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FNV-stakingen tegen
verlenging loonpauze
Minister Andriessen

Trudeau weer
premier Canada
E, Trudeau is vandaag als eerste-minister van

van zijn Liberale
b^ada teruggekeerd in een verkiezingsoverwinning
wegvaagde. Nog
premier Joe

die de Conservatieven van
Clark
twee maanden tevoren had Trudeau bekendgemaakt dat hij
was er leiderschap van zijn partij aan te geven. Premier
zegge en schrijve
_*>k erkende zijn nederlaag na een,Jkbewind vanhet
besluit van de
met
woorden:
aanvaard
uüen maanden
de
282
zetels in het
heeft
147
van
de
Trudeau's
van Canada".
veroverd. Clarks Conservatieven moeten het doen met
en de socialistische Nieuwe Democratische Partij met 33. Over
*n zetel in Quebec wordt later beslist.
6 1*

*

foment

IJI

*rudeau kon in zijn over-

'li-ingsredevoering

ledigheid
J^-ijdbare

grootspreiden.
toon
ten

mensen zoals Mr.

qark", zei hij, "moet men niet
frappen uit di parlementsge-

p-üedenis

van ons land, noch
uit de geschiedenis van

Ir?*
S-da".
( e flamboyante Trudeau, rode

in het knoopsgat, stortte
Jk_/ toeteer
andse

j?°*itiek en zei: "De Verefugde
St **ten zijn Canada's beste
*r*end. Canada wil, gelegen
J?*sen de supermogendheden.

'Yji zien dit als een belangrijk
?*" van onze rol in de wereld".

premier verwees ook

nieuwe

Auto met baby
brin gestolen
.AMSTERDAM
eyer

-

De heer
van het Mercatorplein in
/^sterdam heeft in de nacht
maandag op dinsdag de
."^"k van zijn leven beleefd
bleek dat zijn auto gestolen
oT8! waarin hij even tevoren
yjö kind, een baby van negen
7**? en, had gelegd. Hij was op
"os en Lommerweg, waar hij
bezoek was geweest, nog
6 naar boven gegaan om ook
j., **
J*l 4-jarige dochtertje te halen,
gleden gekomen bleek zijn
met in een reis wieg de
Qy, verdwenen. Er volgde een
chteUjke speurtocht van de
pohtie, bijgestaan
0 een aantal taxichauffeurs,
i^taar behalve de vader was
*n nelijk
ook
de dief
hij
T^chrokken toen ontdekte
i* 1 *n de wagen die hij gestolen
een baby lag. Hij belde zelf
j Politie met de mededeling dat
?* auto van de heer Meyer op
iet Thorbeckeplein in de
stond. De baby
*rkeerde in blakende welstand.

J*
J^

"

J*

naar de afscheidskwestie van
Quebec en zei dat het verkiezingsresultaat aantoonde dat
zijn eigen Franssprekende
provincie deel van Canada wilde
blijven uitmaken. In mei of juni
wordt een volksraadpleging ge-

Sacharov
mishandeld
-

MOSKOU
De naar Gorki
geleerde
Andrei Saverbannen
charov heeft het westen schriftelijk laten weten dat hij en zijn
vrouw vorige week vrijdag in
het politiebureau van Gorki zijn
mishandeld toen zij nadere inlichtingen kwamen vragen over
gearresteerde dissident.
Sacharov werd volgens zijr.
verklaring op de grond geworpen en zijn vrouw, Yelena
Bonner, die een oogziekte heeft,

werd op haar ogen geslagen.
Sacharovs brief is door een
huisvriendin, Natalya Gesse,
naar Moskou gebracht en daar
aan westelijke verslaggevers
gegeven. In een aparte ver-

klaring van vorige week
dinsdag zegt Sacharov dat hij
nu weer brieven ontvangt, 20
tot 25 per dag, nadat sinds verbanning geen brief meer in
handen had gekregen.

houden over een plan van
premier René Levesque van
Quebec deze provincie van de
rest van Canada politiek los te
maken, zonder nochtans
economisch een eigen weg te
gaan.
Toen Trudeau in 1968 voor het
eerst premier werd was' hij een
zorgeloze, zij het wat rijp aan
jaren wordende vrijgezel met
het imago van een werelds metgezel van zeer aantrekkelijke
vrouwen. Sindsdien kreeg en
verloor hij een echtgenote,
Margaret, wier escapades het
nodige opzien baarden. Veel
Canadezen bewonderden de
waardige wijze waarop Trudeau
reageerde op de publiciteit die
zijn vrouw vergaarde door haar
feestje bij de Rolling Stones,
haar mislukte poging om filmster ie worden, haar besluit
Pierre te verlaten en haar "onthullende" autobiografie.
'Trudeau bleef bij dit alles de wat
raadselachtige, maar magnetische man die men of graag
mocht of verafschuwde.

T^larmeerde

* *"

Vakbonden beginnen

Aeroflot mag in
Washingotn landen
Washington

PARAMARIBO D e Centrale
van Landsdienarenorganisaties
(CLO) in Suriname is tot actie
overgegaan uit solidariteit met
het
actie-voerende

vjashington

York, waar het grondperr&eel van de John F. Kennedyweigert de Aerofloti chthaven
te bedienen uit protegen
de inval in Afghanis4**t

f^stellen

..«■en woordvoerder van het

tate department zei dat elke
uit
J^ek tweeopAeroflottoestellen
het Dulles-vliegveld
**°skou

*n Washington zouden landen.
nssische en Amerikaanse
kwamen een en an-6r volgens hem maandag van
afgelopen week overeen. De
regering keurt de
van het New Yorkse
*ondpersoneel af.

verenigingen (FNV) is begonnen

met de eerste acties in het Rijnmondgebied tegen de voorgenomen verlenging van de loonpauze. Deze acties zijn op stug
de
gestuit
verzet
van
werkgevers. Diverse poorten
van bedrijven, waar de werkonderbrekingen en discussies
waren gepland, bleven voor de

__

.

incidenten.
De eerste Israëlische zaakgelastigde in Cairo, Joessef,
Hadas, hield een toespraak
waarin hij de hoop uitsprak dat
de andere Arabische landen het
Egyptische voorbeeld zouden
volgen en vrede sluiten met Is-

rael.

Leerkrachten legde vandaag
alle middelbare scholen lam en
de loodsdienst werd stilgelegd,
waarbij het voor de loodsen
onmogelijk
de
werd

binnenkomende

-

bondsbestuur.

De

bond van

Premier Van Agt heeft de
FNV gevraagd mee te werken
aan het bereiken van een
oplossing voor de sociaal-

pjeekeindêeengrote stempel'

WILLEMSTAD

—

Carnaval

heeft tijdens het afgelopen

gedrukt op het gebeuren op
zowel Aruba, Bonaire als
Curacao. Op elk der eilanden
waren de reacties 'lovend over
het verloop van het feest der
zotten. Vanavond wordt het
geheel officieel afgesloten met
de verbranding van de respectievelijke Reynan di Momo.
Morgen is alles achter de rug en
hopelijk kan weer met de nodige
'ernst gewerkt worden aan de
problemen waarmee onze maatschappij te maken heeft.

schepen te

verwachtingen ligt.

economische moeilijkheden.
Het FNV-besluit als zou het
kabinet willen onderhandelen
met het mes op tafel werd door
hem van de hand gewezen. Hij
vroeg zich af, waarom juist deze
vakbond komt met acties juist
nu de regering op uiterst behoedzame wijze toepassing
geeft aan de wet op de loonvorming. Van Agt keerde zich
in dit verband fel tegen de
houding van FNV-voorzitter
Wim Kok. Wie tegen deze wet
(op de loonvorming) Tgaat
staken, is begonnen aan een
staking tegen de rechtsorde. Na
zijn oproep aan het adres van de

vakbeweging tot medewerking

zei de minister-president, dat
het kabinet zich door maatschappelijke acite niet zal laten
wegdrukken. I „Wij blijven ons
werk doen", aldus de premier.
„Van Agt slaat de spijker echt
naast de kop". Met deze
woorden reageerde FNVvoorzitter Wim Kok op de
oproep van de premier om
medewerking ter oplossing van
de sociaal-economische
moeilijkheden. „Lager bij de
grond kan niet", aldus Kok.
Er heerst in Den Haag
intussen een crisissfeer. Volgens
de kranten is het niet uitgesloten, dat minister Andriessen
van Financien zal aftreden,
nadat de bewindsman gisteren
bezwaar bleef maken tegen het
uiteindelijke besluit van het
kabinet over de bezuinigingen
en aanverwante maatregelen.

Busramp in

Costa Rica
SAN JOSÉ - Elf personen
vonden de dood en 25 raakten
gewond in een botsing tussen
twee autobussen die zondag
plaatsvond op de Panamerikaanse weg, ongeveer 45 kilometer van San José. Volgens de
plaatselijke radio vond het ongeluk plaats op wat bekend
staat als "de doodspiek".

Bani-Sadr ook benoemd
tot opperbevelhebber
Ruime bevoegdheden
voor president Iran

-

de Israëlische vlag gehesen op
de nieuwe ambassade van Israel
in Egypte. De plechtigheid, die
erg sober was, verliep zonder

begeleiden.
De heer Harold Rusland,
CLO-voorzitter, verweet de
regering misleiding, omdat zij
kaderpersoneel
de heeft nagelaten de zaak van de
bij
Surinaamse krijgsmacht, dat militairen adekwaat aan te
positieverbetering
nastreeft. pakken en nu zij de acties van
Ook de vakcentrale C-47 heeft de militairen heeft uitgelokt en
de militairen alle steun de militairen gedagvaard
toegezegd. Van de bond van het worden, zich beroept op
kaderpersoneel
zijn
drie juridische procedures. De heer
bestuursleden in arrest gesteld. Rusland wees erop, dat
riep
Gisteren
het rechtspraak
niet slechts
CLO—bestuur de leerkrachten wetgeving betekent, maar ook
op voor een spoedvergadering 's recht.
morgens tien uur. Op hetzelfde
De CLO is voornemens om
tijdstip werd een landelijke verdere acties te voeren om het
actie gevoerd, waarbij de geweten van Suriname te
bondsbesturen aangesloten bij mobiliseren en het rechtsgevoel
de CLO de leden instructies in
de samenleving
te
gaven. Zo werden om tien uur bevredigen, aldus de CLOde loketten van het postkantoor leider, die meedeelde, dat een
voor een uur gesloten en de staking ter bewerkstelliging
ambtenaren trokken zich terug van een oplossing in het SKMin de cantine, waar zij nadere conflict niet uitgesloten is, maar
instructies kregen van het integendeel in de lijn der

-

vakbondsbestuurders gesloten.

Gistermorgen is in

SKM-conflict neemt
scherpere vormen aan
solidariteitsacties

jj^anse
?*t de Soyjet-Russische luchtvaartmaatschappij Aeroflot inte landen in
vftoeel toegestaan
in plaats van in

—

—
de Egyptische hoofdstad Cairo
CAIRO

willen aftreden

DEN HAAG
De Federatie
Nederlandse
Vakvan

Baby bijt

Carnaval

in Rio

slang dood
-

*°ofdstad

- DeAmeautoriteiten hebben

zou

Israëlische vlag
wappert in Cairo
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FNV-acties tegen loonpauze p.l
Grootse viering carnaval p.2 ,5,6 en 7
Time beschrijft St. Eustatius p.
3
Onduidelijke problemen tussen Kodela en
KAE p*3
Betico voelt zich goed p.
5
lOC schijnheilig volgens dissidenten p.7
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Liberalen winnen meerderheid in parlement
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POE CLARK BIJ VERKIEZINGEN GEWIPT

jftTAWA - Pierre

Vandaag

Hfiff

De
MELBOURNE
ouders van de 18 maanden
oude Diane Stiles schrokken zich welhaast dood toen
zij het kindje op een giftige
zwarte slang zagen knabbelen. Zij renden de tuin in
om nog te redden wat er
mogelijk te redden viel.
De baby was in orde.
Diane had de kop van de
slangreeds fijngekauwd. In
het ziekenhuis bleek dat de
slang geen kans had gezien
terug te bijten. Haar vader
zei, dat ze al tandjes kreeg.
"Als je haar een vinger
gaf zou ze er doorheen bijten", aldus pa Stiles.

,

Ambassades in
Mexico bezet
MEXICO - Leden van het
Mexicaanse Democratische Na-

tionale Volksfront hebben gisteren de ambassades van België
en van Denemarken in de Mexicaanse hoofdstad vreedzaam
bezet.
Een woordvoerder zei dat de
boeren wel de kantoorruimte
bezet hebben maar de bewegingsvrijheid van het ambassadepersoneel niet belemmerden.
Die mensen mogen de ambassades ongehinderd verlaten of

binnenkomen.

RIO DE JANEIRO. - Twintigduizend krankzinnig uitgedoste leden van de top 10 dans-

clubs van Rio's sambaland streden zondag om de eer in het
koortsachtige hoogtepunt van
het meest bezeten lentefeest van
het westelijke halfrond. De dansers draaiden en swingden in de
marathon die de hele nacht
doorduurde in een vierkante kilometer grote "sambadrome"

.

die wel 70.000 mensen kan bevatten
De kaartjes voor de sambadrome kosten tussen de 1 en de
130 dollar. Natuurlijk waren de
tickets van 1 dollar al gauw uitverkocht en zo kon het dat mensen op zondag drie keer de toegangsprijs moesten betalen. Zeker 20.000 mensen dongen mee
in de voorcompetitie van de
sambaclubs, die wel 300.000
dollar uitgeven aan costuums en
wagens. Sommige costuums,
zoals die van Ghengis Khan en

Lodewijk XIV kotsten wel 1000
dollarper stuk.
Het carnaval gaat tot Aswoensdag door, de eerste van
veertig dagen, leidend tot Pasen. Ondanks de dreiging van
politiezijde dat topless meisjes
direct ingerekend zouden worden, konden een groot aantal
van hen het niet laten en de
bandjes werden dus losgemaakt. Niemand werd opgepakt. Wel bleek uit een politierapport dat er weer acht doden
gevallen zijn en dat honderden
mensen in het ziekenhuis moesten worden opgenomen.

De Iraanse
TEHERAN
geestelijke leider Ayatollah
gekozen
Chomeini
heeft
president Bani-Sadr vandaag
benoemd tot opperbevelhebber
van de strijdkrachten om deze
op de beste wijze te baseren op
de islamitische beginselen
volgens de grondwet van de
islamitische republiek, zo heeft
het Iraanse persbureau PARS
bekendgemaakt.
Krachtens artikel 110 van deze
wet heeft de ayatollah zeer
ruime bevoegdheden, die hem
opperbevelhebber van de strijdkrachten maken, het recht
geven oorlog te verklaren en
vrede te sluiten, stafchefs te benoemen, aan het hoofd te staan
van de revolutionaire garde en
een nationale defensieraad te

benoemen. Kennelijk krijgt
Bani-Sadr al deze bevoegdheden nu. Chomeini zegt in een

George Bush wint
op Porto Rico

-

SAN JUAN
Het voormalige hoofd van de Amerikaanse geheime dienst CIA
George Bush heeft de Republikeinse voorverkiezingen op
Porto Rico gewonnen. Dit resultaat betekent dat alle 14 afgevaardigden naar de nationale
conventie van de Republikeinse
Partij die in juli a.s. te Detroit
wordt gehouden, in de eerste
stemronde op Bush moeten
stemmen.

de eerste Republivoorverkiezingen
keinse
voor
het presidentschap. De enige
serieuze tegenstander van
Bush, senator Howard Baker
uit Tennessee, gaf toe dat hij
verslagen was. De voormalige
gouverneur van Californie Ronald Reagan, die volgens recente opiniepeilingen achterligt
op Bush, deed op Porto Rico
niet mee. De Democraten houden op 16 maart hun voorverkiezingen op Porto Rico.
Het

wai*:n

boodschap tot de benoeming te
hebben besloten, daar Iran een
krachtiger centralisatie van
macht nodig heeft.
De stap volgt op een demonstratieve actie van ontevreden
luchtmachtpersoneel, dat een
zuivering heeft geëist onder de
topofficieren
alsmede de
instelling van islamitische
legerraden. Zo een vijfduizend
man betoogde maandag buiten
het ziekenhuis waar Chomeini
wordt behandeld wegens hart-

klachten nadat zij vijf dagen
lang door middel van een zitactie de moskee van de universiteit van Teheran hadden
bezet.

