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Nieuws in vogelvlucht
JEWDELHI — Als gevolg van een'üttegolfzijn in India zeker 100men-
**n omgekomen; 200 werden door
*armte bevangen en moesten wor-
Jen opgenomen. Vooral in dehelstaat Rajastan is het erg; daar
"telen 71 doden.De gemiddelde tem-
peratuur sedertapril was niet onder
"fe 40 granden C; er werd zelfs 48 %
Smeten.

*****BAYRUT — Bij de autobom- aan-lag in het christelijke deelvan Bay-
Jrt zijn zeker 20 dodenen 80 gewon-
dengevallen.De bomontploftein een
*inkel- centrum. Er brak brand uit
Jj13gebouwenen zeker30 geparkeer-
de auto's brandden uit. De onderbe-
"elhebber van de christelijkemilitie
"akradouni stelde Syrië ver-
'ötwoordelijk ervoor.

*****CHANDIGARH —Minstens 5 do-
"*n en 25 gewonden vielen er door

tijdbom- explosieinRurdaspour,
"i de Indische deelstaatPunjab. Het
*as waarschijnlijk een Sikh- actie,
"eligieuze Sikh- leiders hebben
baandag alle 5hogepriestersontsla-an nadat zijwaren beschuldigdvan
Bamenspanning met de Indische

Ook de hoogsteSikh-pries-
ter diedehoofd-priester isvan dehei-
''gste plaats van het Sikh- geloofbe-
jtoortdaartoe. Zij waren eerder door
°>kh- militanten benoemd.

*****JERUZALEM—IsraeIsDefensie-
ministerRabin verwacht geenvoor-
tgang in het vredes- proces in het
Midden Oosten voor juni 1989 wan-neerer verkiezingenzijnin Israel en "
*a deAmerikaanse stembus. De op-roep toteen algemenestakingvan de
Volksopstand- leidingin bezet ge-
bied werd maandag massaal opge-
volgd tergelegenheidvan deSU-VS-
t°p inMoskou.Er dedenzich inciden-
ten voor. De PLO heeft Amnesty ge-
daagdmetspoed een onderzoekin te
stellen in het bezette gebied van Is-
rael wegens de"repressieve en Nazi-
achtige" praktijken, waarvan gede-
tineerde Palestijnen het slachtoffer
ïjjn. In de Negev- woestijn zijn 3000
*Me3tijnen gedetineerden elderszit-
ten er 20.00 in internerings- centra
*elke sindshe. begin van dePales-
tijnse opstandzijn opgerichtdoor Is-
rael.

*****MOSKOU—InJerevan, dehoofd-
stad van de Sovjet- republiekArme-re is door 300.000 mensenbetoogd.
Men toonde zich solidair met de sta-king in het autonome gebiedNagor-
?Jo- Karabach. De ex partijchef van
Moskou Jeltsinheeft gepleit voor de
Vervangingvan Ligatsjov, de conser-
vatieve partij- ideoloog en no 2 in de
hiërarchie in het Kremlin. Jeltsin
"aoest het veld ruimen wegens zijn
onstuimigekritiek op het tempovan
Wbatsjovs hervormingen. Tegeno-ver de BBC noemde hij het "te-
'eurstellend" dat Gorbatsjov niet
Voorhemop debres was gesprongen.

KOPENHAGEN — De Westduit-
8e Milieu- minister Topfer wil een
c°nferentiehoudenmetdeScandina-
vische Noord- en Oostzee- landen en
Sjezijn getroffendoor de algen- brij.
~e algen breiden zich steeds meer
ï>t.Door de algen-plaagzijnhet hele
Kattegat, hetSkagerraken deNoor-
Jekust tot aan Bergen getroffen,

vissers proberenhun zalmen
'Orel in allerijlnaar veiliger oordenover te brengen.

BOSTON—DevermoedelijkeDe-mocratische presidents- kandidaatuukakis heeft verzekerd dat de nog
overgebleven Democratische kandi-daatJesse Jackson op een belangrij-
*e taak in zijn campagnekan reke-nen. Dukakis voerdeachter gesloten
°-euren overleg met 10 vooraan-

zwarteDemocraten.
AMSTERDAM — De dollar steeg

zo hoog dathij in Amster-
dam op zijn hoogste punt van 88
*Wam: 1,9335 gulden, 1,5 et hoger
?an de slotkoers van vrijdag. Men
!Üft speculerenop eenrente- verho-

£jng.De dollarhandhaafdezichvan-morgen op het hoge niveau; de mid-denkoers in Adam was 1,9340 gld.
farijs en Bonn vinden datde dollar-
koers ophethuidigepeil moet blijven
gehandhaafd.

*****DE BILT — In de Bandazee, Indo-
nesië, deedzich maandageen zware
Aardbeving voor, welke door het
rMNIwerd geregistreerd.Hij hadde
?facht van 6,8 % op de Richter-
?cnaal. Het epicentrum lag op 6ÖO
s*l ten noorden van Darwin, Aus-

" *****— Afghaanse en
troepen hebben zich terugge-

'"'okkenuit dePanshir-vallei uit het
Noordoosten van Afghanistan. De
vallei is nu volgens het Afghaanse
terzet helemaal onder hun controle.
*°or hun vertrek legden zij overal
öiijnen.

*****

Boodschapper:
Ontvoering

Gomez Hurtado
werk drugsmafia
BOGOTA — De ontvoe-

ring van de Colombiaanse
Conservatieve presidents-
kandidaat Alvaro Gomez
Hurtadois hetwerk van de
drugsmafia met als inzet
hem in te ruilen voor de in
de Verenigde Staten te-
rechtstaande Carlos len-
derRivas.

Zo is Radio Todelar meege-
deeld dcor de man die al ver-
schillendekerennaar dezera-
dio- keten heeft opgebeld in
verband met de ontvoering
van de Conservatieve leider
Gomez Hurtado die als hoofd-
redacteur geen blad voor de
mondheeft genomen tenaan-
zien van de drugsmafia. Zijn
familie heeft inmiddels be-
vestigd dathij sedertbegin dit
jaar is bedreigd door de
drugsmafia.

Volgens deopbellerzou Go-
mez Hurtado nog in leven
zijn. Hij zei zelfs dat de ver-
wondingen niet van ernstige
aard zijn. Dit staat volkomen
in tegenstelling met zijn be-
weringen eerder dat Gomez
Hurtado alzouzijnoverleden.
Volgens de bandopname met
destem dievan GomezHurta-
do zou zijn waren de verwon-
dingen wel van ernstige aard.

Een zoon van de ontvoerde
hoofdredacteur heeft onlangs
Colombia verlaten en is naar
Amerika afgereisd. Hij was
een bekende tv- omroeper
maar werd ook voortdurend
bedreigd.

Ook veel geld op zak
Cocaïne-vondst op
Colombianen in Spanje

MADRID —Twee Colombi-
aanse staatsburgers zijn in
Spanje aangehouden als ver-
moedelijke handelaren in
verdovende middelen.

In de auto waarmee de beide
mannen zich plachten voort te
bewegentrofdepolitie een partij
van 19,5 kilo cocaine aan. Naaf
aanleiding van dezevondst ging
men over totaanhouding van de
23 jarige Alejandro Morales
Sandieren denegen jaaroudere
Julio Cesar Puertas Martinez.
Op hen werd ook een groot be-
drag aan contanten aangetrof-
fen.

CADMU-voorzitter:
Verandering politiek

systeemeisen
WILLEMSTAD — "Het is

nu het moment voor de wer-
kende klasseomeenverande-
ring te eisen vanons politieke
systeem, om zodoende een
einde te maken aan het mee-
dogenloze barbarisme van
een overheid zonder beleid.
Hetisnu hetmoment, waarop
hetvolk zal moeten beslissen
over zijn staatkundige toe-
komst". Zo heeft voorzitter
Ronald Sluis van de Curaca-
osche Dok en Metaalbewer-
kers Unie, CADMU, tijdens
een radio- programma ge-
zegd.

De CADMU- voorzitter zei de-
ze woorden ter gelegenheid van
de herdenking van 30 mei 1969.
Hij stelde, datergeenfundamen-
tele veranderingen hebben
plaats gevonden na die dag,
waarop een revolte uitbrak op
Curasao. Wel iser sprakevanen-
kele positieve veranderingen:

het vakbonds- wezen is erkend;
openlijke discriminatie is
enigszins geneutraliseerd; meer
mensen durven hun mening te
uiten; er is meer waardering ge-
komen voor lokale deskundigen
en op het gebied van dr arbeids-
wetgevingzijnookenkele onder-
delen verbeterd. Zo zei Sluis.

Als positief punt noemde hij
ook het feit, datdevakbonds- be-
weging onafhankelijker is ge-
worden: devakbonden zijn losser
komen te staan vanreligieuze en
politieke invloeden. "Nu, negen-
tien jaar later, moeten we
constateren, dat de werkloos-
heid tweemaal zo groot is, dater
geen concensusbestaatoverwel-
ke richting de ontwikkeling van
onze economie moet opgaan, dat
ons politiek systeem een histo-
rische ramp is, dat onze staat-
kundige toekomst een mysterie
is en dat ons de moed ontbreekt
om ons doel zelf te bepalen", al-
dus Sluis.

BIERPOLITIEK
Sovjet- media riepen Reagan

vandaag op uiterst scherpe toon
op het thema van de mensen-
rechten in de SU niet langer"uit
te buiten". Reagan heeft dit "se-
rieuze vraagstuk" gebruikt voor
"zelf-reclame en biertafel- poli-
tiek", schreef het partijblad
Pravda.

Ook hetregerings- dagblad Iz-
vestia en het officiële persbu-
reau Tass bekritiseren Reagan
omdat hij maandag in deresi-
dentie van deAmerikaanse am-
bassadeurrond vijftigRussische
dissidenten ontving. Tass noem-

deeen van degasteneenvoorma-
lige Nazi-collaborateur.

Reagan maakte er met zijn
gasten een "show" van, schreef
de Pravda. Alleen "actieve te-
genstanders van het socialisme
en de perestrojka (hervormin-
gen)" waren uitgenodigd. De
Pravda berichtte uitvoerig over
een delegatie van Amerikaanse
indianen die in Moskou gehoor
wilkrijgen voor hunproblemen.
De Amerikaanse regering wil
hen volgens hun zeggen thuis
niet ontvangen. De groep had
een briefbij zich met namenvan
honderd politieke gevangenen
in de Verenigde Staten.

MOSKOU WIL AF VAN MENSENRECHTEN-KWESTIE
Russen komen met driefasen-plan troepen-verminderingEuropa

Regionale problemen vandaag
centraal op SU-VS-top-agenda

MOSKOU—Partijleider Michail Gorbatsjovenpresi-
dent Ronald Reagan bespraken vandaag, nu hun top-
conferentie inMoskou halfweg is,mogelijkhedenom ge-
wapende conflictenindeDerdeWereld tebeperken. Bei-
deleiders trachten de gevoeligegeschillenover de men-
senrechten achterzich te laten en diplomatiektot zaken
te komen.

De 77-jarige Amerikaanse
president en zijn twintig jaar
jongere gastheer ontmoetten el-
kaar vanochtend in hetKremlin
voor de derde van vier ge-
spreksrondes achter gesloten
deuren. Functionarissen van
beide zijden verklaarden, dat de
agenda van vandaag voorname-
lijk was gewijd aan bilaterale
kwesties en pogingen van de su-
permogendheden om oplossin-
gentevinden voor deoorlogenin
zuidelijk Afrika, het Midden-
Oosten en de Perzische Golf,
Kampuchea, Centraal-Amerika
en Afghanistan

De topconferentie leverde

vandaag voor het eerst concrete
resultaten op toen beide zijden
verscheidene kleinere akkoor-
denover controle opkern- enra-
ketproeven, visserijrechten en
andere bilaterale onderteken-
den. Reagan en Gorbatsjov, die
persoonlijk nog goed met elkaar
lijken te kunnen opschieten on-
danks de meningsverschillen
over de mensenrechten, laten
sommige van de verdragen
mogelijk door medewerkers on-
dertekenen terwijl zij met ande-
re zaken voortgaan.

De Sovjetunieheeftin Moskou
voorstellen gedaan voor een
drie-fasenplan voor de ver-

mindering van de conventionele
troepen in Europa, dat echter
volgens de Amerikanenbehalve
de bewoordingen niets nieuws
biedt. Een hoge Amerikaanse
functionaris verklaarde, dat de
Sovjets blijven eisen dater geen
"belangrijk onevenwicht" mag
ontstaan tussen NAVO en
Warschau-pact.

"Enkele van debewoordingen
zijn nieuw", zei de functionaris,
"maar er is nogsteeds hetbasis-
probleem waarmee we al gerui-
me tijd in Wenen worstelen".
Gorbatsjov heeft volgens beide
zijdentijdens hettweede gesprek
met Reagan voorgesteld eerst
door inspecties ter plaatse de
precieze troepensterkte en ande-
re gegevens te verkrijgen. Als
tweede stap zou dan een beper-
king van detroepenmet 500.000
manmoetenvolgen. Daarnazou-
den de bewapening en troepen
een defensievetaakinplaatsvan
een offensieve moeten krijgen.

De Amerikaanse functionaris
verklaarde, dat Washington in-
teresse heeft in het terplaatse
controleren van de troe-
pensterkte. "Wezouden graagin
staat zijn te beoordelen waaruit
hun strijdkrachten bestaan".
Reagan heeft echter niet
concreet gereageerd op het Sov-
jet- voorstel. De VS dienen er
eerst met hunbondgenoten over
te praten. In Wenen onderhan-
delen NAVO enWarschau- pact
onder auspiciën van de CVSE-
vervolgconferentie over een ge-
paste vermindering van de con-
ventionele troepen in Europa.

Over toerisme, aantrekken industrieën

Arubaanse delegatie in
Argentinië en Brazilië

ORANJESTAD — Onder
leiding van de minister van
Economische Zaken en Toe-
risme, DonMansur, voerteen
Arubaanse delegatie deze da-
gen besprekingen in Brazilië
en Argentinië. Deze reis
houdt verband met het stre-
ven van deregering om meer
toeristen naar Aruba te bren-
gen nu meer hotelkamers be-
schikbaar komen alsmede
verscheidenheid in de econo-
mie te brengen door aantrek-
ken vankleinere industrieën.

Van de delegatie maken deel
uitvertegenwoordigersvan aan-
trekken vanbedrijven, toerisme
en Buitenlandse Betrekkingen.
Om onder meer van het 'off sea-
son'af tekomen, waardoor deho-
tels op Aruba het gehele jaar
door voldoende gasten hebben
om hun kamers te vullen, wordt

getracht toeristen uit Zuid-
Amerika, ondermeerBrazilië en
Argentinië naar Aruba te
brengen.

DRUKKE AGENDA
De delegatie heeft een drukke

agendaaftewerkeninbeide lan-
den waarbij ook gesproken zal
worden metmogelijke investeer-
dersdie interesse in vestiging op
Aruba hebben. Interessant zal
debespreking zijnmet deArgen-
tijnse luchtvaart- maatschappij
AeroliniasArgentina, diein ver-
band met vluchten op Europa
een overeenkomst aangiig met
de SAS van Scandinavië, waar-
bijmogelijkAruba alstussensta-
tiontussen ArgeniniëenEuropa
zou kunnen dienen. Minister
Mansur zal in beide landen ook
besprekingen met collega's
voeren.

Comité Werken en Gerechtigheid en Vrede

Dringend beroep opregering,
Brunswijk voor pas op plaats

PARAMARIBO — Het Co-
mité Christelijke kerken en
de organisatie voor Ge-
rechtigheid envrede(OGV) in
Suriname hebben een drin-
gend beroep gedaan op de
regeling en het Jungle- com-
mando om"pasop deplaats"
te maken. Dit gebeurde naar
aanleidingvan degroteangst
en ongerustheid in de Suri-

Naamse samenleving over
een dreigend heroplaaien
van de vijandelijkheden.

De beide organisaties hebben
elk een eigen communique uit-
gegeven: hetCCX onder leiding
van bisschop mgr Aloysius Zi-
ehen, en Gerechtigheid en vrede
onderleiding van domineeRudy
Polanen. Het CCXwil datRonny
Brunswijk zijn ultimatum
opschorten datderegering dein-
structiesaan het leger aanpast.
Gerechtigheid en vrede vraagt
de regering in ijl- tempo de on-
derhandelingen met het Jungle-
commando te hervatten danwel
te continueren. Aan het Jungle-
commandovraagt men dringend
de op een cassette- band uitge-
sproken dreigementen van
Brunswijk niet ten uitvoer te
brengen.

WEERLOZE MENSEN
Beide organisaties wijzen op

de ongerustheid welke is ont-
staan door de laatste ontwikke-
lingen. Dit kan uiteindelijk lei-
den tot "afgebrande dorpen en
neergeschoten groepen van
weerloze mensen. Zo ook kan,
aldus het CXX, "ons aller stre-
ven naar het bereiken van een
duurzame vrede in Suriname en
in het bijzonder in het binnen-
land volledig teniet worden ge-
daan".

OGVwijst deregering eropdat
"het bovendien natuurlijk nooit
debedoeling mag zijn dat met de
instructies, watdeze danookmo-

fen inhouden, deregering alle
andelingen van het Nationale

leger van voor 26 januari 1988
sanctioneert".

Voorleven wordtgevreesd

President Duarte
met kanker naar VS

SAN SALVADOR-,President JoséNapoleon DuartevanEl
Salvador is misschien weldodelijk ziekenheeftkanker ineen
vergevorderd stadium. Hy wordt overgebracht naar een zie-kenhuis in deVerenigde Staten. Volgens bepaalde berichten
vreest menvoorzijn leven.

De 62- jarige christen- demo-
cratische president wordt van-
daag naar de VS overgebracht.

De gezondheid van Duarte is erg
dedicaat en zijn artsen zijn bang
dat hij het niet haalt. Aldus een
gezaghebbende bron dichtbij de
president."De artsen hebben
hem gezegd dathijoveralkanker
heeft". Aldus dezebron.

KABINET INGELICHT
Duarte heeft maandagzijnka-

binetbijeengeroepen omzijn mi-
nisters persoonlijk op dehoogte
te stellen van zijn gezondheids-
toestand, aldus regerings-
functionarissen. Minister Ro-
berto Vieira van Informatie zei
dat Duarte darm- kanker heeft
en deze week voor behandeling
naar Amerika gaat. Hijzou meer
dan een maand wegblijven, zo
verwacht men. Vice- president

Rodolfo Castillo Claramouth zal
voorlopig de zaken van Duarte
overnemen. De 52- jarigevice-
presidentwerdzondagmetspoed
van een officieelbezoek aan Tai-
wan teruggeroepen.

Een zegsman van deregeren-
de christendemocraten achtte
het nogvoorbarig te zeggen ofde
president ernstig ziek is. "Wij
wachten deuitslagvan detesten
af dieDuarte in de VSzal onder-
gaan", zeihij. Deziektetreft Du-
arte in het laatste jaarvan zijn
regerings- termijn.

TWEESPALT INPARTIJ
Ophetogenblikwordtzijn par-

tij verscheurd door een interne
machtsstrijd tussen devroegere
minister AdolfoRey Prendes en
deex-ministerFidel Chavez Me-
na. Deze betwisten elkaar depre-
sidents- nominatie voor de in
1989te houden verkiezingen.

f Un bon beter di
BRANDY

ta te hasta bon pa bo salily

...directeurAlvarez van de Ontwikkelingsbank en directeurHans Vrolijk van HotelHolland latenzich de
eerste haringen van ditjaargoed smaken, evenals de andere gastengisteravond tijdens deharing-party
(voor meer informatie ziepag. 3)...
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MENSEN

ANN LISPIER werd bij Golden
Tulip Aruba Caribbean Hotel
uitgeroepentot employeevan de
...aand. "Alsje Ann ziet, weetje
\> larom ze Aruba 'one happy is-
land' noemen", aldus de toeris-
ten diemet Annkennis gemaakt
hebben.

Raisa Gorbatsjov was uitgeno-
digd, maar het was haar dochter
IRINA die afgelopen zondaga-
vond een popconcert bijwoonde
dat in Moskou werd gegeven ter
gelegenheid van de top- confe-
rentie van haar vader en presi-
dentReagan. Irma en haar man
zaten op de eerste rij in het
Joezhniki stadion en applaudis-
seerden enthousiast voor de
optredens van deRussische top-
bands en sterren. Het podium
van het stadion, dat volgepakt
was met 12.000 toeschouwers,
was versierd met Russische en
Amerikaanse vlaggen. Tijdens
depauze gevraagd ofzij het naar
haar zin had, antwoordde Irma:
"Natuurlijk." Irma bevestigde
dat haar moeder niet aanwezig
was en onthulde de voornaam
van haar echtgenoot, Anatoli,
voor hij haar meevoerde in de
menigte. Hij was gekleed in
vrije- tijdskleding, maar zijn
vrouw droeg, net als haar moe-
der, een elegante combinatie.
VanIrinais weinigbekend. Ver-
moedelijk is zij rond de dertig
jaaren arts van beroep. Zij heeft
een dochter, Oksana, die al eens

** * *
een parade op hetRode Pleinbij-
woonde. Het concert was op-
merkelijk genoeggeorganiseerd
door het officiële persbureau
Tass, datRaisa Gorbatsjov had
uitgenodigd. De opbrengst gaat
naar het Sovjet Cultuur Fonds,
waarvan zij bestuurslid is.

*****
De Amerikaanse minister van
defensie, Carluci, die afgelopen
week in Nederland verbleef op
doorreis naar Moskou, bleek een
HOTELGAST die menig hote-
lierzich vaker wenst.Voor debe-
windsmanen zijngevolg werden
twintigkamers geboekt. Boven-
dien weet het betrokken hotel
datzich echtgeen explosieven in
haar buurt bevinden. Een week
voor zijn aankomst arriveerden
al deeerste veiligheids- agenten
die het hele hotel onderzochten
opexplosieven, zo liethetbetrok-
ken hotel weten nadat het ge-
zelschap zondag was doorge-
reisd. Van de twintig kamers
voor Carluci en zijn gezelschap
werden enkele uitsluitend ge-
bruikt voor hetopstellen van be-
veiligings- apparatuur. In de
omgevingvan dekamer van Car-
luci werden camera's opgesteld,
waarvan de beelden 24 uur per
dag werden gecontroleerd. Be-
halve een legertje veiligheids-
agenten werden voor debeveili-
ging van Carluci ook leden van
deBVD, deRijkspolitie, deLeid-
se en Haagse politie ingescha-

keld. Carluci bleek een sportieve
en matineuze gast. Hij speelde
enkele partijen squash enmaak-
te zondagochtend gebruik van
het zwembad.

Popidool. MICHAEL JACKSON
treedt op 5, 6 en 7 juni op in de
Kuip in Rotterdam. De Neder-
landse Spoorwegen (NS) zullen
op die dagen extra treinverkeer
moeten inschakelen om de ver-
wachtebezoekers tekunnen ver-
voeren. Van en naar alle grote
plaatsen in de rest van het land
zijn extra diensten ingelast en
vanafhet Centraal Station van
Rotterdam gaan om de vijftien
minutentreinennaar het stadi-
on. Men hoopt met deze maatre-
gel het autogebruik van de be-
zoekers voor deze concerten te-
rug tedringen.

Een verdwaalde REEBOK heeft
gisterenochtend een Utrechtse
huisvrouw de schrikvan haar le-
ven bezorgd toenzij in dekeuken
haar ontbijt stond voor te berei-
den. Een circa één jaaroude ree
had de bossen rond Utrecht per
abuis verwisseld voor de
Utrechtse nieuwbouw- wijk
Overvecht. Het dierwas na tal
van omzwervingen uiteindelijk
in deeengezins- woning beland.
Het was daardwars door de gla-
zen buitendeur heen gegalop-
peerd, had in de huiskamer fors
huisgehouden en trachtte ver-
volgens via dekeuken hetpand
weer te verlaten. De politie wist
de reebok tenslotte met behulp
van een hoop dekens te over-
meesteren. Het dier, dat op zijn
tocht ook nog in botsing kwam
met een auto, is inmiddels in de
universiteits-kliniek voor (huis-
dieren geopereerd. De kans dat
hijhet avontuur overleeft is'fifty
fifty.

