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De politie
vindt zich
al solidair

genoegAMIGOEFAROE METRY
... solidariteit...

Nieuwsinvogelvlucht

Washington—Extv- dominee
bertson trektzichteruguitderace
toen de Republikeinse partij voor
nominatie voor het presi-

btschap. Hij zegde zijn steun toe
hvice- presidentBush diede nomi-
[tie- race overduidelijk en ge-
Jkkelijk heeft gewonnen.Aanvan-
pijk leek Robertson succesvol met
"strijd tegenhetmorele verval, la-
keerde men hem derug toe.

ISLAMABAD— SU- troepen zijn
pderdag begonnen met de te-
Rtrekking uit JalalabadinAfgha-
Pten. Deze stad ligt op de verbin-
res- weg tussen Kabul en Pesha-|f in Pakistan.

— Het Poolse parle-
?Qt heeft zonder tegenstemmen
11fiat gegeven aan de wet waarbij
'regering bijzondere volmachten
ligtom ontevredenheids- uitingen
[kop in te drukken. De wet ver-
'cht deregering formeel de voorge-Nen en omstreden economische
Vormingen door te zetten.

******MRITSAR — Indische comman-
k troepenzijn de Goudentempel in
toritsar, in de staat Punjab, bin-
fogedrongen.Eerder waren 4Sikh-
fcepriesters opgepakt toen zij deze
topel wilden binnendringen. De
'Wen tempel was al geheel afgeg-
Neld na hevige gevechten begin
N week tussen politie en Sikhs.
Nsdien zijner 18 doden gevallen.

*****MOSKOU — De belangrijkste
fant voor Sovjet- Duitsers Neues|jendrongaan opeen autonomere-pliek voor de etnischeDuitsers in
|SU. Hetbladdatdezelfde uitgeve-lals de partij- krant Pravda heeft,
Fteefdat de etnische Duitsers niet
PJd begrijpen waarom andere, in
Pvangkleinere volkeren van deSU
P)s de Mordvinen (1,3 miljoen) of
rjmoerten (0,7 miljoen) wel auto-
Ne hebben maar de bijna 2 mil-
*&SU-Duitsers niet.

BELGRADO — Joegoslaviëis er
JJin geslaagdkredieten lostekrij-
P| in het Westen. Daarom is men
(/Plicht de opheffing van het ge-
melijke bevriezen van lonen en
tjtëen uit te stellen. Voor de ophef-?B van de omstreden bevriezings-
£4tregel was internationale finan-
?* steun onontbeerlijk, aldusvice

Milosaavljevic.
****L^COSIA —Iraqheeft gemelddat

Jin 2 dagen tijd 3 schepen heeft
Jgevallen in de Golf.Men bleefin
|?Vage over de aardvan de aanval-len wanneer zij ondernomen wa-
l'- Bevestiging van onpartijdige

was niet verkrijgbaar.

— De dollar steeg
tjSorgen iets bij het begin van de
Sta- handel in Westeuropa. De
;^denkoers in Amsterdam was
HJ*65 gulden, gelijk aan de slot-
jeinNew York. Woensdagwas de

in Adam 1,8820.

— In de Armeense
wjjdstad Jerevan is donderdaga-
wj> door40.000 mensen betoogduit
ijj^st tegen de gevangen- houding
iL?B 24 maart van een Armeense
iJ?Wt en tegen de situatie in het
jL^egend Armeense gebied Na-
v Karabach in Azerbaidjan.

*****C^RIJS — De doorRocard gê-
je^de centrum- linkseregering is
W"* lang leven beschoren, aldus
ta^emers. Er zittenveelkopstuk-
H^in uit de Socialistische partij
vj'' hij kreeg geen mensen uit het
\k trüm-rechtse kamp mee. Hetka-
L*' zal zich vooral moeten bezig
Ijj^n, zo meent men, met devoor-
Oding van vervroegde parle-
%?'s- verkiezingen. Op Buiten-gezaken zitDumas.. *****Se HAAG — Degenen die zich
\ " apartheidverzetten delenveel
k, *j»zebedoelingen en doelstellin-{Y|«oewel wij hetniet altijdmetel-
Va eens zÜn over e beste manier
Vj°P de doelen bereikt kunnen
Vv n' e z'Jn a^en vastbesloten
V eranderingen inZuidafrikaver-
«t^Hjkt te zien. Wijprijzenhetbe-

J van Shell SouthAfricapolitie-
S; a t *e bekennen. Wij geloven
L «at we de zaak zouden dienen
ta "Jns uit het land terug te trek-
clje-Aldus Shell- topman Van Wa-
j% °P de aandeelhouders- ver-k/'ng van deKoninklijke Neder-«^he petroleummij, 1 van de 2
ClB^rmijen van deKoninklijke/

Na zijn toespraak werd
Ho'unionderde aandeelhouders
üc^den; met 95,5 % stond men

i*m.r- Van Wachem- De anti"
H groepen eisenvan Van
\t ,e,n dathijzijnexcuses aanbiedt
tW)e nianierwaarop hij elke dis-e aftapte op dezevergadering.

*****

HALF MILJARD
Nederland echter is, aldus mi-

nisterBukman, van mening dat
zon omvangrijk programma —
bijna éénderde van denogreste-
rende ontwikkelingsgelden —"niet op korte termijn terealise-
ren is". Van Nederlandse zijde is
wel voorgesteld voor dezeerkor-
te termijn een bedrag beschik-
baarte stellenvan dertigmiljoen
gulden, te besteden aan onder
meer voedsel-, medicijnen- en
beperkte goederenhulp.De Suri-
naamse autoriteitenhebben
evenwel vooralsnog op dit aan-
bod "niet gereageerd", aldus mi-
nisterBukman.

De onderhandelingen tussen
Suriname en Nederland hebben
een gemeenschappelijke slot-
verklaring opgeleverd, die
echter geen enkele inhoudelijke
mededeling bevat metbetrek-
king tot besteding vangelden op
korte oflange termijn. Het over-
leg zal in juliworden hervat.

WERELDBANK
De beraadslagingen tussen

Paramaribo en Den Haag zijn
vastgelopen op de drie be-
langrijkste punten van gesprek.
Op deeersteplaats, aldus de Ne-
derlandse ministervan Ontwik-
kelings- samenwerking,bestaat
verschil van mening over derol
van de Wereldbank binnen het
Surinaamse "herstelproces".
Wil het land "de economische
weg terugvinden", zo zei Buk-
man, dan getuigthet van "juist-
heid" indien Surinamezich open
stelt voor een "structureel aan-
passingsbeleid, zoals de We-
reldbank ditvoorstaat".

Nederland meent,dateen der-
gelijk economisch structuur-
programma goed is voor het "in-
ternationaal vertrouwen" in de
economische weerbaarheid van
Suriname. Geldstromen zullen
in datgevalgemakkelijk opgang
komen, zo meentBukman. Bo-
vendien sterkt een structureel
aanpassings- programma het
vertrouwen van de particuliere

sector. De Nederlandse minister
meent, dat hierdoor een beter
"investerings- klimaat" tot
standkan worden gebracht.

Suriname daarentegen is niet
rechtstreeks gekant tegen ad-
viezen van Consortia als de We-
reldbank, maar vindt, zo zei
Bukman, dat "het formuleren
van een macro- economisch
raamwerk primair een Suri-
naamse verantwoordelijkheid"

is. Volgens de Nederlandse be-
windsman hebben Paramaribo
en Den Haag elkaar op dit punt
niet gevonden. Hij voegde daar-
aan toe, dat beide partijen over
de kwestie het overleg willen
voortzetten.

Een tweede verschilpunt be-
treft de inhoud en hetprijskaar-
tje van het Surinaamse urgen-
tie- programma. Volgens Buk-
man heeft zon noodprogramma
pas werkelijkzin, indien ook een
"idee bestaatvan deprioriteiten
op langere termijn". Nederlandheeft hierover tijdens het drie-
daagse overlegonvoldoende dui-
delijkheid gekregen. Voorlopig,
zo liet minister Bukman weten,
ziet Den Haag dan ook "geen
ruimte" om voor het urgentie-
programma het verlangde be-
drag vanvijfhonderd miljoenuit
te trekken.

Een laatste verschil van me-
ning betreft de evaluatie van de
"negatieve effecten" die zijn op-
getreden door de opschorting
van het ontwikkelings- verdrag,
in deperiode 1982-1988.Deze ef-
fecten, aldus Bukman, zijn "ver-
sterkt door het beleid van de
toenmalige regta^jig", dat wil
zeggen hetvoormalige militaire
bewind. Nederland beschouwt
deze fase als "afgesloten, en wil
nu vooruitkijken", zo zei de be-
windsman.

Cocaine-lijn
Hato-Schiphol
Twee broers
aangehouden

WILLEMSTAD —Woensdag is op Curacao de
27-jarigeRudy O.A.K. aange-
houden, die verdacht wordt
van handel in verdovende
middelen. In Nederland zou
zijn broer Roy O.A.K. zijn op-
gepakt, eveneens wegens
handel in verdovende mid-
delen.

Beide arrestaties staan in ver-
band met de drugslijntussen Cu-
racao en Schiphol, dieeind april
werd opgerold. Het ging vooral
om de handel in cocaïne. Er is
sprake van, dat via die lijn hon-
derdenkilo's cocaine Nederland
zijn binnengebracht.

In Nederland werden al eerder
vier KLM- personeelsleden ge-
arresteerd, terwijl daar ook vier
andere medeplichtigen werden
gearresteerd. Op Curagao werd
toen ook een arrestatie verricht.
Een auto en een vacht werden op
Curacao in beslag genomen.

Maandag werd in Nederland
een lidvan deKoninklijke Mare-
chaussee opgepakt, dje be-
hulpzaam was bij de import van
22 kilo cocaïne, die een waarde
van 2.2 miljoen guldenvertegen-
woordigde. De politie in Neder-
land heeft, in het belangvan het
onderzoek, nog geen verdere in-
lichtingen verstrekt.

Rudy O.A.K. heeft zichzelf, in
hetbijzijn van een advocaat, af-
gelopenwoensdagbij hetBureau
Narcotica Operatiedienst, BNO,
gemeld. Hij is voorlopig in ver-
zekering gesteld. Vanuit Neder-
land waseenverzoek gedaan aan
deAntilliaanse politie omhem te
arresteren. Het is nog niet be-
kend of O.A.K. naar Nederland
zal worden gebracht voor het
verdere onderzoek in de "Schip-
hol- lijn".

NIET ACHTERAF
Dit betekent concreet dat Ne-

derland niet bereid is over te
gaan tot "financiering achteraf'
van projectendie doorSuriname
zijn voltooid in de periode 1982-
-1988. Het gaat hierbij om een
dertigtalprojecten, meteentota-
le waarde van ongeveer 260 mil-
joen gulden. Suriname meent,
dat Nederland tot betaling ver-
plicht is, aangezien deprojecten

voor deopschortingook door Ne-
derlandzijn goedgekeurd.

"Wij zouden graag een begin-
netje maken",, zo zei Bukman,
verwijzend naar de door Neder-
landaangeboden dertig miljoen.
In kringen van beide delegaties
isechteropgemerkt, dathet "be-
ginnetje" geenszins overeen
komt met dehooggespannenver-
wachtingen die binnen de Suri-
naamse bevolking over het be-
zoek van Bukman leefden. Ne-
derland,zo zei deminister,beseft
dat een "jonge democratie" als
Suriname altijd "kwetsbaar" is.
Bukman meent dat ook "met
flinke snelheid" de weer herstel-
de ontwikkelings- relatie nader
ten uitvoer dient te worden ge-
bracht.

SU-journalist
uitgewezen door
San Salvador

SAN SALVADOR— ElSal-
vador heeft de Russische
journalist Joeri Stroev het
land uitgezet. Als reden gaf
men op dat hij niet over de
juistepapieren beschikte om
te worden toegelaten.

Stroev werd op het vliegtuig
naar Guatemala gezet. Hij is ge-
stationeerd in Nicaragua voor
het Sovjet- partijblad Pravda.
Volgens Moskou echter waar
men zijn naam spelt als Strtoiev
ishij correspondent van het blad
van de belangrijkste jongeren-
organisatie van de Sovjet Unie,
Komsomolskaja Pravda. Stroev
had eerder tegen journalisten
gezegd dat het voor het eerst
sinds tien jaarwas datEl Salva-
doreenRussische journalisttoe-
liet. Tussen beide landen be-
staan geen diplomatieke rela-
ties. Volgens San Salvador ver-
leent Moskou steu" aan het
linkse verzet.

VASTGELOPEN OP DRIE BELANGRIJKE PUNTEN
In juli gaanParimaribo en Den Haag gesprek voortzetten

Ontwikkelingsoverleg in
Suriname levert niets op

PARAMARIBO — Het eerste overleg tussen Neder-
land en Suriname over de hervatting van de ontwikke-
lingsrelatie, heeft geen concreteresultaten opgeleverd.
Ditbleek gisteren in Paramaribo tijdenseen afsluitende
{)ersconferentie van minister Bukman van Ontwikke-
ingssamenwerking.
De Surinaamseregering heeft

tijdens het overlegaan de Neder-
landse delegatie een zogenoemd
urgentie- programma gepresen-
teerd, een eerste fase in deecono-
mische wederopbouw van het
land. Paramaribo vraagt voor de
uitvoering van dit programma
een bedragvan vijfhonderd mil-
joenSurinaamse guldens. Het
urgentie-programma zalbinnen
eenjaarvoltooid dienen te zijn.

INDE VORM VAN PLAK-ZEGELS

Nieuwe drug-speeltjes
bedreigen kinderen

WILLEMSTAD— In Mi-
ami.Florida, hebben deou-
ders van leerlingen een
waarschuwingsbrief ge-
kregen over een nieuw
drugs- gevaar dat hun
kinderen bedreigt: 'Blue
Star', dat in de vorm van
een namaak- tatoeëring op
demarkt verschijnt. Het is
een klein stukje papier,
waarop sterretjes, ter
grootte van een potlood-
gummetje — blauw ge-
kleurd —zijnaangebracht.
Elke steris doordrenktmet
LSD.

De sterretjes kunnen in de
mond worden genomen. De
LSD kan ook inhet bloed wor-
den opgenomen, aldus de
brief die onder de ouders is
verspreid, simpelweg door
hetaanraken van het papier.

Er zijn ook vellen papier in
de handel met opdrukken, in
devorm vanpostzegels, dieaf-
beeldingen hebben van Su-
perman, vlinders, clowns en
Mickey Mouse. Ook andere
Disney- figuren staan afge-
beeld. Deze 'postzegels' zijn
verpakt inrode dozen, gehuld
in folie. "Dit is een nieuwe
manier om verdovende mid-

delen aan onze kinderen te
verkopen", zo staat in debrief.

Inhet schrijven aan de ou-
ders staat dat een jongkind
een fataletrip' kanmakenna
gebruik van dit spul. Oudere
kinderen kunnen met jonge-
ren 'een geintje' uithalendoor
de nep- tatoeëringen op te
plakken. Erbestaan verschil-
lendevarianten, zoals de 'Red
Pyramid' en de 'Window Pa-
ne', die ook behandeld zijn
met 'micro dots'—mini- dose-
ringen.

"Waarschuw alstublieftuw
kinderen tegen deze nieuwe
drugs. Indien u of uw kinde-
ren een van deze 'plak-zegels'
ziet,raak ze nietaan. Ervolgt
een snellereactie, indien deze
zegels worden aangeraakt en
sommige bevatten strychni-
ne. De symptomen die erop
volgen: hallucinaties, ernstig
overgeven, verandering van
humeur en verandering van
lichaams-temperatuur. Gazo
snel mogelijk naar het zie-
kenhuis en waarschuw de po-
litie".Zo vermeldt de brief.

Bij het ter perse gaan van
deze editie was nietbekend of
dezeplak- zegels ookin de Ne-
derlandse Antillen ofopAru-
ba in de handel zijn.

Drie Fransen met drie
miljoen dollar gepakt

PHILIPSBURG — De poli-
tie op het Nederlandse deel
van St Maarten heeft
woensdag drie Fransen gear-
resteerd, die worden gezien

als belangrijke bazen in de
cocaïne-handel in ditgebied.
De mannen werden aange-
houden in een hotel vlak bij
hetPrinses Juliana-vliegveld

metinhunbezitmeerdandrie
miljoen dollar in contanten.
Een woordvoerdervan depo-
litie in Philipsburg heeft dit
vandaag desgevraagd beves-
tigd.

De aanhouding wordt door de
politie in verband gebracht met
een aantalzaken diezich deafge-
lopen dagen hebben afgespeeld
op St Maarten en het Ameri-
kaanse eiland PuertoRico. In de
nacht van zondag op maandag
maakten twee Colombianen een
noodlanding met een prive-
vliegtuigje op het toen reeds ge-
slotenvliegveld van St Maarten.
De Colombianen momenteel in
handen van de politie, beweren
datzij zonderbrandstofkwamen
tezitten, doordatzij uitkoers wa-
ren geraakt.

Op PuertoRico zijn de afgelo-
pen dagen honderden pakjes
cocaïne aangespoeld. Volgens
politie- woordvoerder Carlos Lo-
pez, is al meer dan 140kilo aan-
gespoeld op een strand, ruim 60
kilometer zuidoostelijk van de
hoofdstad San Juan. De partij
zou een straatwaarde in de VS
hebben van meer dan 100 mil-
joen dollar. Volgens Lopez is de
cocaïne vermoedelijk uit een
vliegtuigje gegooid, dat zondag-
nachtopradarwerdontdekttoen
het een verlaten landingsstrip
ophetnoordelijk deelvan hetei-
land wilde naderen. De politie-
helikopter die de achtervolging
inzette, verloor het contact
echter.

Inverband methetverdere on-
derzoek wil de politie op St.
Maarten geen nadere medede-
lingen doen, maar aangenomen
wordt datdeAntilliaanse, Fran-
se en Amerikaanse politic sa-
menwerken bij hetonderzoek.

Regering in Suriname
functioneert vrij goed

SCHIPHOL— De regering
van Suriname functioneert
volgens de Nederlandse mi-
nister drs Piet Bukman "vry
goed". De bewindsman van
Ontwikkelings- samenwer-
king had ditgeconstateerdtij-
denszijn overlegin Suriname
datinfeite niets heeft opgele-
verd.

Volgens minister Bukman is
het "logisch" dat deopvattingen
van Nederland en Suriname op
een flink aantal punten uiteen
lopen. Dit gezien het feit dat er

sedert 1982 nauwelijks nog con-
tact is geweest tussen beide lan-
den. Bukman had het over ui-
teengegroeide opvattingen. De
minister benadrukte op Schip-
hol depunten waarover men het
wel met elkaar eens was zoals
het herstel van het Ontwikke-
lings- verdrag. Ook zei hij dat de
jaren 1982- 88 niet "verloren"
gaan voor Suriname. Ook qua
tijdsduurzal hetverdragworden
uitgevoerd. Deze was bepaald op
vijftien jaaren eindigt nu pas in
1996.

1 TIP-TCP

ORANJESTAD-Defoto's to-
nen de totaal vernielde wagens,
die betrokken waren bij het ver-
keersongeval van gisteravond op
de hoofdverkeersweg, waarbij
een drie maanden oude baby
werd gedood en zeven personen
gewondraakten.

Het
Cura?aosch Museum

nodigt U uitde openingbij te
wonen van de expositievan
werken van de

tekenaar/illustrator
Eppo Doeve
hedenavondom 8.30 uur

in het Curacaosch Museum.

Openingswoord door de
heer

Ronald Casseres.

Fundashón Museo diKónou
The Curapao Museum FoundationStichting het Curacaosch MuseumFundaoión Museo de Curasao

Baby —drie maanden— verongelukt



Mensen

De reusachtige MEERVAL
wordt inBangkok alsdelicatesse
beschouwd. Koks van een Chi-
nees restaurant in Bangkok
moeten wel op een tafel gaan
staan om de twee meter lange
vissen schoon te maken. De reu-
zen wegen ongeveer 200kilo en
worden in de Mekong rivier ge-
vangen.

DeKLMstart dezemaandmet op
het centraal stationin Den Haag
een proef met een zogenoemde
INCHECK- BALIE. Luchtreizi-

gers, dieper trein naar Schiphol
gaan, kunnen al op het station
hunkoffers aan deKLM afgeven
en krijgen daar ook een instap-
kaart voor hun vliegtuig. Zij
kunnen zodoende op Schiphol
snel doorlopen. De NS bevestig-
de dit bericht. VanKLM zijde
was er nog geen woordvoerder
bereikbaar. Volgens de NS-
woordvoerder is er lang gewerkt
aan deze samenwerking mfet de
KLM. Hoe lang deproef gaat du-
ren, wisthijniet.Het iswel debe-
doeling dat er, als de proefaan-
slaat, ookKLM- balies op andere
stations komen. De NS ziet de
komst van KLM- balies als een
'klantenbinder. Onduidelijk is
nog of bij deKLM- balie in Den
Haag ook kan worden inge-
checkt voor bijvoorbeeldbuiten-
landse luchtvaart- maatschap-
pijen.

Wat op het eerste gezicht lijkt op
een smakeloze grap in het se-
rieuze dagbladLa Stampa inTu-
rijn, blijkt een niet minder se-
rieus plan van katholieke medici
inRome tezijn om dooreenproef
op honden deomstandigheden te
reproduceren van de VERRIJ-
ZENIS van Jezus. Volgens La
Stampa willen detwee artsen,de
bloedspecialist Paolo Pola en de
chirurg Augusto Borzone,
vaststellen of bloed met een
groot aantal rode bloedcellen
nog steeds in staat is om te cir-
culeren. Doel.van het ex-
periment is te achterhalen of de
lijkwade van Turijn werd be-
drukt met het bloed van Jezus
omdat er zijnmetbloed bevlekte
lijk in werd gewikkeld of omdat
erop het ogenblikvan zijnverrij-
zenis een lading energie vrij-
kwam. La Stampa schrijft dat
het experiment op een aantalbe-
agles is bedoeld om de conditie
van Jezus' bloed op het ogenblik

van zijn dood te reproduceren
door honden bloot te stellen aan
uitdroging. De voorzitter van de
Italiaanse dierenbescherming,
Antonio lacoe,heeft aangifte ge-
daanbij de justitie.

Gedeputeerdenenkeukenperso-
neel van het Britse hogerhuis
zijn begin deze week getroffen
door een onbekende VIRUS-
ZIEKTE, die duizeligheid, mis-
selijkheid, maag- en darmpijn
heeft veroorzaakt. Ongeveer 40
personen hebbenklachten. On-
derzoeknaar de bron van de in-
fectie had woensdag nognietsop-
geleverd, maar men acht hetuit-
gesloten dat het een nieuwgeval
van veteranenziekte is, zoals
eerderbij de BBC.

De Westduitse politie heeft eind
maart in zijn atelier bij Lud-
wigsburg een man gearresteerd
die afgelopen jaren honderden
VERVALSTE KUNSTWER-
KEN heeft gemaakt en ver-
kocht. De politie pakte ook twee
handlangers op. 100 vervalste
schilderijen, waaronder twee
Rembrandt's, zijn in beslag ge-
noemn. De politie heet de arres-
tatienupas bekend gemaaktom-
dat het onderzoek nog niet was
afgerond. De 47- jarige man
heeftbekend deafgelopen twaalf
jaar ongeveer 300 tekeningen,
aquarellen en olieverf- schilde-
rijen te hebben nagemaakt "om-
dat zijn eigen werk niet op zijn
juiste waarde werd geschat", al-
dus een politie- woordvoerder.
De verkoop van zijn werken op
veilingen bracht meer dan een
miljoen guldenop. Onder dever-
valsingen bevinden zich werken
van Duitse kunstenaars uit het
begin van de 20ste eeuw, onder
wie Emil Nolde, Max Acker-
mann en Kaethe Kollwitz. Ver-
zamelaars betaalden voor dever-
valsingen bedragen tussen de
2000 en 19.000 gulden.

Ook deherender scheppingkun-
nen een STRAATVERBOD ei-
sen om een vrouw uit hun omge-
vingte weren. Een doorzijn (bij-
na ex)- vrouw achtervolgde in-
wonervan HeerdevroegdeZwol-
se rechtbank in een kortgedingzon verbod op te leggen. Sinds
haar man haar enkele maanden
geledenverliet en echtscheiding
aanvroeg laat de vrouw niet af
hem hinderlijk te volgen en las-
tig tevallen. Dagelijksrijdt zij op
defiets met hem meevan ennaar
zijn werk, drentelt zij uren voor
zijn deur, klopt op de ramen en
gooitrommel door de brieven-
bus. De Heerdenaar is bangvoor
nog erger: hij vreest dat zijn
vrouw een mes" op zak heeft en
hem daarmee zal belagen. " Ik
wil dat het afgelopen is, ik word
er gek van", zeihij tijdens dezit-
ting. De advocaatvan de vrouw
zei dat zijn cliënte denkt dat de
huwlijksband hersteld kan wor-
den. Ze meent daarom alle mid-
delen te moeten aangrijpen om
haarman opandere gedachtente
brengen. Een voorstel van de

president eenrustperiode inacht
te nemen tot de echtscheidings-
procedure is afgerond, werd door
de vrouw afgewezen zodat het
aan derechter blijft een oordeel
te vellen.
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Heer Bommel en het wroeg-wezen door Marten Toonder

1594— Zo zat heer Bommel even later ineen fraaie limousine
naast de hooggeplaatste heer Flaterslager.

"Het isprettig, datU me gaat helpen!" sprak deze, zijn voer-
tuig metvaste hand door de stad sturend.

"Zeker!" zei heer Ollie vriendelijk. "Wij Bommels staan be-
kend als uitmuntende werkers.Wanneer wij de schouders on-
der een zaak zetten, is dieeigenlijk albekeken!"

"Mooi", hernam deheerFlaterslager. "Datisjuistwatik heb-
ben moet. Deregering heeft mijbenoemd om dehuisvestings-
problemen te regelen en als U weet, dat er geen huizen zijn,
terwijl iedereeneen huis wil hebben, danbegrijpt U hetwel!"

