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Nieuws in vogelvlucht
v NICOSIA- Cyprus steltTurkije
efantwoordelijk voor de doodvan
.^Grieks-Cypriotische soldaat.Bij

H? groene lijn" die het Griekse en
, Urkse deel van Cyprus gescheiden
bou,dt schoot een Turkse soldaat za-
/£dag de andere dood. Turkije rea-

-1 jptpasophetgebeuren alsdereac-e van de Turks- Cypriotische ge-
genschapbekend is. Het incident

AaUrde nadat Griekenland en
v "ene een akkoord bereikten overerbetering derrelaties.

&AYRUT—Vanmorgen ontplofte
'leendichtbevolktewijkvanBay-

jjjt«en autobom, waarbij vijftiendo-
enruim 40 gewondenvielen. Hetas de2eexplosiein meiin Bayrut inet deel waar vooral christenen wo-

2.ej>' De Syrische troepen trekken
uct> spoedig terug uit zuid Bayrut.

*' herstel van de orde is een taakyt hetLibanese leger. Syrië kwam
/J sBenbeiden in een bloedige strijd
r^en de militiesvan Amal (pro Sy-ine' en Hezbollah(pro Iran).

*****2„°REST — Na een tocht van rond
v" extreem rechtse vandalendoor 2
j°^rdfranse stedenwaarbij zwarten

v Noordafrikanen werden aange-
J ''en en vernielingen zijn aange-
2d.ZUn 32 zg Skinheads,onder wie
g °ritten, aangehouden. Ér raakten
Mensen gewondbij hun actie.

Maastricht—Ais het gaat om
spoelingen mogen we niet zwijgen.
ieTorristen moetenrecht in het ge-

?**Worden gekeken, aldus deFran-
i JournalistKauffman, die tot voor

rt inBayrut werd gegijzeld gehou-
jADe journalistenAndersen en
°Carthy zittennog steedsin een cel

L?!>der ramen, lucht of daglicht, zei

*****BONN — De Westduitse politie
Minderde dat 269 Tamils en In-
'ers per schipnaar Canada zouden
°rden vervoerd als onderdeel van

!*n handel in mensen. Men trof hen
jj*o»n een leegstaandhotelbij Ham-

Met een graanschipzouden de
r^nen, vrouwen en kinderen ille-

zijn vervoerd.
*****j|jMADRID—DeLiberaal- nationa-

"tische coalitie van de Catalaanse
i „:enuer Pujol behaalde zondag op-

v eüw de absolutemeerderheidin de
y*-lezingenin deSpaanseregio Ca-
H °lic. Men zag echtergeen kans de
eerderheid te vergroten.

v SEOUL —Ruim 20.000 arbeiders
f |° degrootste Zuidkoreaanseauto-

Ine 'e^ Hyundai legden het werk
»:6r en eisen een 55 % loonsverho-
ri„tlg. De export wordt er door be-

— De dollar steeg van-
L°rgen in Europa weer door de aan-
doendespeculatieover een discon-
\ verhoging in de VS. De midden-i^s in Amsterdam was 1,9265 gul-n tegen 1,9185 vrijdagmiddag.

*****(j^REETOWN—Devroegerepresi-. van de Westafrikaanse staatSi-
I r,/3 Stevens overleed aan de gevol-

gd van een beroerte. In 85 deed hij
! g^ndvan demacht ten gunstevan
i 0h'I?,aa^onlonToenzijnlandin7l

J^fliankelijk werd was hij premier
dj *erdtoenpresident. Hij werdoffi-e'B2jaarmaar gafvroegerzelftoe
(j:. hij een jaar ofzeven ouder was.
tJ *fas eens journalisten overleefde
K_r ijke aanslagen en coup- po-

*****nf'ERN — De politie van Lausane
v «akte een eind aan de bezetting
\£ een stokerij door 400 krakers.
L.öhad het gebouwbezet toende po-e öiassaalbij devoetbal-wedstrijd
herland-Engeland present was.

JERUZALEM— Ongeveer 2000
yj^ji van de Israëlische beweging

ede nu hieldeneen betogingop de
sj Btelijke Jordaan-oever. Er waren
H engebepalingengesteldaan desa-
Jr°komstte Nablus.Hetregerings-
jT"reden van Israel werd gehekeld.
IjJ'jongePalestijnkwam doorIsrae-j^he soldaten om het leven op de
j^daan-oever. De laatste lagere
W 'n ezet Semed zijn zondag
ingegaan.Er deedzich geenenkel

Cl(ient voor.

J^NINGRAD— In Leningrad
e r°- door 10.000 mensenbetoogdnaoproep van de Democratische
I). 'e en andere niet- officiële groe-
itj!-DeUnie werptzichopalsnieuwe
' ltieke en onafhankelijke groepe-

j6?B. Armeense betogers uit de Sov-
\} republiek Armenië betoogden
h voor de aankomst van president
<W?an m Moskou en eisten het af-
_t j envanLigatsjov, de 2eman in de
k:"> hiërarchie, die vindt dat de
BrJstie Naborno-Karabacht is afge-
zien.

*****

PRAVDA BITTER
Het Sovjet- partijblad Pravda

verweetReagan maandagdathij
zich nog steeds niet losgemaakt
heeftvan hetverouderde denken
dathem erooittoebracht de Sov-
jetunie te bestempelen als een
rijk van hetkwaad. "letsvan die
fraseologie — en dat is het niet
alleen—is tot op de dagvanvan-
daag in het arsenaal van de hui-
dige Amerikaanseregering
achtergebleven". Bij het bitter
getoonzette artikel van dePrav-
da stondeen foto afgedrukt van
een in een vodden gehulde zwar-
te Amerikaan, die op Thanksgi-
ving Day een stukjekalkoen op-
haalt in een^aarkjeuken.Defoto
en het artikel illustrerende irri-
tatie, dieReagan bij de leiders in
Moskou heeft gewekt met zijn
opmerkingen over de toestand
van demensenrechten in de SU.
Hoewel beide staatslieden zon-
dag in hun welkomstwoord hoog
opgaven van de verbeterde be-
trekkingen tussen de twee su-
permogendheden, bleek reeds op
deeerste dag, dat tijdens devier-
detop tussen Gorbatsjov enRea-
ganverschillen van meningover
de mensenrechten een schaduw
werpen over de Sovjetrussisch-
Amerikaanse contacten. "Presi-
dent Reagan heeft geen ideey
geen begripvan deplaats diehet
onderwerp 'mensenrechten' in-
neemt in de SU", zo zei Sovjet-
woordvoerder Gennadi Gerasi-
mov na afloop van het eerste ge-
sprek. De Amerikaanse
zegsman Marlin Fitzwater stel-
de daar op zijn beurt tegenover

datmensenrechten voorReagan
een vooraanstaande plaats inne-
men, vanwege "het belang dat
het Amerikaanse yolk aan ditonderwerp hecht".

PITTIGE DISCUSSIE
Aan het beginvan hun bijeen-

komst heeft Sovjetleider Gor-
batsjovreeds demogelijkheid ge-
opperdvan een vijfde top, dienog
dit jaar gehouden zou kunnen
worden. Wellicht dat dan onder-
tekening kan plaatsvinden van
een Startakkoord.Woordvoerder Fitzwater liet
weten dat presidentReagan tij-
dens de eerste sessie aan Gor-
batsjov een lijst heeft overhan-
digd met een opsomming van
wat in Amerikaanse ogen in de
SU "schendingen van mensen-
rechten" zijn. Daarover zou een
pittige maaropenhartige discus-
sie zijn gevoerd. Sovjet-
woordvoerder Gerasimov teken-
de hierbij evenwel aan dat het
begrip van Reagan van de Sov-

jet-Russische situatie van de
mensenrechten berust op gege-
vens uit het "verledenenniet uit
hetheden". Niettemin,aldus Ge-
rasimov, heeft de Sovjetleider
voorgesteld over dit onderwerp
regelmatig gesprekken op "par-
lementair niveau" tussen SU en
VS te organiseren.

Latijnsamerikaans
monetair reserve

fondsinoprichting

BOGOTA — Een Latijnsa-
merikaanse monetair reser-
ve- fonds zal spoedigin deCo-
lombiaanse hoofdstad wor-
den opgericht met de bedoe-
ling dat men er gebruik van
maakt indien er zichop dit ge-
bied problemen voordoen.

Van dekant vanhetAndes- re-
servefonds werd meegedeeld dat
het Latijnsamerikaanse zuster-
fonds werd opgericht door gevol-
machtigden van de landen van
het Westelijk halfrond die op 8
junibijeenkomen in Bogota ter
herdenking van de tiende ver-
jaardagvan het Andes-reserve-
fonds. In die periode heeft het
Andes- fonds 2,2 miljard dollar
inkredieten beschikbaar gesteld
met het oogop deondersteuning
van de handels- balans van de
Andes- pact- landen Colombia,
Bolivia, Ecuador, Peruen Vene-zuela.

In Pakistan

President Zia ontbindt
parlement en regering

ISLAMABAD—De president van Pakistan, GeneralZiaUl-Haq,heeftmetonmiddellijkeingang deTweedeKamer vanhet
parlement, het lagerhuis, ontbonden en deregering inclusiefpremier naar huis gestuurd. Zia deed zijn onverwachte me-dedeling zondag tijdens een persconferentie voor binnen-landse verslaggevers inRawalpindi, eenplaats even buiten dehoofdstad Islamabad.

De reis naar China— eenvan Pakistans belangrijkste bondgeno-
ten — dieZia maandag zou ondernemen,heeft depresident voor on-bepaalde tijd uitgesteld. Hij kondigde aan binnen drie maanden
nieuweverkiezingen telatenplaatsvinden. DeEersteKamer vanhet
parlement, de senaat, blijft voorlopig infunctie. Als reden voor zijn
plotselinge besluit gaf generaal Zia het falen van deregering van
premier MohammadKhan Junejo metbetrekkingtot dezogenoemde
"Islamisering van Pakistan.

ETNISCHE TWISTEN
De Islamitischerepubliek is deafgelopen maandenopnieuw diver-

se malen geconfronteerd met inter- etnische spanningen, met name
Karachi, de grootsteen belangrijkste stad inhetzuidenvanhet land,
en in andere delenvan dezuidelijke provincie Sindh. Deze spannin-
genwaren steeds meeraanleidingtotverschillen vanmeningtussen
de president en zijn eerste- minister. Zia acht Junejoin belangrijke
mate verantwoordelijkvoor het aanhouden van deetnische twisten,
diedelaatste twee jaaralaan meerdanvijfhonderdmensen hetleven
hebben gekost.

De mededeling van president Zia kwam zeker ook als een verras-
sing voor premier Junejo, die ongeveer tegelijkertijd met het
staatshoofd een afzonderlijke persconferentie gaf. De ogenschijnlijk
niets vermoedende eerste- minister berichtte daar over het in zijn
ogen "zeer geslaagde" bezoek dat hij de afgelopen week heeft ge-
bracht aan een aantal landen in zuidoost- Azië.

WETTELOOSHEID
Volgens dein 1977dooreenstaatsgreep aan demachtgekomen Ziahebben lagerhuis enregering niet aan de"verwachtingen van dena-

tie"voldaan. Er isvolgens depresident, tevens stafchefvan het leger,
sprake van een wetteloze toestand, die "het leven, het eigendom, de
eer en de veiligheid" van burgers volstrekt onzekerheeft gemaakt.
De ontslagen premier Junejobleek zondagavond nietvoor commen-
taarbereikbaar.

Navo-leider
verkeerd
afgezet

FUNCHAL — De secre-
taris generaal van de NA-
VO, Lord Carrington,
werd dit weekeinde ver-
wacht opMadeiravoor een
officieel bezoek. Voor de-
genen die hem zouden ont-
vangen was het inderdaad
een kwestie van wachten.

De Navo- leider die nog
nooitopMadeirawasgeweest
had zich wel verbaasd bij de
landing. Hij had namelijk
begrepen dat Madeira een
land vol bloemen en groene
bossen was, maar bij de lan-
ding zag hij slechts een klein
woest eiland. "Toen we
landden dacht ik nog dat het
er anders uit zag. Maar het
duurde niet lang voor we de
fout inzagen", aldus Lord
Carrington. Men was name-
lijk geland op het kleine ei-
land Santos. Daar ligt name-
lijk een landings-baan van de
Navo. De militaire piloot
meende kennelijk dat zijn
hoogste chef daar op bezoek
wilde gaan.

Nicaraguanen
gaan gemeenteradenkiezen

MANAGUA—De Sandinis-
tische regering heeft de Nati-
onale assemblee een ontwerp
doen toekomen met het oog
op de volgend jaar te houden
gemeenteraads- verkiezin-
gen. Binnen twee weken zal
het parlement met het debat
over ditontwerpbeginnen.

De woordvoerster van deNati-
onale assemblee Maria Elena
Martinez deelde mee dathetont-
werp niet terbeschikking van
het onafhankelijke dagblad La
Prensa wordt gesteld. Tochweet
dezekrant te melden dat het debedoeling is directe verkiezin-
gen te houden van de gemeente-
raden, ook in Managua. De bur-
gemeesters moeten voortkomen
uit de gemeenteraad. Tot heden
toe werden de burgemeesters
door deregering aangewezen.

VANDAAG KOMT WAPENBEHEERSING AAN ORDE
Russen duidelijk gepikeerd doorReagans optreden

SU-VS-top begonnen met
discussie mensenrechten
MOSKOU — Sovjet-leider Michail Gorbatsjov en de

Amerikaanse president Ronald Reagan zijn maanda-
gochtendin hetKremlin bijeengekomen voor hun twee-
de gespreksronde. Naar woordvoerders meedeelden,
staatbij ditgesprek dekwestie van dewapenbeheersing
centraal. Tijdens hun eerste ontmoeting zondagmiddag
werd meteen eenvan demeest ernstigeknelpunten tus-
senbeide regerings- leiders aan de orde gesteld: de eer-
biediging van de mensenrechten. Duidelijk bleken de
verschillen van meningtussenReagan enGorbatsjov en
tussen debeidestateninhetalgemeenover dezematerie.

De twee leiders hopen beiden
wat de wapenbeheersingbetreft
nog dit jaareen akkoord tekun-
nen sluitenover een reductie
met vijftig procent van het aan-
tal Strategische kernwapens
(START). Er wordt echter niet
verwacht dat het tijdens deze
vierde topontmoetingtussenRe-
agan en Gorbatsjov tot een
doorbraak zal komen op dit ge-
bied. Er staan in totaal vier ge-
sprekkenophetprogramma.Re-
aganzal maandaglateropde dag
een bezoek brengen aan het Da-
nilov- klooster. Daarna is een
ontmoeting voorzien met een

aantal Sovjet- dissidenten, 's A-
vonds is er een diner op uitnodi-
ging van het echtpaar Gor-
batsjov.

GELIJK ZETTEN
In de marge van de Sovjetrus-

sische- Amerikaanse topbijeen-
komst zijn zondag in Moskou de
Sovjetminister van Buiten-
landse zaken Edoeard Sje-
vardnadze en zijn Amerikaanse
ambtgenoot George Shultzbij el-
kaar gekomenom dehorloges ge-
lijk te zetten voor de onderwer-
pen van het buitenlands beleid
die dekomende dagen aan de or-
de komen. De zware bezetting
van de delegaties van beide be-
windslieden doetvermoeden dat
gesprekken over wapenbeheer-
sing hoog op de agenda zullen
staan.

LIJFWACHT GEDOOD
Bij de ontvoering van Gomez

Hurtado kwam diens enige lijf-
wacht om het leven, door veer-
tienkogels gewond. De69-jarige
Gomez Hurtado werd ontvoerd
toen hij de Onbevlekte Ontvan-
genis-kerk verliet inhet noorde-
lijke deel van Bogota. Hij zou
daarbij gewond zijn geraakt. Er
deed zich namelijk een schiet-
Eartij voor welke even aanhield,

ie senatorAlfonso Palacios Ru-
das die in dezelfde kerk de mis-
viering had bijgewoond was ge-
tuige van het een en ander.

"Ik liep tegen hem te praten
over de kritieke toestand in het
land en nadat we elkaar gedag
zeiden, hoorde ik schoten en zag
dat hij werd weggevoerd in een
auto. Ik ging op de grond liggen
en zag verder alleen dat een ge-
wondeman viel".Zovertelde Pa-
lacioRudas die minister van Fi-
nancienis geweest.

In verband met deze ontvoe-
ring heeft deColombiaanserege-
ring een verbod opgelegd aan de
media zoals deradiostations om
nieuwsuitte zenden overhet ge-
beuren tenzij het door de over-
heid beschikbaar gesteld is. Dit
inverband methetonderzoek, zo
werdgezegd.

DODEN BIJ MARS
Kolonel Rogelio Correa enka-

pitein Carlos Alfonso Morales en
een korporaal kwamen samen
met negen campesinos om in de

omgeving van het plaatsje San
Vicente de Chucuri, op 320 km
ten noorden van Bogota en gele-
gen in het gebied van Magdale-
na. De kolonel was commandant
en dekapitein onder- comman-
dant van een leger- bataljon dat
inMagdalena is gelegerdvoor de
orde- handhaving. Zij zijn het
slachtoffer geworden van een
confrontatie met deelnemers
aan een mars van campesinos
welke werd gehouden op een
ogenblik dat de leiders van de
campesinos met de overheid aan
tafelzaten omeen conflicttoteen
vreedzaam eindete brengen. Al-
dus gouverneurEduardo Cama-
choBarco van Santander. In hetbetrokken gebied is de guerrilla
actief, welke ook geïnfiltreerdis
in decampesinos- beweging.

Legerleiders in Magdalena-gebied omgekomen

Conservatieve presidents
kandidaatColombiaontvoerd

BOGOTA —Een van de lei-
ders derConservatievepartij
van Colombia isontvoerd.Al-
varo Gomez Hurtado die tot

tweemaal toe presidents-
kandidaat van deze partij
was werd doorvier met mi-
trailleurs gewapende man-
nen ontvoerd terwijl er hon-
derden mensen getuige wa-
ren van hetbloedige voorval.
Voor demedia is in deze zaak
een informatie- stop afgekon-
digd door deregering. De-
zelfde zondag werd ook be-
kend dat in het roerige Mag-
dalena- gebied twee militaire
commandanten zijn omgeko-
men bij een aanslag. Daarbij
vielenvijf doden.

President Virgilio Barco die
een officieel bezoek brengt aan
Portugal gelastte alle veilig-
heids- diensten onmiddellijk
met een diepgaandonderzoek in
dezezaak tebeginnenwelke gro-
te ontzetting heeft teweeg ge-
bracht in het aan ontvoeringen
toch wél gewende Colombia. De
ontvoerde politicus is namelijk
een zoon van de vroegere presi-
dent Laureano Gomez. Hij is am-
bassadeur geweest in Was-
hington, maar wijdde de laatste
tijd zich geheel aan zijnkrant El
Siglo, welke scherp is inzijn kri-
tiek op hethuidigeregerings- be-
leid in Colombia.

In Colombia
Onvoerde
politicus dood

BOGOTA — De Colombi-
aanse ontvoerde presidents-
kandidaat Alvaro Gomez
Hurtado is niet meer in leven.
Zo deelde de Todelar- radio-
keten mee na de ontvangst
van een anoniem telefoontje.
De man dieopbelde zei datla-
ter meegedeeldzou worden
waar men het stoffelijk over-
schotzoukunnen vinden. Het
leek dezelfde stemvan eerde-
re boodschappen inverband
met de ontvoering van de be-
langrijke Conservatieve
leider.

Dialoog metpolitieke
vleugel in Nederland
Brunswijk verlengt
ultimatum regering

PARAMARIBO — Het ulti-
matum dat het Jungle- com-
mando heeft gesteld aan de
Surinaamseregering is ver-
lengd, zo deelde een
woordvoerder van Ronnie
Brunswijk in Nederlandmee.

Gedreigd was de palmolie-
plantage Patamacca in oost Su-
riname volledig te vernietigen
als deregeringnietuiterlijkvan-
daag zou hebben ingestemd met
Brunswijks eis de plafhtage in
handente geven van manschap-
penvan het Jungle- commando.
De verlenging gebeurde op ver-
zoek van de mensenrechten- ac-
tivist Stanley Rensch, die op ei-
gen initiatiefafgereisdwas naar
oost Suriname om Brunswijk te
ontmoeten. Rensch wilde berei-
ken datBrunswijk zijneisen ver-
soepelt.

Het ultimatum van het

Jungle- commando en de gewa-
pende acties door dit commando
welke daaraanvoorafgingen wa-
ren aanleiding om het Suri-
naamse leger in paraatheid te
brengen. President Ramsewak
Shankar zeidonderdag eventue-
le aanvallen van Brunswijks
mannen met kracht te zullen
pareren. Er is nu een boodschap
voor hem onderweg van
Brunswijk viaRensch.

Daarin stelt Brunswijk de Su-
rinaamse regering een aantal
voorwaarden "voor het op gang
houden van de dialoog". Zo wil
Brunswijk dat de autoriteiten
contact opnemen met politieke
vertegenwoordigers van het
Jungle-commando inNederland
zoals oud- president Henk Chin
A Sen enEddy Jozefzoon. Zij wa-
ren geen van beiden maandag
bereikbaar.

Wilhelminabrug hersteld

WILLEMSTAD-In hetafge-
lopen weekeinde werd deKonin-
gin Wilhelmina- brug in ere her-
steld. De brug die in 1928 werd
gebouwd heeft nu slechts een his-
torische waarde maar is en blijft
eenfraai monument. Opdefoto is
de ophaalbrug net terug op haar
plaats gezet.

fl£±l»*-*^ Tel.: 614688.



MENSEN
Onlangs herdacht GEORGE L.
HOOK dathetalweer 30jaarge-
leden is dathij in diensttrad bij
SetelNV. Ing A.Kook, algemeen
directeur van Setel NV, felici-
teerde Hook in bijzijn van zijn
vrouw en twee zoons. Op de foto
staat George Hook in het
midden.

*****Ruim twee weken nadat de
eerste Nederlandse VROU-
WEN- expeditie de 7290 meter
hogetop van deChamlangin Ne-
pal bereikte zijn de zes deel-
neemsters eind vorige week te-
ruggekeerd in het lage Neder-
land. Op de luchthaven werden
zij behalve door vrienden en fa-
milieleden verwelkomd door de
Koninklijke Nederlandse Al-
penvereniging, onder wiensaus-
piciën de hele expeditie heeft
plaatsgevonden, die de dames
geluk wenste met hun 'bijzonde-
re prestatie.' Een prestatie die
niet alleen voor deexpeditie- le-
den zelf een groot succes was,
maar volgens voorzitter E. van
Dijk van de vereniging ook het
hele Nederlandse alpinisme
"weereen staphogerheeftgeleid
op deladder die almaarhogeren
hoger gaat." De top werd op 10
meibereikt door deAmsterdam-
se expeditie- leden G. de Groene
(25), J. van Leeuwen (32) en M.
Meere (29), terwijl een dag later
deDelftenarenF. Bloemers (32),
tevens expeditie- leidster, en M.
deRooy(30) detop aandeden. Ex-
peditie- arts A. Boom (29) uit
Eersel bleef achter in hetkamp,van waaruit de rest naar de top
vertrok. Hoewel het feit dat zij
hetbeoogde doel hebbenbereikt
achterafeen ontzettend voldaan
gevoel geeft, verkeerden de
klimmers op het 'moment supre-
me' zelfbepaald niet ineen 'eufo-
riestemming. Van Leeuwen:
"Het was er zo verschrikkelijk
koud en de wind gierde om mij
heen,zodat ikmaareen gedachte
had:devlaggetjesvan desponsor
plaatsen en zo snel mogelijk
weernaar beneden omte voorko-
men dat jebevriest." Moeilijke
klim- omstandigheden en het

matige weer hebben de stem-
ming onder de expeditieleden
niet nadelig kunnen
beïnvloeden. "Wij hebben ver-
schrikkelijk veel 10l gehad en
zijn op een heel warme en zachte
manier met elkaar omgegaan.
Het wasechteen heel bijzondere
ervaring met allemaal vrouwen
onderelkaar."

*****Acht procent van derecruten
voor het Belgische leger wordt
tegenwoordigafgekeurd wegens
ZWARLIJVIGHEID. Dat blijkt
uiteenrecent deskundigen-rap-
portwaaruit deBelgische minis-
tervan defensie, Guy Coeme, ge-
citeerd heeft inantwoord opvra-
gen uit de kamer. De bekende
Belgische cartoonnist, Zak,
concludeerde vorige week in het
dagblad 'De Morgen': "Wij heb-
benaan één soldaat genoeg ka-
nonnenvlees voor drie werel-
doorlogen." In de afgelopen tien
jaaris het lichaamsgewicht van
de goedgekeurde Belgische
dienstplichtigen met ruim drie
kilo gestegen. Maar langer zijn
de soldaten in spee niet gewor-
den. In 1986 moesten de keu-
ringsartsen 544 dienstplichti-
gen naar huis sturen omdat ze
meer dan 100 kilo wogen. Tien
jaar eerder waren dat er nog
maar 197. De meerderheid van
deveel te zware en te magerere-
cruten isafkomstiguitWallonië.
Het verschil in eetgewoonten
aan beide kanten van de Bel-
gische taalgrens is daarvan de
oorzaak, zo menen de deskundi-
gen. Het aantal dat zegt
minstens 50 meter te kunnen
zwemmen is 85procent. "Ze den-
ken: Hoe vetter ik ben des te be-
ter blijf ik drijven", zo merkte
een militairearts cynisch op.

