en ezel-
ritjes, boottrips naar Klein Bo-
naire, demogelijkheid om belas-
tingvrije inkopen te doen, wan-
deltours door Kralendijk onder
leidingvan een gids, meermoge-
lijkheden om de scheeps- passa-
giers te laten genieten van de
mogelijkheid om wat te zwem-
men ofaan het strand te liggen.
Tenslotte kan er wat meer na-
druk worden gelegd op decarna-
vals- en regatta- periode op Bo-
naire.

BRANDSTOF
Volgens Steve Gustowski zul-

len juist deze aantrekkelijke
programma'svoor de cruise-pas-
sagiers bijdragen om van Bonai-
re een aantrekkelijk eiland te

maken. Daaraan zijn natuurlijk
wel kosten verbonden en Gus-
towski denkt dat hier de hulp
van Nederland, deEuropese Ge-
meenschap ofzelfsvanuitMiami
onontbeerlijk en wel degelijk
mogelijk is.

Meer voor de hand liggende
voordelen voor de maatschappij-
en diehunschepenopBonaire la-
ten afmeren, zijn eventuele ge-
ringere kosten voor waterleve-
ring. Ook kunnen mogelijk de

kosten voor de beloodsing van
cruise- schepen omlaag worden
gebracht. Tenslotte zegt Steve
Gustowski dateveneens in over-
weging moet worden genomen
om van Bonaire een bunker- ha-
ven te maken voor de cruise-
schepen, evenals dat nu ook ge-
beurd is voor de charter- maat-
schappijen die hun vliegtuigen
laten bijtanken op de Flamingo
luchthaven. Dit immers, aldus
Gustowski, heeftal bewezen een
succes te zijn.

La Belle Creole open
PHILIPSBURG —La Belle

Creole, het "vlaggeschip"-
hotel op het westelijk
halfrond van Conrad Inter-
national Hotels, een dochter-
ondernemingvan Hilton, is
na vele jaren van voorberei-
dingaan hetFranse gedeelte
van StMaarten geopend.

Het hotel bestaat uit 27

losstaande villa's met tezamen
156 kamers, rond een bin-
nenplein en verbonden met el-
kaar door straatjes en geplavei-
de binnenplaatsen. Totde facili-
teiten behoren drie stranden en
vier tennisbanen, een zwembad,
gourmetrestaurant 'La Proven-
ce' en poolside bar. Het geheel is
uitgevoerd als eenkopie van een
Frans Middeleeuws dorp.

Gaarne willen wij langs deze weg een ieder hartelijk
dankenvoor hetgetoonde medeleven met deziekte en
hetoverlijden van onze lieve man en vader

JAN WIEBE KLEIN
De blijven van deelneming die we van vele zijden
mochten ontvangen, de persoonlijke attenties en Uw
aanwezigheid bij de begrafenis hebben wij zeer ge-
waardeerd en zijn voor ons een grote steun geweest.

W.Klein-v.d. Bergen kinderen.

Aruba, maart 1988.

Stichting Johannes Bosco
Met diep leedwezen en grote verslagenheid
vervullen wij de droeveplicht kennis te ge-
ven van het onverwachte heengaan van ex
bestuurslid
TelmoRolando (Ro) Antonio dePalm

Wij zullenzijn inzet blijven herinneren voor
Brakkeput en de jeugdvan Curagao.
Dat hij invrede mogerusten.
Onzeoprechte deelneming gaatuit naarzijn
nabestaanden.

Het Bestuur van de
Stichting JohannesBosco
Brakkeput Ariba.

SCHOLENGEMEENSCHAP BONAIRE
A.V.0./L.8.0.

Ï2?9t voor dePerode 13april 1988-30 juni

een Leerkracht Ned. Taal
(Ie graad)

voor 16 lesuren per week.

Sollicitatiesbinnen twee weken terichten aanQe Algemeen Directeur,
dhr. R. Pourier,
P.O. Box 29
Kralendijk,

\^ Bonaire.