Zo sprekenderemde hij voor een woonwijk, die door een

Kundige vouwer ineenaanzienlijkkantoorgebouw veranderd
was. "Dit is het bureau voor volkshuisvesting", legde hij uit.
"Ikstelvoor om nueerstnaar deeetzaal te gaan. Aletendekun-
nen we danover hetwerk praten.

Zogebeurde het. Onderhetgenotvaneengoedmaalbesprak
de heer Flaterslager zijn plan om door vordering van enkele
panden tot uitbreiding van zyn bureau te geraken en wees
tenslotte ophetdossierQ-527, datzoalshij zei,plannen envoor-
stellen bevatte, dieeen flinke stapin degoederichting konden
betekenen.

"Prachtig!" riep heer Bommel, die zonder te luisteren zijn
honger geheel had gestild. "Net iets voor mij!Dat knap ikwel
op!"

AGENDACURAÇAO

WEEKEINDEDIENST EILANDSGENEES
KUNDIGEN
STADS-EN 2DE DISTRICT OOST
14mei 1988vanaf08.00uurt/m 16mei
1988om07.00 uur.
Dokter Winklaar, Spreekkamer: Sta. Rosa,
tel.: 671101 /673212; spreekuren 11.00-
-12.00/17.00-18.00 uur; spoedgevallen:tel.:
616784 b.g.g. 625822/625800 toestel 143.
(dit geldtvoor patiënten van de volgende
artsen: Wilsoe, Da Costa Gomez, Nassy,
mevr. Nassy-Tseng, Lutchman, Tseng,
Winklaar, Braakman, Doran en mevr. Guer-
rero-Bakmeyer)

STADS-EN 2DE DISTRICT WEST
13 mei 1988vanaf 17.00uurt/m 14mei
1988om 24.00uur
Dokter Braakman-Bonder, Sentro Mediko
Kas Chikitu, tel.: 623550;spreekuren 11.00-
-12.00/17.00-18.00 uur; spoedgevallen:tel.:
671313b.g.g. 625822/625800toestel 143.
14mei 1988vanaf00.00uur t/m 16mei
1988om07.00uur
Dokter Goilo, Spreekkamer: Van Leeuwen-
hoekstraat, tel.: 624113/624443;spreeku-
ren 11.00-12.00/17.00-18.00uur; spoedge-
vallen: tel.: 615958 b.g.g. 625822/625800
toestel 143.
(dit geldtvoor patiënten van de volgende
artsen: Swart, Roose, mevr. Braakman-
Bonder. Whiteman, mevr. Goilo. mevr. Soli-

ana-Tjin, Heerenveen, Nivillac,King, mevr.
Rosales-Concession, mevr. Pabloen Luca-
sius)

DERDE DISTRICTBANDABAO
13mei 1988vanaf 17.00uurt/m 16mei
1988om 07.00uur.
Dokter Tweed, Spreekkamer: Tera Köra,
tel.: 648079; spreekuren: 10.00-11.00/
17.00-18.00uur; spoedgevallen:tel.: 82624
b.g.g. 625822/625800 toestel 143.
(dit geldtvoor patiënten van de volgende
artsen:Tweed, Vonhogen, Schellens, Bote-
ro Duque en Spong).

NACHTDIENSTARTSEN:Patiëntenvan de
artsen vanBandabao(3e distrikt)kunnen in
spoedgevallentelefoon 641658 bellen en
dan het antwoordapparaatafluisteren.
De patiënten van de anderemedische dis-
trikten kunnen voor spoedgevallen de
artsenpraktijkvan huneigenhuisartsbellen;
het antwoordapparaatzal dan mededelen
wie dedienstdoende arts is.

THORAX CENTER (Jan Noorduynweg
naast UNA, tel.: 85544): openingstijden van
maandag t/m vrijdagvan 08.00-17.00 uur;
op zon- en feestdagen alsmedeop werkda-
gen na 17.00 uur voor spoedgevallen tel.:
85917.

*****
WIT GELE KRUIS PRINSES MARGRIET
(wijkverpleging): Kantoor Santa Maria 17,
tel.: 82947/81078;geopendvan maandag
t/m vrijdag van 07.00-17.00 uur; zaterdag
de gehele daggesloten;na 17.00uur kunt u
de zuster van dewachtbellen: zusterLeito,
tel.: 641217,pageboy 027-360.

KLEUTERBUREAU:I4.OO-16.00uuralleen
volgensafspraak.

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

NEUTRALE WIJKVERPLEGING (voor-
heen Wijkverpleging Curasao): Kantoor
Scharlooweg 110, tel.: 612040; geopend
van maandagt/m vrijdag van 07.00-18.00
uur; de wacht heeft zuster Beaumont, tel.:
676240.

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

FUNDASHON LECHI Dl MAMAKÖRSOU:
voor meer informatie kunt u devolgende
nummers bellen: 75628,672289en 55504.
DIERENARTS: Veterinaire Dienst, Parera,
tel.: 614000.

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

*****
BOTICA BANDABAO; dagelijks geopend
van 08.00-19.00 uur.

BOTICA'S (nachtdienst)
Otrobanda
Otrabanda, Winkelcentrum Colon, tel.:
625633/625634.
Punda
Brievengat '68, Corrieweg 32, tel.: 79098/
79567.

*****
VERLOF BEGRAFENIS
14 mei: P.A.J Scherptong, Winston
Churchillwegls7-E.
15mei:R.J. Grüning, Patrijsweg 9.

DIVERSEN
ANTILLIAANSE GNOSTISCHE BEWE-
GING
Brievengat: iedere maandag- en
woensdagavond om 19.30uur te Jirajara-
weg 8, Centrum Dcvi Kundalini.
iedere woensdag- en vrijdagavond om
19.30 uur te Openbare Basisschool
Brievengat.
Bandabao: iedere donderdagavond om
19.30uur gebouwCredit Union San Pedro.

Kanga: iedere woensdag- en zaterdaga-
vond om 19.30 uur te Centrum Abraxac,
achterKooyman.
SantaRosa: iedere maandag-en zaterda-
gavondom 19.30uur teAloëstraat 12.
MARIAIMMACULATALYCEUM: 20.30uur
optredenvan hetzangkoor 'Music, Integrati-
on andLove' 0.1.v.Ramon Williams -Centro
Pro Arte.

CURAQAOSCH MUSEUM: 20.30 uur offi-
ciële openingvan expositievan Eppo Doeve
doorgezaghebberRonald Casseres.

OPENBARE BILBIOTHEEK (Johanl
Walbeeckplein 13): openingstijden nw
dagmiddagvan 14.00-20.00uur; dinsdaj
vrijdag van 10.00-12.00/ 14.00-18.OOJwoensdag van 10.00-12.00/14.00-M
uur; donderdagmiddagvan 14.00-18.0W
enzaterdagmorgenvan 09.00-12.00 uw
De studiezaal is elke dag open vanaf uw
uur.

FILIAAL MUNDO NOBO: alleen op mal j
dagopenvan 14.00-20.00uur(voorvoW
senen).

FILIAAL BARBER: maandagmiddag^
14.00-17.00uur; dinsdag-envrijdagmi<W
van 14.00-19.00 uur.

JEUGDBIBLIOTHEEK (Consiênciestel
Plaza Brion): maandag en donderdag v
14.00-18.00uur; dinsdag,woensdag cnV
dag10.00-12.00/14.00-18.00 uur enzal
dagvan 09.00-12.00 uur.
Elke maandagné 16.00uur: activiteitenvfl
kinderen.

BIBLIOTHEEK MONQUI MADUf
(Landhuis Rooi Catootje): openingstijd
dinsdag, donderdag en vrijdag van 09-Q
12.00 uur (voor afspraken gelieve mi*
Dankmeyer, tel.: 34263op te bellen).

ST. EILIZABETH HOSPITAAL EN SAW
TORIUM: (bezoekuren) 's morgens Vj
11.30-12.30uur en 's middags van 16.1]
19.00uur (kinderafdeling van 10.00-19'
uur en IntensiveCare: 18.00-19.00uur).

DR. DAVID R. CAPRILESKLINIEK: fl*
zoekuren) opname afd. Mannen vj
15.00-16.00/18.00-19.00uur; opnameW
Vrouwenvan 15.00-16.00/18.00-19.00Uj
overigeafdelingen van 09.00-12.00/14.Ö
16.00/17.00-19.00uur.

FUNDASHON PA KONSUMIDO (ScN
looweg64,te 1.:611733):openingstijden!»
08.30-12.00/14.00-17.00uur.

KANTOOR ALKOHOL- EN DRUGSTEW
(Witteweg 54, tel.: 623973): spreekuren*
gelijksvan maandag t/m vrijdagofvolg*"
afspraak.

TENTOONSTELLING
CURAQAOSCH MUSEUM (Van Leeuw*
hoekstraat z/n): openingstijden dinsdjj
t/mzaterdag van 09.00-12.00/14.00-17.0
uur;zondag van 10.00-16.00uur; maand*
gesloten.

GALLERY EIGHTY-SIX (Bloksteeg, m
da): dagelijks geopendvan 09.00-12.0fl
14.30-17.30.

CHRISTOFFELPARK: dagelijks geopejj
van 08.00-15.00;zondagreedsvanaf OoJJuur. Voor rondleidingen andere activiteit*
tel.: 640363.

KAS Dl ARTEKÖRSOU (LocalArtGalleW
Breedestraatl26(o),tel.:624sl6:openVjj
maandag t/m zaterdag van 08.30-18."
uur.

CURACAO ONDERWATERPARK (PisC*
deraweg z/n naast Caribbean Hots')'
duiktrips voor lokale duikers in hetweekeif
de.Voor informatietel.: 624242/624705-

CURACAO SEAQUARIUM (Bapor Kibf#
openingstijden maandagt/m zondag v*1
10.00-22.00uur.

SOKUDI: elkevrijdagmogelijkheidom inRJ'matieteverkrijgen en bloedsuikergehalte*
bepalen - nieuw gebouwKraamkliniek ff»,
Canario.

STICHTING KINDERBESCHERMING Cl>
RACAO (Scharlooweg 61, tel.: 613148M
iedere dinsdag t/m vrijdagochteni
spreekuur.

PLEEGGEZINNEN CENTRALE CUfl*
CAO, KayaKiwa 33,tel.: 77408.
SYNAGOGE MUSEUM (Hanchi Snoa£open van maandagt/m vrijdag van 09-Ov
11.45/14.30-17.00 uur; gesloten opa*
feest- en Joodsefeestdagen.

LANDHUIS BRIEVENGAT: geopend if,maandag t/m vrijdag van 09.30-1 2.3£|
15.00-18.00uur (toegangskaarten verkri.o'
baarbij 'Curava' en Landhuis Brievengat)-

PRINSES WILHELMINA FONDS (kanW£
bestrijding): informatiecentrum aan »\
Scharlooweg 52, tel.: 611998.Elke echter?
open van 08.00-11.30 uur; dinsdag-envff
dagmiddagopen van 14.00-17.00 uur.

BIOSCOPEN
GOLDEN DRIVE-IN
21.00" 24.00uur TheLast Emperor (14
|r. ’ 5.-p.p.).

TELECURAÇAO
VRIJDAG: 16.30 Ora pa mucha: 17.30
AGHUSA meiLeo Rondas: 18.00Man
drechi di Dios: 18.15 Ajedres na plaka
chiki met Omalio Merien; 18.30Mirai
Skucha: 18.45 Informe deportivo met
Hector Rosario: 19.00 Tempu pa Dios;
19.07 Special: «Breakthrough»: 19.30
Special: «Land of the Dragons»; 20.00
Notisiero Tele-8: 21.00 Matlock; 22.00
Wega di Number Körsou: 22.10 Show di
Job: 23.00 Sluiting.

ZATERDAG: 16.30Spotlight on sports;
17.30Telefiesta metTante IrmaenTan-
te Shirley: 18.30Studiosport: 19.30 Pa-
noramiek: 20.00Notisiero Tele-8;20.30
Carrousel met Gonzalo Cuales; 21.30
Estreno: «Sam's Son»; 22.00 Wega di
NumberKörsou; 22 10 vervolg Estreno:
23.00Sluiting.
(wijzigingen voorbehouden)

VRIJDAG 13 MEll9«|

HENRY By Dick Hodgins

BONER’S ARK By Addison & Frank Johnson

BEETLE BAILEY By Mort Walker

AMIGOE2

Wega di Number
CURAÇAO

REDEYE By Gordon Bess

GEBOREN:
LISANNE LOUÏSA

\ JokeLenior en J>
;\ ULlim Snelders ’§
'.'*-*’ JolonRinjoni 1 5fl, v£f■*jj[ Semarang, Indonesia. Ka

Jfijfe ST. ELISABETH HOSPITAAL-
||§j|; CURACAO

No. okashon d\

DIA DI ENFERMERIA
Direktiva i Gerensha di Hospital "St. 6lisabeth" ta felisita

Personal di €nfermeria i ta desea nan tur kos bon riba e dia 'ki.



SedeAntia-medewerker
slachtoffer van overval

-
woensdagavond is een mede-werker van Sede Antia het
J&chtoffergewordenvan een

overval. Om-
[*eeks vijf uur drongen twee
faunen hetkantoor van me-
[«Werker Frits Parabirsing
rjttnen, die zij onder bedrei-
|hgvan vuurwapensberoof-

en mishandelden. Na een
J^geefse poging om dekluis
J* openen, kozen de twee
S^ervallers met de auto van
Jvabirsing hethazepad. In-middels heeft depolitie de 19-
-"tfge E.M. aangehouden.

Terwijl derest van het perso-

'■ J*eldie dag omhalfvijfwas ver-
Jakken, was Parabirsing nog
N; overwerk bezig. Om onge-
J^rtien voor vijf ging de deur

zijn kantoor open en kwam
|j)oog in oog te staan met twee
Jjst nylonkousen gemaskerde
Jannen,beiden met een vuur-wapen in de hand. Eén van klein
Ntuur en een wat grotere man.
M schreewden wat tegen mij,
"'aarik kon ze nietduidelijkver-
ban," vertelt Parabirsing.

GRAP
, 'In eerste instantie dacht ik
"«.t het om een grap ging, maar

*lJ kwamen beide op mij af en
mij onderbedreiging

de wapensom opde grond te
&an liggen." Daarop bonden de
*cc mannen de medewerker
M en haalden uit zijn porte-

een geldbedragvan onge-
ler400guldenenuitzijnbroek-
g* een bedrag van 800 gulden.
r& laatste bedrag was bestemd
"or speelgoed dat Sede Antia

aan twee creche's wilde schen-
ken op StEustatius.

De twee rovers onderzochten
derest van het kantoor en ont-
dekten dekluis. Zijdwongenhun
slachtoffer om dezekluis te ope-
nen. "Ik vertelde hun dat ik de
kluis niet kon openen omdat ik
de combinatie niet wist. Hierop
sloegen zij mij en trapten mij op
de grond. Echtbang was ik niet.
Ik hoopte dat er hulp van buite-
naf zoukomen. Deze bleefüiten
de mannen bleven aandringen
dat ik de kluis zou openen." Om'
tijd te winnen ging Parabirsing
voor de kluis zitten en draaide
maar wat aan het combinatie-
slot. Toen hij het slotnog steeds
niet openkreeg, werd hij wede-
rom mishandeld.

"Ik vroeg hen om mij niet te
schoppen. 'Ik ben toch geen
hond', zei ik. Hierop kwam de
kleinste van de twee op mij afen
trapte mij in het gezicht zeggen-
de dat ik mijn mond moest hou-
den omdat hij mij anders dood
zou schieten."

SLEUTEL
Inhun pogingen om de sleutel

van dekluis te vinden, werd het
bureau van deboekhouder over-
hoop gehaald. Echter, zonderre-
sultaat. De overvallers waren
evenwel, volgens hunverklarin-
gen tegenover Parabirsing, be-
reid dehele avond te wachten op
deboekhouder diemisschiennog
langs zoukomen.

De overvallers besloten na
verloop van tijd toch te vertrek-
ken: met de auto van Parabir-
sing. Die zag bij het vertrek van
de twee 'heren' zijnkans schoon
om hulp te gaan halen maar

werd tegengehouden door de
mannen die in het kantoor te-
rugkwamen en Parabirsing
hardhandig duidelijk maakten
dat hij opde grond moestblijven
liggen.

Toen Parabirsing zijn auto
hoorde vertrekken, is hij bij de
buren de politie gaanbellen. In
het kantoor van Sede Antia wa-
ren de telefoondraden door de
overvallers doorgesneden.

"Het is triest dateen instantie
als Sede Antia, die zich voor
werkloze jongeren inzet, het
mikpunt wordt van dit soort
praktijken. Toch zal ik mijn
werkmet even veel inzetblijven
doen," aldus meldde Frits Para-
birsingvanmorgen aan de Ami-
goe-redactie.

AANHOUDING
Een van de mannen was tij-

dens de overval zijn 'nylonmas-
ker' kwijtgeraakt en Parabir-
singheeft hem duidelijktegeno-
ver de politie kunnen beschrij-
ven. In de loop van donderdag
trof de politie ter hoogte van de
vuilstortplaats Shut, deauto van
Parabirsing aan. Vier personen
bevonden zich in dewagen. Toen
zij depolitie zagen, vluchtten al-
le inzittendente voet. Depolitie
zette vervolgens een achtervol-
ging in en kon één van henaan-
houden. De 19-jarigeE.M.. Deze
werd naar het bureau overge-
brachten hetonderzoek is in vol-
le gang. De politie verwacht dat
er spoedig meer over de identi-
teit van de andere inzittenden
bekend zal worden en over hun
eventuelerol metbetrekking tot
deoverval ophetkantoor van Se-
de Antia.

ECHT GENOEG
De NAPB vindthetdan ook de

hoogste tijd dat de vakbonds- le-
den hun ontevredenheid tot ui-
ting brengen. De leden worden
opgeroepen zich teverenigen en
ééntezijn in destrijdtegen de so-
lidariteits- heffing. "Onze leden
moeten zich ervan bewust zijn
datalleen in een vakbondsstrijd
waaraan alle leden deelnemen,
deverkregen rechten geredkun-
nen wordenwaar inhetverleden
zeer hard voor is gestreden." Er

is alveel geaccepteerd, meent de
NAPB, "maar nu is hetecht ge-
noeg".

Gedeputeerde Faroe Metry
van Financien dienog maar en-
kele dagen in zijn nieuwe kan-
toor zitting heeft genomen,
wordt overladen met dit soort
problemen waar hij "energiek
zijn tanden in zal zetten". Hij
lijkt nietonder de indruk van de
strijd die de NAPB aangekon-
digdheeft te zullen gaan voeren
tegen de solidariteits- bijdrage.
"ledereen is overal tegen. lede-
reen is tegen het volumebeleid
en iedereen is tegen de solidari-
teits- bijdrage maar er worden
geenreële alternatieve voorstel-
lenaangedragen", aldus degede-
puteerde die zegt open te staan
voor redelijke voorstellen.

DETAILS ALTERNATIEVE PLAN WORDEN MET GROOTSTE SPOED UITGEWERKT

Gedeputeerde Metry: ”ledereen is overal tegen”

NAPB roept op tot actie
tegen solidariteitsbijdrage

WILLEMSTAD — De politiebond NAPB heeft zich officieel
uitgesproken tegen de solidariteits- bydrage die de nieuwe
regering van plan is om aan de lands- en eilands- ambtenaren
opteleggen. "Wijzijn nietbereid omnoglanger debeslissingen
van onze politieke bestuurders te accepteren", aldus depoli-
tiebond die een oproep doetaan haarleden om met "alle wa-
pens die we hebben" debeslissing tegen te houden.

"ledereen is overal tegen", is dereactie van gedeputeerde
Faroe Metry van Financien op de uitspraken van de politie-
bond. Het alternatieve plan van dePNPwordt dekomende we-
ken verder uitgewerkt. Op watvoor termijn de solidariteits-
bijdrage wordt ingevoerd,kon degedeputeerde nogniet zeg-
gen. Zeker niet omdat de nieuwe centrale regering nog geen
zittingheeft genomen en ditbeleid gezamenlijkuitgevoerd zal
worden.

In eenrondschrijven aan de le-
den, laat de NAPB weten dat er
al vijfjaar lang wordt ingele-
verd: op de vakantie- uitkering,
de periodieke verhoging, de bo-
nus, de indexering en de crisis-heffing van tien procent die on-
derhetbewind vanhetvorigeka-
binet Liberia enkele maanden
van kracht is geweest. "Dit zijn
slechts enkele voorbeelden,
want danworden deveranderin-
gen die onze werkgever heeft
doorgevoerd in onze juridische
positie, nog niet eens genoemd."

GEENVOORSTELLEN
Alhoewel bij de presentatie

van het 'alternatieve plan' van
de PNP werd aangekondigd dat
de ambtenaren zelfzouden moe-
ten kiezen voor dit plan of
handhavingvan het volumebe-

leid, lijktdegroenepartij van dat
standpunt te zijn terug geko-
men. "Datwordt nogbestudeerd.
Misschien dater eenreferendum
wordt gehouden of anders wordt
ditzondermeer als maatregel in-
gevoerd", aldus Metry die zich
zonder ruggesteun van de
centrale regering hierover nog
niet definitiefwil uitlaten.

"We kampen met een moeilij-
ke financiële situatie waarbij 'op
deplaats rust' beslist niet moge-
lijk is. ledereen heeft kritiek op
het beleid maar formuleert zelf
geen tegenvoorstellen.Dat bete-
kent datzij pleiten voor een situ-
atie van 'op de plaats rust' watecht nietkan."

Metry benadrukte nogmaals
het 'sociale karakter' van desoli-
dariteits- bijdrage. Bij het volu-
mebeleid kwamen honderden
mensen zonder perspectief op
straat te staan. Dat wil de PNP
voorkomen. Naast de solidari-
teits-bijdrage zalhet clustering-
enreorganisatie- beleidvoortge-
zet worden. Dat beleid moet
echter niet als financiële maat-
regel gezienworden maar alshet
effectiever maken van het over-
heids- apparaat, zo benadrukte
Metry.Als hetclusterenen reor-
ganiseren gebruikt wordt als fi-
nanciële maatregel, gaat het
fout. Dat wijst de reorganisatie
van de hulpkantoren uit. De
voormalige overheid greep dit

aan om een aantal mensen te
ontslaan: dekritiek op de service
van de hulpkantoren is echter
nog nooit zo groot geweest,
meent Metry.

DETADLS
Ineerste instantiezullen erbij

uitvoering van dit beleid geen
ontslagen vallen: het teveel aan
personeel dat ontstaat door het
clusteren of reorganiseren van
diensten, kan mogelijk elders
binnen het overheids- apparaat
worden ondergebracht waar
men een tekort aan personeel
heeft. Op die manierkan het ui-
teindelijk aantal personeelsle-
den datontslagen moet worden,
drastisch wordenverminderd.

Op wat voor termijn de
ambtenaren kunnen ver-
wachten datzij tien tot dertien
firocent gekort worden ophunsa-
arissen, kon de gedeputeerde

niet zeggen. In samenwerking
met de centraleregering zal dit
beleid met de grootste spoed uit-
gevoerd worden. De plannen
moeten echter nog uitgewerkt
worden. Het alternatieve plan
dat de PNP oppapier had gezet,
was een grove schets van de
ideeën. Een financieel- econo-
mische werkgroep van de over-
heid, werkt deze schets nu uit.
Pas als de details bekend zijn,
kan men tot uitvoering over-
gaan.

Over vroegere kritiek PNP

Metry vindt brief
Diaz ’gevaarlijk’
WILLEMSTAD- "Dit is

een gevaarlijkeen destructie-
ve tendens waardoor er een
chaos kan bestaan op be-
stuurlijk gebied",isdereactie
van gedeputeerde Faroe Me-
try van Financien op debrief
dieraadslid AgustinDiazaan
de eilandsraad heeft ge-
stuurd. IndebriefciteertDiaz
enkele PNP- raadsleden —waaronder Faroe Metry—tij-
dens een discussie in een ei-
landsraads- vergadering vo-
rig jaar over de verkiezing
van een zevende gedeputeer-
de en de smalle basis waarop
hetvorige bestuurscollege in
de eilandsraad kon rekenen.
De conclusie van Diaz is dat
dePNP, die toen felle kritiek
had op die 'smalle basis' zich
daar nu zelf schuldig aan
maakt. Bovendien vraagt Di-
azof dePNP, diezichtoenter-
tijdnietkon verenigenmetde
komst van eenzevende gede-
puteerde, die beslissing gaat
terugdraaien.

Zoals bekend hebben er pas
vijf gedeputeerden zitting geno-
men. De overigetwee zullen be-
gin juni gekozen worden. Dat is
ook de bedoeling,bevestigde ge-
deputeerdeFaroeMetry. Datbe-
vreemdt politicus Agustin Diaz,
zoblijkt uiteen briefdiehij giste-
ren aan de voorzitter van de ei-
landsraad stuurde. De brief be-
vat vrijwel alleen citatenuiteen
eilandsraads- vergadering van
30 juni 1987. Toen hadden de
partijen MAN, de DP en de FOL
net zitting genomen in het Be-
stuurscollegemeteenmarginale
meerderheid van 11 zetels in de
eilandsraad. Daar werd door de
PNP- raadsleden fellekritiek op
geuit. Evenzo was erkritiek van
de zijde van de PNP dat er, on-
danks deslechte economische si-
tuatie, een zevende gedeputeer-
deaan hetBestuurscollege werd
toegevoegd.

Diaz steltnaar aanleidingvan
deze citaten een aantal vragen
aan het Bestuurscollege. Zo wil
hij weten ofhetBestuurscollege
de mening deelt van de betrok-
ken raadsleden — nu gedepu-
teerden — dat een Bestuurscol-
legemet zon smallebasis ernsti-
ge gevolgenkan hebben. Verder
wil hij wetenof hetBestuurscol-
lege vanplan is omnu slechtszes

gedeputeerden te benoemen ge-
zien dekosten die dekomst van
een zevende gedeputeerde met
zich meebrachten. Tot slot van
debrief meldt Diaz dat "nu het
moment gekomen is omreële in-
houd te geven aan hetgeen ge-
predikt is in deoppositie".