*** * %

CAROLINE DE WINDT van de
populaire Nederlandse formatie
Mai Tai, wasafgelopenweekein-
deeventjes te gast inhetHoliday
Beach Hotel.Caroline is op door-
reis naar Aruba alwaar zij enke-
le dagen vakantie gaat houden.
Zij nam op Curacao vast een
voorproefjevan haarvrijedagen.
Aruba schijnt trouwens erg in
trek te zijnbij Nederlandse ster-
ren. Zo waren Yvonne van Gen-
nip en Andre van Duin onlangs
ook op bezoek op diteiland. Voor
dekleine zangeres van Mai Tai
begon devakantie in ieder geval
'gelukkig', wantze trokinhet ca-
sino van het hotel een volle
jackpot.

Geen Madonna en ook geen
WhitneyHouston. Deze goedge-
kapte dames komen er niet aan
tepasin deNIEUWE HAAR mo-
delijnenvan 1988.De trend voor
hetkomende seizoengrijptterug
naar de jarendie achterons lig-
gen. Audrey Hepburn, Brigitte
Bardoten JackyKennedy zijn de
vrouwen die volgens dekappers
van de HauteCoiffure Francaise
nu de toon aangeven.

De West- Berlijnse politie isver-
bijsterd door deDIEFSTAL van
een hedendaagsmeesterwerk op
een Britse kunstexpositie in
West- Berlijn. Het doek, het
'portret van Francis Bacon' van
de Britse kunstenaar Lucien
Freud, dat is verzekerd voor
250.000 gulden, bleek eind vori-
ge week verdwenen uit de lijst.
Hethingin de NationaleGalerie
in West- Berlijn, nadat de ex-
positie eerder was gehouden in
Washington, Parijs en Londen.
Het schilderij, dat normaal
hangtin deLondense Tate-gale-
rie, wasmogelijk al drieuur weg
voordat een suppoost devermis-
singbemerkte, alduseen politie-
woordvoerder. Hijmeendedatde
diefstal eerder een spontane
daad van een kunstliefhebber
zou zijn dan het werk van een
professionele rover die in
opdracht handelde. Maar een
woordvoerder van dePruisische
Culturele Stichting, de organi-
satorvan deexpositie, wilde niet
uitsluiten dat het ging om geor-
ganiseerde roof. Een politie-
woordvoerder meldde tevens dat
het gestolen portret niet was
aangesloten op het alarmsys-
teem in de tentoonstellings-
ruimte.

T* T* *P *f* T»

Kapsel a la Birgit Bardot

Kapsel é ia Audrey Hepburn.

Kapsel a la JackyKennedy.
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HeerBommel en het wroeg-wezen door Maarten Toonder

1609—HeerBommel staardeonthutstnaarzijn fraai verlichte
slot en naar denaderende voertuigen.

"Wie weet?" mompelde hij. "Misschien was het allemaal
maar een droom.Men weet datnooit!" Hij trokzijn jasrecht enwendde zich tot degrijsaard. "Mag ik u uitnodigen?" vroeg hij
vriendelijk,
i

Endeoudebyeenarmvattend, leiddehijhem naarbinnen en
gafhemeen ereplaats aan detafel. Dat baardenatuurlijk wel
enigopzien, en demarkies deCanteclermompeldehalfluid iets
over: "Zeker een relatie uit het armhuis", maar daar schonkniemand veel aandacht aan.

Toen demaaltijd teneindeliep, stonddeburgemeesteropom
een toespraak te houden. Hij was wat later gekomen dan de
an de -en omdathij het zo drukhadmetgemeentebeslommerin-
gen, raar hy zei. »

"Achterstand op huisvesting", verklaarde hij. "En tot over-
maat van ramp is één van mijnbeste ambtenaren nu ook nog
ziekgeworden. Maar ditterzijde. Hetis mij daaromeen genoe-
gen omhier alle zorgeneens opzij tekunnen zettenin depretti-
ge, rustige sfeer van het oudeBommelstein, datzo ver verwij-
derd is van al onze ambtelijke beslommeringen".

En na dezewoorden hiefhethoofdvan degemeente zijnglas
en dronk op degezondheid vanheer Ollie.

"Goeden wel, maarhoestaathetnumetdehuisvestings-pro-
blemen?" zullen trouwe lezertjeszich afvragen.Zijn dienuop-
gelost ofniet?"

Wel zezijn in handen van geschoolde ambtenaren, en daar-
om geloof ik zeker, datze ook zonder heer Bommel opgelost
zijn. En als zeniet opgelostzijn, danzijn ze er nog.

EINDE VANDIT VERHAAL

Solanas:
film geen

wonderwerk
BUENOS AIRES — De

Argentijnse cineast Fer-
nando Solanas is als een
held ontvangen bij zijn te-
rugkeer uit Cannes.Bij het
beroemde film- festival in
deze Franse stad is hij
namelijk uitgeroepen tot
debesteregisseur voorzijn
bijdrage aan de film Sur.

Solonas zei "erg trots" te
zijn op deze onderscheiding,
"niet voor mezelf, want deze
film is het werk van allen die
er aan mee hebben gewerkt.
Het is niet een wonderwerk
van een regisseur", zo zei hij
bij terugkeer in deArgentijn-
se hoofdstad. "Al sedert lang
heeft de Argentijnse film een
internationale allure. Hetbe-
langrijkste is nu op dit peil
door te blijven werken". De
52-jarigeregisseur wees er op
dat de film Sur niets heeft
waarom wij jaloers moeten
zijn op de Amerikanen, noch
op deRussen en evenmin op
enigeanderefilm. Hetwasnu
eenmaal technisch en artis-
tiek de meest originele en
meest creatieve film van het
hele festival, aldus Solanas.

Sinds de terugkeer van de
democratie in Argentinië zit
de film- kunst in de lift. Se-
dertdien werden films be-
kroond als Camila, La histo-
ria oficial, Tangos: el exilio de
Gardelen Lapelicula delrey.

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

*****
TELECURAgAO
DINSDAG: 16.30Ora pamucha; 17.00
MTV Musical; 18.00Obra di man met
Loupe; 18.30Mira iSkucha; 18.45 Infor-
me deportivomet HectorRosario; 19.00
Tempo pa Dios; 19.05Kushina di oro
met Saida Hernandez; 19.30 Small
Wonder; 20.00 Notisiero Tele-8; 21.00
Enkuentromet Paul de Windt; 21.30Te-
soro di Korsou met Hermanito; 22.00
Wega di Number Korsou; 22.10 Hot
Shots; 23.00 Sluiting.

WOENSDAG: 16.30 Ora pa mucha;
18.00Survival; 18.45Informe deportivo
metHectorRosario; 19.00TempopaDi-
os; 19.05Dimenshon Artistiko ku Marit-
za iRichard; 20.00 Notisiero Tele-8;
21.00 Falcon Crest; 22.00 Wega di
NumberKorsou; 22.10Planeta3; 23.00
Sluiting.
(wijzigingen voorbehouden)

De Stichting AfroCaribeorgani-
seert in samenwerking met de
RotterdamseKunst-stichting en
hetstudium generalevan deEr-
asmus Universiteit in de eerste
weken van junieenAFRO- CA-
RIBISCH festival inRotterdam.
Directeur van het festival, Har-
low Brammerloo heeftallesrond
en weet temelden dater behalve
muziek ook een aantal lezingen,
workshops en een filmweek deel
uit maken van deze culturele
manifestatie.

**$ * *

AGENDA
CURACAO

NACHTDIENSTARTSEN: Patiëntenva]H
artsenvan Bandabao(3e distrikt) kunrwl
spoedgevallen telefoon 641656 belief' ■
dan hetantwoordapparaatafluisteren. II
De patiënten van de andere medische*■
trikten kunnen voor spoedgevallen^
artsenpraktijkvan huneigenhuisartsbej
het antwoordapparaat zal dan meded^Hwie dedienstdoende arts is. H

*****
THORAX CENTER (Jan Noorduyn* I
naast UNA, tel.: 85544):openingstijden*1 ■maandagt/m vrijdag van 08.00-17.001» I
op zon- enfeestdagen alsmedeop we#>■gen na 17.00 uur voor spoedgevallen* I85917. ■
WIT GELEKRUIS PRINSES MARGftf I
(wijkverpleging): Kantoor Santa Maria] I
tel.: 82947/81078;geopendvan maar» I
t/m vrijdag van 07.00-17.00 uur; zaten* I
degehele daggesloten; na 17.00uwku*l
dezuster van de wacht bellen:zusterP& H
ca, tel.: 87342, pageboy027-360. ■
KLEUTERBUREAU: 14.00-16.00uur aWI
volgens afspraak. I
ZUIGELINGENBUREAU: maandagmid<«I
van 12.30-15.30uur; donderdagmiddag"■07.15-10.30 uur; alleen volgensafspraak ■
NEUTRALE WIJKVERPLEGING (v<#B
heen Wijkverpleging Curagao): KanWjH
Scharlooweg 110, tel.: 612040; geopaJß
van maandag t/mvrijdag van 07.00-18*IIuur; de wacht heeft zuster Samson, te'- ■
616718. ■*****
GEZINSVERZORGING (Kwido pa FarrtfII
geopend van maandag t/m vrijdag wm
07.00-12.30/13.30-17.00 uur, kantoor SB ■Maria 17, tel.: 80222. ■
DIERENARTS: Veterinaire Dienst, Pan**B
tel.:614000- ■
DIERENASIEL: dagelijks geopend val
08.00-12.00/14.00-18.00 uur; opzaterflflvan 08.00-13.00/14.00-18.00 uur, tel ■
54300. I
BOTICA BANDABAO: dagelijks geopa^l
van 08.00-19.00 uur. I
BOTICA'S (nachtdienst) I
Otrobanda I
Otrabanda, Winklecentrum Colon, tel; I
615633/625634. I
Punda I
Juliana, Julianaplein6, tel.: 54500. I

***** I
DIVERSEN I
ANTILLIAANSE GNOSTISCHE BEWE' I
GING I
Brievengat: iedere maandag- 0" I
woensdagavond om 19.30 uur te Jirajara-
weg 8, Centrum DcviKundalini.
iedere woensdag- en Vrijdagavond 00
19.30 uur te Openbare Basisschool
Brievengat.
Bandabao: iedere donderdagavond of
19.30uur gebouwCreditUnion San Pedro-
Kanga: iedere woensdag- en zaterdaga-
vond om 19.30 uur te Centrum Abraxac.
achterKooyman.
SantaRosa: iederemaandag- en zaterda-
gavondom 19.30uurte Aioestraat 12.
CENTRO PRO ARTE: 20.30 uur optreden
van Seth Gaaikema.
WOENSDAG
DIVERSEN
TENTOONSTELLING
CURACAOSCH MUSEUM (Van Leeuwen-
hoekstraat z/n): openingstijden dinsdag
t/m zaterdagvan09.00-12.00/14.00-17.00uur- rondag van 10.00-16.00 uur; maandag
gesloten.
t/m5 juni1988expositie tekeningen van
Eppo Doeve.

*****
ROME — Bij de plaatselijkever-

kiezingen in Italië hebben de socia*
listen van oud- premier Craxi &e
grootste winst geboekt, de Commu'
nisten leden een gevoelige neder-
laag.Deregerings- partijenkwarfl*11
allemaalbeter uit debus.

2 AMIGOE

HENRY By Dick Hodgins

BONER'S ARK By Addison & Frank Johnson

BEETLE BAILEY By Mort Walker

REDEYE By Gordon Bess

Wega di Number
CURAÇAO
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Van Kinsbergen
blijft ’actief’

Stations-schip
nog bij Aruba

ORANJESTAD—Het fregat
HrMs Van Kinsbergen vaart
nog steeds in dewaterenrond
Aruba. Het is niet bekend
wanneer de Arubaanse gou-
verneur Felipe Tromp het
sein zal geven tot een "geen
bijzonderheden situatie".

Alle mariniers zijn inmid-
dels .veer teruggekeerd naar
hun kazernes, voor hen geldt
wederom de "normale" situ-
atie".

De Van Kinsbergen zal
trachten, indien gouverneur
Tromp te kennen geeft dat
geen "bijzondere hulp" meer
nodig is, het uit- gestippelde
programma af te werken. In
de loop van deze weekzou het
fregat, dat in de Antillen
dienstdoetals stations- schip,
naar Puerto Rico vertrekken
voor oefeningen met onder-
meer deCanadese marine.

Zoals bekend werd de Van
Kinsbergen ingeschakeld,
om eventueleproblemen rond
de gevangen-houding van de
cocaïne-baron Triana uitCo-
lombia te voorkomen. Triana
is inmiddels aan de Verenig-
de Statenuitgeleverd.

Conferentie over
evaluatie diploma's
WILLEMSTAD—Vandaag

begint in het Plaza Hotel &
Casino de zevende conferen-
tie Cresalc (Centro Regional
para la Education Superior
en America Latina y el Cari-
be). Hieraan nemen deel ver-
schillende vertegenwoordi-
gers van de departementen
van Onderwijsvan landen uit
deregio. Centraal op deze
conferentie staat deevaluatie
van buitenlandse diploma's
enhet wegwerken van depro-
blemen bij de uitvoering van
de bestaande internationale
afspraken. De conferentie
staat onder auspiciën van de
Unesco.

Volgens de directeurvan het
departement van Onderwijs,
drs. R.W,A. Naaldijk," zijn o\ er
de erkenning van diploma's in-
ternationale afspraken ge-
maakt. "In de Nederlands( \.n-
tillen, maarook in de andereran-
denloopt de uitvoering "a:. deze
verdragenenigszins stroef.Door
de E.E.G.- landen, waarmee de
Nederlandse Antillen ook zijn
verbonden, zijn bilaterale over-
eenkomsten gesloten, waaraan
wij ons ookmoeten houden. Onze
diploma's zijn geassocieerd met
dievan deE.E.G. We moetenna-
gaan wat er in detoekomst gaat
gebeuren. Als Spanje straks de
E.E.G. binnentreedt, wordt het
interessant, omdat hun normen
voor diploma's anders zijn dan
dievan deoverigeE.E.G. landen.

Landenzoals Cuba en Colombia
volgen Spanje indatopzicht", al-
dus Naaldijk.

Hij verklaarde verder dat de
conferentie die om de twee jaar
gehouden wordt, als een
werkvergadering beschouwd
moet worden, waarin geanaly-
seerdwordt waar precies depro-
blemen bij de betrokken landen
liggen. "De conferentie moet
vorm geven aan de ministers-
vergaderingen die in voorgaan-
de jaren zijn gehouden. In deze
vergadering wordt teruggezien
op hetgeenwe deafgelopen jaren
hebbenbereikt enworden deme-
thodes, waarmee we werken,
met elkaar vergeleken. Daarna
moeten de resultaten worden
uitgewerkt in maatregelen, die
hetevaluatie- beleidmetbetrek-
king tot de opleidingen in dere-
gio moeten stroomlijnen". Aan
deconferentie nemen ondermeer
landen als Venezuela, Brazilië,
Colombia, Cuba, Suriname,
Aruba en deNederlandse Antil-
lendeel.

c .') — Vandaag
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Conferentie TESOL
WILLEMSTAD — Zaterdag 4

juni organiseert het ad interm
bestuur van TESOL de eerste
jaarlijkse conferentie in het
Princess Beach Hotel. Ellis
Woodley, minister van onder-
wijs, zal de conferentie openen.
Bij deze gelegenheid zal het
nieuwe bestuur geïnstalleerd
worden door de gedeputeerde
van onderwijs, E. Mendes de
Gouveia. De conferentie begint
om half negen 's morgens in de
Ball- room van het hotel.

TESOL staat voor Teachers of
English to Speakers of Other
Languages. Het iseen internati-
onale organisatie die zich bezig
houdt met het onderrichten van
de Engelse taal aan niet Engels
sprekenden. Zij werd 22 jaarge-
leden opgericht enheeft haarze-
tel in Washington (Georgetown
Universiteit).

Politie Sport Vereniging
naar Nederland

WILLEMSTAD-Op dinsdag
31 mei vertrekt een delegatie
van de Politie Sport Vereniging
(PSV) op uitnodiging van deAmsterdamse politie- sportvere-
niging naar Nederland om daar
deel te nemen aan eenvolleybal-
toernooi.

De delegatiezalbestaan uit30
personen en het bezoek is ookbe-
doeld om de banden tussen de
Curagaose en Nederlandse poli-
tie-korpsen aantehalen. Hetbe-
zoek zal drie weken duren en de
afvaardiging zal worden onder-
gebracht in deKorps- sociëteit
Gemeente- politie Amsterdam.
De politie- sport- verenigingen
uit Amsterdam, Haarlem, Bus-
sum en Beverwijk doen mee aan
het volleybal- toernooi.

Problemen erkenning
van diploma's

WILLEMSTAD — De er-
kenning van in het buiten-
land behaalde diploma's is
aan vastgestelderegels ge-
bonden. De diploma's van
mensen die een opleiding in
deregio hebben gevolgd,
worden door het departe-
mentvan Onderwijs geëvalu-
eerd. Daarbij worden de vol-
gens Nederlandse maatsta-
ven geldende normen gehan-
teerd. Volgens deze normen
wordt iemand met een HBO-
opleiding door het departe-
ment van Onderwijs ook als
zodanig geëvalueerd, zelfs al
worden de behaalde diplo-
ma'sin hetlandvan herkomst
als bewijs van een acade-
mische opleiding erkend. Be-
roepen die in deNederlandse
Antillen slechts met een uni-
versitair diploma uitgeoe-
fendkunnen worden,kunnen
dan ook niet op HBO-niveau
uitgeoefend worden. Diplo-
ma s voor psychologie, ge-
neeskunde offarmacie op
HBO- niveau worden niet er-
kend.

Dit stelt de directeur van het
departement van Onderwijs,
drs.R.W.A. Naaldijk. De direc-
teur evalueert de diploma's van
diegenen die met een eilands- of
landsbeurs verscheidene jaren
in de regio en in de Verenigde
Staten hebben gestudeerd. Ze-
ven personen die gestudeerd
hebben in ondermeer psycholo-
gie, tandheelkunde, farmacie en
psychotherapie hebbenklachten
over de evaluatie van de direc-
teur. Naaldijk: "Deze mensen
hebben een opleiding op HBO-
niveau, terwijl ze pretenderen
een doctoraal niveau te hebben.
Dat gaat niet op. Niveaus kun-
nen nietveranderd worden, ook
al worden ze in de regio wel er-
kend op het niveau waar ze zijn.
Wekennen geen HBO- opleiding
psychologie. In Colombia be-
staat een masters- opleiding
voor psychologie die gelijk staat
met de Nederlandse doctoraal-
opleiding. Maar deze opleiding
heeft debetrokken persoon niet
gedaan. Het gaatomhetniveau-
verschil".

REGELS
Naaldijk verklaarde datdeer-

kenning van diploma's aan re-
gels gebondenis. Zo is eenbache-
lor- opleiding te vergelijken met
een Nederlands kandidaats- ex-
amen. InColombiaworden dedi-
ploma's geëvalueerd met de di-
ploma's van het land. "Hier is
een medische en paramedische
commissie die nagaat of een di-
ploma geaccepteerd wordt of
niet.Voor dewetkennen wegeen
HBO- pharmaceut, alleen een
doctoraalexamen wordterkend.
Het land van studie erkent een
'licenciado' in de pharmacie en

de geneeskunde. Voor ons is dit
een hogere laborant- opleiding,
geenopleiding tot academicus of
medisch specialist. Deze lagere
waardering voor het behaalde
diploma, houdt ook in dat de sa-
lariëring voor de functie lager
is". Volgens de directeur moeten
de betrokken personen een
meerjarige vervolgstudie doen
om op hetzelfde niveau als hun
collega'suitdeE.E.G. worden in-
geschaald.

De klachten van dezeven per-
sonen: F. Schoop, K. Specht, K.
Richardson, D. Perdomo, S.M.
Elhage, S.S.Elhage en T.Henri-
quez, lopen uiteen. Z1 steltfysio-
therapeut, T. Henriquez, dat hij
een academische opleiding heeft
gevolgd. Zijn diploma geldt in
Colombia als universitair. Over
hetfeit dat hij in de Nedelandse
Antillen slechtsopHBO- niveau
wordt erkend, heeft hij verschil-
lende gerechtelijke procedures
aangespannen diehij alle verlo-
ren heeft. In een ingezonden
brief halen de zeven personen
een uitspraak van devoormalige
minister van onderwijs drs. Ba-
dejo-Richardson van Aruba aan,
die in 1986 heeft verklaard "dat
het studeren in deregio met fi-
nanciering door de overheid ook
erkenning van de diploma's
moet inhouden, daar dit anders
tot frustraties bij de betrokke-
nen leidt".

VERDRAGEN
Betrokkenen zijn van mening

dat zij recht hebben op erken-
ningvan hun diploma's daar dit
is overeengekomen in internati-
onale verdragen. Volgens hen
legt deAntilliaanseregering de-
ze internationale verdragen
naast zich neer. Uiteindelijk
hebben dezevenpersonenzichin
een brief gewend tot Koningin
Beatrix. Daarinhebbenzij deko-
ningin gewezen op het bestaan
van deze verdragen en dat deze
door de Antilliaanse regering
worden genegeerd.Zijverzoeken
dekoningin het besluit van de
regeringteniet tedoen en hun di-
ploma's deerkenning te doen ge-
ven,waaropzij volgenshenrecht
hebben.Uit goedebron is verno-
men, dat zij bericht van ont-
vangst hebben gekregen dat
"hun zaak in behandeling is".

Hun hoop isnu gevestigdop de
zevende conferentie van de Une-
sco, dievan 31 mei tot 3 juni in
iet Curagao Plaza Hotel gehou-
ien wordt. Daarin worden de
problematiek met betrekking
cot de erkenning van buiten-
landse diploma's in de Cari-
bische en Zuidamerikaanse lan-
den besproken. Zij hopen dat
naar aanleiding van deze confe-
rentie de huidige minister van
Onderwijs, Ellis Woodley, het
besluit van de directeur het de-
partement van Onderwijs teniet
zal doen.

WILLEMSTAD — Zaterdag 4
juni vindt vanaf half negen 's
avonds in het Recreatie-
centrum Suffisant (voorheen de
Shellclub), een songfestival
plaats.Dit festival isspeciaal be-
doeld voor secretaressen. In to-
taal hebbenzichtien deelnemers
aangemeld van verschillende
bedriiven en zii zullen onder be-

geleiding van de muziekgroep
'Spice and Pepper' meedingen
naar de fraaie prijzen.

Voor deze avond is Delta Pe-
terson uitgenodigd als 'guest
star. Kaarten voor deze ont-
spannings- avond zijn verkrijg-
baar bij: Van Dorp- Eddine
(Otrobanda), Salas, Mensingh's
"en bii de deelneemsters.

CLIMACARS

0 AIRCONDITIONING
2059 Sla. Rosa
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In ons bedrijf iser een vacature voor een

VOORBEREIDER (MNL.)
Vereisten: * Leeftijd tussen 20 -30 jaar

* Min.M.A.V.O.-M.T.S.
' Moet kennis bezitten voor het bereiden van verschillende

mengsels plus gedegenkennis van hygiene
* Sterkepersoonlijkheid
* Ervaringbijvoorkeur in deproductievan consumptie-artlkelen
* Goede kennisvan Spaans
* Goede gezondheid
* Eigen vervoer
* Moet bereid zijn 's zaterdags te werken.

Salaris naderovereen te komen
Brieven onder no. 21 met uitvoerigcurriculum vitae en pasfotoaan l:<' buro van dit
blad, Curagao.

