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Nieuwsinvogelvlucht

BAGHDAD /TEHERAN — Een
aanvalvan de Iraakse luchtmachtop
2 Iraanse supertankers heeft afgelo-
pen zaterdag naar wordt gevreesd
«et leven gekost aan 51 zeelieden.Slechts4 bemannings- leden zouden
de aanval overleefd hebben. Onder
de slachtoffers een Zweedse officier
en 4 Filipijnen. Iraanse kanonneer-
boten hebben vannacht 2 maal en
Noorse tanker aangevallen.Hierbij
vielen 2 doden.Tien zeelieden liepen
verwondingen op. Sleepboten die de
tanker wildenhelpen werdenook be-
schoten. Het bergingsbedrijf Wijs-
rouller is begonnen met het bergen
van de tanker. Allebemannings- le-
denzyn van boord gehaald.De bran-
den aan boord zijn geblust.

*****DEN HAAG — Jongeren van 18
tot 20jaarkrijgenvoortaan inNeder-
land alleennog maar een bijstands-
uitkering als ze niet bij hun ouders
kunnen wonen. Inalle andere geval-
denkrjjgen zeper 1 julideveel lagere
uitkering diegeldtvoor thuiswonen-
den. Deze maatregel die door
staatssecretarisDe Graafvan Socia-
leZaken isbekendgemaakt, geldtal-
leenvoor nieuwegevallen.HetIevert
'5 miljoen gulden op.

*****DEN HAAG — De paspoortenfa-
briek Kep zal het onderzoeks- insti-
tuutTNO nogvoor 1aprileen aantal
nieuwe -verbeterde- paspoortkaar-
ten voor aanvullend onderzoek ge-
ven. Verbeteringvan depaspoorten
*asnoodzakelijk nadat uitTNO- on-
derzoekenbleek dat het nieuw in tevoeren paspoort nog nietfraudebes-
tendig genoeg is. Het invoeren van
Jet nieuwepaspoort werd om diere-den weer uitgesteld.

*****AMSTERDAM — De dollar bleef
bijna gelijkgedaald.De muntnoteer-
devanmorgen 1,8964 Ned.gld tegen

slotkoers maandag van 1,8970
gld. Wall Street sloot maandag een
stuklager.DeDow JonesIndexzakte
"tet 20,22 punten tot 2.067,15 pun-
ten. Handelaren schreven de daling
t°e aan verkopenop basisvan compu-
ter -programma's en aanhoudende
swakte op de obligatie-markt.

*****BELFAST — In Londenderry in
Noord- lerland is maandag een lid
van het politiekorps Royal Ulster
Constabulary tijdens hetpatrouille-ren neergeschoten.Hijoverleedlater
1,1het ziekenhuis. Twee burgers
Raakten hierbij gewond. De IRAheeft de aanslagopgeëist.

*****TOKYO—Hetcentrumvan de Ja-
-5*086 hoofdstad Tokyo werd maan-dag opgeschrikt door een reeks ex-
plosies. Auto's liepen schade op en
'uiten sneuvelden, niemandraakte
gewond. Volgens de politie zijn de
Aanslagen het werk van linkse ex-
tremisten die zich verzetten tegen
Uitbreiding van de internationale
'Uchthaven Narita.

*****
, MANlLA—PresidentAquinovanacFilipijnenheeftvandaagopdrachtgegeven tot een vergaande hervor-

van de Filipijnse krijgsmacht
olu meer parate troepen te krijgen
voorde bestrijdingvande intensievergordendecommunistische opstand.

"*■ meer mensenaan detrekkerj*minder achterbureau's", aldusde
{Resident °P een parade ter gelegen-heid van de 91eveijaardagvan deFi-

-pijnse krijgsmacht.

Bedrijfsleven over
Politieke crisis:

Nog geen
standpunt
j Willemstad — Het be-
j*r .fsleven van Curagao heeft
j°g geen standpunt bepaald na
S*val van hetkabinet vanirDon
gj^tinaen hetopbreken vanhet

"De situatie is**°g te o-overzichtelijk om eenerantwoord commentaar te ge-
n"> aldusvanmorgen Paul Co-j^aencia, die als woordvoerderjrjjöensdeKamer vanKoophan-

el en de VerenigingBedrijfsle-eö Curagao optrad.
£ »anmorgen vergaderden de
y*°ïer van Koophandel en de
k .JC in het gebouw van deKvK
r Pietermaai. In de loop van de~ag zou verder overleg worden|eVoerd met allerlei groeperin-j>ei. die deel uitmaken van de2*ndel en hetbedrijfsleven van

Wellicht, zo werd ge-
!jeld, komt het bedrijfslevenP°rgen met een standpuntnaar

ONVERWACHTS
Datvertrouwen is echter niet

langer aanwezig bij de FOL, zo
bleek gisteren uit een zeer kort
telegram aan de samenwerken-
departijen waarin de FOL zijn
beslissing meedeelde. Volgens
MAN- leider Don Martina, die
gisteravondsamen met deoveri-
ge coalitie- partijeneen perscon-
ferentie ga£ is debeslissing van
FOL vrij onverwachts gekomen.
"Tot eind vorige week, stond de
FOLnog achteronsbeleid." Ten-
minste, tot die tijd werd er vol-
gens MLartina geen indicatie ge-
geven door deFOL dat de situa-
tie anders was. Regelmatig zijn
er ministerraad- vergaderingen
op centraal gebied en vergade-
ringen van het Bestuurscollege
op eilandsniveau. Daarnaast
kwamen de samenwerkende
partijenopregelmatige basisbij-
een om het beleid uit te stippe-
len. Tijdensdievergaderingen is
nooit door FOL aangevoerd dat
deze partij problemen zou heb-
ben met het volumebeleid.

Volgens TolinchiPietersz, die
binnen de gevallen Curagaose
regering een gedeputeerde-
functie vervulde, is dat niet
waar. DeFOLheeft volgenshem
verschillende malen geprotes-
teerd tegen de "harde wijze"
waarop inhoud werd gegeven
aan het volumebeleid. De wijze
waarop ambtenaren te horen
krijgen datzij naar huis moeten,
is volgens de FOL ver beneden
peil. Zeker als men bedenkt dat
deambtenaren nietschuldig zijn
aan het feit datin degoedetijden
eenteveel aan personeel is aan-
genomen.

PARTIJ-POLITIEK
Pietersz verklaarde boven-

dientegenover deAmigoe, dat deFOL bij dieprotesten ook alter-
natieven heeft aangedragen. Zo
is deFOL vanmening dataan al-
le ambtenaren optie gegeven
moet worden om vrywillig ont-
slag te nemen. Daarmee zou al
een deel van de pijn verzacht
worden omdat er nu een bepaal-
de groep is die de mededeling
krygt dat zij ontslag mogen ne-
men. Op de vraag of FOL dan
geen "braindrain" bij de overhe-
denvreest, antwoordde Pietersz
ontkennend. De ambtenaren die
deregering liever niet ziet ver-
trekken, kunnen, indien zij vrij-
willig ontslag zoudenwillen ne-
men, voor een gesprek uitgeno-
digd worden. De regering zou
dan kunnen proberen hun te
overtuigen om in dienst te
blijven.

De geruchten waar deAmigoe

gisterenalmeldingvan maakte,
datvoor de FOLvan doorslagge-
vende aard geweest zou zijn dat
iemand die op deFOL-lijst staat
ontslagen is en bovendien fami-
lie- leden van prominente FOL-
aanhangers ontslag aangezegd
hebben gekregen, kwamen gis-
teravond ter sprake bij de
persconferentie. Martina beves-
tigde dattijdenseenvergadering
van de samenwerkendepartijen
door de FOL gevraagd is of er
geen andere oplossing gevonden
kan worden voor de partij- ge-
noot. Dat voorstel is in dekiem
gesmoord doorministerWinston
Lourens van de MAN die direct
heeft laten weten dat er binnen
dit beleid geen partijpolitiek be-
dreven kan worden. Dat partij-
genoten van deDP en MAN wél
een bijzondere behandeling zou-
denkrijgen, werd door Martina
nadrukkelijk ontkend.

BESCHULDIGING
Tolinchi Pietersz erkende dat

de FOL dit aspect naar voren
heeftgebracht. Hij isookvanme-
ning dat waar het partijgenoten
betreft, de desbetreffende partij
geconsulteerdmoetworden. Dat
is door deanderepartijenwel ge-
beurd, aldus Pietersz. FOL-
leider Wilson (Papa) Godettheeft in dit kader in een inter-
view gezegd dat Don Martina
zich ookaanpartij-politiek heeftschuldig gemaakt omdat deze
hadlatenweten datzijnpersoon-
lijke secretaris, niet ontslagen
mag worden.Martina reageerde
vanmorgen in een radioprog-
ramma zeerfel op dezeuitspraak
enverklaarde dat indien Godett
niet binnen 2 maal 24 uur met
bewijzen komt, hij een
rechtszaak zal beginnen op
grond van laster. "Ik vind deze
beschuldiging zeer ernstig", al-
dus de MAN-leider.

Tegen het einde van de
ochtend zal Don Martina na-
mens alleministersofficieel ont-
slag in gaan dienen bij gouver-
neurprof. dr.Rene Romer. Het is
aan de gouverneur om in de ko-
mende dagente besluiten wat er
gaat gebeuren: hij kan kiezen
voor nieuwe verkiezingen (die
zouden normaliter volgend jaar
moeten plaatsvinden- red) of
voor de benoeming van een for-
mateur om een nieuweregering
te formeren.

Op eilandsniveau ligt dat an-
ders: slechts eens in devier jaar
mogen daar verkiezingen wor-
den gehouden. Die hebben vorig
jaarplaatsgevonden. Indien een
kabinet valt, moeten nieuwe ge-
deputeerden gekozen worden in
de eerstvolgende eilandsraads-
vergadering. Technisch gezien,
zouden alle partijen dan kandi-
daten ter beschikking kunnen
stellen enzouergezamenlijk een
Bestuurscollege samengesteld
worden. In de praktijk gaat het
meestal zo dat alvorens de ei-
landsraad bijeenkomt, departij-
en onderlingeennieuwe coalitie
gevormd hebben en zij op basis
van hun meerderheid kunnen
bepalen welke gedeputeerden
gekozengaan worden.Het isove-
rigens ook gebruik dat de Cura-
caose partijen die in de centrale
regering zitten, ook op eilands-
niveau de touwtjes in handen
hebben.

’FOL WIL NIET LANGER MEEWERKEN AAN 'ONMENSELIJKE BEHANDELING’
Volume-beleid doet coalitie de das om

Kabinet en BC gevallen
WILLEMSTAD — Zowel de ministers van de Antilli-

aanse regering als de gedeputeerden van het eilandge-
bied Curasao, nemen vandaag ontslag: door het opzeg-
genvan desteunaan deregeringen doorFrente Obrero
iLiberashon(FOL), heeftdecoalitiezowel op lands-als

eilands- niveaueen minderheidgekregen. DeFOL lietin
een telegram aan de— voormahge — coalitie-partners
weten, dat deze partij zich niet kan verenigen met het
volume-beleid, zoals dat nu gevoerd wordt. De wijze
waarop deregering haarambtenarenontslag aanzegt,is
volgens FOL 'onmenselijk' en 'arrogant', liet FOL-man
TohncbiPieterszaan deAmigoeweten.Daterontslagen
moetenvallen, staatookvoor deFOL alseenpaalboven
water. In detijd datbesloten werd in zee te gaanmet de
Bartyen MAN/DPop eilandgebied en MAN/DP/DP St

laarten/DP Bonaire/DP StEustatius enWIPM Sabain
delandsregering, had de FOL echter nooit kunnen ver-
moeden dathetvolume-beleid op dergelijkewijzegestal-
te zou krijgen, aldus Pietersz.

De Amigoe berichtte gisteren
al uitgebreid over deproblemen
binnen het Antilliaanse kabinet
die ookvan invloed waren op de
Curagaoseregering. In deStaten
had de coalitie sinds hetvertrek
van DP St Maarten, slechts 12
van de22zetelsen opeilands-ni-
veau vormden MAN/DPenFOL
een blok met 11 van de 21 zetels.
Daarmee werdaan dekleine par-
tij FOL, een sleutelpositie gege-
ven. De coalitie heeft deze smalle
basis in het verleden altijd ver-
dedigd door de stelling dat op
grond van "vertrouwen" gere-
geerdwordt.

..IrDon Martina, vanmiddag
op weg naar de gouverneur, om

zijnontslagaan te bieden als mi-
nister- president van de Neder-

landse Antillen. Het einde van
het VierdeKabinetMartina.Jfo-
to: Amigoe,Ken Wong)

Bellen met
Nederland
WILLEMSTAD — Het is

even oppassen geblazen voor
mensen die naar Nederland
bellen. Op dit moment is het
tijdsverschil vijf uur (in Ne-
derland is het dus vijfuur la-
ter). In denacht vanzaterdag
26op zondag27 maart gaat in
Nederland de zomertijd in.
Dat houdt in dat deklok een
uur vooruit gezet wordt. In
plaats van vijf uur wordt het
tijdsverschil danzes uur.

De zomertijd loopt af op 25
september. Dan gaat in Ne-
derland en in een aantal
andere Europese landen de
klok weer een uur terug.

Politie
in alarm-
toestand

ORANJESTAD — Sinds
gisterenverkeert depolitie op
Aruba ineen verhoogde staat
van paraatheid. Dit zou in
verband staan metberichten,
dat de Colombiaanse guerril-
la- beweging M-19 plannen
zou hebben een bank opAru-
ba of Curacao te overvallen.
Vooral dehavens en luchtha-
vens wordenextra in degaten
gehouden. De politie was in
'gevechtstenue gestoken.

Van officiële zijde werd geen
commentaar gegeven.

TEHERAN — De Iraanse autori-
teiten hebben journalistenmaandag
tientallen patiënten getoond diehet
slachtofferzoudenzijngewordenvan
een Iraakse aanvalmnet chemische
wapens opKurdische dorpenin Iraq.
De slachtoffers zeiden afkomstig te
zijnuitdegrensplaatsHalabjaenna-
bijgelegen bergdorpen. Het gebied
werd vorige week ingenomen door
Iraanse troepen enKurdische guer-
rilla's.

DODE EN GEWONDEN BIJ HERDENKING SLAG VAN KARAMEH
Militairen mogen gerichtschieten op gooiersvan brandbommen

Harder optreden verwacht na
dood Israëlische militair

JERUZALEM—"Dezeaanslagzal dehaat, hetgeweldenhet
verzet doentoenemenen datisslechtvoor iedereen.Wij willen
niet meer doden,meer schoten, meer haat. Maar vrede is in
handenvan Israël".Dat was dereactie van degematigdebur-
gemeester van Bethlehem, Elias Freij, op de doodvan de 29-
-jarigereservist Mosje Katz. Hij was deeerste Israëlische mili-
tair diewerd gedood sinds het uitbreken van de Palestijnse
opstand in de bezette gebieden, begin december. Naar ver-
wachtzalzijn doodleidentoteenverdere verscherpingvanhet
optreden van het Israëlische leger tegen de Palestijnen in de
bezette gebieden. Gisteren werdeen Palestijn gedood en ten-
minstetiengewondbij devieringvandeSlagvanKarameh, die
door dePLO wordtbeschouwd aiseen van haarbelangrijkste
wapenfeiten.

MosjeKatz werdvan korte af-
stand door hethoofd geschoten
toen hij op wacht stond voor het
gerechtsgebouw in Bethlehem.
Het leger heeft verscheidene
verdachten gearresteerd. Tot
dusverhebben de leiders van de
opstand het gebruik van vuur-
wapens uitdrukkelijk verboden,
mede om de sympathie van de
wereldopinie niette verspelen.

Generaal Dan Shomron, de
chef- staf van het Israëlische le-
ger, noemde deaanslag op de Is-
raëlische soldaat zeer ernstig.
"Het nogtevroegom vast testel-
len of deze aanslag het teken is
dat de Palestijnse opstand nu
naar de fase van de gewapende
strijd is overgegaan". Maar vol-
gens degeneraalzijner grotewa-
penarsenalen voorhanden in de
bezette gebieden, waarvan de
Palestijnen tot dusver geen ge-
bruik nebben gemaakt.

raëlische premier Yitzhak Sha-
mir, dieeenbezoekbrengtaan de
Verenigde Staten, zei dat er
sprake is van een "gevaarlijke
escalatie van het geweld in Ju-
deaen Samaria, waar ze tot dus-
ver geenvuurwapens hebben ge-
bruikt. Het is een bewijs datwe
betrokken zijnin eenoorlog voor
de veiligheid van Israël, zoals
premier Shamir altijd al heeft
gezegd, maar tot dusver is deze
oorlog verkeerd geïnterpre-
teerd".

Waarnemers verwachten dat
de Israëlische militairen voort-
aan eerder geneigd zullen zijn
van hun vuurwapens gebuik te
maken.
Een woordvoerder van de Is-

Het Israëlische leger had al
voorzorgsmaatregelen getroffen
met hetoog op twee emotioneel
geladen herdenkings- dagen.
Gisteren herdachten dePalestij-
nen in bezet gebied de Slag bij
Karameh, waar Israëlische pa-
rachutisten twintig jaargeleden
de Palestijnse basis Karameh
overvielen waar het hoofdkwar-
tiervan PLO- leider Yassir Ara-
fat was gevestigd. Aan Israë-
lische kant vielen toen 28 doden
en 80 gewonden. Er kwamen 61
Jordaniers en 128 Palestijnen
om. Als gevolg van deze verlie-
zen ontstond grote onenigheid

binnen de Israëlische legertop
over de operatie.

Twintigjaarna datovonden de
ernstigste onlustenplaats inRa-
fah in de Gaza- strook waar door
eenkogel een jongePalestijn de
dood vond en nog eens vier ge-
wonden vielen. In een bepaalde
wijkvan destadgingheterzo fel
aan toe dat een uitgangsverbod
werd ingesteld. Elders, zoals in
Khan Younis en het vluchtelin-
gen-kamp Jabaliavielen bij on-
lusten twee gewonden.

InBeitHanun,ook in deGaza-
strook werd in debuurt van een
vuilstortplaats het lijk van een
27- jarigePalestijn ontdekt, die
kennelijk doodgeknuppeld was.

De ondergrondse PLO leiding
van de opstand verspreidde een
verklaring met een oproep aan
debevolking tot hetvormen van
comités, die moeten zorgen voor
de vorming van voedselvoorra-
den, hetcollectiefbewerken van
akkers en het organiseren van
"bloedbanken". Verder werden
gemeente- raadsleden opgeroe-
pen "uiterlijk 29 maart" ontslag
te nemen.

gen deconfiscatievan hun grond
door de Israëlische regering.
Sinds enkele jarenbetuigen de
Israëlische Arabieren op deze
dag hun solidariteit met de Pa-
lestijnen van de westelijke Jor-
daanoever en Gaza.

De Israëlische autoriteiten
hebben inmiddels dePalestijnse
jeugdbeweging 'Sjabiba' verbo-
den. Sjabiba, de jeugdbeweging
vanYasirArafatsElFatah, istot
"vijandelijke illegale organisa-
tie" verklaard. Sinds vrijdag
worden veel leden, die vooral op
scholen en universiteiten gere-
cruteerd worden, gearresteerd.

Waarnemers zien hierin een
pogingvan dePLOom dedoorIs-
raëliërs opgebouwde politieke
structurentevervangen doorbe-
stuurs- eenheden waar dePales-
tijnse organisatie het voor het
zeggen heeft.

De Israëlische autoriteiten,
hebben een nieuwe snelrecht-
procedure ingevoerd. Voortaan
kan elke bevelvoerend officier
mensen voor tenminste een half
jaar in administratieve hechte-
nis laten nemen. Strafverkor-
ting is nietmogelijk. Tot dusver
konden dergelijke maatregelen
alleen door een militair tribu-
naal worden genomen.

Als reactie op het toenemend
gebruik van molotov- cocktails
doorbetogershebben Israëlische
militairen sindszondag toestem-
ming om gericht te schieten op
gooiers van brandbommen. Tot
dusverwerden traangas- grana-
ten enrubberkogels gebruikt en
mocht in het uiterste geval met
scherp geschoten worden op de
benen. De Israëlischekolonisten
in bezet gebied hebben de mili-
taire autoriteiten toestemming
gevraagd om eveneens te mogen
schietenopgooiersvan Molotov-
cocktails, zo berichtte de Israë-
lischeradio.

De tweede herdenkingsdag
volgt op 30 maart de "Dag van
hetLand". Dan worden de bloe-
dige incidenten van 30 maart
1976 herdacht toen Israëlische
Arabieren demonstreerden te-

/ Un bon beter di
BRANDY

ta te hastabon pabosaló/
■ i



MENSEN

Bij gebrek aan bijvoorbeeld een
boekenweek wordt in Maleisië
geprobeerd om het LEZEN an-
derszins te stimuleren.Zo isvan
staatswege in een openbare bi-
bliotheek nabij de hoofdstadKu-
ala Lumpur dit opmerkelijke
voorbeeld van reclame- kunst
geplaatst. De handen die het
boek vasthouden zijnruim 2,5
meter groot. Het geheel is uitge-
voerd inpiepschuim.

*****Een openbare verkoop van me-
morabilia van kolonel William
Cody BUFFALO BILL en zijn
Wild West show bracht vorige
weekslB.B76dollarop. Onderde
geveilde voorwerpen waren een
ingewikkeld bewerkte karabijn
van .42 kaliber die 22.500 dollar
opbracht, en een enkellange jas
van buffelhuid, die voor 18.000
dollar wegging. Bijna alle stuk-
ken van de veiling brachten
meer op dan deveilingmeesters,
Butterfield and Butterfield had-
den geschat. Persoonlijke voor-
werpen van W.C. 'Doc' Carver,
partner in Buffalo Bills eerste
Wild West show in 1883, lever-
den 24.000 dollar op, wat meer
dan twee keer zoveel was als de
schatting. Onder devoorwerpen
waren een pantalon van bokke-
vel en een hoge hoed van bever.
De 50- jarigewapen- verzame-
laarBill Tucker uitSanAntonio
Texas isvoor 19.000dollar inhet
bezit gekomen van een COLT-
REVOLVER waarvan wordt ge-
zegd dathijwerd aangetroffen op
het lijk van de vermoorde
Pancho Villa.De coltvan .38 ka-
liber met rijk gesneden ivoren
handvat wordt het pronkstuk
van Tuckers wapen- verzame-

ling die ongeveer 100 antieke
coltsomvat. Samen met derevol-
vervan deMexicaanse vrijbuiter
verwierfTucker op de veiling in
Waco enkele "gezocht"- posters,
een foto van Villa en een artikel
uit een krant in San Antonio
over zijndood. Derevolver werd
in de jaren twintig aan derege-
ring van Honduras gegeven door
een zekereRamon Ortega Mora-
les, die beweerde dat hij bij de
moord op Villa betrokken was.
Ortega hadinHonduras politiek
asiel gevraagd en datbetekende
dat hij bij het betreden van het
land volgens de wet al zijn wa-
pens moest inleveren.Pancho
Villa werd op 20 juli 1923 dood-
geschoten toen hij doorhetstadje
Hidalgo delParral reed. Hij had
zich daarteruggetrokken opeen
ranch naeen roemruchte carriè-
re als bendeleider en revolutio-
nair.

Het blijft goed opletten als jein
Nederland geld in een kluis de-
poneert. Dat bleek afgelopen
weekeinde in Eindhoven waar
iemandmetminder goedebedoe-
lingen zichmet eenkluis hadbe-
ziggehouden. Klanten van een
bank die een nachtkluis wilden
gebruiken, troffen daarop een
bord aan met de mededelingdat
de kluis buiten gebruik was. In
verband daarmee was om de
hoek een tijdelijke nachtkluis
aangebracht, aldus het bord. Of
de clientele maar zo vriendelijk
zou willen zijn om die andere
kluis te gebruiken. Een van de
klanten vertrouwde het niet en
waarschuwde depolitie.Die ont-
dekte al snel dathetom een goed

gelijkende NEPKLUIS ging.
Het kluisje zat met schroeven
aan demuurenkon gemakkelijk
van onderen worden geopend.Er
zaten alvier geldcassettes in.De
politie houdt er echterrekening
mee datdekluis tussentijds isge-
leegd.

DeBritseAcademie voor Film en
Televisie heeft drie prijzen toe-
gekend aan de film «Jean de

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

*****
TELECURACAO
DINSDAG: 16.30Orapamucha; 17.00
MTVMusical; 18.00Obradi mankv Lou-
pe; 18.30 Mira i Skucha; 18.45 Informe
dej»_vokv HectorRosario; 19.00Kus-
hinadi oro kv Saida Hernandez; 19.15
Showbiz; 19.30 Small Wonder; 20.00
Notisiero Tele-8; 21.00 Enkuentro ku
Paul de Windt; 21.30 Tesoro di Körsou
ku Hermanito; 22.00 Wega di Number;
22.10 Hot Shot; 23.00 Sluiting.
WOENSDAG: 16.30 Ora pa mucha;
17.00Flintstones; 17.30 Harold Uoyds;
18.15Survival; 18.45 Informe deportivo
ku HectorRosario; 19.00«60» Minutes;
20.00 Notisiero Tele-8; 21.00 Falcon
Crest; 22.00 Wega di Number; 22.10
Planeta 3; 23.00 Sluiting.
{wijzigingen voorbehouden)

Hetlinkse gemeentebestuurv;
de stad Mouans- Sartoux bij
Grasse in het zuiden van Frank-
rijk heeft besloten elke overle-
den burger voortaan een begra-
fenis van gemeentewege te ge-
ven. Deredenering daarbij is dat
de dood de "grote gelijkmaker"
is. "De een is in het aangezicht
van de dood gelijk aan de ander,
niet zoals in het leven, waar
daarvan helaas niets te-
rechtkomt", zei burgemeester
Andre Aschieri. De gemeente-
raad besloot dekosten van de lij-
kwagen en van de begrafenis op
zich tenemen. De kist blijft voor
rekening vandefamilie. EGALI-
TEdus.

Artsen, verplegend- en ander
personeel van het Academisch
ziekenhuis inLeiden mogen met
meer FIETSEN door de gangen
van het ziekenhuis. De reden
van dit verbod is dat er binnen
het gebouw enkele aanrijdingen
tusen fietsers en voetgangers
hebben plaatsgevonden. Er vie-
len daarbij overigens geen ge-
wonden. In het huisorgaan van
het ziekenhuis wordtaangekon-

digd dat de bewakings- dienst
'streng' zal optreden tegen over-
tredersvanhetfietsverbod. Over
detenemen sanctieswordtnage-
dacht. Wel mogen de medewer-
kers van hetziekenhuis hunrij-
wiel bij him bureau stallen. Dit
wordt gedaan om diefstal of be-
schadiging van het voertuig te
voorkomen.

De bruid in het wit en debruide-
gom in het al even traditionele
zwart, datwel. Maarverder was
het een ongewone trouwerij in
het Utrechtse Maarssen. mTeresa
Hemmingeren Sem Abrahams,
beiden grootheden in de EEN-
WIELERSPORT, verschenen ie-,
der opéén wiel voor burgemees-
ter d'Hondt.Hij wilde dit specia-
le huwelijk zelfvoltrekken.

Torn Poes en de Klokker door Marten Toonder

2037— HeerBommel bleef langs deoever van derivier voort-
rennen, wegvan detoekomst en deontploffingen, diehij daar
gezienhad.

"Terug naar hetverleden!" mompelde hy, "daar is hetten-
minsterustig! Ik had dit al eerdermoeten doen!"

Debediende Joostvolgde hem trouwhoewel hij hetniet met
heer Ollieeens was.

"Dit heeft geenzin", prevelde hij. "Heer Olivier meent, dat
dieontploffing nuniet zal plaats grijpen. Maar dat is eenver-
gissing, wantwe lopen, en alswij lopen, loopt detijd.En als de
tijdloopt isereen toekomst, zelfs al lopen wij terug. Want dan

is hetverleden detoekomst, hoewel ik nietbegrijp, wat ik be-
doel!"

Nuishetbest mogelijk, datniemand begrijpt,wathijbedoelt
En daaromzal ikgewoonmaar deloopvan hetverhaal volgen.