Primaat EL Salvador
wijst hulp VS af
SAN SALVADOR

-

De

aartsbisschop van San Salvador
en primaat van El Salvador,
mgr Oscar Arnulfo Romero,
heeft een beroep gedaan op president Carter van de Verenigde
Staten geen militaire hulp aan
de huidige regering van El Salvador te geven en te beloven dat
hij zich niet in de binnenlandse
zaken van het land zal mengen.
De aartsbisschop maakte in een
zondagse predicatie in zijn kathedraal bekend dat hij een
boodschap in dier voege aan
president Carter had gestuurd.

"De militaire hulp die de Ver-

enigde Staten schijnen te willen
geven aan de regering van El
Salvador zullen het onrecht dat
het yolk wordt aangedaan en
zijn onderdrukking slechts vergroten", aldus mgr Romero.
De aartsbisschop verklaarde
verder dat de junta die El Salvador momenteel regeert en de
leden van de christen-democra-

tische partij die haar vormen,
"noch regeren noch meer zijn
dan een schijnvertoning naar
buiten toe". Volgens hem heeft
de regering niet de algemene
steun van het volk en hangt zij
daarvoor af van buitenlandse
mogendheden zoals de Verenigde Staten en Venezuela. El
Salvador, zei hij, wordt in feite
geregeerd door de "meest repressieve sectoren van de veiligheidsorganen

''.
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Amigoe
UITGEVERIJ AMIGOE N.V.

Scherpenheuvel z/n, Curacao N.A.

Postbus 577
Giro 440.000
Bankrek. nr. 874.825-10
Maduro & Curiei's Bank N.V.
CURACAO
Centrale (alle afdelingen):
672000
Directrice: Mayra van derDij's.
Rodaktie-raad: Goretti Salsbach,
Frans Heiligers en Mayra van der
Dijs.

Overige leden Redaktie: Oswald
ChatJein, Toon van Dongen,
Bemadette Baroud,
Max Suart (sportverslaggever).
Sheila Rhodes (secretaresse),
Ken Wong (fotograaf).
Advertentie-af deling:
(acquisitie):
Viola Bernardus
Wil Steynis, Ingrid de Maayer.

ADVERTENTIE-AFDELING
Aanname advertenties:
Maandag t/m vrijdag
7.30-16.30 uur en
Zaterdag 7.30 " 10.00 uur,
Alle advertenties voor de volgende
dag moeten 1 dag van tevoren
vóór 3 uur binnen zijn.
ZOEKERTJES: verschijnen op
dinsdag en vrijdag en kunnen
iedere dag tussen 7.30 16.30
uur worden opgegeven.
Alléén zoekertjes die op maandag en donderdag vóór 12 uur
binnen zijn kunnen de dag daarop (dus dinsdag en vrijdag) ver-

-

schijnen.

UITGEVERIJ AMIGOE
(ARUBA) N.V.

Nassaustraat 110,

tel.: 24333, 24334, 24335
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Jos van der Schoot.
Redaktie: Ramiro-Tromp,
Ludwina Perez,
Djlsbie Franken (fotograaf).

Advertentie-afdeling: Jos van
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Terra Corra z/n, tel.: 8736.
SINT MAARTEN
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Advertentie: Vance James,
tel.: 228
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Correspondent: Ray Hassell.
ST. EUSTATIUS
Correspondent: Jan Smid,
tel.: 2321.
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goed afgewerkde praalwagens en
kledingen.
Om drie uur zondagmiddag
vertrok de stoet vanuit het
voetbalveld te Antriol, trok
door de straten van Kralendijk,

abonnemen-

ten) Curacao, Districo n.v.,
tel.: 36300, 37788, 37789.

Aruba, Nassaustraat 110,
te1.:24333
Bonaire, Entrejol 153
St. Maarten, Papergarden,
tel.: 2283.

verwerken hadden

OPENBARE BIBLIOTHEEK
Centrale Bibliotheek (Van
Walbeeckpleinl3):
(Afd. volwassenen): maandag,
woensdag en vrijdag van 10.00-12.00/ 14.00*20.00 uur; dinsdag
en donderdag van 14.00-18.00
uur; zaterdag van 09.00-12.00
uur
(Afd. jeugd: maandag, woensdag en vrijdag van 10.00-12.00/14.00-18.00 uur; dinsdag
en donderdag van 14.00-18.00
uur; zaterdag van 09.00-12.00
uur
De studiezaal is op dinsdag en
donderdag ook open van 10.00-12.00 uur.

09.00-12.00 uur; dinsdag en
vrijdag van 14.00-19.00 uur.

(FILIAAL MUNDO NOBO):
NOBO):
maandag t/m vrijdag van
09.00-12.00 uur; vrijdag van

14.00-17.00 uur en maandag en
donderdag van 15.00-20.00 uur.
TENTOONSTELLING
GALLERYRG (Keukenstraat

A

Losse nummers 45 cent.
Abonnementen op Antillen tien
gulden per maand.

(Boyenwinden elf gulden per
maandl. Buiten Antillen (Neder-

land):

NAfl. 59,40' Per maand (luchtpost) of NAfl. 21,00 per masjndt.
(zaapost), jaarlijks vooruit te
betalen.
CURAÇAO
AGENDA

openingstijden:

van

maandag t/m zaterdag van
10.00-12.00/16.00-17.30 uur;
dond. de gehele dag gesloten.

CURACAOS MUSEUM: tent.
"Eigen bezit" openingstijden:
10.00-12.00/ 14.00-17.00 uur
(behalve op maandag en laatste
zondag van de maand).
THEATER DE TEMPEL:
voorstellingen Images of
Curacao om 10.00, 11.00, 12.00
en 18.00 uur.

CHRISTOFFELPARK:
dagelijks geopend van 08.00-15.00 uur.
WEGA TECA: open van 15.00-17.00 uur op woensdag: vrijdag
van 19.00-21.00uur

BUR. VOOR LEVENS-EN

GEZINSMOEILIJKHEDEN

(Scharlooweg
77,
tel:
12358/12473) openingstijden:
07.30-12.00/13.30 -17.00 uur.

NACHTDIENST eilandsgeneeskundige v.w.b. het derde
distrikt gelieve tel: 88058 op te
bellen en dan het antwoord van
het antwoordapparaat af te
wachten(dit geldt uitsluitend
voor gouvernementspatienten
van Bandabao).
★ *★

WIT GELE KRUIS (wijkverpleging): Kantoor Santa
Maria nr. 17, tel: 82947;
kantoor geopend van maandag
t/m vrijdag van 07.00 t/m
16.00 uur zat. gesloten; zuster
Van der Loo neemt waar van
06.00-07.00 uur op tel: 53746;
de wacht heeft zuster Marsden,
tel: 14607; ook te bereiken op
pageboy 027-585 (maandag van
14.00-16.00 uur kleuterbureau

volgens afspraak).
★ ★*

BOTICA

BANDABAO:

geopend van maandag t/m
vrijdag van 08.00-19.00 uur en
zat. gesloten.

BOTICA'S (nachtdienst):

Central,

Otrabanda:

tel:

23281;Punda: Popular, tel:
11269.

★ ★★

CINE TRUCK: Hedenavond te
Zuid Bonam en morgenavond te
Westpunt.
★ ★★

DIVERSEN

CARNAVAL: Verbranding
Rey
Momo (route: Pater
Euwensweg, V. Eyck v. Voort*
huyzenweg, Roodeweg, Breedestraat (O), Plasa Brion, Pater
Euwensweg, Baden Powellweg,
Rifstadion.
★ ★★

WOENSDAG

DIVERSEN
MOBIELE BANK: 09.00-10.30
langs Terra Corra naar Lagoen
t/o publiek telefoon; 10.45-12.00 Lelienberg/Flip/Wacao;
12.00-12.30 via Savaneta en
Zorgvliet naar Westpunt t/o
restaurant Christiaan.

DOCUMENTATIECENTRUM
VOLKSKUNST "ZIKINZA"
geopend op werkdagen van

08.00-11.30/14.00-16.30

uur

Roodeweg 7A.

-

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

CARNAVAL: Verbranden Rey
Momo.

LIONS: 21.00 uur General
Meeting- hotelBonaire.
★ ★★

WOENSDAG
DIVERSEN
BIBLIOBUS te Watapanaschool.
OPENBARE BIBLIOTHEEK:
dagelijks geopend van 08.00-12.00/15.00-18.00 uur, woensdag ook van 18.00-21.00 uur.
BON. MUSEUM (oud politiewacht)-openingstijden:
maandag, woensdag, en vrijdag
van 08.00-12.00 uur en zaterdag
van 09.00-13.00 uur.

POSTSLUITING:

om tot slot te einigen in het stadion te Kralendijk. In totaal
ongeveer
namen
er
negenhonderd mensen deel aan
de parade. De menigte langs de
weg vermaakte zich op de
muziek van de verschillende
bands. Ook vanuit het
buitenland,
name
met
Venezuela en Argentinië
merkten wij een grote belangstelling voor dit volksfeest
in vergelijking met de voorgaande jaren. De plaatselijke
hotels waren allemaal vol,

waarbij vooral hotel Bonaire en
hotel Rochaline meer gasten te

TOERISTENSCHIP: 08.00-18.00 uur Vistafjord- vertSelma.

20B)

Jan Schinkelshoek,
Wingerd 540, Waddinxveen,
tel.: 01828-7432.
DRUKKERU: Rotaprint n.v.

DISTRIBUTIE

-

(FILIAAL BARBER):
maandag t/m vrijdag van

der Schoot, Marie ta Dijkhoff.

Heer Bommel en de unistand

CARNAVALSLUSTRUM
GROOTS GEVIERD
Op zaterKRALENDIJK
dagmiddag en zondagmiddag,
respectievelijk in Rincon en
Playa heeft Bonaire zijn eerste
carnavalslustrum gevierd.
De groepen die deelnamen aan
de parade blonken uit door hun

15.45 uur

voor aangetekende stukken;
16.30 uur voor gewone stukken-

postkantoor Kralendijk (elke
dag vanaf maandag t/m
vrijdag).

LANDFILL te Lagoen: geopend van maandag t/m vrijdag van 08.00-16.00 uur en
zaterdag van 08.00-12.00 uur.

SPEELTUIN: maandag t/m
vrijdag van 1630-18.00 uur geopend voor kinderen van 4-12
jaar.

BC ANTRIOL: 17.00-19.00 uur
iedere woensdag instuif middag.

dan voor-

gaande jaren.
Bij hotel Bonaire, aldus een
zegsman, hadden zij gedurende
het weekeind tegen driehonderd
toeristen moeten herbergen.
Ook op het vliegveld van
Bonaire was er een
drukte waar te nemen met het
binnenkomen en vertrekken van
vliegtuigen, _.(-. passagiers:
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- "Het is moeilijk voor mij, hoor", zei juffrouw Doddel terwijl ze met een zucht weer aan de tafel ging zitten. "Hoe kan een
0558.

vrouw alleen nu ooit het gemiddelde halen? Wij zitten een heel eind
onder de nul-lijn".
Deze woorden troffen heer Ollie diep en hij begon zorgelijk door
haar kamertje te ijsberen.
"Als u nu de enige was, die in een kasteel moet wonen", mompelde
hij. "Ik heb wel eens gedacht... Mijn huis is eigenlijk te groot voor
een heer alleen, denk ik soms... En als u nu... Ik bedoel eigenlijk, als
we nu eens...."
Zijn stem stokte en hij vervolgde terneergeslagen: "Ach, het is allemaal de schuld van de ambtenarij, die iedereen in het ongeluk stort
en zelf niets doet".
Hij vergiste zich echter; de ambtenarij was wel degelijk aan het werk.

Volgens ontvangen gegevens

zijn er in totaal 58 vliegtuigen
binnengekomen gerekend vanaf
vrijdag

15 tot en met 17

februari.
Van deze 58 vluchten, waren
er 28 lijnvluchten van de ALM,
27 sportvluchten en 1 vlucht uit
Venezuela met de Avensa. In
totaal brachten zij 721 toeristen
naar Bonaire. Het is nu zeker
dat de carnaval van Bonaire ook
groeiende is en wij zien 1981 dan
ook heel positief tegemoet wat
de carnavalsviering betreft. Het
is te hopen dat er volgend jaar
een groot gedeelte van de
kijkers zich zal aansluiten bij
een of andere groep zodat zij
ook meehelpen in het uitbouwen
van dit volksfeest.

Ingezonden

Het commentaar in de Amigoe
van 13 februari jl onder de titel
"Hess: een les" is zeer zeker
niet door een Bonaeriaan
geschreven. Ofschoon een
tikkeltje te voobarig tracht de
commentator het falen van de
statenvertegenBonaeriaanse
woordiger en centrale overheid,
om een aanvaardbaar en
redelijke overeenkomst met de
investeerder Hess te sluiten, af
te schuiven met de ongegronde
bewering "dat er zijdens de

brandweervoertuigen
met

gang van zaken

PHILIPSBURG.

-

Met twee

stemmen tegen en drie voor

heeft de eilandsraad van de Boyenwinden, afdeling St Maarten, vrijdagmiddag besloten fl.
282.703.10 beschikbaar te stellen voor het aankopen van drie
brandweervoertuigen met benodigde onderdelen. De leden van
de SPM stemden tegen het
voorstel om principiële redenen.
Het BC deed het verzoek aan de
raad nadat de brandweervoertuigen al besteld en op St Maarten waren afgeleverd. Het
eilandsraadslid Doneher had
gesteld dat het dringend nodig
was dat een wagen aangekocht
werd om de vele beerputten op
het eiland welke sedert de orkaan vorig jaar vol waren te ledigen en kon geen genoegen nemen met het antwoord van het
BC dat het aankopen zo dringend was dat niet eerst de raad
om het nodige krediet had kunnen worden gevraagd. SPM-leider Vance James Jr in zijn
spreekbeurt had het BC gevraagd wat haar beleid was tav
het kopen van materiaal voor

het eiland.

.

Hij vroeg tevens of anderen in
de gelegenheid waren gesteld
om offertes te doen of alleen de
firma Watkan Trading Nieuwe
wagens zonder een goed opge-

leid brandweerpersoneel heb je
ook niets aan, en hij vroeg of
het BV hiervoor plannen had.
Verwijzend naar de brand
welke enkele jaren geleden het
bestuurskantoor met een aangrenzende huis in de as legde
deze had vermeden kunnen worden tds er een goed opgeleid
brandweerkorps was. Tevens
vroeg hij hoe het BC dacht de
uitgaven te dekken.
Gedeputeerden Wathey en
Hazel gaven antwoord op de gestelde vragen waarbij gedeputeerde Hazel duidelijk antwoordde over de plannen om te
komen tot een brandweerkorps
maar gedeputeerde Wathey
bleef nogal vaag met het beantwoorden van vragen.
De SPM-leider kreeg te horen
dat sinds juli de offertes werden
gevraagd en nadat Watkan
Trading bij brief van 21 november 1979 een offerte had gedaan
het BC alleen de tijd kreeg tot
30 november om de bestelling te
plaatsen. Deze ongewone gang
van zaken kon de goedkeuring
niet wegdragenvan de SPM.
Er zijn twee wezenlijk verschillende dingen aan de orde en
het een kunnen we niet loskoppelen van het andere, stelde
Vance James. Door aan dit verzoek goedkeuring te hechten

de koplampen.
"Er wordt nog gewerkt", stelde hij vast, toen hij zich naar de ingang
begaf en de deur vanzelf openschoof. "Goed, ik laat me niet afschepen".
Met deze gedachte betrad hij de hall, waar een sterke wind stofwolken opjoeg en met de spinnewebben speelde. De luchtstroom
bevreemdde hem, maar hij had geen tijd om zich er in te verdiepen,
omdat een gedaante uit de schaduwen op hem toetrad.
"Vrede zij met u", sprak deze met stille stem. "Zoekt u de steun van
de Verenigde Volkeren? Dan zal die u gegeven worden als u een'
rechtvaardige bent. Hebt u een afspraak?"
"Nee", zei de commissaris, zijn papieren tonend. "Politie. Ik wil fe
baashier spreken".

van

zouden we tevens de controle
van de raad op de uitgaven van
het eiland ondermijnen. Want
immers het BC zou in het vervolg altijd eerst overgaan tot bestellingen en dan pas de nodige
goedkeuringen vragen. Dat <Se
wagens* nodig" zijn' geef ik toe,
zei hij, maar ik ben niet overtuigd van de urgentie zoals uitgelegd door het BC en de handelwijze kan ik tevens niet
goedkeuren, en dus stem ik tegen, aldus de SPM-leider.

