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Nieuws in vogelvlucht
NEW YORK —VN- secretarisPc-

Jez deCuellar waarschuwdevoor het
afschrikwekkende vooruitzicht" bij

"et alledaags maken van chemische
*apens. Hij deed dit in een rapport
*aarin hij bevestigt dat Iraq en Iran
'Hebei zichonlangs daarvan hebben
bediend in de Golf- oorlog. Door de
conclusiesvan hetrapport washijda-ligvan zijn stuk gebracht. Hij deed

oproep om in het geweer te ko-
llen tegen deze wapens.

*****KHARTOUM — Krijgers van dej»rabischeBagara- stam in Sudanhebben een paar honderd kinderen
"it treinen gehaald die berooide
J'luchtelingen naar Khartoum
Wachten. Waarschijnlijk worden zij
!>U als slaven gebruikt. Het betrofonderen van deDinka- stam, tradi-
tionele vijand van de Bagara. Verle-en jaarwerd bekenddatjongeDin-
*a- vrouwen en kinderendoor deRe-
*eigat- stam tot slaaf gemaakt wa-jjen. Ook dit iseen stam welke vijan-'ig is aan deDinka's.

*****.PEKING — Bij een mijnramp in
teilongjiang, China, zijn 28 dodenBevallen, onder wie 21 vrouwen. Dit
°ödanks het verbod in China voorgouwen- arbeid in mijnen. In de
"lijnwerkten 114 mensen.

*****MOSKOU— Bij slecht weer is bij
'egrensmetMongoliëeen SU- vlieg-
"üig neergestort, waarbij 17 doden
Men. Het wasop een binnenlandse
"fansport- vlucht en vloog tegen een"ergwand.

AMSTERDAM — De dollarrea-
feerde dinsdag nauwelijks op de cij-
fers over de groei van de VS- econo-
mie met 2,3 % op jaar- basis en sloot
"P de Europese valuta- markt met
*en lichtverlies af: in Amsterdam op
1,8765 gulden tegen 1,8800 maan-
Jag. Vanmorgen ging hij iets om-
boog: 1,8805. De Dow Jonesindex in
Wall Street steeg met 8,62 punten
[Jaar 2.044,76. Het VS- groei- cijfer

ongeveer overeen met de ver-
pachtingen. De gematigde groeivan
**et le kwartaal temperde de vrees
J'oor oververhitting dereconomie en
Inname der inflatie. In het laatste
Wartaal van 87 was de groei 4,8 %.

MOSKOU — De partijleider van
'et autonome gewest Osetie in het
*üidenvan deKaukasus isontslagen
ha protesten van de bevolkingtegen
*yn beleid. Op grote schaal was ge-
protesteerd tegen de vervuilingvanhet drinkwater, wat leidde tot eentyphus- epidemie.

NEW DELHI — India heeft in de
heilige stadAmritsar derSikhsin de
Btaat Punjab, een uitgaans- verbod
afgekondigd nadat was opgeroepen
jjteen algemene staking door een

flindu- organisatie. Dit uit protest
[*gen de moorden door Sikhsop zijn
'eden.

TOKYO — De Japanse auto-ex-
"it is in het begrotings-jaar 87 datJliepop 31 maart, voor het 2eachte-
&n- volgende jaarverminderd; in
f- 87 met4,9 %tegen 3,6 % het jaaraarvoor.

*****

Cadmu bekritiseert
statuut-wijziging
hospitaal
, Willemstad — Het be-zuur van het St. Elisabeth
"°Bpitaal (Sehos) heeft weer

haar totale macht in het
getoond. Het be-

?fuur heeft het ziekenhuis-
bed gewijzigd en nu moet
jj?en nog steeds officieel be-
,cht afwachtenover dewijzi-ng die zij in de statuten ter

?«re gunste heeft aange-
Dit zegt de Curaca-

?Bche Algemene Dok & Me-!**l- bewerkers Unie (Cad-
!||tt) in haar radio- program-ma van afgelopenmaandag.
j..öeCadmuvindt het ongeloof-
-3* dat, hoewel "iedereen vindt,
F*tA. Torres enK. Monteuithet
j*Btuur van Sehos verwijderd
?!oeten worden, alleen de
J|BBchop,mgr. Ellis,vanmening

F. dat zij goede mensen zijn". De
i^schop moeter volgens devak-
r'Hd rekening mee houden, dat
l 6 ogen van alle mensen nu op
ieöi zijn gevestigd. Mgr. Ellis
v?eft namelijk gezegd, dathij
j*etondertekend heeft dat debe-
(..^ursleden voor het leven zit-

**g mogen hebben. Het is een
j hande voor de integriteit van
* bisschop, dat dit nu toch het

*eval is, aldus de Cadmu.

Interne problemen bij PDB
Minister Crestian
negeert officiële
partij standpunt

KRALENDIJK — Sedert
dinsdagavond ziet heternaar
uit dat de vorming van een
nieuwe coalitie op rege-
ringsniveau zal betekenen
dat de dreigende breuk in de
Partido Democratico Boneri-
ano definitief gaat worden.
Enkele leden onder wie de
huidige demissionair minis-
ter Franklin Crestian hebben
buiten de voorzitter van de
partij om een verklaring uit-
gegeven waarinonvoorwaar-
delijke steun wordt toege-
zegd aan de formateur van
een nieuwe landsregering.

Datzou dusbetekenen dat Bo-
naire met drie Statenzetels de
nieuwe coalitiezal steunen: twee
van de PDB en een van de UPB.
Beide politieke partijen hebben
geen bezwaar datminister Cres-
tian in het nieuwe kabinet zal
aanblijven. Zoalsbekend steltde
PDB echter alsvoorwaarde voor
de regerings- coalitie dat deze
ook vertaald moet worden in een
coalitie met de UPB op ei-
landsniveau. Dat echter werd
door partijleider Rudi Ellis van
deUPB, ronduit geweigerd.

VERGADERING
Voor dinsdagavond werd door

drie ledenvan de PDB onder wie
de eilandsraadsleden Goeloe en
Winklaar samen met minister
Crestian een partijvergadering
aangevraagd. Aangezien men
echter aan voorzitter Avelino
Cecilianietwilde ofkon medede-
len wat deagendapunten waren
weigerde Cecilia deze vergade-
ringbijeen teroepen. Toch beslo-
ten de leden, hoewel de statuten
daartoe geen ruimte bieden de
vergadering te beleggen en wel
onder voorzitterschap van vice-
voorzitterFranklin Crestian.

In deze vergadering werd be-
sloten om samen met de UPB de
nieuwe coalitie te ondersteunen
zonder dat er enige voorwaarde
werd gesteld. Uiteraard is dit
door het officiëlebestuur niet ge-
accepteerd. De verk' iring wordt
dan ook van nul en generlei
waarde geacht temeer daar het
officiële standpunt van de PDB
al geruime tijd bekend is en tij-
dens de vergadering tussen de
PDB en de UPB, evenals tijdens

de beide besprekingen met for-
mateur Maria Liberia-Peters
naar voren werd gebracht. Het
officiële standpunt is nog steeds
dat de PDB de nieuwe coalitie
niet samen met de UPB zal on-
dersteunen. Daarnaast, aldus
vernam de Amigoe uit zeer be-
trouwbare bron, zal het hande-
len van demissionair minister
Crestian aan de kaak gesteld
worden, daarbij zal tevens een
oud zeer datin departijen steeds
met de mantel der liefde bedekt
is geworden, weer actueel wor-
den. Hetbestuur zal van Cresti-
an het financiële verslag eisen
over de periode dat de PDB het
Bestuurscollege van Bonaire
vormde. Crestian heeft dat
namelijk ondanks het aandrin-
gen van het partijbestuur nim-
mer gepresenteerd.

Japanse bank
leent Caracas voor
bauxiet-project

TOKYO -Dc Japanse
overheids- bank Export- Im-
port- bank heeft een verdrag
afgesloten metdeInterameri-
kaanse Ontwikkelings- bank
BID in verband met een le-
ning van 112 miljoen dollar
welke men beschikbaar heeft
gesteld aanhet Venezolaanse
bedreijf CVG Bauxita Vene-
zuela.

Volgens het akkoord van de
Exim bank met de BID zal men
onderling informatie uitwisse-
len en ook metelkaarsamenwer-
ken met betrekking tot de kre-
dieten met het oog op de ont-
wikkeling van het bauxiet- pro-
jectin de Venezolaanse staatBo-
livar. De Exim bank gafbegin
april zijn toestemming voor de
lening aan de Venezolaanse
bauxiet- plannen tijdens het be-
zoek van depresident JaimeLu-
sinchi aan Japan.

ONTEVREDENHEID ZOEKT UITWEG
Lech Walesa voorspelt meer werkonderbrekingen

Staalproduktie in Polen
verlamd door stakingen

WARSCHAU — Meer dan twintigduizend werkne-
mersvan deLenin-staalfabrieken in Nowa Huta, in het
zuidenvan Polen, hebbenvandaaghetwerk neergelegd.
Zij stakenuitsolidariteit met een gisterenbegonnen sta-
king van collega's, dieniet alleen meer loon willen maar
ookeisen, datontslagen collega's van deverbodenvak-
hond Solidariteit weer in dienst worden genomen. Als
gevolgvan destaking ligt de staalproduktiestil, zo is uit
bronnen van de Poolse oppositie vernomen.
Nachtelijke onderhandelin-

gen tussen een zeven man sterk
stakingscomité en de directeur
van de fabriek, Eugeniusz Pus-
towka, dielid isvan het Centrale
Comité van de Communistische
partij, leverden niets op. De Le-
nin- staalfabriek biedtwerk aan
dertigduizend mensen en is op
één na het grootste industrie-
complex in Polen. Het concern
dateert uit de jaren '50 en is het
paradepaardje van de zware in-
dustriein het land.

De stakersinNowaHuta eisen
een salaris- verhoging van
12.000 zloty (dertig dollar), een
verhoging van deuurtarievenen
werkpremies. Zij vragen de di-
rectie ook een garantie, dat de
stakers nietwordenontslagen of
op een andere manier aange-

pakt, zoals in het verleden vaak
het geval is geweest. Een arbei-
derscomité voerde gisteren de
hele dag onderhandelingen met
de bedrijfsleiding.

Volgens waarnemers
weerspiegelt degolfvan arbeids-
protesten de diepe ontevreden-
heid onder de bevolking over de
begin dit jaaringevoerde prijs-
verhogingen voor levensmidde-
lenen brandstof.Die zijnveertig
tot tweehonderd procent duur-
der geworden. Om onrust te
voorkomen zouden de autoritei-
ten aleenpaarkeer aan de eisen
van actievoerders tegemoet zijn
gekomen. Vijfduizend arbeiders
van de staalfabriek StalowaWo-
la, in het zuidoosten van Polen,
kwamen verleden week donder-
dag bijeen en 'dreigden met een

staking als hun verzoek om
loonsverhoging niet zou wordeningewilligd.

DREIGEMENT
De Poolse leider, generaal

Wojciech Jaruzelski,dreigde vo-
rige maandmet afkondigingvan
de noodtoestand om het hoofd tebieden aan de situatieen het eco-
nomischhervormings- program-
ma tebeschermen. De leider van
Solidariteit, Lech Walesa, heeft
meer stakingen voorspeld.

De spanning is des te groter
omdat de oppositievoorbereidin-
gen treft om op 1 mei, op de Dag
van de Arbeid, de straat op te
gaan, terwijl de autoriteiten alhebben bekendgemaakt, dat
buiten de officiële defilés geen
demonstraties,zouden worden
toegestaan.

Maandag heeft het personeel
van het streek- vervoersbedrijf
in dePoolse steden Bydgoszcz en
Inowroclaw door middel van een

staking een loonsverhoging af-
gedwongen. Volgens een plaat-
selijke overheids- functionaris
hervatten de stakers het werk
nadat de autoriteiten hun had-
dentoegezegd het uurloonte ver-
hogen. Die stakingwas de groot-
ste sinds 1981. Evenals de actie
van maandag was destakingvan
gisteren bedoeld als protest te-
genderecente prijsverhogingen.

Hueck zegt toe:

SI-leden zeker
niet in Staten
WILLEMSTAD —De poli-

tieke partij Social Indepen-
diente, SI, zal geen eisen stel-
len wat betreft de Statenze-
tels, die eventueel bezet kun-
nen worden door SI- leden in-
dien er verschuivingen
plaatsvinden bij de vorming
van een nieuwkabinet.

Partijleider George Hueck
zei "principieel" te zijn. "We
zien geen aanleiding om die
plaatsen op te vullen", zo zei
hij.

Op devraagofdezehouding
consequenties heeft ten aan-
zien van de eisen van SI voor
meer gedeputeerden in het
Bestuurscollege, wilde Hu-
eck niet ingaan: "We willen
de vorming van eenregering
niet in deweg staan".

ACCOUNTANT EIS MINISTERS-SALARIS
Zin ’gekweekt in eigen tuin’ valt verkeerd
Benoeming Crouwel tot secretaris
Algemene Rekenkamer ingetrokken

WILLEMSTAD— De Raad
van Ministers heeft de aan-
stelling van R.C. Crouwel als
secretaris van de Algemene
Rekenkamer van de Neder-
landse Antillen ingetrokken.
Dit naaraanleiding van de ei-
sen, die Crouwel heeft ge-
steld,nadat desollicitatiewas
afgerond en als gevolg van
een brief van devoorzitter en
de waarnemend secretaris
van deAntilliaanse Rekenka-
mer aan deRaad van Minis-
ters.

Voorzitter F.H. Breedijkheeft
in een briefaan de ministervan
Financiën zijn advies om de be-
noeming van Crouwel ongedaan
temaken, als volgt omkleed:— "In de loop van de diverse
gesprekken die met de heer
Crouwel zijn gevoerd, is hem on-
dermeermedegedeeld welk sala-
ris hij kan verwachten en is dit
verder nooiteen puntvan discus-
sie geweest".

—"Pas nadat deRaad van Mi-

nisters bericht heeft gestuurd
dat hij in dienst genomen kan
worden, deeltde heerCrouwel de
Kamer op 12 maart 1988 mede
dathij zijnsollicitatie wil intrek-
ken, tenzij deKamer aan een
aantal financiële eisentegemoet
komt, welke eisenneerkomen op
ruwweg 20procent meersalaris,
waardoorhij ongeveer gelijk zou
komen aan een ministers- sa-
laris".— "Heden (21 maart 1988;
red.) heeft de Kamer een copie
van een brief ontvangen van be-
trokkene aan het ministerievan
Financiën te Den Haag, geda-
teerd 14 maart 1988 (dus twee
dagen na debriefaan deKamer)
waarinhij integenstelling tot de
'briefaan deKamer, stelt dat hij
voornemens is zijn sollicitatie
gestand te doen en af te reizen
naar Curacao. Tevens noemt de
heer Crouwel in de betreffende
brief van 14 maart 1988 als in-
gangsdatum 1 juni 1988 welke
datumniet overeenkomtmet de

gemaakte afspraken".
De Algemene Rekenkamer

van de Nederlandse Antillen,
vraagt zich tenslotte af wat
Crouwel bedoelt met de voor-
laatste alinea van zijn brief aan
het ministerie van Financiën in
Den Haag. Crouwel schreef
daarin: "Ookin mijngevalkan ik
mijvoorstellen, zo anderemidde-
len falen, datFinanciën het van
belang vindt een register- ac-
countant 'gekweekt in eigen
tuin' op de post van secretaris
van de Algemene Rekenkamer
te hebben".

Vooral deze alinea heeftbij de
Rekenkamer van de Neder-
landse Antillen 'kwaad bloed'
gezet. Al jarenlangwerd vanuit
de Tweede Kamer getracht een
vertegenwoordiger van de Ne-
derlandse Rekenkamer ge-
plaatst te krijgen bij deReken-
kamer van de Antillen. Dit on-
dermeer om de uitgaven in het
kader van de Meerjaren- plan-
nen te kunnen controleren. De

Antiiiiaanse Rekenkamer was
daarop tegen, omdat dit gezien
werd alseen 'tekenvan wantrou-wen. De Statengaven deAntilli-
aanse Rekenkamer daarin
gelijk.

Ontvluchte bankrovers
in Mexico

nog niet gevonden
MEXICOSTAD- Tiental-

len verdachten zijn aange-
houden in verband met dere-
cente bank- overval en ont-
vluchting van de daders in
Mexico.Daarbij vielen doden
en werden 42 mensen gegij-
zeld.

De daders van deze overval
waarbijvier dodenvielenenvijf-
tien gewonden konden met ge-
pantserde auto's hun heenweg
zoeken waarbij zij twee Rode
kruis-werkers als hungijzelaars
meenamen.De auto'sen degijze-
laars liet men op een gegeven
ogenblik achter toen men zich
veilig voelde. Een week na de
ontvluchting van de daders is
geenvan hennogopgespoord. De
rovers zouden met zon 56 mil-
joen dollar er vandoor zijn ge-
gaan.

WENEN — De 7 landenbuiten de
OPEC welke methetPrijs- comitéin
Wenenoverlegdenover het stabilise-.
ren van de olieprijswillen hun olie-
productie in juni met 5% verminde-
ren, alsde Opec- landenhetookdoen.
Men vervolgt hetoverleg plegenmet
de Opec. De olie- marktnam dinsdag
een afwachtende houding aan. De
prijzen veranderden nagenoeg niet.
Texacozaghetnetto-resultaat inhet
le kwartaal van 88 verdubbelen in
vergelijkingmet 87. De omzet steeg
van 8,5 tot 8,7 miljard dollar, de
winst peraandeel van 47 dollarcent
naar 1 dollar.

’SPION’
Toch besliste de regering, dat

er iemand van de Nederlandse
Rekenkamer hierzouworden ge-
plaatst. Er kwam een sollicita-
tie- procedure tot stand, met als
resultaat datCrouwel zou wor-
denaangenomen. Gezien de hou-
ding en de gedachten- gang van
Crouwel is diebenoemingnuvan
debaan.

In politieke kringen spreekt
men met grote verbazingover de
houding van Crouwel: "Stelt u
zich voor, dat iemand met een
dergelijke mentaliteit hier was
benoemd. Hij zou zich gedragen
hebben als eenregelrechte spion
voor het ministerie van Finan-
ciën in Nederland", zo werd ge-
zegd.

Refineria breidt sterk uit

WILLEMSTAD - Gisteren
werden twee zeewater- distilleer-
dersvanRefineria diKorsouoffi-cieel in gebruik genomen.Direc-
teurvandelsla, GA.Archila,ge-
zaghebber Ronald Casseres en
pre ■■■■issaris Ray-
mond Bentoera knipten het lint
door. Daarna volgde een inspec-
tie van de water- zuiverings- in-
stallaties op hetIsla- terrein.

Foto: gedeputeerde Bentoera,
gezaghebber Casseres en enige
Isla- werknemers.

» O Korsou-Aruba \
f amztercfam/tore i
f simplementeemihó \

WILLEMSTAD-Bij de op-
levering van de nieuwe water- en
elektriciteits- installaties aan
Refineria diKorsou overhandig-
depresident- commissaris en ge-
deputeerde Raymond Bentoera
een schilderij aan directeurGA.
Archila van de Isla. Directeur
Archila overhandigde op zijn
beurt twee boeken overVenezuela
aan de gedeputeerde.

Foto: vlnr. GA. Archila enR.
Bentoera.



Mensen
Bij de ALM werden de diploma's
uitgereikt aan de cursisten die
de purseropleiding met goed ge-
volg hebben doorlopen. De vier
nieuwepursers gingenop de foto
met directie- leden van de ALM
en hun instructrice. De geslaag-
den zijn de dames S. Daou- Feli-
da, A. Whyte- de Gouveia, M.
Barby en de heerF. Pauletta.

Vandaag viert het huis van
Oranje de 21ste verjaardag van
KROONPRINS Willem Alex-
ander.De prins studeertmomen-
teel aan de universiteit in Lei-
den. Prins Claus en koningin
Beatrix hebben pas geleden een
bezoek gebracht aan de universi-
teit van Milaan alwaar prins
WillemAlexanderzijn studiezal
voortzetten.

De Chinezen zouden meer AAR-
DAPPELEN moeten gaan eten,
dierijker zijn aan vitamine en
aminozuren dan rijst ofmeel, zo
vindt de Chinese geneticus Vi
Fan. De professor wijst er ineen
krante- artikel op datChina we-
liswaar het grootste aardappel-
areaal, 6.7 miljoen hectare, ter
wereld heeft, maar dat de

opbrengst maareenderdeofzelfs
kleiner is dan in industrie- lan-
den. Vi Fan pleit voor introduc-
tie van moderne productie-
technieken, die door zijn insti-
tuut zijn ontwikkeld om de aar-
dappel productie tevergroten tot
225 miljoen ton in het jaar2000.
Zijn suggestie houdt verband
met de oproepdie deChinese par-
tijleider Zhao onlangs deed aan
debevolking om mindergraan te
eten. De Chinese graan-produc-
tie isimmersgestagneerd tot400
miljoen ton per jaar, waardoor
het steeds moeilijker wordt om
het toenemend aantalmonden te
voeden.

In de vergaderzaal van het
hoofdkantoor van de ALM werd
de insigne uitgereikt aan 8 nieu-
we cabine- personeelsleden. De
nieuwe stewards en stewardes-
sen gingen samen met direktie
personeelsleden en instrukteurs
van de ALM op de foto. De ge-
slaagden zijn vlnr: de dames V.
de Marchena, J. Minguel, V. Ar-
velo en A. van Thijs; deheren H.
Sluis, R. Martinez, G. Sanchezen
P. Gomez.

Een agentschap inFrankfurtdat
BABY'S verkoopt aan Westduit-
se echtparen die geen kinderen
hebben, isop lastvan de gemeen-
telijke overheid gesloten.
Woordvoerder Skipis zei dathet
agentschap, dat maximaal
45.000 mark vraagt voor baby's,
een beledigingvoor de menselij-
ke waardigheid vormt. Het
agentschap verkoopt baby's uit
de derde wereld voor 15.000
mark aan Westduitse ouders.De
oprichter, graaf Rainer Adel-
mann, zei dat hij niet van plan
was de werkzaamheden van het
agentschap, dattotnu toe een te-
huis voor 40 kinderen heeft ge-
vonden, tebeëindigen.Skipis zei
dat het agentschap zou worden
beboet als hetbleefwerken.

De van MOORD verdachte Ame-
rikaanse militairCS. wil in Ne-
derland berecht wordenvoor zijn
misdrijf. Om een dreigende dood-
strafin zijn land te ontlopen ver-
zocht hij de president van de
rechtbank inDen Haag destaat
teverbieden hem over te dragen

aan deAmerikaanse justitie.De
als sergeant van de luchtmacht
in Soesterberg gelegerde mili-
tair heeft bekend zijn 30- jarige
vrouw te hebben omgebracht.
Haar lichaam werd in maart in
stukken gesneden door enige
wandelaars gevonden. De Ame-
rikaanse militair valt onder de
rechtsmacht in de VS. Hoewel
het misdrijf in Nederland is ge-
pleegd en de man in een Neder-
landse gevangenis zit, weigert
de Amerikaanse justitie af te
zien van vervolging. De Neder-
landse staats- secretarisvan jus-
titie weigert op haar beurt een
verzoek daartoein te dienen. Zij
vindt dat S. in Amerika veroor-
deeldmoet worden.

Er dreigen in Nederland teveel
opvangplaatsen voor ASIEL-
ZOEKERS te komen. Met name
in decentra is momenteel zoveel
plaats, datde doorstromingnaar
degemeentelijke plaatsen in het
gehele land gefrustreerd kan
worden. Zo meldt de vereniging
vluchtelingen- werk in Den
Haag. Er zouden zeker geen
centra meer bij moeten komen,
vindt de vereniging. Volgens
haar komt er in de nabije toe-
koms nog een aantalcentrale op-
vangplaatsen vrij terwijler nu al
een onderbezetting is. Uit econo-
misch oogpunt zal deregering in
detoekomstgeneigd zijnmensen
langer dan noodzakelijk in de
centra te laten zitten, in plaats
van hen door te laten stromen
naar de gemeenten zoals debe-
doeling is, vreest de vereniging.
Tot nu toe is daar nog niets van
gebleken. Verheugd toonde de
vereniging zich over de recente
uitspraak van deraad van state
waarin deze volgens de
woordvoerder het verschil tus-
sen a- en b- status voor vluchte-
lingen heeft afgeschaft. Momen-
teel krijgen a- vluchtelingen
meerfaciliteiten danmensen die
hierworden gedoogden dusdefa-
status hebben. Dat zal nu ver-
anderen, aldus vluchtelingen-
werk.

J|C 2(C SJE

ROME — Alle grapefruits moeten
uitdeRomeinse winkelsverdwijnen
omdat er vruchten zijn aangetroffen
diemetvergifwaren ingespoten.Het
is waarschijnlijkeen tegen Israel ge-
richte actie.

WEST BERLIJN — Een VS- le-
gertrein op weg naar West Berlijn
ontspoorde dinsdagavondtoen een
bom ontplofte welke op de rails was
gemonteerd. De Westduitse machi-
nist op de trein was de enige die ge-
wondraakte.

*****
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Heer Bommel en het wroeg-wezen doorMartenToonder

1583—De heerDickerdackwistezichvermoeid hetvoorhoofd
af. "Wat betekent dit toch allemaal?" vroeg hij klagelijk. "In-
braak engeweldpleging in mijn vloer; middenindenacht. Wat
willen jullietoch van me?"

"Ikwil uhelpen", zei heerBommel sussend, "heel gewoon".
"Enik zorg, dathetnietbijpraatjesblijft!" voegde hetwroeg-

wezen er aan toe. "Hij wil helpen. Goed. Maar dan niet
wachten. Nu! Maak hemhoofdklerk,burgemeester en laathem
aan degang gaan!"

"Oef, mompelde deheer Dickerdack, "ditheb ik nog nooit
meegemaakt.De tijden worden steeds onrustiger. Maar goed.
Kom morgen maarlangs, Bommel, als je met alle geweld wilt

helpen, zal ik je een aanstelling geven als plaatsvervangend
hoofdklerk ten stadhuize, onbezoldigend natuurlijk!"

"Morgen?" kreet hetwroeg-wezen. "Geefhemnüdieaanstel-
ling". Hij dook onder devloer enkwam meteen daaropweerte
voorschijn met een stuk papier in dehand.

"Hier!"kraste hij. "Een Formulier tothetAanstellen van On-
bezoldigend Overheidspersoneel met Recht op Pensioen en
bijbehorende Medaille! Vul maar in, dankan hij aan de slag".

De heer Dickerdack klom uitgeput uit zijn bed en gehoor-
zaamde. En ophet mement, dathij heerBommel zijn aanstel-
ling overreikte, sloot de vloerbedekking zich weer geruisloos
boven de wildekuif van hetkoboldje.

BIOSCOPEN
GOLDENDRIVE-IN
21.00 uur Suspect (’.5,- p.p.).

AGENDA
CURAÇAO

NACHTDIENSTARTSEN: Patiënten valj I
artsenvan Bandabao (3e distrikt) kunn«| L
spoedgevallen telefoon 641658 belled'^
dan het antwoordapparaat afluisteren.
De"patiënten van de andere medische» j
trikten kunnen voor spoedgevalled1 \
artsenpraktijkvan hun eigen huisartsbel'j 9a.;
het antwoordapparaat zal dan mededal
wie de dienstdoende arts is. ,fc'THORAX CENTER (Jan NoorduynW
naast UNA,tel.: 85544): openingstijden»

_
maandag t/m vrijdag van 08.00-17.00uj jj
op zon- en feestdagen alsmede op werW l
gen na 17.00uur voor spoedgevallenf **85917. $pi
WIT GELE KRUIS PRINSES MA.RGF*»-(wijkverpleging): Kantoor Santa Maria A £tel.: 82947/81078; geopendvan maand*r
t/m vrijdag van 07.00-17.00 uur; zatewFl
de gehele daggesloten; na 17.00uurku*'
dezustervan dewacht bellen:zuster Cijdl*
tel.: 79721, pageboy027-360.

KLEUTERBUREAU: 14.00-16.00uur alle* H
volgens afspraak. il

,tfZUIGELINGENBUREAU: maandagmidwß
van 12.30-15.30uur; donderdagmiddag"*
07.15-10.30 uur; alleen volgens afspraak *..... |)
NEUTRALE WIJKVERPLEGING (vojj.
heen Wijkverpleging Curagao): KantojL
Scharlooweg 110, tel.: 612040; geopeJJ"
van maandagt/m vrijdag van 07.00-18^,uur; de wacht heeft zuster Pietersz, W'
671147. 1

GEZINSVERZORGING (Kwido pa Farniaj |
geopend van maandag t/m vrijdag V
07.00-12.30/13.30-17.00 uur, kantoor S»
Maria 17, tel.: 80222.

DIERENARTS: Veterinaire Dienst, Pare*
tel.: 614000.

DIERENASIEL: dagelijks geopend Vj|
08.00-12.00/14.00-18.00 uur; ópzaten»
van 08.00-13.00/14.00-18.00 uur, t*
54300.

BOTICA BANDABAO: dagelijks geope^
van 08.00-19.00 uur.

BOTICA'S (nachtdienst)
Otrobanda
de Goede Hoop, JanNoorduynweg 15, »■■
82857.
Punda
del Pueblo, Sha Caprileskade 7-A, tel-
-612444/612555.

DIVERSEN
ANTILLIAANSE GNOSTISCHE BEWE-
GING
Brievengat: iedere maandag- e'
woensdagavond om 19.30 uur te Jirajar*
weg 8, Centrum Dcvi Kundalini.
iedere woensdag- en vrijdagavond off
19.30 uur te Openbare Basisschol'
Brievengat.
Bandabao: iedere donderdagavond of
19.30 uur gebouwCredit Union San PeóV-
Kanga: iedere woensdag- en zaterdag*
vond om 19.30 uur te Centrum Abraxa&
achterKooyman.
SantaRosa: iedere maandag-en zaterda-
gavond om 19.30uur te Aloëstraat 12.

DONDERDAG
DIVERSEN
TENTOONSTELLING
CURACAOSCH MUSEUM (Van Leeuwen-
hoekstraat z/n): openingstijden dinsdag
t/ mzaterdagvan 09.00-12.00/14.00-17.00
uur; zondag van 10.00-16.00uur; maarïdaj!
gesloten.
t/m 2 mei 1988expositie van olieverfwef'
ken en aquarellen van Ria Houwen.