Gevraagd voor direkte indiensttreding

OPERATORS
Functie-eisen: — leeftijd ±25 jaar— ervaring ± 1 jaar— opleidingL.T.S.— kennis mecaniciën/electriciteit— geslachtmannelijk— bezit van eigenvervoer

"— bereid om op zaterdags te werken— goedSpaanskunnen spreken.
Gelieveeenfotoen curriculum(eigenhandig geschreven) medete sturen ondernr.21 aan het buro van ditblad, Curacao., Zonderbovengenoemdevereisten onnodig te solliciteren.

Stroomonderbreking
Veel werkzaamheden kunnen wij voor U uitvoe-
ren zonder U te storen, doch ditmaal moeten wij
de stroomvoorzieningonderbreken op:

* Donderdag 2 juni1988
vanaf09.00 t/m 14.00uur.

* Bottelier, gedeelte Mamayaweg (tussen Granaatappelweg en
Caracasbaaiweg), gedeelte Anasaweg (omgeving Caracas-
baaiweg), gedeelteCaracasbaaiweg (tussen Shimarucuwegen
Mamayaweg), Korporaalweg, Korporaal, Bronsweg, Kaminda
Aluminio, Kaminda Nikel, Zinkweg, Mahokstraat, Zadelboom-
straat,Tulpenboomstraat en Tinweg.

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

vanaf 09.00 t/m 16.00 uur.
* Koraal Specht, badplaats JanThielen omgeving, gedeelteCa-

racasbaaiweg (omgeving JanThiel) en Vissershaven Caracas-
baaiweg.
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HolidayCruise
Zaterdag — Miami
Zondag — op zee
Maandag — Cozumel/Playa del Carmen
Dinsdag — op zee
Woensdag - Grand Cayman
Donderdag — Ocho Rios
Vrijdag — op zee
Zaterdag — Miami

Geniet van deze luxe cruises tegen zeer speciale
prijzen

7 mei tot 11 juni vanaf NAfl. 1268,--*)
18 juni tot 28aug. vanaf NAfl. 1450,--*)

*) prijzen zijn per persoon gebaseerd op
2 personen in één hut.

On Board the Holiday
46,052 tons of fun/entered service July 13, 1985/Italian officers/

mixed servicestaff/central air conditioning systemthroughoutthe en-
tire ship, individuallycontrolledin each stateroom/privatefacilities in
each stateroom/closed circuit T.V., piped in music, telephone and
110 AC current in staterooms/3 outdoor pools including children's
wading pool/Deck sports: golfdriving,brapshooting, tabletennis, shuf-
fleboard/Four Winds Dining Room and Seven Seas Dining Room/3
mealsa day, plus midnight buffet, late-night buffet and early morning,
mid-morning and afternoon snacks/AmericanaLounge/Reflections
Discotheque/Card Room/Blue Lagoon Lounge/Tahiti Lounge/Rick's
Cafe American/Carnegie Library/The Bus Stop/Cappuccino's/Ganv
ing Club Casino/Gaming Bar/Lido Patio Bar/The Wharf/Children's
Playroom/Enclosed Promenade/Broadway/Sauna/Health Spa/Gym/
Duty-Free Shopping Galleria/Hairdresser and Barber Shop/Hospital
with doctor and nurse/8 elevators/Registered in Panama.

V ■ 1 I J Maduro Plaza: 76700X / Punda: 613853/54

maduro travel &SBKF 1

SWIA now 3x perweek
Curasao-Trinidad v.v.

lies non-stop to Trinidad and LOW, LOW, roundtrip fares to London,
hursday and Friday (and on JAN , ApRIL fl 1506day via Caracas) providing you with ■» '

etter connections to: may / jutNfc v. i,tyo

.ados - Georgetown - Grenada - JULY ’ DEC* «" t"
i - Martinique - St.Vincent, "K^yTmVntns

Tobago - Toronto & London. ;\

~ ' " VBWIA \

For reservation and information call your >I'*"(H,
nBl travel agent or ALMat 613033-81322,

,m» and in Aruba, ALM 21852.
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McLaren-stal weer oppermachtig
Derde Formule 1-zege voor
Alain Prost in GP Mexico

MEXICO-STAD — Alain
Prost, tweevoudig we-
reldkampioen in de Fornule-
1, heeftzondag deGrandPrix
van Mexico gewonnen. De
Franse McLaren-coureur
bleef zijn Braziliaanse team-
genoot Ayrton Senna voor.
De Oostenrijker Gerhard
Berger werd in zijn Ferrari
derde. In derangschikking
voor dewereldtitel leidtProst
met 33 punten voor Berger,
dieer achttien heeft verza-
meld.

De McLarén-show, van de chi-
questraten van Monaco overge-
vlogen naar debenauwde Medx-
icaansemetropool, heeft niets te
lijden gehad van dehitte(33 gra-
den) en de concurrentie. De
dienst werd andermaal uitge-
maakt door Alain Prost en Ayr-
tonSenna.De FranseFormule I-
coureur vierde zijn derde sei-
zoenzege en zijn 31e Grand Prix-
-overwinningin 125races. Na de
succes-stories van Brazilië en de
Franse Riviera schreef hij in de
ijle Mexicaanse luchtrustig ver-
der aan zijn kampioensscript.
Prost breidde zijnvoorsprong op
de Oostenrijkse Ferrari-rijder
Berger, die op het achterwiel
wordt gezeten door Senna,uit tot
vijftien punten.

"Deze Grand Prix wasvoor mij
een extra uitdaging", zei Prost
met de fles champagne onder de
arm. "Ik had hier tenslotte nog
nooit gewonnen." Al bij de start
maakte hij zijn wil te winnen
duidelijk door teamgenoot Ayr-
ton Senna, die de beste trai-
ningstijd reed, voorbij te streven
en een gatte slaanvan enkele se-
conden. Prost stond de eerste
plaats nietmeer af.

De Braziliaan, dietwee weken
geleden debijna zekere overwin-
ning door een ongelukje ver-
speelde, ramde er ditmaal min-
derwild op los. Hij koos voor ze-
kerheid ennam genoegen met de
tweede plaats zonder Prost nog
in de wielen te rijden. Ferrari-
troef Gerhard Berger, die twee

jaargeleden aan het stuur van
een Benetton hier zijn eerste
Grote Prijspakte, werd als derde
afgevlagd. "Die McLarensrijden
toch een compleet eigen race",
was het nuchtere commentaar
van de Oostenrijker.

De winnaarvan vorig jaar,Ni-
gelMansell,entweede in devori-
ge titelstrijd, wordtkaler en ka-
ler. Hij trokzich zondag opnieuw
van ergernis de haren uit het
hoofd. Nu hees de Britzich na 26
van de 68 ronden gedesillusio-
neerd uit de kapotte Williams.
Mansell heeft totnu toe geen en-
kele keer de finish-vlag gezien.

Ricardo Patrese, de tweede
Williams-rijder, stond nog eer-
deraan dekant. Depech hadzich
overigens al eerder aangekon-
digd. Want bij dr trainingkwam
het beroemde Engelse team het
slechtstvoor de dag inelf jaarr u-
tosport. Wereldkampioen Nel-
son Piquet haalde de eindstreep

evenmin. De Braziliaan bleef
met de Lotus achtronden voor
het eindestaan.

... HENRI LECONTE: na een
ruim zeven uur durende strijd
met Boris Becker als enige
Fransman verder in de titelstrijd
om de openFranse tennistitels op
de banen van Roland Garros te

Parijs ...

AUTOSPORT INDIANAPO-
LIS — De Amerikaanse Indy-
coureurRiek Mears, dieoppole-
positie stond, heeftvoor de derde
keer in zijn loopbaan de 500-
-mijlsrace van Indianapolis ge-
wonnen. Hijreed de afstand met
een gemiddelde snelheid van
231,7 km/uur. De Schot Jim
Crawford werd tweede en titel-
verdedigerAl Unser Sr. derde.

BOKSEN/PORT OF SPAIN —De Canadese bokser DonLalon-
de heeft zijn wereldtitel in het
half-zwaargewicht (WBC-
versie), behouden door eenover-
winning op Leslie Stewart uit
Trinidad. In de vijfde rondebrak
de arhiter het gevecht afna twee
knock-downs van de uitdager.

UITSLAG EN STAND
De uitslag van de Grote Prijs

van Mexico is (292,207km):
1.Prost (Fra, McLaren): 1 uur,30
minuten en 15,737 seconden; 2.
Senna (Bra, McLaren): op 7,104
sec; 3. Berger (Oos, Ferrari):
57,314; 4. Alboreto (Ita, Ferrari):
op 1ronde; 5. Warwick (GBR, Ar-
rows): 1 ronde; 6. Cheevers (Vst,
Arrows): 1 ronde; 7. Nannini
(Ita, Benetton): 2 ronden; 8.
Boutsen (Bel, Benetton): 3 ron-
den; Dalmas (Fra, Larrousse): 3
ronden; 10. Johansson(Zwe, Li-
gier): 4 ronden.

Stand wereldkampioenschap:
1. Prost: 33; 2. Berger: 18; 3. Sen-
na: 15;4. Alboreto: 9; 5. Piquet en
Warwick: 8; 7. Boutsen: 3; 8. Pal-
mer: 2; 9. Nakajima, Nannini,
Patrese, Cheever: 1.

Stichting gaat voordeelpas uitgeven
Proef met pasjesregeling voor
risicovolle wedstrijden nabij

ZEIST — De proef met de
pasjesregeling bij risicovolle
voetbalwedstrijden is nabij.
Volgens voorzitter Van der
Louw van de bataalde sectie
van de KNVB, daagt een ak-
koord met de rijksoverheid
over het experiment.

De weinigvlottende contacten
metde ministeriesover deveilig-
heid rond de stadions heeft ge-
leid tot een vertragingvan mini-
maal een jaar voor de pasje-
sproef. De KNVB betaalt
A400.000- van het miljoen,, dat
het experiment kost. De over-
heid moet de overigezes ton bij-
dragen.

De stichting 'Het is weer fijn
langs de lijn' komt binnenkort
met een voetbalvoordeel pas, die
volgenswoordvoerder Schraders

mogelijkook in deopzet van een
van vandalen geschoond leger
van supporterskanvoorzien. De
KNVB trof maandag de regle-
mentaire maatregelen daartoe,
maar heeft niet al te veel hoop
dat de pas ook veiligheids-
technisch valt te gebruiken.
Overigens houden clubs, afde-
lingenenregio's demogelijkheid
om ookeen eigen voordeelpas uit
te brengen.

De betaaldetak sprakookover
het vorig jaaral gepresenteerde
meerjaren-beleid betaald voet-
bal 1987-1993. Sommige zaken
zijn alweer achterhaald. De
plannen, die maandag weer ter
kennisgeving aan de vergade-
ring werden voorgehouden, ko-
men later weer in geconcreti-
seerdeactiesweerinhetvoetbal-
parlement terug. Gediscussi-

eerd werd welke partijen kun-
nen deelnemen aan de bespre-
kingen over het plan.

De vergadering ging ook ak-
koord met een voorstel van het
bestuur vijf procent van de
opbrengsten uit nieuwe media-
contacten aftestaanaaneen so-
ciaal fonds, dat door de spe-
lersvakbond (VVCS) beheerd
dient te worden.

Het geld zal worden aange-
wend om de nazorg van voetbal-
lers opleeftijd terhandte nemen.
"En alle andere sociale doelein-
den", aldus woordvoerderKarel
Jansen. Utrecht- voorzitter Aal-
bers sprak zijn zorg uit, dat de
spelers niet meer procentsrege-
lingen gaan claimen in de toe-
komst. Met name over een spe-
lers-aandeel in de inkomstenuit
shirtreclame was Aalbers bang.

Laatste test succesvol

Stapleton in
lerse selectie

LONDEN — Frank Staple-
ton, doorAjax uitgeleend aan
Derby County, gaat met het
lerse elftal naar deeindronde
van destrijd om hetEuropees
kampioenschap in West-
Duitsland.

De 31-jarige spits onderging
onder het toeziend oog van
bondscoach Jacky Charlton met
succes de laatste test. Charlton
verklaarde Stapleton, dieweken
meteenknieblessure kampte, op
tenemen in zijn groep van twin-
tigspelers. Ook verdediger John
Anderson (enkelblessure) on-
dergingmetgoedgevolgeentest.

Stapleton krijgt in de aanval
assistentie van Tony Cascarino,
die negen dagen geleden zijn
eerste internationale doelpunt
maakte in de interland tegn
Polen.

De selectie van lerse spelers
bestaat overigens uit vele spe-
lers diebuiten lerland hun voet-
bal-brood verdienen. De volgen-
de selectie gaat naar West-
Duitland:
Doel: Bonner (Celtic), Peyton
(Bournemouth); verdediging:
Morris (Celtic), Hughton (Tot-
tenham), McCarty (Celtic), Mo-
ran (Manchester United), Whe-
lan (Liverpool), Anderson (New-
castle); middenveld: Houghton
(Liverpool), McGrath(Manches-
ter United), Sheridan (Leeds),
Sheedy (Everton), Galvin (Shef-
field Wednesday), Byrne (QPR);
aanval: Cascarino (Millwall),
Quinn (Arsenal), Stapleton
(Derby), Kelly (Walsall), Aldrid-
ge (Liverpool), O'Brien
(Manchester United).

SPORTAGENDA
MALTA AMSTEL

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

BOWLEN
(Damacor Bowling Club, Chuchu-
biweg)
openingstijden: maandag t/m donderdag
van 17.00- 02.00 uur; vrijdag en zaterdag
van 16.00uurtotna 02.00uur;zondagvanaf
13.00uur.
SCHAAKVERENIGING CURAQAO
(Maduro Plaza)
iedere maandagavond om 20.00 uur gele-
genheidtot schaken.

SCHAAKVERENIGING JANWE
(Sentro di Bario Janwé)
elke zaterdag van 09.00-13.00 uur uur
schaaktes en -training voordejeugdvanaf 7
tot 23 jaar.

BASEBALL
(AA-klasse)
20.00 uur Santa Rosa Indians vs Groot
Kwartier Stars - Sentro DeportivoKorsou.

GRAF ONSTUITBAAR
Bij de dames lijkt niemand in

staat Steffi Graf van de open
Franse tennistitel af te houden.
Na het dramatische weekeinde,
waarin zowel Chris Evert als
Martina Navratilova als derti-
gers doorrespectievelijk een jon-
ge Spaanse en een jonge Rus-
sischewerden uitgeschakeld, re-
kende de achttien-jarige

Westduitse af metgeneratie- ge-
note Betina Fulco. Het treffen
van Graf en de een jaar oudere
Argentijnse duurde niet meer
dan drie kwartier (6-0, 6-1). De
Westduitse drongals eerste door
tot de halve eindstrijd.

Open Franse tennistitels te Parijs
Leconte naar kwartfinales na
langdurige strijd met Becker

PARIJS — Zelden zal de
strijd om een plaats in de
kwartfinales van de open
Franse tennis-
kampioenschappen meer
moeite hebben gevergd. On-
derbrekingen wegensregen
inbegrepen moest Henri Le-
conte bijna zeven uur hard
werken om ten koste van Bo-
ris Becker opRoland Garros
tot de laatste acht door te
dringen.

Na de uitschakeling van Yan-
nick Noah enCatherine Tanvier
isLeconte de laatste Franse ver-
tegenwoordiger in de race voor
detitel in het enkelspel. De niet
geplaatste Zweed Jonas
Svensson, die zijn hoger getax-
eerdelandgenoot Kent Carlsson
uitschakelde, magzich eveneens
kwartfinalist noemen.
Svenssons triomfinvijf sets (5-7,
7-6,1-6,6-4,6-2) en vier uurviel
in het niet bij dekrachtsinspan-
ningdieLeconte leverde.

LECONTE
Beckerverloor niet alleen van

Leconte, maar meendete zijn on-
dergegaantegeneen Franse alli-
antie. De tweevoudige Wimble-
don-winnaar achtte zich bena-
deelddoor debeslissingenvan de
lijnrechters. In twijfelgevallen
was naar het oordeel van de 20-
-jarige Westduitser telkens het
balletje naar de kant van de als
elfde getipte Fransman ge-
vallen.

"Tegen mij", mokte Becker,
"speelt Leconte dit jaar steeds
zijn beste partijen. Mijn
antwoord op zijn spel was ge-
woon niet goedgenoeg."Leconte
liet nch nietvan dewijs brengen
door de gedwongenregenpauzes.
Becker wel. Zijn opslag, anders
een gevreesd wapen, had niet de
gebruikelijke scherpte. Hij eiste
nogwel de eerste set op: 7-6.

Het vervolg was voor de vrij-
wel vlekkeloos spelende
Fransman: 6-3, 6-1. Met grote
moeite slaagde Becker er in een
vijfde setaf te dwingen(7-5). Het
lukte hem niet de logische ont-
wikkelingenvan de partij te ke-

ren (6-4). Bij 4-3 in het voorde^
van Leconte verloor Becker zijl
opslag. Niet meer dan twee keel
doorbrak Becker de service vat
Leconte.

Als gevolg van dit langdurig
treffen werd de ontmoeting tv*
sen McEnroe, die op de tribun*
de verrichtingen van de twe*
volgde, en Lendl verplaatst naJÖ
vandaag. De als eerste ge-
plaatste IvanLendl is zwaar ft
voriet. Dan staat ook de partU
tussen Pat Cash en de Sovjet'
tennisser Andrej Tsjesnokov of
deagenda.

Opnieuw geweld in Europa
Deelname Engelse clubs aan ECduelslijktverderwegdanooit
LONDEN — De oplos-

sing voor het suppor-
tersgeweld in Engeland
door de Engelse voetbal-
associatie (FA) is momen-
teelverder wegdanvijftien
jaar geleden. Dat heeft de
secretaris van de FA, Bert
Miilichip, toegegeven.

Millichip sprak voor de
BBC-radio, na terugkomst
uitZwitserland. In Lausanne
speelde Engeland afgelopen
weekeinde een vriendschap-
pelijke interland tegen Zwit-
serland (1-0 winst). Millichip
zei dat het supportersgeweld
bij de wedstrijd Chelsea -Middlesborough van zater-
dag is om moedeloos van te
worden. Meer dan honderd
supporters werden gearres-
teerd en 25 politiemensen
raakten gewond toen Chel-
sea-fans na de wedstrijd,
waarin hun team naar de
tweede divisie degradeerde,
het veld bestormden en
Middlesborough- aanhangers
met allerlei voorwerpen be-
kogelden.

Millichip zei dat de oplos-
sing niet voorhanden is, on-
danks de installatie van een
gesloten televisiecircuit
waarmee relschoppers kun-
nen worden opgespoord. En
ondanks 'de prachtige resul-

taten van het scheiden der
supporters', aldus een cy-
nische Millichip.

ZWITSERSE MEDIA
De Zwitsersemedia hebben

maandag uitgebreid het ge-
drag van een aantal Engelse
voetbalsupporters na de in-
terlandtegen Engeland gehe-
keld. "Ditzijn de Hunnen van
het laatstegedeelte van deze
eeuw", zo omschrijft het Ge-
neefse dagblad 'La Suisse' het
primitieve gedragvan deEn-
gelse horde. De Zwitserse
kranten vinden unaniem dat
de Engelse clubs voorlopig
niet mogen terugkeren in de
Europese bekertoernooien.

Ook wordt geopperd dat
Engeland zich beter kan te-
rugtrekken voor de Europese
titelstrijd voor landenteams
inWest-Duitsland.La Suisse:
"Misschien moeten we daar-
voor bidden."

Tijdens de oefenwedstrijd,
die door een treffer van Line-
ker met 1-0 werd gewonnen,
gebeurde vrijwel niets op de
trinbunes. Na afloop vielen
veelal dronken 'Hooligans'
voorbijgangers lastig, gooi-
den ze ruiten in of vielen ze
auto's aan. Twee fans be-
landden in het ziekenhuis,
waarvan eentje met een ge-

broken schedel. Hoewel het
geweld voor Engelse maat-
staven 'beperkt' bleef, rea-
geerde de Zwitserse pers ge-
schokt. "Britten, gatoch naar
huis", was de dringende op-
roep.

American League:
Cleveland Indians -Kansas City
Royals 4-1, TexasRangers - Min-
nesota Twins 6-1, Milwaukee
Brewers -Toronto Blue Jays 4-l>
Oakland Athletics - New York
Yankees 3-2, Boston Red SoX"
California Angels 5-2, Seat*
Mariners - Baltimore Orioles <*1.

NationalLeague:
Pittsburgh Pirates - Atlanta
Braves 14-2, Chicago Cubs- Ciß'
cinnati Reds 12-3, Montreal E*
pos - San Francisco Giants 3-2:
Philadelphia Phillies - San Die'
go Padres 7-3, New York Mets I
Los Angeles Dodgers 3-2, HouS'
ton Astros - Saint Louis Cardi'
nals 5-4.

COMPLEET TEAM
Ook inWest-Duitslandwas

het afgelopen weekeinde
raak. De politic van
Mannheim heeft in de nacht
van zondag op maandag een
compleet jeugd- voetbalteam
van Bristol Rovers, inclusief
reserves en begeleiders,
waaronder twee Duitsers, ge-
arresteerd. De spelers uit
Engeland, die eerder op de
dag tegen Mannheim hadden
gevoetbald en in de finale
hadden verloren, bezondig:
den zichna het bezoeken van
een discotheek volgens de po-
litie 'in licht beschonken toe-
stand' aan het vernielen van
verkeers- en reclameborden
en het beschadigen van
bloembakken. Ook de toe-
gangsdeur en deramen van
de discotheek moest het ont-
gelden. De schade werd op
ruim 7000 guldengeschat. De
spelers, in de leeftijd van 17
en 18 jaar, werden devolgen-
demorgen op vrije voeten ge-
stelden directophetvliegtuig
naar huis gezet.

«EILANDGEBIED CURACAO

SEDREKO

"Sedreko" in nauwe samenwerking met de
"Curacaose Softballßond" organiseert:

"CURSUS VOOR SOFTBALL UMPIRES"
Eisen: Basisonderwijs;

En tevens Softballervaring;
Aanvang: 14 juni 1988;
Op: Dinsdag en Donderdag van

8 uur tot 10 uur p.m.;
Duur van de Cursus: 4 maanden.
Inschrijving te Landhuis Hel bij Mevrouw
Hellen Ferdinandus.

Hoofd Sedreko,
Afd. P.R. v.d. Welton F.A. Esprit
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W^ Un fakansi inolvidabel... gosando di paisahenan
, bunita i e ktima exotiko di MERIDA ... , ,J |l

I SALIDA I—T~_J_T ïiïii^-! A | REGRESO
Il di vu/i Til il /\ 20 di yuli
IS di vu/i | I 1 I II _f-\ | 27 di yuli■ I 25 di vu/i I V«/ !■"✓ I # % 03 di au3ustusI ' hBMMMWWMMM ' J ■■

Lnfafcans/Zno/v/^eT... „.^S^S?^.
* DEN E PAKETE TA INKLUI: ÊEÊÊÊÊÊ _^_i^k. M_B

* Pasashi Ida i buelta pa CARACAS BARQUISIMETO _Kf___^ ■ __^B_H_ll-^I " Tips di mafela na /Aeropuerfo i Horel «\__L __^__tf I
* Transport kv Bus /or di BARQUISIMETO pa MERIDA \W__ JV __V _V II " Estadio 5 fsinku; anochi den Hotel LA TERRAZA " W^^^F V__^__|f _VI * Tour pa e TELEFEPICO mas haltu i mas largu di I^^ I

mundu, entrada (a /.ik/ui I
I * Tour impreshonante pa LOS ALEROS, entrada ta MiIPH Ainfc/ui. Na /jnaJ/o tin vn ALMUERSO den ,-!««- .

