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Nieuws in vogelvlucht

KHARTOUM — Een meningitis-
jjPKlemiein Sudan heeftal aan bijna
d°o mensen het leven gekost. Dui-
ddenmensen zijnergziek.De ziek-e grijpt snel om zich heen.
bymptoom van de ziekte isnekkramp.

NEWDELHI — Bijna 40% van de
van India werd in 87

j
acntoffer van natuur- rampen. De

Indische Kamers van Koophandel
het aantal slachtoffers op

ddB miljoen.

LONDEN—Engeland gaat nietin
j!Peen eventueel OPEC- voorstel om

te nemen aan de beperking van
~e olie-productie om zo de prijzen op

vijzelen. Londen weigert met de
jj'Pecsamen te werken en is evenals
jjeVSerggesteld op het vrijemarkt-
°eginsel. Engeland is de grootste
v*°ordzee- olieproducent met eenaag-productievan 2,5miljoenvaten.

, BELGRADO — Ruim 50 ontwik-kelings- landen hebben afspraken
om de onderlinge handelte

door elkaarlagere tarie-
_eo en andere voordelen te gunnen.utWerd omschreven als een GATTvoor deDerde wereld. GATT- Alge-mene overeenkomst inzake handel
?n tarieven -geldt als een soort!Jandboek op hetgebied van de vrije
pndel dat in 1947 door Westerse
lat»den werd opgericht.

JERUZALEM—IsraeI overweegt
?aatregelentegenPalestijnenuitde
|j* aZastrook die in het buitenland
v^'ken als gastarbeiders, zoals een
"^tische beperking van het aantal

,eis- vergunningen, aldus deJeru-
*a'em Post. Een Palestijnse (70) isverleden na het inademen van
ffaangasbijeen botsingtussen Israe-'lBche soldatenen demonstranten indeGazastrpok. Een VN-functionaris

datIsrael giftiggas gebruiktte-
genbetogers.

NEW YORK — Het VS- handels-
hkort is in februari opgelopen tot
HB3 miljard dollar.Dit is 1,39 mil-
jl^dmeer dan het tekortvan januari,
"e dollar steeg vanmorgenweer iets,n Amsterdam met een midden-
Koers van 1,8975 gulden tegen een
Jl'otkoersvan 1,8950 woensdag.Wall
treet beperkte hetverlies. De Dow

?°nes index daalde met 2,98 punten** 2107,10.

NEWYORK—HetVS-besluitom
Vkt vertegenwoordiging bij de

N te sluiten zou tot vernietiging
Pi n^e kunnen leiden, aldusLO- advocaten in stukken voor de[echter. Het VS- besluit namelijk
ast de geest en de doelstelling derjNaan. Voor defederale rechter in
J.ewYork ligtdeeisvan Justitie-mi-
sterMeese om het sluitings- bevel* bekrachtigen.
SEATTLE — Bestuursleden van

f^ing hebben beloofd alle defecten
f 'aten herstellen die klanten on-

signaleerdenin de747-en 767-
-r^stellen. Van minstens 4 klanten
*als AA kwamen klachten binnen
"erhetcontrole- systeem.

NAIROBI — lATA- algemeen di-
Eser bepleitte een "speciale

rj^i- terrorisme- brigadevoor de be-
ddingvanvliegtuig-kapingen. Er

JJJj[verder een internationaal ge-
moetenkomen voor de he-

chting van hen die illegale acties
„gen de burger- luchtvaart hebben
Gepleegd.

BAGHDAD — Iraq vuurde
woensdagmiddag zijn 150eraket op
'ranafen wel opTeheran; 120 waren
"P de Iraanse hoofdstad gericht.Een
"?n°-e van de Golf- oorlog is niet in
'lcb-t. Iran wilnietdateen staakthet
jj^envan de VN als hefboom kanrenen om deIraakse regering te red-
ge^,aldus Irans onder- ministervan
u'tenlandse zaken Larijani na te-

van een gesprek metde VN.

j,MOSKOU — De VS- zakenman, animer die al tientallen jaren za-en doet met Moskou ondertekende
i°ensdag een overeenkomstvoor de
°°uwvan 2 plastic- fabrieken. Ham-Der leidtOccidentalPetroleum.

PEKING —In China zyn voor het
erst sinds de communistischeMachtsovernamein 19492 journalis-

ten wegens smaad veroordeeld tot
?en w. etc en tijdelijkverlies van hun
■ rechten. Journalistiekwerk
J1Chinawordtin geenenkelopzicht
*ereglementeerd. Een wet die

echten en plichten moest vastleg-
denis al jarenlangin bewerking.

ALGIERS—De dalingvan deolie-P?}JB is een zegen geweestvoor Alge-e. aldus dedirecteurBaka vanEx-
Port- bevordering van Algerije. Toch

meer dan 80 % van deAlge-
export uitolie uit gas.

NIET METZEKERHEID
HogePanamese officierenver-

gezelden de Amerikaanse offi-
cieren naar het toneel van de
schietpartij. De volgende mor-
genkamden Amerikaanse mari-
niers het oerwoud- gebied rond
de tank farm Arraijan uit. Een
dag eerder deedzich een soortge-
lijk incident voor.Toe^ schoot
per ongeluk een der op wacht
staande Amerikaanse soldaten
een landgenoot doodtoen men op
een indringer schoot, die het
vuur beantwoordde.

De Amerikaanse ministervan
Defensie Frank Carlucci zei
woensdag dat naar het tweede
incidenteenonderzoekwordt in-
gesteld. Hij zei dat er geen on-
middellijke aanwijzingen in de
richting van aanhangers van
Noriega waren. Volgens dezebe-
windsman zijn "er af en toe in-
dringers geweest. In ditstadium
kunnen we niet met zekerheid
zeggen" dathetwerkvan deaan-
hang van Noriega is geweest.

GOED MET SHULTZ
Minister Carlucci sprak tegen

dater tussen hem en zijn collega
van Buitenlandse zaken George
Shultz verschil van mening be-
staatover hetbeleid ten aanzien
vanPanama. Hijzei datShulz en
hij "het volkomen eens met el-
kaar zijn. Afen toehebben kabi-
nets- ledenverschillende menin-
gen, maar datbetekent niet dat
men botst. Zonder op dit stuk
commentaar te willen geven
moet ik toch zeggen dat George
Shultzen ik eenzeerproductieve
werk- relatie hebben en ik het
prettig werken vind met hem".
Volgens Carlucci is de Panama-
politiek goed op het doel afge-
stemd."Wij escaleren stap voor
stap de pressie op Noriega en
werken daarbij met dePaname-
zen zelfsamen".

In Panama zijn meer dan
elfduizend Amerikaanse mili-

tairen gelegerd. Verleden week
nog stuurde Washington der-
tienhonderd man extra perso-
neel om de Amerikaanse belan-
gen beter te kunnen be-
schermen.

RAMBO-POLITIEK
In het officiële Washington

wordt gesuggereerd dat de in-
dringers leden van dePanamese
Defensie- machtPDF zijn.Daar-
van is Noriega het hoofd. PDF-
woordvoerder majoor Daniel

Delgado Diamante sprak dit
woedend tegen. Volgens hem
zoeken de VS naar een voor-
wendsel om Panama binnen te
vallen.

De dood van de Amerikaanse
militair is volgens de Panamese
majoor gevolg van gebrek aan
professionalisme in het Ameri-
kaanse leger. Hij waarschuwde
ervoor datde Amerikaanse moe-
ders hun zonen in doodskisten
zullenzien terugkeren als presi-
dent Ronald Reagan doorgaat
met zijn Rambo- politiek. "Dit
gebeurt als jesoldaten stuurt op
een missie diezij nietbegrijpen,
naar een land dat zijnietkennen
en datnietvanhen is".

De Panamese voorlichtings-
majoor zei trouwens ook dat er
drie Amerikaanse soldaten bij
dit incident om het leven waren

gekomen. Toen hij daarover aan
de tand werd gevoeld krabbelde
hij terug en zei dat hij dat op
grond van het aantal schoten
had aangenomen. De maandag
omgekomen marinier was een
25- jarige Portoricaanse korpo-
raal. Hij diendebij de Zesde ex-
peditionaire brigade. Honder-
den leden van dezebrigade, eve-
nals deomgekomen Ricardo Vil-
lahermose waren pas een week
eerder in Panama aangekomen
terbeschermingvan dePanama-
kanaalzone.

AMSTERDAM— Iraq gebruiktbij
zijn aanvallen tegen de opstandige
Kurden mosterdgas maar ook ze-
nuwgas, aldus prof. Heyndrickxvan
Gent die oa monsters urine en bloed
van slachtoffers onderzocht. Zo
maakte Artsen zonder grenzen be-
kend.

Voor eerst sinds lange tijd
Parlementair overleg
Nederland en Suriname

GUATEMALASTAD — Su-
rinaamse en Nederlandse
parlements- leden hebben in
de marge van de conferentie
van de IPUin Guatemala"uit-
voerig met elkaar overlegd
over zaken van ge-
meenschappelijk belang".
Dit gebeurde voor het eerst
"sinds zeer lange tyd".

Het initiatieftot deze ontmoe-
tingging uitvan de Nederlandse
delegatie op de bijeenkomst van
de Interparlementaire unie
(IPU), zo maakte delegatie- lei-
derK. G. deVriesbekend. De Su-
rinaamse delegatie stond onder
leiding van Jaggernath
Lachmon. De delegaties beston-
den verder uit de Tweede Ka-
merleden Dijkstal, Hennekam,
Ploeg, Tommei en Zijlstra en de
Assemblee- leden Nooitmeer,
Mungra, Marianen Damburg.

Na afloop verklaarden de bei-
de delegatie- leiders "zeer tevre-
den" te zijn over dit eerste con-
tact. Zij spraken de hoop uit dat
deverbetering in derelaties tus-
sen de beide landen spoedig tot
officiële uitwisseling van parle-
mentaire delegatiesleidt.

In Curiname arriveerde
woensdag een economische mis-
sie van afgevaardigden van het
Ontwikkelings- programma van
de Verenigde Naties UNDP en
van de Wereldbank. De missie
stelt een economischraamwerk
voor Suriname voor dekomende
vijfjaar op. In ditraamwerk ligt
de nadruk op investeringenin de
publieke sector. De regering zal
het raamwerk in mei presente-
ren en wil het gebruiken als ba-
sisvoor zijn jaarlijkseontwikke-
lings- plannen.

WASHINGTON SUGGEREERT: NORIEGA'S WERK
Panama: VS zoeken voorwendsel voor invasie
Opnieuw indringers gemeld bij brandstofopslagplaats

van VS in Panama
PANAMASTAD — Bij de brandstof- opslagplaats van de

Amerikaanse luchtmacht- basis Howard in de Panama- ka-
naal- zone werden dinsdag- avond gedurende zon twee uur
schoten gewisseld tussen enigetientallen indringersen Ameri- ■kaanse militairen. InWashington zei men "geen onmiddellijke
aanwijzingen" te hebben dat hetgaat om aanhangersvan Pa-
nama's sterke man generaalManuel AntonioNoriega. Bij De-
fensie suggereerde men ditoverigens wel.Het was hettweede
incident binnentwee dagen in deKanaal- zone.

Bij de schietparij van dinsdag-
avond waren honderd Ameri-
kaanse soldaten betrokken. Het
aantal indringers werd geschat
op veertig tot vijftig. Laatstge-
noemden begonnen met schie-
ten. Aan geen van beide kanten
zijn er slachtoffers gevallen, zo
zeikolonel Ron Sconvers. Hijkon
niet zeggen of de indringers Pa-
namese militairen waren. Zij
waren wel gekleed in donkere
militaire uniformen. Onder de
uitgewisselde kogels bevonden
zichmortier-granatan, zei deko-
lonel. "Ik wil dit geen aanval
noemen. Het zager naar profes-
sionele militaire taktiek uit".

Ontvoering Heijn
Ir E. vertelt meer details

HAARLEM — De verhoren
van hoofdverdachte, ir E., in
de ontvoeringszaak Heijn
wordengedetailleerdernu de
meeiste hoofdzaken tijdens
'ieze gesprekken aan de orde
zijn geweest. Woordvoerder
A. Geelofvan hetrecherche-
team in deze zaak deelde dit
vandaag mee.

Hetstaatvoor depolitienog al-
tijd niet voor honderd procent
vast, dat E. alleen heeft gehan-
deld. Geelofverwacht, dat dere-
constructie van de dag van de
ontvoering (9 september 1987)
daarover uitsluitsel geeft. Die
reconstructievindt een dezer da-
genplaats.

De meeste voorwerpen, waar-
naar de politie in de ontvoe-
ringszaak op zoek was, zijn in-
middels gevonden. Nog niet ge-
vonden is dekleding, waarmee
E. zich naar eigen zeggen ver-
momde. E. heeft deze kleren in
het Noordhollandskanaal in de
omgeving van zijn woning ge-
gooid.

Gisteren werd uit het IJ in
Amsterdam- noord de gestolen
auto getakeldwaarmeeE. en He-
ijnop 9septemberrondreden. De
valse kentekenplaten, die E.

daarook in hetwater gooide, zijn
nog niet gevonden. Er zal tezij-
nertijdnog welnaar gezochtwor-
den, aldus Geelof.

Hetzelfde geldt voor een van
dedriekistjes dieE. hadvervaar-
digd om er losgeld in op te ber-
gen. Eenkistje werd gisteren op
aanwijzing van E. op een
sportterrein in Amsterdam-
noord gevonden. De verdachte
zegt een tweede kistje in de open
haard te hebben verbrand.

Het derde kistje is door E.
achtergelaten in de bossen bij
Renkum-Doorwerth. Daar is
dinsdag vergeefs naar gezocht.
De politie houdt er nu rekening
mee, dat dit kistje mogelijk al
door iemand is gevonden tijdens
weg- werkzaamheden die daar
enige tijd geledenplaatsvonden.

PEKING — Premier Li Peng van
China ontkent dat hij overhoop ligt
met partijleider Zhao Ziyang over
het hervormings- beleid. Op een
rechtstreeks door de tv uitgezonden
pers- conferentie bezwoer hij dat er
geensprakevan onenigheid hierover
is. Hij zegtook dat hetonwaar isdat
hij premier werdomdat denog steeds
erg populaireZhouEnlai zijn pleeg-
vaderwas.

Een groot kruis en bloemen
markeren de plaats waar GerritJan Heijn doorzijn ontvoerder
was begraven.

Verduistering

Notaris
Laclé
in arrest

ORANJESTAD—Vanmor-
gen isdenotarismrEdgar La-
clé aangehouden.Dit gebeur-
dein opdracht van deofficier
van Justitie.Laclé wordt ver-
dachtvan verduistering.

Op 29 maart was hetfaillis-
sement aangevraagd van het
notariskantoor van mr Laclé
door het advocaten- kantoor
mr C. Hese en mrR. Offringa.
Dat gebeurde op verzoek van
een cliënte van het advoca-
ten- kantoor, omdat zij een
vordering op het notariskan-
toorhad van 500.000florin.

De totale schuldenvan het no-
tariskantoor bedragen ruim 6,5
miljoen florin. Eerste schuldei-
seris de Aruba Bank, aanwelke
instelling 'alles verhypothe-
keerd' is, zo melddenbetrouwba-
re bronnen aan deAmigoe. Op de
tweedeplaats komt deFiscus. Er
zou onvoldoende overdrachts-
belasting zijnafgedragen.

Volgens onze inlichtingen zou
er voor de overige schuldeisers
'bitter weinig' te halen zijn. De
affaire rond het notariskantoor
van mr Laclé wordt omschreven
als 'het grootste in de geschiede-
nisvan de Antilliaanse notaris-
wereld van deafgelopen twintig
jaar.

Kosten: zeshonderd
miljoen dollar

Project-plan
Caracasbaai

WILLEMSTAD — Een groep,
bestaande uit Amnerikaanse en
Canadese investeerders, heeft
het Bestuurscollege van Cura-
gao laten weten zeer
geïnteresseerd te zijn in de uit-
voering van een toeristisch pro-
jectaan deCaracasbaai. Het pro-
ject zou een investering vergen
van 690miljoendollar, verspreid
over een periode van tien jaar.

De investeerders hebben on-
geveer 110hectare grond op het
oog aan dezijde waar Fort Beek-
enburg. De groep zou ook bereid
zijn op eigen kosten de olie-
opslagtanks te verwijderen.

Erzoudenplannenbestaanom
ereen hotelen bungalows tebou-
wen.Dutch Schrier,deinitiatief-
nemer van het Seaquarium, zou
bij de belangstellende groep be-trokken zijn. Schrier heeft eer-
der aangekondigd Curacao te
zullen verlaten. Het is niet be-
kend of hij inmiddels zijn ver-
trek- plannen heeft gewijzigd.

Veroordeeld wegens misdadentegen veiligheid

Cuba: Rode Kruis mag bij
politieke gevangenen

HAVANA — Cuba heeft
voor het eerst toestemming
gegeven aan het Internatio-
nale comité van het Rode
Kruis (ICRC) om een bezoek
te brengen aan zijn politieke
gevangenen. Het is nog niet
bekend wanneer debezoeken
gebrachtkunnen worden.

Namens genoemd comité zei
voorzitter Cornelio Sommaruga
na een driedaags bezoek aan Cu-
ba en een gesprek met president
Fidel Castro dat deze hadmeege-
deeld dathet Rode Kruis de poli-
tieke gevangenen zou mogenko-
men bezoeken. Het gaat om ge-
vangenen die veroordeeld zijn
"wegens misdaden tegen de vei-
ligheid van de staat". Erzal van
deze bezoeken overigens weinig
ophef gemaakt worden. Zij zul-
len voldoen aan de normen van
het Rode kruis, waarbij het gaat
om zuiver humanitaire missies.

GEEN INSPECTIE
Sommaruga maakte duidelijk

dat het ICRC nooit inspecties
uitvoert in gevangenissen. Zo
nodig probeert men wel verbete-
ringen doorgevoerd tekrijgen in
de omstandigheden waaronder
mensen gevangen zitten. Toe-
gang van het Rode Kruis tot alle
Cubaanse gevangenen was een
der eisenwelke stondenvermeld
in een resolutie welke de Vere-
nigde Staten vorige maand heb-
ben ingediend bij de Mensen-
rechten- commissie van de"Vere-
nigde Naties. Hij werd niet in
stemming gebrachtmaar deVN-
commissie nam wel een door de
Latijnsamerikaanse landen ge-
steunde motie aan waarvan een
Cubaanse uitnodiging deel uit-
maakte dat een onderzoeks- co-
mité van deVN in juliofaugus-
tus naar Cuba zou gaan.

De Cubaanse regering had
Sommaruga uitgenodigd voor
ditbezoek. Hij voerde besprekin-
gen met onder meer vice- presi-
dentCarlosRafael Rodriguez en
minister van Buitenlandse za-
ken Isidoro Malmierca. Op de
vraag op hij mensenrechten- ac-
tivisten had ontmoet zei deRode
Kruis- functionaris dathij er ze-
kervan wasdathij deze hadkun-
nen ontmoeten als hij er om had
gevraagd. Maar datwas niet de
bedoeling van zijnreis naar Cu-
ba, verduidelijkte hij.

Herman George:

Administratie Trupial Inn puinhoop
WILLEMSTAD— De boek-

houding hij het hotel Trupial
Inn te Groot Davelaar blijkt
een 'grote puinhoop' te zijn.
Zo is, volgensgedeputeerde ir
Herman George van Toeris-
me, uit een accountants- on-
derzoek gebleken. Dat onder-
zoek is nog niet afgerond.

Een en ander is komen vast te
staan, nadat de comptroller
(boekhouder) Eric Hertha, die
daarwasgeplaatst door deCura-
gao Holding Company, plotse-

ling was vertrokken. Volgens
George is Hertha 'met de noord-
erzon' afgereisd.

Uit het accountants- onder-
zoek is nog niet gebleken, dat
Hertha geld verduisterd heeft.
Hij vertrokmet achterlatingvan
zijn huurauto; de sleutels lagen
nog in de wagen.

De gedeputeerde wilde zich
nog niet uitlaten over de
schuldvraag. "Wie hiervoor ver-
antwoordelijk is, moet nog wor-
denuitgezocht", aldus George.

Colombia
niet naar
OPEC-beraad

BOGOTA — Colombia
neemt niet deel aan de bij-
zondere bijeenkomst van de
OPEC op 23 april in Wenen
waarop men wil overleggen
met zeven olie- producerende
landen diegeen lidzijn van de
Opec. Zo werd in Bogota be-
kend gemaakt.

Het initiatiefvoor dezebijeen-
komst ging uit van hetPryzen-
comite van de Organisatie van
olieexporterende landen
(OPEC). De bedoeling is om tot
samenwerking te komen tussen
de Opec en de niet- Opec- leden
om zo tot stabilisering van de
oliemarkt te komen.

Voor de bijeenkomst zijn ook
uitgenodigdMexico, Oman, Chi-
na, Angola, Egypte en Malysia
en mogelijk ook de Sovjetunie.
Colombia heeft zich ontwikkeld
tot de op drie nagrootste oliepro-
ducent van Latijns Amerika.
Van zijn dagelijkse productie
van 414.000 vaten voert het
180.000vaten uit.
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Bij het in gebruik nemen van
het nieuwe onderkomen van de
TweedeKamer, medio 1992, zal
de PTT een POSTZEGEL uitge-
ven van ditonderwerp. Minister
Smit (Verkeer en waterstaat)
heeft dit voorzitter van Vlijmen
van de vaste kamercommissie
voor verkeer en waterstaat toe-
gezegd. Van Vlijmen maakt te-
vens deel uit van de bouwbege-
leidings- commissie uit de
kamer.

Op een school in Rotterdam
kwamen vijf heuse OLIFAN-
TEN een bezoek brengen aan de
leerlingenvan die school. De vijf
langoren waren afkomstig van
CircusHoliday datdeze dagen in
Rotterdam het hooggeëerde pu-
bliek vermaakt. Op de Jan van
Nassauschool werd een project
gehoudenover hetcircus. Als ex-

tra verrassing kwamen de oli-
fanten langs met elkeenbegelei-
der. De leerlingen mochten de
beesten brood en suikerklontjes
voeren. Twee reden zelfs een
rondje op derug van een gewilli-
ge olifant, terwijl anderen het
liever hielden op een voorzichti-
ge aaien van de dikke huid van
de dieren.

China heeft in het weekeinde
alsnog toestemming aan een
Brits- Amerikaanse expeditie
gegevenomeen maagdelijke top
van de Himalaya in Tibet te be-
klimmen en naar de 'AFSCHU-
WELIJKE SNEEUWMAN' te
zoeken. De leider van de ex-
peditie, ChrisBonington, zei dat
men toestemming had gegeven
enkeledagen nadat de expeditie
van hogerhand was verboden

omdat hetbinnenkomenvan Ti-
bet vanuit Nepal voor haar 'in-
convenient' heette. De expeditie
wasvoornemens uit de Nepalese
hoofdstad te vertrekken en dan
metdrie Britse en Amerikaanse
alpinisten als eerste de7.150 me-
ter hoge berg Menlungste in
zuid- centraal Tibet te beklim-
men. Een andere groep van vijf
man zal in hetzelfde gebied naar
'Yeti' zoeken en met duisternis
doorborende apparatuur het we-
zen ook teproberen te ontwaren
inhet donker. In de lente van vo-
rig jaar leidde Bonington een
mislukte poging om de berg te
veroveren. Een paar leden van
zijn ploeg ontdekten verse spo-
ren van een klein, tweebenig
schepsel dat 'Chuti', de Tibe-
taanse naam voor Yeti, zou heb-
ben kunnen zijn.

De Roemeense panfluitist en
muziekpedagoog Costel Pu-
scoiu, uit Delft, heeft als eerste
een wetenschappelijke methode
geschreven voor het leren bespe-
len van depanfluit in het neder-
lands. Puscoiu heeft bij zijn
'Nieuwe methode voor
PANFLUIT' veel hulp gehad
van muziekdocente let Zimmer-
man. Het boek bevat naast veel
theorie ongeveer 300 oefenin-
gen, die door deRoemeense mu-
sicuszijn gecomponeerd. Het be-
handelt alle technische aspecten
van de panfluit. Voor zover Pu-
scoiu weet heeft de grootste
panfluitist aller tijden Zamphir,
eens een boek geschreven over
hetbespelen vandepanfluit. Dat
is al in 1975 verschenen in het
Frans. Hetheeft overigensenige
tijd geduurd voordat het boek
kon worden uitgegeven. Uitge-
verijenwaren volgensCostel wel
geïnteresseerd inhet boek,maar
stelden de aanschafprijs tehoog.
De VrijeAcademie inDelft heeft
hem in staat gesteldhet boek op
de markt te brengen.

Aanhet beginvan dezeweek is
dooreen grondverzakking in het
dorp Conthey in het Zwitserse
kanton Valais 1 miljoen liter
WIJN weggevloeid. Twee wo-
ningen in debuurt van de 'caves
dv tunnel' waar tien wijnvaten
opensprongen, moesten worden
ontruimd omdat het wijnpeil er
50 centimeterbereikte. De com-
mandant van de plaatselijke
brandweer zei voor deradio van
Romaans Zwitserland dat zijn
mannen voor het eerst van hun
leven aan zo'n soort situatie het
hoofd moeten bieden. De schade
wordt geschat op enkele miljoe-
nen Zwitserse franken.

BONAIRE
Correspondent:
Hubert ünkels, Kaya Gobernador R 'Debrot 154, te).:8627

SINT MAARTEN
Correspondent:
Gerard van Veen, Postbox 118, tel
873859(Fransekant j
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SABA:
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ST. EUSTATJÜS:
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Peggyvan deHorde,Whitewallweg 1.

HILVERSUM
CORRESPONDENTEN
Jos de Roö eh Victor Hafkamp: Radio
Nederland Wereldomroep (tel.; Ö35-
T6lsl,toestól3l9).

In Nederland zullen notaris-
sen contracten moeten maken
waarin rechten en plichten van
de draagmoeder en de wensou-
ders worden vastgelegd zolang
er geen wettelijke reereling be-
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In deVS is een storm vanpro-
test opgestoken tegen deverlen-
gingvan een PATENT op het in-
planten van kunstmatige kan-
kergenen in embryo's van mui-
zen teneinde voor onderzoek te-
genkanker eentype muis tekrij-
gen dat vaste vormen van deze
ziekte ontwikkelt. Zeventien
congresleden hebben onmiddel-
lijk verzocht om een verbod op
verderepatentenop dierentotna
de behandeling van twee wet-
sontwerpen. In die ontwerpen
wordt voorgesteld patenten op
dierenteverbieden, ofschoonhet
Amerikaanse hooggerechtshof
deze in 1980 goedkeurde. Het
hoofd van hetAmerikaanse pa-
tenten- bureau, Donald Quigg,
verklaarde dat het bureau ge-
woon zijnwerk heeft gedaan. De
patenten- aanvraag voor de
'kankermuis' van de Havard
Universiteit, voldeed aan alle
vereisten. De ethische overwe-
gingen laat hetbureau over aan
het congres. Er zijn nog 21 aan-
vragen voor patenten op dieren
in behandeling. Aan patenten
voor technieken waarbij mensen
zijn betrokken wil het bureau
echter nogin hetgeheel nietden-
ken, zeiQuigg.

voor detoekenningvan een anti-
Oscar: hoeveel verlies heeft de
film opgeleverd, komt een film
over zoals het bedoeld is (ko-
misch, serieus) en hoe veel sjag:
rijn veroorzaakt de rolprent bij
de kijker.

Een schilderij van Amdeo Mo-
digliani, 'Le Portrait de Mano,
is onlangsopeenverkoop inkra-
don voor ruim 17 MILJOEN
GULDEN van de hand gegaan.
'BlanchisseuseportantduLinge'
van Edgar Degasbrachtruim 13
miljoenguldenop.Derecordprys
voor Modigliani's portretvan de
Griekse componist Marios Var-
goglis verraste iedereen. Men
had niet gedacht dat deruim 13
miljoen zou worden overtroffen
dievoor een ander schilderij van
dezelfdemeesterbetaaldwerd op
een veiling die in november van
het vorigjaarin Parijs gehouden
werd. De Degas was in 1972 al
eens in NewYork tekoop aange-
boden, maar men had toen geen
koper gevonden. De kopers van
de twee schilderijen zijn onbe-
kend.

Samenwerkingsovereenkomst met

' ThéMiami Heraid, DeHaagscheCou-
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In Holywood zijn op de voora-
vond van de Oscar- uitreiking de
prijzen uitgedeeld voor de GOU-
DEN FRAMBOOS. Dat zijn on-
derscheidingen die een juryvan
deskundigen, critici en filmlief-
hebberstoekentaan de slechtste
prestaties. Bill Cosby valt met
zijn film 'Leonard, part 6' maar
liefst drie maal in de prijzen; de
slechtste film, het slechtste sce-
nario en de slechtste acteur. Bill
Cosby dieopdetelevisie tezien is
in de tamelijk druk bekeken
'Cosby Show', heeft toegegeven
dat 'Leonard, part 6' een flop is.
Ook dezangeres Madonna kreeg
een gouden framboos, als wan-
actrice in de film, 'Who's that
girl. Voorzitter JohnWilsonvan
de stichtingGouden Framboos
legt uit dat er drie criteria ziin

Heer Bommel en het wroeg-wezen door Marten toonder

1572—T0mPoes feliciteerde heerBommel metzijnverjaardag
en gafhem dering, die hij van devreemde grijsaard had ge-
kregen.