Super had de handgranaat niet opgevangen en daardoor
viel hetellendige werptuig in dekoffer metontplofbare stof-
fen. De gevolgenwarennatuurlijk vreselijk; de inhoudvan de
koffer ontplofte meteen vreselijke knal, de hele omgeving in
een dichte smook hullend.

En daarmee is dan meteen bewezen, dat Joost gelijk had:
heerBommel, had deontploffing niétvoorkomen doorterugte
gaannaar hetverleden.

Groterekans op hartinfarct
Mannen die lijden aan ongewone
vermoeidheid en malaise het haasje

UTRECHT — Mannen, die
aan vitale uitputtinglijden —ongewone vermoeidheid en
malaise — lopen een grotere
kans op een hartinfarct dan
mannen die daar geen last
van hebben. De medisch
pyscholoog prof. drA.P.W.M.
Appels (Rijksuniversiteit
Limburg) zei in Utrecht, dat
vitale uitputting waarschijn-
lijk ontstaat dooreen landdu-
rige en tevergeefse worste-
ling met een probleem.

Appels was een van de inlei-
ders op een symposium over
'Hart en Stress' van de Neder-
landse Hartstichting en de
stichting Interdisciplinair Ge-
drags- wetenschappelijk Onder-
zoek. Een hartinfarct wordt
vaak voorafgegaan door pijn op
de borst en kortademigheid,
maarongeveertweederde van de
patiënten kampt voordien ook
met vermoeidheid enmalaise.

Van vitale uitputting is vol-
gens Appels sprake als iemand
niet alleenklaagt over vermoei-
dheid en gebrek aan energie,
maar ook over het gevoel versla-
gentezijn.Kenmerkend noemde

hij in dit verband een toegeno-
men prikkelbaarheid, het ver-
lies van zin in seks en een uitge-
put gevoel bij het wakker wor-
den, ook na een redelijk goede
nachtrust.

Bij een onderzoek onder bijna
4.000 Rotterdamse gemeente-
ambtenaren van 39 tot 65 jaar,
die vier jaar werden "gevolgd",
kwamen in dieperiode 59 hartin-
farcten voor bij mensen die aan
het begin van het onderzoek
geen oude ofbestaandehartkwa-
len hadden. Deze groepvertoon-
de toen het onderzoek begon vol-
gens Appels veel meer tekenen
van vitale uitputting dan dege-
nen, diegeen hartziektekregen.
Vergeleken met de"vitalen' heb-
ben vitaal uitgeputte mannen
ruim twee keer zoveel kans op
een hartinfarctbinnen vier jaar.

Drs P.R.J. Falgervan deLim-
burgse universiteit, eveneens

medisch psycholoog, besprak
een studie dieheeft uitgewezen
dat behalve leefgewoonten als
rokenenbuitensporig veelkoffie
drinken,bij hartinfarct- patiën-
tenveel vaker sprake isvanvita-
Ie uitputting en stressvolle ge-
beurtenissen dan bij vergelij-
kings- groepen. Als be-
langrijkste psychosociale risico-
factoren noemde hij ernstige
conflictenmet dekinderen, lang-
durige huwelijks- problemen,
chronische financiële proble-
men, het uitblijven van promo-
ties op het werk, bedrijfssluiting
en langdurigoverwerk.

Nu steeds duidelijker wordt,
dat het herstel na een hartin-
farct niet alleen afhangt van de
toestand van het hart, maar
vooral ook van psychische en so-
ciale factoren, zal daar volgens
de arts J.van Dixhoorn (zieken-
huis Joannes de Deo, Haarlem)

bij de hartrevalidatie rekening
mee moeten worden gehouden.
Hij noemde onderzoek gewenst
naar de mogelijkheid een vol-
gend hartinfarct te voorkomen
door depatiënten te leren hoeze
hun gedragkunnen veranderen
en hoe ze kunnen omgaan met
psychosociale spanningen.

Individuele ontspannings-
therapie kan het herstel be-
vorderen, lichamelijk zowel als
watbetreft het welbevinden, al-
dus Van Dixhoorn. Volgens hem
krijgen patiënten dienaeen har-
tinfarct adem- enontspannings-
oefeningen doen minder vaak
een nieuw infarct dan patiënten
die zonder deze therapie reva-
lideren. Hetzelfde geldt voor pa-
tiënten die tot een rustiger leef-
wijze worden aangespoord en
daar ookin "oefenen". Tenslotte
blijken zich volgens Van Dix-
hoorn onder infarct- patiënten
metproblemen die in het jaarna
hetontslaguithetziekenhuis in-
dividueelworden geholpen, min-
der sterfgevallen voor te doen
danonder degenenmet wiegeen
contact meer wordt onder-
houden.

AGENDA

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

THORAX CENTER (Jan Noorduynweg'naast UNA, tel.: 85544): openingstijdenvan ,
maandag t/m vrijdag van 08.00-17.00 uur;
opzon- enfeestdagen alsmedeopwerkda-
gen na 17.00 uur voor spoedgevallentel.:
85917.

WIT GELE KRUIS PRINSES MARGRIET
(wijkverpleging): Kantoor Santa Maria 17,

<jel.: 82947/81078;geopendvan maandag
t/m vrijdagvan 07.00-17.00 uur; zaterdag
degeheledag gesloten;na 17.00uurkunt u
dezustervan dewacht bellen: zusterAlber-
to, tel.: 74949,pageboy 027-360.
KLEUTERBUREAU: 14.00-16.00uuralleen
volgensafspraak.

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

NEUTRALE WIJKVERPLEGING (voor-
heen Wijkverpleging Curagao): Kantoor
Scharlooweg 110, tel.: 612040; geopend
van maandagt/m vrijdag van 07.00-18.00
uur; de wacht heeft zuster Wever, tel.:
672754.

GEZINSVERZORGING (Kwido pa Famia):
geopend van maandag t/m vrijdag van
07.00-12.30/13.30-17.00 uur, kantoor Sta.
Maria 17. tel.: 80222.
DIERENARTS: Veterinaire Dienst, Parera,
tel.: 614000.

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

BOTICA BANDABAO: dagelijks geopend
van 08.00-19.00 uur.

BOTICAISLA (tel.: 663895):openingstijden
van maandag t/m vrijdagvan 07.00-17.00
uur; zaterdag en zondag van 10.00-11.00
uur. Voor spoedgevallennakantooruren ge-
lieve zich te begeven naar de Ver-
bandkamer.
BOTICA'S (nachtdienst)
Otrobanda
de Goede Hoop, Jan Noorduynweg 15tel.:
82857.
Punda
Vredenberg,Socratesstraat 3, tel.: 613300.

*****
DIVERSEN
ANTILLIAANSE GNOSTISCHE BEWE-
GING
Brievengat: iedere maandag- en
woensdagavondom 19.30 uur te Jirajara-
weg 8, CentrumDcviKundalini.
iedere woensdag- en vrijdagavond om
19.30 uurte Openbare Basisschool
Brievengat
Bandabao: iedere donderdagavond om
19.30uurgebouwCredit Union San Pedro.
Kanga: iedere woensdag- en zaterdaga-
vond om 19.30 uur te Centrum Abraxac,
achterKooyman.
SantaRosa: iedere maandag- enzaterda-
gavondom 19.30uurteAioestraat 12.

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

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

BRUSSEL—Bij eenhotelbrandm
de Brusselse gemeente Laeken zijn
vanmorgen vroeg 4 mensen om het
leven gekomen. Twee mensen zijn
met zware verwondingen overge-
brachtnaar hetziekenhuis.
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OPPOSITIE-PARTIJ LIJKT TOUWTJES IN HANDEN TE HEBBEN
PNP uitgenodigd doorMAN/DP en FOL
Partijen druk in vergadering
over vorming nieuweregering

WILLEMSTAD—Metdevalvanzowel het Antilliaan-
se als Curagaosekabinet, zijn de Antilliaanse eilanden
—en met name Curasao— in een onzekere situatie te-
recht gekomen. Het is nog niet bekend welke partijen
met elkaar totovereenstemmingkunnen komen en ofde
gouverneur verkiezingen uitschrijft of een formateur
benoemt. Ondertussen wordter door alle politieke par-
tijen druk vergaderd. De FOL heeft gisteren al een
schriftelijke uitnodiging vooreen gesprek gestuurd aan
departyenPNP en SI.Vandaag hebben deMAN en DP,
die gezamenlijk blijven optreden, een uitnodiging ge-
stuurd aan dePNP om deze week bijeen tekomen om te
praten overde vormingvan eennieuwe Curacaoserege-
ring.

De samenwerkende partijenMAN/DP/ DP Bonaire/ DP StEustatius en WIPM Saba heb-ben gisteravond een gezamen-
"jk communique ondertekend
Waarin nogmaals bevestigd
wordt dat zij achter het huidigebeleid staan. Met name de Cura-saose partijenMAN enDPlijken
vast van plan om in deze crisis-situatie als blok naar buiten tetreden. Martina zei gisteravond
«at daarover nog vergaderd
moet worden, maar zowel Marti-na als DP-leider Agustin Diazlieten doorschemeren in harmo-nieuze sfeer met elkaar te heb-oen gewerkt en bereid zijn sa-men verder te willen gaan.

JOPIABRAHAM
...geen nut...

UITNODIGING
Samenwerking met deoppos.

"e-partijPNPisvoordeze partij-en aanvaardbaar, een uitnodi-
jpög voor een gesprek is inmid-delsbij het centrum van dePNP,Kas di Pueblo, bezorgd. Voor deMANenDP is hetweleen vereis-

te datdePNP akkoordmoetgaan
methet beleid, met name het sa-
neringsbeleid, zoals dat tot nu
j** is gevoerd. Omdat tijdens de
laatste verkiezingen vorig jaar,
de MAN en DP ook al gezamen-lijknaarbuiten traden en dekri-
tiek opdePNP toen zeerfel was,
is de 'achterban'van dePNP vol-gens politieke waarnemers mo-
menteel anti-MAN. Samenwer-king met MAN zou voor dePNP

dan ook niet haalbaar zijn
WoordvoerderRufus McWilli-

ams van de PNPwilde in dit sta-
diumnog geen commentaar ge-
ven. De partij is gisteren al met
de fractie- leiders bijeengeko-
men en vergadert vandaag met
hetbestuur en de partijraadom
een standpunt te bepalen. Ook
dient er een algemene vergade-
ring belegd te worden om de ge-
hele partij inspraak te geven in
een beslissing.

De PNP is inmiddels ook al
door FOL benaderd. De FOL
heeft gisteren zowel de PNP als
SIvoor eengesprek uitgenodigd.
Vandaag verwacht FOL
antwoord op dieuitnodiging. Op
eilands- niveau zouden FOL, SI
en PNP ook een coalitiekunnen

vormen. De PNP staat in princi-
pe niet negatief tegenover sa-
menwerkingmet de SI, ondanks
hetfeit datdiepartij is opgericht
door de voormalige PNP-ers Ge-
orge Hueck en Nelson Monte en
deze met een behoorlijke ruzie
uit de PNP gestapt zijn.

TOUNCHI PIETERSZ
...onmenselijk...

WILL JOHNSON
...open...

VERKIEZINGEN
Terwijl het voor de MAN en

DPnietzo gunstigzouzijn indien
er nieuwe verkiezingen komen
op landsniveau, is de PNP daar
grootvoorstander van. De MAN
en DP hebben beiden vorig jaar
bij de verkiezingen voor de ei-
landsraad, veel stemmen moe-
ten inleveren. Een belangrijk
deel daarvan is naar dePNP ge-
gaan die zoals bekend als grote
overwinnaaruitdebus kwam.

Een probleem voor de PNP is
hetfeit datGeorgeHuecken Nel-
son Montebeiden nogals Staten-
leden op de PNP-lijst staan.
Technisch gezien, kunnen zij al-
lebei nog aanspraak maken op
een zetel in de Staten. Dat pro-
bleem gaat spelen, op het mo-
mentdatdePNP metanderepar-
tijen dan de SI in zee gaat en mi-
nisters moet benoemen.
Lijsttrekster Maria Liberia Pe-
ters en tweede man Gilbert de
Paula, komen daar uiteraard als
eerste voor in aanmerking. Om-
datGeorge Hueckalsderdeopde
lijst staat en Nelson Monte als
vijfde kandidaat, zouden zij dan
hun rechten op de Statenzetel
kunnen opeisen. Datzou beteke-

nen dat dePNP twee zetelskwij-
traakten Huecken Monteals on-
afhankelijke leden tot de Staten
kunnen toetreden. Door samen-
werking met de SI op eilandsni-
veau, zou de PNP dit probleem
kunnen voorkomen. Ook verkie-
zingen zouden een einde maken
aan ditprobleem; de SI zou door
verkiezingen bovendien tot de
Staten toekunnen treden als zij
genoeg stemmen krijgen voor
een ofmeerderezetels.

Terwijl het op eilandsniveau
om de vijf Curasaose partijen
MAN, DP, FOL, PNP en SI gaat
enverkiezingen daargeenfactor
zijn, hebben de partijen van de
andere Antilliaanse eilanden op
landsniveau ook eenvinger in de
pap.De MANen DP zouden daar
nogsteun kunnenkrijgen van de
Bonaireaanse partij UPB ofDP
St Maarten waar de deur"altijd
voor open isblijven staan", aldus
verklaringen van deMAN.

GEORGEHUECK
...kans...

EILANDEN
De woordvoerders van partij-

en van de andere eilanden, blij-
ven voorlopig nog voorzichtig in
hun uitspraken. Will Johnson
van deWIPM lietevenwel weten
voor samenwerking met andere
partijen opente staan. Ook Jopi
Abraham van DP Bonaire liet
dat in gesprek met de Amigoe
weten. Hij is nietvoor verkiezin-
gen omdat dat niet ten gunste
zouzijnvanhetland. Deblokvor-
ming van deCurasaose partijen
MANen DP wordt niet doorAb-
raham ondersteund, daar is DP
Bonaire nietvoor tevinden. Ook
de gezamenlijke verklaring zo-
als die gisteravond door de sa-
menwerkende partijen werden
ondertekend, heeft volgens Ab-
raham "geen nut". Het was
Franklin Crestian die namens
DP Bonaire tekende, JopiAbra-
ham moest vervroegd de ver-
gaderingverlaten.

Het lijkt met name dePNP te
zijn die op het moment de

touwtjesin handenheeft: voor de
MAN/DP lijkt de PNP op ei-
landsniveau de enige mogelijke
partner. De SI die twee zetels
heeft, zou technisch gezien met
deMAN en DP een coalitiekun-
nen vormen maar ofditpolitiek
haalbaar is, is een tweede. Niet
alleenom depolitieke geschiede-
nisvan deSI maar ookgezien de
sterke band die gedurende het
afgelopen weekeinde tussen de
FOL en SI is ontstaan: vrijwel
dagelijks waren FOL- aanhan-
gersbij deSI-leden over devloer.
Hetisbovendien devraagofde SI
wel met deMANKOP wil samen-
werken.

DePNPkanwelmetSlenFOL
in zee gaan en is immers ook al
door de FOL benaderd. De FOL
heeft deze partij ook hard nodig
omdat die samen met de SI
slechts tot driezetelskomt. Om-
datdepraktijkuitwijst datde ei-

lands- en lands- regering mees-
tal dezelfde Curasaose partijen
in de coalitie heeft —een andere
situatie maakt het regeren ook
zeer moeilijk— lijkt het aan-
nemelijk dateen Curasaose coa-
litie ook naar de Statenwordt
doorgetrokken.

WILLEMSTAD — Tijdens
twee controles van de Speciale
Opsporings Dienstvan depolitie
(SOD) zijn drie mannen aange-
houdenwegens drugsbezit. In de
woonwijk Kanga werden C.H.
(32) en W.M. (27) opgepakt in
verband met hetin bezit hebben
van marihuana- sigaretten en
een hoeveelheid verdacht wit
poeder. In Monte Carmelo werd
D.G. (37) aangehouden.

AGUSTINDIAZ
...b10k...

Beledigings-zaak
Eddine in hoger beroep

in gelijk gesteld
WILLEMSTAD — Piet Ed--3 ê» directeurvan Boekhan-del Van Dorp /Eddine heeft

£*»n hetHofvan Justitiegeüjk
gekregen, nadathjj hogerbe-roep had aangetekend tegeneenuitspraak vanhet gerecht
"»eerste Aanleg. Eddine wasjegens belediging van
£j£,-B.veroordeeld tot hetbe-"*»?nvan een boetevan twee-j"«zend guldenen tot beta-"ngvan deproces-kosten.

Een werkneemstervanB. hadjegens leveranties bij Eddine
v!i ?L?ties ingediend, die ver-
ast bleken tezijn. Achter deop
m i°,ndverliggendeuerliggende bonnen ver-belde bedragen was telkens een
*«" aangebracht, zodac één de-claratie van 1.600 gulden was"gelopen tot 8.800 gulden. Een
ta»o ï!__3d __atie was opgelopentotp.OOO gulden.

Eddine bemerkte de verval-singen en vroeg dewerkneemster een schuld- be-v_!i, **"te leggen, aan welkverzoek zij voldeed. Daarna had

Eddine B. opgebeld. Vervolgens
kwam B. naar de boekhandel
van Eddine. Daarna ontstond
een woordenwisseling, waarbij
B. Eddine van diefstal beschul-
digde. Eddine belde depolitieom
B. uit zijn zaak te doen ver-wijderen.

VERKLARINGEN
Samen met depolitie versche-

nen verslaggevers van enkele
kranten. B. legde verklaringen
af,waarna Eddine zyn visie gaf.
B. diende vervolgens een klacht
wegens belediging in, die door
het gerecht in Eerste Aanleg
werd gehonoreerd. Eddine te-
kende daartegenberoep aan;hij
werd in het gelijk gesteld.

Opvallendin deuitspraak van
het Hof is de zinsnede over de
werkneemster ingediende ver-
valste declaraties: "De on-
rechtmatige daad van deze on-
dergeschikte kan daarom mede
aan geïntimeerde (M.E.8.; red.)
worden toegerekend". Eddine
was vanmorgen onbereikbaar
voor commentaar.

GEENCURACAO
Hoewel niet gesteld kan wor-

den dat de meerderheid van St
Maartenzich los wil maken van
de andere Antillen, blijkt dater
weleen sterkverlangen is los te
komen van Curasao. Deze
conclusie trekken de onderzoe-
kers uit hetgegeven dat onderde
voorstanders van een Antillen
van vier of minder, ongeveer 77
Erocent een samenwerkingsver-

andwenst met Saba en St.Eus-
tatius, maar zonder Curasao.De ondervraagden op StMaar-
tenkiezen vrijwel unaniemvoor
een continuering van de band

met Nederland. Vandeze 98pro-
cent wil 40 procent de huidige
band met Nederland bewaren,
26procentwil een lossererelatie
en 34 procentwil datSt Maarten
een provincie wordt van Neder-
land.

BONAIRE
In tegenstelling tot wat deen-

quêteopStMaartenuitwijst, zou
bij een referendum op Bonaire
eenruime meerderheid zich uit-
spreken voor een voortzetting
van de Antillen van vijf. Hier-
voor opteertnamelijk 71procent
van de geenqueerden.Een status
aparte heefteenaanhangvan 18
procent en het alternatiefvan
een Antillen van vier of minder
haalt slechts 11procent.

Ook op dit eiland wilmen ver-
bonden blijven met Nederland
(98 procent).Maarookhierblykt
dat men nog niet precies weet
welkevorm dierelatie moet heb-
ben. Een meerderheid van 38
procent pleit voor handhaving
van de huidige staatkundige
structuur, 27 procent wil losser
van Nederlanden 35 procent wil
datdeAntillen,of in ieder geval
Bonaire, een provincie worden
van Nederland.

SABA EN STATIUS
De tweekleinste eilanden van

deAntillenvoelen nietsvooreen
status aparte. De twee procent
die hiervoorkiest steektschril af
tegen de 83 procent opbeide ei-
landen die liever lid blijft van
eenAntillen vanvijf.Derest van
de ondervraagden spreekt zich
uit voor een Antillen van vier of
minder. Daarbij blijkt dat de
wens om bij Curasao te blijven
het sterkst aanwezig is op Saba
(96 procent tegen 45 procent op
St Eustatius). Ook op deze eilan-
denspreekt met zich uitvoor het
vasthouden aan een band met

Nederland.
Overigens geldt voor alle ei-

landen dat dehoger opgeleiden,
de beter betaalden en de jonge-
ren eerderkiezen voor meer au-
tonomie van hun eiland, hetzij
ten opzichte van Curasao, hetzij
ten opzichte van Nederland.

Bedrijfsleven over
politieke crisis:
Situatie nog te
onoverzichtelijk

WILLEMSTAD - Het be-
drijfsleven van Curasao heeft
nog geen standpunt bepaald na
deval vanhetkabinet vanirDon
Martinaen hetopbreken vanhet
Bestuurscollege. "De situatie is
nog te onoverzichtelijk om een
verantwoord commentaar te ge-
ven", aldus vanmorgen Paul Co-
menencia, die als woordvoerder
namens deKamer vankoophan-
delen de Vereniging Bedrijfsle-
ven Curasao optrad.

Vanmorgen vergaderden de
Kamer van Koophandel en de
VBC in het gebouw van deKvK
te Pietermaai. In de loop van de
dag zou verder overleg worden
gevoerd met allerlei groeperin-
gen, die deel uitmaken van de
handel en hetbedrijfsleven van
Curagao. Wellicht, zo werd ge-
steld, komt het bedrijfsleven
morgen met een standpunt naar
buiten.

Vergadering
vakbonden

overkabinet
WILLEMSTAD — De vak-

bonds- organisaties Sitek en
Kamara Sindikal hebbennog
geenofficieel standpunt inza-
ke hetaftreden van de rege-
ring van Don Martina. Naar
de vice- voorzitter Hugo Lo-
pez van de Sitek vanochtend
meedeelde, wil deSitekhiero-
ver vanmiddag eerst ver-
gaderen in hetSSK- gebouw.

Volgens Lopez is hetbericht
datin een lokale ochtendkrant is
verschenen als zijnde het officië-
le Sitek standpunt niet correct.
Lopez: "Ikheb meteen van dere-
dacteuren gesproken en die heb
ikmijnpersoonlijke meningover
de val van het kabinet Martina
gegeven. Dat hoeft helemaal
niet te betekenen dat het
standpunt van devakbond hier-
mee in overeenstemming is".

In het betrokken bericht zou
de vice- voorzitter er een voor-
stander van zijn dat er nieuwe
verkiezingen worden gehouden
in plaats van dat de politieke
partijen een nieuweregering
vormen.Lopez bevestigde desge-
vraagd dat morgen de overkoe-
pelende vakbonds- organisaties
Kamara Sindikalen de SSK een
officieelbericht zullen uitgeven.
VoorzitterErrol Cova van de Si-
tek was vanmorgen niet voor
commentaar bereikbaar. Vol-
gens welingelichte kringen is
Covavoor een aantaldagennaar
Nederland vertrokken. Vrijdag
wordt hij weeropCurasao terug
verwacht.

Wel onafhankelijker van Curacao
Onvoldoende animo voor
status aparte St Maarten

WILLEMSTAD—Als er nu
een referendum gehouden
zou worden onder de bevol-
king van St Maarten dan zou
blijken dat men niet kiest
voor een status aparte in de
toekomst. In tegendeel blijkt
dat de meningen over de
staatkundige structuur on-
der de bevolking nog te veel
uiteenlopen.Ditwordt aange-
toond door een enquête van
deUniversiteitvan de Neder-
landse Antillen. De status
apartewordt door32procent
van het aantal ondervraag-
den gekozen, maareen netzo
grootdeel (31 procent) noemt
zichvoorstander van een An-
tillen van vier, drie of twee.Een Antillen van de vijfheeft
de meeste voorstanders (37
procent).

Uitverdere vragenkomt naar
voren dat de voorstanders van
een alleen verder gaan van St
Maarten, in ruime meerderheid
(82 procent) de personele en fi-
nanciële consequenties hiervan
willen aanvaarden. Zij accepte-
ren datSt Maarten alle voorzie-
ningen moet organiseren en be-
talen.

COMMENTAAR

Onvolwassen
OP 6 JANUARIvan ditjaar schreefdeAmigoe ineen com-

mentaar: "* 1986—heden:hetvierdekabinet vanDon Marti-
na. De vraag is hoelang Martina dezeregeringsploeg nog
bijeen kan houden. Het was moedig van de premier om
weerstand te bieden aan het gedonderjaag van Claude Wa-
they, maar dit betekent datcoalitie- genoot Frente Obrero
weleens scherpe eisen zou kunnen gaan stellen, omdat de
verhouding in de Staten sinds het terugtreden van de drie
Staten-partnersvanSintMaarten deverhoudingtwaalf-tien
is geworden".

Ruim tweeëneenhal ve maand later, aan devooravondvan
devieringvan hetvijftig-jarig bestaan van deStatenvan de
NederlandseAntillen, ishetzover: hetkabinet- Martina is in
elkaar gestort.

De demissionaire minister- president kan nu wel stellen,
datdithet gevolg isvan hetvoeren van party- politiek door
Frente Obrero iLiberashon (FOL), maarzosimpel liggende
oorzaken niet. Martina heeft de laatste maanden de 'prik-
ken' en opmerkingen van de coalitie- genoot niet serieus
genoeg genomen; zoals byvoorbeeld de 'eis' van FOL om
een ministerspost te krijgen.

Bij zyn terugkeer van een werkbezoek aan de Boven-
windse eilanden zei Martina nog, gevraagd naar derecon-
structie van zyn kabinet na het wegvallen van Chance als
minister van Justitie en van Verkeer en Vervoer: 'In depoli-
tiek gaat het om 'time and timing. Je kunt snel, en
misschien te impulsief, reageren, en jekunt een houding
aannemen van 'wait and see. ..Wij zitten er tussenin".

HetheefteralIe schijnvan, datMartinate lang de'waitand
see'- houding heeft aangenomen. Een door dewol geverfde
politicus alsMartina hadalerter moetenreageren opde sig-
nalen die door FOLwerden gegeven.

OokFOL treft blaam. Het optredenvan Frente- leider Go-
dett, getuigtvan een onverantwoorde wijzevan politiekbe-
drijven. De zeer ernstige economische situatie, waarin de
Nederlandse Antillen en met nameCurasao zich bevinden,
had een ander—volwassener —optreden verdiend.

Op dit moment waren geen andere mogelijkheden tot
saneringvoorhanden. Gedurende eengroot deelvan de uit-
werkingvan het 'volume- beleid' heeftFOL steeds solidari-
teitbetuigd metdevoorgenomen maatregelen. Naarnu die
worden uitgevoerd, wil FOL, onder hetmom dat hetbeleid
"onmenselijk" is, daarvoor geen politieke verantwoorde-
lijkheid dragen.

De valvan zowel de lands- als eilands-regering in de hui-
dige situatie, heeftveelverderreikende gevolgen danopdit
moment te overzien zyn. Het investerings- klimaat, waar-
van bekend is dat dit aantrekkelijker gemaakt moet wor-
den, heeft een enorme dreun gekregen, nu deAntillen—en
met name Curacao 7- politiek niet stabiel blijken te zyn.
Ookde extra begrotingssteunvan Nederland is hiermee op
dehelling gekomen.

Hetbeleid datde afgelopen maanden doorde coalitieis
gevoerd, ofmen ditondersteunt of niet, was duidelijk ge-
richt op een verbetering van onze financieel- economische
situatie.Zonbeleid, waarbij eindel ijk eensmet daadkracht
het mes inhet te zware ambtenaren- apparaat is gezet had
een kans verdiend.