*****MELVIN JAMES'SY' OLIVER,
een van degrootste componisten
voor 'Big Band'-orkesten, isvori-
ge week overleden. Dit heeft het
Mount- Sinaï- ziekenhuis be-
kend gemaakt, zonder een speci-
fieke doodsoorzaak aan tegeven.
Berichten in demediazeiden dat

complicaties in dehart- en bloed-
vaten de doodveroorzaakten van
Oliver, die aankanker leed. Tot
zijn zwanenzang in het zieken-
huis wasOliver en gevierd musi-
cus. De in Battle Creek (Michi-
gan) geboren Oliver kreeg in de
jaren dertig vermaardheid als
componist en zanger. Onder zijn
leiding groeide hetJimmieLun-
ceford orkest uit tot een van de
grootste Big- Bands van het
'swing'-tijdperk. Hij schreefon-
der meer de hits 'Stomp it off,
'Dream of you' en 'Kor dancers
only. In 1939stapte hij overnaar
hetTommyDorsey orkest, waar-
voor hijverschillende songscom-
poneerde, waaronder 'Easy does
it' en 'Opus one. In de periode
1974tot 1984was Olivermetzijn
eigen negen- leden tellend or-
kestpraktischpermanent te zien
en te beluisteren in de New
Yorkse nachtclub Rainbow
Room. Ook op jazz-festivals was
Oliver een graag gehoorde gast.

){. j|s % * *Gidsen mogen geen uitleg meer
geven in de StPieterskerk iriRo-
me. Voortaan moeten de 'CICE-
RONI' hun groepen toeristen in
het voorportaal van de basiliek
informeren en daarna in stilte
rondleiden. Zoals bisschop Lino
Zanini, voorzittervan de beheer-
commissie, benadrukte, moet op
die manier rekening gehouden
worden met de eerbied voor het
Godshuis.

OpAruba ontvingde familie van
Rudy Frank uit Nederland be-
richt dat RINA FRANK is ge-
slaagd aan de Rijksschool voor
beeldende kunsten, richting
architectonische vormgeving en
binnenhuis- architectuur. Haar
afstudeerprojekt omvatte onder
meerhetherschapen van het ou-
derlijk huis van drEloy Arends,
aan deWilhelminastraat, in een
modern bankgebouw. Zij is oud-
leerlinge van de ir C. Terzano
MTS in Aruba.
De liberale jongeren-organisa-
tie JOVD vindt dat de MO-
NARCHIE in Nederland moet
blijven bestaan. Koningin
Beatrix moet staatshoofd blij-
ven. Zij vervult namens het Ne-
derlandse volk een waardevolle
ambassadeurs- functie naar
andere landen toe. Serieuze en
feestelijke aangelegenheden
rondom de Oranjes moeten vol-
gens de JOVD nimmer tot het
verleden behoren. Voorzitter
Nijs van de JOVDreageerde vo-
rige week tijdens de jaarver-
gaderingvan deWD inVeldho-
ven opdekritiek diedeorganisa-
tie de laatste dagen heeft gekre-
gen op haar standpunt dat deko-
ningin geen deel zou mogen uit-
maken van deregering. Nijs
wees erop dat de JOVD dievisie
op het koningschap driejaar ge-
leden tijdens een landelijk
congres al heeft neergelegd. Vo-
rige week, tijdens depresentatie
van denota 'Liberaal inkort be-
stek', zei de organisatie nog dat
"de monarchie wat haar betreft
kan worden afgeschaft als de
symbolische functie van de ko-
ningin voor het Nederlandse
volk overbodig wordt."De jonge-
ren- organisatie blijft van me-
ning dat "regerings- ver-

antwoordelijkheid slechts gele-
gitimeerd wordt door vrije ver-
kiezingen en niet op grond van
geboorte." Dat betekent volgens
Nijs echter niet dat het ko-
ningshuis weg moet. "Integen-
deel. Het werk van de Oranjes is
van onschatbare waarde voor de
binding van alle Nederlanders
met elkaaren met ons land."
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HeerBommel en het wroeg-wezen door Maarten Toonder

1608—"Zo,nu is dering dusookweg!" zei heerBommel. "Een
rustig gevoel,dathetwroeg-wezener nietmeer isommij dwars
te zitten.Maaroverigens moetik toegeven, datik veel van hem
heb geleerd". De grijsaard glimlachte. "En wat zijn nu Uw
plannen?" vroeg hij. "Wat gaat U nu doen?" "Ik weet hetnog
niet," zeiheer Bommel. "Gewoon maar watdoen, denk ik. Vis-
senofzo.Ofeh...Hm. Misschienkanik ergensmetderesten van
Bommelstein een hut bouwen". Toen stond de oude op. Hij
keek naardemaanenmompelde ietsoverhet ovaalvan detijd.
"Een spiraal", zei hij. "Men gaatvoort, maar blijft op dezelfde
plek. Misschien was het maareen droom.Men weet datnooit".

En hij sloeg met zijn stok op de oude fundamenten, zodat de
echo's tegen de heuvels weerkaatsten. Op hetzelfde ogenblik
stondhet slotBommelstein erweer.Envoor deverbaasdeogen
van TornPoes en heer Ollie gingen de deuren openen detrou-
we bediende Joostverscheen in de opening. "Excuseer, heer
Olivier!'*sprak hij. "Alles is gereedvoor Uw verjaardagspartij,
metuw deelnemen!" "W-wat betekent dit?" vroeg heer Ollie
ontdaan, toen over deoprijlaan dekoplampen van naderende
voertuigen zichtbaar werden. "Dat zijn uw gasten!" legde de
grijsaard uit. "Het is immers de avondvan uw feest! Gefelici-
teerd met uwverjaardag, heer Bommel!".

BIOSCOPEN
GOLDEN DRIVE-IN
21.00 uur Action Jackson (’.5,- p.p.)

*****
TELECUBACAO
MAANDAG: 16.00 Ora ma mucha;

18.02Siensia i Teknologiakv Leo Flori-
das; 18.37 Informe deportivokv Hector
Rosario; 18.55 Tempo pa Dios;'l9.os
Mariaonze enigetoevlucht; 20.00Noti-
sieroTele-8;21 .00Ku porta habri; 22.00
Wega di Number; 22.10 Van harte be-
terschap; 23.00 Sluiting.
(Wijzegineen voorbehouden).

" *****

Limousines
als symbool
PRAAG — Talrijke li-

mousine*welkeby deTsje-
chische overheid in ge-
bruik waren en een sym-
bool van macht vertegen-
woordigden worden in het
openbaar verkocht aid on-
derdeelvan een campagne
om de onkosten van de
overheid te drukken.

Zo meldde het partijblad
Rude Pravo. In de vloot van
zwarte limousines wordt bij
wijze van spreken de bijl ge-
zet. De regering is dan ook
druk bezig met bezuinigen.
Alle ministeries moeten voor
eind volgend jaardehelft van
hunuitgaven hebbenvermin-
derd.Ook m depersonele sec-
torzalmen eraan moeten gel-
oven. De limousines dieeerst
eens macht symboliseerden
gaan met hun uitverkoop nu
getuigen van de bezuini-
gings-driftwelkein Tsjechos-
lowakijerondwaart.

IJMUIDEN—Er werdookzondag
bij het Nederlandse gifschip op 100
km buiten de kust onderzocht of er
van de aan boord aanwezig giftige
vloeistof ietsnaarbuiten gelekt was.
Het schipverging na een aanvaring.
Men gaathet met ankers vastleggen
om te vorkomen dat het door zeebe-
wegingen van positie verandert,
scheurtofbreekt.

AGENDA
CURACAO

NACHTDIENSTARTSEN: Patiënten vafli
artsen van Bandabao (3e distrikt)kunnen
spoedgevallen telefoon 641658 bellen'
dan hetantwoordapparaatafluisteren.
De patiënten van deandere medische 4
trikten kunnen voor spoedgevallen l
artsenpraktijkvan huneigenhuisartsbeW
het antwoordapparaatzal dan mededei
wiede dienstdoendearts is.

THORAX CENTER (Jan NoorduynW!
naast UNA, tel.:85544): openingstijdenvl
maandagt/m vrijdag van 08.00-17.00 *op zon- en feestdagen alsmede opwërW»
gen na 17.00uur voor spoedgevallent*
85917.

"*" ""
WIT GELE KRUIS PRINSES MARGftó
(wijkverpleging): Kantoor Santa Maria 1'
tel.: 82947/81078; geopendvan-maand1
t/m vrijdag van 07.00-17.00uur; zaterdj
de geheledag gesloten;na 17.00uurkunl
de zuster van de wacht bellen: zuster Pal*
ca, tel.: 87342, pageboy 027-360.

NEUTRALE WIJKVERPLEGING (vo*
heen Wijkverpleging Curagao): Kanttf
Scharlooweg 110, tel.: 612040; geopej
van maandag t/m vrijdag van 07:00-180
uur; de wacht heeft zuster Panneflek, te*-
-671505.

FUNDASHON LECHIDl MAMAKVHpv*
voor meer informatie kunt u de volgend*
nummers bellen: 75628,672289 en 55504-
-: * * **
GEZINSVERZORGING (Kwido pa Famia)
geopend van maandag t/m vrijdag vtf
07.00-12.30/13.30-17.00 uur, kantoor S»
Maria 17, tel.: 80222.

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

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

BOTICA BANDABAO: dagelijks geopend
van 08.00-19.00 uur.

BOTICA ISLA(tel.: 663895):openingstijden
van maandagt/m vrijdag yan 07.00-17.W
uur; zaterdag en zondag van 10.00-11"1

uur. Voorspoedgevallennakantoorureng*
lieve zich te begeven naar de Ver'
bandkamer.

* *«" *
BOTICA'S (nachtdienst)
Otrobanda Wilhelmina, tel.: 612380'
613078.
Punda delPueblo, tel.: 625333/625444.

DIVERSEN
ANTILLIAANSE GNOSTISCHE BEWE-
GING
Brievengat: iedere maandag- en
woensdagavondom 19.30 uur te Jirajaf*-]
weg 8, CentrumDcvi Kundalini.
iedere woensdag- en vrijdagavond of
19.30 uur te Openbare BasisscHoO'
Brievengat
Bandabao: iedere donderdagavond of
19.30uur gebouwCredit Union SanPedro
Kanga: iedere woensdag- en zaterdag3'
vond om 19.30 uur te Centrum Abraxa6

achterKooyman.
SantaRosa: iederemaandag- en zatero»
gavondom 19.30uurte Aloëstraat 12.

TENTOONSTELLING
CURAQAOSCH MUSEUM (Van Leeuwen'
hoekstraat z/n): openingstijden dinsda!)
t/mzaterdagvan 09.00-12.00/14.00-17 W
uur;zondag van 10.00-16.00 uur;maandag
gesloten.

t/'m5 juniExpositie van tekeningen va"
Eppo Doevë.

ABVO
20.00 uur urgente vergadering aid"
lingsraad ABVO- aula UNA.

DINSDAG
DIVERSEN
UNESCO j.

09.30uur off. openingzevende zitting Con1

téRegionale- VIP-roomCuragaoPlazar^
tel/Casino.
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Wega diNumber
CURAÇAO

HENRY By Dick Hodgins

BONER'S ARK By Addison & Frank Johnson

BEETLE BAILEY By Mort Walker

REDEYE By Gordon Bess



Gebrek aan bewijs in zaak
overlijden mevrouw De Castro
WILLEMSTAD - Hetopenbaar Ministerie heeft"Het voldoende bewijslast om

fien strafrechtelijke vervol-
Jjuig in te stellen naar aanlei-
ding van het overlijden van
Revrouw C. de Castro in het«tat Elisabeth Hospitaal. Al-
hoewel het OM in eerste in-''antie het vermoeden had'«U er 'strafbare feiten' ge-leegd waren die dedoodver-
?°rzaakt hadden,kan ditnietNrd gemaakt worden, zo
'«ijkt na een maandenlang'Iderzoek. Zowel het Depar-
tment van Volksgezond-
heid, als defamilie- ledenvan
*et slachtoffer, hebben nog
?e mogelijkheid om een
jjachtin te dienen bij deMe-J»scheTuchtraad. Ofditgaat
Scheuren, is nog nietbekend.
IZoals bekend kwam mevrouw
"" de Castro begin november in

'et ziekenhuis te overlijden. Zij
fes daar opgenomen voor een

vrij eenvoudige oogoperatie.
'Medische complicaties' zouden
volgens de ziekenhuis- staf de
dood veroorzaakt hebben. De fa-
milie van het slachtoffer —waaronder voormalig minister
Marco deCastro—warenniette-
vreden met dezeuitleg en eisten
een diepgaand onderzoek. Vol-
gens de familie waren er fouten
gemaakt in het ziekenhuis. Zo
zou het slachtofferuitdrukkelijk
om plaatselijke verdoving heb-
ben gevraagd.Dat was niet door-
gegeven zodat er algehele verdo-
ving werd gegeven. De betrok-
ken— buitenlandse — anesthe-
sistewerd eveneens in negatieve
zin genoemd. Zij zou bovendien
zonder denoodzakelijke vergun-
ning in het ziekenhuis
werkzaam zijn geweest.

GEENBEWIJS
Afgelopen week is familie De

Castro officieel op de hoogte ge-
steld van de beslissing van het

Openbaar Ministerieom het on-
derzoekte staken.Een evaluatie
van de feiten die nu optafel lig-
gen, wees uit dat verder onder-
zoek geen nieuwe gegevens bo-
ven water zou kunnen brengen.
De gegevenswaaroverhetOpen-
baarMinisterienubeschikt, zijn
niet voldoende om de tenlaste
legging "dood door schuld" hard
te maken, dat verklaarde Offi-
cier van Justitie mrBen van de
Krabbe die met het onderzoek
belast is.

In eerste instantie werd een
gerechtelijk onderzoek ingesteld
omdat er een sterk vermoeden
aanwezigwas dat "er zaken fout
zijn gegaan". Wil men straf-
rechtelijk vervolgen, moeten
daarvoor echter harde bewijzen
voor handen zijn. Die ontbreken
in dit geval, aldus Van de
Krabbe.

KLACHT
De mogelijkheidblijft evenwel

open om een klacht in te dienen
bij deMedischeTuchtraad diede
eventuele betrokkenen
tuchtrechtelijk kan vervolgen.
Niet alleen de familie kan zon
klacht indienen, maar ook het
Departement van Volksgezond-
heidkan daartoeovergaan. Deze
instantie wasechterverzochtomzonbeslissing aan tehoudentot-
dat er meer duidelijkheid was in
het strafrechtelijke onderzoek.
Aan het departement zal nu ook
worden meegedeeld dat er geen
strafrechtelijke vervolging
komt.

Wat de familie- ledennu gaan
doen, is nogniet bekend. Debrief
van de Officiervan Justitie is in-
middels ontvangen, werd van-
morgentegenover deAmigoe be-
vestigd. De familie- leden heb-
ben echter besloten vooralsnog
geen verklaringen tegenover de
pers afte leggen. Zij hebben nog
geen beslissing genomen over
verdere stappen.

WILLEMSTAD — Het
Sint Elisabeth Hospitaal is
wederom in de publiciteit
gekomen naar aanleiding
van een incident datvorige
week donderdag
plaatsvond. Een patient
die in het ziekenhuis was
opgenomen voor een on-
derzoek, ligt dooreen 'me-
dischefout' tijdens dat on-
derzoek, in de intensive-
care afdeling. Haar toe-
standis nogkritiek.

Datbevestigde directeur dr
Ivan Asjes van het hospitaal
desgevraagd tegenover de
Amigoe. Hijkon nog niet veel
informatie geven over hetge-
beuren maar verklaarde dat
er momenteel een diepgaand
onderzoek wordt ingesteld.
t De patient moest een
borstbeen- punctie' onder-
gaan, daarbij wordt er een

hoeveelheid merg uit het
borstbeen gehaald voor ver-
der onderzoek. Tijdens de
punctie is de arts waarschijn-
lijkuitgeschoten met de injec-
tienaald die daardoor in het
hart terechtkwam. Vrijdag is
devrouw directaan haarhart
geopereerd. Zij ligt in de in-
tensive- care afdeling.

Asjes lietweten dat het on-
geluk uiteraard niet opzette-
lijk is gebeurd. Er iswaarschijnlijk sprake van
een 'medische fout', hetgeen
te betreuren is. Een onder-
zoekzal moeten uitwijzen wat
er precies is gebeurd en wat
voor actie ondernomen moet
worden. Debetrokken specia-
list heeft vorige week al eenuitgebreid gesprek gehadmet
de familie- leden van de pa-
tient dieprecies op de hoogte
zijngesteldvan het gebeuren.

PROCES-VERBAAL
"Bovendien", zo zei advocaat

Elvia Moeniralam, "is geen pro-
ces- verbaal opgemaaktvanhun
bezittingen. Nergens staat
zwart-op-witwat henallemaalis
afhandig gemaakt. Niets is be-
kend over hun persoonlijke be-
zittingen ofover het geld".

De drie Fransen zouden, vol-
gens hunraadsvrouw, zakenlie-
den zijn, die hun geld op Sint
Maarten hadden willen beleg-
gen: "Zij maken deeluitvan een
groep beleggers. Hetzelfde gold
voor detwee andere Fransen en
een Nederlander die een dag la-
ter werden aangehouden in hun
hotelkamer. Gedacht werd, dat
deze mensen iets te maken had-
den met de eerder gearresteerde
Fransen. Datwasnietzo.Zijwer-
den doorderechter- commissaris
opvrije voeten gesteld".

Een Fransman (van detweede
groep; red.) had 500.000 dollar
gestort op een bankrekening op
Sint Maarten. De andere
Fransman en de Nederlander
hadden ongeveer 50.000 dollar
bij zich.

KASHOGGI
Is het 'normaal' dat iemand

met zoveel geld op zak op Sint
Maartenrondloopt?

MrElvia Moeniralam: "Enige
tijd geleden liep Kashoggi
(wiens naaminverbandwerd ge-
bracht met de illegalewapen- le-
veranties aan de contra s; red.)
ook op Sint Maarten rond. Hij
hadmiljoenenbij zich, inkoffers
meegebracht door enkele body-
guards. Daarmee ging hij fors
gokken, maar daarvan zei nie-
mand iets.Nou, hetgeld datmijn
cliënten bij zich hadden, was le-
gaal. Dus dienen zij daarover te
kunnen beschikken. Zij hadden
gewoon investerings- plannen".

DRUGSHANDEL
De drie Fransen werden tij-

dens 'schoonmaak- acties'van de
Speciale Operatie Dienst, SOD,
op Sint Maarten opgepakt. Vol-
gensde SODwarener aanwijzin-
gen, dat zij betrokken zouden
zijn bij de drugshandel.

Maandag 23 meiwerd bekend
gemaakt, dat de drieFransen op
vrije voeten waren gesteld. Toenkwamen er ook speculaties los
over het enorme bedrag, waaro-

ver deze verdachten beschikten.
Omdat zij, volgens de Speciale
Operatie Dienst, geen verkla-
ring konden geven over de af-
komst en debestemmingvanhet
bedrag (3,8 miljoen dollar) werd
gesteld, dathet geld aan de An-
tilliaanse Staatskas zou ver-
vallen.

Raadsvrouw Elvia Moenira-

lam: "Voor mij is het een vol-
strektraadsel hoe het verhaal in
de wereld is gekomen, dat het
drietalopvrijevoeten zouzijnge-
steld. Ik bener vorige week nog
geweest. Toenzaten ze nog vast.
En ik hebgeen enkel bericht ont-
vangen dat ze zoudenzijn vrijge-
laten. Over dat geld is evenmin
het laatste woord gesproken".

Aangifte van beroving
WILLEMSTAD — Een be-

woonster van eenwoningaan de
Kaya Boko deed aangifte van
eenberoving doortwee mannen.
Volgenshaar zeggenzat zij op de
stoep van dewoningtoen onver-
wachts tweemannen op haar af-
kwamen en haar onder bedrei-
gingeen bedrag van 600 gulden
afhandigmaakten.Derecherche
onderzoekt het geval.

’MENSONWAARDIGE OMSTANDIGHEDEN IN CELLEN’
Onzekerheid over bedrag van 3,8 miljoen dollar

Kort geding drie Fransen
tegen regering Antillen

WILLEMSTAD — Morgen begint op Sint Maarten
voor het Gerecht in Eerste Aanleg een kort geding, datdrieFransen middels hun advocaat, mevrouw mrElvia
Moeniralam, tegen deregering van deNederlandse An-tiUen en tegen de minister van Justitie hebben aange-
spannen. De drie Fransen werden woensdag 11 mei in
Philipsburg ineen hotelkamergearresteerd. In hunka-
mer werd een bedrag van 3,8 miljoen dollar aangetrof-
fen. Naar eerstnuis duidelijk geworden,werden nadien
nog twee Fransen en een Nederlander in verband met
deze zaak aangehouden. Die zijn vorige woensdag, nainschakelingvan mrElvia Moeniralam, vrijgelaten. Dit
drietalheeft Sint Maartenonmiddellijk verlaten.

Advocaat Elvia Moeniralam
zal morgen onmiddellijke invrij-
heids- stelling eisen. Hen is
diefstal tenlaste gelegd en over-
treding van de opium- landsve-
rordening. Maar, naar de Ami-
goe werd meegedeeld, zou uit
geen enkel stuk blijken, dat de

Fransen zich hebben bezig ge-
houden met de handel in drugs.
Mochten de verdachten niet di-
rect in vrijheid worden gesteld,
dan wil Elvia Moeniralam mid-
delshetkort gedingprotesteren
tegen de mens- onwaardige
omstandigheden in de cel, waar-
in de Fransen verblijven. Zij wil
die "zekerverbeterd zien".Op SintMaartenkomt het re-
gelmatig voor, dat tien ver-
dachten een cel moeten delen,
die slechts aan twee personen
ruimte biedt. "De overheid kanwel stellen dater geenruimte be-schikbaar is, maar dat is niet de
zorgvan mijncliënten; dat is eenprobleem van de overheid. Die
zal moeten zorgen voor mens-
waardigeopsluit- ruimtes en een
menswaardige behandeling.
Dat geldt overigens niet alleen
voor mijncliënten, maarvoor al-
le gevangenen. Ikkrijg daarover
telkens weer klachten", aldus
Moeniralam.

Voortszouden haar cliënten al
vanaf 11 mei (ruimtwee-en-een-
halve week geleden; red.) ge-
vraagd hebben om andere kle-
ding, hetgeen hen, volgens de
raadsvrouw, geweigerd werd.
Ook zoudenhen geentoilet- arti-
kelen ter beschikking zijn ge-
steld.

Long doorboord bij
echtelijke ruzie

WILLEMSTAD—Ter hoogte
van de Essoweg stak de vrouw
E.C. haar man tijdens een echte-
lijke ruzie met een mes. De lin-
kerlongvan demanwerd daarbij
doorboord en hij werd voor een
operatieve ingreep getranspor-
teerd naar het hospitaal. De
vrouw C. werd naar het bureau
overgebracht en derecherche
heeft dezaak in onderzoek.

KLM-toestel wacht niet
Passagiers van vlucht LM-982
missen aansluiting Nederland
WILLEMSTAD — Vijftien

passagiers diemet deLM- 982
uit St. Maarten zaterdagmid-
dag op Curacao waren ge-
land, hebben hun aansluiting
met de KL 781 naar Neder-
land gemist. De LM-982 was
met een vertraging van ruim
anderhalf uur geland, maar
op het moment dat de door-
gaande passagiers waren in-
gecheckt, stond het KLM-
toestel nog aan de grond. De
passagiers hebben de nacht
m het Curacao Plaza Hotel
doorgebracht, waarnazijmet
de KL-756 van zondag naar
Nederland zijn doorgereisd.

ALM- woordvoerder, Robin
Visser, verklaarde dat de LM-
-982 met een vertraging van 95minuten om 17.25 uur op Cura-
gaowas geland. Visser: "De LM-
-982 landde weliswaar met ver-
traging, maarhetKLM- toestel,
datom 17.25uur moest vertrek-
ken, stond toen nog ophet vlieg-
veld. Dit toestel is echter om
17.40 uur, zonder dat de door-
gaande passagiers gelegenheid
kregen om in te stappen, naar
Amsterdam vertrokken. De vijf-
tien passagiers zagen hun aan-
sluitende vlucht vanuit de ver-
trekhal opstijgen, terwijl ze
reeds door de ALM waren door- -gecheckt".

De ALM-woordvoerder kon
nietaangeven, waarom dezepas-
sagiers niet met het KLM-
toestel zijn meegegaan. "Als er
sprake is van urenlange vertra-; ging, dan gebeurt het wel meer
dateen vliegtuig nietop de door-
reizende passagiers wacht. Indit
geval echter heeft de KL-781
slechts vijftien minuten ge-
wacht. Beide toestellen stonden
toen op het vliegveld en wij heb-
benook tijdigdoorgegeven dat de
doorreizende passagiers eraan
kwamen. Het is niet duidelijk,

waarom de KL-781 niet op deze
passagiers heeftgewacht", aldus
Visser. Hij verklaarde verder

i dat de ALM bij wijze van uit-
zondering voor deze passagiers
een onderkomen inhet Plaza Ho-
tel heeft betaald. Zondag hebben
zij hun reis naar Nederland
voortgezet.

Gokkers aangehouden
bij inval SOD

WILLEMSTAD—Tijdenseen
inval van de SOD in eenwoning
aan de Gosieweg zijner 22perso-
nen aangehouden voor ha-
zardspel. Hetbetrofhetzogehete
'remate' of paardengokspel. De
politie nam tevens een bedrag
van 3000 gulden in beslag.

