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AMIGOE
Nieuws in vogelvlucht

COLOMBO — De pogingen van
het Indische leger op Sri Lanka ter
verovering van een Tamil- bolwerk
"n het uiterste noorden eist een
steeds hogere tol. Het maandag be-
gonnen offensiefkostte zeker 40 do-
den (30 Tamils) en 64 gewonden(25
Indiërs). Men probeert een kamp in
handen te krijgen van de Tamil Tij-
gers.

*****PRETORIA — Bij het ontploffen
van 2 bommen tijdens het lunchuur
in een drukke straat in Pretoria
raakten 4 damesgewond. De lebom
ontplofte in een auto bij een politie-
post. Bij de 2e explosie vielen de ge-
Wonden en ontstonder paniek. In de
Kaap- provincie werden 2blanke po-
litie- mannen ter dood veroordeeld
wegens de moord op een 18- jarige
zwarte stuurman. Eerder waren 2
andere agenten tot de dood veroor-
deeld wegens de moord op 2 drugs-
handelaars.

*****WASHINGTON — Het laatste
obstakelvoorde goedkeuringvan het
INF- akkoord door de VS- senaat is
opgeruimd. Met 72 tegen 27 stem-
men besloot men een bepaling in de
goedkeurings-resolutie op te nemen
die het toekomstigeregeringen ver-
biedt een nieuweuitlegaan het ver-
drag te geven zonder instemming
van de senaat. Vandaag wordt de
goegkeuringverwacht.

BAYRÜT— Op het gevolgvan de
SyrischegeneraalKanaan hoofd van
deSyrische inlichtingen-dienst, isin
zuid Bayrut een aanslag gepleegd
waarbijeen paarlijfwachten lichtge-
Wond raakten. Dit gebeurde nadat
hij de geestelijke leidervan de Hez-
bollah (pro Iran) had geïnformeerd
over het binnentrekken van zuid
Bayrut door de Syriers.

*****
TUNIS—Tunesië en Etiopie heb-

ben besloten na een breukvan meer
dan 10 jaardediplomatieke relaties
te herstellen.Er is overlegvoorafge-
gaan tussen president Ben Ali van
Tunesiëen hetstaatshoofd van Etio-
pieMengistu.

*****ATHENE — De Grieks- Turkse
commissie voor politieke kwesties
heeft donderdagin Athene de eerste
concreteresultaten wetente boeken.
Men werd het eens over een aantal
maatregelen die het onderlingever-
trouwenmoetenversterken. Het toe-
ristisch verkeer bv tussen beide lan-
den mag geen hinder ondervinden
van militaire oefeningen in de Ae-
geische zee.

HELSINKI — Binnenlandse ver-
plichtingen van SU- leider Gor-
batsjov verhinderen dat hij en Rea-
gan elkaar 5 keer ontmoeten; ditge-
beurt slechts 4 keer. Men zal naar
verwachting elkaar in totaal 6 uur
spreken. Het Witte Huis zei dat dit
soort wijzigingen gewoonzijn. Mos-
kou is er niet gelukkigmee datRea-
gan ook dissidentenwilontmoeten.

*****DUBAY — Een in Malta geregi-
streerde olietanker is vrijdag door
Iraanse bootjesinbrand geschotenin
deStraatvan Hormuz.Hetwas de2e
Iraanseraket- aanvalbinnen24uur.. FRANKFURT — Voor de 2ekeer
is er tusseneen groepblankeZuidaf-
rikanen en leden van het verboden
African National Congress (ANC)
overleg, in Frankfurt. De blanke de-legatie bestaat uitpolitici, journalis-
ten en academici; delegatie- leider is
Malan, diebegin87 uitdeNasionale
Partij van president Botha stapte.
Het iseen onderdeelvaneen voortdu-
rend proces van vertrouwelijke ge-
sprekken. BondskanselierKohl zei
tegenover eenZA- kerkelijke delega-
tie metoa Tutu, datBonn de houding
van Pretoria veroordeelt om het
vreedzameverzet tegen deapartheid
demond te snoeren.

*****
ADDIS ABEBA — President Ha-bre van Tchadheeft voorzichtigposi-

tiefgereageerd ophetvoorstel van de
Libische leiderAl- Gaddafi om dere-laties te normaliseren. Een nieuwe
bladzijde, noemde Habre het voor-
stel.Parijs toonde zichblij met deze
ontwikkelingenrond Tchad.

*****AMSTERDAM — De dollar steeg
donderdag fractioneel: de slotkoers
in Amsterdam was 1.9110 gulden te-
gen 1,9085 woensdag middag. Van-
morgen ging hij iets omhoog toteen
middenkoers van 1,9125 gld. Het
nieuws datde VS- economie met 3,9
% op jaar-basis was gegroeidhadeen
marginaal effect. In Wall Street
steeg de Dow Jones index ook iets:
met 5,39punten naar 1.966,76.

*****DEN HAAG—Deonderhandelin-
gen over detoetredingvan Spanjeen
Portugal tot de Westeuropese Unie
(WEU) zijndonderdaginDe Haagof-
ficieel begonnen. Men sprak oa overde te volgenprocedures.

*****

Onder-voorzitterparlement vrij uit

Bij deviezensmokkel in
Suriname SLM-Mungra fout
PARAMARIBO — De on-

der- voorzitter van het Suri-
naamse parlement OtmarRo-
gers heeft zich niet aan een
strafbaar feit schuldig ge-
maakt toen hij een groot be-
drag aan vreemd geld mee
naar hetbuitenland nam. Ge-
bleken is dat hij daarvoor
toestemminghad. Zoblijktbij
de Surinaamse justitie.

Rogers was een van dë drie
vooraanstaande Surinaamse
functionarissen die op het vlieg-
veld Zanderij door de Militaire
Politie werd aangehouden en
verbaliseerd wegens het smok-
kelen van vreemde valuta. De
justitieonderneemt echter geen
verdere gerechtelijke stappen
tegen hem,zo werd donderdagin
justitiëlekringen in Paramaribo
vernomen: Hij beschikte name-
lijk over een vergunning voor
uitvoervan vreemd geld.EG-hulp bepleit

AMSTERDAM — De hulp
van de Europese Ge-
meenschap aan Suriname
moet mede gebruikt worden
om indiaanse volkeren van
oost Suriname dekans te bie-
den om terug te keren naar
hun dorpen en een nieuwbe-
staan opte bouwen.

Dit idee is bepleit door Bram
van derLek van hetGroen- Prog-
ressief akkoord in het Europese
parlement. Hij heeft daarover
vragen gesteld aan deEuropese
commissie.Hetmilitaireconflict
tussen de Surinaamseregering
en de groep-Brunswijk heeft er-
toe geleid dat Oostsurinaamse
indianen zijn verdreven uit hun
dorpen. Een deel van hen woont
thans in Paramaribo en een an-
derdeelinFransGuyana. Ook de
in 1987 opgetreden regerings-
wisseling in Suriname heeft
geenverandering inhunsituatie
gebracht.