Faroe Metry deelt deze me-
ningbeslist niet: integendeel,hij
noemt het een "gevaarhjke ten-
dens" dat Diaz de huidige gede-
puteerden uitspraken voor de
voeten gooit die in de oppositie
gemaakt zijn. "Dat zou beteke-
nen dat wij alle beslissingen
moeten terug draaien die door
hetvorigeBestuurscollege geno-
menzijn,en waarwijhettoenter-
tijdnietmeeeenswaren. Datzou
een complete chaos veroorza-
ken", aldusMetry.

Het huidigeBestuurscollege
isdanookvastvanplan omzeven
gedeputeerden te benoemen.
Wel zal geëvalueerd worden of
dit inderdaad noodzakelijk is en
ofhet werk te veel is om doorzes
gedeputeerden verricht te wor-
den. "De beslissing om het Be-
stuurscollege met een gedepu-
teerde uittebreiden,blijft echter
oprekening van devorige rege-
ring", aldusMetry.

Carlos A. Perez
eregast

WILLEMSTAD — Op 4 juni
viert Jaycees Curagao haar
27steverjaardag. In het Curacao
Caribbean Hotel wordt er dan
een fundraisings- lunch gehou-
den. Als speciale gast zal Carlos
AndresPerez,presidente- kandi-
daat van Venezuela, een toe-
spraak houden. Perez zal het
hebbenover detoekomstigerela-
tie tussen Venezuela en de Ne-
derlandse Antillen. Een deelne-
mers- kaart voor deze gala-
lunchkost 125 gulden.

Taakverdeling BC
WILLEMSTAD— In de

vergadering van 6 mei is
besloten de taakverdeling
van de leden van het Be-
stuurscollege als vast te
stellen:

Gezaghebber Ronald
Casseres: Burgerlijke
Stand, Bevolkingsregister en
verkiezingen, Bureau Rijbe-
wijzen.

Gedeputeerde mr Faroe
Metry: afdeling Financiën,
Eilandsontvanger, Giro-
dienst, DienstCentrale Boek-
houding, Accountantsbu-
reau, dienst Administratieve
Automatisering, Calco ny,
Fundashon Wega di Number
Körsou, Curacaos Toeristen-
bureau, Aerovista ny, Hol-
ding Company Curacao nv,
Curinta nv.

Gedeputeerde Dito Men-
des de Gouveia: Bureau
Staatkundige Structuur,
Dienst Onderwijs, Sedukal,
OpenbareLeeszaal en Biblio-
theek, SEAK, Jeugdzaken,
Dienst Ruimtelijke Ont-
wikkeling en Volkshuisves-
ting, Sociaal-Economische
Planbureau, Curinde nv,
Dienst Administratieve Ont-
wikkelingsplan, Fundashon
Empresa Chiki Körsou, Cu-
ragao Ports Authority, Kor-

podeko / Ontwikkelingsbank
NV, Kompanfa di Tou
Körsou.

GedeputeerdeRicardo
Isebia: afdeling Algemene-en
JuridischeZaken, afdelingPer-
soneelszaken, Dienst Ar-
beidszorg, Bureau Domeinbe-
heer, Curagaose Dok-
maatschappij,Refineriadi Kör-
sou nv, Curoil nv, Curgas nv,
Buskabaai nv, Petro Curacao
nv.

Gedeputeerde George
Hueck: Geneeskundige en
Gezondheidsdienst, Veteri-
naireDienst, Fundashon Kas
Popular, Dienst Openbare
Werken, Bureau City Inspec-
tor, Brandweer, Dienst Socia-
le Zaken, Dienst Landbouw,
Veeteelt en Visserij, Dienst
Centrale Markt, Stivecu, Cu-
racarni, Casinocontrole,
Huishoudelijke Dienst, Ser-
visio di Kontrol i Siguridat,
Afdeling Public Relations,
Bureau Sportzaken, Recrea-
tieProjecten en Stranden.

Gedeputeerde Tolinchi
Pietersz: afdeling Registra-
tuur Archief Secretarie en
Expeditie, Secretarie Ei-
landsraad, KAE nv, Selikor,
Autobusbedrijf Curacao nv,
Afdeling Openbaar Vervoer,
Setel nv enKodela nv.
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\Relgerweg2 HoekAlablancaweg^

r Den kuadro di nan 27 aniversario \
WILLEMSTAD JAYCEESCURACAO

ta organise vnfundraising
LUNCH MEETING

Orador : Eks-presidente

SR. CARLOS ANDRES PEREZ
kandidato presidenshal 1988di Venezuela.
Fecha :yüni4l9BB
Luga : Ballroom Curacao Caribbean Hotel
Ora : 12.30-15.00
Entrada : Na/l. 125.- p/p.
Idioma ; Sparïó (tradukshon simultaneo).
Tópiko : Futuras relaciones

entre Venezuela y las Antilias Neerlandesas

trvashon: Sra. Imelda Nivillac tel.: 612844/55692
Sra. Jenny Mensche tel.: 672844 a_ /&

MEYER TRANSPORT

Telefoon 614766 Polarisweg
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Lof voor organisatie

Rotaryconventie
ORANJESTAD — Voor de

negenenveertigste conferen-
tie van Rotary- district 437,
welke gisteravond in het

' Americana Hotel met een ge-
slaagd en stemmig openings-

■ ceremonieel van start ging,
bestond opmerkelijk veel be-- langstelling. Het is met bijna
duizendgasten uitVerenigde
Staten, Venezuela, Colombia,: Curacao, Bonaire, Nederland

''en Aruba éénvan dedruk be-
zochtste Rotary- bijeen-
komsten.

Premier mr Henny Eman, die
deconferentiemeteentoespraak
opende, bracht hulde aan het
vijftig jaar werken van de Aru-
baanse Rotaryclub in de Aru-
baanse gemeenschap en bracht
specialehuldeaan deRotaryclub
voor het bejaarden- project Ki-
brahacha Center, dat een voor-
beeld is van zijn taak vervullen
in de gemeenschap.De vijftig-ja-
rige Arubaanse Rotaryclub
mochteen speciale hulde in ont-
vangst nemen, alsmede het be-
jaardencentrum. Ook vielen er
huldigingen ten deel aan de Na-
tionale Garde van Venezuela,
die vijftig jaarbestaat, alsmede
de deken van de districts- gou-
verneur, dr Alberto Silva Al-
varez.

WERKVERGADERINGEN
Vanmorgen werd met de

werkvergaderingen begonnen
waarbij onder meer oud-. gezaghebber Oscar Henriquez

lover de economic van Aruba
sprak. DeRotarians waren van-
morgen te gastbij hetKibraha-
cha centrum. Mevrouw Aixa

Arana- De Veer vertelde kort
_daarvoor de Rotarians in een
.werkvergadering over de be-. hoeften van bejaarden.

Vanmiddag was vrij terwijl
vanavond een dinnermodeshow
volgt. Morgen worden nogenige
korte werk- bijeenkomsten ge-

.houden, waarna de conferentie
met een Arubaanse avonden bbq
in het Golden Tulip — aangebo-
den door deregering—wordt be-
sloten.
, Het conventie- comité onder
leiding van Erik d'Arnault
mocht vele complimenten inont-
vangst nemen voorde uitsteken-
de organisatie. Bij vertrek ont-
vangen de deelnemers een bord
datdoor handenarbeid opAruba
werd gemaakt, terwijl Emco
.zorgde, dat er speciale T-shirts
\aanwezig zijn. ledere deelnemer
ontvangt tevens een diploma als
herinnering aan deze confe-
rentie.

Bestuur van ABV- ORANJESTAD —De Aru-
baanse Bond van werknemers in
Verplegendeinstellingen (ABV)
'heeft een nieuwbestuurvoor het
-verenigings- jaar 1988-1989.
JTet bestuur is als volgt samen-
gesteld: voorzitter Oscar Gomez,
Vice-voorzitter Glenda Cicilia,
secretaris Carmen Chirino,
tweede secretaris JulietaRuiz,

Theodulio Ri-
chardson, tweede penningmees-
-ter Ne. maMartijnen commissa-
-ris HermioneRichardson.
Bijeenkomst over
jeugdvolleybal
- ORANJESTAD- Het be-
stuur van de Aruba Volleyball
jAssociationheeft voor aanstaan-
de dinsdag om half acht in het

een ver-
gaderingbijeengeroepenvan lei-
ders en scheidsrechters van de
volleyball- sport. Gesproken zal
'weden over een eventuele
'jeugd volleyball- competitie, on-
■lder meer de categorieën, in wel-
ke leeftijd, dagen en tijd om te
spelen, hoogte van het net op de

$aan. reglement en puntensys-
teem.

Tuinbouwcursus
ORANJESTAD — In Centro

diBarrio Dakota begint dinsdag
'17 mei een cursus 'Basis horti-
cultuur', georganiseerd door
Vrojecto Educacion pa Adulto
"(PEA). De cursus, bestaande uit
;acht lessen van anderhalf uur
'*lk, wordt iedere dinsdagavond
Van halfachttotnegenuur in het

gegeven. Voor in-
schrijvingen verdere informatie
■kan menbij het PEA terecht op
-telefoonnummer31898.

Frankz Zaandam zit
tennisbond voor

ORANJESTAD — Op de
jaarlijkse algemene leden-
vergadering werd FrankZaandam, bij acclamatie, tot
nieuwevoorzitter van deAru-baLawnTennisBond (ALTB)
gekozen.

Het nieuwe ALTB-bestuur
zieter verder als volgtuit: Onno
Van Romondt (vice-voorzitter),
ka Tromp (secretaris), Gerrit
Koolman (2e secretaris), AlbertPonson (penningmeester), Ling
Wong (2e penningmeester),
Glenn Hagens, Mike de I'lsle enKurt Harms (commissarissen).
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ENTERTAINMENT9- _n^__/__- \[ ("Y/IcP'Pl^-. Aruba's HottestLate Night Disco. " I

\ You can dance to the 'atest clisco sounds or justhave a L
I _\^^*i_£zS~'^ drink maybe P|ay a 9ame o'Pool> pingpong, pinball or T

J\ "Sj even dartsin our NEW GIANT BILLIARD PALACE.7lg^L. GstWQfe ptssba \l Oranjestad, Aruba. TAKE AWAY TEL.: 33541 [
7"* toPniBfitclub Geopend van 11.00a.m. tot 06.00a.m. }

i' —van Aruba
_(W^__ GOLDENTULIP T~Z . t/iyli arubaCaribbean een goed verzorqde 'IV\JI RESORT&CASINO P ATCDIMTVJfcXFANDANGO NIGHTCLUB wMIEHING
proudly presents: voor welke gelegen-

George Willems and heid ook,
Cljnthia Scott bel 24544

> 2andbFyer0rUarri? Win9ing H°USe" *A*I^ME^TO f/ai,yreTtMondlaVs° Pm-
w„ Re*"

/ Club open Irom9:00 p.m Hl 200a.m. WIJ geVen U Qd3me BG(\
1 Cover charge show-lime $7 50 min.2 drinks per person . \rTJ jbIÜVSndS OffpftP /C Forreservations please call 33555 I ' 'Gezellige sfeer, goede service ,
' vindt Uin Wij verwachten Uvoor lunch, RESTAURANT (12.00-3.00), HAPPY HOUR
! (6.00-7.00) of dinner (18.00- '> CATïStößftK®lW; Telefoon 22977of 27833. !

I tftl*»Jturfr^s?iiaurant Warun9 °iawa -1 w|ffl^|affl(!BS^ Boerhaavestraat4
| BüT&TOotmint Tel.: 33928 j

Het Restaurant met j
Indonesische allures, zonderpretenties, i

j The Old Open Monday/Saturday t

CUIIUCU HoUSe
I RESTAURANT Restaurant: 6.00 J

7^ ~~ International cuisine and i

* y^s^s^s^^^^^^",^ FRESH Fish with Funchi
' IlpSrl andpanbati r

. _i2sS^P^^ Palmbeach 150 .gpl^^ Tel: 31666 i'

Boulevard Theatre i
I Today at If Today at

8:15 1M 8:45 I 1
1 PRIVATE LE0
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I LESSON pART j:
$ Drama -18 yrs. Comedy -18 yrs. r

I Today at Sunday at i
12:00 6:00 j

!7 j____W__ I

''' 2 ■ ___^^mm^H h<kx?l.t_l 9 T
In |J

Sex Movie -18 yrs. " All Ages J""' >
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De goedkoopste wagen op Aruba in gebruik en aanschaf

LONG BODY fl'I HALF METALDOOR FULL METAL DOOR nceiurrtO _^**emmmm&mt*~~ I !

U bent uitgenodigdvoor een proefrit!
The greatest tools for . I
work and play. Big or Small we have them All.

V^~^^W Suzuki gp||M

FOR SALE
VERY LARGE BAGS

OF VENEZUELAN BARBEQUE COAL
a A’Is. 10.00per bag

FOR SALE
WHITE WASH (Acetylene Residue)

A’Is. 2.50 per 5 gallon
LEON BATTERYFACTORY

Bernhardstraat 72/74 " Tel.: 45095

Ballast NedamAruba N.V.

zoekt voor haar medewerkers woonruimte in goede staat in
de directe omgeving van Oranjestad:

* 2 slaapkamerappartement off woning
* 4 slaapkamerwoning
* woning geschikt als guesthouse met
bij voorkeur4slaapkamersannex bad*
kamers.

Aanvaarding zo spoedig mogelijk.

U wordt verzocht contact op te nemen met:
Dhr. J.v.d.Haar of
Mevr. G.J.Kraus
Ballast Nedam Aruba N.V.
Tel.: 23827 en 24688.

C.H.S. TECHNICAL " CONTRACTING AND
TRADING CO. N.V.

vraagtvoor directe in diensttreding:

1- ADMINISTRATEUR M/VR.
diein samenwerking onze administratie mid-
dels een c.p. zal opzetten en later zal
bege leiden.

2- UITVOERDER AIRCONDITIONING
welk geheel zelfstandig projecten kan bege-
leiden, goedekennis heeftvan diversecentra-
le A.C.-systemen, schema's kan lezen, mini-
maal 10 jaarervaring in een leidinggevende
A.C.-funktie.

3- VOORMAN ELECTRICIEN
diezelfstandig aan een ploeg electriciëns lei-
ding kan geven.
Terdege kennis heeft van electra schema's -minimaal 10 jaar ervaring.

4- VOORMAN LOODGIETER
diezelfstandig aan een ploeg loodgieters lei-
ding kan geven, tekeningen kan lezen - mini-
maal 10 jaar ervaring.

5- TECHNISCH TEKENAARS
minimaal M.T.S.-Electraen/ofWerktuigbouw.
Minimaal 5 jaartekenervaring.

Geïnteresseerdenkunnen schriftelijk solliciterenaan-Technical Contracting & TradingCo. N.V.Sta. Martha z/n-Alhier.I

GROOTLEVENSMIDDELENBEDRIJF OPARUBA

heeft plaats voor een

ACTIEVE ADMINISTRATIEVE
MEDEWERKER(STER)

Vereisten: HAVOhandelspakket, P.D.-opleiding, ken-
nisvan computer strekt tot aanbeveling.

Prettige werkkring met goedevooruitzichten wordt ge-
boden.

EIGENHANDIG GESCHREVEN SOLLICITATIE onder
"Levensmiddelenbedrijf" te richten aan het bureau van dit
blad, Nassaustraat 110, Oranjestad.v _ ___ )

I TE HUURAANGEBODEN |
*RUIMTES VOOR WINKELS

| Afmeting vanaf40 tot 130vierkante meters
*RUIMTE VOOR RESTAURANT

OF COFFEESHOP
Afmeting 160 m2binnen en 60 m 2terras

GELEGEN:Aan de grote weg van Tanki Leendert naar !Santa Cruz, te TANKILEENDERT no. 158- Zeergemakkelijkbereikbaar-Ruime parkeergelegenheid
~ In een klassiek gebouw met roodkoperen

dak
j - Schitterende buitenverlichting

Voor nadere inlichtingen:
Antiek & Curiosa Louis XV
MevrouwNancy Schmidt
Tel. 34478 of 25466

I 's Morgensvan9.30 tot 11.30of'sMiddagsvan
| 14.30 tot 16.30
1 j

is seekingfor a

HOUSEKEEPING MANAGER
Therequirements are:— A minimum of 3-5years experience in the Housekeeping

Department as executive or assistant housekeeper at ahigh quality Resort.— Thorough housekeeping-administrativeknowledge, the-oretical as well as practical.— Speak the languages English, Spanish and Dutch flu-ently.— Maintainthehigh standardssetforthbyManagement andCompany policies.— Veryresponsible, mature and a teamworker.

Playa Linda Beach Resort -194 suites and300 bedrooms - willopen November 1988.

Please send written application with full documentation anda pic-
ture in confidence to the Personnel Department of Playa Linda
Beach Resort, L.G. SmithBlvd. 87.

ARUBAART CIRCLE
Proudly Presents

One of the world's great ensembles

■£■ THE WESTERN ACTS TEIC H
E9 on Tuesday, May 17, 1988 at 8:30

in Cas di Cultura

___________! ____r^^___ __________
la mm fc^ D_______ I Cit_\

\l____W lJ SI

V^l Brian Hanly. violin Werner Rose, piano
B^H David Tomatz. cello ____!_____!____P^H

in concertwith works by:
Mendelssohn. Muczynskl and Brahms

Tickets XIIt. I.i»" on sale at the bookstores and at ____T^fl

" Casdi Culturaon the evening of the concert ____■_____



AGENDA
ARUBA

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

Telefoon: 24333.

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

Bankrek. nr. 10.815.445Banco di Caribe.

POLITIE: 100.

ALARMCENTRALE: 115.

ZOEKERTJES verschijnen op dinsdag en
vrijdagen kunnen iedere dagtussen 08.00-
-2.00/14.00-17.00 uurworden opgegeven;behalve opzaterdag. Alleen zoekertjes, die
°P maandag en donderdagvoor 10.00uurbinnen zijn, kunnen de dag daarop (dus
dinsdagen vrijdag) verschijnen.
Bioscopen
Boulevard theater':20.15uurPrivateLesson (18jr.);24.00uur
Teacher's Pet (18 jr).
":20.45uur Leonard Part VI (18 jr.).
DRIVE-IN: 20.30+24.00 uur CryFreedom(IBjr.).
BOTICA'S (nachtdienst)Pabao brug: StaAnna, tel.:28181.Pariba brug: SanNicolas, tel.: 45712.

JVIT GELEKRUIS: Oranjestad: tel.: 23168;
Noord: tel.: 23425;Sahta Cruzen Paradera:'al.: 28288/25543;Savanetaen Brazil: tel.:
J7020/48301;San Nicolas: te1.:45906;Da-kota: tel: 29008 (wijkgebouw), 24444(kan-

toor).
'Voor brandgevallen, ongelukken of
'en of ander ongeluk gelieve
Alarmcentrale op tebellen, tel.: 115)

TELEARUBA
VRIJDAG: 18.00 Archie & Sabrina:
«Track & Field»; 18.30 CNN internatio-
nal news; 19.30Memoria;20.00Teleno-
ticias; 20.30Kankerfonds- programma;
20.45 Movie of the week: «Sharks
Paradise»; 22.30 Larry King show;
23.00 Moneyline; 23.30 Sports tonight;
24.00 Sluiting.

ZATERDAG: 18.00 Wonderstruck;
18.30 Animated Classics:
«Kidnapped»; 19.20Science &Techno-
logy; 19.40 Big story; 20.00 It's a living;
20.30 Spotlights on sports; 21.20 CNN
international news; 21.50 Estreno:
«Night Courage»; 23.30Sports tonight;
24.00 Sluiting.

DIVERSEN
FLIGHT INFORMATION CENTER: dage-
"jks geopendvan 07.00-20.00 uur;na20.00uur informatiesviaverkeerstoren.

ESSO SERVICE CENTER (Oranjestad):
24.00uurperdaggeopend(alleen geslo-
tenvan zondag 20.00uur tot maandagmor-
9en07.00 uur).

$OKTER HORACIO ODUBER HOSPI-
JAAL(tel.: 24300):bezoekuren 15.00-15.45'18.30-19.30uur.
KONINGIN WILHELMINA FONDS (tel.:
«4652/22817): informatiecentrum
7°ensdag geopendvan 08.30-12.00 uur -aardenbaaistraat 8 (boven).

ARMY ARUBA: 18.30uur processie
j' herinnering van verschijning van de

*.aag<_ Mariate Fatima 71 jaar;start op hetI^esiaplein teSanNicolas(tevens H.Mis in'«resiakerk).
|£OMENADE FESTIVAL: 18.30uur op de?°fnenade te San Nicolas (optreden van
rUpo Tipico Caribe en dansgroepDanza

?{LETIEK: (Arubaanse AtletiekBond):
y-30 uurhardloopvijfkampover de800 me-

-Wilhelminastadion.

&TERDAG
KERSEN
JJUSEO HISTORIKO ARUBANO: ope-
,'n9stijdenmaandagt/mvrijdagvan 09.00-
-«■00/16.00-19.00 uur;zaterdagvan 09.00--'«.-00uur.

«PORT
StEMVERENIGING 'ARUBA MARLINS'
j?Jl>Bdag+ donderdag): 17.30-18.30uur?*emlessen- Golden Tulip Aruba Caribbe-

Sjterdag): 14.00-16.00uur zwemlessen (
JW-A, B, C, D, E en F) voorkinderenen vol-enen - POVA-zwembad.

Richting schoolzwemmen: iedereJJ'erclagmorgen van 10.30-11.30 uurArmies in de zee voor het Golden Tulip
Caribbean Hotel.

DERTIG MILLE
Setarrekent hetwerk, datbei-

de werknemers in hun vrije tijd
hebben gedaan op achthonderd
florin. Dit bedrag stond ook in
een eerste contract, dat met be-
doeld hotel werd gesloten. Het
telefoonproject van bedoeld ho-
tel kostte totaal dertigduizend
florin en Setar heeft zelf het me-
rendeel van het werk uitge-
voerd. Dat kan ook niet anders
omdat er bepaalde werken zijn
die alleen de Setar gerechtigd is
uitte voeren.

De raad van bestuur laat we-
ten, dat de twee Setar- werkne-
mers het betreffende werk heb-
ben uitgevoerd nadateen consul-
tant van het hotel — die ook
werkt bij de Setar — hen een
vriendendienst had gevraagden
deverzekering had gegeven, dat
detoestemming van Setar om dit
werk uit te voeren, in orde was,
hetgeen niet het geval was.

De reden dat de consultant —
die bij Setar werkzaam is — dit
verzoek deeu.wasomdat hetkort
dagvoor hethotel wasom tekun-
nen opengaan. Alle materialen
enz, die bij de installatie in het
hotel gebruikt werden, alsmede
door de twee werknemers zijn le-
gaal uit het Setar- magazijn ge-
komen. De consultant wist ook,
dat de Setar op dat moment het
werk nietkon uitvoeren.

Deraad van bestuurheeft een
externe accountant- controle la-
ten uitvoeren, hetgeen vo-
renstaande bevestigt. Ten aan-

zien van de beweringen in de
pers. dat de twee betrokkenwerknemers gedreigd zouden
hebben andere gegevens bekend
te zullen maken over aankoop
van de grondstation- satelliet als
zij ontslagen zouden worden, die
worden door deraad van bestuur
pertinent van de hand gewezen.

Categorisch hebben de twee
werknemers ontkend de direc-
teur bedreigd te hebben om de
eenvoudige reden, dat zij over
geen enkel bezwarende in-
lichting beschikken over deaan-
koop van het grondstation. Te-
vens kwam uit het onderzoek
naarvoren, dater tussen de twee
werknemers en de directeur
geen enkel gesprek heeft
plaatsgehad, zodat moeilijk van
bedreiging kan worden ge-
sproken.

Het verslag van onderzoek is
in handen van minister Bermu-

dez gesteld, die zal evalueren
welke maatregelen tegen be-
trokken werknemers moet wor-
den genomen.

In AA-basebal

Richmond maakt
Golden Tulip in

ORANJESTAD — In het
Don Elias Mansur Base-
ballpark werd de AA-klasse
competitie van de ABBA
voortgezet. Richmond maak-
te korte metten met Golden
Tulip en behaalde een 18-3
overwinning.

VoorRichmond betekende dit
de tweede overwinning in deze
competitie. Richmond maakte
vijftien hits, terwijl Golden Tu-
lip er vier maakte. Winnende
gooier werd Richard Orman en
verliezende Victoriano Orman.

Vanavond volgt de belangrij-
ke ontmoeting tussen de leider
van deze competitie, Aruba Vi-
deoCenter—vijfgespeeld envijf
gewonnen — tegen Marlboro
welke ploeg op de tweede plaats
staat.

ORANJESTAD — De Aru-
baanse Kunstkring presen-
teert op dinsdag 17 mei om
half negen in Cas di Cultura
de 'Western Arts Trio', één
van demeestvooraanstaande
hedendaagse ensembles van
kamermuziek.

Het trio bestaat uit Brian
Hanly (viool), David Tomatz
(cello) en Werner Rose (piano).
Het concert zal werken bevatten
vanMendelssohn, Muczynski en
Brahms. Kaarten zijn verkrijg-
baarbij deboekhandels en inCas
di Cultura op de avond van de
voorstelling.

EERSTE UITBARSTING
Uitvoering stond de SEPA-

voorzitter stilbij deonrust dieer
in debouwsectorheerst ondanks

de veie activiteiten.Hij noemde
de gebeurtenissen bij het Coral
Reef Hotel de eerste uitbarsting
doordatde werknemersniet juist

behandeld worden. Hij deed een
beroep op allevakbonden om de-
ze mensen te steunen in hun
strijd.

Wat de controle op illegale
werknemers betreft vertelde
Wolff, dathij hieroverreeds een
maand geleden contact had op-
genomen met de Immigratie en
toen te horen kreeg, dat de Im-
migratie op dehoogte was, maar
dater geen plaats is om hen, die
illegaal op Aruba verblijven, te
kunnen opsluiten.