De Heerheeft totZich genomen onze lieve moeder, schoon-
moeder, grootmoeder en zus

Geertruida Clasina de Maayer " Smout

Fons enDini deMaayer - deReus en kinderen
JanPieteren Mieke Goossens - deMaayer

enkinderen
Hans en Ingrid deMaayer - Hollander en kinderen

Rie Schenk - Smout (Ned.)

WiesBunk - Smout (Ned.)

De teraardebestelling zal plaatsvinden op donderdag 10
maartom 17.00 uur teMorada Santa Bottelier.
Gelegenheid totrouwbeklag vanaf 15.30uur in derouwka-
pel te Bottelier.

Inplaats van bloemen, zal een donatieaan de Stichting Bir-
gen diRosario (Huize Habaai) zeer op prijs worden gesteld.

Gelieve geenrouwbeklag aan huis.

DANKBETUIGING en UITNODIGING
Echtgenote, kinderen, broers en zusters en overige familieleden
van de overledene:

Diego Delf incio Crestian
bedankenhierbijallendiebelangstellinggetoondhebbentijdens de
ziekte en begrafenis van onze geliefde overledene. Tevens onze
dankaan degenen diekransen, telegrammen en kaartjes gestuurd
hebben.
Er zaleen HeiligeMiszijn op maandag7maart, woensdag 9 maart
envrijdag 11maartom7:30uur 's avondsin dekerkvan SanLudovi-
co Beltran te Rincon. Vrijdag 11 maart na de mis zal er een ro-
zenkrans gebed worden gehouden te Kaya CD. Crestiann 0.7.

Kv tristesa profundo nos a asepta e mortorepentino di

Sr. "Ro" de Palm
na bida direktor di"Editorial Kolibri "

Nosta gradisié inmensamente pa su lucha inkansabel pa ade-

Ilantodi e organisashon.

"Ro", sosegé napas. Va bo ta hasifalta kaba.
Na su famia,hopi forsa.

direktivadiEditorial
Kolibri.

Q, **" \
V^^ Cultureel Centrum Curacao
maakt bekend dati.v.m. hetoverlijden van haar Voorzit-
ter haar kantoren

GESLOTEN zullen zijn op

woensdag 9 maart 1988
Het Bestuur en Medewerkers CCC en
CCC-Muziekakademie.

Koersen Centrale Bank
NOTERINGEN CENTRALE RANK VAN DE NEDERLANDSEAN-
TILLENGELDIGOPDINSDAG8 MAART1988EN TOT NADER
ORDER:

US DOLLAR 1.77 1.78 1.80
CAN DOLLAR 1.395 1.415 1.435
PNDST6RUNG 3.195 3.25 3.31
N6DGLD 94.17 94.89 95.64
BOUVfIR — — —ZWFRANCS 12865 129.37 130.17
FR FRANCS 30.15 31.25 3195
DUITS€MARK 105.40 106.62 10742
SUR GLD — 100.07 10259
iïUfl€ 1.12 1.42 148
RR FLORIN 98.00 100.00 10020KOERSEN VAN DE OBLIGATIELENINGEN VAN DE NEDER-
LANDSE ANTILLEN UITGEGEVEN DOOR HET DEPARTF
MENT VAN FINANCIEN EN GELDIG VAIW HEDEN 8 MAART1988EN TOT NADER ORDER.
9.75% 08UGRTI€L€NING€N P€R 85/89 99 5513 % OBUGRTI€L€NING€NP€R 86/90 1038512 % 08UGATI€L€NING€NP€R 88/92 10385InL "t OeuG«TI€L€NING€N P€R 1988 1001110.25% 08UGflTI€L€NING€N 1986P€R 1990 10007?"ErfE^" deme"top"*obligatielenin-GEN BEDRAAGT 10.21%.

m .I^°^*"OBLIGATIELENINGENKAN GESCHIEDENBIJ HETLOKALE BANKWEZEN.