Daarom vraagt de Neder-
landse Euro- parlementariër
aan deEuropese commissieofzij
initiatieven wil nemen zodat de-
ze indianen alsnog in staat wor-
den gesteld om terug te keren
naar hun dorpen en een nieuw
bestaan op te bouwen.

ZES JAARGEVANG
Het dagbladDe West was met

hetbericht over deze geld- smok-
kel gekomen. Gemeld werd dat
het trio voor negentig mille aan
Nederlands geld envoor twintig-
duizend dollar aan Amerikaans
geldbij zich had toen men op het
punt stond naar Schiphol te ver-
trekken. De drie verbaliseerde
functionarissen mochten hun
reis vervolgen. De mede- reizi-
gersvan Rogers zouden SLM- di-
recteur Atta Mangra en Dilep
Sardjoe, de penningmeester van
deregerings- partij VHP,zijnge-
weest. Laatstgenoemde ontkent
echter verbaliseerd te zijn.

Volgens zegslieden in Surina-
mezal dezaaktegen de directeur
van de Surinaamse luchtvaart-
maatschappij Mungra worden
voortgezet. Over Sardjoe zijn
geen bijzonderheden botend ge-
maakt. De deviezen-bepalingen
van Suriname verbieden het
burgers om met meer dan 525
Surinaamse gulden aan vreemd
geld het land te verlaten, tenzij
men daarvoor een vergunning
heeft verkregen. Op overtreding
van de deviezen-regels staateen
maximumstraf van zes jaar ge-
vangenis.

Voorstel voorSU-partijconferentie:

Ambtstermijn beperken
tot maximaal tien jaar

MOSKOU—De leidingvan deCommunistischepartijvan de
Sovjetunie overweegt voor te stellen, datpartij- enregerings-
functionarissen voortaan voor nog maar twee termijnen
achter elkaar gekozenkunnen worden. Een termijn duurtvijf
jaar.Dit heeft hetpersbureau Tass donderdag gemeld.

Het voorstelkomt in juniinbespreking op dedantehouden partij-
conferentie. Het centraal comitéheeft er eerder deze week zijn goed-
keuring aangehecht. Deze weekheeft de OppersteSovjet gedurende
drie dagenvergaderd. Het wasvoorheteerst sindshetaantredenvan
Gorbatsjov in 1985 dat de zitting van het parlement langer duurde
dan twee dagen.

MEER ARMSLAG
Met algemene stemmen nam het parlement van de Sovjetunie

dat maar enkele malen per jaarvergadert en dan maar eenklein
aantal dagen — een wet aan die de economische coöperaties meer
armslag geeft. Met ingangvan 1 julihebben die dezelfderechten als
staatsbedrijven. Zokunnen ze dan zelfstandig handel ophet buiten-
landbedrijven en samen metbuitenlandse firma's gezamenlijke be-
drijven oprichten. Ookbevat de wet een bepaling tegen "onwettig
ingrijpen van de autoriteiten" jegens de coöperaties.

De beperkte zittingsduurvan gekozen staats-en overheids- functi-
onarissengaat geldenvoor allebestuurders van districts-niveau tot
het allerhoogsteniveau. Hierdoorzoubijvoorbeeld de ambtstermijn
van Gorbatsjov (57), die in maart 1985 secretaris- generaal van het
Centraal- comitéwerd; in 1990eindigen. Daarnakan hijvoor vijfjaar
herkozen worden, maar devoorstellen van departijleiding bevatten
eenkleine ontsnappings- clausule: als drie-kwart van het comité in
kwestie akkoord gaat met een derdetermijn,kan dat.

SYRIE EN IRAN BEREIKEN AKKOORD
Bloedige strijdHezbollah en AMAL moet ten einde komen

Troepen trekken zuid Bayrut binnen
BAYRUT—Honderden SyrischeenLibanesetroepen

zijn vrijdag het zuiden vanBayrut binnengetrokkenom
een einde te maken aan de strijd tussen rivaliserende
Shi'itische milities. Volgens ooggetuigen marcheerden
zon800 soldaten, diebij dezevenduizendmansterkeSy-
rische veiligheidsmacht enLibanese politie horen, van-
uithetnoorden enhet westen dezuidelijkebuitenwijken
van Bayrut binnen. Zij zijn gewapend met granatenen
zware automatische geweren. Het zenden van de troe-
pen komt daags nadat Syrië en Iran heterovereens zijn
geworden dat er een eindemoetkomen aan debloedige
machtsstrijd van de laatste drie weken tussen de pro-
Iraanse Hezbollah en de pro-Syrische Amal-militie.

De Syrische luitenant Amir
Talleh, de veiligheids- functio-
naris Ahmad Baalbaki van
Amal en deveiligheids- chefAb-
del Hadi Hamadi van Hezbollah
]r.^AAr,T> Aa trnpnpntocht naar

Zuid-Bayrut. De militairen heb-
ben zich op tien stellingen in de
buitenwijken opgesteld. Bij de
gevechten tussen Amal- en Hez-
bollah- strijders zijn de afgelo-
penweken meer dan425 mensen

omgekomen. Syrië wilde de troe-
penzending met Iran overleggen
om Teheran niet voor het hoofdte stoten enom tevoorkomen datde strijdtussen Amal en Hezbol-lah nog erger wordt. Hezbollahheeft bijnanegentig van dezuid-elijke buitenwijken van Bayrut
in handen.

SLOPPENWIJKEN
InDamascus bevestigdede Sy-

rische minister van Voor-lichting, Mohammad Salman,dat de Syrische troepen vrijdag
de zuidelijke buitenwijken van
Bayrut zouden binnentrekken
om de orde te herstellen. Hetveertig vierkante km grote ge-bied, voornamelijk sloppenwij-
ken, is deafgelopen wekenbijnageheel door de pro-Iraanse Hez-
bollah (partij van God) veroverd
op de Amal-militie. Een groot
deel van de naar schatting zes-
honderdduizend inwoners is de
zuidelijke buitenwijken van
Bayrut ontvlucht. Er heerst ge-
brek aan voedsel, water en
elektriciteit.

"Vanaf vandaag beginnen de
Syrische Arabische troepen en
Libanese binnenlandse veilig-
heids- troepen zich te legeren in
de buitenwijken om de ge-
vechten te stoppen en het
komplot te beëindigen", ver-
klaarde Amal- leider minister
Berri. De Iraanse onderminister
van Buitenlandse zal* en, Hos-
sein Sheikholes-iam, L-evestigde
in Bayrut dat er een Syrisch/
Iraans akkoord was. "De pogin-
gen die met onze Syrische broe-derszijn ondernomen om het ak-
koord tussen de presidenten Ha-
fez El-Assad (Syrie).en Ali Kha-
menei (Iran) uit te voeren, zijn
geslaagd". "Dit akkoord werd
uitgevoerd", aldus de Iraanse
functionaris.