Wolff merkte in dit verband
op, dat de door de minister inge-
stelde 'task force' om iedere dag
op de projecten illegale werkers
te zoeken in feite geen enkele
waarde heeft. Ten aanzien van
het Hyatt Hotel is het de SEPA

bekend, dat reeds het nodige on-
derdak is gebouwd om vreemde
arbeidskrachten naar Aruba te
brengen.

Op de luchthaven zoueen pas-
sagier zijn aangekomen, aldus
SEPA, die geen arbeids- noch
verblijfsvergunning had, doch
verklaarde voor debouw van Hy-
att te komen werken.De Immig-
ratie deed zijnplicht en stuurde
de passagier met het hetzelfde
vliegtuig terug. De SEPA be-
schiktover gegevens, dat de mi-
nistervan Justitie en de gouver-
neur mondeling toestemming
hebben gegeven deze groepen
zonder problemen op Aruba te
laten.

Tenslotte waarschuwt Wolff
de gemeenschap voor de maffia
dievanuitCanada en Venezuela
probeert op Aruba te komen en
die een aandeel zouden hebben
in de bouw van de hotels op Aru-
ba. Alle cheques voorbetaling
komen volgens de SEPA uit Ca-
nada.

Organisatie Williams van
wedstrijd Curasao afgekeurd

ORANJESTAD — On-
danks vele moeilijkheden
wist de Arubaanse delegatie
van de Aruba Wieiers Bond
(AWB) tijdens de derde Copa
Panamericano Bikecross Cu-
racao '88 zevenentwintig tro-
feeën in dewacht te slepen.

Ineen openbrief laat de AWB
weten niet tevreden te zijn over
de coördinatie en organisatie op
Curacao. Verschillende deelne-
mers kwamen in een hotel zon-
der de garantie, dat de organi-
satoren de kosten zouden beta-
len, andere teams liepen rond
zonder leiding en helemaal niet

te spreken is de AWB over de
deelnemersdie inLandhuis Pan-
nekoek terecht kwamen.

De prijsuitreiking wasooknog
een desillusie toen de prijzen uit
triplexplaten bestonden, dieniet
passen bij een dergelijke Pana-
merikaanse ontmoeting!
Tenslotte noemt de AWB tocht
nog een groot aantal namen op
van personen op Curacao die er
voor zorgden, dat de vele proble-
men voor de Arubanen verzacht
werden. Tenslotte wordt de hou-
ding van Adri Williams, die de
wedstrijden organiseerde,
scherp veroordeeld.

SETAR-ONDERZOEK: FRAUDEZAAK OVERDREVEN
Van dreigementen inzake grondstation niets bekend

Werknemers blijken niet
schuldig, maar consultant

ORANJESTAD—"Hetiswaar, dattweewerknemers
van Setar in hun vrije tijd werkzaamheden iheen hotel
hebben verricht, maar de betaling van twintigduizend
florin, die hiervoor genoemd wordt, is sterk overdre-
ven",aldus devoorzittervan deraad van bestuur van de
Setar,E .A.AE scalona,namens dezeraad, dieopverzoek
vanministerBermudezeenonderzoekinsteldewaarvan
het rapport inmiddels bij debewindsman is ingediend.

Het is niet waar, datbedoelde
werknemers het gehele installa-
tie- werk hebben verricht. Zij
hebben alleen de telefoondraden
weggehaald, hetgeen een werk
was, dat een andere aannemer
had kunnen doen.

CoralReef-actie gevolg van onjuiste behandeling

SEPA: achter verzoek UEA voor
participatie Elmar-overdracht

ORANJESTAD — Inhet radiopraatje van de Ambte-
narenvakbond, SEPA, schaarde voorzitter GregorioWolff zich geheel achter het verzoek van de Elmar-
vakbond, UEA, dat deze gekend wil worden in dever-koop van Elmar omdat dit de toekomst van de Elmar-
werknemers aangaat.

De SEPA-voorzitter voegde er
nog aan toe, dat men destijds
ni mmerdestroom- distributiein
handen van een particulier be-
drijf had moeten stellen. Derge-
lijke bedrijven van eerste le-
vensbehoeften moeten in han-
den van de overheid blijven.

Moeder van baby levensgevaarlijk gewond

Doden en zeven gewonden
bij één verkeersongeval

ORANJESTAD — Op de
hoofdverkeerswegvan Oran-
jestadnaar San Nicolas vond
gisteravond ter hoogte van
Seroe di Tijshi een ernstig
verkeersongeval plaats, dat
aan dedriemaanden oudeba-
by Ryan Michael Harms het
leven kostte, terwijl zijn moe-
der, VivecaHarms-Franken,
levensgevaarlijk gewond
raakte. In totaal werden ze-
venpersonen gewondby deze
aanrijding, waarbij drie wa-
genswarenbetrokken enwel-
ke een wareravage opde ver-
keersweg veroorzaakte.

Om nog onverklaarbare wijze
ging de bestuurder van een pic-
kup, dieuit derichting Oranjes-
tad kwam, aan de linkerkant
van de weg rijden. Hij kwam
daardor in frontale botsing met
de personenwagen waarin me-
vrouw Harms met haar zoontje
zat. Een daar achter rijdende
personenwagen reed op derava-
ge van de auto's in doordat niet

tijdig gestopt kon worden
De gevolgen waren ver-

schrikkelijk. De drie maanden
oude baby werd uit de auto ge-
haald enbleek op slagte zijn ge-
dood. De moeder was ernstig ge-
wond, terwijl in de achteroprij-
dende wagen ookvier gewonden
zaten, van wie twee ernstig. De
chauffeur van de pickup raakte
lichtgewond.

Met drie ambulances werden
de gewonden naar hethospitaal
gebracht. De materialenwagen
van deBrandweer behoefde niet
in actie te komen omdat geen
personen bekneld in de groten-
deelsvernielde wagens zaten.

Door dit ongeval eistehet on-
veilige verkeer opAruba devier-
de dode, waarvan de laatste drie
—allemaal jongelevens—de af-
gelopen tien dagen.

De Verkeerspolitie, die de
hoofdverkeersweg geruime tijd
voor het verkeer sloot, stelt een
onderzoek in naar de juiste toe-
dracht van het gebeuren.

Directie kan
werk niet aan

ORANJESTAD — De voor-
zittervan deraad van bestuur
van deSetarheeft in eenbrief
aan minister van Verkeer en
Communicatie,mrAngelBer-
mudez, laten weten dat, om-
datvolgens deraad de direc-
teur en waarnemend direc-
teur van Setar het werk niet
aan kunnen, dit meer werk
gaat inhouden voor deraad
van bestuur.

Reeds eerder werd in een ver-
gadering met deminister, de di-
recteur en de raad van bestuur
besloten, dat de directeuriedere
dagmet devoorzitter van deraad
van bestuur de zaken moet be-
spreken.

Ingezonden
Antwoord aan de Graaff

Allereerst mijn hartelijke
dank voor het feit, datu mij, in
uwingezondenrazernij vanwege
de MEP- manifestatie, aan de
vergetelheid hebt willen ont-
trekken. Ik ben u daar zeer er-
kentelijk voor.

U stelt, dat minder dan twee
procent van deArubaansebevol-
king gehoor heeft gegeven aan
de oproep van de MEP en dus 98
procent een simpele rekensom,
ontsproten aan een simpelbrein.
In werkelijkheid gaat daar een
enorme redenering achter
schuil, gepaard aan groot poli-
tiek en maatschappelijk inzicht.

Nel vertelde mij, dat de leuzen
netalsin 1985doordepolitie zijn
gecontroleerd. Thans blijkt, dat
nagelaten. Vindt U niet, dathet
politiekorps tegen de regering
conspireert? Oftenminste enke-
le leidinggevende figuren? Zou-
denzeeen staatsgreepberamen?
Samen met Nel misschien? Hoe
verklaart u anders leuzen tegen
de minister- president? Zeer be-
denkelijk, zeker na zon eervolle
uitnodiging uit Washington?

Zon uitnodiging is overigens
niet moeilijk te krijgen. Ik zal
even uit de school klappen. Je
moeteen Amerikaans PRen Ad-
viesbureau met de juisteconnec-
ties in dehand nemen. 'Randon'
bijvoorbeeld of 'Laserbeam'.
Verder moetje ook nog de juiste
bedragen betalen uit 's landskas
en oppermanente, maandelijkse
basis: clear is case! Zoneervolle
(?) uitnodigingvalt ook gratis te
bekomen, wanneer Amerikaan-
se autoriteiten hun misnoegen
wensenteuitenover jedrugs-be-
strijdigingsbeleid. Noriegaheeft
ook zon uitnodiging ontvangen.
Zitten die twee daarom
misschien opëën lijn? Ik weethet
niet.

Die ambtenaren- en onderwij-
zers- stakingvan 1985, ging dat
werkelijkominspraak?ik meen-
de gehoord tehebben, dat het om
watgeldgingen omwatpolitiek,
maar ikkan mebestvergissen. U
stelt,dater toen geensprakewas
van democratie. Vandaar dat
men toen dagenlang kon bi-
vakkeren voor het Bestuurskan-
toor. Thans is er wel sprake van
democratie. Vandaar dat wij
naar derechter moesten stappen
om een half uurtje voor het Be-
scuurskantoor te mogen de-
monstreren, doorlopen, weg-
wezen.

Tegenwoordig heb je ook zo-
veel inspraak, dat er haast geen
vakbonden nodig zijn. Via een
Verdeel- enheerstaktiek, intimi-
datie (Douane) en wegpromove-
ren (GABA) zijn sommige vak-
bonden op steryens na dood.Een
paar zijn ingevrorenvoor het ge-
val deMEPooitweer aan het be-
wind mochtkomen.

Van de andere kant hebben
commerciële belangenzoveel in-
spraak, dat diebelangen zelfde
uitspraak bewerkstelligen. De
overheidkomt er pro forma aan
te pas. Ministers mogen de ge-
wenste antwoordbrieven nog
steeds bij het kruisje onderte-
kenen.

Met een zekere weemoed ge-
denktudetijd, dat iksterke man
was van dePPA, met duizenden
stemmen achtermijn naam. Te-
genwoordig heb ik geen duizen-
den stemmen meer achter mijn
naam, maar nog steeds een rein
en gerust geweten. Ik heb heel
duidelijk niet gekozen voor dui-
zenden stemmen achter mijn
naam,maar buiten toe desterke
man van een intern gedeelde en
versplinterde partij, omringd
door bepaalde figuren, belust op
macht en materieel gewin, die
bereid waren te marchanderen
met de staatkundige toekomst

vanAruba tegen dewensvan een
duidelijke meerderheid in (over
democratie gesproken!).

Ikhebhelaas nietdezijdekun-
nen kiezen van partijgenoten,
diezich tijdens deregerings- for-
matie gedroegen als vijfde kolo-
nisten, die de moed ontbeerden
op Aruba eenkrachtmeting aan
te gaan in derace naar politieke
macht, maar daarentegenpoli-
tieke macht zochten in Antilli-
aans verband en bereid bleken
de hoge staatkundige, politieke
en economische vraagprijs tebe-
talen.

Ik heb dus niet gekozen voor
duizenden stemmen achtermijn
naam, maar voor het geluk van
vele duizenden Arubanen die
vandaag trots, zelfbewust, zon-
der enige inmenging van ande-
ren, eigen beslissingen nemen
en hun eigen toekomst bepalen.
Daaraan tehebbenmeegewerkt,
ten koste van duizenden stem-
men achter mijn naam, schenkt
mij voldoening en beschouw ik
geenszins alsdegradatie tot ma-
rionet. Dat het u geen voldoe-
ning kan schenken, betreur ik
ten zeerste enhoe u daarverder
over wenst te denken of voelen
acht ik uw zaak. Ik respecteer
wel ieders mening en gevoelens,
al deel ik dieniet.

In onze kleine gemeenschap
heeft ieder zijn eigen ver-
antwoordelijkheden. Sommigen
mogen foto's maken, anderen
mogen bordjes vasthouden. Het
voordeel van bordjes vasthou-
den, is dat je een ruimer ge-
zichtsveld behoudt, dan zij die
voortdurend door de lens van de
camera de maatschappij bekij-
ken. Overigens maaktuzeerver-
dienstelijke foto's hoor.

Indien ik u goed kan volgen,
krijgt Nel in 1989 geenpoot aan
de grond. Zeker niet met al die
klaarkomende projecten die de
zittende regering ten goede ko-
men(ik hoop datonze bevolking
ook een graantje meepikt!?. En
dan die opgeplakte "negatieve
houding". Doet het goed. MEP
haalt het lekker niet, nietmeer,
nooit meer. Na uw heldere en
diepgaande anlyse van wat de
MEP te wachten staat, dringt
hetpasgoed totmij doorwaarom
Nel zon haast heeft: 't is nu of
nooit, now or never.

Datvan diestaatsgreepmoetu
beslist natrekken. Wie weet
heeft McGuire erook iets mee te
maken. Die iszovreemdvertrok-
ken. Ik vertrouw hem voor geen
cent, pardon voor geen onge-
dektecheque.

Hebt u mijwerkelijk naar Nel
Oduber, de grote leider, zien op-
kijken? Zoals een hond naar zijn
baaskan kijken? Wat een obser-
vatie- vermogen! U heeft een fo-
tografisch oog. Ik moest wel, hij
stondboven op een 'Van. Verder
heeft mijn opvoeding mij ge-
leerd, dathet humaner envooral
ook christelijker is om tegen
mensen op te kijken, dan op ze
neer te zien.

Ik heb u ook zien staan en ge-
observeerd: het vleesgeworden. antagonisme,één brokonbegrip,
een vreemdeling in eigen land.
Maarzoals ik naar Nelhebgeke-
ken, kan ik nooit naar u kijken.
Ik heb namelijk een ingebouwde
afkeervan dat soort lieden waar-
van zelfs jarenlange tropenzon
de arrogantie niet heeft kunnen
wegbranden.

Toch hoop ik nog vaak uw in-
gezonden stukken te mogen le-
zen, wantmen moet zijn licht nu
eenmaal niet onder de koren-
maat zetten. Al is het geen grööt
licht.

GUILLERMO TRINIDAD
Aruba

_A

ORANJESTAD -In het
Americana Hotel was gistera-
vond onder grote belangstelling
de opening van de 49ste Rotary
districts- conventie. Dit ge-
sel iedde naeen cocktailparty met
het spelen van volksliederen en
hethijsen van de vlaggen. Daar-
na volgde toespraken van confe-
rentie organisatiecomité- voor-
zitter Eric d'Arnault, Rotary-
president Frans Tieleman, pre-
mier mrHennyEman en minis-
terDon Mansur.

Bij defoto's: hoofdtafel, waar-
aan de verschillende sprekers
alsmedegouverneursprof. drRe-
ne Romer (Nederlandse Antil-
len) en Felipe Tromp (Aruba).
Vandaag werden de gehele dag
werkvergaderingen en fora- bij-
eenkomsten gehouden met vele
sprekers.

É^Ch voor

Jn^ Communie-
foto's

O CHECKPOINT
IWI COLOR

Columbusstraaten Harmsbuilding ,
Uwberoepsfotograaf

3JVRIJDAGI3MEM9BB AMIGOE 5

Wega di Number
Aruba

TRINITARIA
DRUGSTORE

Dakota Shopping Paradise
Tel: 22450

~osmetica - Parfum - Cologne -Jf'kelenvoor-Babies-School -y*o- Naaien -Haar, etc.
"ORDENSICE CREAM

Inkijk onze wekelijkse specials
/""t goedkopeprijzen.
■O^ggjs;l . -■-

_ . . >'

I De Stichting ZiekenverplegingAruba /
/ feliciteert" )
) alle werknemersvan het Dr. Horacio €. Oduber Hos- \/ pitaalmetcle j
> "Dag van de Verpleging". \
V ' Namens de Stichting. /



Bij Justitiefel verzet

Reagan bereid Noriega niet
te straffen voor drugsacties

MIAMI — De Amerikaanse
regering welke zo graag zou
zien dat Panama's sterke
man, generaal Manuel Anto-
nio Noriega, aftreedt en ver-
dwijnt heeft hem ontslag van
rechts- vervolging aangebo-
den inruil voor zijn aftreden.
Zo werd officieel meegedeeld
bij Justitie in Miami.

Het Amerikaanse aanbod is
een onderdeel van een akkoord
dat volgens ontvangen medede-
lingen is aangeboden doorpresi-
dentRonald Reagan. InPanama
meldde een tv- station datRea-
gan inderdaad telefonisch met
Noriegaheeftgesproken over de-
ze zaak maarbij die gelegenheid
had Noriega laten weten dat
over souvereiniteit niet te pra-
ten valt. Het was het eerste di-
recte contact tussen beide te-
genstanders.

TOT NA STEMBUS
Het pakket afspraken omvat

danwel debelofte datNoriegain
augustus Panama verlaat en in

het buitenlandblijft tot nade al-
gemene verkiezingen van 1990.
Het ontwerp- akkoord werd op
hoog niveau in het Witte Huis
aanvaard. Van dekant van het
ministerievan Justitieis daarbij
fel tegenstand geboden. De offi-
cier van justitie Leon Kellner
wienskantooreenrechtszaak te-
gen Noriega heeft aangespan-
nen, bevestigde hetbestaan van
een dergelijk akkoord. Hij wilde
echter geen details geven.

Een van Noriega's advocaten,
Neal Sonnet, zeiernietsvanafte
weten. Bij eerdere gelegenheden
heeft Noriega ook ontkend dat
hij aan het onderhandelen was
over zijnaftreden.
BAYRUT — In de zuidelijke bui-

tenwijken van Bayrut werd zondag,
ondanks een bestand, zwaar ge-
vochten tussen de pro Syrische
AMAL- militie en de pro- Iraanse
Hezbollah. Menbestookteelkaarook
met raketten en mortier- granaten.
Het jongstebestandkwam erna be-
middeling van Iraanse diplomaten
en van Surische functionarissen.

Argentinie tot
Citicorp: integrale
oplossing schulden
vraagstuk nodig

BUENOS AIRES — De Ar-
gentijnse regering heeft van
de president van Citicorp
JohnReed "een integrale en
definitieve oplossing geëist
van het buitenlandse schul-
den- probleem".

Dit deelde de woordvoerder
van president Raul Alfonsin, Jo-
se IgnacioLopez, mee. Citicorp is
de eigenaars- maatschappij van
Citibank en als zodanig verga-
derde men met de belangrijkste
Argentijnsebanken welke inhet
krijt staan bij Amerikaanseban-
ken. DebankierReed had een on-
derhoud van een uur metAlfon-
sin.Daarbij warenookaanwezig
de ministervan Economische za-
ken Juan V. Sourrouille en de
Amerikaanse ambassadeur in
Argentinië Theodore Gildred.
PresidentAlfonsin denkthierbij
aan een oplossing van dit
vraagstuk waarbij alle daarbij
betrokken sectoren zoals rege-
ringen, internationale organis-
men en de commerciële banken
hun aandeel in de totale ver-
antwoordelijkheid erkennen en
daarmee ook die voor de kosten
welke de oplossing met zich
meebrengt.

Premier Chili: geen
sproke directe
keuze president

SANTIAGO — De als pre-
mierfungerende ministervan
Binnenlandse zaken van Chi-
li SergioFernandez ziet geen
enkele mogelijkheidvoor een
directeverkiezing van depre-
sidentvan Chili.

Zon directe verkiezing zou
dan in de plaats moeten komen
van de volksraad- pleging over
dedoordemilitairejuntavoorge-
dragen presidents- kandidaat.
Hij legde dezeverklaring afnaar
aanleiding van de uitspraken
van de luchtmacht- comman-
dant generaal Fernando
Matthei. Deze gafeerder alszijn
meningdathijnietstegeneen di-
recte presidents- verkiezing kon
inbrengen. Evenals generaal
Matthei verklaarde minister
Fernandez datvoor een dergelij-
ke directe verkiezing de
grondwet gewijzigd moet wor-
den. Een procedure daartoe is
nog niet op gang gebracht.

Vliegtuig wijkt uit:
problemen tanks

SAN JUAN—EenAirbusvan
de Amerikaanse luchtvaart-
maatschappij American Airli-
nes met negentig passagiers aan
boord welke San Juan als be-
stemming had op Puerto Rico
moest uitwijken naar de Bermu-
da- eilanden. Daartoe werd be-
sloten toen er zich een probleem
voordeed in de brandstof- tank.
Het toestel landde behouden op
het vliegveldvan Hamilton.

TROUW
Hetleger van Guatemala her-

haalt en bevestigt zijn onvoor-
waardelijke trouw aan de
grondwet, aldus deminister. Hij
deed de zaak af als een kwestie
van ongehoorzaamheid. De po-
ging tot opstand was onderno-
men op de bases Juatiapa in het
oostenenRetalhuleu inhet zuid-
westen. Men was met zijn
manschappen opgemarcheerdin
de richting van de hoofdstad.

Eerstwerd door de troepen in de
hoofdstadvia deradio contact ge-
legd met de opstandelingen,
daarnagebeurdehet"fysiek', al-
dus de minister. Er werd echter
geen bloed vergoten. Na"een di-
aloogen nahetarresteren van de
leiders van de opstand besloten
de andere officieren met hun
troepenterug tekeren naar hun
basis. Er werd niet meegedeeld
hoeveel soldaten precies aan de
opstand hebbendeelgenomen.

Waarnemers wijzen er op dat
er groepringen in het leger zijn
dievinden datdelinkseguerrilla
harder moet worden aangepakt.
De regering is echter bereid met
hen in dialoog te treden. Moge-
lijk houdt deopstand hier ver-
bandmee.

Volgens ontwerp grondwet: grootgrondbezitters winnen

Landhervorming Brazili
is nagenoeg onmogelijk

BRASILIA — De
Grondwetgevende vergade-
ring van Brazilië heeft de zo
lang aangekondigde
landbouw- hervorming nage-
noeg ongrondwettig ge-
maakt. Met eenkrappe meer-
derheidmaar totgrotevreug-
de van de grootgrond- bezit-
ters werd een grondwets-
tekst aanvaard die het ontei-
genen van grond bijna on-
mogelijkmaakt

Nietzonder reden hieven dein
de parlements- zaal aanwezige
grootgrond- bezitters het
volkslied aan toen deuitslagvan
de stemming bekend werd ge-
maakt. Parlements- leden van

de linkervleugel van deregeren
de PMDB- partij spraken val)
een "einde van de landhervofj
ming". Hetparlementvanßrw
lie dat al vijftien maanden bei.
is met het ontwerpen van eet
nieuwe grondwet aanvaarddj
een artikel voor de nieuw
grondwet welke nog ditjaarva»
kracht moet worden waarin tf*|
liswaar staat dat onteigeninf
van land voor sociale doeleinde*
mogelijk is maar dat meteen oo»
bepaalt dat dit niet geldt vo«j
wat genoemd wordt "product»
land". Als zodanig geldt al he
land waar bomen zijn geplat»
maarook waarwel eenseenkufl
devee overheen werd gedrevett

Volgens regering alles weer rustig

Militaire staatsgreep
in Guatemala voorkomen

GUATEMALA—Tweeoffi-
cieren van het Guatemalaan-
selegerhebbeneen vergeefse
poging gedaan tot een
staatsgreep tegen president
Vihicio Cerezo Arevalo van
Guatemala. De poging werd
in dekiem gesmoord door de
aan de president loyale mili-
tairen.

De namen van de twee
opstandigeofficierenzijnniet
vrijgegeven. Zij zijn aange-
houden en in arrest gesteldin
verband met het onderzoek.
Zo maakte generaal' Hector
Alejandro Granajo bekend
als minister van Defensie tij-
denseen persconferentie. Hij
zei datallesrustis was.

Charles Vlaun
WILLEMSTAD — Per 1 juli

1988 zal Charles T. Vlaun de
functie van waarnemend- gezag-
hebber op St Maarten gaan be-
kleden. Hij volgt daarmeeR.O.
van Delden op die met pensioen
gaat. Vlaun werd op 5 januari
1930opStMaartengeborenen is
momenteel actiefindezakenwe-
reld.

UITGESLOTEN
In Brazilië is zon 413 miljoe»

hectare land in handen va'
grootgrond- bezitters. Veertij
procent daarvan ligt braak. Al'
dushetministerie vanLandhel'
vorming. Volgens de nieuWJj
grondwet is ook de mogelijkheid
om braakliggend land aan an»e
families te geven uitgesloten.

President JoséSarney die jn^
ofmeerbijtoeval president werd
omdat de aangewezen maj>
Tancredo Neves dodelijk zie»
werd op de vooravond van zijj!
beëdiging heeft bij hoog en bil
laag beweerd dat onder zijn be
wind de land- hervorming zo*
worden doorgezet. Onderhet nU'
litaire bewind was de verdeling
van grond al buitengewoon
moeilijk maar onder Sarney di{
in 1985 aantrad zouvolgens zij'
toezegging voor 198943 miljoeïj
hectare land worden onteigend
ten behoeve van anne families
Tot nu toe is dat slechts gelutf
met 2,2 miljoen hectare. Bill
slechts een- derde dccl daarvaS
ging het om onteigend land.

TIENTALLENDODEN
Van katholieke zijde is al het'

haaldelijk gezegd dat de
landbouw- hervorming onder
Sarneynietsvoorstelt. Grondbe"
zettingen hebbenin delaatste ja'
ren tientallen mensen- leveß*
geëist. Ook verschillende pries'
terswerden vermoord doorhuuT'
moordenaars van degrootgrond'
bezitters, diezichgesterktweteJ>
door leger en politic.

Tijdens Israëlische gedenkdagen
Israel grendelt bezet
gebied van buitenwereld af

JERUZALEM —Israël
heeft deopEgypte veroverde
strookvan Gaza, waarin zich
650.000 Palestijnse vluchte-
lingenbevinden, vandaag tot
nader order tot militair ge-
bied verklaard. Daarnaast
zijn uitgangsverboden inge-
steld voor delen van het op
Jordanië veroverde gebied
van deWestelijke Jordaanoe-
ver. Doel is om Palestijnse
protesten te onderdrukken
tijdens de feestelijkheden in
verband met de oprichting
van de staat Israël en de ver-
overing van de sindsdien be-
zette gebieden.