GALLERY EIGHTY-SIX (Bloksteeg, P"n'
da): dagelijks geopend van 09.00-12.00'
14.30-17.30uur.
t/m 7 mei 1988expositie van olieverfwek-
envan Pierde Jongen Betty Kuyper.

AKADEMIA Dl ARTE (tot 4 mei 1988);
dinsdag, woensdag en donderdag van
08.00-12.00/19.00-22.00 uur gelegenheid
tot bezichtiging van expositie van werkej
van acht Venezolaanse kunstschilders u*
Coro - Roodeweg.

TELECURAÇAO

WOENSDAG: 16.00 Record music &
Teletekst; 16.30 Ora pa mucha; 17.00
Rintstones; 17.30Kwis met Tant Irma;
18.00 Journey to the Himalaya; 18.30
Mira i Skucha; 18.45 Informe deportivo
met Hector Rosario; 19.00Leu fo'i kas
met Robby Schouten; 20.00 Notisiero
Tele-8; 21.00Falcon Crest; 22.00Wega
di Number Kórsou; 22.10 Planeta 3;
23.00 Sluiting.

DONDERDAG: 16.00 Record music &
Teletekst; 16.30 Ora pa mucha; 17.00
Thundercats; 17.30 The Yearlin; 18.00
Science and Technology Week; 18.30
Purbakukeshi; 18.40Informedeportivo 'met Hector Rosario; 19.00 Rikesa Uni-
veralmetMavisAlbertina; 20.00Notisie-
ro Tele-8; 21.00RVD ta informe; 21.30
It's a living; 22.00Wega di NumberKór-
sou; 22.10 Aktividat met Hubert
Hoogvliet; 23.00Slutting.
(wijzigingen voorbehouden)

t****

TOERISTENSCHEPEN
08.00-17.00uur 'Royal Princes" -S.J.
14.00-24.00uur 'Fairwind' - S.J.
08.30-02.00 uur 'Canberra.

'^^^ -sa», *&&_______________. 111
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DAT WAS GEWELDIG,
al die blijken van belangstelling en appreciatie

bij de officiële opening van ons

DOUWE ZALM CENTER
Ook namens alle bedrijven die in het Douwe Zalm
Center gevestigd zijn, t.w.

CACSS N.V.
VMF-SYSTEMS CURACAO INC.

CARVIFACN.V.
ALL IN ONE SERVICES N.V.

RIC CREATIVITY
PHOTO ART STUDIO

FLASH 2000
LIME PARTY SERVICES

SILI 'OUET DESIGN STUDIO N.V.
RUMAR REALTY, RUMAR DESIGN &

BOUWGROEP 87
PRODAN N.V.

PUBLISIDAT ANTIANO N.V.

MASHA MASHA DANKI.

RUDY PLAATE

Wega di Number
Kòrsou

HENRY By Dick Hodgins

REDEYE By Gordon Bess

BEETLE BAILEY By Mort Walker

BONER’S ARK By Addison & Frank Johnson
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VANMIDDAG GESPREKKEN DRIE GROOTSTE POLITIEKE PARTIJEN
Liberia-Peters als formateur ’vastgeketend’
f WILLEMSTAD— Vannu
P&g hebben de drie grootste
Mitieke partijen, MAN, DPp PNP, een gesprek gehad
letformateur MariaLiberia-
eters. De partij van de for-
mateur kwam als laatste aan
k beurt. Vanmorgen zei de
*cretaris- generaal van deNP, drs Rufus McWilliam

; Seen idee' te hebben welkeINppen Liberia- Peters nu
j*Ugaan ondernemen.
i "Indien alle partijen op hun"repen blijven staan, zie ik de

duister in, dan wordt het*ht moeilijk", aldus McWilli-
Jta.Hij zeihet geen eerlijkezaak
* vinden, dat momenteel de
■WP als zondebok wordt be-
bouwd: "Wij hebben geen pro-
blemen met deFOL. Wij hebben
teen problemen met deMAN óftoet de DP. Waar we wel proble-

men meehebben, is: metdeMAN
én de DP samen. En daarvoor
moet toch begrip bestaan? Er is
teveel gebeurd de laatste tijdom
nutezeggen: we hebbenvertrou-
wen in die twee partijen samen.
Met één van diepartijenkunnen
we echttot zaken komen".

’FOUTEN’
Bijzonder fel reageerde

McWilliam op de berichten als
zou Liberia-Peters tijdens defor-
matie- periode 'fouten' hebben
gemaakt. Zo wordt door leiders
van andere politiekepartijen ge-
steld, datLiberia- Peters de gou-
verneur min ofmeer onder druk
had gezet toen zij voor de eerste
maal wereldkundig maakte, dat
de gouverneur haar antwoord
zou geven, nadat zij eenregering
zónder tweederde meerderheid
voor elkaar had. De gouverneur

gafdagen later paszijndefinitie-
ve visie.

McWilliam daarover: "Degou-
verneur had tegen mevrouw Li-
beria gezegd, op een vrijdag, dat
hij haar antwoord zou geven.
Toen heeft hij haar opgebeld en
gezegd: komt u morgenmiddag,
's zaterdags, om drie uur bij mij
langs, want ik wil eerst 's mor-
gens nog met Staten- voorzitter
Bikker en metpremier Martina
spreken".

"Na dat aanvullende gesprek,
waarvoor de gouverneur rede-
nen had, heeft hij zijn antwoord
uitgesteld totmaandag.Er isdus
geen sprake van, dat mevrouw
Liberia de gouverneur onder
druk heeft gezet. Er was sprake
van een tussen- fase", aldus
McWilliam.

Volgens McWilliam kan de
gouverneur eigenlijk niet an-
deis doen dan de 'smalle basis'
van een nieuwe regering ac-
cepteren: "Wie dan ookwordt ge-
confronteerd met dezelfde pro-
blemen. Er is alleen een oplos-
sing mogelijk — een tweederde
meerderheid in de Staten dus—als MAN en DP elkaar loslaten.Maarlaten wewel wezen: defor-
mateur is er toch in geslaagd om
een meerderheid te creëren. De
meerderheid geldttochineen de-
mocratie. Nergens staat ge-
schreven, dat een meerderheid
pasbereikt wordtbij tweederde".

McWilliam zei te verwachten,
dat tegen het komende, lange
weekeinde aan "een goed over-
zicht zal bestaan van de situa-
tie". Hij meent, dat er dan een
duidelijk beeld zal zijn van "de
dingen die gaan gebeuren".

Binnen de PNP vraagt men
zich wel af, waarom de gouver-
neur in dezecrisis-situatiedepo-
litiek leidervan de partij, Maria
Liberia- Peters, tot formateur
heeftbenoemd. MetnameRicar-
do Isebia, Eilandsraadslid voor
dePNP, heeft daaroverzijn ver-
bazinguitgesproken. "In een cri-
sis- situatie in Nederland be-
noemt dekoningin nooit depoli-
tiek leider van een partij tot for-
mateur. Altijd een exponent van
de grootstepartij, zoalsprofessor
Steenkamp ofDe GalanofdrsDe
Koning", zo zei Isebia.

VASTGEKETEND
Hij is van mening, dat indien

dat in de Antilliaanse situatie
was gebeurd — "bijvoorbeeld
Gilbert dePaula of McWilliam"
—, deformatie "zekeranderszou
zijn gelopen". Volgens Isebia, en

volgens anderePNP- prominen-
ten "zat Liberia nu helemaal
vast. Ze was vastgeketend", al-
dus Isebia.

Het probleem voor de PNP-
leidster was, volgens Isebia, dat
zij "iets boven de eigen partij
moest gaan staan, maar dat zij
door de andere partijen toch
constant gezien werd alspolitiek
leider.Er is hiermeeeen enorme
schade berokkend aandepolitie-
ke persoonlijkheid van Liberia".

Had Liberia- Peters de
opdracht nietkunnen weigeren?

Isebia: "Toen zij de opdracht
nog in overweging had, werd al
via deradio en televisie bekend
gemaakt, dat de gouverneur
haar de opdracht had verstrekt.
Indien zij geweigerd zouhebben,
danzouden politieke tegenstan-
ders hebben gezegd, datzij inca-
pabel wasof laf.Dat hebjeopzon

klein eilandalsCuragao. Hier is
een formatie nog moeilijker dan
in een groot land".

Isebia ziet de situatie nu als
een "grote impasse, waar moei-
lijkuit is tekomen".

INFORMATEUR
Ookanderepolitici stellen, dat

het wel het voorrecht is van de
gouverneurom directeenforma-
teur te benoemen, maar datzij
ook liever hadden gezien, dater
eerst een informateur was aan-
gesteld. "Meestal komt er eerst
een informateur. Die bereidt de
weg voor en dankomt er een for-
mateur, diehetkarwei afmaakt.
Dit is beslist eennovum geweest.
Maar nogmaals: de gouverneur
mag dat doen, zonder aan ie-
mandverantwoording te hoeven
afleggen", zo werd in politieke
kringen gezegd.

NEDERLANDS BLAD NOEMDE HEM ’LADENLICHTER’
’De krant zal met bewijzen moeten komen’
Hueck overweegt rechtszaak
te beginnen tegen Het Parool

WILLEMSTAD—GeorgeHueck, leidervan depolitie-
ke partij Social Independiente, SI,zal vermoedelijk een
Rechtszaak beginnen tegen hetNederlandseavondblad
ttet Parool en tegen de schrijvervan een artikel in dat
Wad, Frans Peeters.De Amigoeberichttegisteren al, dat
■baandag in deNederlandsekrant een artikelverscheen
ttnder dekop 'Gaan deAntillen doormodderenmetzulke
Corrupte figuren?' Met 'zulke corrupte figuren' werden
öueck en Claude Wathey, leider van de Democratische
[artij op SintMaarten, bedoeld.Hueck werd in het arti-
kel een 'ladenlichter' genoemd.Volgens VanDale bete-kent dat woord: "iemand die de inhoud van toonbank-aden steelt".. De SI- leider noemde de in-Joud van het artikel "zeer bele-
ggend".Hij zei, dathij inoverleg
"iet vrienden bestudeert wat hij
Secies gaat ondernemen tegen

i feeters en tegen Het Parool.
één ding weet ik zeker.

*»et blad zal toch wel enigerecti-''caties moeten plaatsen, want
Jüidelijk is dat diekrant deklok
**eeft horen luiden, maar niet
""eet waar deklepel hangt. Er
Haan pertinente onjuistheden

Hueck doelt hiermee onder-meer op de passage, waarin ver-
geld staat, dathij twee jaargele-
jjendoor dePNP werdgeroyeerd.
!*üeck: "ledereen, dieeen beetje

's ingevoerd in de AntilliaanseNitiek weet datdatnietwaar is.

'* ben er samen met Monteren*°g een stuk oftien anderen uit-
stapt. Wij hebben zelfbedankt
°or de eer. We hebben toen ge-
*gd: Laat hetvolk beslissen".

TWEE ZETELS■ "Nou", vervolgde Hueck, "enJetvolk heeft beslist. Precies 53
j*genlater, op 10april 1987 wer-
en twee vertegenwoordigers

van SI in de Eilandsraad geko-
zen. Met 6993 stemmen. Twee
volle zetels".

HetParool schreefin het arti-
kel ook, dathet 'royement' ge-
beurde "nadat Hueck een
contract van 40 miljoen Antilli-
aanse gulden had ondertekend
namens zijn medeleden van het
Bestuurscollege, maar zonder
hun kennis of goedkeuring. Het
contract is uiteindelijk door het
Antilliaanse Gerechtshof ont-
bonden".

Reactie van Hueck: "Dat was
een onderdeel van dehele'tanki-
gate' affaire, waarvan iedereen
alles af schijnt te weten. Maar
liefst vier gedeputeerden had-

den het contract indertijd goed-
gekeurd".

Ook depassage inhet dagblad,
waarin wordt geschreven: "Bei-
den (Hueck en Wathey; red.)
hebben, als hetgaat om vermen-
ging van staatskas en persoon-
lijk conto, een naam op te hou-
den", heeft Hueck zeer gegriefd.
De SI- leider: "Dat zal het
dagbladofmijnheerPeeters toch
moeten kunnen bewijzen".

’CONNECTION’
Waaraan denkt Hueck dat hij

defelle aanval in diekrant heeft
te danken?

Hueck: "Ik ben ook wat speur-
werkbegonnen. Samen metmijn
vrienden in Nederland. Er moet
een soort 'connection' bestaan
vanuit de Antillen naar Neder-
land toe om mijnnaam te bezoe-
delen. Zeer vreemd vind ik ook,
dat maandagmiddag de gouver-

neur een hernieuwde opdracht
heeft gegeven aan formateur Li-
beria- Peters en dat die her-
nieuwde opdracht dezelfde dag
al in diekrant staat, terwijl het
daar toch zes uur later is. Een
gangvan zaken waar wij met znallen over moeten nadenken".

Kijk, als iemand iets tegen
mij heeft, vooral als iemandechte bewijzen tegen mij heeft
dat ik mijzelf heb verrijkt, laat
die man of vrouw dan naar het
Openbaar Ministerie stappen.
Toon moed. Begin een zaak. Dan
vechten we het uit voor derechter. Dan weet ik ook wiewat
tegen mijheeft.Maaropdezewij-
ze iets tegen mij doen, datnoem
ik laf. Ik strijd ook altijd met
openvizier".

De SI- leider zei dat twee din-
genniet door elkaarmoetenwor-
den gehaald: hetgeen over zijn
persoon en over Wathey is ge-
schreven en de kansen van de
Nederlandse Antillen op extra
hulp. "Die extra hulp, zeggen de
door die krant geïnterviewde
Kamerleden, is afhankelijk van
de wijze waarop de Antilliaanse
begroting in evenwichtwordt ge-
bracht. Daar hebben Hueck en
Wathey nietsmee te maken".

Simon Bolivar
Groep 7 bestaat
35 jaar
WILLEMSTAD—Depadvin-

?ersgroep Simon Bolivar Groep
Uherdenktditjaarhaar35-jarig
??Btaan. In hetkader van dit ju-
'leum worden er verschillende

en festiviteiten ge-
0,-ganiseerd. Het hoogtepunt zal
?P 24 julizijn wanneer de groep

verjaardag viert. Vooraan-bande zaterdag 30 april is er
'°or de Groep 7 een minikennis
jteorganiseerd, met leuke spel-
djes en mooieprijzen. De 'mini-
6ria' vindt plaats op het terrein
t *n het clubhuis op Plan-
'ersrust, achter JPF. Aanvang
*ü de feria is om tien uur's mor-

alsen hetpubliek istotvieruur
8 Middags welkom.

Simadan
Barber

jWillemstad — Op zater-
j?B30april vindter opBarber de
v.aflijkse simadanoptocht en -J_ering plaats. De stoet zal om
?ee uur 's middags vertrekken

vlt Hoffie Apostel en zich bege-
eft naardemarktvanBarber al-
j

a&r tottien uur 's avonds wordt
Jjorgefeest.Verschillende dans-jeMuziekgroepen zullenaan dit
v est hun medewerking verle-venenvoor de liefhebbersiser de
Y°»gende dag een 'katerfeestje.

"tor beide dagen is de toegang

Dutch Schrier:

Lokale
interesse
Seaquarium
WILLEMSTAD — Dutch

Schrier van het Seaquarium
blijft voorlopig nog op Cura-
cao. De onderhandelingen
over de verkoop van het pro-
ject met de Nederlandse za-
kenman Tom Jansen zijn af-
gebroken. "Er bestaat nu de
kans, dat lokale zakenmen-
sen het Seaquarium zullen
overnemen. Daarovervinden
momenteel gesprekken
plaats", zo zei Schrier.

Indien de uitbreidings- plan-
nen verwezenlijkt worden, wil
Schrier vooralsnog blijven "als
directeurvan de bouw poot van
het bedrijf. In elk geval wil hij
een andere directeur hebben.
Deze week verwacht hij iemand
uit Nederland, "die kans maakt
op een managers- functie".

Schrier zei, dat de onderhan-
delingen met Jansen zijn ge-
staakt, omdat het gevaar be-
stond, dat indien het slecht zou
gaan met dezaken van Jansenin
Nederland, het Seaquarium
"meegesleurd" zou worden.

VóórdatSchrier eventueeleen
andere directeurs- functie aan-
vaardt, wil hij eerst wekenlang
"over dewereldreizen om debat-
terij op te laden. Ik wil nieuwe
ideeën op doen, om die later te
kunnen realiseren, misschien
wel hier".

Bijstand
WILLEMSTAD —De Eilands

Ontvanger van het Eilandge-
bied Curagao maakt bekend dat
per 27 april 1988 de datumvoor
understands- uitkeringing zal
worden bepaald op grond van de
geboorte data van desbetreffen-
de uitkerings- gerechtigde. Op
27 april zullen bij alle filialen
van deEilands- ontvanger jaaro-
verzichten worden uitgedeeld
waarop de gerechtigden aan de
hand van hun inschrijvings-
nummer kunnen zien op welke
dagen hun uitkering wordt uit-
betaald. Menkan op een eenvou-
digewijzede 'uitbetaalkalender'
steedsraadplegen.

KOPAB roept
supporters op
WILLEMSTAD —Sport- ver-

enigingKOPAB, roept al haar
supporters op om haar softball
ploeg 'The Birds' te komen aan-
moedigen tijdens deplayoffwed-
strijden die gespeeld moeten
worden tegen de kampioen van
deB- klasse. TheBirds eindigde
in de A- klasse competitie als
laatste.Metde steun van alhaar
supporters hoopt de vereniging
debest offive serie in haar voor-
deel te mogen beslissen. Gezien
het spelpeil van de laatste tijd is
dat heel goed mogelijk volgens
devereniging.

Weigering kranten om
rectificatie teplaatsen

Martina: geen verdere
stappen tegen Godett

WILLEMSTAD— Demissi-
onair premier irDon Martina
zal geen verdere stappen on-
dernemen om gedaan te krij-
gen, dat het Statenlid Papa
Godetteenrectificatie plaatst
inallekranten dieopCuracao
verschijnen. Zoals bekend,
werd Godett daartoe veroor-
deeldineenbeledigings- zaak

die door Martina tegen hem
werd aangespannen.

Sommige kranten weigerden
derectificatie, waarvoor betaald
werd, te plaatsen, terwijl een
dagblad een rectificatie publi-
ceerde in een bijna onleesbare
kleine zes-punts letter. MrElvia
Moeniralam, een van de
raadslieden van Martina, zei
vanmorgen: "Indien het om ie-
mand anders danom depremier
was gegaan, dan waren we een
testcase begonnen".

Ze zei, dat er een groot mis-
verstand bestaat bij de dagbla-
den, die derectificatie niet heb-
ben geplaatst: "Die veronder-
stellen, dat de rechter hen iets
heeft bevolen. Dat is niet zo. Go-
dett werd bevolen tot het pu-
bliceren van derechtzetting. Ei-
genlijk zou Godett ook iets moe-
ten ondernemen tegen die bla-
den, want diemakenhethemim-
mers onmogelijk te voldoen aan
een rechterlijk vonnis, met het
risico dat hem dat 25.000 gulden
per dag zou kunnen kosten.
Maar zover zal het wel niet ko-
men, denk ik", aldusElvia Moe-
niralam.

WILLEMSTAD— Sitek nodigt
al haar leden en werkne-

mers in het onderwijs uit, voor
een algemene vergadering op 29
april. De vergaderingbegint op
halfacht 's avonds inhet gebouw
van Sitek, Landhuis Kura Pie-
dra. Onderwerpvan devergade-
ring zal zijn: denota over 'Opvoe-
ding in het begin van de jaren
'90.

Herman George niet in BC

Hueck pleit ook voor
vak-gedeputeerde

WILLEMSTAD— Vast
staat datniemand van de
politieke partij Social In-
dependiente, SI, zal opte-
ren voor de post Toerisme
indien een Bestuurscolle-
ge bestaande uit de PNP,
deFOL en SI tot stand zal
worden gebracht "Ik heb
er aanvankelijk wel voor
gevoeld om gedeputeerde
van Toerisme te worden,
maar ik ben definitief niet
meer beschikbaar", zo zei
SI- leider George Hueck
vanmorgen.

Hij heeft dit besluit geno-
men "gezien de ontwikkelin-
gendiemomenteelplaats vin-
denbinnen detoeristische in-
dustrie. Ik ben van mening
dat er een vak- gedeputeerde
dient tekomen. Een man, die
alleproblemen aankanen die
de moed heeft het beste voor
Curagao er door te drukken".

Hueck zei, dat hij niet zal
toestaan, dat ir Herman Ge-
orge, dieruim zeven maanden
geleden Reintje Martina als
gedeputeerde van Toerisme
opvolgde, zal worden her- be-
noemd: "Ten eerste krijgt hij
geen meerderheid in de Ei-
landsraad en ten tweede vind
ik hem een politieke figuur.
Martina was van de MAN.

Welnu, diezelfde partij heeft
George op die plaats gezet.
Dus is hij een politicus. We
moeten onszelf niet voor de
gek houden: George is een ex-

EonentvandeMAN.Endusisij geen vak- gedeputeerde".
De SI- leiderwilde niet zeg-

gen wiehij dan wél ophetoog
heeft voor deze voor Curasao
zo belangrijke functie: "Nog
even nadenken", zei Hueck.

RECHTSSTAAT
Ze zei de houding van die

dagbladente betreuren: "Die ge-
tuigt niet van veel respect voor
een rechtsstaat. Het ging im-
mersomeenrechterlijk vonnis".

De raadsvrouwe zei, dat met
Martina overleg was gepleegd.
"Maar de heerMartina ziet van
volgende stappen af. Hij is al die
publiciteitbeu.Enhij gaatervan
uit dat nu iedereen toch wel
weet, dat Godett niet de waar-
heid heeft gesproken".

Wel zei ze een 'testcase' be-
langrijk te vinden: "We wachten
maar op een volgende keer.
Want het is uiterst belangrijk,
dat dekranten hun taak in de
maatschappij goed gaan be-
seffen".

HERMAN GEORGE
Herman George heeft van-

morgen in hetradio- prog-
ramma Perspektiva van Z- 86
meegedeeld, dat hij in een
nieuw Bestuurscollege, war-
van MAN geen deel uit-
maakt, het gedeputeer-
deschap van Toerisme zeker
niet zal accepteren. Hij zei,
dat hij dat onethisch vindt te-
genover zijn partij en ook te-
genover zijn collega's, met
wiehij totnu toeheeftsamen-
gewerkt.

George zei ook van mening
tezijn, dathij nietsamen met
FOL, die voor de val van de
regering heeft gezorgd, een
beleid kan uitstippelen. Hij
wees op het samenwerkings-
verband dat er toch dient te
bestaan binnen een Be-
stuurscollegeom tekomen tot
vormvaste standpunten.

Copernica naar
Venezuela

WILLEMSTAD — De oud-
padvindstersgroep Copernica
zal op 27 april naar Venezuela
vertrekken om enkele dagen in
Choroni te kamperen. Voor devijf dagen durende excursie is
een druk programma opgesteld
met onder andere een culturele
avond,wandeltochten eneen be-
zoek van Venezolaanse pad-
vindsters in het kamp. Coperni-
cabestaatnu al driejaaren de35
deelnemers hopen op2 meiterug
tekeren van deexcursie.

Kiwanis houdt
Seafood festival
WILLEMSTAD — Kiwanis

Club Piscadera organiseert op
zaterdag 30 april haar jaarlijkse
SeafoodFestival. Ditmaal wordt
hetevenement gehouden in Ho-
tel Hollanden begintom halfne-
gen 's avonds. Verschillende
visschotelsen anderesoort mari-
time lekkernijen zullen opgedist
worden. De avond zal muzikaal
opgeluisterd worden doordemu-
ziekformaties Survival en Pi-
mienta. Het festival is bedoeld
als fundraising en toegangs
kaarten zijn verkrijgbaar bij
Leen Huizer, tel 73064- 73834,
Eddy de Mei, tel 615690-624900
en Richard de Haak, tel 75793-
-616055.

Boutique CHIC
heeft weer leuke

dingen ontvangen
zowel deftig
als sportief

0ê
Boutique CHIC

Winkelcentrum Brievengat -Tel.: 76055

(JBêb) Jus» — per
| \JJ A + irrigation =

\Relgerweg2 Hoe* Alablancaweg )

INBOEDELS THUISBRENGEN - OVERAL TER
WERELD-IS ONS VAK!

Met ruim een kwart eeuw ervaring beschikt Meyer - [il^ippS|ii^^^§p^^piil
7>ansportoverdekennis,demiddelenmaarvooralover «i«- *:■*-** » r»>*«%*r~ xsr* .
de mensenomeen buitenland-verhuizingprobleemloos
en tot in de puntjes -.o regelen - VAN HUIS TOT HUIS, A A ,
OVERAL TER WERELD. .. :.jg yjs& ?M%". \"<"
Dat wij daarbijveel waarde hechten aan een begrip als . t\o& ■■■ Vss
dienstbetoonvindtu terug in onze persoonlijke,klantge- Krf
richte aanpak. \:--.ss^mi_W lIWÜM

3

I G R A N Dl O OS
ORANJEBALJ

| *30 April* ;

_W________m _______?_' 7r ■ ■ "* "w r __.;!y' ______ m ■ *" r| ffiwflÏHi' _\_WS__W re *

" I WWr "

" Ter ere von de verjaardag van HM. Koningin Beatrix organiseren Restaurant lLandhuis Zeelandla en de VerenigingZeelandlaCenter«en grandioosOran-J jebal.

" €r 2al een gastronomisch warm-, koud-, en dessertbuffet uuorden geserveerd. !
S HetmuzikoalentertainmentbestaatuithetortestKrishnuPensoondthegrea- *J testRed, afgewisseld doorde Canadese pionistMaurice von €gmond. "Deze unieke avond is toegankelijk voor zowel niet-leden als leden van
" landhuisZeelandia.

" aanvang: 21.00uur Jkleding : avondkleding
" entree : Na/. 97.50

" __W^______m *** '"** "
: L-| zeelandia center :
; l^^^^^l resTguranT "l Polarisweg 28 "" Curacao, Nederlandse Antillen J
" Reserveringen:tel.6l4 688 - 614.807. J
: HISTORISCHE AMBIANCE
: CURACAOSE GASTVRIJHEID
: CULINAIRE TOPKWALITEIT :

Verkoopkoers van de 1
■ra BOLIVAR 1
Kil MADURO & CURIEUS BANK W
*4& MAAKT HIERBIJ BEKEND

dat de verkoopkoers van de Venezolaanse
BOLIVAR tot MORGENOCHTEND 10.30uur

i Fisij>-40peir100 BOLIVAR is. M
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: Speciale aanbieding 27 april t/m 7 mei 1988 j
j SIAGEEIJ: | « Arre||. j
J Steak 500gr 3.45 SlAfcfllMJ. .
" Stoofvlees ..500 gr 3.25 ! Gehakt 500 gr 2.25 "
" SirloinSteak 500gr 6.25 \ Steak 500gr 3.45 "" Kaas Kraft 100gr 1.20 I Loinribs 500gr 2.25 J
" Mortadelle m/olijf 100 gr 0.95 Kaas Kraft 100 gr 1.20 "" Hard Salami 100 gr 1.50 Bolonia 100 gr 0.75 ;

" fCCZCN: 5
" Minute Maid Fruit Punch 12oz 2.15 fECZEN: J

Hyde Park Apple Juice 12oz 1.97 [ HanoverFrenchStyleGreenßeansl6oz 2.45 Z" Birds Eye French CutGreen Beans 10oz 1.35 Veg. All Mixed Vegetables 16oz 1.95 "" Birds Eye Cauliflower 16oz 2.45 Sunny Delight Orange Punch 12oz 1.65 I" Veg. All Mixed Vegetables 16oz 1.95
j a a

#

: tccccpy: | rc4)rri3y. !
" AzetaDioro 41 9.50 j vi^«J^i-i^. .
J Distinction Koffiemeik 410 gr 0.79 Carmen Rice 5 lbs 3.65

" Frica Juice(botter) 11 1.05 Distinction Koffiemeik 410gr 0.79 J2 Markant Appelsap 11 1.55 Danny BoySardines inTomato Saucelsoz 1.79

" Coenen gesneden champignons.2Bo gr 1.97 AzetaDioro 41 9.50 Jl Markant gesneden bonen 680gr 1.70 Kraft BBQ Sauce 28oz 3.75 "" Kraft BBQ Sauce 28 oz 3.75 Volnij Volle Melk 11 1.75 J
" Carmen Rice 5 lbs 3.65 Frica Juice(botter) chikito 0.39 "" Kleenex 100's 1.30 BlackCatFlit 300cl 2.55 II Hefty Foam Plate 50's 3.95 Foam Cups 12 oz 25s 0.75 "" Felix Cat Food 300 gr 2.15 Diamond Foil 75 sq. ft 2.75 "" Manzana Verde 1150gr 2.25 Manzana Verde 1150 gr 2.25 "

NHHMVfM Galinja (Chicken Legs) 5 lbs. 4.95
W^WWiWiW^IW Koop ’.50.00 off meer en U kunt

bj^m^^M^UUrtri twee pakken a 4.65 perpakkopen.

I In alle Pueblo-zaken: I I _%E_m* ENBL,JFTDELAAGSTE,N I j
" ShODDinQ niOht ■ Komt v b'J PUEBLO Discount in San Nicolas "" 5J met een publicatie van deze week van een

___r\_r_f_Ckr ______ OR Pil andere supermarket, wij bieden Uals wij het- I" uuiiuciua*|*iu^» zelfde merkartikel in voorraad hebben, op de "
" VrijddQ 29 ■ gepubliceerde prijs VIJF CENT KORTING. "
: tot 9 uur's avonds j
" Ter gelegenheid van Moederdag en onze derde verjaardag ge- ": ven wij tweeduizend gulden aan levensmiddelen cadeau! In "
" iedere Pueblo ’.500.-. :
: Bij aankoop van ’.25.- krijgt U een ticket om deel te nemen. "
" Trekking 7 mei 1988 via Canal 90. :

_^_W:

mW —WWr J^*_J^^f_\ .^^bbbl _^^^F-: ___s «■■«■■«■■"■'■■■«■■■'■,^—"■■l^""
# -V AWA^r,^ - .- _̂^Ê\Wv ' _dK^^ -_______*^■tv '" -F aV _t^* J^^ _w Am^r __^^r^r

B -^r mw ,^^^^m ■^______wWW\^^'" m\^l^^-" " "

■EbbT

CARIBBEAN MERCANTILE BANK PROUDLY
INVITES THE PUBLIC OF ARUBA TO DROP IN

AND SEE ITS RENOVATED AND MODERNIZED
PREMISES ON WEDNESDAY APRIL 27,1988

BETWEEN 5:00P.M.&7:00P.M.