Een week nadat de gevechten
waren uitgebroken omsingelden
Syrische troepen gewapend met

tanks, raket- lanceerders, mor-
tieren en zware artillerie het ge-
bied. Damascus deelde mee van
plan te zijn tussenbeide te ko-
men. Maarhet aarzeldedaarnog
mee om niet zijn betrekkingen
met Iran, dat het als enige Ara-
bische land steunt in de Golfoor-
log, op het spel te zetten. Ook het
lot van derond zestien Westerse
gijzelaars in Libanon, die door
firo-Iraanse groepen vermoede-
ijk worden vastgehouden in de

zuidelijke buitenwijken, speelde
voor Damascus eenrol.

VEILIGHEIDSPLAN
Het akkoord voorziet erin dat

alle strijders van beide milities
zich zouden terugtrekken uit de
straten van dezuidelijkebuiten-
wijken van Bayrut en hun wa-
pens neerleggen. Dit verluidt in
Amal-bronnen. "Hetzou een uit-
breiding zijnvan het veiligheid-
splan voor (west-)Bayrut dat Sy-
rië vorig jaar oplegde", zei een
Amal-functionaris.

In februari 1987 werden ze-
venduizend Syrische militairen

in het Islamitische west-Bayrut
gelegerd om een eind te maken
aan de anarchie van de diverse
milities. De troepen bleven
echter buiten dezuidelijke voor-
stedenvan Bayrut.

Hetakkoordkwam nadatin de
nacht van woensdag op donder-
dag nog zwaar was gevochten
tussen strijders van de Hezbol-
lah en leden van de Amal, die
hun laatste bolwerk, het district
Shiyah, verdedigen. Volgens de
politie kwamen zeker vijf men-
sen om het leven.

VERZOEK
De fungerend Libanese pre-

mier, Selim Hoss vroeg
woensdag in Damascus aan de
Syrische vice- president Khad-
dam de Syrische troepen het
sloppengebied in te sturen. Dit
werd vernomen in politieke
kringen in Bayrut. Syrië wilde
een akkoord met Iran om zware
verliezen te voorkomen als zijn
troepen de buitenwijken op de
Hezbollah zouden moeten ver-
overen.

Junglecommando, weer in actie, stelt ultimatum:

Regering Suriname: leger
in staat van paraatheid

PARAMARIBO —De rege-
ring van Suriname heeft het
Nationaal leger donderdag
instructies gegeven om de
"rechtsorde, vrede en veilig-
heid van land en volk" te be-
schermen.Ditheeftpresident
Ramsewak Shankar donder-
dag op een pers- conferentie
in Paramaribo meegedeeld.

De instructies vloeien voort
uit een ultimatum dat Ronnie
Brunswijk, leider van het

■
Junglecommando, woensdag
aan deregering heeft gestelden
dat maandag verstrijkt. Shan-
kar liet een cassetteband horen,
die hij via vrijgelaten werkne-
mers van de palmolie- plantage
Pattamacca van Brunswijk
heeft ontvangen. Het Jungle-
commando eistdat de landbouw-
onderneming dertig mensen in-
zet om het bedrijf te runnen en
wil daarbij de werkzaamheden
op het veld latenverrichten door

manschappen van Brunswijk.
"Als U akkoord gaat, kunnen

wij verder zaken doen. Als U er
geen gehoor aan geeft, kunt U
het Pattamacca- gebied verge-
ten. Wij zullen dan alles vernie-
tigen", aldus Brunswijk. Deze
boodschap baart deregering ern-
stige zorgen, zo zei president
Shankar.Zij isdaaromingegaan
op het verzoek om instructies,
gedaan doorhetNationaal leger.

President Shankar riep het
Junglecommando op"zichteont-
houden vanelke actiediedenati-
onale veiligheid, orde en rust in
gevaar kan brengen". Voordat
het ultimatum verstrijkt zal de
regering "alsnog proberen het
conflict op te lossen langs deweg
van de dialoog".

Afscheid van de ’Snip’

WILLEMSTAD — Tijdens
een korte plechtigheid bij de
technische dienst van de
ALM, waar de "Snip" enkele
jarenonderdak heeft gehad,
werd woensdag op symbo-
lischewijzeafscheidgenomenvan^itlegendarischevlieg-
tuigß
pup 10 december 1934 ver-
trok de Fokker F XVIII PH-
AIS Snip, speciaal uitgerust
metextrabrandstoftanks van
Schiphol. De bemanning be-
stond uit gezagvoerder J.J.
Hondong, co-pilot J.J. van
Balkom, boordwerktuig-
kundige L.D. Stolk en radiotelegrafist S. van der Molen.
ViaMarseille, Alicante, Casa
Blanca, Porto Priata, Para-
maribo en Caracas bereikten
zij op 22 december Curasao.De reisduur was 8 dagen, de
vliegtijd 54 uur 27 minuten,
de gevlogen afstand
10490km.

Van het vliegtuig is voor-
namelijk decockpit en de mo-
tor bewaard gebleven. Dit ge-
deelte van deSnip wordt door
deKLM technische dienst op
Schiphol kosteloos in eigen
beheer zo getrouw mogelijk
gerestaureerd. De Fokker
vliegtuigfabrieken deAntho-
ny Fokkerschool in Den Haag
gevenwaar mogelijk ennodig
advies.

Op dit moment is de oude
cockpit, die jarenin de tuin
van het Curagaosch Museum
heeft gestaan door weer en
wind in slechte conditie ge-
raakt. Na derestauratie, die
± 5.000 manuren zal kosten,
komt de Snip terug naar Cu-
rasao enkrijgt daneen specia-
le plaats in het Curagaosch
Museum.

Het bestuur van het Cura-
gaosch Museum heeft inge-
stemd met de plan van de

KLM voor derestauratie van
deCockpit ene.e.a. is danook
contractueel vastgelegd. De
restauratie zal ongeveer drie
jaarin beslag nemen..

De overblijfselen van de
Snip hebben een historische
waarde voor Curagao. De
KLM vloog met de Snip voor
het eerst over deAtlantische
Oceaan richting Curagao. Op
dezewijzewerden debeideko-
ninkrijks- delen via de lucht
met elkaar verbonden. Voor
vele van debewoners van Cu-
ragao ligt nog vers in het ge-
heugen dat op 22 december
1934 de Snip landde.

Tegenwoordig wordt de af-
stand van ± 10.000km door
de KLM dagelijks afgelegd
met de moderne DC-10 en B
747 vliegtuigen in nog geen
10 uurvliegtijd.

De Snip zal dinsdag door
Nedlloyd kosteloos naar Ne-
derland worden vervoerd.