Zaterdag in ALM-schema
F-227 vandaag op Curaçao

WILLEMSTAD—Vandaag
komt het nieuweF-227toestel
van de ALM op hetvliegveld
van Hato aan. Volgens de
woordvoerder van de ALM,
Robin Visser, wordthetvlieg-
tuig omstreeks 15.30 uur ver-
wacht. Een half uur later zal
deDC-9 Super80 dievoor een
grote revisie beurteen aantal
weken uit de roulatie is ge-
weest, eveneens landen op de
Albert Plesman Luchthaven.
Beide toestellen zullen zater-
dag voor het transport van
passagiers worden ingezet.

De F-227 is zaterdaguitBelgië
vertrokken. De oversteek naar
Curagao met tussenstops op IJs-
land en Venezuela duurt onge-

veer twee dagen, omdat dittoes-
teldeafstand over deoceaan niet
rechtstreeks kan overbruggen.
Visser: "Direct na aankomst zal
de Technische Staf van de
Luchtvaart- inspectie het toestel
inspecteren. Dit zal drie dagenin
beslag nemen. We hopen dat de
nieuwe F-227 aanstaande zater-
dag in het vluchtschema van de
ALM zal kunnen worden opge-
nomen". Het andere F-227 toes-
tel, dat de ALM gekocht heeft,
zal 7 junivertrekken. Dit vlieg-
tuig wordt volgende week don-
derdag op Curagao verwacht.

De DC-9 Super 80 zal vanmid-
dag terugkomen van een grote
inspectie- beurtbijAustrian Air,
Oostenrijk. "Hier is het inte-
rieur, waar nodig, helemaal ver-
nieuwd. Tevens hebben de stoe-
len een nieuwe bekleding gekre-
gen. De ALM heeft nog een paar
nodig om dittoestel vliegklaar te
maken.Alsalle werkzaamheden
zijn afgerond, kunnen we onze
passagiers een geheel nieuw
toestel aanbieden. Ook dit toes-
tel zal zaterdag weer inderoula-
tie zijn", aldus Visser.

WILLEMSTAD — De ver-
keersafdeling van de politie
meldde in het afgelopen wee-
keinde 33 aanrijdingen waarbij
er 13 licht gewonden vielen en
een materiële schade van51.525
gulden.

Pielage overKL-781:

KLM vliegt volgens
’on time policy’

WILLEMSTAD — "De
KLM heeft een 'on time po-
licy' en daar willen wy ons
zoveel mogelijk aan hou-
den. Als wij gewacht zou-
den hebben op de passa-
giers, die uit Sint Maarten
kwamen op doorreis naar
Nederland, dan zouden de
overige 250 passagiers die
wij aan boord hadden, zijn
gedupeerd", zo reageerde
vanmorgen KLM- direc-
teur Theo Pielage op het
'drama' rond de vijftien
klanten, die zaterdagmid-
dag de aansluiting op de
KL 781 misten.

Volgens Pielage had de
KLM aan Sint Maarten ge-
meld, dat op tijd zou worden
vertrokken: "Ik weet niet of
dat de passagiers op Sint
Maartenismeegedeeld. Maar
het was eigenlijk onmogelijk
omdie mensen nogmee te ne-
men, want het ALM- toestel
zou op Curagao aankomen op
het moment dat het KLM-
vliegluisf zou vertrekken".

Niet deALM, maar deKLM
heeft de gedupeerde passa-
giersovernachting plus diner
en ontbijt aangeboden in het
Curacao Plaza Hotel, zo zei
Pielage: "Bovendien hebben
wij de vijftien passagiers
gisteren Business Class laten
vliegen".

De KLM- directeur voegde
eraan toe, dat deKLM immer
tracht "waar mogelijk de
vluchten op elkaar te laten
aansluiten. We proberen al-
tijd de passagiers mee te
nemen".

Overigens wilde hij er niet
teveel drukte over maken:"Gemiste aansluitingen ko-
men vrijwel dagelijks voor op
de luchthavens vanZurich en
Frankfurt. Kijk, u moet het
ook zo zien: onder de overige
250passagiers bevonden zich
ook mensen die op Schiphol
weer verder moesten. Als wij
een uur later zouden zijnver-
trokken, dan hadden die men-
sen hun aansluitingen weer
gemist".

WILLEMSTAD- Afgelopen
zaterdag was er in het clubge-
bouw van 'De Oleander" een han-
denarbeid- expositie van leerlin-
gen van de openbare kleu-
terschool. De expositie werd druk
bezocht en de kleuters kwamen
zelfook in groten getale kijken
naar werken van hun leeftijdsge-
noten.

Expositie handenarbeidkleuters
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MRELVIA MOENIRALAM

MEYER TRANSPORT
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Restaurant La Eistrcëlle j
( ©nianiseeit wedercm

// Komt U genieten van een grote variëteit Voorgerechten, Soepenen )J)) Hoofdgerechten bereid met de lekkerste vis en schaaldieren, een saladbar ((Ij en heerlijke nagerechten. ))

Ij U bent van Harte Welkom voorLunch en Diner in ((1 Restaurant La Bistroëlle, Promenade Shopping Center (lg. Tel.: 76929 - 70408 en 79842 (tijdens kantooruren). (

) Distributor: TO**^ J
( Sta. Rosaweg 17 (
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Marlboro metAVC op eersteplaats
Marlboro maaktkorte metten
met Richmond en wint: 10-0

SAN NICOLAS—In deAA-
baseball- competitie maakte
Marlboro korte metten met
Richmond en won met maar
liefst 10-0.

In deze eenzijdige strijd werd
Richmond niet alleen op nul ge-
houden maarkon ooknietverder
dan twee hits komen tegen het
werpen van Marlboro's winnen-
de pitcher Frank Koek. Richard
Orman kreeg de Richmond- ne-
derlaag op zijn naam. De wed-
strijd verliep met tien runs, elf
hits, twee errors voor Marlboro,
geen run, twee hits, drie errors
voor Richmond. Na deze wed-
strijd, is de stand als volgt:

Marlboro enAruba Videocenter
(7 gewonnen, 1 verloren), Coca
Cola Rangers (3-5), Lucor Jewe-
lers(2-5),Richmond (2-6) en Gol-
denTulip Thrillers(2-7).

In de jeugdcompetitie behaal-
de Coca Cola Rangers een 6-3
overwinning op Carpet center.
Beide ploegen hadden vijfhitsen
twee errors. Reginaldo van de
Berg werd winnende pitcher
voor Coca Cola, en Robert Wil-
lems verliezer voor Carpet cen-
ter. De AA-klasse competitie
wordt vanavond in het Lago
Sport Park voortgezet met de
wedstrijd Marlboro — Lucor Je-
welers.

ORANJESTAD - Tijdens
een receptie in het Golden Tulip
Aruba Caribbean hotel werd het
toeristisch project van The 5 Cs

opAruba developmentco..gepre-
senteerd. De foto toont het Deve-
lopment team van 5 Cs en geno-
digden tijdens depresentatie.

Schrijfavond dinsdag in teken Colombia
Schenden mensenrechten
doelbewust beleid Bogota

ORANJESTAD — Het is
overtuigend bewezen dat het
Colombiaanse leger een poli-
tiek van terreur uitvoert, be-
doeldom tegenstanders te in-
timideren en te elimineren
zonder dat zij hun toevlucht
kunnen nemen tot de wet.

In een nieuwrapport, "Colom-
bia— a human rights emergen-
cy" — onderzoekt Amnesty In-
ternational deverdwijningen en
doelbewuste politieke moorden
uitgevoerd door of op bevel van
de legerleiding. AI constateert
een dramatische toename van
mensenrechten- schendingen
vanaf 1980. De Amigoe heeft
daaraan uitvoerige aandachtbe-
steed.

Sinds 1987 worden niet alleen
linkse tegenstanders van de
regering en degenen die het le-
ger bekritiseren het slachtoffer,
maar ookmensen dienalaten het
leger openlijk te steunen. Hele
sectoren van de maatschappij lo-
pen het risico als "subversief' te
worden aangemerkt en in Co-
lombia staat dat gelijk aan een
doodvonnis. De meeste van de
politieke moorden in 1987 zijn
door de regering toegeschreven
aan zogenaamde doodseskaders
die nietzijn te identificeren. Uit
dehonderden gevallen echterdie
doorAI zijn onderzocht is duide-
lijk gebleken dat de werkelijke
uitvoerders eenheden zijn ge-
vormd uitpolitie en militair per-
soneel, handelend onder ver-
antwoordelijkheid van het op-
perbevel. Misschien is het meest
overtuigende bewijs dat de dood-
seskaders deel uitmaken van de
Colombiaanse veiligheids-
dienst wel het simpele feit dat
nog nooit iemand is voorgeleid
en veroordeeld.

Fietstocht van
La Fama op 12 juni

SAVANETA — Het bestuur
van Sportvereniging La Fama
heeft dedatum veranderd van de'
fietstocht ter gelegenheid van
het vijftigjarig bestaan. Deze
fietstocht zal niet meer gehou-
den worden op zondag 5 juni,
maar nueen week lateren wel op
zondag 12 juni.

DOELBEWUSTHEID
Leden van politie en leger die

mensenrechten hebben geschon-
denkunnen alleendoormilitaire

gerechtshoven worden berecht.
Zij hebben daarin volledig ge-
faald. Door de uitschakeling van
burgerrechters opereren op dit
ogenblik meer dan vierhonderd
moordenaarsbenden volkomen
straffeloos in Colombia. De
conclusieis gerechtvaardigd dat
mensenrechten-schendingen op
grote schaal door het Colombi-
aanse Leger- enpolitiekorps niet
alleenworden getolereerd, maar
hetresultaat zijnvan een doelbe-
wuste politiek. Amnesty Inter-
national roept alle mensen-
rechten- organisaties, overhe-
den, media, juristen,vakbonden,
onderwijzers, enz. op massaal te
protesteren bij de Colombiaanse
overheid. De afdeling Aruba van
AI sluitzichhierbij aan enzal dat
ook doen op zijn maandelijkse
schrijfavond in debibliotheek op
dinsdag 31 mei om achtuur 's a-
vonds. ledereen is welkom.

OPENBARE VERKOOP
Op vrijdag 3 juni 1988 zal des voormiddagsom 10uur ten overstaan van
notaris mrM.A. Eman teharenkantore aande Pastoor Hendriksstraat9l te
San Nicolas in het openbaar worden verkocht krachtens artikel 1203 van
hetBurgerlijk Wetboek van Aruba:

a. het recht van erfpacht tot 19 november 2042 op een perceel do-
meingrond tergrootte van 1.085 m2, gelegen teRooi Kochi, Aru-
ba, en kadastraal bekendaldaar alsvierdeafdeling, sectieE, num-
mer 1197, met het daarop gebouwde, plaatselijk bekend alsRooi
Kochi 52 D;

b. het recht van erfpacht tot 15 januari 2048 op een perceel do-
meingrond ter grootte van 620 m, gelegen te Wayaka, Aruba, en
kadastraal bekend aldaar als eerste afdeling, sectie T, nummer
971, methet daarop gebouwde,plaatselijk bekendals Wayaka77.

De veilingsvoorwaarden liggen ter inzage op voormeld notariskantoor
vanaf 8 dagenvoor de veiling en houden onder meer in dat iedere biedergehouden is terstond een bankgarantie of andere vorm van zekerheid testellen tot nakoming van zijn bod en de bijkomende kosten.

mr. M.A. Eman, notaris.

OPENBARE VERKOOP
Op 2 juni 1988's middags om 14.00uurzal ten overstaan van Notaris Mr.
J.R. Croesof dienswaarnemer tezijnenkantore aan deL.G. Smith Boule-
vard 64,Oranjestad Aruba in het openbaar bij opbod aan de meestbieden-
de wordenverkocht:

Krachtens onherroepelijkemachtigingex artikel 1203 lid 2
van hetBurgerlijk Wetboek van Aruba:

1. het recht van erfpacht tot 20 januarivan het jaar2031 op een
perceel domeingrond groot 347 M2, gelegen aan dewestzijde
van deDriemasterstraat opAruba, kadastraal bekendalsEerste
Afdeling Sectie N nummer 82, met het daarop gebouwde be-
tonstenen woonhuis, plaatselijk bekend als "Driemasterstraat
33";

2. een perceeleigendomsgrond groot603 M2,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. eenperceeleigendomsgrondgroet508M2, gelegenaan deBoli-
viastraat opAruba, kadastraal bekend alsEerste AfdelingSectie
F nummer 1222, met dezich daarop bevindende opstallen van
een stenen woonhuis en houten bijgebouwen, plaatselijk be-
kend als"Boliviastraat 29,29-A, 29-B, 29-Cen 27";

4- een perceel eigendomsgrond groot 510M2, gelegen in deBario
Dr. Dussenbroek op Aruba, kadastraal bekend als Eerste Afde-
lingSectieP nummer 1247,met het daarop gebouwdebetonste-
nen woonhuis, plaatselijk bekend als "Seroe Blanco 60-A";

5. een perceeleigendomsgrond groot893M2,gelegenaan dezuid-
zijde van deKibrahachastraat te Ponton op Aruba, kadastraal
bekendalsEerste Afdeling SectieE nummer 970,met alhetgeen
daartoe behoort of zal behoren;

6. hetrecht van erfpacht tot 17 aprilvan het jaar2038opeen perceel
domeingrond groot 486 M2, gelegenaan deCamaristraat te Ta-
rabana opAruba, kadastraal bekend aisEerste AfdelingSectieC
nummer978, methet daaropgebouwdebetonstenenwoonhuis,
plaatselijk bekend ais "Camaristraat 2";

7. hetrecht van erfpacht tot 10 septembervan het jaar2034op een
perceel domeingrond groot 984 M2, gelegen te Pos Chikito op
Aruba, kadastraal bekend als 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 inEerste Aanleg,ZittingsplaatsAruba en liggenvoorts ter inzagetenkantorevan notaris mr. J.R. Croes, aan deL.G. Smith Boulevard 64 teOranjestadopAruba.
Mr. J.R. Croes, notaris.

PETFALIM ARUBA N.V.
d VOOR ONDERHOUD/VERBOUWING/

NIEUWBOUW VAN UW:

WOONHUIS -KANTOOR - BEDRIJFSGEBOUW
Voor informatie, Tel.: 23194 - Druivenstraat 8

'BIEDT JfltlJW --L-*^. ?x-

AAN AL HAAR KLANTEN

SAFE DEPOSIT BOXES

VOOR HET BEWAREN VAN PERSOONLIJKE

EN WAARDEVOLLE BEZITTINGEN

EEN ANDERE VOORDEEL VAN

INTERBANK mllQj) ARUBA N.V.
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OPENBARE AANBESTEDING
De Directeur van de SETAR maakt bekend dat op
Woensdag 8 juni 1988 om 10.00 uur 's morgens te zijne
kantore, in de Ennia - Building op de 1e Verdieping, een
Openbare Aanbesteding wordt gehouden voor

LEVERING VAN
HOUTEN TELEFOONMASTEN

Het bestek is tegen oetaling van A/Is. 20.- verkrijgbaar bij
debali van de SETAR te Hendrikstraat 22.

— . 1
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ARUBA DAILY
ENTERTAINMENT

(UMIAIS^. Aruba'» HottestLate NightDisco.
rgß§~MJmm& You can danceto the latest disco soundsor justhave a

drink' maybe play a game of pool, pingpong, pinballor
yjÊÈCr^J^r^ even darts inourlT^ {9} NEW GIANT BILLIARDPALACE.

©V^r De beste Pizza van Aruba eet ofhaalt Uby
L.G. Smith Blvd. 0.0/pClfe PIZSR^L
Oranjertad Arnba. AWAY TEL.: 33541 MUM
vaLSIT Geopendvan 11.00a.m. tot 06.00 a.m.
Aruba's most elegant TüRTSk golden tulip

restaurant RaF)
Fine freTTch and inter-
national Cuisine. George Willems
All meals prepared to the rwhi*, q»v.h
delight of the Gourmand, Ace b/3JisssiHou.--and served "on the bandFerrari.

| stone". daily curtain time 10.30 p.m.: For reservations except Mondays
Call 24544 CX* openfrom 9Mp.m.m200a.m. S

Wilhelminastraat 7 |
Gezellige sfeer, goede servicevindt U in RESTAURANT

Wij verwachten U voor lunch (12.00-3.00), HAPPY HOUR
(6.00-7.00) of dinner(18.00-23.00).

Telefoon 22977 of 27833

vi Restaurant Warung Djawa
/ML Boerhaavestraat 4

Wkmxr&ölfa&iiiÊem Tel-: 33928
*V^W^MSWIB_SEJPV# Open: Dagelijks 5.00-11.00 p.m.

a oTtrrf Zondag 12.00-11.00p.m.
B«T &VMjtütrront Dinsdag gesloten.

HetRestaurant met
Indonesische allures, zonder pretenties.

Boulevard Theatre
I II

Today at 6.15 Today at 8.45
THE SUNSHINE BOYS FATAL BEAUTY

com. 18yrs. act-com. 18yrs.
| I———

Drive-In the offspring
Today at 8.30 Terror 18yrs.

verhuisboedell
Inpakken en vervoeren alsmede 1
verhuizingen op Aruba:
OnCINAMARITIMA

DE ARUBA
Tel.: 21622-21957

Windstraat 34 /

BEKENDMAKING
Wij maken hieronderbekend dat
ons spaarbankboeknummer E-
-26989 alsverloren is opge-
geven.
Eén maand na heden zal ge-
noemdboekalsverlorenworden
verklaard en daarvoor in de
plaats een nieuw boek worden
afgegeven.

ARUBA BANK N.V. ,

BEKENDMAKING
Wij maken hieronderbekend dat
ons spaarbankboek nummer:
K-43262/K-43291 alsverloren
isopgegeven.
Éen maand na heden zal ge-
noemdboekalsverloren worden
verklaard en daarvoor in de
plaats een nieuw boek worden
afgegeven.

ARUBA BANK HM.J

BEKENDMAKING
Wij makenhieronder bekend dat
ons spaarbankboek nummer
W-15998 als verloren is opge-
geven.
Eén maand na heden zal ge-
noemdboekais verlorenworden
verklaard en daarvoor in de
plaats een nieuw boek worden
afgegeven.

ARUBA BANK HM.J

BEKENDMAKING
Wij maken hieronder bekend
dat ons spaarbankboek
nummerB-02073 als verlo-
ren is opgegeven.
Eén maand na heden zal ge-
noemd boek als verloren
worden verklaard en daar-
voor in de plaats een nieuw
boek wordenafgegeven._ ARUBA BANK N.V. ,

AMIGOE MAANDAG 30M€l 1988 f

CABARET PICANTE
Den Cas di Cultura
Diavierna 3 diasabra4y diadomin-
go 5 di juni 1988pa 8.30'0ranochi.

Entrada 10florin p.p.

Carchinan tana venta cerca:

GaleriaModerna-LeeTaiTakeAway - Pu-
eblo Supermarket na Santa Cruz - Joey's
Drive Inn - Esquire na San Nicolas.

Tambe na porta anochi di presentacion.s
DE OPLOSSING

VOOR DE
ONDRAAGELIJKE

HITTE :
EEN AIRCO VAN

BESTE KWALITEIT
CW-90JS 9.0008TU

Af15.895,—
CW-120JS12.000BTU

AfIs. 1025,—
BESTE PRIJS

CASH & CARRY

Havenstraat 32 Tel: 21445/21145
Fergusonstraat 41 Tel: 23555/33430
Tomatenstraat z/n Tel: 23555 C/-»/^ïlï+/^
v. Zeppenfeldstraat 8 Tel: 46016/45635 | CIC 111 XO

UNIEKE SERVICE

4



AGENDA

ARUBA
KANTOORUREN AMIGOE: 08.00-12.00/14.00-17 30 uur; zaterdag gesloten.

Telefoon: 24333.

,°°r spoedgevallen na kantoortijd: 21639,
en 22316.;Ma9eboy: 127-743.-- 10.815.445Banco di Caribe.

P0LITIE:100.
ALARMCENTRALE: 115.

verschijnen op dinsdag en
jWagen kunnen iedere dagtussen 08.00--uur worden opgegeven;

rj"alve op zaterdag. Alleen zoekertjes, die°P baandag en donderdag voor 10.00 uur°""ien zijn, kunnen de dag daarop (dus
|a"isdag en vrijdag) verschijnen.

■J'OSCOPENWEVARD THEATER
:20-15uur TheSunshineBoys (18 jr.).
I■2o-45 uurFalalBeauty (18jr.).UFWE-IN: 20.30uur TheOffSpring (18jr.).

§°TICA'S (nachtdienst)
pabao brug: delPueblo, tel.: 22154.
r*riba brug: San Lucas, tel.: 45119.
Ï'ACHTREGELINGDOKTOREN
r'anjestad, Madiki, Tanki Flip, Noord,Tanki
dendert, Paradera en Sta. Cruz: dokter J.p'ederiks, Stadionweg 27,tel.: 24782.
d
°s Chiquito, Savaneta en San Nicolas:rj*ter E. Weststrate,via CentraMedicoSanL,lcolas, tel.: 48833.

dokter Croes, tel.: 27591 (hospi-

jJÜJGELEKRUIS: Oranjestad: tel.: 23168;
,„°°r d: tel.: 23425;SantaCruzenParadera:
2i 28288/25543; Savanetaen Brazil: tel.:
yO2O/48301; San Nicolas: te1.:45906;Da-
J°«: tel.: 29008 (wijkgebouw), 24444 (kan-
v°or brandgevallen, ongelukken of
«in of ander ongeluk gelieve

op te bellen,tel.: 115)

S*AANDAG: 18.00 Mickey & Donald;
|° 30 CNN International news; 19.30

' Jjeworldtomorrow; 20.00Telenoticias;
"-30 Programma BUVO; 20.45Dan-

of the world; 21.00 Dynasty; 21.47
King show; 22.33 ShowbizToday;

Money Line; 23.30 Sports To-ni9ht; 24.00 Sluiting.
D|NSDAG: 18.00Robotech; 18.30CNN-
'nternational news; 19.30Actualidad;
'9.45 Pa un Aruba massigur; 20.00 Te--'etioticias; 20.30Alt; 21.00Spec, progr.:(Forun Diabetis); 22.00LarryKing show;
22.45 Showbiztoday (CNN); 23.00Mo-
"eyline; 23.30 Sports tonight; 24.00
Sluiting.

PERSEN15HGHTINFORMATION CENTER: dage-
J*s*.geopendvan 07.00-20.00 uur;na 20.00Ur mformatiesvia verkeerstoren.

SERVICE CENTER (Oranjestad):
S uurper^a% geopend(alleen geslo-
J}van zondag 20.00 uur tot maandagmor-*n07.00 uur).

>P,KTER HORACIO ODUBER HOSPI-/(^L(tel.: 24300):bezoekuren 15.00-15.45ö-30-1 9.30 uur.

j^INGINWILHELMINA FONDS (tel.:
J*°s2/22817): informatiecentrum
p^nsdag geopend van 08.30-12.00 uur -8(boven).

USANCE FRANQAISE D'ARUBA: iedere
«andag van 19.30-20.30uur cursus voorj^orderdenen van 20.30-21.30uurFranse

v°ratuur; dinsdagvan 20.00-21.00uur con-
woensdagvan 19.00-20.00y' cursusvoor beginners -Colegio Aruba-

61/62.

i^OTESTANTSE KERK: 20.00 uur
'kkoor in dekleine kerk.

§SS£,
I|J USEO HISTORIKO ARUBANO: ope-
-1 ? n?'Jdenmaanda9(/mvrijdagvan 09.00-
-12 S/16-o°-19-00uur;zaterdagvan09.00-

Ln5EAU LEVENS-, GEZINS- EN HUWE-
MOEILIJKHEDEN (Lagoenweg 9A,

1? iedere werkdagvan 07.30--«00/13.00-16.30 uur (ook mogelijk af-
bakte makenvia tel.: 23145 of 25111).

I^LIOTHEEK CENTRODl BARRIO DA-
lßf_^ (openingstijden): dinsdag van
u°-°O-20.00 uuren vrijdag van 17.00-19.00

An hSA(Sticntin9Hu|Paan Slechthorenden
Eani '' Engelandstraat (Lionsgebouw t/o
1??t?club)'is dagelijksgeopendvan 08.30--<uo/13.00-16.30uur.
vE^TRo KIBRAHACHA (dagverblijf
Vp o_" bejaarden): openingsuren dag-
-07 oblÜf: 08.00-12.00 uur;kantooruren:
b "«'-12.30/14.00-17.00 uur - Piedralat 23(tel.: 28159).

&Tjj*EMVERENIGING'ARUBA MAB-
+ donderdag): 17.30-18.30uur«emiessen - Golden TulipAruba Caribbe-?Hotel.nvi^dag): 14.00-16.00 uurzwemlessen (Wal' A. B, C, D,E en F) voorkinderen en vol-enen- POVA-zwembad.

Orlando Odor niet
meer gevonden

ORANJESTAD — Tot op he-
den is niets meer gevonden van
Orlando Odordievorigeweekbij
hetomslaan vaneenboot waarin
hij metdrie anderepersonenzat,
in dezeebij Arashi vermistwerd.
Morgenmiddag half zes zal zijn
familie ter hoogte van Arashi
waar het ongeval plaatsvond,
bloemen in zee gooien.

Bubali tegen
Estrella weer gelijk

SAN NICOLAS— In deere-
divisie- voetbalcompetitie
eindigde ook de tweede ron-
de- wedstrijd tussen Bubali
en Estrella in een gelijkspel.
Ditmaal was deeindstand 0-0.