'c. view towards rear entrance "AT OUR MAIN BRANCH ON NASSAUSTRAAT

/zhs Caribbean Mercantile
VC Bank N.V.

£^ SUPER EXTRA SPECIAL |*^00-01208 JUICE EXTRACTORS AUTOMATIC F15.24 5F600-00223 BLENDERS, CHROME 3 SPEED Fls. 82.00650-00061 CAN OPENER W. SHARPENER Fls. 27.50300-30118 7pcTREEMUGSET Fls. 18.50300-30120 ICE BUCKET & TUMBLER SET Fls. 18.50400-06000 ALARM CLOCK KEYWOUND Fls. 12.00400-08000 ALARM CLOCK DOUBLE BELL pis. 16.00200-06204 FRYPANSET3pcs Fls. 16.00800-13159 BATHROOM SCALE Fls. 15.00300-30116 THERMO FLASK ILt Fls. 7.00650-00114 PRESSURE COOKER 2QT 4Lt Fls. 43.00650-00118 PRESSURE COOKER 3QT 7.9 Lt Fls. 58.00650-06300 Electric Blender 7 speed _~ Fls. 54.50600-00805 ELECTRIC TEA KETTLE <£ Fls. 30.00650-06200 ELECTRIC HAND MIXER *^ Fls. 35.00650-08032 WAFFLE BAKER GRIDDLE Fls. 86.50300-01203 GLASS SERVING PITCHER Fls. 10.00300-73344 THERMAL CARAFE .^ «£v. Fls. 12.50300-62254 THERMAL SET 6 pcs <^^ Fls. 22.00300-01209 HEAT RESISTANT PITCHER ZC^ <J> Fls. 11.00300-01206 HEAT RES SERVING PITCHER s_£<*_? Fls. 10.00300-00999 6pc KITCHEN TOOL SET 5* <&. Fls. 8.50650-0409 X FAN 16" OSCILLATING STAND pis. 85.00650-00601 FAN 6" DESK Fls. 20.00160-01386 AM FM STEREO CASSETTE PLAYER pis. 79.00120-00707 AM FM RADIO WALKIE TALKIE STYLE Fls. 25.00120-00528 AM FM PORT. RADIO Fls. 24.50120-05000 WALKMAN AM FM ALL WEATHER Fls. 25.00110-00526 RADIO AM FM LANTERN & SIREN Fls. 35.00600-01900 HAIR BLOWER PRO STYLE Fls. 16.50600-02000 HAIR BLOWER 2000 Fls. 15.50600-01200 HAIR BLOWER 1200TRAVEL 110/220 Fls. 17.50600-00050 CURLING IRON ;..;;".","Fls. 6.50

Specials geldigt/m zaterdag 7 mei 1988 p __W_t__Zaterdag 7 mei de gehele dag geopend. \ mm8.00-12.00 en 2.00-6.00 <>\ fl

Oranjestad i f77___\^P9_7^Ê /l%é__\ mMSTel.: 21381-22958-22959 galiiJiJ"i t f/M ___f\+^ U_//f /i__r____f San Nicolas T^——mi^m______w_________w Tel.: 4506M5162 ftJr

Ata aki bo oportunidad
r"" Pronto Gobierno lo cuminsa eu vn

tlßÊkwßk serie cursonan eu '° J"o'3 fï^horamm^^ bo oportunidadnan pa vn trabao.
J *** desaroyonan economico nobo

Hl na Aruba ta creando hopi cuponan

\r fH Cv vn diploma di "Ensefiansa pa

Uil Pa mas informacion ariba e varios cur-
ffj| Ha lm sonan bo por jama Tel. 33331 of acudi na

ÜÜSBÉh J°k Center den Biblioteca Nacional na
IÜ Oranjestad (G. Madurostraat 13).

iai«i»

1 VLEES SUPER SPECIAALS
AFDELING ■JUMMM |VUiJM ;IU.|___________________ ————' m_r^¥^^^_W^^t^mfm^^mmmM

I —aiim^—_.^_-_——_______ L X^W/r*\''

m mÊÊ

AMIGOE4 WOENSDAG 27 APRIL 1988



AGENDA

ARUBA
yNIuUHUHtN AMIUUt: Uo.UU- li-.uv,

IpOCM 7.30 uur;zaterdag gesloten.

betoon: 24333.

j*f spoedgevallenna kantoortijd: 21639,
*950 en 22316.a9eboy: 127-743.

Wek. nr. 10.815.445Banco di Caribe.

W.rriE:ioo.
(IARMCENTRALE:IIS.

verschijnen op dinsdag en
Wag en kunnen iedere dagtussen 08.00-

-7.00 uur worden opgegeven;
"■halve opzaterdag. Alleen zoekertjes, die
P maandag en donderdag voor 10.00uurJjjnen zijn, kunnen de dag daarop (dus
lf|sdag envrijdag) verschijnen.

jJOSCOPEN
■oulevardtheater
:<o.4suur The Night Stalker (14 jr.).
SO.OOuur The Last Emperor (14jr.).
'RIVE-IN:2o.3ouur OvertheTop (14 jr.).

|°TICA'S (nachtdienst)
»baobrug: Santa Cruz , tel: 28028.
"riba brug: San Nicolas, tel.: 45712.

FACHTREGELING DOKTOREN
pnjestad, Madiki,Tanki Flip, Noord,Tanki
pendert, Paradera en Sta. Cruz: dokter J.
pOes, Paradijswijk 23, tel.: 34482/24797.
Ijs Chiquito, Savaneta en San Nicolas:
ptaer j. Tromp, via Centro MedicoSan Ni-
P», tel.: 48833.J|iderarts: dokter Bryson, tel.: 24254/
P3OO (hospitaal).

jENTRO MEDICO CARABOBO (L.G.
pith Boulevard, tel.: 21777): de wachtJjeftdokter N.Alvarez-Quezada, Venezue-"straat 21, tel.: 25050.

'frjT GELEKRUIS: Oranjestad: tel.: 23168;
Jord: tel.: 23425; SantaCruzenParadera:
*": 28288/25543; Savanetaen Brazil: tel.:
yo2o/48301; San Nicolas: te1.:45906;Da-
j*a:tel.: 29008 (wijkgebouw), 24444(kan-

J*°or brandgevallen, ongelukken of
:*n of ander ongeluk gelieve

op te bellen,tel.: 115)

TELEARUBA
«OENSDAG: 18.00 Thundercats;
'8-30 CNN international news; 19.30
Nature ofthings: «Birdsof Artie»; 20.00Telenoticias; 20.30 BUVO-forum; 21.15
[fetoria Antiano: «Ora di berdat»; 22.00
Larry King show; 22.45 Showbiz today
(CNN); 23.00 Moneyline;.23.3o Sports
'"night; 24.00Sluiting.

DONDERDAG: 18.00 Ghostbusters;
18.30CNN international news; 19.30
Eurotops; 19.55Sportlotto; 20.00 Tele-
noticias; 20.30 Women of the world:
"Women, sports andadventure»;21.30Jales of the unexpected;; 22.00 Larry
King show; 22.45Showbiz today (CNN);
23.00 Moneyline; 23.30 Sports tonight;
24.00 Sluiting.

&VERSEN3-IGHT INFORMATION CENTER: dage-|l<s geopendvan 07.00-20.00 uur;na 20.00
ür informaties via verkeerstoren.

iSsO SERVICE CENTER (Oranjestad)
JT-00 uurper dag geopend(alleen geslo-
xP van zondag 20.00uur tot maandagmor-

07.00 uur).

>.°KTER HORACIO ODUBER HOSPI-/.yL (tel.: 24300): bezoekuren 15.00-15.45'8-30-19.30 uur.

jjNINGINWILHELMINA FONDS (tel.:
JJ652/22817): informatiecentrum[i^sdag geopend van 08.30-12.00 uur -8 (boven).

KUNSTKRING: 20.30 uur
t2Cer'van de Hongaarse pianist/compo-stKalman Dobos -Cas di Cultura.

v5 NNIS(ATTA): 20.00uur spelersgroepA
e|kaar - Centro di Barrio Savaneta.

li^-KETBALL (ABB): 20.00 uur voortzet-
-Sporthal.

V^EBALL (AA-klasse): 2C.00 uurAruba
t,f*o Centervs Golden TulipThrillers - Don198Mansur Ballpark.
.**. * *

ffiNDERDAG
Hml 0 H|STORIKO ARUBANO: ope-
-I;ijstijden maandagt/mvrijdag van 09.00-
-,pW16.00-19.00 uur;zaterdag van 09.00-

-"°0 uur.

h^EAU LEVENS-, GEZINS- EN HUWE-
iJpS- MOEILIJKHEDEN (Lagoenweg 9A,
1?n6rdiePi n9): iedere werkdag van 07.30-

-s*;00/ 13.00-16.30 uur (ook mogelijk af-
Mraaktemaken viatel.: 23145 of 25111).

■Vuh (Slicntin9 Hulpaan Slechthorendenïj?a). Engelandstraat (Lionsgebouw t/o_ n!club).is dagelijks geopendvan 08.30-
-"0/13.00-16.30 uur.

.^NTRO KIBRAHACHA (dagverblijfVa.?'' bejaarden): openingsuren dag-
-o>P''J': 08.00-12.00 uur; kantooruren:
>,'*-12.30/14.00-17.00 uur - Piedra Plat* <"«.: 28159).

BEGELEIDINGSCENTRUM GEESTELIJK
GEHANDICAPTEN «MANNAOBRA»:eIke
maandag en donderdagvan 09.00-12.30
uur gelegenheid om producten te kopen in
hetoude gebouwvan «Bibito Pin»,t/o Pro-
testantse kerk,Piedra Plat.

ENTHOUSIAST
Van der Schoot merkte op, dat

leden van de Gemengdecommis-
siebij deopening waren— onder
wie directeur KABNA, Frits
Palm — die van nabij konden
zien hoe enthousiast reeds veer-
tigjaarlang opArubaKoningin-
nedag wordt gevierd.

Voordatde gouverneur deope-
ning verrichtte, overhandigde
de voorzitter namens de Oranje
Vereniging aan Aruba's eerste

burger en de bibliotheek een ex-
emplaar van het Oranje- boek
'Vijftig boeiende momenten uit
het leven van koningin Beatrix'.

Vos: meercontrole is meer inkomsten

Casinoraad opkomst
ORANJESTAD—Reedsja-

ren wordtgesproken over het
instellen van een orgaan, dat
controle op casino's gaat ui-
toefenen: 'gamingboard'. Het
zieter naaruit, datdevoorbe-
reidingen voor het instellen
van ditorgaanineen eindfase
verkeren.

Twaalf jaar geleden bracht

een grote delegatie een bezoek
aan Las Vegas om zich op de
hoogte te stellen van het contro-
le-systeem in de casino's. Daaro-
ver werd gerapporteerd doch
niets gebeurde op' Aruba. FTA-
voorzitter Pontilius heeft de af-
gelopen jaren herhaalde malen
om deze controle- orgaan ge-
vraagd, iedere keer blijkt weer
dat dit noodzakelijk is.

MEP-leider
fulmineert
tegen AVP
ORANJESTAD — MEP-

leider Nelson Oduber is van
mening, datdeAVP inpaniek
is geraakt nu deMEP op 5 mei
aanstaandeeen demonstratie
wil houden voor herstel van
de democratie opAruba.

De leider van de gele partij
wijst op de vele verklaringen en
aanvallen die van de zijde der
groenepartij zijn gevolgdtoen de
MEP-plannen bekend werden.
Hij haalt daarna een aantal
voorbeelden aan, die steeds ge-
bruikt worden, om de houding
van deAVPte bekritiseren en de
bevolking tewaarschuwen.

Tenslotte stelt hij, dat voor
diegene die de MEP-leden hypo-
crietendurfdete noemen ditern-
stige gevolgen heeft. De MEP-
leider beschouwt ditals een ern-
stige belediging aan het adres
van de MEP-kiezers die daarop
zeker wel zullenreageren.

ORANJESTAD—Zaterdaga-
vond om achtuurhoudt Mashuri
in het Paradise restaurant een
presentatie over Indonesië.
Hierbij zullen kleuren-dia's te
zien en Indonesische muziek te
horen zijn. Deze presentatie
duurteen uur,waarna deaanwe-
zigen een buffet van Indone-
sische gerechten opgediend zal
worden.

MEER INKOMSTEN
Met het instellen van een 'ga-

mingboard', aldus minister van
Justitie,Watty Vos, in een com-
mentaar, kan er ook een betere
controle komen op de financiële
toestand en zullen hierdoor on-
getwijfeld de inkomsten van de
overheid toenemen, die nu zo
laag zijn, omdatgeen behoorlijke
controle kan worden uitgeoe-
fend. De taak van de 'gamingbo-
ard' zal niet alleen inhouden
controle uitoefenen, maarvooral
ook de betrokken ministers ge-
vraagd en ongevraagd adviezen
geven. Zo zalditorgaanook moe-
tenadviserenvoor mensen omin
een casino te kunnen gaan
werken.

EIGEN WIL
Aanstaande woensdag wordt

uit Engeland JohnGodfried, die
in deze regio werkzaam is en
vaak adviseerde incasinozaken,
op Aruba verwacht. De kennis
van Godfried is nodig, aldus mi-
nister Watty Vos, omdatAruba
in zijnwetgeving niet de Neder-
landse nochAmerikaanse versie
wil volgen, maar wel wat Aruba
moet hebben. In Nederlandheeft
men onder meer een stichting
voor casino'sopgericht, terwijl in
de Verenigde Statenbij het casi-
nowezen debureaucratie hoogtij
viert.

Godfried zal nu deArubaanse
regering van advies dienen en
heeft daartoe een maand de tijd
om zijn adviezen uit te werken.
Ook zal de casino- verordening
geheel opnieuw worden opgezet.

MinisterEngelbrecht aan AHATA:
Ahata voorbarig met kritiek
op belasting voor casino’s

ORANJESTAD — "De be-
zorgdheid van AHATA over
"nieuwe belastingwetten" is
rechtvaardig noch correct.
Zodra zij de aangevraagde
bespreking met de minister-
raad krijgt, zal AHATA de
nieuwe situatie gaan begrij-
pen". Aldus een reactie van
minister van Financiën, Ar-
mand Engelbrecht, op de
AHATA-brief waarin wordt
gesteld, dat "nieuwe belas-
tingwetten" fataal zou kun-
nen blijken voor dekip en de
gouden eieren.

Het gaat eigenlijk, zo liet de
bewindsman horen, om een wij-

ziging in decasino- belasting die
niet met terugwerkendekracht,
maarop deeerste van de lopende
maand in werking trad. Even-
min gaathethier om een verho-
ging van vierhonderd procent.
Engelbrecht verklaarde, dattot
recent de regering drie procent
van de bruto casino-drops in re-
kening bracht.

OPADVIES
Op adviezen van deeigen en

buitenlandse experts is derege-
ring nuovergegaan tothet innen
van belasting op de netto casino-
drops. Op deze wijze zal derege-
ring een betere controle hebben
op zijn inkomsten door twaalf
procent op het netto inkomen
van ieder casino te innen in
plaats van het oude systeemvan
drie procent van de bruto in-
komsten.

De bewindsman zei, dat een
van de doeleinden van derege-
ring is, de belastingdruk op de
bevolking te verlichten en wees
daarbij op de 8.2 Solidariteits-
belasting welke begin dit jaar
verlaagd werd naar 4.1 en tegen
het einde van ditjaargeheelver-
dwenen zal zijn. Van de andere
kant moet deregering er voor
zorgen inkomsten te krijgen uit
hetgeen zij recht opheeft zonder
het volk extra belasting te laten
betalen.

Minister Engelbrecht vindt
niet, dat deregering vooraf deze
kwestie metAHATA en casino's
had moetenbespreken. Immers,
met deze maatregelen gaat de
regering niet meer geldkrijgen,
maar wel zal er een betere
controlezijnomdeinkomstenuit
het casino-wezente garanderen.

FLEXIBILITEIT
Sprekende over het CBl-

programma wees depremier er-
op, datAruba de afgelopen twee
jarendeflexibiliteit vanditprog-
ramma heeftervaren. Vanafhet
begin werd het CBI- programma
gezienals een idee en nietalseen
wet. In die geest was het danbij-
voorbeeld mogelijk om deAmeri-

kaanse Immigratiedienst op
Arubatevestigen, terwijl ookge-
praatwordtomopdergelijke wij-
ze de Amerikaanse douane op
Aruba te laten werken bij het
vertrek van passagiers naar de
Verenigde Staten.

Depremier brachtnamens het
Caribisch gebied in het alge-
meen en Aruba in het bijzonder
de Amerikaanse Senatoren
dankvoor hun belangstelling en
besluiten ten aanzienvan deze
gebieden.

GOED VERZORGD DOOR BIBLIOTHEEK
Medewerking van NederlandsRVD
Tentoonstelling over Koningin
Beatrix vijftig jaar geopend

ORANJESTAD — In de Nationale bibliotheek heeft
gouverneur Felipe Tromp de tentoonstelling 'Koningin
Beatrix vijftig jaar' geopend. Het is een bijzonder goed
verzorgde tentoonstellingwaarhetpersoneelvan deNa-tionale bibliotheek op verzoek van de Oranje Vereni-
ging een schat van gegevens en foto's van de vijftig
Beatrixjaren bijeen bracht.

Oranje Verenigings- voorzit-
ter, Jos van der Schoot, bracht
dankaan de bibliotheek voor de
medewerking waardoor weer
eens bewezenwerd, dat debiblio-
n.nn_ -70 maar niet een uitleen-

bibliotheek is, maar waar ook
het culturele hart — en deze da-
gen het Oranje- hart —van Aru-
baklopt. Dankbracht hij ookaan
het kabinet van dè gouverneur
voor debemiddeling, datdeRVD

in Nederland een aantal toto's
uithaar archief ter beschikking
stelde.

SCHOLENBEZOEK
De opening werd bijgewoond

door waarnemend premier mr
Angel Bermudez, PG mrFloren-
cioWernet, ministerMito Croes,
mrN.W. Henriquez van deRaad
van Advies, commandant van de
kazerne overste VanEgmond en
andere autoriteiten. De scholen
worden uitgenodigd deze ten-
toonstelling te bezoekenwaarbij
de Mater Dei Huishoudschool
een van de eersten zal zijn.

PERSOONLIJK CONTACT
Na afloop van de toespraak

van de premier volgde persoon-
lijke gesprekken met de aanwe-
zige Senatoren, waaruit wel
duidelijk bleek, dat men ook in
dezekringen op dehoogte is van
wat er inhetCaribisch gebiedge-
beurt.

In het bijzonder met Senator
Kerry sprak premier Eman en
zijn delegatie over deproblemen
rond de bestrijding van de han-
del inverdovende middelen. Met
de directe van de Overseas Pri-
vate Investment Corporation
(OPIC) werdgesproken overver-
schillende activiteiten opAruba,
waarbij de OPIC verschillende
mogelijkheden op envoor Aruba
gaat evalueren.

PremierEman werd deafgelo-
pen dagen doorverschillende tv-
stations geïnterviewd, terwijl
gistermiddageen gesprekplaats

hadmet de Wall Street Journal.
De directeur van de Arubaanse
Investeringsbank, Mehran, die
als oud-directeur van het IMF in
Washington denodigebelangrij-
ke contacten nog heeft, sprak
eveneens met enige financiële
instellingen waarbij de Aru-
baanse Investeringsbank hoofd-
punt van gesprek vormde.

Statenlid vraagt naar waterrekeningen

Oduber: overheidswerksters
naar particulier bedrijf?

ORANJESTAD — In een
vijftalvragen aan deminister
van Welzijnszaken, mr Mito
Croes, heeft MEP-Statenlid
Nelson Oduber nadere in-
lichtingen gevraagd over de
planneri van deregering om
de ruim driehonderd
werksters in dienstvan het
landAruba te laten overgaan
naar een particuliere maat-
schappij.

Hetplan zou bestaan eind juni
deze werksters op basis van een
individueel contact in dienst te
laten treden. Voortswilhet Sta-
tenlid weten waarom
Landbouwstation SantaRosa en
de luchthaven een particuliere
maatschappij het werk van de
werksters laat doen.

Tenslotte vraagthét Statenlid
of de regering van plan is in de
naaste toekomst nog meer
dienstverleningen te privatise-
ren. Hij steltvaet, dat dehuidige
berichten onder de werksters de

nodige onrust veroorzaakten
hetgeenhetwerkenniet ten goe-
de komt.

Aan de minister van Finan-
ciën stelde MEP-Statenlid Nel-
son Oduber een zestal vragen
over de incasso van de
achterstallige waterrekenin-
gen. Hij doet dit omdat minister
Mansur tijdens de begrotings-
behandeling op vragen
antwoordde, dat een oude en de
lopende waterrekening betaald
moeten worden, terwijlminister
Engelbrecht liet horen, dat het
volk mag betalen zoals het kan
en dat daarvooropdracht aan de
Ontvanger werd gegeven. Het
Statenlid vraagt zich nu afwat
voor waarde aan antwoorden
van ministers in en aan de Sta-
ten moet worden gehecht.

In de verdere vragen wil het
Statenlid ingelicht worden wat
er nu allemaal gaat gebeuren
met achterstallige waterreke-
ningen en hoe deze betaald kun-
nen worden.

Premier Eman tot Caribische congresleden:

VS werken mee aan herstel
ORANJESTAD — Premier

mr Henny Eman heeft giste-
ren tijdens de bijeenkomst
van ruim tachtig Amerikaan-
se Congresleden, diezich ver-
enigden in 'Vrienden van de
Cariben' duidelijk gesteld,
dat van Amerikaanse zijde
veel medewerking wordt on-
dervonden voor het herstel
van Aruba.

Hij benadrukte daarbij, dat
het toerisme een zeer belangrij-
ke rol speelt in de economische
ontwikkeling van deCaribische
landen. Premier Eman zette ui-
teen aan de Amerikaanse
Congresleden, dat toerisme een
groot potentieel aan werk ver-
schaft in alle geledingen van de
gemeenschap. Daarom juichte
de premier hettoe, dat het Ame-
rikaanse Congres plannen heeft
om toerisme een integraal deel
van het programmavan hetCBI
te maken. Immers hierdoor wor-
den meer activiteiten en vooral
ook sociale stabiliteit in deCari-
bische landen gevestigd.

Koninginnedag
H. Hart College

SAVANETA — De oudér-
commissie van het Heilig
Hart College organiseert op
Koninginnedag de traditio-
nele'family day.

Er zullen diverse volksspelen
worden gehouden voor jongen
oud. Er is een discotheque voor
de jongenren en er zijn domino-
wedstrijden voor de oudjes. Er
zal volop muziek aanwezig zijn
door een kah'i orgel Melodia di
Antaho en Mariachi Unidos. Op
deze 'family day' zal het nietont-
breken aan een barbecue, keu-
ken enbar.

MinisterBermudez:

Onderzoek
naar fraude
bij SETAR

ORANJESTAD — De mi-
nister van Verkeer en Com-
municatie, mr Angel Bermu-
dez, heeft zonder uitstel een
onderzoek gelast naar even-
tuelefraude bij deSetar.

Toen hij op dehoogtewerd ge-
steld van het feit, dat twee
werknemersvan Setarin een ho-
tel de telefoon- installaties had-
den verzorgd — met materiaal
van de Setar — en dat zij ieder
een bedrag van twintigduizend
florin in rekening brachten, be-
sloot de bewindsman op te
treden.

De minister lietweten, dat hij
deRaad van Bestuur van de Se-
tar zou verzoeken zonder uitstel
aan de Setar- directeur, ing. Ed-
win Croes, nadere inlichtingen
te vragen over een en ander. De
twee betrokken personen bekle-
deneen functie in hetmiddenka-
dervan de Setar. Intussen heeft
een en ander denodige spannin-
gen onder hetpersoneel van de
Setar gebracht.

Mini-feria en veel muziek
met Koninginnedag, Arbeidsdag

SAN NICOLAS — De YM-
CA en de padvindersgroep St
Jorisorganiseren opKongin-
nedag en Arbeidsdag een mi-
ni-feria op de Promenade in
San Nicolas.

De mini-feria begint op Kon-
ginnedag om elf uur 's morgens
en duurt tot tien uur 's avonds.
Reynaldo Disco zal er voor zor-
gen, datvolop muziek aanwezig
is, terwijl het publiek zich kan
vermaken aan de verschillende
spelletjes, zoals 'big mouth', 'rat
hole' en nummerspelletjes. Voor
dekleintjes van 0-5 jaarzal een
'train-track' aanwezigzijn.

Van half vijf tot half zeven

volgthetoptreden van TipicoKi-
brahacha, kah'i orgel Melodia di
Antano en dansgroep Flor diAn-
tano. Hierna neemt Tropics het
entertainment gedeelte over tot
negen uur. De aanwezigen kun-
nen zich al vroeg op deze dagook
vermaken in het poppentheater
onder leiding van Velma Solo-
mons.

OpArbeidsdag is demini-feria
geopend van vieruur 's middags
tot tien uur 's avonds. Op 2 mei
zal Aruban Band van zeven tot
negen uur een concert geven,
waarbij het de bedoeling is, dat
ook demini-feriaopenzalzijn in-
dien de organisatoren er in sla-
genmeer prijzen tekrijgen.

ORANJESTAD -Inde Nationale
bibliotheek opende gouver-

neurFelipe Trompgistermiddag
de tentoonstelling 'Koningin Be-
atrix vijftig jaar.Defolo toont de
gouverneur met waarnemend
premier mr Angel Bermudez en
devoorzitter van deOranje Vere-
niging, Jos van der Schoot. Deze
bood de gouverneur, alsmede de
bibliotheek, hetboek 'Vijftigboei-
ende momenten uit het leven van
koningin Beatrix'aan.
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Simar blad wil oude lijn aanhouden

Skol i Komunidat
weer verschenen

ORANJESTAD — 'Skol i
Komunidat', orgaan van de
vakbond van leerkrachten
SIMAR datin 1987van het to-
neel verdween, is deze week
plotseling weer uitgegeven.

Evenals deSimarzelf, diegeen
mensen kon vinden om een be-
stuur te vormen, had ook 'Skol i
Komunidat' niet voldoende
geïnteresseerdeSimar- ledenom
totderedactie toe te treden.Eind
vorig jaar kwam een groep Si-
mar- ledenbijeen, waarbij beslo-
ten werd hetblad nieuwleven in
te blazenen zes keerper jaaruit
te geven.

Het nieuweredactie- teamvan
'Skol i Komunidat' wordt ge-
vormd door Quito Maduro, Juni-
or Gabriela, Marjan Groenewe-
gen, Eveline Ruiz- Croes, Ingrid
Kuiperdaal en Madonna Step-
hens.

Het doel van hetblad is aan de
ene kant informatie over heton-

derwijsen aan de anderekant in-

formatie over zaken van alge-
meen belang te geven. Dit alles
uiteen sindicalelijn, omdat 'Skol
i Komunidat' een orgaan van de
Simar is. Het is debedoelingvan
deredactie de in hetverleden ge-
volgde lijn voort te zetten.

Curacaose tafeltennissers
op bezoek

SAN NICOLAS — Op Konin-
ginnedag en Arbeidsdag zijn A-
klasse- en veteranen- tafelten-
nis-wedstrijden tussen Arubaen
Curasao. Van Curagao komen
naar Aruba de spelers Lualdi
Westmans, Ronaldi Vos, Wilson
Hooi, HubertBurleson, Jacintho
Zimmerman, Oscar van der
Biest en Jossyvan der Biest. Op
beide dagen beginnen de wed-
strijden om tien uur 's morgens
in de Don Boscoclub in San Ni-
colas.

In extra innings

Marlboro verslaat Brazil
SAN NICOLAS—In hetLa-

go Sportpark behaalde
Marlboro— na twee extra in-
nings — een 4-2 overwinning
opBrazil Lucor.

De reglementaire negen in-
nings verliepen met de 2-2 gelij-
ke stand, waardoor tot extra in-
ningsmoest worden overgegaan.
De tiende inning verliep zonder
run, doch in de elfde slagbeurt
wist Marlboro op één hit en drie
errors twee nieuweruns te ma-
ken en de leiding met 4-2 te ne-

men. Brazil Lucor werd in de
elfde slagbeurt op nul gehouden,
hetgeen ook het einde van de
wedstrijd betekende.

Juvenal Nava, die in detiende
inning inviel voor Milton Croes,
werd winnende pitcher voor
Marlboro. Lucor's nederlaag
werd geschreven op naam van
Rosimbo Noguera. Marlboro
maakte vier runs, drie hits, één
error, terwijl Lucor twee runs,
vijf hits, zes errors op de score-
bord bracht.

Voor vanavond om acht uur
staat op het programma de ont-
moeting Aruba Video Center -
Golden Tulip Thrillers in het
Don Elias Mansur Ballpark.

Toeriste bijna
verdronken

ORANJESTAD — Omstreeks
kwart over drie kwam maandag-
middageen toeristevan achttien
bij het zwemmen in moeilijkhe-
den. Ofschoon zij bewusteloos
was,kon zij spoediguit hetwater
worden gehaald. Ze bleek een
grote hoeveelheid water binnen
te hebbengekregen. Dankzij het
snel aan de kant brengen werd
haar leven gered. Zij werd naar
het hospitaal gebracht.

Koninginnedag
op Caiquetio-veld

PARADERA — Op het veld
van Club Deportivo Caiquetio
worden op Koninginnedag de
traditionele volksspelen georga-
niseerd. De activiteitenbegin-
nen om tien voor negen met het
spelen van het volkslied en het
hijsenvan devlag. Om negenuur
volgt een vliegerwedstrijd, om
elf uur is er auto's in evenwicht
houden, waarna om één uur de
verschillende volksspelen van
start zullen gaan.

Zes jaarvoor
stegen drugs
gevraagd
ORANJESTAD —In de

rechtszaak tegen drie ver-
dachtendiebetrokkenwaren
bij diefstal van verdovende
middelen, eiste de officier te-
genD.B. en D.R. iederzes jaar.
De derde verdachte verzocht
zijn zaak aan te houden om
een advocaat te zoeken. Over
twee weken zal derechter
vonnis wijzigen.