Intussen vervolgde de markies zijn eigen gedachtengang.
"Het is jammer,datalle oude traditie verloren dreigt tegaan!"
sprak hij. "Neem nuzon nieuwbouw als dit; ik wil wedden, dat
hier nieteens een oudfamiliespook huist!"

"Dat is een aardigering, Torn Poes!" zei heer Ollie gejaagd.
"Dank jewel, hoor! Zeker een soort antiekof zo?"

"Antiek", vervolgde de markies met opgetrokken
wenkbrauwen. "Wat wilt u metantiek, mijn waarde?"

"Toch is het een aardige ring!" hield heer Bommel geprik-
keld vol."en ik zouwel eens willenwetenwatu op dithuistegen

ncui. in. iito het nog niet lang geleden latenopknappen. Het is
als nieuw, wat jij, TornPoes?"

"Juist!" hervatte demarkies, een verstrooideblik op dering
werpend. "Een nieuwkasteel, met gips en zo! Parbleu! Nu, dit
sieraad is hier welop zijn plaats!"

TornPoeswilde juistuitgaanleggen hoe hij aan dering geko-
men was, toen heer Olliezijn geduld verloor.

"Hoor eens even!" riep hij. "U bent danmisschieneen echte
markies, maarik beneenechteBommel en datisbeter! Daarom
zou ik nietweten waarom hiergeen familiespook zou zijn!"

Zo sprekende wendde hij zich verhit om en liet daarbij de
ring op degrond vallen. Ophetzelfde momentklonk er een dof
gerommel en toen sprong het parket met een doffe knal
open

TELECURAÇAO

DONDERDAG: 16.00Record music &
Teletekst; 16.30Ora pa mucha; 17.00
Thundercats; 17.30The Yearlin; 18.00
Science & Technology Week; 18.35
Purba kv keshi; 18.40Informe deportivo
met Hector Rosario; 19.00Rikesa Uni-
versal met Mavis Albertina; 20.00 Noti-
sieroTele-8; 21.00Special: 'Nochi di ga-
la kv trio'; 22.00 Wega di NumberKdr-
sou; 22.10vervolg 'Nochi di galakv trio';
23.00 Sluiting.

VRIJDAG: 16.00Record music& Tele-
tekst; 16.30 Ora pa mucha; 17.30AG-
HUSA kv LeoRoridas; 18.00Man dre-
chi diDios; 18.15Ajedres na plakachikf
metOmalioMerien; 18.30Mira iSkucha;
18.45 Informe deportivo metHector Ro-
sario; 19.00Hubentutnamarcha; 19.30
PR-programma; 20.00Notisiero Tele-8;
21.00 Matlock; 22.00 Wega di Number
Körsou; 22.10Show di Job; 23.00 Slui-
ting.
(wijzigingen voorbehouden)

AGENDA
CURAÇAO

NACHTDIENSTARTSEN:Patiëntenvan*
artsenvan Bandabao(3e distrikt)kunnen*1!
spoedgevallen telefoon 641658 bellen en
danhet antwoordapparaatafluisteren.
De patiënten van de andere medische di»[
trikten kunnen voor spoedgevallen d«
artsenpraktijkvan hun eigenhuisartsbelle"'
het antwoordapparaat zal dan mededele"
wie dedienstdoendearts is.

THORAX CENTER (Jan Noorduynwej]
naast UNA, tel.: 85544):openingstijdenvan
maandagt/m vrijdag van 08.00-17.00 utf
op zon- enfeestdagen alsmedeopwerkd*
gen na 17.00uurvoor spoedgevallentel.;
85917.

WIT GELE KRUIS PRINSES MARGRIET
(wijkverpleging): Kantoor Santa Maria fl
tel.: 82947/81078; geopendvan maandag
t/m vrijdag van 07.00-17.00 uur; zaterdag
degeheledaggesloten; na 17.00uur kunt U
de zustervan dewacht bellen:zuster Madu-
ra, tel.: 626267, pageboy 027-360.

KLEUTERBUREAU:I4.OO-16.00uuraHeeT'
volgens afspraak.

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

*****NEUTRALE WIJKVERPLEGING (voor-
heen Wijkverpleging Curagao): KantooJScharlooweg 110, tel.: 612040; geopend
van maandag t/m vrijdag van 07.00-18.00
uur; de wacht heeft zuster Beaumont, tel-
-676240.

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

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

BOTICA BANDABAO: dagelijks geopend
van 08.00-19.00 uur.
BOTICA'S (nachtdienst)
Otrobanda
Santa Maria,WinstonChurchillweg 155,tel.:
80800.
Punda
Antiliana,Kaya Flamboyan 1-A.tel.:76200/
76208.

DIVERSEN
ANTILLIAANSE GNOSTISCHE BEWE-
GING
Brievengat: iedere maandag- en
woensdagavond om 19.30 uur te Jirajara-
weg8, Centrum Dcvi Kundalini.
iedere woensdag- en vrijdagavond om
19.30 uur te Openbare Basisschool
Brievengat
Bandabao: iedere donderdagavondom
19.30uur gebouw Credit Union San Pedro.
Kanga: iedere woensdag- en zaterdaga-
vond om 19.30 uurte Centrum Abraxac,
achterKooyman.
SantaRosa: iederemaandag- en zaterda-
gavondom 19.30uur teAloëstraat 12.

DIENST CULTURELE ZAKEN (t/m 18
april): van 07.30-12.00/13.30-17.00 uur
gelegenheidomin te schrijvenvoor dePlasa
diArte - Van Raderstraat 2/20 (tel.:
613900).

ONTWIKKELINGSBANK NEDERLANDSE
ANTILLEN: 19.30-22.30uurvoorlichting bij-
enteelt (taal: Papiamentu/Nederlands) -
Buurtcentrum Janwé.

DE LA TRYELLIS- LEZINGENCYCLUS:
20.30 uur lezing over 'Psychiatrie enRecht'
(sprekers:prof. drN. deSmith en prof. drJ-
Hubben) - aulaUNA.

HENRY By Dick Hodgins

BONER'S ARK By Addison & Frank Johnson

BEETLE BAILEY By Mort Walker

AMIGOE2

REDEYE By Gordon Bess
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ELITE HEEFT GEEN BELANG BIJ GELIJKE ONDERWIJSKANSEN
Nederlandse expert adviseert Sitek over onderwijsnota:

Onderwijs-bezuinigingen
kunnen desastreus zijn

WILLEMSTAD—Hetknelpunt in hetonderwijsopCurasao
is de socialeongelijkwaardigheid. De sociale afkomst van het
kind is van grote betekenis voor zijn ontwikkelings- kansen.
Daarnaast vormt detaal een struikelblokvooreen verbreding
van dekermis van deleerlingen.Deoverheidzou defunctievan
de scholenkunnen verbeteren dooreen wettelijk in te stellen
leerplicht. Verder zouden bezuinigingen in het onderwijs, die
niet gerichtzijn op efficiëntie,voor Curacao binnenenkele ja-
ren desastreus kunnen blijken. Dit zijn de belangrijkste pun-
ten van een lezing die drs H. Jacobs deze week in Landhuis
SteenenKoraal, het hoofdkantoor van de onderwijsvakbond
Sitek, heeft gehouden.

Jacobsis opuitnodigingvan deInternationale Onderwijs Va-
korganisatie, de Nederlandse
Onderwijs Vakorganisatie, AB-
OP, en deSitek naar Curasao ge-
komen. De vakbond voor
leerkrachten heeft namelijk de
Wens geuit ondersteuning te
krijgen bij het maken van een
antwoord op de onderwijsnota
'Edukashon den Portal di Ana-
nan Nobenta'over onderwijs- be-
zuinigingen en kwaliteits- ver-
hoging. Samen met Jacobs wil
Sitek komen tot een onderwijs-
beleid.

Tijdens zijn voordracht 'Inno-
vatie en Kwaliteit van het On-
derwijs' zei Jacobs: "Op Curacao
gaathetom een proces van inno-
vatie, waarbij de speerpunt 'ver-
grotingvan dekwaliteit van het
onderwijs' is. Innovatie is niet
synoniem met vernieuwing. In
het woord zit besloten dat het
gaat om geplande veranderin-
gen. Hetis ontzettendbelangrijk
doelen te kiezen, welke niet los
kunnen staan van politieke,
technologische en culturele doe-
len", aldus Jacobs.

BELEID
Kortom er moet een beleid

Worden samengesteld. In denota
'Ensenansapavn itur' (die enke-
le jaren geleden verscheen)
Wordt een scherpe analyse gege-
ven van deze ontwikkelingen.
Daarin wordt als het meest fun-
damentele knelpunt genoemd:
de sociale ongelijkwaardigheid,
juistin het onderwijs. "Het hui-
dige onderwijsstelsel is een on-
rechtvaardig model. Dit onder-
wijsiszekerniet instaatopeigen
kracht nieuwe maatschappelij-
ke verhoudingen en meer gelij-
kwaardigheid in de samenleving
te bewerkstelligen, maar kan
daar wel een bijdrage aan leve-
ren. Het welslagen van een goed
onderwijs- beleid moet daarop
gerichtzijn".

Kennis is macht. Op Curasaokan de verspreiding van deze
kermis ineen bredere laag van de
bevolking bewerkstelligd wor-
den door bijvoorbeeld "een
leerplicht wettelijk in testellen.Zonder brede scholingzullen ye-

'en namelijk weerloos zijn in de-
Ze technologische samenleving
en geen.gripmeerhebbenop hun
eigen situatie. Onderwijs is dan
°ok een essentiële factor voor
Welzijnenwelvaart. Bezuinigin-
gen die niet gericht zijn op effi-
ciëntie en die de kwaliteit van
het onderwijs ook maar
enigszins zouden kunnen verla-

gen, kunnen, hoe noodzakelijk
bezuinigingen ook mogen schij-
nen,voor Curacaobinnen eenre-
latief gering aantal jaren desa-
streus zijn", aldus Jacobs.

Hij stelde dat deelite geenbe-
lang heeft bij gelijkwaardige
ontwikkelings-kansen voor al-
len: "Debovenlaag van de maat-
schappij probeert dit standpunt
duidelijk te maken door te stel-
len dat goed onderwijs voorbe-
reidt tot werken. Juistinhettijd-
perk van bezuinigingen bete-
kent dat onder meer dathet on-
derwijs ontdaan wordt van dat-
genewat nietinhetbelang isvan
de arbeidsmarkt. Zij stellen ei-
sen aan devakken, opdat de leer-
lingenbruikbaar wordenvoor de
arbeidsmarkt. Ook leraren wer-
ken daarvaak aan mee door die
vakken te propageren die het
krijgen vaneenbaanvergroten".

"De persoonlijkheids- vor-
ming die zo essentieel is, wordt
echter naar de achtergrond ge-
schoven. Onderwijs wordt ge-
bruikt omeenbestaande genera-
tie aan te passen aan een be-
staande orde. Onderwijs echter
kan ook gebruikt worden om
mensen op te leiden tot zelfbe-
wuste geëmancipeerde
staatsburgers", aldus Jacobs.

KNELPUNTEN
Als hethoofd-knelpunt in het

onderwijs noemde hij de ongelij-
ke deelname aan het onderwijs.

De grote verschillen in ontwik-
kelingskansen voor de Curacao-
se jeugdworden mede beïnvloed
door de taalproblematiek en so-
ciale afkomst. Als voorbeeld
noemde Jacobs, datbij de geboor-
te van Prins Willem Alexander
het reeds duidelijk was, dat hij
later niet het lager beroeps- on-
derwijs zou volgen. Deze proble-
matiek is echter zeer ingewik-
keld en houdt niet alleen ver-
band met een traditioneel cul-
tuurpatroon: "De school houdt
vaak te weinigrekening met de
milieu gebonden kwaliteit van
deleerling. De overheid evenwel
heeft de zeer belangrijke taak
voor zowel structuur als inhoud
van het onderwijs zorg te
dragen."

"Een belangrijk probleem
daarbij voor Curagao is taal.
Ontzettend veel energie wordt
gestopt in het leren van het Ne-
derlands." Als de energie, die
aan het leren van Nederlands
wordt besteed, vrijkomt, danzou
deleerlingenvolgens Jacobsont-
zettend veel geleerd kunnen
worden. Deze faal-problematiek
en de sociale ongelijkwaardig-
heid zijn uitgebreid beschreven
in de nota 'Ensenansa pa vn i
tur'. Over deze nota bestaatvol-
gens Jacobs grote concensus zo-
wel bij de leerkrachten alsbij de
overheid en daar zou het depar-
tement van Onderwijs iets mee
moeten doen.

Jacobsis leraarfenrector inhet
voortgezet onderwijs geweest.
Hij heeft veel ervaringen met
veranderingen in hetonderwijs,
niet alleen in Nederland maar
ook in de Verenigde Staten. In
1973 is hijbenoemd door detoen-
malige Nederlandse minister
van Onderwijs, prof. dr. Jos van
Kemenade, totvoorzitter van de
Innovatie Commissie Mid-
denschool. Deze commissiewerd
in 1982opgehevenenvervangen

door deAdviesraden. De huidige
minister Deetman heeft Jacobsbenoemd tot adviseur van dezeAdviesraden.

Vrijdag worden nogmaals in
debestuurs- vergaderingvan Si-tek een aantal voorstellen door-
genomen. Dan zal ook beslotenworden of de samenwerking tus-
sen deonderwijs- adviseur en devakbond een eventueel vervolg
zalkrijgen en inwelke vorm. Za-terdag vertrekt hij weer naar
Nederland.

Sint Maartense bevolking zeer bezorgd
Politie tast nog in duister
over indentiteit bankrovers

WILLEMSTAD / PHI-
LIPSBURG— De St Maarten-
se politie —zowel van de Ne-
derlandse als Franse kant —is er nog niet in geslaagd de
daders van de gewapende
bankoverval van gisteren, te
pakken te krijgen. Men tast
volledig in het duisterover de
identiteit van de daders die
hun gezichten beschilderd
hadden en daardoor onher-
kenbaar waren. Het exacte
bedrag waarmee de overval-
lers zijn weggekomen, wordt
nog steeds niet bekend ge-
maakt. Het lijkt er echter op
dat ditveel meer zou zijn dan
de gisteren genoemde 75.000
dollar.

Vijfminuten nadat de Chase
Manhattan Bank op St Maarten
gisteren open ging voor het pu-
bliek, overvielen twee gewapen-
de Spaans-sprekendemannen de
bank. Zij gingen er vandoor met

WILLEMSTAD—De 56-jari-
geE.M. is aangehouden toen hij
trachtte een door hem gestolen
ampere-kast te verkopen aan de
oorspronkelijke eigenaar. Dat
gebeurde op de Kleine Werf te
Punda. De ampere- kast was op
28 maart uit deauto van de 'ko-
per' geroofd.

een flinke buit, tenminste
75.000dollar.Vandezijdevan de
bank wordt alle informatie over
het exacte bedrag achtergehou-
den. Vandaag vernam de Ami-
goeechteruitSt Maarten dat het
niet onwaarschijnlijk is, dat de
buitveel groter is.

De mannen waren op een mo-
torfiets naar de bank gekomen.
Bij het verlaten van de bank
brachten zij een passerende auto
tot stoppen. Debestuurster werd
naar de passagiersstoel geduwd
en één van de overvallers nam
plaats achter het stuur. De
dappere vrouw greep zijn pistool
en trachtte op de man te schie-
ten. Deveiligheidspal op hetpis-
tool verhinderde dit evenwel.
Daarop sprong de vrouw uit de
auto. Zij is momenteel de 'held'
van het eiland maarkan depoli-
tie overigens niet veel helpen
omdat de overvallers hun ge-
zichten beschilderd hadden en
ook deze vrouw hen niet heeft
kunnen identificeren.

De overval was vermoedelijk
een 'insight job.De mannen wis-
ten namelijk precies bij welke
balie ze moesten zijn en dat er
daar op dat moment grote som-
men geld in huis waren. Dat is
ook dereden dat de overval zeer
snel is gegaan. Er werden overi-
gens geen schoten gelost en nie-
mand raakte gewond. De bank
bleef gisteren de hele dag voor
het publiek gesloten maar is

vanmorgen weer open gegaan.
De politie zoekt ondertussen

naarstig naar de overvallers
maar ditonderzoek verlooptzeer
moeizaam. De auto waarin de
overvallers waren gevlucht, is
onbeheerd op deFranse kantvan
het eiland aangetroffen. Ofdaar
een tweede auto op hen stond te
wachten, is een mogelijkheid die
nietuitgeslotenwordt. De auto is
door de politie in beslag geno-
men, in de hoop dat er vinge-
rafdrukken gevondenkunnen
worden.

De Sint Maartense bevolking
is met deze gewapendebanko-
verval ruw opgeschud. Dit is we-
derom een bewijs dat de 'harde
criminaliteit' op het eiland toe-
neemt. De bevolking is zeer be-
zorgd, vernam de Amigoe, en
vreest dat meerdere bankover-
vallen niet uitgesloten moeten
worden geacht.Zekerniet als de-
ze daders aan de politie kunnen
ontkomen.

Voor debevolking is ditboven-
dien een bewijs van dezwakheid
van het politiekorps op Sint
Maarten waar men ernstig te
kampen heeftmeteen tekortaan
personeel. Bovendien wordt het
leefmilieu al langere tijd nega-
tiefbeinvloed door devele illega-
len op het eiland die door de im-
migratie weten te komen. Het
vermoeden leeft dan ook onder
debevolking, datde daders in de-
zekring gezocht moeten worden.

Interesse groep uit VS

Koredor wordt uniek
fitness centrum

WILLEMSTAD — Eind de--2e maand komen alle
Werkzaamheden aan de Ko-j^dorbij dewaterfabriek aan"eRif- boulevard gereed.Dan
**1 deKoredor over een nood-

beschikken en zullen de*lektriciteits- installaties

vjGedeputeerde vanToerismeir
{*erman George heeft onlangs
besprekingen gevoerd met een
«froep Amerikanen die in Miami
j*en gigantisqh fitness centrum
£eheren. De groep toonde zich

geïnteresseerd om deKore-
j*°r te gaan exploiteren als fit-
pss en joggingcentrum. Er zul-
®n danondermeer een sauna en
whirlpools aangelegdworden.

George verwacht er veel van:
"De Koredor ligt vlak bij het In-
ternational Trade Center, het
Curagao Caribbean Hotel, het
LasPalmas Hotelen daarkomen
straks— als alles meezit — ook
nog het Sonesta en het Ramada
Hotel bij. Het centrum zal dus
niet alleen door de lokale bevol-
kinggebruikt worden, maar ook
door detoeristen in deomliggen-
de hotels en door de bezoekers
van het handels- centrum".

"Het is de bedoeling er iets
unieks van temaken", aldus Ge-
orge, die eraan toevoegde: "Dat
is wat we nodig hebben: 'unique
features'—ietswat de andere ei-
landen in de Caribische regio
niet hebben. Constant zijn we
daarnaar opzoek".

Volledige steun Bestuurscollege

Financiering uitbreiding
Avila Hotel in bespreking

WILLEMSTAD- Gedepu-
teerde irHerman Georgevan
Toerisme zal binnenkort ge-
sprekken voeren met de ver-
tegenwoordiger van Neder-
land voor deuitvoering van
de Meerjaren- plannen over
de financiering van de infra-
structurele werken ten be-
hoeve van deuitbreiding van
het Avila Beach Hotel. Het
gaatomeentotaalbedrag van
ongeveer 1,2 miljoen gulden.

George heeft eerderreeds een
'letterof intent' naar de directie
van het Avila Beach Hotel ge-
stuurd, waarin hij schreef, dat
hetBestuurscollege alhet moge-
lijk zou doen om de uitbreiding
en verfraaiing van het hotel tot
stand te brengen.

Zoals de Amigoe al eerder be-
richtte, heeft de hotel- directie
jarenlang gewacht op de sloop
van de al ruim dertig jaar
leegstaande aangrenzende wa-

terfabriek. George is onmiddel-
lijk aan de slag gegaan vanafhet
moment dat hij gedeputeerde
van Toerisme werd.Avila hadal
jarengeleden door een architec-
ten- bureau tekeningen laten
maken.

...de al ruim dertig jaar
leegstaande waterfabriek naast
lietAvila Beach Hotel in dePen-
straat. Als deze 'ruïne' verdwe-
nen is, dan is er een wezenlijke
bijdrage geleverd aan de 'ver-schoning' van ons eiland...

...de ingang van hetAvila Beach
Hotel: de tropische tuin lokt als
het ware de gasten naar binnen.
Avila maakt nu (eindelijk) kans
op uitbreiding...

’REPEAT’
Hetopruimen van dewaterfa-

briek, de aanleg van een pier en
van een strandkosten ruim één
miljoen gulden. "Wij ondersteu-nen de plannen van Avila ten
volle", aldus George. "Het gaat
om een hotel met de hoogste 're-
peat business". Veel van de gas-
ten van Avilakomen daarterug
Dat is uitstekend, wantdatbete-
kent, datje minderhoefttebeste-
denaan promotie".

Het is de bedoeling dat er 42
kamers bijgebouwd zullen wor-
den. Dat zal op een zodanige wij-
ze gebeuren, dat er — omdat de
zeer ruime kamers door middel
van een tussendeur met elkaar
zijn verbonden — 22 bungalows
ontstaan, compleet met kitche-
nette. Tevens zal er een aantal
codominiums worden gebouwd.
De totale investeringen worden
geschat op bijna acht miljoen
gulden.

Er is door de directie reeds
opdracht gegeven om voor-
schetsente maken van hettotale
uitbreidings- project. Er zal
sterk de nadruk worden gelegd
op de landscaping, zodat het ty-
pische 'Avila- sfeertje' behouden
zal blijven.

Geniet nu nog meer \)an de TA), serie
met het boek erbij

ANTILLIAANS
Geschiedenis van Aruba, Bonaire, Curagao,
Saba, St. Eustatius en St. Maarten

door Louis H. Daal

Distributeur: Ted Schouten.
/ ~ \ Nu verkrijgbaar in al onze boekhandels voor

van (Slorp - ',39-90'

e(dJ©Jine n.v. net even iets beter!

Hoofdprijzen
Landsloterij

Willemstad —De
hoofdprijzen van de
achtste trekking van de
Landsloterij zijn heden
gevallen op devolgende
nummers:
Eerste prijs (’.500.000,-):
nr. 16055;
tweede prijs (’.60.000,-):
nr. 6376 en
de derde prijs op nr.
UBl9 (’.40.000,-).

______ K_H__ I ___■____» ________s_raü WwSßSw^v-N^t :|H amat ■
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MOSKOU — De helft van de SU-
troepen in Afghanistan- 50.000 man
-gaat op basis van het Geneve- ak-
koord in de le fasevan 3rhaanden te-
rug naar de SU, aldus onder- minis-
ter Vorontsov van Buitenlandse za-
ken. De volledige terugtrekking
duurt 9 maanden. De bond van het
Afghaanse verzet verwerpt het Af-

ghaansevredesakkoord en vroeg Pa-
kistan niets te ondernemen welke
hun zege doetverkeren in een neder-
laag. Volgens Moskou moet binnen
30 dagen na de ondertekening van
het verdrag Pakistan echter de ver-
zets- bases ontmantelen op zijn
grondgebied zoals trainings-
kampen.

Pianist Kalman
concerteert op
27 april op Aruba

ORANJESTAD — Onder
auspiciën van de Arubaanse
Kunstkring treedt woensdag
27 april in Cas di Cultura de
bekende Hongaarse pianist/
componistKalman Dobos op.

Het bestuur van deKunstk-
ringprijst zichgelukkig dezebe-
roemde pianist naar Aruba te
kunnen brengen. Zowel in zijn
geboorteland Hongarije als
daarbuiten geniet hij grote be-
kendheid door zijn composities
en spel. Hetprogramma op Aru-
ba zal composities van Hongaar-
se componisten, zoals Liszt, Bar-
tok, Kodaly, bevatten waaron-
der ook zijn eigen composities.
Kaarten voor ditconcert zijn bij
de boekhandels en op de avond
van de uitvoering aan de zaal
verkrijgbaar.

Auto-cursus van
PEA in Santa Cruz

SANTA CRUZ — Projecto
Educacion pa Adulto (PEA)
begint donderdag 21 april
meteencursus'Conoce boau-
to' in het StAntonius College
te SantaCruz.

In deze cursus maken de deel-
nemers kennis met essentie
onderdelen van een au.., ge-
bruik van benzine, 'tune up' en
electrisch systeem.

De cursus bestaat uit acht les-
sen, die iedere donderdagavond
van halfacht totnegen uurin het
St Antonius College worden ge-
geven. Nadere informatie isver-
krijgbaar bij het PEA (tel.:
31898).

Cursus voor
maken artikelen
met schelpen

SAN NICOLAS — Op 2 mei
begint in dewerkplaats opde
Promenade in San Nicolas
een cursus in het maken van
artikelen met schelpen.

Cursusleidster is mevrouw
Christiaans dieal twaalf jaarer-
varing op dit gebied heeft. De
cursus zal zes maanden in beslag
iK.meh. Voor nadere bijzonder-
heden en inschrijving voor deze
cursus kan menmevrouw Chris-
tiaans bellen (op het nummer
47073) ofCodesan op één van de
nummers 47845 opf48968.

Amstel verslaat
Plymouthbij softball

ORANJESTAD — In de
softball- competitie behaal-
den de damesvan Amstel Do-
ves een klinkende 16-9 over-
winning op Plymouth/Coca
Cola.

Amstel Doves maakte acht
hits en drie errors tegen negen
hitsen achterrors vanPlymouth
/Coca Cola. Carmelita Haynes
werd winnendepitcher voor
Amstel en MillyBriezen verlie-
zer voor Plymouth.

Bij de heren won Tremont Ti-
gers met 9-8 van WRH Stars en
behaalde Coca Cola/Burger
King een 6-3 zege op Napa Auto
Parts.

r "■■■"^^^^^^^^^^^____________l_______________i

| PROPIEDADES HABIBE N.V.

! TAHÜUR

! ESPACIO PA WAREHOUSE
! Italiëstraat nr. 13 AfIs. 1250.00

E espacio aki tin propiotoilet.Pa mas informa-
tion yama libremente na:

PROPIEDADES HABIBE N.V.
Schelpstraat 58-A

Tel.: 25523 of32789
H_____B__________________l__H___________________________-P"' ' ' ' ' ' '

If
"^"^ARUBADAILY
ENTERTAINMENT

t («f/jpP^^-s Aanstaande zondag de internationale artiest
? I_pS\l£' treedt op in Club Visage

I $\_~f SERGIOPEREZ
} LG. Smith Blvd. Ga/OQtQ PI?S S_A4 Oranjestad, Aruba. w*"r*B* ■ ■""*m M"\
iDetopnightclub Take away tel.: 33541 AtWSA I
\ van Aruba Geopend van 11.00a.m. tot 06.00 a.m.

j Floating Restaurant l^k arubaDcaribbePan
J >________i l\ /_ f I VlrV RESORT &CASINO JI B a\\ \Sf~l I I NIGHTCLUB I, 155^ * r* JOHNNY} (onder nieuwe directie) ono a~fwt\\ Open 11.00 - midder- KVifA_fc_4U
f narht Ace. by our swinging House-t"1,. band Ferrari.
I N,et a,,een daily curtain time 10.30 p.m. Jf exotische gerechten except Mondays
1 mSar OOk C__bopenlrom9.Xp.rn.-_t2:oo__rn.

Ifie cno_>Salltoitan CoverdiargestxwKime$7.60 min. 2drinks per person ji VIS SpeCiailieiien Preservationsplease ca» 33556 J
f Gezellige sfeer, goedeservice [
ï vindt U in Wij verwachten U voor lunch

RESTAURANT Sl*°°;33 "APPY "?"R
T p. M /-) (6.00-7.00) of dinner (18.00-
I 23.00).

j m^^^^^K. Telefoon 22977of 27833.

ML Restaurant Warung Djawa
wW^WSw 19£%0S$& Boerhaavestraat 4

Rat E tüJti'+/i .*♦ I el" 00928

Het Restaurant met
Indonesischeallures, zonder pretenties.

■ -
Boulevard Theatre

i n
Thu. at 8.15 & 9.15

l FATAL ATTRACTION
drama suspense 18yrs

j Drive -In BOm in cast
j Thu. L.A.

J at 8.30 comedy 18yrs

fNAPA DI SIMAWIV
Alleen geldigvrijdag en zaterdag

4 Ry£ National Electric
BL Coffee Maker

«5} FACILITO

Af1.99,50

mf®
Havenstraat 32 ' Van Zeppenfeldtstraat
tel.: 21445 - 21145 tel.: 46016 - 45635
Fergusonstraat 41 Tomatenstraat z/n
tel.: 23555 - 33430 tel-: 23555

qq REAL ESTATE N.V..

NEWS RELEASE
J.R. Real Estate N.V. underthe directorship ofMr. J.R. Den-
nis Silva and new management of Mrs. Damans Croes, has
recently revitalized their business withoffices locatedatSeroe
56-A (Regents Park).

J.R.Real Estate can help you find property for sale, or market
theproperty you want to sell - be itprivateresidence, commer-
cial property, or timeshare.