Remitido

Tansporte
PERMITIMI UN espasio
den bo corant pa mi remarca
algu riba nos Transporte Publico Colectivo (autobus). Den e
reunion publico insular, dia
prome di februari, e diputado
concerni ta bisa eu e compania
di autobus, esta ABC nv., ta
bayendo den bon direccion. Si
ta asina, ta di kon tin biaha bo
tin eu warda te hasta tres ora,
prome eu bo hanja vn bus? Di
kon cada bes, enves di tres of

cuater bus riba vn rata, unu so
ta core? Ta dikon ta saka vn bus
for di vn rata, hinké den vn otro
rata? E diputado ta bisa eu tin
37 bus, pero e no a bisa cuantu
por core. Si 23 bus ta supone di
core normal tur dia, di dialuna
pa diasabra, unda e sobra 14
busnan ta, te pa eu no tin reser-

ve? Tin hopi fayo bow di mando
di e director (?) Antiyano. Por
ehempel, dikon e chofernan ta
sali prome eu ora mientras tantu tin hopi luga pa mas pasa-

hero?
E tarifa nobo ta pa baha gastu, of pa favorese e chofernan di
bus chiki? Pasobra ta ken ta
bay paga 70 cent enves di 55
cent na bus chiki p'e move den
stadsdistrict? Den tweede district ta eu 15 cent mas so, esta
85 cent, bo ta jega bo destino
mas lihé. Esaki ta si bo tin suerte di hanja vn bus chiki.
Por ultimo den Amigoe di 21
di oktober 1978, den e entrevista eu Sr. S.van Proosdij (director anterior di ABC), "Ik laat
een volkomen gezond bedrijf
achter", den e parti di "Lijnennet", Sr. Proosdij ta bisa eu por
extende e ruta Jandoret facilmente pa Boca St. Michiel. Unda esaki a keda? Unda e otro
ideanan di Sr. Proosdij a keda?
Tira afó of warda den vn laatj ie
kv jen stof riba nan?
Ta miho nos jama e kos aki
transporte publico negativo enbes di colectivo. Laga nos ban
spera eu lo tin suficiente bus ta
kore riba dianan di marcha di
Carnaval.
LUIS REYES.

■
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Voor al Uw

VAKANTIE-

De les van Hess

Sint Maarten koopt
Oppositie oneens

Commissaris Bas bijvoorbeeld remde op dat moment voor het gebouw van de UNISTAND, dat brokkelig voor hem oprees in het

Deskundigen bevestigen dat
een raffinaderij zoals gepland
met eeh minimale produktie van
150 duizend vaten per dag
simpelweg niet kan funktioneren met minder dan 250

werknemers. Daarnaast komt
de indirekte werkverschaffing.

Toelating van buitenlandse
arbeidskrachten ligt volledig in
handen van de overheid, dus
neem ik aan dat vanzelf lokale
krachten eerst in aanmerking
komen voor een funktie in het
bedrijf. Of vertrouwt de
overheid zichzelf niet?
Ten onrechte wordt gesteld
dat 20 jarig belastingvrijdom aan
Hess werd toegekend. Dit is tot
op heden niet officieel geschied.
Hess heeft blijkbaar met een

landscommissie

van

ambtenaren moeten onderhandelen en niet met Statia.
Minister Statia mocht slechts
bijzitten toen de ministerpresident de heer Hess beleefdheidshalve ontving voor een
"courtesy". Tot op de dag en
uur dat Hess deAntillen na de
laatste onderhandelingen op 14

-

verliet, was door de
regering
centrale
niet akkoord
januari

gegaan met 20 jaren belastingvrijdom. Als dat niet zo is, laat

minister-president Martina dit
tegengesproken.

Duidelijk bleek uit o.a.
krantenberichten, dat Hess

v.w.b. de "deadline" in verband

met zijn optie op Bopec, niet
ernstig werd genomen. Omdat,
en dit is de kern van de zaak,
geen akkoord met de centrale

overheid kon worden bereikt
vóór 20 januari 1980, moest
Hess weer verlenging van zijn
optie op BOPEC aanvragen,
met alle welbekende gevolgen
van dien.

Het is absurd om te doen
voorkomen alsof Hess Bonaire
niets te bieden heeft. Globaal
berekend gezien de ervaringen
met Bopec
zou Bonaire aan
erfpachts-canon, loodsgelden,
invoerrechten,
royalties,
loonbelasting enz. (onderaannemers
niet
inbegrepen)
minimaal 7 miljoen vanaf het
eerste jaar genieten. Daarnaast
zou het voortbestaan van Bopec

-

gegarandeerd

-

zijn
150
in 1983 de
terwijl
werknemers
Bopec ook winstbelasting
begint.te betalen (meer winst).
Vergeet ook niet dat de
jaarlijkse landsbijdrage 7.9
miljoen bedraagt.

-

WEST-END
Hedenavond
geen voorstelling

ZAKENREIZEN ,
KROONVLAG

kant van Hess geen serieuze
bedoelingen waren".
Hoe verklaart men dat de
heer Hess persoonlijk minstens
5 maal in minder dan vier
maanden naar de Antillen
overkwam met plannen om een
raffinaderij
met
een
minimale produktie van 150
duizend vaten per dag op
Bonaire te bouwen en met de
garantie binnen vier jaar
minimaal 100 miljoen US
dollars in Bonaire te zullen
investeren? Afgezien van de
overkomst van zijn advokaten,
direktieleden, het uitnodigen
van de Bonaeriaanse eilandsraad
om zijn bedrijf in St Croix te
bezichtigen, de optic op
aandelen in Bopec en talloze
vergaderingen tussen Hess, de
overheid en de Bopec-vertegenwoordigers.

-

BIOSCOPEN

Het is onjuist te beweren dat
Hess afgezien heeft van zijn
plannen "hoewel hem twintig
jaar belastingvrijdom
is
beloofd". Duidelijk is wel
gebleken dat helaas velen,
vooral afkomstig van de andere

Curasao

Aruba
24777
"

i
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eilanden, en met name Curacao
en Aruba, niet graag zouden
zien dat Bonaire werkelijk een
gezonde economie opbouwt.
Zeker in een periode waarin
projekt na projekt op genoemde
eilanden mislukt. Hess vroeg
geen bankgarantie. Hess vroeg
geen overheidsgarantie. Zoals

alle andere (wel serieuze?)
investeerders gebruikelijk
eisen.
De grote vraag blijft: wat
willen we nou eigenlijk op de
Antillen? Naar de verdoemenis,
en de anderen meesleuren?
Willen we werkelijk investeerders aantrekken?? Willen we
werkelijk wergelegenheid
creèren, deviezen besparen en
noem maar op??
Of houden we onszelf voor de
gek? De tegenstrijdigheid in ons
overheidsbeleid t.a.v. het
aantrekken van investeerders is
in het geval Hess duidelijk tot
uiting gekomen.
Monster-projekten als St Anna
Shipyard en Oud Ijzerverwerking e.d. waarin de
overheid zelf kapitalen moet
steken schijnen aantrekkelijker

te zijn, nietwaar?
Of hotelbouw met jaarlijkse
overheids-subsidie: ons
toeristenindustrie is o zo florissant!
De les die wij Bonaerianen van
Hess geleerd hebben is
overduidelijk: er bestaat geen
kans op vooruitgang zolang
beslissingen van krusial belang
voor ons achtergestelde eiland
Bonaire door gezagsdragerspolitici van andere eilanden
moeten worden genomen.

Ondanks alle mooie woorden

van Croes en Martina, Treurig,
maar waar. Als Don Martina
moet kiezen tussen Bonaire (i.e.
Hess) en Curacao (Shell, Cur
handel en industrie enz.); als
Betico Crocs moet kiezen tussen
Bonaire en Aruba (Lago,
handel, industrie enz); dan mag
U raden wie het onderspit moet
delven.
Als een projekt als die van
Hess niet voldoende wordt
geacht, dan mogen wij met
bijzondere belangstelling een
meerbiedende investeerder
tegemoet zien. Leve de Ned

Antillen! Leve de solidariteit
met de "achtergestelde eilanden"! Lang leve de centrale

overheid (MAN-MEP-UPB).

Maar, zegt de Amigoe: "geen
zorgen". Het volk van Bonaire
zal weer op advies van onze
Amigoe terug moeten gaan natude knoek. Aloé gaan planten.
Zoetwater drinken we weer uit
de put. Lichten doen we uit (te

duur vanwege

kosten)

.
brandstof-

Curacao behoudt bovendien een
afzetmarkt (weliswaar klein,
maar je weet nooit) voor haar
Shell produkten.
De '«s van Hess die wij
geleerd hebben is drrt de

statenvertegenwoordiger van
Bonaire Rudi Ellis er beter aan
zou doen bij onderwijzer Betico
Croes op les te gaan. Kan hij
misschien nog leren hoe men
kan opkomen voor de belangen
van zijn eiland. Al is het maar
"voor zijn laatste zittingsperiode, die __c*r het laat aan-

zien spoedig zal eindig*-*..

EEN BONAERIAAN,

WINKLAAR

JOSÉ

CINELANDIA: 19.15uur
The Swift
Shaolin BOXER (Chinese
aktiefilm met Lo Lick, Chai
Luing, Wei Tsu, Tugela
Mao; boven 18 jr; entree fl.
-21.15

3.50 en fl. 2.50).

DRIVE IN: 19.00-21.00
Summer night fever (met
Stephane Hiller, Giami
Garko, Olivia Pascale;
boven 18 jr; entree fl. 3.50)

THEATER DE TEMPEL:
20.00 uur Pocket Money
(met Nicole Felix, chantal
Mercier; boven 18 jr; entree
f1.5.-)-

TELECURACAO: 16.30
Cliffwood Aye. Kids; 17.00

Godzilla; 17.30 Super
Globe Trotters; 18.15
Kushina Dioro; 18.30
Telenovela: Triangulo;
19.30 The Muppet Show;
20.00

Notisiero Tele-8;

20.20 Deporte Tele-8; 20*30
Maude
("Carlo's
Problem"); 21.00 Super sine
(COT) (film: Stalk the wUd

'

child); 23.00 Sluiting.

Ministerie van
Toerisme in
Dom. Republiek

-

WILLEMSTAD
He*
toerisme heeft zich in d-M
Dominicaanse Republiek def'I
mate ontwikkeld, dat president
Antonio Guzman heeft besloten
de afdeling Toerisme tot
ministerie te verheffen'
Minister van Toerisme werd
Victor Cabral, die meteen d«
stoot heeft gegeven tot eeö
agressieve reclame campagne in
de VS, Canada en EuropaOnderdeel daarvan zijn twe*
grote conventies welke dit jaar
gehouden zullen worden in de
Dominicaanse Republiek een regional ASTA conventie en de
bijeenkomst van de drie Caribische toeristische organisatie»
CHA, CTA en CTRC. Zo

bericht Caribbean reporter het
orgaan van de hotel en toerisme

organisaties in de Cariben,

en CTA.

CHA

Antilliaanse

welzijnsorganen

in Nederland
WILLEMSTAD

-

In

de

folder van Landelijke commissie
Antilliaanse welzijnsstichtingen
is een overzicht gegeven van het
aantal van deze stichtingen da*
in Nederland werkzaan is. Dat
zijn er in totaal 26 waarvan et
sommigen overigens hetzelfde

adres hebben. Een aantal van
deze stichtingen is zoals begrijpelijk werkzaam in de grot*'
steden. In Brabant en Limburgi
waar men ook samenwerkt als
stichtingen in een regionaal orgaan zijn er echter zes werkzaam. Maar ook in Hoogezand,
Rozenburg, Deventer en Dordrecht komt men Antilliaanse
stichtingen tegen. De folder i*
verkrijgbaar
b$ ïlfclUïf
commissie, PredikhcrenatrMt
31, 3512 TM Utrecht.
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SABA: "TALKING ROCK AND UNSPOILED QUEEN"
Time beschrijft St. Eustatius:

"Ons verleden
is onze toekomst"
- Het Amerikaanse weekblad Time Magazine van
JILLEMSTAD
e afgelopen weekeinde heeft enige aandacht besteed aan de eilanJ
*

in het Caribisch gebied die nog niet door de westerse beschaving
overrompeld. Daar onder vallen ook Saba en St Eustatius die
?*■ ook woorden van lof krijgen toegeworpen door Time-redacteur
Michael Demarest. Over Statia wordt bijvoorbeeld verteld dat er zo!ee' gerestaureerd wordt om het aantrekkelijk te maken voor buiten"Ons verleden is onze toekomst". Over St Maarten's drukte
tn verontwikkeld toerisme wordt in dit kader minder positief ge-

J.-*

dreven.
Onder

de rubriek "Living"
*°rdt de schijnwerper gericht
in de Caribische
°*- die eilanden
die nog vrijwel geheel
de oorspronkelijke staat

*J^-getroffen

kunnen worden,
de eeuwen heen heeft zich
°P deze eilanden een
voorgedaan van
en culturen, waardoor
et zeer gekleurde gemeenzijn geworden,
de ontdekking van
°l*erika door Columbus vijf
*uwen geleden zijn veel van de
panden in de regio geexploidoor de kolonisten. Na de
'weede Wereldoorlog werden
'1 uitgebuit door een neocommerciële drang.

J^sen

s-lappen

J^-d

*j*loniale

goede voorbeelden daarvan
genoemd in het artikel
Juan (Puerto Rico) en St

S
parten,

waar volgens Time
of
hun geld nog willen
Evenzo zijn de

*enig natuurliefhebbers

Renderen.

Maagdeneilanden

ten prooi gevallen, St
r °*x heeft rassenonlusten
?*end, Trinidad, Babados en

ait-aica worden "toeristische

ValBUikken"

(tourist traps)
terwijl Cuba en Haiti,
6,1 via Cuba in zekere
mate ook
enigszins gesloten
*"jn voor toeristen. "In veel

DAMES
SLAAGS
—
Antilliaans
1)
J*u *tenlandse getrouwde
raakten

Twee met

dames
slaags te
Een van hen
daarbij een mes en
daarmee de andere een
toe in haar gezicht. Zij
in de polikliniek

jjaandagavond
T'etermaai.
tacht

worden. De
Tjhandeld
voortvluchtig.
is

andere

delen van de het vroegere Westpolitieke,
Indie
doen
economische en sociale onrust
de cocos-melk stollen" volgens
Time.

een (verkeerde) zin wordt
gebruikt.
Het is niet altijd even
gemakkelijk om op deze
eilanden te komen. De
landingsbaan van Saba wordt
genomen als voorbeeld van hoe
moeilijk dat wel eens kan
zijn:"Landen op Saba is alsof je
landt op een vliegdekschip".
Vandaar dat het vervoer tot "aan
St Maarten gaat en vervolgens
met de Winair of een boot
verder.
Als relaas van Statia wordt
melding gemaakt van een
compleet
verkeerd

doorverbonden

VLIEGDEKSCHIP

Toch bestaan er nog wel
enkele eilanden in die archipel
die hun oorspronkelijke staat
hebben weten te behouden, die
geen rassen-spanning kennen
ook geen fobie hebben tegen
buitenlanders en toch van alles
te bieden hebben voor toeristen.
Daaronder vallen volgens Time
ondermeer de eilanden Saba en
Statia die nog onder Nederlands
bewind vallen, het Franse St
Barthélemy (St Barts) en de
Engelse Anguilla, Montserrat
en Barbuda. Deze eilanden
zouden in het verleden door de
Spaanse "conquistadores" wel
in naam van hun koning
begiftigd zijn met een naam,
grotendeels
maar verder
verwaarloosd omdat ze weinig
goeds beloofden voor de
rijkdommen waarnaar men op
zoek was. Er zijn er dan ook
geen plantages, er heeft geen
exploitatie plaats gehad en
momenteel zijn zij ook niet
aangesloten op de directe
vluchten op de VS en Europa.
Er zijn geen casino's, geen
hoog-bouw hotels, worden
nauwelijks aangedaan door
toeristenschepen, kennen een
sociale en raciale kalmte en zijn
bijna geheel vrij van misdaden.
Er wordt ook een grote
verscheidenheid aan talen en
dialecten gesproken.
Hoewel op de eilanden Saba en
Statia het Nederlands de
officiële taal is zijn er maar
weinigen die dat ook spreken.
Er zijn er wel die Papiamentu
spreken, dat nader wordt
uitgelegd als een "mengeling"
Spaans, Portugees,
van
Nederlands,, Frans, Engels en
Africaanse dialecten, waarna

internationaal

telefoongesprek. Dat telefoontje
kwam uit Saoudi-Arabie en had
in Buenos Aires moeten
aankomen met de mededeling
dat de olie-bestelling niet
aankomt en of dat doorgegeven
kan worden aan het scheepsdok.
Na enige tijd wordt het

misverstand aan beide zijden
van de lijn begrepen.
Niet onvermeld kan blijven
natuurlijk dat op Statia op 16
november 1776 de Amerikaanse
vlag voor het eerst begroet is
met elf saluutschoten en dat als
reactie daarop de Engelse vloot
admiraal George Brydges
Rodney in 1781 door Londen er
op uit werd gestuurd om dat
"slangennest" (Satia) een
afstraffing te geven. De Golden
Rock van toen is in enkele
maanden tijd door Rodney
afgebroken en daar is het eiland
ook nooit meer bovenop
gekomen. hoewel het nog
zeventien keer sedertdien van
eigenaar is veranderd. Vandaag
de dag zijn er meer geiten dan
mensen, Statianen hebben
geprobeerd hun brood te
verdienen met vissen en kleine
landbouw beoefening, maar
hoewel Nederland zorgt voor de
meest essentiële benodigdheden
blijven de mensen redelijk arm.