D.B. wasreeds eerder terzake
d.ugs veroordeeld terwijl bij be-
handelingvan de zaak kwam
vast te staan dathet duo gebrui-
kers zijn van marihuana doch
nietvan "hard drugs". Mr. John
van derKuyp herhaalde datzijn
cliëntengebruikers zijnvan ma-
rihuanaen geenhard drugs, het-
geen de officier deedopmerken,
dat wanneer hier sprake van
hard drugswas geweest,zij hoge-
re straffenhad geëist.De officier
voegde eraan toe dat D.B. be-
kend staat als een verkoper van
drugs, hetgeen volgens deverde-
digernergensvermeld staat.

ZAKENVARIA
ALEXANDER FASHION Insti-
tute Aruba presenteert op Ko-
ninginnedag op Curagao 'The
Beauty and The Beast', een
zang/dans- en modeshow. Dit
gebeurt om negen uur 's avonds
in Theater De Tempel.Een 'pre-
view' van The Beauty and The
Beastzal donderdagavondop Te-
leCuracao te zien zijn in hetprog-
ramma Aktividat van Hubert
Hoogvliet.

BUDWEISER UNIDOS DT is
een nieuwe dominoclub, die on-
langs opgericht werd in restau-
rant Dragon Phoenix. Bij de op-
richting was ook aanwezig Pim
Janssen, directeurvan Playa Li-
quor diesponsor is van Budwei-
serUnidos DT. Deze dominoclub
telt al 27 leden en is door deAru-
baanseDominobondreeds als lid
geaccepteerd. Budweiser Unidos
zal in de bondscompetitie in de
'oost-divisie' spelen.

Boete voor clubs die niet verschijnen
Wijzigingen voor dominocompetitie

niet haalbaar
ORANJESTAD — Het be-

stuur van de Arubaanse Do-
minobond is gedurende de
buitengewone leden- ver-
gadering er niet in geslaagd
wijzigingen aan tebrengen in
het wedstrijd- reglement in
verband met de aanstaande
nieuwe competitie. De wijzi-
gingen werden door de leden
van de tafel geveegd.

Voorgesteld werd onder meer
het elimineren van het totaal
van honderd punten voor een
wedstrijd en in plaats hiervoor
pen nieuwsysteemvantweehon-

derdpunten uit dertien wedstrij-
den; elimineren van een
scheidsrechteraan elke tafel en
in plaats hiervan twee 'judges'
om alle vijftafels te controleren.
Genoemde twee wijzigingen
werden afgewezen zodat de nieu-
we competitie volgens hetzelfde
systeem van vorig jaarzal wor-
den gespeeld.

Een punt waarmee de leden
akkoord gingen, was het opleg-
gen van geldboete aan clubs, die
niet voor een wedstrijd verschij-
nen of door wiens schuld een
wedstrijd afgelast wordt.

Correspondentie
VANAUITDUITSLANDen Ne-
derland zijn verzoeken binnen-
gekomen voor correspondentie-
vrienden op Aruba. Uit Duits-
land isdit: drE.Krahl, die alsad-
res heeft Varkausring 54, DDR-
-8300 Pirna 2, Germany. Uit Ne-
derland ishethetelfjarige meis-
jeEva Polderman, diezowel met
meisjes als jongens wil corres-
ponderen. Zij houdt van schaat-
sen, zwemmen, surfing, lezen en
tekenen. Hetadresvan dekleine
Eva is: Fagellaan 35, 3445 EZ
Woerden, Nederland.
FTA-voorzitter

Regering moet
bereid zijn met
bond te praten

ORANJESTAD — FTA
voorzitter Anselmo Pontilius
vindt het een ondemocra-
tische en onjuistezaak dat de
regering nietbereid isom met
de vakbond van ambtenaren
vooroverleg aan tafel te gaan
zitten.

Wel spreekt de Sepa afzonder-
lijk met de minister doch niet
met deregering in zijn geheel.
VolgensPontilius mag eenrege-
ring een degelijke positie nietin-
nemen hetgeen een goede ver-
standhouding zeker niet in de
hand werkt, en alleen maar
spanningen veroorzaakt. De
regering moet niet vergeten dat
hetuiteindelijk dekiezers—gro-
tendeels werknemers — zijn die
deregering daargezet hebben.

Tanki Leendert jeugdcentrum
TANKI LEENDERT —Jeugdcentrum Tanki Leen-

dert bestaat op dinsdag 26
april dertigjaar.Ditzesde lus-
trum zal worden herdacht
met het hijsen van de Aru-
baanse vlag op het veld van
Jeugdcentrum Tanki Leen-
dertomzevenuur's morgens.

Om half zes 's middags is er

eenkranslegging bijhetgrafva
de oprichter van het centrun
Severiano Luidens. Van zes te
acht uur 's avonds is er cc
heildronk voor de inwoners va
Tanki Leendert en wordt er cc
foto- tentoonstelling gehoudei
Deze activiteiten vinden plaat
op het veld van Jeugdcentrui
TankiLeendert.
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INTERBANK jgllJßj) ARUBA N.V.

PS) HELICON COMPUTER SERVICES N.V.

Verzorgt Computeropleidingen,
volledig afgestemd op depraktijk.

In demaandmei 1988gaanwij wederom van start
met vernieuwde opleidingen en cursussen.

* Introduction to Dataprocessing
* Wordprocessing (WordPerfect)
* DBASE 111plus
* LOTUS 1,2,3.

Informatie en inschrijving:

HELICON COMPUTER SERVICES N.V.
Erasmusstraat 4, Tel.: 33132
Maandag t/m Vrijdag
7:30-12:00v.m.
1:00- 4:30 n.m.

jgjjkCARIBBEAN MERCANTILE BANK N.V.

ARUBA
CONDENSED CONSOLIDATED BALANCE SHEETS

DECEMBER 31,1987 AND 1986

ASSETS 1987 1986
Cash on Hand Afl. 2,702,000 2,676,000
Aruba Treasury Bills 3,082,000
Due from Banks 45,965,000 24,337,000
Loans (note a) 98,226,000 103,125,000
Bank Premises and Equipment 1,054,000 1,195,000
Customer's Liability under Acceptances 740,000 801,000
Other Assets 702,000 126,000

Total Assets Afl. 152,471,000 132,260,000

LIABILITIES AND STOCKHOLDER'S
EQUITY
Current Accounts Afl. 34,610,000 29,516,000
Savings and Time Deposits 72,026,000 53,902,000

Total Deposits Afl. 106,636,000 83,418,000

Due to Banks 2,551,000 3,905,000
Due to Affiliates 23,365,000 26,926,000
Acceptances Outstanding 740,000 801,000
Other Liabilities 5,541,000 4,219,000

Stockholder's Equity
Authorized 500 shares of Af1.1 0,000. each: issued and outstanding4oo shares 4,000,000 4,000,000

Reserves and Undivided Profits 9,638,000 8,991,000

Total Stockholder's Equity Afl. 13,638,000 12,991,000

Total Liabilities & Stockholder's Equity Afl. 152,471,000 132,260,000

Commitments and Contingent Liabilities
for Guarantees and Delivery Orders Afl. 8,720,283 1,905,000

Note a) Loans are stated netof allowancefor possible losses: such allowance is
based on Management's evaluation of the loan portfolio.

Aruba Florins: Afl. 1,79 US$l .OO

ORANJESTAD - Uit een
persbericht van Holiday Inn
Aruba blijkt dater een geweldig
feest was voorelfparen op huwe-
lijksreis. Er waren speciale spel-
letjes— nietverteld werd watvoor
spelletjes — georganiseerd met
leuke prijzen, zoals een gratis
vierdaags verblijf, gratis diners
enzovoorts. Bij defoto: de 'honey-mooners' en spelletje-spelers sa-
men metHI-Social hostessBran-
da James(gehurkt).

AANKONDIGING: PRO-DEO:

Bij exploitvan mij, MODESTO JUNIORODUBER, deurwaardervoor burgerlijke za-
ken bij hetGerecht in Eerste Aanleg van Arubavan de -19de april 1988- gevolgge-
vende aan de beschikkingvan de E.A. HeerRechter in hetGerecht in Eerste Aanleg
van Aruba d.d. 14deapril 1988-, waarvan een afschrift is gelatenaan de E.A. Heer/
Vrouwe Officier van Justitie op Aruba ten verzoeke van: ZINA LOPEZ, wonendeop
Aruba aan de Trinitariastraatno. 16- en voor deze zaak domicilie kiezen-1j aan de
Venezuelastraat no. 17 - teOranjestad opAruba ten kantore van deadvokaat mr.
P.D.O. Denz-

OPGEROEPEN:
ERICARIANOYANSIMORALES-, zonderbekendewoon- of verblijfplaatsopAruba
of in de NederlandseAntillen ofelders, om op woensdag21stenseptember 1988-,
des voormiddags om 08.30 uur ter Terechtzitting van hetGerecht in Eerste Aanleg
van Aruba ten Raadhuize te Oranjestad te verschijnen, voor de behandeling der
zaak, die requirant(e) bij het ingediend verzoekschrift voor gemeldGerecht tegen
gerequireerde heeft aanhangig gemaakt.

De deurwaardervoornoemd,
MODESTO JUNIORODUBER.

AANKONDIGING: PRO-DEO:
Bij exploit van mij, MODESTO JUNIORODUBER, deurwaardervoor burgerlijkeza-
ken bij hetGerecht in Eerste AanlegvanArubavan de(achttiende) 18deapril-1988-,
gevolggevendeaan debeschikkingvande E.A. HeerRechterin hetGerechtin Eerste
Aanleg van Aruba d.d.sdeapril 1988- tenverzoekevan WILLIAMDANIELGAMAR-
RA wonende opAruba waarvan een afschrift is gelaten aan deE.A. Heer/Vrouwe
Officiervan Jusitie opArubaen voor deze zaak domiciliekiezende aan de John G.
Ër^nstraat no. 72-A opArubaten kantore van deadvokaatmr. E. Vieira - de Regt;

OPGEROEPEN:
MARIA YANETHLOPEZ GIRALDO, zonderbekende woon-ofverblijfplaats opAru-
baof in de NederlandseAntillen ofelders, omopwoensdag-31 sten augustus 1988-, 'des voormiddags om 08.30 uur ter Terechtzitting van hetGerecht in Eerste Aanleg
van Aruba ten Raadhuize te Oranjestad te verschijnen, voor de behandeling der
zaak, die requirant(e) bij het ingediend verzoekschrift voor gemeldGerecht tegen
gèrequireerde heeft aanhangig gemaakt.

De deurwaarderbij het
Gerecht op Aruba,
MODESTO JUNIORODUBER.

AMIGOE WOENSDAG 27 APRIL 19886
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% ARUBA DAILY
j ENTERTAINMENT j

%r^ir7__w(9Zf-~. Le,s celebrate tonight in Club Visage °
° C^T/f»T«f >{__) HAPPY ANNIVERSARY ARUBAN BAND o

° ThreeyearsofgreatmusicinClubVisagewiththeAruban °° I ~ {^"^ . Band, Papito ySu Doble Sabor and La NuevaFuerza. °
° _\ __/ Startstonight 9.00p.m. 0

l OrGanSahdBruba. Od/POfe PïSESA \
I Detopnightclub Takeaway tel.: 33541 A_W®A °
o van Aruba Geopend van 11.00a.m. tot06.00 a.m. °° I _*____ GOLDENTULIP o

° YOU ARE INVITED ifVfi arubaCaribbean °
:to dine at one of Aruba's top Xtf?,"^niqhtSb S
° restaurants proudly presents: °
iTAÏWmm® JOHNNY |
° Wilhelminastraat 7 Ace b our swi ing House. °Daily from 6.00-11.00 band Ferrari.
° Meat and fish, lightly seaso- daily curtaintime 10.30 p.m. °o ned, grilled and served on a except Mondays o

0 marble stone. aub open ,
mn

,
gM p.m. ««2,00» 0

0 rOr reSerVatlOnS Call. Cover charge show-lime$7.50 min. 2 drinks per person °
0 24544 For reservations please call 33555 Q
o' o

1 Gezellige sfeer, goede service °
: vindt Uin wil verwachten Uvoor lunch "

RESTAURANT (12.00-3.00), HAPPY HOUR o

0 r\ r*. S~) '(6.00-7.00) of dinner (18.00- I
i koo)- :
i C&CTSeWM&M Telefoon 22977 of 27833. o

o o
o r o

i . Restau|,ant Warung Djawa _
1 WWVWWtt_f& Boerhaavestraat4 °
o Bar fc¥WtüUTurrf Tel.: 33928 %
o Het Restaurant met °
o Indonesischeallures, zonderpretenties. °
o o

" Boulevard Theatre |
o o
O o
o o

0 TODAY TODAY l
° at 8:45 p.m. at 8:00 p.m. °
O —___———■

o o

o vthß'^^^l ' "* *^^ °

tfjSjm t mHt '^_______^J__f<ri____' m__iKM\a_*»n*m#>. -,
SBffa^KlwHPL■-'■ ■'___________________>*■■&__ ,f3H_mH\>mnr_,._,_,timittim_o.i °O MlSHm^u'':^H HBh^xm *»l« w* g__ _^.Jh «''i::ÏT^rneSlfs4W MlWkl mni.-nuii.iii

v

O x£*2£'' v-*fTLJ£_» l&^H nf.wTE.wnr o_ BS,. MWi fdnSflKBH ■F»H \t*«i<«j«. Mrn»ww. ü.'.wii^.KVtui.uuwffl) , „.„__.„_0 IBMt B» AJfMP BaW I u«.r-«..u..|iicih«jf~-»ftMti«fM*"»B-jrtßWOTXWnni^f''"^4^o

° ACTION 18 yrs. DRAMA 14yrs. I
o * o

1 OVER THE TOF' jËmSp^L \
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NEW YORK — De uitslagenvan de dinsdag gespeelde wed-
strijden uit de Amerikaanse ba-
Seball- competitie zijn:

Rational League:Cincinnati Reds - Montreal Ex-
Pos 5-2, New York Mets - AtlantaBraves 13-4, Houston Astros -Philadelphia Phillies3-1,Chica-go Cubs- Los Angeles Dodgers 7-
j!>SanDiego Padres -SaintLouis
Cardinals 1-0, Pittsburgh Pira-tes - SanFrancisco Giants 2-0.

AmericanLeague:
New York Yankees - Kansas Ci-
ty Royals 5-4, Cleveland Indians
"Seattle Mariners 12-6, DetroitTigers - California Angels 6-0,
Oakland Athletics - Toronto
glueJays6-1,Minnesota Twins-Baltimore Orioles 4-2, Texas
Rangers - Milwaukee Brewers 3-. BostonRed Sox- Chicago Whi-
te Sox uitgesteld.

Nederlaag voor sterk Sorpresa
Indians-werpers Elisabeth en
Martina zorgen voor zege

WILLEMSTAD — Rege-
rend kampioen, Sta Rosa In-
dians/Mermen Speedstick,
liep gisteravond tegen
Sorpresa een vroege
achterstand op,maarslaagde
er uiteindelijk toch in om de
score om tebuigennaareen 6-
-3 overwinning. De opval-
lendsteprestatie in deze wed-
strijd werd geleverd door de
twee Indians- werpers Wen-
dell Elisabeth en Edmond
Martina. Samen schakelden
zij deslagmensenvan Sorpre-
sa negentien maal via dries-
lag uit.

Negentien maal moesten de
Sorpresa- spelers dus onver-
richterzake de gang terug naar
hun 'dugout' maken, zodat
slechts acht 'outs' op een andere
wijze tot stand kwamen. Wen-
dellElisabeth startte erg wissel-
valligbij Indians. Hij zorgde we-
liswaar in amper twee innings
voor zes keer drieslag, maar gaf
aan de andere kant een vijftal
vrije lopen weg. Zodoende kon
Sorpresa zonder zelf ook maar
één honkslag te slaan aan de lei-
ding komen met 3-0.

Sorpresa opende in de eerste
slagbeurt de score op twee vrije

lopen en een fout van de achter-
vanger en Hep in de derdeinning
uit tot 3-0 op weer twee vrije lo-
pen en een fout, ditmaal van de
derdehonkman. Sta Rosa's ster-
werper Edmond Martina nam
daarna het heuvelwerk over;hij
stond in de resterende innings
slechts drie honkslagen toe en
registreerde dertien keer
drieslag.

’LUCKY SEVEN’
Zijn ploeggenoten liepen on-

dertussen met drie punten in de
vijfde inning de achterstand in
en drukten in de 'lucky seven'
door naar de overwinning. In de
vijfde inning werden de punten
gescoord op een tweehonkslag
van Sherald Obispu en een
honkslag van Etienne Ursulita.
Laatstgenoemde speler had ook
een aandeel in de produktie van
nogeens driepunten in dezeven-
de inning.

Na een honkslag van Wilfred
Martiszoon en een vrije loop
loodste hij met zijn tweede
honkslag het vierde punt bin-
nen. Het werd daarna5-3 op een
grondbal in hetbinnenveld en 6-
-3 op een fout van de eerste
honkman. In deze stand kwam

verder geen wijzigingmeer,
De eindcijfers waren: 6-7-2

voor Indians met als winnende
pitcher Edmond Martina (zijn
tweede seizoenzege) en 3-3-4
voor Sorpresa met als verliezen-
dewerper PeterAlberto dieErn-
esto Marks in de vijfde inning
had vervangen. Hij werd op zijn
beurt in de zevende vervangen
door Nestor Clemencia.

Indians handhaafde zich met
deze niet al te indrukwekkende
overwinning als ongeslagen
ploeg. Men heeft thans een re-
cord van 4-0. Voor Sorpresa was
dit de derde nederlaag in vier
wedstrijden.

De eerstvolgende ontmoeting
zal gaan tussen Groot Kwartier
Stars en Blue Hawks, beide van
poule A. In de eerste ronde trok
Hawks de overwinningmet rui-
me marge (11-4) naar zich toe.

Estafette op 100 meter spannend
Uitslagen atletiek-wedstrijden
van de CAB in Suffisant-stadion
. WILLEMSTAD—Op zater-«ag23 april is in hetSuffisant

de vierde serie atle-
wedstrijden van de Cu-

'acaose Atletiek Bond geor-
ganiseerd.Vooral destrijdop

vier keer 100m sprint was
Jeer interessant. De resulta-ten van dewedstrijdenzijn alsvolgt.

DAMES
*Pen 11 jaar:
machtebalwerpen:
*■ Useline Ortega 26,64 m
-"Eveline Zimmerman 24,19 m
d'VanessaDeonisia 16,98 m

J2en 13 jaar:
f»Oogspringen:
i- ZulaikaBrandao 1.05 m(NitziaGriejaloe 1,00 m
*"Eileen Zimmerman 0,95 m

9ftiaar en °u{^er:
~"0meter sprint:
*" JacquelineSophia 25,74

Martha 26,38
6-Nancylee Felicia 26,49
®°0 meter:
*■ Rosendy Slijger 2.38,80

" Jeanine Seaton 1,45 m

HEREN
i^ en 11 jaar:

*" JavairScoop 1,05 m
*" Sharlon Marcelia 1,05m
* Sergio Martis 1,00 m

*achte balwerpen:
*■ Sharlon Marcelia 36,72 m

Martis 30,69 m

"" JavairScoop 27,76 m

JJ en 13 jaar:
i oogspringen:

Jr.William 1,25 m
(Harold Albert 1,20
*HowardKoeiman 1,15 m

J4en 15 jaar:
*°0 meter:
*"Ramses Snijders 25,27

Treurniet 27,27
®°0 meter:
*■ Euron Scoop 2.04,01
«" Aaron Minguel 2.32,84°GianyGirigoria 2.37,15

1500meter:
1. Glenn Nicolaas 5.10,80

Hoogspringen:
1. Wenson Prince 1,45 m

16en 17 jaar:
200meter:
1. Dudley den Dulk 23,16
2.DavidMartis 23,57
3. AldrinRichardson 24,30

800 meter:
1.Angelo Constancia 2.06,85

1500meter:
1.Carlos Chap 4.43,58
2. Giovanni Manuel 5.07,07
3. Rudyaard Hoek 5.18,04

Hoogspringen:
1. Dudley denDulk 1,70 m
2. Giovanni Manuel 1,50 m

Discuswerpen:
1.Edwin Loran 30,27 m

18en 19 jaar:
200meter:
1. Urvan Jamanika 23,76
2. D. Mauricio 24,71
3. Richel Pieter 24,73

1500meter:
1.Kenneth Koeyers 4.32,30
2. Dayron Salome 4.50,35
3. Angelo Phelipa 5.10,41
Discuswerpen:
1. Nelson Braafhart 39,44m

20 tot en met29 jaar:
200 meter:
1.Rogelio Montero 22,99
2. Raymond Llewellyn 23,74

800 meter:
1. Arlyson Maria 2.20,04

1500 meter:
1. Elbert Antonia 4.37,70
2. EgmundRijnschot 5.04,21

Discuswerpen:
1. Earling Martina 46,96m

30 tot en met39 jaar:
800 meter:
l.Ruthsel Martina 2.01,55
4 x 100meter estafette:
1. Excelsior Tang (Rudsel Snij-
ders, Frensel Martien, Dudley

denDuik enKogelio Montero)
43,01

2. Olympic (Alvin Reiter, David
Martis, Aldrin Richardson en
Wendell Basilio) 44,53
3. Excelsior Tang (Angelo
Constancia, Anthony Carolina,
Gilbert Martha en Aguiles Slij-
ger) 46,03

VOETBAL/GEORGETOWN—Het voetbalelftal van Trinidad
en Tobago heeft indeeerste kwa-
lificatie- wedstrijd voor het we-
reldkampioenschap in de Conca-
caf-groep 1 met 4-0 gewonnen
van Guyana.

Jeugd-badminton competitie

Brievengat na winst op
Cadushi alleen op kop

WILLEMSTAD — Brieven-
gatheeft deleidingin detwee-
de klasse van de Curacaose
jeugd-badminton competitie
behouden dankzij een 4-1
overwinning op mede-leider
Cadushi 3. De eerste klasse
kende een week rust na het
beëindigen van deeerstehelft
van hun competitie.

In het eerste duel tussen de
twee koplopers Brievengat 1 en
Cadushi 3 was Dennis Isenia
verrewegdebetere. Met 15-8, 10-
1lversloeg hij de nog wat oner-
varen Michael Thielman.

Phyllis Silvanie had meerpro-
blemen met Ankie Kolen van
Cadushi. De eerste set won An-
kie, detweede ging naarPhyllis,
die haar zenuwen wat meer on-
der controle kreeg. De derde set
ging gelijk op en het uiteindelij-
ke voordeel was voor Ankie,
daarmee de stand weer gelijk
trekkend tussen beide vereni-
gingen: 1-1.

SPANNING
In het volgende heren-

enkelspel scoorde Nelson Sprock
2-1 voor Brievengat. Het heren-
en dames-dubbel werd tegelij-
kertijd gespeeld,waardoor er bij

beide partijen grote spanning
heerste. Beide wedstrijden wer-
den drie-setters. Beide wedstrij-
denwerd uiteindelijk gewonnen
doorBrievengat: 4-1.

Animo 2 had aan Cadushi 4
een zwakke tegenstander. Cp-
vallend was wel het tweede he-
ren-enkelspel tussen Cor de
Windt (A) en Kiem-Wai Bere-
nos. De Windt, een invaller,
speelt al een aantal jarenen
heeft zelfs tot de selectie be-
hoord. Kiem-Wai Berenos speelt
pas twee maanden badminton.
De uitslag van deze partij, 15-6
en 15-13, mag daarom heel ver-
rassend worden genoemd. Ani-
mo won uiteindelijk de ontmoe-
ting met 4-1.

Bij de wedstrijd Asiento tegen
Cadushi 5 was het het laatst ge-
noemde team, welke een totale
overwinningbehaalde. Ook al
omdatdeAsiento-jongens(weer)
niet aanwezig waren.

De standin detweede klasse is
na dezewedstrijden:
1. Brievengat 1 48(17- 3)
2. Cadushi 3 3 4(11- 4)
3. Cadushis 34( 9- 6)
4.Brievengat2 3 4( 7- 8)
5. Animo 2 44(12- 8)
6.Cadushi4 3 0( 3-12)
7.Asiento 40( 3-17)

LUTON TOWN WINT LEAGUE CUP IN WEMBLEY
Watford gedegradeerdzonder te spelen
Liverpool kampioen na 1-0
winst op Tottenham Hotspur

LIVERPOOL- Liverpool
heeft het kampioensfeest
voor deeigen aanhang op het
zo vertrouwde veld aan An-
field Road bewaard.
Woensdag was een zege bij
Norwich City al voldoende
geweestvoor de 17enationale
titel (waarvan 7 in de laatste
tien jaar).Erwerd echterniet
gescoord, waardoor Liver-
pool nog een punt tekortkwam. Beardsley schoot zijn
ploeg naar de titel: 1-0 tegen
de Spurs.

Zaterdag was hetaan zover, al
was hetspelminder sprankelend
dan de laatste weken. Op papier
stond de overwinningvoor Li-
verpoolvrijwelvast. Immers,het
bezoekende Tottenham Hotspur
bracht hetin 68 jaarslechts twee
keer tot een zege bij Liverpool.
Maar zonder de internationale
vleugelspeler John Barnes ont-
brak de diamant in de ploeg, die
op de ranglijst is uitgelopen tot
een voorsprongvan vijftien pun-
ten op Manchester United.

Liverpool raakte verstrikt in
de eigen nervositeit, waardoor
de meeste acties op het midden-
veld strandden. De produktie
bleef beperkt tot die ene treffer
van Peter Beardsley, die na ]3
minuten met een briljante uit-
haal van de linkervoet zijn 16e
seizoentreffer maakte.

Ook onderaan deranglijst van
de eerste divisieviel een beslis-
sing. Watford, de club van pop-
zanger Elton John, degradeerde
zonder zelf te spelen. Het doek
viel, omdat een andere degrada-
tie- kandidaat, Charlton Athle-
tic, door twee doelpunten van
Garth Crooks, met 2-0 van New-
castleUnited won. VoorWatford
kwam daarmee een einde aan
een periode van zes jaar in de
hoogste klasse van de League.

Twee andere Londense clubs,
diein gevaarverkeren, speelden
gelijk. West Ham United thuis
tegen Coventry City (1-1) en
Chelsea even verderop bij
Wimbledon (2-21, dat volgende

maand in definale van het toer-
nooi om de FA-cup tegen Liver-
pool speelt. Chelsea maakte ove-
rigens een achterstand van 0-2
goed. Portsmouth en vooral Ox-
ford zijn de grootste kandidaten
om Watford naar de tweede divi-
sie te volgen. Ook deze clubs
speelden gelijk, respectievelijk
tegen Norwich City (2-2) en
Everton (1-1), maar het hielp
niet veel. Met nog drie wedstrij-
den te spelen staat Oxford acht
punten achter op Charlton en
West Ham, die net boven de
streep staan, de nadelige marge
van Portsmouth is de helft.

SPORT AGENDAMALTA AMSTEL

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

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

SCHAAKVERENIGING CURAQAO
(MaduroPlaza)
iedere maandagavond om 20.00 uur gele-
genheid tot schaken.

SCHAAKVERENIGING JANWE
(Sentro diBario Janwé)
elke zaterdag van 09.00-13.00 uur uur
schaaklesen -training voorde jeugdvanaf 7
tot 23 jaar.

VOETBAL
(FFK)
18.30uur Deportivo StaRosa vs Vesta;
20.30 uurVictoryBoysvs Sithoc - SentroDe-
portivo Korsou.

ZEILEN
('Solo TradingRace')
19.00 uur inschrijving voor de race van 30
april - ZeilhavenAsiento te Brakkeput.
DONDERDAG
VOETBAL
('bemanningsleden toeristensehepen)
14.30uur 'RoyalPrinces' vs 'Canberra' - ter-
rein Rust & Burgh.

LUTONWINT CUP
In een ongemeen onderhou-

dende wedstrijd heeft Luton
Town zondag de eerste trofee in
103 jaargewonnen. In de finale
van het toernooi om de League
Cup werd Arsenal met 3-2 ver-
slagen.

De 100.000 toeschouwers in
Wembley zagen een zeldzaam
verloop van de wedstrijd. Luton
nam in de 13e minuut deleiding
door Brian Stein. Pas diep in de
tweede helft kwam Arsenal ge-
lijk door Hayes: 1-1. Alan Smith
maakte drie minuten later voor
Arsenal 2-1.

Elf minuten voor tijd leek de
beslissing definitief te vallen.
Een aan Arsenal toegekende
strafschop werd echter op on-
geëvenaarde wijze door Luton-
reservedoelman Dibble met een
briljantereactie gestopt.

Dit bleek de ommekeer in de
wedstrijd. In de82eminuutwerd
het 2-2 door de Noordier Wilson.
In de laatste minuut haalde Lu-
ton de beker binnen door een
fraaie volleyvan Stein: 3-2.

Gullit en Virdis scoren tegen Inter
AC Milan heeft titel binnen
bereik na gelijkspel Napoli

MILAAN — Milaan staat
ten minste een week op zijn
kop. De AC heeft het
landskampioenschap binnen
bereik. In de derby versloeg
AC Milan zondag in het uit-
puilende San Siro-stadion In-
ter Milan met 2-0 door doel-
punten van Gullit en Virdis.
Door de overwinning en het
gelijke spel van Napoli bij
Verona (1-1) trapt AC Milan
deNapolitaanse titelverdedi-
ger op de hielen. Het verschil
van een punt, drie wedstrij-
den voor het einde, kan vol-
gende weekinhetonderlinge
treffen in Napels in een klap
omgebogen worden.

AC Milan verkeert in de be-
slissendefase van decompetitie
in topvorm. In de 132eklassie-
ker, met tien internationals en
twee Baresi's (Guiseppe bij In-
ter, Francobij AC) wasAC de ge-
stroomlijnd voetballende ploeg,
die Inter met gedurfd aan-
valsspel rond het eigen
strafschopgebied terugdrong.
Ruud Gullit was de spil om wie
AC draaide. Hij doldezijn vaste
bewaker Ferri en maakte een
week voor de confrontatie met
Maradona een uitstekende in-
druk.

Het wachten in San Siro was
op doelpunten van AC. Inter-
doelman Zenga weerstond heel
lang het bombardement van de
rood-zwarte ploeg. Hij tikte een
kopbal van Gullit uit de hoek,
stopte een schot van Virdis en
zag een kopbal van Ancelotti de
latraken. Pas tweeminutenvoor
rust was hij kansloos op een
hoog, snoeihardschotvan Gullit,
die zijn negende treffer dit sei-
zoen in de Italiaanse competitie
maakte (1-0). Acht minuten na
rust besliste Virdis het eenzijdi-
ge duel. Hij strafte een fout van
de Argentijnse oud-
international Passarella af, pas-
seerde doelman Zenga met een
vloeiende schijnbewegingentik-
te 2-0 in.