We alsohave someforeignproperty for sale. Please contact us
at ouroffice 34262,orhome21474/26133 formore informati-
on. FAX 23599.

f " " IWIIIM

* \ bead? teóotf
mester di _

UN ASISTENTE ADMINISTRATE
i pa Departamento di Accounting.
i Exigencianan ta:

I —HAVO eu Handelspakket
{ —PD i/oMEAO
I — Aplicante mestertinvn bonpersonalidad, responsabel i i

independiente.
I Por entrega aplicacion por escritoeu documentacion complete
I na Playa LindaBeach Resort.
%■ ■ ■ _..__

# BEKENDMAKING
BLA/018

Ondergetekende.delandsbemiddelaarvoorhetLand Aruba, maakthierbij
op grond van artikel 1, tweede lidvan het "Arbeidsvredebesluit III"(P.B.
1978no. 243) bekend, dat door de Federation di Trahadoman di Aruba
(FTA) aan hem hetverzoek is gedaan tot het houdenvan eenreferendum
onder hetpersoneel van "LEON BATTERY FACTORY", ten eindevast te
stellen of deFT. A. doordemeerderheidvandiewerknemerswordtaange-
wezen om henbij de behartigingvan hunarbeidsaangelegenheden tever-
tegenwoordigen.
Deaandachtwordtvoortsgevestigd opde mogelijkheidvoorvakverenigin-
gen van werknemersombinnen veertien (14) dagen na dezebekendma-
king aan de landsbemiddelaar de wens kenbaar te makentot deelname
aan een onder bedoeldewerknemers te houden referendum.

De Landsbemiddelaar,
T. Tromp.

MBfïllJMlilllW
/ (. E s o n T N^

Ifyou like talking to people,
and speak English well,
please call usfor an

appointment.. . NOW!
Tel: 29024

cad between 9am -12 noon

T&r-> "^—-«^ Prop-Jet Aircraft m

ODUBEIT %r alt
AVIATION your
CENTER flights

» For BUSINESS - PRIVATE
VACATION ■ CARGO
AMBULANCE

" More than 30 years experience

" Superb fleet of aircraft
» Choice of more than 10aircraft

Reservation:

Office hours: Tel. 26975
/7K\ Artec hours:Tel. 23080

iVJÜ 5jGETTHE FLYING SENSATION
FLYODUBER AVIATION

ATA AKI BO OPORTUWAD
STUDIA V LO BO PROGRESA

GOBIERNO Dl ARUBA ta participa eu e
slguiente cursonan lo bai cuminsa. Haci vso di
e oportunidad aki... Inscribi !

PIPEEITTER:
Dia di inscripcion: 18 di April na John F.
Kennedy School entre 6'or y B'or di anochi.
E curso lo cuminsa di 20 di April.

CARPINTE (consfruccion):
Dia di inscripcion: 19 di April na M.L. King-
school (San Nicolas) entre 6'ory B'or dianochi.
E curso lo cuminsa dia 21 di April.

PEGADOR DI AZULEHO:
Dia di inscripcion: 22 di April na M.L. King-
school (San Nico/as) entre 6'ory B'or di anochi.
E curso lo cuminsa dia 25 di April.

MIDIDOR Dl TERRENO.
Dia di inscripcion: 25 diApril naMTS Ir. Cesare
Terzano entre 6'ory B'or dianochi.
E curso lo cuminsa dia 27 di April.

Tur e cursonan ariba menciona ta dirigi
principalmente ariba practica y lo tin vn dura-
cion di 3 luna. Pa mas informacion bo por
jama Tel. 33331, of acudi personalmente na e
JOB CENTER den Biblioteca Nacional na
Oranjestad - G. Madurostraat 13.

\OM ENSEftANSA
Lr 01 PAEMPLEO
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Ata aki bo oportunidad
*""" | Pronto Gobiernolo cuminsa eu vn

_^^^_%_\_\\ ser'e °" cursonan eu lo juda mehora
_^m*m^ bo oportunidadnan pa vn trabao.

ü E desaroyonan economico noboy ||| na Aruba ta creando hopi cuponan

\X MË Cv vn diploma di "Ensenansa pa

Pa mas informacion ariba e varios cur-
II B sonan bo por jaina Tel. 33331 of acudi na

Job Center den Biblioteca Nacional na
Hg J__f Oranjestad (G. Madurostraat 13).

Will H HW

Speciale aanbieding 15 en 16 april 1988
Sl-AGEEIJS .»_.„■ er_n„, »_»___Gehakt 500 gr 2.05
BieGemalen gehakt 500 gr 3.95 Sucadelappen 500 gr 3.25
Boneless Breast 500 gr 6.50 Geitevlees 500gr 3.25Geitevlees 500gr 3.25 Leverworst 100gr 0.90
Mosterd cervelaat lOOgr 1.50 Ardenner 100gr 0.80Snijworst 100 gr 0.95
Hardsalami 100 gr 1.50

«, 5! oo o. Norma meatballs 425 gr...; 3.21Hyde Park Ca sup 32 oz 2.15 Yukery p/blik 10 oz 0.40Markantappelsap Iltr 1.55 ManzanaVerde 1150gr 2.25Kraft BBQ sauce 28oz 3.75 Anglo corned beef 12oz 2.10Pally thee biskw.e 175gr 0.87 Lavansan 11tr 1.59Sweetheart d.shw. lig 32 oz 2.95 Foam 2^t v 9 oz 0<75Pitusa toiletpapier 4rol 1.98 r
AM napkins 50st 0.79 I "— . ■ . %. Galinja (Chicken Legs) 5 lbs. 4.95

ITfSïïHnElSlffll Koop ’.50.00 of meer en U kunt
HÉMMpif^^ tweepakken a4.65perpakkopen.

■ÉrfMMßJnffiSH^l PUEBLO IS EN BLIJFT DE LAAGSTE IN
■■MilMliißiii*^^ PRIJZEN

Komt U bij PUEBLO Discount in San Nicolas
Meer dan 100prijzen verlaagd. met een publicatie van deze week van een

andere supermarket, wij bieden U als wij net-
In alle Pueblo-zaken: zelfde merkartikel in voorraad hebben, op de
Shopping night ■ vrijdag tot 9 uur 's avonds gepubliceerde prijs VIJF CENT KORTING.
Zaterdag geopend wan 8.00 tot8.00 non stop I , I

■ ——-— '



AGENDA
ARUBA

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

Telefoon: 24333.

voor spoedgevallenna kantoortijd: 21639,
f2950 en 22316.Pageboy: 127-743.

Bankrek. nr. 10.816.445Banco di Caribe.
pOLITIE: 100.

ALARMCENTRALE: 115.

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

BIOSCOPEN
BOULEVARDTHEATER
+ II: 20.15+21.15 uur FatalAttraction (18

V-DRIVE-IN: 20.30 uur Born in East LA. (18n
BOTICA'S (nachtdienst)
Pabao brug: Santa Anna, tel.: 28181.
pariba brug: San Nicolas, tel.: 45712.

WACHTREGELINGDOKTOREN
Oranjestad, Madiki,Tanki Flip, Noord, TankiLeenden, Paradera en Sta. Cruz: dokterE.
Laclé, Seroe Pita 54-B, tel. 23379/28442.pos Chiquito, Savaneta en San Nicolas:
dokter O.L. Ponsé, via Centro Medico SanNicolas,tel.: 48833.Kinderarts: dokter Hart, tel.: 27263/24300hospitaal).
CENTRO MEDICO CARABOBO (L.G.
Smith Boulevard, tel.: 21777): dewachtheeft dokterA.Rodriguez.

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

TELEARUBA
DONDERDAG: 18.00 Ghostbusters;
18.30 CNN international news; 19.30Eurotops; 19.55 Sportlotto; 20.00Tele-
toticias; 20.30 Women of the world:
«Women incharge»; 21.30 Tales of the
unexpected: «Georgy Porgy»; 22.00
Larry King show; 22.50 Showbiz today
(CNN); 23.00 Moneyline; 23.30 Sports
tonight; 24.00 Sluiting.

VRIJDAG: 18.00Archie & Sabrina;
18.30 CNN international news; 19.30
Memoria; 20.00Telenoticias; 20.30Mo-
vie of the week: «UncleTom's Cabin»;
22.18 Larry King show; 23.00 Moneyli-
ne; 23.30 Sports tonioht; 24.00Sluiting.

DIVERSEN
FLIGHT INFORMATION CENTER: dage-
l'jks geopendvan 07.00-20.00 uur;na 20.00
uur informaties viaverkeerstoren.

ESSO SERVICE CENTER (Oranjestad):
24.00uurper daggeopend(alleen geslo-
tenvan zondag 20.00 uur totmaandagmor-
9en07.00 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
*°ensdag geopendvan 08.30-12.00 uur -paardenbaaistraat 8 (boven).

BUURTCENTRUM BRAZIL: 20.00 uurver-
9adering voor dragracers.

VRIJDAG
VRIJDAG
PERSENMUSEO HISTORIKO ARUBANO: ope-J'igstijdenmaandagt/mvrijdagvan 09.00-
-«00/16.00-19.00uur;zaterdagvan 09.00--12-00uur.

BIBLIOTHEEK CENTRO Dl BARRIO DA-
KOTA (openingstijden): dinsdag van
'6-00-20.00 uur en vrijdag van 17.00-19.00
Uur.

(Stichting Hulpaan Slechthorenden
tr|Jba), Engelandstraat (Lionsgebouw t/o

is dagelijks geopendvan 08.30-
-2.-00/13.00-16.30/13.00-16.30uur.

KIBRAHACHA (dagverblijf
*°or bejaarden): openingsuren dag-
J^rblijf; 08.00-12.00 uur; kantooruren:
";-30-l 2.30/14.00-17.00 uur - Piedra Plat

**(tel.: 28159).

T°ERISTENSCHIP: 14.00-22.00 uur 'Re-9smStar-vert.SELMA.

SEPA-voorzitter na verklaringpremier:

Wachten in verband met GO-
samenstelling op regering

ORANJESTAD — In reac-
tie op de verklaring van pre-
mier mr Henny Eman, datde
regering wacht op de namen
van depersonen, die de over-
heids- vakbonden in het Ge-
organiseerd Overleg willen
aanwijzen, overlegde SEPA-
voorzitter, Gregorio Wolff,
vanmorgen aan de Amigoe
een exemplaar van de
landsverordening Materieel
Ambtenarenrecht (LMA).

Hieruit blijkt, aldusWolff, dat
premier Eman geen rekening
houdtmet hetfeit, dat nogsteeds

niet bij landsbesluit is vastges-
teld — zoals artikel LMA 102
zeer duidelijk stelt— hoeveel le-
denen plaatsvervangende leden
worden aangewezen. Dit moet
ingevolgde ditartikelin overleg
met devakbonden geschiedenen
met in achtneming van zijn le-
dental.

Volgens de SEPA- voorzitter
ligt na ruim twee jaardit stuk
nog steeds bij de Raad van Ad-
vies. Hoe premierEman dankan
stellen, dat op de namen van de
vakbonden wordt gewacht, is de
Wolff eenraadsel.

MinisterMito Croes:

Manifestatie van
vakbonden onlogisch

ORANJESTAD — In een
gesprekmet deAmigoenoem-
de minister van Welzijnsza-
ken, mr Mito Croes, de plan-
nen van de vier overheids-
vakbonden om toch door te
gaan met de manifestatie on-
logisch.

Immers devakbonden hebben

deregering destijds in een ulti-
matum de vraag gesteld of de
regering hetAkkoord van Noord
respecteert. De regering heeft
daarbinnen degesteldetijdposi-
tief op geantwoord en toch gaan
debonden door methunmanifes-
tatie. De regering had destijds
ook het telegram van devakbon-
den met een 'nee' kunnen be-
antwoorden, doch de regering
heeft de vakbonden laten weten
het Akkoord van Noord wel te
respecteren.

"Indien de vakbonden proble-
men hebben met de uitleg van
het akkoord, dan moetenzij naarderechter stappen", aldusminis-
ter mr Mito Croes, "en laat derechter in deze beslissen. Intus-
sen heeft een manifestatie in de-
ze situatie geen inhoud".

YMCA-activiteiten
SAN NICOLAS — De YM-

CA zal ook in de maanden
april, mei en juni een serie
cursussen en andere activi-
teiten voor jongen oud orga-
niseren.

Deze activiteitenzijn zowel bij
YMCA- San Nicolas als YMCA-
Dakota. Voor de jeugdzijn de ac-
tiviteiten: tafelspellen, zwem-
men, basketball, handenarbeid,
koken, rolschaatsen, tafelten-
nis, judo,tekenen en danslessen.
Voor de volwassen zijn dit: gym-
nastiek/aerobics, zwemmen,
weight- training, bowling, vol-
leyball, mini-voetbal, tafelten-
nis, judo,basketball.Bij YMCA-
SanNicólas(tel.: 45303) en YM-
CA- Dakota (23072) zijn nadere
gegevens verkrijgbaar.

Vissen te Savaneta
SAVANETA — Sportvereni-

gingZeerovers/Pepsi Cola orga-
niseert 30 april een 'all tackle'-
vistoernooi te Savaneta. De
laatste datumom in te schrijven
is 24 april bij het Zeerovers-
hoofdkwartier te Savaneta 270-
A.

Ex-ambtenaar
fraudeerde met
water-geld

ORANJESTAD — Er zou-
denproblemen bestaan rond
een aantal betaalde waterre-keningen, waarvoor de abon-
nees nu alsnog een aanma-
ning van de Ontvanger heb-ben ontvangen.

De berichten als zou het om
grotebedragen gaan,waarbij ge-
bruik werd gemaakt van valse
machines enz.,kloppen inhetge-
heel niet. Inmiddels is uitgevon-
den, dat een ambtenaar, die in-
tussen vanhet eiland isvertrok-ken, zou van die personen geld
hebben aangenomen om dereke-ningby deOntvanger tebetalenen dit niet gedaan hebben. Omhoeveel gelden hoeveelrekenin-
genhet gaat, is nietbekend.

DRUGS EN VEILIGHEID AAN ORD
Premier over reis naar Nederland
Internationale rela
Aruba punt van ove

ORANJESTAD — Hetbeleid, dat deregering voertop
het gebiedvan de internationalerelaties met landen die
van belang zijnvoor Aruba, ishetvoornaamste doelvan
de reis van premier mr Herny Eman naar Nederland.
"Wij zullen inNederland de staatkundigestructuur niet
ter sprake brengen zolang wij dit nietnodig achten voor
wat betreft de ontwikkeling opAruba", liet de premier
op de vooravond van zijn vertrek nogweten.

PremierEman wees op de con-
tacten die reeds gelegd zijn met
landen als deVerenigde Staten,
Venezuela, Brazilië en Canada
om de economie van Aruba te
kunnen ontwikkelen. Gelet op
detotstandkomingvan de Inves-
teringsbank en de internationa-
le financierings- markt voor de
financiering van projecten in de
toekomst, is het debedoeling van

Eman — om Aruba zo spoedig
mogelijk in een positie te bren-
gen,waarbij wij opfinancieel ge-
bied niet afhankelijk zijn van
Nederland in die zin zoals vroe-
gertoen wij financieelenmateri-
eel van Nederland afhankelijk
waren.

Er komt een meerjaren- prog-
ramma, dat de goedkeuring ver-
eist van het Nederlandse parle-

ment en het Arubaanse parle|
ment, om nieuwe relaties met
Nederland te vestigen.

Premier Eman verklaarde,
dat er enkele practische zaken
zijn die moeten worden geregeld
op het gebied van de veiligheid
en de drugsbestrijding alvorens
hij van Nederland naar deVere-
nigde Staten zal doorreizenvoor
besprekingen om te komen tot
een nieuwakkoord ophet gebied
van drugs en veiligheid.

Ten aanzienvan de staatkun-
dige structuur zei de premier,
dathierover niet zal worden ge-
sproken zolang op Aruba het
comfort niet wordt gevoeld voor
watbetreft de aan de gang zijnde
ontwikkeling. "Er kan inder-daad gezegd worden, dat Aruba
de goede richting ingaat, dat er
spoedig voldoende arbeidsplaat-
sen zullen zijn, maar dat bete-
kent met dat wij klaar zijn. Wij
moeten komen — aldus de pre-
mier — tot een inkomen per ge-
zinzoals wijdatkenden en ditin-
komen vervolgens overtreffen

overeenkomstig zijn potentieel
kan ontwikkelingen. Dit mo-
ment is nog niet aangebroken.
Er moet nog veel werk verzet
worden enwij zijnnog nietzover,
dat wij ons hoofd moeten gaan
breken over een staatkundige
structuurvan over acht jaar", al-
duspremier Eman.

I WILLEMSTAD - Op initia-
fiefvan Horecafheeft een bijeen-
komst plaatsgehad met gedepu-
teerde Raymond Bentoera, die
onder meer belast is met derevi-
talisatie van de binnenstad,
functionarissen van deKodela,
PROV en Violet Eutacia van de
Tundashon paPotretamentu di
eeitvttvwgeoeK. D L— m::

Volgende weekeinde:
Congres van SEPA

ORANJESTAD — De
ambtenarenvakbond SEPA
houdtvolgendweekeindeeen
congres voor zijn leden.

Hierbij worden behandeld de
diverse jaarverslagen die inmid-
dels aan de leden werden gezon-
den. De veranderingen in desta-
tuten, zoals in de laatste ver-
gadering, zijn goedgekeurd en
zijn ter goedkeuring aan de gou-
verneur gezonden.

Zoals bekend werdenverande-
ringen aangebracht in verband
met de verkiezing van de be-
stuursleden: bestuurs- verkie-
zingen vinden om de twee jaar
plaats. De leden kiezen op een
daartoe vastgestelde dag zelf
rechtstreeks hun bestuursleden.
Nagoedkeuringvan dewijzigin-
genin destatutenzal hetbestuur
op basis van die wijzigingen de
eerste bestuurs- verkiezing voo
twee jaarhouden.

DE LAATSTE TIJD komen er
nogal watklachten over dekwa-
liteit van de benzine die aan de
benzinepompen wordt verkocht.
Inmiddels heeft Esso Petrolera
afgelopenmaand bij alle pompen
op Aruba een derde filter ge-
plaatst. Hierdoorwordt debenzi-
ne nu driemaal gefilterdvoordat
deze in detank van de auto's te-
recht komt. Zo wordt te allentij-
de zuivere benzine gegaran-
deerd. Lorétto Koek, operations
manager van Esso Petrolera,
zorgde voor plaatsing van de fil-
ters.

Rectificatie
ORANJESTAD —In de editie

van woensdag 13 april werd op
pagina 5, in een foto- onder-
schrift, abusievelijk gemeld, dat
zwaar materiaal was aangeko-
men voor de bouw vanhet Hyatt
Regency Hotel.Dit laatsteisfout
daar het niet gaat om materieel
voor het HyattHotel, maar voor
debouw van twee anderehotels:
Ramada Renaissance en Fisher-
men'sBeach. Onze verontschul-
diging.

Trekking ASB-
loterij uitgesteld

ORANJESTAD — De trek-
king van de loterij van de Aru-
baanse Softball Bond (ASB), die
op8 april hadmoeten plaats vin-
den, zal nu op 29april op de poli-
tiewacht Oranjestad geschie-
den. Het ASB- bestuur doet een
beroep op alle clubs die loterij-
boekjes hebben om deze — sa-
men met het geld — opuiterlijk
24april in te dienen bij een van
debestuursleden: Crismo Ange-
la, Edilio Martinus, JoeLarmo-
nie of ChipenChirino.

Uit inbraken- en diefstallen-rapport

Voor vierhonderd florin
aan touw weggenomen

ORANJESTAD — De eige-
naar van eenwatersport- bedrijf
deed aangifte van diefstal van
touw ter waarde van vierhon-derd florin. Het touw zat aan de
boeienin zee voor Palmbeach en
zorgdevoor deafbakeningvande
zee.

Uit een hotelkamer in een der
grote hotels werd een diploma-
ten- kantoortas weggenomen.
Hierin zaten reischeques, horlo-
ge en enige goudensieraden. Er
waren geen sporenvan inbraak.

Bij een ander hotelwerden uit
een portemonnee tien bankbil-
jettenvan honderd dollarwegge-
nomen.

De vrouw V.B. vermiste hon-
derd florin uit eenportemonnee,
die zij onder hetkussen in haar
slaapkamer had gelaten. Ze was
even hethuisuitgegaan enbij te-
rugkeer was het geld zoek. Het
vermoeden bestaat, dat een fa-

milielidhiervan meer weet.
Eenbewoonster van Matadera

deed aangifte van diefstal van
haar Pekinees, die uit haar wo-
ning werd weggenomen. De 28-
-jarige man J.K. werd aangehou-
den, die in eerste instantie ont-
kende iets van het hondje af te
weten. Uiteindelijk bekende hij
dehondvoor 45florinaaneen be-
woonster van Tarabana te heb-
ben verkocht. Hij werd ingeslo-
ten en de hond in beslag ge-
nomen.

Twee Italiaanse bedrijven en BMA in actie

Veel bouw-activiteiten
in hotel-sector aan gang

ORANJESTAD — Met de
aankomst van zwaar materi-
eel voor de bouw van de ho-
tels Ramada Renaissance en
Fishermen's Beach zijn de
bouw- activiteiten aan de
Westkust alleen maat inten-
siever geworden.

De Italiaanse aannemers- be-
drijven Beico en Sicel zorgen
voor debouwvanrespectievelijk
Ramada Renaissance, ten zuid-
en van het Aruba Concorde Ho-
tel, en Fishermen's Beach, ten
noorden van Holiday Inn. Beide
bedrijven hebben toestemming
verzocht voor het aantrekken
van Italiaanse bouw- specialis-
ten, opwelk verzoek deregering
nog niet beslist heeft.

Ook het lokale aannemersbe-
drijfBouwmaatschappij Aruba
(BMA)heeft dehandenvol hotel-
werk. BMAbouwt momenteel de
vijftig 'double units' van Dutch
Village, diein november/decem-
ber klaar moeten zijn. BMA is
ook begonnen met de fundering
van de uitbreiding van Holiday
Inn Aruba. Deze uitbreiding
houdt in, de bouw van tweehon-
derd nieuwe kamers aan de
noordzijde, diein decemberopge-
leverd moetenworden.

Indien alles volgens plan ver-
loopt, zaldeBMA volgende week
alstarten aan deuitbreidingvan
het AmericanaAruba Hotel met
eveneens tweehonderd kamers.

Veel belangstelling voor vestiging

Medio 1989 Bushiri
vrije zone in gebruik

ORANJESTAD — Medio
1989zalvolgens planhetnieu-
we vrije zone- gebied in ge-
bruik worden gesteld. Het is
gelegenteBushiri, ten westen
van het in aanbouw zijnde
toeristenbureau, op9.25 hec-
tare terrein waaropruimte is
voor meer dan vijftien ge-
bouwen.

Op het architectenkantoor
van Publieke Werken zijn de te-
keningen alklaar voor twee ge-
bouwen, elk achttienhonderd
vierkante meter groot, die aan
geïnteresseerden in huur zullen

worden gegeven. De belangstel-
ling is groot, onder andere van
bedrijven die in Panamé geves-
tigd waren.

TEKLEIN
Het momenteel in aanbouw

zijnde gebouw van zeventien-
honderd vierkante meter in de
huidige vrije zone is reeds te
klein gebleken. Er zijn meer
geïnteresseerden dan er ruimte
beschikbaar is. De nieuwe vrije
zone te Bushiri zal ook uitgerust
wordenmetpostenvoor deDoua-
ne en deBewakingsdienst.

Grot van Hato
toeristische
trekpleister

WILLEMSTAD -Eind dit
jaarzal de Grot van Hato een
complete verandering hebben
ondergaan. De Grot zal een toe-
ristische trekpleister van de
eerste orde zijn geworden. Zo zei
vanmorgen gedeputeerde van
Toerisme ir Herman George.

Binnen een maand zal aange-
vangen worden met het aan-
brengen van verlichting. De
landscaping zal onderhanden
worden genomen, zodat er een
tropische tuin ontstaat. Bij de
Grotkomt een souvenir- winkel
en er zal een berheerdershuis
worden gebouwd, evenals een
aantal toiletten.

De Curagaose overheid zorgt
voor de financiën. Het beheer
komt inhandenvan deStichting
Nationale Parken, Stinapa, die
ook St. Christoffelpark succesvol
exploiteert.

Expositie in
Akademia diArte
ivJfóïsWM.SiftDa^difdt^

SEPA bij ministerBermudez:
Positie personeel
bij APA besproken

ORANJESTAD — Het be-
stuur van de SEPA had een
gesprek met deminister voor
Communicatie,mrAngelBer-
mudez, over depositievanhet
personeel in dienst van de
Aruba Ports Authority
(APA). Gesproken werd over
hetverschil van werknemers,
namelijk tussen ambtenaren
en arbeiders, waardoor er
geen gelijkheid in arbeids-
voorwaarden bestaat het-
geen misverstanden brengt.

De SEPA geeft het slechte be-
leid van de overheid hiervande
schuld. De aanvullingen, die in
verband hiermede in destatuten
van deAPA in 1985 zijn gedaan
en welke zijn goedgekeurd door
hetBestuurscollege destijds en
de commissarissen van deAPA,
zijnna 1985door deregering van
het land Aruba niet overgeno-
men ofbekrachtigd.

Hierdoor heeft SEPA nog
steedsrecht op een commissaris
bij deAPA. De verandering van
de commissaris in juli 1987
wordt door hetSEPA-bestuuril-
legaal genoemd. Als bijzonder-
heid meldt de SEPA, dateen van
deAPA- commissarissen, die uit
depolitieke kringenvan dePPN I
werdbenoemd, heteerste wat de- V
ze deedwaseen voorschot vragen \
op devergoeding diehij alscom- |
missaris zou moetenkrijgen.

Ook werd met de minister ge- |
sprokenover devolgens deSEPA I
bestaande scheve verhoudingen j
in dehaven, waardoordeASTEC |
alle winsten maakt. De SEPA
haalt dit onder meer met voor-
beelden aan ten aanzien van de
huur die ASTEC aan APA be- 'taald voor de containerkraan,
waarmee men stevige winsten ._.
maakt doorditdoorteberekenen J
aan de eigenaarsvan de contai-
ners.

Bij schoolvoetbal
Zeventien goals bij
Kennedy-Colegio

ORANJESTAD — In de
schoolvoetbal- competitie won
deJ.F.Kennedyschool—na ver>'
lengingen strafschoppen —met
9-8 van Colegio Arubano II in
groepD.RutselOrmanenRudolf
Angela scoorden ieder tweekeer
voor de J.F.Kennedyschool I,"
terwijl Marco Berlis drie van de
Colegio- doelpunten voor zijnre- _
kening nam.

De tweede groep D- wedstrijd
op het programma werd een ge-,4
makkelijkezege voor hetLa Sal- 1le College, doordat Technische *school Tarabana geen compleet felftal op hetveld kan krijgen. $

In groepE gaf de MTS Cesare
Terzanoeen 5-1voetballesje aan
deJulianaschool,waarbijLionel
Rumnit drie keer raak schoot
voor deMTS.

Schooltafeltennis
SANTA CRUZ — In de

Sporthal gaat zaterdag om ne-
genuur de jaarlijkseschooltafel-
tennis- competitie van start. D«/
scholen, dieom deeen of andere
reden nog niet ingeschreven
hebben, kunnen dit nog tot en
met vrijdagmiddag om vier uur ,
op hetIDEFRE-kantoor doen.
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' Dienstverlening
met een

Persoonlijk karakter

Beatrixstraat34
Tel. 22720LEVENSVERZEKERING^/

ORANJESTAD — Op Aruba
verblijft momenteel Leon Gum,
de assistantregional commissio-
ner UnitedStatesCustomsServU
cc te Miami. Hij wordt vergezeld
doorJaimeEchevarrla en Willi*»
am Castillovan dedouane opPu-
erto Rico. Het bezoek heeft een
oriënterend karakter en heeft te
maken met de werkzaamheden
van de douane opAruba.

De gasten (rechts op de foto)
brachten gisteren een be-
leefdheids- bezoek aan minister»
van Financiën, Armand En-i
gelbrecht(midden) en de leiding \van de douane opAruba.

competitie- wedstrijd behaalden
dedames vanpolitieeen 15-7/15-
-2-zegeopLayexBuilding. Ook de
heren van Layex Building leden
in detweede wedstrijdeen neder-
laag, namelijk met 15-7/15-11,
tegenDomeinbeheer.

ORANJESTAD - In de
sporthal werd een aanvang ge-
?oafo met de jaarlijkse volley-
,a\l- competitie voor ovèr-
eidsdiensten. Bij de opening

een défiléplaats van de deel-
__nende ploegen. In de eerste

5



MOSKOU — De helft van de SU-
troepen in Afghanistan- 50.000 man
-gaat op basis van het Geneve- ak-
koord in de le fasevan 3 maandente-
rug naar de SU, aldus onder- minis-
ter Vorontsov van Buitenlandse za-
ken. De volledige terugtrekking
duurt 9 maanden. De bond van het
Afghaanse verzet verwerpt het Af-

ghaansevredesakkoord en vroeg Pa-
kistan niets te ondernemen welke
hun zege doetverkeren in een neder-
laag. Volgens Moskou moet binnen
30 dagen na de ondertekeningvan
het verdragPakistan echter de ver-
zets- bases ontmantelen op zijn
grondgebied zoals trainings-
kampen.

Pianist Kalman
concerteert op
27 april op Aruba

ORANJESTAD — Onder
auspiciën van de Arubaanse
Kunstkring treedt woensdag
27 april in Cas di Cultura de
bekende Hongaarse pianist/
componistKalman Dobos op.

Het bestuur van deKunstk-
ring prijst zichgelukkig dezebe-
roemde pianist naar Aruba te
kunnen brengen. Zowel in zijn
geboorteland Hongarije als
daarbuiten geniet hij grote be-
kendheid door zijn composities
mi snel Het nroeramma op Aru-

WASHINGTON — Bij Buiten-
landse zaken in Washington be-
treurt men de beperking van het
hulp-werk in Etiopie voor de honge-
rende bevolking. BZ sprak over ver-
waarlozing van miljoenenEtiopiers
in het belangvan militaire doelen.