Ondanks deverschillende toe-
gepaste strategieën slaagde
noch Estrella noch Bubali erin
het net te vinden. Deze uitslag
bracht geen verandering op de
standenlijst, waar Dakota en La
Fama aan de kop gaan, gevolgd
door Estrella, Bubali, RCA en
Universal. In het Lago
Sportpark wordt dindagavond
de wedstrijd Dakota — Estrella
gespeeld.

FTA en manager
Americana aan
tafel over casino

ORANJESTAD — Het be-
stuurvan de FTA heeft van-
middag een gesprek met de
general manager van het
Americana Aruba hotel Ed
Malone over het wel of niet
sluitenvan het casino van dit
hotel.

Tijdens dit gesprek verwacht
deFTA een duidelijke uitspraak
van de directie wat de plannen
zijn, vooral nadat de FTA een
duidelijk protest heeft laten ho-
ren tegen de sluiting en derege-
ring reeds alszijnstandpunt liet
horen datdedirectieenFTA deze
kwestie aan tafel moeten zien te
regelen. Gehoopt wordt dat par-
tijen elkaar zullen vinden en dat
niemand naar huis gestuurd
moet worden, omdat de FTA
daarfel tegen is, maarwelbereid
is de zaken met de directie aan
tafel te bespreken.

Met voeten
aan stuur
ORANJESTAD — In de

ochtenduren deedzichop J.G.
Emanstraat in Oranjestad
een verkeersongeval voor,
waarbij de jeugdige E.M. —die meende zijn auto met de
voeten te moeten besturen —tegen twee geparkeerde au-
to's — reed en daarna tegen
een lichtmast tot stilstand
kwam. Zijn acrobatische
kunsten achter het stuur zul-
len hem opruim driemille er
een PV komen te staan.

Aruba Womenclub
Onderscheiding
voor AIDS-project

ORANJESTAD -Het be-
stuur van de Aruba Wo-
mensclub(AWC) ontving van
het internationale hoofd-
kwartier van Womens clubs
in Washington bericht dat de
AWC onderscheiden werd
meteeninternationale erken-
ning voor "Community impr-
ovement program 1986/88".

Dit programma wordt mede
gesponsord door het internatio-
nale bestuur en Chevron USA.
terwijl de jury die de projecten
beoordeelt bestaat uit personen
in de USA die op de hoogte van
dit soort werk zijn. De AWC
kreeg de onderscheiding voor
haar 'Aids education and aware-
ness project" en zal op 21 junitij-
dens de8/stejaarlijkse interna-
tionale conventie Grand Rapids
Michigan worden uitgereikt.

Commissie gevormdin
verband zwemtocht
FADA blij inzet Kenneth
Croes in anti-drugs-strijd

ORANJESTAD —Kenneth
Crocs is een sportman, die
zich in de rij van atleten
schaart, die gebruikvan ver-
dovende middelen ten
scherpste veroordelen.

Inkringen van de Fundacion
Anti Droga Aruba (FADA)
wordt deze steun van Kenneth
Crocs bijzonder op prijs en ten
voorbeeld gesteld. Kenneth
Crocsheeftmetzijn uitspringen-
de sport- activiteiten duidelijk
gekozen om de jeugd ten voor-
beeld tezijn, dat metverdovende
middelen niets, maar metgezon-
de sport beoefening alles te be-
reiken valt.

De volgende activiteit van

Kenneth Croesis op 28 augustus
aanstaande wanneer hij van
Aruba naar Venezuela zal
zwemmen. Onder leidingvan ex-
perts bereidtKenneth Croeszich
voor op deze "Anti drug over-
steek". Op Aruba werd een com-
missie gevormd "Comicion Asa-
na anti droga" — waarin ook de
FADA — om Kenneth Croes te
helpen bij zijn streven om door
sport activiteiten de aandacht te
trekken in hét negatief effect
van drugs. FADA heeft een be-
roep gedaan op de overheid,
sport- instanties en de gehele
Arubaanse gemeenschap om
Kenneth Croes in zijn streven
daadwerkelijk te steunen.

Videotoestel en
fiets gestolen

NOORD — De man 8.8. (35)
deed aangifte bij de recherche
datuitzijnwoning te Salina cer-
ca eenkleuren televisie en video-
recorder werden gestolen. De to-
tale waarde bedroeg achttien-
honderd florin.

Voorts deed de dame L.D. (39)
aangifte dat in haar woning te
San Barbola werd ingebroken.
Een houten deur werd openge-
broken en de dieven gingen er
met een sportfiets ter waarde
van zevenhonderd florin van-
door.

NIET VOLDOENDE GELD BIJ ZICH VOOR VERBLIJF
Littekens van martelingen door arts geconstateerd
Ongewenst Peruaans duo door
vier marechaussees begeleid

ORANJESTAD — Met de KLM — begeleid door een
marchaussee—kwamenzaterdagtweePeruanen —een
man en vrouwbeiden 27 jaar—opArubaaan. Zij waren
Nederlanduitgezetomdatzij niet voldoendegeldbij zich
hadden en het geld datzij bij zich hadden vermoedelijk
van roof afkomstig was.

Totdat zij naar Peru kunnen
doorreizen werd het echtpaar in
depolitiewacht Oranjestad inge-
sloten. Indepolitiewacht consta-
teerde depolitie datbeiden teke-
nen van verwondingen hadden,
die duidelijk wezen dat zij ge-

marteld werden. Dit zou het ge-
val zijn geweest in 1985 in Peru.
Dr. Lacle die de Peruanen be-
handelde lietvan deverwonding
tekenen fotos maken.

Het feit dat het echtpaar door
niet minder dan vier militairen
van Amsterdam via Aruba naar
Peru werd overgebracht wekte
de indruk dat men hier met ge-
vaarlijke misdadigers te maken
had. Uit het onderzoek bleek dat
het echtpaar 24meiuitLima via

Colombia naar Nederland was
gereisd. Toen zij in Nederland
aankwamen bleken zij slechts
vijftig dollar en een gestolen
bankers- cheque van duizend
dollarsbij zich te hebben.

Voorts bleek dat de passages
eveneensvanroof afkomstigwa-
ren waarvoor het echtpaar
slechts 675 Colombiaanse pesos
had betaald. Nadathet echtpaar
aan de Immigratie was overge-
dragenom pereerstvolgende ge-

legenheid naar Peru door te rei-
zen werden bij onderzoek in de
politiewacht de tekenen van
martelingen gevonden — onder
meer brandwonden van sigaret-
ten opzijn borst—en een dokter
voor onderzoek ingeschakeld.

Op 9juni
Portugees
tv-programma

ORANJESTAD — Van de
Portugesevereniging opAru-
ba wordt vernomen dat op 9
juni 's avonds om half negen
in samenwerking met Unoca
en Club Primavera Tele Aru-
ba een opvoering brengt van
de Grupo Porto-Ven, de Por-
tugese groep uitCaracas.

In een speciaal programma
worden de uitvoeringen ge-
bracht die deze groeprecentelijk
inCas diCultura enPlazaBetico
Croes heeft gegeven. Negentig
miniten lang zullen de telekij-
kers kunnen genieten onder
meer van: Baila das Romarias,
Malhao de agueda,, Pezinho da
villa,SouPortegas, Baile dasCa-
maechersa. Ook de jeugd groep
van de Arubaanse groep Prima-
vera zal een Portugese potpouri
brengen.

ORANJESTAD - Gouver-
neurFelipe Tromp enpremiermr
Henny Eman hebben zaterdag-
morgen vergezeld van lokale ma-
rine, politie en andere autoritei-
ten een bezoek gebracht aan de
Van Kinsbergen, die de afgelo-
pen dagen—opverzoek van Aru-ba —een waakzaam aandeel had
in de bescherming van Aruba.
Gouverneurenpremier brachten
de dank van Aruba aan deKo-
ninklijke Marine over die zich
voor de eerste maal mede inzette
in de strijd tegen de verdovende
middelen. Gesproken werd hoe
deveiligheid nog meer kan wor-
denopgevoerd.

ZAKENVARIA
ONDER DE naam Zielinski,

Halley and Gonzalez had vrij-
dagmiddag de officiële opening
van dit nieuwe advocatenkan-
toor opAruba plaats. De Amigoe
oerichtte reeds over de plannen
hiertoe. Bij de foto: de advocaten
met premier mr Henny Eman,
dieevenals andere ministers en
collegas bij deopening aanwezig
was.

Ballet- en cuatrolesseninDakota
ORANJESTAD — Buurt-

en sportvereniging Dakota
orgahiseert binnenkort bal-
let- en cuatro lessen voor de
jeugd.

De balletlessen zullen worden
gegeven door mevrouw M.
Dumfries en beginnen in de
maand juni. Op maandag30 mei
zal in hetbuurthuis een informa-
tie- middag,aanvangende om
vijf uur,worden gehouden en zal
er gelegenheid bestaan voor in-
schrijving. De cuatro (viersna-
ren- gitaar)- lessen beginnen in
augustus en worden gegevenon-
derauspiciën van deArubaanse
Muziekschool. De informatie- en
inschrijvingsmiddag voor de Cu-
atro-lessen is op dinsdag 31 mei
om vier uur.

MOSKOU — Tijdens de anti- Ar-
meense onlusten in Azerbajdzjaanse
stadSoemgait kregen de Armeense
inwoners van de politie opdracht
thuis te blijven waardoor zij een ge-
makkelijk doelwit van de moordlus-
tige muiters waren, aldus het
weekblad Moscow News. Dit ver-
slaatkritisch hetproces dat tegen
een aantalanti- Armeense opstande-
lingenwordt gevoerdwaarbij duide-
lijkhetoptredenvan depolitieblijkt

TIJDENS EEN geanimeerde
personeels- bijeenkomst werd
Evert Pereira tot de beste
werknemers van het afgelopen
jaargehuldigd. Inbijzijn van ex-
ecutive secretaresse Helen Wer-
leman mocht Evert Pereira uit
handen van general manager
Ron Williams de bijbehorende
plakkaten in ontvangst nemen.

AVP-StatenlidRoily Bisslik:
Bezinning nodig op wie
voor of tegen Aruba is

ORANJESTAD—In hetra-
diopraatjevan deArubaanse
Volkspartij besteedde Sta-
tenlid Roly Bisslik alle aan-
dacht aan de geslaagde uit-
levering van de drugsbaron
Alvaro Triana aan de Ameri-
kaanse autoriteiten.Hij stond
stil bij de inspanningen van
velen en devele maatregelen
die genomenmoestenworden
omdat bekend is datditsoort
mensen weinig medelijden
kent als zij optreden om een
van hente bevrijden.

Het leven van onze bestuur-
ders is niet meer zoals het voor-
heen was, aldus het AVP- Sta-
tenlid, want zij werden gemerkt
omdat zij een duidelijk neen lie-

ten horen en zorgen dat betrok-
kene kon wordenuitgeleverd om
in deVS voor zijn daden terecht
testaan enverantwoording af te
leggen.

Geheel Aruba heeft zich
achter het optreden van derege-
ring geschaardenheeft daarmee
ook een duidelijk Nee tegen de
handel in verdovende middelen
en alles wat daarmee samen-
hangt laten horen.

LAAGSPEL
Terwijl de autoriteitenAruba

beschermden, ons-eigen land,
moest geconstateerd worden dat
bepaalde politici de positie van
Aruba probeerden te verzwak-
ken vooral ook omdat vrienden
van hen die zij Aruba vele jaren
geleden lieten binnen komen,
buiten werden gezet. Nooit heb-
ben we zon laag politiek spel ge-
zien als toen Aruba zich in een
moeilijke situatie bevond. Het
wordt meer dan de hoogste tijd,
aldus Statenlid Bisslik, datee-
nieder op Aruba beseft dat de
strijd tegen de verdovende mid-
delen en alles wat daarmee sa-
menhangt, niet alleen een strijd
van deregering is, maar van ee-
nieder in deze gemeenschap die
hetgoed meent met Aruba.

Na deervaringen van de afge-
lopentijd is het noodzaak datwij
eens serieus gaan denkenwatte
doen tegen hen, die denken dat
zij op Aruba kunnen doen en la-
tenen steedsweer de goedenaam
van Aruba en zijn bevolking in
diskrediet brengen. Deregering
ondervindt veel tegenwerking,
beledigingen en kritiek omdat
men werkt zodat eenieder aan
hetwerk kan komen. Telkenma-
le als deregering met nieuwe
projectenkomt worden door deze
groep de nodige insinuaties en
beledigingen geuit. Het is te be-
treuren, aldus het Statenlid, dat
wij in ons eigen land mensen
hebben, die devooruitgang van
Aruba steeds weer terugwerken
metinsinuaties enbeledigingen.

Guyana uitgenodigd
Basketballbond voor
Caribisch toernooi

ORANJESTAD — De Aru-
ba Basketball- bond is uitge-
nodigd om met een heren- en
een damesselectie deel te ne-
men aan de Caricom- wed-
strijden van dit jaar.

De wedstrijden worden in Ge-
orgetown, Brits Guyana, gehou-
den van 20 tot 30 augustus.
Andere landen die aan de Cari-
com wedstrijden deelnemenzijn:
Suriname, Trinidad andTobago,
Barbados, Brits en Frans Guya-
na, AntiguaenJamaica. Debond
heeft nog geen beslissing geno-
men over deelname van Aruba,
gezien dehogekosten dieaan de-
ze reis verbonden zijn.

Werk van
Frei verschenen

QUITO —Elmensaje hu-
manista is in zijn tweede
druk uitgekomen in Ecua-
dor op initiatiefvan de
stichting voor Sociale stu-
diesFESO.Hetwerdinder-
tijd geschreven door de in-
middels overleden Chi-
leense president Eduardo
Frey van de Christen- de-
mocraten.

Bestudering van ditwerk is
"een must" voor hen die zich
willen verrijken aan een ge-
dachtengang welke de mens
weer ziet als de as, het
centrum enhetdoelvan dege-
meenschap, zo stelt de Ecua-
doraanse stichting FESO
vast. De uitgave werd mede
mogelijk door steun van het
Konrad Adenauer- fonds van
de Westduitse bondsrepu-
bliek en destichting Eduardo
FreivanChili. Adenauer was
ook een christendemocraat
van internationale allure.
Frei werd als president opge-
volgd docr drSalavdor Allen-
de die uiteindelijk door gene-
raal August»Pinochet aan de
kant werd geschoven.

EVALUATIE
De komende dagen zal duide-

lijk geëvalueerd moeten worden
door eeniederofwij vooroftegen
Arubazijn. Vast staat wel dat de
overgrote meerderheidvan Aru-
banietachter deze groepstaaten
zijn buik er meer dan vol van
heeft. Sportleraar / Statenlid
Bisslik die dagelijks met de
jeugd in aanrakingkomt, bena-
druktenogeens dat de jeugdaan
de ouderen een voorbeeld wil ne-
men, datmoet dan wel een goed
en positiefvoorbeeld zijn. En als
er danpoliticizijn, dievan de toe-
komst van dejeugdvoordeel wil-

len trekken, dannoemen wij aat
een misdaad en daarom moeten
ook dezepoliticirealiseren datde
strijd die deregering voert een
strijd is voor alle jongeren van
Aruba.

Laat onsUw kleu-
f\ renfilm ontwikke-~\%s\ ___"^r |en-De enige vak-

-*%_ " man, die voor

yf^ 70 CENT
r"film vakkundig engoedkoop ontwik-

heerste Arubaansekleuren laborato-
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Drie-jarig contract met optie van twee jaar
Frank Rijkaard wordt collega
van Ruud Gullit en Van Basten

AMSTERDAM — Frank
Rijkaard speelt de komende
drieseizoenenvoorAC Milan.
De 25-jarige international
kreeg zaterdagmorgen in
Noordwijk de telefonische
mededeling uit Italië, datAC
Milan en Sporting Lissabon
overeenstemminghaddenbe-
reikt over de transfer. Rijk-
aard,begin dit jaardoorAjax
via tussenkomst van de Por-
tugese zakenman Goncalves
aan Sporting Lissabon ver-
kocht, voetbalde de laatste
maanden op huurbasis voor
Real Zaragoza. De transfer-
som isnietofficieel prijs gege-
ven, maarbedraagt ongeveer
tien miljoengulden. Ajax ver-
kocht Rijkaard in februari
voor de helftvan datbedrag.

De middenvelder was enkele
weken geleden al tot een monde-
linge overeenstemming geko-
men metAC Milan, de club dieal
twee Nederlandse internatio-
nals , Ruud Gullit en Marco van
Basten, in dienstheeft. Rijkaard
had metzijnvrouwCarmenzelfs
al een huis inMilaan uitgezocht.

De Amsterdammer, die vorig
jaarin deproblemen kwam door
het signeren van twee contrac-
ten, bij PSV en Ajax, werd ge-
vraagdalvasteenprincipe- over-
eenkomst te tekenen. "Milan
wilde dat.Ik hebdatnietgedaan.

Ik heb gezegd, dat ikpas iets zou
tekenen en weer wat wilde ho-
ren, alsbeide clubsrond waren."

CONTRACT
Het contract van Rijkaard zal

een looptijdvan driejaar hebben
met een optie van een vierde en
een vijfde seizoen. Na drie jaar
kan Rijkaard bij de Milanese
club vertrekken voor de dan gel-
dende Uefa-vergoeding. Dat-
zelfde geldt indien Rijkaard na
vier of vijf seizoenenbij de club
van Berlusconi vertrekt.

Sporting Lissabon lag deze
week enigszins dwars in de af-
ronding van detransfer. De club
wilde een nieuwe buitenlander,
die door AC Milan gefinancierd
moest worden. Zaterdag liet
woordvoerder Barruti aan Rijk-
aard weten, dat de zaak in kan-
nen en kruiken was. "Ik weet

niet hoe de partijen tot elkaar
'in gekomen. Het interesseert
me ook niet. Ik heb mijn con-
centratie nodig voor het Neder-
lands elftal", was het commen-
taar van Rijkaard, die mogelijk
de komende twee vrije dagen
(dinsdagkomt Oranje weerbij el-
kaar) gebruikt om de overgang
af te ronden.

De in Oranje weer ex-
cellerende speler heeft nog geen
gesprek gehad metdeAC Milan-
trainer Sacchi. Die was dinsdag
in Rotterdam om Rijkaard aan
een laatste schouw te onderwer-
pen. Rijkaard gaat bij AC Milan
niet zoals in het Nederlands
elftal in de laatste lijn spelen.
Baresi blijft liberoin de defensie.

Rijkaard moet in de as, waarin
Gullit en Ancelottiook staan ge-
posteerd, depositie van de meest
verdedigende middenvelder in-
nemen. De Nederlander ver-
heugt zich op de hereniging met
zijnmaatje Gullit, metwiehij bij
de amateurs van DWS speelde,
en vriend VanBasten, zijn com-
pagnon bij Ajax. "Het zijn twee
heel goede kennissen en twee
heel goede voetballers. Dat kun-
nen drie leuke jarenworden."

AM ERICANLEAGUE:
Milwaukee Brewers — Cleve-
land Indians 7-2, Toronto Blue
Jays — Chicago White Sox 4-2,
Minnesota Twins — Detroit Ti-
gers 6-3, Kansas City Royals —Texas Rangers 12-1, Baltimore
Orioles— California Angels 3-2,
OaklandAthletics—BostonRed
Sox 5-4, New York Yankees —Seattle Marmers 7-3.

Nederlandskampioenschap

Titelstrijd
bij amateurs

DEN HAAG — Het kampi-
oenschap *van Nederland bij
de zondag - amateurs gaat
tussen De Treffers, TOP en
Elinkwijk. Bij de zaterdag-
amateurs gaat de strijd tus-
sen Bennekom, IJsselmeer-
vogels en DOS Kampen.

Bij dezaterdag- amateurs heb-
ben alle ploegen gelijkgespeeld.
Bennekom deed dat voor de
tweede keer. Inhun thuisduel te-
gen IJsselmeervogels wist men
tot tweekeer toe een achterstand
weg te werken: 2-2.

Bij de zondag- amateurs heb-
ben de drie ploegen nu elk twee
duels gespeeld. TOP behaalde
zijn eerste overwinning in het
Nederlandskampioenschap van
de zondag- amateurs. De ploeg
uit Oss, die donderdag van De
Treffers had verloren, versloeg
zondag Elinkwijk met 3-2.

Stand:
Zaterdag- amateurs:

1. Bennekom 2 2 (3-1)
2. IJsselmeervogels 11 (2-2)
3. DOSKampen 11(1-1)

Zondag- amateurs:
1. De Treffers 2 3(3-2)
2. TOP 2 2 (4-4)
3. Elinkwijk 2 1 (3-4)

NEW YORK- De uitslagen
van de zondag voor de Ameri-
kaanse honkbal- competitie ge-
speelde wedstrijden zijn:

METPLEZIER
Rijkaard had in de af-

scheidswedstrijd vanRob de Wit
weer metplezier in De Meer ge-
speeld. In dat stadion wilde hij
eind september, althans in
dienst van Ajax, nooit meer te-
rugkeren. Zaterdagavond gaf
Rijkaard toe dathij aan heteinde
van zijn loopbaan de laatste ac-
tieve jarengraag weer in Neder-
land zal doorbrengen. Ajax is
dan zeker weer een kandidaat
voor de ras-Mokumer, die blij
was weer eens op vijf minuten
van huis tekunnen voetballen.

"En nu een twee dagen lekker
op debank met hetvrouwtje", zo
gaf hij zaterdagavond zijn ver-
moeide geest bloot.

NATIONALLEAGUE:
Los Angeles Dodgers — Montre-
al Expos 2-1, San Diego Padres
— New York Mets 6-3, Phila-
delphia Phillies — San Franci-
sco Giants 4-2, St. Louis Cardi-
nals — Atlanta Braves 3-1,
Pittsburgh Pirates— Cincinnati
Reds 4-2, HoustonAstros— Chi-
cago Cubs 7-1.

NEW YORK — De uitslagen
van de zaterdag voor de hoogste
afdeling van het Amerikaanse
honkbal gespeelde wedstrijden
zijn:
AMERICAN LEAGUE:
Chicago White Sox — Toronto
Blue Jays 3-2, Oakland Athle-
tics — Boston Red Sox 7-5, Mil-
waukee Brewers — Cleveland
Indians 2-0, Kansas CityRoyals—TexasRangers8-6,Minnesota
Twins— Detroit Tigers 5-2, Se-
attle Mariners — New York
Yankees 6-1, California Angels— Baltimore Orioles 5-0.

NATIONALLEAGUE:
Montreal Expos — Los Angeles
Dodgers 3-2 (10 innings), Chica-
go Cubs— HoustonAstros 14-7,
Philadelphia Phillies — San
Francisco Giants 4-3 (10),
PittsburghPirates —Cincinnati
Reds 5-2, New YorkMets — San
Diego Padres 5-1, Atlanta Bra-
ves — St.Louis Cardinals 2-1.

NOTICE OF THE ANNUAL MEETING OF
SHAREHOLDERS OF SHAREREALTY N.V.

Notice isherebygiventhattheAnnual General MeetingofShareholdersofSHAREREALTY
N.V. will be held on June 7,1988, at 4.30 p.m. at the registered officeof the Company, de
Ruyterkade 62, Curacao, NetherlandsAntilles.
TheAgenda shall consist ofthe following items:
(1) To approvetheReport of Managementonthe business of theCompanyandcon-

ductof Us affairs duringthe fiscal years 1986and 1987.
(2) To approve thefinancial review ofthe Companyfor the fiscalyear endedDecem-

ber 31,1986.
(3) To delete in its entirety article 2 BIS ofthe articles of incorporationwhich pre-

sently reads asfollows:
According to article 10 of the Articles of Incorporation the management hasto
appointoneorseveral banks, banking institutionsor trustsas custodianofsecu-
rities and cashofthe corporation.The managementshallalsocause eachsubsi-
diary company(as defined inarticle 2)nowinexistenceor hereafterorganizedor
acquired, tomaintain with suchcustodian orwith one of suchcustodians all of
the securities and moneysof suchsubsidiary company andall documents evi-
dencing such subsidiary company's title to or other interest in immovablepro-
perty.
Thedutlesoftheregistrar andtransferagentassetforth in theseartlcleaofIncor-
poration shall be performed by the custodian or one of the custodians, or by
anotherbank, banking institution ortrust company,appointedby andresponsa-
ble to the custodian orone of the custodians.

(4) Toterminatethe custodianagreementandregistrar andtransferagreementwith
Bank America Trust and BankingCorporation (Bahamas) Limited.

(5) ToelectthefollowingcorporationstoserveasmanagingdirectorsoftheCompa-
nyfor aterm ofoneyear:
(a) Curacao CorporationCompany N.V.;
(b) Worldwide Real Estate Advisors Limited.

(6) Toact upon such other mattersas may propertycome before themeeting.
On behalf ofthe ManagingBoard,

Curacao Corporation Company N.V.
ManagingDirector.

Porto blijft winnen in Portugal
Fernando Gomes scoort
hattrick in zes minuten

LISSABON — De laatste
wedstrijden in de Portugese
competitie worden door Por-
to, de nieuwe landskampioen,
niet meteenkorreltje zout ge-
nomen. Het optwee na laatste
duel van het seizoen 1987/
1988 werd thuis met 4-0 ge-
wonnen van Farense.

In dit duel schreef de interna-
tionalFernando Gomes historie.
Hij scoorde voor Porto drie tref-
fers in zes minuten. De spits be-
gon zijnreeks in de 19e minuut,
mocht twee minuten later een
strafschop verzilveren en kreeg
de handen van het publiek nog-
maals op elkaar in de 25e mi-
nuut.

Het duel tussen Boa Vista en
Benfica werd een onbeslist: 1-1.