Nos dushi ,
nos sushi
Kòrsou

WILLEMSTAD — "Het
leef- en werkklimaat op
Curasao wordt met dedag
ongezonder, doorhetgrote
gebrek aan milieube-
wustzijn in alle lagen van
debevolkingen doordeon-
machtvan de bevoegde in-
stanties om daadkrachtig
en effectiefhiertegen op te
treden. Hoe langer ge-
wacht wordt met te nemen
maatregelen, des te moei-
lijker het wordt om te ga-
randeren dat het ook voor
toekomstige generaties
prettigwonen en werken is
opCurasao".

Aldus het comité Ban
Changa Porko in zijn voor-
lopig verslag over de on-
langs gehouden cam-
pagne.

Voor meer nieuws over
"Nos dushi, sushiKörsou"
oppag. 3.

GEEN TERUGTREKKING
De president heeft het comité

Christelijke kerken (CCX) ge-
vraagd met zijn bemiddelings-
pogingen verder te gaan. Ook is
de mensenrechten- activist
Stanley Rensch uit Paramaribo
vertrokken, in een poging met
Brunswijk contact te maken.
Shankar liet er donderdag geen
twijfel overbestaan dat "alser in
het belang van het land een ge-
vecht moet komen", dit zal ge-
beuren. "Wij zullen ons niet te-
rugtrekken als er op ons gescho-
ten wordt".

President Shankar heef.
woensdag de nationale as-
semblee op de hoogte gebracht.
In kringen van de volks- verte-
genwoordiging is vernomen dat
Shankar ook gezegd heeft dat
Pattamacca en de bauxietstad
Moengo omsingeld zijn door re-
bellen van Brunswijk. De Suri-
naamsepresident zeiverderover
aanwijzingen te beschikken dat
het Junglecommando "zeer
goed" bewapend is.

Volgens dezelfde bronnen
heeft Brunswijk laten weten dat
hijrechtstreeks met deregering
wil onderhandelen en geen con-
tact meerwil methet CCX. Don-
derdag-ochtend hebben strijders
van het Junglecommando een
overval gepleegd op het complex
van de landbouw- onderneming
Victoria. Zij namenbrandstofen
levensmiddelen in beslag.

Aanslag op woning
premier Nieuwzeeland
AUCKLAND - Een

brandbom is gegooid naar de
woning van de Nieuwzee-
landse premier David Lange.
Er werd weinig schade aan-
gericht.

Toen de aanslag werd ge-
pleegd bevond depremier zich in
hetparlement in Wellington.

HULP BIJ "\HEREXAMEN
SCHEIKUNDE

MAVO-HAVO-VWO
\ Tel.: 73965 |



MENSEN

Deze week mochtROBERT DA-
VELAAR JR. uit handen van
prof dr Saleh, zijn artsenbul in
ontvangst nemen. Davelaar stu-
deerde aan deRK Universiteit
Nijmegen en deed via deRijksu-
niversiteit Groningen zijn co-
schappen op Curagao. De jonge
arts (24 jaar) is zoon van Robert
en JacinthaDavelaar- Ranis wo-
nende te JanZoutvat 33.
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Kroonprins Willem Alexander
heeft een BOETE van 300 gul-
den gekregen voor het ongeluk
waarbij hijvorige week zaterdag
met zijn auto in een Leidse
gracht kwam. De rijks- voor-
lichtings- dienst maakte giste-

ren bekend dat de prins 'een
schikking isaangeboden wegens
overtreding van artikel 25 van
de wegenverkeers- wet.' Dat
houdt in dathij de verkeersvei-
ligheidin gevaargebrachtheeft.
De prins zal de 300 gulden beta-
len, aldus de RVD- woordvoer-
der. Aan de wagen van de
kroonprins zijn geen technische
mankementen geconstateerd, zo
is uit ondezoek gebleken.

Een MYSTERIEUZE ziekte
heeft bijna alle vissen in dewes-
telijkekustwateren van Zweden
gedood, zo hebben wetenschap-
pers deze Weekbekend gemaakt.
Volgens bioloog Odd Lindall zijn
sinds vorige week al duizenden
vissen gestorven. Duikers
constateerden dat grote delen
van de zeebodem verstoken zijn
van alle dierlijk leven en dat er
sprake is van forse algengroei
waardoor het water vuil en troe-
bel is. "Het probleem is dat wij
nietwetenwat deoorzaak van de
algengroei is", aldus Lindal,
"maar wij zijn er vrij zeker van
datkunstmest afkomstig van de
akkers ertoeheeft bijgedragen."
Andere biologen zeiden dat
kustwateren overeen lengtevan
200 kilometer, van Gothenburg
tot aan de Noorse grens bij
Stromstad,waren aangetast. Zij
verwachten dat de algen zich,
doorstroming, laterdeze weekin
derichting van de Noorse kust
zullenbewegen.

Een wegens diefstal vastzitten-
de gedetineerdeuithet huis van
bewaring in Maastricht heeft
woensdagmiddag kans gezien
om nabezoek aan een arts in het
Academisch Ziekenhuis er
VANDOOR te gaan. De man
moest vanwege een letsel aan
een enkel behandeld worden en
liepopkrukken. Ditheeft deper-
sofficiervan justitiemr J. Nab-
ben, meegedeeld. Toeneen van
debewakers gingtelefonerenom

vervoer te regelen, gooide de ge-
detineerde plotseling de kruk-
ken weg en ginger vandoor. Vol-
gens mr Nabben hebben detwee
bewakers wellicht in de veron-
derstellingverkeerd dat een ar-
restant opkrukken zich onmoge-
lijk snel uitdevoeten zou maken.

BENAZIR BHUTTO, leidster
van de grootste Pakistaanse op-
positie- partij (PPP), is in ver-
wachting. Dat hebben familiele-
den dezeweekmeegedeeld. Haar
kind zaleind dit jaarofbegin vol-
gend jaarter wereldkunnen ko-
men. BenazirBhutto, de34-jari-
ge dochtervan de geëxecuteerde
president Zulfiqar Ali Bhutto,
trad december vorig jaar in het
huwelijk. Sinds die tijd circule-
ren in Pakistan regelmatig ge-
ruchten, volgens welke de oppo-
sitie-leidstervan plan zouzijn de
actieve politiek vaarwel te zeg-
gen. Benazir Bhutto heeft dit
steeds tegengesproken. Haar
partij, dePakistaanse Volkspar-
tij, boet steeds meer aan invloed
in.