MEYER TRANSPORT

<****$«**
Telefoon 614766 Polarisweg

>

WOENSDAGAVOND - 23 MAART
***************

"SMIKKELEN EN SMULLEN IN HET
BELLE TERRACE RESTAURANT"

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

]^ Dit keer presenteren onze
enthousiastechefs onder andere:

2vj * Salmon stuffedwith cream cheese S
fjp * Onion spinach tart ■, *> f) .^
W * Smoked eel served with egg-^s> ° © <(j» v n

* Salad Belie Terrace (iXJv^_S«__iO-)
" Gratlnated beef sirloin H .Ss^Ol^lSH" Breast ofchicken in puffpastry /=sê=.^_sSrtK/
" Garden fresh vegetables 4.V.-L v '■' w.
" Italian herb-risotto MyS-^
* Assorted home-made bread VsËl Th Ilk" Mocca-hazelnut layercake. <^^^ JlMh

********** "~ "iWW "'iW
i >« imiiiiji/j.«i .(/^ Ï//,Live-Music: ,il(iiiiiSiiiTllKiiill_i

I Mariachis Soils .jutuwwwiuuoutiuiiu_Lu_i_ili

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

fTBÖFEoI"GOUV. DRS. B. M. LEITQ" I
Institui na ana 1971, trofeo "Gouv. Drs. B.M. Leito" ta ser otorga

lanualmente na e hoben of grupo di hoben kv mas a sobresali riba u^^
tereno sosial, kultural óf deportivo. E trofeo ta ser presenta na e
ganador riba kada isla di Antia Ulandés i Aruba den vn seremonia
ofisial. Reglanan di e kompetensha ta optenibel serka miembronan
di hurado.

Tur proposishon pa e trofeo 1988 mester ser entrega pa mas tarda
1 di APREL 1988 na e siguiente presidentenan di hurado:

Aruba: J. van der Schoot, P.O. Box 323.

LBoneiru: R. Saleh, P.O. Box 26.
Körsou: R. Gomes Casseres, P.O. Box 305.
Saba: p/a De Gezaghebber van Saba
St. Eustatius: R.A. Berkel, c/o Golden Rock w/n.
St. Maarten: Ramon M. Marlin, c/o Administration building.
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BESTAND TIJDENS OVERLEG
Honduras ontvangt VN-onderzoekscommissie niet

Contra's en Sandinisten in
Sapoa aan overleg-tafel

SAPOA — In het vlak bij
CostaRica gelegenNicaragu-
aanse stadje Sapoa is maan-
dag de directedialoog aange-
vangen tussen de Sandinis-
tische regering en de anti-
Sandinistische guerrilla. Ma-
nagua heeftmethetoog op de-
ze besprekingen opdracht ge-
geven degevechts- handelin-
gen te staken voor zover dit
mogelijk is. Ook de contra's
hebben dit toegezegd. Zij wil-
lenzelfseen bestandaangaan
voor dertigdagen. Dekansen
op succes bij cütoverleg wor-
den desondanks nog niet
hoog aangeslagen. Het uit-
gangs-puntbij dezedialoogis
dan ook verschillend bij de
beide partijen. De Nicaragu-
aanse regering meentdathet
doel van het overleg een
staakt hetvuren is terwijl de
contra's via de overleg- tafel
de democratisering in Nica-
ragua beogen.

De aanloop naar Sapoa is niet
zonder hindernissen verlopen.
Het zag er naar uit dat het ge-
sprek niet door zou gaan als ge-
volg van de ontwikkelingen in
hetgrens- gebied metHonduras.
Vlakvoor hetoverleg begon zet-
te Managua een offensief in te-
gendecontra'swaarbij men deze
tot op Hondvrees grond- gebied
zou hebben achtervolgd. Daarop
reageerde Washington met het
zenden van 3.200militairen om-
dat de Verenigde Staten in de
Sandinistische actie een invasie
in Honduras zagen.

SFEER
De minister van Defensievan

Nicaragua Humberto Ortega
maakte maandag bekend dat de
regering had besloten alle offen-
sieveactieste landen in de lucht
op te schorten met hetoog opde
dialoog. Dit gedurende de perio-
de van het overleg, waarbij de
regering hoopt dat er een staakt
het vuren uitvoortkomt. Wij ho-
pen dat deze beslissing een bij-
drage is aan het scheppen van

een betere sfeer aan deoverleg-
tafel, zei debewindsman bij aan-
komst in het grensplaatsje. Zijn
verklaring werd rechtstreeks
uitgezonden doorradio en tv in
Nicaragua. Minister Ortega
voert de Sandinistische delega-
tie aan.

Ook de contra'skondigden een
bestand aan in verband met de
dialoog. Later stelde men zelfs
vooreen bestandaan tegaanvan
dertig dagen. Het afkondigen
van het bestand aan beide kan-
ten zorgde er inderdaad voor dat
de sfeer bij het begin van het
overleg inderdaad verbeterde.
Er werd na de eerste korte ge-
spreksronde gesproken over een
"openhartige sfeer".

Minister Ortega arriveerde in
Sapoa voordat de contra's aan-
kwamen met hun delegatie nan
twaalfman.Deze staatonder lei-
dingvan Adolfo CaleroenAristi-
des Sanchez. Langs deweg naar
Sapoa hadden zich duizenden
Nicaraguanen opgesteld met
spandoeken waarop onder meer
te leizen viel Contra's geeft U
over. Tijdens een persconferen-
tie welke aan de dialoog vooraf-
gingverklaarde Calero datmen
via de overlag- tafel wil gaan
werken aan de democratisering
in Nicaragua.

SPRANKJE HOOP
De besprekingen duren tot

morgen, woensdag. Na afloop
van de eerste onderhandelings-
dag was er sprake van een
sprankje hoop over de vooruit-
zichten opeen oplossing van het
al zeven jaar durende gewapen-
de conflict. Het overleg gebeurt
achtergesloten deuren.Erdrong
weinig van naar buiten. Maar
aan beide kanten werd gespro-
ken over "open besprekingen".
Calero merkte onder meer op:
'Toen wijuit de onderhandelin-
genkwamen hadden wij het ge-
voel iets te hebben bereikt. De
gesprekken waren open, duide-
lijk, directenhoffelijk". Minister
Ortega sprak over "een be-
langrijke dap. Voor het eerst

hebben we (elkaar)op het
hoogste niveau ontmoet". Van
beide kanten zouden niewue
voorstellen zijn gelanceerd voor
een staakthetvuren.

Radio-
wetgeving
onder mes

ORANJESTAD — De
Centrale Commissie van de
Statenvergaderdegistermid-
dag met de eigenaren/direc-
teuren van deradiostations
opAruba.

Gesproken werdover verande-
ringen die in deverouderde wet-
ten moetenkomen, waardoor de
radiostations als communicatie-
media nietgediscrimineerdwor-
den ten opzichte van de andere
media. Reeds vele jaren wordt
gesproken over de discriminatie
die bestaat, onder meer tijdens
het Antilliaanse perscongres en
Antilliaanse persraad, zonder
dat er veranderingen werden
doorgevoerd.

Door de radiostations werd
aangedrongen dezo noodzakelij-
ke veranderingen en aanpassin-
genzonder uitstel doortevoeren.
De Staten gaan dezaken nu ver-
der bestuderen om spoedig met
deveranderingen tekunnen ko-
men, waardoor de radiostations
niet in hun werk bemoeilijkt
worden.

ORANJESTAD— Uitgeleide
gedaan doorverschillende colle-
ga's vertrok de credit- manager
van Aruba Bank, Ricky Croes,
met zijn echtgenote, Laureen
Croes- Eman (zie foto) met een
driejarige studie- opdracht van
deArubaBank naar de Verenig-
de Staten.Laureen Croes- Eman
is eigenaresse van het adverten-
tie- bureauAPRAA, datnu door
Francis Petronia wordt beheerd.

Boot met bak-
stenen vergaan

ORANJESTAD — Op een
afstand van één mijl ten
noordwesten van Macoya
(Punto Fijo) is in het afgelo-
penweekeindeeen boot, gela-
den met bakstenen voor de
firmaArends opAruba, inhet
slechte weer en hoge golven
gezonken.

De kapitein van de bark 'Fle-
pacaI'vertelde ditaandeImmig-
ratie bij aankomst op Aruba.
Men was zaterdagmorgen uit
Punto Fijo vertrokken met de
barge met bakstenen als sleep.
Door hetslechte weer, hoge win-
denen golven, zonk deboot met
de gehele ladingbakstenen.

ORANJESTAD — Gister-
morgen omstreeks half elf
viel bij Casa del Mar de
achttien-jarige man E.C. van
een stellage.

Hij verrichtte enige
werkzaamheden opdevijfmeterhoge stellage, maar had de nodi-

geT»--'-th_i; rtjelen niet
in acht genomen. Door de
krachtige wind, diede laatste da-
gen opArubawaait, kwam hij te
vallen. Door de val brak hy zijn
pols. Metverwondingenaan zijn
gezicht werd hij per ambulance
naar het hospitaal gebracht en
opgenomen.

REÏNTEGRATIE
Eerder hadmen van Sandinis-

tische zijde verklaard dat het
doeleen staakt hetvuren wasen
datmen hoopte dat de contra's
zich bereid zouden tonenzichzelf
te reintegreren in de samenle-
ving. Ook de Sandinistische de-
legatie bestaat uittwaalf man.
Daarvan maakt ondermeer deel
uitonder- minister Victor Hugo
Tinoco van Buitenlandse zaken
diebij eerdere bestands- bespre-
kingen de Sandinistische dele-
gatie heeft geleid. Hij zei dat
Washington het liefste zou zien
datdedialoogmislukt zodat hun
droom werkelijkheid kan wor-
den, namelijk dat derevolutie
om zeep gebrachtkan worden.

Bij het begin van het directe
overleg tussen contra'sen Sandi-
nistenliet deAmerikaanserege-
ring weten dat dit overleg de
Sandinisten de "kans" biedt te
latenzienofzijechtvredewillen.
Voor alle duidelijkheid voegde
men bij Buitenlandse zaken in
Washington er meteen aan toe
dathet jongste offensiefvan Ni-
caragua tegen de contra's geen
twijfel over deedbestaanover de
werkelijke doeleinden van Ma-
nagua. InhetWitteHuis zeimen
te hopen dat er een bestand be-
reikt wordtbij deze dialoog.Daar
stelde men vast dat de contra's
hun best doen maar dat het pro-
bleem op weg naar de vrede
wordt gevormd door de Sandi-
nisten

VN-COMMISSIE
Bij het overleg zijn als getui-

gen aanwezigkardinaal Miguel
Obando y Bravo als aarts-
bisschop van Managua en de se-
cretaris generaalvan de Organi-
satie van Amerikaanse Staten
(OAS), Joao Baena Soares. De
kardinaal heeft tot hedentoe als

bemiddelaar opgetreden maar
werd doorManagua als zodanig
aan dekant geschoven.

Ondertussen heeft de secreta-
ris van de VerenigdeNaties, Ja-
vier Perez de Cuellar, de sa-
menstelling bekend gemaakt
van een VN- delegatie die een
kijkje gaat nemen in het grens-
gebied tussen Nicaragua en
Honduras. Dit gebeurt op ver-
zoek van Managua. De onder-
zoek- commissie staat onder lei-
ding van deBraziliaan Gilberto
Schlitter- Silva, directeurvan de
afdeling voor Aangelegenheden
van de Veiligheidsraad. De
andere ledenkomen uitPeru en
Uruguay. De commissie zal zich
beperken tot Nicaragua. Op het
voorstel aan Honduras om de
commissie ook te ontvangen
kreegmen ten antwoord datmen
ditnietnodig vond.

Een helicopter van de naar
Honduras overgevlogen Ameri-
kaanse troepen is verongelukt
opzestigkm van degrensmetNi-
caragua. Alle negen inzittenden
raakten gewond. De oorzaakwas
nietbekend.

FTA bereidt
cao-overleg
met WAB voor

ORANJESTAD — Het be-
stuurvan deFTA houdt deze
week een vergadering met de
shopstewards van de bouw-
bedrijven, die aangesloten
zijn bij de WAB. Een pakket
moet worden opgesteld om
met de WAB over een nieuw
cao tekunnen gaan praten.

Vermoedelijk zal deze week
reeds een eerste bespreking met
hetWAB- bestuurplaatsvinden.
FTA- voorzitter Pontilius, kon
nog niet veel vertellen over de
voorstellen dieaan deWAB zul-
lenworden gedaan, maar hijver-
wacht wel dater voordewerkne-
mers van deWAB- bedrijven —die in het verleden het nodige
hebben ingeleverd — nu met de
verbeterde toestand in debouw-
wereld wel enige verbeteringen
zullenkomen.

TEL AVIV — "Onverdraaglijk"
noemt Israë) de aanwezigheid van
middellange- afstandsraketten van
Chinese makelij op het grondgebied
vanSaudi- Arabic.De raketten moe-
tenhaastwelmeteenkernladingzijn
uitgerust omdat anders de kosten
niettegen debaten zoudenopwegen,
aldus minister zonder portefeuille
Moda'i. VolgensIsraël heeftShamir
Washingtongewaarschuwddatdeze
raketten onmiddellijk verwijderd
moeten worden. Israel heeft eerder
"preventieve aanvallen" op installa-
ties in Arabische landenuitgevoerd.

WASHINGTON— India beschikt
over een aantal kleine hypermoder-
ne atoombommen die door gevechts-
vliegtuigen naar hun doel kunnen
worden gebracht. Er zijn ook sterke
aanwijzingen dat India een kernkop
heeft ontwikkeld diekan worden ge-

ORANJESTAD — Tegen vijf
uur in de namiddag wend assis-
tentie gevraagd doortwee toeris-
ten, die indeKlipstraat dooreen
man waren aangevallen en be-
roofd. De man had een crème-
kleurigebroek en ditohemdaan.
De politie zocht deomgeving af,
doch vond alleen in de tuin van
de protestantse kerk een horlo-
ge, dat niet van de toeristen
bleek te zijn.

bruikt voor grond- grondraketten
meteenbereikvan 300km. Ditblijkt
uit bronnen bij de VS inlichtingen-
dienst,stafleden van hetCongres en
ex-leden van de nationale veilig-
heidsraad.Totop hedenzeiIndiawe-
liswaarkernwapens tekunnen pro-
duceren maar daarvan af te zien.

Aruba wint
basketball
in Venezuela

ORANJESTAD — Aruba
heeft metveel succes deelge-
nomen aan een herenbasket-
ball- toernooi in Venezuela.
Invier wedstrijden bleefmen
ongeslagen en werd zo kam-
pioen.

De eerstewedstrijd tegen Fal-con won Aruba met 101-76, de
tweede tegen Caribobana met
90-71, dederdewedstryd met98-
-84 van Carabobo en de vierde
wedstrijd met 99-87vanParagu-
ané. Tijdenshettoernooi werdde
Arubaanse speler Dean Gumba
uitgeroepen als 'most valuable'
en meest gedisciplineerde
speler.

De Arubaanse delegatie be-
a\ md uit de spelers: Pete Coco,
Ikmar Davelaar, Eduaro Gimé-
nez, Dean Gumbs, Troy Nedd,
Allan Thomson, JuliusRobin-
son, Orlando Maxwell, Emiliano
Baarh, headcoach Orlando Ras-
mijn, delegatie- leiders Johnny
Garcia enEduardoLaaf alsmede
de ASB- bestuursleden Hugo
Mohamed en Winston Ahlip.
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AGENDA
ARUBA

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

Telefoon: 24333.

Voor spoedgevallen na kantoortijd: 21639,
22950 en 22316.
Pageboy: 127-743.

Bankrek. nr. 10.815.445Banco di Caribe.
POLITIE: 100.

ALARMCENTRALE: 115.

ZOEKERTJES verschijnen op dinsdag en
vrijdag en kunnen iedere dag tussen 08.00-
-12.00/14.00-17.00 uur worden opgegeven;
behalve opzaterdag. Alleen zoekertjes, die
op maandagen donderdagvoor 10.00 uur
binnen zijn, kunnen de dag daarop (dus
dinsdag en vrijdag) verschijnen.

BIOSCOPEN
BOULEVARD THEATER
1:20.15 uur Wherethe boys are (14 jr.).
II: 20.45uur Suspect (18 jr.).
DRIVE-IN: 20.30 uur Spaceballs (18 jr.).

BOTICA'S (nachtdienst)
Pabao brug:Oduber, tel.: 21780.
Paribabrup San Lucas, tel.: 45119.

WACHTREGELINGDOKTOREN
Oranjestad, Madiki,TankiRip, Noord, Tanki
Leendert, Paradera en Sta.Cruz: dokter A.
v/dLinde, Beatrixstraat 31, tel.: 28337.
Pos Chiquito, Savaneta en San Nicolas:
dokterE.Bodene, via CentraMedicoSanNi-
colas, tel.: 48833.

WIT GELEKRUIS: Oranjestad: tel.: 23168;
Noord:tel.: 23425;SantaCruzen Paradera:
tel.: 28288/25543;Savaneta en Brazil: tel.:
47020/48301; SanNicolas: tel.: 45906;Da-
kota: tel.: 29008 (wijkgebouw), 24444(kan-
toor).
(voor brandgevallen, ongelukkenof
een of ander ongeluk gelieve
Alarmcentrale op te bellen, tel.: 115)

TELEARUBA
DINSDAG: 18.00 Robotech II; 18.30
CNN international news; 19.30Political
program; 19.45Pa unAruba mas sigur;
20.00 Telenoticias; 20.30 The Cosby
show; 21.00Falcon Crest: «HotSpots»;
22.00Larry King show; 22.50 Showbiz
today(CNN); 23.30Sluiting.

WOENSDAG: 18.00 Thundercats;
18.30 CNN international news; 19.30
Profile of nature: «Herring Gull»; 20.00
Telenoticias; 20.30 Mama's family;
21.00 Historia Antiano: «Testigunan
silensio»; 22.00Lany King show; 22.50
Showbiztoday (CNN); 23.30Sluiting.

*****

DIVERSEN
FLIGHT INFORMATION CENTER: dage-
!ijks geopendvan 07.00-20.00uur;na 20.00
uur informatiesvia verkeerstoren.

ESSO SERVICE CENTER (Oranjestad):
24.00uurperdaggeopend(alleen geslo-
ten van zondag 20.00uur tot maandagmor-gen07.00 uur).

DOKTER HORACIO ODUBER HOSPI-
TAAL(tel.: 24300):bezoekuren 15.00-15.45
/18.30-19.30 uur.

KONINGIN WILHELMINA FONDS (tel.:
24652/22817): informatiecentrum
woensdag geopendvan 08.30-12.00 uur -Paardenbaaistraat 8 (boven).

BONBINI FESTIVAL: 18.30in FortZoutman
(optreden van TipicoArubano en dansgroe-
pen Guadirikiri en Flor di Pallsla).

PROJECTO EDUCACION PA ADULTO
(PEA): 19.30-21.00 uurcursus 'Landbouw
voor gevorderden'-LandbouwstaöonSanta
Kosa.
ARUBA JUDOBOND (t/m 26 maart
1988): 18.00-20.00/21.00-23.00 uur judo-
cursus 0.1.v. VictorUrbina (uit Venezuela) -gymnastiekzaal ImeldaKleuterschool.

WOENSDAGDIVERSEN
MUSEO HISTORIKO ARUBANO: ope-
ningstijdenmaandagt/mvrijdagvan09.00-- 12.00/16.00-19.0016.00-19.00uur;zaterdasvan09.00--12.00 uur.

STICHTING TOT BEVORDERING VER-ANTWOORD OUDERSCHAP (Famia Pla-
nea): dagelijks van 08.00-12.00/13.00--16.00 uur - MedicalCentre, Bemhardstraat'5, San Nicolas, tel.: 48833, toestel 219/225.
Bij de praktijken in het Wit GeleKruis- ge-bouw: dinsdag10.00-12.00uur te Nooiti66,
tel.: 23425; 13.00-14.00 uurte Oranjestad,
Koningstraat/Emmastraat, tel.: 23168;
woensdag: 13.00-15.00 uurte Santa Cruz39C, tel.: 28288; donderdag: 10.00-12.00uur te Pampoenastraat 15,Dakota.
Centro di Barrio Dakota, Pampoenastraat
19, tel.: 23822; donderdag 08.00-10.00uur.Club Caiquetio, Paradera 47A, tel.: 24280:
dinsdag 08.00-10.00uur.

BUREAU LEVENS-, GEZINS- EN HUWE-
LIJKS- MOEILIJKHEDEN (Lagoenweg 9A,
ie verdieping): iedere werkdag van 07.30-
-'2OO/ 13.00-16.30 uur (ook mogelijk af-
haakte makenvia tei.: 23145 of 25111).

B'BLIOTECA NACIONAL (ope-ningrtyden)
ANTILLIAANSE SECTIE, STUDIEZAAL,DELINGKRANT- ENTUDSCHRIFTEN:
"laandag t/m vrijdag vanaf 07.30 uur (deKrant- en Tijdschriften- afdeling is ook tus-|»nl2.oo-13.30 uur open).U|TLENING AFDELING: maandag,woensdag en vrijdag 09.00-11.55/13.30--«000 uur; dinsdagvan 09.00-12.00/13.30-
-1/00 uur; donderdagvan 13.30-17.30 uur
(s morgens gesloten).
PILIAAL SAN NICOLAS: openingstijdenmaandag t/m vrijdag van 09.00-12.00/13.30-17.00 uur; woensdagochtend geslo-»n,m demiddaguren geopend van 12.30--19.00 uur, om 13.30uur uitlenen van boe-van maandag t/m vrijdag van 08.00--'2^13.0()-17.00uurstudiezaalop«ivo(.
SHASA(Stichting Hulpaan Slechthorenden£[üba). Engelandstraat (Lionsgebouw t/o«g»club)jsdagelijks geopendvan 08.30--12.00/13.00-16.30uur.

CENTROKIBRAHACHA (dagverblijf
voor bejaarden): openingsuren dag-
verblijf: 08.00-12.00 uur; kantooruren:
07.30-12.30/14.00-17.00 uur - Piedra Plat
23(tel.: 28159).

TENTOONSTELLING
INSTnvrODl CULTURA(t/m 31 maart
1988): 08.00-12.00/13.30-16.30/19.00-
-21.00 uur gelegenheidtot bezichtiging van
expositie'Escultura 1986-1988'(vanleerlin-
genvan beeldhouwster Maritza Erasmus).

Sepavoldaan over vergadering overheidspersoneel

Bonden vragen toestemming
voor protestmars donderdag

ORANJESTAD — Desge-
vraagd verklaarde SEPA-
voorzitter, Gregorio Wolff,
vanmorgen aan de Amigoe,
dat gisteravond de opkomst
van overheidspersoneel / on-
derwijskrachten in de Doua-
neclub niet was wat men ver-
wacht had. Vermoedelijk
kwam dit doordat crook be-
richt was, datin de Bonaire-
club zou worden vergaderd.
Desondanks noemde Wolff
het een goede vergadering.

Inmiddels hebben de Geza-
menlijke vakbonden toestem-
ming gevraagd om aanstaande
donderdag een manifestatie te
mogen houden. Hierop is nog
geen beslissingbekend. Het ligt
in debedoelingom halfvijfvanaf
hetpleinvan devoormalige Pla-
za Supermarket aan de L.G.
SmithBoulevard naar hetIraus-
3uinplein te trekken. Menkomt
an voorbij deRaad van Minis-

tersen Staten,omdat deSchutte-
straat voor alle verkeer is afge-
sloten vanwege de aanleg van
nieuweriolering.

AANDACHT AFLEIDEN
Inmiddels heeft het actiecomi-

téeen nieuw pamfletuitgegeven
waarin de regering wordt be-
schuldigd een beleid te voeren
om de aandacht afte leiden. Uit-
voering wordt weer stil gestaan
bij de Overeenkomst van Noord,
waarbij de vakbonden derege-
ring verwijten unilateraal be-
slissingen te nemen en maatre-
gelente treffen diede overheids-
werknemers raken. De Vakbon-
denzijnvan mening, datderege-
ring- Eman de waarde van het
Verdrag van Noord niet erkend
en dit evenmin doet ten aanzien
van deconventiesvein de ILO.

Intussen hebben de coalitie-
partijen laten weten waarom zij
niet op de vergadering van de
overheids- vakbonden zijn ver-
schenen, waarin de vakbonden
denodige uiteenzettinggaven.

Arturo Oduber van deAD '86
moestuit dekrant lezen, datzijn
partij was uitgenodigd. Nimmer
werd een uitnodiging ont-
vangen.

De voorzittervan dePPN, Ed-
dy Werleman, had de uitnodi-

gingontvangenendevakbonden
latenweten, dat dePPN niet zou
komen. Reden was dat de PPN
van meningwas, datderegering
reeds de vakbonden had ge-
antwoord en een en ander niet
wilde verstoren. Hij liet daarbij
het verwijt horen, dat een be-
stuurslid van de SEPA on-
juisthedenover Statenleden via
deradio komt vertellen.

VERPLICHTINGEN
AVP- vice-voorzitter Chibi

Croes, bevestigde datdeAVP in-
derdaad een uitnodiging kreeg,
doch reeds andere verplichtin-
genhad. Croes herhaalde wat de

regering de vakbonden reeds
duidelijk herhaalde malen liet
weten: geen bezwaren tegen de
Overeenkomstvan Noordteheb-
benzolang deze maar binnen de
bestaande wetten en regels
blijven.

Voorvelen in de gemeenschap
is dehouding van de vakbonden
nog onbegrijpelijk. Immers de
regering- Eman zorgde ervoor,
dat de door de MEP ontslagen
leerkrachten aan het werk wer-
den gehouden door deregering,
terwijl niemandontslagenwerd.
Voorts hebben devakbonden re-
gelmatig contacten met de mi-
nisters.

ORANJESTAD -In dezaal
van het Institute diCultura was
de opening van deexpositie van
werkstukken van 1986 tot 1988
van leerlingen vanMaritzaEras-
mus.De openinggeschiedde door
mevrouw DietBooi(ziefoto), ver-
gezeld van haar echtgenoot ex-
-Statenlid JohnBooi, in aanwe-
zigheid van deVenezolaanse con-
sulgeneraalopAruba, drJoséde
JesusCordero Ceballos.

Acht miljoen dollar beschikbaar

Esso Petrolera:
plannen in petto

SEROE COLORADO — De
algemeen directeurvan Esso
Petrolera, Victor Juliao, ziet
geen problemen voor Esso
Petrolera door de vestiging
van depompstationsvanBar-
lock/Kwihinv. InTelenotici-
as liet Juliaoditopvragen ho-
ren. Hy wees erop, dat er op
Aruba vrijevestigings- moge-
lijkheden bestaan, waardoor
de concurrentie bevorderd
wordt

Met nadruk stelde Juliao, dat
Esso Petrolera alle vertrouwen
in Aruba en zijn toekomst heeft
en dat men voor dekomende ja-
ren een potentieel plan heeft om

deEsso- zaken verder uit te bou-
wen. Onder meer wil Esso een
terminal teSan Nicolasbouwen,
de bestaande pompstations mo-
derniserenen indien nodig enige
nieuwe pompstations erbij bou-
wen. Een studie wordt gemaakt
van wat het beste voorAruba is
en of nieuwe Essostations nodig
zijn.

Voorts zal aan de overheid
toestemming worden gevraagd,
datEsso Petrolera zelf recht-
streeks de pompstations gaat
beheren, zoals dit reeds gebeurt
inPuertoRico, Panama en Gua-
temala. Wat selfservice aan de
pompstations betreft — zoals in
Europa en de Verenigde Staten— zal moeten worden nagegaan
wat dewensen vandeklanten op
Aruba zijn. Niet uitgesloten
wordt dathierbij de nodige win-
kels komen, zoals dit elders het
geval is.

"Wij willen op moderne wijze
zaken gaan doen", aldus Esso-
manager Juliao in Telenoticias,
dieeraan toevoegde, datdeplan-
nen in een jaar gereed moeten
zijn en dathiervoor acht miljoen
dollar beschikbaar is. In ieder
geval is Esso Petrolera niet van
plan Aruba te verlaten, mede
omdat op Aruba zaken kunnen
worden gedaan.

Instructeur Venezuela
Vandaag begin
van judocursus

ORANJESTAD — De Aruba
Judobond begint vandaag
(dinsdag) — in samenwerking
met de Venezolaanse judo-fede-
ratie — met een judocursus on-
der leiding van Victor Urbina,
uit Venezuela. De cursus wordt
gegeven in de gymnastiekzaal
van de Imelda kleuterschool,
aan de De la Sallestraat, op 22,
23,24,25 en 26maart.

De cursuswordt dagelijks van
zes tot acht uur 's avonds gege-
ven aan debeste judoka's (leef-
tijd vijftien jaaren ouder) van de
verschillende judoclubs, en van
negen tot elf uur 's avonds aan
judo-instructeurs, hunassisten-
ten en beste judoka'svan de ver-
schillendeclubs.