-

HARTAANVAL
Op de "talking rock" Saba is
de landing een hoofstuk apart,
want die wordt beschreven als
"white-knuckling" doelend op
de nerveuse omklemming van
de armleuning in het vliegtuig.
Daar kan een heel wat meer
opgewonden aspect aan worden
verbonden als Bobby Every de
taxichaffeur is met op zijn auto-

Stroomtoevoer stopgezet

Onduidelijke problemen
tussen KAE en Kodela
_

De stroomvanuit
de

°evoer

KAE

*ar de distributiemaatschappij
werd vanmorgen om
°8 onduidelijke redenen
°Pgezet. Hierdoor ontstond
!*n tekort aan vermogen bij
*<-dela van 12 tot 15 megawatt
a«rdoor de stroomvoorziening
a*» de bevolking moest worden
"-"antsoeneerd. General
van de KAE, James
tewart verklaarde aan de
dat de problemen niet
van aard zijn maar
''de daar niet verder op
*Baan. Van Kodela-zijde werd
"tkend dat de maatschappij
openstaande schulden zou

,

J^ote
HbenWjdeKAE.
Nadat

afgelopen
het
enkele wijken het
uren zonder stroom
doen vanwege een

Roesten
abelstoring,

werd
de
roomvoorziening vanmorgen

y*"°eg

stopgezet. Navraag bij
leverde niet veel op. De
R. Betrian verklaarde
dat vanmorgen
[■^gevraagd
bleek dat de KAE de

jj""Tnan

'ttoomtoevoer

plotseling had

Hij kon de reden
niet vertellen, maar

moest toegeven dat doorgaans
bij dergelijke problemen de

distributiemaatschappij wel
wordt ingelicht. Dehalve kon
Kodela niet mededelen hoe lang

de stroomproblemen zullen
aanhouden, noch of de
noodzaak van afsluiting van de
wijken via een bepaald schema
noodzakelijk zou zijn.
Bij de KAE was men nog

minder spraakzaam.
manager

James

General
Stewart

bevestigde slechts dat de

stroomtoevoer

was stopgezeten
problemen
de
dat
niet technisch
van aard zijn. Met de
werknemers waren er geen
problemen, kon hij nog
vertellen, maar verwees verder
naar een KAE-communique dat
tot het ter perse gaan van deze
editie de Amigoe nog niet had

bereikt.
Uit andere bronnen vernam de
Amigoe dat de KAE-gasturbine

met een capaciteit van 20
megawatt in revisie was maar
dat de tweede turbine van 15
megawatt vanmorgen om nog

onbekende redenen uitviel.

Hoewel de meerderheid van de
KAE-werknemers 0 p het
fabrieksterrein moest worden
ingeschakeld, vernam de

Van Kodela-zijde werd
categorisch ontkend dat de
maatschappij schulden zou hebben bij KAE die op grond daar
van de stroomtoevoer zou hebben stopgezet. De heer Betrain van Kodela zei niets te
weten van een openstaande
schuld en kon alleen vertellen
dat rond elf uur vanmorgen-de
een
maatschappij
distributiesysteem aan het
uitwerken was waarbij diverse
wijken volgens een bepaald
zullen

De gedeputeerde belast met de

twee

overheids

nvs,

gedeputeerde Horsford, woonde

vanmorgen de wekelijkse
vergadering van het BC bij en
kon daarom ook geen
opheldering van zaken geven.

Halve marihuana
sigaret gevonden

-

WILLEMSTAD Op een 25
jarige leerkracht werd vrijdag
een halve marihuana sigaret
aangetroffen. Na aanzegging
van een proces-verbaal werd hij

heengezonden.

ZangerFullington onder indruk

Video van Carnaval
voor TV in Suriname

_

WILLEMSTAD
Jules
Fullington, een internationale
zanger uit Suriname is
momenteel op Curacao om te
genieten van de karnavalsviering. Eén van de hoogtepunten
in Fullington's carrière werd bereikt tijdens het "Golden
Orpheus Festival of Bulgarian
Pop Songs" vorig jaar te Sofia,
waar ook een Antilliaanse
vertegenwoordiger aanwezig

In augustus tuinbouwklasje

op LTS Barber
-

WILLEMSTAD
Het RK
Centraal Schoolbestuur hoopt
.n het nieuwe schooljaar een
klas tuinbouw te kunnen

starten op.de techni^he school
(LTS) op Barber. Dat werd
vanmorgen bevestigd door
mevrouw Vigdis JonckheerMensing, vice-voorzitter van
het schoolbestuur.

Aandachtvoor
folder van
Curacaose hotels

-

WILLEMSTAD
In de
is
reporter
Caribbean
aandacht
besteed aan de mini-folder
welke door de Curacao hotel
associations is uitgegeven en
waarin de kamer prijzen vermeld zijn zoals deze gelden tot
eind april. Ook worden er in
deze mini-folder wat andere gegevens versterkt van wat er te
beleven valt op Curacao. Bij
deze Curacaose hotel-organisatie zijn aangesloten Hilton,
beach, Plaza
Frommer
en Avila Beach. Caribbean
reporter is het orgaan van de
Caribische hotel en toerisme

afgelopen

tegengesproken.

tijdens de "gran marcha" zijn
niet over te brengen in slechts
enkele foto's. Vandaar dat ook
een vrij willekeurige keuze
moet worden gemaakt uit de
talloze foto's van dit jaarlijks
terugkerende gebeuren aan de
vooravond van de vasten. Dit is
bijvoorbeeld ook zo een uit de
optocht op Curacao.

Middelbare tuinbouw/technische school gepland

-

brandstofvoorziening aan
hebben stopgezet,
werden
officieel

worden.

rockcalypso-muziek ten gehore
brengt "die hard genoeg is om de
doden te doen opstaan".
Erkend wordt dat Saba nog
altijd de "unspoiled queen" is.
Vervolgens zijn er nog beschrijvingen van de overige reeds
genoemde eilanden in diezelfde
buurt.

WILLEMSTAD
Een
recherche-patrouille heeft in het

Kodela

afgesloten

de sticker: "Island
reasonable stories".
Volgens Time heeft iedereen er
wel verhalen te vertellen omdat
Sabanen de hele wereld hebben
afgereisd als zeelui. De
beklimming
van
het
vulnanische gebergte, de Mount
Scenery, is een risico van een
hartaanval waard, wordt erbij
gezegd. De grootste opwinding
wordt echter gelaten voor
zaterdagavond in The Bottom
waar de groep Soul Redemption
bumper

tours,

organisaties CHA en CTA.

Amigoe later op de ochtend dat
in ieder geval de turbine van 20
megawatt startklaar was, maar
nietwerd ingeschakeld.
Geruchten als zou de SNAV de

schema

__

WILLEMSTAD
De vele
zijn
opgedaan
die
indrukken

weekeinde

een

negentienjarige
man
aangehouden vlak nadat deze
een inbraak had gepleegd in een
bar aan de. Juan Hato weg. Hij
had dit gedaan samen met een
vriend. Deze wist te ontvluchten.

Zijn identiteit is bekend.

Er is een verzoek van de kant
gedeputeerde Frank
van
Rozendal binnengekomen bij
het. .Schoolbestuur om bij de
LTS" <?_>. Barber een afdeling
tuinb.ojdw te creëren. De voorbereidingen worden daarvoor al
getroffen en in augustus kan er
gestart worden met een tuinbouw-klas van twaalf leerlingen
als een stuk terrein gekregen
kan worden voor dat type
onderwijs. Dat stuk grond is
van het eilandgebied en ligt aan
het terrein van de LTS ter
plekke. Van de kant van de
dienst ROV (Ruimtelijke
Ordening en Volkshuisvesting)
en de dienst LVV (Landbouw,
Veeteelt en Visserij) is al goedkeuring gehecht aan dat idee,
terwijl met het departement van
Onderwijs gewerkt wordt aan
de formele zijden van de zaak.
Er wordt momenteel gedacht
aan overzending van een onderwijskracht van
de tuinbouw/technische school van
Jan Ruimers op Brakkeput, die
al enige ervaring heeft opgedaan, naar de tuinbouw-klas op
Barber. Voor de Ruimerschool
wordt getracht een nieuwe leerkracht aan te trekken uit
Nederland.
Daarnaast bestaat er het idee
voor de constructie van een
nieuwe MTS op Santa Maria,
omdat de uitbreidingsmogelijkheden van de bestaande RK
MTS op Groot Davelaar uitgeput zijn. Theoretisch is er
daar nog een beperkte uitbreiding mogelijk, maar de over-

heidsdiensten die daarover advies
moeten uitbrengen raden het af.

Kosten levensonderhoud
december 0,4% omhoog
-

Volgens
WILLEMSTAD
berekeningen van het bureau
voor de statistiek is het prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie voor de Benedenwindse eilanden voor de totale
bevolking op basis april 1975 =
*00 in de maand december 1979

met 0,4%
gestegen ten
opzichte van november 1979.

Het indexcijfer was 141.4% in
november 1979 en is 142.0 geworden in december 1979.
De stijging over de periode
december 1978/december 1979
bedroeg 12.2%. Ten opzichte
van juni 1979 steeg het prijsindexcijfer in december 1979
met 5,3 procent. Over de periode november 1979/december
1979 werden naar sektoren prijs-

wijzigingen waargenomen voor:
Voeding en dranken +0,5%,
Kleding en schoeisel 40,5%,
Woning +0,3% Woninginrichting en huisraad +1,0%,

Gezondheidszorg + 0,3%,
Vervoer en communicatie
+0,1%, Ontwikkeling +0,2%,
Overig + 1,0%.

In 1979 waren de prijswijzigingen per sektor als volgt:
Voeding en dranken +12,4%,
Kleding en schoeisel + 7,1%,
Woning +11,3%, Woninginrichting en Huisraad +
16,5%, Gezondheidszorg +
Vervoer
6,5%,
en

Communicatie +20,2%,
Recreatie, Amusement en
Kulturele Goederen en Diensten
+ 7,2%, Ontwikkeling +4,0%,
Overig + 10,9%

Voorlopig wordt serieus
gedacht aan een nieuwe RK
MTS op Santa Maria niet ver

van de Universiteit verwijderd.

dan gelijk een
tuinbouw kunnen
worden ingebouwd, zodat er
tevens middelbaar tuinbouwonderwijs mogelijk wordt. Er is
een brief uitgegaan van het
schoolbestuur
naar
het
bestuurscollege om te weten
wat de overheid denkt te gaan
doen met die plannen. Zoals
bekend vallen ze onder de lijst
van scholen bij de ontDaar zou
afdeling

wikkelingsprojecten die de
overheid gepland heeft, maar

waarvoor momenteel geen geld
is.
Mevrouw Jonckheer vertelde
dat de combinatie van technisch
en tuinbouwonderwijs diverse
voordelen heeft. Financieel
omdat van hetzelfde gebouw
gebruik kan worden gemaakt,
terwijl hét onderwijs-technisch
ook
de voorkeur geniet. Voor
de Algemene Vormingsonderwijs (AVO) vakken kunnen de
leerlingen gelijk optrekken met
elkaar. Pas bij de specialismen
wordt apart onderwijs gegeven.

was, namelijk Sonny Reeder
van Aruba.
Tijdens genoemd festival
behaalde Fullington de eerste
prijs wat betreft voorstelling en
klederdracht, terwijl Reeder als
beste zanger uit de bus kwam.
Beide zangers werden muzikaal
begeleid door het orkest onder
leiding van
de bekende
Nederlandse komponist en
dirigent Harry de Groot.

bij
zijn terugkeer naar
Suriname zal Fullington een
cassette meenemen van de
karnavals-tumba's en tevens zal
getracht worden een video
opname te maken van de afsluiting van het karnaval
hedenavond, zodat hij deze dan
af kan draaien in zijn tvprogramma in Suriname. Op
zich is dit zeker een toeristische
promotie voor de Nederlandse
Antillen en Curacao in het bijzonder.
Fullington verklaarde verder
dat er in Suriname grote
belangstelling bestaat voor de
lokale muziekgroepen Doble R
en BESS. Wat het karnaval be-

treft liet Fullington doorschemeren dat hij het iets
fantastisch heeft gevonden, en

nooit gedacht had dat het
karnavalsfeest zo "rigoreus"
gevierd werd.

Zeeman bij
overval
gewond
-

WILLEMSTAD
Een
buitenlandse zeeman is in de
nacht van vrijdag op zaterdag
aangevallen
door
een
gewapende man, toen hij om

half vier over de Wilhelminastraat liep in de richting van

Scharloo.
De
aanvaller
had een mes bij zich en wilde
kennelijk de zeeman beroven.
Deze verdedigde zich met hand
en tand en liep daarbij een
snij wond op aan zijn gezicht en
een steekwond aan de linker
arm. Een politiepatrouille
bracht hem voor behandeling
naar het ziekenhuis.

Wijziging commissie bij
intereilandelijk overleg
-

PHILIPSBURG
Een pleidooi van SPM-leider Vance
James om meer continuïteit in
de samenstelling van de raadsdelegatie naar het inter-eilandelijk overleg mocht niets uithalen
vrijdag toen de raad een delegatie samenstelde voor het volgend inter-eilandelijk overleg,
verwijzend naar het consensus
tussen zowel de DP-leider en de
heer ir R.R. Richardson en de
SPM-leider zelf dat ir R.R. Richardson lid zal zijn van

het presidium vroeg de SPMleider waarom nu voorgesteld
werd om de heer Wathey als lid
van het presidium te benoemen
en de heer Richardson als
plaatsvervangend lid.
indiener van de motie de
heer A.C. Wathey stelde dat het
antwoord hierop kort is: dat is
de wens van de DP en that's
that. Bij een tweede motie om
de heer R.S. Nicholson DP en
V.E. Doneher SPM samen met
mr ing R.R.H. Richardson tot
leden van de delegatie voor het
inter-eilandplijk overleg op St
EUSTATIUS TE BENOEMEN STELDE DE SPM-leidei
dat het nodig is bij zon belang
rijke zaak de continuïteit t*

L)e

handhaven en niet voor elk«
vergadering een delegatie te be

noemen maar een vaste delega
tie desnoods zoals al eerder dooi
de SPM was voorgesteld mei
meer leden. Eerder had de in
Eustatius te benoemen stelde de
SPM-leider dat het nodig is bij
zon belangrijke zaak de continuïteit te handhaven en niet
voor elke vergadering een delegatie te benoemen maar een vaste
delegatie desnoods zoals al eer-

der door de SPM was voorgesteld

met meer leden. Eerder had de
indiener van de motie A.C. Wathey gesteld dat de bedoeling is
om andere leden te laten participeren in de discussies.De zaken
welke besproken worden zijn
niet alleen aangelegenheden van
belang voor de DP en SPM
maar van het volk. St Maarten,
stelt hij, gaat een moeilijker tijd
door en we moeten gaan beDalpn
wat we nu eens zelf als eiland
wilden en samen praten over

de toekomst van het eiland.

"

Zijn pleidooi echter mocht niet
baten en de gewijzigde samenstelling van de delegatie zonder
uitbreiding en alleen voor het op
St Eustatius te houden intereilandelijk overleg werd aangenomen.