Intussen viel vandaag weer
een dode onder de Palestijnen:
een man die gisteren ep de Wes-
toever door het leger" werd dood-
geschotentoenhij aan arrestatie
poogde te ontkomen, overleed
aan de gevolgen van zijn won-
den. De 30-jarige man werd er-
vanverdacht deel te hebben uit-
gemaakt van een menigte die in
februari een mededorpelingvan
Kabatiyeh lynchte omdat deze
ervan werd verdacht van colla-
boratie met de Israëliërs.

Dat Gaza tot militairgebied is
verklaard, betekent dat de Pa-
lestijnen binnen het gebiedmoe-
ten blijven en journalisten er
niet in mogen. Er geldttot nader

order ook een uitgaansverbod
voor het vluchtelingen- kamp
Shati, zowel als voor het gebied
van demarkt en de moskee. Op
de Westoever gelden voorlopig
uitgaansverboden voor een stad
zoals Nablus en talrijke andere
gebieden.

De Palestijnen hadden voor
morgen, 14mei, betogingen aan-
gekondigd. Dat is de datum
waarop Israël werd opgericht.
De Israëliërs vierden 14 mei al

vorige maand, opeen datumvol'
gens de joodstékalender. Zondag
15 mei is volgens deze zelfdek»'
lender de dag waarop Israël 2*
jaargeleden Gaza en deWesto^
ver bezette. De Israëlische ve»'
ligheids- troepen in Jeruzalem
zijn vandaag, de laatste vrijd»
van devastenmaand Ramada*1'
extraversterkt met hetoogop of
verwachtebijeenkomst van atf'
tigduizend Moslems voor h^
vrijdagse gebed in de moskee op
deTempelberg.

Nationale veiligheidsdienstColombia:

Doodseskader opgepakt,
schuldig aan massamoord

BOGOTA — De Colombi-
aanse politie heeft negen le-
den van een doods- eskader
aangehouden. Men zou ver-
antwoordelijk zijn geweest
voor de massamoord op 28
boeren metPasen.

Generaal Miguel Maza Mar-
quez als hoofd van de Nationale
veiligheids- dienst deelde mee
dathet doodseskader ingehuurd
was door de drugs- smokkelaar
FidelCastano. Menkwam ophet
spoorvan debende toen een van
hun auto's pech kreeg. Bij een
controle trof men machine- pis-
tolen en andere vuurwapens
aan.

CONFRONTATIE
Dit doods- eskader opereerde

volgens depolitie in verschillen-
de provincies in Colombia. Ook
wordt deze bende verdacht van
de moord op Hernando Gutier-
rez, een functionaris van de
Communistischepartij in Me-
dellin.Hij werdtweeweken gele-
den voor de ogen van zijn gezin
metkogels doorzeefd.

De massamoord op deboeren
was volgens depolitie hetgevolg
van een confrontatie tussen
land- eigenaren dievoor een deel
betrokken zijn bij de cocaïne-
handel en linkse guerrilla- strij-
ders die door de boeren werden

SAN JUAN —De FBI arres-
teerde drie Portoricanen die uit
de staat Florida voortvluchtig
waren in verband met drugs- de-
licten. Een procedure om henuit
te leverenaanFlorida is opgang
gebracht.

gesteund. De land- eigenare"
zouden namelijk de "revolutie
heffing" niet willen betalen aa£
deguerrilla opbasis waarvan zv
gevrijwaard blijven van guerrü'
la- acties.

Vooral musicals

Tonynominaties

NEW YORK — De drie
grootste musical- successen
op Broadway voeren de lijs*
aan van dekandidaten voor
deTony-prijsover deperiode
1987-88, welke prijs op5 juni
wordt uitgereikt.

The phantom of the opera,
Into the woods en Anything
goes zijn alle drie goed voor
nietminder dantien nomina-
ties. Als de beste musical
werd ook voorgedragen voor
deze prijs Romance romance
evenals de Afrikaanse pr°'
ductie Sarafina. Als dram»'
tischeproductie is voorgedra-
gen Joe Turner's Come and
gone. Dit werkstuk was goed
voor zes nominaties. In de-
zelfde categorie doet eve-
neens eengooi naar eenTony
A walk in the woods van Lee
Blessing en Butterfly van
Henry Hwang. Als de beste
actrice is onder meervoorge-
dragen Joan Allen van Burn
this en Glenda Jackson vao
Macbeth.

ORANJESTAD - Op de foto
de winnaars van de geslaagde
TeleAruba- triathlon met nutn-
mer éénRonnyRas (TeleAruba)
37.11 minuut, 2. Joland Tromp
(TeleAruba! 38.38, Chidó Ras
individueel (TeleAruba) 38.43,
4. Theofile Dirksz (The News)
40.37,5. Melfrin Martina(Radio
Carina) 40.55, 6. Nadie Briezen
(TeleAruba) 42.03.5.FailSolog-
nier(TeleAruba) 43.48,8.Harry
Crocs (Diario) 46.08, 9. Sandra
Arends(Canal9o)4B.29,lo.Ru-
ben Garcia (Voz diAruba) 49.14,
11. Ivan Kelie (Radio Carina)
49.34,12. Roland Kelly (TeleA-
ruba) 52.42, 13. Ingrid Maduro
(TeleAruba) 54.54, 14. Robby
Burleson (Diario) 55.00,14. Ed-
sonTromp(RadioCarina) 55.27.

B ij dezwemmers bezette Gerda
Salas (TeleAruba) met 5.03 mi-
nuten de eerste plaats, gevolgd
door Ivan Kelie, Chidó Ras en
Eddy Geerman. Bij het fietsen
was Pancho Solognier één, ge-
volgd door Chidó ras, Patricio
Ras. Albertico Henriquez en Ru-
ben Garcia.

OPENBARE VERKOOP
O? iuni 1988 's middags om 14.00uurzal tenoverstaan van Notaris Mr.
j.. ~oes of dienswaarnemer te zijnenkantore aan deL.G. Smith Boule-
vard64, Oranjestad Aruba in hetopenbaar bij opbodaan de meestbieden-
de worden verkocht:

Krachtens onherroepelijkemachtiging ex artikel 1203 lid 2
van hetBurgerlijkWetboek van Aruba:

1. het recht van erfpacht tot 20 januarivan het jaar 2031 op een
perceel domeingrond groot 347 M2, gelegen aan dewestzijde
van deDriemasterstraat opAruba, kadastraal bekendals Eerste
Afdeling Sectie N nummer 82, met het daarop gebouwde be-
tonstenen woonhuis, plaatselijk bekend als "Driemasterstraat
33";

2. een perceeleigendomsgrondgroot603M2, gelegenaan dezuid-
zijde van de Boonchi Strenastraat te Ponton op Aruba, kada-
straal bekendalsEerste Afdeling SectieL nummer 1152,methet
daarop gebouwde betonstenen woonhuis, plaatselijk bekend
als "BoonchiStrenastraat 8";

3 een perceel eigendomsgrondgroot508 M2, gelegenaan deBoli-
viastraatopAruba,kadastraalbekendalsEersteAfdeling Sectie
F nummer 1222, met dezich daarop bevindende opstallenvan
een stenen woonhuis en houten bijgebouwen, plaatselijk be-
kend als "Boliviastraat 29,29-A, 29-B, 29-Cen 27";

4. hetrecht van erfpacht tot 4 julivan het jaar2033 opeen perceel
domeingrond groot599 M2, gelegente Kas Aribaop Aruba, ka-
dastraal bekend als Derde Afdeling Sectie B nummer 180, met
het daarop gebouwde betonstenen woonhuis, plaatselijk be-
kend als "Kas Ariba 6-A";

5. een perceel eigendomsgrond groot 319 M2, gelegen aan de
noordzijdevan deVenezuelastraat te Socotoro opAruba, kada-
straal bekend alsEerste AfdelingSectieF nummer889, met het
daarop gebouwde betonstenen woonhuis, plaatselijk bekend
als 'Venezuelastraat 4";

6. eenperceel eigendomsgrond groot510M2, gelegen in deBario
Dr. Dussenbroekop Aruba, kadastraal bekend alsEerste Afde-
ling SectieP nummer 1247, met het daaropgebouwdebetonste-
nen woonhuis, plaatselijk bekend als "Seroe Blanco 60-A";

7 een perceeleigendomsgrondgroot893M2,gelegenaan dezuid-

' zijde van deKibrahachastraat te Ponton op Aruba, kadastraal
bekendalsEersteAfdeling SectieE nummer970, metalhetgeen
daartoe behoort of zal behoren;

8. hetrechtvanerfpachttotl7aprilvan het jaar2o3Bopeenperceel
domeingrond groot 486 M2, gelegenaan deCamaristraat te Ta-
rabana opAruba, kadastraal bekendalsEerste AfdelingSectieC
nummer978,methet daarop gebouwdebetonstenenwoonhuis,
plaatselijk bekend als "Camaristraat 2";

9. hetrecht van erfpachttot 10 septembervan het jaar2034opeen
perceel domeingrond groot 984 M2, gelegen te Pos Chikito op
Aruba, kadastraal bekendals Derde Afdeling Sectie G nummer
242, met de daarop gebouwde betonstenen opstal, plaatselijk
bekend als "Betonicastraat 26"(Tio Pepe Bar & Restaurant).

De veilingsvoorwaarden zijn gedeponeerd ter Griffie van het Gerecht in
EersteAanleg, ZittingsplaatsArubaen liggenvoorts ter inzageten kantore
van notaris mr. J.R. Croes, aan de L.G. Smith Boulevard 64 teOranjestad
op Aruba. Mr. J.R. Croes, notaris.

<8£!_____?!»&P&&-!_^^|dutch village 1Sj .1 \.. LUXURY APARTMENTS »

IjJÉ
Dutch Village 1

TTYP is growing 1
and we are increasing our sales Staff; «j

Ifyouare thekind of person who feels at homeamong people |
and likes to havefun whileearning an above average income, *then you might be the person we are lookingfor. JS
If the above description fits you call us at the Dutch Village, |
32300 for an appointment. Please ask for Chelo or Gio. »

Ballast NedamAruba N.V.
Zoektvoor haar

PROJECT
HYATT REGENCY ARUBA

SECRETARESSE
Haar taak zal voornamelijk bestaan uit:— het verzorgen van administratieve werkzaamheden in deruimste zin van het woord,— algemene secretaresse werkzaamheden zoals typewerk enontvangen van telefoongesprekken.
Functie-eisen:— Minimaal HAVO met diploma Secretarieel werk.— Bekendheid met personal computers van het type IBM 30 en

50 strekt tot aanbeveling.— Kennis van deNederlandse,Engelse enPapiamentse talenin
woord en geschrift. Beheersing van Spaans strekt tot aan-
beveling.— Goede contactuele eigenschappen.— Zelfstandig kunnen werken.— Ruime ervaring.

U wordtverzochtcontact op te nemen met:
Dhr. J. van deHaar of
Mevr. G.J. Kraus
Ballast Nedam Aruba N.V.
Tel.: 23827 of 24688.

ORANJESTAD - De Ami-
goe- fotograaf Djisbie Franken
werd tijdens een triathlon van de
pers- vertegenwoordigers op
Aruba ter gelegenheid van het
25-jarig bestaan van TeleAruba
tot de meest vooruitstrevende
sportman uitgeroepen.Djisbie
mocht een plakkaat in ontvangst
nemen (zie foto). Onverwacht
gingDjisbie te water toen Pedro
Maduro van zijn team kramp
kreeg en niet doorkon zwemmen.
Djisbie nam dezwemtaak over en
startte daarna op de fiets om het
rijdend gedeelteaf te leggen. Di-
rectrice Myra Maduro reikte de
plakkaat aan Djisbie Franken
uit.

ORANJESTAD- In het Golden
Tulip Aruba Caribbean Ho-

tel werd een ontvangst gehouden
in verband met het bezoek van
J.G.ABahr. ABN-directeurvoor
Latijns-Amerika en het Cari-
bischgebied. Onder degasten be-
vonden zich gouverneur Felipe
Tromp, rechter mr H. van der
Griendt, vertegenwoordigers van
banken, handel en relaties. De
Raad van Ministers hadzich ver-
ontschuldigdin verband meteen
spoedvergadering. Er heerste een
zeer geanimeerde stemming.

Bij defoto vlnr: mr M.A. Pou-
rier. algemeen directeur voor de
Nederlandse Antillen en Aruba;
echtpaar J.G.A.Bahr en mrD.A.
van den Ham, directeur Aruba
metzijn echtgenote.
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HULSHOFF’S EXPERIMENTEN IN VERDEDIGING AFGESTRAFT

Blind na 15 minuten met rode kaart weggestuurd

Ajax sluit verloren voetbalseizoen
af met verlies in Europa Cup-finale

STRAATSBURG—Aj axheeft denachtmerrievan eentotaal
Verloren voetbalseizoentot hetbittersteeinde moeten verdra-
gen. Ook deEuropese bekerfinalevan woensdagtegen KV Me-
chelen eindigde voor deAmsterdammers met lege handen (0-

De eindstrijd was een blauwdruk van de chaos, het misfor-
tuin en hetgebrek aan leiderschap, waarmee Ajax ditvoetbal-
jaarvoornamelijk over de velden ging.KV Mechelen, een be-
scheiden ploeg, strafte in Straatsburg de derdezwakke beurt
op internationaal gebied (na Porto en Marseille thuis) meteen
af en mocht, met de Cup voor Bekerwinnaars hooggeheven,
dromenvan eentoekomst, dieminderperspectieven biedt dan
detriomferende coach De Mos wildedoen geloven.
Ajax kon zichzelf na afloop
slechts voor dekop slaan, dat het
tich in cijfers (1-0) had laten af-troeven door de beperkte Bel-
gische ploeg met vier Neder-landse aanjagers (Rutjes, Hof-
*ens, Koeman en vooral DenBoer). De nederlaag had te ma-ken met derode kaart, dieverde-diger Danny Blind al in de 15e
jQinuutvan scheidsrechter Pau-
lykreeg voorgehouden. Dat was

niet meer dan de aanlei-ding.
MANIE VAN TRAINERS
De oorzaaklagin demanievan

trainers om opbeslissende mo-
menten de aandacht te vangen
toet tactische verschuivingen.
Ajax-coach Barry Hulshoff, on-
getwijfeld gesteund door zijn er-varen assistenten Kohn en
Haarms, kreeg in Straatsburg
Jonbevlieging. Hij husselde met
«et oogop despecifiekekrachtenvan Mechelen zijn defensie doorelkaar. Hetresultaat waseen de-
sorganisatie in de Amsterdamsedefensie, waarvan de professio-
neel aan de noodrem hangende
Blind, die al na een kwartier dedoorgebroken Emmers moest
vloeren, het slachtoffer werd.

Hulshoff moest blijkbaar zo
JJodig ietseigens aan het groten-
deels door Johan Cruijff ge-
armde elftal van Ajax toevoe-
gen. Weer was Frank Verlaat,
een slechts met het kopgragehoofd weerbare verdediger, de
Pion waarmee in een Europese
bekerfinale werd geschoven.
Cruijff, ook niet vies van een
stuntje, goochelde vorig jaar in
Athene al methetinbrengen van
de houterige verdediger, maar
joenliep Frank Rijkaard nog in
de buurt om de zaak te cor-
rigeren.

Hulshoff wenste op het
||oogste Europese niveau Cru-
jjffsblufte imiterenenbracht dedoor blessures van Spelbos en

*lesp tot basiskracht geworden
"erlaat, al twee maanden linke-
£evleugelverdediger, naar het
hart van de defensie. Wouters
Jerdtegen zijn zin diens secon-dant in het centrum.

LARSSON OPLINKS
Larsson, een van de betere

'toppersvan Europa, werd naar
?e linksback-positie geschoven.
S1plaats van hetverwachte duo- Winter, dat de laatste
jjonipetitiebeurtenproef draai-
de,kwam hettragekoppel Wou-
ters -Verlaattussen delijnen.Dev°ornameopbouwende krachten

van Winter en Larsson in de as
van het veld vielen weg. Het
tweetal was naar de zijkanten
gedirigeerd.

Mechelen, dat met drie aan-
vallers en een zeer kort achter
speerpunt Den Boer stuwende
Emmers, opereerde, profiteerde
van de aanpassingen bij Ajax.
Blind werd al snel het slachtof-
fer. Aanvoerder Van 't Schip
bleek binnen de lijnen niet
speelklaar. De dooreenrugbles-
sure geteisterde rechterspits
deed een uur op halve kracht
mee.

In deongelijke strijd van tien-
en soms negen-tegen-elfkon het
technisch superieure Ajax toch
nog lange tijd de overhand heb-
ben. Een gouden treffer van de
Nederlandse stormramPiet den
Boer, vroeg in de tweede helft;
bleek ook door een gebrek aan
geluk niet meer te nivelleren.
Bosman en Winter waren
dichtbij de gelijkmakers, toen
Mechelen door conditiegebrek
op de laatste benen liep en
slechtsdeklok in degaten hield.

GEENLEIDERSCHAP
Het gebrekaannatuurlijk lei-

derschap brak Ajax op. De Mos,
na deoverwinning meerwijzend
op het feilen van Ajax dan op de
verdienste van zijn eigen elftal,
heeft dat wel bij zijn Mechelen.
Zoals Cruijff het had bij Ajax en
zal krijgen bij Barcelona en
Hulshoff datweer nietheeft, ook
al omdat hij aan de leiband ligt
bij het Amsterdamse bestuur.

De spelers toonden hun lei-
derskwaliteiten in Straatsburg
ook niet.Wouters wilde hetoude
middenveld met MührenenBos-
man terug, omop datgoeddraai-
ende onderdeel uit het
technische scenario van Cruijff
terug te grijpen. Mühren stond
daar ook achter, maar Larsson
ging aan de anderekant weer ge-
dwee mee met de wens van de
technische staf om linksback te
spelen. De goedaardige Zweed,
net een halfjaar in Amsterdam,
had beter eenklein relletje kun-
nen schoppen metHulshoffen de
zijnen. De spelersraad stemde
dinsdagavond in met het plan
van de technische staf. In het
veld moest dezaak een daglater
naeenkwartier al om,toen Blind
naar dekleedkamer werd ge-
stuurd. De stoere woorden van
Blind zelf, dat het elftal zelfde
zaak aangepast zou hebben als
het niet mocht marcheren ('Dat
is zo afgesproken') konden in de
praktijk nietworden getoetst.

Ajax begon matigin hetvolge-
pakte Meinau-stadion. Van 't
Schip bleek meteenal vast te zit-
ten en greep in de 13e minuut de
passerende Koeman. De
Westduitse scheidsrechter liet
het geel in de borstzak. Toen
Blind twee minuten later de al-
leen op Menzo afstormende Em-
mers onderuit: trapte, was geel
echter niet voldoende. Na enig
nadenken bestrafte Pauly, als
floot hij in de Bundesliga, deac-
tie met rood. Mechelen had nog
zeker tien minuten nodig om te
ontdekken dathet een numerie-
ke meerderheid had. De ploeg
kwam in de rest van de tweede
helft tot twee goede kansen, een
voor Emmers en de andere voor
De Wilde. LarssonenMenzored-
den. Ajax, dat in het veld weer
redelijk snel organisatie had,
kreeg nota beneook mogelijkhe-
den. Verlaat en Bosman lieten
vervaarlijkekopballen los.Win-
ter was op weg naar de gelijkma-
ker, toen Rutjes hem met dearm
naar de grondtrok. Pauly stond
verkeerd opgesteld en had an-
dersongetwijfeld een strafschop
gegeven.

DOELPUNT
Narust bleefMechelenverzui-

men over de vleugels aan te val-
len. Slechts als de Israëliër Oha-
na dezijkant opzocht, was er ge-
vaar.De enigekeer, dathetpove-
re Mechelen dat in de tweede
helft beleefde, was dat ook me-
teenraak. Ohanahad de linksbe-
nige Verlaat naar dienszwakke
rechterkant meegelokt. Hij kap-
tehem in tweebewegingenuiten
trok de bal voor. Den Boer had
zijnzender op de juistefrequen-
tie staan en stond al klaar bij de
eerstepaal om droogviade grond
raak tekoppen. Larssonen Men-
zo werden oprij geklopt: 1-0.

Na dat doelpunt was het ge-
beurd met het voetbal voor Me-
chelen. De ploeg deed.aan klok-
kijken en kreeg moment meer
vat op het spel. Uit angst liep ie-
dereenterugenvergat teprofite-
ren van dieene vrije man diehet
meer moest hebben. Doordat li-
bero Clijsters ver achter zijn de-
fensie bleef, was ook deklans op
eentweede vrijgelatenaanspeel-
punt weg. Ajax, met Scholten en
Winter in de hoofdrollen en met
Bergkamp als vervanger voor
Van 't Schip, drukte Mechelen
metzijn tienen indeverdediging
waaruit door vermoeidheid zelfs
geen counters meer waren te
plaatsen.

SERIEKANSEN
In de67e minuutvieldeeerste

uit een serie van drie Amster-
damsekansen. Bergkampkon de
bal in het strafschopgebied aan-
nemen enkwam vrij voor Preud-
'homme. Detrekbal naar deaan-
stormende aanvallerswerd weg-
gewerkt. Drie minuten later
kwam Larsson door het midden
opstormen. Bosman, in zijn
laatste wedstrijd voor Ajax,
kreeg de bal door de luchtaange-
speeld. De hardwerkende spits
volleerde, maarkreeg debal niet
voldoende naar de hoek. De
reflex van Preud'homme bleek
voldoende. Vijfminutenvoor het
einde kwam Wouters aan de
rechterkant door.Devoorzet was
perfect gesneden. Winters kopte
net langs de verkeerde kant van
de paal.

Aanvoerder Clijsters mocht
even later deEuropa Cup II hef-
fen.Koeman en De Mos, diever-
baasde met twee obscene geba-
ren naar het Ajax-kamp, om-
helsden elkaar en op de tribune
was er slechts verbazing dat datvoltallige Mechelen tien
Amsterdammers nietvan de mat
had kunnen spelen. De numerie-ke situatie leek eerder an-
dersom.

"Maar eerlijk is eerlijk",
concludeerde bondscoach Rinus
Michels zo onpartijdig mogelijk.
"Dit Ajax had ook niet kwaliteit
voldoende op de zaak af te ma-
ken. Uit zon overwicht als in de
tweede helft had toch gescoord
moeten worden. Punt uit.

Geen Uefa-voetbal voor Feijenoord

Na-competitie gaat
Zaterdag van start, ÖEN HAAG — De neder-
ig van Ajax tegen KV Me-j^elen(0-1) heeft voor Feije-J°ord verstrekkende ge-
v°lgen.
l L)e Rotterdammers zullen in, et volgende seizoen verstokenbuJven van inkomsten uit het

bekervoetbal. Door het.erlies van Ajax mistFeijenoord
? na-competitie, waarin een

r'aats inhet Uefa-bekertoernooiLe verdienen valt. De laatsteJjei\ dat Feijenoord niet deel-lBlll aaneenvan deEuropese be-■ ertoernooien, dateertvan tien
\cj*geleden,inhetseizoen 1977/

Uj^jax heeft door zijn tweede
ji<?ats in de competitie achter
Ij*" recht op deelneming aan
jp' Uefa-bekertoernooi. Roda
de IC.°m* u^ m e**oerno°ivoor
l bekerwinnaars en PSV bij de
j^dskampioenen. Om de twee-t* Uefa-ticket spelen FC Twen-
Ên t 'FC Groningen en Wil'

een na-competitie.**et speelplan van deze na-f^Petitieis:VVV-Willem 11, Gronin-f~n-Twente
./mei: Twente - WV,Willem II
2nr°rüngen
£mei; Groningen-WV, Twen-
-2^' Willem H

mei; WV - Groningen, Wil-g^n-Twenteo mej. vw . Gronin-gs WillemII; X^ei:Willem II -WV, Twente

2 juni: Eventuele beslissings-
wedstrijden.

NEW YORK — De uitslagen
van de woensdag en donderdag
voor de MajorLeague gespeelde
baseball- wedstrijden zijn:

WOENSDAG
NationalLeague:
Chicago Cubs-SanDiego Padres
1-0 (10 innings), Atlanta Braves- Montreal Expos 3-2,Pittsburgh
Pirates-LosAngeles Dodgers 2-
-1 (11 innings), Philadelphia
Phillies -CincinnatiReds 4-3(11
innings),New VorkMets- Hous-
ton Astros 9-8 (10 innings), San
Francisco Giants - Saint Louis
Cardinals 5-4.
AmericanLeague:
Detroit Tigers - Oakland Athle-
tics 8-4, New York Yankees -
ChicagoWhiteSox 12-2, Toronto
Blue Jays- SeattleMariners 9-3,
Minnesota Twins - Milwaukee
Brewers 2-1, Texas Rangers -Baltimore Orioles 8-0, Cleve-
landIndians - California Angels
4-3 (13 innings).

DONDERDAG
National League:
Saint Louis Cardinals - San
Francisco Giants 13-12,Chicago
Cubs - San Diego Padres 2-1,
PittsburghPirates-Los Angeles
Dodgers 7-4.
American League:
Toronto Blue Jays - Seattle Ma-
riners 8-2, Cleveland Indians -Milwaukee Brewers 3-1, Texas
Ranpers - Baltimore Orioles 2-1.

... EMMERS: stuwende kracht
achter scorende spits Den Boer,
werd door Blind onderuit ge-
haald, waardoor Ajax reeds na
een 15 minuten voetbal met tien
man verder moest en datknap
deed maar echter niet tot scoren

kwam ...