i SB f̂lnCo mDUSTRmi 0E W^EZUEIB
"~m _TT_§t maakt de wisselkoers bekend► ~*P~* m^~J_ AmmmW~^

'■J'lL'W van de BOLIVAR, geldig tot
WOENSDAG 10.30uur

r a,hAANK??p VERKOOP :Cash - Cheque £ & aê\l ’■ 5.20 ’.5.40 f■ 6"40 '

AMIGOE 11

» stockmarket«

MS_»H TCDAY MARCH 8,1988

Aegon 71,40 KIM 34,60
Ahold 75,00 Maneba '51,80
Mcs> 102,80 Philips 28,50
Cred.Lyon- 45>00 Royal Dutch 213,90
Fokker 25,00 „Ingraaf 256,50
Gist.Broc. 30,10 Unilever 115,90
Heineken 127,30 Index 238,10

MEW VORK STOCK EXCHANGE
Abbott labs. 511/2 _M 117 1/4
American Exp. 27 7/8 IIT 46 1/4
Apache 7 7/8 Johnson tJ. 82 5/8
Am.Tel.» I*l. 28 3/8 McXeeson 31 1/4
Amooo 73 3/8 "fcrdc * 00. 163 5/8
Anheuser B. 31 3/8 Hinneso— Mng 58 3/4
Becton Wok. 61 McbU Oorp. 44 3/4
CanpbeU S. 28 7/8 Monsanto 88 1/2
Chrysler 24 3/8 "S* Oor- 65 1/8
Citicorp 20 3/4 Harf.South. 29 1/2
OooaOola 37 3/4 PPG Indus. 40 1/4
OLeboia 47 1/4 Philips Ind. 20 5/8 .Digital Bj. 124 3/8 Plaoer D.M. 12 1/2
Dopont 84 3/4 Northrop Corp. 30 1/8
East.Kodak 43 1/2 Pac.First Fin. 14
Boen 42 Pfizer 55 1/4
Figgie 'A' 58 Phelps Dodge 40 1/2
Firestcne 63 1/8 Philip Marris 93 3/8
Fluor 18 3/8 Quaker 44 3/4
Genl.Electr. 43 3/8 BJR Nabisoo 51 7/8
Genl .Motors 72 Sara Lee 42 7/8
Gulf I West. 80 1/4 S***ll "O-P-11"- '* i'°
Hecla Mng. 13 5/8 Southern U. 7 3/4
Hilton 89 1/8 Unisys 3b 3/8
Hem—take Mng. 17 Unocal 36

DOM JCKES LOCAL STOCK
Industrials 2056,37 Ant.Brewery HFL. 75-85
Transportation 850,68
RED—B.

mm mamjro & ajiuiii/s bank n.v.
*Z&] INVESTMENT DEPARTMENT
&7J5 n For further information call

'__ip=|' Tel. 612511/612991/612294
■■I—»—

»*^—
-J
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ZOEKERTJES
DINSDAGS EN VRIJDAGS

iflpffea^, tot 10 woorden

UTOj$> F. 5,50 /^k//./E V Elk woord meer ( MjEm )

’’ JA UITSLUITEND Dg_^/
/hjK M A CONTANT!

(■■■■■S_H_____a_al_H__M___i

GROTE POSTZEGELVER-
ZAMELING, ook in delen. Tel.:
46036 na 2.00uur.

KAMPEERTENT; DAMES-
FIETS (Raleigh). Sabana Blanco
32. Tel.: 31226.

WEGENS VERTREK: eethoek6
stoelen; bankstel; wandmeubel;
airco; koelkast; tv-kleur. Barca-
dera9-A.

XEROX COPYMACHINE mo-
del X-1020, 2 jaar oud, in zeer
goede staat. Tel.: 47688.

CHEVROLET MALIBU Classic
Stationwagon 1981, geschikt
voor directie / familie /
transportwagen. Bel 31640.