VAN BASTEN
Vijfentwintig minuten voor

het einde verscheen Marco van
Basten in het veld voor Donado-
ni. De spitskreeg nogeen dotvan
een kans, maar miste met het
linkerbeen. Gullit kreeg in de
slotfase het nog aan stok met
Passarella. De Argentijn kon
zijn beheersingniet meer bewa-
ren en sloeg de spelmaker van
AC vlak voor een hoekschop met
een welgemikte vuistslag naar
de grond. De vijandige actie ont-
ging de arbiter.

De entree van Van Basten in
het San Siro-stadion ging verge-
zeld van een oorverdovend ge-
juich.De Utrechterkeek verrast
en aangenaam getroffen op,
maarhet lawaai betrof de gelijk-
maker van Verona in de thuis-
wedstrijd tegen Napoli. De
landskampioenhadin de 26emi-

nuut de leiding genomen door
een laag, diagonaal schot van
Maradona. zijn 14e competitie-
treffer. Narust bracht Galiamet
een kopbal zijn ploeg op gelijke
hoogte.

Napoli was naar Verona ver-
gezeld van 3000 fans. Op»de tri-
bunes kwam het tot ongere-
geldheden. Zeven mensen moes-
ten met steekwonden naar het
ziekenhuisvervoerd worden. Zes
personen werden gearresteerd.

Juventushieldkans op eentic-
ket voor het Uefa-bekertoernooi
door in Genua tegen Sampdoria
een 0-2 achterstand weg te wer-
ken. Bonomi en Vialli scoorden
voor dethuisploeg, waarna Buso
op slagvanrust 2-1 aantekende.
In de slotseconden maakte Sci-
rea gelijk.
De uitslagen van de wedstrij-
denvan zondag in de hoogste af-
delingvan deItaliaansevoetbal-

competitie zijn:
Avellino - Pisa: 1-0; Cesena -Empoli: 1-1;Fiorentina - Ascoli:

1-0;AC Milan - Inter Milan: 2-0;
Pescara - ASRoma: 0-0;Sampdo-
ria - Juventus: 2-2; Torino - Co-
mo: 1-1; Verona - Napoli: 1-1.

De stand:

1. Napoli 27 42
2. AC Milan 27 41
3. ASRoma 27 34
4. Sampdoria 27 34
5. Torino 27 29
6. Inter Milan 27 28
7. Juventus 27 28
8. Verona 27 25
9. Cesena 27 24
10.Fiorentina 27 24
11. Pescara 27 23
12.Ascoli 27 20
13.Avellino 27 20
14.Como 27 19
15.Pisa 27 19
16.Empoli (-5) 27 16

Dit weekeinde Barca -Real

Real Madrid via 6-0
wint Spaans kampioen

MADRID — Real Madrid
heeft de teleurstelling van de
uitschakeling doorPSV inhet
Europa Cup I-toernooi goed
verwerkt. De ploeg van Leo
Beenhakkerwerd voor de23e
keer Spaans kampioen door
een zege van 6-0 op degrada-
tie- kandidaat Betis Sevilla.
Met nog vier wedstrijden te
spelen staat Real elf punten
voor op Real Sociedad, dat
thuis verloor met 0-1 van
Murcia.

Het immense Bernabeu-
stadion was niet uitverkocht
voor dekampioenswedstrijd van
de 'Koninklijken. Ongeveer
80.000toeschouwers wildenhun
favorieten voor de derde achte-
reenvolgende keer de nationale
titel zienbehalen. Zemoestentot
de 20e minuut wachten op het
eerste doelpunt, dat gemaakt
werd door Gallego. Nog voorrust
liep Real uit naar 4-0 via
Sanchis, Gordilloen Michel.

Pas na de pauze kwam Hugo
Sanchezin hetstukvoor, toen hij
devijfde treffer lietaantekenen.
Voor Sanchez was het zijn 28e
seizoentreffer, waarmee hij bij-
na zeker isvanzijnvierde en der-

"de achtereenvolgende topsco-
rerstitel. Michelmaakte hethalf
dozijn vol.

Een smet op het kampi-
oensfeest was de botsing tussen
Chendo en Tendillo, twee verde-
digers van Real. Met nog zeven
andere spelers van hun club wa-
ren zij geselecteerd voor de
vriendschappelij!
genSchotland,diezenu welkun-
nenvergeten..

Komend weekeinde vindt de
ontmoeting tussen Barcelona en
Real Madrid in de Catalaanse
hoofdstad plaats.

De uitslagen zijn:
Espanol -Athletic deBilbao: 1-1;
Real Sociedad- Murcia:0-1;Real
Madrid - Betis: 6-0; Gijon - Celta:
4-1; Zaragoza - Logrones: 1-0;
Valladolid - Barcelona: 1-1; Osa-
suna - Mallorca: 1-0;Valencia -
Cadiz: 1-1; Las Palmas - Saba-
dell: 0-2; Sevilla - Atletico Ma-
drid: 1-1.

De stand:
1.Real Madrid 34 57
2. Real Sociedad 34 46
3. Atletico Madrid 34 42
4. Athletic deBilbao 34 42
5. Celta 34 36
6. Sevilla 3436
7. Valladolid 3435
8. Osasuna 3435
9. Barcelona 3434
10. Gijon 3434
11.Cadiz 3432
12. Valencia 34 31
13.Zaragoza 34 31
14.Espanol 34 30;
15.Murcia 34 29'
16.Logrones 34 28
17.Betis 34 27
18.Las Palmas 34 26
19. Mallorca 34 25
20. Sabadell _____ 34 24

VO~E~TBAL/STEYR — De Rus
Oleg Blchin heeft in zijn tweede
wedstrijd voor de Oostenrijkse
tweede divisieclub Vorwarts
Steyr voor heteerst gescoord. De
Russische oud-international

'.atste minuut
de wedstrijd tegen Modling de
eindstand met het hoofd op 3-1.

UITSLAGENEN STAND
De uitslagen van de wedstrij-

den van zaterdag in de Engelse
eerste divisie zijn:

Charlton - Newcastle: 2-0;
DerbyCounty - Southampton: 2-
-0; Liverpool - Tottenham
Hotspur: 1-0; Oxford - Everton:
1-1; Portsmouth - Norwich: 2-2;
QueensParkRangers - Sheffield
Wednesday: 1-1; West Ham - Co-
ventry: 1-1; Wimbledon - Chel-
sea: 2-2.

De stand:
1.Liverpool 3684

2. Manchester United 36 69
3. Everton 37 68
4. Queens ParkRangers 38 66
5. Nottingham Forest 35 64
6. Arsenal 37 61
7. Wimbledon 36 52
8. Sheffield Wed. 37 51
9. Coventry 37 48
10. Newcastle 37 47
11. Luton 33 45
12.Southampton 37 45
13. Norwich 37 44
14. Tottenham Hotspur 38 43
15. Derby County 38 41
16. Chelsea 37 40
17. West Ham 37 39
18. Charlton 37 39
19. Portsmouth 37 35
20. Oxford 37 31
21. Watford 3831

WILLEMSTAD-PietRozen-burg, de voorzitter van de wereldfe-mbond, heeft zijn opwachting
gemaakt bij de waarnemend-ge-
zaghebber Drs. StanleyLamp.

De internationaal grootmees-
teren oud-wereldkampioen helpt
fe lokale dambond doorinplaatsvnn Ton Sijbrands tegen Iser"oeperman een dam-tweekamp
% spelen.Devoorzitter van de Cu-raSaose dambond, de heer Lud-
wig Leito, begeleidt de heer Ro-
zenburggedurendezijnbezoek optet bestuurscollege.

Op de foto van links naar
rechts: LudwigLeito, Pietßozen-
°urg en Drs. StanleyLamp.
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PietRozenburg maakt zijn opwachting
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Verhoging levensvatbaarheid Isla
Nieuwe water-en elektriciteitsinstallaties

voor raffinaderij
WILLEMSTAD — Gisterenvond de overdracht plaats

**n het 'Government Utilities
n-oject' (UTP) aan RefineriajjlKorsou N.V. In aanwezig-heid van de directie- leden,
cpmmissarissen van Refine-
|«a diKorsou en gezaghebber
Ronald Casseres, nam de di-
recteur van Refineria Isla

Guillermo A. Archila,**cc zeewater- distilleerders
jj'ficieelin gebruik. Tevens
"eeft deIslaonlangs een nieu-we turbo- generator en een

water- fabriekaangeschaft. Doel van het
& .oject, dat geheel uit eigen
"Üddelen is betaald, is te ko-"ten tot een raffinaderij die
°°k op lange termijn le-
vensvatbaar is. In totaal zijn
*"» miljoen Antilliaanse gul-
den geïnvesteerd.
DirecteurArchila deelde mee,

i^thet project in 1985begonnen
{*" Bij de bouw is veel aandacht"esteedaan deveiligheid voor de
faffinaderij. Het GUP- project
j>füvatdebouw van een installa-l'e voor het ontzouten van zee-
ster, twee verdampers (nr. 78
6,179), een lucht- compressor enJ^rschillendeadditionele projec-
*&" "Alle apparatuur heeft een

levens- vatbaarheid tot na 2000.
De water- zuiverings- installatie
kan een hoeveelheid van 3500
kubieke meter water per dag
produceren. Met de assemblage
is begonnen in december 1986.
Binnen acht maanden is deze in-
stallatie in werking gesteld. De
turbo- generator heeft een capa-
citeitvan 21 megawatt. Debouw
van de water- en elektriciteits-
installaties zijn een bewijs van
de serieuze intentiesvan deIsla
en van haar verantwoordelijk-
heids- gevoel tenopzichte van de
Curagose gemeenschap", aldus
Archila.

INVESTERINGEN
Directeur van Refineria di Kor-
sou, mr ir Henry Parisius, uitte
zijnvreugde, dat hetprojectnu is
afgerond. Parisius: "De basis
van dit project werd gelegd in
1985 ten tijde van de onderhan-
delingen die de overheid met de
PDVSA heeft gevoerd. Op grond
van eenanalysewerddestijdsge-
constateerd, dat investeringen
hoogst noodzakelijk waren te-
neinde debedrijfs- zekerheidvan
de fabrieken die water produce-
ren enelektriciteit opwekken, te
verhogen. Toen is berekend dat
een investering van 41 miljoen

Antilliaanse gulden vereist zou
zijn. Bijna 2,5 jaar later is het
werk achter de rug. De totale
som die Refineria di Korsou
geïnvesteerd heeft, beloopt
evenwelietsmeerdan36miljoen
gulden.Dit bedrag isvolledig uit
eigenmiddelen betaald".

Isla heeft ook investeringen
gepleegd in de utiliteits- sector
van de raffinaderij: 13 miljoen
gulden in een nieuwe turbo- ge-
nerator en 6,6 miljoen gulden in
eentweedehandse waterfabriek.
Volgens Parisius heeft dit pro-
jectzeer veel bijgedragen aan de
werkgelegenheid voor aanne-
mers- bedrijven: bijna 190.000
manuren. Parisius: "Dit project
heeft tevens bijgedragen tot een
goede werk- verhouding tussen
Refineria diKorsou enRefineria
Isla. Ook in geval van een reeds
oudere raffinaderij is het hoogst
noodzakelijk omaanzienlijke in-
vesteringen teplegen om de ope-
raties op een acceptabel niveau
te handhaven. De gepleegde in-
vesteringen zijn dan ook een be-
langrijke stap ter verwezenlij-
king van ons doel", aldus Pari-
sius.

LEVENSVATBAAR
De directeur is van mening,

dat getrachtmoetworden deraf-
finaderij ook op langere termijn
levensvatbaar te houden. Dat
wil zeggen, dat deraffinaderij
ook in detoekomst op de interna-
tionale markt moet kunnencon-
curreren. Parisius: "Daartoe
moeten plannen gemaakt wor-
denen moeten wij ons opofferin-
gen getroosten. De juistebeslis-
singen moeten genomen worden
in hetbelang van deraffinaderij,
watuiteindelijk tengoede zalko-
men aan de hele gemeenschap".
Tenslotte sprak hij zijn erkente-
lijkheid uit aan eenieder die
heeft bijgedragen tot derealise-
ring van ditproject.

President- commissaris en ge-
deputeerde Raymond Bentoera
benadrukte het belang van de
raffinaderij als een steunpilaar
van onze economie. In zijnvoor-
dracht ging hij terug naar het
jaar 1985, waarin men ernstig
vreesde, dat deraffinaderij defi-
nitiefzou moeten sluiten."Voorde heropening ging de overheid
van het standpunt uit, dat wij
zelfanderen moesten zoeken om
ons te helpen. Toen ik benoemd
werdals president- commissaris
van dezeraffinaderij, heb ik uit-
gebreid de financiering van dit
project besproken. Uiteindelijk

is de overheidtot de conclusie ge-
komen, dat wij ditproject uit ei-
gen middelen moesten betalen.
Op basis hiervan heb ik de over-
heid het voorstel van deraffina-
derij voorgelegd om dit project
zelf te financieren, waarbij alle
inkomsten van onze raffinaderij
uitsluitend gereserveerdzouden
blijven voor investering in de
raffinaderij".

KWALITEIT
Bentoera: "Investeringen in

deraffinaderij zijnvan levensbe-
lang. Gezamenlijk moet ge-
tracht worden deraffinaderij in
goede conditie en tegelijkertijd
levensvatbaar te houden. De sa-
menleving moetzich bewust zijn
van het belang van dezeraffina-
derij, dieaan bijna 1800mensen
werk geeft. Dankzij de PDVSA
en mettoestemmingvan deVen-
ezolaanse regering is het moge-
lijk gebleken de raffinaderij na
hetvertrekvan demultinational
Shell open te houden. Getracht
moet worden dekwaliteit van de
raffinaderij te behouden en zelfs
te verbeteren. De investering
van 36 miljoen gulden voor de
water-en elektriciteits- installa-
tie waarborgt de hoge kwaliteit
van deraffinaderij". In ditkader

noemdeBentoera noghet miljoe-
nen- project voor de bouw van
muren rond de tanks. Tenslotte
sprakhij dehoop uit, dat deraffi-
naderij een belangrijke ader in
onze economiezal blijven. Proficiat!

...directeur mr ir Henry Pari-
sius...
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Economische sancties van VS onrechtvaardig
PANAMASTAD — De Pa-

namesekatholieke kerk heeft
aan de Verenigde Staten ge-
vraagd de economische
sancties tegen Panama op te
heffen.Panamaheeft volgens
dekatholieke bisschoppen
"al genoeg" geleden. Gene-
raal Manuel Antonio Noriega
heeft ondertussenbevestigd
dat hij onlangs een gesprek
heeft gehad met een hoge
Amerikaanse functionaris.
Het Panamese kabinet heeft
een dusdanige verandering
ondergaan dat de anti- Ame-
rikaanse vleugel versterkt
werd. De Amerikaanse men-
senrechten-organisatie Ame-
ricas Watch heeft Noriega
aangeklaagd wegens het
schendenvan dezerechten.

In een pastorale briefvan acht
pagina's lengte laten de
bisschoppen weten dat "wij zo
niet doorkunnen gaan". De eco-
nomische crisis welke door de

Amerikaanse sanctiesisveroor-
zaaktbetekent in feite "miserie
en wanhoop voor duizenden Pa-
namezen. Dit heeft een exodus
veroorzaakt welke langzamer-
hand enorme dimensies gaat
aannemen.

MEER CRIMINALITEIT
In de door aartsbisschop Mar-

cos G. McGrath en detien mede-
bisschoppen ondertekende brief
drukkenzij hun bezorgdheid ook
uitover de toename van deerimi-
naliteit. Men vreest ervoor dat
op deze manier het land "veran-
dert ineen sinister slagveld". Al-
lePanamezen voelen aan denlij-
ve de gevolgen van de Ameri-
kaanse sancties, maar de armen
hebben er het meeste onder te
lijden.

De maatregelen overstijgen
elke strategie om druk uit te oe-
fenen en zij vormen in feite dus
een bedreiging voor het leven
van onze bevolking, aldus de

bisschoppen. Als zodanig zijn zij
daarom ook onrechtvaardig.
Daarom ook vragen wij hen on-
middellijk in te trekken. Tegelij-
kertijd verwerpen wij ook elke
maniervan militairingrijpen, zo
laten de bisschoppen weten.

GEEN DIALOOG
In de briefklagen debisschop-

pen erover dater geen dialoogtot
standkonkomen tussen de oppo-
sitie en deregering. Dit noemen
zij "het ergstevan de hele situa-
tie". Op beide partijen- de voor-
en tegenstanders van generaal
ManuelAntonioNoriega - wordt
daarom een klemmend beroep
gedaan om alsnog dedialoog aan
te vangenals enigeuitweg uitde
huidige crisis. De katholieke
kerk heeft, zoals bekend, in
maartgeprobeerd tebemiddelen
maar deze bemiddeling is mis-
lukt. De maatregeeln waarover
de bisschoppen het hebben zijn
onder meer hetbevriezen van de
Panamese tegoeden bij Ameri-
kaanse banken en het verbod tot
overmaking van geld van Ame-
rikaanse maatschappijen aan de
Panamese overheid.

Volgens de kerkelijke leiders
zijn deze maatregelen een aan-
slag op de nationale souvereini-
teit. Zij zijn, alles overwegend,
moreel onrechtvaardig. Zo stel-
len debisschoppen vast.

NORIEGA OVERVS
Panama's sterke manNoriega

heeft de Amerikaanse functio-
naris met wiehij laatst heeft ge-
sproken niet bij name genoemd
maaruitgoedingelichtekringen
blijkt dathetMichaelKozak was
dieeenhoge functieheeftbij Bui-
tenlandse zaken. Tegenover het
Cubaanse persbureau Prensa
Latina uitte generaal Noriega
verder de beschuldiging dat de
Amerikaanse economische
sanctiesen depogingen om hem
opzij te schuiven onderdeel zijn
van een breder "neokolonialis-
tisch" plan om Latijns Amerika
te onderdrukken. De Cubaanse
tv zond delen van het gesprek
met Noriega uit.

WURGTECHNIEK
Volgens Noriega "voeren zij

hiereen experiment uit, zoals in
Vietnam. Zij zullen het morgen
loslaten op Argentinië, Urugu-
ay,Braziliëofenig ander land in
het gebied. Afhankelijk van hoe
de wurg- techniek werkt, zal die
op andere volkeren in Latjns
Amerika worden toegepast", al-
dus Noriega tijdens een eerder
toegestaan vraaggesprek met
journalistenin deprovincie- stad
Chepo.

MINISTERS VERVANGEN
President Manuel SolisPalma

heeftzijnkabinet ingrijpend ver-
anderd doordat zeven van de
twaalfministerswerdenvervan-
gen. De anti- Amerikaanse hou-
ding van zijnkabinet moet daar-
mee versterkt worden. De presi-
dent had het over een "oorlogs-
kabinet, dit is een strijdbaar ka-
binet om de economische agres-
sie van de VS te bestrijden". Op
Buitenlandse zaken kwam bij-
voorbeeld Jorge Eduardo Ritter
die voorheen ambassadeur was
bij de Verenigde Natiesen diefel
anti-Amerikaans is. Hij staat
aan de kant van Noriega. Een
van de voornaamste adviseurs
van Solis Palma, Gustavo Gon-
zalez, werd minister van Plan-
ning. Hij is voorstandervan een
dusdanige hervorming dat Pa-
nama minder afhankelijk wordt
van de VS. Minister van Finan-
cien werd Orville Goodin.

Americas Watch heeft niet al-
leenkritiek opNoriegamaarook
op deAmerikaanse politiek wel-
ke onevenwichtig en tegenstrij-
dig is. Wat Noriega's optreden
betreft wordt gewezen op de vol-
gende feiten: onder Noriega
staande troepen mishandelden
betogers en gebruiken daarbij
soms hagel welke ernstige ver-
wondingen toe kan brengen;
honderden demonstranten zijn
gearresteerd; er zijn berichten
dat er ook betogers zijn gedood
door depolitie ofdoorpara- mili-
taire groepen, welke uit militai-

ren zouden bestaan.
Noriega treedt ook drastisch

op tegen demedia welke totzwij-
gen worden gebracht. De
rechterlijke macht isonvoldoen-
de onafhankelijk. Americas
Watch wijst er wel op dat ditniet
allemaal het werk van Noriega
is want ook al zou hijverdreven
worden dan zit het er nog in dat
eenzelfde optreden wordt gecon-
tinueerd

Ten aanzien van het Ameri-
kaanse Panama- beleid merkt
hetrapport op dat ditbeleid veel
tegenstrijdigheden vertoont.
Ook kan deregering- Reagan de
verdenking op zich laden dat er
andere motieven meespelen bij
hetaan dekant schuivenvan No-
riega, in wie zij een goede
bondgenoot hadden in de strijd
tegen de Sandinisten. Berichten
over Noriega's corruptie en zijn
betrokkenheid bij de handel in
verdovenne middelen waren

toenalwijdenzijd bekend.Even-
zowastoen ingrotekringbekend
dat Noriega opdracht had gege-
ven deoppositie- leiderSpadafo-
ra uit de wegte ruimen.

TEGEN KANAAL- VER.
DRAG

Een van de achterliggende
motieven van deVS zou wel eens
kunnen zijn datzij afwillenvan
het verdrag over het Panama-
kanaal uit 1977.Daarin ligtvast
dat de VS in het jaar 2000 de
controleover ditkanaal overdra-
gen aan Panama. Washington
zou daaromin Panama eenrege-
ring willen hebben welke men
kan beinvloeden, aldus Ameri-
cas Watch. Dit is eenorganisatie
waarin kerken, politici, vak-
bonds- leiders enz. samenwer-
ken en welkekritisch deontwik-
kelingen in Latijns Amerika be-
kijkt enevenzo depolitiekvan de
VS ten opzichte van de zuider-
buren.

Tijdens militairbewind in Argentinië

Miljoenen smartegeld voor
slachtoffer van folteringen

SAN FRANCISCO -
Rechter Sam Conti van
SanFranciscoheeftaan de
46-jarige Horacio Marti-
nez Baca een smartegeld
toegewezen van 21.179.000
dollar.Deze is namelijk
slachtoffer geweest van
folteringen op last van de
Argentijnse ex-generaal
Carlos Suarez Mason.
Rechter Conti maakte
hiermee geschiedenis. De
winnaar van het proces
heeft al gezegd datluj niet
gelooft dathij veel geld los
zalkrijgenbij zijn vroegere
folteraar, maar de helft
van welk dccl van het
smartegeld dan ook gaat
naar de Argentijnse men-
senrechten-vereniging.

De voormalige generaal
Suarez Mason is een der be-
ruchte figuren uit detijd van
het militaire regime in Ar-
gentinië. De nu 64-jarige
man was commandant van
het eerste legerkorps in Bue-
nos Aires van 1976 tot 1979.
Later werd hij president van
het Argentijsne staats- olie-
bedrijf. Hij wordt ervan be-
schuldigdzichtoen zestigmil-
joendollarte hebbentoegeëi-
gend.

ARGENTIJNSE ZAAK
Het vonnis van rechter

Conti is deeerste civiele scha-
de- toewijzing aan een voor-
malig slachtoffer van marte-

ling of wederrechtelijke de-
tentie, tijdens het militaire
bewind van Argentinië. De
grootste schade- toewijzing
vöör die van Conti bedroeg
tien miljoendollar dieeen va-
der en een zuster van een
slachtoffer van foltering in
Paragay kregen toegewezen.
Conti verdeelde detoewijzing
aan Martinez Baca in tien
miljoen dollarvoor pijn en lij-
den, tien miljoen boete en
1.170.000 dollar aan gederfd
honorarium en rente. Marti-
nezBaca was namelijkadcvo-
caatvoor Arbeids- wetgeving.

Hij zei niet veel hoop te
koesteren de hand tekunnen
leggen op enig geldvan Sua-
rez Mason maar als het hem
lukt wil hij de helft daarvan
aan de Argentijnse mensen-
rechten- vereniging geven
voor hulp aan slachtoffers
van deonderdrukkingen ver-
volging in de jaren 70. Het
geld is nietbelangrijk. Het is
een geweldige bevrediging
voor hen die slachtoffer van
deze misdaden waren, zegt
Martinez Baca.

De ex-generaal heeft ge-
weigerd zich te verdedigen.
Er is een procedure aan de
gang om hem uitgeleverd te
krijgen door de Verenigde
Staten aan Argentinië. Daar
zal hij zich moeten ver-
antwoorden voor 43 moorden
en 23 ontvoeringen.

Kardinaal van Managua:
vooruitgang vredesproces

Tijd komt van overleg
tussen VS en Nicaragua

MANAGUA — Nicaragua
en deVerenigde Statenzullen
op de duurmetelkaar aan ta-
fel moetengaanzitten omhun
geschillen uit te praten. Het
kan van wijsheid getuigen als
een mens zijn gedrag veran-dert. Zo stelde kardinaal Mi-guel Obando y Bravo vast

De Nicaraguaanse kardinaal
die de officiële getuige was van
het vredes- overleg tussen de
Sandinisten en de contra's uitte
zijnopvatting na een misviering
in zijn kathedrale kerk. Hem
werdbij diegelegenheid omcom-
mentaar gevraagd op de oproep
van president Daniel Ortega op
de VS om bilateraal overleg tebeginnen.

ONMOGELIJK LIJKEND
Ikben geen expert op politiek

gebied, aldus de aartsbisschop
van Managua. Maar naarmate

Nicaragua stappen onderneem*
naar de democratisering en de
contra's zich houden aan de al'
spraken van Esquipulas kom 1
ook hetogenblik waarop Nicara'
qua en de VS tegenover elkaa*
aan tafel plaats nemen.

Het leek ook nagenoeg oo*
mogelijk dat Sandinisten cD
contra's aan tafel zouden plaat?
nemen. Erwas meerkans op da1

de sterren van de hemel zoude0
vallen, waarbij alle vissen in de
zee zouden omkomen, zo dacW
men. Toch kwam men aan tafeJ
terecht en werden er afsprakell
gemaakt. Het is aan de wij?e
mens om verandering in ziJD
optreden aan te brengen. Ik ge'
loof dat het daar naartoe gaa^
Maar het is een proces, dat tijö
kost. Aldus dekardinaal.

GEENREACTIE
De vraag werd aan de prelaa

gesteld nadat president Ortega
zijn Amerikaanse ambtgeno»
had gevraagd om het directe W'
latereleoverleg tehervatten, *"wel in de Mexicaanse ha'
venplaats Manzanillo, &f
men indertijd onder bemiddc'
ling van Mexico van gedacht*
wisselde totdat de VS deze dia-
loog verbraken. Maar Was'
hingtion heeft niet gereageer
op de oproepvan Ortega.

"Wat het vredes- overleg bc'
treft merkte dekardinaal op da
dit spoedigweer zalbeginnen e
wel voor de tweede ronde. Er *
dan wel geen akkoord bereik 1»
maar er is wel vooruitgang êe
boekt, meent hij. Invergelijkn?»
met hetbeginvan hetoverleg»J
SantoDomingo, kan menzegg^L
dater in de manier van omgaaj
met elkaar vooruitgang zit. u
teindelijkzijn wijallemaal Nic
raguanen: op de duur moeten *
elkaar kunnen begrijpen. V
jeugd is de strijd beu, de bey*>

king is deoorlogbeu evenals "gebrekaan levensmiddelen, aa, ,
water, aan alles. Aldus hethooi
van de katholieke kerk van J>
caragua.
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Ê EILANDGEBIED CURACAO

Het Hoofd van de Geneeskundige en Gezondheids-
dienst van het Eilandgebied Curacao maakt bekend
dat Hardon Tea Company N.V. een verzoekschrift
bij het Bestuurscollege " heeft ingediend ter
verkrijging van een vergunning ingevolge de Hinder-
eilandsverordening Curacao (AB 1953 nr. 21) voor
het hebben van een theeverwerkingsfabriek te
Industrie-terrein Brievengat (Loods J IV-5).
Dit verzoekschrift en de bijlagen liggen vanaf de
dag na deze bekendmaking gedurende veertien
dagen ter visie bij de Milieudienst, De Rouvilleweg
41, alhier, gedurende welk tijdvak een ieder het
recht heeft schriftelijk zijn bezwaren tegen het
verlenen van bovengenoemde vergunning kenbaar
te maken.

Namens de Gezaghebber,
Het Hoofd voornoemd,

Dr. M. Kibbelaar.
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GEEN ANTWOORD OP HERHAALDE NOODKRETEN
Inspecteur: ’Gebouw gevaarlijk’
Hoofd Willem Hoyer-school
ontkent verantwoordelijkheid

WH>LEMSTAD — "De di-
ectie van de Willem Hoyer
f«ooi stelt tot haar spijt vast
at de verantwoordelijke in-, antiesbezig zijn methetver-
raaien van defeiten om niet

een slecht daglicht te ko-
lei. Zij vergeten hierbij dat
t belang van de ge-

nschap en van het onder-
'.'Js in het bijzonder daarbij
lfct gebaat is", aldus school-
ed Samsonvanmorgen te-

s'nover deAmigoe.

n reactie op het verhaal
ri de gedeputeerde van onder-

Salsbach in onze editie
teren heeft het school-
feiten en brieven die in

d met deze affaire ge-
ijn op tafel gelegd.

rectie en leerkrachten
Willem Hoyerschool ver-eren elke maand en de notu-
den danopgestuurd naar
st van Onderwijs van de; trheid Na devergaderingvan

jï toaart 1987 richtten de direc-
!l 6" hetpersoneel van deschool

1 in een brief aan de dienst
ll£>rin zij aandacht vroegen

r de wantoestanden in het
"^bouw. Op de brief zelfs directie geen antwoord

"" wei werd bekend gemaakt
? de ETAO op de nominatie

i gerenoveerdte worden.
'et deze wetenschap richtte

7°olhoofd Samson zich in en
) '^ op 17 juli dit jaartot de ge-

' teerde van Onderwijswaar-
bij vragen stelde over deprak-

;'t'gangvan zaken diebij een
om de hoek komen.Jken. Zoais: wanneer die ver-

dingplaats zal vinden, wel-
anderingen en waar de

*J onder gebracht zal wor-
xns vroeg Samson of de

."'Meerde zich persoonlijk
x'tten voor een spoedige
van de renovatie, om-

hool in een deplorabele
verkeert. "Op antwoord

" deputeerde wacht ik tot
'e dag van vandaag," aldus
'«on.
P 14 september stelde de

'st van Onderwijs een defec-
' apport op naar aanleiding

' herhaaldelijke verzoeken
hooldirectie. De defec-

nvoor degrotevakantie
"s geregistreerd door de

Op 30 november 1987
sn een opzichter van Rio

structiondie tot20december
,eparaties verrichtte. Er
1ei»g timmerwerk verricht,

'"' lokalen werden geverfd

en er werd een elektrische lei-
ding aangelegd waarop de enige
instructiecomputer kon worden
aangesloten.