AMIGOE

4

Ingezonden
HET IS ZEER JAMMER
dat de DP-politicus, Petrus van
der Veen, zijn commentaar op
het NVP-U-standpunt, in de
Amigoe van 7 februari j.1., inzake de onafhankelijkheid van
Curacao, heeft beperkt tot een
kort commentaar aan de Amigoe. Een brede open discussie
tussen voor- en tegenstanders
van dit standpunt zou nl. precies die voorlichting aan de bevolking kunnen verschaffen,
waarvan de NVP-U nodig acht
voor een correcte meningsvorming in verband met het op
handen zijnde referendum. Ik
nodig hierbij Petrus van der
Veen uit tot een serieuze polemiek over deze kwestie.
Van der Veen heeft twee bezwaren tegen het NVP-U-standpunt: 1) het druist in tegen de unanieme verklaring van
de Curacaose partijen inzake
een federatie van zes; b) de onafhankelijkheid van Curacao
kost fl. 180.000.000,- per jaar
EXTRA en een onafhankelijk
Aruba zal leiden tot een chaos;
dit blijkt uit "allerapporten".
Hierop heb ik het navolgende
commentaar:

AD-A: De unanieme verklaring van alle politieke partijen
waar Van der Veen op doelt,
werd op 17 februari 1972(!) ondertekend. Dat de NVP-U het
ondertekende hoeft geen verbazing te wekken. Wij' zijn, mits
het op een voor Curacao en alle

y

——

enz.

i^
Gehuwd
f
\ JosSannen )

——

M.J.LARMONIE

15februari 1980.
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Nascholïngsavond voor (Huis)-artsen
Onderwerp:

Irritable bowel syndroom
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Woensdagavond 20 Februari
: 20.00 uur
Tijd
: Auditorium St. Elisabeth Hospitaal
Plaats
Inlichtingen: Dr. A.E.C. Saleh, tel. 24900

Datum

i

Fabrika y distribui pa

Curasao Laboratories Ltd.

VERKOOPSTERS

Landhuis Chobolobo
tel.: 36322

Curacao.

met ruime

ervaring
Vereisten: degelijke opleiding en
goede omgangsvormen
Sollicitatiebrieven te richten onder nr. 188

1

bureau van dit blad, Curacao.

Bruynzeel Multiplex

18mm kwaliteit BCK

20%
& Boch dubbel hardgebakken vloertegel

Villeroy

Aluminium dakplaten (Trapezium profiel)

alle lengtes van 4 t/m 10 mtr

%

PROSPERO BAIZ INTERCONTI N.V.
Abattoirweg 8

Abraham de Veerstraat 12
Telefoon 13558

Voor de jongens hebben we
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| koopwoningen!

Om de woningschaarste op Curacao te helpen
verlichten gaan wij ook koopwoningen bouwen, en wel in de wijken Banda'bou, Montana.,
Bonam en Stenen Koraal.

1.34

f.

t. 29,17

f.

3,24

24 400 gr
12.900gr
6'lBoogr
24/1 lb.
12/2 V, Ibs
6/slbs.

f54.27
f. 62,73
f 59.50
f. 54,27

f

2.44*10.10

f,62.73
f 59.50
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I. '0.71 .f
f. 2,44 *f.
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f. 10.71 4f.

24/250 gr.

f. 36.83
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3021bs
12'5lbs

f 34.15

f

10'2kg

f. 29.73

120 78gr

f. 32,61
f 47,80

170
3,25

"'

organiseren wij twee

: Donderdag 21 februari
Plaats : Kranshi Bieu
te Otrabanda

Da 9

Wij zullen uiteraard voorrang geven aan
diegenen die nog geen woning hebben.
Binnenkort organiseren wij nog meer informatie-avonden.
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j

Betaalt u een te hoge huur? Of heeft u geen
zin om zelf een huis te bouwen? Of kunt u
misschien helemaal geen terrein krijgen?

Ricelend

(Parboiled!

j SCHOOLSCHOENEN :

j Salinja.

— Parera — Telefoon 54370
f

Hm Departement van Economisch» Zaken maakt bekend met ingang van 1»FEB. 1990de hoogst
toelaatbare prijzen san dekleinhandel en aan de consument ten aanzien van een aantal goederen,
par aangageven hoeveelheid, voor wat betreft het eilandgebied Curacao als volgt zijn vastgesteld:

6 10Ibs
12'5lbs
2'solbs
4/25lbs
610 Ibs
12'5lbs
64 kg
12 2kg
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Haast U en profiteer Nu van deze super aanbieding van
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(diverse kleuren)

ECONOMISCHE ZAKEN

varpakking
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SPECIALE KORTINGEN

Aveeweg 26
B. krachtens onherroepelijke volmacht ex artikel 1203 lid 2
van het Burgerlijk Wetboek der Nederlandse Antillen:
twee percelen grond gelegen in het tweede district van
Curacao op Jongbloed, groot respectievelijk 2.390m2
en 985m2, nader omschreven in meetbrieven respectievelijk nummer 77 van 19 juni 1952 en nummer 252 van
1 augustus 1961, met het daarop staande woonhuis
plaatselijk bekend als Jongbloedweg 58
De veilingsvoorwaarden ter zake van de sub A omschreven
onroerende goederen zijn gedeponeerd ter Griffie van het
Gerecht in Eerste Aanleg, Zittingsplaats Curacao, en
liggen voorts ter inzage ten kantore van de ondergenoemde
notaris, terwijl die ter zake van het sub B omschreven
onroerend goed ter inzage ten kantore van de ondergenoemde notaris zullen liggen vanaf acht dagen voor de
veiling. Deze voorwaarden houden onder meer in dat van
iedere bieder geëist kan worden een onherroepelijke
bankgarantie over te leggen, welke tenminste gelijk dient
te zijn aan het bedrag van zijn bieding vermeerderd met de
veilingskosten.
mr. M. van der Plank,
notaris.

£

I

PROSPERO BAIZ-INTERCONTI N.V.
PARERA

Op woensdag 19 maart 1980 des voormiddags om 10 uur
zal ten overstaan van ondergenoemde notaris of diens
waarnemer, te zijnen kantore aan de Schottegatweg
Oost 191, alhier in het openbaar wordenverkocht:
A. krachtens rechterlijk bevel:
1. een perceel grond, groot 790m2, gelegen te Vredenberg
op Curacao, kadastraal bekend als Afdeling 5 Sectie 5 S
nummer 83, met het daarop staande woonhuis
gelegen aan de hoek Tritonstraat/Socratesstraat
2. het tot 5 september 2034 lopend recht van erfpacht op
een perceel grond, groot 545m2, gelegen in het tweede
district van Curacao op Buena Vista, nader omschreven
in meetbrief nummer 173 van 20 maart 1974, met het
daarop staande woonhuis plaatselijk bekend als
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De Vereniging van Geneeskundigen te Curacao,
Bonaire en de Boyenwinden nodigt haar leden en
belangstellenden uit voor de maandelijkse
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de Direkteur.

—Voor echt leren

dames en heren

E f loresteria kv ta
marka paso den
disenonan

exclusivo!
Jama nos na:
tel. 54536 53795.

lijke toestemming.
Met name geldt dit voor de vervanging van de door de
Setel N.V. (of de vroegere Telefoondienst) geïnstalleerde toestellen.

school ging, werd pas nu het
lijkje van een bijna tweejarig
kind ontdekt. De moeder had
het jongetje zorgvuldig in een
aantal plastic tasjes verpakt en
in een kartonnen doos in de
schuur gestopt.
Pas nu bleek dat de vrouw vier
jaar lang de familie in de waan
had gelaten, dat het kind bij een
vriendin was. De onderzoeksrechter sluit niet uit dat de
vrouw volledig uit haar bol is,
sinds ze het kind dood in bed
vond.
Het is de eerste keer in de geschiedenis van de Belgische
rechtspraak dat zich zon geval
voordoet. Het kost moeite om
een motief te vinden voor de
daad. Op het lijkje zal sectie
worden gepleegd.

.

$E

De direkteur van Setel N.V. maakt bekend dat het aan
de abonnee niet is toegestaan zelf wijzigingen aan te
brengen in de telefooninstallaties zonder zijn schrifte-

dood kind weg
ANTWERPEN - Omdat het
tijd werd dat het kind naar

■■. ■■■..

di Flor Ji
5| Kas
M Kayena ||

Servicio di Telefon N.V.
MEDEDELING

Caracasbaaiweg 326 Af

.

Antilliaanse Natie op staatsrechtelijke basis. Maar wij kunnen wel van alles willen: als er
daarvoor geen consensus te
krijgen is
hetzij vrijwillig,,
hetzij dwangmatig
dan moet
gezocht worden naar het naast
volgende punt waarop wel een
consensus te vinden is. Vandaag
de dag zie ik geen EERVOLLE
federatie meer zitten. Misschien
wat pessimistisch. Maar een
verdere discussie daarover lijkt
op dit moment zo ontiechelijk
tijdrovend en irriterend en zo
kostbaar in de zin van onproductiviteit met betrekking tot
de gigantische problemen die op
Curacao bestaan, dat het doodgewoon niet meer kan. Bovendien, ook en vooral de Nederlandse politici willen van dat
nou al bijna 10 jaar op de voorgrond spelendeAruba-probleem
af en drukken
maar nu niet
meer openlijk
in de richting
van een snelkookpan-consensus.
Oók geen probleem op zich._
Het wordt echter wel een probleem wanneer
en dat is normaal
voor het bereiken van
die consensus uitgegaan wordt
van de eisen van de meest-vragende partij. De vraag is niet
meer: "Waar kunnen we het
samen over een worden?", maar
"Hoe kunnen we Aruba nog net.
binnen de Antilliaanse club
houden?" En dat betekent een
soort grimmige schimmenstrijd
van "Aruba" tegen "De Rest",
met alsmaar concessies van "De
Rest". Daarom moet de inzet
van het spel
zo er al verder
gespeeld wordt!
nadrukkelijk
worden gewijzigd.
Ik zeg zo er al verder gespeeld
wordt, want tijd om onze bestuurders en adviseurs te blijven vrijmaken om zich voor te
bereiden of om deel te nemen
aan het pokerspel, is er gewoon
niet meef. Het meedoen met de
"sporen" is een onbetaalbare
luxe (geworden)! Nou goed, als~
het politieke overleg onder de
Curacaose partijen aanvangt en
het lukt om te komen met een
eigen inzet in het "sporen"pokerspel, dan komt men vrij snel
tot een grote mate van duidelijkheid over de werkelijke'
bedoelingen van iedereen die nu
aan het schuiven is. Wat wij
willen is duidelijk.
AD-B: Van der Veen vermeldt
niet over welke rapporten hij
het heeft. Dat maakt het wat
moeilijk op zijn cijfer van 180
miljoen aan extra kosten per
jaar bij Curacaose onafhankelijkheid in te gaan. *V* isschien
wil hij dat toelichten, dan kunnen we verder praten. Ik ben
erg benieuwd.

—

Graniet tegels 1
Cur. vloertegels/

Moeder stopt

andere eilanden kan, eigenlijk
nog steeds voorstander van een

—
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FUNDASHON KAS POPULAR
Scharloo, P.0.8. 762, Curacao
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N.A., Tel.:

14333

(dinsdag

AGENDA
ARUBA
JjOSSE

ORANJESTAD: Zepp Wever,
{■Jgrid, La Fama, Popular, Piet
Hdountain.
NICOLAS: Nicolas Store,
JAN
Wit
Stores in Aruba
P
en Sheratonhotel,

Dorp in Americana en

**

holiday Inn drugstore.

Kantooruren:
08.00-12-00/14.00-17.30uur; zaterdag
bloten.

J^efoon: 24333, 24334,
na kantoor
24335.

°or spoedgevallen

'M: 21639, 22316, 22950.

Vkrek.

nr.: 248-1 Barclays

«uk
Taxicentrale: 24 uur
*■'■ 22116of 21604.

per dag,

J°LITIE:
*UrmCENTRALE:
24255.
24555

n
■
Geschenken

f

Q

£

voor iedere
I gelegenheid

?"«»»" Bergh tiftshop

'"«ast Boulevard

L
JIOSCOPEN

theater)

~°ULEVARD:
JBjr).

20.30 Equus

Jk

Jalashi
7«IVE

IN 20.30 Two in

Mbelt{lBjr).

20.30 The six
nigger
dollar
(18jr).

GELE

KRUIS:

j^njestad: tel: 23168; Noord:

;'-: 23425; Sta Cruz en Para?*: tel.: 28288; Savaneta en

25*ü:

tel.: tel.: 47020; San Nitel.: 45906; Tijdens kanDakota, Patiastraat
'»tel.: 24444.

JJ*
voren:

Oranjestad:
A^ICA'S:
San Nicolas:
21081;
tel:
tei: 25119.

Jachtregeling
Nicolas en

JT

vaneta): dokter P. Deeleman,
v aneta 195, pageboy
121.

Kersen
mght information

dagelijks geopend
/^TER:
*n 07.00-20.00 uur; na 20.00

, r informaties
V.

(.^~van

via verkeers-

19.30-24.00 uur verRey
Momo-

****den

J|Usquinplein

l^tral,

(route:

hotel

Hospitaalstraat, J.G.
«janstraat, Hendrikstraat,

***

J,°ENSDAG

hVERSEN

JÖLIOBUS
te Tanki Leendert:
IjAP:
°a;
te Paradera:

r,

Ora

Maria

Sint Martinus.

f,,EL:

Cura Cabai:
te Brazil: Sint
b'chaelschool, Christus
BLO Berhardte

V)l.

VOOR LEVENS- EN

f-^ZINSMOEILUKHEDEN
lA, tel.: 23145):

J^idstraat
maandag t/m
s*n

vrijdag van

13.30-17.00 uur.

GELE
KRUIS:
CB: 13.00-15.00
i," 1' te San Santa Cruz en

Relingen
Vd.

J^WANIS:Trocadero.

19.30 uur dinner

dertigduizend gulden aan
betaalt,
indien
daarnaast nog vele tienduizenden guldens niet alleen
aan kleding en aan muziek maar
ook aan drank en eten voor de~
parade wordt betaald, dan
vinden wij ook dat meevallen.
Wij zijn ernstiger bezorgd over
de wijze waarop het publiek dit
jaar niet zoals andere jaren
haar medewerking heeft verleend
en in vele gevallen niet alleen de
parades de doorgang hinderde,
maar ook obstinaat tegen de
politie optrad. Herhaalde malen
moest de politie optreden tegen
mensen die zich niet wisten te
toegang

-

hadden gemaakt van de gelegenheid dat er een ongelooflijke
hoeveelheid drank werd geschonken, waardoor na afloop

gehoord werd dat het wel "een
zuipfeest" was geworden. In San
Nicolas moest de politie zelfs
een charge uitvoeren. Dat hebben wij in 26 jaar carnaval nog
niet meegemaakt. Wij moeten
niet vergeten dat het carnaval
van het Arubaanse volk is en dat
het Arubaanse volk dit carnaval
kan maken of breken.

Men kan echter niet alleen het
volk, dat eens een extra glaasje
had gedronken omdat het

was en in het
grote mate beschikbaar was, als
de schuldige aanwijzen. Wij
geloven dat er de afgelopen

carnaval

maanden

- mede door televisie-

toespraken
een bepaalde
spanning tegen de politie te
weeg werd gebracht. Wanneer
een bestuurder voor de televisie
verkondigt dat de politie geen
waardering heeft voor het
streven van de overheid,
bijvoorbeeld ten aanzien van de
feestverlichting in San Nicolas
en men hoort dan enige dagen
later een brief van het
Bestuurscollege voorlezen
waarvan betrokken autoriteit
ook lid is, dat het college
betreurt dat men zich niet aan
de aanwijzingen van de politie
heeft gehouden, dan vraagt men
zich af wat voor spelletje wordt
hier nu gespeeld. Moet de
politie nu persé gekraakt

-

worden?
Het wordt de hoogste tijd dat
een einde wordt gemaakt aan
deze polarisatie tussen politieleiding en eilandelijke overheid.
Wij doen een beroep op de
gezaghebber als plaatselijk
hoofd van politie, zowel politie-

MARLBOROBANEN openings-

tijden:

dinsdag t/m vrijdag van 15.00-23.00 uur; zat. van 08.00-11.00/16.0- 19.00 uur; zondag
van 18.00-20.00 uur maandag
de gehele dag gesloten ivm.

jeugdtrainingen).