Spreekuur
consul VS

ORANJESTAD — De Ameri-
kaanse consul,Richard Morgan,
is aanstaande vrijdag inhet BU-
VO- gebouw aan de Dominica-
nessenstraat in Oranjestad van
negentot twaalfen twee tot vier
uur voor consulaire zaken te
spreken. Tijdens deze uren wor-
den geen visa afgegeven, maar
wel de nodige inlichtingen ver-
strektom een visum te kunnen
krijgen. Voorts kunnen in-
lichtingen worden verkregen
over huisvestingvan Arubanen,
die in de Verenigde Statengaan
studeren.

’BONUS’
Volgenshet nieuwintevoeren

systeem wint het formulier met
vier goed uit 32 nummers de
hoofdprijs. Er zullen nu vijf in

plaats vanvier nummersworden
getrokken. De eerste vier num-
mers gelden voor de hoofdprijs.

Het vijfde nummer is het zoge-
naamde 'bonus' ofreserve- num-
meren geldtvoor detweedeprijs,
die niet meer uit drie goede,
maarvier goedenummers zalbe-
staan.

Winnaarvan detweedeprijs is
het forumulier met het bonus-

nummer plus drie van de vier
eerstgetrokken nummersin wel-
ke combinatie ook. Erkomt ook
een derde prijs bij voor het for-
mulier met drie goed.

Aan prijzen wordt 47 procent
vanhetinleggeldbetaald,onder-
verdeeld in 65 procent voor de
eerste prijs, twintig procent van
de eerste prijs voor de tweede
prijs, en vijftien procent van de
eerste prijsvoor de derdeprijs.

GEEN CONFLICT
Minister Bermudez was van

mening, dat indien zijn Neder-
landse collega Neelie Smit-
Kroes op de 19e van de maand
was gekomen,menenkele obsta-
kels uit deweg hadkunnen rui-
men. De Nederlandse be-
windsvrouwe zou op 19maart op
ArubaeenCaribische/Middena-

merikaanse rondreis starten,
doch liet een week daarvoor we-
ten niet meer te zullen komen.
Vermoedelijk vanwege de poli-
tieke situatie in de regio, aldus
minister Bermudez. De be-
windsman zei, dat in geval geen
akkoord met Nederland wordt
bereikt, dit geen luchtvaart-
conflict zal veroorzaken.

ALLEEN STEUN IN NATURA VOOR SPORT
Reserve van zes ton opgebouwd, deel schuld afbetaald

Sportlotto:voortaan zeker
hoofdprijs van twintig mille

ORANJESTAD—De eerstetrekking van deSportlot-
to nieuwe stijl is op 14april. De stichting Sportlotto ga-
randeert iedere weekeenhoofdprijsvantwintigduizend
florin, het aantal nummers ophet formulier wordt ver-
hoogd van dertig naar 32 en ook de prijsper formulier
wordt verhoogd van twee naar drie florin. De laatste
trekking van de lotto in de huidige stijl is op 31 maart,
terwijl op 7 april geentrekkingwordt gehoudenvanwe-
ge de Paasweek.

Stichtings- voorzitter Kenny
Theysen verklaarde gisteren,
dat de stichting voorlopig geen
financiële steun meer zal geven
aanreizen van sport- delegaties
naar het buitenland en evenmin
zal steun worden gegeven voor
het betalen van schulden. Steun
door de stichting geschiedt
voortaan in natura. De organisa-
ties, die hiervoor in aanmerking
willen komen, moeten bewijzen
datzij de handenkunnen uitste-
ken om zichzelfte helpen.
Inderuimdriejaarvanzijnbe-

staan heeft de stichting van de
totale schuld van ’.258.764,54
aan deregering een bedrag van
’.147.471,- betaald. Men heeft
zeven jaar de tyd om het reste-
rende bedrag van ’.11.293,54 te
betalen. In dezelfdeperiode van
drie jaarheeft de stichting een
reserve van ’.600.000 opge-
bouwd.

In 1985 werden 456.930 lotto-
formulieren verkochten was het
resultaat hiervan’.705.844,-. In
de daaropvolgende jaren waren
de resultaten: 1986 totaal
664.400formulierenvooreenbe-
drag van ’.1.031.677,-, in 1987
totaal 669.208 formulieren voor
een bedrag van ’.1.051.317,50
en ditjaartot nutoe 147.661 for-
mulieren voor een bedrag
’.234.946,-.

Aan prijzen betaalde de
stichting als volgt: 1985
’.392.868,-, 1986: ’.600.833,-,
1987: ’.462.046,- en dit jaar
’.111.942,40.

Bermudezover luchtvaart-overleg

Niet optimistisch wegens
Haagse pro-KLM-houding

ORANJESTAD — "De ver-
wachtingen zjjn niet zo opti-
mistisch vanwege de sterke
positie van Nederland, die
een monopolie voor de KLM
wil scheppen". Dit verklaar-
de minister van Verkeer en
Communicatie, mrAngel Ber-
mudez, gisteren in verband
metdestartvan de derderon-
devanluchtvaart- besprekin-
gen tussen Aruba en Neder-
land. De besprekingen vin-
denplaats inNederland. Aru-
ba wordt vertegenwoordigd
door Michael Kuiperi, Agus-
tin Vrohjk, Tawa Irausquin,
HenriBaarh en Eten Marapin.

"Bij deze besprekingen", ver-
klaarde de minister, "gaat Aru-
ba uit van de belangen van het
volk enhettoerisme en alles dat
voldoet aan deeisen van deAru-
baanse toeristenmarkt". Hij
weesin ditverband op, datvorig
jaar 52 procent meer toeristen
uit Nederland Aruba bezocht
danin 1986.

CHARTERS
Als antwoord opeen vraag gaf

hij tekennen hetniet te geloven,
dat een Arubaanse luchtvaart-
maatschappij opgrondvan gere-
geldevluchten naar Nederland
kan vliegen. De risico's zijn te
groot en zon Arubaanse maat-
schappij dient in het bezit te zijn
van op zijn minst twee grote
vliegtuigen. Chartervluchten
zullen volgens de minister wel
kunnen.

Bermudez wees in dit verband
ook op een offerte van deKLM
aan Aruba, namelijk een extra
commissie van vijf procent van
deomzet van devluchten tussen
Aruba en Amsterdam zolang
Aruba zelfnietovergaat tot het
organiseren van eigen vluchten
naar Amsterdam.

Minister Bermudez voorziet
voor volgend jaareen dagelijkse
verbinding met Nederland. In
juniaanstaande worden het vyf
vluchten per week en tegen het
eind van het jaar zes vluchten
per week naar Nederland.

WACHTEN
De minister zei niet te weten

hoe groot het aandelenkapitaal
is, maar dathij welweet,datelke
werknemer met minstens een
aandeel van duizend florinkan
starten. De waardevan AirAru-
ba is op dit moment gelijk aan
zijn eigen vermogen van 1.4 mil-
joenflorin. Minister Bermudez
verklaarde, dat nu gewacht
wordt op de lokale groep /Air
Holland om naar de notaris te
stappenvoor de akte- onderteke-
ning.

Desgevraagd verklaarde de
minister, datzowel doorAir Hol-
land als de andere Arubaanse
maatschappij, Arubair, verzoe-
kenvoorlandingsrechten zijnin-
gediend by het Luchtvaart- de-
partement. Ten aanzienvaneen
nationale luchtvaart- maat-
schappij voor Aruba, zei minis-
ter Bermudez, dat dit niet in-
houdt dat slechts één maat-
schappij vliegt. Hij weesop de si-

tuatie in Venezuela waar Aero-
postal de nationale maatschap-
pij is, maar een andere maat-
schappij, Avensa, evenveel
vliegt alsAerpostal.

Indien Arubair alle voorwaar-
den nakomt, ziet de minister
geen probleem waarom Arubair
geen landingsrechten zou kun-
nen krijgen voor zijn vluchten
uit onder andere Las Piedras,
Rio Hachaen Santa Marta.

Themadag over
alcoholmisbruik

ORANJESTAD — De
Stichting ter Bestrijdingvan het
alcoholmisbruik Aruba houdt
aanstaande zaterdag weer een
themadag. Dit gebeurt van ne-
gen tot twee uur in devergader-
zaal van het Trocadero restau-
rant aan de Nassaustraat. Het
onderwerpvan deze themadagis
'Waarom er meer aandacht
wordtbesteedaan dedrugs- pro-
blematiek dan aan het alcoho-
lisme.

Verkooppiraten-vliegtuigen via veiling
Bermudez: meer belangstelling
voor investeren in Air Aruba

ORANJESTAD —Een
plaatselijke advocaat heeft
deregering benaderd met de
mededeling, dat een lokale
groep in Air Aruba wil in-
vesteren. Het isniet zo, datde
groep de enige investeerder
wil worden, maar lokale
geïnteresseerden wil zoeken
om te investeren.

Deze groep — zo verklaarde
minister van Verkeer en Com-
municatie, mrAngel Bermudez,
gisteren — heeft onder andere
Air Hollandzover gekregen, dat
men bereid is twintig procent
van deAirAruba- aandeleninef-
fectieftenemen.Voortswil delo-
kale groep, dat de Air Aruba-
werknemers gebruikmakenvan

hunrecht, datzij, indien de twee-
defase vanAirAruba werkelijk-
heid wordt, in het aandelen-ka-
pitaal kunnenparticiperen.

PIRATENVLIEGTUIGEN
De minister deelde desge-

vraagd ookmee er nietvan de op
hoogte te zijn, dat een ex-
-directeur van de luchtvaart-
maatschappij Aerocondor de he-
levlootvan piraten- vliegtuigen
op deluchthavenwilkopen. Er is
een triumviraat, die de zaken
over verkoop van deze vliegtui-
genregelt. Deze verkoop zal door
middel van een veiling ge-
schieden.

"Erbestaatwel interesse voor
deze veiling van onder andere
twee tot drie lokale groepen die
vliegtuigenwillen kopen en deze
in zee willendoenzinken om als
duikobject te gebruiken", aldus
ministerBermudez.

AVP-Statenlid Olivieira:

Regering met toerismeoerisme-
beleidop goede weg

ORANJESTAD — Staten-
lid Otti Olivieira sprak inhet
AVP- radioprogramma over
de job-centres en het agres-
sievebeleid van deregering
op toeristengebied.

Hij wees onder andere op een
artikel in 'Business Week' van
19februariover hetAmerikaan-
se toerisme naar het Caribisch
gebied in welk artikel er enige
punten ziin die in verband kun-
nen worden gebracht met hettoeristenbeleid op Aruba. Deze
punten zyn bijvoorbeeld: een ge-
controleerde groei van het toe-risme en het verdubbelen vanhet aantal hotelkamers. Oliviei-
ra lietweten, datdezetwee pun-ten al aan de gang zyn op Arubaom tevoorkomen datArubanietachterraakt, vergeleken metanderebestemmingen in het Ca-ribisch gebied.

Een ander punt, dat al aan de

gang is, is het verdrievoudigenvan de inspanningen om eenhogerebezettingsgraadte berei-ken gedurende het laagseizoen.
Arubakan volgensOlivieira hetbest concurreren op het gebiedvan service en kwaliteit en een
van de voornaamste voorwaar-den hiervoor is: goed opgeleid
personeel.

HetStatenlidzei nog, dat wat
hetlaatstebetreft deregering al
bezig is dit veilig te stellen door
zynprogrammavan om-,her-en
bijscholing van de lokale
krachten.

TOKYO — Noordkorea heeft zijn
troepen in staat van paraatheid ge-
bracht vanwege de Zuidkoreaanse-
VSoefeningen diemomenteel gehou-
den worden. Het Noordkoreaanse
persbureausprakvan een maatregel
uitzelfverdediging.
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Ondanks vetorecht beleid aanpassanaan wensenArena

Diplomaten: Duarte’s positie
ia nederlaag ’onmogelijk’
SAN SALVADOR—De uit-

slag van de zondag in El Sal-
vador gehouden verkiezin-
gen zal de positie van presi-
dent José Napoleon Duarte
ernstig verzwakken. Hoewel
deofficiëleuitslagnogenkele
dagen op zich zal laten
wachten staat op basis van

voorlopige prognoses vast,
dat Duarte's christen- demo-
cratische party PDC haar ab-
solutemeerderheid van33 ze-
tels in het 60 leden tellende
parlement kwijtraakt

De PDC mag zich volgens deze
prognoses in de handen wrijven
alszij hetverliesbeperkt weet te
houden tot tussen de twintig en
25 zetels. Het dramatische voor
Duarte is datzijnaartsvijand, de
rechtse nationalistischerepubli-
keinse alliantie (ARENA), de
grootstepartij zal wordenenver-
moedelijk een absolute meerder-
heidkrijgt inhet parlement. Het
is een historische overwinning
van deArena, die ook belangrij-
ke burgemeesterschap van de
hoofdstad San Salvador in de
wachtwistteslepen. Deze was in
de afgelopen 24 jaar in handen
van de christen- democraten.

Duarte's regeerpositie wordt
volgens veel diplomaten op zijn
zachtst gezegd "onmogelijk".
Hoewel hij als president het ve-
torechtheeftzalhij in depraktijk
zijn beleid moeten aanpassen
aan de mensen van Arena. Een
weinig aanlokkelijk vooruit-
zicht voor Duarteen zijnPDC, in
de wetenschap dat maart 1989
presidente- verkiezingen voor de
deur staan. Vervroegde verkie-
zingen zouden slechte leiden tot
eenverderevernedering vanDu-
arte en dePDC.

Ingezonden

Harry Janssen
ER IS NOGAL wat kritiek ge-
spuid op de Arubaanse Atletiek
Bond en in het bijzonder op Har-
ry Janssen (voorzitter). Als lid
van de bond heb ik met diekri-
tiek aangetrokken, maar tevens
als nietterecht beschouwd.

De Atletiek Bond heeft jaren-
lang op een laagpitje gestaan en
het was Harry die de zaak nog
enigszinsaan depraat hield.Dat
hij hetdaarbij niet zo nauw nam
met de statutenvan debond kun-
nenwe hem nietkwalijk nemen,
er was toch geen controle van
andere bestuursleden.

Luister goed atletiek- beoefe-
naars, Harry Janssenis een au-
toritair persoon en ik kan me
voorstellen, dat diverse perso-
nen dat irritantvinden. Maar
door zijnenorme kennis van het
atletiek- gebeuren,zijn ervaring
als topatleet (jarenlang kampi-
oen van Nederland geweest) is
hij namelijk van onschatbare
waarde voor deArubaanse atle-
tiek. Aan zijn vele zakenreizen
naar Europa, Amerikaen omlig-
gende landen heeft hij enorm
veel contacten overgehouden
waar wij alleen maar van pro-
fiteren.

Na destatus apartewasAruba
in 'no time' internationaal aan-
gesloten (werk van Harry).Hier-
door hoort elke atleetlidvan een
club te zijn en over een startli-
centie te beschikken. Deze regel
geldt in elk land. Dat veel Aru-
baanseatletenteberoerd zijnom
een startlicentie aan te vragen
(een kleine moeite), kan men
moeilijk de bond verwijten.

Er zijnverleden jaarwel dege-
lijk kampioenschappen georga-
niseerd op de technische num-
mers en dekortere loopafstan-
den. Maar als er niemand komt
Dpdagen, houdt allesop.

De baan in het stadionver-
keert in een deplorabele toe-
stand, diehetkorte afstandlopen
niet stimuleert. Hooguit is die
baan nog geschikt voor veldlo-
pen. Het was Harry Janssen die
uit eigenzak een maaimachine
aanschafte om het onkruid weg
te halen, datna eenregentijd tot
heuphoogte was opgegroeid.
Door toedoen van Harry zijn de
levensgevaarlijke lichtmasten
weggehaald, waardoor de jeugd
weer aan het werk gezet kon
.orden.

Alweer vergeten hoe Harry
bezig is geweestmetEvelynFar-
rell om haar optimaal aan de
start te krijgen in Los Angeles
waar ze goed presteerde?

Door toedoenvan Harry werd
jen aantal jarengeleden door
ïen groepje veteranen deelgeno-
nen aan de Panamerikaanse
spelen voor veteranen te Bar-
luisimeto met aardig wat suc-
:es. Dat hij het lotvanLia Melis
ïeeft aangetrokken, valt alleen
naar teprijzen.Zij is de enigeat-
tet op Aruba, die bereid is trai-
ïings- schema's op te volgen en
;emiddeld 150tot 200 kilome-
ers per week te lopen.

Door haar dertigste plaats op
Ie marathon in Rome verleden
aar tijdens de wereld- kampi-
enschappen zit ze in de lAAF-
aolen, wat haar invitaties voor
wedstrijden oplevert. Veel gere-
ommeerdeloopsters moestenin
lome opgeven vanwege de kli-
matologische omstandigheden:
warm en een hoge vochtigheids-
raad.
Omstandigheden waarin Lia

ich als een vis in hetwatervoel-
e.DatLiaopditniveaubegeleid
loet worden, is een dringende
oodzaak. Die persoon is er en
et kost de bond geen cent.
Waardering is hier wel op zijn
laats.
De Arubaanse Atletiek Bond

eschikt dit jaar weer over een
olledigbestuur. DatHarry zich
at moet aanpassen, is duide-
jk. Maar datkunnen we wel
verlaten aan Hans Zaandam,
ie corrigerendoptreedt.
Dat een veteraan van 51 jaar

3 Strandloop heeft gewonnen,
gt niet aan de bond, maar aan
imentaliteit vandeafstandslo-
ïrs op Aruba. Jullie moeten je
ep schamen. Afbrekende kri-
ek leveren is nietmoeilijk. Pro-
per eens een bestuursfunctie
in te gaan om de atletieksport
»Aruba tebevorderen. Er is op
ruba een chronischgebrek aan
«tuursleden. Ik laat het maar
erbij, ik moet namelijk gaan

RINUSDEGRAAFF
Aruba

AANPAK VERZET
De belangrijkste tegenstel-

lingtussen Duarteen deArena is
de aanpak van het gewapende
linkseverzet, verenigd inhetna-
tionale bevrijdingsfront Fara-
bundi Marti (FMLN). Duarte
heeftopbasisvanhetvredesplan
Esquipulas II tot nu toe zonder
succes geprobeerd door dialoog
met hetverzet tekomen tot een
politieke oplossing van de bijna
acht jaar durende burgeroorlog
in het land. De oorlog heeft in-
middels aan naar schatting
65.000 mensen het levengekost.
De overwinning van Arena zou
Esquipulas 11,datvorigjaardoor
vijf Midden- amerikaanse presi-
denten werd overeengekomen,
ernstigkunnen ondermijnen.

De Arena is namelijk voor-
stander van een "krachtiger"
aanpak van de guerrilla- strij-
ders. Een van de leiders van de
Arena, ex- kolonel Sigfrido
Ochoa- Perez, reist graag naar
buurland Guatemala, dat het
guerrilla- probleem vrijwel on-
dercontrole heeft. In Guatemala
heeft het leger in het begin van
de jarentachtig tijdens anti- gu-
errilla- acties indiaanse boeren
vermoord en grote delenvan het
land gemilitariseerd.

Voor de Arena lijkt dit een
aanvaardbare oplossingvan het
probleem. Ineen interview vorig
jaarzei Ochoa- Perez: "Wieheeft
ooiteen humane oorlog gezien?.
Oorlog is deontmenselijkingvan
de mens,maar het is een mense-
lijkerealiteit".

CONSENSUS
De politiek van Duarte om de

guerrilleros te bestrijden met
hulp van Amerikaanse advi-
seursentaktieken uitdeVietna-
moorlog hebben er, volgens de
keihardekolonel, slechts toe ge-
leid datdeoorlog"op een laag pi-
tje" is gedraaid, waarbij een
overwinning op de "subversie-
ven" opkorte termijnonmogelijk
wordt gemaakt.

De Arena, aldus Ochoa- Perez
maandag, zou werken aan een
"nationale consensus" om de
strijd tegen de guerrilla- strij-
ders aan te binden. "Als wij alle
groepen weten tebundelen heb-
benwehetverzte alvrijwel geëli-
mineerd". Een dialoog komt in
deplannen van Arena voorlopig
niet voor. De geschiedenis van
een man als Ochoa wijst ook in
dierichting. Dekolonel werd en-
kele jaren geleden door presi-
dentDuarte "verbannen" naar
Washington als militair attache
bij de Salvadoraanse ambassa-
deur. Ochoa- Perez had een
opdracht van de president voor
een staakt- het- vuren gene-
geerd, omdat hij "bezig was het
land té verdedigen".

KLAP VS
Hetverlies van Duarte is eve-

neens een klap voor de Verenig-
de Staten, diezich tot nogtoe pal
achter de christen- democraten
hadden opgesteld. De VS zagen
in Duarte demogelijkheid de in-
vloed van Arena- leiderRoberto
D'Aubuisson in te dammen en
het democratiserings- proces in
El Salvadorte stimuleren.D'Au-
buisson wordt algemeen gezien
als hetbrein achter de beruchte
doodseskaders, die in het begin
van dejarentachtigvele duizen-
den Salvadoranen hebben ver-
moord. Hij wordt crookvan ver-
dacht in 1980opdracht tehebben
fegeven tot demoord op aarts-

isschop Oscar Arnulfo Romero,
een beschuldiging die deArena-
voorman blijft ontkennen.

Een Amerikaanse diplomaat
wilde maandagnietingaan opde

mogelijkegevolgen van dewinst
van deArenavoor hetbeleidvan
deVS ten aanzien van El Salva-
dor. "We zullen ons beleid op-
nieuwevalueren en zienwatons
te doenstaat", was deenigereac-
tie. De VSgevenEl Salvadorhet
komende jaarruim 700 miljoen
dollar aan hulp. De hulp over-
treft de eigen Salvadoraanse
begroting van nog geen 600 mil-
joendollar.Bijna dehelft van de
Amerikaanse hulp is bestemd
voor militaire steun aan het
ruim 50.000man tellende Salva-
doraanse leger. Een delegatie
van Amerikaanse congresleden,
die deverkiezingen als waarne-
mers heeft gevolgd, wenste eve-
neens niet in te gaanop de bete-
kenis van dewinstvan deArena.
"Het waren vrije eneerlijke ver-
kiezingenen dekeuze iseenzaak
van debevolkingzelf', was deal-
gemene reactie. In Washington
verklaarde Reagans woordvoer-
der, Marlin Fitzwater: "De de-
mocratische verkiezingen lijken
te zijn gehouden opeen wijze die
bemoedigend is voor datproces".

GOEDE CAMPAGNE
De overwinningvan deArena

is volgens velen het gevolg van
het falende beleid van president
Duarte en een zorgvuldige ge-
voerde campagnevan dezeradi-
caleparty. Enkele jarengeleden
had de Arena nog als leuze:
"Doodaan de communisten".Dit
keerwerd inspeeld opdealgeme-
ne onvrede en werd opgeroepen
tot "verbetering door verande-
ring". De partij hield de contro-
versiële D'Abuisson ook op de
achtergronden schoofcharisma-
tische leiders als ex- kolonel
Ochoa-PerezenvoorzitterAlfre-
doChristiani naar voren.

Deze leiders blijken met suc-
ces de corruptie in de regering
aan dekaak tehebben gestelden
zij hebben ingespeeld op de
drang van de bevolking om de
burgeroorlog te beëindigen. Het
imago van "redelijkheid" wordt
tot op ditmoment nog doorge-
voerd. Ineenreactie opdeuitslag
zeiD'Aubuisson maandagdathij
en zijn partij "niet uit zijn op
wraak". "Wij zijn bereid te on-
derhandelen met alle partijen,
ook met dePDC, omEl Salvador
zo uit de problemen te helpen",
aldusD'Aubuisson.

Politie Schiphol
stuurt Haïtiaan
naar Curasao

WILLEMSTAD — Een 26- ja-
rige Haïtiaan is door de Vreem-
delingendienst van Nederland
teruggestuurdnaar Curasao na-
dathij heeftgeprobeerd met een
vals paspoort en een vals rijbe-
wijs Nederland binnen te ko-
men. Dit gebeurde vorige week
zo blijkt uit een mededeling van
depolitie.

Op 14 maart legde deR.E.P.
een verklaring af tegenover de
marechaussee. Op 16maart arri-
veerde de Haïtiaan op Curasao.
Hij is op verdenking van vals-
heid in geschrifte aangehouden
en aan de recherche overgedra-
gen. Bij onderzoek bleek dat de
vervalste documenten voorzien
waren van nagebootste enbijge-
werkte stempels van de gezag-
hebber. De politic vermoedt
evenwel deware identiteit van
de man achterhaald te hebben.

Kind afgeranseld
WILLEMSTAD — Een poli-

tiepatrouille heeft in de wijk
Berg Altena een elf- jarige jon-
genmoeten bevrijden nadat zijn
moeder hemeen pakrammel had
gegeven met een bullepees en
hem vervolgens had vastgebon-
den aan handen en voeten. De
moeder verklaarde dat haar
zoontje zich onbeschoft tegen
haar gedroeg.Zowelzij alsdejon-
gen zijn door depolitie over hun
gedrag onderhouden. De bulle-
pees werd in beslag genomen.

CONDITIES
Het verzoek om begro-

tingssteun is echter opditbe-
leid gestoeld: samen met Ne-
derlandse ambtenaren is de
aanvraag geformuleerd na-
dat uitvoerig over het 'ade-
lanto'en 'equilibrio'beleid ge-
sproken is. Nederland heeft
ook duidelijke condities aan
de begrotingssteun gebon-
den: deAntillenen met name
de Curasaose regering heb-
ben de opdracht om zelf een
belangrijk deelvan dekosten-
besparing voor rekening te
nemen.

Dater conditieszijn gesteld
is volgens Don Martina beg-

rijpelijk, zozeihy gisteravond
tijdens een persconferentie
waarin hij zijn "grote be-
zorgdheid" over dit gevolg
van de val van het kabinet
uitte. "Niet alleen Nederland
maar elkfinancieel instituut
of elk land datom financiële
steun of een lening gevraagd
wordt, zal condities stellen
diegericht zyn op het te voe-
ren beleid. Dat beleid moet
immersop de lange duureen
oplossing aandragen voor de
kern van de problemen", al-
dus Martina.

ARROGANT
Hyisvanplanomtochnaar

Nederland te gaan, zij hetals
demissionair kabinet omdat
het van doorslaggevend be-
lang is voor detoekomst van
de Antillen en Curasao dat
Nederland begrotingssteun
geeft.

De mening van Martina
wordtnietgedeeld doorFOL-
man Tolinchi Pietersz. Hij
heeft dekans datNederland
akkoord gaat met het ver-
zoek, nooit erg groot geacht.

De Antilliaanseregeringisin
deze zaak volgens Pietersz
overhaast en arrogant te
werk gegaan. De wyze waar-
op de Antilliaanse regering
zich deafgelopen maandente-
genover Nederland heeft op-
gesteld, is volgens hem on-
aanvaardbaaromdat wij geld
nodighebben.

Dat dezekabinets- crisis de
situatie nog onzekerder
maakt, is volgens Pietersz
niet het geval. "We moeten
met de Nederlandseregering
aan tafel gaanzitten en ze al-
les precies uitleggen."
Misschien zal Nederlandniet
met hetvolledige bedragover
de brug komen of misschien
wordt het voorlopig even
vastgehouden totdat er meer
duidelijkheid is over het be-
leid van de nieuwe regering,
maar de mogelijkheid dat de
Antillen begrotingssteun
krijgen, is beslist nog aan-
wezig.

Matiging stroom-gebruiknoodzakelijk
Stroom-uitvalBanda Riba

gevolg van kabel-breuk
WILLEMSTAD— Gisteren

rond het middaguur viel in
een grootgedeeltevanBanda
Ariba de stroom uit, doordat

werknemers van Bocitech ter
hoogte vanK.A.E. een hoofd-
kabel vanKodela doorboord
hadden. Deze stroomkabel
van 110 Volt verbindt de
K.A.E. metPareraen zorgter-
voor dat Banda Ariba van
stroom wordt voorzien.

Volgens een persbericht van
de Kodela sloegen omstreeks
11.30 uur de werknemers een
penvanongeveer50cmlengtein
de grondzonderrekening te hou-
den met de stroomkabel van de
Kodela, diemeer dan 1,20meter
onder degrondligt. De pen door-
boorde dekabel dieolie onder ho-
ge drukbevat.