De uitslagen in de Portugese
competitie zijn:

Porto -Farense: 4-0;Boavista -
Benfica: 1-1; Guimaraes - Bele-
nenses: 0-1; Sporting - Chaves: 0-
-0: Setubal -Rio Ave: 3-0:Potimo-

nense - Penafiel: 0-0; Covilha -
Espinho: 1-1; Maritimo - Salgu-
eiros: 3-0; Varzim - Academica:
0-0; Elvas - Braga: 0-0.

De stand met nog twee wed-
strijden te spelen in Portugal is
nu:
I. Porto 3662
2.Benfica 3650
3. Belenenses 36 45
4. Boavista 3644
5. SportingLissabon 36 43
6. Chaves 3640
7.Setubal 3639
8. Penafiel 3638
9. Espinho 3637
10.Maritimo 36 34
11.Guimaraes 3632
12.Braga 36 31
13.Academica 36 31
14.Farense 36 31
15.Portimonense 36 31
16.Elvas 36 29
17.Varzim 36 28
18.Rio Aye 3627
19. Salgueiros 36 25
20. Covilha 3621

Interesse Nederlandse club

Pichingolo laat drie
solftballsters niet gaan

TAEKWONDO/ANKARA —Op deeerste dagvan deEuropese
titelstrijd Taekwondo in het
Turkse Ankara hebben drie Ne-
derlandse deelnemers een me-
daille veroverd. Anita van der
Pas veroverde zilver in deklasse
tot 47 kg en VickyRumeon werd
tweede in deklasse tot 50kg bij
deheren.Brons waservoor Juni-
orTapilatu indeklasse tot45kg.

WILLEMSTAD — Vorige
week heeft detechnische staf
van de Nederlandse softball-
vereniging Gambro Twins, te
kennen gegeven veel interes-
se te hebben in enkele
speelsters van de Antilliaan-
se selectie. De club die uit-
komt in de hoogste Neder-
landse divisie zou met ingang
van 1juniover Soraida Julia-

na,Leonise Avastiaen Marel-
va Ilteswillen beschikken.

Gambro Twins staat momen-
teel opdevierdeplaats in decom-
petitie en won vorige week nog
van de huidige Nederlandse
kampioen met deminimale score
van 1 - 0.

De problemen voor de vereni-
ging ontstonden doordat ver-
schillende speelsters gebles-
seerdraakten. Men is nuopzoek
naar versterking. Aangezien deCuracaose softballsters een zeer
goede naam hebben in Neder-
land, werd ineerste instantie di-
rect contact opgenomen met de
Antilliaanse Softball- Bond om
te kijken of het mogelijk was de
genoemde speelsters naar Ne-
derland tekrijgen.

De drie dames die op het ver-
langlijstje van Gambro staan,
komen in deCuracaose competi-
tie uit voor Pichingolo en zij
behoren tot de vijf beste
softballsters. Gambro Twins is
bereid om alle kosten voor haar
rekening te nemen als de dames
maar vöör 1 juni in Nederland
aanwezig kunnen zijn. Dit is
namelijk de uiterste datum dat
de club hun kan inschrijven om
met decompetitievan ditseizoen
mee te doen.

MOEILIJK
Celfriedt Homoet, voorzitter

van de Antilliaanse Softball-
Bond, heeft echter tekennen ge-
geven dat het om twee redenen
moeilijk wordt om op dit aanbod

in te gaan. Ten eerste is twee tot
drie dagentijd tekort omeen der-
gelijke beslissing te nemen. Te-
vensmaken alledrie de speelster
deel uit van de Antilliaanse
softball- selectie die in juli een
internationaal toernooi afwerkt
nota bene op Curagao.

Homoet houdt wel de deur
open voor onderhandelingen om
de speelsters in ieder geval voor
het volgend seizoen aan de Ne-
derlandse competitie ie laten
deelnemen. "Het zal een groot
verlies zijn voor deAntilliaanse
competitie, maar voor de
speelsters in kwestie is dit na-
tuurlijkeen uniekekans om zich
internationaalwaar te maken",
aldus devoorzitter van de Antil-
liaanse Softball- Bond.

Curasao na 'walk over
op ploeg St Maarten
naar WK baseball

WILLEMSTAD—Overeen-
komstig de verwachtingen
heeft Curacao het recht ver-
worven om de Nederlandse
Antillen te vertegenwoordi-
gen ophet WK-baseball datin
augustus in Italië zal worden
gehouden. Zonder al te veel
moeite werd in het afgelopen
weekeinde de eliminatie- se-
rie van St. Maarten ge-
wonnen.

In deeerstewedstrijd opzater-
dagavond bood St. Maarten nog
goede tegenstand — er werd
slechts met 4-7 aan het kortste
eind getrokken waarbij men
zelfs in de eerste inning met 2-0
de leiding nam — maar gister-
morgen werd het een walk-over
voor Curacao met de score van
18-1. St. Maarten gebruikte 6
werpers—achtereenvolgens Ri-
chardson, Martina, Hodge, Pin-
to, Halley en Meijer— die echter
geen van allen technisch noch
conditioneel voor hun taak bere-
kend bleken te zijn.

Curasao sloeg voor een gemid-
delde van liefst .429 punten (15
honkslagen in totaal 35 slag-
beurten) waaronder homeruns
van Raffy Josefa en Norwin
Moeskiet. Josefa, die als "desig-
nated hitter" op de Curacaose
slaglijst stond opgesteld, bereik-
temet 4 honkslagen in 5 beurten
het beste resultaat.

FORMALITEIT
De strijd was gistermorgen al

na 2 innings beslecht. Hetafwer-
ken van de resterende innings
wasdaarnainfeite nietmeer dan
een formaliteit. Na die eerste 2
innings hadCuracao namelijkal
een voorsprong van 10-0. Negen
punten werden in de tweede
slagbeurt gemaakt toen liefst 14
slagmensen een beurt kregen.
Raffy Josefa veegde de honken
schoon met een tweehonkslag
terwijl ookEmile Haswell voor 3
RBl's zorgdroeg met twee twee-
honkslagen.

De eindcijfers waren alsvolgt:

18-15-1 voor Uuragao en 1-3-6
voor St. Maarten. Arthur Boni-
facio was grotendeels ver-
antwoordelijk voor deze3-hitter.'
Rignald Martina en Percey'
Schoop wierpen voorts bij wijze
van training ieder een tweetal
innings.

De lokalecompetitie wordt na
de onderbreking van een week
dinsdagavond hervat met de
wedstrijd Sta. Rosa Indians —Groot Kwartier Stars. Indians
gaatzoals bekend meteenrecord
van 6-1 op kop in poule B terwijl
GK Stars, uitkomend in pouleA,
na 7 wedstrijden nog steeds op
zoek is naar zijn eerste overwin-
ning.

SPORTAGENDA

MALTA AMSTEL
SENTRO DEPORTIVO KORSOU
(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; vrijdag en zaterdag
van 16.00uurtotna02.00 uur;zondagvanaf
13.00uur.

SCHAAKVERENIGING CURACAO
(Maduro Plaza)
iedere maandagavondom 20.00 uur gele-
genheidtot schaken.
SCHAAKVERENIGING JANWE
(Sentro di Bario Janwé)

elke zaterdag van 09.00-13.00 uur uur
schaakles en-training voor de jeugdvanaf 7
tot 23 jaar.

BASEBALL (AA-klasse)
20.00 uur Sorpresavs Blue Hawks - SDK.

Massagraven gevonden
met veertien lichamen

BOGOTA — Veertien stof-
felijkeoverschottenzjjn er ge-
vondenineenpaarmassagra-
ven in een afgelegen gebied
ophetplatteland inhetdepar-
tement Huila inColombia.

Het gaatblijkbaarom guerril-
la- strijdersvan deFARC, diebij
recente confrontaties methet le-
ger om het leven zijn gekomen.
Dit deelde majoorRodrigo Alva-
rado mee als commandant van
het derde militaire districtvan
het departement Huila. De
plaatsen waar men de lichamen
vond liggenop 360km ten zuiden
van Bogota.

Sport in hetKort
VOLLEYBAL/FORLI—De da-
mesteams volleybal van de Sov-
jetunieen Brazilië hebben zich
in de Italiaanse plaats Forli ge-
plaatst voor de Olympische Spe-
len van Seoul. De Russische da-
mes wonnen hun laatste wed-
strijd in het kwalificatie- toer-
nooi met 3-1 van Italië. Men
werd daardoor eerste. Brazilië
won eenvoudig van Nieuw-
Zeeland: 3-0. De eindstandjwerd
daardoor: 1. Sovjetunie;2. Brazi-
lië;3. Italië;4. Canada; 5.Nieuw-
Zeeland.

0-0-0-0-0
WIELRENNEN/WOUBRUG-
GE — Doordat het nog steeds
niet duidelijk is welke wielren-
ners naar Seoul worden afge-
vaardigd, heeft de amateur Ar-
janJagt een prof-contract gete-
kend bij de formatie van Jan
Raas. De potentiële Olympische
ploeg van bondscoach Andre
Boskamp lijdt door Jagtskeuze
voor Super-Confex (Raas' ploeg)
een groot verlies. Er was even-
wel al lang sprake van dat Jagt
deamateurs zou verlaten.

0-0-0-0-0
BOKSEN/ TIJUANA — De
Mexicaan Juan José 'Dinamita'
Estrada is de nieuwe we-
reldkampioenboksen inhet licht
vedergewicht (WBA-versie).
Estrada won in de Mexicaanse
stad Tijuana oppunten van de
Venezolaan Bernardo Pinango.
Het was de eerste keer dat Pi-
nango zijn titel verdedigde. Hij
veroverde detitel op 27februari
op de Dominicaan Julio Ger-
vacio.

0-0-0-0-0
WIELRENNEN /ROUBAIX -
De Fransman Laurent Bezault
heeft dewielerwedstrijd Parijs -
Roubaix voor amateurs gewon-
nen. Hij had na 228 km twintig
seconden voorsprong op de Belg
Roose en veertig opzijn landge-
noot Pantaglou. De Nederlan-
ders StephanRakers en Huib de
Vries werden respectievelijk
tiende en dertiende.

0-0-0-0-0
VOETBAL/BRUSSEL—Lierse
SK is gepromoveerd naar deBel-
gische eerste divisie. Liers SK
won in de laatste wedstrijd van
dena-competitie met4-lvan Ha-
relbeke. Eerder hadRacing Me-
chelen, de kampioen van de
tweede divisie, zich alverzekerd
van een plaats in dehoogsteafde-
ling, waaruitAA GentenRacing
Jetdegradeerden.

0-0-0-0-0
GEWICHTHEFFEN/ATHENE
—DeBulgaarMitevisinAthene
wereldkampioen gewichtheffen
bij de juniorenboven de 110 kg
geworden. Hij trok en stootte
417,5 kg, een verbetering van
het wereldrecord (van de Rus
Mosibit) met vijfkilo. Mitevs
landgenoot Krastanov werd
tweede met 382,5 kg. Koresnik
uit de Sovjetunie werd derde,
eveneens met 382,5 kg.

U-ü-0-0-0
VOLLEYBAL/FLORENCE -Zweden heeftzich geplaatst voor
de eindronde van het Olympisch
volleybal-toernooi in Seoul. Ze
wonnen het kwalificatie- toer-
nooi in Florence. Ze versloegen
de Italianen met 3-0. De Italia-
nen krijgen een herkansing. Zij
komen in een thuis- en uitwed-
strijd uit tegen China, de num-
mer twee achter Nederland van
hetkwalificatie- toernooi in
Amsterdam.

0-0-0-0-0
WIELRENNEN/MOSKOU-AleksanderKiritsjenko heeft op
de Olympische wielerbaan Kri-
latskoje in Moskouhet wereldre-
cord 1 kilometer-tijdrit op zijn
naam gebracht. De Sovjet legde
deafstand afin 54,364 seconden.
Het oude wereldrecord indoor
amateurs stond sinds 1980 op
naam van zijn landgenoot Wla-
dimirSoeltanov, die op dezelfde
baanreed, met 58,718 seconden.

0-0-0-0-0
VOETBAL/LEVERKUSEN —Voor de aanvangvan de nieuwe
voetbalcompetitie speelt de hou-
dervan deEuropa CupI,PSV, op
2 augustus in Lèverkusen tegen
de houder van de Uefa-beker,
Bayer Lèverkusen, dat dan on-
der leiding staat van Rinus Mi-
chels.

UITNODIGING AAN
VERZEKERINGSBEDRIJVEN

De Commissie Wettelijke Basis voor Onshore Bedrij-
ven organiseert een

INFORMATIEMIDDAG
voor Verzekeringsmaatschappijen in verband met het ont-
werp Landsverordening Toezicht Verzekeringsbedrijf.

Plaats : Avila Beach Hotel
Datum : vrijdag, 10 juni 1988
Tijdstip : 14.00 uur
Voertaal : Engels.

De Commissie Wettelijke Basis voor
OnshoreBedrijvenw= == = J

SANTACRUZ-In hetAstros
ballpark had zondagmorgen on-
der grote belangstelling de ope-
ningplaats van het softbal- toer-
nooi, georganiseerd door het
Astros team en opgedragen als
hulde aan softbal- veteraan Tico
Kuiperi, die hiervoor een plak-
kaat mocht ontvangen (zie foto).
Astros- voorzitter Ronny Gomez
overhandigde tevens aan me-
vrouw Broeksema vanBibitoPin
een cheque als bijdrage van
Astros'voor dit werk.
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Scherpenheuvel op weg naar top-ploeg

Undeba op nippertje
taaar gelijk spel: 1-1

WILLEMSTAD — Undeba/NAC heeft gisteravond
dankzij een strafschop in de laatsteminuut op het nip-

|P?rtje een nederlaag wetenaftewenden. Alom vreugde
Urteraard in het kamp van de Bandabaose ploeg en een
!pote domper op de stemming bij opponent Scherpen-
jteuvel/Setel voor welkeploeg een overwinning een be-
T^grijke stap zou hebben betekend in het streven om
Jchtevestigen alseenvan detopploegen in dezecorape-
«tie.

Er wordt daaraan in ieder ge-ya ' hard gewerkt bij Scherpen-
puvel dat dit seizoen een
eehnisch goed voorbereide

P'°eg op de been heeft weten tehengen. Scherpenheuvel, dat
van De Koning won (2-1)

f. 1} tegen Centro Dominguito ge-
'JK speelde (1-1), speelde giste-
j^ond een sterke eerste helft

?}aar had toch een autogoal van
!;ndeba nodig om aan de leiding
*komen. In detweede helft be-
palde het zich hoofdzakelijk totet verdedigen van deze voor-zong. Tot de voorlaatste mi-
Uutging dat goed. Met nog min-

J*r dan 1 minuut te gaan legde
overijverige voorstopper Ed-

p1Neuman echter te veel kracht
2 een tackle tegen Ellis BasilioPet als gevolg dat arbiterWilli-,.Iïl Poppen Undeba een
trafschop toekende.

STRAK SCHOT
o Wet eerste doelpunt viel in de
jpteminuutvan deeerste helft,
«"etduidelijk was ofverdediger

r*lchael Hooi debal na een inzet
?"* Etienne Neuman vanaf de
e ugel wilde wegwerken dan

wel op keeper Sherwin Jamani-
ka wilde terugspelen. Van zijn
voet vertrok in ieder geval een
strak schot dat Jamanikatotaal
verraste. Met een vooral in de
breedte opererend Undeba
kostte het Scherpenheuvel be-
trekkelijk weinig moeite om de
voorsprong tot de rust te
handhaven.

Ofschoon er na de hervatting
iets meer stuwkracht achter de
offensieve acties van Undeba
zat, lukte dat ook betrekkelijk
gemakkelijk in de tweede helft.
Tot de 44ste minuut toenBasilio
na de zoveelste mislukte
doorbraak- poging in het
centrum onderuit werd gehaald
door Neuman. Shurmel Lodowi-
ka voltrok het vonnis: 1-1.

In de eerste divisie wedstrijd
behaalde Deportivo Sta. Rosa 1-
-0 overwinningop HubentutKor-
sou. Het enige doelpunt van de
wedstrijd werd door Martis ge-
scoord.

Het programma voor de
eerstvolgende speeldag
(woensdag) is alsvolgt: Canisius
Boys — Vesta; JongColombia —
VictoryBoys.

WK zaalvoetbal in Nederland

Gerald Vanenburg
in Oranje-selectie?
ZEIST — Gerald Vanen-

burg in het nationale zaal-
voetbal-team; met die ge-
dachte speelt de KNVB voor
de eerste wereldtitelstrijd,
die van 5 tot 15 januari 1989
'ft Nederland wordt gehou-
den. De amateur-sectie van
de bond, die het zaalvoetbal
°nder zijnbeheer heeft, is be-
leidommet debetaaldetak te
gaan praten over de sa-
menstellingvan het doorRon
Groenewoud gecoachte team.
Voorzitter Kastermans
öiaakt zich sterkvoor zo'n ge-
lengde samenstelling.

De Groninger wil in elk ge-
Val twee beroepsvoetballersvan naam als trekpleister
■\ebbenvoor het toernooi, dat
{■ijdens de winterstop van de
°ataalde competities in de
grote hallen van Rotterdam,
Arnhem, Den Bosch, Amster-dam en Leeuwarden
Plaatsvindt.

Het evenement, waarvoor
de hele top van de wereldfede-
ratie (Fifa), inclusief voorzit-
ter Havelange, wordt ver-
wacht, kent zestien deelne-
mende landen. Sommige te-
amsbestaanlouteruitprofs of
staatsamateurs. West-
Duitsland heeftafgezegd voor
het toernooi, dat wordt geor-
ganiseerd in het kader van
het 100-jarig bestaan van de
KNVB, uit onenigheid over
de internationale zaalvoet-
bal-regels. In de Bondsrepu-
bliekwordt metboarding(een
soort lage schutting waarte-
gen de bal mag worden ge-
schoten) gespeeld.

De deelnemende landen
zijn: Nederland, Argentinië,
Australië, België, Brazilië,
Denemarken, Hongarije, Ita-
lië, Japan, Mexico, Marokko,
Paraguay, Saudi-Arabië,
Spanje, de Verenigde Staten
en Zimbabwe.

Vinstin bekerfinale tegen Standard: 2-0

Anderlecht geeft verloren
competitie toch nog glans
QfiRUSSEL — Raymond
ji^thals iser toch nog in ge-

y aagd het verloren seizoen
de i

c Belgische topclub An-
rlecht een vrolijk tintje te
Ven. Anderlecht veroverde

8tf^dagavond in het Heizel-jj^^ion, waar voor het eerst
j^QsHet Drama weer een fi-
gj e werd gespeeld, de Bel-
y Bche voetbalbeker door
s?°r 35.000 toeschouwers
l^ndardLuik met 2-0te vers-

je üderlecht had het meeste
Sws*|t op de trofee door het
ov^ Us aanklasse tegenhetzich
§ifrigens kranig verwerendandard. DeBrusselaars domi-
tt

erden eigenlijk vanaf de af-
j. P> die werd verricht door Eu-
b Pees kampioene judo Ingrid

l&hmans.ooVe beste kansen waren dan
K . Voor Anderlecht, maar de
s^se doelman Gilbert Bodart

groeide uit tot de beste man in
zijn team. Hij greep schotenvan
de gevaarlijke IJslander Arnor
Gudjohnsson, met Luc Nilis en
Edi Krncvic uitblinker van An-
derlecht, en aanvoerder Pier
Janssen.

Na ongeveer een half uur
mocht ook Standard even aan
succes denken, maar Czernia-
tynski zagzijn inzet door Dernol
tot hoekschop gekopt. Vijfminu-
ten voor rust kwam Anderlecht
verdiend op voorsprong. Nilis
knalde een hoekschop van Gud-
johnssonachter Bodart. Er ging
een hevig protest van Luikse
spelers aan vooral, die meenden
dat de grensrechterhad gevlagd
voor buitenspel. Hetprotest leid-
de slechts tot gele kaarten voor

Renquin en Czerniatynski. De
eerste had vlak voor rust geluk,
toen hij Nilis vlak buiten het
strafschopgebied onderuit haal-
de. Scheidsrechter Gerneytastte
wel naar het borstzakje, maar
lietderode kaartbij nader inzien
opzijnplaats.

BOKSEN/SEOUL-De Mex-n Daniel Zaragoza heeft in
Sen orea ziJnwereldtitel bok-
'Wftn ne* en* vedergewicht
tjJjC-versie) behouden. Hetn van Zaragoza met zijn
S^dkoreaanse uitdager LeeIj^g-Hoon eindigde onbeslist.
hi_ gevecht vond plaats in deWaatsYochon.
TfiïA-. 0-0-0-0-0QATHLON/ EIBERGEN -
t^at Jj>arel won een kwart-et! i in Eibergen in een tijd
iv , A-54,59 voor Axel Koenders1,5i-£6,06 en Henry Tiens in
Adn de dames zegevierdeva van Zwieten in 2.14.49.

Na-competitie
eerste divisie

DEN HAAG— Devierde ron-
de van de na-competitie in de
eerste divisie heeft twee ruimeoverwinningen opgeleverd.

MW was in de Achterhoek
duidelijk sterker dan De
Graafschap. De Limburgers
wonnen met 3-1. RBC, de ploeg
uitRoosendaal, verloor in eigen
huismet 1-5 van Vitesse.

Donderdag komen de ploegen
weer in actie:RBC ontvangt danMVVen Vitesse is gastheervoor
De Graafsachap.

De stand is nu:
I.MVV 46(8-3)
2. Vitesse 4 5 (7-5)
3. RBC 4 3(5-9)
4. De Graafschap 4 2(4-7)

Willem II beste ploeg in na-competitie

FC Groningenplaatst zich
voorEuropa Cupvoetbal

DEN HAAG — FC Groningen is zondag dankzij een ge-
lijkspel (1-1) in dewedstrijd tegen FC Twente winnaar gewor-
denvan dena-competitie in deeredivisie. De Groningers ver-
wierven daarmee hetrecht volgend seizoen uit te komen in de
strijd om de Uefa-beker. Willem II won inTilburg in een aan-
trekkelijk duel met 4-1 van VVV. WV hadbij winst zich kun-
nen plaatsen voor Europeesvoetbal.

FC Groningen heeft de hulp
van Willem II niet nodig gehad.
De formatie van MartinKoeman
en Henk van Brussel hield de
Enschedeërs ineigenhuisop 1-1.
De nummer elfvan deeredivisie
mag Europa in, de(afgetekende)
nummer drie niet.

MOOI DUEL
Het duel in Twente had alles

wat normaal is in de beslissende
fase van dena-competitie. Span-
ning, inzet en een wedstrijd-
verloop dat voortdurend dekan-
sen deed keren. De gastheren
waagden alles, omdat alleen een
zege nogkonbaten.Maar de Gro-
ningershielden stand en namen
zelfs de leiding, waardoor het
zich al in de eerste helft zeker
mochtwanen van zijn zaak. Ma-
son blokte een verdedigende ac-
tie van Twente en zag de bal
achter Ensink tegen de touwen
vliegen: 0-1. De matig spelende
Balm bracht met een formidabe-
le treffer de spanning en zijn
ploegterug: 1-1.Dat gebeurdeop
slagvan rust en hethad een sti-

mulansvoor de Tukkers moeten
zijn in de tweede helft door te
gaan.Maar deeen vermoeide in-
drukmakende ploegvanRijvers,
ook nog eens geplaagd door een
waslijstvol geblesseerde spelers,
kon datniet meer opbrengen.

Groningen liet in Enschede
merken dat er niets meer over
was van deploeg die tot aan het
einde van de competitie voor
lijfsbehoud had moeten knok-
ken. Het had inhet duelvan zon-
dagdriepuntgavekansen gekre-
gen, maar vooral Brooke lag
overhoop met het vinden van de
juisterichting. Maar ook aan de
andere kant waren er kansen.
Wat echter de uitstekend keep-
ende Storm niet alleen in het
doel afkon, werd wel gered door
een medespeler op inzetten van
met nameKeur.

Het is sneu voor FC Twente,
dataan de derdeplaats in de com-
petitie niet genoeg heeft gehad
voor Europeesvoetbal. Hetzal in
de vakantie een flinke kater
moeten wegspoelen en keek ja-
loers naar Groningen dat een
hopeloos seizoen toch nog glans
gaf.

Coach Henk van Brussel:
"Maandenlang hebben we een
punt gemiddeld gespeeld in de
competitie en in de na-
competitie hebben we in de
eerste wedstrijd tegen Twente
na (0-2) gewoongoedgevoetbald.
Van Willem 11, volgens mij
technisch debeste ploeg, pakten
we verdiend drie punten. Dus is
het een normale zaak datwij nu
Europa in gaan."

... JANREKER:Groningen ont-
erechte winnaarna-competitie....

TWEEDE HELFT
In detweede helft veranderde

weinig, al gafStandard afen toe
een waarschuwing aan de An-
derlecht-defensie waarin de Ne-
derlandse international Adri
van Tiggelen een hoofdrol speel-
de.Bij eenervan stuurdeDimitri
M'Buyu een lobje oVer doelman
Munaron naar het lege doel.
Keshi voorkwam echter de ge-
lijkmaker. Na 69 minuten deed
de paal datbij een schot van
Czerniatynski.

Metminder dan een kwartier
te gaan besliste Anderlecht de
wedstrijd. Bodart beoordeelde
eenvoorzet vanNilis, die ooknog
geel kreeg en een applaus-
vervanging, verkeerd, waarna
Krncvicraak konkoppen: 2-0. In
de laatste minuut liet invaller
Michel de Grote het derde doel-
punt schieten. In plaats van de
eer aan de meegekomen Van
Tiggelen te gunnen, mikte hij
zelfnaast.