Minister Van Dijk (binnen-
landse zaken en coördinator
MINDERHEDEN- BELEID)
moet zich in de Tweede Kamer
verantwoorden over zijnpublie-
kelijke uitspraken inzake on-
macht het probleem van de min-
derheden in ons land nog deze
kabinetsperiode tot een oplos-
sing tebrengen. HetPVDA- ka-
merlid Buurmeijer heeft deze
weekverzochtom een interpella-
tievan debewindsman naaraan-
leiding van diens uitlatingen in
eeh krant. Van Dijk zegt in dat
vraaggesprek inzake minderhe-
den- beleid onder meer: "Hier
hebben wij een probleem bij de

kop dat wij niet kunnen oplos-
sen. De werkeloosheid onder de
minderheden is groot. De oorza-
ken liggen vaak dieper dan wij
denken. Meer geld beschikbaar
stellen vergemakkelijkt dezaak
misschien, maareen echteoplos-
sing is er niet. Het is ronduit
angstwekkend en ik zie ook niet
goed hoe wij het moeten aan-
pakken."

RIK VAN DER VAART is in
New Jersey, summa cum laude
geslaagd voor het 'science in in-
dustrial engineering' examen,
Bachelor degree. Hij studeerde
aan deFairleigh Dickinson Uni-
versity en was voordien leerling
van Colegio Arubano.

BIOSCOPEN
GOLDEN DRIVE-IN
21.00 uur Action Jackson (’.5,- p.p.);
24.00 uur Taboe een verboden liefde
(18 jr., ’.5,-p.p.).

*** * »
TELECURAÇAO

VRIJDAG: 16.00Ora pa mucha; 18.00
Man drechi di Dios; 18.15 Ajedres na
plakachikikuOmalioMerien; 18.30 Mira
i Skucha; 18.45 Informe deportivo kv
Hector Rosario; 19.00Tempo pa Dios;
19.05Kachu kv Gibi Bacilio; 19.30Land
of the dragon; 20.00 Notisiero Tele-8;
21.00Matlock; 22.00Wega di Number;
22.10 Show di Job; 23.00 Sluiting.
(Wijzigingen voorbehouden).

Liefde voor
katten

LONDEN — Een Britse
handelaar in antiekblijkt bij
zijn dood zeven miljoen pond
(ongeveer 25 miljoen gulden)
te hebben nagelaten aan te-
huizen voor katten. De fami-
lie van de man krijgt geen
cent, zo hebben vrienden van
wijlen Ben Rea bekendge-
maakt.

"Jekoneen speldhorenval-
len", aldus een van de kame-
raden die bij het voorlezen
van het testament van de
overledene aanwezig waren.
De kater onder familieleden
van de als lichtelijk ex-
centriek omschreven 82-
-jarige antiekhandelaarbleek
niet gering.

"Hij hieldnu eenmaalmeer
van katten danvan mensen",
zo meent een andere vriend.
Behalve de miljoenenvoor de
eigenzinnige huisdieren
heeft Ben Rea nog wat geld
vrijgemaakt voor zijn tuin-
man, loodgieter, automon-
teuren boekhouder.
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Heer Bommel en het wroeg-wezen

1606—0pdie avondwas TornPoesopweg naar deoverblijfse-lenvan slotBommelstein omnogeenstekijken hoehetmetzijnvriend was, want hij had natuurlijk geenrust by wat er alle-maal gebeurde. Terwylhij zo voortliep, zaghij plotselingeenkromme gedaantevoorzichuitlopen, diehij herkende.Hij wasde grijsaard, die hij op de verjaardag van heer Ollie op dezezelfdeplek had aangetroffen,enverrastvolgdeTornPoes hem.
Terwjjlhijerover dachthemaantespreken, hoordehij destem
van heer Bommel in deverte. "Het heeft geenzin omjebest te
doen"sprak diebedrukt. "Kijkmaarnaarmij. Ikwas eens een

gezien heer en op zon avond als deze, gaf ik een groot feest
omdat ikjarigwas. Ikwas algemeengeachten iedereenkwam
mijbezoeken... En kijk nueens, water van over is.Mijn huis is
eenruïneenniemandkijktmijmeeraan. Ik heb deambtenaren
en dehoge heren in hetharnas gejaagd, als jebegrypt, wat ik
bedoel, ikkrijg boze brieven er lelijkeverwijten. Enwaarom?
Alleen maar, omdat ik mijn best gedaan heb en niet heb op-
(,<_._>«-__<_pi. c__ iiicw ucu ucivuiu, wai j_r_ uiei iiaytjKuiiie-i ut'ii:

"Ja, ja!"zei hetwroeg-wezenverslagen. "Zo ishet,Bommel! Ik
weethet ook niet meer. Misschien heb ik mij a1die tijd vergist
en ziter eigenlijk niks in datwroegen".

AGENDACURAÇAO

WEEKEINDEDIENSTEILANDSGENEES-
KUNDIGEN
STADS-EN 2DE DISTRICT OOST
28mei 1988vanaf08.00uur t/m3Omei
1988om07.00uur.
Dokter Braakman, Spreekkamer: Sentro
Mediko Montana Abao, tel.: 673355;
spreekuren 11.00-12.00/17.00-18.00 uur;
spoedgevallen:tel.: 671313 b.g.g. 625822/
625800toestel 143.
(dit geldt voor patiënten van de volgende
artsen: Wilsoe, Da Costa Gomez, Nassy,
mevr. Nassy-Tseng, Lutchman, Tseng,
Winklaar, Braakman, Doranen mevr. Guer-
rero-Bakmeyer)

STADS- EN 2DEDISTRICT WEST
27mei 1988vanaf 17.00uurt/m3omei
1988om 07.00uur

Dokter Pablo, Spreekkamer, Schonecjevel-
straat,tel.: 83048; spreekuren 11.00-12.00/
17.00-18.00uur; spoedgevallen:tel.: 77664
b.g.g. 625822/625800 toestel 143.
(dit geldt voor patiënten van de volgende
artsen: Swart, Roose, mevr. Braakman-
Bonder, Whiteman, mevr. Goilo, mevr. Soli-
ana-Tjin,Heerenveen, Nivillac, mevr.Rosa-les-Concession, mevr.Pablo en Elhage)

DERDE DISTRICT BANDABAO
27 mei 1988vanaf 17.00uurt/m 30mei
1988om07.00uur.
Dokter Spong, Spreekkamer: Sentro Medi-
ko Tere Kora, tel.: 648700/641790;
spreekuren: 10.00-11.00/17.00-18.00uur;
spoedgevallen: tel.: 87004 b.g.g. 625822/
625800toestel 143.
(dit geldt voor patiënten van de volgende
artsen:Tweed,Vonhogen,Schellens, Luca-
siusen Spong).

NACHTDIENSTARTSEN:Patiënten van de
artsenvanBandabao(3e distrikt)kunnen in
spoedgevallen telefoon 641658 bellen en
dan hetantwoordapparaat afluisteren.
De patiëntenvan de andere medische dis-
trikten kunnen voor spoedgevallen de
artsenpraktijkvanhuneigen huisartsbellen;
het antwoordapparaatzal dan mededelen
wie dedienstdoendearts is.
THORAX CENTER (Jan Noorduynweg
naast UNA, tel.: 85544): openingstijdenvan
maandag t/m vrijdag van 08.00-17.00 uur;
opzon- en feestdagen alsmedeopwerkda-
gen na 17.00 uur voor spoedgevallen tel.:
85917.
WIT GELE KRUIS PRINSES MARGRIET
(wijkverpleging): Kantoor Santa Maria 17,
tel.: 82947/81078;geopendvan maandag
t/m vrijdag van 07.00-17.00 uur; zaterdag
de geheledag gesloten; na 17.00uurkunt u
de zuster van dewachtbellen: zuster Pata-
ca, tel.: 87342,pageboy027-360.