Nadekerstvakantie kwam de
reparatie- ploeg niet meer opda-
gen en Samson nam iedere
maandagcontact op met Pieters
van FundashonKas Popular, die
dewerkopdracht had gekregen,
omtevragen wanneer derepara-
tiesverder zouden gaanen waar
de aannemer bleef. "Na zes we-
ken heeft Pieters mij maar zelf
het telefoonnummer van deaan-
nemer gegeven en ik heb de goe-
demanzekervierkeer uitbed ge-
beld om te vragen of hij zo goed
wilde zijnomzijnwerk te hervat-
ten," zei het schoolhoofd. "De
werkzaamheden bleven echter
liggen en vorige week vrijdag
zijn er na de actie weer werklie-
den verschenen".

ANGEL SALSBACH

INSPECTEUR
In februari bezocht de inspec-

teur van Onderwijs C. de Windt
deWillem Hoyerschool en stelde
eenrapport opvoor degezagheb-
bende minister van Onderwijs,
de gedeputeerde van Onderwijs,
het hoofd van de Dienst van On-
derwijsen de GGD. In zijn advies
dat op 20 februari werd verzon-
den aan de bovengenoemde per-
sonenen instanties zei de inspec-
teur onder andere: "Men ont-
komt niet aan de indruk dathet
centraal schoolbestuur de
laatste jaren niets heeft gedaan
aan het onderhoud..." en "feit
blijkt dat de deplorabele toe-
stand van het gebouw deprime-
rend werkt op het onderwijs, de
leerlingenen de leerkrachten."

De inspecteurheeft dewantoe-
standendieonstaan door devrije
toegang tot de school en de
slechte ventilatie zelf kunnen
aanschouwen en stelde in zijn
advies dan ook vast dat "het
schoolgebouw in zulk een deplo-
rabele toestand verkeert dat het
een gevaarvormt voor een ieder
die van de school gebruik
maakt".

Ook op dit bericht heeft de
schooldirectietot op heden geen
reactie ontvangen. Op 20 april
wendde de directievan de school
zich in een laatste briefaan het
hoofd van het departement van
Onderwijswaarin zij meldde, dat
zij geen ver- antwoordelijkheid
meer wenste te dragen voor het
welzijn van de leerlingen en de
onderwijskrachten die van het
gebouw in dezetoestand gebruik
moeten maken.

FLAUW
Wat het, zijn inziens, flauwe

excuusbetreftover demede-ver-
antwoordelijkheid voor de
slechte toestand van de school
door het tekenen van een wei
kopdracht, waarover gedepu
teerde Salsbach tegenover de
Amigoe sprak, wil Samson het
volgende kwijt: "De aannemer
verscheen op een gegeven
ogenblik met een declaratie in
het kantoor van de directie. Het
sub- hoofd was op datmoment
aanwezig en op het verzoek van
de man om te tekenen, weigerde
het sub- hoofd omdat volgens
hem de restauraties waar
opdracht voor gegeven was nog

niet allemaal waren verricht.
Erger nog: de meeste en be-
langrijkste zijn nog helemaal
niet aan bod gekomen".

"De aannemer verzekerde het
sub-hoofd dathethiergingom de
werkzaamheden diereeds ver-
richt waren en dat de andere in
een later stadium ondertekend
zouden worden. Op deze voor-
waarde zet het sub- hoofd zijn

handtekening".
Op 22 april ging Samson zelf

naar Fundashon Kas Popular
omrekenschap te vragen voor de
niet verrichte werkzaamheden
en daar deelde Nahar hem mcc
dat Samson voor hem geen ge-
sprekspartner was omdat niet
Samson maar het centraal
schoolbestuur de opdracht voor
dereparatie had gegeven.

Over het gebruik van beden-
kelijke leuzen tijdens de actie
van afgelopen donderdag zei
Samsonverder: "De actieis spon-
taan begonnen, de leerlingen
hebben in eerste instantie hele-
maal zelfde spandoeken ge-
maakt en deopschriften verzon-
nen. Toen de leerkrachtenook bij
de actie betrokken werden, zijn
deze leuzen directverwijderd."

Viering vijftig jaarStaten
met concert in Den Haas

DEN HAAG—Het 50-jarig
jubileumvan deStaten der
Nederlandse Antillen is in
Nederland op waardige
wijze gevierd. Op 5 april
werd in de Haagse Con-
certzaalDiligentiaeen her-
denkings- concert door ge-
volmachtigde minister, mr
G.T. Hernandez georgani-
seerd.

Op die avondbracht de Cu-
racaose pianist Harold Marti-
na een programma van wer-
ken uit de piano- literatuur
voor een selectpubliek.

Onder de aanwezigen be-
vonden zich tal van leden van
het diplomatieke korps, on-
der meer de Verenigde Sta-
ten, Groot-Brittannië, Brazi-
lië, Cuba, Oostenrijk, Joegos-
lavië, de Filipijnen, Indone-
sië, Uruguay, Peru, Pakistan
en Chili. Uit regerings- krin-
gen in Nederlandwaren aan-
wezig de minister van Defen-
sie, dr W. van Eekelen en
echtgenote, de staatssecreta-
rissen mr H. Koning, me-

vrouw mr V.N .M. Korte- Van
Hemel en echtgenoot jhr mr
W.H.D. Quarles van Ufford,
directeurvanhetkabinet van
de koningin en de secretaris
van deRijksministerraad mr
J.H.Kist, alsmede mevrouw
G.T. Deetman- Dijkstra,
echtgenote van de minister
van Onderwijs. De gevol-
machtigde minister van Aru-
ba en diens echtgenote, me-
vrouw S. Merryweather-
Broekman, behoorden eve-
neens tot de aanwezigen.

Ook de TweedeKamer was
goed vertegenwoordigd door
verscheidene leden van de
Vaste Kamer- commissies
voor Nederlands- Antilliaan-
se en Arubaanse Zaken. De
gouverneur van deresiden-
tie, H.C. Rademaker, gafeve-
neens acte depresence.

Oud-gouverneur drs B.M.
Leito, thans lid van de Raad
van State, was vergezeld van
zijn echtgenote. Zoals bekend
isLeitoook lidgeweestvan de
jubilerendeStaten. Nog twee

andere in Nederland woon-
achtige ex-Statenleden heb-
ben het herdenkings- concert
bijgewoond, mr H.L. Braam
en Jacques Veeris.

In een praktisch volle zaal
hebben deruim vijfhonderd
aanwezigenkunnen genieten
van het prachtige pianospel
van Martina, die na afloop
twee toegiften moest wegge-
ven, waaronder een wals van
de Curacaose pianist/compo-
nist Edgar Palm. Deze was,
Angelica, werd door Harold
Martina aan de echtgenote
van de gevolmachtigde mi-
nisteropgedragen.

Nahetconcert hebbenruim
250 genodigden in de foyer
van hettheater het glas gehe-
ven om een heildronk op het
jubilerendeAntilliaanse par-
lement uit te brengen.

In een herdenkings- rede
memoreerde Hernandez de
vijfdecenniawaarindeAntil-
liaanse volks- vertegenwoor-
diging uitgroeide tot 'hetbas
tion van de democratie.
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Schadeloosstelling nodig schenden mensenrechten

Politiebond en regering Suriname
akkoord: acties politie opgeschort

PARAMARIBO — De Suri-
naamse politie heeft zijn ac-
ties opgeschort omdat over-
eenstemming is bereikt tus-
sen depolitiebond en derege-
ring. Inmiddels is aan presi-
dentRamsewak Shankar ge-
vraagd een onderzoek in te
stellennaar de schendingen
van demensenrechten ten tij-
de van hetmilitairebewind.

Het conflict bij de Surinaamse
politie is voorlopig opgelost. De
Surinaamse politiebond en de
regering hebben overeenstem-
ming bereikt over opschorting
van deprotestacties. Dit heeft de

bond gisterenofficieel viade me-
dia bekendgemaakt. De bond
moet nog verdere besprekingen
voeren met de regering over de
bevoegdheden van de politie en
van demilitaire politie bij onder-
zoek naar strafzaken waarbij
eenmilitair isbetrokken. Deson-
danks heeft zij haar leden opge-
roepen de werkzaamheden al te
hervatten.

BEDREIGD
Vorige week had derecherche

in Suriname geprotesteerd te-
gen detegenwerking door het le-
ger bij onderzoek naar zaken

waarbij militairen zouden zijn
betrokken. Dit protest was
maandag overgenomen doorhet
volledige politiekorps. De politie
sprak niet van een "staking",
maar zei zijn werk te beperken
tot het strikt noodzakelijke. De
rechercheurs in Suriname, en in
hun kielzog de overige agenten
vanpolitie, waren met nameont-
evreden over de moeilijkheden
diezij ondervondenbij hetonder-
zoek naar diegenen die tijdens
hetrecente bezoek vande Neder-
landse minister van Buiten-
landse Zaken, Hans van denBroek, protestacties hebben ge-

organiseerd. Daarbij was ge-
bruik gemaaktvan een gestolen
dienst- vrachtwagen en is het
KLM-kantoor in brand gesto-
ken. De politie zegt achterhaald
te hebben, dat een "hoge mili-
tair" tot sommige acties heeft
aangezet, maar voelt zich "be-
dreigd" bij de voortzetting van
haar onderzoek.
SCHADELOOSSTELLING
Surinamers, die tijdens het

militairbewind zwaar te lijden
hebben gehad van schendingen
van mensenrechten, dienen
schadeloos te worden gesteld. Er
moeteen basis worden gelegd om
te voorkomen, dat dergelijke
schendingenzich ooitweer voor-
doen in Suriname. Dit staat in
een brief die de Surinaamse
mensenrechten- activistStanley
Rensch president Ramsewak
Shankar gisterenheeft doen toe-
komen. "Het is van uitermate
groot belang, dat Suriname le-
ring trekt uit zijn recente ge-
schiedenis", aldus Rensch, die
voorzitter is van het mensen-
rechten- bureau Moiwana '86 in
Paramaribo.

Rensch roept op totonderzoek
naar de wandaden die zijn ge-
pleegd sinds de militaire
staatsgreep van februari 1980
tot de installatie van de bur-
gerpresidentin januari 1988. In

die periode "beleefde SurinanU
een nachtmerrie van schendifr
gen van mensenrechten";
Rensch onderstreept, dat onder
zoek voor de nationale integri-
teit vanvitaalbelangis, "nietuit
vergeldings- overwegingen,
maar teneinde de mensen-i
rechten teconsolideren in de toe-
komst".

Hulpbisschop van Salvador:

Leger verantwoordelijk
dood drie campesinos

SAN SALVADOR— Leden
van de Salvadoraanse
strijdkrachten zijn ver-
antwoordelijk voor de dood
van drie campesinos wier
stoffelijke overschotten wer-
den teruggevonden terwijl
hun lichamen tekenen van
marteling vertoonden eve-
nals kogelwonden. Zo stelde
de hulp- bisschop van San
Salvador, mgr GregorioRosa
Chavez, vast in zrjn wekelijk-
se zondag- preek welke door
deradio wordt uitgezonden.

De drie campesinos werden
aangehouden in het rechtsge-

bied van San Salvador op 14
april. Degenen die hen meena-
men leken leden van de
strijdkrachten te zijn. De drie
ontvoerden werden uit hun wo-
ningen gesleept in de stad Ilo-
pango op negen km ten oosten
van dehoofdstad. Aldus dehulp-
bisschop. Na zijn preek onder-
hield dezezich met journalisten.
Hij vertelde dat de stoffelijke
overschotten van de drie ont-
voerde mannen waren gevonden
op 16 april en wel in San Juan
Talpa inhet departementLa Paz
op dertigkm ten zuidoosten van
San Salvador.

AANBRENGEN
In februari heeft dezelfde

bisschop eveneens het leger ver-
antwoordelijk gesteld voor de
doodvan eveneens driecampesi-
nos wier lichamen in een bebost
gedeelte van hethoofdstedelijke
park waren aangetroffen. De
campesinos waren een dag eer-
der ontvoerddoor soldateninhet
kanton Los Melendez dat be-
hoort bij San José Guayabal op
25 km ten noorden van San Sal-
vador.

Volgens de door dekerkelijke
mensenrechten- organisatieTu-
tele legaal verzamelde gegevens
waren de daders soldaten diebe-

hoorden tot de eerste infanterie-
brigade, welke op zijn beurt on-
derdeelisvan deafdelingPRAL,
oftewel de afdelingwelke belast
is met verkennings- opdrachten
in dediepte. Naar aanleiding
van hetvoorgevallene in februa-
ri had de legerleiding deprelaat
gevraagd alle gevallen aan te
brengen waarbij soldaten be-
trokken zijn. MgrRosa Chavez
weeser op dathijbereid is met de
autoriteiten samen te werken
maar van de andere kant be-
schikken zij toch al over alle
noodzakelijke gegevens om zich
een oordeel te vellen.

GROTESK
Het meest groteske is hierbij

volgens dehulp- bisschop dat de-
genen die het onderzoek moeten
instellen ons verzoeken dat wij
dit doen. Het is volgens hem
echter zo dat een staatsburger
hetrecht heeft iets aan te geven
datverkeerd is en dan is het de
taakvan de justitieomhet nood-
zakelijke onderzoekin te stellen.
Het moest hem van het hart dat
het geweld weer aan het toene-
men is inEl Salvador. Het isvan
fundamenteel belang dat men
deze kwestie aanpakt want de
vrede wordt gebouwdopdewaar-
heid en de gerechtigheid.

COMMISSIE
De regering dient een "hoge

onderzoeks- commissie' samen
te stellen, bestaande uit verte-
genwoordigers van de Nationale
Assemblee, de rechterlijke
macht, de advocatuur, dekerkgenootschappen, vakbon-den, vrouwen- organisaties en
niet- gouvernementeleorgani-
saties. Het onderzoek moet on-
der meer worden gedaan naar
standrechtelijke executies, mar-
telingen, arbitraire detenties
zonder enige vorm van proces,
ernstige schendingen van de
vrijheid van meningsuiting en
de "genocide van de binnen-
landse bevolking". Daarmee
doelt Rensch op de moorden die
sinds eind '86zijngepleegdonderde bosneger- bevolking in oost-
Suriname door het Nationale le-
ger. Zijn bureau isgenoemdnaar
denaam van het dorp Moiwana,
waarzich voor het eersteen der-
gelijk dramaafspeelde.

Militaire commandant in opstand

Ruzie breekt los binnen
Nicaraguaans verzet

TEGUCIGALPA — Binnen
hetNicaraguaanseverzetzijn
de verschillen van mening tot
uitbarsting gekomen. Kolo-
nel Enrique Bermudez is
namelijk inopstand gekomen
tegen de leiding van hetRN,
hetNicaraguaanseverzet,het
politieke orgaan van de
contra's.

Bermudez zou een felle te-
genstander zijn van het vredes-
overleg met de Sandinisten en
zou ooknietsmoeten hebbenvan
het sedert 1 april aan de gang
zijnde bestand. Van Sandinis-
tische zijde was dital eerder be-
kend gemaakt. De bom kwam
binnen de contra's tot barsten

toenBermudez eenzijdigontslag
verleende aan Enriqe Sanchez,
coordinatorvan deRaad van ver-
zets- commandanten. Adolfo Ca-
lero die de leiding heeft van het
RN heeft ditbesluit van Bermu-
deznaast zich neergelegd.

MEERDERHEID
Bermudez kan echter binnen

deze raad van zeventien com-
mandanten rekenen op een
meerderheid. Inkringen van het
verzet ismen bang datmen dade-
lijk de menings- verschillen ge-
wapend gaat uitvechten. De
kans wordt groot geacht dat het
verdere overleg over een defini-
tief bestand door het verzet zal
worden uitgesteld.
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-||ÏCARESTO _____ Arraratweg4B

(^»^BT Inlichtingen: hV^W_m__r TeL: 614744-614712 SJ
Service is our business ~^^w

Wij zijn een onderdeel van het kantoornet van
ARTHUR YOUNG INTERNATIONAL

een samenwerkingsverband op het gebied van
accountancy en belastingzaken.
Oponskantoor te Curacaohebben wij plaatsvoor
een

TYPISTE/RECEPTIONISTE
Onze gedachtengaan uitnaareenrepresentatie-
ve kracht in het bezit van— minimaal MAVO-diploma
—type-diploma
die de Nederlandse en Engelse taal zowel in
woordals geschriftgoedbeheerst enbij voor-
keur vlot kan stenograferen.
Uitsluitend schriftelijke sollicitaties dienen tewor-
den gericht aan:
P.O. Box 3626,
Willemstad, Curacao. —"~" \
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anaf 7 mei 1988 hervat de ALM
haar vluchten op Suriname.

Het vluchtschema is als volgt:

ELKE ZATERDAG:
vertrek Curasao:

05.30 a.m. vlucht LM 721
aankomst Suriname:

08.55 a.m.

vertrek Suriname:
09.35 a.m. vluchr*LM 722

aankomst Curacao:
11.00 a.m.

Bel voor meer
informatie uw ___\_W HH^reisagent of de -—~^^lL I I

■

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

* Donderdag 28 april 1988
vanaf 09.00 t/m 14.00uur.
Baricageelweg, Kanarieweg, Flamingoweg, Chonchorogai-
weg, gedeelte Reigerweg (tussen Radulphus College en Fla-
mingoweg), gedeelte Cas Coraweg (tussen Dr. Jacques Ellis-
weg en Flamingoweg), gedeelte George Maduroweg (tussen
Dr. J.Eyckmanweg enCasCoraweg), JanHaayenweg,Charles
Debrotweg,SchoutbijNacht van Staverenweg, Dr. J.Eyckman-
weg, gedeelte Schout bij Nacht Doormanweg (tussen Dr.
Lensweg en Schoutbij Nacht van Staverenweg).

ï@BKODELA^

m. \\ "

JÊf \Vij vieren ons
¥( 2-jarig bestaan met ]1
I een super uitverkoop.
I Vier met ons mee! I

Rossetti Rossetti
overhemden Gabardine

I 2 voor 10," Pant 2°vSoor 10?"
Lacoste shirts voor Danieli overhemdenI kinderen _* I

2 voor 10,- 2 voor 19,90
Katoenen bloesjes Geborduurde
voor kinderen^ ~ blouses

4 voor 10,- vanaf 9,90 I
I Kimono Gotcha overhemden

I vanaf 6,90 vanaf 19,90 I
I Bally en Clarks Zonnebrillenschoenen ■

vanaf '^^m vanaf 4,90I "SKÓI- Zijden Moemen I
wassenen "1 iCA CACSCvanaf J?OU JIIVO korting I

■ Tafelkleden, place- Guayabera
mats, kleedjes Christian Dior
60% komng 9,90 I
I mmmmammmm——m^——w—w__im_mi^___va

Heel Veel Zilveren sieraden

I meer! 50% korting I

Breedestraat 37 (Punda)

E./*"*"?] _f__\ l lolitpTC^BiKnT^nS
W__________3__m I

Aass»1iBlllIIIIBI = SïïmTTTTfnTnTs^^^r-. Denk vooruit, U wilt dat Uw auto in goede condi--I^l IIIBl ___% <"■* ~ llih. „,,
>--—-~ —■■-' -J- » :=i4^H ukunt gerust zijnals U bij ons Uw auto laat,,ser-

il 11 IL^^r-^-j-^Poorsmeren en verversen van * Auto Tech Habaai
f ]_tÊ^___zzT-..._.__.___. _

r-Jf!' motor olieen olie filter, tot 5 qt. Weg naar Welgelegen 38
t_______m_m______m____?__\ olieen oilfilterv.e.bekendmerk, Tel.: 624812

BS B^ftU^l een 5 Pinten checkup en ' Auto Tech Saliria

I ■«HBBB^rilP* doorsmeren van alle punten SfiV^^SSLW v.d.chasis. „et stofzuigen van . K'SÏSiïïS.■W_ln__*" uw auto. Sta.Rosaweg 75-76
K I KN' ïl o. /Ie *ÏK Te1.:72318.
1 I r^ I Slechts ’IS. OD."

1111 If. j Offerte geldig tot 30 april 1988.

séte
WEDNESDAY 27 /~ "q\/ / / MM /
THURSDAY 28 /^SPL^^^^ >% / /
9- 6 nonstop fGA #*f Qf j 7 TOOLS

\ FRIDAY 29 MJS / I HARDWARE
9-6 nonstop fi^M Mill / / ÊLECTRÏCAL

Z / M^y
~-| / PLUMBING

/ / /""~X\ / ÉÊ ’ AUTOMOTIVE

/>A _Z^_^s_ mlf HOUSEWARES/A*> A/*v3XJ Ifl/mm___VS_\ fwpfc' power tools

/N^^J^fr J) PAINT SUNDRIES

’ /S^^ vSll BUILDING MATERIAL
/ / / U U SANITARY WARE

T\_wm__\^rI Pröspëro Baïk
Iterklv/are 4 nuilding Supplies



Na zege in Pennsylvania

Bush: bijna zeker
van nominatie
Washington—De Ame-

ftkaanse vice- president Ge-
°rge Bush is nagenoeg zekerjjanzijn nominatie als presi-

kandidaat voor deRe-
publikeinen. Hij won dinsdag
Je voorverkiezingen in
"ennsylvania. Hij komt nu
ft °g 63 afgevaardigden tekortvoor de nominatie.

Bush hield vanmorgen een
5}agom dearm toen hij dezegein

e,nnsylvania een "belangrijke
Jjüjlpaal" noemde die naar hij
h(*>pt hem deRepublikeinse no-
minatie garandeert. Hij zei dat
*!J volgens de politieke deskun-
'"gen de magische grens van

l.iay atgevaardigden zal passe-
ren. Overigenskan er voorBush
weinigmeer mis gaan sinds "su-
per tuesday", de voorverkiezin-
genvan 8 maart, toen hij in zes-
tien vooral zuidelijke staten een
enorme overwinningbehaalde.

IN ZIJN EENTJE
Hoewel de ex-tv dominee Pat

Robertson officieelnog in derace
is voert Bush in zijneentje cam-
pagne nadat zijn grootsterivaal,
senatorRobert Dole op29 maart
destrijd opgaf. Bushheeft alont-
huld wat zijn campagne- thema
gaat worden na zijn nominatie:
derol van deVS in de jaren90.

VoorLatijnsamerikanen

Arubaan wil radio
in Amsterdam

-doorVictor Hafkamp-
AMSTERDAM — Als allesv °lgens plan verloopt, krij-

|en Latijnsamerikaanse en
2rübaanse migranten inAmsterdam met ingangvan 1
toli hun eigen radio- prog-
famma. Initiatiefnemer is devan Aruba afkomstige oud-
Jadio- medewerker Eugène

(36). Hij ontdekte,
""ater in Amsterdam een gro-
* markt is voor dit soort uit-, "De afgelopen twee jaarhebik
eigenhandig een marktonder-
*°ek ingesteld, omdat mijnvfouw een horeca- bedrijf in de
skd wilde opzetten en ik wilde
2len wat voor een behoeften en

er onder onze doelgroep
l^t Latijns-Amerika leven",
"ankerlui's echtgenote Julia isv<*ri deDominicaanseRepubliek
jj'konistigen wil haar horeca-
edrijf qua sfeer en entourage

ptitrekkelijk makenvoor deLa-
'Jftsamerikaanse en CaribischeMigranten in de Nederlandse

Dankerlui heeft zestien jaar
baring als radio- medewerker
P Aruba achter derug. Hij be-s<>n in 1968bij Radio Antillianaan Hubert 'Caruso' Booi. Daar-fta Werkte hij voor Radio Karmap de Voz di Aruba. In 1984ver-
!et hij Aruba om zijn heil in Ne-
efland te zoeken. "Ik was

bij deLago. Toen die
'cht ging, ben ik, zoals veel

I "dere Arubanen, naar Neder-aftd getrokken".
De lokaleradio in Amsterdam

oPrdt beheerd door de Saldo, de
Amsterdamse Lokale

/RevisieOmroep. "Daarhebben*e een aanvraag ingediend voor
f6ll zendmachtiging dienu inbe-
jx^delingis. Volgens de laatsteRichten zietheter allemaal po-
't'ef uit. Wat mij betreft, gaan
e 1 julibeginnen", zegt Dan-*ertui.

IDENTITEIT
j..Met zijn omroep voor de La-
vJfisamerikanen mikt hij op
c^rtien uur per week. Muziek,
i^'tuur en informatie zullen el-
"^fr zovee' mogelijk afwisselen.W e Winen een bijdrage leveren
atl het stimulerenvan de eigen

identiteit van onze doelgroep.
We gaan ook in meerdere talen
uitzenden: Nederlands, Engels,
Spaans en Papiamentu".

In Amsterdam heeftook de lo-
kale zender Radio STAD prog-
ramma's die zich richten op de
culturele minderheden. Antilli-
anen en Surinamershebben hun
eigen programma's via delokale
lijn. "Maar STAD heeft geen
programma's in het Engels of
Spaans en daaraan bestaat nog
steedseen heelgrotebehoefte. Ik
geloofook niet datjeons als con-
current van Radio STAD moet
zien. Hetbeste is datwe gaan sa-
menwerken en uiteindelijk sa-
menvloeien voor wat de bedie-
ning van de verschillende mig-
ranten aangaat".

FINANCIEN
Dankerlui geeft toe, dat de fi-

nanciën nog een probleem vor-
men bij de verwezenlijking van
zijnplannen, maarhij heeft goe-
dehoop, dater spoedig middelen
zullen vrijkomen. "Reclame ma-
ken, mag helaas niet. Sponso-
ring wel. Wehebben contact met
een bekend uitzendbureau, dat
ons financieel zou kunnen steu-
nen. Wehebbeneen actie gestart
om leden en donateurs te wer-
ven. Er waren veel positieve re-
acties".

Voor deradioprogramma's be-
schikt Dankerlui nu al over on-
geveer dertien mensen. Het zijn
Chilenen, Dominicanen, Perua-
nen, Argentijnen en andere La-
tijnsamerikanenmet een profes-
sionele achtergrond op radioge-
bied. "Ik heb zelf kunnen
constateren, dat er veel mensen
met ervaring rondlopen, die ge-
woon dekans niet krijgen die in
de praktijk te brengen", zegt
Dankerlui. Voor diegroep is Ra-
dio Dankerlui dus een aan-
trekkelijk perspectief.

Enfasis
Radial

(jj^ILLEMSTAD — In het ra-
j„l Programma Enfasis Radial
Sch wee^ 'PaPÏamentu a^s|noolvak' besproken worden.
Ie A Paulina (ouder) 'en Angeli-
Ov ntoin (onderwijzeres) zullen
(Up

r hun ervaringen vertellen
nieuwe vak. Het prog-

bpi a*s°P devolgendetijden te
oJnKteren: Woensdag 27 april
dinv^^twaalf's morgensopRa-
Qiö i

yer l ' donderdag 28april
Ca uur s morgens op Radio
ach? . ' vriJda& 29 aPril om half
m S avonds op Radio Korsou
(w en zaterdag 30 april om half
£ °e s middags opRadio Curom

VoorArcheologisch-Antropologisch instituut

Interview ouderen voor
vastleggen geschiedenis

SINT EUSTATIUS — Op
hetogenblikwordt opStEus-
tatius een aantal mensen van
boven de zestig geïnterviewd
door drs R.M. Allen van het
Archeologisch /Antropolo-
gisch Intstituutvan deNeder-
landse Antillen (AAINA).

Ditproject isvan deStEustati-
usHistorical Foundation en valt
binnenhetkader van de 'Antille-
an Memory Bank Project', te-

yens een project van de AAINA.
Doel van ditvoornoemde project
is tekomen tot een databankvan
de orale traditieen orale geschie-
denisvan de Nederlandse Antil-
len, teneinde een inzicht tekrij-
gen en kennis te nemen van de
cultuur en geschiedenis. De re-
sultaten hiervan zullen tezijner
tijd onder andere in boekvorm
verschijnen.Reeds eerder is door
Vivian Graham een film ge-
maakt en zijn interviewsgehou-
dendoorJuliaCrane uitdeVere-
nigde Staten.

Drs Rosemary M. Allen: "Het
is de bedoeling, dat we alle niet
geschreven geschiedenis
vastleggen. Leuke ervaringen
over walvisvaarders, de schepen
hier, oude landbouwers, wat de
grootouders deden, hoe men hier
leefde en wat de gewoontes wa-
ren etc." DrsR.M. Allen zal tot 1
mei opStatiusblijven en nogon-
geveerveertig mensen intervie-
wen. De OKSNAheeft dereis en
hetverblijfmogelijk gemaakt.

Lusinchi
Nieuw militair
materieel nodig

CARACAS — President
JaimeLusinchi van Venezue-
la heeft bevestigd dat zijn
regering het plan doorzet
voor deaanschafvan militair
materieel als onderdeel van
hetmoderniserings- plan van
de Venezolaanse
strijdkrachten.

Deze moderniseringkan abso-
luut niet worden uitgesteld, zo
meent de president naar aanlei-
ding van felle kritiek vanuit de
oppositie waarmenconstateerde
dathet gaat om deaankoop van
al verouderd materieel waar-
voor men op dekoop toe nog veel
teveel geld optafel moet leggen.
Ik neem ten overstaande van de
hele Venezolaanse ge-
meenschap deverantwoordelijk-
heid opmij voor debevoorrading
van de strijdkrachten, zo zei de
Venezolaanse president. Dit is
mijn grondwettelijke plicht en
een verantwoordelijkheid waar-
voor ik niet op de loop ga. De
boodschap van Lusinchi werd
door radio en tv uitgezonden.
Overigens ontkende hij de be-
schuldigingen als zou men ou-
derwets materieel aanschaffen
en als zou er sprake zijn van
smeergeld.

Brother Bristol
Antilliaanse
Calypso king

SINT EUSTATIUS — 'Bro-
ther Bristol' Floyd Isaac won
de derde Antilliaanse Calyp-
so King Competition afgelo-
pen dinsdag op SintMaarten.