Restaurant LOSARCOS ( 3 - 11 ana )
I * Tour pa bishita e parli mas bunita di MERIDA:

EL PARAMO. LAGUNA NEGRA i MUCUBAJI, regresando
____ ______ ________

■ Hotel lo tin vn ALMUERSO den Restaurant CASA VIEJA _^fl _^VR_fc_H VI " Transport kv Bus dia di regreso pa BARQUISIMETO ÊÊf^^Ê j»^I " Estadia I (vn) anochi den HOTEL PRINCIPE .f- _^_^_^_^_^_t _H_É-^■ " BuWo BARQUISIMETO CARACAS kv avion \\o' *^L. _^^^A i"^^_i H^tf II * Estadia 3 (tres) anochi den Hotel PLAZA CATEDRAL V B■ U II * Transport kv Bus pa Aeropuerto dia di regreso _■Guia diKorsou hinter e Tour
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WIE ZELFSTANDIG IS, IS ZELF VERANTWOORDEI
Prof. drHoefnagels namens D'66

Begrotingssteun p
huidige staatkundi

WILLEMSTAD—"Uitallesblijkt,ofwedatwillenofniet, dat
deAntillen financieel- economischeen integraal deel van Ne-
derlandzijn geworden.Dat wordt nog eensbevestigd door het
verzoekvan deAntillenombegrotings- steun,eenverzoekove-
rigens datvolstrekt nietpast binnen dehuidige staatkundige
structuur. Wie zelfstandig is, is zelfverantwoordelijk voorzijn
begroting. Als datnietkan, is een andererelatie nodig, meteen
anderezelfstandigheid. Een positieve beantwoording van het
verzoek om begrotings- steun zal de huidige relatie nog meer
bederven. Ik denkdatwe als goedepartner hierpasja moeten
zeggen, als onze overzeese partner zich met ons wil herbezin-
nen op zijn autonomie, dus als we aan begrotingshulp de eis
verbinden tot herbezinning op de staatkundigerelatie." Dat
warenvandaag dewoorden van prof. dr.G.P. Hoefnagels van
D'66 tijdens de begrotings- behandeling Antillen en Aruba in
de EersteKamer in Nederland.

Hoefnagels ging tijdens het
debat in op derelatie tussen Ne-
derland en de Nederlandse An-
tillen. "Nederland isvoor de Ne-
derlandseAntillen enAruba een
Bchip met gouden dukaten datideologisch een koers heeft uit-
gezet, maar feitelijk vaart het
schip een heel andere kant op,
Van incident naar incident enbij
elk incident moet, als het even
kan, degeldbuidel optafel. Dat is
een stuk van de relatie ge-
Worden."

DRAMMEN
Vanaf 1969 door de jaren ze-

ventig, is Nederland volgens
Hoefnagels "gaan drammen" op
Het thema van onafhankelijk-
heid. "Nederland wilde zo snel
toogelijk van zijnvroegere kolo-
niën af. Onafhankelijkheid
iftoest, desnoods per postpakket
of aangetekende brief." Hoefna-
gels had hierover een hele serie
van vragen aan deministervan
Antilliaanse en Arubaanse Za-ken: "is de onafhankelijkheid
eenreële doelstelling in derela-
tie van Nederland met de Neder-landse Antillen en Aruba?"

Volgens Hoefnagels willen de
Antillen helemaal niet los van
Nederland maarbetekent"inde-
Pendencia" meestal 'los van Cu-
racao. Dat blijkt ook uit deont-
wikkelingen op Aruba. Injanua-
ri 1988 verklaarde premier
Eman van Aruba desgevraagd
aan de parlementaire delegatie
dat hij voorlopig in geen geval
over 'onafhankelijkheid' wil
spreken omdat de economie op
Aruba voorgaat. Die gedachten-
gangvan deAntilliaanse bevol-

king is volgensHoefnagelsnu tot
Nederland doorgedrongen. Er
wordt nu gesproken over een
'blijvende relatie', maar ook die
naamgevingroept vragen op, al-
dusHoefnagels. Om te wetenhoe
dierelatie ingevuld moet wor-
den, zal de komende jarenveel
meerkennis van de Antillen no-
dig zijn. "Kennis van wat er on-
der de bevolking leeft, kennis
van de economieën van de eilan-
den, meer concrete kennis dan
voorheen."

ROYAAL
Namens de D'6- fractie deed

Hoefnagels het voorstel om van
Nederland uit het onafhanke-
lijks- dictaat te laten vallen.

"Hetzal onsvermogen tot luiste-
ren naar wat op de overzeese ei-
landenwordt gezegd, vergroten.
Daardoor kunnen we hen meer
serieus nemen en sneller tot op-
lossingengeraken. Laten we bij
het zoeken naar devorm van dat
Gemenebest of hoe het beestje
hetenmag (de Arubaanse parle-
mentariërs spraken al van 'het
gemene beest') afzien van het
idee dat we de oplossing, 'onaf-
hankelijkheid', alweten. Alles is
bespreekbaar, ook dat de Antil-
len en Aruba bij Nederland ho-
ren, ook datzij er niet bij willen
horen."

Er mag dus niet meer gedic-
teerd worden, meent Hoefna-
gels, er moeten volgens hem
echter wel eisen aan derelatie

gesteld worden. "Nederland is
royaal ten aanzien van deze ex-
kolonien. Nederland kan trots
zijn op zichzelf, want het heeft
zijn spreekwoordelijke zuinig-
heid volledig overwonnen. Geen
volk op aarde kreeg ooit zoveel
geld per hoofdper jaar." Hoefna-
gels wil dan ook precies weten
hoeveel gelder jaarlijks naar de
Antillen gaat. "Als we in meer
dantwintig jaarjaarlijkseen be-
dragvan ongeveer 500.000 mil-
joenverstrekken aan zes eilan-
denmet 260.000inwoners, danis
datbijna 10miljard gulden. Dan
rijst de vraag: is de doelstelling
van economische zelfstandig-
heid nog wel juist?"

MEUBILAIR
"De Antillen zijn door onze

hulp en bijstand steeds afhanke-
lijker gewordenvan Nederland.
Ook de aard van de ontwikke-
lings- projecten maken Curagao
afhankelijker van een sterk
moederland", zo meent Hoefna-
gels die deverschillen internati-
onale "pretentieuze" projecten
noemden die zonder blijvende
hulp vanbuiten nietkunnen blij-
ven bestaan.

"Nederland zit in de Antillen
ingebakken. Nederland hoort
gewoon bij het meubilair. Over-
heid en bewoners daarzijn aan
de Nederlandse hulpenbijstand
gewend. Door de Nederlandse
bijstand is de levens- standaard
tweetot vijfkeer zohoog alsin de
omringende landen, uitgezon-
derd de Franse Departments
d'outre mer. Zelfs de ontwikke-
lingshulp is voor een groot dccl
begrotingshulp."

Ten aanzien van begro-
tingshulp moeten dan ookduide-
lijke eisen gesteld worden,
meent Hoefnagels die in feite
vindt dat het verzoek om extra
begrotingssteun niet past bin-
nen de huidige staatkundige
structuur. Nederland moet vol-
gens Hoefnagels alleen 'ja' zeg-
genals deAntillen bereid zijnde
staatkundigerelatie te evalue-
ren. "Ik benvoor begrotingshulp
als de staatkundige autonomie
van Curagao en de dubbele be-
stuurs- structuren op dehelling
staan. Hoekan, zo vroegHoefna-

JONGELUI BLIJKEN ONDERVOED TE ZIJ
Overtocht in kofferbak auto's op vrachtschip gen

Negen jeugdigeDominic
verstekelingen aangeho
duurzaam deelneemtaan het
personeels- beleid van de Antil-
len, dus zonder een veranderde
staatkundige relatie te bespre-
ken?". Hoekan voorkomen wor-
dendat deAntilliaanse overheid
ookna 1992weer groeit,zodat er
rond het jaar 2000 weer begro-
tingssteun nodig zal zijn? Dat
kan Nederland toch alleen voor-
komen door een staatkundige
structuur die meer met de wer-
kelijkheid overeenkomt te be-spreken? In een andere staat-
kundige relatie kan wél begro-
tingssteun mogelijk zijn."

Aruba is een uniene presume
aan het leveren, die door geen
van de andereeilanden kan wor-
den nagevolgd." Het Neder-
landse beleid is er volgens Hoef-
nagels evenmin op gericht om
die zelfstandigheid en onafhan-
kelijkheid te bevorderen. "Na-
tuurlijkkan Nederland nog bij-
stand geven tijdens een staat-
kundige onafhankelijkheid,
maar datkan in zo'n geval niet
integraalzoals nu,en als de onaf-
hankelijkheid serieusbedoeld is,
moet onze bijstand zelfs geleide-
lijk afnemend zijn."

en aan boord te zijn gegaan m
Santo Domingo. Drie van hen
hadden drie dagen in de koffer-
bakvan een auto gezeten.

De jongeluiverklaarden hun
land te hebben verlaten, omdat
het daar niet meeruit tehouden
is vanwege de slechte toestand.
Zij zagen er ondervoed uit.

ONDERVOED
Het negental werd door depo-

litie aangehouden en zal naar
hunland—vermoedelijk met de
boot waarmede zij naar Aruba
"kwamen — worden terugges-

eieuweopzet
larium
ivraagt beg

bouwwerkza
Rijkers een en ander zien. Alle
ïotelprojecten die begonnen
|ijn,beginnen gaanofinwording
|jjh, werden besproken.

’LAAGBOUW’
Uitdeuitzettingbleek, datook

n de omgevingvan het Millres-
aurantplannenbestaan een ho-
.l te bouwen met de molen als
üddelpunt. Ook indeomgeving
an Arawak werden enige pro-
pten ingediend.

(Wat de 'laagbouw' betreft
faide ministerBooi aan, dat de
jitiatiefnemers van Ramada

met het vorige be-
BViknifrmeYmirïïlsPb'rtQu.n
passagiers.

Hans Vrolijkbij haring-party:
Toerisme moet prioriteit

nummer één blijven
WILLEMSTAD—"Hetis

teleurstellend om te erva-
ren hoe weinigCuracao als
toeristen- eiland infeitebe-
kend is. Teleurstellend des
te meer omdat namen als
Aruba, StMaarten en Bo-
naire wel zeer positief en
belangstellend overko-
men. Jevraagt jeaf waar-
om, wij bezitten prachtige
hotels, een geweldige in-
frastructuur en eveneens
veel aan oude cultuur."

Dat verklaarde directeur
Hans Vrolijk vanhet'airport'
Hotel Holland gisteravond
tijdens dejaarlijkstraditione-
le haring- party. Om een vaa-
tjeharingvan deharing-race
te bemachtigen, reist Vrolijk
al drie jaarnaar Nederland
om daar aanwezig te zijn bij
het bieden. De winnaar dit
jaarwas Scheveningen: de
'Scheveningen 123 Holland',
zoals de winnende boot ge-
naamd is, van de rederij
Jaczon.

TRADITIE
Vrolijk legde uit dat het

aanbieden van een vaatje ha-
ring van de winnaar van de
haringrace een zeeroude Ne-
derlandse traditie is. "In het
verledenvond ditvaatje vaak
zijn wegnaar koningshuizen.
Eveneens ditjaarwerd in Eu-
ropa een vaatje aangeboden

aan het Belgisch Ko-
ningshuis, terwijl inParijs de
burgemeester een vaatje in
ontvangst mochtnemen."

Vrolijk overhandigde dit
jaarhet eerste vaatje aan di-
recteur Alvarez van de Ont-
wikkelingsbank van de Ne-
derlandse Antillen. Een man
dievolgens Vrolijk te vaak in
de schaduw staat. Het ge-
schenk was bedoeld als dank
voor het vertrouwen dat de
Ontwikkelingsbank en de
andere Antilliaanse banken
aan Hotel Holland geschon-
ken hebben.

Vrolijk maakte van zijn
reis naar Nederland gebruik
omwat zakelijkecontacten te
leggenenkwam daarbij tot de
ontdekking datCuragao vrij-
wel onbekend is. Positief is
wel dater de laatste jareneen
duidelijke verandering op
Curacao plaats vind, aldus
Vrolijk, datisgoedvoorhet ei-
land,datisgoedvoor onzeeco-
nomie en dus voor ons aller
welvaren.

POSITIEF
"Ikhoop in ditverband dan

ookdatheteilandgebiedopde
huidige positieve weg zal
voortborduren. De lijn moet
doorgetrokken worden, an-
ders zijn onze inspanningen
voor niets ge, 'torn:
toerisme dientvoor de nabije

toekomst en dekomende ja-
ren prioriteit nummer één te
zijn en te blijven. We moeten
elkaar vertrouwen geven en
we moeten gezamenlijk een
front maken en zo het buiten-
land telkenmale tonen wat
Curagao te bieden heeft."

Dat betekent ook, ver-
volgde Vrolijk, dat alle toeris-
ten in de watten gelegd moe-
ten worden. "Wellicht-komt
hij danterug en hij zalzijn er-
varingen op Curagao in ieder
geval aan zijn kennissen
doorvertellen."

Vrolijk kon niet nalaten in
het kort wat over de uitbrei-
ding van Hotel Holland te
vertellen. Een jaar geleden,
tijdens devorige haring- par-
ty, uittehijkritiek opdeloka-
lebanken dieweinigvertrou-
wen hadden in dit soort pro-
jecten. Dat is inmiddels ver-
anderd, en Vrolijk meldde
gisteren dathij het"zonder de
geweldige steun en het ver-
trouwen van deze banken"
niet had kunnen realiseren.
"Dit isslechtshetbegin: ikga-
randeer dat Hotel Holland
zich in de toekomst zal ont-
wikkelen tot een uiterst mo-
dern airport hotel, welke me-
dezal bijdragentot ontwikke-
ling van het toerisme. Vooral
voor kort verbluf toerisme
heeft hel
de ligging."

Sten’vooruit

delegatie
lijke taak
van de nieuweregering, om
uitstel van een paar weken.
Hetis zelfsnu nogkort dagge-
weest voor deministersen ge-
deputeerden om zich volledig
in te werken.

De delegatie zal vermoede-
lijk uit een drietal ministers
bestaan, waaronder de pre-
mier, en twee gedeputeerden.
Bevestiging hiervankon niet
verkregen worden bij de pre-
mier die al dagenlang v.an
vergadering naar vergade-
ring rent, zo blijkt tenminste
uitverklaringen van haar se-
cretaresse.

Evenmin kon bevestiging
verkregen worden, van het
bericht dateen aantal perso-
nen de delegatie vooruit zul-
len gaan, om in politiek Den
Haag de sfeer te trachten te
beinvloeden. De Amigoe ver-
nam dat het hier om slechts
een paar personen gaat, van
wie evenwel veel afhangt. In
depolitiek overal ter wereld,
is het 'lobbyen' immers een
zeerbelangrijk onderdeel.

Bejaarde man
WILLEMSTAD—Eentot nog

toe onbekende manviel gistera-
vond rond halftien de75-jarige
L.M. ter hoogte van de Mahoe-
mawegaan. Hij duwdedebejaar-
de mantegen degronden haalde
vervolgens een geldbedrag van
50 gulden uit dezakken van zijn
slachtoffer, aldus M. tegenover
de politie. Deze stelt nu een on-
derzoekin.

Inderson: morele en
wellicht materiële steun

Overleg werklozen
en Arbeid-minister

WILLEMSTAD—Een dele
gatie van de Vereniging van
Werklozen heeft gistermid
dag een gesprek gehad met
minister vanArbeid en Socia
Ie Zaken, drs Stanley Inder

son. De delegatie stondonder
leiding van Fay Rodriguez.
De minister beschreef het
overleg als"oriënterend".

"Ik zal trachten het lot van de
werklozen te betrekken in het
beleidsplan dat ik momenteel
aan het ontwikkelen ben. Ik
vond het belangrijk de vereni-
ging te laten weten, dat ik de
werklozen in elk geval moreel
steun. Ik moet nogbezien hoe ik
diemorele steunkan omzetten in
een materiële hulpverlening", zo
zei de minister vanmorgen tege-
nover deAmigoe. _

Inderson heeft de Vereniging
van Werklozen laten weten, dat
hij het opprijs zou stellen wan-
neer deinspanningen vandever-
eniging gecoördineerd zouden
kunnen worden met de initiatie-
ven, die in deKamara Sindikal
worden ontwikkeld om de
werklozen meer in het vak-
bondswezen te betrekken.

BRIGADE
De bewindsman heeft tijdens

het gesprek ook verklaard, dat
hij gaat bekijken op welke wijze
hetideevan deAntilliaanse Ont-
wikkelings Brigade "in een
nieuw jasje gestoken kan wor-
den". Indertijd ontstonden er
nogal wat menings- verschillen
over dezebrigade, omdatdie,vol-
gens bepaalde groeperingen in
de Antilliaanse samenleving
een "te militaristische" uitstra-
ling had.

Ook minister drs Jan deKo-
ning van Antilliaanse en Aru-
baanse Zaken
worden benaderd om tebekijken
of vanuit Nederland technische
bijstand kaa worden verleend
aan nieuwe projecten om-de
werklozen weer te betrekken bij
het arbeids- proces: "Nederland
heeft bibliotheken volgeschre-
ven over werkgelegenheids-pro-
jecten.We moeten nietproberen
alles zelf opnieuwuit te vinden.
Uiteraard zal een en ander aan-
gepast dienen te worden aan de

nanciêl.
steun verlenen", zo zei de mi-
nister.

DINSDRG3IM6II9BB

f RESTAURANT
The Wine Cellar

=^__.:"" -■","- '""-' " -*"-' " -
| Concordiastraat z/n

Wegens omstandigheden
GESLOTEN
woensdag 1 juni
VOOR LUNCH

""-syoorreservering /~*
\ Tel.: 612178 f

WO6NSDAGAVOND-IJUNI
***************"SMIKKELEN EM SMULLEN IN HET

BELLE TERRACE RESTAURANT"
***************

IDit
keer presenteren onze chefs:

* Qravad Salmon served with sweetmustard sauce." Tropical shrimp souffleserved on bedof lettuce.
" Herb-marinated Loinof veal.
"Taco shellsstuffedwith vegetable Kaqout. ■* i*~±."Salad"BelleTerrace". -> ° $/**-*' Caribbean fish served en croute. r^ t? '' W^fl*V D" Curry.fried chicken paupiette. /J-^f <& *?%. W
'Roastbeef-Tenderloin. fry W^SStM/iw»"Garden-Fresh vegetables. \V|^<^_-_^eS_«yifl
' SaffronRice. 2__K^^?t^üM]
" Creamy - Garlic Potatoes. Cc X~}&'*-*^r*^X
" Home-madebread. i i ' mi i"Nougat-riutßoulécake. /few^?K^_"Anisette Poached Pineapple. SgS 'alit

********** lia!
,
h,j|Sp__ I

Live-Music: liiiiiiiiHi^lwSiiifMariachis Solis idiittii»iir_//'itiuiiivuuiiiüuuiitiiiiuli-
cs*v/fa ""Beach "Hotel

Penstraat 130- Willemstad
Reserveringen: tel.: 614377

MEYER TRANSPORT

Telefoon 614766 Polarisweg

* voor heren en dameskomplete nieuwe
A M 4sortering naar de laatste mode ■1 \-/tegenredelijke prijzen. X
tf|oUl^r% B Wij accepteren ook bonnen. 3om/terdom/tore f
tGomezplein -Breedestraat Nassaustraat ▼Curacao Aruba _
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Landhuis Zeelandia
Uitgebreid Mexicaansbuffet. Open bar en diverse Mexicaanse dran-
ken. Muzikaal entertainment:

Mariachi Fortuna en Rudy Plaate
Aanvang: 21.00 uur p.m.
De entree bedraagt ’. 49.50 all-in. (Buffet, dranken, etc.)
Inlichtingen: Tel. 614688.

Restaurant Landhuis féLLÜfrr-r-r^ï

' HISTORISCH6RMBIRNC6 V/L S^^V
CURRCROS6 GRSTVRIJH6D \^fcw AmMtK

CUUNRIR6TOPKUJRUT6IT Vl L^A

h-^fUJ tg£/V—SCv r. 3,ocj SOf 1

AMIGOE



Ingezonden

Solidaridad
MI NO TABATA dilanti di

warda dipolis,pasobra Gregorio
Wolfftavnamigopersonal dimi.
Mi notabata tey, pasobra Grego-
rio Wolffa lantadenemesvn dis-
trict»eu mi. Minotabata tey, pa-
sobra ta Gregorio Wolff e sindi-
calista.

Mi tabata tey, pasobra Grego-
rio Wolfftambe te vn tata di fa-
mia, eu mes vnresponsabilidad
eu mi. Mi tabata tey, pasobra e
libertad di expreshon tabata na
peliger. Mi tabata tey, pa duna
muestra di solidaridad paeu ciu-
dadano Gregorio Wolff, eu a tu-
ma e curashi, di expresa su mes,
toeante vn asunto sumamente
peligroso, eu lo por afecta e tran-
quilidad aki na Aruba pa
semper.

Cv vistariba futuro, ela avisa
su pueblo pa e peliger DROGA.
Pa nos tur ela pone sucabez bow
di guillotina, pa scapa DEMO-
CRACIA, tambe pa generashon-
nan cv lo bini.

Con solidarionospueblo taba-
ta eu vn persona eu manera vn
heroëakeda parafirme, i demon-
stra eu dene DEMOCRACIA eu
nos tin aki na Aruba, Gregorio
Wolfftambe tin derecho.

Unda turesnan eu tantota bo-
ga pa democracia a keda? Unda
turesnan eu tantotaboga pa der-
echo diexpreshon a keda? Unda
turesnan eu tanto ta contra dro-
ga ekeda? Un causa eu nami pa-
reeer mestera hanjavnrespaldo
NASHONAL. Nos pueblo sigur
denfuturo mester têne mas con-
siderashon iser mas solidario eu
personananeupaningun benefi-
cio materialista ta sacrifica tan-
to asina pa nan pueblo.

Preguntanan: E ciudadano
Gregorio Wolff a wordo secue-
stra meresidamente? Si e proce-
dura di denuncio a wordo afec-
tua, manera den promé instan-
cia tabata planié, lo Gregorio
Wolffi sufamiatog mesterapasa
e experiencia amarga aki? Tin
camindapa canaora notinconfi-
ansa den sierto persona eu ta
miembro di e cuerpo judicial?
Tambe c pregunta, cv aki abuso
dipoder a tuma luga, noporwor-
do descarta, pa asina pone suste
den esnan eu riska di trece nan
opinion dilanti.

Na tur esnan eu a duna mi e
consehopastop discirbi,pasobra
mas oronan ta secuestra mi per-
sonatambe, mikier gradici nan,
pa c preocupashon, pero mi tin c
convikshon, cv gracias a Dios,
nosislano tasinaleewainda. Pe-
ro mester ta bon ela eu, net ora
Democracia cuminsa tambalia,
ta esey ta e momento, mas eu
nunca, pa lucha pa preserva e li-
bertad eu nos tin riba e baranca
aki.Aunque, eu pa vnofotro mo-
tibo, tin sierto medionan di co-
municashon ta sencuramicomu-
nicadonan, mi ta kere ainda fu-
erte den DEMOCARACIA. Gra-
cias na medionan di comunicas-
hon responsabel, mi comunica-
donanta saliaribaplaza, ie sen-
cura no ta total ainda.

Resumiendo, miporbisa, eusi-
man eu a pasa tabata vn siman
jen di tenshon pa e isla Aruba.
Laga nos spera, eu vn siman asi-
na, jamasloripiti su mes.
Un parti placentero di e siman
aki tabata e honoreua toca mi di
pora deliberaribadifferente topi-
conan eu e tan conocido Sr. Hu-
bert(Bèbè) Royer. Un sindicalis-
ta grandi di Corsow i di Caribe.
Un sindicalista eu hopi ex-
perensha, pero masbien vn per-
sona amabel. E caballeronan,
Shon MaScoop i SrBèbè Royer a
impreshona mi masha tanto cv
nan muestra di solidaridad.
JUANFARRO
Aruba

*****OSLO — Een Westduitse sport-
vliegerismetzijnCessna inhetvoor-
bije weekeinde enige malen in het
SU- luchtruim doorgedrongenom te
herdenken dat zijn landgenoot
MatthiasRust precieseenjaargele-
denna een spectaculaire vlucht met
zijn vliegtuigje landde op het Rode
Plein in Moskou. Valeri Neste-
roesjkinvan deSU-ambassadeinOs-
lo zei datmenhet incidenteerderbe-
schouwde als een "stomme grap dan
als een provocatie".