STATIONWAGON DODGE Le
Baron, de luxe met radio en air-
co. Tel.: 21384. Pierre Corneille-
straat 4.

GEZELLIG INGERICHT ruim
appartement in rustige buurt.
Inf. tel.: 25550.

wy_F Kom naar %k/ *w
V „MONILET" V

Punda f
Pietermaai 20

De gehelefamilie:
„Flintstones"

„Barbie"

m^S UNISEXBEAUTYW
lA---U PARLOUR

locatedatthe I
Shopping Arcade. Open I

Mondaythru Saturday I
from 9:00 a.m. ■ 7:00p.m. I

Sundays openfrom I
10:00a.m. -3:00 p.m.

Visite nuestraSAWN DEBELLEZA
UNISEX situada en la Galeria de Com- I
pros.Abierto de lunes a
sabado de 9:00a.m. hasta
las 7:00p.m. Los
domingosde 10:00a.m.
hasta3:00p.m.

Visiter noireCOIFFURE1 MASCULINE ETI FEMININ. Situé dans
la GalerieouvrerLundi

■ a Samedi de 9:00 a.m. -7:00 p.m. Les dimanches -—<fl|■ de 10:00a.m. -3:00p.m. A*^
■ Tel.: 625400-625532 vOTj

U WILT EEN HUISDIER?
PRIMA IDEE I ■*4m^*-
Moor. 'liSßTffia4

" HooIIUTUD? flllK filSfl OEon huisdlei hooit I l"J|(. 'UEFDEonAANDACHT 111111 111 V
nodlgl J_*Js_l

" HeellUGEDUID? —gl 7_-_t^K,
Eon hulsdlormool
OPGEVOED on V*XS
GETRAIND wordon I \ "T J

" BonlUberoUomlo /^r ?
BETALENvoorgood / Y. v *
dlorenvoor.Wontlflcollo, /^4Sw\'medlscho conlrolo- Vi /ZjlwO^i
Inonllngon, sloilllscillo ? !j__S_Vil*'-

-Vooo zo dll NIET aan I

DENK GOED NAVOORDAT u EEN

mXm'm'ZtSr^i^o
l'l 'f/I I '~i■ imil'»-1'! """u""**we,en?!IH " ' llo_MngfoliporrtUtj.

UHwIMKNASriI.*

OfNfVAI DONAUVir VAN PfPtmNëtSOXItUINGT

BANKSTEL ’.400,-; klein gla-
zenkastje(theekastje) ’.75,-; toi-
lettafel ’.60,-. Tel: 672049 na 6
uur.

YAMAHA PIANO- orgel, één
jaaroud. 8-4 pm tel.: 663086.

SONY STEREO- installatie be-
staande uit: cassettedeck, pick-
up, tuner-versterker 35 W, 2
z.g.a.n. Gründig speakers 75 W.
Ook nog diverseLP's erbij. Prijs
’.750,-. Tel.: 674438.

BLAZER CHEVROLET 1979,
full equip. Tel.: 79298 (na 17.00
uur).

EEN ZITKAMERSET plus bij-
zettafels, z.g.a.n. Tel.: 672266.

COMPLETE DUIKUITRUS-
TING; IBM typemachine; Teac
tapedeck, t.e.a.b. Tel.: 75573.

LEGO TREIN met veel rails,
wissels + 220 V trafo,NA’.300,-.
Tel.: 671574.

MITSUBISHI COLT 1982, s-
deurs, goede staat. Tel.: 616370/
75250.

FIAT UNO '83; Mitsubishi Ga-
lant '82 met airco. Tel.: 75476.

DOKA-UITRUSTING METo.a.
ontwikkelingstank; vergro-
tingsapparaat Beseier 67C met
Nikkor- lens, doka-licht,
scherpstel loupe, bakken 30x40
cm chemicalieën en div. papier-
soorten, vr.-pr. NA^5OO,-; voor
Wayler: zwaard, mast, giek en 2
zeilen, vr.-pr. NAf.75,-. Tel.:
623603 na 7 uur.