KLEUTERBUREAU: 14.00-16.00uuralleen
volgens afspraak.

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

__■___

NEUTRALE WIJKVERPLEGING (voor-
heen Wijkverpleging Curagao): Kantoor
Scharlooweg 110, tel.: 612040; geopend
van maandag t/m vrijdag van 07.00-18.00
uur; de wacht heeft zuster Samson, tel.:
616718.

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

*****
FUNDASHON LECHIDl MAMAKORSOU;
voor meer informatiekunt u de volgende
nummers bellen: 75628,672289 en 55504.

*****
DIERENARTS: Veterinaire Dienst, Parera,
tel.: 614000.
DIERENASIEL: dagelijks geopend van
08.00-12.00/14.00-18.00 uur;opzaterdag
van 08.00-13.00/14.00-18.00 uur, tel.:
54300.
BOTICA BANDABAO: dagelijks geopend
van 08.00-19.00 uur.
BOTICA'S (nachtdienst)
Otrobanda Goede Hoop, Jannoorduyn-
weg 15,tel.: 82857.
Punda Plasa, De Ruyterkade 36, tel.:
615545. .

*****
VERLOFBEGRAFENIS
28mei:R.J. Grunings, Patrijsweg 9.
29 mei:H.R. Andrade, Vesuviusstraat 15.

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

Kanga: iedere woensdag- en zaterdaga-
vond om 19.30 uur te Centrum Abraxac,
achterKooyman.
SantaRosa: iederemaandag- en zaterda-
gavondom 19.30uur teAloëstraat 12.

ASOSIASHONDl GRADUADONANDl FA-
CULTAT SOCIAL- EKONOMIKODl UNA
20.00uur lezing - UNA (ond.: "Ontwikkelin-
gennadecrashopWall-Street, spr.:Prof. dr.
JelleZijlstra).

_.»*»*

ZATERDAG
DIVERSEN
TOERISTENSCHEPEN
08.00-19.00 uur 'The Victoria" S.J.; 10.00-
-18.40uur "Fairsky" P.E.

OPENBARE BILBIOTHEEK (Johan vJ\JWalbeeckplein 13): openingstijden ma«j
dagmiddagvan 14.00-20.00uur; dinsdag'
vrijdag van 10.00-12.00/14.00-18.00ujj I
woensdag van 10.00-12.00/14.00-20V
uur; donderdagmiddagvan 14.00-18.00i**T
en zaterdagmorgenvan 09.00-12.00 uur!
De studiezaal is elke dag openvanaf 094 iuur. I
FILIAAL MUNDO NOBO: alleen op maal
dagopenvan 14.00-20.00uur(voor voM I
senen).

FILIAAL BARBER: maandagmiddag v<
14.00-17.00uur; dinsdag-en vrijdagmidd-1
van 14.00-19.00 uur. JtJEUGDBIBLIOTHEEK (Consiêncieste*.
Plaza Brion): maandag en donderdagvj 8
14.00-18.00uur;dinsdag,woensdagenwD
dag 10.00-12.00/14.00-18.00uur en za* ">
dag van 09.00-12.00 uur.
Elke maandagné16.00uur: activiteitenw 1
kinderen. 9
BIBLIOTHEEK MONQUI MADUfI* \(Landhuis Rooi Catootje): openingstijd*t
dinsdag, donderdagen vrijdag van 09-W \
12.00 uur (voor afspraken gelieve n_e» i
Dankmeyer, tel.: 34263op tebellen).

ST. EILIZABETH HOSPITAAL EN SAN* .
TORIUM: (bezoekuren) 's morgens v> j
11.30-12.30 uur en 's middags van 16.1» j
19.00uur (kinderafdeling van 10.00-19.0 |
uuren IntensiveCare: 18.00-19.00 uur).

DR. DAVID R. CAPRILESKLINIEK: (N
zoekuren) opname afd. Mannen v*
15.00-16.00/18.00-19.00uur;opnamea» IVrouwenvanls.oo-16.00/18.00-19.00UJ (
overigeafdelingen van 09.00-12.00/14.0*1 .
16.00/17.00-19.00 uur.
FUNDASHON PA KONSUMIDO (Scha* lk»weg64,tel.:6ll733):openingstijdenv«l ]
08.30-12.00/14.00-17.00 uur.
KANTOOR ALKOHOL- EN DRUGSTEAI
(Wrtteweg 54,tel.: 623973): spreekuren*gelijks van maandag t/mvrijdagof vo_g*<-
afspraak.

TENTOONSTELLING
CURAQAOSCH MUSEUM (Van Leeuw*
hoekstraat z/n): openingstijden dinsdaj
t/m zaterdagvan 09.00-12.00/14.00-1 79
uur;zondagvan 10.00-16.00 uur; maandaf
gesloten.

GALLERYEIGHTY-SIX (Bloksteeg, Puf,
da): dagelijks geopendvan 09.00-12.00'
14.30-17.30.
CHRISTOFFELPARK: dagelijksgeopenjj
van 08.00-15.00;zondagreedsvanaf06.0"
uur. Voorrondleiding en andereactiviteit***-1
tel.: 640363.
KAS Dl ARTEKORSOU (Local ArtGallery)
6reedestraatl_S(o),tel.:624sl6:openV*j
maandag t/m zaterdag van 08.30-18.0-1
uur.

CURAQAO ONDERWATERPARK:
duiktripsvoor lokale duikersin hetweekeif
de. Voor informatie tel.: 624242/624705*

CURAQAO SEAQUARUIUM (BaporKibré):
openingstijden maandag t/m zondag va**
10.00-22.00uur.

SOKUDI: elkevrijdag mogelijkheidom infor-
matieteverkrijgen en bloedsuikergehalte■»
bepalen - nieuw gebouwKraamkliniek (*"
Canario.
STICHTINGKINDERBESCHERMING CU-
RAQAO (Scharlooweg 61, tel.: 613148)*
iedere dinsdag t/m vrijdagochtend
spreekuur.

PLEEGGEZINNEN CENTRALE CURA-
QAO,Kaya Kiwa 33,tel.: 77408.
SYNAGOGE MUSEUM (Hanchi Snoa)*
open van maandag t/m vrijdag van 09.00*
11.45/14.30-17.00 uur; gesloten op al»
feest- en Joodsefeestdagen.