★ ★★

TELEARUBA: 17.00 big blue

marble; 17.30 Cliffwood Avenue
kids; 17.50 Tarzan; 18.15 „otideportivo; 18.45 telenovela:
Triangulo; 19. 30 living
tomorrow; 19.45

j°ERISTENSCHIP: 07.30-"30 uur

HET 26STE ARUBAANSE
carnaval is niet geworden wat er
van verwacht werd. Wij doelen
dan niet op de pessimistische
voorspellingen dat de parade
niets zou worden omdat een bepaalde club niet meedeed of
omdat het volk te veel belastingen moet betalen. Dat is wel
volkomen onjuist gebleken. Weliswaar was de parade niet zo
groot als andere jaren, doch er
zat zeer zeker meer enthousiasme in en er was meer werk aan
besteed, hetgeen ook het nodige
geld en aan tijd heeft gekost. En
wat "teveel belasting betalen"
betreft, wij vinden dit aan afgezaagd politiek deuntje worden.
Indien voor een tumbacontest het publiek nog ruim

gedragen en gretig gebruik

ïAN NICOLAS

!f[T

Victoria vert.

selma.

traffic

safety;

20.00 tele-noticias; 20.30 wat
heet beter; 21.00 showtimelocal; 22.00 Love boat
★ ★★

Jjj*

-

GedepuORANJESTAD
teerde Remie Zaandam heeft
namens het bestuurscollege het

Publiek hindert
Oranj estad-parade

-

: 20:00 Car Wash

£«.cipal:

5

Optocht kleiner, maar wel beter verzorgd

NUMMERS op Aruba
'«gelijks verkrijgbaar bij:

jkrribeana

AMIGOE

19 februari 1980

16.00-19.30
training voor jongens en
San Nicolas.

k^
Na het winkelen

_______________________________i*_t___m._______m______________________._
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BIJLES
Wis, Schei-,

Natuurkunde
Engels, Nederlands;
MAVO, HAVO

Paar dr

VWO,
Harsvald

TEL: 22140
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leiding als gedeputeerde (n) te
verzoeken als er klachten zijn
deze niet via de TV af te werken
doch via hem.
ONGETWIJFELD hebben
de berichten in de pers over
vermeende mishandelingen door
de politie die tijdens de persconferentie ten stelligste
ontkend werden ook de nodige

-

-

spanningen veroorzaakt. Het
verdient aanbeveling dat dit
soort onderzoeken de minister
van Justitiekan hiervoor samen
met de procureur generaal de
nodige stappen nemen direct
door een neutrale commissie
geschiedt Het onderzoek bij de
politie waarbij de indruk van
partijdigheid zou kunnen
worden gewekt duurt te lang.
Zo is er nog een zaak van
carnaval twee jaren geleden
die doordat deze ook te lang bij
de politie bleef liggen - erg laat
behandeld werd en door het Hof
van Justitie nog steeds niét
afgedaan. Men ontkomt hierbij
niet aan de indruk waarvan wij
geloven dat deze niet behoeft te
bestaan dat met twee maten

-

.

-

-

-

-

-

gemeten

wordt.

TENSLOTTE zal het bestuur
de SAC in overleg met betrokken autoriteiten de huidige
gang van zaken in het Arubaanse

van

carnaval

moeten

gaan

evalueren. Zo kan het niet
langer. Als het publiek wil
jumpen geef het dan de kans,
zet achter de stoet twee brassbands en laat het publiek tot het
eind mee jumpen. Zoals het nu
gaat zullen steeds minder
groepen en clubs deelnemen.
Als er nu geen afdoende
maatregelen besproken en
genomen worden dan kunnen
we ons carnaval wel op onze
buik schrijven en dat zou

bijzonder jammerzijn na 26 jaar
van inspanning om het tot een
wereldcarnaval te maken.
Op het behad gistermid-

ORANJESTAD

stuurskantoor
dag de ondertekening plaats
van het contract voor de bouw
van de Arubaanse hotelvakschool tussen de Centrale regering en de "Bouwcombinatie
Albo-Bonaire ny Bonbocemi

Onrust kenmerkt weekeinde

Politie charge op
carnavalszaterdag
_
ORANJESTAD
Het carnaval op Aruba is bijzonder onrustig verlopen, vooral door de
wijze waarop enige personen in
het publiek tegen de politie
meenden te moeten optreden. In
San Nicolas heeft dit zelfs tot
een charge door de orde-politie
geleid, terwijl de politiewacht in

de nacht van zaterdag op zondag enige malen telefonisch
werd bedreigd met "dat er enige
agenten aan zouden gaan".
De politie-leiding besloot
daarop twee speciale orde-troepen samen te stellen, die onder
meer enige malen in de Nassaustraat bij een stevige vechtpartij in actie moesten komen, terwijl zij bij het einde van de parade in Oranjestad ook opgesteld stonden, waardoor moeilijkheden konden worden voorkomen, hetgeen in de "beschon-

ken" toestand waaron velen
verkeerden een voorzorgsmaatregelen was, waarbij de politie
echter niet in actie behoefde te

komen.
In San Nicolas begonnen de
moeilijkheden toen een man
vriendelijk verzocht werd zich
behoorlijk te gedragen, doch
hierna de politie begon uit te
schelden, te beledigen en problemen te veroorzaken. Dit ge-

ny".

schiedde bij de Lago Sportpark.
Drie kwartier later werd de politie die het verkeer stond te regelen op het kruispunt van de weg
Seroe Pretoe van achteren met
stenen en flessen bekogeld,
waarbij het publiek zeer hinderlijk werd. De politie voerde
hierop een charge uit, waarbij
vier toeschouwers gewondraakten en drie politiemannen licht
gewond. De orde en rust werden
daarmee hersteld.
In verband met de ontvangen
bedreigingen en de spanning die
er in Oranjestad heerste werden
twee extra groepen gereed gehouden, die enige malen voor
een vechtpartij uitrukten.
Na afloop van de parade had de
politie de handen vol werk met
verkeersongevallen, waarbij in
hoofdzaak bestuurders die teveel dronken en niet bekwaam
waren de nodige brokken en ge-

Op de foto het moment van de
ondertekening, waarbij de heer
Martinus van Lieshout (links)
namens het aannemersbedrijf,
en naast hem minister van Financien drs Marco de Castro,
namens de regering, tekenen in
bijzijn van gezaghebber Frans
Figaroa.

king dat de kleuren-televisie en
een geluidsinstallatie die men
bij de parade gebruikt had ter
waarde van een kleine vijfduizend gulden, gestolen waren.

-

projektdossier Promenade San
Nicolas overhandigd aan Minister van Ontwikkelingszaken, C.
Statia, met het verzoek dit in
het kader van technische hulp
ter goedkeuring voor te leggen
aan de Nederlandse regering.
Initiatiefnemers van dit projekt
zijn de vier ingezetenen van San
Nicolas, de heren Dennis Fang,
George van Putten, John Peterson en Aron Mathews, die in januari vorig jaar met het projekt
begonnen en dit later aan het
bestuurscollege overhandigden.
Op haar beurt liet het bestuurscollege het Bureau Plan D-2 het
projekt in bruikbare vorm gieten, hetgeen inmiddels is gebeurd.
Voor de promenade San Nicolas is bedrag nodig van
1.180.000,- gulden. De promenade zal aangelegd worden op
een gedeelte van de Zeppenfeldstraat (vanaf het Viana-pompstation tot Principal theater) en
op de Van Renselaerstraat en
Bargestraat. Deze straten zullen voor het rijdend verkeer
worden afgesloten en verfraaid
worden met planten, fontein,
kiosken, zitbanken en gepaste
verlichting. De handelaren op
San Nicolas, wiens zaken onder
de promenade-gedeelte vallen,
hebben reeds hun medewerking
toegezegd in de vorm van het
verfraaien van de voorgevels
van hun zaken. Op de foto
neemt minister Statia (links)
het projektdossier in ontvangst
uit handen van gedeputeerde

Zaandam.

jwonden veroorzaakten. Daar-t

naast werd nog een aantal
vechtpartijen gemeld. Voorts
moesten nog een groot aantal
inbraken behandeld worden. Zo
kwam men zondagmorgen bij
Lucky Strikebar tot de ontdek

-

st
CRNAVAL
to
CARNAVAL
di
Aurba

CARNAVAL wordt vanavond voortgezet met
verbranding van Rey
Momo. De stoet vertrekt
om half acht van Hotel
Centraal door de straten
van Oranjestad naar het
Irausquinplein, waar de
god der zotten verbrand zal
worden en officieel een
einde komt aan het 26ste
Arubaanse carnaval.

Raadsman laat
verstek gaan

-

Het geORANJESTAD
recht moest vrijdagmorgen de
behandeling van de zaken tegen
twee beklaagden R C en J C
weer aanhouden tot 7 maart.
Deze twee zaken hebben betrekking op de verduistering van
vuurwapens uit de politiewacht

Oranjestad.

Beklaagde R.C. vroeg aanhouding van de zaak omdat zijn advokaat niet aanwezig was.
justivan
officier
De
tie
was
door
het
optreden van de raadsman van
mening dat hier met het gerecht
gespeeld wordt waardoor niet
alleen de personen achter de
groene tafels maar ook de getuigen, het publiek en de beklaagden voor niets waren gekomen.
De zitting werd, voordat de
rechter de aanhouding bekendmaakte, geschorst om contact
op te nemen met de betrokken
advocaat die toen pas de rechter
en de officier mededeelde dat hij
niet aanwezig kon zijn.

In de diefstal-zaak die hiervoor
behandeld werd, werd beklaagde R E veroordeeld tot een gevangenisstraf van 9 maanden
waarvan 4 maanden voorwaardelijk en met aftrek tot 16 oktober van het vorig jaar.
Hij werd schuldig bevonden aan
diefstal van een bedrag van
tweeduizend gulden uit de
woning van een arts aan de
Bachstraat. De eis van de officier was 9 maanden.
De beklaagde A B die voor
heling moest verschijnen omdat
hij een gedeelte van het gestolen
geld in ontvangst had genomen
kreeg een gevangenisstraf van 3
maanden.
Tegen hem eiste de officier 4
maanden met onmiddellijke gevangenneming.

Betico Croes: ik
voel me goed
-

ORANJESTAD
Het onderzoek in een kliniek te Houston dat tussen de bezoeken en
besprekingen door werd onder-

-

-

gaan
is goed verlopen en ik
voel me goed, aldus verklaarde
Staten-voorzitter Betico Croes
in het afgelopen weekeinde toen
hij toch nog met de Arubaanse
"olie-delegatie" op Aruba kon
terugkeren. De heer Betico
Croes vertelde de Amigoe dat
hij zich bij de aanvang van de

koninkrijkswerkgroep-bijeenkomst niet goed had gevonden
en van de gelegenheid dat hij in
Houston was gebruik had gemaakt om zijn hart nader te laten onderzoeken. Gelukkig zijn
er geen problemen, aldus een
duidelijk opgeluchte MEP-leider.

Op de vraag van de Amigoe
hoe de oliebesprekingen waren

verlopen stelde de heer Croes
dat dit zuiver oriënterende besprekingen zijn geweest, waarbij
geen voorstellen zijn gedaan
noch beslissingen genomen. De

delegatie heeft gevolg gegeven
aan de uitnodiging van enige
olie-maatschappijen om een
kijkje te komen nemen in de bedrijven te Texas, waarbij met
een helicopter ook een booreiland werd bezocht.
Destijds waren vertegenwoordigers van die maatschappijen

op Aruba en hebben ons uitgenodigd ter plaatse te komen kijken. Reeds eerder heeft de voormalige gedeputeerde Kaspar
Boekhoudt en mr Monzon reeds
een dergelijk bezoek gebracht.

ORANJESTAD/PHILIPSBURG

-

De heer Robert V.C.
Dubourcq (41) is per een mei
aanstaande benoemd tot directeur van Westermeijers America. De heer Dubourcq is de afge-

lopen twaalf jaar belast geweest
met de leiding van Little Bayhotel en was voordien nog enige
tijd op Aruba bij Strandhotel
werkzaam. In zijn nieuwe functie zal de heer Dubourcq leiding
geven aan het Horeca gedeelte
van het Westermeijer project op
Sint Maarten. Dit project wordt
nu snel realiteit. De fundering
voor de eerste 72 appartementen zijn gereed. Binnen zeven
weken zal de eerste fase, bestaande uit vier bouwlagen
overeind staan. Voor het monteren van de elementen zijn
twee bouwkranen overgebracht
uit Nederland: een 125 ton
■zware bouwkraan en een 30 ton
zware loskraan. Verwacht
wordt dat eind van het jaar de
eerste 72 appartementen klaar
zijn, tevens zal dan een bar-restaurant aan het strand worden
geopend. Op de foto links Rob
Dubourcq en rechts T. Westermeijer bij ondertekening van
het contract.
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OS decor van het "Rode Fascisme "

Karnavalskaleidoskoop

"Smosloskyp”
-

"Smoloskyp", een organisatie die pleit voor de na*v-ng van de rechten van de mens in Oekraine, heeft gisteren in Lake
'acid een oproep gedaan om de Olympische Spelen in Moskou te
""luieren. Bovendien vroeg de organsatie voor één keer morele en
'tiiische criteria te laten prevaleren boven de sport en de politiek.
Karkoc, de secretaris van de Amerikaanse afdeling van
.'«"noloskyp" meende dat de Sovjet-Unie de sport gebruikt in po"Üek opzicht.

"Fc ernstige schending van

de
in de Sovjeten de invasie in
zijn voldoende reom de Spelen van
te annuleren, voegde
barkoe eraan toe.

enen
Nina

"

Strokata-Karavanska,

haar Russische

°onplaats werd verdreven
dat de Spelen van
Moskou niet meer dan een decor
voor de glorie van het
Rode Fascisme" waar de

elementen uit

9

voor Heiden

*** weggenomen ten gunste

*a 1 de regering van de Sovjet-

ft-e. Zij voegde eraan toe dat
laatste weken in zowel
Moskou als de Oekraine verdissidenten zijn

LAKE PLACID
Eric Heiden heeft de 500 meter voor heren gewonnen. De 21-jarige
Amerikaan voltooide zijn race
in 38.03 seconden, hetgeen een

en Strokata hebben
de pers een oproep van

/* dissidenten

nieuw Olympisch record betekende. Het oude record stond

overliandigd,

aarin Lord

op naam van de Rus Koelikov,
die vier jaar geleden in Innsbruck won in 39.17. In Lake
Placid eindigde Koelikov op de
tweede plaats in de tijd van
38.37 seconden. Het brons ging
naar Lieuwe de Boer uit het
Friese Ureterp. De 28-jarige

Killanin wordt gehet Kremlin te verzien _iien _ie door toedoen
*n de Olympische Spelen zijn
rarresteerd of verbannen vrij
'aten. Tenslotte vragen
aan het lOC de Sovjet"te te dwingen een einde te
aan de opneming van
atleten in de ploeg

jaagd

*.

jj^en

O^ken

bouwvakker finishte na 38.48
seconden.

Ultimo kareda di
Kaya Mondi
JjLLEMSTAD
"adumingu

benidero,

riba 17 ana kua lo por partisipa
ne distansia di 4000 meter.
E kareda en kuestion ta
priminti di bira esun mas
interesante den tur esnan kv a
tuma luga anteriormente. Esaki
pa gran parti ta debi na c
trayekto di c kareda, ku lo hiba
c koredónan den un parti
montafioso i bunita di Korsou,
kual ta den besindario di c parke
Chris toffel.
Inskripshon p'e karedanan por
ser hasi serka senor Anthony
Minguel, tur dia despues di 7'or
dja nochi na number di telefon
35136.
P'e atletanan kv no tin nan
mes transporte, lo tin vn konvoi
ta sali pa B 'or di mainta for di
Fuik, pasa via Sentro Deportivo
Korsou na Brievengat, Rio
Canario; Barber i por ultimo e
tereno di Santa Cruz, kaminda e
kareda ta programa pa kuminsa
pa 10'or di mainta en punto.

24 di

'puari, e federashon di
ktismo lokal ta kontinua kv

/* kalendario di enkuentronan,
/* ku a e ultimo kareda dikaya i

T|*di ta bini na remarke.
Meskos kv a e karedanan

r^or,

J^wno

fo

esun di djadumingu
na Santa Cruz tambe

*°*-sisti di sinku kategoria:

j

io pa

13 afia, 2000

"fcter; damas 14

afia pa'riba
*a 16 ana 2000
meter i por
jümo e kategoria di kabayeros

Prijzenpot

verdeeld

Rancho
v
—

mirage

De prijzenpot
in
het
tennistoernooi
l>"
a,l(-ho
is
Mirage
gisteren
v

ofdeeld.