*****

weer opperma

rmule 1-ze
st in GP M

jaar geleden aan het stuur van
een Benetton hier zijn eerste
Grote Prijs pakte, werd als derde
afgevlagd. "Die McLarens rijden
toch een compleet eigenrace",
was het nuchtere commentaar
van deOostenrijker.

De winnaarvan vorigjaar, Ni-
gel Mansell, entweede in devori
ge titelstrijd, wordtkaler en ka
ler. Hij trokzich zondagopnieuw
van ergernis de haren uit he'
hoofd. Nu hees deBrit zich na 2(
van de 68 ronden gedesillusio
neerd uit de kapotte Williams
Mansell heeft tot nu toe geenen
kele keer definish-vlag gezien.

Ricardo Patrese, de tweed-
Williams-rijder, stond nog eer
deraan dekant. Depech hadzie1

WATER SPRENKELEN
De 'sprinkler' is een apparaat,

dat in het plafond / dak
geïnstalleerd wordt.Bij het ont-
staan van brand en het moment
dat derook hetplafond/dak be-
reikt, treedt een alarm in wer-
king en begint het apparaat au-
tomatisch water te sprenkelen
als directe waarschuwing dat er
brand is.

Volgens ing. Lopez is in het
Amerikaans Congres reeds een
wetsontwerp ingediend, dat er
op neerkomt dat overheids-

functionarissen alleen in hotels
dieover een 'sprinkler'- installa-
tie beschikken in een land waar
de meeste toeristen voor Aruba
afkomstig zijn, vindt ing. Lopez,
datdesituatieineen zodanigsta-
dium isgekomen, dat indehotel-
sector in Aruba overgegaan
dient tewordentot deinstallatie
van een automatische
'sprinkler'-apparaatin hetgehe-
le complex. De hotelgasten krij-
gen hierdoor de nodige bescher-
mingin gevalvannood vanwege
brand, aldus de directeurvan de
Brandweerdienst, ing. Juan
Lopez.

Bij Junioren-basketball
Leonisa en Harbour aan kop

ORANJESTAD — In de ju-
nioren- en B-klasse competi-
ties van Aruba Basketball
bond gaan aan dekop: Leoni-
sa (meisjes junioren),Harbor
Terrace grill (jongens junio-
ren) enLing and Sons enApo-
linares (heren B-klasse).

Leonisa (meisjes junioren)
heeft zes gewonnen en geen ver-
lorenpartijen, gevolgd doorNwi-
wa General construction met
drie gewonnen en drie verloren
wedstrijden en op de laatste
plaats Connie Francis die in zes
wedstrijden nog geen overwin-
ningheeftkunnen halen. Marli-
ce Maduro (Leonisa) is totnu toe
de beste scoorster met in totaal
57 punten.

Bij de jongens juniorenheeft
Harbor Terrace grill eveneens
zes gewonnen en geen verloren
wedstrijden. Hierna volgen:
Amstel Rebels en RCA Burger
king (3-3) en de hekkesluiterIn-
terbank (0-6). Indeze afdeling is
John Richards (H.T. grill)
topscorer met 78 punten.

Ling and Sons en Apolinares
gaanin deherenB-klasse aan de
kop metviergewonnen wedstrij-
den en een nederlaag. Op de
tweede plaats staat Amstel Re-
bels enRamco (3-2), op devierde
plaats staat Tivoli (1-4) en op de
laatste plaats Stealers (0-5).
Topscorer is Giovanni Robles
(Ling and Sons) met 80 punten.

Graag betere
verhouding met
Argentinië

CARACAS — Groot Brit-
tannie blijft ophet standpunt
staan dat over de souvereini-
teit over de Malvinas- eilan-
dennietvalt te praten,maaris
wel bereid in depraktijk met
bepaalde maatregelen dever-
houding met Argentinië te
verbeteren.

Zoverklaarde deBritse onder-
minister voor Buitenlandse za-
ken TimEggar die opbezoek was
in Venezuela. De eiland- bewo-
ners van de Malvinas hebben de
wens te kennen gegeven dat de
huidige relatie met Londen ge-
handhaafd blijft, zo zei deBritse
bewindsman dieoprondreis is in
LatijnsAmerika.

Hij herinnerde eraan datLon-
den de beperkingen wat de han-
del met Argentinië betreft al
lang heeft opgeheven. De handel
tussen beide landen valt echter
best te verbeteren. Hijbeloopt op
dit ogenblik een bedrag van 54
miljoenpond sterling,waarbij de
handels- balans in het voordeel
van deArgentijnen doorslaat.

DirecteurBrandweerdienst ing. Lopez:

Sprinkler-installatie
in hotels raadzaam

ORANJESTAD — Het zou
een goed idee zijn indien de
reeds bestaande als de nieuw
te bouwen hotels overgaan
tot installatie van een water
'sprinkler'- apparaatvoorhet
geval er brand ontstaat. Zo
meent de directeur van de
Centrale Brandweerdienst,
ing. JuanLopez.

Hij verklaarde, dat in deVere-
nigde Staten er momenteel een
tendens is, dat alle hotels, pensi-
oen en andere gebouwenwaarin
mensen verblijven, overgaan tot
het installerenvan eenapparaat
voor hetontdekkenvanbrand en
een zogenaamde 'sprinkler. Dit
vanwege devele slachtoffersvan
branden in hotels en andere ver-
blijfplaatsen.

Regering: bevrijdingsoperatie verkeerd

Parijs onderzoekt dood
Kanaken bij leger-actie

PARIJS—Er wordteen ge-
rechtelijk onderzoek inge-
steld naar de dood van drie

Kanaakse strijders die begin
mei omkwamen toen Franse
troepenmetgeweld een einde
maakten aan een gijzeling in
Nieuwcaledonië. Ditheeft het
Franse ministerie van Justi-
tie maandag bekendge-
maakt

Het vooronderzoek naar de
omstandigheden waaronder de
drie de dood hebben gevonden,
heeft voldoende aanknopings-
punten opgeleverd om een on-
derzoekin testellen. Onderzocht
worden de beschuldigingen dat
ersprakewas vanmoord, hettoe-
brengen van letsel en het niet
verlenen van hulp aan mensen
in gevaar, aldus hetministerie.

VERKEERD OPTREDEN
Verscheidene ooggetuigen

hebben verklaard, dat drie Ka-
naken, Alphonse Dianou, Wen-
ceslasLavelloi en Waima Amos-
sa,de doodhadden gevondenna-
dathij zich hadden overgegeven
aan deFranse troepen. De procu-
reur van Noumea, de hoofdstad
van Nieuwcaledonië, heeft
opdracht gegeventot autopsie op
de slachtoffers.

Eerder maandag had de nieu-
we Franse minister van Defen-
sie, Jean-Pierre Chevenement,
verklaard dat de troepen "ver-
keerd" hadden gehandeldbij het
beëindigen van de gijzelingsac-
tie van Kanaken. De mogelijk-
hedentotonderhandelingenwa-
ren nog nie^ uitgeput toen oud-
premier Jacques Chirac bevel
gaf tot de militiare actie om 22
gijzelaars 'te bevrijden die door
Kanaakse strijders werden
vastgehouden in onderaardse
grotten, aldus Chevenement.

"Individuele" soldaten had-
den hun plichten verzaakt en de
betrokkenen zullen worden ge-
straft, zo beloofde de minister.
Naar zijn zeggen was uit het mi-
litaire onderzoek niet gebleken,
dater standrechtelijke executies
hadden plaatsgevonden.

Kanaakse strijders voor onaf-
hankelijkheid van Nieuwcale-
donië hielden 22 gijzelaars, voor
het merendeel Franse gendar-
mes, al twee weken vast, toen
Chirac opdracht gaf tot militair
ingrijpen. Debevrijding^- opera-
tie werd uitgevoerd drie dagen
voor de presidents- verkiezin-
gen, waarbij Mitterrand zijn ri-
vaal Chirac versloeg. Bij de ope-
ratie vielen 21 doden, negentien
Kanaken en twee Franse mili-
tairen.

In softball-toernooi in Astros-ballpark:
Amstel Vets verslaat Scampy KO

ORANJESTAD — In het
Copa Amstelito softball-
toernooi dat zondag in het
Astros Ballpark van start
ging, behaalde Extra Slug-
gers een 11-8overwinning op
Boogaloo. De Sluggers- ploeg
had drie extra innings nodig
om dezege binnen te halen.

Amstel VetssloegScampymet
10-0knock-out, waarbij winnen-
de pitcher Joseph Peterson
slechts twee hits permitteerde.
Gabby Illidge was met drie hits
in vier beurten de best batter.
Ook Kibaima All stars had niet
veel moeite met Connie Francis
Giovanys en won met 11-6. Tirso

Tromp sloegin dezewedstrijd de
verste homerun van de dag en
was tevens de winnende pitcher
voor Kibaima.

Windhill Tigerswonopnogge-
makkelijker wijze van Lee Tai
dat niet in staatbleek negen spe-
lers op het veld te brengen. Het
werd een default- zege voor
Windhill Tigers.

Er werden in Astros Ballpark
ook nogtwee vriendschappelijke
wedstrijden gespeeld tussen het
Venezolaans team Bermudez
Herrera CA. uitBarquisimeto,
en Astros Amstelito. Beide wed-
strijden eindigden in overwin-
ningen voor Astros Amstelito
met 5-4 en 11-3.

TENNIS- INSTRUCTEURS
Eddy Ras en HumphreyHose or-
ganiseren ook dit jaar hun
jeugdtennis-kamp gedurende de
grote vacantie. Deze tennis-
kamp isvan 5 tot 15 juliopdeba-
nen van Golden Tulip Aruba Ca-

nbbean hotel, van 's morgens
half negen tot 's middags drie
uur. Nadere bijzonderheden
over deze jeugd- activiteit zijn
verkrijgbaar bij Eddy Ras of
Humphrey Hose op telefoon-
nummer335555.

Voorbereidingen
afgerond voor
Cabaret Picante

ORANJESTAD —De voor-
bereidingen zijn klaar voor
de premiere van Cabaret Pi-
cante van Studio 84, op vrij-
dag 3 juni in Cas di Cultura.
Op zaterdag4enzondag 5juni
zullen ook opvoeringen zijn.

Omdat Cabaret Picante dit
jaar het eerste lustrum her-
denkt,zal inseptembereenresu-
me op de planken worden ge-
bracht van decabaretsvan deaf-
gelopen vijfjaren die aangepast
zullenworden aan dehuidige si-
tuatie.

In Cabaret Picante zullen dit-
maal optreden: Freddy Dirksz,
Lola Amaya, Lorna Varlack,
Lenny Denz, Ronny Eckmeyer,
Edith Tromp, JubyNaar(produ-
cer/directer), terwijl Amarylis
Gomez, Tuyo Herrera en Chido
Henriquez de nieuwe gezichten
zijn.

Ruime zege voor
Ling and Sons
bij basketball

BRAZIL — Ling and Sous
behaalde indeherenB-klasse
basketbal- competitie een
grote 81-46 overwinning op
Stealers.

Met de ruststand van 32-27
voor Ling and Sons leek het er
niet op dat dewedstrijd met zon
groot verschil zou eindigen.
Topscorer van de wedstrijd was
Sixto Dirksen (Stealers) met 24
punten.

Amstel Rebels klopte in de
tweede B-klasse wedstrijdTivoli
met65-54. DeRebels stondenbij
rust al met 39-24 aan de kop.
Topscorer JeffNedd scoorde 32
punten voor Tivoli.

In de Junioren-klasse behaal-
de Harbor Terrace grill een 51-
-26 overwinning op Interbank.
De Grill-jongenshadden by rust
een 24-15 voorsprong. Jeffrey
Gumbs(H.T. grill)was detopsco-
rer met zestienpunten.

BANCO Dl SEGURO SOCIAL
ta participa na tur empleado, eu tin oportunidad
pa
HACICAMBIO Dl DOKTER Dl CAS
desde 1 te eu dia 30 di Juni 1988.

Pa ecambio aki mester acudi personalmente na
"SOCIALE VERZEKERINGSBANK", trece bo
cedulayun "inschrijvingsformulier"cualtaobte-
nibel serca bo donjo di trabao.

Oranjestad, 17 Mei, 1988.

Director di Banco di Seguro Social
Francisco de P. Ruiz.

BEKENDMAKING
Met ingang van 1 juni 1988wordt het advoca-
tenkantoor SWAEN & DENZ voortgezet on-
der de naam:

"ADVOCATENKANTOOR
MR. A.J. SWAEN N.V."

Adres: Venezuelastraat no. 17 - Oranjestad

Telefoon: 25844 Telex: 5037 Aries
34435 Telefax: (297)-(8) 22013

-^-■--■--M-WMM-i__^_^_Mß__Ml_M__M_M_a__M_M-MMIIII-^-^-^-^J

fINOECÜ
Td.: 26008 RBAL BSTATE NV Tl, 20008Paardenbaaistraat 10

TE KOOP
Seroe Janchi nr. 42 ’l. 28.000.-
Seroe Pita nr. 56 ’l. 40.000.-
San Fuego nr. 61 ’l. 88.000.-
Savaneta nr. 307 ’1.132.000.-
Rumbastraat nr. 9 ’ 1. 132.000.-
Pindastraat nr. 7 ’1.180.000.-.

j A^DiÏADAiLY^
ENTERTAINMENT

> >s_Z_S_*^ DESIGHED TO BE DIFFERENT
( (S&mÊFÏ*\Q Wearethe most popularDisco andentertainment
? r%fW^l? complex In Aruba. Our sound pound» andour light»

( ~zj 0e Deste Pizza naa,t "*ü _M■_M _■_. _SL( V47 OiD/|Kim PiZ-w5*
AWAY TEL.: 33541 *«*«

i De topnightclub Geopend van 11.00a.m. tot 06.00 a.m.
vanAruba
r —r _**f*V GOLDENTUUP■ ■ _IYI_ ARUBA CARIBBEAN

»■ m V^yJ RESORT & CASINOXjfcX FAMOAMOO HIOHTCLUB
F,oa,,„fl *~,__,.„, "1"-^..Lini i and "

IWtI4 : Cynthia Scott(onder nieuwedirectie) Ace by our SWi nging House-
zeer verzorgderijsttafel. band Ferrari.
Open 11.00-middernacht. dailycurtain time 10.30 p.m.
Happy Hour 6.00- 8.00 Ta- cS^SSSS-tly W6Ver. I Coverchargeshow-times7.somin. 2 drinks perperson

Forreservations please call 33555

Feest... jubileum...verjaardag... verloving, enz.
Dat viert ook U natuurlijk in'" _
WIJHEBBEN OOK

CATERING SERVICE. amSfëfiïlïmn
=sSf==

—-^ phone: 32040
<C—~>n*y '~ -' ■"^- o'stad aruba

„ 0^iD^,|K.7.30.4.0ap.m.tyy^*' v^-- -n^ —^ zondag: gestot»" 'Het Restaurant met Surinaamse allures,
zonderpretenties.

Boulevard Theatre
i n

( Today at 8.15 Today at 8.45
( THE SUNSHINE BOYS FATAL BEAUTY
( com. 18yrs. act-com. 18 yrs.

Drive -In "e offspring

> Today at 8.30 Terror 18yrs.

g^S Caribbean Credit Corporation N.V. '
BO TA PENSA Dl CUMPRA UN CAS? X^"1 pjlp
BO TA TRAHANDO BO CAS? Qf[_Zj| ["1 F/t^Wil /A^*l\
BO TA DESEA Dl EXPANDE BO CAS? M* 1 V^
GUSTOSAMENTE NOS LO ATENDE BO I |— \ J
PETICION PA UN HY POTHEEK. PASA CERCA NOS. \È\ JJ Htf

NOS OFICINA TA SITUA BANDA Dl DRIVE-THRU Dl Ufl -
Caribbean Mercantile Bank N. V. fl [f JJ^ 11-/

\l____LG. SMITH BLVD. Ilób TEL: 24276 / 24286 / 21873 Vi &\)

DINSDAG3IM6II9BB4
eSCUBA-DIVING

P.D.I.C. Training facility
begint woensdag 1 junieen

BEGINNERSCURSUS
ER ZIJN NOG

2PLAATSEN OVER
BehWindie
Tel.: 32281 J

WAARSCHUWING
De commandant van de mariniers-
kazerne Savanetamaakt bekend dat
erop
woensdag 01 juni 1988 van 07.00
uur tot 23.00uur en op
donderdag02 juni 1988 van 07.00
uurtot 15.00uur
een gevechtsschietoefening gehou-
d.n zal worden op hetterreinCalifor-
nië.Erzal metgeschotenwordenmet
scherpe munitie. Het oi '3ilig gebied
aan landzijdezal afgebakend worden
met rode vlaggen en waarschu-
wingsborden.

' m
JUSTRECEIVED:
"EASY-OFF" OVEN CLEANER
"SANI-FLUSH" LIQUID
"SANI-FLUSH" IN-TANK LIQ.
"SANI-FLUSH" POWDER
"WIZARD" CHARCOAL LIGHTER
"OLD ENGLISH" RED OIL
FURNITURE POLISH
WOOLITE BRAND
LIQ. COLD WATER WASH
RUG CLEANER SPRAY FOAM
SELF-CLEANING RUG CLEANER
GRIFFIN BRAND
SELF-APPLICATOR BUCK
SELF-APPLICATOR BROWN
SELF-APPLICATOR ALL WHITE
WAX PASTE BLACK
WAX PASTE D.BROWN
3-IN-ONE HOUSEHOLD OIL
B.J.ARENDS&SONS
BRENCHIE'S HOME CENTER
O'STAD & SAN NICOLAS

J



AGENDA

ARUBA
KaniuGmUREN AMIGOE: 08.00-12.00/'4.00-17.30 uur;zaterdag gesloten.

Telefoon: 24333.

Voor spoedgevallenna kantoortijd: 21639,
Ö950 en 22316.
Pageboy: 127-743.

Bankrek. nr. 10.815.445Banco di Caribe.

POLITIE: 100.

ALARMCENTRALE: 115.

ZOEKERTJES verschijnen op dinsdag en
"rijdag en kunnen iedere dag tussen 08.00-

-]12.00/14.00-17.00 uur worden opgegeven;
waive opzaterdag. Alleen zoekertjes, die
jjpmaandag en donderdagvoor 10.00 uur
Jinnen zijn, kunnen de dag daarop (dus
wisdag en vrijdag) verschijnen.

JIOSCOPENBOULEVARD THEATER
■20.15uur TheSt/ostone Boys (18 jr.).": 20.45 uur FatalBeauty (18jr.).

°RIVE-IN: 20.30uur TheOffSpring (18jr.).

jjOTICA'S(nachtdienst)
[abao brup del Pueblo,tel.: 22154.p«riba brug: SanLucas, tel.: 45119.

JJJACHTREGELINGDOKTOREN
oranjestad, Madiki,Tanki Flip, Noord,Tanki
«endert, Paradera en Sta. Cruz: dokter E.
«dé, Seroe Pita 54-B, tel.: 23379/28442.
2$ Chiquito, Savaneta en San Nicolas:, Jokter CE. Zaandam, via Centra Medico«n Nicolas, tel.: 48833.

&ENTRO MEDICO CARABOBO (L.G.
Nth Boulevard 34, tel.: 21777): dra L.G.
Jeke-Martinez, Engelandstraat 7, tel.:24696.

tyTGELEKRUIS: Oranjestad: tel.: 23168;
Wrd: tel.: 23425;SantaCruzenParadera:*"": 28288/25543;Savanetaen Brazil: tel.:J'o2o/48301;SanNicolas:tel.: 45906;Da-Jota:tel.: 29008 (wijkgebouw), 24444 (kan-
tor).voor brandgevallen, ongelukken of'en of ander ongeluk gelieve
Alarmcentrale op te bellen, tel.: 115)

*****

JElearuba
WSDAG: 18.00 Robotech II; 18.30 CNN
'international news; 19.30Actualidad; 19.45
3vn Aruba mas skjur; 20.00Telenoticias;
*°.30 AH; 21.00 Special program: «Forum
Jabetis»; 22.00 Larry King show; 22.50
Wwbiz today (CNN); 23.00 Money LinePiN); 23.30 Sports tonight (CNN); 24.00Siting.

18.00 Thundercats; 18.30*NN international news; 19.30Small won-?*f; 20.00 Telenoticias; 20.30 Bista Aruba
rve); 21.15 Documentary: «Africa
SHorrow»; 22.00 Larry King show; 22.50?>wbiz today (CNN); 23.00 Money LinejjrNN); 23.30 Sports tonight (CNN); 24.00

JNrsenjUGHT INFORMATION CENTER: dage-
J5 geopendvan 07.00-20.00 uur; na 20.00r informaties via verkeerstoren.
ISSO SERVICE CENTER (Oranjestad):JT'OOuurper daggeopend(alleen geslo-otvan zondag 20.00 uurtot maandagmor-
""o7.oo uur).

f.QKTER HORACIO ODUBER HOSPI-
/j£L(tel.: 24300):bezoekuren 15.00-15.45

'8-30-i 9.30uur.

jJ'NINGINWILHELMINA FONDS (tel.:
w°s2/22817): informatiecentrum
S^isdag geopend van 08.30-12.00 uur -8 (boven).

ij^BlNl FESTIVAL: 18.30uur in FortZout-
-s?!Moptreden vankah'i orgelCrystal,Palili i_,r'Pico, dansgroepenFlor di Palisia en

USANCE FRANQAISE D'ARUBA: iederejJJ^dagvan 19.30-20.30 uur cursus voor
E^derden envan 20.30-21.30uurFransewfatuur; dinsdagvan 20.00-21.00uurcon-uJJ^tielessen; woensdagvan 19.00-20.00
iv JJrsusvoor beginners - CoJegio Aruba-,l(*aal61/62.

fear
CsEO HISTORIKO ARUBANO: ope-
IjSjjtijdenmaandagt/mvrijdagvan 09.00-
-b£}/16.00-19.00 uur;zaterdagvan 09.00--"Ouur.
JpHTING TOT BEVORDERING VER-BOORD OUDERSCHAP (Famia Pla-Ijï dagelijks van 08.00-12.00/13.00-
-?5 e Uür" Medical Centre, BemhardstraatJjj^ Nicolas, tel.: 48833, toestel 219/

bo_? Praktijken in het Wit GeleKruis- ge-l^dinsdag 10.00-12.00uur te Noord66,
lc0'n«3425; 13.00-14.00 uur te Oranjestad,
Castraat/ Emmastraat, tel.: 23168;
39c^ag: 13.00-15.00 uur te Santa CruzC''el.: 28288; donderdag: 10.00-12.00§* pampoenastraat 15, Dakota.
Ij ,".0 di Barrio Dakota, Pampoenastraat
Cj^-: 23822; donderdag08.00-10.00uur.C^aiquetfo, Paradera 47A, tel.: 24280:

08.00-10.00 uur.
l|jk|AU LEVENS-, GEZINS- EN HUWE-
-1» Jr MOEILIJKHEDEN (Lagoenweg 9A,
1, _?diBping): iedere werkdag van 07.30--s^r_/13.00-16.30 uur (ook mogelijk af-

te maken viatel.: 23145 of 25111).
Ö| R|>C„_OTECA NACIONAL (ope-

SECTIE, STUDIEZAAL,
C^'NGKRANT- EN TIJDSCHRIFTEN:\y*Q t/m vrijdag vanaf 07.30 uur (de
\ 1.^.Tijdschriften- afdeling is ook tus-I,JOO-13.30 uur open).