KLASSE APART
Fria is eenklasse apart in de

Liga Pariba. De ploeg is tot nu
toe nog niet verslagen. Ook Fort
Nassau kon op het werpen van
Jerrol Jansen geen echt vat krij-
gen. Lester Victoria voorkwam
met zijnenige honkslag datJan-
sen een perfecte wedstrijd gooi-
de. Het foutloos spelende Fria
won met 8-0 en had daarvoor
slechts zes hits nodig. De rest
werd door de Fort Nassau-
verdediging voor ze gedaan.
Maar liefst zevenkeer greep het
veld van derestaurant-ploeg
mis. BertainRamos werd verlie-
zende werper.

Ook de leider in deLigaPabao,
Marchena Hardware,boekte een
shut out-winst. Toch maakte de
leider geenechte indruktegen de

zwaktsteploeg uitdeLittle Lea-
gue. Vijf keer werd door beide
ploegen misgegrepen. Winnen-
de werper Carl Jur moest vijf
honkslagen toestaan aan de an-
ders toch niet zo slagvaardige
ploeg van Aegon. Op basis van
hun eigen elfhits wisten de
Hardware-boys een 9-0 overwin-
ning te boeken.

Uitslagen uit
eerste divisie
DEN HAAG — Op donder-

dag, Hemelvaartsdag zijn
voor de competitie van de
eerste divisiewedstrijden ge-
speeld.

De uitslagen van deze wed-
strijden zijn:

Graafschap - Excelsior: 1-2;
Eindhoven -Heerenveen: 2-0;
Heracles - SVV: 2-1; MW -
Vitesse: l-2;Emmen-RBC: 1-
-1; NAC - Veendam: 1-1; Wa-
geningen -Telstar: 3-2; NEC -
GAEagles: 1-0.

Dinsdag werd Cambuur -
RKC algespeeld.Deze laatste
competitie- wedstrijd voor de
kampioen van de eerste divi-
sie eindigde in een 1-1 ge-
lijkspel. Hierdoor nam RKC
afscheid van deeerste divisie
met 31 overwinningen, 3 ge-
lijke spelenen 2verliespartij-
en. Het doelsaldovan de club
is 104voor en 30tegen. Scha-
pendonk maakte het laatste
eerste divisie-doelpunt voor
RKC. In dit duel liep Van de
Wiel tegen een gele kaart op.

Derde ronde jeugdbaseball-competitie gestart

Alle winstpartijen in Little
League werden shut-outs
. WILLEMSTAD-In dejeugd baseball- competitie
van de Curacao LittleLeague
zijn zowel in deLittle League
als in de Senior League geen
verrassingen gevallen.De lei-ders wonnen. Opvallend waswel dat alle winstpartijen inde Little League shut out-
overwinningen waren. De
grootste kwam op naam van
A.8.N., dat met 12-0 Hertz
naar de laatste plaats ver-
wees.

In de SeniorLeague klom
Kodak dooreen overwinning
op Mas Productions naar een
gedeelde derdeplaats. Leider
Zwitsal profiteerde gretig
van de grote hoeveelheid fou-
ten van Libby's en scoorde er
lustig op los: 13-1.

In deLittle League zijn in het
afgelopen weekeinde drie wed-
strijden gespeeld. Ervielen geen
verrassingen te noteren. Wel
drie shut out-zeges.

De grootste-kwam op naam
van A.8.N.-werper Arthur Pau-
la. Hij stond Hertz slechts vier
hits toe en won met 12-0. Hij gaf
zijn shut-out extra glans door
zelf een homerun te slaan. Het
was deenige in dezeLeague. An-
gelo Evertsz vestigde de aan-
dacht op zich doorzijn vier slag-
beurten succesvol af te ronden
met een honkslag. Charlton
Braafhart werd het verlies toe-
geschreven als werper. Zijn veld
liet hem vier keer in de steek.
Door dezenederlaagzakteHertz
naar de laatste plaats in de Liga
Pariba.

SeniorLeague
In deLiga Pariba van de Seni-

or League staatKodak na de 8-7
winst op Mas Productions gelijk
met hen op de derde plaats. In
een wedstrijd met een vreemd
score-verloop sloeg dewinnende
ploeg slechts drie hits. Anthony
Leonora sloeg twee van diedrie
hits, waarvan er een over dere-
clamebordenbuiten hetveldver-
dween. De andere Kodak-hit
kwam op naam van Eric Floren-
tine.

Keivin Winklaar, als winnen-
depitcher, zal wel verbaasd zijn
geweest over de afloop van de
wedstrijd. Zijn ploeg liet hem
maar liefst vijfkeer flink in de
steeken de tegenpartij sloeg zes
keer raak, waarvan een van de
twee hits van JurgenRoyer ook
over de reclameborden ver-
dween. Heinrich Gressman
kreeg de verloren partij achter
zijn naam.

Zwitsal, ongeslagen leider in
deLigaPabao, won met 13-1van
Libby's. Op basis van elf eigen
hits en de negenfouten vanLib-
by's kwam deze overwinning tot
stand. Robertson Josefa, als lei-
dervandeverdedigingop deheu-
velvoorZwitsal,was aanvallend
ook het best. Drie van zijn vier
slagbeurten werden in een
honkslag omgezet. Samuel Car-
nettewerd verliezende werper.

STANDEN
De standen in beide leagues

zijn na de eerste serie wedstrij-
den voor de derde competitie-
ronde alsvolgt:

LITTLELEAGUE
Liga Pariba:

Fria 110
Pinocchio 7 3
A.B.N. 65
Fort Nassau 4 7
C.W.P. 2 8
Hertz 29

Liga Pabao
Marchena Hardware 110
Amalie 8 2
Libby's 64
Coca Cola 3 7
Cindu 3 7
Aegon 011

SENIOR LEAGUE
Liga Pariba

Muebles Kennedy 91
A.B.N. 83
Kodak 65
MasProductions 6 5
PetCare 3 8
Kodela 011

Liga Pabao
Zwitsal 110
Marchena Hardware 9 2
MaltaAmstel 64
Libby's 38
Cindu 2 8
Ennia Caribe 1 10

TE VEELFOUTEN
Marchena Hardware blijft Zwit-
sal goed volgen. Het onderaah-
staandeEnnia Caribe werd met
8-3 verslagen. Brian Kook werd
de winnende werper, maar zijn
collega op de heuvel voor Ennia
stond deHardware-ploegeen hit
minder (7) toe. Ennia maakte

echter te veel fouten (6) om ook
maar enige aanspraak op de
overwinningtekunnen maken.

A.B.N, en Pet Care werd een
echt pitchersduel. Zowel Michel
Paula (A) als Giovertino Isebia
(PC) waren oppermachtig op de
heuvel. Pet Care sloeg vijfkeer
raak. A.B.N. een keer meer. De
vier veldfouten vanPet Care te-
gen de ene misser bij de bank-
ploeg gaven uiteindelijk de
doorslag. Zowel Lenox Lard
(ABN) als Robert Willems (PC)
rondden huntweeslagbeurten af
met een honkslag. A.B.N. bleef
in hetgoede spoorvan leiderMu-
eblesKennedy metdeze5-4over-
winning.

Talent scoort twee doelpunten
Robert Trinidad beslist
over lot van Victory Boys
WILLEMSTAD — Jong

Holland/Kodela hoefde
woensdagavond collectief
niettot indrukwekkend voet-
bal te komen omzich van zijn
tegenstander, Victory Boys/
Citco, te ontdoen en zijn
eerste competitiezege binnen
te halen. Het uitzonderlijke
talent van één speler, Robert
Trinidad, bleek de beslissen-
defactor in dewedstrijd. Met
schitterende, individuele ac-
ties droegTrinidad zorg voor
twee doelpunten en zodoende
dus ook voor de eerste twee
winstpunten van zijnploeg in
het seizoen.

Over het geheelgenomen was
het vertoonde spel aan beide
kanten van middelmatig ni-
veau. De strijd werd grotendeels
op het middenveld gestreden
met zeer sporadische uitbraken.
JongHolland legdehetaccent op
de verdediging met een dubbele
zöneverdediging en een uitge-
dunde aanvalslinie terwijl Vic-
tory Boys voornamelijk in de
breedte speelde.

Het door coach Ibi Jansenvan
Jong. Holland gekozen concept

bleek bijzonder effectief tegen
Victory Boys. Aangezien demid-
denlinie hetaccent legdeop haar
defensievetaaken als vooruitge-
schoventweede verdedigings- li-
nie functioneerde kon Victory
Boys op een veilige afstand van
het doel worden gehouden. Het
korte combinatiespel in de
breedte van de Sta. Rosa-ploeg
was misschien wel mooi om te
zien maar verre van productief

3uareële doelkansendie hetzich
aarmee wist te scheppen. Jong

Holland kreeg telkens ruim de
gelegenheid om zich in zijn ver-
dedigings- linies te hergroepe-
ren waardoor Victory Boys met
zijn doorzichtige slep geen enke-
le kans maakte.

TALENT
Aanvallend speelde JongHol-

land echter evenmin indru-
kwekkend. Men kwam ook
slechtssporadisch aan een goede
doelkans toe maar dankzij het
buitengewone talent van Trini-
dad had men hieraan voldoende
om dewinst te grijpen. Trinidad,
die reeds in de eerste wedstrijd
van Jong Holland niette-
genstaandede 0-1 nederlaag die

toen tegen Undeba werd gele-
den, bewezen had een belofte
voor de toekomst in te houden,
bevestigde ditreeds in het twee-
deoptreden van zynploeg.

Hij schoot JongHolland in de
21steminuutvan deeerste helft
naar een voorsprong en maakte
in de35steminuutvan detweede
helft de stand voorzijn ploeg uit-
zichtrijker met een tweede tref-
fer. Vooral het tweede doelpunt
was een juweeltjevanconditie en
technisch kunnen. Trinidad
omspeelde op de rechterflank
verdediger Axon Giel en be-
kroonde zijn doorbraak met een
effectvol schotdat doelman Wal-
di Graanoogstkansloos liet.

Vlak voor heteind werden bei-
de ploegen tot tientallen terug-
gebrachttoenarbiterWeertrood
trok voor zowel Raymond Lucas
als Axon Giel die met elkaar op
de vuist wilden gaan.

Zowel JongHolland als Victo-
ry Boys hebbenthanséén gewon-
nen en één verloren wedstrijd.
Jong Hollandverloor zoalsreeds
vermeldvanUndebaterwijl Vic-
tory Boys eerder met 2-1 van Si-
thoc won.

Toegangskaarten alspakket voordeliger
Extra premie voor best
presterende ploeg tegen RKC

WILLEMSTAD — Vana-
vond om 19.15 uur arriveert
dekampioen van deeerste di-
visie van hetbetaald voetbal
in Nederland, RKC, op Cu-
racao.

De ploeg, die wordt onderge-
bracht inhetPrincess Beach Ho-
tel en Casino, speelt op Curacao
vier wedstrijden tegen ploegen
van deFerderashon FutbolKör-
sou en een wedstrijd tegen een
ploeg, die is samengesteld uit Ie-

den van de Nederlandse
Krijgsmacht, die op de Marine-
basisParera zijn gelegerd.

De vier ploegen uit de eerste
divisievan deFFKverdienen elk
een bedrag van duizend gulden
voor hun wedstrijd tegen RKC.
Dit bedrag wordt deorganisator
van dit evenement, Pro Sport
Antillen, verdubbeld voor de
ploeg dietegen de nieuwe eredi-
visieploeg de beste prestatie le-
vert.

Dekaarten voor dezevierwed-
strijden zijn optweeëerlei ma-
nieren tekoop. Als men allevier
de wedstrijden wil gaan zien, be-
taalt men fl 25,-. Koopt men per
wedstrijd een toegangskaartje
dan betaalt men voor elke wed-
strijd een bedrag van fl 7,50.

De kaarten zijn verkrijgbaar
bij de Van Dorp-Eddine zaken,
Boekhandel Salas,LaPaix, Café
Het Anker, Toko Zuikertuintje,
Salas Sport Shop, Marinebasis
Parera, Marinierskazerne Suffi-
sant,het SUBT-stadionenRadio
Hoyer tijdens dekantooruren.

Ook bij het bureau van Pro
SportAntillen, aan deAbraham
deVeerstraat 4,kunnen, tijdens
dekantooruren, dekaarten wor-
dengekocht.

Hetprogramma is als volgt: 16
mei tegen SUBT, 19 mei tegen
JongHolland, 21 mei tegen Un-
deba en op 24 meitegen Victory
Boys. De wedstrijden worden in
het Antoine Maduro-stadion te
Kintjan gespeeld en vangen alle
om 20.00uur aan.

SPORTAGENDAMALTA AMSTEL

BILJARTEN

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

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

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

VOETBAL
(Federaahon Futból Kpfisou)
18.30 uur(eerste divisie) Indekor vs Vesta;
20.30 uur (eredivisie) De Koning vs Sithoc -Sentro DeportivoKörsou.

(Club UnionBoneriano)
19.00-19.30 uuroff. opening;
19.30-22.30uurBaracudavs CUB(winnaar
A);
23.00-02.30uur sel.Bonaire vssel. Curagao
(winnaar B)- Club Union Boneriano, Mara-
caiboweg 19.

ZATERDAG
BASEBALL
(Little League)
10.00uur Libby's vs Cindu;
12.00uur Amalievs Coca Cola;
14.00uurFort Nassau vs CWP;
16.00 uurPinocchiovs Fria - CuragaoLittle
LeagueBallparkte Suffisant.
(Senior League)
10.00uur Mas Productions vs Pet Care;
12.00uurKodak vs MueblesKennedy;
14.00uur Marchena vs Libby's;
16.00uurABNvsKodela -Don NichoHurta-
doBallpark (naast Holiday Beach).

. ATLETIEL
(Curacaosche AtletiekBond)
14.30-17.15 uur baanwedstrijden - Suffi-
santstadion.

BILJARTEN
(CUB)
11.00-14.30 uur verliezerAvs verliezer B;
15.00-19.30 uur winnaar A vs winnaarB -Club Union Boneriano, Maracaiboweg 19.

*****
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LONDEN — De Britse politicus
Steel staptna 12jaaropalsleidervan
de kleine Liberale partij. Hij staat
nietop dekandidaten- lijstvoor de in
juni te houden verkiezing voor het
bestuurvan de nieuwe sociale en li-
berale partij SLD.

SOD van politie

Groot aantal zaken opgelost
WILLEMSTAD-De Speci-

ale Opsporings Dienst, SOD,
die vanaf 22april 'assistentie'
heeft verleend aan de politic
op Sint Maarten, heeft een
groot aantal zaken behan-
deld.De SOD reisde metveer-
tien politie- agenten, één in-
specteur en één onder- in-
specteurvan politie plus twee

hoofdagenten naar het Bo-
venwindse eiland.

De gegevens geldentot en met
8 mei. Er werdenelf aanhoudin-
gen verricht in verband met de
handel in verdovende middelen.
Er vonden veertien onderzoeken
in verband met de handel in ver-
dovende middelen plaats. Twee
personen werden aangehouden
wegens vermogens- delicten. De
diefstallen en inbraken werden
onderzocht.
Een persoon werd gearresteerd
terzake overtredingvan de lote-
rij- verordening, terwijl er twee
onderzoeken werden verricht.
Tijdens 29 onderzoeken naar
personen die illegaal op het ei-
land verbleven, zijn 253 mensen
aangehouden. Zij werden het ei-
land afgezet.

Vijf personen werden aange-
houdenomdatzij devuurwapen-
wet hadden overtreden.

’Partij-politiekvanNavarro’

ABVO veroordeelt
douane-benoemingen

WILLEMSTAD — De vak-
bond van overheids- perso-
neel, ABVO, veroordeelt de
benoeming van 52 ambtena-
ren bij de douanedienst door
de aftredende minister van
Financiën, Leslie Navarro.
De ABVO is van mening dat
deze plaatsen doormiddel
van een open sollicitatie- pro-
cedureopgevuld hadden
moeten worden.

De vakbond stelt in een brief,
dat de minister deze maatregel
verdedigt, door te suggereren,
datdeABVOhiervóór is. Hetbe-
leid vanministerNavarro isvol-
gens de vakbond in de praktijk
vaak gebaseerd op politieke be-
scherming en verkeerde infor-
matie. De ABVO herinnert bij-
voorbeeld aan de eerste week
van juli 1986. In die tijd trofhet
Antilliaanse parlement voorbe-
reidingen voor een wet die dras-
tische veranderingen zou bren-
gen in de levens- en werk-
omstandigheden van alle
werknemers van het overheids-
apparaat. Minister Navarro
heeft door het Antilliaanse par-
lement verkeerde inlichtingen
te geven, geprobeerd te doen
voorkomen alsof de ABVO ak-
koord zou gaanmet demaatrege-
len die deregering ging nemen
tegen dewerknemers in deover-
heids-sector. DeABVOkeurt de-
ze handelwijze van de minister
af.

Minister Navarro publiceert
debriefniet, dieABVÓ gestuurd

heeftover de situatiebij de doulj
ne. Bovendien stelt de ministi
datde ABVOzelfheeft aanbevl
len om nieuwe mensen in dien!
te nemen. Inderdaad heeft <jl
ABVO ervoor gepleit om me4
mensen bij de douanedienst f
zoeken methetoog opdenegatil
ve situatie, waarin hetkorps of1
korte termijn zal komen te vel
keren. De ABVO refereert aal
pagina 14 van de nota van o*
vakbond over depersoneelsstop
waarin de bond alleen voor glfl
specialiseerd werk ontheffiflj
heeft aangeraden.

Volgens de vakbond is de fflj
nister op de hoogte van het fej
datde overheid allevacatures w
de overheid op zodanige wij^
moet publiceren, dat capabel*
mensen kunnen sollicitereß'
Blijkbaar past ditniet in het b*
leid van minister Navarro, da'
volgens devakbond gebaseerde
oppartij- politieken misleiding
DeABVOpleitervoordaterwe*
tenkomen diepolitici, diepart»
politiek boven het algemeen b»
langzetten, aan banden leggett

Processie in verband
met Mariajaar

WILLEMSTAD — Op zater-
dag 14 mei zal in destraten van
noord- Otrobanda om zeven uur
's avonds de vijfde processie ge-
houden worden in hetkader van
devieringvan herMariajaar. De
parochieraden van Sta Ana en
Sta Famia zullen een stoet sa-
menstellen diezich bij het beeld
van deH. Maagd aan de Lange-
straat zal verzamelen. Vandaar
zal deprocessie zich al zingend
en biddend begeven door de
IJzerstraat, Emmastraat,Ferdi-
nandstraat, Willemstraat, de
Hoogstraat oversteken de Cor-
nelis Dirksweg in tot dehoekCu-
ra^aostraat -Cornelis Dirksweg.

Expositie Totolika
WILLEMSTAD- Op zondag

15meiopentmevrouw J.Romer-
de Vreese een expositie van
schilderijen en andere creatieve
werken van leerlingen van
Z.M.L.K.- scholen. De expositie
iseen onderdeelvan dederdelus-
trumviering van de oudercom-
missie van deverenigingTotoli-
ka. Tot en met 20 meizal deze e-
positie duren diezondag morgen
om elfuur wordt geopend in het
gebouw van Centro Cultural
Corsou aan deKoninginnelaan.

’Fundroising Dinner’
van Cadmu

WILLEMSTAD — Op zatef
dag 4 juniwordt in het Curaca*
Caribbean Hotel defundraising'
dinner van Cadmu gehouden
Het dinner dateerst op 4 maaT"
zouplaatsvinden isnaar dezeda'
turn verschoven. De toegangS'
prijs voor het dinnerzal 100gw
den per persoon zijn en de aaH'
vangstijd ishalfnegen 's avonds
DrE. Tromp,waarnemend direC'
teur van deCentraleBank zal op
die avond een toespraak houdefl
over desociaal- economischeonfr
wikkeling van de Nederlands
Antillen en eenvergelijking va*
deze ontwikkeling ten opzicht*
van deoverige landeninhet Ca'
ribisch gebied. Voor meer infof'
matie omtrent dit 'fundraisinl.
Dinner' kan men bellen me^
370644ofmet 76300(tst 17).

Informatieavond over
Aids-boekje voor
schooljeugd

WILLEMSTAD — Op vrijdag
20 mei houdt de K.I.S.E. cc»
voorlichtings- avond voor de ou-
dersvan schoolgaandekindere»
De informatie-avond betreft df
werkzaamheden van decommiS'
sic,K.1.5.E., ten aanzienvan eeO
leerlingen- boekje en een docefl'
ten- handleiding, waarin voor
lichting op het gebied van AID'
en andere geslachts- ziekteP
wordt gegeven. Op deze avon»
zal de commissie, de ouders te-
vens op de hpogte stellen vaP
haar plannen. De avond begin*
omzeven uur 's avondsin de zaB"
van Fekoskan.

BEKENDMAKING
Als gevolgvan verhogingenvan prijzen vanbrandstof t.b.v.
deproduktie van watei, die in de maand april 1988 hebben
plaatsgevonden, wordt debrandstoftoeslag van waterper 1
mei 1988 met ’.0.05 per m3verhoogd.

|@ïKODELA______S

tjj EILANDGEBIED CURACAO

Zoals aangekondigd, zal er elke week een publicatie
verschijnen van arbeidsplaatsen, waarvoor een ver-
zoek is ingediend, ter verstrekking van een werk-
vergunning aan een niet Antilliaan.
Het gaat om de volgende arbeidsplaatsen:
— Systeem analist;
— Marmer- en grafiek specialist;
-Kok;
— Chefkok;
— Ergotherapeute;
— Assistent accountant (hotel);
— Chef werkplaats (aannemersbedrijf);
— Rietenvlechten;
— Bejaardenverzorgster;
— Onderhouds monteur kranen;
— Groepsleidster;
— Chef monteur plafondsysteem;
— Opzichter schildersbedrijf;
— Landbouwer;
— Kraandrijver;
— Brander;
— Banketbakker;
— Onderhoudsmonteur machines;
— Lasser;
— Gloeispecialist;
— Brouwmeester;
— Verpleegkundige;
— Ijzerwerker / Brander / Lasser;
— Inwonende dienstbode;
— Paardenverzorger;
— Accountant;
— Hoofd machine constructiewerkplaats;
— Onderwijzeres blinden instituut;
— Hoofd asfaltinstallatie;
— Venter ijs- en melk;
— Magazijnmeester;
Indien u zich geschikt acht voor één van deze
functies, gelieve zich persoordijk bij de Dienst
voor Arbeidszorg, Sektie Arbeidsbemiddeling,
Penstraat 32 te melden of via telefoon 613022
toestel 45 of 614424 te bellen.
Afd. P.R.

AMIGOE

Communie-feest op Curaçao

WILLEMSTAD -Duizenden
kinderen hebben gisteren hun
Eerste Heilige Communie ge-
daan. Nog steeds is het traditiedat de kinderen in nieuwe kle-
dingworden gestoken. Ookgiste-
ren bleek weer welk een creativi-
teiteraan de dagwerdgelegd. De
kinderen waren inzeerfraaie cos -tuums en jurkjesgestoken.

HET CENTRAAL BUREAU VOOR DE
STATISTIEK MET BUDGETONDERZOEK

BUDGETONDERZOEK
Eén van detaken van het Centraal Bureau voor de Statistiek is het meten van de
ontwikkelingvan de kosten van levensonderhoud.
Daartoe start het CBS in juni met een budgetonderzoek.
Hoofddoel van ditprojekt is om gegevens te verzamelen over het konsumptiepa-
troon van de bevolking dat als basis dient voor de berekening van het
konsumptieprijsindexcijfer.

Ten behoevevan ditonderzoek verzoekt het Centraal Bureau voor de Statistiek de
medewerkingvan huishoudens om gedurendeeenbepaalde periode hun uitgaven
bij te houden.

Degelijk gelegitimeerdeenquetrices zullen dehuishoudens benaderen om nadere
informatie te verschaffen over ditonderzoek.

Het CBS vraagt vriendelijk aan alle huishoudens die benaderd worden om hun
waardevolle medewerking te verlenen aan dit onderzoek.
Alle gegevens dietoevertrouwd worden aan het CBS blijven strikt geheim.

DOOR GOED MEE TE WERKEN WERKT U MEE AAN UW EIGEN VOORUITGANG
EN DIE VAN UW LAND.

EEN LAND ZONDER GEGEVENS IS EEN LAND ZONDER TOEKOMST.
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FORMIKA2O% HARDBOARD 8,-
PLYWOOD MULTIPLEX
18mm-l2mm-6mm-4mm Ifimm- 19mm
WAFER BOARD (chip board) is,- 10mm Izmm

I PALU»*II ~ tur midi tur largura |

W\\ **^^B .Hl _B

wl | 1 11^^^ Ijl
TRIPLEX WASBAKKEN nn 0/
SsmcÖls% labaplatos ÜJ /o
PA MURAYA porta pa pafo i paden dikas
SOFTBOARD 17.- GROOVE PINE 25.-
CAMBARA, for di Brazil, palu duru BETONPLEX
pa traha kozijn, porta i bentana PEGO....SEMENT BLANKU.,..
Tamb» dl CAMBARA....HOLLE LIJST pa Tur soriodiFEßF(Pa paden i pafo di kas, pabotoetc
plafond I PLINT pa vloer! e,c-e,c >

BOUWMATERIALEN JONGBLOED N.V.
Kaya Terpsichore 11 - Tel. 79276 - 78309



Biedt ruimte voorparticulier initiatief
Landsverordening arbeidsbemiddeling

in laatste fase
WILLEMSTAD —"Hetc«ntraal arbeidsadvies- bv-

J*au functioneertreeds meer
'an tien jarenniet.Het zijn de

arbeids- bu-
|.eau's die arbeidsbemidde-

uitoefenen. Zij bestrijken
slechtseen deelvan de

Verschillen-
***>veelal hoog gekwalificeer-
ji* beroepsgroepen worden■Jjans nietdoor de arbeidsbu-

bereikt. Hier lijkt dan
j!0k een bemiddelingstaak

te zijn voor hetParticulier, commercieel mi
Dat zegt deregering

rfer de beslissing om de hui-
?}ge landsverordening ar-
Jjtedsbemiddelingzodanig te

dat dit ook door
Particulieren gedaan kanborden.