Brother Bristol: "Ik ben er
trots op voor de eerste maal het
calypso- contest gewonnen te
hebben.EenAntilliaanse Calyp-
so King te zijn, is een reputatie
opbouwen voor jezelfen voor je
eiland. Ik ben er blij om dit voor
Statius te doen".

Floyd Isaackwam twintig jaar
geledenuitStKitts. Hijbegon al
heel jong met zingen, meestal
lichte muziek, popmuziek enre-
ligieuze muziek. "Twee jaar ge-
leden begon ik met calypso. In
1986 kwam ik op de tweede
plaats toen ikvoor heteerst mee-
deed. In 1987won ik de Calypso
King- titel en dit jaar, terwijl ik
StEustatius vertegenwoordigde
in het Antilliaanse Calypso con-
test op St Maarten werd ik be-
loond met deAntilliaanse Calyp-
soKing- titel".

Concert metFrank Sinatra,
LeonardBernstein

Irving Berlin op
11 mei honderd jaar

NEW YORK-Bij gele-
genheidvan dehonderdste
verjaardag van IrvingBer-
lin op 11 mei zal een ge-
zelschap internationale
sterren van zowel deklas-
sieke als de populaire mu-
ziek aantreden voor een
herdenkings- concert.

Onder meer zijn daartoe
aangetrokken Leonard
Bernstein maar ook Isaac
Stern en verder Frank Sina-
tra en Willie Nelson. Irving
Berlin zal geëerdworden in de
Carnegie Hall. Het concert
staat onder auspiciën van de
Noordamerikaanse organisa-
tievan componisten, auteurs
enuitgevers vanmuziek, wel-
ke in de wandeling bekend
staat als ASCAP. Er wordt
ook een tv- opname van ge-
maakt welke later eventueel
uitgezonden zal worden.

ZOALS WHITE
CHRISTMAS

IrvingBerlin is deenige op-
richter van Ascap die nog in
leven is. De Ascap zag het le-
venslicht in 1914 met als
andereoprichters JohnPhilip
Sousa, JeromeKern enVictor
Herbert. De bedoeling er van

was de auteursrechten in de
muziek- wereld te bescher-
men. Om het concert op 11
mei te kunnen meemaken
evenals het dansfeest daarna
moet men wel duizend dollar
op tafel leggen per persoon.
Gaatmen alleen naar hetcon-
cert dankost het slechtsvijf-
tig tot 250dollar.

IrvingBerlin is indertijd in
Rusland geboren en kwam
naar de Verenigde Staten toe
toen hij vijfjaarwas. Hijheeft
verschillende bekend geble-
ven liederengeschrevenzoals
Alexander ragtime band,
White Christmas, There's no
business like show business,
How deep isthe ocean enEve-
rybody's doing it. Wat musi-
cals betreft zijn bekend ge-
worden van hemTophat, Fol-
low the fleet en Easter para-
de, waarvan films zijn ver-
vaardigd. Hij heeft verschil-
lende malen een ere-
doctoraatinontvangst mogen
nemenvanverschillende uni-
versitieten en kreeg verder
het Legioen van Eer van
Frankrijk en het Vrij-
heidskruis van de VS. Hij
woont in Manhattan,
enigszins teruggetrokken uit
het openbare leven.

Gewonden bij
politieke rellen
QUITO — Tussen aanhan-

gers van de twee presidents-
kandidaten van Ecuador is
het tot botsingen gekomen in
de stad Cuenca op driehon-
derdkm tenzuidenvan Quito.
Er zijn daarbij gewonden ge-
vallen.

Bij de aankomst van Abdala
Bucaram die kandidaat staat
voor het presidentschap in deze
stadraakten zijn aanhangers
slaagsmet dievan zijnrivaalRo-
drigoBorja. Daarbij werd ook ge-
schoten over en weer. Er zouden
zeker tien mensen gewond ge-
raakt zijn. Het geluktede politie
echter de politieke tegenstan-
ders van elkaar te scheiden.
Dankzij hetpolitie-optredenkon
Bucaram zijn voorgenomen toe-
spraak houden. Daarbij werd hij
afgeschermd door een kordon
van agenten.

„Kol*1* Fish
't* Ocean Sole Week

SOLEVERONIQUE
gepocheerde sole in *3itte x)ijn saus ’1.27.-
SOLE PICASSO
gebakken solemet>Jers fruit ’1.27.-
SOLE HAWAÏ
gebakken sole en ananas ’1.27.-
SOLE ORIENTAL
gebakken sole in kurnj saus mei bakbanaan en
gekruiderijst ’1.27.-
SOLECRIOLLO
gebakken sole met criollo saus en
bakbanaan ’1.25.-
SOLEROYAL SEA
gepocheerde sole in garnalen en lobster saus ’1.30.-
SOLEDUGLER
gepocheerdesole in tomaten met uitjessaus ’1.25.-
SOLEAU CHAMPIGNON
gebakkensole met champignons..... ""ar .’1.25.-

-_■ Tpl ■ AAOl _ - ______ r~~___ ._,_f\ff f) -"■■ ©OU'" OOU*W. _9_^ . s'''^^s?^5?^CrCOt&C f _&*~_\.rf&fw**^~l i,,.X___^r^r_^h..lï:\

BEAUTY DREAM -HET DROOM-BAD -MAAKT MOEDERSDAGE-
LUKSE LICHAAMSVERZOR- _mmmm^GING WERKELIJK TOT EEN _M _______
SPROOKJE!
VERKRUGBAARBU ALLEBOTIKA'S
DRUGSTORES, PARFUMERIEZA- f^^^^l
KEN EN DE BETERE SUPER- -^§*v
MARKET. tdBËSU l 1

AGENT:r A W A A

'ÉÊt GOBIERNU DI KORSOU

É BIBLIOTEKAPUBLIKO
Direktiva di Biblioteka Publiko ta partisipa kv
Bibliobus ta bishita siguiente bario den luna di
aprel 1988.
Djaweps dia 28 di aprel 1988 for di 4 or - 7 or di
anochi chianti Buurtcentrum Sta. Maria.
Persona te 18 ana por fia buki gratis.
Persona riba 18 afia mester paga fis. 2, - pa abono.
Körda trese indentifikashon (sédula of reibewijs).

Hefe di Biblioteka Publiko,
Dept R.P. R.M. de Paula.

}__ffi_W__Ws__W_WWl{.
%4\&£%4~%^/k Voorstelling
WWmm 7 mei 1988

jjg Centro Pro Arte [
Inverband met het 40 jarigbestaan van hetCuracaosch gMuseum" en het 100 jarige jubileum van de "Koningin
Emmabrug"

Artiesten:

Grupo Zjozjoli
Grupo Serenada "

j Chuki y Juancho
■■■■■. i.-. Studio dibaile Korsou

Trio Los Corsarios
Ingrid Sanchez

(met begeleiding yan Lito Scarso & Co)
"Gueststar"

Franco de Vita
(met begeleiding van eigen musici)
Zal een pracht van een show worden

llflf Entree: ’ 100,--p.p. De opbrengst is tenbate vanhet
"|||| Kleding: gala Cura§aosch Museum. I

Kaarten verkrijgbaar bij: Curacaosch Museum en Centro !
Pro Arte.
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j I§f Curacao is een produktiebedrijf rijker! Ym 1

11 ifii UNICUMN-V- I
' Meubelfabriek \| 9

I 111' |9;||■J nodigt U uit voor een ||i
Open House I

op vrijdag 29 april van 5- 7 uur I i
j! waarUdereeds gefabriceerde modellenvan rotan 11
I I en manou meubelen kunt bewonderen in onze |ffj|

il wij informeren U groog! sl^lL I §

I |A| UNICUM N.V.
lx! | .. ..i-flj . fllI Meubelfabriek I I
JUSQIinQI27 Tel.: 612729JjJ

oiS'-1 ■■■■!
■fff Ef c■ 4 ■':' r!';"".'' -1 "' i. *.r"/ 'v"". y.av-'\ *ti^'t".""*"i " *%' -'** "'*' "v'■"; _'" *V "V"-?/**'%- *,*' '.-*"' i'*rik-k,-\_'\vff v* 'fj * * 'I' *v*i"r" *ïvjPutr r*w7*TT 'ï *?'?'ï*VVf' *' * * i'-tT*.' *u-jfft**! flfttl'i iTfliTrH

Een vol-
automatische

3ÜIFUJI
camera voor U

Professionele foto's
maken is geen kunstmeer.

20%KORTING
op allecamera's

samsam
Curacao N.V.

Tel.: 611522-611585_ A



Ouders en kinderen welkom

LTS houdt open dag
KRALENDIJK — Onder

het motto "Ik bouw aan mijn
toekomst, hoe zit het met die
van jou"heeft de directievan
de Lagere Technische school
die op de Scholenge-
meenschap Bonaire (SGB)
onder de afdelingLBO(Lager
beroepsonderwijs) valt, be-
sloten een open dag te orga-
niseren.

Deze dag is voor iedereen toe-
gankelijk. Gehooptwordt echter
op debelangstellingvan jongelui
—jongens en meisjes — dieeen
beroepsopleiding willen volgen
en hun ouders. Tijdens de open
dagzal ernietalleen eenrondlei-

dingdoor de school worden geor-
ganiseerd maar er worden ook
verschillende demonstraties ge-
geven en een aantal exposities.
De technische afdeling van de
SGB omvat verschillende vor-
men zoals Bouwtechniek,
Electrotechniek, Mechanisme
techniek en Motorvoertuigen-
techniek.

Aangezien de directie van het
standpuntuitgaat, dathet zeker
voor dejongeluinogniette laat is
omeentoekomst tekiezen diebij
hen past, wordt nu de mogelijk-
heid geschapen om uitgebreid
ingelicht te worden. Open dag
SGB:zaterdag 30april van 10.00
tot 13.00 uur.

Onder auspiciën Landsloterij

Vincentius Harmonie
op bezoek op Bonaire

KRALENDIJK — Hoewel
deLandsloterq opBonaire al
lang geen onbekende meer is
bij het financieren van pro-
jecten voor de sport en de
jeugd, zoals bijvoorbeeld het
verkennershuis van de St
Bernardusgroep, is hetfinan-
cieren van een culturele uit-
wisseling toch weer een
nieuw aspect dat dedirecteur
van de Landsloterij Betto

Thomas heeftaangeboord
De eerste groepering die ge-

bruik maakte van de onmoge-
lijkheid was de St Vincentius
Harmonie vereniging uit Cura-
sao. Hetbegon gelijk goed, want
tot driemaaltoe werder enthou-
siastop losgeblazen in deBonai-
reaanse lucht. Eerst in Rincon,
detweede avondbij het afscheid
van de zusters van Roosendaal
opde Plasa di Fraternan di Til-
burg en tenslotte zondagavond
in het Wilhelminapark.

Hetoptreden vande harmonie
was ter gelegenheid van het 35-
-jarigebestaan van deLandslote-
rii\ Dit was al eerder op een wat
officiëlere maniergevierd, maar
hetinitiatiefvan deLandsloterij
ging verder en tracht door mid-
delvan deculturele uitwisseling
meer deband tussen de eilanden
teverstevigen.

*****BRUSSEL—VS- Buitenland- mi-
nisterShultz hoopt nog steedsop een
Start- akkoord by de komende SU-
VS- topinMoskou.De nogresterende
problemen zijnechtergrootzoals die
vande verificatie, zo verteldehij zijn
NAVO- collega's. Hij sprak apart
metzijn Deense collega Ellemann-
Jensen.De Navo is bezorgd over het
parlements- besluit dat buiten-
landse schepenwelkeDeense havens
aandoen moeten melden of zij
kernwapens aan boord hebben.

*****

Morgen vertrekMeletina enLucille

Vincentius concerteert
bij afscheid zusters

KRALENDIJK — De zus-
ters van Roosendaal zijn al
enige dagen bezig met het af-
scheid nemen van hun vele
vrienden en bekenden. Soeur
Meletina en soeur Lucille
hebbenna dekerkdienst in de

parochiekerk van StBernaJ"
dus al afscheid genomen van
devele aanwezigen.

Groot was de verrassing toen
datzaterdagavond op dePlasa di
Fraternan di Tilburg nog eens
onderstreept werd door het
optreden van de St Vincentius
Harmonie uit Curacao. Donder-
dagmorgenomtienuur zullen de
twee enige Nederlandse zusters
van Roosendaal die nog op Bo-
nairewerkzaam warennaar hun
moederland vertrekken. Meleti-
na vertelde dat zij toch wel met
weemoed in haar hart afscheid
nam vanBonaire waarzij 27jaar
geleden alskleuterleidster arri-
veerde. Beide zusters zullen me'
hunkloostergenoten in hun zus-
terhuis te Roosendaal gaan
wonen.

Desgevraagd vertelde soeur
Meletina datdecongregatie van
Roosendaal voornamelijk op d?
Antillen en in Suriname heeW
gewerkt. Er zal dusheel wat at-
gepraatworden onder de gerepa-
trieerde zusters. De congregatie
is momenteel werkzaam inC"1 j

aldus Meletina waar erg goed
werk wordtverricht.

Met misviering en heildronk

AFBW viert 1 mei
KRALENDIJK —De groot-

ste vakbond van Bonaire de
Algemene Federatie van Bo-
naireaanse Werknemers
(AFBW) zalzoals gebruikelijk
is op 1 mei, ook dit jaarweer
een bijeenkomst houdenvoor
dewerknemers.

Dat gebeurtop zondagmet een
misviering in de St Bernardus
parochiekerk, gevolgd door een
heildronk die uitgebracht zal
worden inhet nabijgelegen Casa
Syndikal. Daar zullen trouwens
nog meer activiteiten plaatsvin-
den. Het is voor het eerst sinds
lange tijd dat weer het volledige
bestuur aanwezigzalzijn. Metde
laatstgekozen voorzitter Juan

Jacobs, diezoals bekend tijdens
het congres van de AFBW door
de leden tot voorzitter werd ge-
kozen hoewel hij wegens de pro-
blemen diezich bij hetWEB N.V.
hadden voorgedaan, zelfs niet
aanwezigkon zijn.

Het is overigens opvallend,
dat dit de eerste maal is dat Ja-
cobs daadwerkelijk tot voorzit-
ter is gekozen. Jacobswas jaren-
langsecretaris van deAFBW en
nam in feite waar voor de naar
Nederland vertrokken voorzit-
terEwald Abdul.Nuis echtertrj-
denshetcongreseenofficieelbe-
stuurgekozenwaarvan JuanJa-
cobs met algemene stemmen tot
voorzitter werd gekozen. Jeugdkarate

kampioenen
WILLEMSTAD—Hetkara-

te- kampioenschap voor a*
jeugdisui hetafgelopen wee-
keinde een groot succes ge'
worden.

Het toernooi was op zaterdag
inRust & Burgh door deCuraca-
oseKarate Bond georganiseerd.

Erwerd doorelke aangeslotej1
bond met twee karateka's deel-
genomen. In deA-klasse, dieeen
grootte heeft tot 130 cm, werden
de winnaars: Milangelo Cijntje,
Chanto Kirindongo en
Merchand Molina. ,

In de categorie B werden ac
winnaars: Wim Rojer, Kennetn
Navaen Basem Hammoud.

In deC-categorie wonnen: Jar-
zinho Stefania, Suzette Kwida-
ma en Irving Kirindongo.

De winnaars in de D-categone
zijn: Sherman Martis, Ange-
marc Kwidama en Reuben ror
tillo.

Inde laatste categorie,E, wer-
den de winnaars: Marco Snel en
Karelson Thielman.

laatstgehoudenBonaireaanse
sailingregatta. Ook ditjaarheeft
Bonaire enkele geheime wapens
in destrijd en het is opletten ge-
blazen voor de Curagaoënaars
wanneerLucero van Papa Lucia
aan de startlijn verschijnt. Boze
tongen beweren trouwens nu al,
dat deLucero niet naar Bonaire
zal terugkeren. De koper was al
bekend tijdens de bouw van het
schip. Een tweede ijzer in hetBo-
naireaansevuur isdeGolos, beter
bekend als Mambula.Kortom het
schijntdatdeproblemen voorßo-
ca Sami zullen beginnen op30
april. Koninginnedag, en dat
vergeet men nietgauw!

KRALENDIJK- Vandaag
zijn de vissersboten die zullen
deelnemen aan de wedstrijd te
Boca Sami waar het komende
weekeinde de Sami Sial wordt
georganiseerd verscheept. De
strijdzal op Curagaoweerin alle
hevigheid ontbranden, aange-
zien de laatsteresultaten van Sa-
miSailvoor deCuraqaosevissers
uit Boca Sami weinig hoopvol
waren. Niet alleen namen deBo-
naireanen het merendeel van de
prijzen mee naar het Flamingo
eiland, maar bovendien werd de
kampioensbeker ook ontgooc-
held. Hoe pijnlijk dat was bleek
aan de uitlatingen tijdens de

KRALENDIJK-Er waszeer
grote belangstelling voor het
optreden van de St Vincentius
Harmonie vereniging uit Cura-
cao. Zeker bij hetoptreden ophet
onlangs geheel door de Antillen
N.V. gerestaureerdepleintje voor
dekiosk, datenige jarengeleden
de naam van deFraters van Til-
burg heeft gekregen. Tijdens het
optreden zaterdagavond werd te-
vens afscheid genomen van de
zusters Meletina en Lucille die
donderdag voorgoed Bonaire
gaanverlaten. Op defoto deHar-
monie in dekiosk van de Plasa
Fraternan di Tilburg.

IVtB3K tVtOSuGrCI3Q 6SH SUCC6S ......met een complete oorbellen-collectie in 14kt. goud. Dit vernuftige
ontwerp voor oren met gaatjes, met ingezette amethisten ofblauwe topazen,

kan op vijf verschillende manieren gedragen worden: de knopjes
alléén, met, hun omhulseltjes, met de hoepels, de hoepels alléén, of de mooie

combinatie ais een geheel. Elke variatie zal moeders favoriet zijn.

n 9\i
SPRIT 'ZER+FUHRMANN

The Jewelers of the Caribbean

Aruba - Bonarre - Curagao - St. Martin
i:""inii — ■ i i ii -i i,i i i, -i . \

> a* _~ _ - »

DEPARTEMENT VAN HANDEL, INDUSTRIE
EN WERKGELEGENHEID

Maximum prijzen eilandgebieden BONAIRE en CURACAO, ingaande 27april
1988;

Verpakking Groothandels- Kleinhandels-
prijs per collo prijs percollo

DIORO
Zuiver plantaardig SoftSpread

verpakking in kuipjes 48/227 gr. ’.48.63 ’.1.12
24/454 gr. ’.42.54 ’.1.97

DIORO
tafelen bak/braad
Verpakking in pakjes:
(Gezouten) 40/250 gr. ’.31.61 ’.0.88
(Ongezouten) 40/250 gr. ’.31.65 ’.0.88
Verpakking in kuipjes: 24/454 gr. ’.39.03 ’.1.81

12/908gr. ’.36.85 ’.3.41
Voor informatie betreffende hoogst toelaatbare prijzen, gelieve telf. 613297 opte
bellen.

De Ministervan Handel, Industrieen Werkgelegenheid
M. deCastro.
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\ m IE Première Vrijdagavond 6 Mei 20JO
1Mm uur *n Centro Pro Arte. Een origineel
if moederdag cadeau Zondagmiddag 8

Mei 16 uur.

LSi-M Kaarten a ’.lO.- bij:

(\ Ecole de Danse - Muziekinstituut
S.? Landheer - Mensingen

Centro Pro Arte. ,_^^^^_h_.

W^-X ) 1 "FUNDACIQN COOPERACIDN PERU CURACAD" I Wrr/Tgr |p| l?
CUfifiCfiO/CflfilSB€fiN «o BulHOT€IICftSINO ta^_ i^^ PRESENT -___-_-_-_-__*_

"THE INKA'S FOLKLORIC GROUP" "TODOS JUNTOS"

:ï:^i 'rr^r^W'i::_■'■■'_■. '._.:_WMïsy. ■ xxx.xx:.x;X;^^ :.i-;.ii-'.:^%_^MM^:^^M

v/^SSS-^ xÏ-Kx£"t^SJ^ -xx xx^:^

■.- x- ■
WITH THE ORIGINAL MUSIC AND INSTRUMENTS FROM THE ANDES.
THURSDAY28,AND FRIDAY 29AT 9.3DP.M. IN THE CURACAD CARIB-

g^ BEAN HOTEL (WILLEMSTAD ROOM) _
1^ Entrance: NA/ls. 2D.DD (mcl. 1 free drink, courtesy from 0^fry? CURACAQCARIBBEANHDTELANDICQCACQLAFRDMCURA- >*V,CAO BOTTLING CG. _<j J})j

{TgjJJk Reservations: Tel.:625000 ext. 6012/11. /CG3tr
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AGENDA
BONAIRE

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

WNDFILL te Lagoen: maandagt/mvrijdag
"an 07.00-16.00 uur; zaterdag 08.00-12.00""f; zondag gesloten.

*ENBARE BIBLIOTHEEK'openingstijdenvoor het publiek)"Sandag en donderdag van 14,00-18.00
f"; dinsdag en vrijdag van 08.00-12.00/

'4-00-l 7.00 uur; zaterdag van 10.00-12.00«ur)
'openingstijden voor lezers)
"oensdag van 14.00-19.00 uur.

fOSTSLUITING: maandag t/m vrijdagingetekende stukken 15.45 uur; gewone
«ukken 16.30uur.

Service clubs
J'Wanis: donderdagavond 19.30 uur - Hotel"onaire.
*Ns: informatie E. Felipa, tel.: 8546/8238.
J°und Table: elke tweede maandag -
JJurtcentrum Terra Corra.Notary: woensdag 12.00uur-Hotel Bonaire.

fkSTUURSKANTOOR EN BEVOLKING"B-00-l 2.00/14.00-15.30 uur loketten geo-
tend.

voor bezichtiging
J*rvan gelieve contact opte nemen met de

Rudy Bedacht, Noord Nikiboko 194.

JPj-ITIECLUB (Weg naar Willemstoren)
*°pend c o vrijdag van 20.00-24.00uur; za-
'Öagvan 12.00-24.00uur.

*REEKUUR (gezaghebber): elke donder-°a9 van 09.00-11.00 uur op het Be-
Kralendijk; laatste donder-

-8) van de maand van 10.00-12.00 uurte«icon.

JÖKOLISHI (tel.: 8198): verzameling Bo-'aireaanse schelpen en koraal; open vanfisdag t/m vrijdag van 10.00-12.30 uur -fya Nikiboko Zuid 3.

JfV: openingstijden slachthuis maan-
JjjÜt/mwoensdagvan 07.00-12.00/13.00-
-."■00 uur en donderdag eh vrijdag van"B-00-11.00/11.30-14.30uur.
taprili
WAIRE JAYCEES: 20.00 uur algemene
Sjtenvergadering - Sentro di Barrio Nört Sa-

JJOTESTANTSE KERK: 20.00 uur 'Enku*"ro' in dekerk teKralendijk.

jjRKDIENSTENtot Bernarduskerk Kralendijk:
j?9elijks 18.45uur; zondag08.30 en 19.00

r. ■jwomotokerk Antriol:
J>9elijks 19.30uur; zondag 09.00en 18.00

r'dovicuskerk Rincon:lelijks, ook zondag, 19.30uur.

doorgeven!*>> mevr. A. Wong- Loi- Sing, Kaya
4.

CULTURELE BELANGEN
Het BC van Bonaire, verte-

genwoordigd door gezaghebber
Soliana en gedeputeerde Cecilia

achtten het zeer belangrijk om
goedgeinformeerdte zijnover de
Sticusa aangelegenheden. Te
meer, daar de Sticusa dit jaar
voor de laatste maal zal functi-
oneren om deculturelebelangen
tussen Nederlandenerzijds en de
Nederlandse Antillen en Aruba
anderzijds te behartigen. In Ne-
derlandzal hetkomende jaarhet
werk van Sticusa worden over-
genomen door een ambtelijk ap-
paraat dat geheel zal vallen on-
der het departement van Wel-
zijn, Volksgezondheid en Cul-
tuur.

De betreffende minister vaa
dit departement is minister
Brinkman, terwijl de leidingvan
het departement in handen ligt
van R.W. Bosch. Tijdens de be-
sprekingen bleek duidelijk, dat
gedeputeerde Carmo Cecilia
grote waardering had voor het
werk dat de Sticusa deafgelopen
jarenheeft gedaan. Hij sprak de
hoop uit, dat bij de nieuwe aan-
pak toch voor de Antillen in het
algemeen en voor Bonaire in het
bijzonder dezelfde aandacht zou
blijvenbestaan als ditookimmer
het geval is geweest bij de Sti-
cusa.

VRIENDEN VANDE N.A.
Drs H.P.J, van Bueren toonde

zich tijdens de besprekingen
aangenaam verrast toen bleek,
dat er in hethuidige BC een ge-
heel anderewind woei danin het
verleden hetgevalwas. In hetvo-
rige BC namelijk werd het werk
van het CCB nauwelijks geduld

door de toenmalige gedeputeer-
deCrestian, diealletouwtjes van
de cultuur in eigen hand wilde
houden en ook een aanzienlijke
vinger had in de financiële pap.
Momenteel echter is de ver-
standhouding tussen CCB en de
gedeputeerde uitstekend.

Drs Van Bueren bracht ook
naar voren, dat in verband met
de komende veranderingen ook
een bestemming gevonden
moest worden voor de Sticusa
verzamelingen over deAntillen.
Daarvoor, aldus de Sticusadirec-
teurzijn drie mogelijkheden: het
meest voor de hand liggend was
echter dat de verzamelingen
overgedragen zullen wordenaan
de nieuwe stichting. Deze
stichting zou danverder kunnen
bestaan onder de naam 'Vrien-
denvan deAntillen", zoals er in
Nederlandverschillende van de-
ze stichtingen zijn namelijk
"Vrienden van Griekenland,
"Vrienden van Polen" enz.

Flamingo TV ruilt Tele
-Curaçao

in voor New York
, KRALENDIJK — De pro-
*«men dieeen rechtstreekse

van deAntilliaan-
l| Televisie Maatschappij
r*TM) kennelijk opleveren

*& ook Bonaire te voorzien
f
*ubeelden die door TeleCu-

ia9ao worden uitgezonden,
!*bben de directie van Fla-
jxlngo TV op Bonaire, waar
Jiiten TeleCuracao nog

aalfkanalen worden uitge-
laden, doen besluiten Tele-
" van hetprogramma

schrappen.
5j literaard geen ad hoc beslis-
jlJ*Bvan Irving Halley en Junny
_

Tvn' maar een gegeven datLch al geruime tijd voordoet op
8. Hoewel TeleCuracaoa een versterker ook Bonaire|Jf moeten kunnen bereiken, is

'iiV de laatste tijd nauwe-
»*s pm aan te zien, terwijl het'uid van kanaal 8 geheel is

Een ergerlijke si-
tjjjjtie natuurlijk, vooral in deze
]C' waar ook de bevolking van
jj%aire graag op de hoogte ge-
idenwordtvan hetwel en wee
kjj.de pogingen om een nieuwl^iïette formeren.
Vj °k hetrechtstreekse inter-

van de Bonaireaanse mi-
eter Franklin Crestian dat
yx^ndagwerd uitgezonden, was
lx°.r Bonaire niet te ontvangen,
rj: ltl Halley, met wie deAmigoe

laat nog een ge-
bln beaamde dat de pro-

-01611 van TeleCuracao niet
iw* Flamingo TV werden ver-hakt.Dat blijkt ookwel, aan-
'6ili 6tl a^e andere stations eenJitoosbeeld geven.

6»1?heeft FlaminS0TVook af
%_°i te kamPen met een ver-rdbeeld. Dat ligt echterniet

aan de uitzending, maar aan de
zogenaamde scrambling vanuit
de VS, waar men langzamer-
hand overgaat tot het verstoren
van hetbeeld voor kijkers op ka-
bel tv-stations, die.de rechten
niet hebben betaald.

Het is overigensniet het geval
bij Flamingo TV, die deze
rechten alle wel heeft betaald.
Door technische omstandighe-
den echter is het voor Flamingo
TV onmogelijk om telkens in te
grijpen op het moment — mees-
tal op onverwachte uren in de
middag — dat er gescrambeld
wordt. Vooral kanaal zeven, het
zo gewilde Disney-kanaal, heeft
daar nu last van. Halley: „Met
ingang van 11 mei is dat defini-
tief voorbij, want dan wordt er
constant gescrambeld. Daar
hebben we onze anti-scrambel
detectorvoor. We overwegen om

tot die tijd de WUR van New
York opkanaal 7 tezetten en na
11 meihalen weTeleCuracao er-
uit— op het nieuwsna—en dan
blijft de zender uit New York
erin."

Het gaat goed met het aantal
abonnees, aldus Halley. Nu heb-
ben we ook Belnem aangesloten
en vrijwel allebewoners hebben
onmiddellijk een abonnement
genomen. Inmiddels zijn ook de
palen aangekomen voor Amboi-
na, zodat ook deze wijk zal kun-
nen worden aangesloten. Zoals
bekend heeft FlamingoTV lange
tijd gewacht op de medewerking
van de overheid.Die is totop he-
dennog niet gerealiseerd.Reden
voor de directie om debenodigde
palen uit eigen middelen aan te
schaffen,hetgeen ook zal gebeu-
ren voor de abonnees van
Rincon.

Op 4 juni zal de officiële ope-
ning zijn van het Flamingo Tv-
station, dat een initiatief is van
de Curacaoënaar Junny Jesse-
run en de Sabaan Irvin.Halley.
Dan draait het kabelstation al
meer daneenjaarenzijn vrijwel
allekinderziektes ondervangen.
Het zal groots worden, aldus
Halley, die er vertrouwen in
heeft, dat ook Curacao, althans
gedeelten daarvan, in aanmer-
king kan komen voor een eigen
kabel tv-station. Uiteraardopte-
ren Jesserun en Halley daar-
voor. In de afgelopen jarenheb-
ben ze reeds aanzienlijke tegen-
wind gehad opCuragao, waar in
feite het televisie- station een
overheids- bedrijf is. Bonaire in
elk gevalkan zich gelukkigprij-
zen met een tv-station, dat toch
op de Antillen zijn weerga nog
niet heeft gevonden.

IRVINHALLEY
...scramble...