LANDHUIS BRIEVENGAT: geopendvf
maandag t/m vrijdag van 09.30-12.30'
15.00-18.00 uur (toegangskaarten verkrijg-
baar bij «Curava» en LandhuisBrievengat)*
PRINSES WILHELMINAFONDS (kanker-
bestrijding): Voorlichtings- centrum tj
Scharlooweg 52,tel.: 611998.Elke ochter»
openvan 08.00-11.30 uur; dinsdag-en vit
dagmiddag open van 14.00-17.00uur.

RONALD VANBUSSELuit Nederland
is hier bezig met zijn

deegmachine de langste deegrol
ter wereldteproduceren. Het ge-
val werd 143,2meterlang.De vo-
rige record- rol was 108 meter.
Voor zijn'noodle' gebruikteBus-
sel 50 kilo meel. De record- po-
ging werd in Brussel gedaan ter
gelegenheidvan het 31-jarig be-
staan van'deEEG.

BEETLE BAILEY By Mort Walker

HENRY By Dick Hodgins

BONER’S ARK By Addison & Frank Johnson

REDEYE By Gordon Bess
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COMITE BAN CHANCA PORKO IN VOORLOPIG RAPPORT:
Pleidooi voor hogere boetes en milieu-politie
Acties voor schoner Curacao dienen

professioneel karakter te hebben
J WILLEMSTAD—Na evaluatie van de promotionele

campagne Ban Changa Porko en de resultaten van de
i v^hoonmaak- acties, is hetcomité tot de conclusie geko-
ot? Öien at °*c omvanSvan ne* vuilprobléemopCurasao tea JSroot is om dit alleenvanuit deeigen organisatie tekun-
vo-j-ien aanpakken. Bovendien is gebleken dat de ver-

antwoordelijke overheids- instantie, niettegenstaande
irC hun inspanningen, niet in staatzijn hetvervuïlings-pro-
i<j* Weemvolledig aan te pakken. De problematiek is te om»|jvi Er is een gebrek aan materieel en organisatie,

terwijl ook deindividuele verantwoordelijkheid van de
burger veej wensen overlaat. Er is nog een te grote

'var poep dienietbegrijptofnietwilbegrijpen dathet inzijn/
■"<jj haar eigen belang is om mee te werken aan het schoon-
h-loudenvan Curasao.Aldus hetcomité ineen voorlopigverslag.

vB[ Hetwordttijd datdeoverheid,
a* "-et medewerking van de parti-us cnliere sector deze campagne, en

"todere initiatieven die in het
verleden gevormd zijn, over-jjJjeemtwaardoor de actiesten be-
lieve van een schoon Curagao,
'-1 plaats van een vrijwilligers

J* ■tiïrakter, een meer professio-
fjj "teelkarakter gaan dragen.. Het comité biedt zijn hulp aan

jl1 de voorbereiding en coördina-
''*-" van verdere strategieën en

ï '*et bewerkstelligen van een
Ot j-ol*npleteen effectieve coördina-
m le tussen alle betrokken groe-

Pen en instanties van de over-j^id en de particuliere sector.
o "_t comité stelt zich voor dat,

Riddels onderzoek en uitwisse-
(ing van kennis en ervaring eenIj "-tegraal beeld gevormd kan

„i gorden van de vervuilings- pro-blematiek.
Er dient volgens het comité

* beschrijving tekomenvan de
0 Verschillende categorieën van

en de gebieden waar
(-eze vervuiling optreedt, eve-

I* Halseen actieplan voor deverde-
f? bestrijding van deze vervui-
Ing. Deze informatie is bij be-

I*' Paalde overheids- instanties(Se-
* '-kor) beschikbaaren het comité

ftet graag dat deze informatie. beschikbaarwordt. Adviezen en
i -Medewerking van alle individu-
-1 e-e diensten zijn namelijk van

-froot belang, wil voorkomen
borden dat men elkaar misloopt
611 dat dubbel werk verricht
*ordt.

Toepassing van recycling-
f^chnieken kunnen in belangrij-
ke matebijdragenaan efficiënte-
re afvalverwerking. Hiertoezijn
studies en stimulerendemaatre-
gelen nodig. Indien recycling op

zich niet haalbaarblijkt, dienen
in ieder geval incentives te wor-
den geïntroduceerdvoor inzame-
ling van waardevolle afvalstof-
fen voor export naar belangheb-
bende industrieën in het buiten-
land.

VOORLICHTING
Er moet meer gerichte voor-

lichting gegeven worden op het
gebied van vuil- bestrijding en
materiaalop dit gebied (Imagen
Ambiental) moet beterbeschik-
baar gemaakt worden, o.a. door
het, als verplicht onderdeel van
het curriculum, op scholentebe-
handelen. Diverse vakgebieden
zijn hiervoor in te schakelen;
maatschappijleer, handvaardig-
heid, tekenen en andere sociaal
gerichte vakgebieden.

Viademediamoet volgenshet
comité ook aan milieu- opvoe-
ding gedaan worden, onder
andere door advertenties en re-
gelmatigterugkerende radio- en
televisiespots. Er moet een huis-
aan-huis motivatiebulletin ver-
spreid worden, waarvan de in-
houd dooreenredactie- commis-
siewordt samengesteld,conform
uitgestippeldebeleidslijnen.

Er dient een vervolgactie te
komen, zo zegt de organisatie,
omverdereen nieuwe vervuiling
te bestrijden. Dit kan gebeuren
dooreen beroep te doenopdever-
antwoordelijkheidvan deindivi-
duele burger, vergezeld van sti-
mulerings- acties. Aan de zuid-
en westkust van de Verenigde
Staten wordt bijvoorbeeld het
"Adopt-a-Beach" ideetoegepast,
waarbijnietalleenbaaien, maar
ook pleintjes, straten en andere
gebieden aan een groep worden
toegewezen, dieer danvoor zorgt
dat er continu voldoende midde-
len beschikbaar zijn om het ge-
bied schoon en mooi te houden.
Voor debestverzorgde gebieden
kunnen dan prijzen worden uit-
geloofd. Individuele burgers
kunnen gecontroleerdworden op
en beloond worden voor het
schoonhouden van hun eigen erf
en het aangrenzend openbaar
gebied. Verder kan de burger
zijn/haar plicht vervullen doorde bevoegde instanties te
waarschuwen bij het constate-
ren van onrechtmatige storting
van vuil.

Vlooienmarkt
Willemstad — Op de za-

*rdagen 28 mei en 4 juniwordt
j*'in het cultureel centrum 'Li-

aan de Scharlooweg, een
'ooienmarkt gehouden. De

r^rkt zal geopend zijn van tien
r-11" 'smorgens totvieruur'smid-

BOETES
Teneinde vervuilers af te

schrikken moeten drastische
verhogingen komen in de lage
boetes diemomenteelworden op-
gelegd. Zolang opvoedende ac-
ties geen effect hebben, is stren-
ge repressieve actie nodig. Be-
halve hoge boetes (veelvouden
van 500en 1000guldenafhanke-
lijk van hetkarakter van dever-
vuiling), valt ook te denkenaan
alternatieve straffen ter bestrij-
dingvan devervuiling.Hetishet
comité bekend dat daar reeds
aan wordt gewerkt door de poli-
tie en het Openbaar Ministerie.