De vier spelers die
geplaatst voor de
r, Ve finales, Jimmy Connors,
Fleming en
h6?la6*ïMayer, Peterkregen
Teacher
ieder
.].
*.'OOO dollar, ruim 21.000
v
in het dubbeltoernooi
Jfd per speler 1000 dollar

I*

i

hadden

.

gekeerd.
u.et toernooi
****ge

Toeschouwers door
kou bevangen

-

LAKE PLACID
De eerste
hulpdienst en het ziekenhuis
van Lake Placid hebben zondag
handenvol werk gehad aan meer
dan 150 toeschouwers bij de
skiwedstrijden. Bij tempera-

in Rancho

werd voortdurend
doorregen. Zondag

de kwart-finales
v fden
°°-d,
maar gisteren regende
L
opnieuw. Verder uitstel van
t- halve finales was niet
felijk omdat enkele van de
i 'ers elders verplichtingen
j

turen van meer den twintig
graden onder nul kregen ze last
van bevriezingsverschijnselen.
Vier van hen werden in het
hospitaal opgenomen.
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substantiële bijdrage leveren

aan carnavalsgroepen. Bekend
is dat El Globo kort geleden
diverse werknemers heeft
moeten ontslaan vanwege de
slechte situatie in het bedrijf.
Reeds in October werd door de
directie van
El Globo aan de
karnavalsgroep meegedeeld dat
er dit jaar- in tegenstelling tot
de negen jaar daarvoor geen
bijdra_e van die kant verwacht
kon worden. De karnavalsgroep
die zich in de jaren geformeerd
had besloot toch door te zetten
en hield fundraising-activiteiten
om toch aan het geld te komen.
Er werd bovendien besloten de
naam "El Globo" te behouden.
Opvallend is tevens dat de groep
dit jaar niet stond ingedeeld on-

_

Overdaad zo zeggen de maar
slankheid slinkende gewichtkijker^ ook, schaadt. Ditmaal
zagen we in onze buurt alleen
eenvoudige hapjes als een belegde boterham, heerlijk toebereide kippenpoten en nog wat
meer van dat soort liflafjes.
Een ideale plaats om te eten,
zo ontdekten we, is onder een
truck. Daar kan de zon niet bij
komen, je zit er verder ook lekker rustig, want op straat zittend heb je af en toe kans, dat je
meteen een grote kluif op je boterham krijgt wanneer iemand
over je heen tuimelt. Onder een
truck zijn er geen kijkers, geen
passanten en kan men er echt
lekker voor gaan zitten. Alleen
is het uitkijken met je hoofd geblazen, anders zie jealleen maar

der de commerciële, maar onder
de particuliere groepen.

,

funktionaris
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Schriftelijke sollicitaties voorzien van volledige gegevens moeten worden gericht aan Drs. Harold
Arends. Psychologisch Adviesbureau, Postbus 751,
Curacao of J.G. Emanstraat 78, Aruba. Strikt vertrouwelijke behandeling gegarandeerd.
Gelieve ref. no. van de funktie te

vermelden.

psychologisch adviesbureau
i9-emanstraat 78. Aruba

scharlooweg 75b. curacao
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gevens moeten worden gericht aan Drs. Harold
Arends, Psychologisch Adviesbureau, Postbus 751,
Curacao of J.G. Emanstraat 78, Aruba. Strikt vertrouwelijke behandeling gegarandeerd.
Gelieve ref. no. van de funktie te vermelden.

psychologisch adviesbureau
'9'emanstraat 78«a,uba

"-

over.

Zonder er één woord aan vuil te
maken confiskeerden zij twee
ijs-jugs en gingen daarop staan.
De dingen zijn er niet voor gemaakt en zeker niet voor het gewicht van een van hen, maar gelukkig genoeg bleef de schade
beperkt. Het wonderlijke was
dat zij het de meest normale
zaak vonden om deze bezettingsactie uit te voeren. In zoverre sneden zij zich wel in de
vinger: want regelmatig moesten zij hun standplaats even
verlaten als er beter gepakt
moest worden. Dit ondervingen
zij echter heel vriendelijk. Even
vriendelijk weigerden zij een
biertje.

'Het; zouden geen Hollanders
geweest zijn of om half één kregen zg kennelijk honger, keken
eens wat onderzoekend naar
hun horloge alsof zij er iets
anders van verwachten dan waarvoor dat apparaat is gebouwd
en even plotseling als zij gekomen waren gingen zij er vandoor. Weer met dezelfde ceremonie van vriendelijk knikken.

Voor hen zat carnaval er kennelijk al op.
Een juffrouw echter die hier

scharlooweg 75b, curacao

vroeger had gewoond en bleek
met kennissen voor vakantie
over te zijn. Zij liet zich vriendelijk nodigen op het eenvoudige bankje een soort visstoeltje te komen staan, dat de
eer al had ondergetekende te
dragen. Op dat kleine plekje
enige vierkante decimeters,
werd ondanks de beperkingen
toch meegejumpt op de muziek
van de alsmaar Zjogorogo , ,~
spelende bands. Het jumpen
gebeurde zo enthousiast, dat op
een toch wel onverwacht ogenblik het bankje het voor gezien
hield en we plotseling op de begane grond stonden te jumpen.
Het zicht was inderdaad wat
minder, maar de muziek bleef in
feite hetzelfde. Een poging het
bankje op te lappen werd ondernomen.
Het vertrouwen van de jongedame in de ervaring van de
stoelenrepareerder was niet erg
groot. Op gepaste afstand bleef
zij alles aanzien en was pas echt
enthousiast toen het ding voor
de tweede keer in stortte. Al
spoedig echter werden we als een

-
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Schriftelijke sollicitaties voorzien van volledige ge-
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BEZOEKERS
ER WAREN BUITEN de Venezolanen die kennelijk meer in
de stad bleven, toch heel wat
andere toeristen ook op de been
bij het Recreation-park. Ook
veel Europese Nederlanders die
eens aan het Curacaose carnaval
komen proeven. Het is velen
van hen geloof ik bevallen. Op
ons stekkie waren er op een gegeven ogenblik al twee groepjes
van deze toeristen. Mijn buurman deed zijn uiterste best de
beide mannen heel vriendelijk
aan in het Engels toe te spreken„ook al spraken zij elkaar in
onvervalst Nederlands toe. Onmiddelijk na aankomst ter
plekke keken zij eens om zich
heen, groeten iedereen met een
vriendelijk
hoofdbeweginkje.
Het leken wel Rotterdammers
en aanhangers van Feyenoord
want meteen ging men tot daden

NMKB Trust (Curacao) N.V. vormt een onderdeel
van de J°n9e, snel groeiende organisatie van de Nederlandsche Middenstandsbank n.v. en de Almanij
Kredietbank Groep n.v, op Curasao. Op korte termijn wil men in kontakt treden met gegadigden
voor de funktie van:

.**********—__-*«-***------—----—-***-*—-__...._..._-—--—----_--——-*___-...______^^_________.
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de orde.

flesjes.
SPELEN
ZIJN VRIJE TIJD GOED
besteden vereist creativiteit,
zoals dat tegenwoordig zo mooi
heet. Je moet echter ook wel een
helder ogenblik hebben. In de
huiselijke kring heeft men alles
bij de hand, gaat men echter op

H 'J is de direkte assistent van de Loan Officer. De werkzaamheden omvatten o.a. opvolging en beheer van Internationale kredieten in eurovaluta, alsmede de assistentie bij
moneymarket transakties. Het betreft hier een groei-funktie
niet goede vooruitzichten.
Van de kandidaten wordt verwacht dat zij een middelbare
schoolopleiding (h.b.s./v.w.0./h.a.v.0.) hebben en enige jaren bankervaring. Beheersing van de engelse en nederlandse
taal is noodzakelijk.
ref. no. 963
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pen, met op hun hoofd een krat
geplant en daarna nog een krat
van een bepaald soort bier luchtigjes in de hand. Zij lopen er
mee te wandelen of biersjouwen
hun dagelijkse werk is, maar
kijkt men wat aandachtiger toe
dan ziet men dat de betrokken
man niets van een sjouwer heeft
maar meer van iemand die zijn
leven slijt aan schrijven bv.
Op carnavalszondag ziet hij
echter kans kampioen krattensjouwer te worden zonder ook
maar te struikelen over het
kleine grut dat overeen doorschuift en dat steeds kans ziet
om op de meest onverwachte en
zeker ongewenste ogenblikken
voor de dag te komen en voor
iemands voeten te gaan lopen.
Het gebeurt zelden of nooit dat
er een flesje sneuvelt bij het
transport naar de plaats van
handeling. Wel kan het gebeuren dat er iets de flessen overkomt wanneer het feest voorbij
is. De warme zon en het genot
van de inhoud van de flessen
zijn dan daar debet aan. Dan zie
je het allemaal niet meer zo erg
meer zitten, vooral niet de

praalwagens, die zich kennelijk
wat schamen omdat zij daar zo
naakt staan te staan. En verder
lopen er dan mensen rond, die er
eigenlijk niet thuis horen en zich
wat vreemd voelen. Een stierenvechter, een clown en andere
vreemd uitgedoste schapselen
Gods. Zij kijken wat rond, vragen zich kennelijk terecht
trouwens af wat het allemaal
te betekenen heeft. Via deradio
mag men dan wel enthousiaste
verhalen horen, dat het al zo
lekker vol loopt, de werkelijkheid is anders. Je vraagt je af:
moet dit nu een optocht wor-
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ZONDAGMORGEN ZEVEN
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DRANK
WAT ONDANKS de waardevermindering en de navenante
stijging van de prijzen hetzelfde
blijft is de zicht naar drank op
carnaval. Mensen, er wordt wat
afgedronken. Het is onvoorstelbaar. En wat een gesjouw: ook
dat is onvoorstelbaar. Er zijn
jongleurs bij die lichtvoetig tussen de mensen menigte door lo-

UUR op de "nieuwe weg" naar
de Waterfabriek. Het is even
wennen na het toch wel wat
moeilijke opstaan op een heidense tijd op zondagmorgen.
Maar is men eenmaal op de Pater Euwensweg en op het ver-,
lengde daarvan dan krijg je onmiddellijk het idee, dat je aan
het dromen bent. Er staan wat

-

domino-stenen erd bekend in de

oren. Of men thuis was. En ja,
vlakbij werden de stenen geshuffeld of hoe dat mag heten
en als of het de meest normale
zaak was ging men dominoën.
Inderdaad: het .was een verrassing. Tussen "onze vrachtwagen" en een truck was er een
heel nauw gangejte uitgespaard. Daar had men met voldoende plaats om een kleine tafeltje neer te zetten en was er
voor de derde man de vierde
was de mist ingegaan eigenlijk
geen plaats. De man zat flink
met zijn rug gebogen om een
harde aanraking met de truck
en, zijn rug te voorkomen. Het
ging er nog fel aan toe. Pas om
kwart over tien hield het geluid
van de domino-stenen op. Toen
waren er belangrijker zaken aan

sterren en geen carnaval.

ER ZIJN WEINIG avonden
in het jaar dat men zoveel getimmer hoort als op de zaterdag
voor de grote carnavalsoptocht.
Het gerommel kondigt zich een
week eerder aan voor de kindercarnavalsoptocht, wanneer er
enige enthousiasten zich laten
verleiden tot overdrijving: door den?
dan al vast post te vatten langs Wat stelt dit nu in 's hemels
de betrokken route. Het eigen- naam voor? Degene die er rondlijke geweld begint vrijdaglopen krijgen er een minderavond, wanneer men normalie- waardigheidsgevoel, want hun
ter het werk laat en zich over- aantal in vergelijking met de
geeft aan van alles en nog wat; "normale mensen" is erg geals het maar geen werk is. Bij ring. Ze badden beter thuis
carnaval is men echter inder- kunnen blijven. Maar ook hier
daad wat gek en gaat men met wint de aanhouder, want om
een grote hartstocht timmeren. iets over tien uur blijkt het
Maar niet iedereen die een ha- wonder toch weer te zijn gemel hanteert mag zich timmerschied en halen de organisatoman yoelen, zo dat men regelma- ren opgelucht adem: het is weer
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voor de eindronde van
het Europese toernooi van de
bekerwinnaars. De Griekse
ploeg won in Athene met 3-0
van Goeteborg (Zwe) na de uitwedstrijd met 1-3 te hebben
verloren.

in staat zijn om in nauwe
samenwerking met de managers van de afdelingen verkoop,
service en onderdelen het bedrijf te leiden en verder uit te
bouwen. Gedacht wordt aan een "service minded" manager
°P HTS- niveau met een gedegen en liefst internationale
kennis en ervaring op dit specifieke gebied en bewezen commerciele kwaliteiten. Kennis in woord en geschrift van de
Engelse taal is een must. Kennis van de Spaanse taal een pré.
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VOLLEYBAL

vestigd op Curapao, toonaangevend in de Nederlandse Antillen op het gebied van verkoop van en
serviceverlening aan heavy equipment en diesel
motoren. Men zoekt voor spoedige indiensttreding
kontakt met kandidaten voor de funktie van:
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HAVANNA
De start van de
vijftiende wielerronde van Cuba
voor amateurs, die op 18
februari zou beginnen, is drie
dagen uitgesteld. De aanleiding
hiertoe was het uitbreken van
een varkenspest-epidemie in de
oostelijke provincie van Cuba.
Na het afslachten van de
besmette beesten moesten er
uitgebreide gezondheidsmaatregelen worden getroffen om te
voorkomen dat de pest zich zou
uitbreiden naar andere streken.
Ook de in het oosten te starten
wielerronde moest wijken. De
organisatoren
van
de
wedstrijden besloten dan ook
om het routeschema te wijzigen
en aan de westkant van het
eiland te beginnen. Sergei
Soekhoroetsjenkov uit de
Sovjet-Unie reeds winnaar in
1978 die de laatste twee jaar de
ronde van de toekomst (twee
keer) en de vredeskoers op zijn
naam bracht, is de favoriet.
Aan de ronde van Cuba nemen
ploegen uit de Sovjet-Unie,
Polen, Oost-Duitsland, Mexico
en Cuba dccl.

onze °Pdrachtgever is een gerenomeerd bedrijf ge-

.-^"X'XvX'X
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wielerronde

VAN DE KANT VAN DE
"Grupo El Globo" werd
vanmorgen een reactie gegeven
op een eerder in de Amigoe
afgedrukt commentaar over het
hele karnavals gebeuren. Er
zouden namelijk bedrijven zijn
die er financieel niet best
voorstaan maar wel een
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verhindert

"El Globo"
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LAKE PLACID
Het loopt,
praat, zingt, danst en kan zelfs
kunstrijden. "Kobot", een veelzijdige robot is de mascotte van
een frisdrankenfabrikant voor
de Olympische Winterspelen in
Lake Placid.

_______
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HOOFDSTAD
HET IS EEN ZELDZAAMHEID, dat Punda het moet afleggen als hoofdstad van Curacao om het zo te zeggen van
zijn tegenvoeter Otrobanda.
Het carnaval is dat echter wel
het geval. Een enkeling zet een
stellage op in Punda. Daar is
het dan ook zaterdagavond min
of meer uitgestorven, behoudens dan van de stoet auto's
waarvan de bestuurders met de
hunnen even gaan snuiven aan
de carnavalsgeur. Dan komt
men in Punda aan het verkeerde
adres. Er is niets te bespeuren.
Niets van activiteit en niets van
carnaval, behoudens een enkele
trailer of kleine stellage, maar
zelfs die lijken allemaal kleiner
dan wat er in Otrobanda gewrocht wordt. In Punda wordt
er dan wat gerommeld.
Meer niet. Beter is het echter
gesteld met de Penstraat. Daar
heeft men echt de sfeer te pakken van het carnaval. Daar
wordt dan ook zaterdagavond
heel hard gewerkt om wat versieringen en dat lukte soms heel
goed.

-
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barkoe

diger geworden.

teur en zeker menig aannemer
zou graag hebben dat er op het
werk ook zoveel ijver aan de dag

Nieuwe record

„^r^-en

7f.*-nstrijdige

voorbij.