Tegelijkertijdvielentwee een-
heden (4 en 9)van deK.A.E. op
zodanige wijze buiten werking,
datvijfsubstations(Nijlweg,Ko-

LIMA — Bij een bo-
maanslag op een Shell- kan-
toor in de Peruaanse hoofd-
stad Lima zijn twee mensen
ernstig gewondgeraakt Vier
banken in de naaste omge-
ving liepen zware schade op.

Uit pamfletten bleek dathet
eenactie was van de linksnatio-
nalistisch georiënteerde Tupac
Amaru- guerrilla- beweging.
Daarin protesteert men tegen
het voornemenvan dePeruaan-
se regering om Shell de ex-
ploitatie- rechten te verlenen
voor een pas ontdekt aardgas-
veld in de oerwouden ten oosten
van Lima.

PARIJS — De consumenten- prij-
zen in de 24landenvan deOrganisa-
tie voor economische samenwerking
en ontwikkelingOESO stegen in ja-
nuarigemiddeldmet0,2%. Zijwaren
daarmee3,5% duurderdanin janua-
ri 87.

ningsplein, Montagne, Zegoe en
halverwegeWeis)zonder stroom
bleven zitten. Ondanks het feit
datdegenen die de schade ver-
oorzaakthebben deKodela hier-
vanniet opdehoogtehadden ge-
bracht, hebben de technici van
deKodela, toen ze deplaats van
de storingeenmaalhaddengelo-
kaliseerd, hard gewerkt om de
schade zoveel mogelijk te be-
perken.

Naar de Kodela meedeelde
gaathethier omeenzeer specia-
le constructie. Voor dereparatie
zullen technici van de Neder-
landseKabel Fabrieken uit Ne-
derland naar Curasao moeten
overkomen. De herstel-
werkzaamheden zullen onge-
veertwee weken duren.

SCHADE
Twee jaargeledenheefthetbe-

drijfBonconco in hetzelfde cir-
cuit geboord. Toen werden twee
aders ter hoogte van hetkadas-
ter doorboord, waarbij aanzien-
lijke schade werd veroorzaakt.
Inhethuidigegeval is de schade
minder, maar zal toch minstens
100.000 guldenbedragen.

Met het oog op de ernstige
schade verzoekt de Kodela alle
stroomverbruikers om hun
stroomgebruik zoveel mogelijk
tebeperkenomtevoorkomen dat
het stroomnet teveel belast
wordt. Vooral in de omgeving
vanBanda Aribazalhiermeere-
kening moeten worden gehou-
den, opdat niet onverwachts de
stroomvoorziening afgesloten
moet worden. De Kodela be-
treurt het voorval ten zeerste en
vraagt de medewerking van ie-
dereen om de situatie enigszins
te verlichten. Tot zover deKo-
dela.

NOODZAAK
Deze meningwordtgedeeld

doordePNP.Dieparty brengt
als argument naar voren dat
alle partijen, welke er ook in
de nieuwe regering komen,
doordrongenzijn van denood-
zaak van sanering. Het is al-
leen demanierwaarop datin-
gevuld wordt waarover men
van mening kan verschillen.
Omdat saneringvoor Neder-
land een belangrijke eis is,
denkt de PNP dat daaraan
wel voldaankan worden.

Het is de Amigoe niet ge-
luktomeenverklaringvan de
Nederlandseregering tekrij-
gen over deze situatie en de
gevolgen daarvan voor de
begrotingssteun- aanvraag.

Deviezen-voorraad
afgenomen

WILLEMSTAD— De devie-
zenvoorraad bij de Bank van de
Nederlandse Antillen (BNA) is
in demaandfebruariaanzienlijk
afgenomen, namelijk met 65,6
miljoen guldentot 322,9miljoen
gulden.De betalingvanrente en
aflossing aan de Nederlandse
regering met betrekking tot de
meerjarenplan- leningen, die in
Nederlandse guldens dient te
wordenvoldaan en denettoaan-
koop van deviezen door de com-
merciëlebanken bij deBNA zijn
de voornaamste verklaringen
voor deafname.

De netto deviezenaankoop
door de commerciële banken is
tevens debelangrijkste oorzaak
van deafnamevanhun tegoeden
bij de BNA met 30 miljoen tot
155,9 miljoen gulden. Tot zover
de verkorte balans van deBNA
voor demaandfebruari.

WILLEMSTAD - Onlangs
verbleef op Curagao een inge-
nieurvan deFransefirma Sagem
in verband met het uittestenvan
het Interpol telecommunicatie-
net voor hetCaribischgebied.De
testen werden uitgevoerd op Cu-
racao,Barbados,Puertoßico. De
proeven kunnen geslaagd wor-
dengenoemd. Inmiddels heeft de
regering Interpol en de Verenig-
deNaties tekennen gegeven aan
ditnet tezullen deelnemen.

Foto: de chef van het Bureau
InterpolRobert Th. James en ir
Rollet bij deapparatuur.

Don Martina wil toch naarNederland
Aanvraag begrotingssteun
door crisis in nieuw daglicht

WILLEMSTAD—Met dekabinets- crisis opzowel
Antilliaans alsCura?aos niveau, lijkt deextrabeg-
rotings- steun van Nederland op de helling te zyn
gekomen. Het is devraagofNederland ineen der-
gelijke crisis- situatie alsnu isontstaan,welbereid
isom zondermeer degevraagde285miljoen gulden
beschikbaar testellenvoor 1989.DaaraanheeftNe-
derland immers condities gebonden diemet name
gericht zyn op de saneringvan het overheids- ap-
paraat en het stimuleren van de economie. Don
Martinalijkt vastvanplanom als demissionairka-
binet naar Nederland af te reizen. Hij maakt zich
zeer bezorgd over dezeneteligekwestie. Indien de
Antillen volgend jaar geen begrotingssteun krij-
gen, iserniet voldoende geld —metname opCura-
sao—om detekortente dekken.

Aan de vooravond van de
reis naar Nederland, waar-
voor alle voorbereidingen
reeds zijn getroffen, is hetka-
binet gevallen. Hetis nietbe-
kend ofvoor 16 april, de da-
tum waarop deregering naar
Nederland zou vertrekken,
een nieuwe regering aange-
treden is. Het is evenminbe-
kend of de nieuwe regering
het huidige beleid zal
handhaven.

Westduitseminister
op Curaçao

WILLEMSTAD -Zondagbe-
zochtdeWestduitse ministervoor
Ontwikkelings- samenwerking
dr Volkmar Koehler Curacao.
Hij was op doorreis van Guate-
mala naar Venezuela. Koehler
verbleefvijfuurop ons eiland.

Gedeputeerde van Toerisme ir

Herman George leidde de
Westduitse bewindsman langs
enkele toeristische projecten, zo-
alshetSeaquarium.Alsblijkvan
waardering voor zijn belangstel-
lingvoor Curacao, kreegKoehler
van George een decoratief bord
aangeboden, waaropdevlag van
ons eiland staat afgebeeld.
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Og Edukó pa
JPf progresa

Kumpli kv nos yunan,
kumpli kv Körsou

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

E nota "Edukashon den portal di ahanan
nobenia" ta kontené proposishonnan kla

i konkreto pa kontesta e pregunta'kï.

Sintonisa ENFASIS RADIAL
pa vnresümen di e parti di e nota kv ta

trata edukashon den komunidat.

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

djabièmè anochi 7.30 na Radio Körsou FM
djasabramèrdia 1.30 na Curom ZB6
mensahe di SEDUKAL na nómber dl gobièrnu diKörsou



Veel belangstelling van atleten
Baanwedstrijdenatletiek

in Suffisant-stadion gestart
WILLEMSTAD—Zaterdag

*8 «naart heeft de Curasaoseatletiek Bond een aanvang
Semaakt met de baanwed-'gjjden 1988. Na een aantal

plechtigheden, wer-
den de wedstrijden gestart.

Was voor dezeeerste baan-
?<;}iviteit van de C.A.B. veel

De resultaten
*w alsvolgt:

JAMES:r*» m(14 jaaren ouder):
'öoraima Martha 12,57

12,63
°- Nancy Felicia 13,13

,0 o» (14 jaaren ouder):
'"Jacqueline Sophia 59,78

f^mdOenlljaar):
2 feline Zimmerman 2.44,76
," VanessaDeonisia 2.58,30
MlBelineOrtela 3.00,18

J°S°m(l2enl3jaar):
of^aykaßrandao 3.52,32
3^tziaGrialoe 3.59,03

' Zimmerman 4.16,57

1500m (14 jaaren ouder):
1.Rosendy Slyger 5.29,86
2. Younice Finch 5.43,01
3. Helga Noordhuis 6.13,29

HEREN:

100 m (14 en 15 jaar):
1.Ramses Snijder 11,93
2. Remsley Sambo 12,35
3. Sharmel Conception 12,46
100 m(16 en 17 jaar):
1.Dudley denDuik 11,45
2.DavidMartis 11,54
3. AldrinRichardson 11,73

100m (18 en 19 jaar):
1.Anthony Janga 11,87
2.Etienne de la Cruz 11,92
3.RichellPieter 11,98

100m (20 jaaren ouder):
1.Wendell Basilio 11,02
2. Rudsel Snijders 11,27
3. JavierLiseur 11,42

400 m (14 en 15 jaar):
l.Euron Scoop 55,04
2. Remsley Sambo 1.01,20
3. Dennis Daal 1.05,74

400 m (16 en 17 jaar):
1.Angelo Constancia 53,59
2. Aquilles Slyger 54,51
3. Alison Maria 55,28

400m (18en 19 jaar):
l.lngemarSluis 52,32
2.RichelPieter 55,75
3. Urvan Jamanika 56,39

400 m (20 jaaren ouder):
1.Elbert Antonia 1.00,52

1000m (10 en 11 jaar):
1. Sharlon Marselia 3.40,90
2. JuliusMonte 3.47,26
3. Urvin Evelina 3.51,45

1500m(14 en 15 jaar):
1. Glenn Nicolaas 5.18,57
2. Wenson Prince 5.22,92
3. Shairon Scoop 5.30,16

1500m(18 en 19 jaar):
1.Kenneth Koeyers 4.33,60
2. Byron Salomé 4.36,56
3. Angelo Phelipa 4.59,43

1500m (20 jaaren ouder):
l.Jose-Luis Cruden 4.31,67
2. Arlyson Maria 4.49,49
3. Elbert Antonia 4.54,34

MISVERSTAND
Inzijnopeningswoord gistera-

vond wees organisatie- voorzit-
ter Timo Hilhorst er nog eens
metnadruk opdatde inkomsten
via dekaartverkoop hard nodig
zijn om allerlei faciliteiten te

creëren rondom deRegatta. In
tegenstelling tot andere Regat-
ta's moet veel door eigen initia-
tief van de grond komen. Dit
brengt kosten met zich mee. Hij
noemde onder meer het bouwen
van destarttoren, het aanleggen
van een60meter langedrijvende
steiger, het vernieuwen van de
boeien, de aanschafvan tenten,
huur van het strand, het gehele
catering-gebeuren, detoilet- fa-
ciliteiten en het schoonhouden
daarvan.

Zo somdehijnogeenaantalac-
tiviteiten op dieuit deopbrengst
van de kaartverkoop bekostigd
moeten worden. Hetvalt overi-
gens nog tebezien ofallegeplan-
de 5000 kaarten worden ver-
kocht. Een deelvan het geld zal
worden besteed voor investerin-
gen voor de komende geplande
Internationale Regatta in 1989
en een ander deelzal worden ge-
bruikt om er openstaande reke-
ningenvanvorig jaaralsnogmee
te betalen.

Club Brugge verslaatKV Mechelen

Drie clubs leiden in
Belgische competitie. JRUSSEL— M<st nog acht
|orjftryden voor de boeg be-

deBelgische competitie
0

n spannendslottegemoet te
Sr*o- Drie ploegen leidenmet
0, Punten uit 26 wedstrijden:
eftA Brugge. KV Mechelen
gTAntwerp. Mechelen ver-
speelde deexclusiviteit op de

doormet 1-2tever-
Ah?en van Club Brugge.

bleef in de pas via
S*egevan2-obyBeerschot

va*fe_ treffen tussen deploegen
k o de Nederlandse trainers
C*aart en De Mos in Brugge
di» bet predikaat 'topper' waar-
Js- Voor 28.000 toeschouwers*s duidelijk dat Mechelen nog
1tih hersteld was van de
Moe °aar Minsk- De Belgische
l.p> Plaatste zich daarvia een
vOn e'y^BPel8Pel tegen Dinamo,
% p halvefodes vanhetEu-
Mr. uP-toernooi voor beker-tH^baars. Vooral spits Ohana

(?^e een vermoeide indruk.
L toeziend oog van
tL. dscoach Thijs nam de
iJi^clubinde17eminuutde lei-

_a£ °°reenkopbal van devoor-
CbgePSV-erßrylle.Vyfminu-
te v

"*»" rust leidde de getructe
Bih r de gelijkmaker in. Hij
8ttJf snel liggen in het
va_ na een inzetd^yerdedigerVande Walle. De
Wn?8 verkregen strafschop

ftf u ut door deWestduitser
oü_ Uitgerekend door een
Wk-Van Clijsters, de uitblin-
Êr ' blJ KV Mechelen, kreeg
wj>£e de overwinning. Hij
JJejjT °°rdebenengespeelddoor
doe?118' ez^n'nze* °°k voorbij
ga^'ban Preud'homme zag

l7^Qo^erby tegen Antwerp had
«tan- ° toeschouwers naar het
ï^1»van Beerschot gelokt.Zy
% v 6enS^scipbneerd optre-
WJaö de ploeg van Kessler,
N^h aa ybewees datzijn
%f .groeiend is. VijfminutenVdüiet einde maakte hij 2-0.«l^^gerSmidtshadin de 19e

j^)*tde score geopend,
ïo^ '«eyere wordt volgend sei-
V .Waarschijnlijk de opvolger."iterim-coach Smolders. De

spelers zijn echter nog niet
geïnformeerden lieten hun onte-
vredenheid daarover duidelijk
merken.

Club Luik bleef in het spoor
van detop-drie. Desubtopper liet
zich echter een punt afhandig
maken door degradatie- kandi-
daatRating Jet (0-0). Nilis was
voor Anderlecht de matchwin-
naar in het duel tegen AA Gent
(1-2). Hij scoorde twee keer,
waarvan eenmaal uit een
strafschop. De treffer van Gent
werd kort na derust gemaakt
doorMartens.

Kieckens van Kortrijk was
produktief tegen RWDM (4-0).
Hijbezorgdezijnploegtwee doel-

Eunten. De ruime zege was wei-
om,want deploeg bevindt zich

dicht bij de degradatie-zone.
Kortryk heeft evenals AA Gent
20punten. Daaronder staannog
Rating Jet en Winterslag. De
laatste ploeg verkleinde de
achterstand opRating Jet met
een punt, en staat nu inpunten
(16) gelijk, door met 1-0 te win-
nenvan Cerkel Brugge.

UITSLAGENENSTAND
De uitslagen van het afgelo-

gm weekeinde:
eerschot - FC Antwerp: 0-2;

Winterslag-CerkelBrugge: 1-0;
Beveren - St. Truiden: 0-0"
RWDM - FC Kortrijk: 0-4; FC
Luik - Racing Jet: 0-0; Club
Brugge - KV Mechelen: 2-1;
Lokeren - Charleroi: 1-0;AA
Gent - Anderlecht: 1-2; Ware-
gem- StandardLuik: 3-2.

De stand:
1.ClubBrugge 2639(61-29)
2.FC Antwerp 26 39(59-27)
3. KV Mechelen 2639(41-21)
4. FC Luik 2633

0-0-0-0-0
SCHAATSEN/MUENCHEN-
De Westduitser Georg Baltes is
in München de nieuwe
Westduitse schaatskampioen
allround geworden. Hij won de
1500 en 5000 meter, werd zesde
op de 500 meter en derde op de
tien kilometer. Markus Troger
werd tweede.

5. Anderlecht 26 32
6. Waregem 26 30
7. StandardLuik 26258. Cerkel Brugge 2624
9. Charleroi 26 2410. St. Truiden 262411. Beerschot 26 2312.RWDM 2622
13. Lokeren 26 21
14. Beveren 26 21
15. AA Gent 262016. FCKortrijk 262017.Rating Jet 261618. Winterslag 2616

SPORT AGENDA

MALTA AMSTEL
SENTRO DEPORTIVO KORSOU
(zwembad)
geopendvan09.00-12.00/14.00-17.00 uur;
dinsdag-en donderdagmorgen gesloten.

BOWLEN
(Damacor Bowling Clnb, Chuchu
biweg)
openingstijden: maandag t/m donderdag
van 17.00- 02.00 uur; vrijdag en zaterdag
van 16.00uur tot na 02.00uur; zondagvanaf
13.00uur.

SCHAAKVERENIGING CURAQAO
(Maduro Plaza)
iedere maandagavondom 20.00 uur gele-
genheidtot schaken.
SCHAAKVERENIGING JANWE
(Sentro diBario Janwé)
elke zaterdag van 09.00-13.00 uur uur
schaaktesen -trainingvoor de jeugdvanaf 7
tot 23 jaar.

BRIDGEN
('Asiento')
19.30 uur voortzetting wedstrijden -Rust &
Bug.

KAARTVERKOOP
Hy wees er nog eens met na-

druk op dat de toegangskaarten
voor deRegatta louter en alleen
zaterdagmiddag 26 maart op de
parkeerplaats vanZuikertuinte
koop zijn. Er wordt aan het pu-
bliek verder geen enkele moge-
lijkheid geboden om op andere
wijze nogaan toegangspassen te
komen.

Slechts een uitzondering
wordt er gemaakt: de deelne-
mers aan deRegatta wordtop de
Captains-meeting, maandag 28
maart, de gelegenheid geboden
voor de bemanning van de deel-
nemende boten een pas aan te
schaffen. Maar ook voor hen
geldt: voor verdere familieleden
moeten op zaterdagmiddag de
toegangspassen worden ge-
kocht.

Hij verwachtte overigens niet
dat alle 5000 passen zullen wor-
denverkocht.

Sport in het Kort
AUTOSPORT/SEBRINA —De
Nederlandse autocoureur Jan
Lammers isbij de 12-uursrace in
Sebrina (Vst) als zevende geëin-
digd. Hij had met zijn partners
Jones, Sullivan en Nielsen een
achterstandvan35 ronden op de
winnaars, de Westduitsers
Stuck en Ludwig.

0-0-0-0-0
BOKSEN/LAS VEGAS — De
voormalige wereldkampioen
boksen in het zwaargewicht Ge-
orge Foreman heeft inLas Vegas
weer een stap gezet op de terug-
keer naar de top. De 40-jarige
bokser versloeg zijn landgenoot
Dwight Qawi door opgave in de
zesderonde.

0-0-0-0-0
BOKSEN/DEN HAAG — De
NederlandseBoksBond isUit de
Benelux Boks Unie gestapt. De
NBB heeft de samenwerking

verbroken omdat de bond vol-
gens destatutenvan deBBUniet
zijn eigen vertegenwoordiger
mag aanwijzen. Deboksbond zal
zyn profboksers echter niet ver-
bieden uit tekomen in wedstrij-
den, die onder auspiciën van de
BBU worden gehouden. Eventu-
ele behaalde titels zullen even-
wel niet door de NBB erkend
worden.

0-0-0-0-0
PLANKZEILEN/NIYIMA —De SpanjaardBjorn Dunkerbeck
heeft voor de kust van Niyima
(Japan) deeerstewedstrijdom de
wereldbekerplankzeilen gewon-
nen.Robby Naish, diesinds 1983
elk seizoen als eerste eindigt in
deze competitie, werdtweede.

0-0-0-0-0
BUENOS AIRES/BASKET-
BAL —Detechnische commissie
van deInternationale Basketbal
Federatie is tevreden over deAr-
gentijnse accomodaties die on-
derdak moeten bieden aan het
wereldkampioensdchap van
1990. De delegatie was vooral te
spreken over het sportpaleis in
Rosario. In dezalen van Buenos
Aires, Mendoza, Cordoba, San
MigueldeTucuman, Posadas en
Bahia Blanca moeten nog wat
werkzaamheden gedaan
worden.

0-0-0-0-0

SCHAATSEN/ALMA ATA —De Amerikaan Eric Flaim is in
hetRussische Alma Ata we-
reldkampioen allround-
schaatsen geworden. Hij dankte
zijn titel aan zijn sprint (500 m:
2e in 37,74) en de 1500 m(2e in
1.53,92). Op de5000 m en 10.000
mwerd hijrespectievelijk 14een
4e. De Nederlander Leo Visser
werd tweede voor deAmerikaan
Dave Silk die op de derdeplaats
in het algemeenklassement ein-
digde. Gerard Kernkers werd
dooreen val op de 5000 m uitge-
schakeld.

VEELDEELNEMERS
De windsurfers zullen tijdens

de Curasao Regatta '88 het
grootste aantal deelnemers leve-
ren. Hilhorstverwachtte zon 80
k 90 windsurfers verdeeld over
een A- en een B-klasse.

De A-klasse, die vanaf het
Spaanse Water vertrekt, wordt
nauwlettendtijdens derace naar
Coral Cliffin degatengehouden.
De zwakkerebroeders onderhen
kunnen door dewedstrijdleiding
tijdens dezerace uit dewedstrijd
worden gehaalden opeen andere
wijze naar Coral Cliffworden
vervoerd. Gezien de harde wind
welke momenteel waait, neemt
de leiding geen enkel risico.

Dit jaar,alhoewel men er geen
internationale Regatta van wil
maken, wordt ook door buiten-
landersdeelgenomen.Zo doener
5 Colombiaanse windsurfers
mee. Meer wil de wedstrijdlei-
ding niet laten meevaren. Er
werden er zon 50 aangemeld.
Ook zijnerVenezolanen, Ameri-
kanen en een Braziliaan tussen
de deelnemers te vinden.

De Cruising Class dreigt ook
overvol te worden gezien het
aantal deelnemers.Erwordt mo-
menteel overwogen deze klasse
in tweeën te splitsen: deCuraca-
ose en de buitenlandse deelne-
mers apart. Een definitieve be-
slissing hieroverwordt later ge-
nomen.

GedurendedeRegattaworden

voor heteten en drinkenbonnen
verkocht. Menkan een bonboek-
jek fl. 7,50(tienbonnen van0,75)
kopen. Alleprijzentijdens deRe-
gatta zijn op een veelvoud van
vijfenzeventig cent gehouden:
softdrinks 0,75, bier 1,50enz.

Alan Maduro, de coördinator
van de gehele voedsel en
drankvoorziening,wilde er met
nadruk opwijzen datditjaaralle
bonnen die niet gebruikt zijn,
weer kunnen worden ingele-
verd. Green enkele consumptie
kan tegen cash-geld worden ge-
kocht; alles gaatvia bonnen.

Niet gebruikte bonnen kun-
nen op zondag 3 april tussen
17.00en 24.00uur op het strand
weer worden omgeruild voor
geld. De bonnen kunnen reeds
tijdens dekaartverkoop op 26
maart worden gekocht.

Ookwildehijkwijt datdeorga-
nisatie niet zal toestaan dat het
publiek zelfeten en/of drinken
meeneemt.

Tubbs binnen twee ronden K.O.
Titelgevecht leverde Tyson
’. 34.500 per seconde op

TOKIO—Mike Tyson heeft
maandag in Tokio door een
overwinning opuitdager To-
nyTubbszyn wereldtitelbok-
sen in het zwaargewicht be-
houden. De 21-jarige Ameri-
kaan sloeg zijn negen jaar
oudere landgenoot in de
tweede ronde knock-out Ty-
son velde Tubbs na2 minuten
en 54 seconden in dieronde
met een genadeloze linkse
hoek. Hetwas de34ezege van
de ongeslagen Tyson, die
slechts vierkeer toestond dat
de tegenstander het contrac-
tueel vastgelegd aantal ron-
den in dering stond.

Voor 51.000 toeschouwers in
hetstadion 'HetGroteEi' verliep
de openingsronde zonder al te
veel verschil tussen beide bok-
sers. De drie juryleden,twee Ja-
panners en een Amerikaan,
toonden geen voorkeur op hun
scoringsformulier. In de tweede
ronde overweldigde Tyson zijn
tegenstander met goed ge-
plaatste series op het hoofd en
het lichaam.

Naar schattingverdiende Ty-
son met zijn nog geen zes minu-

ten durend optreden een gage
van ongeveer zeven mijloen dol-
lar. Dit is per seconde ruim
34.500 gulden. Tubbs, die het
met een gewicht van 108kilog-
ram moest afleggen tegen het
jeugdig elan van Tyson (98 kg),
nam een halfmiljoen dollarmee
naar huis.

Na afloop zei Tyson: "Dit was
een gevecht als alle andere. Ik
hoopte er zo snel mogelijk een
eind aante maken. Tubbsbegon
ergsnel, maar ikkon zynslagen
gemakkelijk ontwijken." Vlak
voorheteindevan detweederon-
de kreeg Tubbs een hele serie,
met upper-cutsnaar hetlichaam
eneenkeiharde linkse hoek naar
het hoofd, te verwerken. Hij
strompelde dizzy naar een neu-
trale hoek van de ring en viel
zwaar neer, bloedend uit een
wond boven zijn rechteroog.
Even later sprong Odel Hadley,
detrainer van Tubbs, in dering.
Hij zag datzyn pupil geen kans
meer haden wierp de handdoek.

Tyson is de onbetwiste we-
reldkampioen zwaargewicht
van zowel deWBA, de WBC als
de IBF. DE B3F had van tevoren
bekend gemaakt datTyson zijn

titel van die oraganisatie zou
kwijt raken, indien hy zyn IBF-
gordel niet zou dragen. Tyson
droeg die riem inderdaad niet
voorafgaande aan het gevecht.
Een van de managers van Tyson
verklaarde later, dathetwelniet
zo'n vaart zou lopen. De IBF-
organisatie wordt officieel in Ja-
pannieterkend.

Het volgende gevecht van de
wereldkampioen zal in juni te-
genMichaelSpinksgaan.Tyson:
"Spinkszal een wathardere dob-
ber worden, maar hij weet wat
hem te wachten staat."

Het was de eerste keer sinds
1973 dater in Tokio een gevecht
om de wereldtitel zwaargewicht
werd gehouden. De vorige keer
konden detoeschouwers nogeer-
dernaar huis. Toen sloegGeorge
Foreman uitdager JoKing Ro-
manal in deeersteronde knock-
out.

Er staan nog gevechten tegen
Frank Bruno (Londen), TimWi-
therspoon (Australië), de Itali-
aan Francesco Damiani (Mi-
laan) en de Braziliaan Adilson
Rodriquez (Rio deJaneiro) opde
agenda. De gevechtenzynechter
nogniet definitiefvastgesteld.

ALLE NIET-GEBRUIKTEBONNEN KUNNEN WEER WORDEN INGELEVERD
Radio Hoyer verzorgt veel strand-activiteiten

ToegangskaartenCuracao Regatta ’88
uitsluitend in voorverkoop verkrijgbaar

WILLEMSTAD —Vlak
voor dekaartverkoop voor de
Curasao Regatta '88 heeft het
organisatie-comité nog een
keeraan depers delaatste de-
tails verstrekt betreffende
het komend zeil-evenement
naby het Hotel Coral Cliffop
1,2,3 en 4 april.

Voorzitter Timo Hilhorst
weesernogmaalsmetnadruk
op, dat er een duidelijk mis-
verstand bestaat over de in-
komsten van de Regatta via
dekaartverkoop en de beste-
dingervan.Radio Hoyerging
uitgebreid in opde doorhaar
te organiseren strand- activi-
teiten voor jongen oud en
Alan Maduro gaf uitvoerige
informatieover alles watmet
eten en drinken gedurende
die dagen op het strand van
Coral Cliffte makenheeft.

"^ het organisatie-comité van de
L*racao Regatta '88, met een

aantal medewerkers op defoto, is
er zeker van dat het zeil-

evenement ook dit jaar weer een
groot succeszalworden; zowel op
het water als aan de kant...