Zonder bloedvergieten

Gevangenismuiterij in
Brazilië ten einde

RIO DE JANEIRO — Een
muiterij in een Braziliaanse
gevangenis is ten eindegeko-
men toen de zes opstandige
gevangenen hun vier gijze-
laars op vrijevoeten stelden.
De muiterskregen de garan-
tie dat hen niets zou over-
komen.

De muiterij deed zich voor in
de Anibal Bruno- gevangenis in
Recife, de hoofdstad van de Bra-
ziliaanse staat Pernambuco. De-
ze stadligt opruim 2400kilome-
ter van Rio de Janeiro. De mui-
ters gavenzichrustig over en le-
verden ook hun wapens in. Dit
gebeurde nadat hen de verzeke-
ringwasgegeven datzij niet mis-
handeld zouden worden.

Zij hadden twee priesters en
een vrouwelijke religieus gegij-

zeld en de vierde gijzelaar was
een bewaker van de straf- in-
richting. Deze was gewond ge-
raakt toen hij had geprobeerdte
ontvluchten.Een kogel trofhem
bij een gericht schot in een van
zijnbenen.De actieheeft precies
drie dagen geduurd. Hij begon
tijdens een misviering waarbij
driehonderdgedetineerden aan-
wezigwaren.

In eerste instantie werd ook
nogeen andere vrouwelijke reli-
gieus gegijzeld gehouden eve-
nals twee andere bewakers. De
muiters eistenwapens, munitie,
twee auto's en een bedrag van
tienduizend dollar. Ook wilden
zij dat hun echtgenoten hen op
hun vlucht zouden kunnen ver-
gezellen en vroegmen van deau-
toriteiten degarantie datmen op
de vlucht niet zou worden ge-
volgd.

Depolitie legde na hetbekend
worden van de muiterij een cor-
don rond hetcomplex. De minis-
ter van Justitievan de deelstaat
Israel Nobrega gaf de opdracht
debevoorrading met levensmid-
delen en water van de gevange-
nis stop te zetten zolang er geen
overleg was begonnen door de
muiters. Uiteindelijk werd een
derzusters geruild voor wateren
een van debewakers zagkans te
ontsnappen.

Volgens depolitie hadden de
kapers zichvoor hetkarretje la-
ten spannen van andere gevan-
genen. Onder de gevangenen
was namelijk ontevredenheid
ontstaan omdat het wekelijkse
bezoek niet meer was toeges-
taan. Hetisnietduidelijk gewor-
denhoe dewapensdegevangenis
zijnbinnengesmokkeld.

Samenwerking
Job Link en
Manpower

WILLEMSTAD —De elektro-
nische databank voor werkzoe-
kenden Job Link, heeft met in-
gang van 1 april een samenwer-
kings- overeenkomst gesloten
met de uitzend- organisatie
Manpower.

Manpower krijgt het beheer
over de databank, terwijl Job
Link in de uitzend- organisatie
gaatparticiperen. Vantage Con-
sulting, eigenaar van JobLink,
is momenteel bezig methet voor-
bereiden van een grootschalig
project op het gebied van data
entry, datreële kansen heeft om
binnen enkele jarenaan2000 tot
3000 jeugdige personen werk te
bieden en zodoende ervaring op
te doen. Het aanbod vanwerk zal
voornamelijk vanuit de VS en
Europa wordenverzorgd.

Men hoopt het project in de
tweede helft van dit jaarte kun-
nen opstarten, terwijl men voor-
uitlopend op het gereedkomen
van alle benodigde faciliteiten
met kleine pilotgroepen wil be-
ginnen. Hetproject wordtpas in
junibekendgemaakt, nadat alle
detailszijn uitgewerkt.

De overeenkomst houdt onder
andere in dat Manpower de
elektronische databank gedu-
rende de periode van 1 junitot
eind 1988zal moeten vullen met
werkzoekenden in deleeftijd van
16 tot 25 jaar, diebelangstelling
hebben voor eenbaan indeadmi-
nistratieve sector en dan in het
bijzonder voor werkzaamheden
zoals wordprocessing en data
entry.

Manpower zal de training
moeten verzorgen, waarbij ge-
bruik zal worden gemaakt van
de wereldberoemde 'skillware-
programma's' die door Manpo-
wer in deVS zijn ontwikkeld.

Crisis in onderwijs Venezuela verergert

Basis- en secondaire scholen
Venezuela dicht door staking

CARACAS — Het conflict
bij het Venezolaanse onder-
wijs onderging een verdere
verslechtering als gevolg van
hetfeit datdeleerkrachtenbij
het basis- en secondaire on-
derwijs in stakinggingen. On-
geveer vijf miljoen kinderen
werden door deze actie ge-
troffen waaraan 350.000
leerkrachten deelnamen.

De staking was uitgeroepen
voor 24 uur maar de kans was
groot dat hij verlengd zou wor-
den.Destakers eisendatderege-
ring zich houdtaan deafspraken
in een verdrag dat verleden jaar
werd afgesloten. De regering
had beloofd datmen de bedoelde
uitkeringen binnenkort zou
doen.

Deze staking betekent een
verdere verslechtering in de
sfeer bij het onderwijs. Al drie
maandnen lang wordt er ge-
staakt door dehoogleraren bij de
dertien overheids- universitei-

ten. Terondersteuning van deze
staking gingen enige hooglera-
ren en medewerkers in hon-
gerstaking. Deze duurt al dertig
dagen. De hongerstakers staan
onder medisch toezicht. Een
paarvan hen zijn al opgenomen
in een ziekenhuis.

Hetleek er opdater in de uni-
versitaire staking een oplossing
in zicht was. Desondanks werd
toch besloten tot een pro-
testmars van de hoogleraren en
werknemers bij de universitei-
ten. Deze eisen van deregering
dat deze een afspraak nakomt
van jaren geleden ten aanzien
van de aanpassing van het sala-
ris om detwee jaaraan de geste-
gen kosten van levens- onder-
houd. De regering zegt dat dit
niet mogelijk is en dat men ook
geen precedent kan scheppen.
Hetgaat danookom een aanpas-
singmetruim veertig procenten
wilnietverder gaan daneenaan-
passing metvijfprocent.

Aanrijdingen
WILLEMSTAD — Er vonden

tien aanrijdingen plaats. Nie-
mandraakte gewond. De schade
wordt geschatop 16.500gulden.

Ingezonden

Pensioen
di behes
APRECIABLE SENOR Re-daktor,

Motibo di a aserkabo te lo si-
guiente:- e problema di kobramentu di
pensioen dibehes, mi a hana vndueledimirakon e machik'e pa-
chinan tinkv para denvn higra
di solo kajente na Hulpkantoor
ai Ontvanger na Sta Maria, mas
kv shete (7) ora largu denrei tehasta tin hende kv a kai ral i tehasta bai flou;- mi ke hasi vn proposishon nagobièrnu pa laga entregé e 'sen'dipensioendibeheznakasofaio-
menosentregé un chekku asina
nan of nanyu por bai kobr'é viabanko.

Mi ta sperakv gobièrno lo tu-
mae proposishon akina serioya
asina por alivia nos grandinanfor diehigra disoio.

LEONCITO MARTINA
Curasao

Ingezonden

Hoera... weer
een Werkman
DE EERSTE AFGELEIDE van
een van Murphy's wetten stelt,
quote: "Als er oponregelmatige
tijden iemand zou kunnen
opstaan, om—met het vingertje
bezwerend in de lucht — deAn-tilliaanse samenlevinggeheel of
gedeeltelijk onjuist voor telichten over het onderwerp dis-
criminatie, dan zal dat ook ge-
beuren". Unquote.

Enja, hoor. Er is er weer één.
Meneer Werkman, de 'Sjon di
Trabou'. In de Ultimo Noticias
lees ik, dat u vindt, dat de Ko-
ninklijke Marine discrimineert.
Enverder discrimineert volgens
u ook het hoofd van de Dr A.
Schweitzerschool (basis). Zo, zo,
dat is me nogal wat. Baseert u,
datlaatste overigens op hetfeit,
dat een uwer kinderen slechts
enkele maanden op deze school
vertoefde en dat dat bovendien
reeds 5 (vijf) jaargeleden is?

Ikvraag me afwaarom u daar
danpas na vijfjaar achterkomt
etialseen donderslagbij heldere
hemel een dolkstoot onder de
gordeluitdeelt. Ik hebdeneiging
om dit laf te noemen. U ook?
Toch als jeer zo eensover na-
denkt, zou het wel eenskunnen
zijn—ik filosofeermaarwathar-
dop — dat u, meneer Werkman,
wellicht bereid bent zelfs uw ei-
gen identiteit volledig op te ge-
ven, vele onschuldige mensen
onnodig door het slijk te halen,
vele instellingen onnodig en on-
afgepast tegen de oren te mep-
pen, om het ene doelte bereiken
enweleenpermanente werkver-
gunning.

Zou datniet eens juistkunnen
zijn? Ikhoop, dat ik mij vergis.

Volgens bijbelse verhalen ko-
men er in de geschiedenis
meerdere van dit soort mensen
voor. Ikherinner me hetverhaal
van ene Judas. Want, meneer
Werkman, u komt me toch ook
niet vertellen, dat Ultimo Noti-
cia u in deorenheeftgefluisterd,
datunogminstenstwintig men-
sen en tien instellingen moet
gaanbeschuldigen van discrimi-
natie(dan heeft deUltimo Noti-
cia ook weer voorpagina-
nieuws) omzodoende in aanmer-
king te komen voor uw perma-
nente werkvergunning?

Wantecht ookdatgeloofik
niet.Daar gelden echtanderere-
gelsvoor. Tochkreeg ikbij het le-
zenvan uw artikellastvan enor-
me braakneigingen. Zal wel een
griepje zijn.

A.PUL
Curasao

WILLEMSTAD-J.de Man,
gemachtigde van de commissie
van deEG, gaat in verband met
het bereiken van depensioenge-
rechtigde leeftijd dezepost verla-
ten. Hij heeft zeven jaarop Cura-
gao doorgebracht en vanuit zijn
positie deterugval van deAntilli-
aanse economievandichtbijmee-
gemaakt. Een aantal maanden
geleden nog zag hij de toekomst
nietzorooskleurig in,maarnu is
hij duidelijk optimistischer ge-
stemd. "Ik denk, dat dit dezeven
magere jaren waren", zegt hij
zelf.

De EG is momenteel nauw be-
trokken bij de uitvoeringvan het
riolerings- project van Otroban-
da, degemeenschapblijftgeloven
in deheroplevingvan ditstadsge-
deelteen van deAntilliaanse eco-
nomie.Steun aan nieuweprojec-
ten ismogelijk, mitszevia dejuis-
te kanalen worden binnenge-
loodst, zegt hij.

Het echtpaar De Man gaatna
35 tropenjaren terug naarEuro-
pa, maarkiest om begrijpelijke
redenen voor zuid-Frankrijk. "U
zult mij zeker als toerist terug-
zien", vertelde hij waarnemend
gezaghebber drs Stanley Lamp,
daarmee misschien ongewild
zijnbetrokkenheid verradend.

De Man heeft ook afscheidsbe-
zoeken afgelegd aan de gouver-
neuren aan deRaad van Minis-
ters, waarbij hij onder andere
werd ontvangen door minister-
president irDon Martina en de
Antilliaanse minister voor Ont-
wikkelings- samenwerkingF.
Crestian. Dinsdagmiddag bood
deAntilliaanseregering De Man
een afscheidslunchaan(ziefoto),
waarbij doorminister- president
MartinaaanDe Man een cadeau
werdoverhandigd indevormvan
een schilderij van het Vierste-
genplan.

’WAPA Dl SIMAIO
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EILANDGEBIED CURACAO
Het Bestuurscollege van het Eilandgebied Curacao deelt mee dat bij het
Bureau Sportzaken (Sedreko) in de loopvan dit jaareen vakature voorde
funktie van

HOOFD
van ditBureau zal ontstaan.
DoelstellingBureau Sportzaken:
Het Bureau Sportzaken is belast met het bevorderen van sport, spel en
sportieve rekreatie, door het scheppen van voorwaarden en mogelijkhe-
den op de terreinenvan sportpromotie, -organisatie, -begeleidingen -ak-
komodatie.
Taakomschrijving:— Geeft direkten- of indirekt leidingaan de medewerkersvan hetBureau

Sportzaken.— Coördineert dewerkzaamheden en stelt prioriteiten vast.— Is als projekt-managerbelastmet de uitvoering van demaatregelen in
hetkader van hetplan "Sport".

— Adviseert hetB.C. in sportbeleidsaangelegenheden.— Pleegt overlegmet lokale-, regionale- en internationalesportinstanties
en -organisaties.

Funktie-eisen:
Opleiding : Bij voorkeur universitaire opleiding voor lichamelijke op-

voeding of
diploma academievoor lichamelijke opvoeding c.g. gelij-
kwaardige opleiding.

Aanvulling : Management kwaliteiten
Goede kennis van de lokale-, regionale- en internationale
sportwereld en -organisaties.

Ervaring : Leidinggevende ervaring.
Aantoonbare redaktionele ervaring.

Kandidaten indienstvan hetEilandgebied Curacao genietendevoorkeur.
Met degeselekteerdezaleen arbeidsovereenkomstvoordrie (3) jaarwor-
denaangegaan, met de mogelijkheidvan één (1) jaarverlenging. Een psy-
chologischetest kan deel uitmaken van de selektieprocedure.
Gegadigdendienenzich schriftelijkuiterlijktweeweken na hetverschijnen
van deze advertentie te richten aan:

Het Hoofd van deAfdeling Personeelszaken
van hetEilandgebied Curacao
Scharlooweg 88.

HetBestuurscollege van het Eilandgebied Curacao,
De Gezaghebber. De Secretaris.

ORANJESTAD- Op Aruba
werd gisteren afscheid genomen
van de MA. Huender, thans di-
recteur CaribischgebiedvanFa-
tum/NationaleNederlanden en
voormalig directeurvan kantoor
Aruba. Na een verblijf van vijf-
tienjaar op deAntillen enAruba
vertrekt Huender naar Neder-
land waar hijeen functie binnen
hetNationaleNederlanden- con-
cern heeft aanvaard. Er werden
bezoeken afgelegd aan gouver-
neurF.B. Tromp, premier mr
Henny Eman en plaatsvervan-
gend Staten- voorzitter S. Thij-
sen. InGolden Tuliphadgistera-
vond een geanimeerde ontvangst
plaats.

Bij de foto: voor het Fatum-
kantoor in Oranjestad de schei-
dende directeur Huender met
zijn opvolger mrAA. Vermeu-
len,DE. Ernste directeurvan de
NationaleNederlanden Interna-
tional, C.J. Hilgersom onderdi-
recteur Caribisch gebied en Jan
Linker directeurkantoor Aruba.
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Landsbemiddelaar trekt zich terug
CAO-bespreking vakbond
en haven weer op gang

WILLEMSTAD — Gisteren
nebben de vakbond CBH/
OVPen deCuragaoPorts Au-
thority (CPA) hun onderhan-delingen samen met landsbe-
njiddelaar, drs Migda Schill-Maria, over een collectieve
arbeids- overeenkomst (cao)
voortgezet. Bij die gelegen-
heid is zowel de concept caovan de vakbond als het voor-
stel van de CPA besproken.
Daarbij isreeds over een aan-
tfll punten betreffende de
techten van dewerkgever en
«ie van de vakbond over-
eenstemming bereikt. Over
■ietfinanciële gedeeltevan de
cao moet nog gesproken
worden.

Naar drs Schill- Maria van-
ochtend meedeelde, is zij giste-
ren met beide partijen aan tafel
gaan zitten. De besprekingen
verliepen echter in een dusdanig
slechte sfeer dat zij besloot de
vergadering op te schorten en
met partijen apart te vergade-
ren. Op deze wijze hoopte zij dat
zowel devakbond als dewerkge-
ver hun emoties zouden ventile-
ren enereen gesprekopgangzou
komen. Later zou dit tot een
voortzettingvan de onderhande-
lingenmoeten leiden. In deze op-
zet iszij geslaagd.

Schill-Maria: "De CBH/OVP
en deCPA grepen deze gelegen-
heid aan om hun grieven naar
voren te brengen. Eén van de
knelpunten was dat de vakbond
nietbegreep, waarom het zolang
duurde, voordat deCPA meteen
concept cao gereed was. De CPA
wist hiervoor een bevredigende
verklaring te gevenen vrijdag is
een conceptcao naar devakbond
gestuurd". Deze is de afgelopen
dagen door de vakbond bestu-
deerd.Van haarkant heeft CBH/

OVP een eigen concept cao op-
gesteld.Gisteren zijnbeide voor-
stellen met elkaar vergeleken,
waarbij tot nu toe over acht van
detien artikelen overeenstem-
ming is bereikt.

De landsbemiddelaar is van
mening datbeide partijen nu op
eigen kracht de cao- besprekin-
gen kunnen afronden: "De be-sprekingen liepen niet vast over
het inhoudelijke gedeelte, maar
door onbegrip van beide zijden.
De vakbond wilde een datum
vaststellen, waarop de onder-
handelingen zouden worden
voortgezet. Dat is nu gelukt.
Mijn indruk is datbeide partijen
thans gehoorvoor elkaarhebben
en datze zelfstandigverder kun-
nen gaan". Aanstaande maan-
dag worden de onderhandelin-
genzonder de landsbemiddelaar
voortgezet.Postkantoren

Express Mail
WILLEMSTAD—Metingang

Jan 15 maart kunnen Express
Mail Stukken (EMS) behalve in
bet hoofdpostkantoor GrootKwartier, ook worden aangebo-
denindehulppostkantoren Pun-
da, Hato en Otrobanda.

De EMS is ingesteld om tevol-doenaaneenbetrouwbare dienstvoor de snelle overbrenging van
berichten, documenten, compu-
terprodukten en indien hetlandvan bestemming dittoelaat ook
goederen.

Momenteel is de verzendingvan Express Mail Stukken
naar de volgende lan-

den: Nederland, België, Colom-bia, Engeland, Frankrijk, Guya-na. Hongkong, Portugal, Zwit-
de Verenigde Staten in-

clusiefPuertoRico en deHawaii-
|danden, en naar de eilandenBonaire en Sint Maarten.

Nadere inlichtingen kunnenw orden verkregen bij de
Postkantoren en de centrale di-
rectie derPosterijen.

ABVO bestaat
52 jaar

WILLEMSTAD —Deover-heids- vakbond herdenkt
vandaag, 14 april, het feit dat
de bond 52 jaargeleden werd
opgericht. Daarmee wordt te-
rug gekeken op 52 jaar van
strijd en doorzettings-vermo-
gen om een beter leven te be-
werkstelligen voor deABVO-
leden.

Bij de herdenkingvan deze
oprichtings- datum, doet het
bestuur van de vakbond een
beroep op alle leden om soli-
dair te zijn met elkaar omdat
solidariteit en eenheid de be-langrijkste punten zijn om de
strijd van het vakbonds- we-

kracht bij te zetten.

Man gestoken
WILLEMSTAD—De 26- jari-

ge manW.O. isvannacht door de
31-jarige man J.H.met een mes
in de linker schouder gestoken.
Dat gebeurde na een hevige
woorden- wisselingbij het Johan
van Walbeeckplein. Het
slachtoffer is naar depolikliniek
gebracht. De dader is aange-
houden.

Seminair over
Persvrijheid

WILLEMSTAD — De Rotary
Club Curagao organiseertzater-
dag, 23 april, in het auditorium
van de Universiteit van de Ne-
derlandse Antillen van 8.30uur
tot 12.30 uur een seminar geti-
teld "Freedom of the press: how
far may itgo?(Persvrijheid: hoe-
ver gaat deze?). Sprekers zijn
Harold Arends, Carlos Daantje,
Frans Heiligers, Norbert
Hendrikse,ArdHorvers, Chicho
Jonckheer en mr Jaime Saleh.
Na depauze zal er een panel dis-
cussie worden gehouden. Panel-
leider isRobin Visser.

Vervoermiddelen duurder

Prijsstijging van
2,4 procent in 1987

WILLEMSTAD — Volgens
berekeningen van het
CentraalBureau voor de Sta-
tistiek is het prijsindexcijfer
van de consumptie van huis-
houdensvoor Curacao en Bo-
nairevoor dereeks totale be-
volking op basis december
1984 = 100 in de maand de-
cember 1987 met 0,2% geste-
gen ten opzichte van de
maand november 1987. Het
indexcijfer was 105.6 in no-
vember 1987 en is 105.8 ge-
worden in december 1987.

Het totaal prijsindexcijfer
voor december 1987 gekoppeld
aan de reeks op basis oktober
1982 = 100 wordt 110.1.

De totale prijsstijging over
1987 bedroeg 2,4%, terwijl de
stijging over het tweede halfjaar
1987 0,8% bedroeg. Voor 1986
waren deze stijgingenrespectie-
velijke 3,0% en 2.3%.

De totale stijging van 2,4%
over 1987 is voor 17% toe te
schrijven aan de gestegen prij-
zenvan vervoermiddelen. De ge-
stegen koers van de yen is hier-
voor de grootste oorzaak ge-
weest.

De subgroep aardappelen,
groentenenfruit isvoor 16%ver-
antwoordelijkvoor detotale stij-
ging. Voorts verdient aandacht
de stijging van de prijzen van
graanproducten (aandeel 12%)
en van vlees en vis (aandeel
12%).

Voor wat betreft de subgroep
graanproducten dient vermeld
te worden, datde stijging hoofd-
zakelijk is veroorzaakt door de
gestegen prijzen van rijst. De
mislukte rijstoogst in Azië is
voor een groot deel hier debet
aan geweest.

Hiertegenover zijn de prijzenvan meubilair en verlichting en
van schoeisel, alsmede dekosten
voor gezondbeidszorg gedaald.Het aandeel van deze posten indetotale stijgingbedroegrespec-
tievelijke -5%, -3%en -1%.Marugg getipt voor

AKO Literatuur Prijs
-door JosdeRoo-

VOLGENS RECENSEN-
TEN en boekhandelaren
maaktTip Marugggrotekans
de AKO-prijs van ’.50.000,-
-te winnen. Alle landelijke
dagbladen besteedden aan-
dachtaan de nominaties voor
de AKO-prijs. Trouw en Het
Parool waren de enige, die
meteen een waarde- oordeel
uitspraken over de nomina-
ties.

Volgens dekunstredactie
van Trouw gooit de bui-
tenstaanderTip Marugghoge
ogen. De krant noemt hem
een betrekkelijke bui-
tenstaander in de Neder-
landse literatuur, een schrij-
ver van een klein, maar veel
geprezen oeuvre.

HetParool besteedde bijna
een hele pagina aan deAKO-
Prijs. Centraal daarop is een
drie-koloms spotprent van
Tip Marugg, die in de 'Lorito
Real' heeft gestaan.Deredac-
tievan HetParoolkomt tot de
conclusie: "Er was één onom-
streden meesterwerk: 'De
morgen loeit weer aan.

Het Parool peilt ook de me-
ning van vooraanstaande
Amsterdamse boekhandela-ren. Boekhandel Martyrium
*aat onder meer weten: "Ik
v*nd, dat Tip Marugg hem
J^oetwinnen voorDemorgen
{oeit weer aan. Een préchtig
b°ek". Hetzelfde vinden Van

Avant Garde, Panthe-
°n en het bekende Athe-naeum.

Hiervan zegt Jan Meng:
"Tip Marugg moet winnen.
Datvind ikzonmeesterwerk.
Van dat boek heb ik zó geno-
ten. Het speelt niet in Neder-
land en is toch een Neder-
landse roman. Terwijl je het
leest, waan jejeook echt op de
Antillen. De groene mango's
vallen binnenhandbereik uit
debomen. Hetispas zn derde
boek, maar het lijkt wel zijn
testament. Daarbij heeft het
ook nog een mooie filosofisch
gehalte. Maruggheeft duide-
lijk veel nagedacht en goed
gekeken. Het heeft me echt
geraakt en dat gebeurtnog zo
zelden in deNederlandse lite-
ratuur. Ja, ik tipTip".

Al eerder waren in sommi-
ge bladen recensies versche-
nen. Trouw noemde de nieu-
we roman van Tip Marugg
"een sublieme paradox" De
boekbijlage van Vrij Neder-
land concludeerde: "De mor-
gen loeit weer aan is een
knappe enrijke roman. leder
detail, iedere uitweiding is
functioneel, deinhoudwezen-
lijk, de stijl perfect".

Allera het weekblad De
Tijd hac enigekritiek. Welis-
waar is het tweede hoofdstuk
prachtig, maar het boek ver-
toont wel erg veel overeen-
komst met zijn voorgangers,
vond De Tijd. Met name de
stijl liet te wensen over, de
wirwar van bijzinnen en
zwaarbeladen adjectieven
schootderecensent in hetver-
keerde keelgat en bezorgden
hem ademnood.

Over vier maanden verbouwing

Landhuis Kortijn voor
training in toerisme

WILLEMSTAD - Het ei-landgebied wil van LandhuisKortijn een hotel en toeris-tisch trainings- centrum ma-
ken. De overheid heeft daar-
toe de Nederlandse regering
gevraagd de 1,6miljoen gul-
den die hiervoor uit het Ont-wikkelingsfonds voor de
bouw vanzoncentrum terbe-schikkingis gesteld, temogen
gebruiken. Als de Neder-landse regering zich hiermeeakkoord verklaart, zal over
vier maandenbegonnen wor-
den met de verbouwing van
het landhuis. Tevens zullen
danleslokalen, een frontdesk
en een praktijk- kamer ophetterrein van Landhuis Kortijn
worden bijgebouwd.

Naar de gedeputeerde van
Toerisme, ir Herman George,
vanochtend meedeelde, heeft deNederlandse regering deze 1,6
miljoen guldenreeds anderhalfjaar geleden toegezegd. "Vol-

gensdeplanningzouer een hotel
en toeristisch trainings-
centrum komen op het terrein
van het Curagao Caribbean Ho-
tel, omdat het voor de cursisten
wenselijk is datde stage nietver
van een bestaand hotel zal kun-
nen plaatsvinden.

Inmiddels is het Curagao Ca-
ribbean Hotelverkocht. Daarna
heeft het Eilandgebied
Landhuis Kortijn aangewezen
als de toekomstige plaats voor
het trainings- centrum", aldus
gedeputeerde George.

In het landhuis verzorgt Fef-
fyk reeds opleidingen voor onder
andere winkelmeisje, kok, front
desk assistant en vliegveld be-
waker. Eenproject management
zal insamenwerking met Feffyk
detoekomstige opleidingen aan
het trainings- centrum verzor-
gen. De gedeputeerde hoopt dat
over vier maanden met de ver-
bouwings- werkzaamheden be-
gonnen zal kunnen worden. "De
openbare aanbesteding moet
nog uitgeschreven worden. Ik
hoop echter, dat omstreeks
maart volgend jaarLandhuis
Kortijn geheel geremodelleerd
zal zijn".

Schoolmaterialen
WILLEMSTAD—Erzijn ver-

schillende aspecten inhetonder-
wijs die dringend veranderd
moetenworden. Misschien ishet
meest belangrijke aspect de in-
houd, datgene wat de leerling
moet leren. De schoolmoet voor-
bereiden op het leven in de ge-
meenschap, maar in veel geval-
len is de inhoud van de boeken
die op school gebruikt worden,
niet aangepast aan de omstan-
digheden van ons land.

De Stichting Schoolmateria-
len produceert deboeken die het
onderwijs nodig heeft. De
stichting vormteveneenseenbe-
langrijk aspect van het over-
heids- beleid zoals weergegeven
in de nota: Edukashon den Por-
tal di Ahanan nobenta. Wat is
het doelvan destichting, watzijn
deplannen opkorte termijn? Op
deze vragen kan men antwoord
krijgen in het radioprogramma
Enfasis Radial op donderdag
11.00 uur opRadio Caribe, vrij-
dag om 19.30 uur opRadio Kór-
souFM en zaterdag om 13.30 op
Radio Curom ZB6.

Bescherming
papegaaien

Fortbogen
WILLEMSTAD — De Die-

renbescherming maakt be-
kend, dat de problematiek
rond de papegaaien op het
pleintje bij Marichi, al gerui-
me tijd haar volle aandacht
heeft.

In samenwerking met de
directievan Meta nv worden
binnenkort dekooien degelijk
verbeterd, zodanig dat de vo-
gels zich veilig kunnen te-
rugtrekken in denok, diedan
voldoende bescherming
biedt.

De Dierenbescherming
hoopt, dat hetprobleem dan,
zowel voor dieren alsvoor ee-
nieder, naar genoegen is op-
gelost.

Grot van Hato
toeristische
trekpleister

WILLEMSTAD — Eind dit
jaarzal de Grot van Hato een
complete verandering hebben
ondergaan. De Grot zal een toe-
ristische trekpleister van de
eerste ordezijn geworden. Zo zei
vanmorgen gedeputeerde van
Toerisme ir Herman George.

Binnen een maand zal aange-
vangen worden met het aan-
brengen van verlichting. De
landscaping zal onderhanden
worden genomen, zodat er een
tropische tuin ontstaat. Bij de
Grotkomt een souvenir- winkel
en er zal een berheerdershuis
worden gebouwd, evenals een
aantal toiletten.

De Curagaose overheid zorgt
voor de financiën. Het beheer
komt inhanden van deStichting
Nationale Parken, Stinapa, die
ook St. Christoffelpark succesvol
exploiteert.