DAKOTA — Op de Mispel-
straatteDakota werd gistermid-
dag een elf-jarige jongen door
een dertien-jarig meisje ernstig
verwond doordat het meisje ko-
kend water op de jongen gooide.
Met verbrande rug werd J.C.
voor eerste hulp naar liet hospi-
taal gebrachtwaar de opgelopen
brandwonden ernstigbleken. De
Kinder- enZedenpolitie heeft de
zaak in onderzoek.

Actie voor
onderhoud van
Franciscuskerk

ORANJESTAD — De com-
missie St. Franciscuskerk or-
ganiseert een fundraising ba-
ke-sale opzondag 5 juni.

Dit gebeurt van 's morgens
tien tot 's middags vijf uur in
Centro Educativo Cristian, tege-
nover het postkantoor in Oran-
jestad. Het menu vermeldt van
alles wat lekker eten betreft zo-
als soepen gebak, maarookver-
koop van planten evenals een
grabbelton voor dekinderen. De
opbrengst is bestemdvoor de on-
derhouds- werkzaamheden aan
de St. Franciscuskerk.

ORANJESTAD — Dianne
Reeves, dieopde Jazzvocal elite-
lijst voorkomt, zal methaar stem
en stijl present zijn op hetAruba
Jazz andLatin music festival inhet Elias Mansur ballpark. Zij
kreeg als datumvan optreden za-
terdag 4 juniaangewezen op de-
zelfde avond als GeorgeBenzon
en Naturalßridge.DianneReev-
es (28) begon op zestienjarige
leeftijd te zingen met Gene Har-
ris. Hierna trad zij op met mu-
ziek- beroemdheden als Sergio»
Mendes,HarryBelafonte, Herbie
Hancock, Tony Williams en
Freddie Hubbard. Enkele van
haar hitsop deplatenmarktzijn:
Sky Island, I'am 0.X., Beter
Days, Never said, Yesterdays, I
got it bad and that ain't good,
That'sall.

Met maatregel spelgespeeld
in belang van ’groten’
Wolff: gijzeling ouderwets

ORANJESTAD — SEPA-
voorzitter Gregoria Wolff
stelde in Telenoticias, dat hij
aan de recherche de nodige
verklaringen heeft afgelegd
en daarniet op inwilde gaan
omdat heteen delicatekwes-
tie is.

Hij wilde ook niet zeggen wat
voor bewijzen hij overlegde aan
derecherche van de 25.000kilo
cocaïne, welkepartij volgenszijn
inlichtingen zich op Aruba be-
vond en wie de handelaren zijn
die hier "dik aan verdienen".
Wat zijn gijzeling betreft vond
Wolff dit een "ouderwetse"
maatregel. Volgens hem werder
duidelijk een spel gespeeld en
werd degijzeling gebruikt om de
stem van hen diewillenproteste-
ren het zwijgen op te kunnen
leggen.

VIJFDECOLONNE
Volgens Wolffworden hier-

door weer de groten beschermd
en dekleintjes het slachtoffer;
Wat de uitlatingen vanminister
mr Mito Croes ten aanzien van
Gregorio Wolff betreft, die deze
een lid van de vijfde colonne
noemde, meendeeenbestuurslid
van de SEPA, dat deminister de-
ze uitlatingen zonder uitstel
dient terug te trekken.

Herhaald werd dat de SEPA
sedert 1987 herhaalde malen ge-

wezen heeft op de aanwezigheid
van verdovende middelen op
Arübaen dezezelfs—zoals inhet
geval van aceton—met minister
Bermudez besproken heeft. Op
deze containers met aceton wer-
den nummers gezet, waarna de-
ze opmysterieuze wijze van Aru-
ba zijnverdwenen.

"Wij blijven deze gangvan za-
ken aan de kaak stellen". Her-
haaldwerd, datviaministerBer-
mudez verzocht wordt aan zijn
collega's Watty Vos(Justitie) en
Engelbrecht (Financiën, die
douane onder zich heeft) een on-
derzoek in te stellen, doch er is
volgens de SEPA niets gebeurd.

Wega di Number
Aruba

UITLENING AFDELING: maandag,
woensdag en vrijdag 09.00-11.55/13.30-
-20.00 uur; dinsdagvan 09.00-12.00/13.30-
-17.00 uur; donderdagvan 13.30-17.30 uur
('s morgens gesloten).

FILIAAL SAN NICOLAS: openingstijden
maandagt/m vrijdag van 09.00-12.00/
13.30-17.00 uur; Woensdagochtend geslo-
ten, in de middaguren geopendvan 12.30-
-19.00 uur, om 13.30 Uur uitlenenvan boe-
ken; van maandagt/m vrijdag van 08.00-
-12.00/13.00-17.00uur studiezaalopenvoor
publiek

CENTRO KIBRAHACHA (dagverblijf
voor bejaarden): openingsuren dag-
verblijf: 08.00-12.00uur;kantooruren:
07.30-12.30/14.00-17.00 uur - Piedra
Plat 23(tel.: 28159).

*****

Boos
ORANJESTAD — De man
E.K. kreeg van een politie-
agent een bekeuring om-
dathij metzijn auto gepar-
keerd stond op hettrottoir
in de Nassaustraat.

De bestuurder werd kwaad
en zei tegen de agent dat hij
niets zou betalen en dat de
agent hetbonnetje maar er-
gens anders moest stoppen.
Na het lanceren van enkele
minderkeurige woordenreed
deman weg, waarop depolitie
een achtervolging inzette. De
man werd tot stoppen ge-
dwongen en naar de wacht
overgebracht waar hij be-
hoorlijk onderhouden werd
en niet één maar een paar
andere pv's erbij kreeg.

Basketball-selectie
Bonaire naar Aruba

ORANJESTAD—lnhetko-
mendweekeindezullen de da-
mes- en heren basketbal- se-
lecties van Bonaire in wed-
strijden opAruba uitkomen.

De dames- selectie speelt twee
wedstrijden tegen deArubaanse
dameskampioen ConnieFrancis-vClub en de heren- selectie eve-

" neens twee wedstrijden tegen de
Arubaanse herenkampioen Ritz
Ling and Sons.

Op vrijdagavond wordt ge-
speeld op de baan van Centro di
barrio Brazil en opzaterdag in de
sporthal te Santa Cruz. De da-
meswedstrijden beginnen om
halfachten deherenwedstrijden
om halfnegen.

Dankzij medewerking en
aansluiting Interpol

Vos: doorlichten van
buitenlanders sneller

ORANJESTAD — In een
gesprek met de Amigoe ver-
telde minister van Justitie,
Watty Vos, datertweeverzoe-
ken voortoelatingvanvreem-
de arbeidskrachten werden
ingediend. De eerste groep
werd doorhet jobcenter ak-
koord gevonden.

Met andere woorden uit be-
schikbaregegevensen onderzoe-
ken was gebleken, dat de ge-
vraagde arbeidskrachten mo-
menteel niet op Aruba beschik-
baar zijn. De tweede groep is bij
het job center nog in behande-
ling. Metnadruk stelde minister
Vos, datdezemenseneentijdelij-
ke vergunning krijgen totdat ze
gescreend zijn.

EIGEN OPZET
In dit verband stond de be-

windsman van Justitieuitvoerig
stil bij de snellere wijze waarop

dit thans gedaan kan worden.
Voor de status apartegeschiedde
dit door Veiligheidsdienst Ne-
derlandse Antillen (VNA) van
de Nederlandse Antillen en dat
kon soms maanden duren. Na 1
januari 1986 is Aruba zelfde no-
dige contacten gaan leggen,
waardoor niet de door de MEP
voorgestelde structuur werd ge-
volgd, doch deregering zijneigen
opzet volgde, die goed blijkt te
voldoen.

Eind 1987 werd Aruba
zelfstandig lid van Interpol,
waarbijmeer dan 150landenzijn
aangesloten en waarmede nu
zelf contact via Interpol kan
plaatsvinden, hetgeen aan-
merkelijk minder tijd rovend is
als voorheen. Volgens minister
Voskrijgt Aruba van allelanden
medewerking vanwege de se-
rieuze wijze waaropdeArubaan-
seregering de zaken aanpakt.

JONGELUI BLIJKEN ONDERVOED TE ZIJN
Overtocht in kofferbak auto's op vrachtschip gemaakt

Negen jeugdigeDominicaanse
verstekelingen aangehouden

ORANJESTAD—Na het "bezoekvan Ariana entwee
Peruaanse personen" werd Aruba gistermorgen ge-
confronteerd metniet minder dannegenDominicaanse
verstekelingen, in de leeftijd van veertien tot zeventien
jaar.Zijhaddenzichin auto'sverstoptaanboord vanhet
vrachtschip 'Sunace'.

Debewaker van hethaventer-
rein melddebij de politie, dathij
vierDominicaanse jongens had

aangehouden, die zich ais ver-
stekeling aanboord van hetin de
haven afgemeerde schip hadden
bevonden.

De politie en Immigratie die
spoedig ter plaatse waren, ont-
dekten nog vijf jongens. Zij ver-
klaarden elkaar niet te kennen

en aan boord te zijn gegaan in
Santo Domingo. Drie van hen
hadden drie dagen in de koffer-
bak van een auto gezeten.

De jongeluiverklaarden hun
land te hebben verlaten, omdat
het daar nietmeer uit te houden
is vanwege de slechte toestand.
Zij zagen er ondervoed uit.

ONDERVOED

tuurd.
Nader wordt vernomen, dat

ditnietmet dezebootzal geschie-
den, want deze vaart door naar
Curacao. De agentvan het schip,
Maduroand Sons, zal zorgen dat
het negental terug reist naar
SantoDomingo.

Direct na aanhouding bleek,
datdejongeluiuitgehongerd wa-
ren. Zij vertelden ook, datzij via
touwen en de ankerketting aan
boord waren geklommen. Toen
enigen van henontdekt werden,
dreigden bemanningsleden hen
overboord te zullen gooien.

Het negental werd door de po-
litie aangehouden en zal naar
hun land —vermoedelijk met de
boot waarmede zij naar Aruba
kwamen — worden terugges-

Plannen voor nieuwe opzet
voor sealife aquarium
Minister Booi vraagt begrip
overlast bij bouwwerkzaamheden

ORANJESTAD — In het
programma van de BUVO
stond minister van Publieke
Werken, drs Frank Booi, uit-
voerig stil bij de vele bouw-
werken, dieopAruba involle
gang zijn of spoedig begin-
nen. Hij wees erop, dat hier-
doorvele mensen aan de slag
konden en wanneer de pro-
jecten klaar zijn blijvend
werk kunnen krijgen. Voor
de overlast die bij de bouw
wordt ondervonden — zoals
stof, afgesloten wegen en
straten,zwaar materieel over
dewegen enz. —vroeg de mi-
nister alle begrip. Hij was er-
van overtuigd, dat de bevol-
king in deze fase van herop-
bouw dit begrip met plezier
zou kunnen opbrengen.

Minister Booi stond uitvoerig
stilbij alle projecten die in volle
gangzijn, van deSwainwharftot
aanhetFisherman- project. Met
video- opnamen liet hij detele-

kijkers een en ander zien. Alle
hotelprojecten die begonnen
zijn,beginnen gaanofinwording
zijrli, werden besproken.

’LAAGBOUW’
Uit deuitzettingbleek, dat ook

in deomgeving vanhetMillres-
taurant plannen bestaan een ho-
tel te bouwen met de molen als
middelpunt. Ook in deomgeving
van Arawak werden enige pro-
jecteningediend.

Wat de 'laagbouw' betreft
haalde minister Booi aan,dat de
initiatiefnemers van Ramada
Renaissance met het vorige be-
stuur haddenbesproken, datter
plaatse een parkeerplaats voor
het publiek wordt aangelegd op
hunkosten. Nadathij gesproken
had over het Swiss Chalet res-

taurant, dat in het voormalige
10WUA- center aan deEagle zal
komen, vertelde ministerBooi,
datplannenbestaan omeenSea-
life Aquarium- project (dat nu
als een 'ghost town' langsdebou-
levard staat-red.) tegaanafbou-
wen. Enige jaren geleden werd
de bouw wegens geldgebrek ge-
staakt. Nu is er een groep, die

feïnteresseerd is het geheel te
open, maar ook deopzet te ver-

anderen, waarbij definanciering
geenproblemen zou opleveren.

Tenslotte sprak minister Booi
over depresentatievan het'Five
C Development'-project teAras-
hi afgelopen week. Tot opheden
is degroep—financiering is nog
niethelemaalrond — binnen de
optie- voorwaarden gebleven. De
bewindsman noemde deplannen
positief en groots.

Plannen voor
Wendy's zaak

ORANJESTAD—Het oude
Shell station en kantoor van
de firma LJM Henriquez op
de hoek van de Smith- boule-
vard naast het Douane- kan-
toor werd in het afgelopen
weekeinde met de grond ge-
lijk gemaakt.

Hetterrein is verkocht aan de
kinderen van het echtpaar Oiky
Poster-Salas, die daarop dehoek
een Wendy zaak gaan bouwen.
Wendy's heeft vele eetzaken in
de Verenigde Staten en elders.
Ook deze zaak krijgt een drive-
through. Inmiddels is MacDo-
nalds, datoptweehonderd meter
afstand naast het Douane- kan-
toorligt begonnen met deaanleg
van een MacDonalds par-
keerplaats, waardoor het ook
mogelijk wordt bij ditbedrijfeen
drive-through aan te leggen. De
parkeerplaats van het Douane-
kantoor wordt ook gemoderni-
seerd.

Op initiatiefvan Wit-GeleKruis
Serie workshops over Spel
als belangrijk feit kind

SANNICOLAS— Stichting
Osticeba organiseert in sa-
menwerking metCentro diin-
formation San Nicolas en het
WitGeleKruis een workshop
over het spel als belangrijk
onderdeel in het leven van
eenkind.

Deze workshop begint op 7 ju-
ni, van halfacht tothalftien 's a-
vonds in het FTA-gebouw in San
Nicolas, en zal hierna worden
voortgezet op 13, 20 en 27 juni.

De medewerkers aan de
workshop zijn: dr T. Zaandam,
over de groei-etappe van een
kind van 0-2 jaar, drs Jose Fer-
nandez Pemaover de rol van de
ouderstijdenshet spelen van het
kind, enmevrouwN. Gomezover
het makenvan kinderspeelgoed.

STUDIE-BIJEENKOMSTEN
Men kan voor deze workshop

inschrijven bij: Centro di infor-
macion San Nicolas (naast het
Lotto-kantoor) op telefoonnum-
mer 41784, en het Consultatie-
bureau WitGeleKruis SanNico-
las (telefoon 45906). Deze
workshop, die ook in de andere
districtenzal worden gehouden,
is een project van de stuurgroep
Cuido y guia en wordt gefinan-
cierd door de B. van Leer Foun-
dation, in Nederland.

Sportwedstrijden
voor gehandicapten
ORANJESTAD — Spor-

tinstituut Idefre organiseert
op8 juli atletiek-wedstrijden
voor geestelijk gehandicapte
kinderen.

Deze Handilimpics- wedstrij-
denbeginnen omhalftien in het
Wilhelmina Stadion. De te ver-
werken onderdelen zijn: sprint
zestig meter, hindernisloop
twaalfduizend meter loop, ver-
springen, touwtrekken, balwer-
pen en vierhonderd meter esta-
fette. Idefreis vanplandeze han-
dilimpics een jaarlijks terugke-
rend evenement temaken.

f :—\TRINITARIA
DRUGSTORE

Dakota ShoppingParadise
Tel.: 22450

Drogisterij
Cosmetica - Parfum - Cologne -Artikelen voor-Babies -School -Kado - Naaien-Haar, etc.
BORDENS ICE CREAM

Bekijk onze wekelijkse specials
imet goedkopeprijzen.

Rococo Plaza
LXV

ANTIEK & CURIOSA
Tanki Leendert 158-Tel.: 34478
IN-en VERKOOP

van Antiek
Open: 9.30-11.30

14.30-16.30.

ORANJESTAD - Met ge-
rechtvaardigde trots toonde Cas-
par Halmeijer (midden op defo-
to) zijn geheel nieuw ingerichte
slagerij die insupermarketFavo-
rito in gebruik werd genomen.
Naast vele specialiteiten valt op
dat de slagerij efficient en mo-
dern is ingericht. Bij defoto: sla-
gerPachi Maduro met de vrien-
delijke jongedames die voor de
servicezorgen.

j^^^\ For ourBakery and Pastry Department
p^0)(0)[p) we require an
HI 111

CifllfIi EXPERIENCED BAKER
(Bread and Confectionery)

Working hours between 04:30a.m. -12:30 p.m.
For more detailed information call FOOD CENTER telep-
hone 05-22415 or write P.O. Box 142, Philipsburg St.
Maarten.

FOOD CENTERyour friendly and complete grocer

AMIGOE 5
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GOMEZ HURTADO: EINDE NABIJ
Familie herkende stem ontvoerde
Conservatieve leider
President Colombia niet
vervroegd terug van reis

BOGOTA — President Vir-
gilioBarco gaatzijn internati-
onale reis niet inkorten om
vervroegd naar Colombia te-
rug te keren. In verband met
de golf van geweld welke Co-
lombia weer eens overspoelt
is wel gespeeld met de ge-
dachte om de internationale
reis af te breken. Ondertus-
sen is officieel bevestigd dat
ex-presidents- kandidaat Al-
varo Gomez Hurtado gewond
is geraaktbij zijn ontvoering.
Gevreesd wordt dathij inmid-
dels al is overleden. Van de
dadersontbreektelkspooren
ook over de beweegredenen
voor zijn ontvoering is nog
niets bekend.

Terwijl de Colombiaanse poli-
tie moet erkennen dat men nog
geen enkel spoor heeft van de
ontvoerdersvan deConservatie-
ve leider Gomez Hurtado heeft
de man die al tot tweemaal toe
eerder metRadio Todelarhad ge-
sproken enzich noemde"een van
de ontvoerders" weer opgebeld,
ditmaal met de mededeling dat
depoliticus niet meerin leven is.

De tweede keer had een stem
die volgens de ontvoerder de gij-
zelaar was onder meer gezegd:
Maak geen nieuws van mij. Zijn
collega's bij de krant El Siglo
waarvanhij de hoofdredacteur is
kenden deze uitdrukking maar
al te goed. Herhaaldelijk had
hun chef zich in deze bewoordin-
gen uitgelaten bij verschillende
gelegenheden. Hij wilde zijn
naam niet in dekrant hebben.
Men vreest daarom dat het be-
richt dat GomezHurtado deont-
voering niet overleefd heeft
bittere waarheid is. Bij de ont-
voering blijkt hij door twee ko-
gels te zijn getroffen.

De Colombiaanse president
Barco heeft overwogen zijn visi-
tesaan paus JohannesPaulus en
de Amerikaanse president Ro-
nald Reagan op te schorten, zo
berichtte de Portugese pers. Het
officiële Portugese persbureau
Lusa citeerde daarbij een niet
met name genoemde regerings-
functionaris. Genoemde bezoe-
ken maakten deeluitvan het in-
ternationale reisplan, datbegon
met een driedaags bezoek van
Barco aan Portugal. Volgens de
Portugese pers heeft president
Barco zijn reis ingekort in ver-
band met het weer opgelaaide
geweld in zijnland, watzich ma-
nifesteerde in deontvoering van
Bareo's tegenstander bij de ver-
kiezingen van twee jaargeleden,
Gomez Hurtado.

IJsland verslagen met 3-0

Italië plaatst
zich voor Seoul

REYKJAVIK — Het Itali-
aanse Olympische elftalheeft
zich geplaatst voor deSpelen
in Seoul.

De Italianen wonnen hun
laatste wedstrijd, in Reykjavik
tegen IJsland, met0-3 (rust 0-2).
Ze hadden aan een gelijkspel ge-
noeg om Oost-Duitsland in de
stand in groepB voor te blijven.
Nederland werd in deze groep
vierde.

Antonio Virdis, ploeggenoot
van Van Bastenen Gullit (en nu
ook van Frank Rijkaard) bij AC
Milan, maakte de derde Itali-
aanse treffer. Italië pakte in
1936inBerlijn de Olympische ti-
tel. Carnevale en Romano (bei-
den van Napoli) maakten de
andere twee treffers.

Italië is na Joegoslavië, de
Sovjetunie en Zwedenhetvierde
Europese land dat zich voor Se-
oul plaatst. West-Duitsland
hoopt zich woensdag door winst
opRoemenië van het vijfde en
laatste Europese toegangsbe-
wijs te kunnen verzekeren.

In totaal hebben zich nu 14
landen voor het Olympisch toer-
nooi gekwalificeerd.

De eindstand in groepB is:
1. Italië 813
2. Oost-Duitsland 811
3. Portugal 8 8
4. Nederland 8 5
5. IJsland 8 3

NIET NOODZAKELIJK
Tegenover de pers merkte de

Colombiaansepresident op dat
zijn "aanwezigheid in Colombia
niet noodzakelijk" was. Verzoe-
ken van dekant van deoppositie
deedhij af alspogingen "om een
belangrijke reis naarhet buiten-
land" nadeel toe te brengen. Hij
zei ook dathij "gedetailleerde in-
structies" had gegeven aan de
gedelegeerde minister Cesar
Graviria, die hem vervangt als
staatshoofd tijdens zijn afwezig-
heid. De instructies hielden in
dat alles moet worden onderno-
men om Gomez Hurtado te be-
vrijden.

De familie van de ontvoerde
Conservatieve leider heeftop de
ontvoerderseen dringendberoep
gedaan aandacht te besteden
aan de gezondheids- toestand
van GomezHurtado. Geblekenis
verder dathij gewond is geraakt
bij het vuurgevecht dat aan de
feitelijke ontvoeringvoorafging.
Menvreest zelfs dathij ernstige
verwondingen daarbij heeft op-
gelopen.Van eenbandopname is
de stem vanGomez Hurtadodoor
zijn echtgenote en dochter her-
kend.

EINDE NABIJ
De bandopname werd opgeno-
men door de Todelar- radio- ke-
ten toen een man tot tweemaal
toe opbelde en daarbij een ban-
dopnameafdraaide terwijlhij zei
dat hij (de opbeller) een der ont-
voerders was. De stem die aan
Gomez Hurtado wordt toege-
schreven was verkrampt van de
pijn. Men kon de pijn- lijdende
man horen zeggen dathij erg ge-
wond wasen dathijheteinde van
zijn leven nabij achtte.

Van regerings- zijde zei men
dat men nog niet heeft kunnen
vaststellen door welke groepe-
ring Gomez Hurtado precies is
ontvoerd. Waarnemend presi-
dent Cesar Gaviria is van me-
ningdat deterreur- groepenwel-
ke opereren in Colombia slechtsmikken op het veroorzaken van
onrust en op eenonevenwichtige
toestand om zo de democratie de
nek tekunnen omdraaien.

Breukink nu achtste

Bernard wint 8e
etappe van Giro

CHIANCIANO TERME —Jean-FrancoisBernard heeft
maandag de achtste etappe
van de Ronde van Italië ge-
wonnen. Hij was de snelste in
eenrit over 251km van Avez-
zanonaar Chianciano Terme.

De ItaliaanMassimo Podenza-
na behield deleiding in hetalge-
meen klassement. De Nederlan-
der Van der Velde, dievoor een
Italiaanse ploeg rijdt, werd
achter de Westduitse ploegge-
noot van Bernard, Kappes,
derde.

Bernard verraste een aantal
kilometers voor definish tijdens
eenklim de in slaap gesukkelde
collega's doorscherp te demarre-
ren en hetpeloton voor teblijven
totaan definish. Zijnvoorsprong
bedroeg toen 28 seconden.