STRAND-ACTIVITEITEN
Vervolgens gaf Jacques Vis-

ser, namens Radio Hoyer de or-
ganisator van de strand-
activiteiten, een heldereuiteen-
zetting waterzoal te doenisvoor
jongen oud die niet daadwerke-
lijk deelneemt aan het zeilge-
beuren, maar op het strand
achterblijft.

Op vrijdag 1 april zijn er
slechts twee activiteiten, gezien
de aardvan deze dag. 'sMorgens
is er voor de kinderen een
zandkastelen- wedstrijd en 's
middagswordter eentekenwed-
strijd georganiseerd.

Zaterdag2 april bruistvan de
activiteiten. Om eengreepuitde
grote hoeveelheid te doen: er
wordt een levend ganzen-
bordspel georganiseerd op de
tennisbaan. Er treedt een kin-
der-circus, Pikena van Helena
Romer, op. Ook zal goochelaar
Tom Presti elke dag op het
strand een voorstelling geven.
Er zyn poffertjes, suikerspin en
popcorn tekoop.

Zaterdagavond wordt door de
Happy Peanuts de dansmuziek
verzorgd terwijl zondagavond de
groep Smile demuzikale activi-
teitverzorgd. Ook is hetroddel-
bordweer aanwezig, waaropeen
ieder zijn op- en/of aanmerking
kwijt kan.

Radio Hoyerverzorgt opzater-
dagvan tien tot twaalfen van
een tot vijf een directe uitzen-
dingvan deRegatta en de activi-
teiten er omheen. Zondag wordt
van tien tot vijf uur een direct
verslaguitgezonden.Ook deprij-
suitreiking, diezondagavond om
19.00 uur op het programma
staat,zal door Hoyerwordenver-
slagen.

Voor de verschillende activi-
teitenheeft Radio Hoyer goede
medewerking van verschillende
zakenlieden gekregen. Er zijn
daardoorvele leuke pryzen voor
de deelnemersbeschikbaar.

Eerste cursus telt25 deelnemers

Schaak-schoolstart
tweede cursus in april

WILLEMSTAD — De in ja-
nuari gestarte schaakschoot
'Na Plaka Child' vervolgt na
haar eerste succesvolle cur-
sus, die volgende maand
wordt afgesloten, met een
tweede cursus, welke aan-
vangtop 5 april.

Voor de eerste cursus hadden
zich 25 deelnemers ingeschre-
ven. Zijhopen in aprilmet succes
het 'examen' afte leggen.

Voor de tweede cursus, welke
op maandag, dinsdag en donder-
dag wordt gegeven, worden de
belangstellenden ingedeeld in
drie groepen op basis van leef-

tyd. GroepA (7 toten met 12jaar)
krijgt op diedagen lesvan 14.00-15.15uur. GroepB (13 toten met
17 jaar) van 15.30 -16.45 uur en
groep C, de deelnemers van 18jaarenouder, 'savondsvan20 00
tot 21.15 uur.

Menkanzichopzowel24als3l
maartvan 10.00tot 13.00uur in-schrijven. Het inschryfadres isPlantersrust no. 6, te Otraban-da, nabij Club JPF. De inschrijf-kosten voor 13 lesweken zijn ’l.65,-. Als een groep leerlingenzich tegelijk inschrijft (via eenschoolbijvoorbeeld) danbetalenslechts 25 inschrijvers.
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Man verdronken
WILLEMSTAD—De 28-jari-

ge Edsel Alberto is in de buurt
van Barbara Beach omhet leven
gekomen doorverdrinking. Een
persfotograaf die via de radio
van de vermissing hoorde, zocht
de plek van het ongeluk op en
dookmet een duikerspak het wa-
ter in. Enige tijd later bracht hij
het levenloze lichaam aan de
kant, daarbij bijgestaan door
andere ophetbericht afgekomen
fotografen.

S., een metgezel van het
slachtoffer, verklaarde dat ze
met zijn tweeën met een bootje
tienmeter uit dekust lagen, ten
zuiden van Barbara Beach, om
viskanasters op te hijsen. Edsel
zeidathijnaar dekust zouzwem-
men om met behulp van een
duikbril dekanasters optekun-
nen sporen. Hij zou nog een
ogenblikop een stukkoraal heb-
bengestaan voorhij inzeeviel en
zijn metgezel hem uit het oog
verloor. S. sprong in het water
omhet slachtoffer tekunnen hel-
pen, maar zijnpoging wastever-
geefs. De harde windvlagen
dwongen deboot naar dewal. E.
zagkans naar Barbara Beach te
zwemmen en daar alarm te
slaan.

Hetstoffelijk overschot isnaar
het lijkenhuis overgebracht.

Oplichting
WILLEMSTAD — De Vreem-

delingendienstvan hetvliegveld
heefteen meisjevanzestienaan-
gehouden en overgedragen aan
deKinder- enZedenpolitie nadat
hetvermoeden was ontstaan dat
zij de girodienst voor een bedrag
van 3100 gulden heeftopgelicht.
Bij haar aanhouding werd 800
gulden in beslag genomen. Vol-
gens informatie van de politie
washet meisje van planvia Aru-
ba naar Amsterdam tereizen.

BAYRUT—Ineen drukkew\jk in
het islamitische West-Bayrut heeft
zichmaandageen zwarebomontplof-
fingvoorgedaan. Volgensdepolitie is
erzeker een dode gevallen dieonder
hetpuinvan hetdoorde explosiever-
woeste gebouw vandaan werd ge-
haald.Er waren 13 gewonden.

MOSKOU — Zon 2.000 Krim
Tataren hebben zondag in het SU
Simferopol gedemonstreerdvoor het
recht opterugkeervan Tatarennaar
hun historischewoongebied op de
Krim. Dit heeft de dissidente uitge-
ver Podrabinek maandag gemeld.
Dit weekeindeisvolgens hemook op
verscheidene plaatsen in Oezbekis-
tan doorKrim- Tataren gedemon-
streerd.

WEST- BERLIJN— Een mandie
op een fiets ontkwam heeft in denacht van maandag op dinsdag 2
brandbommen gegooidover het hek
van een VSkazerne in W-Berlyn. Zijrichtten echtervolgens eenWestber-lijnse politie- woordvoerder geen
schadeaan.

WILLEMSTAD- De mede-
werkers van CITCO Insurance
Services en CITCO Banking
Corp. hebben de afgelopen week
deelgenomen aan een 'incompa-
ny training' op het gebied van
'customer care. De sessies wer-
den door hetBuroArends Prak-
tijk- opleidingen georganiseerd
engepresenteerd doordrsLillian
Consen-Lobo en drsIwan Sweet.
Vrijdagavond werden de certifi-
caten uitgereikt doorde directeu-
ren IrvindDurand en Henk Cie-
raad.

Conflict tussen Latijns-Amerika en VS

Ruding:Westeuropese landen
moeten bemiddelen in BID
CARACAS —De Westeuro-

pese landen kunnen
misschien helpen bij het op-
lossen van hetconflict tussen
Laty ns- Amerika en de Vere-
nigde Staten inzake de zeg-
genschap binnen de inter-
Amerikaanse ontwikke-
lingsbank(BH)). Dit heeftmi-
nister van Financien Onno
Ruding maandag by zijn be-
zoekaanCaracas tergelegen-
heid van de jaarvergadering
van deBH) verklaard.

Het conflict binnen de bank
gaat over de wens van de Vere-
nigde Staten om binnen deBID
een vetorecht te krijgen. De VS
verwijzen daarbij naar hun bij-
drage aan het bankkapitaal.
Washington levert 34,5 procent
van het kapitaal en is daarmee
degrootste contribuant.Hetzijn
vooral de Latijns- amerikaanse
landen die zich tegen zon veto-
recht van deVS verzetten.

Volgens Ruding zyn de Wes-
teuropese landen in een goede

Eositie om hun diensten aan te
ieden omdatzij eenkleinere be-

lang in debank hebben bijvoor-
beeld deVS. "Voor de Verenigde
Staten is hetbelangrijk om een
dominante rol te spelen binnen

de BID en is het niet voldoende
om alleen maar grote invloed te
hebben. Wij, Europese landen,
zijnkleineren dushoevenwijons
over deze kwestie ook niet zo
druk te maken", aldus Ruding.
De minister hoopt op een snelle
doorbraak. "Dat is des te be-
langrijker met het oog opde gro-
te noden in de Latijns- ameri-
kaanse en Caribischeregio".

Modernisering verouderd telefoonnet
Spaans Telefonicakrijgt
Argentijnse miljoenenorder

MADRID —De Spaansete-
lefoon- maatschappij Telefo-
nica steekthonderden miljoe-
nen dollars in demodernise-
ring vanhetverouderde tele-
foonnet van Argentinië.

Daartoe wordt een nieuwe on-
derneming opgezet, waarin Te-
lefonica en andere bedrijven die
wensen deeltenemen een belang
van veertig procent krijgen. Te-
lefonica heefteen internationaal
consortium onder leiding van
het Westduitse bedrijf Siemens
de loef afgestoken. Telefonica
heeft ookbanden met het in Ne-
derland gevestigde APT, een sa-
menwerkings- verband van Phi-
lipsen hetAmerikaanse ATand
T. APT kreeg onlangs voet op
Spaansebodemviaeenjointven-
turemetAmper,een dochter-on-
dernemingvan Telefonica.

Het Argentijnseproject wordt

begroot op 750 miljoen dollar,
welkbedrag overdrietotvyf jaar
verspreid in het Argentijnse te-
lefoon- net wordt gestoken.
Daarvan is vierhonderd miljoen
dollar contant. De rest bestaat
uit Argentijnse schulden aan
Spaanse crediteurs, welke wor-
den omgezet in aandelen. De
transactie past in hetArgentijn-
se programma om verlies- ge-
vende staats- ondernemingen te
privatiseren.

Telefonica mikt op een be-
langrijke plaatsin de internatio-
nale telecommunicatie. Laatst
greep men echter naast een be-
langrijke transactie in Chili.
Een meerderheids- belang in de
Chileense staats- telefoon-
maatschappij ging toen naar de
Australische magnaat Alan
Bund.

VETORECHT
De BID is de grootste

geldschieter voor de meeste La-
tijns- amerikaanse landen. Krij-
gen deVS nuhunvetorecht dan
worden deze landen nog afhan-
kelijker van de gunsten van de
Amerikanen. De vrees bij vele
Zuid- en Centraal- amerikaanse
landen voor begroting van de
Amerikaanse invloed is niet ge-
heel ongegrond. Via de huidige
bepalingen van de BED hebben
deVSmet succes eenkrediet aan
Nicaragua geblokkeerd.

De onderhandelingen zijn in
een impasse geraakt. Om druk
uit te oefenen stellen de VS nu
hun deelnemingaaneeneventu-
ele uitbreiding van hetbankka-
pitaal afhankelijk van de ho-
norering van hun wensen. De
problemen over het stemrecht
hebben een kapitaalvergroting
van deBID al lange tijd geblok-
keerd en gezorgd voor een ver-
mindering van dekrediet- ver-
lenging door de bank. In 1986
zegde debank 3,08miljarddollar
aan leningen toe en vorig jaar
was dat2,36 miljard dollar.

Stanley Inderson (FOL):

’Legitieme actie
van Papa Godett’
WILLEMSTAD — "Ds vind

heteen volstrekt legitiemere-
den waarom Papa Godett de
steun van Frente Obrero aan
de regering en het Be-
stuurscollegeheeftopgezegd.
Godett ging kapot aan het
leeden deellende, diemetna-
medevolgelingenvan Frente
door demaatregelenvan het
kabinet- Martina en doorhet
Bestuurscollege werden toe-
gebracht U moet niet verge-
ten, datFrentevooral bestaat
uit de arbeiders met het
laagste inkomen. En hetkan
niet ontkend worden, dat in
dieregionen dehardsteklap-
pen zouden vallen".

Zo zei vanmorgen de crimino-
loogdrs Stanley Inderson, die de
derde plaats op de Frente- lyst
bekleedde tijdens de laatst ge-
houden Staten- verkiezingen.
Inderson werd enkele maanden
geleden ook doorzyn party naar
voren geschoven als de mogelij-
ke opvolger van de voormalige
minister van Justitie Leo
Chance.

"Het beleid van dezeregering
en ditBestuurscollege was ge-
richt opvernietigingvan arbeid
ennietophetcreërenvan arbeid.
En Frente staat juist voor het
laatste: wij willen arbeid schep-
pen. In dierichting dient de op-
lossing gezocht te worden van de
problemen waarin wy verkeren.
Daarvoor staat Frente in de
front- linie: arbeidsplaatsen
scheppen. Maar naar ons werd
nauwelijks of helemaal niet ge-
luisterd. We zyn vijftien jaarei-
genlijk overal buiten gelaten",
aldusInderson.

WERKLOZEN
"Umoethet zozien:vaneenar-

beiders- partij is Frente een
werklozen- party geworden. Ar-
beid is iets elitairs geworden in
onze samenleving. Dat gevoel
heerst onder grote delenvan het
volk.DatheeftPapa aangevoeld.
Hij werd iedere dag geconfron-
teerd met de onmetelijke druk
van het leed, dat de arbeiders
werd toegebracht. Daar kon hij
niet meer tegen en daartegen is
hijinopstandgekomen",zo zei de
nummer drievan Frente. _

Maar bent u het er mee eens,
dat Godett tijdens een coalitie-
beraad probeerde een party- ge-
noot niet het slachtoffer te laten
wordenvanhet'volume- beleid'?

Inderson:"Hyheeft slechtsge-
vraagd of deregering iets voor

die man kon doen. Hij mag tod]
opkomenvoor eenparty- genoot'
ledereen trekt immers zijneiget
kinderen voor. ledereen maan
zich schuldig aan zogenaamd!
patronage- politiek. In het he.
leven is datzo. Maar datGodefl
getracht zou hebben de betref
fende ministeronder druk tezet
ten, dat ispertinent nietwaar""

DESKUNDIGEN
"U moet hetzo zien", aldus In-

derson, "dat het ontslag van G
de druppel van de bekende e. ■Mer was. Frente is het nieteen*
met de manier waarop getracht
werd ons uit het economisch dal
te halen. Het ligt er maar aa»
welke deskundigen je aantrekt
Jekimt deskundigenvragen, di<j
als oplossing rigoureuze ontsla-
gen aandragen, maar je hebt
andere deskundigen, die met

ideeën aankomen voor mééf
werk. Die werk scheppen. He'
ligt aan je eigen politiek*
standpunt naar welke deskundi-
gen jewilt luisteren".

Frente heeft zich in het verle-
dentoch ook 'schuldig' gemaak'
aan het ontslaan van mensen;
denkmaaraan deSEMAKO- af'
faire?

Inderson: "Dat is zo, maar eeij
grote geest toont zijn groothei
doorvan meningtekunnen vef
anderen.Eenhagedis schudtzijp
oude huidafom tekunnen groei'
en. Wy voelen ons zeer 'unhei'
misch' in eenomgeving, waarar-
beid kapot wordt gemaakt. &
dan ging het nog vooral om ont-
slagen in Frente- kringen. D*
weg, die dezeregeringen ditBe-
stuurscollege bewandelden, di«
weg beviel ons niet. Vandaag
dat we ermee gekapt hebben
Volkomenterecht".

DEN HAAG—Hetaanpassenva»
onderdelen uit het bezuinigings-
planvan het kabinet is volgens he'
CDA- Kamerlid lanaink een breu*
in de coalitietussen CDA en WQ
waard. De hele CDA- fractie staal
achterdekritiekvanfractieleiderD*
Vries, vooral waarbezuinigd worol
in de socialezekerheiden depositi'
van de laagste inkomens.De Chris-
tendemocratische jongeren CDJ4
steunen De Vries ook in zijnkritiek-

STANLEYINDERSON
...legitiem...

Als INF-ratificatie volgens plan verloopt

Amerikaanse troepen verlaten
Woensdrechtin september

DEN HAAG—AIs deratifi-
catie van het INF- akkoord
tussen deVSen deSovjetunie
inzake eliminatie van demid-
dellange- en de korte- af-
standswapens volgens sche-
ma verloopt zullen de in
Woensdag gelegerde Ameri-
kaanse militairen Nederland
in september verlaten.
Minister Van Eekelen (Defen-
sie) deelde dit deTweedeKamer
mee tijdens het debat ter goed-
keuring van de overeenkomsten
in verband met het INF- ak-
koord. De Kamer stemde, zoals
voorzien, van harte in met die
voorstellen, die zoals PvdA'er
Van Traa het verwoordde "het
chapiter Woensdrecht afslui-
ten . Hij opperdehetvoorstel de
basis tevoorzienvan een herdeh-
kings- plaatje "hier kwamen
geen kruisraketten".

Van Eekelen en diens collega
van Buitlandse zaken Van den
Broek hebben geen vrees dat de
Amerikaanse senaatvoor de de-
finitieve ondertekening van het
INF- verdrag alsnogroet in het
eten zal gooien. Naar ver-
wachting zal de senaat (met een
vereiste tweederde meerder-
heid) eind april, medio mei het
akkoord bekrachtigen, waarop
presidentReagan deafsluitende
handtekening kan plaatsen.

Een van de gevolgen van het

INF- akkoord is dat de Sovjetu-
nie het recht krijgt gedurende
eenperiode van dertienjaarinde
aanvankelijke Europese plaat-
sings- landen voor kruisvlucht-
wapens devoormalige operatio-
nelebases,zoalsWoensdrecht, te
inspecteren.

Indien de Sovjetunie
Woensdrecht zou willen in-
specteren nadat de Amerikaan-
se eenheid is vertrokken, zullen
de Verenigde Staten aan hun
verdrags- plichtingen voldoen
door inspecteurs te latenbegelei-
den door een zogenoemde "in-
country escort", bestaande uit
niet op Woensdrecht gestatio-
neerde Amerikanen. Het totale
escort- team zal bestaan uiton-
geveer tien personen, onder wie
drie tot vier Nederlanders. "Een
vanBuitenlandse zaken entwee
vanDefensie", kondigde VanEe-
kelen aan.

De bewindsmanvoorziet geen
echte problemen voor een nieu-
we militaire bestemming van
Woensdrecht door de Sovjet- in-
spectie- mogelijkheden. Het
gaat louter om inspectie van ge-
bouwen die groot genoeg zijn
voor de opslag van kruisvlucht-
wapens, alsze tekleinzynomra-
ketten te huisvesten mogen de
russen depanden alleen vanbui-
ten inspecteren.Kern van de in-
spectie zal de "gamma" van de

basis zijn: het meest omheind*
gebied waarin debunkers zitte»
voor de opslag va*
kruisvluchtwapens.

Ploeg (WD): "Een van dere-
sultaten van het INF- verdrag
zal dus zyn dat deRussen todl
komen".

Van Eekelen heeft nog geef
benul van een nieuwe besten*'
mine van Woensdrecht: "Het i*|
een kwestie van afwachten". D*
minister zou wel graag zien da'
de voormalige rakettenbasi*
wordt aangewend voor een va"
deNavo-doelstellingen,bijvoof
beeld op het gebied van &e
luchtverdediging. Plannen <Üe
de luchtmacht zoukoesteren ofl>
de landingsbaan va"
Woensdrecht te benutten voO*
eigen vlieger- opleiding zijn bij
langenanog niettoeaaneenfia*
van Van Eekelen.

Als deRussen komen zal &
Nederlandse overheidnietonno-
dig moeilijk doen met betrek-
king tot ruchtbaarheid. Medi*
en publiek zullen informati*.
krijgen, voor zover mogelijkbi"
nenhet INF-verdrag. VanEek^len hiefop ditpunt welvast ee^
waarschuwende vinger: "P*j
pers zal nietbij deeigenlijke il'"
spectie kunnen zijn, we moet*"?
voorkomen dat de pers door zijl*
aanwezigheid de inspectie oV
mogelijk maakt.

WILLEMSTAD - Gedepu-
teerde Agustin Diaz heeft on-
langshettand- technisch labora-
torium Dental Vosgeopend.Rei-
naldo Vos(rechts opdefoto inge-
sprek met degedeputeerde) heeft
een vijf-jarige studie in Neder-
landvoltooid, alvorenshijhet la-
boratorium konopenen.
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El inclusive.
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Ban Changa Porko
Schoonmaak-actie
baaien en stranden

. WILLEMSTAD—Zaterdag
w meteenkorte ceremonie op
bet Plasa di Flor i Punda detweedefasevan deBan Chan-ga Porko schoonmaak- cam-
pagne van start gegaan. Ver-tegenwoordigers van serviceclubs en andereverenigingen
nebben verschillende plek-ken op Curasao schoonge-
maakt om te wijzen op denoodzaakvan een schoonCu-rasao. Leden van het georga-
niseerde bedryfsleven beten«e spits af door, in hun BanChanga Porko t-shirt, en ge-
wapendmetBan ChangaPor-
kovuilniszakken, symbolischeen gedeelte van de bin-
nenstad schoon te maken.

Volgens de woordvoerder vanhet comité, Paul Comenencia, isneze schoonmaak- actie goed
verlopen. Des te meer laakt hijbetfeit datin denachtvolgendop
de schoonmaak- actie in debin-
nenstad de stratenweermet ont-
elbare cups en afval vervuild
werden. Toeristen van een crui-seschip die zondag Willemstadbezochten, troffen depas schoon-
gemaakte straten van de bin-
nenstad inernstig vervuilde toe-
standaan. Om dergelijke situa-ties in detoekomst tevoorkomenwil Comenencia dat de overheidstrengere straffen voor vervui-
"ngvan debinnenstad invoert.

Met medewerking van de Cu-fasaose Aannemersbond, Antil-g"nPaper & Plastic en Kimga
j*-v., zullen de clubs eerst de«eest bezochte baaien op Cura-sao onder handen nemen. Inapru zal in een aantal wijken
"etmedewerkingvan wijkorga-
Msaties deeersteaanzet wordengegeven tothetschoonmaken enschoonhouden van de eigenwijknoor de bewoners. Dat schema«ordt nu uitgewerkt en zal na-
Qer worden aangekondigd.

Afgelopenzaterdagzijn's mor-
8f .f e vo'gende baaien door de
«nbB schoongemaakt: Westpunt
/flayaPiskado(Willemstad Jay-

Jeremie/Lagun(Kiwanis
"scadera), SantaCruz (Soropti-
""st International Club Cura-sao), Boka Tabla(Round Table).
yP zondag zullen deWillemstad*!aycees en Kiwanis Piscadera
doorgaan op de baaien waar ze
jaterdagbegonnen zijn, terwijl

aaibooibaai onder handen zal
Worden genomen.

VUILNISZAKKEN
Opbeide dagenzal het in plas-

jezakkenverzamelde vuil wor-den opgehaalddoor ledenvan de
Curagaose Aannemersbond, te
*eten: ABC Construction, Be-tonbouw N.V. Bouwmaatschap-
pij Curagao N.V., Bouwbedrijf
p-W.A. Lendering en De Antil-'enN.V. Indevolgendeweekein-
den zullen andere service clubsdePolitie Sportvereniging de
*stvan debaaien voorhunreke-m?g nemen.
Hetbegin van deBan Changa

campagne betekent ook

dat amateur- fotografen, zoals
aan het begin reeds aangekon-
digd, kunnen beginnen met het
maken van foto's die de vooruit-
gang aantonen in het schoon-
houden van Curasao. De persfo-
tografen hebbenreeds devervui-
ling aangetoond en hun moeitezal worden beloond als binnen-
kort hetresultaat van depersfo-
towedstrijd bekend wordt ge-
maakt. De juryzal waarschijn-
lijk nog deze middag bij elkaar
komen om de winnaars aan te
wijzen.Detrofeeligt alklaar. Al-
dusPaul Comenenciavan hetor-
ganiserend comité.

WILLEMSTAD-De Franse
week in Curacao Plaza Hotel is
wat het beloofde te worden. Deze
vroegtijdige conclusie kan wel
getrokken wordenna destartvan
het culinaire festijn gisteravond
in het Penthouse. Zowel tijdens

hetaperitief tijdens het di-
ner kon kennis gemaakt worden
met Franse wijnen en andere
dranken. Het menu dat samen-
gesteld is door Jean Motagard,
omvatte voortreffelijke ge-
rechten. De aanwezige gasten
werden getracteerd op een Can
Can- show en de chansons van
een Franse accordeonist!. Ook
reikte men kleine, typischFranse
presentjes uitaan degasten.

Ominstijl teblijven washetbe-
dienendpersoneel in Frans kel-
nerskostuumgehuld.Dat een al-
pinopet nog geen Fransman
maakt, bleek toen hetpersoneel
even uithetevenwichtraakte toen
gastenom eveneens in stijl teblij-
ven hun in hetFrans verzochten
deglazen nog eens te vullen.

De Franse consul mevrouw
Elyane Gorsira, moetzich in haar
element gevoeld hebben tijdens
het diner. Op defotogemaakt tij-
dens hetapparetif, is duidelijk te
merken dathet initiatiefvanPla-
za Hotel de goedkeuring van de
consul en andere gaften kan
wegdragen. Er is nog gelegen-
heid totreserveren.

Bekwaam onderhandelaar
Voorstel: Ramkisoor ambassadeur
voor Suriname in Nederland

DEN HAAG/PARAMARI-
BO — Ir.Cyrill B. Ramkisoor
zalworden benoemd tot nieu-
we ambassadeur van Surina-
me in Den Haag, zo is uit be-
trouwbare bronnen binnen
hetFront voorDemocratie en
Ontwikkeling in Paramaribo
vernomen. Zyn benoeming is
nog niet officieel bekendge-
maakt, maar het voorstel
hiertoe ligtbijpresidentRam-sewak Shankar, aldus de
bronnen.

Ramkisoor (55) isvan 1969 tot
1973 minister van Districts- be-
stuur en Decentralisatie ge-
weest en in 1985 minister van
Openbare Werken. Hij staat be-
kend als een "rustige" man en
een bekwaam onderhandelaar.
Hij voerde onder andere bespre-
kingen inhetbuitenland over de
plannen voor electrifïcatie en
watervoorzieningen in Surina-
me.Ramkisoor, die een aantal

talen vloeiend spreekt, onder
andere Duits, studeerde weg- en
waterbouw aan deTHin Delften
aan de universiteit van Oklaho-
ma in de VS.

Verwacht wordt dat debenoe-
ming van Ramkisoor deze week
officieel zal worden bekendge-
maakt, vermoedelijk morgen.
Woensdag biedt namelijk de
nieuwe Nederlandse ambassa-
deur in Paramaribo, drs J.B.
Hoekman, zijn geloofsbrieven
aan.

Hetzalnogzekereenmaandof
anderhalf durenvoordatRamki-
soor naar Den Haag zalvertrek-
ken, aldus debronnen.

*****WASHINGTON — De ministers
van Buitenlandse Zaken van de VS
en SU, Shultz en Sjevardnadze, heb-
ben maandagavondnogvoor het ei-
genlijke begin van huntweedaagse
besprekingen een gespreksronde
van een uur sehad.

ECO-NOTEN
DE REGERING van Argentinië
heeft het Japanse concern Hon-
da voorlopig toestemming gege-
ven een fabriek voor motorfiet-
sen te bouwen in Córdoba. Het
project ligt alsinds 1984optafel.
Honda zou deregering elf mil-
joen dollar betalen in ruil voor
het recht om de fabriek te bou-
wen, die jaarlijks 12.000 motor-
fietsenvan 125cc zalproduceren.

DE WESTDUITSE Siemans
mag het systeem 9000 van de
Amerikaanse computer- fabri-
kant Digital gaan verkopen. De
twee ondernemingen hebben
hiervoor een principe- overeen-
komst ondertekend. In West-
Duitsland krijgt Siemans het al-
leenrecht. In deVS, Canada, Ja-
panenGroot-Brittanniëmag het
Westduitse concern het systeem
nietverkopen.

DE VS HEBBEN Japan nog
twee weken de tijd gegeven om
hun markt voor grote bouwpro-
jectenopen te stellen voor Ame-
rikaanse bedrijven. Is er in die
tijd niets gebeurd, dan zullen er
tegen- maatregelen worden ge-
nomen. Al bijna twee jaar lang
proberen de VS tevergeefs toe-
gang te krijgen tot de Japanse
bouwmarkt. Japansebouwcon-
cerns haalden vorig jaar onge-
veer driemiljardomzet in deVS.