Expositie in
Akademia di Arte

WILLEMSTAD — Volgende
week donderdag, 21 april, om
acht uur 's avonds wordt in de
Akademia di Arte een ten-
toonstelling geopend van een
jroep Venezolaanse schilders

uit de staat Falcon.
De expositie is mogelijk ge-

maakt door Ferry's Del Caribe
en dedienstCultureleZaken. De
tentoonstelling is geopend tot 4
mei, van acht tot twaalf uur.
Dinsdag- woensdag- en donder-
dagavond kan men ook tussen
zeven en tien uurterecht.

WILLEMSTAD — Op initia-
tiefvan Horecafheeft een bijeen-
komst plaatsgehad met gedepu-
teerde Raymond Bentoera, die
ondermeer belast is met derevi-
talisatie van de binnenstad,
functionarissen van deKodela,
DROV en VioletEutacia van de
Fundashon pa Potretamentu di
Antianonan di Renombre. Tij-
densdezebijeenkomst werduna-
niem het voorstel aangenomen
om deplasa voor hetkantoor van
Horecaf, waar het transforma-
tor- huis van deKodela staat, te
herbenoemen in Plasa Leonard
B. Smith. Op dezeplasa zal een
borstbeeld van de uitvinder wor-
den geplaatst. In 1888 heeft
Smith de eerste pontonbrug, die
nu bekend staat als deKoningin
Emmabrug,geconstrueerd.

Foto: Gedeputeerde Bentoera
metenkele functionarissen.

AMIGOEDONDERDAG 14APRIL 1988 7

Madurostraatl3

'

Konosé Venezuela... kuinds !!!...

Tel. 89500 - 88500 - 88511

xSonny cßutj^
i y ai



„..__._
_-2yFll_t_!_rE_ SCOR6BORD _ _J&

/^A WliJilVriilJZiiW: | <__(j5 [
iSiF Een Rijsttafel voor 2 personen Als de weekprijs op Hg I I#IÜ] rinnv nniTmnni\||J|' JJ a vanRestaurant Indonesia. Aruba valt: Bfli»- CUrï CLiNTER

XSnni^ 1 KSta AmSte'"AmSte' DrietweeliterflessenPepsiCola HÈ LVJ _________________
T II #3^ Brouwerij. (Victoria Bottling Company) K| if

BfITIS^A *■■■■ II ■■"■___■ 1 Krat Pepsi Liter - Caribbean K [«««?! B^ffjl
DU I l\#A Bottling. Een taart van Banketbakkerij K§ 41 UWnmm

" ■ 1 Fles Tio Pepe Sherry en 1 fles Harsveld m
C3riDG nV Partager van Licores Maduro. *..««,

BRIEVENGAT a ÜC
i *»»-".»*_-■*««. JSJSSSESSL, «£L - "Restaurant. Superior Tobacco Company Sweden Copiers

" Aft Ki %/ Vier studiokleuren foto's 10bij 15 AhcnliitOO N.V. van Checkpoint Color. IJ["W,UI Voor al Uw fotokopieën!!

Corrleweg32 SeniCe A^ o<iw^#,*.i fMKÏI Absolut Kopieën opcartoline, doorzichtig pa-
Tel.: 79567-79098 /FT^T *V>«STTAF«i__k iPEPSfI Eleaance pier, kopieën van werktekeningen,

1 j| lACii .r,
Rmtaukajw L^J *U<«" enz. enz.verzekerd! »)'N0"ES'A AnAbsoiut

"*-"* ># _** Attraction Uitstekenden
buurtbotica" JLlcaied- TK&cCuro zeer doelmatig!

Goed gesorteerd, //. __„ no' f-A ~snelle service JP^ £tCal>C& BGs friendlysneue service /te É^AJSÏI^ *en bovendien nfln//fl/nÈnJ& W2S& o^^ / machines nv
Vlotte thuisbezorging. (JfiJUMW/IW* JVf/l /It-ffLft CURA?AO:R°°<leweg 108, tel. 625951-625872' ■ ■ " **YWW* <** ARUBA: J.G. Emanstraat49, tel. 23808

f^ \ % "Xk^ ' É^Ê' Me- A.Mm^rr\r/> » packages niet deKLM DCIÖ naar A lll^l^EQÜLrii: / ;^' /ff Smn>- Mw :>core- «. ■-. «^^q^ "" AlVllG^Ef^^ + <7 -*>üre 1

vetgeec ]%m en Ecuacbr iiietf J *oy*outch"" -^3.^'
V^ »"- ii ■ --- - - 1,.. - '::_^;-;--:-y:-:' -"-■■-■■:-y--:-:-:-:-: :■:^:■:^:-^■::^-■v■-:^■^■x-:-:-:v:-:v:^:-:-:o:■;■;":■:-:-:-:-:":-:■:::■: -".-.-.- -'-";:;.;:;.; „ " :

_ ,
~-...... . u .

Naam: Adres:
Score Bord-Formulier Toto nr.: 30 __ ~._Datum: 14 april 1988.. . . , . , . . _ |1 l 2 ~~3 4~\~5~ I 6 7 ~8~. -—-—-—-—-—— ——— 7. Fortuna S. — P.E.C.-Zwolle:

l.Denßosch —D.5.79: /-^^ 0 „ , J ——"

__,f^m3~%%^. o.Volendam —Willemll:
2. P.S.V. — Sparta: M^ ft „„„ „- Wc- \_\ 9. V.V.V. — Feyenoord:
3. Twente —Roda J.C.: f] bCOre- % :: <( , , I 10. Excelsior —N.A.C.:
4. Utrecht —A.Z.: m bord 77 —~sj 11. R.B.C. —Eindhoven:
5. Den Haag — Groningen: TZT7Z—~ 1—- X^^ 12. S.V.V. —Heerenveen:
6. Ajax — Haarlem: lil 1111 1 I " — —— —

De spelregels van het flmigoe Score-bord: ó. De uitslagen van deuuinnaar(s) van de weekzullen in de dagenvolgend op de gespeel--- Per gezinkan er wekelijks maximaal slechtséén volledig ingevuld formulier uuordeninge- de wedstrijden worden gepubliceerd in de flmigoe.
diend dat meedingt naar de prijzen. 7- Het is niet de bedoeling zich te melden bij goed ingevulde kolommen.

2- Op de inzending moeten de naam en het adres (ook eiland) inblokletters worden inge- ®" Inzendingen moeten op Curacao uiterlijk de donderdag daarop zes uur p.m. ingeleverd
vuld. worden aan hetadres hotel-bar-restaurantLa Paix, Rio Canarioweg 7, ofbij Valco aan de

3- 6en goed ingevulde kolom is die welke een cijfer van 1, 2 of 3 bevat bij alle twaalf Santa Rosaweg 48. Later ingediende formulieren dingen niet mee.
wedstrijden die verschijnen op het invul-formulierop de Score-bord pagina op de don- 9* lnzendingenopflrubamoetenuiterlijkwoensdagvoorsuur'smiddagszijningeleverdop
derdag. het flmigoe-kantoor aan de Nassaustraat 110. Die van Bonaire ook voor woensdag4- Als er een «1» wordt ingevuld achter een wedstrijd, wordt een overwinning voor de uiterlijk 5 uur 's middagsbij correspondent Hubert Linkels aan de Kaya Gobernador N.
thuisclub voorspeldden «2» voorspelteen overwinning van debezoekende vereniging. Debrotls4.DeßmigoeopCuraqaozieteroptoedatdietebestemderplaatsearriveren.
€en «3» staat voor een gelijkspel. 10- Deelname is exclusief voor abonnees van deflmigoe! Veel succes!

5- Sij afgelaste wedstrijden geldt de vervangende uitslag van de organisatoren van de
flmigoe Score Bord.

ailfiiP' Breedestraat(o.)io4 Te 1.:624344 oDotn „. u . Eén National Stereo Set 3in één J§ »JfBB '. 2 Retour K.L.M. Amsterdam van Unicon-Aruba. pfjfflSlß^PW*!
Uwogenzljngoudwaard.laatdaaromdezorgvoorUwogen 2 RetOUfStO. DomingO + 5 12 flessen Tio Pepe Sherry ft*«MalÜ^ÏKSMMI het aanmetenvan Uw bril aan nachten verblijfkosten Hotel _,„ «M. n .. \s3%_ iS^ -H:■; jSlPtioa fltrabanda Sharaton van Coraoao P.aza '^Kr*""1"" <^amiWm m mM ~ -. 3 flessen ( 1/2 gallon)White Horse È R54jfe ■*__ 2 Retour Caracas, inklusief vlieg- vanWimco. 1 MM 1

tÊÊHfmÊ reis transfer en hotel accomo- ,en z,aeoo„ . .. _. ,_ „ \J^.^#
datie donderdagtotzondag van Iïfc

e" A"\stel Bier <°ne Ye" ▼] H^nMMOH^HiM Maduro Travel ar s Supply) ■■■Il MaduroTravel 360 flessen Pepsi Cola (One Ye- D^U«fc^Hf^B liÉlïiPw 11 2 Retour Bonaire + hotel acco- ar's Supply) D6D6■29 1 Rfl li lUri. \1 VIM modatie 2 nachten van Hoek- «,„^„^_,. _c «_.« ■_■»___*■Sm ■^^SJ^^EiE.ïiiiJH ino<! Waardebont.w.v. ’.150.-van Aj|«li« n ~- «-a-.ri.l ÏAi rzm_méS_m_mMm_J_t_m llw^ n̂s^a'e9'a2enennTOnturendiBMUwge- ,oos MensingsCaminada. IViaiia AmSiei ¥¥.%af,
_WmmmmWaWÊÊmWa%mWÊ^WÊaWkmWSaWÊaW» zichtpassen. Wij zijnde gehele bevolking vanCurasao 3

gaarnevan dienstmet deskundige advtezen en de In- . Waardebon van Ractanrant E"^«o^^h^S^hh-*»*. m !K*ï.sr Pamas TDiJorA/orn/»

KLM *■ tIN^SS! *salü
AIRCONDITIONING SERVICE

Agen': jSjptica otrabanda (m) maduro travel * enPr„lag . --* »■' . ' >
__^_ WLlmaimW trllCrgia TEL.: 615811 - SEROE LORAWEG 105 "L/ITïïcn : ir"- " CÜMMo,A

«■■___■■B _̂mmm UwoganzlingoudwaardJaatdaaromdazoravoorUwogen
Tel.: 611833 ~-*^«*«^"u..-«n (MSfl J»| * vitalidatAptica jSltrabanda [pepsi] A , ||l ,UUIUdI

DONDERDAG 14APRIL 19888 AMIGOE



RETURN LIJKT NU FORMALITEIT TE WORDEN
Karasivides scoort vier treffers
Griekenland bezorgt Jong
Oranje zware nederlaag: 5-0

ATHENE — Het overvolle competitie- en bekerprogramma
en dedaaruit voortvloeiende problemen met de samenstelling
van de selectiehebben JongOranjekansloosgemaaktvoor het
bereiken van de finale van de strijd om hetEuropees kampi-
oenschap voorelftallen tot 21 jaar.De danigverzwakte forma-
tie van bondscoach Nol de Ruiter werd woensdag in Athene
weggespeeld door een agressief Grieks team, datin dereturn
over twee weken in Utrechtrustig een voorsprong van 5-0 kan
verdedigen.
Het gebrek aan medewerking
van Ajax en PSV, die in debeker-
strijd hun belangen verdedig-
den, dwongDe Ruiter in Athene
een defensief' ingestelde ploeg
hetveld in te sturen. De bondsco-
achvulde de gaten op met dever-
dedigers Lankhaar en Van der
Meer, diebij hunclubvoorname-
lijk in de achterste linie spelen.

De Ruiter haalde daarmee de
complete defensie, die tegen
Spanje zo succesvolwas geweest,
uit elkaar. Van Eek (FC Den
fiosch) en Leu.sink (PEC Zwolle)
completeerden de laatste lijn,
daardoor Jong Oranje het rede-
lijk bezetteKaraiskakis-stadion
woensdag met zes pure verdedi-
gers betrad, 's Morgens hadden
Plomp en Lankhaar zich al ver-
wonderd over de invulling van
"et team, maar niemand durfde

De Ruiter over zijnuitgestippel-
de tactiek aan te spreken. Van
Eek hield zich 's avonds nog
enigszins staande, maar Leu-
sink werd oprechts door de Grie-
ken overspeeld.

RIANTE VOORSPRONG
Al na twaalf minuten bezaten

de Grieken een riante voor-
sprong. Eerst mocht Karasavi-
des het halve veld oversteken.
Met vijftegenstanders op de hie-
lenpasseerde de behendige spits
van PAOK doelman De Goey
met een schuiver in de uiterste
hoek. Twee minuten later kreeg
de Nederlandse ploeg een nieu-
we dreun teverwerken. De Goey
werd verrast door een van
richting veranderd schot van
Ikonomidis: 2-0.

De dreigende afgang was voor

De Ruiter het sein in te grijpen.
De Utrechter herstelde
enigszins de balans binnen zijn
elftal door de zwakke Leusink te
vervangen door de aanvallend
ingestelde Mattheaei. Lankhaar
nam derechtsback plaats over.

"Ik wist van te voren dat het
elftal de juiste balans miste.
Maar ik had geen andere keus.
Er ontbrak een verdedigende
middenvelder in de groep. Dat
heb ik geprobeerd op te lossen
doorLankhaar en Van derMeer
naar het midden teschuiven.Die
opzet is gewoon mislukt", luidde
hetverweer van DeRuiter op de
zwakke openingsfase, waarin de
meeste Nederlanders naar hun
juisteplaats liepen te zoeken.

INGREEP
De ingreep na achttien minu-

tenbracht meerrust in hetOran-
je-elftal, datzich aan de Griekse
druk ontworstelde. Willems en
Matthaei hielden de Griekse
aanvalsdrang op rechts beter in
toom en leverden tevens nog en-
kele bruikbare voorzetten. Boe-
re kreeg de beste kans. Na een
voorzet van Willems kreeg de
lange spits debalplotselingvoor

de voeten. Moulakidis stopte zijn
uithaal.

Op het moment dat de jeugd-
internationals de wedstrijd on-
der controle leken te hebben, le-verde een van de vele uitvallende Grieken het derde doelpunt
op. Vlak voorrust kwamKarasa-
vides na een combinatie door het
centrum opnieuw vrij voor DeGoey. De spits speelde de doel-
man eenvoudig uit: 3-0.,

TWEEDE HELFT
De lijdensweg van JongOran-

jewerd in de tweede helft nog er-
ger. Vakalopoulos en Karasavi-des verschenen direct na rust alalleen voor De Goey. De Sparta-doelman bleef in die confronta-
ties overeind. De jonkiesvan DeRuiter herstelden zich verdedi-gend, maar aanvallend bleefhet
team verder onder de maat. Detandem Van Loen/Boere won
soms een kopduel, maar gevaar
ontstond erniet voor het Grieksedoel.

De Griekse ploeg, van wie driespelers in december op Rhodosook de onbelangrijke interland
tegen het Nederlands A-elftal
meemaakten, bleef voorin wel
onnavolgbaar. VooralKarasavi-
des, indeeerstehelft aleenplaag
voor Leusink en Lankhaar,
creëerde veel mogelijkheden.

De spits isbij zijn club PAOK
naar dereserve-bank verwezen
sinds dekomst van de Britt Ben-nett (die eerder voor NAC uit-kwam), maar tegen JongOranjebleekhij overveel kwaliteiten tebeschikken. Zijn snelle en ui-terst geraffineerde passeer-
bewegingen waren de Neder-landse verdedigers meestal teveel.

Clubkampioenschap schaken Curaçao

Wagenaar lijdt eerste
verlies tegen Roose

WILLEMSTAD - Na het
succesvolle bezoekvan deNe-
«erlandse bondscoach Cor
jan Wijgerden, die vele scha-
kers hier op het eiland goed
heeft geholpen en de
sehaaksport in het algemeeneen flinke zet omhoog heeftgegeven, gaan de clubs weerover tot de orde van de dag.Schaakvereniging Curacaoheeft weer een serie wedstrij-den gespeeld om het club-kampioenschap.

Alex Roose behield een uitste-kend uitzicht op het kampi-
oenschap door Wagenaar, totdan evenals Roose nog ongesla-gen, te verslaan. Roose heeft nunet als Smith een half verlies-
Punt. Smith heeft echter al zes

partijen gespeeld. Roose twee
minder.

Houtman kon door winst op
Van Loon de aansluiting met de
koplopers in de A-klasse intact
houden.

In de B-klasse leidt Blanken.
Dit heeft hij te danken aan
Barkmeyer. De huidige nummer
twee in deB-klasse haakte leider
Thomas onderuit en won van
hem met dezwarte stukken nota
bene Thomas leidde in de B-
klasse ongeslagen.Door zijn ne-
derlaag zakte hij naar de derde
plaats. Richardson is in deze
klasse echter de enige speler die
de volle winst uit drie partijen
heeftkunnen halen.

Maandag 18 april wordt het
clubkampioenschap voortgezet.
De partij tussen Thomas enKlok
wordt dan uitgespeeld. Een an-
der interessant duel in de B-
klasse is dat tussen Blanken en
Richardson.

KARADAVIDES
Een kwartier voor het einde

wasKarasavides zijn tegenstan-
der Lankhaar weer eens te snel
afbij een uitval. De Goeywas op-
nieuwkansloos tegen zijn inzet:
4-0. Twee minuten voor het ein-
de herhaalde de beste Griek zijn
actie nogmaals en gaf daarmee
het teken voor een volksfeest op
de tribune. De Grieken hadden
hun revanche op Nederland en
dat was het voornaamste uit-
gangspunt van de Zuideurope-
anen.

De Ruiter nam zijn spelers na
de grote nederlaag in bescher-
ming. "Ik kan de jongens niets
verwijten. De problemen met de
samenstelling van het team heb-
ben een groterol gespeeld.Bij de
Grieken zat alles mee. Een inge-
speeld team en snelle doelpun-
ten. Dat kan ons over twee we-
ken in Utrecht ookoverkomen",
verklaarde de bondscach tegen
beter weten in.

STANDEN
De standen in beide klassen

zijn:
A-klasse:
1. Smith 6 5,5
2. Wagenaar 6 4,5
3. Roose 4 3,5
4. Houtman 5 3
5. Zonenschain 5 2,5
6. Moron 7 2,5
7. Zalm 4 2
8. De Castro Sr 52
9. E. deCastro 41,5
10.Van Loon 41,5
11.Bet* 3 0,5
12. De Castro Jr* 5 0

B-klasse:
1.Blanken 6 5
2. Barkmeyer 6 4,5
3. Thomas* 5 4
4. Klok* 5 3,5
5. Richardson 3 3
6. Jong 6 3

7. Cardoze 61,5
8. Daou 5 0,5
9. Vuurmans 2 0
10. Rosaria 6 0
ll.Rijnbeek 0 0

Spelers met een * moeten nog
eenafgebroken partij uitspelen.

Voetbaltoernooi
van Independiente

WILLEMSTAD Het voet-
bal-toernooi van Indepedien-
te zal zondag worden voort-
gezet.

Het programma is als volgt:
10.00 uur: Angua - Ritz; 11.00
uur: Caribe - DJ JoyWeerlicht-
-12.00 uur: D.T.S. - Indepediente;
13.00 uur: Print Express - DeMaayer; 14.30 uur: winnaar10.00 uur - winnaar 11.00 uur;15.45 uur: winnaar 12.00 uur -winnaar 13.00 uur.

De wedstrijden worden ge-speeld op het terrein van PortaBlancu.

Rational League:

NEW YORK — De uitslagenvan de wedstrijden, die
Woensdag zijn gespeeld voor deAmerikaanse baseball- compe-
titie:

L Louis Cardinals - Chicago
v-übs 4-3, San Francisco Giants -Cincinnati Reds 5-4, HoustonAstros - Atlanta Braves 4-0,

Pirates - Phila-
delphiaPhillies 7-0,Los Angelesu°dgers - SanDiego Padres 4-3.

AmericanLeague:
"Oston Red Sox - Milwaukeeö|-ewers6-3,Kansas CityRoyals
joaltimore Orioles 9-3, Cleve-land Indians - Minnesota Twins
jHNew York Yankees -Toron-to Blue Jays 5-1, California An-Sels - Chicago White Sox 5-2,akland Athletics - Seattle Ma-r'newrs 12-7.

Nieuw bestuurRRCK

Amadeo Kemper weer
de beste hardloper
..Willemstad — Amadeo
vemper bewees zondag tij-
,e|is deKareda di Grasiavan
j,eRRCK en gesponsorddoor
.ePsi Cola, dathij momenteel

o
e beste lange afstandsloper

V u ura?ao is- Hij won in eeneW metruim 100 deelnemerset ruim een minuut voor-
Pfong op detweedefinalist.

.j De achtkilometer langeKare-
ga di Grasia, van het strandvan
br i? -a naar depoort na-
J* uiken weer terug, werd door

tiir? a(k° demper afgelegd in een
van 23 minuten en 33 secon-..,n- De tweede loper die na hem

v s over de finsh kwamn het heuvelachtige parcours,
k as Siegfried Williams. DezeaJ een tijd van 24,40 nodig.
died' Ver acflter aeze twee ein-
-6e°deParley Dunker als derdein
<wTJ'dvan 32 minutenen 47 se-

Aiv -1"' dames keek favoriete
la Pieter geblesseerd toe hoe

AHa ijciiuci 11x5, njut-iio de i_. vvai t-

triathlon al een goede vorm to-
nend, bij de dames het snelst
was. Zij hadover deruim achtki-
lometer eentijd van 39,10 nodig.
Lydia Calmes werd tweede in
41,04, terwijl Rika Genaro de
derdeplaats opeiste met een tijd
van 42,53.

NIEUWBESTUUR
Het komend jaar zal Road

Runners Club Kórsou worden
bestuurd door een nieuw be-
stuur, dat onlangs op een alge-
mene ledenvergaderingwerd ge-
kozen. Na onderling de taken te
hebben verdeeld, ziet ditbestuur
er als volgt uit:
voorzitter, Mike Snijder; vice-
voorzitter: Luis Wever; secreta-
ris: Norbert Hendrikse; pen-
ningmeester: Amine Hagemans;
tweede penningmeester: Hildo
Rondon; tweede secretaris: Fred
Druiventak en de commissaris
voor het materiaal en algemene
zaken isRonald Claes.

TWIJFEL
Sindsdien is bij steeds meer

mensentwijfel gerezen ofMcEn-
roe een tweede come-
backperiode nog welzou aandur-
ven. Ookal omdat deeerste -eve-
neens naeen afwezigheidvan ze-
ven maanden- nietbepaald een
succes was. Maar bij McEnroe
zelf blijken dergelijke overwe-
gingen geen rol te hebben ge-
speeld.

Dat verklaarde hij althans op
een persconferentie in Tokio,
waar hij deelneemt aan het met
$617.500 gedoteerde toernooi.
McEnroe zou daar de ope-
ningspartij hebben gespeeld,
maar het programma werd een
dag verschoven als gevolg van
regen.

"Als ikwerkelijk terug wilko-
men op het niveau, waarop ik
eens stond, heb ik op zijn minst
twaalf tot achttien maandenno-
dig... maar eenjaar is genoegom
te weten of ik er nogplezier aan
beleef."

SPORTAGENDA
MALTA AMSTEL

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

BOWLEN
(Damacor Bowling Club, Chuchu-biweg)
openingstijden: maandag t/m donderdag
Vanl7"0" 0200 uur: vnïda9 en zaterdagvan 16.00uur.otna 02.00uur;zondag vanaf13.00uur. a

SCHAAKVERENIGING CURAÇAO
(MaduroPlaza)
iedere nv^ndagavond om 20 00 uur o<>lcgenheid tot schaken.
SCHAAKVERENIGING JANWE
(Sentrodi Bario Janwé)
elke zaterdag van 09.00-13.00 uur uurschaaklesen -training voor de jeugdvanaf 7tot 23 jaar.

BASEBALL
(AA-klasse)
20.00uur (A-poule) Royal Scorpions/Madu-
ro & Curiels Bank vs GrootKwartier Stars/AGT - Sentro DeportivoKórsou.

LANGE TENEN
In zijn topjaren was McEnroe

berucht om zijn lange tenen. El-
ke internationale
scheidsrechter heeft er wel eens
opgsstaan. Maar inmiddels ishij
29 jaaren wil hij wel eens af van
die aangebrandereputatie. "Ik

hebnu tweekinderen. Het is tijd
om me als een volwassene te
gaan gedragen", aldus McEnroe
ineen tv-interview."Uit mijnvel
springenop debaan geeftmeniet
zo'n kick meer, als toen ik jong
was. Als vader zijnde trekt het
me ook nietmeer aan."

De afgelopen maanden heeft
McEnroe met joggen en ge-
wichtheffen geprobeerd zich in
vorm te houden. Hij denkt dat
dat aardig is gelukt. "Maar", zo
zegt hij, "ik zal hier en daar nog
weleentik oplopen.Partijen ver-
liezen. Maar het zal me nog wel
eentijdje bezighouden."

Stoppen heeft hij echter nog
nooit serieus overwogen: "Ik ben
er depersoon nietvoor om wegte
lopen."

DAMMEN
(Curagaose Dambond)
15.00-17.00 uur 'simultaan'- wedstrijdenBuurtcentrum Montana.

Tafeltennis van de CTTB
Van der Hout en Sprock
winnen pingpong-toernooi

WILLEMSTAD — Eldred
van der Hout heeft bij de he-
ren hetMark-Vtoernooi tafel-
tennis gewonnen. Maggy
Sprock was de sterkstebij de
dames.De CTTB startzondag
ook met de top-100 wedstrij-
den in derecreatiezaal lerene
Morenoin Suffisant.

De Curagaose tafeltennis-
kampioen Eldred van der Hout
heeft weer een nieuwe overwin-
ning aan zijn lange lijst toege-
voegd. Nadat hijRonaldi Vos in
de halve finales had verslagen,
moest hij in de finale aantreden
tegen Eric Isenia. Deze had op
zijnbeurt in de halvefinaleLual-
diWestmaas verslagen. Van der
Hout bleek in definale voor Ise-
nia te sterk.

De finale bij de dames werd
eenaangelegenheidtussen Mag-
gy Sprock en Edith Macleod.
MaggySprock bereikte definale
na winst in de halve finale op
Hetty Macleod. Edith Macleod
versloegin de halvefinaleRigna
Davelaar. Maggy Sprock bleek
in de finale de sterkste met een

scorevan 21-11,15-21,22-20.
In de heren B-klasse viel het

goedespel ópvan deveelbeloven-
de Argenis Pieternella. De 11-
-jarige versloeg Oswin Constan-
cia met 21-15en 21-17. Bij de da-
mes in deB-klasse werd definale
gewonnen door Elaine Abra-
ham. Zij versloeg met een score
van 21-14en 21-16 Mariola Cas-
tillo.

Na drie toernooienziet detop
van de punten-ranglijst er als
volgt uit:

Heren:
1. Eldred van der Hout: 300; 2.
Robert Hose: 155; 3. Eric Isenia:
125; 4. Ronaldi Vos: 115; 5. Ron-
ny Reyes: 85.

Dames:
1. Maggy Sprock: 330; 2. Swinda
Jobs: 160; 3, Edith Macleod: 155;
4. Rigna Davelaar: 150;5. Hetty
Macleod: 115.

Na zeven maanden weer opnieuw beginnen
McEnroe: ”Ik moet me alseen volwassene gaan gedragen”

TOKIO — John McEnroegeeftzichzelfopzijnminsteen
jaardetijdom nazeven maan-den inactiviteit terug te ko-men in hettoptennis. Maarhijtwijfelt of het hem zal geluk-ken. De extra klasse, die hemtot s werelds beste spelermaakte, is hijkwijt...Vorigjaar september speeldeMcEnroe bij de Amerikaanseopen kampioenschappen zijnlaatste partij. Een verbale_ge-

weidsuitbarstingkostte hemeen
schorsing van zestig dagen. Een
chronische rugblessure hield
hem daarna uit het toernooi-
tennis, al kwam hij wel in actie
bijeen demonstratietoernooibe-
gin dit jaarin Portland (Oregon,
Vst). Hij verloor toen van deRus
Andrej Sjesnikov.

IIIeKopa PanAmerikano

Cross-bike wedstrijden
met 300 deelnemers

WILLEMSTAD—Op zater-
dag 30 april en zondag 1 mei
wordtopCurasao de HleKo-
pa PanAmerikano di Bais-
kelcross georganiseerd in het
stadion te Suffisant.

Vorigjaar heeft een delegatie
van Curagao deelgenomen aan
de He uitvoering van deze wed-
strijdenin hetVenezolaanseMa-
racay. Curagao eindigde toen op
de derde plaats. Na afloop van
deze kampioenschappen werd
Curagao aangewezenom hetder-
dekampioenschap te orga-
niseren.

Reeds nu is bekend dat een
groot aantaldeelnemers uit het
buitenland wordt verwacht. Zo
heeft men nu al inschrijvingen
uit Aruba, Venezuela, Colom-
bia, Chili, Puerto Rico, Mexico,
de Verenigde Staten, Trinidad,
Martinique en Canada ontvan-
gen. Intotaal zullen zon 300rij-
ders op de cross-fiets in 29 cate-
gorieën strijd leveren.

In de categorie jongens heeft
men een indeling op leeftijd ge-
maakt. Men begint bij 5 jaaren
jongerom vervolgens af te zak-
ken naar 18 jaar.Bij de meisjes
start men ookbij 5 jaarenjonger.
De andere leeftijden hierzijn: 6-
7, 8-9, 10-11, 12-13, 14-15, 16
jaaren ouder. Dan kent met nog
eenCruiser-klasse diedevolgen-
de leeftijdsgroepen heeft: 10-11
jaar, 12-13, 14-15, 16-17,18-24,
25-34,35-40 en40 jaaren ouder.