Door de overwinningvan An-
derlecht, datmet deEuropese ti-
telhouder KV Mechelen in het
toernooi voor bekerwinnaars zal
uitkomen, werd Waregem zeker
van Europa Cup-voetbal.
Antwerp enClub Luik waren dat
al eerder. Club Brugge doet mee
in hettoernooi voorlandskampi-
oenen.

WILLEM II-VVV
Groningen is de onterechte

winnaar van de na-competitie,
stelden VW-trainer JanReker
en zijn Willem H-collegaPiet de
Visser zondag in Tilburg onver-
bloemd na afloopvan hun onder-
ling treffen, dat voor Willem II
volkomen verdiend in een 4-1
overwinningeindigde.

Beide ploegen van onder de
Moerdijkverloren echteraan de
Groningers drievan devier pun-
ten. De manier waarop dat
echter gebeurde - tegen de spel-
verhouding in - zat beide trai-
ners nog steeds hoog. Ze hadden
lievergezien datFC Twente met
deeer was gaan strijken.

Willem II besloot de na-
competitie, waarin de Tilbur-
gers over het geheel gezien het

beste spel vertoonden, met een
sprankelende partij voetbal.
Broeken bracht alna tien minu-
ten de Venlose stemming in mi-
neur. Een scherpe voorzet van
zijn voet bereikte de vrijstaande
Maddock, dieraak kopte: 1-0.

De daaropvolgendetien minu-
ten waren voor WV. Verhagen
(op de paal), Rutten (tweemaal
voor open doel) en Lukuhay kre-
gen goede mogelijkheden maar
benutten ze niet. Wel deed Li-
bregts dat in de 20e minuut.Hij
kopte 1-1 in. Een solo van Van
Straalen, die pas in het
strafschopgebiedkon worden ge-
stuit door Verhagen, betekende
voor VVV in de 23e minuut het
einde. Van Straalen zelfbenutte
de door scheidsrechter Blom toe-
gekende strafschop: 2-1. Vlak
voor rust kon Mallien op een
passje van VanStraalenvoor 3-1
zorgen.

In de tweede helft was Willem
II heeren meesteren hetpubliek
scandeerde denaam van trainer
De Visser danook herhaaldelijk.
Vlakvoor tijd scoordeBroeken 4-
1. VVVmag van gelukspelen dat
er nietmeer werd gescoord in die
tweede helft.

Bobby Fisher blijft grootste schaker aller tijden

Timman beëindigt vierkamp
met remise tegen Kasparov

AMSTERDAM — Met enig
veine heeft JanTimman zich
in de laatste ronde van de
schaakvierkamp voor groot-
meesters in Amsterdam ge-
red uitdekakenvan dealseen
pitbull-terriër te keer gaande
Gari Kasparov. De we-
reldkampioen verschoot van
kleur, toen de Nederlandse
grootmeester een niet voor-
ziene zetherhaling uitvoerde
en zich metremise redde.

De vernietiging van alle te-
genstand was net nietgelukt. Al
was natuurlijk de score van vijf
punten uit de laatstezespartijen
en eentotaal-score van negen uit
twaalf indrukwekkend genoeg.
Maar niet voldoende voor Kas-
parovs eigen aspriraties. Hij
mag danKarpov zodanighebben
verslagen, dater voorlopig geen
sprake meer is van een gedeeld
wereldkampioenschap, 's We-
relds allerbeste uitdeschaakhis-
torie is hij niet; althans voor zo-
ver datuit dekille cijfers blijkt.

... JAN TIMMAN: ontsnapt in
laatste duelaan nederlaag tegen
Kasparov doorzetherhaling...

BOBBY FISHER
In werkelijkheid gaat natuur-

lijk elke vergelijking mank.
Maarfeit isnu eenmaal datBob-
by Fisher op hethoogtepunt van
zijn carrière met2780 dehoogste
ELO-rating allertijden had. Met

de vyttien a twintig punten, die
Kasparov in Amsterdam won,
komt hij hooguit op 2770. Die
winst behaalde hij tenkoste van
alle drie de tegenstanders in
Amsterdam.

De omstandigheden waarin
Kasparov zich moet waarmaken
zijn heel anders dan in de jaren
zestig. Fisher bouwde zijn toren-
hoge score op in de cyclus naar
het wereldkampioenschap via
overwinningen op Larsen en
Taimanov met 6-0 en de histo-
rische tweekamp op IJsland te-
gen titelhouder Spasskimet 12,5
- 7,5. Daarbij was nog een regle-
mentaire nul wegens weige-
rachtigheid van Fisher.

Het was toen de grote ver-
dienste van Dr. Max Euwe, dat
hij Fisher nog achter de tafel
kreeg. Het was de laatstekeer,
dat iemand Fisher een
schaakstuk zag aanraken. Het

genie verkoos in eenzaamheid
als mythe verder te leven. Een
drastische stap, die nog eens ac-
centueerde hoe volstrekt zijn
prestaties buiten het gemiddel-
de begripsvermogen vielen.

Toch had Fisher het in enkele
opzichten gemakkelijker dan
Kasparov nu. Het peil van het
schaken inFishers tijd lag in de
breedte lager dan nu. De ELO-
lijst werd eens per jaaropge-
maakt, tegen elke zes maanden
nu. Een goed resultaat telde
daardoor meer aan. Dat Kaspa-
rov het desondanks toch pro-
beert, is tekenendvoor zijnambir
ties.

Karpov wonmet witvan John
van derWiel.

De eindstand na 12ronden
schaak in Amsterdam is:
1. Kasparov: 9 punten; 2. Kar-
pov: 6,5; 3. Timman: 5,5; 4. John
van derWiel: 3.

EINDSTAND
De eindstand in de na-

competitie in deeredivisie is:
1. FC Groningen 62317(7-5)
2. Willem II 62226(9-8)
3. FC Twente 62226(8-9)
4. VW 6 213 5 (7-9)

Benefiet-wedstrijdRob de Wit
Nederlands elftal wint
met 3-1 van Ajax-selectie

AMSTERDAM — Het Ne-
derlands elftal heeft in
Amsterdam voor 11.000
toeschouwers het benefiet-
duel voor Rob de Wit tegen
een Ajax-selectie met 3-1 ge-
wonnen.

De wedstrijd, die een onder-
deel vormde van de oefencam-
pagne van Oranje in voorberei-
ding op het Europees kampi-
oenschap, werd in De Meer ge-
speeldvoor devoor topvoetbal af-
gekeurde Rob de Wit, eens een
veelbelovende linkerspits, die
door een hersenbloeding werd
getroffen.

Rob deWitverzorgde zelfdeof-
ficiële aftrap en werd tien minu-
tenvoor tijdnogmaals inhetveld
gehaald en op de schouders van
de spiers een rondje langs detri-
bunes gedragen. De opbrengst
van de wedstrijd bedroeg zon
twee ton.

Ajax opende de score in de 40e
minuut door een treffer van
Dick. Ruud Gullit, in de83e mi-
nuutmet lichterugklachten uit-
gevallen, scoorde in de 54e mi-
nuut de gelijkmaker. Bosman
bracht Oranje op voorsprong in
de 68e minuut. Het was Jan
Wouters dievlak voor hetlaatste
fluitsignaal van scheidsrechter
Keizer de eindstand op 3-1 be-
paalde.

Bondscoach Rinus Michels liet
de vijf PSV-ers slechts een be-
perkte periode in het veld. Ze
werden daarna denodigerust ge-
gund en allen vervangen. Toen
Gullit in de 83e minuut moest
uitvallen, warener geenvervan-
gers meerover, waardoor Oranje
de laatste zeven minuten met
tien man moest spelen.

Ajax kwam met de volgende
opstelling in het veld:

Menzo (Doesburg); Verrips
(Gast), Blind, Verlaat en
Veltman (Keizer); Scholten,
BergkampenRob Witschge; Me-
ijer,Regtop en Dick (Sneekes).

Rinus Michelsgebruikte:
Van Breukelen (Hiele); Su-

vrijn, Rijkaard en Koeveimans
(Troost); Van Aerie (Wouters),
Ronald Koeman (Winter) en
Mühren (Erwin Koeman); Van-
enburg (Van 't Schip), Gullit,
Kieft (Bosman) en Van Basten
(Kruzen).

Bachi nog een
jaarbij Napoli

NAPELS — Napoli-trainer
Ottavio Bianchi heeftverteld
dathij isovergehaaldnogeen
jaar te blijven bij de voet-
balclub uit Napels, Napoli,
hoewel sommige spelers de
teleurstelling over hetverlies
van de titel aan Ruud Gullits
AC Milan op hem hebben af-
gereageerd.

Bianchi maakte zijn besluit
bekend na een onderhoud met
voorzitter Corrado Ferlaino.
"Hij verzekerde me dathet voor
beide partijen het beste zou zijn
als ik derelatie met Napoli, die
tot een paar maanden optimaal
was, nietzou verbreken."

Bianchi heeft een week kun-
nen nadenken over zijn toe-
komst. Vorig jaar leidde hij Na-
poli in hechte samenwerking
met zijn vedette Diego Marado-
na naar het landskampi-
oenschap, dat de club onlangs
kwijtraakte aan AC Milan on-
danks een voorsprong van vier
punten gedurendeeen groot deel
van decompetitie.

Toen devoorsprong slonk, we-
zen een aantalspelers, onder wie
Maradona, beschuldigend naar
Bianchi. "Dat doet nog steeds
pijn en dat zal het wel blijven
doen. Maar dat wil niet zeggen
dat ik haatdragend ben gewor-
den. Ikzal netzo hard werkenals
altijd."
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Vice-voorzitter: mogelijk staatsgreep
Parlement El Salvador begint
termijn met groteproblemen

SAN SALVADOR — Het
aantreden van het nieuwe
parlement in El Salvador
waarin dehelftvan dezetels is
toegevallen aan de rechste
ARENA- partij leidde meteen
tot aanzienlijke fricties bij de
verkiezing van een nieuwe
voorzittervan dewetgevende
vergadering.Er viel reeds het
dreigement met een militaire
staatsgreep.

In het zestig leden tellende
parlementheeft Arena dertigze-
telsverzameld. Voor de christen-
democraten van president José
NapoleonDuarte zijn er 23 zetels
gereserveerd en voor de Natio-
nale verzoeningspartij zeven. Op
zondag 1 mei kwam het parle-
ment in zijn nieuwe samenstel-
ling bijeen. In het voorgaande
parlement hadden de christen-
democraten een ruime meerder-
heid. Maar bij de verkiezingen
van maart kwamen de kaarten
heel anders te liggen. De initia-
tieven van de president kunnen
nu gemakkelijk worden ge-
smoord als zij de Arena niet be-
vallen. Overigens is al spoedig
na de verkiezingen een lid van
Arena om het leven gekomen.

IMPASSE
De moeilijkhedenbegonnen al

meteen in de eerste zitting toen
Arena alsvoorzitter Ricardo Al-
varenga Valdjvieso aanwees en
kolonel buiten dienst Sigifredo
Ochoa Perez als zijn vice- voor-
zitter. Rivaliserende vleugels
verlieten toen luid protesterend

de vergadering. Volgensdevoor-
zittervan deVerzoenings-partij
PCN, Hugo Carillo, heeft Arena
"de wetgevende vergadering
overgenomen. Zijheeft metvoor-
bijgaan van de andere partijen
een voorzitteren vice-voorzitter
benoemd. Dit heeft een impasse
tot gevolg welke moeilijk te
doorbreken zal zijn en de As-
semblee danig parten zal
spelen".

De politieke tegenstanders
van Valdivieso trekken de gel-
digheid van zijn verkiezing in
twijfel. Maar bij Arena zegt men
dat men precies binnen de wet
heeft gehandeld. De 56- jarige
econoom zegt dat zijnverkiezing
geldig is. "Mijn verkiezing moet
dooralle ledenvan deAssemblee
worden geëerbiedigd, want zij is
eenbesluitvanhet Salvadoraan-
se volk".

MILITAIRE TAAL
De 46- jarigeOchoa Perez zei

voor een plaatselijke zender dat
als de situatie in het parlement
zou blijven zoals die nu is "een
militaire staatsgreep zou kun-
nen volgen". Deze kolonel bd
heeft onlangs bij de Salvadora-
nen aangedrongen om tegen de
regering in verzet te komen. Hij
beschuldigde hetkabinet van
Duarte ervan El Salvadors sou-
vereiniteit aan de Verenigde
Staten te hebben overgedragen.
Hij kritiseerde de president ook
omdatdeze geenkans had gezien
een einde temakenaan de alacht
jaardurende burgeroorlog.

Bij het linkseverzet verklaar-
deRuben Zamora als vice- voor-
zitter van het Democratisch re-
volutionaire front, dat de ver-
deeldheid in het parlement een
bedreiging voor de regering
vormt en de door Amerika ge-
steunde strijdtegen deguerrilla.
De VS geven El Salvador dage-
lijks gemiddeld anderhalf mil-
joen dollar aan economische en
militaire hulp.

MOSKOU — De SU dreigt zijn
troepen- terugtrekkingte vertragen
als Pakistan doorgaat met de leve-
ring van wapens aan de Afghaanse
rebellen. Dit is in strijd met het Af-
ghanistan- akkoord. Het Afghaanse
verzet heeft ieder contact van de
hand gewezen met de nieuwe Af-
ghaansepremier Hassan Sharq. Zijn
benoeminghad als doelhet verzet te
bewegenzich aan te sluitenbij eenco-
alitie-regering. Door de oorlogisAf-
ghanistan veranderd in een woeste-
nij na de doelbewuste en systema-
tische vernietiging van boerderijen,
landbouw- velden en dieren doorhet
legeren deRussen, alduseenZweeds
rapport.

Pedro Joaquin Chamorro:positiefoverleg
Bestand in Nicaragua verlengd
tot volgende overleg-ronde

MANAGUA— Het tijdelij-
kebestand inNicaraguablijft
vankracht tot aan devolgen-
de gespreks- ronde tussen

Sandinisten en contra's in de
tweede week van juni. Dit
werd besloten tijdens de der-
deronde van de dialoog. Bij
de contra's sprak men over
een "positief gesprek". De
Sandinistenwaren zichtbaar
teleurgesteld dater nog geen
permanent staakt het vuren
was bereikt.

N?i een aanvankelijk moeiza-
me start waarbij Managua het
vredes- voorstel van de contra's
afwees ontwikkelde de derde ge-
spreks- ronde op hoog niveau
zich in een meer positieve
richting. Men kon elkaar ui-
teindelijkvinden op twintigvan
de 32 "technische" punten met
betrekking toteen staakthet vu-
ren. Het voorstel van de Sandi-
nisten om het vankracht zijnde
bestand met een maand te ver-
lengen echtervond geen genade
in de ogenvan de contra's.

Later zei men bij de Sandinis-
ten dat het uitblijven van een
permanent staakt het vuren de
schuld was van de commandant
dercontra- strijdkrachten, Enri-
queBermudez, dievroeger kolo-
nel was onder dictator Somoza
bij de gehate Nationale garde.
Dit verwijt werd gemeekt door
ministerHumberto Ortega. Van
Bermudez is bekend dat hij te-
genstanderisvan eenbestand op
ditogenblik. Het overleg duurde
drie dagen.

Bij de contra's zei men dater
geen ander alternatief was dan
het verlengen van het bestand
met een paar dagen, minimaal
tot aan de volgende gespreks-

ronde van rond 8 juniin Mana'
qua. Dat er nog geen definitie']
bestand tot stand kwam is vol
gens de contra's het gevolg vaü
het niet tegemoet komen aaöj
hun eisen inzake democratise*
ring in Nicaragua.

Reagan en Gorbatsjov:

Van zegswijzen en
een verspreking

MOSKOU — Er zijn te-
veel lijsten, zo stelde Mi-
chail Gorbatsjov geprik-
keld vast toen hem werd
gevraagdofhijnog ietszou
doen metdelijstwelke zijn
gast Ronald Reagan hem
eerder had aangeboden.
Het was een lijst met door
de Sovjetunie begane
schendingen van mensen-
rechten.

De Amerikaanse president
maakte ook een aardige op-
merking welke Gorbatsjov
als muziek in de oren moet
hebben geklonken. Sprekend
over deRussische dissidenten
die hij vandaag (maandag)
zou ontmoeten had de Ameri-
kaanse president het over
"onaangename personen".
Uiteindelijk moest het alle-
maal zo worden begrepen dat
de bijeenkomst van joden en
andere dissidenten in de

Amerikaanse ambassade zo-
danig is georganiseerd dathij
er zich "thuis" zou voelen.

ZEGSWIJZE
Het begin van het befcoek

aan deSovjetunie was genoeg
redenomeens mooiuit te pak-
ken van de kant van Gor-
batsjov. "Zoals wij kunnen
constateren zijnlang- gekpes-
terde antipathieën afge-
zwakt, zijn de gebruikelijke
stereotiepen zoals die voort-
vloeien uit vijand- beelden
aan het wankelen gebracht",
zo hield de gastheer Reagan
voor, die eens de Sovjetunie
betitelde als het "rijk van het
kwaad". Gorbatsjov ging ver-
der met: "Uw voorliefde voor
Russische zegswijzen ken-
nende, wil ik er nog een aan
Uw verzameling toevoegen:
Eenmaal iets zien, is beter
dan er honderd keer over
horen".

BETERVOORUITZICHT
Pedro Joaquin Chamorro di.el

lid isvan het bestuur van hetNi'
caraguaahse verzet noemde het
overleg allesbij elkaar "positie*
Devooruitzichten op een penpa'
nentbestandzijn verbeterd, hoe'
wel niet noodzakelijkerwijs voof
de naaste toekomst". Zo mee» 1
hij.

Men heeftelkaarkennelijk ge'
vonden op een aantal technische
punten inzake het bestand eü
ook ten aanzienvan dealgemene
amnestie. Maar onenigheid be*
staat er zeker over de invulling
van de noodzakelijkgeachtepO/
litieke hervormingen. De Sandi-
nisten hadden verschillende van
de wensen van de contra's vej'
werkt in een voorstel dat op <>c'
laatstedag tertafelwerd geleg"'
Bij decontra'svond men het alle9

bij elkaar toch te beperkt, maar
ookvond men het tekort dag oDj
er een meningover tegeven. Het
was te laat ingediend.

Datde sfeertijdens dederdeat'
aloog- ronde verbeterde bleet1

wel uit het feit dat de contra 9
contact konden opnemenmet de
in Nicaragua opererende oppoSi'
tie. Eerder was hen alleen toe-
gestaaneen bezoek aan hetonal'
hankelijke dagbladLa Prensa
brengen. Wat er besproken wcf»
is niet'bekend geworden.

Paus kondigt kardinaalsbenoemingen aan

Litouwer binnenkort
totkardinaal benoemd

VATICAANSTAD — Paus
JohannesPaulus IIheeftzon-
dagaangekondigd dathij vol-
gende maand 25 nieuwe kar-
dinalen zal benoemen. De be-
noeming gebeurt tijdens een
consistorie op 28 juni, de
voornaamste van het feest
van de heiligen Petrus en
Paulus.

De geestelijken dieop die dag
tot kardinaal zullen worden ge-
creëerdkomen ondermeer uit de
Verenigde Staten, Brazilië,
Hongarije, Oostenrijk, India,
Italië, Hongkong en Mozambi-
que.Ookbevinden zich onder de
toekomstige kardinalen enkele
leden van de Vaticaanse curie.
De kardinalen, die van de paus
eenrode bonnet en een saffieren
ring krijgen, vormen in de Ka-
tholieke Kerk dehoogste kerke-
lijke waardigheids- bekleders na
depaus. Zij hebben hetrecht een
nieuwe paus te kiezen. Tot de
geestelijken dievolgende maand
kardinaal worden, behoort de
67-jarigeLitouwse Apostolische
Administrator vanKaisiadorys,
VincentasSladkevicius (68). Tij-
dens zijneerste consistoriein ju-
ni 1979 benoemde de paus ver-
moedelijkal eenSovjetrussische
geestelijke tot kardinaal. Ver-
moedelijk, omdat de paus toen
weigerde de naam van de man
bekend te maken.

DeRK Kerk inLitouwen leeft
op gespannen voet met de Staat.
Sladkevicius werd in 1957 tot
bisschop benoemd, maar mocht
van 1959 tot 1982zijn ambt niet
uitoefenen. Voor een benoeming
tot bisschop heeft het Vaticaan
toestemming nodig van de Sov-
jet- autoriteiten. Leiders van
Bisdommen zoals in Litouwen

die wegens de houding van de
Staat tegenover dekerk niet t"
bisschop kunnen worden be'
noemd, krijgen vaak detitel vao
Apostolische Administrator. »
staan daarmee onder direct g?'
zag van de paus.In april van dJ
jaarbenoemde depaus een nieü'
we bestuur voor deRK kerk &
Litouwen. Sladkeviciusj*
sindsdien voorzitter van <*c
bisschoppen- conferentie.

Tot kardinaal worden teven9

benoemd aartsbisschop Achü'
Silvestrini (64), secretaris va"
deraad voor Algemene zaken
van deRKkerk—ook wel de Va-
ticaanse minister van Buiten-
landse zaken genoemd — aaVa)
bisschop Hermann Groer ("ö'

van Wenen en bisschop Fran
Hengsbach (77) van EsseJAndere namen zijnverder onde^
anderen de Braziliaanse aarts
bisschoppen José Falcao (62)va
Brasilia enLucas Neves(62) va J
Sao Salvador, aartsbisschop Ja
mes Hickey (67) van Was-
hington, de Hongaarse pri"?^j
aartsbisschopLaszlo Paskai (o -■

van Esztergom en de Zwitsers
theoloog en priester Huns Ur
yon Balthasar (82). De als con-
servatief geldende Yon Balt» 1

sar is een persoonlijke vrjelL
van de paus. Hij verklaarde »

1985 Hans Kung en de BrazH 1

aanse bevrijdings- theoloog Ije
nardoBoff geen christenen me
tevinden. . c.

De aankondiging van de ?9j
noeming vankardinalen wer<L etlange tijd verwacht, omdat ._
aantal kardinalen dat jongel. t
dan 80 en daarmee sterorec
heeft bij een pausverkiezing
de laatste kardinaals- ben ,
mingen in 1985 tot97 isgedaa»

®
flkcidemici di Komputer
Information Technology Center

COMPUTER WORKSHOP
voor scholieren

SCHOLIEREN OPGELET:
De Akademia di Komputer organiseert in de
grote vakantie alweer een computer
workshop speciaal voor jullie.
Duur : 6 weken (2 lessen per week)
Aanvang : maandag 4 juli 1988
Kursusgeld: ’1.150.-
Er zijn speciale lessen voor scholieren die al
iets van computers afweten.
N.8.: Aan dedeelnemers die alle lessen heb-

ben gevolgd wordt een getuigschrift
uitgereikt.

Informatie en inschrijvingen:
Akademia di Komputer
Irenelaan 3
Tel.: 73048
Maandag t/m vrijdag 8.00-12.00 v.m.

3.00- 6.00 n.m.
L_

8
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Tijdens congres in Venezuela
Daphne Kibbelaar

onderscheiden
Willemstad — "Het ni-.*auvan devolksgezondheid

?,hej Caribisch gebied is be-
?*t niet stijgende, in sommi-
planden is zelfs sprake van
iel verslechtering", datjfacht CBV- voorzitter

aphne Kibbelaar onlangs
"ar voren tijdens eenregres van de internationa-ï^kbonds- organisatie FI-

£*SSS in Caracas. KibbelaarWee- voorzittervan deze or-
«itfsatie voor het Caribisch!rfóed. Tijdens hetcongres is
'CBV-voorzittergehuldigd

?*t de 'José Vargas ere- me-
Kibbelaar voerde tijdens het

t^gres het woord en uitte kri-
l_* op het feit datbepaalde pro-
Jten die door de FIATSSS bij]*fdere gelegenheden waren.gestippeld voor het Caribisch*bied, zijn stop gezet. "Machti-? geldschieters, prefereren het
C«vn geld te steken in dever-
'ïrdigingvan oorlogs- boten en

rechts- vliegtuigen in plaats
rjl de volksgezondheid te ver-
jaren", aldus Kibbelaar. Hij
sj« dan ook een beroep op zijn
j^ega'sin de Verenigde Statenj^tebewerkstelligen datercur-ven worden georganiseerd

"et niveau van de werkne-
J*B in de volksgezondheid, te
fogen.
'j kibbelaar verhaalde ook over
r activiteiten van deCBV, wel-
l vakbond bezig is met een in-
ffte reorganisatie die er toe

moet leiden datdevakbonüs- ba-
sis steviger wordt. Kibbelaar
verteldeverderover destrijdvan
de CBV in het ziekenhuis waar
in 1985 een langdurige staking
werd gehouden. Begin dit jaar
volgde eenrechtszaak, wederom
met als inzet de positie van de
CBV-voorzitter, die doorde vak-
bond werdgewonnen.Dit vonnis
noemdeKibbelaar "vangrootbe-
lang voor het vakbonds- wezen
op Curasao".

Daphne Kibbelaar werd tij-
dens dit congres onderscheiden
met de 'José Vargas ere- medail-
le'alsdankvoor zijnbijdrage aan
hetvakbonds- wezen, niet alleen
voor wat betreft de CBV maar
eveneens op internationaal ni-
veau.