Voorthuyzenweg. Menig direc-

de Sovjet-Unie. Het
"kolonialisme" van de SovjetUnie wordt door het internationale olympisch comité
getolereerd, maar aan de andere
kant is het lOC schijnheilig
genoeg om te pleiten voor een
scheidng van de sport en de
politiek, aldus Karkoc en
Strokata.

unie

le onlangs uit

wordt gelegd. Hoe dan ook:
deze activiteit heeft iets carnavals-achtigs in zich: het is maar
voor heel even bedoeld: woensdag (-morgen) wordt de zaak
weer afgebroken. Het is net als
het mensenleven: het is zo snel

MENU
HET LEVEN IS sinds het vorige carnaval inderdaad een
stuk duurder geworden. Het
was ook te merken aan de
fourage, welke meegezeuld
werd, zo dachten we. De tijd dat
er nu eens echt lekker werd uitgepakt en dat men op straat een
maaltijd serveerde in zeven tot
tien gangen met als toetje duiven toe, die tijd lijkt echt voorbij. Gedane zaken nemen geen
keer. Het menu is dus eenvou-

van

jtensenrechten

gelukt om binnen het tijdschema te blijven. Als je dan de
optocht voorbij ziet komen en je
denkt aan wat je eerder in de
morgenuren hebt gezien dan is
er inderdaad sprake van een
wonder. Wat ons betreft zelfs
een groot wonder.

tig toch ook opmerkingen hoort
welke niet erg veel op schietgebedjes lijken, ook al zijn zij erg
kort. Carnavalszaterdag echter
spant de kroon. Dan wordt
iedereen min of meer aangestoken door een kwaadaardige besmettelijke ziekte en is men zelfs
in staat tot laat in de avond
door te werken. We zagen en
hoorden het zaterdag overal op
de Roodeweg en de Eyck van

lOC schijnheilig
LAKE PLACID

trektocht en naar carnaval kijken, dan moet men zich soms
behelpen. In de meeste gevallen
wordt het dus een kwestie van
afwachten en tellen, aftellen:
nog vijf kwartier en dan moet
het beginnen, nog een uur en ga
zo maar door. Tussen een pickup en een grote vrachtwagen in
zittend klonk het geluid van de

-

soort vluchtelingen uitgenodigd
op de pickup naast ons en
mochten we op de treeplank
staande verder alles voorbij zien
trekken. En dat was heel wat e
en hetwas erg lang.

ROTTERDAM
Wielart
heeft
internationale

-

Ruud
tijdens

atletiekwedstrijden in het
Sportpaleis Ahoy te Rotterdam
het Nederlands indoorrecord
-hoogspringen verbeterd.
Wielart sprong 2 meter en 26

centimeter, één centimeter
hoger dan zijn oude record dat
hij op 6 februari van dit jaar in

■ Milaan vestigde.

AMIGOE
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General elections approaching

In Jamaica hustings
already broken out
-

Near
KINGSTON (IPS)
freezing winds, uncharacteristic
weather in this sun-soaked region, have sent Jamaicans into
a collective shiver last weeks,
but on the political front, the
heat generated by the approaching general elections is increasing in intensity. General

elections are to be held on this
Caribbean island by October.

The people are being asked to
go to to the polls to end the
existing state of "confusion"
and decide firmly on an economic path for the country, according to Prime Minister Michael
Manley whose People's National Party (PNP) has ruled Jamaica for the past eight years.
The Jamaican leader's surprise announcement has been
widely welcomed. Like sprinters
at the sound of the starting pistol, the forces of the right and
left have flung themselves with

tremendous vigour and enthu

siasm into the campaign to win
this unpredictable electorate.
Mr Maniey's party held its'
first campaign rally here
February 7th, attracting a surprisingly large crowd of enthusiastic supporters. A week afterwards in downtown Kingston, the opposition, Jamaica
Labour Party (JLP), will have
its rally to launch the beginning
of what the party leadership is
confident will be a succesfull
campaign to unseat the Manley

administration.
For its part, the small but in-

.

fluential Marxist-Leninist Workers Party of Jamaica (WPJ)
has been holding a series of rallies in rural towns explaining its
position on the economy
Everyone appears agreed on

one point: the elections will be
a crossroads for the people of
this economically troubled
island: What remains undetermined even while the race
gathers speed is the crucial
question of what the central
campaign issue, will be.
The left is clear on this score.

D.K.Duncan, the PNP's general-secretary, and a major foca*

within the party, says the elections will allow the people to
decide whether they want the
Puertorican model of economic
development advocated by the
JLP, "or the people's economy
on a non-capitalist path of
development".
This position has been adopted by all the left groups supporting the PNP in the elections. They are trying to ensure
that the focus of the electioneering will be on the International
Monetary Fund (IMF) which is
being increasingly blamed for
the perilous state of the economy.
This posture has been greeted
with great consternation by the
forces of the right. Jamaica lost
access to a 400 million US dollar
IMF loan facility after failing to
meet one of the conditions laid
down by the institution. Talks
between the government and a
team from the IMF about the
granting of a waiver to enable
the country to obtain further
draw downs from IMF funds
ended in disagreement after the
administration rejected what it
termed "unacceptable" demands.
In the face of this, the IMF
and its role in the economy has
come under increasing scrutiny
here.
But while left organisations
democratic groups, journalists
and workers in various sectors
have come out in opposition to
the IMF course, the leaders of
the JLP, and their supporters,
have expressed their support for
the IMF.
Mr Edward Seaga, the JLP
leader, said last week that the
country could not survive without the IMF assistance. And in
a series of front page editorials

adorned with coloured headlines, the "Daily Gleaner", a
consistent critic of the government, has declared that the
anti-IMF campaign must stop.
The IMF said one of the paper's angry editorials, "is the
greatest friend of Jamaica".
The extent of the differences
over this question was further

,

demonstrated on the radio last
weekend. Within the space of
two hours, four political broadcasts were beamed to the Sunday afternoon audiences of the
two national radio-stations:
from the PNP, the JLP, WPJ
and a small trotskyite group,
the Revolutionary Marxist League (RML).

The JLP's position emerged
quite clearly: the party is fighting the campaign on the basic
issue of its ability to restore
"confidence" to the economy,
and lure back foreign investors

and wealthy Jamaicans who
have migrated, and on its ability to manage the affairs of the
country better than the ruling
party.

According to party spokesman, Bruce Golding, the IMF
cannot be blamed for Jamaica's
present crisis. That blame must
fall at the feet of the PNP.
In his broadcast Mr Manley
made clear his party's opposition to the harsh demands of the
fund, repeating that acceptance
of those demands would have
led to the abandonment of many
of the government's popular social programmes.
Columnist Mark Figueroa,
writing his regular column in
the "Daily News", said the real
fear of the conservatives is
about what the alternative path
to the IMF's would mean for
:heir present status.
"These people are afraid of the
alternative because they know
that the alternative will increase
the say which the ordinary working people have in our country,

and reduce the control which

the minority have", Figueroa, a
university economist, wrote.
So the left is setting the stage
for an election in which the major political forces will be under
obligation to state their economic programmes, giving the
people the opportunity to decide
whether the IMF is an investment that forces developing
countries further into the debt
trap, or "the greatest friend" of
these countries
*».

. .

English Companion
Beetle Bailey

By Mort Walker

Prime Minister
of Grenada
criticizes US

The world in a nutshell
OTTAWA. - Trudeau swept
back into power in Canada's general elections today, barely two

months after the former Prime
Minister had announced his
intention of quitting as leader of
the Liberal Party. As Prime
Minister Joe Clark conceded
defeat after only nine months in
power, Mr Trudeau was being
hailed by cheering supporters in
Ottawa. His party won 147 of
the 282 seats in parliament,
against 101 for Mr Clark's
Progressive Conservatives
(NDP) won 33 seats, with one
seat in Quebec to be decided
later.

-

A U.N.
UNITED NATIONS.
spokesman said the United
States and Iran had accepted

the composition of the five-man
commission to investigate the
alleged crimes of the former
Shah. In Teheran the student
occupiers of the U.S. embassy
held an emergency meeting with
Ayatollah Khomeini's son, but
there was no world of the outcome. U.S; Secretary of State
Cyrus Vance held a surprise
meeting with U.N. Secretary
General Kurt Waldheim and
said he thought Mr Waldheim
would comment today a projected date for release for the 49
hostages.

-

MEXICO CITY About two
dozen leftwingers occupied the

Danish and Belgian embassies
here to press for the release of
alleged political detainees in

Mexico. Meanwhile in San
Salvador leftwingers ended
their two-week occupation of

the Spanish embassy and freed
their last two hostages.

-

Secretary
WASHINGTON
of State Cyrus Vance leaves
today on a four-nation West
European tour to discuss longterm coordination of Western
strategy in response to the
Soviet
intervention in
Afghanistan. He will visit West

Germany, Italy, France and
Britain.

-

MOSCOW
The exiled
Soviet scientist and Nobel
Prize-winner Andrei Sakharov
said in a statement that he and
his wife had been beaten when
they went to a police station in
the city of Gorky to inquire
about a friend who hadbeen detained.

—

Foreign Ministers
ROME
from the Common Market's
nine member countries meet
today in a new effort to agree on
a joint attitude towards the

Soviet
intervention
in
Afghanistan. Informed sources
said there would be no
statement on the U.S. call for a
boycott of the Summer Olympic
Games in Moscow.

,

-

PANMUMJOM KOREA
North and South {Korea opened
a fresh round of talks here
aimed at arranging the first
meeting of the two countries
Prime Ministers since the
division of theKorean peninsula
at the end of the World War

Two.

BRUSSELS — Common
Market Farm Ministers failed
to reach agreement on prices,
the Franco-British lamb dispute
or sugar production.
BELGRADE

-

Yugoslavia

and the European Common
Market (EEC) have made
progress towards an agreement
on economic cooperation in
recent weeks and could sign an
accord soon if certain questions
are resolved, Yugoslav officials
said. EEC diplomats said they
expected the agreement would
be initialed in Brussels early
next month and signed in
Belgrade shortly afterwards.

-

CALCUTTA
At least 19
people died when a motor
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launch carrying about 200
passengers capsized in Eastern

India, the Press Trust fo India
(PTI) reported today. The news
agency said 19 bodies had so feubeen recovered from the Piyali
River at Dongazora in West
Bengal state after the launch
capsized on Sunday when

scrambled

passengers

to

disembark.
DUBAI, UNITED ARAB
EMIRATES
Political debate
is raging in the United Arab
Emirates over why one of the
world's richest oil producers is
having to pay more for its petrol
at home.. The immediate cause
of concern, which also sparked a
week of street demonstrations,
was a 30 percent rise in the cost
of petrol. But questions are also
being asked why the Emirates,
which produce some 1.85
million barrels of crude oil a
day, has to import most of its
petrol. The three foreign
companies who control petrol
distribution in the six northern
Emirates said they raised prices
with official approval because of
the increasing price of crude.

-

SINGAPORE

-

Narcotics

squads here are combining with
neighbouring countries to fight
an expected flow of drugs from

the "Golden Triangle" the
biggest
opium
world's
producing area. A bumber
totalling about 800
harvest
tonnes of illicit raw opium is expected this season from the
jungle-clad border region
straddling Burma, Thailana
and Laos, according to Singapore Contral Narcotics Bureau
(CNB) officials. Opium production on the Golden Triangle
fell sharply last year because of
a severe drought but the situation has changed drastically
after good rains this season, the

--

officials said.

-

HAMILTON, BERMUDA
An Americxan who tried to
smuggle 500,000 dollars worth
of cocaine hidden in contraceptive sheaths was jailed for 10
years today. New Yorker Albert
Bigelow, 33, risked killing
himself by swallowing the
sheaths when customs men

searched him, the court was
told. He would have diedif they

1.56

had burst inside him, doctors

42.43
110.59

MIAMI BEACH, FLORIDA
Actress Olivia Hussey, star

44.34
103.60
108.97
2.26

Fraud and lack of interest

said.

— the film "Romeo and Juliet"
of

married Japanese

pop singer
today
in an
Akira Fuse here
Indian-style ceremony
conducted in Hindi. Miss
Hussey, 28, and Mr Fuse, were
showered with rise and rose
petals eight times in a ceremony

ST. GEOIIGES/CANA/SNA) t

The United States has been
criticised by the Grenadiao

prime minister Maurice BishopMr. Bishop warned of the
dangers to the world, and the
Caribbean in particular, because of what he termed: "the
aggres sieve policy of the U.S."*
Mr. Bishop spoke specifically
about western manoeuvres
designed to prevent Zimbabwe
Rhodesia from achieving true
independence, and of dangers
that a possible South African

interventionwould involve.
Informed sources quoted the
Grenadian prime minister as
having repeated his country's
support for the liberation
struggle in the Western Sahara,
and that he spoke too of the

necessary collaboration witb
Algeria in the framework of the
existing relations between nonaligned states.

-

LAKE PLACID
The
Soviet Union, twice a goB-behind, fought back tonight "#>
beat Finland 4-2 while th«
United States
outplayed
Romania 7-2 as the two team'
headed for the medals playoff'
in the Olympic ice hockey tournament. Sweden swept past
Norway 7-1 to remain tied wit* 1
the U.S. for top place in tb*
blue division and th'
Netherlands upset Poland 5-3 to
enable Finland to move past
Cananda into second spot
behind the Russians in the red
division. Canada easily ds*
feated Japan 6-0 earlier in tb«
day, but the dutch victory vii'
tually dashed their hopes of
change for the medals under the
complicated Olympic rules.
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led by Swami Muktananda,
71 -year-old advocate of medH
tation. It was the secon»
marriage for the Argentine-bofl1
Miss Hussey. Her first, to Di»°

Martin Jr, ended in drvorc*'
The Marriage was the fint ft*
Mr Fuse.
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Doubts over validity

_

With just a few weeks left before the constituent assembly
elections in Honduras, there ia
controversy raging as to the validity of holding them at all.

Archie

The conservative Honduras Na-

Walt Disney's DONALD DUCK

tional Party are the only political group who insist that the
time is right. On the other
hand, the country's liberal
party have denounced the elections as a fraud tipped heavily
in favour ofthe conservatives to
that they can take over from the
military governments who have
been ruling since 1968.
The present military junta, led
by general Policarpo Paz Garcia, are insisting they will hand
over power to whoever wins the
elections on April -21. There is
also disagreement as to the role

the constituent assembly elected in April should play. Some
claim that it has the power to
choose a president, while others
say its power is limited to the
calling of general elections. The
present government has said
that this last point of view
would lead to unnecessary expense.

HENRY

By

John

Liney

Last month the liberal party
appeared on television to denounce the electoral frauds they
consider have already been
committed. Rafael Pineda
Ponce, one of their leaders,
claimed that "even the dead and
those still in the womb have
been put on the electoral limits
so that they can vote for the
conservatives".
They also pointed to facts
such as that only one of the 18
provincial governors belongs to
their party. The other 17, nominated by the military junta, are
all conservatives. Similarly,

only 25 local councils are sympathetic to the liberal party,
whereas the remaining 257 are
run by the conservatives. These
two parties have traditionally
shared civilian governments in
the country, although the past
12 years of military rule has led
to a decline in party organisations. There is also a new party which is against holding the
elections at present. This a the
Party for Innovation and Unity
(Pinu), which draws its members largely from middle class
professional groups, although
some students and workers also
support it.
Although they have joined in
the campaigning, they agree

with the liberals that these elections are just a front to enable
the army to go on governing
through Brambilla, the leader of
the conservative party. A further party, the christian demo-

crats, have even more reason to
protest. They were disqualified
from standing in these elections
last September, when the electoral council decided they did
not comply with the necessary
requirements to beregistered as
a political party.

The christian democrats have
also denounced the pact that
the conservatives are trying to
hold elections with no opposition, and claim that the electoral council is run by the conservatives. The final problem for
the elections is the growing lack
of interest on the part of the voters. The Tribuna newspaper
complained of a lack of leaders
in the country, and said that
people were reluctant to vote
because they felt they had been
deceived by political parties and
theirpromises.

j

The International School

of Curasao (K-8)

elections in Honduras
PANAMA CITY (IPS)

.

invites applications for the following posts:

1. PRINCIPAL/TEACHER
2. SUBSTITUTE TEACHERS
Applicants should be able to speak fluent English
and
have University and/or teacher training college
background.

Please send applications together with full curricula vitae

to: The Board of Directors,

International School of Curacao,
Santa Rosastraat A 29,
Curacao, Netherlands Antilles.
Suitable applicants will be asked to attend an interview
in early March.
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BEACH MOTEL
ST MAARTEN
NETHERLANDS ANTILLES

DIRECTOR OF FOOD AND BEVERAGE
MULLET BAY BEACH HOTEL

1. College Graduate
I
2. Ten 110) years experience Food & Beverage
3. Must have experience in following:
a. Restaurant Managing
b. Catering
c. Stewarding
d. Beverage
c. Food & Beverage Control
f. Purchasing
4. Must have field similar position in Hotel at least $5 million Food
andBeverage Volume
5. Must have prior experience in at least four (4) other Hotels.
Please send resume to: Albert C. Wathey, II
Director of Personnel
I
Mullet Bey Beach Hotel
P.O. Box 309
St. Maarten
Netherlands Antilles.
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