DE AUTOFABRIKANTEN in
de Bondsrepubliek Duitsland
hebben in januari en februari
724.100 personen- en combina-
tie- wagens geproduceerd, vijf
procent minder dan in dezelfde
maanden van vorig jaar. De ex-
port verminderde met zes pro-
cent tot 400.000 stuks.
IN DE EERSTE helft vanhetlo-

pende boekjaar (tot eind juli)
heeft de Westduitse autofabri-
kant Porschezijnomzetzienver-
minderen met 14,5 procent tot
1,46miljardmark. De export le-
verde met 1,17 miljard mark
18,3 procent minder op. De uit-
voer naar de VS,debelangrijkste
afzetmarktwaar Porsche doorde
daling van de dollarkoers grote
problemen heeft,was met 12.000
wagensbijna 25 procentkleiner.
De ondernemingverwacht het
lopende jaar niettemin met een
'aanvaardbaar'resultaat tekun-
nen afsluiten.

DE JAPANSE werknemerheeft
vorig jaareenhoger inkomen ge-
noten dan werknemerselders in
dewereld. Hetgemiddelde sala-
ris steeg met meer dan twintig
procent tot eenrecordhoogtevan
19.642 dollarper persoon en dat
is meerdanhetgemiddelde inko-
menvan ongeveer 18.403dollar,
dat een Amerikaanse werkne-
mer ontvangt. De stijginghoudt
hoofdzakelijk verband met de
waarde- vermeerdering van de
yen met vijftien procent ten op-
zichtevan de dollar.

DE JAPANSE autoverkoop aan
Zuidafrika is gedurende de
eerste twee maanden van 1988
toegenomen, ondanks het be-
zwaar, dat vooraanstaande Ja-
panse autoproducenten hebben
tegen de Zuidafrikaanse
apartheids- politiek. Zowel Toy-
ota als Nissan, de twee grootste
autoconcerns van Japan, willen
hun export naar Zuidafrika niet
beperken, hoewel de regering
daar op aandringt. Toyota ex-
porteerde in januarien februari
36 procent meer dan dezelfdepe-
riode vorig jaar.

Costa Rica verhoogt
waakzaamheid aan
grens met Panama

SAN JOSÉ —Een contin-
gent van tweehonderd man
van de Nationale garde van
Costa Rica is gedirigeerd
naar de grens met Panama.
De waakzaamheid in dit
grens- gebied is verhoogd.

Een Costaricaanse functiona-
ris wees er op datPanamese sol-
daten met zandzakken ver-
sterkte loopgraven hebben aan-
gelegd, kennelijk met het oog op
een teverwachten aanval. Daar-
op besloot men in San José de
grens- bewaking op te voeren.
Normaliter houdt men van Cos-
taricaanse zijde slechts op een
klein aantalpunten aan de grens
metPanamaeenoogje inhetzeil,
waarbij men er zich toe beperkt
verdachte personen buiten de
grens te houden.

Ook is personeel van de para-
militaire organisatie voor Be-
schermning van het platteland
GAR naar het grens- gebied
overgebracht. Daartoe gafpresi-
dentOscarArias deopdracht.De
GAR- mensen blijven aan de
grens met Panama totdat de si-
tuatie in dat land weer normaal
is geworden.

Veel meldingen van
’gevaarlijk groen’

WILLEMSTAD — Een
groot aantal telefoontjes
kwam binnenbij deSociedad
Grupo 1922 nadat opgeroe-
pen is gevaarlijke verkeers-
situaties te melden die ver-
oorzaakt worden door beg-
roeiing van planten. De vrij-
willigers- groep startte afge-
lopen vrijdag een actie om
verkeersborden en hoeken
van straten die doorbegroei-
ing van planten weinig zicht
op het verkeer bieden, strui-
kenvrij te maken. Binnen een
uur na een uitzending waarin
coördinator Lionel Martina
deoproep deed,kreeg men 35
telefoontjes binnen.

Behalvebruikbare meldingen
zijn er ook vragen binnengeko-
men van mensen die detaak die
Grupo 1922 op zich genomen
heeft verkeerd inschatten. Er
kwamen verzoeken binnen van
mensen dievroegen wanneerou-
deautowrakkennueenswegges-
leept worden. Ook werd ge-
vraagd of de vrijwilligers nietiets konden doen aan een rat-
tenplaag in de buurt. Verder
klaagden er mensen over auto's
die al weken lang voor him huis
geparkeerd staan en het uitzicht
belemmeren. Maar uitzonderin-
gendaargelatenkwamen ervele
bruikbare meldingenbinnen. Zij
zullen binnenkort inkaart wor-
den gebracht. Op 2 aprilstart de

systematische 'ontbossing' tanverkeeregevaarlijke plekken;

Eigenlijk is het de taak van
DOW om verkeersborden!en
kruispunten groenvrij te hbu-
den, maarGrupo 1922wil al .so-
ciale stichtingkosteloos DOWen
Arbeidszorgtegemoet komen' nu
deze het te druk hebben niet
andere werkzaamheden.

Het is ook zeker niet debedoe-
ling dat wij de taak van D(pW
overnemen, zei Martina. Grupo
1922 heeft dan ook slechts per-
missie voor twee maanden om
aan het verkeersborden project
te werken. Maar de coördinator
zegt, datafgaandeopdevelereac-
ties debeschikbare tijd tekort is
en daterbeslist eenfollowupno-
dig is. Deze week kan men hog
gesignaleerde 'overwoekefin-
gen' meldenviatelefoon 371111.

Sociedad Grupo 1922 is pen
vereniging van ex- militairen
die allen in 1922 geborenzijnen
in de jaren 40-45 gediend heb-
ben. Enige tijd geleden heeft
Grupo 1922echterbesloten 'jong
bloed' toe te laten in de gelede-
ren. Inapril zullen 35 leden hun
schoonmaak- werkzaamheden
beginnen. Mededankzij eenaan-
tal sponsors. Banco di Caribe
heeft toegezegd in de nabije toe-
komst een financiële bijdragfe te
leveren aanhet sociale werkyan
de stichting.

ChequeRoyal Princess voor Totolika
Toko vË/uikertuïntje
Goed Nieuws voor deconsument!
Spoedig wordt een nieuwe Industrie opgezet, *"
waar naar verluidt, gebruikte luiers worden
gerecycledtoteen volwaardigexportproduct. Met
dezelfde machinezalookchocoladepasta worden
gefabriceerd, het gaat in een moeite door! Deze
zullen worden verpakt in plastic bekers welke
door dezelfde Industrieworden vervaardigd. Als
bijzonderheid, zo vermeldde een plaatselijk
dagblad, "hangtalles aan een zijden draadje!"
Als het waar is wat men zegt, zal alles worden gefi-
nancierd doorderdenonderhet motto; "Beteréén
luier in dehand, dan de lucht van tien!"
Wij verkopen uitsluitend NIEUWE luiers,
dat w e I !

Specials
f^^pi^Varkenshaasjes 16.00

Varkensrollade 12.50

Sirloin 16.00
-s^*^^^ Osseworst 6.13

_fS&U***£é*' WholeLegs 4.8$
""*.._r7i

>""<""""■■"""(*>iti>*iit|««i

*■

-fT^ltfyA Juice 12o.z o*Bs

_jrJ^Crf%ei<' Comtwist 2.95
■■■"■■"( ■"■■■" mmimii ■■■■■■■■"■■■■■■■■■■■■"■■■"■■■■■■"""■■■■■■■■."■■■■"■"■""■ ■.■■■■"..■.■■._. ■■

.1

WitteDruiven 3.9$Csr I
-jH^l$UJ^ CaliforniaOranges 4.25

s^lP* ■%■ Ce,ery 2.35

Andijvie 3.00
.l^aJx?.—.
r^^jfr^ B»o Braun sun milk 10.95

-^t^ïï-? Bio Braun sunoil 8.90
_1.(__1.1...............11.1.11..i.. ...................Ê...W....i ......*............*..

Krokant toast rond/ovaal 1.45

J^Red Rose 4.5€ J
__T "^Vr^" RondaTuna 0.60

i
ï

yjf{dt^7 Tunakroket uit eigen keukenJ&r<r *t AA2_ gemaakt van verse tuna i .UU
t

Toko \*_/uikertu intje
de grutter met hopi vers vlees \

WILLEMSTAD-Gezagvoer-
der lan Tomkins van deRoyal
Princess heeft zijn belofte ge-
stand gedaan, dat hij een in-
zameling zou houden voor een
charitatieve instelling als blijk
van waardering voor de'Fun and
FitnessRun', die op25 februariwerd georganiseerd. Hij over-
handigde mevrouw Amintha da
Costa Gomez van de Stichting
Totolika voorgeestelijk gehandi-
capte kinderen een cheque van
2.100 dollar.

Nadat mevrouw Da Costa Go-
mez een dankwoord had uitge-
sproken,prees gedeputeerde van
Toerisme ir Herman George de
nobele gestevan degezagvoerder
en de bemanning van deRoyal
Princess. Kapitein Tomkins en
enige afgevaardigden van zijn
schip bezochten vervolgens het
instituut van Totolika.

AMIGOE

PAKKETTEN VOOR DE PAAS-
EN HERFSTVAKANTIE

3 NACHTEN-4DAGEN

VERTREKDATA : 04 APRIL 1988 TERUGKEERDATA : 08 APRIL 1988
11 MEI 1988 15ME11988

'NBEGREPEN: Retour vliegpassage Curacao-Caracas-Curacao
Luchthavenbelasting Curacao

f Assistentie op luchthaven Caracas
Tips porters op airport te Caracas

** __l
Vervoerv,ie9veW-h<>telv.v.

8 _KI 4 Nachten verbliJf 'n hotel naar keuze

ff H Tarieven in Ned. Ant. guldens perpersoon.

u ...... Sln9,e 5°"ble T"P|e Quadruple KindHotel Crillon 390 320 295 180Anauco Hilton 485 370 335 320 180
SEE FS>.
FOR A t^VuNi^^O--^—"n-b. prijswijzigingen zonder voorafgaande

aankondiging voorbehouden. Qj\ L—^rLs^kJh
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In staatsziekenhuizen

Dominicaanse
artsen staken

SANTO DOMINGO -Om
krachtte zetten achterhuneis
voor een salaris- verhoging
zyn demedici in deopenbare
ziekenhuizen in de Domini-
caanse Republiek in staking
gegaan. Deregering heeftbij
monde van president Joa-
3uin Balaguer laten weten
at men niet van zijn

standpunt zal afwijken, ook
alblyven deartsen instaking.

De artsen diewerkzaamzijn in
regerings- ziekenhuizen krijgen
een honorarium dat ligt tussen
8600 en elfduizend pesos per
maand oftewel 172tot tweehon-
derd dollar. De regering houdt
vol dat men niet meer uit kan
trekken voor demedici. Erwerd
nietgestaakt in deEHBO- afde-
lingen derziekenhuizen eneven-
min in de Intensive care- en de
kraam- afdelingen.

10 AMIGOE

ZOEKERTJES
DINSDAGS EN VRIJDAGS

l^i^fe^^ tot 10 woorden

F. 5,50 Ak
///\\ Elk woord meer (ifew)

’’ ||\ UITSLUITEND fegjf
JhmfK nl ACONTANT!

_B^M»M-MMM——^^M^l^M^a__—___________________r

LADA ST.WG. 1987. Tel.:
89167.

EEN DEENS terrasset (wit), 4
stoelen, tafel en 2-zitsbank,prijs
’.400,-. Info. tel.: 370450.

HONDAACCORD'84,Liftback,
airco, power- steering, heel wei-
nig gereden, origineel, mac-
reem, kleur donkerblauw, prijs
’.10.000,-, mcl. nummeren ver-
zekering. Druifweg 18 (Domin-
guito).

EEN VOLKSWAGONKever, in
zeer goede conditie plus radio
AM/FM, bj. '80, prijs ’.3.000,-.
Tel.: 675656.

TWEEEENPERSOONS houten
bed Hubo, met matras ’.180,-.
zonder matras ’.150,-; 2 fietsen:
1 Raleigh (herenfïets) ’.275,-, 1
BMX (crossfiets) ’.100,-; 2
transformators, 750 Watt, per
stuk ’.50,-. Tel.: 78282.

DATSUN SUNNY, automatic,
1984, 4-deurs, ’.4.500,-. Tel.:
78357 na 6 uur.

2 PERS. OPKLAPBED,
compleet; Panasonic videocame-
ra VHS + draagbare tv, ’.1.450,-
-. Tel: 72741 na 6 uur.

ACOUSTIC PIANO 'Uebel &
Lech-Leiter', vraagprijs
’.2.000,- en enkelehuishoudelij-
ke electrische artikelen, z.a.g.n.
Te bevr. tel.: 370134 na 18.00
uur.

MOTORFIETS GPZ 'Kawasaki'
1100-R, model 1986, kleur
zwart, enige beschadiging aan
dekuip. Tel: 617138, ’.6.500,-.
Sorsacaweg 7.

2PERSOONSBED’.400,-; wan-
dmeubel ’.50,-; opbergmeubel
voor stereo/platen ’.50,-; vaste
vloerbedekking, 2 jr. oud; sche-
merlampjes; huish. spulletjes
etc. Alleen dinsdagavond vanaf
6.30 pm.: Gaitoweg 2. Tel.:
79741.

SLOT BAGONÜ Toyota Starlet
'83, als nieuw, vraagprijs
NA’.6.500,-. Tel: 623898.

GITARA SPANO. Kaya Dodo
Palm 56. Tel.: 77897.

4COMPLETEDUIKSETS. Info.
tel.: 84414.

PORCHE SALE: 1 televisie
’.350,-; 1 airko ’.350,-, 120V; 1
kashi ’.50,-, vinyl; 1 stofzuiger
’.50,-; 1 spiker ’.35,-; 1 tape pa
auto ’.90,-; 1 tapijt ’.80,-. Seroe
Loraweg 196.

COMPUTER APPLE He óf lic.
Yama tel.:625507 lagabo oferta.

GEMEUBILEERD TUINHUIS-
JE, p/maand ’.450,-, exclusief
water,electra. Inl.: 79300/78714
na 5 uur.

APPARTEMENT VOOR Ne'd.
verpleegkundige (vrl.) in goede
buurt. Tel: 671574.

TABUSKA vn kaspa hürkv dos
kamber den bon bario, te kv
’.500,- pa luna. Tel: 663024 óf
77351.

GOED TEHUISgezochtvoor mi-
ni-poedel van 8 maanden oud.
Doormanweg 22. Tel.: 77944.

_^fc___T_^—^——— i —
CHEVROLET MALIBU Classic
Stationwagon 1981, geschikt
voor directie-/ familie-/
transport- wagen. Bel 31640.

VRIESKAST GENERAL
Electric, 16 kubieke voet, nau-
welijks gebruikt. Tel: 22044 na
6 uur 's avonds.
TANDY 1000 EX mefcolor mo-
nitor, second diskdrive, prog-
ramma's met printer, ’.1.950,-,
zonder ’.1.500,-. Tel.: 41310.

1 FORD TRUCK, model F250
stake body, kla pa entrega. Pa
mas informashon tel.: 23821/
25644.

DAME MET ervaring in huis-
houdelijk werk zoekt werk in
Oranjestad voor 3 halve dagen.
Tel.: 32191.

TUSSEN 28 MAART en 9 april
willen we graag voor een aantal
dagen ons huis (3 sl.k.) ruilen
met een huis op Aruba of Bonai-
re. Auto inbegrepen. Tel.:
676837(Curacao).

Ladies Boutique

l# \\
-.——__ _""-."— — -^ vf STICHTINGPLEEGGEZBNNENCENTRALE É" CURACAO

Kaya Kiwa 33- telefoon 77408
I De pleeggezinnencentrale doeteen dringende oproep voor I

I OPVANG VAN Ij 2 jongensin de leeftijd 14 en 15 jaaren |j 3 meisjes in de leeftijd 14,15en 16 jaar j
Indien U plaats voor hun heeft, gelievekontakt op te nemen met

I telefoonnummer77408. |
\—— — __■.— '
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CLIMACARS

Aüm_ICONDIT_NING
«erst IA - Tel. 672059 Rosa

_«tlll»tl*«»M«Wi»W>IIMlllllll»WWl_«tl»>l««WIWI>t«*«>WW»WMM>»MMNMIMIIIIII<M»W*llllllllll

l /iJH|" Een leuke gezonde hond vindt Uin het die-A yQÊ renasiel Parera! Ze zijn er in alle maten en {
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GEVRAAGD "^Gediplomeerde
bejaardenverzorgster I
die tevens

licht huishoudelijk
werk

kan verrichten.
Telefoon 674653 né 19uur J

Wij zoeken voor onze bouti-
que een vlotte representa-
tieve

VERKOOPSTER
die leiding kan geven in de
zaak bij afwezigheid van de
eigenares.
Min. H.A.V.0.-opleiding.
Ouder dan 25 jaar.

Brieven ondernr. 10 aan het
buro van dit blad, Curasao.

f EELSKIN
Hetfijnste leer,eleganten uniek. Tas-
sen, schoenen, riemen, portemon-
nees, lippenstifthouders, ceintuurs,
fantasiesieradenen anderekado arti-
kelen.
Üfmaaf' "EXCLUSIVE
%m\ SAMCO"
'J2^ys4. Andres Belloweg 39

B|\ OPEN: Vanaf
R^aSSaw. 5 uur's middags
.JvLZ _J) Zaterdag vanaf
vS^^S: 09.30uur.

>^ Te1:79759 {^

Organisatie zoekt
RUIME WONING of GEBOUW

TE HUUR
aan deGosieweg, Winston Churchillweg of omgeving.

L Tel.: 44510-43683 tijdenskantooruren.

TE KOOP AANGEBODEN *^k
REPRESENTATIEF WOONHUIS I

aan de Meeuwweg nr. 1 (Damacor)
Voor informatie telefoon nr.79293 na 5 uur 'smiddags.

TEKOOP
PERCEEL GROND

± 1000 m 2gelegen in het 2* district van Curacao op Jan
Thiel.

Voorinformatie:
phone no. 79293 na 5 uur 's middags.

FRANS VOOR BEGINNERS
AANVANG 29 MAART 7 UUR

LEM PUNDA
De Castro Building 12- Tel.: 612640 tussen 4-8 uur.

// I
/r Weekly Sailing From

Am MIAMI
.flj Please contact:

AT*— Caribbean Cargo Services N.V.
te1.:672588/671566 fax.: 674366

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

* Donderdag 24 maart 1988
vanaf 09.00 t/m 14.00uur

* Gedeelte Sta.Rosaweg (tussen Bellisimaweg enKaya Drs. Oy
Sprock),gedeeltevan Engelenweg (vanaf Sta.Rosaweg totvan
Staverenweg), gedeeltevan Staverenweg (t.h.v. van Engelen-
weg),Kaya ToniKunchi, Kaya Douwe Zalm, Kaya John Menge,
Kaya Prof. Enrique Ecker, Kaya Papachi Sutherland,Kaya Yay
Romer en Kaya Drs. Oy Sprock.

* Vanaf 09.00t/m 16.00 uur
* Gedeelte Bellisimaweg (vanaf perceel nr.21 t/m30)en Begoni-

aweg.

S@SKODEL.A.SK

I PAKKETTEN NAAR NEDERLAND
I NU:# IN PRIJS VERLAAGD

" MEER SERVICE

""""" AIEROCARGO
" nu: vanaf fls 3.15 perkilo (minimum prijs fls 40.-per pakket).

" Inklusief verzekering.

" aflevering aan huls In Nederland: fls 20.-per zending.

" Aanleveren: AEROCARGO N.V., luchthaven.

" Standaard dozen verkrijgbaar: è f 6.50 en f 4.50 per stuk.
CURACAO: Te1.82244, tst. 56 en 24

ELMER LIBERIA ARUBA: Te1.22470
SHIRLEY MILLERSON RUDY RODRIQUEZ J

if /ANTHONY VEDER GROUP N.v\
is een opCuracao (N.A.) gevestigde hol-
dingmaatschappij meteen aantalbpde Nederlandse
Antillen gevestigdewerkmaatschappijen,welke zich
ondermeer bezighouden met rederij-, cargadoors-,
autoverhuur-, trust- en assurantieactiviteiten.

Zij zoektopkorte termijn een

ASSISTENT I
ADMINISTRATEUR
alsplv. hoofd van de Administratie

de werkzaamheden zullen o.a. bestaan uit het ver-
zorgen van diverse deeladministraties, het opzetten
van analyses benevens hetverlenenvan assistentie I
bij het opstellen van maand-, kwartaal- en jaar-
verslagen.

Vereisten:— Minimaal diploma Moderne BedrlJfs Admini-
stratie

t— Enige jarenervaring metgrote administraties ■— Bij voorkeurkennisvan automatisering— Goede kennisvan deEngelsetaai inwoorden
_a geschrift

tTTPÏt Wij bieden een prettige werkkring met goede
-ff^rA, vooruitzichtenen goedearbeidsvoorwaarden.

Schriftelijke sollicitaties welke vergezeld die-
Ju. nen te gaan van een curriculum vitae kunnen

■l ~**°" "*" \ gerichtworden aan: /M
\De directie van Anthony Veder Group N.V. /kW\ Postbus 3677, Curacao. lM

(Foundation for Academie andVocationalEducation) ■»

L. B. ScottRoad, St. Peters
P. O. Box 299, Philipsburg, St. Maarten

The Board of theSt. Maarten Academy(an English Secon-
dary School) has vacancies for the following teachers for
the academic year 1988/1989:-

Full-time positions:
One History Teacher
One Computer ScienceTeacher
One Spanish/French LanguageTeacher
One English Language Teacher
One Mathematics/Chemistry Teacher
OnePhysical Education Teacher

Part-time positions:
One Typing/Office Procedures Teacher
One Computer/MathematicsTeacher
One Accounts Teacher
One Dutch Language Teacher
One Greography/HistoryTeacher

Applicants must hold at least a Bachelor's Degree in the
subjectarea aswell as aDiploma/Certificate in Education.
Applicants should forward on orbefore April 15th, 1988

(I) a letterof application
(II) a curriculum vitae
(III) copiesofcertificates and transcripts
(IV) namesofreferences.

and should be addressed to:-
Mrs. JosianneFleming
Educational Advisor
Board of the St. Maarten Academy
P.O. Box 299
Philipsburg
St. Maarten.S . ■/*

\iy^c ptH op*o*3B

\m*mVV^9\S,*&* _

sPe°^esWn9l\o* n xapPeP^9'
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AGENDA

BONAIRE
POLITIE: 8000BRANDWEER: 8222TAXICENTRALE: 88«HOSPITAAL:8900

"-ANDFlLiteLagoenimaandagt/mvrijdagvan 07.00-16.00 uur; zaterdag 08.00-12.00u"r; zondag gestoten.

pfENBARE BIBLIOTHEEK(openingstijdenvoor hetpubliek)
baandag en donderdagvan 14.00-18.00"ur; dinsdag en vrijdag van 08.00-12.00/

uur;zaterdag van 10.00-12.00uur)
'°PeningBtydenvoor lezers)
*°ensdag van 14.00-19.00uur.

POSTSLUITING: maandag t/m vrijdag*?"9etekende stukken 15.45 uur; gewone«"uwen 16.30uur.

SERVICE CLUBS
g*anis: donderdagavond 19.30uur -Hotel

informatieE. Felipa,tel.: 8546/8238.nound Table: elke tweede maandag -«wrtcentru mTerra Corra."«ary: woensdag 12.00uur-HotelBonaire.
BE&TUURSKANTOOR EN BEVOLKING:JJjjW-12.00/14.00-15.30uur loketten geo-

WUZIEKBIBLIOTHEEK: voor bezichtigingJ*"*i gelieve contact opte nemen met de
"**Rudy Bedacht, Noord Nikiboko 194.

(Weg naar Willemstoren)
SSP^^OPvrijdagvan20.00-24.00uur; za-"TCag van 12.00-24.00uur.

SPREEKUUR (gezaghebber): elke donder-
dag van 09.00-11.00 uur op het Be-
«uurskantoor, Kralendijk; laatste donder-
dag van de maand van 10.00-12.00uur te

KOKOLISHI (tel.: 8198): verzameling Bo-aireaanse schelpen en koraal; open van
"nsc«g t/m vrijdag van 10.00-12.30uur -Nikiboko Zuid 3.

" openingstijden slachthuis maan-«9l/m woensdagvan07.00-12.00/13.00--d-OO uur en donderdag en vrijdag van1.00/11.30-14.30uur.

KERKDIENSTEN
*»* BernarduskerkKralendijk:
JJ^elilks 18.45 uur;zondag 08.30en 19.00

riL°_Ü,?otokerk Antriol:Jjagelijks 19.30 uur;zondag09.00 en 18.00

Ludo^coskerkRincon:
ookzondag, 19.30uur.

doorgevenSECS!" a< Wong- *■. Smg' Kaya

Uitbreiding
Madurobank

KRALENDIJK — Zoals al
"«""d aangekondigd bij het

bestaan van Maduro
zal k riels Bank °P Bonai1*»*" het gebouw moeten wor-*ö aangepast aan de grote

.**et enkele jaren geleden
nieuw gebouwde bankgebouw

naarachterentoewordenuit-spreid. De officiële start van deJjrtbreidingzal worden gegeven
Goor gedeputeerde Ramoncito
«ooi die de symbolische hande-
,lng van deeerste werkzaamhe-
den zal verrichten. Dat gebeurt
J»P vrijdag 25 maart om vijf uur

in een kleine kringvan genodigden.
*****— Het verrassende voor-

jï*1 tot fusie van de Franse partijen
en de PR wordtinParijs gezien

v» 8
6en P.BinKrechts onder leiding

te Chirac samen te bren-
| n- Zo zou Chirac zijn concurrentkunnen uitschakelen. Het te-

ntdevrees voor een terugkeervan
,**ialisten voor een 2e zeveiyarig
Residents- mandaat.

SINTEUSTATIUS- In de
week van 7 tot en met 11 maart
werdin hetCommunity Centreop
StEustatius het vervolg van de
communicatie- cursus "Statia on
the Bright Side" gegeven door
twee professionele trainers van
Curacao, Billy Hoogenbergen
(hoofd van hetTrainings- depar-
tement van Curagao) en Henry
Pietersz(psycholoog entherapeut
van deSchooladvies- dienst-Se-
dukal). Deze workshop, die door
Sede Statia is gesponsord, werd
mogelijk gemaakt doorde mede-
werkingvan decentraleregering,
het departement van Onderwijs
in StMaarten. DebbieBrown, vi-
ce- president of Sede Statia en
Leslie Roosberg coördineerden
hetheleproject, terwijl Sede An-
tia het financierde. Assistent-
trainers waren JaneBuncamper
(dept. van Onderwijs, St Maar-
ten); Nora Sneek-Gibbs (Perso-
neels-zakenStEustatius);Leslie
Roosberg (Kodela, Elektriciteits-
bedrijfvan Curagao). Alle
jeugdleiders van de verschillen-
de organisaties op St Estatius,
een aantal onderwijzers en lei-dersfsters) van andere organisa-
ties hebbeneenprofessioneletrai-nig in communicatieve vaardig-
heden gevolgd. De cursus werd
afgesloten met deuitreiking van
een "Certificate of ac-
complishment incommunication
and reality therapy". Na afloop
werdaandeherenHoogenbergen
en Pietersz en de assisten- trai-
nerseen aandenken aangeboden

Duits cruiseschip

Europa
op bezoek

KRALENDIJK—Maandag
28 maart zal het in 1982 van
stapel gelopen onder de Duit-
se vlag varende Europa van
deHapagLloyd Bonaire aan-
doen.

Het is de eerste maal dat dit
schip aan depier vanKralendijk
zal afmeren. Het ruim 33.000
bruto ton metende schip is twee-
honderd meter lang en is ge-
schikt voor zeshonderd passa-
giers en even zoveel beman-
ningsleden. Het schip wordt op
Bonaire afgehandeld door Kra-
lendijk Trading Company Ltd.
Aangezien het de eerste maal is
dathetschip afmeertopBonaire,
zal gezaghebber mr George Soli-
ana een aandenken aanbieden
aan de gezagvoerder van het
schip.