WILLEMSTAD- Het mo-
ment waarop Daphne Kibbelaar
zijn medaille krijgt uit handen
van vice- voorzitter Idelberto La
Riva Blanco van deFIATSSS in
gezelschap van overige congres-
leden.

binnenkort
male ’novela’
op TeleCuracao

[WILLEMSTAD — Binnen-
zal TeleCuracao een lokaler

jpela' uitzenden met als titel
JJJpurba di nobo'. Deze lokale
t^Uctie is vervaardigd door de
L&nisatie United Artist& Ma-
iNientAgencyIne(Umama).
J*novelagaat over alleaspec-
k van de liefde, zowel de goede
ijkten, als deproblemen die dit
[, 'zichmeekan brengen, aldus
Ij 1} Persbericht van Umama.ijis een 'novela' in de stijl van

Hje opnameszijn op de drieBe-
|renwindse eilanden gemaakt.
tv' thema van de film wordtv^erpreteerd door de Antilli-
JyB?zangerFarleyLourens. De
ve,,ige acteurs zijn afkomstig

zowel Curacao, Aruba als
_^^^tJjILEMSTAD — De politie

jjp de 22- jarigeS.I. en de 14-
-jj SeR.B. aangehouden. Debei-
H bannen hadden ingebroken
je 1̂"JachtclubinPunda en eni-
L'ectronische apparaten weg-
tsh olHen, waaronder twee pla-cers.

Padvindsters Curaçao
vieren 58-jarig bestaan

WILLEMSTAD — Vandaag
30 mei viert de Padvindsters-
Vereniging van de Nederlandse
Antillen, haar 58ste verjaardag.
In verband hiermee presenteert
de vereniging vanavond tussen
zes en achtuur in deIrene More-
no Sportzaal (Muizenberg) een
aantalvideo- beelden van activi-
teiten die zij de afgelopen jaren
heeft georganiseerd.

Vanavond zal de jarige Pad-
vindster Vereniging ook een ca-
deau overhandigen aan Huize
Hugenholtsz, wat het resultaat
is van deopbrengst van de jaar-
lijkse mini- fundraising van de
vereniging, 'Un florin pa vn
otro'.

In Curaçao Plaza
Conferentie erkenning diploma’s
v^LLEMSTAU— Morgen(^chi de minister van On-
CTBen Cultuurvan deNe-r'andse Antillen, Ellis A.C°dley M.A., de officiëletj^ing van de zevende zit-
1^ van hetRegionale Comi-ng*ö Cresalc (Centro Regio-
Of £%ralaEducacion Superi-
fiVj* America Latina yel Ca-
JikJv De conferentie cüe tot 3t«|^ het Curacao Plaza Ho-V* Casino gehouden zal

en' neeft tot doel over"
&fj*°öist te krijgen over deWJ^öing van studies en di»

8 van net noSer onder-
LatijnsAmerika enhet

Sti ch (l eDiet-. De confe-
VrfWor<" onder auspiciën
h e Unesco gehouden.

IW Vergadering wordt telkens
\ n ander gastland gehouden.
[Va bijeenkomst is
h% ao a-*s vergaderplaats ge-

Sy 11' e organisatie van de
is in handen van het

k j^jDientvan Onderwijsvan
Wederlandse Antillen en

°nder leiding van de direc-

teur, drs.R.W.A. Naaldijk. Niet
alleen de verschillende landen
van Zuid-Amerika en het Cari-
bisch gebiedhebbenbelangbij de
afspraken die tijdens de zitting
tot stand zullen komen, maar
ook het Vaticaan, dat via de
'CongregatievoorKatholiek On-
derwijs' 138 Kerkelijke of Ka-
tholieke Universiteiten ver-
spreid over de hele wereld be-
heert.

De onderwijs- instellingen zijn
gebonden aan de wettelijke be-
palingen die gelden in het land
van hun vestiging. De alumni
van deuniversiteiten verhuizen
echter na het behalen van hun
graad van het ene land naar het
andere.Docenten wordenvanuit
andere landen aangetrokken.
Daarom is hetvan grootbelang
dat de diploma's overal door de
regeringen erkendworden.

Het Staats- secretariaat van
het Vaticaan heeft de volgende
personen in de delegatie be-
noemd:DeApostolische Nuntius
Z. Exc. Mgr. F. Marchisano van
het secretariaat van deCongre-

gatie van hetKatholiek Onder-
wijs teRome, Mgr. G.Kocherrey,
secretaris van de Apostolische
Nuntiatuur in Trinidad, Erich
van der Hoeven, rector van het
Radulphuscollege. De delegatie
hoopt een wezenlijke bijdrage te
kunnen leveren aan deoplossing
van de problemen die vele afge-
studeerden in dezeregio onder-
vinden, omdat hun diploma's in
sommige landen niet worden er-
kend.

Lezing Vereniging
Christenvrouwen

WILLEMSTAD-Donderdag
2 junivindtom achtuur's avonds
in het jeugdhuis 'De Tamarijn',
de maandelijkse bijeenkomst
van de Vereniging van Chris-
tenvrouwen Curagao plaats.

GezaghebberR. Casseres is de
gastspreker voor deze avond en
hij zal het onder andere hebben
over zijn werkzaamheden als ge-
zaghebber van Curagao.

Over het hele eiland
Hueck wil extra aandacht
voor opknappen wegen

WILLEMSTAD — Het zaldekomende tijd drukworden
op de wegen, datkondigt ge-
deputeerde George Hueck
aan die ondermeer belast is
met deDienst Openbare Wer-ken. Hij heeft opdracht gege-ven om extra aandacht teschenken aan hetverbeterenvan déwegen. De auto-belas-ting is immers verhoogd endat extra geld dient gebruiktte worden ten gunste van deweggebruikers.

Dat kondigde woordvoerder
Eithel Pietersz aaninhetradiop-
rogramma vandepartij SI. Geor-
ge Hueck is niet te spreken over
het 'lapwerk' aan verschillende
wegen, daar schieten de wegge-
bruikers niets mee op. Als voor-
beelden noemt Pietersz de Sta
Rosaweg en het gedeelte van de
Schottegatweg Oost tussen Zui-
kertuintje en de Cas Coraweg.
Die wegen zijn de laatste jaren
alleen maar opgelapt en het re-
sultaat is vreselijk, meent
Hueck.

Ook Punda heeft de aandacht
van Hueck. De verkeers- situatie
is daar, vooral tijdens de spitsu-
ren, zeer slecht en DOW heeft
opdracht om tezamen met de po-
litie- autoriteiten aandacht te
besteden aan dezeproblematiek.
Ook dewegenin'minder gegoede
buurten' zullen in het verbete-
rings- project worden opgeno-
men, aldus Hueck. ledereen be-
taalt immers auto- belasting,
dus iedereen moet daar de
vruchten vankrijgen.

Hueck kondigt ook aan het
Rif- project weer uit de la te zul-
len halen. De SI- woordvoerder
heeft felle kritiek op hetfeit dat
de vorige regering het Rif- pro-
jecthelemaal heeft "laten verval-
len om "partij- politieke reden".
Men wilde immers geen projec-
ten voortzetten die door Hueck
op gang waren gebracht, aldus
de Si-woordvoerder. Daarbij
werd echter vergeten dat niet
Hueckwerdgestraft,maar dege-
hele bevolking.

Inmiddels is eroverleggaande
met een groep waarin zowel lo-
kale als buitenlandse investeer-
derszitten en die interesse heeft
om in hetRif project eenfitness-
centrum te beginnen. Dat past
ook uitstekendindeplannen van
Hueck om hetsport- gebeurenop
Curacao meer te bevorderen, al-
dus de SI- woordvoerder in het
radioprogramma.

Teveelkaarten verkocht
Geslaagd koffieconcert
in hal Avila Beach-hotel
EEN KOFFIECONCERT,
een novum op Curagao, was
zondagochtend tebeluisteren
in het Avila Beach Hotel. De
manager van dat hotel, Nick
Möller, is een enthousiast
zanger en in de hal van het
AvilaBeach Hotel is deakoes-
tiek zo goed datzijn stem, ook
al heeft hij niet zon groot vo-
lume,goedtotzijnrecht komt.
Hij werd begeleid door depia-
nist Hendrick Kreyen, die
daarna ook zelf als solist
optrad. Aya en Iman
Landheer speelden duetten
voor piano en dwarsfluit en
het geheel werd afgesloten
door Iman Landheer met en-
kele zelf gecomponeerde An-tilliaanse walsen.

Het programma bestond,
buiten de Antilliaanse wal-
sen, geheel uit negentiende
eeuwse romantische muziek,
gemakkelijk in het gehoor
liggend en geschikt voor een
breed publiek.

En datpubliek is ook geko-
men. Voor velen is de zonda-
gochtend een prettige tijdom
naar een concert te gaan enzon anderhalf uur afwisse-
lende muziek bracht ook ve-
len ertoehun kinderen mee te
nemen. Op dat grote aantal
mensen hadden de organi-
satoren en hethotel niet gere-
kend. Uit alle hoeken en ga-
ten moesten extra stoelen
aangesleept worden. Sommi-
gen moesten staan of de mu-ziek buiten in de zon volgen.
Dat is een kwalijke zaak,
want er zijn kaarten ver-
kocht, kennelijk méér dan er

plaatsen waren. Terwijl de
zaal vol stroomde, méér dan
vol, werden bij de ingang nog
steeds kaarten verkocht. En
door het grote aantal mensen
werd voor de laatsten de kof-
fie met gebak na afloop ook
zeer schaars.

Dit is een organisatie- fout
dieeen volgendekeer verme-
den moet worden, want ik
hoop weldathet initiatiefvan
koffieconcertenvoortgang zal
vinden. Hetbrengt klassieke
muziek in een ongedwongen
sfeer op een voor veel mensen
gunstig tijdstip. De hal van
het Avila Hotel is een ge-
schikteruimte zoals al eerder
bleek bij een Adjadjo- uitvoe-
ring.

Het programma begon met
een sonate vanLocatelli, voor
mij de mooiste van de vier
dwarsfluit- stukken. De
andere klonken wat acade-
misch; in deze eerste,
misschien omdat het de ope-
ning was, kwam het persoon-
lijk elementmeer naarvoren.

Nick Möller zong liederen
van Schumann, de meeste op
teksten van Heinrich Heine.
Kreyer vertaalde de titels en
gaf uitleg bij "Die Grenadie-
re". Dat deed hij ook bij de
"Kinderszenen" van Schu-
mann diehij daarna opdepia-
no vertolkte, net als
Landheer uitleg gafbij zijn
Antilliaanse walsen, waar-
meezijbeiden een didactische
tintje meegaven aan dit ge-
slaagde koffieconcert.

NELCASIMIRI
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Nieuw ABC-kantoor en busstation

WILLEMSTAD - Het
centraal busstation te Punda
heeft een enorme facelift en uit-
breiding ondergaan. In verband
met het overdragen van het nieu-
we onderkomen van het ABC-
kantoor en de in gebruikneming
van de nieuwe haltes en
wachtplaatsen, werd er afgelo-
penzaterdageen officiële ceremo-
niegehouden. Verschillende toe-
spraken en deonthulling van een
gedenkteken waren de hoogte-
punten van de overdracht. Op de
foto enkele van deprominenten
van de ceremonie: vlnr gedepu-
teerde van TransportT.Pietersz,
dePR- man van het ABC, waar-
nemend gezaghebberE. Wilsoe,
directeurvan hetABCB. Wanga,
gedeputeerde G.Hueck, Jaycees-
afgevaardigde T. Hernandez en
de'padrino'vanhetprojectex-ge-
deputeerde van vervoer R. Ben-
toera.

McDonald's®
■—B>m?&Mw<=*

HAPPYMEAL
(f^k frl Happy Meal
[\^m \yW') * Hamburger A\^ fMJ * Reg. French Fries f ’4.80 /\

* Reg. Coke J /#. I
Happy Meal f^M\* Cheeseburger If. 4_95* Reg. French Fries f* Reg. Coke J ~Happy Meal -|* 6 pes. Nuggets I*. 6.50* Reg. French Fries f 7

_^P^^^ * Reg. Coke J

WH O O .dg
Curasao en Aruba. l/jftinJ" (SirJF-^ Curagaoen Aruba. I

I -^ Breedestraatl4 v-
-, A ___, -m-0* S\\ Tel.: 611615

II \ P^^^iK^4 \r Door familie-omstandigheden
B -***^ zal er binnenkort een direktie-
II Kk wijziging plaatsvindenro_^_^|

Italiaanse tassen 50% korting,
Cl%« Bikini's, zwempakken vanaf ’.20.-,
ss^t £m^ Broeken en Jeansvanaf ’.20.-,

I WÊ 11 I ' °PsPortscn°enen van hetbekende I
vS K§A4 |_H merkReebok, Nike en Ellesse /g;

AIViIGOE

I EXOTIC 3^ f
ICj] nodigtUuitomeenkijkjetekomennemeninnaaretalage;Uzultverrast \\
Ab’ zf/'n over de variatieen de verschillendecomposities. Ukuntkie-

zen uit verschillende modellen en prijzen van zowel droog als verse JJII bloemen. Voor ieders smaakis er iets moois te vinden. II
II V kunt ook ietsreserveren. II
II Wij accepteren ook bonnen. 1/7)
\\ Voor Uw bestellingenbel: 54472 ofkom zelf langs. VyJ 1

\ EXOTIC 310^ 1(a)}, »w»w ■ -w SentroKomerslal Vredenberg (a)
Ms\ is^~~^^ Dr. Maalweg-Tel.:54472 WA

Stroomonderbreking
Veel werkzaamheden kunnen wij voor U uitvoe-
ren zonder U te storen, doch ditmaal moeten wij
de stroomvoorziening onderbreken op:
* Woensdag 1 juni 1988

vanaf 09.00 t/m 14.00 uur.
* Tomatiweg en omgeving, Bereheinweg en omgeving,Bembe-

weg, gedeelteKomkommerweg, gedeelteIndjuweg(vanaf To-
matiweg totSchubappelweg),Rozenburg en omgeving.

B@gKODEL.A.__B
/*» 5" rrf fl_t 'afl _!_^_!t_:'«

LINOLZUUR Sik
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Sense, DE lekkere dieetmargareste

VOOR JE LUST EN JE LEVEN!
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PROBLEMEN
Die discussiemet deKamer

is niet zozeer geënt op de en-

quête bouwsubsidies, maar
veeleer op het vraagstuk van
de verantwoordelijkheid van
de minister voor het door en
onder zijn verantwoordelijk-
heid gevoerde beleid. Die ac-
tuele discussie wordt in poli-
tiek Den Haag vooral gezien
in het lichtvan deproblemen
rond minister Deetman (stu-
diefinanciering, publiekelijk
afzetten tegen het regeerak-
koord) Van Eekelen (Walru-
saffaire, termijndollars, pas-
poort- ellende) en staats- se-
cretaris Van der Linden (op
Buitenlandse zaken korte-
lings ontheven van zijn ver-
antwoordelijkheid voor dat-
zelfde paspoort).

Het politieke lot van Van
Eekelen (nu minister vanDe-
fensie) en Van der Linden
hangt, naar inDen Haaggeen
geheim is, aan een zijden
draad. Het wachten is slechts
op de conclusiesvan deParle-
mentaire onderzoeks- com-
missie die onderzoek pleegt
naar de gang van zaken rond
de(niet) totstandkomingvan

het fraudebestendige pas-
poort naar Europees model.
Kamerleden van CDA en
VVD die niet met name ge-
noemd willen worden, maar
diein deKamer alom hun me-
ning verkondigen, reppen
meer en meervan een behoef-
te aan herschikking binnen
de ministersploeg,waarbij zo-
wel Van Eekelen als Van der
Linden "en alshij zo doorgaat
ook Deetman" het veld moe-
ten ruimen.

Lubbers liet zich evenwel
niet verleiden tot een vanuit
diverse hoeken uit deKamer
uitgelokte uitspraak dat de
betrokken bewindslieden in-
derdaad moeten opstappen
als het paspoort- onderzoek
uitwijst datzij beleidsmatig
flink mishebbengezeten. Dat
is aan de Kamer. Afwachten
dus. De paspoort- commissie
begint medio juni met het ho-
ren van getuigen, halfaugus-
tus verwacht commissie-
voorzitter Hermans (VVD)
het eindrapport te kunnen
aanbieden.

Journalistiekgevaarlijk beroep in Mexico
In Tijuana columnist vermoord
volgens onderwereld-methode

TIJUANA — Het
doodschieten van de journa-
list Hector Felix in Mexico
heeft de aandacht gevestigd
op het feit dat ook in Mexico
de journalistenniet zekerzijn
van hunlevenalszijhun werk
naar eer en geweten willen
volbrengen. Volgens een
journalisten- organisatie zou
Felx de vijftiende journalist
zijn in zes jaartijd die bij een
aanslaghetleven laat. Er zijn
echter ook mensen diebij het
rekenen tot een andere uit-
komst komen zoals 47 ver-
moorde journalisten in acht
jaartijd.

Duidelijk is wel dat devrijheid
van expressie niet voor de volle
honderd procent tot zijn recht
komt in Mexico. Wat betreft de
moord op de columnist Felix is
hetzo datdepolitieer nog nietin
is geslaagd om de dader(s) op te
sporen. Helaas is dit geen uit-
zondering, want volgens deboze
journalistenis ditnoggeenenke-
le keer gelukt alshet gaat om de
moord op een verslaggever. Vol-
gens de organisaties waarin de
media- medewerkers en colum-
nisten zijn georganiseerd moet
men de schuldigen ookzoeken in
dekringen van vooraanstaande
journalistenen bij leden van de
internationale drugs-handel.

ONDERWERELD- STIJL
Felix werd zoals de meesten

van zijn mede- slachtoffers ver-
moord volgens de bekende on-
derwereld- stijl: opeenhoofdweg
door de stad Tijuana, welke stad
ligt aan de grensmet deVerenig-
deStaten, werd deautovanFelix
benaderd door een andere auto.
De auto van Felix werd tot
stilstand gedwongen op een
hoek,een mankwam uitde ande-
re auto en loste drie schoten met
een verkort geweer en daarna
verdween deandere auto.Zo doet
deMexicaanse onderwereld zijn
werk.

Volgens de Latijsamerikaan-
se journalisten- organisatie FE-

LAP zijn er tussen 1971 en 86 in
Mexico 28 journalisten ver-
moord. Maar alleen in 1986 al
werden vier journalisten die
campagne voerden tegenhet ge-
bruik van drugs vermoord in
Mexico. Nimmer heeft men hun
daderskunnen vinden.

GEVAARLIJK
Ermogen danwel verschillen-

de getallen worden genoemd
over het aantal journalisten dat
vermoord is, het staat als een

Kaal boven water dathet ook in
lexicogevaarlijk isalsmen zich

als journalistkeert tegen de we-
reld van de drugs- maffia.Bij de
journalisten wijst men er wel op
dat als men kritiek levert op de
drugsmaffia en zich tegen hen
verzet men automatisch ook in-
gaat tegen deautoriteiten.

Inalteveel plaatsen inMexico
houdt de overheid namelijk de
drugsmaffia de handen boven

het hoofd. Zo stelt Alejandro
Junco de laVegavast, dieaan d*
leiding staat van hetdagbladEj
Norte in Monterrey. Hijkomt tot
28 doden onder journaliste)1

sinds zes jaargeleden Miguel o*
la Madrid president werd va*
Mexico. Hij noemt dit een alaj"
merendfeit. Hij treedt ook op al*
voorzitter van het pers- comif*
voor devrijheid van expressie i»
Mexico. Dit is een onder- afde-
ling van het Interamerikaans*
persgenootschap SH\

Verantwoordelijkheid ministers aan orde inparlement

Lubbers spuwt gal over door Kamer
gewenste broek uittrekken ministers
DEN HAAG—De Neder-

lander Premier Lubbers
heeft donderdag zijn gal
gespuwd over de gaande-
weg gegroeide gewoonte
dat de Tweede Kamer be-
windslieden openlijk ter
verantwoording roept
voor gemaakte fouten in
het beleid en hen dwingt
tot een openlijke knieval,
"brock uittrelïken", om te
mogenblijven zitten.

"Ikbegrijp niet dat menmi-
nisters uitnodigt om hun
broekuittetrekken.Een mal-
le zaak. Wat is nou de ver-
diensteals hetparlement zegt
"eerst jebroek uittrekken" en
dan mag jeblijven. Dat geeft
eenkleffe smaak", zo zei Lub-
bers aanhet slotvan dedebat-
ten met de Kamer over de
conclusies en aanbevelingen
van de parlementaire enquê-
te- commissie naar de bouw-
subsidies.

SCHULD
Onder deaan De la Madrid9

voorgaande regeringen werdeO
respectievelijk zeven en elf jour-
nalistengedood.Er is,aldus Ju»"
co de la Vega, geen bewijs dat <Je
regering bij deze moorden is be-
trokken, maar welmoet men of
overheid verwijten dat geen va"
deze moord- zaken ooit is opg^
lost.

SKAPA GASTUNAN
EKSTRA!

*

Paga bo resibu di telefön na tempu.

Anke bo takobra delaster diadi luna, esaki no tapro-
blema.

Nos tatenekuenta kv ne!
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AGENDA
BONAIRE

kITIE: 8000fANDWEER: 8222*XICENTRALE:BB4S
OSPITAAL: 8900

JIDFILL te Lagoen: maandagt/mvrijdag

J07.00-16.00 uur; zaterdag 08.00-12.00
"lzondag gesloten.

Inbarebibliotheek
TOiingstijden voor het publiek)

.Jandag en donderdag van 14.00-18.00
'f: dinsdag en vrijdag van 08.00-12.00/ff.OO-17.00 uur; zaterdag van 10.00-12.00
*j*ningstijden voor lezers)
Visdag van 14.00-19.00uur.

maandag t/m vrijdag[".Wekende stukken 15.45 uur; gewone
'"'ken 16.30uur.

Nice clubsJ*anis: donderdagavond 19.30uur - Hotel
*aire.', J's: informatieE. Felipa, tel.: 8546/8238.

ijtond Table: elke tweede maandag -jy-tcentrumTerraCorra."ary: woensdag 12.00 uur-HotelBonaire.
'&TUURSKANTOOR EN BEVOLKING:,_00-12.00/14.00-15.30uur loketten geo-
M

' JjZIEKBIBLIOTHEEK: voor bezichtigingJ^an gelieve contact op te nemen met de
*Rudy Bedacht, Noord Nikiboko 194.

XITIECLUB (Weg naar Willemstoren):
rJPend opvrijdagvan 20.00-24.00uur; za-""ag van 12.00-24.00uur.

Ï*EEKUUR (gezaghebber): elke donder-
?9van 09.00-11.00 uur op het Be-
Jj'tskantoor, Kralendijk; laatste donder-
_3van de maand van 10.00-12.00 uur teVon.

'NKOLISHI (tel.: 8198): verzameling Bo-
rSaanse schelpen en koraal; open van

t/m vrijdag van 10.00-12.30 uur -"fa Nikiboko Zuid 3.

lv- openingstijden slachthuis maan-
St/mwoensdagvan07.00-12.00/13.00-
-t'OO uur en donderdag en vrijdag van100-11.00/11.30-14.30 uur.

JJJ'BernarduskerkKralendijk:
Jelijks 18.45 uur;zondag 08.30 en 19.00

j?fomotokerkAntriol:
Jelijks 19.30 uur;zondag 09.00 en 18.00

(Jjlovicuskerk Rincon:
lelijks, ook zondag, 19.30uur.
MCHTENBEZORGING doorgeven
F" mevr. A. Wong- Loi- Sing, Kaya

',c'que4.

OLIEOVERSLAG
De problemen van de Bopec

olieopslag- en overslag terminal
zijnwel bekend. Er is volgens de
managing- directeur ir Ted van
Damm Merret wel een break
evenpunt bereikten deverliezen
overschrijden de drie miljoen
dollar niet meer, maar van een
uiterst gunstig beeld kan er ze-
ker nog niet gesproken worden.
Ook in de cijfers van het CBS
komt dit tot uiting, waar de hoe-
veelheids- index van de olieo-
verslag in december met 59%
daalde ten opzichte van dezelfde

maand in 1986.
Vergeleken met 1986 boekte

Bonaire volgens de CBS in 1987
een zeer goed resultaat met in
hettotaal 3309bezoekende crui-
se toeristen.

Dat is viermaal zo-
veel alsin 1986. Ook demeestre-
cente cijfers, die van januari

1988 laten een forse stijging
zien. _

De bouwwaarde op vergun-
ningen die op Bonaire werden
verleend liet de laatste drie
maandenvanhetvorige jaareen
fotse stijging zien dievolgens de
CBSwerdveroorzaakt innovem-
ber. Het niveau van het gemid-
delde over twaalf maanden lag
maar liefst 143% hoger dan in
1986.

Hoewelhetvolumevandebin-
nengeloodste schepen op Bonai-
re met 20procent toenam in het
vierdekwartaal vari 1987,bleek
datover hetgehele jaartoch iets
minder te zijn en noteerde het
CBS slechts zeventien procent
vergeleken met het voorgaande
jaar. Sedert hetvierde kwartaal

van 1986 — dus de laatste drie
maanden — is er zelfs een
enigszins dalendverloop.