TOYOTA CRESSIDA Station-
wagon 1980, airco, automatic,
i.g.st, ’.3.500,-. Tel: 74292.

_W__ffl!__M_Ëïil
INTERCOM; MIXER Kenwood
ChefofMayor; bamboerek. Tel.:
672938.

GEMEUBILEERDE 1-
PERSOONSKAMER. Suffi-
santweg 52 (achter Comwest).
Tel: 85071.

JONGECHTPAAR, géénkinde-
ren, zoekt per 1 mei: woning, 3
slaapkamers, ongemeubileerd,
in rustige/goede buurt. Tel.:
614444 tst 253, na 17.00 uur:
55234.

GEZOCHT OPPASHUIS
±periode 22 april-16 mei. Tel:
612500 (kamer 224, 1. deWaart).

ARCHITECTEN ECHTPAAR,
geen kinderen, zoekt met spoed
oppashuis voorperiode 24 maart
t/m 10 april. Verzorging huis-
dieren geen bezwaar. Reacties
tel.: 614444 tst. 253, na 17.00
uur: 55234.

Gedipt MEAO-ster

met tekstverwerking en wer-
kervaring

ZOEKT WERK
als secretaresse of administra-
tieve medewerkster._ Telf.: 641065

rji_n_n_n_ri-u _n_n.'i-i- -»* — »■' ■ ■ " **" n»**»* ■CLIMACARS
Jr**-

lAÜTOAmCONDTTIONING" Herst IA - Tel. 672059 Sta. Rosa

I WBÈÈ Mens Boutique
( :, I ft heeft een collectie <

LM^» PANTALONS
1 yon de bekende merken j

- $& :^»M _j;remi—SJu ' %4_ fV# l\# %^JJI %4L C

1BJg^' tegen verlaagde prijzen, i

%èÉP MACHINES & II
{^& SERVICES N-V-H

FOR SALE I
USED EQUIPMENT
CLARK lift-truck diesel 3 ton

PETTIBONE hydraulic crane 15 ton

PETTIBONE cary-lift 4 ton

HYSTER straddle-truck 15 ton

NEW EQUIPMENT
ATLAS COPCO mobile compressor 367 cfm
HOBART dieselwelder 400 AMP
HIAB truckcrane 3.5 ton

J.C.B. backhoe loader model 3CX

FINANCING AVAILABLE!
PBC MACHINES & SERVICES N.V., Bombar-
diersweq, Amerikanenkamp, telephone: 73037.

f UNIVERSITY \
OF CAMBRIDGE

Do youwish to learn
ENGLISH

CONVERSATION
andreceive a
RECOGNIZED
CERTIRCATE

CONTACT
R. HICKINSON

TriniteitCollege
Tuesdays 6.00 p.m.

V Wednesday 6.00 p.m. J

GEVRAAGD:
DIENSTMEISJE

inwonend of voor 5 hele
dagen perweek.

Moet goed met kinderen
kunnen omgaan.

Tel.: 675220 na 14.00 uur

I !§i GARDENA
Tuinartikelen en Tuingereedschappen

VERHUISD NAAR
Sta. Rosaweg nst. 196

(tussen Paso a Paso en Kooyman N.V.)

f^-y "7 JonkaEnterprises N.V. -
E
R / Tel. 676655

n
H f Openingstijden: 08.30-12.30" *J I 14.30-18.00

S
D \ Maandag t/mzaterdag

CURfICfIO/CfIRIBB€nN
MANAGEMENT N.V.

has vacancy in the Accounting Department for a
SECRETARY/TRANSLATOR

Requirements:— M.A.0.-V.W.O.— Minimal 5 years experience— Good references— Good knowledge of English, Spanish and
Dutch verbally and inwriting.

For application, please call the Personnel De-
partment for an appointment.

Telephone 625000
"*\ during office hours. f

Notice of the

ANNUAL GENERAL MEETING
OF SHAREHOLDERS

to be held on March 16,1988.