De Amigoe berichtte al eerder
*er deze plannen van derege-
ï^g die mede door de polemiek
le vorig jaarontstond tussen de
"Jtticuliere instelling Vacatu-
?°ank en de eilandelijke dienst

in een stroom-
*rsnelling kwamen. De con-

rPt- landsverordening is naar
*t juridischedepartement ge-
leurd voor verdere afhande-

i Het huidige stelsel van ar-
waarbij de— vanuit de overheid

Arbeidsbemiddeling een mo-

nopolistische positie heeft, vol-
doet volgens de regering niet
langer aan de eisen van de ar-
beidsmarkt. "Deze is immers in
delaatste jarenmeer heterogeen
geworden." Bovendien meent de
regering dater een zekere mobi-
liteit van de beroeps- bevolking
nodig is, vanwege verschuivin-
gen in het patroon van de
werkgelegenheid. Indien de be-
roepsbevolking mobieler is, kan
de behoefte aan nieuwe, meer
flexibele arbeidspatronen eer-
dervervuld worden.

Het nieuwe stelsel moet bo-
vendien mogelijkheid geven tot
scholing en het opdoen van wer-
kervaring. Vooral aan werklo-
zenkan dat nieuwe mogelijkhe-
denbieden. Om aan die wensen
te voldoen, kan het huidige wet-
telijke kader niet gehandhaafd
blijvenen is erruimte voorparti-
culier, commercieel initiatief.
De concept- landsverordening
reguleert die particuliere ar-
beidsbemiddelingmiddels een
stelsel van vergunningen aldan
niet tegen betaling.

Het arbeidsbureau van over-
heidswegeblijftbestaan met een
"zeerbelangrijke taak", aldus de
regering, "omdat dit de enige
overheidsinstantiezal zijnwaar-
toe werkzoekenden zichkunnen
richten voor hetzij directe ar-
beidsbemiddeling naar vaste of
flexibele banen, hetzij bemidde;

ling naar scholings- en werkei -
varings- plaatsen. Particulier
initiatiefophet gebiedvan dear-
beidsbemiddeling kan op de
openbare arbeidsbemiddeling
aanvullen, hetgeen naar ver-
wachting neer zal komen op
dienstverlening met betrekking
totflexibele banen en^offuncties
waarvoor het aanbod schaars is.

Verpleegdag-viering
WILLEMSTAD — Vandaag

wordt de verpleeg- dag gevierd.
In de Willemstad- room van het
Curagao Caribbean Hotel zal
vanavond in datkader een bij-
eenkomst gehouden worden al-
waar de toneelgroep van de ver-
pleegvereniging, onder leiding
van Bety Doran, en de muziek-
formatie 'Brotherhood of man'
voor een feestelijk karakter zul-len zorgen. Voor meer informa-
tie kan men terecht bij Marcel
Pinedo, Adele Oster of ErselineMauricio.

Ingezonden

Geen definitieve
verkoop joodse

documenten
IN TEGENSTELLING TOT

wat indeAmigoe van 11 meiover
ditonderwerp uitAmsterdam is
bericht, heeft er bij de veiling
van 11 mei bij Christie's in
Amsterdam geen definitieve
verkoop plaats gevonden. Im-
mers, Christie's heeft de docu-
menten op de veiling gebracht
onder devolgende voorwaarden:
(Hier volgt de letterlijke tekst
van de veiling- voorwaarden).

"Op dein onderstaandekavels
opgenomen goederen is beslag
gelegd door een beslag- legger
die stelt eigenaar van de goede-
ren te zijn. Verkoop van dezeka-
vels vindt plaats onder deopschortende voorwaarde dat
bedoeld beslag zal zijn opgehe-
ven, vervallen of door derechter
nietvan waarde verklaard.Er is
geen zekerheid dat bedoeldbeslag zal worden opgehe-
ven, vervallen of niet van
waarde verklaard, (vetdruk
van ons). Wanneer bedoeld be-
slag zal zijn opgeheven, verval-
lenofnietvanwaardeverklaard,
zal Christie's de koper van deze
kavels daarvan opdehoogtestel-
len. In zoverre in afwijking van
de veiling- voorwaarden dient
het terzake van dezekavels ver-
schuldigdetezijn betaald en die-
nen dezekavels voor rekening
van dekoper tezijnafgehaald ui-
terlijkvijfdagen na een dergelij-
ke kennisgeving, (de nummers
van dekavels volgen hierna)".

Totzover dedoorChristie's ge-
distribueerde veiling- voor-
waarden.

Het beslag dat de joodse ge-
meente Mikve Israel-Ernanuel
(van Curagao) op deze documen-
ten heeft laten leggen, is dus on-
verminderd van kracht en de
goederenberusten nog steedsbij
Christie's wachtende op een be-
slissing van derechter.

Het bestuur van de gemeente
Mikve Israel-Emanuel zal alle
geëigende stappen blijven ne-
men om de belangen van de ge-
meente te beschermen en han-
gende derechtsgang onthoudt
zich van verder commentaar.

Namens het Bestuur
MIKVEISRAEL-EMANUEL

Rene D.L. Maduro
voorzitter

ANDERE PRODUKTEN NatuvitKruiden & Honing
UIT DE NATUVIT-SERIE. siropen. Voor verlichting van de— luchtwegen.
Natuvit Knoflook capsules. NatuvitKruiden & Honing
Vx)r versterking van het hele bonbons. Vooreen zachtekeel
organisme. en'nfrisse adem.
Natuvit Tarwekiemoliecapsules. NatuvitLadyCare.Vitaminen
Voor meer energie. en mineralenvoor vrouwen in
NatuvitLecithine capsules. elke levensfase.
Voorn sterk zenuwgestel. rV^r~vir~iirMTVT~b7-5*
Natuvit Jeneverbesoliecapsules. ;if' 1 | 1/1Voor hetbehoud van 'n goede ' m JJT^xJ UJ'J
vochtbalans. Tf \\J{'[ h[ i.*; MFJHODt.
NatuvitBiergist tabletten.
V<K>rngave „.>.:»,.,"*"..».». ...ni

.>\ll_*i_ê'-""'""'""' iül!ssss■■

Verkrijgbaar bij Uw: Botica of Supermarketm AgentDistributeur:
Sanitas Curacao N.V.
P.O. Box 3265
Tel.: 79047
Co distributeur:
ManriqueCapriles &Sons
Tel.: 611857

_m______-_------------_-------------^----_-------__-----m____---__-m

GOLDENDRIVE-IN
presenteert

vrijdag, zaterdag om 9 uur
en 12uur 's nachts. Zondag om 9 uur
"THE LAST EMPEROR"

-.^^^^^^^^^-.^__«3^- ______' j*______ __!____. »ï?^^'fcfc".' *ti__ _j|—-

\^_______y_ji _____.fl BytEnHfl ééh

Winnaars van 9 nominatiesen 9 Oscars.
iw Entree: ’. 5.- p.p.
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WILLEMSTAD- Woensdag
vierde de Landsloterij Neder-
landse Antillen het35-jarig be-
staan. Dat gebeurde met onder-

Europe-West Indies Lines I
=S 1 General Agents

"*'ll'ir* «F FASTS» I
zeeiandiaz/n Cable: gomshep Agencies Rotterdam BY
P.O. Box: 345 Tel.: 615900 - 615260 p Q Box 23294 . 3001 KG RoUerdafT, . Te|.: 010-4360588
Curacao, NA. Tel.: 615193 F?.x 010-4361976 - Telex 26148 Fast NL

Telex.: 3305 _\__t_\__m
Fax.: 613358 WW&A division of Wethold International ■ Iff

Operating a 3-weekly Full ContainerLine and Breakbulk Service from N.W. Europe, with Rotterdam
as last loading port direct to: Curacao, Trinidad and the remaining Leeward-ZWindward Islands.
Transit: Time Rotterdam Curacao 16 days.
Only NONE CONFERENCE shipping line accepting conventional cargo and containerized cargo.

VESSEL HHBR OR BREMER I ANTWERP I FELIXSTOWE R'DAM INDUCEMENT CURACAO ARUBA PORT OF SPAIN PT LISAS

Blue Atlantic sub. Ind. 16/5 17/5 18-20 may sub. md. 6-8 June 9-10 June 13-15 June sub. Ind
LO6

B.N. Ewl 07 sub. Ind. 6/6 7/6 8-10 June sub. md. 27-29June 31-1 July 4-6 July sub. Ind.

B.N. Ewl 08 sub. md. 27/6 28/6 29/6-1/7 11-13 July 14-15 July 18-20 July sub. Ind.

Blue Atlantic Ewl. 09 18/7 19/7 20-22 July 8-10 August 11-12Aug 15-17Aug. sub. Ind.

B.N. - Ewl 10,-- 8/8 9/8 10"12 29-31 Sept. 1-2 Sept 5-7 Sept. sub.Ind.
0 ______________________________________. - 1 ______________________w_-_-n-_m _m_m_-_-mm_-----mmm______,____mmmm 1 ————_——

_________
___^-^_ ■

B.N. Ewlll 29/8 30/8 31/8 19-21 Sept 22-23 Sept 26-27 Sept
II ' ' ill 1 I

Note: 1) Above schedulecan be changed whithout any notice. Although some sparetime is reserved.
Slight changes may occureincase Bremen and Pt. Lisas plus another Inducementport(f.i. Antigua
etc), will be added to the schedule.

T" NIEUW!
I deur tot deur ZEEVRACHT

service uit Holland!

""""" AEROGARQO
AEROCARGO'S DEUR TOT DEUR SERVICE...

EEN IDEALE MANIER OM UW VRACHT
VAN EUROPA NAAR CURACAO TE VERZENDEN.

" slechts $95.- perkubieke meter/kilo.

" GRATIS transport tot aan huls in Curacao.

" GRATIS Inklaring en afhandeling.

" GRATIS opslag.

" geen minimum tarief.

" conossement slechts $12.-.

" 20 ft. container load voor $2.000.-.
Voor verdere inlichtingen:

AEROCARGO N.V. SOCANA SHIPPING
HATO AIRPORT ROTTERDAM / AMSTERDAM
Tel. 82244 / 88575 Tel. 010-4360644 / 020-860711
CtC. MIRELVA FECUNDA etc. TONY SWAGERS

THELMA PHILIPA NOL STUVEL

WyWyKlynveld Bosboom Hegener
Organisatie-adviseurs

Een van onze kliënten zoekt voor haar afdeling automatisering een

SYSTEEMBEHEERDER / PROGRAMMEUR (M/V)
Funktie-omschrijving:
Het zorgdragen voor het doeltreffend functioneren van de operationele geautomati-
seerde toepassingen op een NCR 8250 computer en een IBM S/36 computer.
In samenwerking met externe bureau's participeren in de ontwikkeling van nieuwe
informatiesystemen, alsmede het waarborgen van de continuïteit daarvan.
Taakstelling:
- Het operationeel houden van apparatuur en programmatuur.- Het zorgdragen voor up-to-date documentatie enprocedurebeschrijvingen.- Hetparticiperen in de ontwikkeling van nieuwe automatiseringstoepassingen.- Het leggen en onderhouden van goede contacten met de verschillende

gebruikers van het computersysteem.
" Het registreren en bewaken van de werking en hetgebruik van het systeem

(inclusief de bestanden) aan dehand van de vastgestelde normen.
Funktie-eisen:
- Middelbare opleiding- Minimaal 3 jaarervaring in de programmeer- (in Cobol en/ofRPG II) en

beheerwerkzaamheden.- Bij voorkeur enige administratievekennis en ervaring.- Zelfstandig en systematisch kunnen werkenen problemen analytisch
kunnen oplossen.- Bereidheid tot het doen van verdere studie en/of het volgen van cursussen.- Goede contactuele eigenschappen (zowel mondelingals schriftelijk).

Plaats in de organisatie:
Ressorteert onder de directie.
Arbeidsvoorwaarden:
De salariëring en de overige arbeidsvoorwaarden zijn afgestemd op de eisen die
worden gesteld.
Gegadigden worden verzocht schriftelijk te reflekteren.
KPMG Klynveld Bosboom Hegener
Kaya Flamboyan 5
P.O. Box 3082
Curacao

Landsloterij
35 jaar

. meer een ontvangst in hetHoli-
dayBeach Hotel. Defoto's tonen
een deel van defeestelijke bijeen-
komst enLandsloterij- directeur
H. (Beto) Thomas.
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ZOEKERTJES
DINSDAGS EN VRIJDAGS

I Pu^T**^ tot 1° woorden

F. 5,50 /£\jfJ|F Elk woord meer uÉPi)
/// ll\ UITSLUITEND U^S
’» 111 ACONTANT!

MOTORHONDA 500XL offthe
road, i.z.g.st., bj. '84, vr.-pr.
’.2.900,-. fel.: 672221.

AUTOMERK LADA 1987. Te
bevragen tel.: 612863.
PONTIAC SUNBIRD, autom.,
power steering, cassette- recor-
der 1979, ’.3.500,-. 1 eiken tafel
’.250,-. Ficusweg 23-A(Juliana-
dorp).

WEGENS OVERCOMPLEET:
diepvrieskist 220V’.400,-;
electrische schrijfmachine 220V’.250,-; koelkast, ééndeurs 110V
’.300,-; pick-up ’.50,-; tuner
’.50,-; versterker ’.50,-; casset-
te- recorder (klein mankement)
f.50,^. Tel.: 671455.

1 KLEUREN TV 19" ’.400,-; 1
eetkamerset ’.600,-; 1 tweeper-
soonsbed’.500,-; 1buffet ’.250,-.
Voor inlichtingen tel.:
626617.

TELEVISIE (SONY) ’.475,-;
wandmeubel (pallisander)
’.1.475,-; rondehoek zitkamer
ameublement (ribfluweel)
’.1.500,-; freezer (net als ijs-
kast), 114 jaaroud ’.500,-;volau-
tomatische wasmachine (Gene-
ral Electric), 2 jaar oud ’.775,-;
slaapkamer- ameublement (3-
deurskast, doublebed met wan-
dmeubel) ’.650,-; gordijnen +
rails (sala) ’.200,-; rails (kome-
dor) ’.95,-; aluminium trap
’.25,-; platenspeler ’.100,-; air-
condition I ’.300,-; aircondition
11, 1 jaaroud ’.675,-; glasservies
’.100,-; plafondfan ’.100,-. Ad-
res: Pachi JanBakhuis 91 (Oost
Jongbloed). Tel: 78332.

WANDMEUBEL (wit, 3-delig
met verlichte bar); tweeper-
soons- matras; tafelbiljart (0.75
m.bij I.36m.);ladenkastje; type-
machine Adler; boekenkast
(1.06 m.bij 2.14 m.); theeservies
(6-delig, nieuw); cassetterecor-
der(220 V); lessenaartje; diverse
lampen; boeken, w.o.kinderboe-
ken vanaf ’.1,-. Tel: 82650.

LADA 2102 1983, 15.000~km,
pas gekeurd. Tel: 80998.

1 VIDEO PANASONIC, rem.
control, z.g.a.n., ’.600,- + 1 ty-
pewriter. Inl. Cas Coraweg 115.

TRAILER VOOR sunfish. Tel:
80998.

KLM- HONDENKENNEL, ty-
peB. Tel.: 625037.

drip irrigation

óA Boosier
7»CT v-/ fcfranrqkWAtoMiKmi.

Kom eenpoesjeuitzoeken in
DIERENASIEL PARERA!

FLAT INzeer goeiebuurt, rusti-
ge omgeving, ideaal voor
echtpaar zonder kinderen, prijs
’.500,- p/m inclusief water en
gas. Inlichtingen tel.: 76183na 2
uur 's middags.

ONGEMEUBILEERD HUIS.
Kaya Arana 45, 3 slaapkamers
metairco, 2badkamers, voor- en
achterporch, huurprijs
NA/.900,- per maand, 6 maan-
denvooruitbetaling. Verder ml.
tel.: 73629.

LUXE VAKANTIE- bungalows,
fully equipped, 4-6 pers., 23 mei-
-16 juli(minimaal 14 dagen) Tel.:
615636 (na 18.00 uur).

WIJ ZOEKEN een gemeubi-
leerd of oppashuis van 23 juli-
-15 aug. v. defam. Alberten Maja
Prins en 3 grote kinderen. Con-
tact mevr. W. Flanegin. Tel.:
22283.

MARINE TANDARTS zoekt op-

Eashuis op Curagao. Laatste
elft juli,evt. gehelemaand juli.

Tel.: 47100 tst. 142, tandarts.
MSK Savaneta, Aruba.

f- v. Ladies "Nfw's Boutique "
heeft ontvangen een "
uke collectie van:

isclaibarne "

en MARIANNE |
PARIS :

■ Fort Waakzaamheid
t/J jßfi/jA Vanavond

Atouch ofromance „Romance".
~* Zaterdagavond

/ fö „The Summits"
rl&2& Mm Geen entree

_*_*___"*_*___, m n Seru di Domi
Otrabanda J<BEST RATES FROM I

EUROPE/ROTTERDAM
Please contact:

/F£ Caribbean Cargo Services N.V.
tel. : 672588/671566 fax. : 674366

OPROEPING
Openbare vergadering van
de Eilandsraad op zaterdag
14mei 1988 om09.00 uur in
de Statenzaal.

AGENDA
1. Ingekomen stukken.
2. Goedkeuring Ge-

loofsbrieven.

Willemstad, 11 mei 1988
De Voorzitter,
R.A. Casseres.

" RUM
SAN

PABLO
Heerlijk en

Gezond >

/"" i ï " " «^* TE HUUR;

19" H
" l^__ J *.:
m T.V.'s, "

9 VIDEO'S "
"pou^fcr^prüoa*

Schottegatweg Oost 36
Tel.: 79785-79787 #

\^« " m " " "_/

/ÖRfIWbJKlynveld Peat Grootens,
Accountants

Voor een van onze stafleden
vragen wij met spoed een

WOONHUIS
te huur in een goede buurt.

Aanbiedingen: Tel. 370500 of 78212

CLIMA CARS

AÜTOAIRCöSITIONING
Herst TA - Tel. 672059 Sta. Rosa '' ■_a_Ê*_*^_*é_^_***f_~^*

Finelines
Custom
Mini-Blinds
" Slim 1* aluminum slats.
" Available in 72 designer colors.. " Proven Graber quality.

" Precise control of light and view.
" Decorative energy saver
" Versatile, practical, durable.

Tijdelijk
35%

| Korting |

CTC travel]
AMSTER-

DAM

Rijnsburger autoverhuur
vanaf NAfl. 305,-perweek

Eurail-pass Isteklas
reizen, 15 dagen voor

NAfl. 544,-
-17 dagen
1.135,-

-per persoon

CTC travel

TAHURKAS
MUEBIAOF 1
NOMUEBLA

TE MUUR
GEMEUBILEERD OF
ONGEMEUBILEERD

HUIS
Adres: Beurs 3

V Tel.: 674955 J
-----_______________mm_______m__m*_»*im******-***Êt_**____*_m___________m

1 li \'/T——=\ HOODTENTS
I \WX— —\ TAPASOLO
| MARKIEZEN

Zonwering en Airconditioning — tel.: 74815
U E M United Energy Management

Centro Commercial Antilia 4

JQOOOOQOBBBai.POOOOOPOOOt.OOO 0.0 OOOOOpqoooooooq

I SPECIALE BLOEMEN WEEK-EINDE jj
o 13 en 14 mei a.s. van 9-12 en 3-6 °
° zondag 15mei van 9-12 °
0 Chrysanten -Margriet - Pinocchio - etc.
1 ’1.3.00 (normaal ’1.5.00) l
l Rozen ’1.25.00 (25 stuks) ’1.1.25(p/stuk)( min. 5) "
0 Aiyers ’1.8.00 (normaal ’1.14.00) _
% En nog veel meer. °
° Voor bloemenwinkelalle bloementegen halveprijzen. °
I ALIZE'S Flowers and Agencies °
° Caracasbaaiweg 151 (tegenover Moo's Grocery) o
1 Tel.: 612727-614266 °?b 8 8 a »"» b na o'ginnra'g'B vsw. n b btvb a -._(,_________ vf

m* (dm
3^ Ontvangen:

leren tassen: wit,
zwart en zwart-lak
Panty-hoses. typ

Boutique {jjf" X
Kg! Caracasbaaiweg (j Vm Vytm
"» T*:'"~ «»Tgj.

©
MANPOWER

UITZENDORGANISATIE
'sWerelds grootsteuitzendburo met40 jaarervaring in
de dienstverlenende sektor.

BiedtU
tijdelijke arbeidskrachten
met "POWER".

Telefoon 611195.
Salina 108,Curacao.

dIjHHIIIr-IJ
I CentroComercialAntiliaur.il 16 -Te1.:76239-70404

CARIBBEAN INSTITUTEFOR INFORMATION

COMPUTER KURSUSSEN
voor bedrijven en particulieren

1) Basiskursus Computergebruik
2) Dos Operating System 3.30
3) Lotus 1-2-3
4) Symphony versie 2-0
5) Displaywrite IV
6) Page Maker Desk Top Publishing

■ In samenwerking met
KEYCOMP COMPUTER
SYSTEMS N.V.
VoorRooster en Inlichtingen
TeL 370404.

m'*^^'*'^^***^r~a-_------_*-_a_m_a---w______m-___________M_____________mm______m

r TEKOOP "^een goed rendabel
KLEIN HOTEL

op Curacao
Hypotheek beschikbaar. Huur-koop of andere constructieondergarantie ook mogelijk.Kandidaatmoet geschikten bereid zijn sa-men te werken om toeristischegroepen uit Europa op te vangenen te begeleiden.

I Brieven onder nr. 18aan het burovan dit blad, Curacao.

Lecciones de
Baile Flamenco y

Castanuelas
para ninos y adultos.

Inscripciones abiertas:
telf. 53219S r
TEKOOP jl

VAN FORD
ECOLINE'B2 I

in zeer goede con-1
ditie.

Tel.: 370958
tot 6 uur's avonds

Bsas.^ doétrwdta.n! I

Jkwordstapthtfainddb \teuwmgikrib'.&thèndelto *8/sJtblièftmttietsteQtflddt fongt<Jitrk....alvêitMankt! a

IDIEREN^- |
[BESCHERMING i

V
La Indiana N.V.

Hendrikplein 11
slaagt U zeker voor een leuk en
nuttig
GESCHENKof een

KADOBON
.voor alle communicantjes.

Blnternotionole verhuizersen verschepers

ïnTÊRSTERD
1 Dokweg z/n achterMaduro Plaza - CurasaoN.fl.

Tel.: 70140 fax 70141
Volledigverzorgde internationale

L verhuizingenvan huis tot huis.

GEVRAAGD
APOTHEKERS-ASSISTENT

BrievenonderletterA, aan hetbureau van dit
blad, Curacao.

____m_________mmm______m_mm__m_m__________________________m_________m--m

TE KOOP GEVRAAGD
MODERN HUIS
niet ouder dan 10 jaar

Minimaal 3 slaapkamers, 2 badkamers, washok - mei-
denkamer + badkamer, garage- aangelegde tuin.
Omgeving: Matancia - Damacor - Rooi Catootje - Jan

kSofat aan het water, omgeving Cas Cora.
Aanbiedingen: Postbus 3505, Curagao.

Ingenieurs- enArchitectenburo

vraagt op korte termijn

SECRETARESSE
Minimum vooropleiding: M.A.O.

Schriftelijke sollicitaties met opgave van
referentie-adressen te richten aan:
IngenieursburoPostbus 3047

Schottegatweg Oost 102 [ ~~~l^^^rZ~
P.O. Box 3326 B^^^!!^
Curacao, Ned. Ant. JL~~-^—_________

N.VPensioen ESC

Met ingang van 16 mei verhuizen wij.
Het nieuwe adres en verdere details
zijn dan:

Adres : N.V. Pensioen ESC
Schottegatweg Oost 102,
P.O. Box 3326.

Tel. : 617366

Fax : 614929

Telex 1167PESC-NA.



AGENDA

BONAIRE
EOUTIE.BOOOBRANDWEER: 8222TAXICENTRALE: 8845"OSPITAAL: 8900

"■ANDFILL teLagoen: maandagt / mvrijdag""n 07.00-16.00 uur;zaterdag 08.00-12.00
ÜUr;zondag gesloten.

OPENBAREBIBLIOTHEEK'openingstijden voor hetpubliek)bandag en donderdagvan 14.00-18.00*»; dinsdag en vrijdag van 08.00-12.00/''"00-17.00 uur; zaterdag van 10.00-12.00w
"Peningstydenvoor lezers)
*°ensdag van 14.00-19.00uur.

POSTSLUITING: maandag t/m vrijdagaa"getekende stukken 15.45 uur; gewone
16.30uur.

S&.VICE CLUBS
J*anis: donderdagavond 19.30uur -Hotel
"fnaire.
*Ns: informatie E. Felipa, tel.: 8546/8238.
jound Table: elke tweede maandag -
Skicentrum Terra Corra.
**ary: woensdag 12.00 uur-HotelBonaire.
j^STUURSKANTOOREN BEVOLKING:
'"00-12.00/14.00-15.30uur loketten geo-
Perxj.

jfUZIEKBIBLIOTHEEK:voor bezichtiging
?*van gelieve contactoptenemen met de
"*» Rudy Bedacht, Noord Nikiboko 194.

fOLITIECLUB (Weg naar Willemstoren):
Wendopvrijdagvan 20.00-24.00uur;za-

van 12.00-24.00uur.

fREEKUUR (gezaghebber): elke donder-'*B van 09.00-11.00 uur op het Be-
Kralendijk; laatste donder-

?9van de maand van 10.00-12.00uur te
I'ncon.
*9KOUSHI (tel.: 8198): verzameling Bo-
Jjjfreaanse schelpen en koraal; open van
*>sdag t/m vrijdag van 10.00-12.30uur -
I;" V: openingstijden slachthuis maan-
J*9t/mwoensdagvan 07.00-12.00/13.00--"6.00 uur en donderdag en vrijdag van
"S-00-11.00/11.30-14.30 uur.