In het algemeen klassement
staat deNederlander Erik Breu-
kink achtste op 2 minuten en 30
seconden van de leider. Tussen
de leider en Breukink bevinden
zich nog Chioccoli (Ita), Zimmer-
mann (Zwi), Visentini (Ita), Gi-
upponi (Ita), Rominger (Zwi) en
Bernard (Fra).

Van der Velde is tiende op
2,46. De volgende Nederlander
is Peter Winnen. Hij heeft een
achterstand op de leider van
4,07. Er verschijnen voor de ne-
gende etappe nog 165 wielren-
ners aan destart.

0-0-0-0-0
VOETBAL/SOFIA — Vitosja is
Bulgaars voetbalkampioen ge-
worden. De club uitSofia won in
de laatste competitie- wedstrijd
toet 6-1 van Spartak Varna en
behield daardoor de twee punten

Voorsprong op stadgenoot Sre-
■ïjd tegen
akte: 2-0.

.<ua Hovdiv eindigde als der-
de en Slavia Sofia alsvierde.

TEGENDRUGSHANDEL
Gomez Hurtado is een der

kenmerkende figuren van het
Colombiaanse conservatisme.
Hij is juristen journalist. In zijn
hoofdartikelen schaarde hij zich
steeds achter de regering waar
het ging om de noodzaak met
krachtige hand op te treden te-
gen de terreurom een Colombia
tebereiken datvrij is van geweld
en terrorisme. Ook keerde hij

zich fel tegen de handelin verdo-
vende middelen.

Op dezelfde zondag dat deont-
voering van de politicus bekend
werd kwam ook het nieuws uit
het gebied van Magdalena bin-
nen waar bij een treffen tussen
militairen en een mars van cam-
pesinos twaalf doden zijn geval-
len en 24 gewonden. In een
boodschap tot de Colombiaanse
bevolkingbeschuldigde waarne-
mend president Gaviria "fana-
tieke groepenterroristen" ervan
doden te veroorzaken in dekrin-
gen van het leger en onder de
campesinos om zo hun duistere
doeleinden te kunnen bereiken.

Bij dit treffen kwamen twee
regionale militaire commandan-
ten om en negencampesinos ter-
wijl er ooknog zes militairen ge-
wond raakten en achttien cam-
pesinos. Volgens militaire krin-
gen doelde de minister op de
ELN- guerrilla.

’Tijd dringt voorNoordkoreanen’
SEOUL — De kans dat

Noord-Korea mede-
organisator van de Olym-
pische Zomerspelen wordt is
minimaal.

Die opvattingvertolkte lOC-
voorzitter Juan Antonio Sama-
ranch bij aankomst in Seoul. "De
tijd dringt. Noord-Korea moet
snel beslissen of het ons aanbod
als mede-organisator op te tre-
den accepteert. Voor verschil-
lende takken van sport zal de
voorbereidingstijd echtertekort
zijn", verklaarde de Spanjaard.

Wil betreffende stukken inzien

AZ stapt deze
week naar rechter

ZEIST — AZ stapt over vijf
dagen naar derechter. Dat is
de enige conclusie, die de
Alkmaarse club zal kunnen
putten uit de antwoorden die
AZ-secretaris, Mr.Louis Cas-
telijns, maandagavondkreeg
opzijn vragen overhet onder-
zoek van deKNVB naar de
gang van zaken bij de wed-
strijd PEC Zwolle - Vo-
lendam.

AZhad op 9 meiper briefbij de
betaalde tak van debond om zon
onderzoek gevraagd. De gedeg-
radeerde Alkmaarse club was
toen uitkrantenberichten ervan
overtuigd geraakt, datbij PEC -
Volendam doelbewust de0-0 was
gehandhaafd. Daarmee was te-
gen het reglements-artikel, dat
een normaal en sportief wed-
strijdverloop moet verzekeren,
gezondigd.De 0-0 kostte AZ zijn
plaats in de eredivisie.

Het sectiebestuur betaald
voetbal van deKNVB lietvorige
weekpertelegram weten, datna
het onderzoek waskomen vast te
staan, dat er geen overtreding
van het betrokken artikel had
plaatsgevonden. De tuchtcom-
missie werd niet ingeschakeld.
AZ denkt dat het onderzoek zeer
onzorgvuldig is gedaan. Secreta-
ris JanHuijbregts is een andere
mening toegedaan.
Scheidsrechter Verhoef en de
KNVB-waarnemer hebben ge-
rapporteerd.

CastelijnswildenamensAZ de
stukken van het onderzoek wel
eens bestuderen. Voorzitter Van
derLouw wenste daar enkele da-
gen over nate denken. Secretaris
Huijbregts wilde zijn papieren

helemaal nietkwijt. Hij had ge-
hoordvan deplannen van AZom
naar de rechter te stappen. Be-
wijsmateriaal openbaar maken
leek hem nietverstandig. Caste-
lijns vroegVan der Louwbinnen
vijf dagen de stukkente leveren.
Als binnen die termijn niet ge-
antwoord is, dan stapt de
Alkmaarse club naar derechter.

Noordkoreanen'
Het lOC heeft in samenwer-

king met Zuid-Korea voorge-
steld het Olympisch toernooi in
vijf takken van sport in Noord-
Korea te houden. Noord-Korea
wil er tenminste acht. Als dat
verzoek niet wordt ingewiligd,
zal het land de Spelenboycotten.

Samaranchbrengt een bezoek
vanvier dagen aan Seoul. Hij zal
overleg voeren met deZujdkore-
aanse president Roh-Tae Woo.
Verder woont de lOC-praeses de
opening bij van het Olympisch
dorp, het perscentrum en het
zwembad.

Buenos Aires bevestigt:
Sendero Luminoso wil voet
grond krijgen in Argentinië

BUENOS AIRES—Van Ar-
gentijnse zijde is bevestigd
dat de Peruaanse guerrilla-
beweging SenderoLuminoso
pogingen doetom destrijd te
verplaatsen naar Argentijns
grond- gebied.

Het hoofd van de Informatie-
dienst van de Argentijnse over-
heid, Facundo Suarez, onthulde
dat Senderisten daarbij mikken
op het noordelijke deel van Ar-
gentinië. Hij zei dit in een ge-
sprek met hetdagblad El Atlan-
tico dat in Mar del Plata ver-
schijnt. De Argentijnse
strijdkrachten hebben er een
stokje voor gestoken door dePe-
ruaanse guerrilla- infiltratie te
voorkomen.

Suarez wilde geen onthullin-
gen doenover deplannen van de
kant van de Sendiristen, zoals
men die achterhaaldzou hebben.
Zelfs liet hij zich niet uit over
over devraag ofer zich al scher-
mutselingen hebben voorge-
daan. In de voorbije maanden
werd in de pers herhaaldelijk
doorrechtse figuren geklaagd
over de plannen van het Peru-
aanse verzetzichookte nestelen
in het noorden van Argentinië.
Van regeringszijde werd dit al-
tijd ontkend.

ERP- LEIDER OMGEKOMEN

In 1984ontkende ook derege-
ring van de provincie Tucuman
het bestaan van guerrilla-

brandhaarden. In de jaren 70
was Tucuman het centrum van
confrontatiesgeweest tussen gu-
errilla- groepen en het Argen-
tijnse leger. De pers berichtte
daarover herhaaldelijk. De man
die daarbij leiding gaf aan het
verzet kwam in 1976 om het le-
ven. Hetwas MarioRoberto San-
tucho van het Republikeinse
volksleger ERP.

In de voorbije jarenheeft he*
Argentijnse leger herhaaldelijk
gewaarschuwd voor de latent*
aanwezigheid van het gevaar
van nieuwe guerrilla- uit-
barstingen maar nimmer wees
men daarbij op concrete geval'
len. Ook nu wordt van officiële
zijde doorgaanshetbestaanvan
guerrilla- vestigingen van de
handgewezenin ditdccl vanAr-
gentinië.

SCHAKEN/AMSTERDAM-De schaakvierkamp in Amster-
damkrijgt mogelijk eenvervolg'
Datzeipresident- directeurWeS'
terterp van sponsor Optiebeurs
in zijn slotwoord van de vier
kamp tussen Kasparov (win-
naar), Karpov, Timman en Va»
der Wiel. De tweede vierkamp
zal eventueel in februari 199"
worden gehouden. Westerterp
heeft voor dietweede seance we-
reldkampioen Kasparov en Tim-
man reeds vastgelegd. Het be-
drijf van Westerterp heeft voof
>990 een tweede sponsor ge'
vonden.

0-0-0-0-0

’Mieren’ doen aan atletiek

è \f__yOverwegingen! |
ryJF" We houden niet van opscheppen vandaar dat we\(j\ ons niet beter voordoen, alhoewel defeiten baar- ]Ik lijker zijn!
if/jf Vroegerkraaide men "Fijn is anders"
ik Wij zeggen "Anders blijkt fijner te zijn".
tlJL^PECIALS!! |
W^\ Flank Steaks 10.80|
Il i^i^jLPork Strips Gekruid 12.90 ]I I
,/l # |_ Gerookte Karbonade ...11.90]
lij y^m^L- I
"/fl^ t Speculaas 2.08 ;
l)} &*' \ Appelmoes 750 gr 1.35]
IJ 'y^.JAardbeien jam450 gr 2.21 j
If, _^Mr .-II Jfe Allure Bouquet 5.25 j

f l^*c% Allure Chypre......%/e^l 5.25 1
I Allure Oriental 5.25 j
l/S

li^^S PoncheColima Taart 5.99 I
f/if%sl.Nassißai ■■ 1.251

I Roomvingers 2.60|

hl^tfSic |VerseKipE&E 5.50 |
I ~#tf*aft 1Mayonnaise 2.65 j
[VW\ |'i ftC?^Sinaasappels Florida 3.25 1iju -^M^r _^j

ty^r^p 3.75
Ijl %^^% É/1'M sf *$» J Courgette 3.10

f|l # 4sfi JËiSavoyeKool 2.00

Geopend!! Op deparkeerplaats van
i Toko
\\h " De Limonade Tent"!!!
i Soft Corner met \_""_/pecial Service!!

WILLEMSTAD - Zondag
heeft gedeputeerde George Hu-
eck, dieonder andereSportzaken
behartigt, het startschot gelost
voor enkele wedstrijden in de Li-
ga Vruminga, deLiga voor Mie-
ren. De wedstrijden waren geor-
ganiseerd door deCuragaoseAt-
letiekbond, CAB, inhetstadion te
Suffisant.

De 'mieren' waren onderver-
deeld in drie categorieën: de
kinderen van drietotvier jaarlie-
pen 400 m, devijf- en zes-jarigen
600 m en dezeven- en acht-jari-
genliepeneen afstandvan 800 m.

Foto: de 'mieren' in actie.
Overigens waren er ook wed-

strijden voor veteranen. Super-
veteraan was de67-jarige Julio
Rooy, die lietzienwaartoe hijnog
steeds instaat istijdens hetkogel-
stoten.

DINSDAG 31 M611988AMIGOE

I 1CURINDE N.V., metalsdoel"Hetbevorderenvandeindustriali-
satievan en deinternationale handel metCura-
cao", vraagt ten behoeve van haar afdeling Fi-
nanciën een

MEDEWERK(ST)ER

Taken:

— Het assisteren van de medewerker belast met deleiding
van de afdeling in dewerkzaamheden van deafdeling fi-
nanciële administratie.

Vereisten:

— Opleiding HAVO met Handelspakket en Praktijk Diploma
Boekhouden.— Dynamische persoonlijkheid.— Goede contactuele eigenschappen.— Vermogen om zowel zelfstandig als in teamverband te
kunnen werken.— Enige ervaring strekt tot aanbeveling alsmede ervaring
metI.B.M.P.C.

De honoreringgeschiedt op grond van ervaring en opleiding
waarnaast goede sociale voorzieningen worden geboden.

Gelieve sollicitaties met curriculum vitae te richten aan CU-
RINDE N.V., Landhuis Koningsplein, Willemstad, Curacao
ondervermelding van "FIN".

V /

6

B EILANDGEBIED CURACAO

Het Hoofd van (Je Geneeskundige en Gezondheids-
dienst van het Eilandgebied Curasao maakt bekend
dat dhr. Egon de Pool een verzoekschrift bij het
Bestuurscollege heeft ingediend ter verkrijging van
een vergunning ingevolge de Hindereilands-
verordening Curasao (AB 1953 nr. 21) voor het
hebben van een vleesrokerij aan de Nieuwestraat
12, alhier.
Dit verzoekschrift en de bijlagen liggen vanaf de
dag na deze bekendmaking gedurende veertien
da^en ter visie bij de Milieudienst, De Rouvilleweg
41, alhier, gedurende welk tijdvak een ieder het
recht heeft schriftelijk zijn bezwaren tegen het ver-
lenen van bovengenoemde vergunning kenbaar te

maken.
Namens de Gezaghebber,

Het Hoofdvoornoemd,
Dr. M. Kibbelaar.

KOOP
f KAYA Beróm37 )

te Montagne.
3 slaapkamer woning

met 1 Toilet/douche
woon/eetkamer
open keuken

É^^.
en overdekte porch

|||||k ± 550 m2eigendomsgrond
H^ Oplevering in overleg Prijs: F. 60.000,

JARESTO BB Arr>ri,"">*JÊËËËÈ? Inlichtingen: A
4 ttl 614744-614712

-^ pK-_-.-_-__-_-_-, Service is our business—"^^m



AGENDA

BONAIRE
ÜLIT^SOOO
«ANDWEER: 8222
'AXICENTRALE: 8845
lOSPITAAL: 8900

ANDFILL te Lagoen: maandag t/mvrijdag
In 07.00-16.00 uur; zaterdag 08.00-12.00
*; zondag gesloten.

EENBARE BIBLIOTHEEK
openingstijdenvoor het publiek)
feandag en donderdag van 14.00-18.00
Hf; dinsdag en vrijdag van 08.00-12.00/<.00-17.00 uur; zaterdag van 10.00-12.00
ür)
'Peningstijden voor lezers)
bensdag van 14.00-19.00uur.

DSTSLUITING: maandag t/m vrijdag
ingetekende stukken 15.45 uur; gewone
lukken 16.30uur.
ÏRVICE CLUBS
Jvanis: donderdagavond 19.30uur - Hotel
wiaire.
fcns: informatie E. Felipa, tel.: 8546/8238.
wnd Table: elke tweede maandag -jjuntcentrümTerra Corra.
Wary: woensdag 12.00 uur-Hotel Bonaire.
ESTUURSKANTOOR EN BEVOLKING:
8.00-12.00/14.00-15.30uur loketten geo-
«nd.

voor bezichtiging
*rvan gelievecontact op tenemen met de
fcr Rudy Bedacht, Noord Nikiboko 194.

ÖUTIECLUB (Weg naar Willemstoren):
Sopend opvrijdagvan 20.00-24.00uur; za-
*dag van 12.00-24.00uur.

ffIEEKUUR (gezaghebber): elkedonder-
Jg van 09.00-11.00 uur op het Be-
wskantoor, Kralendijk; laatste donder-
J9van de maand van 10.00-12.00uur te
'icon.
ÖKOLISHI (tel.: 8198): verzameling Bo-
Üreaanse schelpen en koraal; open van
"sdag t/m vrijdag van 10.00-12.30uur -
tya Nikiboko Zuid 3.

"V: openingstijden slachthuis maan-
H)i7m woensdagvan 07.00-12.00/13.00-
-"00 uur en donderdag en vrijdag van, 500-11.00/11.30-14.30uur.
Jrkdiensten*itBernarduskerk Kralendijk:
«gelijks 18.45uur; zondag 08.30 en 19.00E
JfomotokerkAntriol:lelijks 19.30 uur; zondag 09.00 en 18.00

JdovicuskerkRincon:
lelijks, ook zondag, 19.30uur.
UcHTENBEZORGING doorgeven
S mevr. A. Wong- Loi- Sing, Kaya

'acique4.

EnfasisRadial
Willemstad — Het radio
'ögramma van deoverheid, En-
teisRadial, zal deze week gaan
Hr 'Onderwijs voor ouderen',
ylvia Nicholls zal over diton-
Werp uitweiden. Vier juni is
"hetCaribisch gebied uitgeroe-

tot de 'dag van onderwijs
*°or ouderen. Ook op Curacao
■*1 deze dag als zodanig erkend
*orden.
Het programma zal op devol-
gde stations te beluisteren
Jjn: Woensdag 1 juni om half
Wlf's morgens opRadio Hoy-
H. Donderdag 2 juniom elfuur
Morgens opRadio Caribe. Vrij-
\ 3 juniom halfacht 's avondsfoRadio Korsow FM. Zaterdag 4
Si om half twee 's middags op
HoCuromZ-86.

Rectificatie
,&IJ DE FOTO in onze editie
i'ö gisteren van het nieuweJpC- kantoor en de bushaltes
W per abuis de voorzittervan
Jj Jaycees Curagao, E. Rosario

als de PR- man van
ft ABC- bedrijf en T. Hernan-
fc als Jaycees representant,

is deprojectleider ge-
*«Bt.

Medewerkingpubliek uitstekend genoemd

Beeldsnijder: tevreden met
enquête resultaten van CBS

KRALENDIJK —Inde
maand oktober van het vori-
ge jaarheeft ook op Bonaire
het zogenaamde Ar-
beidskrachten onderzoek
plaatsgevonden. Dit onder-
zoekwerd gehoudendoorhet
CentraalBureau voor de Sta-
tistieken (CBS). Zevenhon-
derd vijftig huishoudens zijn
door zes enquetrices onder-
vraagd voor het krijgen van
denodige gegevens.

Centralefiguurvoor ditonder-
zoek op Bonaire was het hoofd
van de Statistieken Bonaire de
heerEric Beeldsnijder. Hij haal-
de de adressen voor de bezoeken
huishoudens — willekeurig —uit de files van de afdeling Bur-
gerlijke Stand en Bevolking, die
hiervoor overigens naar zeggen
van Beeldsnijder de volledige
medewerking verleende. De ad-
ressen die Beeldsnijder liet be-
zoeken waren onwillekeurig
verkregen door middel van
steekproeven.

KRALENDIJK -De-twee
mannen die verantwoordelijk
warenvoor degoedegangvan za-
ken tijdens de CBS enquête over
het Arbeidskrachten-onderzoek
opBonaire.Rechts deman achter
deknoppen drs H. ten Napel en
hoofd van de afdeling Statistie-
kenEric Beelsnijder.

GARANTIE
Daardoor kan het CBS ook ga-

randeren, dat er bij het uitzoe-
ken van de adressen niet werd
gelet op de hoogte van het inko-
men of de samenstelling van de
huishoudens. Het onderzoek op
Bonaire duurde —mede door de
kleinschaligheid — maar een
maand. Daarbij werden vragen
gesteld over debewoners van de
huishoudens, terwijl er specifie-
ke vragen werden gesteld over
scholieren, werkende personen
en mensen die niet actiefzijn.

Beeldsnijder tegenover de
Amigoe: "De gegevens werden

volkomen vertrouwelijk behan-
deld zodat discretie volledig is
gewaarborgd. Alle gegevens die
worden ontvangen zowel door
mij als door de zes enquetrices
zijnonderhevig aan geheimhou-
ding. Wat we wilden is een goed
beeld krijgen van de stand van
zaken. De eventuele beshikbare
arbeidskrachten en dewerkloos-
heid in de diverse leef-
tijdsgroepen.

Tijdens de presentatie van de
inmiddels in decomputer opges-

lagen uitslagen zei Kric
Beeldsnijder dat de enquête op
Bonaire geheel volgens ver-
wachtingen was verlopen. De
medewerkingvan dezijdevan de
geënquêteerden was uitstekend
terwijl de ontvangen gegevens
bevredigend werden genoemd.
Inmiddels zijn de gegevens be-
kenden deAmigoeheeftonlangs
een duidelijk beeld gegeven van
hetgeen het Arbeidsonderzoek
metname opBonaire heeftopge-
leverd.

UNA brengt gids uit
voor kleine bedrijven

WILLEMSTAD — Gisteren
werd bij de Universiteit van
de Nederlandse Antillen
(UNA) de gids 'Maneho i
Kontrol den Empresa' (Lei-
dingen controle in de onder-
neming) gepresenteerd. De
gids is samengesteld doorde
projectgroep Management
Kleinbedrijf en de Faculteit
der Sociale en Economische
Wetenschappen. De uitgave
is tot stand gekomen met
fondsen van hetEuropees
Ontwikkelingsfonds.

Coördinator van het project,
drsRita Lieuw-van Gorp, ver-
klaarde, datde gids met opzet in
het papiamentu was uitge-
bracht. Lieuw: "Hetkleinbedrijf
mag zich in een groeiende be-
langstellingverheugen. Totvoor
kort werden deNederlandse An-
tillen en Aruba beheerst door
grotebedrijven zoals Shell, Dok,
hotels en off-shore bedrijven.

Toen was de aantrek-
kingskracht voor het kleinbe-
drijfgering. Door wijzigingen in
de economie: herstructurering
in de olie- industrie en de off-
shore en het wegvallen van ba-
nen b'j de overheid is een eigen
bedrijfvoor velen eenreëel alter-
natiefgeworden, terwyl hetrisi-
co voor dit alternatiefminder is
geworden"

"Succes", zo stelt zij, "is af-
hankelijk van goede manage-
ment kwaliteiten. Vak-
manschap alleen is nietgenoeg".
Zo moeten produkten en
dienstenafgestemd wordenop de
markt, terwijl de eigenaar defi-
nanciën moet beheren en de ad-
ministratie moet doen. Daar-
naast moet hij leiding aan het
personeel kunnen geven. "Kor-
tom de werkgever moet all-
round zijn". Daarom isbij desoci-
aal-economische faculteit een
speciaal project gestart met
praktische training voor de on-
dernemeruithetkleinbedrijf. In
hetkader vanditproject zijnvele
seminars gehouden op Aruba,
St. Maarten, Saba en Curacao.
De gids 'Maneho iKontrol den
Empresa' vormt het sluitstuk
van ditproject en is een blijvend
handboeknietalleen voor onder-
nemers en studenten, maar ook
voor scholieren.

De gidsis geschrevendoor ver-
schillende auteurs. Volgens
Lieuw vormt dit boek een
complementaire aanvulling op
de gids 'Guia den Empresa Chi-
ki', die onlangs door Korpodeko
is uitgegeven. Tenslotte over-
handigde Lieuw een exemplaar
van het boek aan depresident-
curator,Van derVeen, en aan de
rector magnificus, Alex Rein-
ders.

BIEDT JEUGD HELPENDE HAND
Respect voor andere instellingen met christelijke ideologie

Prospero Silberiepastor
stichting Dios ta amor

KRALENDIJK — Afgelopen zaterdag heeft de vertegen-
woordiger van de Iglesia Dios ta Amor — in het dagelijkse le-
ven deurwaarder—Prospero Silberieeen uitleg gegeven over
zijn organisatie die onlangs het lichtheeft gezien. Een van de
doelstellingenis om jongeluidieinproblemen geraakt zijnmet
de justitiedehelpende hand te bieden.

Prospero Silberielegde tijdens
de persconferentie uit, dat voor
geïnteresseerden lezingen zul-
len worden georganiseerd, bij-
belstudies worden gehouden en
bovendien diverse geschriften

met een geestelijke inhoud ver-
spreid worden.

DOOP
Prospero Silberie: "Wij zullenveel bidden en met nadruk voor

hen die ziek zijn. Wie in Jezus
Christus gelooft en gedoopt wil
worden, zal door ons gedoopt
worden". Overigens worden door
de nieuwe religieuze stichting
alle andere kerken en stichtin-
genmetdezelfdechristelijke ide-
ologie gerespecteerd, aldus Sil-
berie, die zegt dat dit bijvoor-
beeld ookgeldt voor de opAntriol
gevestigde organisatie As-
semblies of God. Het eerste be-
stuur van de nieuwe stichting
bestaat uit voorzitter Prospero
Silberieen zijnechtgenote alsse-
cretaresse terwijl Stanley Ba-
lentien optreedt als pen-
ningmeester.