KayaGobernadorDebrotkrijgt goede beurt

Ellis tevreden over gang
taken wegen-renovatie
I^RALENDIJK — Bij het
L^tste bestedings- overlegjfffthet BC met minister De

fting van Antilliaanse za-
(J* gesproken over devierde
Vt>Van e weS" rehabilitatie

Met het totaleij^ct is een bedrag vanrondL*>2miljoen gemoeid. Del^ste en vierde fase betreft
C* miljoen. Daarvoor wor-
>o** momenteel vooral in en
Vy." Kralendijk diverse op-
tJl'ende verbeteringen aan-

>^lsbekend is vooral dekom
tjj Kralendijk aan een duidelij-
iJM^rbetering toe. Er is in het
$rf van de afgelopen Sailing
|0 «atta in oktobervan het afge-

-1 "'aar we* eni£e renovatie
O 'maar a* *s alleen maar
tiJ\°plossing van de grootste

Het ligt in de be-
Qk 1lng. Dat vooral de Kaya
feij *-eenflinke beurt zal krij-
% Vfaarrjy aAe boven de staat

leidingen onder denl ld zullen verdwijnen. Daar-Ij^t zal vooral ook aan de bou-ard aandacht worden be-

steed, waar trouwens de zeewe-
ring over grote afstand al aan-
zienlijk isverbeterd.

ROTONDE
Zoals bekend is het wegenre-

novatie project door Nederland
gefinancierd en daarvoor wor-
denbehalve opnieuw asfalteren
van de wegen, ook stoepranden
aangezet. Een opvallend project
wordt uitgevoerd door de Antil-
len N.V. aan deKaya Goberna-
dor N. Debrot, waar niet alleen
het wegdek is vernieuwd, maar
waar naast de weg ook een fiets-
wandelpad is aangelegd. Het ui-
terlijkvan deDebrotweg is daar-
door totaal veranderd en doet
eerder aan een boulevard den-
ken. Behalve deze enorme ver-
betering, die langs Bonaire Be-
ach Hotel (BBH) Sanddollar,
Buddy Dive, Habitat en Hamlet
leidt, zal er aan het begin van de
weg ter hoogte van Bonaire Be-
achHotel eenrotonde aangelegd
worden. Datzal dandeeerstezijn
op Bonaire.

De verdere infrastructuurvan
de wegverbetering aan de De-
brotweg is ook in de pen. want

het ligt in de bedoeling dat tus-
sen verkeersweg en wandelpad
struiken en bomen worden ge-
plant die hetaanzien enuiterlijk
nog meer zullen verhogen.

VERBINDINGSWEG
Een plan dat al enkele jaren

oud is, aldus Rudi Ellis zal ook
gerealiseerd gaanworden. Het is
een rechtstreekse verbin-
dingsweg van Kralendijks
centrum naar de luchthaven;
althansnaar derondweg aldaar.
Dat zal de smalle en drukke Ab-
rahamboulevard aanzienlijk
ontlasten.

De werkzaamheden op de
kaya Korono, de vroegere Ko-
ninginneweg, zijn vrijwel ge-
reed. Eris een nieuwwegdek ge-
legd terwijl ook stoepranden zijn
geplaatst langs deze gevaarlijke
weg, waar deafgelopen jareneen
aantal ongevallen met dodelijke
afloopwaren te constateren. Het
plein voor dekerk van Antriol
behoorde niet in het project,
maarhetBC, aldusRudi Ellis be-
sloten dat uit eigen middelen te
financieren zodat ook dat plein
geasfalteerdkon worden.

PRIJSINDEXCIJFER 0,1% OMHOOG
Met olie-overslag gaat het nog niet zo goed
Bonaire in lift met cruisetoerismeenbouwactiviteiten

KRALENDIJK — Volgens het Economisch Priel, een
uitgave van het CentraalBureau voor deStatistiek is er
een duidelijke vooruitgang teconstateren in het cruise
toerisme. Injanuari 1988werden eropBonaire 2488crui-
se toeristen geregistreerd. Vergeleken met 1987 be-
zochten viermaal zoveel cruise- toeristenhet Flamingo
eiland. In decembersteeg het aantalovernachtingen na-
genoeg met 25 procent ten opzichte van de overeen-
komstige maand van het jaardaarvoor. Voorhet gehele
jaareen groei van 14procent.

Ook in debouwnijverheid was
een aanzienlijke stijging te bes-
peuren. Niet verwonderlijk na-
tuurlijk, want de hoeveelheid
bouwprojecten die momenteelop
Bonaire bezig is, liegt er nietom.
Debouwprojecten, vermeld opde
verleende vergunningen, lieten
in december — van oudsher een
bouwvak- vakantie — een afna-
me zien van maar liefst 65%.
Over het gehele jaar 1987 geno-
men echterwerd ereen forse stij-
ging gerealiseerd. Het aantal
binnengeloodste schepen nam in
december af met 18%. Het totale
bruto tonnage echter steeg en
wel metzeventienprocent in ver-
gelijkingmet het jaardaarvoor.

PARKER GROEP
De derde dagwordteenbezoek

gebrachtaanhetConcordResort
hotel aan het Kiamesha Meer.
Daar wordt een programma sa-
mengesteld voor de Bonaireaan-
sepers dat specifiek gerichtis op

de kennismaking met vijfster-
ren hotels. Dat is opgezet, aange-
zien de president directeur van
het ConcordeResort hotel—een
complex groter dan de op-
pervlakte van Tera Cora — de
heer Robert Parker is. Dezelfde
dus dieer in geslaagd isvan het
BC optie te krijgen op het voor-
malige Flamingo Paradise ter-
rein om aldaar een vijfsterren
hotelte bouwen.

Donderdag wordt er metprivé
jetsnaar Ithaca gevlogen waar
de gedeputeerde van Toerisme
Ramoncito Booi,Rudy Ellis en de
pers twee dagen zullen blijven.
Daar wordtkennis gemaakt met
hetRamada Innwaar Scott Wig-
gens van Dive hotels de scepter
zwaait.Een uitgebreidprogram-
ma wordt aangeboden dat tot in
de vroege uurtjes zal duren en
waar de Bonaireaanse pers de
gelegenheid krijgt om niet'al-
leenmet de lokalecollega's maar
ook met andere ingezetenen te
praten. Vrijdags wordt terugge-
vlogen naar Kennedy Airport,
waar overgestapt wordt op het
ALM vliegtuig dat deBonairea-
nen rechtstreeks naar hun ei-
land zal brengen.

BELGRADO —De Joegoslavische
communistischepartij heeftbij mon-
de van premier Krunic opgeroepen
tot radikale veranderingen, omdat
het land zich geplaatstziet voor een
enorme crisis en een steeds moeilij-
ker situatie.Hij zei ditbij deopening
van de crisis- conferentie van de
partij.

ALLKEN
\it! u;i ii i u k verzocht

rechter Van der Poel debeide
raadslieden (Bijkerkvoor Ce-
cilia en Promes voor Cresti-
an) de heren inafzondering te
laten beslissen. Op een gege-
ven moment echter werd Bij-

kerk, volgens hem,er op geat-
tendeerd datermeerdere per-
sonenin dekamer zoudenzijn
waar de beide partijleiders
vergaderden. Bijkerk opende
daarop de deuren zag tot zijn
verwondering zijn confrater
Promes aan tafel met beide
partijen.

Hierover werd Bijkerk
kwaad en schreeuwde terwijl
hij gedeeltelijk naar binnen
stapte tegen zijn collega:
"Wat doe jij hier?", waarop
Promes antwoordde dat hij
een sigaret bij Crestian was
gaan halen.

OLIESECTOR
De gemiddelde hoeveelheids-

index van deolieoverslag—dus
het overslaan van de olie van
grotere tankers via detanks van
de Bopec naar kleine tankers —daalde in de maanden oktober,
november en decembervan 1987
fors ten opzichte van de voor-
gaande jaren. Desondanks
echter steeg als gevolg van een
beterresultaat in het tweede en
derde kwartaal de gemiddelde
hoeveelheids- index over 1987
met 27 procent. De trend toont
laatstelijk echtereen sterk neer-
gaande lijn.

Bezoeken aan New York Times en Parker
Bonaireaanse pers naar New York

KRALENDIJK —Op uitno-
diging van hetBC brengen de
correspondenten van de di-
verse media op Bonaire van
zondagtot vrijdageenbezoek
aan New York. Niet alleen
wordt daar een kijkje geno-
men bijhetBonaireaanse toe-
ristenbureau datdoor Mallo-
ry Factor wordt vertegen-
woordigd, maar ook de New
York Times, hotelgigant Par-
ker en het Divi concern wor-
denmeteen bezoek vereerd.

De uitnodiging is uitgegaan
van de gedeputeerdevan Toeris-
me Ramoncito Booi in samen-
werking met het hoofd van het

toeristenbureau Rudy Ellis die
beiden dereis zullenmeemaken.
De coördinatie ligt in handen
van het waarnemend hoofd van
het toeristenbureau Niki
Tromp.

Het programma dat voor de
part- time journalistenis opges-
teld is zwaar, maar buitenge-
wooninteressant,vooral ookom-
datzij in de gelegenheid worden
gesteld nu eens van dicht bij te
zienhoe depromotie vanBonaire
inAmerika geregeldwordt.Zon-
daghalfvijfvertrok de groep die
bestaat uitMarvel Trom (Radio
FM) en deheren Papa Antoinen
Eric Tjie Tjie (Extra), Stanley
Balentien (Ultimo Noticia), Ibi
Piar (Noticiero), Carlos Abdul
(Beurs en Nieuwsberichten),
CharlyAnthony(LaPrensa) Au-
breySealy (Nobo) en HubertLin-
kels (Amigoe en Curacaosche
Courant)met de ALMnaar New
York, waar zij ondergebracht
werden in hetLeows Summit ho-
tel. De volgende dag was voor
verkenning aangezien dat een
feestdag is in Amerika (Memori-
al day). Het programma begint
derhalve morgen dinsdag waar
een bezoek gebracht wordt aan
Mallory Factor Ine. en de New
YorkTimes, de grootstekrant in
de Verenigde Staten.

Afwikkeling rechtszaak
rond voorzitterPDB

Bijkerk dientklacht in
tegen collega Promes

KRALENDIJK — Advo-
caat mr Michiel Bijkerk
heeft besloten een officiële
klacht in te dienen tegen
zijn collega mr E. Promes.
Dit is een gevolg van het
kort geding dat afgelopen
week werd behandeld en
waarin het voorzit-
terschap van de Partido
Democratico Bonaireano
(PDB) centraal stond.

Bijkerk vertegenwoordig-
de waarnemend voorzitter
Avelino Cecilia die dezezaak
had aangespannen tegen het
PDB- partijbestuur met als
exponent vice- voorzitter en
huidige minister Franklin
Crestian.Tijdens debehande-
ling van deze zaak bleek
rechter mr E.J. van der Poel
er tot tweemaal toe de voor-
keur aan te geven om de
rechtszaak te schorsen en de
beide partijleiders van de
PDB onderling een oplossing
te laten vinden. Dit mislukte
en Van derPoel deedderhalve
nog een laatste poging door
beide heren te verzoeken in
afzondering te bepalen wan-
neer, hoe en voor wie zij een
vergadering bijeen zouden
roepen,waar dan — in de Na-
linnnii' kaaii besloten kon
worden wie de echt»» voorzit-
ter is!

”GEWELD”
Onmiddellijk naafloop van

derechtszaak had de Amigoe
een gesprek metBijkerkover
het voorval. Hij toonde zich
uiterst verontwaardigd en
vond het weinig ethisch het-
geen zijn collega hadgedaan.
Waarover de advocaat nog
meerontstemd was, bleek het
feit dat Promes hem "met, li-
chamelijk geweld" de kamer
uitduwde, waarinBijkerk ge-
deeltelijk, maar Promes ge-
heel lijfelijk aanwezig was.
"Hij duwde me", aldus Bij-
kerk, "en datterwijlhij zelfte-
gen de bepalingen van de
rechter in daar was, hetgeen
hem verboden is".

Bijkerk dieonlangs door de
Raad van Toezicht(RvT) voor
een week werd geschorst en
vanwegezijn opmerkingen in
dezogenaamdeWEB- sabota-
gezaak nogtwee aanklachten
tegen zich heeft lopen, heeft
ditmaal derollen dus omge-
draaid en is zelf eiser ge-
worden.

CU-informatie
over verzekeringen

KRALENDIJK — Het be-
stuurvan deCredit Union(CUL)
uitRincon heeft tijdenseenalge-
mene ledenvergadering afgelo-
pen zondag informatie gegeven
over verzekeringen. Dit gebeur-
de doorde heerCarlos Gerardina
van Cuna Mutual. Bovendien
werd er een onderscheiding uit-
gereikt in devormvan een plak-
kaat aan Credit Union Lourdes
voor hetfeit dat devereniging al
25 jaarlid is vanCuna Mutual.

BONN — Erwordt een onderzoek
ingesteldnaar mogelijkehandelmet
voorwetenschap inaandelenvan het
Springer- uitgevers-concern. Dit we-
gens de grote omzetten in de Sprin-
ger- aandelenvlak voor de onver-
wachte bekendmaking door de ge-

tbroeders Burda dat zij hun belangr
van 26 %verkochten aan de erfgena-
menvan oprichterAxelSpringer.Dit
soort onderzoekingenzijnin Bonn ui-
terst zeldzaam.

*****BELFAST —Inde Noordiersestad
Cookstown vielen zaterdagavond 13
gewondenbij een mortier- aanvalop
een basisvan hetUlster defenceregi-
ment. Niemand was zwaargewond.
Het isvermoedelijk een IRA-actie.

11

KRALENDIJK - De
jrfhtingYuda mibisaNo(Helpt
Jj* tezeggen) heeft in samenwer-
£g met het Cultureel Centrum
3*u>e en deSEFeen tekenwed-
PJdgeorganiseerd op de schut-
?€ die voor Telbo n.v. geplaatst
vat.. Zaterdagmorgen in alle

opende de gedeputeerde
j?'lCultuur Carmo Cecilia de
yistrijd die uitstekend werk

11 de deelnemers heeft opgele-

verd. Hoewel vooral bedoeld voor
jongerenindeschoolgaande leef-
tijd, werd er ook deelgenomen
doorkunstenaars die de school-
banken al geruime tijd verlaten
hadden.Dat leiddeer wel toe, dat
hetpeil van het werk aanzienlijk
steeg. Hoewel het totale niveau
nietslecht te noemen is, is er op-
vallend goed werk bij, onder
andere een gezicht op Gotomeer,
een impressievan hetgebruikvan
verdovende middeleneneen soort

Adam en Eva met kind afbeel-ding, die opeen expositie nietzoumisstaan.Erwasmeergoed werken dejuryheeft hetnietgemakke-
lijk gehad.

Een uitstekend initia-
tiefvan Yuda mi bisa no en hetSEFdat uiterst succesvolwas en
in de loop van zaterdag enorm
veel kijkers trok. Bij defoto: het
eerste begin nadat gedeputeerde
Cecilia dewedstrijdofficieel voorgeopendhad verklaard.
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Kv hondapena, perokonforme boluntatdiDi- éÊWÊH^os, nos ta anunsia morto di: JlP^^ljH
JAMEL ANTONIO ISA Jfe fM
suseiiora : Vda.lrmalsa-ClemenciaÉj Kyr fl
Suyunan : MarcelIsa(Hulanda) lyl

Margareth(Sandra) Isa | ■:< " JiJamel Jr. Isa
Saad Isa
JeanetteIsa(Hulanda)
Carmen Scarlett i famia (Inglatera)

Su yu di kriansa : HainlyClemencia i famia
Surumannan : J. Isai famia

R. Isa ifamia
W. Isai famia
B. Isai famia
R. Isa ifamia (Venezuela)
S.lsa
H.lsa
A. Daantje-Isa ifamia (Hulanda)
D. Kemp-Isa ifamia (Hulanda)
A.Issa-Isa i famia (Libanon)
G. Talamo-Isa ifamia (Venezuela)

Su suai kunanan : R. Clemencia
C. Hansen-Clemencia i famia
N. Colina-Clemencia i famia

Demasfamianan,kompader ikomadernan, amiguikonosinan. Ak-
to di entiero lo tuma luga djamars 31 di mei 1988na Bottelier. Pa
3.30'0r10tinvnSantoSakrifisiodiMisanaCapilla diMoradaSanta
naBottelier.Einan lorisibf bishitafordi 12'ordi merdia.Despuesdi
entiero lo norisibf bishita dikondolensia na kas.

Met diepe droefheid maken wij het overlijdenbekend op 83-jarige
leefïjd te St. Maartenvan

Mevr. de Weduwe
Eva Schneider - Becherman

Namens haarkind : Bella Meit

Haar schoonzoon : SamMeit

Haarkleinkinderen : Raymond en Natalie Meit
Michael en JudyMeit
Phyllis Meit

Haar achterkleinkinderen : JaredMeit
JulioMeit en kinderenen
familie in St Maarten
Betty Meit en familie
Familie Sitzer in Caracas.

De teraarde bestelling vindt plaatsop dinsdag31 mei op de Israëli-
tische begraafplaats opBerg Altenana aankomstvan het vliegtuig
uit St. Maarten.

Koersen Centrale Bank _
NOTERINGEN CENTRALE BANKVAN DE NEDERLANDSE AN-
TILLEN GELDIG OP MAANDAG 30 MEI 1988EN TOT NADER
ORDER:

US DOLLAR 1.77 1.78 180
CAN DOLLAR 1.415 1.435 1.455
PND STERLING 3.225 3.38 3 34
N€DGLD 91.46 92.18 92 98
BOLIVAR — — _
ZUU FRANCS 123.00 123.72 124.52
FR FRANCS 29.42 30.52 3122
DUITS€MARK 102.51 103.23 104.03
SURGLD — 100.07 102.59
ITUR6 1.07 1.37 1.43
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 30 MEI
1988 EN TOT NADER ORDER.

9.75 % OBLIGATI€L€NING€N P€R 85/89 98 30
13 % OBLIGATI€L€NING€N PCR 86/90 103 21
12 % 08UGATI6L€NING€N P€R 88/92 101.91
10.5 % 08UGATI€L€NINGeNPC-Rl9BB 99.90 'j
10.25 % OBUGATI€L€NING€N 1986P€R 1990 98 03
HET EFFECTIEVE RENDEMENT OPALLE OBLIGATIELENIN-
GEN BEDRAAGT 11.07%.
DEAANKOOP VAN OBLIGATIELENINGENKAN GESCHIEDEN
BIJ HETLOKALE BANKWEZEN.

iriDUSTRIRLDE UEnfZUEIQ
maakt de wisselkoers bekend

lHülijf3 van de BOLIVAR, geldig tot
DINSDAG 10.30 uur

cJTÏÏ^. VERKOOP
c 4.80 5.00 6^oo
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■ ■V~iT^ Ontvangen: "B^^^I * Stretch Minirokken

verschillende kleuren
metbijpassende
* Stretch blousjes

i-AA Boutique **
S.B.N.Doormanweg - Tel.: 74832

n "" —: '\l'^^^mÊÊmmmm^mmÊmtmam^

TA BENDE KAS j
Dos kamber, komedor, I
kushinek, sala, dos teras, I
un bano.

Informashon:
Gatu 27 -Te1.: 89303 J

! JB-^T*looking for .;iWKfea Quality j;
j! Optical

the latestfashion In 1]
FRAMES and!' SUNGLASSES

11 at convenient prices.

RUM "
SAN

PABLO
TOPKWALITEIT

Wegens Vertrek
TEKOOPAANGEBODEN
KLEDINGWINKEL

in centrum Punda
La Indiana N.V.

Hendrikplein 11

yf^
sWlé INSTITUUT VOOR HUIDVERZORGING/ " EN OPLEIDING " \

Voor al uw lichaamsbeh./-kuren: opzSs^.e- massage - cellulitusbeh. £/o*~vs\r- algen-en modderpakkingen §'g C~j 0j?- kwikslim -rugbeh. "0%, J%£-electrodine-(NIEUW)Formostar. **§£&*
Mariniersweg 11/Jongbloedweg 100V Tel: 73747 J

(€>-_> FIORIbetekent bloem in het Italiaans
J En datis dezeweek te merkenin de winkel van plantenkweke-

iijFIORI.Kom genietenvan dekleurenprachtvan veel nieuwe
J planten. j

f Weekaanbieding: ÜSiPfe IRademachera (kofi fini) ’. 3.50 WmÈMfmk fLea (kofi) ’.4.00 "^M2]m IV
FIORI inhetArex Shopping Center. Ingangviapar- <<W'
keerplaats Pet Care (Zuikertuin) ofGladiolenweg. J§~ 1 %l : _3r*~-#—'

S^ciredna. _ËJl_fe
Dokweg z/n, achter Maduro Plaza, Curagao, N.A.
Tel.: 76156 — Fax 70141

Ourproduct: Transport services
_, in the widest sense ofthe word.

\ "*. \X v*X x - * ___^_^*H_^_fc____ \\ \ s\". .. "-. \" *

Lekkage van Uw dak?
Bel SALADIN ROOFING N.V. voor informatie
en /of een vrijblijvende offerte van Uw reparatie.
Tel.: 615231 of tel. 371421 (AWASEKU N.V.)

i^H^Hl^^h.______________________________^'

'^^^^i^n^^^^^^^^B^i^^B^B^Ë^^^^^^BßÊ^iÊÊi^^mi^Ër'

In ons bedrijf kunnen op korte termijn
geplaatst worden

2 MAGAZIJNBEHEERDERS

waarvoor wij sollicitaties inwachten
onder letter ZYX op het buro van dit
blad, Curagao, ondervermelding van
volledig curriculum vitae zoals: erva-
ring, leeftijd, gewenst salaris.

_===_____.— 1BETONCENTRALE
TOMCO N.V.
Tel. 674673-672204

Voor:
Funderingen vloer- en

ringbalken.
Ook voor verkoop van:
Blokken, zand en grint.

___
w_

M_a_n-i_________________________-Ma-M-_a-a-»—

_______
ETENSRESTEN? j KODELA

Goedl
Maar al) HOOFDMAALTIJD

w9laaunwNi.}!dler - jÉ" vraagttenbehoevevan éénvan haar medewerkers een
voldoende it7£iS®3L_ f^mavoedlngl J'F&iISÏ~~~/{.
„p«or a^To^} ONGEMEUBILEERD HUISen supermorkoii i* 'vlndlUeen U ' *—
"im.k.u l.!n;'f.___ ,«_—»_, (minimaal 3 slaapkamers en in een rustige buurt).

/T\ «4__i«-___;_^
_J__i\_ Aanbiedingen te richten aan:

Gee, uw hu,sdior;__--«ssSfffii^|a KODELA ■ Afd. Personeelszaken
Jl^SMÊ^^^ Tel.: 623310-toestel 230/231.
1II 11.1 ,1 M I lh I ' WW Umeer wafen? ✓-_

NIMIDUOIAIItL —— f^ X JJJJJ ■ _^f_M^^ HA MS-BH M _^K "■"■"^"■■"^"^s
t£MVMDONAUVRVANDSOm£N6£SCHERMMG? J « *\w*-^rr_| | I _^_^_VIM _LIM-£J_k Hl

Blinds

g GEWELDIGESELEKTIE IN VOORRAADVAN I I f V_" 8
O P.V.C., ALUMINIUM, VERSCHILLENDE II Kom langs met deze COUPON Tl 9
X STOFFEN EN MATERIALEN IN ALLEKLEU- il ! en U ontvangt 20% korting K X
S REN VOORELK INTERIEUR. | § | L 9. 8

8 - —« * Open op een kier of gesloten, „^. IiMH o

§ ~___.*_... _~ .. lr-._ VdUlljsSSsÊlr- LOKAAL GEFABRICEERD §]
1:r VERTICAL BLINDS Orgberi_______g_i, jjelliafl^ int^^

s—*&r xjj> v
Wasserette
/m/m.

Wij kunnen Uw was compleetver-
zorgen.
Volle wasmachine: wassen, dro-gen en opvouwen, inclusief zeep,
verzachter voor .’. 9.75.

Vopr meer inf.: tel. 615188. j

(((
" ~~x

CTC travel
STO.

DOMINGO

Het land van
de merengue.

8 dagen - 7 nachten
vanaf 665,-

-per persoon

«Ti: travel

————^—— *£r

Gevraagd voor direkte indiensttreding

OPERATORS
Functie-eisen: — leeftijd ±25 jaar— ervaring ± 1 jaar— opleidingL.T.S.— kennis mecaniciën/electriciteit— geslacht mannelijk— bezit van eigenvervoer— bereid om opzaterdags tewerken— goed Spaans kunnen spreken.
Gelieveeenfoto en curriculum (eigenhandig geschreven) medete sturen.
Zonder bovengenoemde vereisten onnodig te solliciteren.

V II

y^k |^_ SINC^969 j^S.

~T NIEUW!
I deur tot deur ZEEVRACHT

service uit Holland!

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

EEN IDEALE MANIER OM UWVRACHT
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.-.

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

AEROCARGO N.V. SOCANA SHIPPING5^_/¥?J?L_I,_ ROTTERDAM / AMSTERDAMIel" lllü' 88575 Tel.: 010-4360644/ 020-860711Fax:82905 Fax:4362083CtC* s__ft/ASf._ÏDA -te- TONYSWAGERSTHELMA PHILIPA NOL STUVEL

■--------—-—————---———_.________————————_———_—__— _-______________a_^_^____ a_i_M
_

B__,_l^^^_rf

Eenmalige aanbieding
zolang de voorraad strekt

K^^^^^tÊÊfÊ^ —^——--i.—-~-—~--«jm|_~

"ié '% ■ ' i_B_ijL., mi ---TiiillMn^itrT'' ■_■_? *. É^ :^Éilik-________f________r __»_fi_u j__sÉ_H i^^mmmH HBB^^ /■ :^?"HB ''^'^^^^wmF ::\'\^^^t\
.■É-É-^S BLUr -H Ké______l __f ■

|_-_^f_^ iS _K£^ry4^ L€° SCHNOG'S eNT€RPRIS€S
_^--V--M______H-_B_l_BaHÉ---___Hl Caracasbaaiweg 83 - Tel.: 616333 - 616525
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