£00-19.00 uur voortzetting toernooi - ba-
J*nBonaire Beach Hotel.'8-30uur 'tie-break'buffet metoptredenvan

' JoSorpresa -aroundthepool.
:' 00uuroptredenvan TipicoBonaireano in
"«achhut.

J^tBernarduskerkKralendijk:
"agelijks 18.45uur;zondag 08.30en 19.00

joromotokerkAntriol:lelijks 19.30uur;zondag 09.00en 18.00uur
JjdovicuskerkRincon:lelijks, ookzondag, 19.30uur.
Klachtenbezorging doorgeven
j*ö mevr. A. Wong- Loi- Sing, Kaya

L»cique4.

Samenwerking Spanje
metArgentinie

MADRID — Premier Felipe
jonzalez van Spanje en presi-
dentRaul Alfonsinvan Argenti-ne ondertekenen op 3 juni een
ï'gemeen vriendschaps- en
?Paans- Argentijns samenwer-
Fjögs- verdrag. Alfonsin brengt

juni een officieel bezoek
**& Spanje.

MADRID — Prof. Emilio
Garcia Gomez, de docentvan
een hele generatie van
Spaans Arabic- kenners
kreeg de Internationale Me-
nendez Pelayo- prijs toegewe-
zen. Aan deprijs is eenbedrag
van 42.000 dollarverbonden.
Lid van de jury was onder
meerdeMexicaanseschrijver
OctavioPaz, dieverleden jaar
de prijs kreeg toegekend. De
82-jarige Garcia Gomez
wordt beschouwd als een der
beste kenners van de Islami-
tische cultuur in Spanje en de
invloed daarvanop de Midde-
leeuwen.

Vakbondscongres: regering buiten ons om gevormd

Overheidswerknemers hebben
al heel veel ingeleverd

, Kralendijk — Tijdens
Jjet congres van de vakbon-
'eö datop9 mei isbegonnen
** vandaag vrijdag weer af-

psloten zal worden, werd al-
-6feerst aandacht besteed

de situatie op Aruba. De
i°lgende dag werd gespro-eö over de situatiemetnameJ>Bonaire enopCuracao.Zo-
"8bekend nemen vrijwel alle
v*kbonden van de overheid
JJ& de Nederlandse Antillen
** Aruba deel aan het een

week durendecongres in Bo-
naire Beach hotel (BBH) de
vakbondenvan SintMaarten
hebben verstek moeten laten
gaan in verband met een se-
minar dat aldaar wordt ge-
houden.

Vooral de vakbonden van Bo-
naire brachten naar voren, dat
een stabiel BC werd vereist
waardoor de mogelijkheid be-
stondommeer werkgelegenheid
te scheppen. Werkgelegenheid
die overigens geen partijpolitie-

ke zaak moest zijn. Met nadruk
werd naar voren gebracht, dat
werknemers bij de overheid al
aanzienlijk hebben moeten in-
leveren op salaris, waarbij ook
geattendeerd werd op de elimi-
natievan de secundaire arbeids-
voorwaarden zoals de aanpas-
sing aan dekosten van levenson-
derhoud.Opvallendente betreu-
ren isvolgens devakbonden, dat
de koppelbazen kennelijk hun
gewoon spel kunnen blijven
spelen.

Een ongewenste zaak in de ge-
lederen van de overheids-
werknemers is altijd al geweest
het onderscheid dat er gemaakt
wordt in de vier groepen die
werkzaam zijn bij de overheid.
De vakbonden eisen nu dat er
voor allen een en dezelfde
rechtspositie zal komen. Die
moet dan gelden voor de
ambtenaren, de arbeider, de ar-
beids- contractant en derouleer-
ders.

Militaire rechter in
Si Salvador vermoord

SAN SALVADOR — Een
j/Jhtairerechter die ver-antwoordelijk was voor een
jj*{*talcontroversiële rechts-i'ken is door schutters van
et levenberoofd.Dit gebeur-

bij zijn woning in het
v°ordelijke deel van de Sal-
*floraanse hoofdstad.
j Het was de 45- jarigerechter
v rSe Alberto Serrano. De over-al werd gepleegd op het
Jpiblik dathij 's morgens naar
J*auto stapte welke tegenover
»"? Woning stond. De onbekend
H'ien aa<^ers schoten ver-
f ellendemalen ophetslachtof-
vi,f,en zagen kans weg te"}?hten. .
,**et huis van derechter ligt op
l S geen halvekilometer van deH^erne van deEerste infante-."brigade. Volgens een oogge-
to/Se was het een jongeman die|P de rechter schoot. De bende
yi Btond uit drie man. Alst^htauto stond een jeep ge-
(v?.?- Serrano was een der drie
l utaire rechters die de zakenhandelden metbetrekking totüj.ttieke en subversieve zaken.

etoand heeft nog de ver-
rje Woordelijkheid opgeëist voor

De aanslaggebeurde twee da-
gen nadat Serrano had gezegd
dat drie leden van een rechtse
ontvoerders- bende geen gratie
zouden krijgen. Het onderzoek
had uitgewezen dat het zuiver
een kwestie van geldverdienen
was geweesten datbij deontvoe-
ringen geen politieke motieven
hebben meegespeeld. Men hader
wel miljoenenaan verdiend.

HELD VOOR VS
Om deze redenen vielen deze

misdrijven nietonder dealgeme-
ne amnestie welke overeen-
komstig het Middenamerikaan-
se vredes- verdrag aan alle poli-
tieke gevangenen moet worden
verleend. Overigens kunnen er
wel contacten hebben bestaan
tussen deze ontvoerders en een
politiek doodseskader. Volgens
de Amerikaanse mensen-
rechten- beweging America's
Watch heeft men geprobeerd de
rechter om te kopen. Volgens
Washington is hij een held. De-
zelfde rechter kon geen genade
vinden in Amerikaanse ogen
toen hij besliste dat de daders
van doodslagen op onder meer
Amerikanen wel onder de am-
nestiewet vielen.

VOLUMEBELEID
De Curacaose vakbonds- ver-

tegenwoordigers attendeerden
op de inleveringen van de zijde
van de ambtenaren. Uitgebreid
werd er aandacht besteed aan
hetrapport Berenschot en hetzo-
genaamde Volumebeleid dat is
geïntroduceerd door de nieuwe
regering van Liberia Peters.

Zowel hetsamenstellenvan de
nieuwe landsregering als—spe-
ciaal voor Curagao de formatie
van een nieuw Bestuurscollege— is geheelen alomgegaan bui-
tenhetvakbondswezen. De vak-
bonden van Bonaire en Curagao
hebben de-afgelopendagenal de-
ze punten diepgaand besproken
en geanalyseerd en komen van-
daag aan het eind van het
congres met een aantal conclu-
sies enresoluties dievoor de ko-
mende periode het vakbondsbe-
leid zullen uitmaken in het be-
lang van de Antilliaanse en de
Arubaanse werkende klasse.

HOF STELT BTC IN GELIJK
Na accepteren Nicaraguaanse passagiers zonderpapieren

Ontslag werknemer gegrond
KRALENDIJK—Dinsdagheeftrechter mr.R.A. Tor-

renga in hoger beroep de Bonaire Trading Company
(BTC) in het gelijk gesteld vanwege het ontslag dat in
september werd gegeven aan een medewerker aan de
ALM balie die ten onrechte een drietal Nicaraguanen
eenplaats inhetALM- vliegtuig datnaarMiamizou ver-
trekken, had gegeven. Het drietal dat over een geldig
paspoort noch over een visum voor de VS beschikte,
werdbij aankomst inMiami onmiddellijktussen depas-
sagiers uitgepikt. Dat zij inmiddelspolitiek asielhebben
aangevraagd en gekregen doet niets afvan het ontslag
op staandevoet dat deBTC werknemer heeft gekregen.

Het gerecht in eerste aanleg
waar werknemer Statia werd
bijgestaan door mr H.W. Braam
kon alle begrip opbrengen voor
dewerknemer diekennelijk niet
verantwoordelijk gesteld kon
worden voor de gangvan zaken.
Hij nam bij het inchecken waar
voor een collega.Evenminzag de
rechter de noodzaak van op
staande voetontslagmet het oog
op vroegere gedragingen en

tenslotte achttederechter defei-
ten wel laakbaar, maar niet zo
ernstig dat daarop ontslag op
staande voet diende te volgen.

De BTC medewerker werd
derhalve in het gelijk gesteld,
kon niet ontslagen worden en de
Bonaire Trading Company die
werd vertegenwoordigd door de
advocatenA. J.Theeboomen mr.
Hellmund werd gehouden de
ontslagen employee gewoon het

salaris door te betalen. Inmid-
delskondigde de directeur van
BTC Hugo Gerharts aan,dathet
bedrijfin hoger beroep zou gaan,
aangezien deALM een aanzien-
lijke boete hadgekregen wegens
onzorgvuldige controle van een
drietal luchtreizigers en deze
boete doorberekende aan het
grondafhandelings- station op
de Flamingo luchthaven. Dat is
de BTC.

DRIE GRIEVEN
In hoger beroep dat werd be-

handelddoorrechter mr.Torren-
gaalspresidenten mr. N.W. Hu-
ijgen en mr. G. Bracht als leden
van hetHofvanJustitiewerdhet
vonnis van derechter in het ge-
recht in eerste aanleg geheel af-
gewezen.Datbetekent trouwens
niet alleen dat de werknemer
zijn salaris dathij dus ten on-
rechte heeft ontvangen vanaf
septembervorigjaarmoetterug-
betalen, maar ook alle kosten

van de beiderechtszaken
Derechter ontzenuwde de drie

grieven die de rechter in het
eerste vonnis had aanvaard of
kennelijk niet had uitgediept.
Hetfeit dat Statia het werk van
een collega overnam betekende
volgens Torrengaook, dat dever-
antwoordelijkheid werd overge-
nomen. De werknemer Statia
had dus dereispapieren van de
drie Nicaraguaanse passagiers
moeten controleren aangezien
hijhetwas diehet drietalvaneen
instapkaart voorzag. Op zich is
deze handelwijze misschien wel
begrijpelijk, maar in het licht
van een aantal vooraf gegeven
mondelinge en schriftelijke in-
structies,waarbij metbijzondere
nadruk werd gewezen op de
noodzaak van paspoort- en vi-
sumcontrole die de BTC als af-
handelings- bedrijf op grote fi-
nanciële schade kunnen bren-
gen, achtterechter mr. Torrenga
een dergelijke onzorgvuldigheid
bij de grond- afhandeling ontoe-
laatbaar.Inzake toelating Nicaraguanen zonder papieren

Gerharts: vraagteken bij
optreden van Immigratie
KRALENDIJK — Het feit

datBonaire Trading Compa-
ny(BTC) nuin hetgelijk is ge-
steld met het op staande voet
ontslag geven aan een van de
werknemers van hetbedrijf,
neemt niet weg, datGerharts
in september vorig jaar toen
dezezaakaanhangigwerd ge-
maakt,ookeenbeschuldigen-
devinger richtte naar de Im-
migratie afdeling. Zoals be-
kend kan bijvoorbeeld geen
enkele passagier zonder
nauwgezette controle de Im-
migratiebeambtenop deFla-
mingo luchthaven passeren.
Overigens kwamen de drie
Nicaraguanen — een moeder
met twee volwassen zoons —
nietvia deALMaan opBonai-
re, maar meteen schip.

Het feit dus, dat er kennelijk
van dezijdevan deImmigratie—
die onder de politie valt — eve-
neens wat onzorgvuldig gehan-
deldleek tezijn, hadvoor deBTC
die voor de ALM de grondaf-
handeling verricht voor de pas-
sagier een aanzienlijk staartje.
De Nicaraguanen die vrij
rondliepen op Bonaire zonder

daarvoor devereiste papierenIe
hebben, wilden naar Amerika
vertrekken en deden dat met de
rechtstreekse wekelijkse vlucht
van deALM.

Zijkochten daarvooreen enke-
le reis, werden ingecheckt en
kregen een instapkaart. Zij ble-
ken niet in hetbezitvan een gel-
digpaspoortnochvan eenvisum.
De Amerikanen zijn echter niet
gemakkelijk in het nietnaleven

van deinternationale afspraken
en toen de drie Nicaraguanen
dan ookopgepaktwerdenbij hun
aankomst te Miamigingdezaak
rollen.

VOOROPGEZET
De directeur van de Bonaire

Trading Company Hugo Ger-
harts die alleconsequenties van
de gemaaktefout doordeBTC ui-
teraard aanvaardde, gelooft
echter niet zonder meer in een
toevalligheid. Metnadruk stelde
Gerharts, dat er naar zijn me-
ningopzet in het spel is geweest
en dat de veertigjarige Nicara-
guaanse CS. met haarbeide
zoons dezeventienjarige A.S. en
de negentienjarige J.S.met een
vooropgezet doel zijn binnenge-
laten. Zegt Gerharts: "Ik blijfer
bij dathiervan een vooropgezet
doel sprake is. Daarin zijn niet
alleen twee werknemers van de
BTC betrokken, maarookperso-
nen die niet bij ons bedrijf
werken".

Gerharts baseert dittrouwens
ook op het feit, datBonaire niet
het eersteeilandwas waar deNi-
caraguanen trachtten binnen te
komen. Zij reisden namelijk in
eerste instantie naar Aruba,
waar de Arubaanse immigratie
beambten het drietal echter on-
middellijk in de kraag greep en
weigerde toe te laten op het ei-
land.

Gerharts: Ik wil totaal niets
insinueren, maar iedereen moet
begrijpen, datook deImmigratie
dieactiefisbij hetbinnenkomen,
maarook bij hetvertrek van pas-
sagiers, rekening en ver-
antwoordingzal moeten afleg-
gen, hoepersonen zonder dever-
eiste papieren kunnen binnen-
komen en vertrekken".

HERHAALDE MALEN
Overigens bracht advocaat

Theeboom naar voren, dat het
niet de eerste maal was dat de
BTC met deze onzorgvuldigheid
werd geconfronteerd. Daarover
werden een aantal memoranda
rondgestuurd en netvoor depro-
blemen met de Nicaraguaanse
passagiers — op 31 juli 1987 —stuurde het bedrijf weereen me-
morandum, dat onder andere
voor kennisgeving getekend
moestworden.Door alle werkne-
mersvan Bonaire Trading Com-
panyen dus ook door Statia.

Rechter mr Torrenga atten-
deerdeer trouwens op, dater ex-
tra oplettendheid nodig was ge-
weest aangezien de Nicaragua-
nen hunreisbiljetten opBonaire
hadden gekocht. Dat is voor bui-
tenlandse reizigers ongebruike-
lijk. Zeker wanneer het een en-
kele reis betreft voor een vlucht
naar Amerika voor een niet-
Amerikaan.

Deze onzorgvuldigheid, mede
met een aantal eerder gegeven
schriftelijke waarschuwingen
bleek derhalve voor rechter mr
Torrenga en zijn beide Hofleden
voldoende om op 10mei het von-
nis van de eerste rechter hon-
derdtachtig graden terug te
draaien en BTC geheel inhet ge-
lijkte stellen.

ISTANBOUL — De Argen-
tijnse schrijver en journalist
Jacobo Timerman heeft een
beroep op de wereld gedaan
ten gunste van de journalis-
ten dieinChiliwerkzaamzijn
onder het bewind van presi-
dent generaal Augusto Pino-
chet
Hij deed dit bij de presentatie
van zijn boek Preso sm nombre
(Gevangenen zonder nummer).
Daarin haalt hij herinneringen
op aan de tijd dat hij in gevan-
genschap was. Hij drong er op
aan voor de Chileense journalis-
ten op tekomen die onderzware
druk moeten werken.

Asuncion: om veiligheidsredenen

Paus mag in Paraguay
oppositie niet spreken

ASUNCION — "Om vei-
ligheids-redenen" heeft de
regering van president ge-
neraal Alfredo Stroessner
vanParaguay een ontmoe-
ting afgelast tussen paus
JohannesPaulus IIen ver-
tegenwoordigers van de
oppositie. Men houdterre-
kening mee dathetbezoek
van depausaan Paraguay
wordt afgelast als gevolg
van dit ingrijpen van de
regering.

In een nota aan de aposto-
lische nuntius mgr Girogio
Zur staat dat de oppositie tij-
dens de ontmoeting provoce-
rende en gewelddadige acties
tegen deregering wilde uit-
voeren. De nota was onderte-
kend doordeministers Carlos
Saldivar van Buitenlandse

zakenen Carlos Ortizvan On-
derwijsen Cultuur.

In januari al werd uit het
programma een bezoek van
depaus aan Concepcion ge-
schrapt in het verpauperde
noordoosten van Paraguay.
In plaats daarvan kwam een
bezoek aan Encarnacion, de
plaats waar dictator
Stroessnerwerd geboren. Het
Vaticanheeft dittoengeslikt,
hoewel de bisschoppen van
Paraguay, die niet bekend
staan omdatzij zo progressief
zijn, er briesend over waren.
Het blijkt dat het Vaticaan
ditmaal zich niet zo maar
neerlegt bij deze "program-
ma- wijziging". Volgens
waarnemers komt het hele
pauselijke bezoek aan Para-
guay op losse schroeven te
staan.

Met leedwezen makenwij het overlijden bekend
van deheer

G.A. DE JONGH
gepensioneerd personeelslid van de Rege-
ringsvoorlichtingsdienst.

Dat hij in vrede mogerusten.

Hoofd en Personeel van de
Regeringsvoorlichtingsdienst.

Direktie, Personeel en Aandeelhouders van

hJ/nca
Aruba - Curagao

gevenmetdiep leedwezenkennis van hetoverlijden in
Californië, V.S. vanonze aandeelhoudster

VIVIENNE PERRY " COHEN HENRIQUEZ

Met liefde en genegenheid zullen wij haar altijd blij-
ven herinneren.

De begrafenis vindt plaats in Concord, Californië op
zondag 15mei 1988.

Met verslagenheid maken wij het overlijden in
Californië, V.S. bekend van onze innig geliefde
vrouw, moeder, dochter en zuster

VIVIENNEPERRY ■ COHEN HENRIQUEZ

De begrafenis zal plaatsvinden op zondag 15 mei
1988 in Concord, Californië.

Robert P. Perry
Richard P. Perry
Hansi Cohen Henriquez
Anthony Cohen Henriquez en familie
Randolph Cohen Henriquez enfamilie

Condoleantie adres:
1363Bent Tree Lane
Concord, California 94521

Koersen Centrale Bank
*NOTERINGEN CENTRALE BANK VANDE NEDERLANDSE AN-

TILLEN GELDIG OP VRIJDAG 13 MEI 1988EN TOT NADER
ORDER:

■ US DOLLAR 1.77 1.78 1.80
CAN DOLLAR 1.425 1.445 1.465
'NDSTCRLING 3.30 3.355 3.415
M€DGLD 93.89 94.61 95.41
30LIVAR — — —
7UU FRANCS 126.97 127.69 128.49
FR FRANCS 29.96 30.06 31.76
DUITS6MARK 105.42 106.14 106.94
SUR GLD — 100.07 102.59
ITLIR6 1.10 1.40 1.46
AR FLORIN 98.00 100.00 100.20
KOERSEN VAN DE OBLIGATIELENINGEN VAN DE NEDER-
LANDSE ANTILLEN UITGEGEVEN DOOR HET DEPARTE-
MENT VAN FINANCIEN EN GELDIG VANAF HEDEN 13 MEI
1988EN TOT NADER ORDER.

9.75% OBLIGATI€L€NING€NP€R 85/89 98.66
13 % OBUGATI€L€NINGeN P€R 86/90 103.74
12 % OBLIGATI6L6NING6N P€R 88/92 102.53
10.5 % OBUGATI€L€NING€NP€RI9BB 99.94
10.25% OBLIGATI6L6NING6N 1986P€R 1990 98.71
HETEFFECTIEVE RENDEMENT OP ALLE OBLIGATIELENIN-
GEN BEDRAAGT 10.78%.
DEAANKOOPVAN OBLIGATIELENINGENKAN GESCHIEDEN
BIJ HET LOKALE BANKWEZEN.

1*23?Vpn£o mDUSTR,BI 0£ "EnezuEiß
» É_^^j^- maakt dewisselkoers bekend

7
van de BD LI VAR, geldig tot

MAANDAG 10.30uur

_■_,___ AANK??P VERKOOPCash - Cheque
c 5.20 5.40 6.4Ó j
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Romantisch tafelen in een Hj
sfeervol restaurant met _^^'
slechts acht tafels. _ UIDe uitstekendekeuken en de t
vriendelijke service dragen PJi6y tofAc* welslagen van Uw WÈ
lunch ofdiner. U

E I■OPEN voor lunch: 12-14.00 uur
diner: 18- M

GESLOTEN op maandag. U

Renée en Leo Boogaard. T
Voorreserveringen:

Tel.: 612178_ M

GOLDEN DRIVE-IN:
t

presenteert:

Vnjdaa, zaterdag om9!nnLUnnmsm,hrtS Hzondag om 9 uur
1

TUE I ACT CUDCDADiUTHE LAST EMPEROR'^Vtlr- jm
-■

"mmÊ^^Êomm ____t_m'VS WWw WE-, _P
*___-___ ____________________________ *_^.-ul> aW_ifl,"-_____________] \WW_E___________. WfcÜfï- V

___fc--i;"v,i;--?*

Éir'ifhiT iti»**'

f■gi
winnaar van 9 nomina*ioe Qwinnaarvan 9 nominaties. |en 9 Oscars U

■

Entree: ’.5, p.p. S3
M

«, I>nze openingstijden U
UM

geopend U
Donderdaa □t/m

■vunaag m^

**-■ "■ —. ————-\T__\__.ll I

TN
SDABTNTSfJLRiPS INDONESISCH /GjL lAROUSSE H

AND RENTALS N.V. DINEREN BIJ: (wKIÉW Bboatti i|is naar Klein-Curagao, banda Abou, \I^^9WJLI.,L,-^=} (GOURMETcuisine
Bonaire, Moonlights, enz. Xl3§f>/INDONESIAN Penstraats Tel-55418 \r_\Nü ookverhuur van vissersboten, zeil- i||Éfi£féA: v

„.
,^ aanderandvandeCaraïbischeZeeinhetSea- <~ &STAVf_ANT U

boten, zeilplanken vanaf het Spaanse .-Jr UiMÉr' quarium. Geopend voor lunchvan 12.30tot H Open vanaf is.oo uur. U
Water. 'j^ 15.00 uur, behalve maandag en zaterdag.
in de weekeinden Tel " 7QQQfi

,edere aY,ond open vanaf 18.30 uur behalve „ HwLI " °P maandag. Voor reserveringen: 616419 en NICO Corneiisse U
l>liesJe- b.g.g. 77260. MaftreRotisseur
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	ORANJESTAD -In het Americana Hotel was gisteravond onder grote belangstelling de opening van de 49ste Rotary districts- conventie. Dit gesel iedde na een cocktailparty met het spelen van volksliederen en het hijsen van de vlaggen. Daarna volgde toespraken van conferentie organisatiecomité- voorzitter Eric d'Arnault, Rotarypresident Frans Tieleman, premier mr Henny Eman en minister Don Mansur. Bij de foto's: hoofdtafel, waaraan de verschillende sprekers alsmede gouverneurs prof. dr Rene Romer (Nederlandse Antillen) en Felipe Tromp (Aruba). Vandaag werden de gehele dag werkvergaderingen en fora- bijeenkomsten gehouden met vele sprekers.
	ORANJESTAD – In het Golden Tulip Aruba Caribbean Hotel werd een ontvangst gehouden in verband met het bezoek van J.G.A Bahr. ABN-directeur voor Latijns-Amerika en het Caribischgebied. Onder de gasten bevonden zich gouverneur Felipe Tromp, rechter mr H. van der Griendt, vertegenwoordigers van banken, handel en relaties. De Raad van Ministers had zich verontschuldigd in verband meteen spoedvergadering. Er heerste een zeer geanimeerde stemming. Bij de foto vlnr: mr M.A. Pourier. algemeen directeur voor de Nederlandse Antillen en Aruba; echtpaar J.G.A. Bahr en mr D. A. van den Ham, directeur Aruba met zijn echtgenote.
	ORANJESTAD – Op de foto de winnaars van de geslaagde TeleAruba- triathlon met nutnmer één Ronny Ras (TeleAruba) 37.11 minuut, 2. Joland Tromp (TeleAruba! 38.38, Chidó Ras individueel (TeleAruba) 38.43, 4. Theofile Dirksz (The News) 40.3 7,5. Melfrin Martina (Radio Carina) 40.55, 6. Nadie Briezen (TeleAruba) 42.03.5.FailSolognier(TeleAruba) 43.48,8. Harry Crocs (Diario) 46.08, 9. Sandra Arends(Canal9o)4B.29,lo.Ruben Garcia (Voz di Aruba) 49.14, 11. Ivan Kelie (Radio Carina) 49.34,12. Roland Kelly (TeleAruba) 52.42, 13. Ingrid Maduro (TeleAruba) 54.54, 14. Robby Burleson (Diario) 55.00,14. EdsonTromp(RadioCarina) 55.27. B ij de zwemmers bezette Gerda Salas (TeleAruba) met 5.03 minuten de eerste plaats, gevolgd door Ivan Kelie, Chidó Ras en Eddy Geerman. Bij het fietsen was Pancho Solognier één, gevolgd door Chidó ras, Patricio Ras. Albertico Henriquez en Ruben Garcia. ORANJESTAD – De Amigoe- fotograaf Djisbie Franken werd tijdens een triathlon van de pers- vertegenwoordigers op Aruba ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van TeleAruba tot de meest vooruitstrevende sportman uitgeroepen. Djisbie mocht een plakkaat in ontvangst nemen (zie foto). Onverwacht ging Djisbie te water toen Pedro Maduro van zijn team kramp kreeg en niet door kon zwemmen. Djisbie nam dezwemtaak over en startte daarna op de fiets om het rijdend gedeelte af te leggen. Directrice Myra Maduro reikte de plakkaat aan Djisbie Franken uit.
	Communie-feest op Curaçao
	Landsloterij 35 jaar