EXPERIMENTEN
Zo gaf de heer J.La Cruz

een bijzonder boeiende ui-
teenzetting over onder ande-
re lawaai in het arbeidsmi-
lieu, en dr J. Maria belichtte
het medisch aspect, waarna
de directeur van de mu-
ziekschool van het Cultureel
CentrumCuragao, Edsel Pro-
vence, het vraagstuk be-
lichtte vanuit het standpunt
van deberoeps- muziek-peda-
goog. Zowel prof. Bedacht als
de heer Provence lieteü het
publiek deelnemen aan audi-
tieve experimenten, waar-
door hetgeen zij betoogden
meerreliëfkreeg, en inzekere

zin het effect sorteerde van
"aanschouwelijkheid" van
het auditiefprobleem.

Prof. Bedacht legdedeaan-
wezigen de resultaten Voor
van opinie- peilingen die hij
recentelyk verrichtte aan de
staatsuniversiteit van Pana-
ma, tijdens een seminar van
devakbondscentrale SSK op
Curagao, en op het jeugdcon-
servatorium in Caracas. In
Panama antwoordde90%van
de geënquêteerden dat leer-
lingenvan debasisschool ver-
plicht audiologisch moeten
wordenonderzocht. Op Cura-
gao zei 17% van de onder-
vraagden ditwenselijk te
achten, maar bovendien gaf
76% op, datzulks reeds op de
kleuterschool dient te ge-
schieden. Op Curagao was
80% van de geënquêteerden
vóór audiologisch onderzoek
van de scholieren van ba-
sisscholen.

Prof. Bedacht hield ook on-
derdeaanwezigenin deUNA
een opinie- onderzoek. Uit de
binnen gekomen antwoord-
formulieren selecteerde hij
een vijftigtal, waarvan hij de
antwoorden procentsgewijs
berekende. Uit deresultaten
is onder meer gebleken, dat
60%van deaanwezigen soms
last heeft van lawaai, terwijl
40% dagelijks te kampen
heeft met vormen van ge-
luid.- hinder.

Van gezinsleden in huis

overvindt 20% last van audi-
tief geweld, en van de buren
30%. Maar het meest wordt
lawaai veroorzaakt door acti-
viteiten van recreatie, zoals
in de inmiddels berucht ge-
worden discotheken, op het
strand, in bars en danszalen
(70%). Indien pedagogische
heropvoedingvanderecrean-
ten niet helpt, zal een in te
stellen audio- politie moeten
worden ingezet diemet de no-
dige wettelijke gestrengheid
optreedt, aldusprof. Bedacht.

Uit deenquêtekan men al-
licht eenwenkvernemen aan
de pers, meent Bedacht: 70%
van deondervraagden zei dat
informatie via de massame-
dia,krant,radio en tv over la-
waai zelden of nooit wordt
verstrekt, terwijl 39% wenst
dat massamedia vaker over
dit probleem moeten voor-
lichten. Een verwachtbare
meerderheid (90%) was van
mening datreeds op dekleu-
terschool audiologisch onder-
zoek dient te geschieden,
waarbij zich 18% aansloot die
pedo- audiologisch onderzoek
wenste op debasisschool.

Prof. Bedacht trekt hieruit
deconclusie, dateen overwel-
digende meerderheid van zo-
wel ouders als leerkrachten
van mening is dat de school-
jeugd vroegtijdig op de ge-
hoor- capaciteiten moet wor-
den getest.De overheid zal op
dit punt van devolksgezond-
heid denodigevoorzieningen
moeten treffen, aldus Be-
dacht.

Wil men echter optimale
resultaten bereiken in de la-
waai- bestrijding, danmoeten
alleorganisaties van zowelde
overheid als particulieren
coördinerend optreden. Hoe
langereen totale aanpak uit-
blijft, hoe meermen oppijnlij-
ke wijze zal worden ge-
confronteerd met de waar-
heid van het spreekwoord:
Wie niet horenwil, moet voe-
len, aldusBedacht.

RUDYBEDACHT

PROBLEMEN BLIJVEN TOT OKTOBER 1988
Commissie van reclame: opbellen geen luxe
Telefonie Rincon is chaos

KRALENDIJK — Zoals be-
kend hebben de bewoners
van Rincon al sedert begin
oktoberproblemen metde te-
lefonische verbinding. Nu is
het probleem groter gewor-
den en de commissie van re-
clame die uit de bewoners is
gevormd, heeft de ontevre-
denheid over een communi-
qué van Landsradio- dienst

(LRD) naarvoren gebracht
Het telefoonverkeer, aldus de

commissie, is een complete cha-
os. Alsdetelefoonheteenkeertje
doet, krijgt men een verkeerd
nummer. Somszelfs iemand van
buiten Bonaire. Bovendien heb-
ben debewoners nuookrekenin-
gengekregenvanafoktoberover
telefoon- verbindingen dieer he-
lemaal niet zijn geweest.Recla-
me daarover bij de LRD heeft
geenzin. De overheid heeft al la-
ten weten, dat deze situatierog

tot oktober 1988 zal gaan duren.
De commissie stelt echter met
nadruk, dattelefoon voor debe-
woners van Rincon geen luxe,
maar gewoon een bittere nood-
zaak is.

De Commissie van Reclame
heeft meer dan honderd handte-
keningen verzameld en aan de
overheid gestuurd met het ver-
zoek desituatie zo spoedig moge-
lijk op te lossen en vooral de on-
rechtvaardig hoge rekeningen
en hetvastrecht niet te innen al-

vorens desituatie weer normaal
is. In geval van noodgevallen
dienter eenconstante aanwezig-
heid van twee politie- agenten op
Rincon tezijn.

Volgens deLRD is de situatie
enigszins verbeterd. De bewo-
nersvanRincon zijn daar echter
geheel niet tevreden mee. De
commissie staat er op dat de
overheid een rechtvaardig be-
leid voert en derhalve geen geld
wil innen van diensten die niet
zijnverricht.

KRALENDIJK - Zondaga-
vond werdrond hetzwembadvan
Bonaire Beach-hotel (BBH) een
groot aantalprijzen uitgereikt
aan dewinnaars vanhetBonaire
Nautical Association (BNA)
tweede internationale vistoer-
nooi. De prijzen werden uitge-
reikt door de sponsors van het
toernooi en alszodanig overhan-
digdeLucille Tilburgvan Bistro
des Amis deprijs uit voor de
grootstebluemarlin(174 lbs) die
werd gevangen door de Venezo-

laanDario Morillo van deMari-
naII (zie foto). In het midden de
voorzittervan deBNA, Raymun-
doSaleh.Deprijs voor degrootste
vis werd uitgereikt doorEsther
Littman van Liftman Jewelers
aanBincho Mansur van deAru-
baanse Iliza, dieeen yellow fin
van 182 lbs binnen haalde. De
prijsuitreiking werd afgesloten
door degedeputeerde van Sport,
Carmo Cecilia, die in drie talen
dedeelnemersbedankte en tevens
uitnodigde voor het komende
jaar.

Bedacht over audio-problematiek

Crimineel gedrag kan best
auditieve oorzaak hebben
KRALENDIJK —"Kinderen die niet goed

horen,kunnen nietgoedle-
ren. En wie niet goed kan
leren, raakt gefrustreerd.
Enwie gefrustreerdraakt,
zoekt wel eens een uitweg
om dit te compenseren.
Compensatie- behoefte
leidthelaas vaak tot crimi-
neelgedrag." Ditzei devan
Bonaire afkomstige audio-
consulent prof. Rudy Be-
dacht tijdens zijn voor-
dracht over lawaai- pro-
blematiek, uitgesprokenin
de universiteit van de Ne-
derlandse Antillen op Cu-
racao. Prof. Bedacht was
daartoe uitgenodigd door
de Curacaose Quota Club,
die een seminar organi-
seerde overhet 1waai- pro-
bleem van individu en sa-
menleving.

In de aula van de universi-
teit waren meer dan vijftig
personen die konden luiste-
ren naar diverse voor-
drachten over vraagstukken,
dieverband houden metaudi-
tieve waarneming. De Cura-
gaose overheid was vertegen-
woordigd door gedeputeerde
Lucille Wout, diehet seminar
opende, en behalve prof. Be-
dacht spraken andere des-
kundigenovergeluidshinder.

BC voldaan overBerlijns bezoek
Bonaire gaat ook
naar Chicago-beurs

KRALENDIJK — De Bo-
naireaanse delegatie be-
staande uit vier vertegen-
woordigers van de overheid
en enige vertegenwoordigers
van deplaatselijkehotels,zyn
afgelopen week terugge-
keerd van een bezoek aan de
internationale toeristen-
beurs te Berlijn.

De delegatiewerd aangevoerd
doordegedeputeerdevan Toeris-
meRamoncito Booi. Van dezyde
vanhetToeristen-bureauwas de
delegatie ook sterk vertegen-
woordigd methethoofd en waar-
nemend hoofd,respectievelijk de
heren Rudy Ellis en Pedro
Tromp.

Volgens gedeputeerde Booi
zijn er tijdens hetbezoek aan de
ITB waardevolle contacten ge-
legd met touroperators, reisa-
genten, duikscholen en reis-
journalisten.De hotels wisten de
oudeklantenkring weertebewe-
gen om naar Bonaire te komen,
terwijl een aantal nieuwe
contracten werd afgesloten.
Meerdanooitwerden door dedi-
verse reisbureaus de Bonaire-
aanse hotels in het programma
voornoemd. Dat gebeurt mo-
menteel in Nederland, Duits-
land, Italië, Oostenrijk,Finland,
Denemarken enEngeland.

Het optimisme van Bonaire,
aldus een EVD-bericht, heeft
een grondige basis en verwacht
wordt, dat de Berlijnse beurs in-
derdaad devruchtenzal gaanaf-

werpen die ervan worden ver-
wacht.

De volgendebeurs diezalwor-
den bezocht door overheid en
particuliere sector is die van
rrix'BB.

Deze beurs lijktopdievanBer-
lijn, maar is kleiner en vindt
plaats in Chicago van 7 tot 11
april. De delegatie is dusnet op
tijd terug. Aan die beurs zullen
alle eilanden van de Antillen
deelnemen met medewerking
van de Europese Gemeenschap
(EG), die deze beursvoor de Ne-
derlandse Antillen en enkele
andere Caribische eilanden ui-
terst belangrijk acht.

In AndesgebiedPeru

Tupac Amarurooft
explosieven-mijn

AYACUCHO — Ongeveer
honderd guerrilla- strijders
hebben een kamp van mijn-
werkers overvallen inhetAn-
des- gebied. De guerrilla- ac-
tie was bedoeld om aan ex-
plosieven tekomen.

Volgens depolitie was heteen
actie van deTupac Amaru-guer-
rilla, welke werd gepleegd op 45
kilometer ten westenvan deAn-
desstadHuancayo. De guerrilla-
strijders overmeesterden de be-
wakers en konden toen al gauw
bij de explosieven- voorraad ko-
men. Met een vrachtwagen
maakte men zich uit devoeten.

>> stockmarket <<

A__ERC_H VXtXi AS PRICES CF MARCH 22,1988.

*e9°n 72 '20 KIM 35 nnAhold 72,90 Mencfca «'m
Cred.lyon. 45,50 Royal Dutch 228*00
Si?_^- ,^'m Unilever 117,00Heinekei 131,00 j^

NEK YORK STOCK BCaMCE

«**«= »■.■ £?2 + .2 » "3 3/4 - 1 1/8American Exp. 26 1/4 - 3/4 47 3/8- 3/8
$?*** I V,l ' Y,l Xtoacn *J. 85 - 1 3/8An.Ttel.» Tel. 28 5/8 - 3/8 McJfesson 31 1/4 - 1/4Aidoo 75 5/8 - 1/2 Merck ( Co. 150 1/4 - 3/4Anheuser B. 31 5/8 - 1/8 Minnesota Mng 63 - 1 5/8Bertcn Dick. 61 1/4 + 3/8 l*_il Cörp. 45 3/8 vmch
Canjbell S. 29 5/8 - 1/2 ttansanto 82 3/4 - 7/8
Chrysler 24 - 3/4 NCR Corp. 61 1/4 - 1/8
Citicorp 19 7/8 - 1/2 Norf.South. 29 3/4 - 1/8
CboaOola 39 3/8 - 5/8 PPG li_us 39 7/8 + 1/8
Diebold 45 3/4 - 5/8 Fhillps Ind. 21 5/8 + 1/8
Digital 83. 11l 3/8 - 1 3/8 Placer D.M 12 7/8 + 1/8
Dn?ont 87 1/2 - 3/4 Northrcp Corp 30 5/8 + V 2East.Kbdak 412/8-11/8 Pac.Flist Fin. 13 - 1/4
Boon 44 1/8 - 1/8 Pfizer 54 5/8 - 5/8
Figgie 'A' 63 1/4 - 1 1/4 ïhelns j^^ 41 - 1 1/2

F^T"6 3 Ï/8 tl6
3/8

H_lip_Sls 93 - 1Fluor 19 1/8 + 3/8 Quaker 47 5/8 - 3/8Genl.Electr. «1/2 + 11/8 MR Nabi*_ 51 - 1 5/1GenlJtotars 72 -1 /8 Sara lee 41 3/4 - 1 1/4Gulf « Wast. 80 3/4 - 1/4 sheU _ ?g 1/2 . J 7/g
Hecla Mng. 13 7/8 - 1/8 Scuttem U. 6 1/2 - 3/8Hilton 89 3/4 + 5/8 Uni?ys 34 . 3/4Hcmastake Mng. 15 3/8 unch Unocal 38 + 3/4
DOT JONES
Industrials 2067,14 - 18,90
Transportation 880'08 + 3 14
HUBS.

CLDSDC MARKET COMENT MARCH 21,1988.
A RECOVER* IN lATE TRADING WAS KEYED TO THE BOM) MARKET ASREPORTS OCNFIIWED IHTI THE SAUDIS HAVE BEEN DISCOUNTING OIL
THE RECOVERY LACKED REAL SUPPORT, HOWEVER, U3AVING THE MARKEISTO CUBE MODERATELY H_ER V7ITH THE EOIA AT 2067 14 CFF 20 23CN DEPRESSED VÖUME CF 128.8 MILLION SHARES.
THE BROADER AND SECCNDARY MARKETS HEU) UP SLKMTLY BETTER THANTHE BLUE CHIPS.

gpfl MAMJttO & CUIUEI/S BANK NX
£*& INVESTMENT DEPARTMENT
«s^?i For further information call
-^Ë^l 1 tel. 612511/612991/6122941 V '
Koersen Centrale Bank

NOTERINGE. CENTRALEBANK VAN DE NEDERLANDSEAN-
TILLEN GELDIG OP DINSDAG 22 MAART 1988EN TOT NA-
DER ORDER:

USDOLlflfl 1.77 1.78 1.80
CfINDOLWfi 1.405 1.425 1.445
PNDST€RUNG 3.185 3.24 3.30
N€DGLD 92.99 93.71 94.51
BOUVfIR — — —ZW FRANCS 126.70 127.42 12822
FRFfIfINCS 29.64 30.74 3144DU_S€MRfIK 104.50 105.30 10610SUfIGID — 100.07 10259ITUR6 1.10 1.40 146flfiftOfilN 98.00 100.00 10020KOERSEN VAN DE OBLIGATIELENINGEN VAN DE NEDER-LANDSE ANTILLEN UITGEGEVEN DOOR HET DEPARTE-MENTVAN riNANCIEN EN GELDIGVANAF HEDEN22 MAART1988EN TOT NADERORDER.
9.75% 08UG.TI€l€_l_G€_f€R 85/89 995611 °Ó O^GAT_L€_lNG€_P€fi 86/90 103.8112 % OBUG_T_l€_l_G€_P€_ 88/92 . 10383I_Ür 5 °BuefITI€L€NING€NP€R 1988 100J0]£2__L OBUGfIT|€L€_ING€N 1986P€fl 1990 100.07r\\tl S__£"EVE RENDEMENT OPALLE OBLIGATIELENIN-GEN BEDRAAGT 10.21%.
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HOOFDSTAD VERLAMD DOOR STAKING
Panameseoppositie en Washington eensgezind:

Aftreden op termijn van
Noriega niet acceptabel
PANAMASTAD — Op de

dag dat de Panamese hoofd-
stadverlamd was dooreen al-
gemene staking heeft Pana-
ma's sterke man voor het
eerst in het openbaar zijn af-
treden aan deordegesteld als
commandant van de
strijdkrachten. Hij wil aftre-
den voor de volgend jaar te
houden verkiezingen onder
hetvoorbehoud datereen na-
tionale dialoog tot stand
komt. Zyn voorstel is onmid-
dellijk van de hand gewezen
door deoppositie èn de Vere-
nigde Staten. Panamastad
lag ermaandagmorgenverla-
ten by als gevolg van de sta-
king waartoe was opgeroe-
pen door de Nationale bur-
ger- kruistocht. In het han-
dels- centrum van Panamas-
tad bleven de meeste zaken
dicht. Overal werd gepa-
trouilleerd doormilitairen in
gevechtstenue. Hetopenbare
vervoer was wat bussen en
taxies betrof normaal. Het
passagiers- aanbod was
echter gering.

Generaal Noriega die in feite
aan detouwtjestrekt inPanama
deedzijn aanbod om afte treden
via defungerendepresident Ma-
nuel Solis Parma. Hij geeft zijn
woord als officier dat hij zijn
functie neerlegt op een geschikt
ogenblik, maar zeker voor het
verkiezings- proces, zo betoogde
Solis Parma. De dialoog moet
een oplossing brengen voor de
economische en politieke crisis
waarin het land zichnu bevindt.
President Solis Parma verpakte
de boodschap in talrijke compli-
menten voor de generaal en
diens"nobele daad". SolisParma
had slechts bitterekritiek over
voor dehouding van de Verenig-
deStaten.

ONAANVAARDBAAR
De Panamese oppositie rea-

geerde zeer snel op het aanbod.
Men wees dit af. Het enige posi-
tievevindtmen dathettot Norie-
ga is doorgedrongen dathijmoet
vertrekken. Over een dialoog
met hem of Solis Parma denkt
men niet. Men vond dat de sta-
kingsactie met verdubbelde
kracht moetworden voortgezet.

In Washington vond men het
aanbod van Noriega "volkomen
onaanvaardbaar". Men eist het
onmiddellijke vertrek van No-
riega. Het aanbod deed men af
als eem manoeuvre om derege-
ring van SolisParma een wettig
karakter te geven. De VS erken-
nen namelijk Solis Parma niet

alspresidenten deoppositie doet
ditevenmin.

Veeloverheidsbureausfuncti-
oneerdenmaandag nietgoedom-
dat men slechtbemand was. Dit
ondanks het feit dat deregering
gedreigd had met ontslag voor
het geval men aan de staking
deelnam. Opvallend was dit-
maal dat ook dekleine winkels
en bazars dichtbleven. In het
verleden namen deze kleine on-
dernemersnietdeelaan deacties
tegen de regering, hoewel de
grotere zaken dat wel deden.
"We geven Noriega een teken.
We hopen dathij het begrijpt", zo
verklaarde een derkleine zaken-
mensen.

ROL INTOEKOMST
Bij deKruistochtkoestert men

ondanks alles dehoop dat Norie-
ga alsnogzijn biezen zalpakken.
De komende dagen zijn van cru-
ciaal belang, zo meent Aurelio
Barria, een van de leiders van de
Kruistocht waarin alles wat te-
gen Noriega is zich heeft vere-
nigd. Hij meende datde staking
echt wel zin heeft.

Hij onthulde dat Noriega tij-
denshet overlegmet deoppositie
verleden week had aangedron-
gen op het zoeken naar een "Pa-
namese oplossing". Dit hield vol-
gens Noriega in dathij en zijnle-
ger in de toekomstige constella-
tie een rol toebedeeld kregen.
Daarop wilde deKruistocht niet
ingaan. We hebben verder niets
met hem te onderhandelen, al-
dus Barria. "Het enige wat hij
moet doen is inrukken".

ALGEMEENBELANG
Door het aartsbisdom Pana-

mastad werdeen verklaring uit-
gegeven waarin weliswaar No-
riega niet werd veroordeeld
maar waarinwel staat datdeka-
tholieken er goed aan doen te
bidden opdatdegenendiemet ge-
zag bekleed zijn dit ten uitvoer
brengen in het belang van allen
en niet alleen in hun eigen be-
lang. De verklaring was gete-
kend door aartsbisschop Marcos
C. McGrath en zijn hulp-
bisschoppen.

Eerder had de aartsbisschop
metevenzoveelwoordenaan No-
riega gevraagd om terug te tre-
den in het algemeen belang. Bij
die gelegenheid had de aarts-
bisschopookaangedrongen opde
terugkeer naar de democratie
met aanhet hoofdeen grondwet-
telijkeregering.

ACTIE INBALBOA
Ook in de havenstad Balboa

werd gestaakt. Daar ziin de ha-

venarbeiders al enige tijd in sta-
king omdat zij hun salaris niet
volledig uitbetaaldkregen. Vele
winkels en bedrijven bleven er
maandag dicht. De verzekering
werd gegeven dat dehavenarbei-
ders hun staking zouden voort-
zetten tot het bittere einde.

Minister Mungraop jaarvergaderingBID

Suriname heeft noodhulp van
145 miljoen dollar nodig

CARACAS — De bevolking
van Surinameheeft hoge ver-
wachtingen nu dedemocratie
is teruggekeerd. Om te voor-
komen dat onder een demo-
cratisch bewind de le-
vensstandaard verder om-
laag gaat en er weer onrust
onder de bevolking ontstaat
heeft Suriname 120 tot 145
miljoen dollaraan noodhulp
nodig.Ditheeft deSurinaam-
se minister van Financien,
Soebhas Mungra, gezegd in
Caracas. De minister woont
daar de jaarvergadering bij
van de inter- Amerikaanse
ontwikkelingsbank (BID).

Sinds Nederland zijn ontwik-
kelingshulp in 1982 heeft stop-
gezet is de economie vanSurina-
me achteruit gegaan. Als er niet
op korte termijn hulp wordt ge-
gevendreigt ereen tekortaan de
belangrijkste levensmiddelen.
"De mensen hebben de laatste
vijfjaar veel geleden en de ver-
wachtingen dat de democratie
voordeel zal brengen zijn hoog-
gespannen", verklaarde
Mungra.

Volgens de minister is de
werkloosheid toegenomen van
negentien procent in 1982tot 34
procent in 1987.De fabrieken in
Suriname draaien op maar de
helftvan hun capaciteit en maar
een opde tien bussen in het land
rijdt ook werkelijk, zo betoogde
Mungra.

Volgens de statistiekenvan de
BID had het landin 1982 met te-
gende3000 dollarhethoogste in-
komen per hoofd van de bevol-
king van de landen van Zuida-
merika. Mungra verklaarde dat
het inkomen perhoofdvan debe-
volkingop het ogenblik3000 Su-
rinaamse gulden bedraagt. Te-
gen deofficiële koers is dat 1680
dollar en tegen de koers op de
zwarte markt 428 dollar. In Ne-
delandseguldensis het ongeveer
3150 gulden.

Mungrazal dezeweekinCara-

Cas overleg plegen met minister
Bukmanvan Ontwikkelings- sa-
menwerking. Aanstaande zon-
dag begint minister Van den
Broek van Buitenlandse zaken
een bezoek aan Suriname. Ne-
derland is bereid de ontwikke-
lingshulp te hervatten als het
land werkelijk is teruggekeerd
naar dedemocratieen deinvloed
van het leger sterk is terugge-
drongen.

Guatemalanen
in Mexico willen
terug naar huis

CAMPECHE — Ongeveer
tweehonderd Guatemalanen
die in Mexicaansevluchtelin-
gen- kampen zijn onderge-
bracht hebben het verzoek
!;edaan om naar hun vader-
and terug te kunnen keren.

Zo meldde het dagblad Ex-
celsor.

Dit in de Mexicaanse hoofd-
stad verschijnende dagblad
meldde datonlangs 92 Guatema-
laanse gezinnen naar hun land
zijn teruggekeerd. Deze groep
bestond uit 485 personen. Daar-
bijmaakt mengebruikvan defa-
ciliteiten welke aan Guatema-
laanse vluchtelingen worden
aangeboden als zij naar Guate-
mala terugkeren. In devoorbije
jaren heeft de Mexicaanse rege-
ring uitveiligheids- overwegin-
gen zon 46.000 Guatemalaanse
vluchtingen overgebracht naar
het Mexicaanse binnenland. Zij
werden toen gelegerd in Cam-
peche.

In Mexico is men de mening
toegedaan dat het onder de hui-
dige omstandigheden niet nodig
is dat men als Guatemalaan
naar het buitenland uitwijkt.
Sinds verleden jaar namelijk
kent ook Guatemala een demo-
cratie.

PROMOTIES
Na een korte maar krachtige

zuiverings- operatie in de ge-
lederen van de strijdkrachten
kwamen er maandag promoties
afvan kaderleden. Hiervanpro-
fiteerden aanhangersvan Norie-
ga. Niet minder dan 104
manschappen die tot deze cate-
gorie behoren kregen bevorde-
ring. Deze warennodig om vaca-
tures op tevullen.

'waarschuwing
De commandant van de
marinebasis Parera maakt be-
kend dat er op, 23 maart 1988
van 07.00 uur tot 13.20 uur
schietoefeningen worden ge-
houden op deschietbaan Hato.

Maximum verheffing
±5000ft.
Onveilig zeegebied
± 4000 meter uit de kust. I

s^ I integrated management and design
project management consultants

Ten behoeve van één van onze opdrachtgevers zoekenwij
een

DIREKTEUR
vooreen opkorte termijnoptestarten lokaaluitzendbureau.
Functievereisten:
* 5 - 10 jaarervaring in het uitzendwezen waarvan,
* 3- 5 jaarervaring, minimaal op het nivovanfiliaalma-

nager
* leeftijd 30-40 jaar
* bij voorkeur HBO-opleidingof gelijkwaardig
* goede contactuele eigenschappen
* leidinggevende capaciteiten
* in staat zijn een uitzendbureau op te starten
* in staatzijn om in2a 3 jaaralleknow*how betreffende

het uitzendwezen te kunnen overdragen aan een lo-
kale counterpart

* talenkennis Nederlandsen Engelsvereistenbijvoor-
keur tevens Spaans en/of Papiaments.

Sollicitatieskunt U richten aan Integrated Management &
Design t.a.v. de heer drs. J.Kibbelaar, deRuyterkade 53,
Alhier.

V . ✓

<~ BOTICA CURACAO '
Gevraagd voor spoedige indiensttreding

SECRETARESSE
Vereisten: * Leeftijd 30 jaarof ouder

* Type-diploma
*Representatief voorkomen.

De kandidaat moetbereidzijn omtevens administratieve taken te
vervullen.
Schriftelijke sollicitatiesvoorzien van curriculumvitaevoor 24/3/
1988te richten aan P.0.8. 2036, Willemstad, Curagao.
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\^ I integrated management and design
project management consultants

Tenbehoeve van één van onze opdrachtgevers zoeken wij
een

OFFICE MANAGER
voor een op korte termijn op te starten uitzendbureau.
Functievereisten:
* bij voorkeur met HBO-opleiding of gelijkwaardig
* ervaring in het uitzendwezen
* ervaring ophet gebiedvanarbeidsbemiddeling, wer-

ving en selectie
* leeftijd 30-40 jaar
* leidinggevende capaciteiten
* goede contactuele eigenschappen
* bij voorkeur kennis betreffende automatisering van

administratieveprocessen
* talenkennis NederlandsenEngels vereisten bijvoor-

keur tevens Spaans en/of Papiaments.

Sollicitaties kunt U richten aan Integrated Management &
Design t.a.v. de Heer drs. J.Kibbelaar, deRuyterkade 53,
Alhier.
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$$$ DEPARTEMENT VAN HANDEL, INDUSTRIE
JVJ EN WERKGELEGENHEID«o. MEDICIJNEN

Maximum prijzen eilandgebieden BONAIRE en CURACAO, ingaande 22 maart
fab./merk kleinhandel consument

Insulin ActrapidU-100 NOVO ’.12.60 ’.15.75 +0.1010CC
Voor informatie betreffende hoogst toelaatbare prijzen, gelievetetf. 613297op te
bellen- De Ministervan Handel, Industrie

en Werkgelegenheid.
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