TIBONACHA
Ookwerd een alternatiefnaar

voren gebracht en datwas de mo-
gelijkheid om de Sticusa verza-
melingen over deAntillen onder
te brengen in de nieuwe
stichting voor Antilliaanse Cul-
tuurinformatie Intrevista waar
mevrouw Maritza Eustatis-
Coomans voorzitster van is. In
ieder geval zal de beslissingvol-
gendeweek vallen, wanneer Bo-
naire ook vertegenwoordigd zal
zijn bij het Cultureel overleg dat
in Willemstad zal plaatsvinden
en waarbij Nederland en de An-
tilliaanse eilanden aan tafel
gaanzitten.

Over de komende culturele
uitwisseling tussen Bonaire en
Nederland(van 19 junitot 19ju-
li)bleek drs VanBueren veel lof
tehebben. Vooralover devoorbe-
reidende en coördinerende
werkzaamheden van Papy Cici-
liadieonlangs in Nederland be-
sproken werden. Cicilia is coor-
dinatorvan beide folkloristische

groepen Kibrahacha en Tipico
Bonairiano, die echter in Neder-
land als een geheel Tibonacha
zullen optreden. Van Bueren
noemde de werkzaamheden van
Cicilia efficient en ter zake
doende.

Tenslotte sprak gezaghebber
mr George Soliana de hoop uit,
dat alle besprekingen en onder-
nomen acitiviteitenook inder-
daad het verwachte succes zul-
len hebben. Maar vooral toonde
mr Solianazich tevreden over de
vele informatie diehij hadgekre-
gen over de culturele en we-
tenschappelijke aangelegenhe-
dendiein deafgelopen jarendoor
de Sticusa verzorgd werden. Na
de officiële besprekingen bood
het BC de Sticusa directeur een
lunchaan.

De heer Jean- Jacques Potylo-
Glanzmann, P.0.8. 591, CH-
-8401 Winterthur, Zurich, Zwit-
serland, wil corresponderen met
personen in de Nederlandse An-
tillen. Hij is 41 jaar, en van be-
roep architect. Zijn hobbies zijn:
sport, klassieke muziek en het
verzamelen van autokentekens.
Van laatstgenoemde heefthij er
al 3150 uit 106 landen. Hij ver-
wachtbrieven in hetEngels.

TOKYO — De Japanse minister
Okuno heeft de Chinese leiderDeng
Xiaoping na een bezoekaan een om-
streden Japans oorlogs- monument
bekritiseerd. In 85 hadXiaopingkri-
tiek geleverdop Japanse leiders die
bezoeken brengen aan het oorlogs-
monument bij de tempel Yasukuni.
Dit deed hij nav het bezoek van de
toenmalige premier Nakasone. Het
monument is opgericht ter nage-
dachtenisaan deJapannersdiesneu-
velden in de 2e Wereldoorlog. Ook
een aantal oorlogs- misdadigers on-
derwie premier Tojo wordt op deze
plaatsherdacht.Met 200partijleden
bezochtOkuno detempel. Japanviel
in 37 China binnen. Miljoenen men-
senverloren daarbij hetleven.China
en Zuidkorea kritiseerden her-
haaldelijk de manier waarop Japan
over deze episode zijn geschiedenis
schreef.

UITVOERIG OVERLEG GEPLEEGD MET BC
Nieuwe aanpak cultureel beleid vanuit Nederland

Sticusa-directeur verrast
door goede verhouding CCB

KRALENDIJK — Maandagwerd de directeurvan de Sticu-
sa H.P.J. van Bueren dooi' gezaghebber mr George Soliana
ontvangen. Tijdens ditkennismakings- bezoekbleek drsVan
Bueren aangenaam verrast over de goede verstandhouding
die er momenteel is tussen de overheid en het Culturele
CentrumBonaire (CCB). Zoals bekend was datonderex- gede-
puteerde Franklin Crestianen devertegenwoordigers vanhet
CCB langniet het geval.

Behalve de mogelijkheid om
kennis te maken met gezagheb-
ber mrSoliana waser voor deSti-
cusa- directeur ook alle gelegen-
heid zich te onderhouden met de
huidige gedeputeerde van Cul-
turele zaken Carmo Cecilia, die
enkele jarengeleden ookverbon-
den was als bestuurslid van het
CCB. Eveneens waren aanwezig
de vertegenwoordiger van de
OKSNA op Bonaire, het hoofd
van Cultuur en Opvoeding
Frans Booi en de man die on-
langs de coördinatie heeft ge-
voerd voor dekomende reis van
Kibrahacha en Tipico Bonairia-
no naar Nederland,PapyCicilia.

In kader modernisering luchthaven
Flamingo-luchthaven krijgt
PAPI: aanvlieg-landingssysteem

KRALENDIJK— Maandag
25 april is begonnen met de
werkzaamheden voor de in-
stallatie van een Precision
Approach Path Indicator
(PAPI)en een Wind Direction
Indication (WDI).Beide appa-
raten zijn een onderdeel van
het project acute voorzienin-
gen voor de Flamingo
luchthaven. Belast met de ui-
voering van dit door Neder-
land gefinancierde project is
het aannemersbedrijf Bejol-
ha N.V. terwijl de directie-
voering in handen is gelegd
van Architectuur en Inte-
rieur Atelier irRonny Lobo.

Bij deafrondingvan ditproject
zal de Flamingo luchthaven
kunnen beschikken over een
tweetal zeer moderne hulpmid-
delen die de piloten tijdens hun
landing denodige visuele onder-
steuning geven om een veilige
landing te maken. De benodigde
veertig duizend gulden zijn af-
komstig uit het zogenaamde
Meerjarenplan. De PAPI werd
geleverd door Philips, terwijl de
Wind Indicator geleverd werd

door OduberAgencies.
Het nieuweapparaat PAPIzal

het huidige systeem Visual
Approach Slope Indication Sys-
tem (VASIS) vervangen. Dat
systeem is bij vrijwel elke reizi-
ger bekend, maar de meesten
zullen het echter nietthuis kun-
nen brengen, dathetVASIS-sys-
teem de lichten en de bakens
langs de landingsbaan zijn. De
piloten krijgen doordeopstelling
van de lichten een indicatie,
waar het vliegtuig de lan-
dingsbaan moet raken. In het
moderne vliegverkeer echter is
het VASIS- systeem al haast
weerverouderd en is men inmid-
dels naarstig bezig om over te
gaan ophet internationaalmeer
aanvaardePAPI systeem.

ICAO
Zoals bekend opteert Bonaire

ook voor een officiële internatio-
nale luchtvaarthaven. Daarvoor
is er al verschillende malen een
bezoek gebracht aan Bonaire
door vertegenwoordigers van de
International Civil Airport Or-
ganization (ICAO), die als voor-
waarde heeftgesteld dat het sys-
teem aangepast moet worden
aan de internationaal gestelde
eisen. Overigens is de verande-
ring van het VASIS systeem in
het PAPI systeem niet de enige

eis die aan Bonaire gesteld is op
internationaal niveau.

In hetkader van hettotale pro-
jectmoest erook een betere mo-
gelijkheid zijn om passagiers en
hun handbagage door te lichten
op het momentdat depassagiers
aan boord gaanvan een interna-
tionalevlucht.De laatstekaping
van een Jumbo van de Kuweit
Airlines heeft deze screening
van de passagiers weer zeer
duidelijk gemaakt. Wat minder
spoedeisend, maar toch wel een
onderdeel van een totale opzet is
de verbetering van het omroep-
systeem en tenslotte een ver-
beteringvan het vervoer van de
bagagevan hetvliegtuignaar de
wachtende passagiers.

In het totale bedrag van veer-
tig duizend guldenis slechts een
gering gedeelte voor aannemer
Bejolhaaangeziende nieuwaan-
geschafte apparatuur rond de
35.000,- gulden ligt.

BRUSSEL—DeNAVO-Defensie-
ministersdie inBrussel de nucleaire,
strategie gaan bepraten zullen geen
daadwerkelijkebesluiten nemen
over de modernisering van de
kernwapens met een bereikvan 500.km. Deskundigen van de Navo me-
nen dater op ditmoment defensieve
beslissingen nodig noch mogelijk
zijn.

AMIGOE

KRALENDIJK - De directeur
van de Sticusa drs H.P.J.

van Bueren toonde zich tevreden
over het huidige cultuurbeleid
van het BC. Het is echter op de
valreep, want dewerkzaamheden
van de Sticusa zullen volgend
jaardoorandere instanties over-
genomenworden. Hetkennisma-
kings- bezoek van deSticusa di-
recteur methetBC was dustevens
een afscheidsbezoek. Vlnr.: coor-
dinator culturele uitwisseling
Papy Cicilia, hoofd Cultuur en
Opvoeding Frans Booi, gezag-
hebber mrGeorgeSoliana, Sticu-
sa directeur drsH_P.J. van Bue-
ren en gedeputeerdevan Culture-
le zakenCarmo Cecilia.

1 ' <———————————————————————wm^mmam^—————mmm

Koersen Centrale Bank
NOTERINGEN CENTRALEBANK VAN DE NEDERLANDSEAN-TILLEN GELDIG OPWOENSDAG 27APRIL 1988EN TOT NA-DER ORDER:. US DOLLAR 1.77 1.78 1.80CRN DOLLAR 1.43 145 147
PND STERLING 3.26 3.315 3375
N6DGLD 93.89 94.61 95.41
BOUVRR _ _ _
ZUJ FRANCS 127.48 128.20 129.00FR FRANCS 30.95 31.05 31.75DUITSCMARK 105.42 106.14 10694
SURGLD — 100.07 102.59
ITUR€ 1.10 1.40 1.46
RR FLORIN 98.00 100.00 100.20KOERSEN VAN DE OBLIGATIELENINGEN VAN DE NEDER-
LANDSE ANTILLEN UITGEGEVEN DOOR HET DEPARTE-
MENT VANFINANCIEN EN GELDIG VANAT HEDEN 27APRIL
1988EN TOT NADER ORDER.

9.75% OBUGATI€L€NING€NP€R 85/89 99.23
13 % OBUGRTI€L€NING€N P€fl 86/90 103.19
12 % OBUGRTI€L€NING€N P€fl 88/92 102.9510.5 % OBUGRTI€L€NING€NP€RI9BB 99.98
10.25% OBUGRTI€L€NING€N 1986P€R 1990 99.41
HET EFFECTIEVE RENDEMENT OPALLE OBLIGATIELENIN-
GEN BEDRAAGT 10.59%.
DEAANKOOPVAN OBLIGATIELENINGEN KAN GESCHIEDEN
BIJ HETLOKALE BANKWEZEN.

( "~~" "

/^vS!tyPnio mousTRiRL 0E VEnEZUEIR
-_m jj^T^flK maakt de wisselkoers bekend

van de BDLIVAR, geldig tot
DONDERDAG 10.30uur

ra«hAANK??p VERKOOPCash - Cheque
V 5.20 6.40 j
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» stockmarket <<

AMSTERDAM ____ PRICES AS OF APRIL 27,1988.

Aegon 75,00 KIM 35,20
Ahold 71,60 Meneba 104,00
Akzo 11,10 Philips 28,30
Cred.Lyon. 50,70 Royal Dutch 233,20
"okker 28^40 Telegraaf 274,00
Gist.Broc. 35,00 Unilever 112,70
Heineken 128,50 Index 246,90

NEW VORK STOCK EXCHANGE

Abbott Labs. 48 + 5/8 " 114 1/8 + 1/8
Anerican Exp. 24 1/8 + 1/8 ITr 46 5/8 - 3/8
Apache 8 1/8 + 1/8 Johnson &J. 79 1/8 unch
Am.Tel.& Tel. 26 3/4 - 1/2 McKesson 31 7/8 + 3/8
Anoco 79 + 7/8 Merck 4 Co. 158 1/4 + 1 1/2
Anheuser B. 31 1/2 + 1/4 Minnesota Mng 60 1/2 - 1/4
Becton Dick. 52 7/8 + 3/8 Mobil Corp. 47 7/8 + 3/8
Canqcbell S. 27 3/4 - 1/8 Monsanto 82 1/4 unch
Chrysler 23 3/4 + 1/4 NCR Corp. 61 5/8 + 3/8
Citicorp 20 1/2 + 1/4 Korf. South. 27 3/4 + 1/8
CocaCola 38 1/2 - 1 3/8 PPG I.dus. 42 1/8 + 1 5/8
Diebold 38 1/4 + 1/8 Philips Ind. 20 3/4 + 3/8
Digital Eg. 105 + 3 5/8 Placer D.M. 13 1/4 + 1/8
Dupont 84 1/2 + 1/4 Northrop Corp. 28 7/8 + 1/4
East.Kodak 41 1/4 + 1/8 Pac.First Fin. 13 5/8 - 1/8
Exxon 44 3/4 - 1/8 Pfizer 57 1/8 + 1 1/8
Figgie 'A' 70 1/2 + 2 3/4 Phelps Dodge 40 - 1 3/4
Firestone 79 7/8 + 3/8 Philip Morris 87 1/2 + 1 1/8
Fluor 18 + 1/8 Quaker 47 5/8 + 2 1/2
Genl.Electr. 40 3/4 - 1/4 RJR Nabisco 52 3/4 + 1 1/8
Genl .Motors 76 5/8 + 1 7/8 Sara Lee 40 3/8 + 1
Gulf 8 West. 76 7/8 + 1/8 Shell Trp.Tr. 79 7/8 + 5/8
Hecla Mng. 13 1/8 unch Southern U. 5 5/8 - 1/8
Hilton 88 1/2 - 1/2 Unisys 34 7/8 + 1 1/4
Hctrestake Mng. 14 3/4 + 1/4 Unocal 36 5/8 + 1/4
DCW JONES
Industrials 2044,76 * 8,79Transportation 850 2 39

CLOSING MARKET COMMENT APRIL 26,1988.
A STEADY DOILAR AND BOND MARKET ALONG WITH EVIDENCE OF A SLOW
GROWTH KCONOMY, (FIRST QUARTER GNP "2.3 PCT), PROVIDED THE BASIS
FOR A MODERATE UPTREND AS STOCKS OPENED HERE.
SLUGGISH DJIA GAINS OF 4 TO 5 POINTS EXPANDED TO ABOUT 20 POINTS
BY MID-AFTERNOON WITH VOLUME RUNNING AT 8-10 PCT BELOW YESTERDAY'S
PACE. A PULL BACK IN THE AFTERNOON LEFT THE MARKET UP 8.79 ON THE
DAY WITH THE DJIA AT 2044.76.

jgpËJ MAIHJHO iV ( \ RII'LS K\Mt\.Y.
«U^q INVESTMENT DEPARTMENT
**7°o>Ji For further information calll^=s3l' Tel. 612511, 612991/612294

Met diep leedwezen maken wijhet overlijdenbe-
kend van onze medewerker deheer

Remilio L. Eisden
in leven terbeschikking gesteld als Che-
misch Adviseur bij deKAE N.V.

Zijn nagedachtenis zal bij ons voor altijd in ere
blijven.

Hij ruste in vrede.

mJm. Direktie en Personeel
K.A.E. N.V.

HOTELS ARUBA

maken het overlijden bekend van hun werknemer en col-lega

ROLANDO MICHAEL KELLY
De wijze waarop hij zijn werkzaamheden verrichtte en zijn
collegialiteit zullen wij in dankbaarheidgedenken.

Moge hij in vrederusten.

Aruba, 27april 1988.
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VERMIST "LADY"!een zwarte
PEKIPOE

in de omgeving van Mahaai. I
Draagt zwarte halsband met 2 I
belletjes. Beloning voor het te- I
rugbrengen.

Tel.: 72669

TEKOOP
V.W. KEVER 1600

1980. i.g.s.

Vraagprijs: ’1.3000.-
L Tel.: 72357

) Ontvangen: \
) moderne slippers, j\ en sandalen in <( verschillende kleuren, /
( ook goud en zilver. J
( La Indiana N.V.
> Hendrikplein 11 j

PUWE BRIL?
)bean Optical
c allernieuwste
leliën voor U.
>orten glazen
en vindt U bij:

ïïnelmes.
Custom
Mini-Blinds
" Slim 1"aluminum slats

" Available in 72designer colors
" Proven Graber quality
" Precise control of ligtit and view

" Decorative energy saver
" Versatile, practical, durable

Tijdelijk
35%

l Korting |

Peter Stuyvesant
College

Hierbij maakt de direktie
van het P.S.C, bekend dat
detrekking van de prijzen
van dedonatiecampagne

VOORLOPIG IS
UITGESTELD

Nadere informatie volgt.
De rector
I.E. Getrouw.

I sWANTED
SLEEP-IN MAID
as soon as possible.

Tel.: 83930 after 6p.m.

URGENTE )
TIN MESTERDI I
UN HENDE

pa hasi trabou di kas i
keda drumi.
Fabor yama:

Tel.:674524
(ora dikantor)

Tel.: 79422
i (despues di s'or) j

drip irrigation
ljA Booster
78229 Reigerweg 2/Hoek Alobtancoweg

- MM

Wegens j
omstandigheden

TEKOOP
AANGEBODEN

NISSAN PULSAR
1984

In perfecte staat
weinig gelopen

Vraagprijs: ’.9250.-
Bellen tussen 18.00-20.00
uur.

Tel.: 370511

GANGA-GANGA
GANGA

TA BENDE
UN

CADILLAC-
SEVILLE

koré +20.000 km
pa solamente

NAF.30.000 CASH
Pa mas informashon
yama Tel.: 613487

! SECRETARESSEN WEEK
Een leuk idee! don't forget £$&>
* Zijdenbloemstukjes een blijvend to give her wjfcj^, . . . , .. FLOWERS! . «JJÏB*'geschenk of een mooie plant, opgemaakte M?_?_m

-"*_*% mandjes of bakjes.

Mê I Lint irk I Icrita |F
'W.v^njji ayaRo] Katochi 68 W

nu geopend de gehele dag tot Moederdag van 9-12- 3.30- 6.30. I «£

SEALQUILAEDIFICIO
ELNUEVOORIENTE

Madurostraat 24
Información favor llamar a los teléfonos:

6114430 675321

l«s§ Ontvangen:
verschillende combinaties o.a.
van "Hang Ten", "PierreCardin",
en "Organically Grown" -^Boutique }&

L^_ Caracasbaaiweg I fd^^ ____%S___) Tel.: 613496 _T^Z> *WX &Sft

Chocolates - ~saft^/^FOR THE GREATEST MOM THERE IS!^ l#M
Waarkanjebeter slagenvoorMOEDERDAG dan vJV
bij:

*--—«*\ Sta.Rosaweg 17-
-\C^sat^ Te|-: 75"6

y£i_J
Wij hebben een geweldige sortering chocolade bonbons in
prachtige verpakkingen, KERSVERS uit Europa,
MONCHERIE, ROCHERS, LINDT
BONBONS, MERCI, ZEEBANKET,
KERSEN BONBONS, RUMBONEN, en Éfn^MÊkS de ongeëvenaarde BACCI, met in iedere .J^^S^~ lff) chocolade een liefdesbriefje, en nog veel \.r^Wh___\L

U meer Kom zelf een kijkje nemen bij ons. ,T>^kO!P^B^

14-Karaats gouden ring met een echt diamantje tom,^tlb^\
f (metcertifi caat). Voor slechts ’.99." (|[ ~^^) IinVFRiArORSQUjQlUw gediplomeerdMeester Goudsmid Rheastraat 5(zijstraat Saturnusstraat) -Tel.: 612505 J

I Curacao Beverage Bottertg Co. N.V.

Ta invita vn i tur pa sintonisa

TELECURACAO
awenochi di 7 pa B'or pa otro tremendo show di

LEUFO'IKAS

JONGE MAN, 23 JAAR,
BIEDT ZICH AAN

voor een baan in de automatisering op het ei-
landgebiedAruba. Is in hetbezitvan H.A.V.O.
en Informatica diploma AMBI 11,12en 81.

Adres: J. Smith Bregwaard74 -1824
El Alkmaar Nederland.

la [asa HmarilL & „^tuintje
* 100 YEARS %

:^é^presenteren met genoegen

0 BRTJT WEEK
(U weet mei de deodorantvan Sylvester Stalone)

Bij elke aankoop van 2 Faberge (Brut) artikelen
zijn er leuke prijzen te winnen. In Toko Zuiker-
tuintje.S__ r

INSTITUUT VOOR HUIDVERZORGING *%<>**!%*
EN OPLEIDING w*

UNIEKE KANS VOOR MOEDERDAG
\)erv)en moeder eens met een

'zondag' arrangement
van 9.00-17.00.
Op 22 meiVerzorgingenvan toptol teenmet demeest
exclusieve schoonheidsbehandelingen.

V Voor verdere informatie: tel. 73747. J

I ANDERE PRODUKTEN Natuvit Kruiden & Honing
UIT DE N ATUVIT-SERIE. siropen. Voor verlichting van de

'"— luchtwegen.
NatuvitKnoflook capsules NatuvitKruiden & HoningVoor versterking van het hele bonbons. Voor een zachte keel
organisme. en'nfrisse adem.
Natuvit Tarwekxemoliecapsules. NatuvitLadyCare. VitaminenVoor meer energie. en mjneraien voor vrouwen in
NatuvitLecithine capsules. elke levensfase.
Voorn sterk zenuwgestel. r~Y^r~U. J WT~WT~t~^
NatuvitJeneverbesolie capsules. Uf' II | \ Ë I®
Voor het behoud van 'n goede ' m LA. _*M~'^__w^Jl__\[-m
vochtbalans. V \^Tl | :R|jJKI MFTHOL'i
Natuvit Biergist tabletten. ~~ ~~~~
Voor'ngave ._:■ '".-*„■« '""
huid.

'i xiii'iif ' iiiSJüVi/r.__i_s_\z_ JfJJ

'^^y8"- ''

Verkrijgbaarbij Uw: Bot|ca of Supermarket
Agent Distributeur:
Sanitas Curacao N.V.
P.O. Box 3265
Tel.: 79047
Co distributeur:
Manrique Capriles& Sons
Tel.: 611857

J. Vertical Blinds

| GEWELDIGE SELEKTIEIN VOORRAAD VAN Si \ \" """"Yi" 8g P.V.C., ALUMINIUM, VERSCHILLENDE |! ■ Kom langs met deze COUPON ll 9
ö STOFFEN EN MATERIALEN IN ALLE KLEU- I§ § ! en U °ntvangt ao°/o korting V ö8 REN VOOR ELKINTERIEUR. ||| l jP* 8

IS _""*. * Open op een kier of gesloten, «SW^^^M I| zeer mooi en moeiteloos bedienbaar. | Mpf^lllyfffp^'^fSK 8

I \/rzDTir^Ai di iNino iE=^-3J- LOKAAL GEFABRICEERD JIJyl H I IOAL BL Do Prober; dus snelle aflevering J$

*é&zï&&*^ heeft deze week i^£a-^tBONStM i" «e special ■<&■

I Bloemstuk "BEATRIX"
Een gezelligekombinatie van versebloemen, hètaccent voor dit 'feestelijk weekend.
Normaal ’.32.50. Deze week ’.27.50
Onze verse moederdagstukken zijn al in de flowershop. Kom langs en
bestel op tijd.

Denk aan de 10%korting bij vooruitbestelling(t/m 5mei.)
nk&sJT] Gezellig joh,kom snel even langsbij
\tf (____ qam«aiLandhuis
tL/Jet pOCN^fi'zujkertuintje Telefoon: 79843. J

©4tk_ÊG JÊ *Sfrvf(?<_______

Sta. Rosaweg 194

Onze Uitverkoop gaat door!
nu met korting

op schoenen en kleren.
Kom en profiteer nu!

(f TE KOOP: Z.G.A.N.
N

Aan de hoogste bieder, as is where is, uit defailliete boedel van Servicio
Administratis Moderno N.V., de navolgende goederen:

1Toshibacomputer1500; 1ToshibaPC,computer2100, draagbaar,model
FF256K8,PA- 7031E; 1Toshiba2100,Rara exp.cardP- 7132U; 1Toshiba
2100English Manual; 1Toshibasystemkit + covercomputermanuals bij
aankoopv/hbovenstaande, gratis; 1ToshibaPC,ComputerTllOOdraag-
baar, 1650Media Tech Diskettes; System Kit Engels T 1100; 1Engelse
Manual T 1100; 1ACAdaptor T 1100; 1MicrolinePrinter,en anderekan-
toorbenodigdheden.
Kijkdag op donderdag 28 april 1988van 16.00-18.00 uur.
Biedingen in gesloten enveloppe op vrijdag 29 april 1988 tussen 10.00-
-12.00 uur.
Plaats: Florence Nightingalewegno. 4.
De verkoper behoudt zich hetrecht van nietgunningvoor.

De curator:
Mr.J.l.Hardeveld,
Winkelcentrum Colon nr. 148

V Tel.: 624954-626256. j

rPróspero Baïz-lnterconti NV.
P.O. Box 3237 Tel.: 615844-615996 Bankers: Mad. & Curiel'sBank
Curagao Telex: 11591N8A Alg. Bank Ned.
Neth. Antilies Faxno. 599-9-615393 , Giro 300330

een volle dochter van LINDETEVES JACOBERG
HOLDING B.V. te Rotterdam, roept voorspoedige in-
diensttreding sollicitanten op voor defunktie van:

ADMINISTRATEUR
BeiaJgrlteteMen; x— Geven van leiding aan de administratie— Opstellen en evalueren van administratief or-

ganisatorische procedures— Opzetten en onderhouden van een kostenbe-
wakingssysteem— Voorbereiden en opstellen van periodieke fi-
nanciële verslaggeving— Bewaken van de cashflow— Adviserenvan deDlrektie opfinancieelekono-
misch gebied. ___.

r..„„..,„ ~.„T .,^^^ . ■.......■' ■■■■■■■.;■.■ ■■ ■■ ■.■-■-. ■ ■ ■ ■:
-■Vsrsistr. , —**— Bezit van:

—^ HEAO-diploma BE— MBA diploma of gelijkwaardig met enkele
jarenaantoonbare ervaring op niveau van
Bachelor Accounting /Business Admini-
stration— Kennis van automatiseringsprocessen— Persoonlijke vaardigheid in debediening van

mini computers— Voldoendetaalvaardigheid, Engelsen Spaans— Goede kontaktueie eigenschappen— Eengrotematevan dynamiekgerichtop groel._^
Gebodenwordt; ■'-. ....'__*»>— Zeer goede primaire en secundaire ar-

beidsvoorwaarden— Duidelijke en aantrekkelijke karrière-
perspektieven— Een werkkring met een grote mate van
zelfstandigheid.

Sollicitaties, vergezeld van curriculum vitae, getuig-
schriften en cijferlijsten, te richten aan:
PRÓSPERO BAIZINTERCONTI N.V.,
P.O. Box 3237,
Curacao.
T.a.v. Mevr. A. Sprock.

___*
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§Bankvan de
Nederlandse Antillen

■

il
zoekt voor haar stafmedewerkers::

WOONHUIZEN
VAN 2 en 3 SLAAPKAMERS

j| HuurprijsNA/ 1. 400.- tot NA/1.750.-
-|j per maand.

Aanbiedingen:
Tel.: 613600 afd. PZ (kantooruren).
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	ORANJESTAD – In de Nationale bibliotheek opende gouverneur Felipe Tromp gistermiddag de tentoonstelling 'Koningin Beatrix vijftig jaar. De folo toont de gouverneur met waarnemend premier mr Angel Bermudez en de voorzitter van de Oranje Vereniging, Jos van der Schoot. Deze bood de gouverneur, alsmede de bibliotheek, het boek 'Vijftig boeiende momenten uit het leven van koningin Beatrix' aan.
	ORANJESTAD – Uit een persbericht van Holiday Inn Aruba blijkt dat er een geweldig feest was voor elf paren op huwelijksreis. Er waren speciale spelletjes —niet verteld werd wat voor spelletjes — georganiseerd met leuke prijzen, zoals een gratis vierdaags verblijf, gratis diners enzovoorts. Bij de foto: de 'honeymooners' en spelletje-spelers samen met HI-Social hostess Branda James (gehurkt).
	Piet Rozenburg maakt zijn opwachting
	KRALENDIJK-Vandaag zijn de vissersboten die zullen deelnemen aan de wedstrijd te Boca Sami waar het komende weekeinde de Sami Sial wordt georganiseerd verscheept. De strijd zal op Curagao weer in alle hevigheid ontbranden, aangezien de laatste resultaten van Sami Sail voor de Curaqaose vissers uit Boca Sami weinig hoopvol waren. Niet alleen namen de Bonaireanen het merendeel van de prijzen mee naar het Flamingo eiland, maar bovendien werd de kampioensbeker ook ontgoocheld. Hoe pijnlijk dat was bleek aan de uitlatingen tijdens de laatstgehouden Bonaireaanse sailing regatta. Ook dit jaar heeft Bonaire enkele geheime wapens in de strijd en het is opletten geblazen voor de Curagaoënaars wanneer Lucero van Papa Lucia aan de startlijn verschijnt. Boze tongen beweren trouwens nu al, dat de Lucero niet naar Bonaire zal terugkeren. De koper was al bekend tijdens de bouw van het schip. Een tweede ijzer in het Bonaireaanse vuur is de Golos, beter bekend als Mambula. Kortom het schijntdatdeproblemen voorßoca Sami zullen beginnen op 30 april. Koninginnedag, en dat vergeet men niet gauw!
	KRALENDIJK – Er was zeer grote belangstelling voor het optreden van de St Vincentius Harmonie vereniging uit Curacao. Zeker bij het optreden op het onlangs geheel door de Antillen N.V. gerestaureerde pleintje voor de kiosk, dat enige jaren geleden de naam van de Fraters van Tilburg heeft gekregen. Tijdens het optreden zaterdagavond werd tevens afscheid genomen van de zusters Meletina en Lucille die donderdag voorgoed Bonaire gaan verlaten. Op de foto de Harmonie in de kiosk van de Plasa Fraternan di Tilburg.
	KRALENDIJK – De directeur van de Sticusa drs H.P.J. van Bueren toonde zich tevreden over het huidige cultuurbeleid van het BC. Het is echter op de valreep, want de werkzaamheden van de Sticusa zullen volgend jaar door andere instanties overgenomen worden. Het kennismakings- bezoek van de Sticusa directeur met het BC was dus tevens een afscheidsbezoek. Vlnr.: coordinator culturele uitwisseling Papy Cicilia, hoofd Cultuur en Opvoeding Frans Booi, gezaghebber mr George Soliana, Sticu – sa directeur drs H_P.J. van Bueren en gedeputeerde van Culturele zaken Carmo Cecilia.