VERKEERDE WEG
Volgens Silberie zyn er veel

jongeren op Bonaire die ge-
confronteerd worden met een of
anderprobleem. Invele gevallen
is dathet gebruik vanverdoven-
de middelen of andere zaken te-
gende wet. Deze jongerenverlie-

zen vaak het vertrouwen van
hunfamilie en dan ishet volgens
Silberie een goede gelegenheid
voor de stichting Dios ta Amor
om de helpende hand toe te ste-
ken ente trachten deafgedwaal-
de schapen weer op de juisteweg
tebrengen.

Prospero Silberiewerdafgelo-

pen zaterdag geïnstalleerd als
pastoor vanzijnorganisatie Igle-
sia ta Amor. Dat gebeurde in de
diningroom van Bonaire Beach
Hotel tijdens een ceremonie die
werd geleiddooreen pastoorvan
deIglesia HesuKristu E Kontes-
ta uit Curacao, Gilberto Bak-
huis.

Overval
WILLEMSTAD — De 43-jari-

ge LH. verklaarde tegenover de
politie dat hij gisteravond door
twee gemaskerdemannenophet
erfvanzijn woning aan dePeru-
weg, onder bedreiging van een
vuurwapen, gedwongen werd
om de sleutels van zijn auto afte
geven. De mannen haalden ver-
volgens een geldbedrag van 1100
guldenuitzijnwagenenverdwe-
nen in het donker. Derecherche
heeft dezaak inonderzoek.

VOLGENS GRONDWET
Het is nog niet duidelijk wan-

neer Zia de nieuweverkiezingen
wil doenplaatsvinden. Debeslis-

singvan depresident, diein 1977
door een staatsgreep aan de
macht kwam, is in overeenstem-
ming met de Pakistaanse
grondwet, zoals Zia zondag uit-
drukkelijk onderstreepte. Die
grondwet stelt evenwel ook, dat
binnen negentig dagen nieuwe
parlemente- verkiezingen moe-
ten plaatsvinden.

Een datum daarvoorweigerde
Zia maandag in zijn bijzondere
"toespraak tot de natie" te noe-
men. Ook maakte hij niet be-
kend, zoals wel beloofd, welke
ploeg hij als waarnemenderege-
ring wenst te installeren. Ook is
momenteel nog onzeker of de
verkiezingen op partijbasis zul-
len worden gehouden.

Bij SU-VS-top-conferentie
Reagans mensenrechten

interesse nietgewaardeerd
MOSKOU—Alsdepresi-

dent "de hem resterende
tijd goed benut, zullen wy
in staat zijn het verdrag
voor te bereiden". Zo stel-
de de Russische partijlei-
der Michail Gorbatsjov
vast in verband metde mo-
gelijkheid om dit jaarnog
te komen tot een START-
verdrag over de strate-
gischekernwapens.

Hetwas nietduidelijk of de
opmerking over het goed be-
nutten van detijd sloegop het
ontvangen van dissidenten
en dit soortactiviteiten welke
niet bepaald door de beugel
kunnen voor de Russische
gastheren. HetStart-verdrag
waarover Gorbatsjov het had
houdt in dater een halvering
komt van hetaantal langeaf-
stands- wapens.

AKKOORDEN BEREIKT
De irritaties over Reagans

aandacht voor de mensen-
rechten- toestand leek van-
daag wat te zijn geweken. Er
werden maandagtrouwens in
hetGroteKremlin- paleis ak-
koorden ondertekend. Dit ge-
beurde door deministers van
Buitenlandse zaken Edouard
Sjevardnadze en George
Shultz in aanwezigheid van
de partijleider en de presi-
dent. Daar was het akkoord
bij voor wederzijdse aanmel-
ding van raket- proeven bin-

nen de huidige lands- gren-
zen. Ook werd een overeen-
komst getekend over ge-
meenschappelijkecontroleop
onderaardse kernproeven en
over een culturele uitwisse-
ling in deperiode 1989tot 91.

De irritaties waren opge-
wekt doordat Reagan zoveel
en zo openlijk de aandacht
vestigde op de kwestie der
mensenrechten. Zo riep hij op
tot heropening van de "dui-
zendenkerken" in de SU. Hij
maakte zich ook sterk voor
vrijheidvan godsdienst in het
algemeen in Rusland. Alsof
ditalnieterggenoegwasvoor
de gastheren citeerde de
Amerikaanse president de
Russische Nobelprijswinnaar
voor deLiteratuur Aleksandr
Solzjenitsyn. De werken van
deze auteur mogen tot heden
toe nog niet openlijk worden
gelezen in Gorbatsjovs land.

SLECHTESMAAK
Dateenen ander de gasthe-

ren prikkelde bleek weluit de
opmerking van Georgi Arba-
tov dat deontmoetingvanRe-
agan met de Sovjet- dissiden-
ten getuigde van een"slechte
politieke smaak", Arbatoy is
de directeurvan het Sovjet-
instituut voor de VS. Tass
bromde verder nog datdeont-
moeting weinig bevorderlijk
is "voor hetverbeterenvan de
verstandhouding" tussen de
SU en deVS.

Nationalepowerliftkampioenschappen

WILLEMSTAD— Op Zondag
26 juniorganiseert deCuracaose
Powerlift Bond de nationale Po-
werlift kampioen- schappen. Zo-
wel voor junioren als senioren
(heren) bestaat de mogelijkheid
om zich voor deze kampi-
oenschappen op te geven. De ui-
terlijke inschrijfdatum is 20 ju-
ni. Inschrijving kan geschieden
bij MusleConstruction inCentro
Comercial Antias, kamer 14.
Menkan ookbellen metnummer
76030voor meer informatie.

President: harde maatregelen
tegen corruptie, voor economie
Afgezette premier Pakistan:
Zia treedt willekeurig op

KARACHI — Het onver-
wachte en eigenmachtige
optreden van Zia Ul-Haq, de
president van Pakistan die
zondag regering en parle-
mentontbond, heeft na aan-
vankelijke verwarring geleid
tot openlijkekritiek opzowel
de ontslagen regering als de
oppositie. Ookin deEngelsta-
lige Pakistaanse pers klon-
ken geluidendoor, diede han-
delwijze van depresident- ge-
neraal als "betekenisloos
maar gevaarlijk voor de de-
mocratie" bestempelden.

Mohammad Khan Junejo, die
doorZia nietvan tevorenvanzijn
ontslag op de hoogte is gesteld,
vocht maandagavond de beslis-
sing van de president aan. Hij
sprak van een "volstrekt wille-
keurige daad" en kondigde aan
bij de aanstaande verkiezingen
voor eerherstel tevechten. June-
jowastijdens depersconferentie
waarop hij zijn kritiek uitte om-
geven door bijna alle leden van
zijnvoormaligeregering.

HARDE MAATREGELEN
President Zia heeft maandag

harde maatregelen aangekon-
digd om een einde te maken aan
corruptie en om de economie te
vrijwaren van een bankroet. Zia
zei ook dat een nieuweregering
de Islam strenger zal toepassen.
De president zei in eentelevisie-
toespraak, datde mensen diehij
zijn eerste experiment met de-
mocratie had toevertrouwd het
afhadden laten weten. "Er ston-
denmijslechts twee wegen open:
een stillegetuige zijnofte hande-

len om aan deze situatieeen ein-
de temaken".

Hij zei echter, dat de huidige
situatienietvergelijkbaar ismet
diein 1977 toen hij premier Zul-
fikar Ali Bhutto afzette. "Er is
geen staat van beleg noch een
noodtoestand afgekondigd. De
grondwet is nietopgeschort. Ook
zijnpolitieke partijen nietverbo-
den". Zia zei "de Islamisering
van het land te zullen ver-
snellen".

LEGER INKARACHI
Zwaarbewapende Pakistaan-

se militairen zijn maandag Ka-rachi, de belangrijkste stad vanhet land, binnengetrokken. Dat
hebben verslaggevers ter plaat-
se geconstateerd. De plotselinge
actiekwam enkeleuren voordat
president Zia een belangrijke
openbare rede zal houden. De
soldaten hebben met name posi-
tie gekozen in het financiële
centrum van de zuidelijke stad
Karachi, een plaats met
minstens acht miljoeninwoners.
Ookbij scholen en andere oplei-
dings-institutenhebbenmilitai-
ren post gevat. Karachi is her-
haaldelijk het toneel geweest
van bloedige schermutselingen
tussen verschillende etnische
groeperingen.

Koersen Centrale Bank
■

NOTERINGENCEriTRALE BANK VAN DENEDERLANDSE AM-
TILLEN GELDIG OP DINSDAG 31 MEI 1988EN TOT NADER
ORDER:

USDOLLAR 1.77 1.78 1.80
CAN DOLLAR 1.415 1.435 1.455
PNDST6RUNG 3.22 3.275 3.335
N6DGLD 91.48 92.20 93.00
BOUVfIR — — —ZLU FRANCS 123.25 123.97 124.77
FR FRANCS 29.40 30.50 31.20
DUITS6MARK 102.60 103.32 104.12
SURGLD — 100.07 102.59
ITUR€ 1.07 1.37 1.43
AA 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 31 MEI
1988EN TOT NADER ORDER.

9.75% 08UGRTI€L€NING€NP€R 85/89 98.31
13 % OBUGATI€L€NING6NP€R 86/90 103.20
12 % OBUGATI€L€NING€NP€fl 88/92 101.90
10.5 % OBUGRTI€L€NING€NP€RI9BB 99.91
10.25 % OBUGATI€L€NING€N 1986PC-R 1990 98.04
HET EFFECTIEVE RENDEMENT OP ALLE OBLIGATIELENIN-
GEN BEDRAAGT 11.07%.
DEAANKOOPVAtfOBLIGATIELENINGENKAN GESCHIEDEN
BIJ HETLOKALE BANKWEZEN.

f —" ssap "~N

BPnco mDUSTRmi DC VEnEZUEin
*_É £f^ÈK maakt de wisselkoers bekend

van de BOLIVAR, geldig tot
WOENSDAG 10.30uur

r«hAANK?? P VERKOOPCash - Cheque
4.80 6.00

j

IblalnlkM orcobank n.v.
' J gevestigd te Curacao

Aandeelhouders en houdersvancertificatenaan toonderworden hierbij uitgenodigdtothetbijwonen
van de

JAARLIJKSEALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS
te I ioudenop27 juni 1988om 15.00 uur ten kantorevan devennootschap, Dr. Henri Fergusonstraat
10,Willemstad, Curagao (N.A.).
De agenda, de jaarrekening en het jaarverslag van de directie over 1987 liggen vanaf heden ter
inzage ten kantore van devennootschap en zijn voor hen die gerechtigd zijn devergadering bij te
wonen aldaarkosteloos verkrijgbaar alsmede bij dehoofdkantoren van deAmsterdam-Rotterdam
Bank N.V., Nederlandse Middenstandsbank n.v., Banque Paribas Nederland N.V., Nederlandse
Credietbank n.v., Bank der Bondsspaarbanken N.V. te Amsterdam en Coöperatieve Centrale
Ralffaisen-Boerenleenbank B.A. te Utrecht.
Aandeelhouders zijn bevoegd hetzij in persoon, hetzij bij schriftelijke gevolmachtigde, devergade-
ring bij te wonen mits de directieuiterlijk op 23 juni 1988 schriftelijk van hun voornemen devergade-
ring bij te wonen, ofwel van deverleende machtiging in kennis gesteld.
Houders vancertificatenaantoonder ofhun gevolmachtigden hebbentoegang totdevergadering op
vertoon van eenbewijs, datzij hun certificaatsbewijzen uiterlijkop 23juni 1988hebben gedeponeerd
bij de vennootschap of de hiervoor genoemde bankinstellingen. Van een eventueel verleende
machtiging moet de directieuiterlijk op 23 juni 1988 schriftelijk inkennis zijn gesteld.
Aandeelhouders en houders van certificaten aantoonder, die niet in de gelegenheidkunnen zijn omde hiervoorgenoemde AlgemeneVergaderingbij te wonen worden uitgenodigd tot hetbijwonenvan
een

INFORMATIEVE VERGADERING VANAANDEELHOUDERS
te houden op 16 juni 1988 om 15.00 uur in de Amsterdamzaal van het World Trade Center, Stra-
winkskylaan 1,Amsterdam.Aandeelhouders zijn bevoegd hetzij inpersoon, hetzij bij schriftelijk gevolmachtigde, devergaderingbij tewonen, mits dedirectieuiterlijk op 13juni1988schriftelijkvan hun voornemen devergadering bij
te wonen, ofwel van de verleende machtiging in kennis is gesteld. "HoudersvanCertificatenaan toonderofhungevolmachtigden hebben toegang tot devergadering op
vertoon van eenbewijs, datzij hun certificaatbewijzen uiterlijk op 13 juni1988 hebben gedeponeerd
bij de vennootschap of de hiervoor genoemde bankinstellingen. Van een eventueelverleende
machtiging moet de directie uiterlijk op 13 juni 1988schriftelijk in kennis zijn gesteld.
Willemstad, 30 mei 1988. De Raad van Commissarissen.

Oreo Bank N.V., Dr. H.Fergusonweg 10,Willemstad, Curacao N.A.,l^ Telefoon 0959 9972000,Telex 963374, Telefax 095999767-11

AMIGOE 9DINSDAG3IM€II9BB



10 AMIGOE

ZOEKERTJES
DINSDAGS EN VRIJDAGS

i flprjj-s^ tot 10woorden

F. 5,50 yg\
/ / 1F Elk woord meer \/§fy )

// Il\ UITSLUITEND uÉ~j
/h>. hT ACONTANT!

«BSSS^SSSSEESSSp^SSSSSSSSSiiESSaS

WONINGRUIL op Bonaire ge-
vraagd voor Ned. gezin, 3 weken
in juli Curagao tel.: 676079.

NET GOED OPPASSEND NL-
stel zoekt oppashuis van 20-7
t/m 10-8tel.: 72512.

WITTE LADA 1300 in zeer goe-
de staat C. van Vliet, Sabana
Grandi 23, tel.: 23351.

LADA 1600 ('81); surfplanken
klepper 5204 en 5307; koelkast;
hang/legkast; wandkast;
bankstel; kinderkamer; wasma-
chine (220V); stove (220V) etc.
tel.: 27632.

OPPASHUIS of ruim apparte-
ment voor gezinvan 4 personen
voor deperiode half juni-half ju-
li. T.C. van der Hey (leraar Cole-
gioArubano) tel.: 29003.

FmelmeSe
Custom
Mini-Blinds
" Slim 1" aluminum slats.
" Available in 72 designer colors.. " Proven Graber quality
" Precise control ot light and view.

" Decorative energy saver
" Versatile, practical, durable.

Tijdelijk
35%

| Korting |

Pas ontvangen

Linnen jurken
van Franse couture

van het merk

" POPOP "
Kom langs, het is de
moeite waard.

CARAWARAWEG 58

Wij wachten op U bij hetdiere-
nasiel.

Kom ons halen!

TWEEPERSOONSBED ’.175,-
-zonder matras; eetkamerset
’.550,-; GeneralElectric no frost
ijskast ’.1.250,-; hanglamp 2 é
’.35,-; hanglamp ’.175,-; zitka-
merset ’.450,-. Informatie: tel.:
673020.

TERREIN te Janthiel-oosttel.:
616784.

WEGENS VERTREK: inboedel
en Mazda 323 bouwjaar 1984.
Kaya Moises 22, Abrahamsz.

BOOT 21ft. cuddy met outboard
Suzuki 115 HP nieuw + trailer
i.z.g.st. Kaya David 11 Abra-
hamsz.

1 ORGEL6028mnd. oud’.700,-.
Kaya Dodo Palm 56, tel.: 77897.
KAS, DOSKAMBER, komedor,
kushina, sala, dosterras, vnba-
no. Inf. Gatu 27, tel.: 89303.

AUTO MAZDA323GT bouwjaar
'84, zeer goede staat. Voor in-
form. Dr. Hugenholtzweg 56A.
Vraagprijs ’.12.500,-.

WEGENS VERTREK: goudgele
tweezitbank met donskussens,
tafeltje, bijzetwagen, pla-

fondfan, kleuren TV, wasmachi-
ne 1 V_jroud, koelkast, 2in 1kin-
derstoel, surfplank en diverse
artikelen. Inf. na 6 uur, tel.:
614172.Zaterdag 4 junivan 10-2
uur. Carawaraweg 105.

1 WASMACHINE Automatic
Whirlpool ’.400,-; 1 video remo-
tecontrol’.500,-. Inf.tel.: 75738.

PICKUP DATSUN + num-
merplaat hejaar; aluminium-
boot 14Ft’ .950,-. BrakkeputAb-
aol3Atel.: 674486.
VOL. AUT. WASMACHINE
i.z.g.st. ’.275,-; G.E. kl.-tv 2 jaar
oud’.350,-; 2+3zitsbank’.350,-
-en ’.450,-; witte houten kin-
derstoel ’.75,-; kinderzitje ’.40,-
-; buggy ’.50,-; badstandaard
’.10,-; eetkamerset, rietenstoe-
len ’.575,-; grote varens ’.15,-;
antenne + mast 2 jaar oud
’.150,-etc, tel.: 675761.

INBOEDEL: o.a. ijskast ’.550,-;
twee persoonsbed ’.150,-; 1 por-
table radio ’.75,-; 1 tv ’.450,-.
Kaya Gomez 4 Tera Cora tel.:
648703.

ORCA kajuitzeiljacht 27 voet
met eigen ligplaats en steiger,
twee set zeilen en 8 pk Yamaha
hulpmotor. Vraagprijs:
NAf.11.500,-, tel.: 671203/
76763.
WIT TWEEPERSOONSBED
plus ombouw plus orthopedische
matras, afm. 160x210 cm; 4
deursklerenkast kleuren wit en
blauw. Inl. tel.: 87004 tussen
12.00 en 14.00 en na 19.00 urn-
's avonds.

RUIM WOONHUIS Caracas-
baaiweg (t.o. Zuurzak) ook zeer
geschikt voor kantoor, ruime
parkeer- gelegenheid tel.:
77252.

PER 8 JULI: ongemeubileerd
huis in Schelpwijk, 4 slaapka-
mers, 2badkamers en overdekte
porch. Huurp. ’.750,-/maand,
tel.: 79995.

LUXE VACANTIE Bungalows
(fully equipped) 1 juni - 16 juli
(minimaal 14dagen)tel.: 615636
(na 18.00 uur).

ARTS ZOEKT Appartement in
goede buurtofwel gemeubileerd
huis tel.: 671137 na 18.00uur.

JGEVRAAGD voor 3 dagen in de
week hulp in de huishouding
voorbejaardechtpaar, omgeving
Vredenberg, tel.: 673947.

f Penha's Men's Boutique 1
l heeft net ontvangen een
f mooie collectie <***^V \» ?[ GÜAYABERA'S

C ) Punda 1SPENHV Caribbean Hotel \
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H. ■_ -'4V _tt '*_H _B^j»^z_B_a_M_B

HTW Ir B tor_H7 nt r^H _^_H_H_^_r^H ■ -^ _H i^_L_T _t—. r ,^_r^^TH

E3ffiTsirflTTnlWf^

"~" GEVRAAGD
SERIEUZE DAME

als assistentecheffin
voor 2 hele dagenper week in dames-modezaak.Zonder ervaring onnodig te solli-
citeren. Leeftijd tussen 40 - 50 jaar.Sollicitatiegesprek uitsluitendwoensdagl juni
tussen 9en 11 uur. _k^k

Boutique fy^ JTCaracasbaaiweg ' £/*^' __/■ ■

Antillean Paper & Plastic Co. N.V.
Wij hebben plaats voor

2 M.T.S.-ERS ELECTRO I
met ervaring

Geïnteresseerden kunnen persoonlijk langskomen in
de ochtenduren opons kantoor op het Industrieterrein
Brievengat. j^*

rSALE bij: Éonüprte)
Jan Noorduynweg ’ 12 J

|^J SINGER
Sta. Rosaweg 68

ff%l| CD Siberië 5a Tera Cora
mihó kalidat, na mihó preis!

Per 1 junikunnen ook
S.V.B. PATIËNTEN

zich laten inschrijven bij

Dr. B.F. WORMGOOR
(huisarts)

Jan Noorduynweg
achter Botica Groot Piscadera

naast het ThoraxCenter
Tel.: 86553 en 86596.

ÉCasa
Cohen

# in het hartje van Saliha

20%tot 40%
, KORTING

op badhanddoeken, laken-sets, ta-
felkleden, keukendoeken en bedde-
spreien.

Offerte is geldig tot zaterdag 4 juni,zolang de
voorraad strekt. Profiteer nu!

1 TE KOOP AANGEBODEN:
I —Zwaarverchroomde kledingrekken (demontabel, te monteren inel- f
I ke gewenste samenstelling) I
I — 4kasten met2 laden(geheel formica) afin. 152x76x49 I
1 — 2kasten met elk4 laden(geheel formica) afin. 152x76x76 I
4 —Diverse bureau's (metaal) en overigekantoorinventaris. I
I Voor informatie bellen:Tel. 613222/613003. I

OPEN OPEN OPEN
INTERPHOTO - BLOEMPOT

in Bloempot Shopping Center

JÊÉk Uw Foto totaalzaak voor
j? fiip^ï "" Ontwikkelen en afdrukken van

"^SfH^ rZ&^jjjJÊmk Uw fotorolletjes
Sffifw\^pSMwr ; — Pasfoto's & Studio-foto's— Uitgebreid assortiment in foto

Mm 'opening
l M2ÏÏÏ f SPECIAL
L 1_ I Gratis ontwikkelenvan Uwfoto rolletje.
Tot ziens in

"INTERPHOTO BLOEMPOT"

jm^ Ontvangen """ —Il Nieuwe lending B.H.'s
" __^l van debekende merken

iltots, en
En bovendien hebben wij een hoekje met

GEKLEDE JURKEN
bij contante betaling met

30% KORTING
tevens Haynessokken- silkreflections met des-
sins.

50%KORTING
Kom langs, wij verwachtenU!
CARAWARAWEG 58 I

I^USVPBC I
MACHINES &i: T8? SERVICES N,V,

USED EQUIPMENT FOR SALE

PETTIBONE model PM3O hydraulic crane 15 ton.

PETTIBONE roughterrain lift-truck 4 ton.

CLARK lift-truck 3 ton.

LINCOLN dieselwelders4ooAMP.

HIAB truckcrane 3 V_ton (new).

Bombardiersweg, Amerikanenkamp.
Telephone: 73233 - 73126 - 73037.

//fj n nJi
Het is droog, maar wiltU toch water, bel dan

1 AWASEKUN.V.
voor

Dl DEEPWELLPOMPEN, Tel.: 371421 of 648321 (Nijco N.V. te Tera Cora)

Stroomonderbreking
Veel werkzaamheden kunnen wij voor U uitvoe-
ren zonder U te storen, doch ditmaal moeten wij
de stroomvoorziening onderbreken op:
* Woensdag 1 juni1988

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

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

Ss§KODELA_s_i< Every week Sailing to

BONAIRE
Please contact:

AT** Caribbean Cargo Services N.V.
tel.: 672588/671566 fax.: 674366

Het Curacaosch Museum
nodigt U uit de opening bij tewonen

van de expositie
foto's en keramiek

van
ELLEN SPI JKSTRA

op zaterdag 11 juni 1988
om 8.30 n.m.

Het openingswoord zal gehoudenworden
door Dhr. Rudy Dovale.

De expositie is te bezichtigen
x tot en met zondag 3 juli.

Br*&Kpr U bent van harte welkom!

HetCuracaosch Museum
Van Leeuwenhoekstraat
Mundo Nobo

llWaßlJfc KASTAN AGENCIES
Onze container moderne

METALEN TUINHUISJES
is weer aangekomen.
Vele modellen en maten uit voorraad leverbaar.

TELEFOON

77777
Dr. Evertszweg 1 (Cas Cora)

tew»»*-
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