Notice is hereby given that the annual general meeting of share-
holders of

ICTANIA N.V.
(the Company), will be held attheregistered office of the Compa-
ny, at 1-5 Plaza Jojo Correa, Curacao, Netherlands Antilles, on
March 16,1988 at 09.00a.m. Netherlands Antilles time.

The agenda of the meeting is availablefor shareholders at the
registered office ofthe Company.

Curacao, March 08,1988.

By orderof the
Board of Directors.

h_wme*sCiTe*

__**\^^ ori\lGGt»*"fl 7^\pV-°G

ae'ee° n ioa*s „ eoZ- -«»">*"*

huistehuur!
per 1 mei 1988

4 slaapkamers + 2
badkamers.

’1. 850.- p.mnd.
Admiraalsweg 22

l Inf.: tel. 73517

f EELSKIN "^Hetfijnste leer,eleganter*uniek.Tas-
sen, schoenen, riemen, portemon-
nees, lippenstifthouders, ceintuurs,
fantasiesieradenen anderekadoartl- "kelen.
;if-__^ "EXCLUSIVE
3#f SAMCO"
JjG__lt*^ Andres Belloweg39

R__?V OPEN: Vanaf
JHJX2*M\ 5 uur's middags

Ji\ Zaterdag vanaf
TS^-Ss 09.30uur.

>y TeT.:79759 f

// iAr Everyweek Sailing to

Am BONAIRE
Please contact:

A&Q. Carjbbean Carao Services N.V.
ViJS te1.:.672588/671566 fax.: 674366

j^ & "Oggi" Boutique %
"^^ in Zuikertuintje Gallery

UITVERKDDP

"^^ OP DAMES EN HERENKLEDING,^^
"*<^" SCHOENEN EN BADPAKKEN ' ~^^3G-50%. #

FEESTBOUTIQUE

Winston Churchillweg 164A

Uw laatste kans!
Opalies

50% fYx
KORTING IV.
Allerlei feestartikelen, V P
speciaal voor kinder- (V jJ
feesten. va"

* GEVRAAGD |
voor direkt
HULP

in een schoonheidssalon;
moet goed kunnen pedicu-
ren en manicuren.

> Brieven onder nr. 40, bureau
van ditblad, Curacao.

Wij wachten op U bij het diere-
nasiel.

Kom ons halen!

TE HUURAANGEBODEN
Meteen beschikbaar zeer

CENTRAAL GELEGEN PAND
met3verdiepingen inclusiefairco, voorheen MAI-
SON RUTH - Hanchi Snoa nr. 24.

L Voor nadere info.: Tijdenskantooruren tel. 611067.

FORRENT
Centrally located airconditioned

OFFICE SPACES
total ± 167 m2on corner Hanchi di Snoa/Midden-
straat.
availability : immediately
contact : Synagogue Mikve Israel-Emanuel

8.00 a.m.-17.00p.m. Telephone: 611067
<v^^^B^^Ma^^HM^H^___a____________M____H_B___iM^Ma^^M__Mß^Hai^^M^^^^'*^ r^

«____i^Mm________b_h-i_■■_■________*"*****

«Edukó pa
progresó

Kumpli kv nos yunan,
kumpli kv Körsou

Kon ta baha gastu i alabes subi kalidat di
nos ensenansa i edukashpn?

E nota "Edukashon den portal di ananan
nobenta" ta kontené proposishonnan kla

i konkreto pa kontesta e pregunta'kï.

Sintonisa ENFASIS RADIAL
pa mas informashon tokante e parti kv ta
trata nos ensenansa preparatorio, basiko i

speshal.
djarason mainta 11.30 na Radio Hoyer I
djaweps mainta 11.00 na Radio Caribe

djabièrnè anochi 7.30 na Radio Körsou FM
djasabra mèrdia 1.30 na Curom ZB6
mensahe dl SEDUKAL na nömber dl goblèrnu dlKörsou
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