Belangstellenden kunnen
zich voor deze wedstrijden in-
schrijven bij Adrie Williams, op
het adres Nijmegenstraat 102,
na 16.00uur.Men moeteen iden-
titeitsbewijs of een ander offici-
eel document bij zich hebben,
waaropdeleeftijdstaat vermeld,
twee pasfoto's en het inschrijf-
geld. Dit bedraagt vijftien gul-
den voor lokale rijders en
rijdsters. Buitenlanders moeten
een bedrag van $15betalen.

Verdere informatie kan men
krijgen via devolgende telefoon-
nummers: 614955of 616016.

Bridge-uitslagen
Asiento-dames

WILLEMSTAD — De da-
mesGeenen -De Vrieshebben
de eerste ronde van de strijd
om het Ewald Berend-schild
gewonnen bij bridgeclub
Asiento-dames.

Er waren vijftienparen, waar-
vaner zeven boven een scorevan
50% uitkwamen. De gedetail-
leerde uitslagen zijn:

1. Geenen - De Vries: 65,08%;
2.Bustraan -Engelman: 62,04%;
3. Sheeser - Schouten: 59,13%; 4.Schnitger - Henriquez: 57,14%;
5. Boer - Van Vliet: 54,37%; 6.Sluiter - Van Loon: 52,78%; 7.Mesker - Breusers: 50,00%.

Serphos en Kroeger
de beste bridgers

WILLEMSTAD-De heren
Serphos en Kroeger zijn
dinsdag 12 april de winnaars
gewordenvan de 2e competi-
tie-avond van bridgeclub
Asiento.

Komende dinsdag 19 april
wordt declubcompetitievoortge-
zet. Aanvangstijdstip is dan
19.30 uur. De gedetailleerdeuit-
slagenzijn:

1. Hn. Serphos - Kroeger:
71,53%; 2. Hn. Blankevoort -Winkel: 63,54%; 3. Mw. Geenen-
Hr. Brown: 61,46%; 4. Echtpaar
Van den Ende: 57,29%; 5.
Echtpaar Kruisheer: 56,25%; 6.
Mw. De Vries - Hr. Van Opstal:
54,17%; 7. Echtpaar Van Loon:
50,83%.

Bridgeclub Corsow start vrij-
dagavond 15 april om 20.00uur
op Scherpenheuvel de eerste pa-
renwedstrijd van denieuwe com-
petitie. Alle leden en niet-leden
worden op de bridge-avond ver-
wacht.

WILLEMSTAD - "Geen
woorden, maar dammen", moet
waarnemendgezaghebber drs
StanleyLamp gedacht hebben
toen oud-wereldkampioen Iser
Koeperman bij hem op bezoek
was.De dammeesterzal tot4 mei
op Curacao blijven en de activi-
teiten, die door de Curagaose
Dambond zijn georganiseerd,
luister bij zetten.

(Reis gerust ]
met
CTC travel
tel: 616811
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Nareeks ontslagen
Spoorwegen
in Chili
stil door staking

SANTIAGO—Het Chileen-
se spoorweg- personeel ging
voor onbepaalde tijd in sta-
king uitprotest tegen het ont-
slagvan zeventienvakbonds-
leidersen 56 medewerkers.

Het ontslagvan 73 personeels-
ledenkwam na een werk- onder-
breking gedurende tien uur een
week eerder alsprotest tegen de
privatisering van bepaalde
werkzaamheden aan particulie-
re ondernemingen en ook tegen
het ontslag van verschillende
werknemers. Men zei te zullen
stakentot depresident directeur
van de spoorwegen is ontslagen
en dekameraden weer in dienst
zijn genomen. Het is de eerste
spoorweg- staking sedert Pino-
chet aan hetbewind kwam veer-
tien jaargeleden. Er werkenbij
de spoorwegen7200 mensen.

REVOLUTIE
Hij gafdeboodschap uit terge-

legenheid van de 36e verjaardag
van wat in partijtermen heet de
Nationale revolutie van Paz Es-
tenssoro, welke door zijn partij
indertijd werd gerealiseerd,
namelijk doordeNationalistisch

Revolutionaire bewegingMNR.
Hetwas toen ook dathij voor het
eerst president werd van Boli-
via. Volgens hemis hetzo dathet
nimmer de bedoeling is geweest
van de toenmalige Boliviaanse
revolutie om een bepaalde socia-
le klasse te bevoordelen ten na-
dele van anderen. De Nationale
revolutie van toen gold de hele
maatschappij, aldus de presi-
dent.

Hij hadkritiek voor de opposi-
tie van vakbeweging en politie-
ke partijen welke zich meer door
ideologische dromen laten lei-
den dan door practische actie,
ook al omdatmen niet weet wat
er in dewereld opditogenblik te
koop is enwater gebeurt, en dan
weet men vooral niet wat er op
gang is gebracht in talrijke soci-
alistischesystemen.

PACT METOPPOSITIE
Verwerping van het huidige

economische beleid wil zeggen
terugkeer naar de inflatie- spi-
raal met als gevolg een volko-
men mislukking van de nieuwe
economische politiek. Daaraan
meewerken is zich schuldig ma-
ken aan deramp welke daarop
volgt.

De president wees er op dat

men de hand moet blijven hou-
denaanhetpact datin 1985werd
gesloten met de grootste opposi-
tiepartij, namelijk die van ex-
-president Hugo Banzer, de
ADN. Dit pact "maakthet moge-
lijk om politieke, sociale en eco-
nomische oplossingen te vinden
welke niet mogelijk zouden zijn
zonder de medewerkingvan die
partij". Dit was kennelijk een
antwoord opdekritiekvanuit de
partij dater een beter sociaal be-
leid moet worden gevoerd.

VRIJPLAATS
Marlon de Janon, een der lei-

ders van de Nationale burger-

kruistocht verklaarde dat men
de zetel van de Kanaal- maat-
schappij als centrum van zijn ac-
tiehad gekozen omdat diteigen-
lijk een vrijplaats is geworden
waarmentenminstezijnmening
naar buiten kan uitdragen.
Overal elders krijgt men te ma-
ken met onderdrukking en poli-
tie, aldus De Janon. Er was wel
politie in debuurtmaar dezetrad
niet op. Bij deKanaal- maat-
schappij zeimen dathetwerkger
woon was doorgegaan en dat
maar eenpaar employees aan de
betoging hadden deelgenomen.
De Kanaal- maatschappij heeft
zesduizend Panamezen in dienst
envijftienhonderdAmerikanen.

Uit een communique van de
fungerende president Manuel
Solis Palma blijkt dat door de
regering een "agressief prog-
ramma wordt ondernomen" om
de relaties met de volkeren van
Latijns Amerika te verbeteren.
Maar ook met landen buitenhet
Amerikaanse continent wil men
meer toenadering zoeken. Dit
gebeurt dan om "concrete steun
te verkrijgen voor de verdedi-
ging van de waardigheid en de
nationale souvereiniteit" van
Panama.

Economische crisis nog niet achter rug
President Bolivia houdt aan
versoberingsprogramma vast

LA PAZ — De huidige Boli-
viaanse regering zal niet af-
wijken van zijn economische
financiële doelstellingen en
het economische versobe-
rings- programma tenuitvoer
brengen. Dit ondanks het po-
litiekeen sindikale verzet. Dit
liet president Victor Paz Es-
tenssoro weten in een specia-
leboodschap voor zijn partij.
Daarin stelt hij wel vast dat
het noodzakelijkis departij te
hervormen.

Erbestaat het idee datdestrijd
tegen de economische crisis ten
einde is en dat daarom het
ogenblik isaangebrokenom over
tegaantothetplannen maken op
sociaal gebied. Maar het is nu
eenmaal zo dat we nog steeds in
"een zeer delicatefinanciële po-
sitieverkeren". Aldus debejaar-
deBoliviaanse president.

SNELLE ACTIE
Paz Estenssoro zei het wel

eens tezijn met hen dieeenreor-
ganisatievan departijbepleiten.
Deze moet zijn beslag krijgen
voor de algemene verkiezingen
van 1989,zo meent depresident.
Daarom moet diereorganisatie
snel en krachtdadig ter hand
worden genomen. Zo stelde hij
vast.

DEN HAAG —Het bezoek van de
NederlandsepremierLubbers enzijn
Buitenland-ministerVan denBroek
aan Israel isuitgesteld omdatzij hun
agenda'snietkunnen afstemmen op
dievan de Israëlische Buitenland-
ministerPeres.

Regering zoekt toenadering buitenland

Bij Panamakanaalgebouw
betoging

PANAMASTAD — De Pa-
namese oppositie heeft
dinsdag een betoging gehou-
denin deomgeving van deze-
tel van de Panamees- Ameri-
kaanse kanaal- maatschap-
pij. Ondertussen is de Pana-
mese regering eencampagne
begonnen om meer toenade-
ring te krijgen met Latijns
Amerika en derest van de we-
reld.

Enige tientallen betogers lie-
penongeveer eenuurin deomge-
ving van het gebouw dat op een
der kanaal- oevers ligt. Zij voer-
denspandoeken metDemocratie
wel, communismenietenAlshet
land zinkt, verdrinkt hetkanaal,
Wij willen democratie in Pana-
ma en Geen militarisering van
het kanaal.

VREEDZAME OPLOSSING
De bedeling is dat de buiten-

wereld precies op de hoogte
wordtgebrachtvan water in Pa-
nama leeft en wat er gebeurt.
Duidelijk moet worden dat Pa-
nama een vrij en souverein land
is datzichonafhankelijk opstelt.

Tegelijkertijd deelde men van
regerings- zijde mee dat er ge-
streefd wordt naar overleg tus-
sen aanhangers van deregering
en de oppositie om te zien of er
een vreedzame oplossing te vin-
den isvoor de huidigecrisis. Het
voorstel zal aan de pauselijke
nuntiatuur wordenoverhandigd
en daarkunnen degenen die het
er mee eens zijn er hun handte-
kening onder zetten.

FRANKFURT-De hulp- organi-
satie van het Eritrese verzet EPLF
heeft haarwegen en transport- mid-
delen aangeboden voor hulp aan de
hongerende bevolkingvan Eritrea.
Etiopiebeval onlangs de internatio-
nalehulp-organisatiete vertrekken.
DeEG heeftEtiopie gevraagd ditbe-
sluit te herzien.

Industrielanden bevestigen bestaande monetaire afspraken

Oud en nieuw
SOESTERBERG- Ter gele-

genheid van het 75-jarig bestaan
van deKoninklijke Luchtmacht
schenktFokker eenreplica van de
eens zo beroemdeFokkerD-21 ja-
ger aan het Militair Luchtvaart
Museum op de vliegbasis Soes-
terberg. Links: deD-21 en daar-
naast een hypermoderneF-16.

Grote Zeven: dollar mag
niet verder meer omlaag

WASHINGTON—De zeven
grootste industrielanden (G-
-7) hebbengisterenin grote lij-
nen de bestaande afspraken
op het gebied van econo-
mische samenwerking en sta-
bilisering van de wisselkoer-
sen bevestigd. Dit blijkt uit
een communiqué,datis uitge-
geven na afloop van overleg
in Washington. De zeven her-
halen nog eens, datde dollar-
koers op het huidige niveau
moetblijven,ookal lijktruim-
tete worden gelatenvoor eni-
ge koerswinst. Nieuw is de
aanvaardingvan een Ameri-
kaans voorstel om eventueel
inflatiegevaar te gaan sig-
naleren met behulp van een
indicator voor de grondstof-
fen- prijzen.

De ministersvan Financiën en
de Centrale Bank- presidenten
van deVerenigde Staten, Japan,
Canada, de Duitste Bondsrepu-
bliek, Frankrijk, Groot-
Britannië en Italië vergaderen
aan de vooravond van de voor-
jaars-vergadering van het Inter-
nationale Monetaire Fonds
(IMF). Zijkwamen tot de conclu-
sie, dat op hetterreinvan wissel-
koers- stabiliteit vooruitgang is
geboekt.

GROEIVOORUITZICHT
"Een verdere daling van de

dollarkoers ofeen stijgingin een
mate die destabiliserend werkt
voor het economische aanpas-
sings-proceszou schadelijk kun-
nen zijn voor de groei- vooruit-
zichten van dewereldeconomie",
aldus het communiqué. Dat lijkt
er op te duiden, dat een zekere
koersstijging van de dollar min-
der ernstig wordt geacht, dan
een daling. Afgesproken is nauw
te blijven samenwerken op de
wisselmarkten om dekoersen in
het gareel te houden.

De indicatorvoor degrondstof-
fen- prijzen moet een plaats krij-
gen naast andere graadmeters
die de zeven landen gebruiken
om hun economisch beleid te
coördineren. Indicatoren, dienu
al worden gebruikt, zijn onder
meer economische groei, beta-
lingsbalans- positie en rente-
ontwikkeling. Er wordtnaar ge-
streefd daarvoor bepaalde
doelstellingen in de afzonderlij-
ke landen tehalen.

GOUD
Het plan voor de grondstoffen-

indicatorwerd vorigjaaroktober
door de Amerikaanse minister
van Financiën, JamesBaker, ge-
lanceerd op de jaarvergadering
van het IMF. Hij zei toen, datook
de goudprijs zou moeten meetel-
len. Andere landen voelen er
echterweinigvoor goud opnieuw
een belangrijke monetairerol te
geven. Ofdatnutochgaatgebeu-
ren, is niet duidelijk, want het
woord goud komt in het commu-
niqué niet voor. De Franse mi-
nister van Financiën, Edouard
Baladur, verklaarde na afloop
van hetoverleg dat slechts in al-
gemene termen over de
grondstoffen- indicator is ge-
sproken.

De ministerssignalerenin het
communiqué met genoegen, de

onevenwichtigheden in het han-
delstekortvan dcVS en dc forse
overschotten van Japan en dc
Duitse Bondsrepubliek. Volgens
dcministersmoetbij het corrige-
ren van dc onevenwichtigheden
meer aandacht worden besteed
aan structurele hervormingen
van dc economie. Vermindering
van dconevenwichtigheden via
protectionistische maatregelen
wijzen dc zeven landen opnieuw
van dc hand.,

Van "bepaalde" opkomende
industrielanden met grote han-
delsoverschotten wordt ver-
langd, dat zij meer verantwoor-
delijkheid nemen. Deze aanma-
ning isgerichtaan hetadres van
Singapore, Taiwan, Zuidkorea
en Hongkong.

De opkomende in-
dustrielanden moeten handels-
belemmeringen wegnemen en
hunvaluta'sopwaarderen, aldus
hetcommuniqué.

Hogefunctionarissen in Colombia ontslagen

Bij massamoorden
al honderd doden

BOGOTA — Het geweld in
Colombia waarbij massa-
moorden worden gepleegd
duurt voort. In minder dan
twee maanden zijn er daar-
door honderd doden geval-
len. Maandag blijken er bij
twee afzonderlijke slacht-
partijen dertigmensen omhet
leven te zijn gekomen. Twee
kopstukken bij leger en poli-
tiezijn uithunfunctie gezet in
verband met hun houdingte-
genover de handel in verdo-
vende middelen.

In het bananen- gebied van
Uraba in het noorden van Co-
lombia werd ontdekt dat er 24
campesinos zijn gedood. Zo
maakte depolitie inhet departe-
mentAntioquia bekend. Zij vie-
len in de handen van dertig
zwaar gewapende mannen diein
militaire uniformen waren ge-

kleed. D_eze_dwoneen de campe-
sinos hun woningen te verlaten.Een paar daarvan werden in
brand gestoken.

VERDRONKEN
Negenvan de slachtoffers zijn

op hetstrand mishandeld en toen
afgeschoten. De anderenwerdengedwongen ineenbootte gaanen
werden op zee uit deboot gezeten
verdronken toen.

In debuurt van de stad Villa-nueva op de hoogvlakte van Ca-
sanare in het oosten van Colom-bia werden zes campesinos ver-
moord. Dit gebeurde dooreen ko-
lonne van guerrillastrijders.
Waarom dit gebeurde is niet zo
bekend.

Leger- kolonel Libardo Correa
en de commandant van de gehei-
me politie van Medellin Aurelio
Ernesto Lopez zijn ontheven uit
hunfuncties inverband methun
verhouding tot de drugsmaffia.
De kolonel werd ontslagen om-
dathij directe banden zou heb-
ben gehad met de drugsmaffia,
depolitie- commandant van Me-
dellinwerd per presidentieel de-
creet aan delijn gezet omdat hij
de vlucht van een belangrijke
drugs- figuur had vergemakke-
lijktdiezo ontkwamaan dejusti-
tie. Hij had de drugshandelaar
Luis CarlosMolina Yepes vrijge-
laten zonder acht te slaanopeen
rechterlijk bevel om hem vast te
houden om. hem te verhoren in
verband metdemoordopdejour-
nalistGuillermo Cano, diedirec-
teur was van het dagbladEl Es-
pectador en bekend was om zijn
scherpe pen tegen de gevaren
van de drugsmaffia. De politie-
man zal zich voor een en ander
voor derechtbank moeten ver-
antwoorden.

Door guerrillaColombia

’Armero’-
gouverneur
vrijgelaten

BOGOTA — De door de
linkse Colombiaanse guerril-
laontvoerdevoormalige gou-
verneurvan Tolima,Eduardo
Alzate, is behouden en wel
weer vrijgelaten. Hij werd
ontvoerd om "berecht" te
worden voor zijn falende be-
leid indeplaatsArmero waar
zich in 1985 de modderramp
afspeelde welke aan duizen-
denmensen hetleven kostte.

Alzate verklaarde dat hij
dinsdag- avond was vrijgelaten.
Hij zeitegenzijnontvoerders ge-
zegd te hebben dat hij niet ver-
antwoordelijk kon worden ge-
steld voor de gevolgen van de
vulkaan- uitbarsting, omdat hij
deautoriteitenalgeruimetijdop
het gevaar had gewezen. Het
werd niet duidelijk of hij inder-
daadwas "berecht" doorzijn ont-
voerders. Hij moest zich onder
behandeling stellen wegens
stress. Alzate werd twee jaarna
de ramp ontslagen omdat hij
schuldig was bevonden aan gro-
ve nalatigheid.

Spanje, Venezuela
werken nauwer samen

MADRID — De Spaanse rege-
ring gafzijnfiat aan een aanvul-
lend verdrag met Venezuela
over technische samenwerking,
ook ten aanzien van sociale za-
ken en werkgelegenheid. Onder
meerzal men Spaanse deskundi-
gen op arbeids- gebied naar Ca-
racas sturen.

Tijdens bezoek Aquino aan China
Leger Filipijnen is op
coupe-poging voorbereid

MANILA — Voor het leger
van de Filipijnen wordt de
hoogste staat van paraatheid
afgekondigd, nadatin Manila
geruchten in omloop waren
gekomen over een dreigende
staatsgreep tegen president
Corazon Aquino. Deze ver-
trekt morgen (donderdag)
voor haar eerste overzeese
bezoek in anderhalfjaar.

Het hoofd van de
strijdkrachten, generaalRenato
de Villa, heeft vandaag ver-
klaard, dat hij tegen elke drei-
ging opgewassen is, maar hij
waarschuwde niettemin de sol-
datenophun hoedetezijn tijdens
het bezoek van Aquino aan Chi-
na. De Villa zei, dat de hoogste
staat van waakzaamheid voor
het legerbij het vertrek van het
staatshoofd wordt afgekondigd,
maar hij zwakteberichten af dat
voortvluchtige militaire opstan-
delingen, die eerder dezemaand
ontsnapt zijn, zich er opvoorbe-
reiden hun slagte slaan.

CAMPAGNE
"In de kampementen en in

heel Manila gaat het verhaal,
dater een destabiliserings-cam-
pagne aan zittekomen. Ik geloof
het niet echt, maar wij moeten
voorbereid zijn", hield De Villa
een bijeenkomst van zevenhon-
derd soldaten in een legerkamp
in dehoofdstadvoor.

Het vierdaagse bezoek aan
Chinavormtdeeerstekeer inan-
derhalfjaar, datAquino hetaan-
durft deFilipijnenteverlaten. In
haar omgeving wordt gezegd,
dat hetbezoek tot doelheeft aan
dewereld tetonen, datzij zeker is
van haar zaak en de touwtjes
strak in handen heeft ondanks
voortdurende geruchten over
staatsgrepen.

JUISTEPLAATS
"Er zijn zo veel geruchten ge-

weest,enzo veellawaai. Ikgeloof
niet, dat er iets is datwij nu niet
aankunnen", zeiDe Villanader-
hand tegen journalisten. "Wij
moeten degelederensluiten",zei
de opperbevelhebber tegen de
soldaten. "Wij moeten de basis-
discipline van ons militairen
herstellen, en de soldaat op zijn
juisteplaats terugbrengen".

De afvallige kolonel Gregorio
'Gringo' Honasan, die in augus-
tus een bloedige opstand leidde,
had eerder vanaf zijn onderdui-
kadres verklaard, dat demilitai-
ren het land moeten besturen
tenzij de burger- regering be-
wijst, dat zij daartoe beter in
staat is.

Kardinaal Jaime Sm, de be-
langrijkste rooms-katholieke
geestelijke in het enige christe-
lijke land van Azië, liet weten.

dathij gebeden heeftom special
bescherming voor Aquino. "I*
smeekte de Maagd Maria aHe
vijanden van de vrede en de de*
mocratie op een afstand te
houden".

De Villa sprakberichten in de
pers tegen, datdebijeenkomst Jf1Manila bedoeld was als "loyah"
teitstest", nadat sommige poWj'
ei en militairen verklaard had'
den, dat Honasan op een grote
aanhangkan rekenen onder jon'
ge officieren.

De stafchef zei, dat de bijeen'
komst een "normale activitejt

voor het inlichten en instruere"
van de troepen" was. Bovendien
was hét voor hem deeerste ge'e'
genheid om te praten met <*6
mannen dievolgens hem de to®*
komst bepalen van hetmilita 11*
apparaat. ■Tegenzijnmilitaire gehoor’e
De Villa: "Umoetniets doen d*Jde strijdkrachten verzwakt en
niet mee laten sleuren in enie.
richting, hetzij linksofrechts. *£wil, dat julliedenkende soldat*.
zijnennietzuiverrobots".DefA.
splannen van de president v
handelen de strijdkrachten v<>
genshun hoogsteofficier nieta
ders dan bij vorige gelegen^
den. De belangrijkste vijandv
het leger blijven de conunUpj.
tische opstandelingen, die sin
1969tegen deregerings- troep"
vechten, aldus De Villa.

AMIGOE10 DONDERDAG 14 APRIL 1988

Vanaf 7 mei 1988 hervat de ALM
haar vluchten op Suriname.

Het vluchtschema is als volgt:

ELKE ZATERDAG:
vertrek Curacao:

05.30 a.m. vlucht LM 721
aankomst Suriname:

08.55 a.m.

vertrek Suriname:
09.35 a.m. vlucht LM 722

aankomst Curasao:
11.00 a.m.

Bel voor meer .^^^^^informatie uw I^K^k.reisagent of de -^^■" ■

Dit jaar is het 40 jaargeleden dat \Jij afscheid hebben genomen Van het Sint
Martinusgesticht. DitxOillen^ijmetzn allen, dieopbijgaandefoto staan slieren.
Voor Verdere informatie gelieVe kontakt op te nemen met de navolgende per-
sonen:
Mevr. Lucinda Pinedoe - Gabriëla Tel: 80681
Mevr. WilnaRacamy- Corsica Tel.: 79414
Mevr. micaRomsom-Scoop Te1.:82090



Kuwayt weigert in te gaan op eis vrijlating Shi’ten

Overleg kapers in Algiers zit vast
ALGIERS — Op het vlieg-

veld van Algiers hebben zich
geen nieuwe ont-

wikkelingen voorgedaan
:£nd het gekaapte Kuwaytse

egtuig. Aanvankelijkwerd
psteren door de Algerijnse
fadio gemeld, dater schotzat
JJ* het overleg met dekapers,io* nog steeds 32 of 33 gijze-
*ars in hun macht hebben,
sj*ar dit bericht werd van-morgen door de radio tegen-
gesproken. Het overleg zou
«Jn "vastgelopen".

"e kapers blijven vasthouden„an hun eis, dat de zeventien
terroristen die inKu-

ayt in de gevangenis zitten,
*°i"den vrijgelaten. DeKuwayt-

fegering geeft nog steeds geen
,rimp. De gijzelaars hebben in,e nacht van woensdag op don-erdag eten en drinken gekre-

p?.n' Hetvliegtuig heeftopnieuw
getankt. De kapers hebben eraQdaag mee ingestemd, dathet

,[legtuig enkele honderden me-
j*1* verderop reed, om plaats tejjjakenvoor het vliegtuig waar-
in6 presidentKaunda van Zam-laaankwam voor een staatsbe-
zit aan Algerije.

WARMTE
, öe kapers, die onder debran-ddezonvan Algiers ineenKu-
*ayts vliegtuig de 32 gijzelaars
asthouden, toonden voor het

.erst tekenen van ongeduld
'ndshettoesteler gisterochtend

landde. Dekapers vroegen
eer der water om het air-
v??ditioning- systeem van het'legtuigtevullen. HetAlgerijn-

APS meldde, datk kerosine werd geleverd om
hn oelsysteem aan de gang te
souden.

faa
e kaPm8 is m Teheran be-

-Bte en ekapers hebben ver-ding gekregen tijdens een

verblijf op een Iraans vliegveld.
Dit heeft een organisatie die te-
gen de Iraanseregering gekant
is, gisteren verklaard. De Iraan-
se Mujaheddin, dievooral in het
buitenland oppositie voert tegen
hetbewind van ayatollahRuhol-
lah Chomeini, liet in Was-
hington weten, datzij van haar
"binnenlandse netwerk" in Te-
heran inlichtingen gekregen
heeft over derol van Iran bij de
kaping.

Een woordvoerder van de Mu-
jaheddin in Washington zei, dat
de informanten in Teheran ge-
meld hebben, dat de kaping be-
raamd was door een speciale
groepvan de Iraanse Revolutio-
nairewachters, diebekend staat
als de eenheid van de bevrij-
dings- beweging, die onder
rechtstreekse bevel staat van
parlements- voorzitter Hasemi
Rafsanjani.

Naar hun zeggen werden de
kapers aangevuld met een onbe-
kend aantal mensen, en kregen
zij wapens en munitie, terwijl
het toestel bijna vier dagen aan
degrond stondin de Iraansestad
Mashhad. Vervolgens vloog het
toestel naar Larnaca op Cyprus
en vandaar naar Algiers. De
woordvoerder van de Mujahed-
din zei nog, dat de informanten
er niet achter konden komen
welke nationaliteit de kapers
hadden.

Een vrijgelaten gijzelaar, Mo-
hammadramadan Ali, diegiste-
ren van AlgiersnaarKuwayt ge-
vlogen is, heeft op de Ameri-
kaanse televisie gezegd, dat de
kapers in Mashhad wapens en
materieel kregen. Naarhij dacht
verlieten enkele leden van de
oorspronkelijke groep kapers
hetvliegtuig daarom door ande-
ren vervangen te worden.

’Frustratie over Apartheid’
Van den Broek: mogelijk
gesprek met Palestijnen

DEN HAAG — Minister
Van den Broek van Buiten-
landseZaken sluitnietuit, dat
hijbij eenkomend bezoekaan
Israël opnieuw zal willen
sprekenmetvertegenwoordi-
gers van de Palestijnen. Bij
het beleidsdebat over de beg-
roting van Buitenlandse Za-
ken in de senaat verwees de
ministeropeenvraag vanBos
(PSP) naarzijnbezoek aan Is-
raël van juni vorig jaar toen
hij een gesprek heeft gehad
meteenPalestijnse delegatie.

"Een zekere continuïteitvan
beleid mag u ook bij deze be-
windsman verwachten", aldus
Van den Broek. Hij denkt, dat
zijnvoornemen een "interessant
onderdeel" van het voorberei-
dend overleg met Israël zal kun-
nen vormen.

De minister beklemtoonde,
dathet uitstel van het officiële
bezoek van premier Lubbers en
Van den Broek "allereerst tot
standis gekomen opverzoekvan
de Israëlische regering, wegens
dringende verplichtingen van
mijncollega Perez in de Verenig-
de Staten tijdens deoorspronke-
lijke gereserveerde bezoekspe-
riode".

Gezamenlijk wordt gezocht
naar "een ander geschikt
tijdstop", aldus de minister. "Ik
heb daarover gezegd, dat dit zo-
danig zal worden gekozen, dat
het bezoek optimaal kan bijdra-
gen aan de wederzijds beoogde
versterking van de bestaande
betrekkingen tussen Nederland
en Israël.

De minister sprak verwijten
van selectieve discriminatie
door Nederland van Zuidafrika
—die met namewerden geventi-
leerd door senator Van der Jagt
(GPV) — tegen. "Ik vind het
zacht gezegd dan ook minder
juist de Nederlandse regering te
verwijten, datzijten aanzienvan
Zuidafrika een selectiefbeleid
voert. Het is nietjuist de Neder-
landseregering te verwijten,datzij meer belangstelling voor de
schending van de mensen-
rechten in Zuidafrika heeft, dan
wanneer het om andere landen
gaat, bijvoorbeeld op het Afri-kaanse continent", aldus VandenBroek.

De minister verklaarde de"zeer hoge mate van frustratie"bij "zeer veelNederlanders" over
het apartheids- bewind uit dehistorische, culturele en reli-gieuze wortels in en banden met
Zuidafrika. Dat de blanken inZuidafrika "overigens ook nog
vaak met de hand op de bijbel"
het apartheids- systeemin standhouden noemde Van den Broek"puur rassen- discriminatie, een
buitengewoon ernstig feno-meen, wat ook in het jaar 1988
kennelijk nog kan voortbe-staan".

PRAAG—De belangstelling in de
wereld voor het communisme taan.We zijn allenongerust over het feitdatbij verkiezingen de steunaan de
communistischepartijenafneemt, zozei Dobrynin, de vroegere SU- am-bassadeur in VS op een bijeenkomst
met afgevaardigden van 90 commu-nistischepartijen.

Leger weer terug in kazernes, noodtoestand snel voorbij

Honduresekatholieke kerk fel over
recent geweld en ontbreken recht
TEGUCIGALPA - De ka-tholieke kerk van Hondurasheeft de bestorming van deAmerikaanse ambassade in

de Hondurese hoofdstad in
uiterstkrachtige termen ver-
oordeeld. Derust is ondertus-
sen teruggekeerd in het land.
Daarom ook is de noodtoe-stand weer opgeheven.Presi-
dent JoséAzcona Hoyo blijkt
herhaaldelijk metdedoodbe-
dreigd te worden na derecen-
te "uitlevering" van een be-
kende drugs- figuur aan de
Verenigde Staten.

De aartsbisschop van Teguci-
galpa, mgr HectorEnrique San-
tos, die ook de Honduresebisschoppen- conferentie voor-
zit, zeidat de gebeurtenissenvan
de laatste dagen in Honduraseen 'zware klap betekenen voor

het voortbestaan van de demo-
cratie inHonduras omdatzij het
menselijke samenleven onder-
mijnen". De aanval opde Ameri-
kaanse zetel kwalificeerde de
aartsbisschop als een "uiting
van barbaarse instincten".

BAN VAN HAAT
Alleen wanneer er sociale

rechtvaardigheid in het land
heerst kan de werkelijke vrede
zijn intrek nemen, waarnaar
verlangend wordt uitgezien, al-
dus de aartsbisschop. De mens
verandert totaal wanneer de
driften losbarsten en ditgebeurt
vooral wanneer men in de ban
komt van de haat. Dan blijkt de
mens in staat tot willekeurig
welkeaanslag ook.

De 68- jarigekerkleider stelt
vast dat de gemoederen verhit

Kunnen geraken en de controle
verliezen omdat het volk om
rechtvaardigheid schreeuwt.
Toch dringthijerbij degelovigen
op aan niet naar het geweld te
grijpen. De bevolking moet zijn
wonden genezen met de overtui-
ging dat de vrede, de rechtvaar-
digheid, debroederschap, de soli-
dariteit en het goede samenzijn
het fundament vormen van de
liefde, welke op zijn beurt voort-
komt uit de overtuiging dat de
mens naar Gods beeld is ge-
schapen.

GEWELD AANGEDAAN
Een van de drie vice-presiden-

ten Jaime Rosenthal Oliva be-
vestigde dat het geweld tot uit-
barsting is gekomen omdat de
regering de politieke grondwet
geweld heeft aangedaan door de

uitlevering_toe te staan aan de
VS van Juan Ramon Matta, als
verdachte in dedrugshandel. "Ik
heb bewondering voor demanier
waaropdeVSten strijdetrekken
tegen de handel in verdovende
middelen", aldus deze vice- pre-
sident, maar ik ben ervan over-
tuigd datdit landover voldoende
middelenbeschiktom een drugs-
misdadiger die hier woont voor
derechtbank te dagen inHondu-
ras, namelijk door de bewijzen
over te leggen van het misdadig
optreden van betrokkene.

Het leger heeft zich ondertus-
sen teruggetrokken in de kazer-
nes. Derust op straat is hersteld.
Na deongeregeldhedenverleden
week werdenvierduizend solda-
ten en agenten_ingeschakeld bij
speuracties nkar opstandige
figuren in de hoofdstad en in de
op één na belangrijkste stadvan
het land:. SanPedro Sula.Erzijn
mipstens zeventig arrestaties
verricht in verband met de actie
tegen deAmerikaanse ambassa-
de. Dit aantal zal mogelijkoplo-
pen tot tweehonderd, zo zei men
bij de politie.

HILVERSUM-Een groep Neder-
landse zakenlui heeft bemiddeld bij
de levering van VS-, Israëlische en
Chinese wapens aan Iran, zoals de
Chinesezijderups-raket, welke in de
Golfoorlog eenbelangrijkerol speelt.

Zo berichtte de Veronia- tv. Een
Zweedsezakenmen die contacten on-
derhoudt metde groeprond Nooten-
boom zou ook chemische waoens

leveren aan Iran. Nootenboom zit
een straf van 10 jaar uit in een VS-
gevangenis, omdathij tegen de lamp
liep toen hij in 87 probeerdevoor Chi-
na de hand te leggen op 48 ex-
emplaren van het geheime VS- wa-
pen Torpedo. De door de VS gezochte
H. Smits, partner van Nootenboom,
zegt dat men zelfs straaljagers kan
leveren, als men maar'de goede deu-
ren opent".

GESPREKMET MEDIA
De regering maakte dinsdag

nogbekend dat de noodtoestand
weer is opgeheven. Dit gebeurde
tien dageneerder dan was aan-
gekondigd toen de noodtoestand
werd afgekondigd. Deze werd af-
gekondigd inverband metdeon-
geregeldheden bij de Ameri-
kaanse ambassade en met de on-
rust ook elders in het land. Het
besluit tot intrekking van de
noodtoestand werd genomen in
een doorpresident Azcona gelei-
de vergadering van deminister-
raad.

PresidentAzconaheefteen on-
derhoud gehad met deeigenaars
van demassamedia. Hij dronger
bij hen op aan om gematigdheid
te betrachten onder de huidige
omstandigheden. Hij maakte
duidelijk dat de noodtoestand
snel zal worden ingetrokken,
maar dat nieuwe protest- beto-
gingen niet zullen worden toe-
gestaan. Uit kringen rond de
president werd bekend dat deze
de laatste dagen herhaaldelijk
telefonisch met de dood is be-
dreigd.

Willemstad - Gistera-
°nd is een Jamaicaan op de

Hato gearresteerd,

KRALENDIJK - Dinsdag-morgen rond halfelf meerde de
nieuwepohtieboot afaan depier
van Kralendijk. Er was genoegbelangstelling om een kijkje te
nemen bij de nieuwe aanwinstvanuit Curacao. In de toekomstzaleen dergelijke boot ook opBo-nairegestationeerd worden. Po-litie- autoriteiten van Bonairekregen alvast een voorproefje en
mochten even aan boord dezaak
verkennen.

Willemstad-De openba-
op Curagao en de

piotheek van de UNA,zijn een
/°°f aantal boeken en geschrif-
e rijker geworden. Dit dankzij
l*grotedonatievandeNationa-

y-°iliotheek van Venezuela,
ty^irectrice VirginiaBetancourt
Lijfde van de Venezolaanse
y. üotheek, kwam persoonlijk
0/ör Curagao om de donatie te

Tijdens haar ver-
\jJ'°P het eiland, bracht zij te-. 18 beleefdheids- bezoeken aan
j.Missionairpremier Don Mar-h}a en gouverneur dr Rene*>*ner.

to: Virgin" Betancourt
j^ werde tijdens haarbezoek aan
k^tina die een literair werk
tieef- De Venezolaanse biblio-
hk directrice was vergezeld
ftoj}aar dochterAlejandra Pc-Betancourt (links) enRose-
Ce J^e dePaula (rechts), directri-Q^an deopenbare bibliotheek op
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Cocaïne op buik en benen geplakt
11

pakjes mei verdovende middelen
op zijn buik en op zijn benen ge-
plakt.

die 400gram cocïnebij zich had.
De man was met deALM op Cu-
racao aangekomen. Hij had dee



Door bemoeienis VS problemen alleen maar groter
Anti-Amerikanisme lijkt hoogtepunt

te hebben bereikt in Midden-Amerika
MEXICO-STAD— De Amerikaanse regering heeft de

laatste weken in Midden-Amerika een opzienbarende
reeks terugslagenmoeten incasseren.Lang gekoesterde
politieke doeleinden van Washington in Honduras, El
Salvador, Nicaragua en Panama kwamen inras tempo
onder druk te staan. Mexico en Guatemala uitten onge-
kend scherpe kritiek op de Amerikaanse inmenging in
deregio. Op demilitaire acties van de Verenigde Staten
in Panama en Honduras volgde een wareprotestgolf in
Latijns-Amerika.

. Anti-Amerikanisme lijkt een
hoogtepunt te hebben bereikt in
het roerige Midden-Amerika.
jjporige week braken in Hondu-
tïs, van oudsher een van Was-

ingtons trouwste bondgenoten
in Latijns-Amerika, geweldda-
digeprotesten uittegen deAme-
rikaanse inmenging inhet land.
De onlusten waren zo ernstig,
dat deregering van Honduras de
noodtoestand uitriep en begin
dezeweekallescholenen univer-
siteitenliet sluitenuitvreesvoor
.verdere oproer.

■ Directe aanleidingwas de uit-
levering van een vermeende
drugshandelaar aan de Verenig-
deStaten. Deze maatregelkwam
vlak na de omstreden Ameri-
kaanse troepenzending naar
Honduras als antwoord op de
"Sandinistische agressie". In

beide gevallen handelde Was-
hington tegen de Hondurese
grondwet en zette het Honduras
onderdruk, aldus de oppositie in
het land.

De anti-Amerikaanse protes-
ten in Honduras waarbij enkele
demonstrantende dood vonden
enwaarbij veel schade werdaan-
gericht aan het Amerikaanse
consulaat zijn volgens waarne-
mers een duidelijk teken, dat de
bevolking in de vroegere 'bana-
nenrepubliek' zich niet langer
wil laten ringeloren door de
'Yankees. De verbondenheid
van Honduras metde Verenigde
Staten is in de loop der tijd zo
hecht geworden, dat het Midde-
namerikaanse land zelf nage-
noeg geen identiteit heeft.

MANUEL NORIEGA

ARROGANT
De eertijds vriendelijke stem-

ming in Honduras tegenover de
Amerikanen is de laatste tijd
omgeslagen "in ontevredenheid,
zo niet openlijke vijandigheid",
aldus deLos AngelesTimes. Vol-
gens Amerikaanse waarnemers
kan Washington zelfs niet meer
rekenen op de steun van de Hon-
durese militairen. "Het anti-
Amerikaanse oproer was het ge-
volg van opgekropte frustratie
over de als arrogant ervaren
Amerikaanse politiektegenover
dit land", zo oordeelde het Ame-
rikaanse dagblad Christian
Science Monitor.

InEl Salvador leden de Chris-
ten- democraten bij de jongste
parlements- verkiezingen een
verpletterende nederlaag,nadat
president José Napoleon Duarte
er ondanksAmerikaanse miljar-
denhulp niet in is geslaagd een
oplossing te vinden voor de bur-
geroorlog met het linkse verzet.
Volgens waarnemers is de stem-
busuitslag in El Salvador een
grote terugslagvoor de Verenig-
de Staten, die het Middenameri-

kaanse land sinds 1980militair
en economisch op debeen probe-
ren te houden.

DOODSESKADERS
De extreemrechtse partij van

majoor en ex-geheim agent Ro-
berto d'Aubuisson behaalde in
El Salvador een klinkende ver-
kiezings- overwinning. D'Au-
buisson wordt in verband ge-
bracht met de beruchte doodses-
kaders in het land. Washington
heeft hem al meermalen de toe-
gang tot de VS ontzegd. D'Au-
buissons partij wil alle Ameri-
kaanse militaire adviseurs uit
het land wegsturen. Met de ver-
kiezingszege van de majoor
wordt devraag weer actueel wie
in El Salvadornu eigenlijk debe-
langrijkste vijand van de VS is:
de linkse guerrillastrijders of de
rechtse doodseskaders, aldus de
Washington Post.

OokNicaraguaenPanamé be-
zorgen deAmerikaanseregering
in toenemende matekopzorgen.
In Nicaragua slotenregering en
contras eind maartvoor heteer st
eenbestand. Hiermee is hetplan
van de regering- Reagan de
"communistische regering van
Nicaragua" omver te werpen op
losse schroeven komen te staan.

"Reagan zal waarschijnlijk zijn
ambtstermijn afsluiten, zonder
datdepolitieketoestand in Nica-
ragua in vergelijking met 1981
wezenlijk veranderd zal zijn",
schrijft Newsweek. Het Ameri-
kaanse weekblad haalt een
vroegere Amerikaanse diplo-
maat aan die meent, dat "zeven
jaarbloedvergieten voor niets is
geweöst".

NORIEGA
InPanama isWashingtonnog

steeds niet in geslaagd de
vroegere CIA- medewerker, Ma-
nuel AntonioNoriega, ten val te
brengen. De in ongenade geval-
len sterke man van Panama
houdt het tot ieders verbazing
zeer lang vol. De Amerikaanse
regering voert de sancties tegen
Panama in hoogtempo op, maar
de generaalblijft aan de macht.
Hoe langer deze toestand duurt,
hoe impopulairder Washington
wordt, menen waarnemers.Zelfs
de VS welgezinde oppositie in
Panama dreigt uiteen te vallen
over de omstreden Amerikaanse
sancties tegen het land. Men
vreest dat Washington in zijn
verbeten strijd tegen Noriega
hetgehele land in het verderfzal
storten.

In Latijns-Amerika, dat zich
steeds vaker roert tegen de
machtige noorderbuur, hebben
veel landen hevigekritiek geuit
op de militaire acties van de VS
in Midden-Amerika. De presi-
dentenvan Mexicoen Guatema-
la giigen hetverst inhunkritiek
en laakten Washington om zijn
"interventie".

President Miguel
de la Madrid van Mexico be-
schuldigde de Amerikanen van
"systematische schending van
hetrecht", van "economische ag-
ressie" en van "militaire intimi-
datieen inmenging in debinnen-'
landse aangelegenhedenvan de
Middenamerikaanse landen".

"Het is zonneklaar, datdebui-
tenlandse politiek van deVS in
Midden-Amerika mislukt is",
schrijft de Mexicaanse krant
Uno-Mas-Uno. Door de Ameri-
kaanse bemoeienis zijn de pro-
blemen in Midden-Amerika de
laatste jaren alleen maar inge-
wikkelder geworden, aldus
Newsweek. "Costa Rica is er nog
hetbeste aantoe. Hetishetenige
land in de regio waar deAmeri-
kaanse militaire betrokkenheid
het minst is", aldus het Ameri-
kaanse weekblad.

Dominicanen
illegaal op
Puerto Rico
aangekomen

SAN JUAN — Ongeveer
vijftig Dominicanen zonder
behoorlijke papieren kwa-
men in het Fortoricaanse
plaatsje Cabo Rojo aan in het
zuidwesten van het eiland.

Na aankomst op het strand
van de/e plaats zag men kans
zich in.de hossen om de naaste
omgevingte verschuilen. Politie
en Kustwacht stelden een ónzer-
y.iK'k in. Er werden in eerste in-
stantie vijfbuitenlanders aange-
houden. Lit een eerste verhoor
werd duidelijk dat men met on-
geveervijf't ia man uit deDomini-
caanse Republiek was vertrok-
ken op een niet al te beste boot.

Venezolanen
gedeserteerd

BOGOTA — Twee deser-
teurs uit hetVenezolaanse le-
ger zijn in de buurt van het
dorpje Cuestecitas op het
schiereiland La Guarija ge-
vangen genomen.

Zo meldde het Colombiaanse
dagblad El Tiempo. De beide
mannenhaddenhun wapensnog
bijzich evenalsmunitie.Volgens
de Colombiaanse wetgeving
worden vreemdelingen die zon-
der toestemming het land zijn
binnengekomen teruggestuurd,
tenzij zij op Colombiaans
grondgebied een misdrijfhebben
begaan.

NAIROBI — Het Eritrese verzet
(EPLFi zegt 730Etiopische soldaten
te hebben uitgeschakeld bij ge-
vechten. EPLF heeft in de voorbije 6
weken een reeks successen geboekt
in zijn onafliankelijkheids- strijd.

JAKARTA — De OPEC gaat niet
over tot verlaging van de productie-
contingenten maar zal eerderprobe-
ren de leden die hun plafond over-
schrijden tot disciplineaante zetten,
zo meent Indonesie's Olieminister
Kartasasmita. Hei gaat ernu vooral
om om "ons huis oporde te brengen"
zei hij. Ondertussen zijn de olieprij-
zen met ruim een halve dollargeste-
gen bp de internationalevrije markt
na de aankondigingvan het OPEC-
beraad.

WASHINGTON — SU- specialis-
tenhebbentijdens hunbezoek aan de
VSontkend dat een miltvuur-epide-
mie in 79, welke 67 doden eiste, was
veroorzaakt door een ongeval in een
militair laboratorium, zoals steeds
was beweerd in de VS. De oorzaak
was besmet vlees geweest dat ille-
gaaldoorboeren op demarktwas ge-
bracht.

ROBERTO D'AUBUISSON

Vakbond eist meer loon en dialoog

Aeromexico verlamd
door algemene staking

MEXICOSTAD — Alle
vluchten van het staats- be-
drijf Aeromexico zijn uitge-
vallen als gevolg van een sta-
king bij deze Mexicaanse
luchtvaart- maatschappij.
Ongeveer 7.250 werknemers
nemen deelaan de actie.

De stakersrekenden er op dat
deregeringtussenbeiden zouko-
men en zeiden dat zij elk
ogenblik een verzoek ver-
wachtten om aan tafel te gaan
zitten met de directie van de
luchtvaart- maatschappij. Ui-
teindelijk, zoredeneerde menbij
hun vakbond, gaat het om een
bedrijfvoor openbaar dienst- be-
toon. De inzet van de staking is
een loons-verhoging.Bij debond
zegt men datmen wel tot staking
over moest gaanomdat dedirec-
tie elkepogingtot dialoogvan de
hand wees. Achter de staking
staat de Nationale vakbond voor
Aeromexico- personeel.

MILJOENEN- VERLIES
Aeromexico is sedert 1959 ei-

gendomvan deMexicaanserege-
ring. Men vliegt op acht interna-
tionale bestemmingen en voert
verder binnen Mexico 24 lijn-
diensten uit. De staking bete-
kent een strop van ruim twee
miljoen dollarperdag. Dagelijks

voert men namelijk 95 vluchten
uit met zijnvloot van 43 toestel-
len.

De directie heeftgevraagd om
onwettig verklaring van de sta-
king. Bij de regering heeft men
daarop nog niet gereageerd.
Maarwelzeimenbij hetministe-
rie van Arbeid dat de Verzoe-
nings- en arbitrageraad vijf da-
gen de tijd heeft om te beslissen
of men op het verzoek van
Aeromexico ingaat. Bij de bond
liet men weten dat men voorlo-
pig in staking blijft.

Men verwacht nog steeds dat
de maatschapij zichbereid toont
tot een dialoog met zijn perso-
neel. We bevinden ons in een
slop, zonder uitweg, aldus
Melchor Montalvo die lid is van
het uitvoerend comité van de
vakbond. Duidelijk werd ook dat
de vakbond vreest dat dadelijk
bijna een derde deelvan het per-
soneel ontslagen moet worden,
omdat Aeromexico plannen
heeft om dertien vliegtuigen te
verkopen.

POLEN—PoIen wil de 9regionale
filialen van de staatsbank NBP ver-
zelfstandigen. De bedoeling is de
nieuwe banken methunrente- tarie-
ven en dienst- verleningonderlingte
laten concurreren.

STERKE MAN BEANTWOORDT DRUGSVRAGEN NIET
ChefPanamese strijdkrachten:Reagan wilkanaal weer terug

Noriega: oorsprong van huidige
problemen Panama ligt in VS
PARIJS — Als het aan ge-

neraal Manuel Antonio No-
riega ligt zou hjj graagergens
anders gaan leven. Maar te-
gen zjjn wil inwordt hij nu in
Panama vastgehouden om te
strijden tegen deAmerikaan-
se pogingen om de controle

overhetlandtekrijgen. Dege-
ne die de sterke man van Pa-
nama wordt genoemd heeft
zijn hart uitgestort tegenover
het gezaghebbende Franse
blad Le Monde.

Hij is best bereid om te gaan,
maar hij wil niet dat men hem
daartoeverplicht, zo moet duide-
lijk worden. "Vreemdelingen
hebben het moeilijk om onze
mentaliteit te begrijpen", zo
merkt Noriega op. "Het is een
strijd welke ons al lange tijd be-
zig houdt, namelijk tegen de
Amerikaanse aanwezigheid
hier. Het is geen persoonlijke
strijd, maar het is een strijd van
een volk,van eennatie, het is het
lot van een volk dat op het spel
staat op ditogenblik".

TEGEN ZEREBEEN
Tegenover Le Monde zei No-

riega ervan overtuigd te zijn dat
de Amerikaanse president Ro-
nald Reagan, die zich steeds
heeft verzet tegen het Panama-
kanaal- verdrag, eigenlijk het
kanaal wil terugveroveren. No-
riega vindtdat dehoudingvan de
VS "heel verdacht" is. In feitebe-
gonnen de moeilijkheden vol-

gens hem toen Panama Was-
hington op de vingers tikte om-
dat men zich niet aan het ver-
draghield.

Washington kan het ook niet
verkroppen datPanama een "on-
afhankelijke, niet- gebonden
koers" voert, Maar vooral trapte
men tegen het zere been in Was-
hington toen Panama zich ver-
zette tegen een militair ingrij-
pen door deVS in Nicaragua om
het Sandinistische regime al-
daaromver te werpen.

DRUGSPROBLEEM
Washington wil de geschiede-

nisherschrijven, men wil dePa-
namakanaal- verdragen naar de
prullenbak verwijzen. Men wil
gewoonwatopsociaal gebied be-
reikt is terugschroeven. Zo
meent Noriega.

Op de vraag of hij zou willen
vertrekken als dit de oplossing
van de crisis in zijn land ten goe-
de zou komen, zei Noriega: "Ik
weiger op dezevraag te antwoor-
den. Als hetvolk lijdt is dat door
de schuld van de VS. Dat is niet
mijn schuld".

Hij wilde ook geen vragen be-
antwoorden met betrekking tot

zijn eventuelebetrokkenheid M
de handel in verdovende midd«'
len. "Het probleem is niet hief'
het bevindt zich in de VS, dat i*
het land waar de drugs gebruik*
worden. Het is daar dat er be*
taald wordt voor de drugs. Pc
andere landen, zoals Panarfl8'
dat zijn landen waar de drugB
langskomen.

CONTROLE VS
Hij geeft toe dat de liberale P'

nanciele wetgeving welkePan*'
ma kent drugs- transacties ver'
gemakkelijkt. Maar het gej,0
wordt niet hier geinvesteerd. &*
kan nognieteens gezegd worde"
of er drugsgeld wit gewasse"
wordt. Wij zijn slechts een doo^gangspost in een proces dat ofl'
der controle staat in deVS.

Het moest hem wel van he.
hart dat het juist deVS gewee^
zijn die hetgestimuleerd hebbe1?
dat Panama een finance
centrum werd. Daar kan i»e£ook beslissen ofmen het wil <&
mantelen. Uiteindelijk kan ees
economische grootmacht de »

zijnklauwen toeslaan omzijn eJ
gen doeleindente bereiken.

Panama City

EILANDGEBIED CURACAO
Het Eilandgebied Curacao roept sollicitanten op voor spoedige in-
diensttredingnaar de functie van:

DIRECTEUR-GIRO
i- Algemene Informatie:
V. De Girodienstwelke sinds 1965 is opgericht bevindt zich in een verande-
f ringsproces welke zal moeten leiden tot de totstandkoming van een vol-
-3 waardige bancaire instelling met een breed dienstenpakket.

3 Doelstelling:
De huidige doelstellingvan de Girodienst is:
— Het efficiënt en klant-, produkt-, marktgericht verwerken van

opdrachten, geïnitieerd door particuliere en zakelijke rekeninghou-
ders, resulterend in een gecontroleerde administratie enerzijds en in
gecontroleerde af- en bijschrijvingen van c.g. op rekeningen ander-
zijds, inclusief de afhandeling van deklantencontacten,

.neindede continuiteiten doelstellingte waarborgen is hetnoodzakelijk
H de markt met een bredere assortiment te betreden.
Tt Functie-eisen:

n dit tebereiken is hetnoodzakelijkbancaire deskundigheidaan tetrek-
I ken dievoldoet aan:
* 1. Algemene ontwikkeling op academisch niveau- 2. Ruime managementervaring

3 Kennis van en inzicht in bancaire, technologischeen maatschappelijke
ontwikkelingen.

4. Kennis van Bedrijfsvoering en Bestuurskunde op sociaal, organisato-
risch en bedrijfseconomisch gebied

5. Goedecommunicatieve vaardigheden en onderhandelingsbekwaam-
heid

B 6. Ervaring in veranderingsmanagement.
Salaris wordt nader overeengekomen.

' De gebruikelijkerechtspositie regelingen zijnvan toepassing.Een psycho-
logische test kan deel uitmaken van de selektie-procedure.
Gegadigden dienenzich schriftelijkuiterlijk tweeweken na het verschijnen
van deze advertentie te richten aan het Hoofd van de Afdeling Perso-

neelszakenvan hetEilandgebied Curacao, Scharlooweg 88.

■

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

1 ;
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AGENDA

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

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

OPENBARE BIBLIOTHEEK(openingstijden voor hetpubliek)
maandag en donderdagvan 14.00-18.00
"ur; dinsdag en vrijdag van 08.00-12.00/K 00-17.00 uur; zaterdag van 10.00-12.00
uur) a

(openingstijden voor lezers)
woensdag van 14.00-19.00 uur.

fOSTSLUITING: maandag t/m vrijdag
ingetekende stukken 15.45 uur; gewone

16.30uur.
SERVICE CLUBSJ'wanis: donderdagavond 19.30uur -HotelBonaire.

informatie E. Felipa, tel.: 8546/8238.Jjound Table: elke tweede maandag -°uurtcentrum Terra Corra."o'ary:woensdag 12.00uur-HotelBonaire.

BESTUURSKANTOOR EN BEVOLKING:
"o-00-i2.00/14.00-15.30uur loketten geo-
pend.

voor bezichtiging
"'ervan gelieve contact opte nemen met de"oerRudy Bedacht, Noord Nikiboko 194.
fptITIECLUB (Weg naar Willemstoren):
geopendopvrijdagvan 20.00-24.00uur; za-
'«dagvan 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 teiincon.
*°KOUSHI (tel.: 8198): verzameling Bo-

aireaanse schelpen en koraal; open van
"nsdag t/m vrijdag van 10.00-12.30 uur -

Nikiboko Zuid 3.

yV- openingstijden slachthuis maan-
-1 ft9*!7 mwoensda9van 07.00-12.00/13.00--b.OO uur en donderdag en vrijdag van

1.00/11.30-14.30uur.

25«Pril)
07.00-02.00 uur 'Am-uassador' - vert. BonTrad.

?■«BernarduskerkKralendijk:
jjjjgelijks18.45uur; zondag 08.30en 19.00

Jjjo'omotokerkAntriol:[^gelijks 19.30uur;zondag 09.00en 18.00

Ludovicuskerk Rincon:uaSe(ijks, ookzondag, 19.30uur.
doorgeven«»n mevr. A. Wong- Loi- Sing, Kaya

v,*«que4.

*****„GENEVE—Jointventurestussen
£j*t en West zijn in 87 verdubbeld,
."üs de Economische VN- commis-
*vanEuropa. Nuzijner 166van de-

i Jftöienwerkings-verbanden. In 87
. *amen er 91 bij.Eind 81 waren dat

Promovendus in disseratie:
Gedetailleerde regeerakkoorden

minder gewenst
NIJMEGEN — Gedetail-

leerderegeerakkoorden—
zoals van het eerste kabi-
net- Lubbers — beperken
deruimte van ministers en
Kamerleden en zijn daar-
omminder gewenst. Alsge-
volgvan dergelijkeregeer-
akkoorden wordt de be-
leidsruimte van ministers
kleiner en ontstaat tussen
de beleidsbepalende en
controlerende functie van
hetparlement wryving.

Dat betoogt mr P.P.T. Bo-
vend'eert in zijn dissertatie
"regeerakkoorden en rege-
ringsprograms". Mr Boven-
d'eert promoveert donderdag
aan de Katholieke Universi-
teit in Nijmegen.

Volgens Bovend'eert is er
sprake van een toenemende
invloed van fractie- voorzit-
ters en fracties op de inhoud
en omvang van hetregeerak-
koord, op dezetelverdeling en
op de personele samenstel-
lingvan hetkabinet. Dit lijkt
uit democratisch oogpunt po-
sitief, maar fractieleden ko-
men in het nauw wat betreft
hn" ViinHinrraan hettot stand

gekomenakkoord. "Dissident
stemgedrag wordt weliswaar
toegelaten,maar in depolitie-
ke praktijk blijkt dearm van
de fractie behoorlijk lang: le-
den kunnen worden uitgeslo-
ten bij nietnakomen van hun
verplichtingen", aldus Bo
vend'eert.

Hoewel de gedetailleerde
omschrijvingen van beleids-
voornemens in de regeerak-
koorden volgens de promo-
vendus een spectaculaire
groei hebbendoorgemaakt, is
de staatsrechtelijke waarde
van zon akkoord gering. In
1983 nr, tl. te minister- presi-
dent Lubt irs in dat verband
op: "Ikzou in ieder geval de in-
druk willen vermijden, dat
eenregeerakkoord een zelfde
soort binding heeft als een
wet. Een wet is bindend voor
iedere burger, een regeerak-
koord niet". Bovendien kan
nakoming van een regeerak-
koord niet door deburgerlijke
rechter of door een
staatsrechterlijke
rechtsnorm worden afge-
dwongen, aldus Bovend'eert.

WASHINGTON - In de indus-trie- landen zal er voorlopig sprake
zijn van eei^gematigde economische
groeibij lageinflatie.De aanhouden-deonevenwichtighedenin de handel

en het forse tekort op de VS-begrotig
vormen echter nog steedseen groot
risico, zo stelthet IMFvast. Hetver-
wacht datde groei iets afzal nemen:
van 3,1 % in 87 naar 2,8 in 88,

DANKBETUIGING
/*on allen, diebijgelegenheidvan mijn

50 jaarfrater-zijn
P een ofandere wijze blijk gavenvan hun sympathiey°°r hun aanwezigheidbij de kerkdienst ofreceptie,* zenden van brief'of'telegram, bloemstuk ofjruit-

ikbijdeze,ook namens
enconfraters, uit het diepstvan mijn hart

nkzeggmvoorhunwamwgen£genheid.Hetheeftme

Een dankbarefrater Candius.
Bonaire

SAMENWERKING
Zoals bekend is het Marcultu-ra project een samenwerking

tussen de drie Benedenwindse
eilanden. Gestart met het zoge-
naamdecarco cultivatie-project,
maar inmiddels al uitgebreid
met andere culturen wordt ge-
tracht de carco en devisstand op
peil te houden. De inbreng vanBonaire is voornamelijk het ter-
rein terwijl de beide andere ei-
landen—samenmet definancië-
le steun van Nederland — voor
het financiële gedeelteeen aan-
zienlijk gedeelte bijdragen. De
stichting Marcultura startte in
1981 envan geslaagdepogingen
van de cultivatie van carco's en
garnalen werden pok pogingen
in het werk gesteld om tilapia's
(ookwel een soortred snapper)te
cultiveren. In eerste instantie
lukte alles wonderwel. Dat
mocht ook wel, want jaarlijks
stopten de drieeilanden daareen
bedrag van 30.000 gulden in,
waarbij de salarissen van de
functionarissen door de drie ei-
landen zelf betaald werden. De
leiding van het project heeftRo-
bert Hansen die in Amerika
heeft gestudeerden daarook zijn
graadgehaald heeft.

SOROBON
De voorspoedigeontwikkeling

vanhetproject—ook alwarener
enige dieptepunten — maakten
dater uitgekeken werdnaar een
nieuwe omgeving. Sorobon bij
Lacbaai kwam daarvoor het
meest in aanmerking. Niet al-
leen om de kweekbakken op te
zetten,maar ookom de gekweek-
teeierenuitte zetten. Aangezien
hetgeheleproject op Soroboneen
bedragvanrond 1,5 miljoenver-
gde, was het noodzakelijk dat

Nederland daarbij een financi-
eel handje zou helpen. Derhalve
werd het project voorgelegd aan
de minister van Antilliaanse za-
ken drs Jan de Koning die het
project ook inderdaad goed-
keurde.

In verband met gezondheid:
Zusters Melatina, Lucila
gaan Bonaire verlaten

KRALENDIJK — De beide
soeursvanRoosendaal dieaf-
komstig warenuit Nederland
en een groot deel van hun le-
ven opBonaire hebben door-
gebracht, zuster Melatina en
zuster Lucila, zullen aan het
eind van dezemaandBonaireverlaten. De terugkeer naar
Nederland houdt verband
metde gezondheids-toestand
van beidereligieuzen.

Zuster Lucila kwam naar Bo-
naire speciaal voor de verple-
ging, terwijl dewat meer beken-de zuster Melatina als kleuter-leidster werkzaam was. Delaatste Leeft ook vele jaren deeluitgemaaktvan hetdagelijksbe-stuur van de stichting RK-Schoolbestuur, waar zij naast
voorzitter frater Aurelio Ver-
bunt en defraters Fabius en Ad-
elbrecht werkte.

Zoalsbekendraakte beide zus-
tersbetrokken bij cc nongevalin
de laatste week van het voor-
gaande jaar. Hoewel zuster Me-
latina daarvan wat eerder her-
stelde dan zuster Lucila, nood-
zaakt de leeftijd van beide zus-
terstoch dater eenbetere verzor-

ginggegevenkan worden in het
tehuis van dezusters van Roos-
endaalin Nederland.

Ter gelegenheid van hun af-
scheidop28aprilzalerop zondag
24april een heilige misworden
opgedragen in de parochiekerk
van St Bernardus. Na de dienst
bestaat ergelegenheid vanbeide
zusters, die zoveel voor Bonaire

hebben gedaan, afscheid te ne-
men. Met Melatina en Lucila
verdwijnt niet de congregatie
van de soeurs van Roosendaal
van Bonaire. Er blijven nog
steeds enige Antilliaanse zus-
ters werkzaam. De vertrekken-
de zusters zijn wel de laatste
twee die uit Nederland naar de
Antillen zijn gekomen.

...de afscheid nemende zusters
Melatina enLucila...

SAMENWERKINGSPROJECT ABC-EILANDEN
Verhuizing laboratorium naar Sorobon noodzakelijk

Marcultura modern proefstation
KRALENDIJK — Tijdens devergadering van de twee gede-

puteerden van LVV van Curacao en Bonaire en de minister
van LVV Aruba, respectievelijk deheren Gummarus,Booi en
Mansur werd gesproken over deverhuizing van het laborato-
rium van Marcultura dat van de Gouverneur Debrotweg zal
verhuizen naar Sorobon. Aanwezig was ook deheerPiar van
Fundashon Kas Bonairiano (FKB) onder wiens verantwoor-
dinghet nieuwelaboratorium gebouwdzal worden.

De reden van de verhuizing
van Marcultura, welke onderne-
mingineerste instantiewerdop-
gezet op een gedeelte van de er-
fpachtsgronden die door Habitat
waren verkregen, is debeperkt-
heid van de lokatie momenteel.
Zoalsbekend wordt Habitat aan-
zienlijkuitgebreidmethet Ham-
let- project en het laboratorium
van Marcultura is al vrij sterk
ingebouwd.

Zoals bekend is het bestek
reeds gereed gemaakt doorFKB

en is ook de inschrijvings- proce-
dure al voorbij. De laagste in-
schrijver was het bouwbedrijf
Jansen aan wie staande de gun-
ninghet werk dan ook werd op-
gedragen. Toch is deze zaak nog
niet geheelrond naar deAmigoe
vernam aangezienniet alle ma-
terialen die de FKB minimaal
eiste, ook aan deze voorwaarden
voldeden. Het ligt in de bedoe-
ling dathet project afgerond zal
worden in 1989,waarmeeBonai-
re dan over een uiterst modern

proefstation beschikt,

PAREN
In het laboratorium dat te So-

robon zal verrijzen is behalve
ruimtevoor het nemenvan proe-
venen hetdoenvananalyses ook
eenplaatsje voor hetkantoor en
hetkweken van garnalen. Een
berekening wijst erop, dat de
produktie van jonge garnalen
niet ver verwijderd zal blijven
van de honderd miljoenper jaar.

De kweekruimte voor de garna-
len is een zogenaamd "reverse
day night". Dat betekent dat de
ruimte wordtafgeslotenvoor het
binnendringendezonlicht, maar
dat in de avonduren de ruimte
wel verlicht wordt. Het zou een
probleem zijn om danoverdag de
eieren weg te halen. De reverse
daynight lost ditprobleem od.

Het ligt uiteindelijk wel in de
bedoeling, datMarcultura self-
supportingzalworden. Als debe-
langstelling die er momenteel
vanuithetbuitenland iszal door-
zetten, dan zal dit vermoedelijk
in het geheel geen probleem op-
leveren. In hetbuitenland moe-
ten kwekerijen van garnalen
hun kweek uit de natuur halen.
Dat is natuurlijk een veel tijd
vragendebezigheid. Nukan men
ze zonder alte veel moeite op Bo-
naire halen hetgeen een onmid-
dellijke tijdwinst betekent. Ook
voor de viskweek is er in hetbui-
tenland al belangstelling ge-
toond. VoorBonaire echterblijft
voorlopig deopzetvan hetproject
de belangrijkstedoelstelling.

yjlii::-:;;:!:: Kv honda pena nos ta partisipé morto di km

ij LUCIOJULIANOSAMBO tfj
su yunan : Richenel Sambo ■Mill. ->Raymond Sambo JÜ W&Ramirez Sambo naHulanda ' Jf% WJShermon Sambo VI

Shelton Sambo
Sulliene Sambo wm

Surumannan : Antonio (Shon Ton) Samboi Cathalina Osilia
Rofina iDjo Bernardus
Altagracia (Gachita) i CorKomproe
Aura i Theo de Windt
Ignacio (Cando) iOdulia Sambo

Sutantanan : Fransisca Alberto iyunan
Seferina Valks iyunan
Vani Alberto i yunan

Su subrinanan : Ruli, Viola iRandy, Henryi WendleyBernardus
Nachii Irene Sambo, MirnaMarsera ifamia
Norwin iSedney Sambo
Sharinei Gerald de Windt
HedwigiFrankKomproe (na Hulanda)
Ben Komproe i famia

Su primonan : Marcel Alberto ifamia
Angel Wielirumannan
AugustoLourens irumannan
Atala Steward iyunan
Cicile IJspol ifamia
Wenchi Sitorisifamia
Mario Josefainimannan

Beatrix Jacobairumannan
FidelioLourens irumannan
Albert Henriquezi rumannan
JohanitaLLoyd ifamia
IbyLourens i famia

Famianan : Sambo, Lourens, Cijntje, Alberto,
Hooi, Valks,Bernardus, Komproe,
de Windt, Wiel,Henriquez,Josefa,
Klup di damas"Sapries"
Fundacion Viajes Fantastico

Aktodi entiero lotuma lugédjasabraatardi 15.30'0rsaliendofor diEl TributonaOtrobandapa santanakatóliko na Sta.Maria. Promékv entiero lotinvn
santu sakrifisio di misa naEl Tributo.
Tarisibi bishita dikondolensia for di 12'ordi merdia naEl Tributo.
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AMSTERDAM TCDAÏ PRICES AS OF APRIL 14,1988.

Aegon 77,70 KIM 37 00Ahdd 74,20 Meneba 102*00
110,50 Hiilips 29

4
0Cred.lyon. 53,00 Royal Dutch 235*00Fokker 25,00 Telegraaf 27600Gist.Broc. 35,50 Unilever 115

6
0Heineken 133,80 IrcJex 253^70

NEW ÏORK STOCK EXCHANGE
Abbott Labs. 50 1/4 - 1/8 IBM 116 1/8 + 2 3/4flmencan Exp. 26 1/4 - 1/4 ITT 47 7/8 + 3%**<*e 8 1/2 - 1/8 Jchnson sJ. 84 'hAm.Tel.s Tel. 28 1/8 unch McKesson 33' 1/4 . 5,?
fP00 80 1/4 - 1 3/8 Merck 4 Co. 167 1/4 + {„Anheuser B. 32 - 1/4 Minnesota Mng 61 s}B ,',.
Becton Dick. 55 1/2 - 1 Mobil Corp. 48 7

/
8 . /,.

Caitpbell S. 29 3/3 + 1/4 Monsanto 83 5/8 , , /8Chrysler 24 3/4 + 1/4 NCR Corp. 62 w2 + 1 3/0Citicorp 20 unch Norf.South. 28 3/4 - 5/8Cocacola 40 1/8 + 3/8 PTC Indus. 42 1/4 wo
Diebold 41 - 1/2 Hiilips Ind. 20 7/8 unchDigital Sj. 108 3/8 + 3/4 Blaoer D.M. 13 3/e + 1/8Dupont 87 1/4 - 3/4 tforthrop Corp. 30 1 wo
East.Kodak 42 5/8 + 1/8 Pac.First Fin. 13 w4 + 3/8Exxon 45 1/2 unch Pfizer 60 w4 + 3 3/8Figgie 'A' 65 + 1/2 JPhelps Dodge 43 . 3/3Firestone 79 1/2 + 1/8 Philip ttorris 8 9 7/8 .w8
Fluor 19 - 1/8 Quaker 48 3/8 . 3/8Genl.Electr. 42 7/8 + 3/8 RJR Nabisco 52 unéhGenl .Motors 75 3/8 - 1/2 Sara lee 40 3/gGulf & West. 79 3/4 + 5/8 Shell Trp.Tr. 81 3/8 + 1/8Hecla Mng. 13 1/2 - 1/8 Southern U. 6 5/8+ 1/8Hilton 90 1/4 - 3/8 Unisys 35 w8 + 3/8 _M
Horestake Mng. 14 7/8 - 1/8 Unocal 39 7/3 . j/2
DOW JCNES
Industrials 2107,10 - 2,89
Transportation 877,69 - 7,13
REUTER.

CLOSING MARKET COMMENT APRIL 13,1988
nnTDPDcoo^„^ TLV LOWER WITH BROADER MKT GENERALLYrZ. u2??JN? DOW-"MKT IN MID-A.M. FOLLOWING«?cc UHI?H, WEAKENED ON STRONGER THAN EXPECTED RETAIL
nay ni-iS^TA^° WEAK BUT FIRMED WITH BONDS LATER IN"I COVER ING...LATE RECOVERY ATTEMPT ALSO ONrrnL??c E

c ?? T?OK STKS FROM DAYSLOWS.. .FORTHCOMINGECONOMICS FIGS AND G-7 STILL OVERHANGING MKTS...DIVPLAYS IN US WEST ACCOUNTED FOR MUCH OF BIG BOARD VOL
rA_,c^ £?nr 0N EPS ABOVE GENERAL EXPECTATIONS AS DID
TORGAN STANLEY ° HOSP C°RP °N C° STA"ENT AND

|jgpf| MAIM KO A_< I XIII S HAMi X.V.
K-&1 INVESTMENT DEPARTMENTfe?^>J| For further information call<ï&^Sf Tel. 612511 612991/612294

-v P
—I<BMi^aklgßßgggMmmmmamßm______________i__■■_______■_■_■"_.

Koersen Centrale Bank

MA^ER5S?i? DOMDERDAG 1*APRIL 1988 EN TOT

USDOUAR 1.77 178CfINDOLWfI 1.415 435 «cPNDSTÉRUNG 3.215 327 i'SN€DGLD 93.19 9591 947?BOUVfIR _ _ _2 /]

mfflS5 ]SfS 12740 128-20rR FRANCS 29.74 3084 31 <^."»MMX 104.69 105.41 loilfiïUR? 7in 10007 1025911 u"c 1.10 140 1 aaRRftORIN 98.00 100.00 10020

9.75% 08UGflTI€L€NING6NP€R 85/89 99403 % OBUGRTI€I€NING€NP€fI 86/90 103482 % OBUGRTI€LeNING€NP€R 88/92 1033810.5 % 08UGflTI€l_€NING€NP€fl1988 1000310.25 % OBUGfITieieNING€N 1986 P€R 1990 9973

/^^S5?qnCO inOUSTRiRL 0E VEnEZUELR
-éjV^^ maakt de wisselkoers bekend

7
van de BO L IVAR, geldig tot ,

VRIJDAG 10.30 uur

Cash AANK°cSeP
que VERKOOP

■ 5.30 . 5.50 6.50

en geaeputeerde Carmo Cecilia
onder wieCulturele zaken vallen.
De lunch werd door hetBC aan-
geboden in hetrestaurant Bistro
dcsAmis.Foto: deBelgische am-
bassadeur en zijn cultureel ge-
zelschap onder wie de directeur
van het departement van Onder-
wijs drsR. Naaldijk, gezagheb-
ber Solianaen gedeputeerde Ce-
cilia.

KRALENDIJK -Afgelopen
dtopdag arriveerde deBelgische

te Caracas J.i."ondt voor een kennisma-
"#s- bezoek opBonaire,

i Deam-
e Ssadeur werd vergezeld door
b 1 culturele delegatie vanuit
cc/iee/i ' nd6 ochtenduren werd
n officieel bezoek gebracht aan

mr George Soliana

AMIGOE 13DONDERDAG 14 APRIL 1988

Jj2j^_\P^ Cv gran tristeza, pero conforme eu boluntad di
i^^^*""^^vB£ Dios, nos ta participafallecimento di

iSgi^J) JAN LOURENS LAMPE
fttßerai home tata, abueloy bisabuelo.

Na nomber di su jiunan:
Antolina y JoséKock-Lampe y familia
Frans y JuanitaLampe-Trunon y familia
Catalinay Oscar Antonette-Lampe y familia
Agueda y Ab Bilderbeek-Lampe y familia
Hendriky Albertha Lampe-Philipy familia
Oliviay Entienne Peterson-Lampe y familia
CelfaVisser-Lam pc yfamilia
Angel yAizy Lampe-Felix y familia
Benjamin y ZitaLampe-Tromp
Lourdes y Henk Smouter-Lampe
Rufino y OliviaLampe-Thijmy familia
Olga DeniseLampe.

Surumannan : JeremiaLampe yfamilia
Ruperta Croes-Lampe yfamilia
MarthaLampe-Lampe y familia
Celfa Croes-Lampey familia

Iy demas familia ta invita pa acto di entierro cual ta tuma lugar
diasabra 16 april 1988pa4'ordi atardi saliendofor di iglesiaSanta
Teresitapa santana catolicona SanNicolas. Oportunidadpa condo-
leerfor di 2'or di atardina misa.

Aruba, 13april 1988.
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\a y Sta. Rosaweg 194 * u_C\ J H AA aWê%Vers Gebakken Red Snapper filet y^^<L//. Kilo 14.50
Onze Uitverkoop gaat door! Sirloin Steak ohC... Kilo 14.95

nume korting Verse Aardappelen 4 Kilo 3.50
op schoenen en kieren.

Kom fiteernu! Toko fê^ikertuintje de grutter van altijd vers!! j
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feestelijke
winkelopening

van plantenkwekerij

Fiom
Zeldzaam mooieplanten legen
zeldzaam lage prijzen, op Cu-
racao gekweekt.

Ook veel bloeiende plantjes uit
Holland.

Openingaanbiedingen:-Caladium (Kurason bianku) ’7,50-Prachtige potchrysanten ’ 12,45- Syngonium (hangplant) ’2,50- Chamaedorea- (kamerpalm) ’ 5,00

FIOM
Voorheen Plantique Ixora in
hetArex Shopping Center.
Ingang via parkeerplaats PetCare (Zuikertuin) Jr

i 1
Pa limpiamentu dikuré
Ikapmentu di palu
I trabou di mètsla
Itruk di tera
I truk di greis
I plantamentu di gras
I vèrfmentu di dak
I trahamentu di hekwerk.

Yama tel.: 85743

*$m?f prachtige ij \2/. , )py zijden planten 130K+s\i3&rTC^ \r* Jan Noprduynweg / 12

r .NED. ECHTPAAR ZOEKT
| REPRESENTATIEF WOONHUIS j

te huur.
(ongemeubileerd)

Huur gegarandeerd doorbedrijf
Reakties: Tel: 672973 NA 18.00uur

I' 1

(/ MAISON LILI
Schottegatweg Oost 48"gw^^y® Tel, 77861

Voor een deskundige haarverzorging:
ï)\»sA*% knippen, verven, permanenten, straighten,

%es\o^- etcetc-. Mooiekollektie fantasie-sieraden. >

TE HUUR I
± 220M2 BOVENVERDIEPING

Geschikt als kantoorruimte en/of
opslagruimte.
In het centrum van Saliha.

Inl.: Tel.: 612729/613946
tijdenskantooruren.

S.E.L. MADURO & SONS (CURACAO) N.V.
VAKATURE

voor een
ERVAREN

REISBUREAU EMPLOYEE
ZONDER ERVARING ONNODIG TE SOLLICITEREN.
SOLLICITATIE:

Schriftelijk met curriculum vitae
S.E.L. MADURO & SONS (CURACAO) N.V.
t.a.v. Personeelszaken
P.O. Box 3304
Curacao.

Stichting "Entiero na Cuota"
Opgericht 27 december 1972

j^^^^P^^^-.Wegens de vele aanvragen van aspirant-leden, moeten wij
dringend het Personeelsbestand van onze Buitendienst uit-
breiden.

Wij roepen op:

VERKOOP-AGENTEN (MNL. of VRWL.)
met eigen auto, diekontakt moeten opnemen met de aanvragers.
Zij, met enige ervaring in deze branche, genieten de voorkeur.
Ook vaceert de positie van:

"HOOFD BUITENDIENST"
Gegadigden gelieve zich persoonlijk te melden bij:

EL TRIBUTO, Emancipatie Blvd. 40.

EILANDGEBIED CURACAO
Het Bestuurscollegevan het Eilandgebied Curacao roept sollicitantenopvoor de functie van

Hoofd A. J.Z.
(Afdeling Algemene en JuridischeZaken)

Deze functie vaceert per 1 juni a.s.
De Afdeling Algemene en Juridische Zaken is verantwoordelijk voor de
adviseringen uitvoering van alle juridischeaangelegenhedenvan het ei-landsbestuur.
De afdeling bestaatuiteen 5-tal juristen,ondersteund dooreen administra-
tieve stafbestaandeuit5 man. Het ligtin de bedoelingdat dezeafdeling, de
juridische advisering aangaande de staatkundige structuur alsmede de
taken van hetBureau van het plaatselijk hoofd van politiezal gaan incor-
poreren.
Taakomschrijving Hoofd van A.J.Z.

Adviseert hetBestuurscollege inzakede juridischekanten van haarbe-
slissingen.

* Het mede ontwerpen van Eilandsverordeningen en -besluiten.
Treedt zonodig op als gemachtigde van de overheid in gerechtelijke
zaken.
Geeft juridische adviezen aan de Hoofden van Dienst.

* Neemt deel in verschillende ad-hoe commissies.
Geeft direkt en/of indirekt leiding aan de medewerkers van de A.J.Z.
Geeft uitvoering aan bestuursbeslissingen voorzover dit niet in het bij-
zonder opgedragen is aan een andere dienst.

* Heeft de zorg voor de uitgifte van het Afkondigingsblad.
Als bijzonderetaak zal betrokkenebelast worden met de uitvoeringvande samenvoeging van het Bureau Staatkundige Structuur en het Bu-
reau van het Plaatselijk Hoofd van Politie met de Afdeling A.J.Z.

Funktie-eisen:— Afgeronde juridische opleiding op academisch niveau— Ruime ervaring als juristen managementkwaliteiten— Tot aanbeveling strekken ervaring in overheidsorganisatie en ervaring
in leidinggevendefunctie.

Arbeidsvoorwaarden:
Salariëring conform schaal 17van de Bezoldigingsregeling

-Gehuwd ’.7035.-
Ongehuwd ’.5620.-.
De gebruikelijkerechtspositie-regelingen voor het overheidspersoneelzijn van toepassing.
Een psychologische test kan deel uitmaken van de selectie-procedure.
Gegadigden dienenzich schriftelijkuiterlijk twee weken na hetverschijnenvan deze advertentiete richten aan:
Het Hoofd van de Afdeling Personeelszakenvan hetCentraalBestuurskantoor van het Eilandgebied Curacao,Scharlooweg 88.

HetBestuurscollege voornoemd,
De Gezaghebber, De Secretaris,RA. Casseres. Mr. E.A. Vlieg.

STUDIANA

Un pelikula informativo di SEDUKAL
pa mayornan i futuro studiantenan.

Sintonisé TELE-ENFASIS
djabièrnè 15 di aprel,
7.30 di anochi na TeleCuracao.

>ÊÈr Servisio di Gobièrnu diKórsou
§^j[, pa desaroyo edukativo di pueblo.

Op het advokatenkantoor

Zielinski & Halley
is plaats voor een

ERVAREN SECRETARESSE
Sollicitaties richten aan
Mr.Drs. R.E. Blaauw,
Pietermaai 23, Curacao,
binnen 14 dagen.

■■■ii^i^"B«B«i^»a«M«BM«B*___________.________________M««H____Mi

/ JÉfc r ,antiek \
I Kaya Roi Katoch i 68
lOp.tijden: ma. t/mza. van 8.45 u. -11.45 uJ

's middags gesloten. _f

WeetU geenraad meteenkado? IV~Een plant is altijd een wel-I kom geschenk. iI Wij hebben een ruime sorte- 1I ring varens, bloeiende enj■ groene planten, opge-l■ maakte bakjes entImandjes. Jeens langs!

f TE KOOP
WALK IN
FREEZER
± 13 M 3I

Inzeer goede staat I
Inl. Tel: 612729/613946 I

tijdens kantooruren I

De commandant van de
marinebasis Parera maakt be-
kend daterop 15april 1988van
07.00 tot 13.20 uur schiet-
oefeningen worden gehouden
op deplantageWacao.
Maximum verheffing
±5000ft.
Onveilige zeegebied
± 4000 meter uit dekust.

'waarschuwing
De commandantvan hetDeta-
chement Suffisant maakt be-
kend dat er op 14 en 15 April
1988 van 07.00 tot 14.00 uur
schietoefeningen worden ge-
houden op schietbaan Hato.

Maximum verheffing
±5000 ft.
Onveilige zeegebied
± 4000 meter uit de kustlijn. >

o ##-# o
: "ARIANDY'S" j
" Grote sortering naai- handarbeid- huishoud- en kado- \l artikelen. Pluche-aida en jute-stoffen.Briefkaarten, cosmeti- *" ca en grote sortering bijouterieën speciaal voor Moederdag. "
" Vergeet onze gezellige kapsalon unisexniet. Jl * Permanent * watergolven * knippen * bleach * verven * curly *" look * straight * manicure * pedicure *etc etc "
" Kom langsof bel voor een afspraak Jl "ARIANDY'S"BEAUTY UNISEX HOBBY&GIFTSHOP '
" Grand Central-gebouw (Pater Eeuwensweg) - Tel.: 625892 "0... " ........o
■

UNIVERSITEIT VAN DE
NEDERLANDSE ANTILLEN

Door ontstane vakatures in de Faculteit derSociale en Economische
Wetenschappen vraagt de UNA wetenschappelijke medewerkers met
een volledige dagtaakvoor devolgende vakgebieden:
a) BEDRIJFSKUNDE;
b) BESTUURLIJKE INFORMATIEKUNDE;
c) ECONOMIE.
Functie-eisen:
a) minimaal doctoraalopleidingBedrijfskunde of Master of Busi-

ness Administration;
b) minimaaldoctoraalopleidingmetspecialisatieBestuurlijkeInfor-

matiekunde of Master of Science Information Technology;
c) minimaaldoctoraalopleidingAlgemene Economie ofMaster deg-

ree in Economics;— beheersing van kwantitatieve bedrijfseconomische/manage-
menttechnieken,— goede didactische en communicatievevaardigheden,— praktijkervaring op het betrokkenvakgebied,— belangstellingvoor onderzoek,bij voorkeur blijkend uitversche-
nen publicaties,— ervaring met bestuurlijke activiteitenvan onderzoekinstituten,— bereidheid zichin te zetten in bestuurlijkefuncties en bijdragente
leveren aan deverdere ontwikkeling van defaculteit,— onderwijservaringzeer gewenst.

Schriftelijke sollicitaties, vergezeldvan een curriculumvitae, worden vóór
eind april 1988verwacht bij de:
Decaan van de Faculteit der Sociale en Economische We-
tenschappen,
Dr. Valdemar Marcha
Jan Noorduynweg 111
Curacao
Tel.: 84422.
Voor inlichtingen kan men zich eveneens richten tot de Decaan.

Unlywstdat Naahootldl AnUa |
U*m^"a>NaóHanmt*mmUniveraily o( Bic Netherlands AnOOesUnJvtraidaddéteAnil«Neer__nd«_tt

] VITAPOINTE... [
Een Uitkomst Voor Droog Haar.
Permanenten, haarverven en het gebruikvanhaardrogers kunnen Uw haar uitdrogen.Zon, wind, zeewater en zelfs shampookunnen Uw haar beshadigen"Vitapointe Hair Treatment", datTiet uniekePanthenol Pro Vitamine B-5 bevat, herstelthet haar en maakt het weer gezond, zodathet weer mooi glanzend en gemakkelijkhandelbaar wordt.Vitapointe bevat geen alcohol. Kapsalons zijnovertuigd van de goederesultaten van

i.
Vitapointe Hair Treatment.GebruiktU ook de andere Vitapointeprodukten. Uw haar zal U dankbaar zijn!Voor mooi, glanzend, zacht haar.

Vitapointe... van CLAIROL.

«IP'S -- ~^9k ?

i_^±_^_&
jEaWlFlilggL

>»-■- -'-1 — '""'■■ Ij Ukun;| gerust zijn als U bij ons Uwauto laat „ser-

—liriiianTiTir "L——■■-■■-
-p°orsmeren en vervpraon wan . AutoTech HabaaiJ^"S_l:___.^:.i .-__. ■- =EiW motor ol'e en oliefilter, tot 5 qt. Weg naar Welgelegen 38

lm o!'een oilf ilterv.e. bekendmerk, Te1.:624812
■Il een 5 punten checkup en * Auto Tech Salina
KI të&S&gffl ImE* Xi lP** doorsmeren van alle punten Schottegatweg 237
W Mlt tiy'^"^3 v.d. chasis. Het stofzuigen van Tel.: 616523/616524

I f* -" ' Uwauto. Sta.Rosa Car Service
1" L '-^ s,a-Rosaweg 75-76Ij hS Slechts ’IS. 35.- Te-: 72318"

«f|lM Offerte geldig tot 30 april 1988. J
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