Het isvan grootbelang dat de
procedure inzake afhandeling
van processen- verbaal wordt
vereenvoudigd en versneld. Ver-
schillende instanties (Milieu-
dienst,Selikor, Milieuraaden de
Coördinatie- commissie Dengu-
ebestrijding) hebben daar reeds
herhaaldelijk op aangedrongen.

De overheid als eerste ver-
antwoordelijke voor het behoud
van een gezond milieu, kan de
lijn oppakken die door "Tene
Korsou Limpi", "Ban hasi Kor-
sou Limpi" en nu door "Ban
Changa Porko" is uitgezet, zo
zegt het comité. Daar debetrok-
ken instanties, in hun huidige
opzet en ondanksdevele inspan-
ningen, niet in staat zijn geble-
ken het vervuilings- probleem
volledig aan tepakken, verdient
het aanbevelingom tekomen tot
een organisatie- aanpassing ge-
baseerd op moderne milieu- hy-
giënische, technische en organi-

satorische principes die een ge-
degen management van de af-val- problematiek veilig stellen.Door gebrek aan sterkecentrale coördinatie kan het mi-lieuprobleem niet goed worden
aangepakt. Dit is alleen moge-
lijk als beleidsvorming, plan-
ningen uitvoerings- organisatieonderéén noemergebracht wor-
den, binnen één centrale dienstdieverantwoordelijk is voor hetbehoud van een gezond milieu.Vanuit deze dienst kan dan devervuiling*, problematiek, alsonderdeel van een duidelijk mi-
lieubeleid, worden aangepakt.

...één van deeersteprojecten voor
een grondige schoonmaak zou,
bijvoorbeeld, Salinja kunnen
zijn.Palnaast de Maduro & Cu-
riel's Bank N.V. loopt een open,
stinkendriool. Daarvan heeft'buurman' Bugs Bunny (waar
nota bene voedsel wordt ver-
kocht) ook last.Aandeanderezij-
de van Bugs Bunny loopt overi-
gens ook zon smerig riool. Een
prettig idee alsje daareenBugs-
ijsjeeet!...

...nóg een schoonmaak- project:
achterSuperIcecream teSalinja.
Een afschrikwekkende rotzooi,
een open riool, waarin allerlei
rommel wordt gestort...

Branden
WILLEMSTAD- In een su-

op Muizenberg ont-Ipnd gistermiddag een brand.
lJ nader onderzoek bleek dat?*en eenhoop legekartonnen do-j-M in een aanhangwagen, be-hold voor het vervoeren van

jMJIen die op het terrein van de. uPermarket stond, in brandzou
v eoben gestoken. De brandweerJ|MRio Canariobluste de brandM de politie onderzoekt de zaakVerder

Ter hoogte van Grote Berg
Jak de 29-jarigeE.W. onder in-l°edvan sterke drankzijneigen

in brand. W. bleek te-
?Ms stroom- en waterdiefstal teregen en werd in verband met
" onderzoek ingesloten.

PREVENTIE
Selikor, DOW,Arbeidszorg en

andere betrokkenen moeten tot
een meerefficiënte en effectieve
opzetkomen voor hetpreventiefschoonmaken. Het is belangrijk
dat er op zoveel mogelijk plaat-
sen gelegenheid wordt gescha-
pen om vuil weg te gooien(bijv.
vuilnisdrums) en dat dezeplaat-
senookregelmatig entijdig wor-
den opgeruimd. Het heeft geen
zin om overal vuilnisbakken
neer te zetten als ze niet regel-
matig geledigd worden.

Selikor dient meer mogelijk-
heden te krijgen om het vuil va-
ker enefficiëntertekunnen weg-
werken. Bovendien is het aan te
bevelen degenen die daadwerke-
lijk het vuil bestrijden en opha-

len meer waardering te geven
dan ze nu hebben, waardoor ze
ook beter gemotiveerd zijn voor
deze zo belangrijke taak. Deze
waardering kan bijvoorbeeld
ook in de voorlichting aan het
grotere publiek naar voren
komen.

Het comité herhaalt de reeds
door Milieuraad, Milieudienst,
Selikor, Coördinatie- commissie
Denguebestrijdingen vele ande-
ren gedane aanbeveling om mi-
lieupolitie in te stellen met ver-
regaande bevoegdheden ten
aanzien van het controleren en
verbaliseren vanvervuilers. Ten
aanzien van dancings, restau-
rants, snacks en andere vervui-
lende bedrijven dient de controle
opnalevingvan devoorschriften
consequent te worden uitge-
voerd.

Toezichtopvervoervanvuil op
de openbare weg (afdekken van
delading) iseveneens eenvereis-
te om vervuilingvan de openba-
re wegtegen te gaan.

Ing. Casella in UNA:
Isla-raffinaderij belangrijk
als marktversteviging PdvsA

WILLEMSTAD — Alhoe-
wel de Isla- raffinaderij, eve-
nals verschillende andere
buitenlandse raffinaderijen
van de PdvsA, %een winst
maakt en heter metnaaruit-
ziet dat dat op korte termijn
zal veranderen, is deze raffi-
naderij toch van grootbelang
voor de olie- maatschappij.
Dank zij dit soort buiten-
landse vestigingen, kan de
PdvsA namelijk haar
marktpositie versterken. Bo-
vendien worden door deze
raffinaderijen markten ver-
zekerd.

Datbracht ing. AntonioCasel-
la, directie- lid van PdvsA, giste-
ravond naar voren. Hij hield een
lezing in de aulavande universi-
teit op verzoek van de Sociaal
Economische Faculteit die niet
alleen 15 jaarbestaat maar bo-
vendien vanmiddag aan de hon-
derdste afgestudeerde een bul
uit zal reiken. Alhoewel detitel
van deze lezing luidde "Prospec-
tives of the international oil
market", bleef het bij een be-
schrijving van de activiteiten
van dePdvsA, detoekomst-plan-

nenenhetbeleidvan dezemulti-
national.

Hetinternationaliserings- be-
leid, neemt bij PdvsA een be-
langrijke plaats in. Niet alleen
opCuragaoheeft deVenezolaan-
se olie- maatschappij een raffi-
naderij, maarookbijvoorbeeld in
de Verenigde Staten en Duits-
land. Vele van dezeraffinaderij-
enzijngeengrote winst-makers.
Dat isookniet deeerste doelstel-
ling van een internationale ves-
tiging, bleek uit hetpleidooi van
Casella. De Isla- raffinaderij is
bijvoorbeeld veel belangrijker
voor de verzekering van een af-
zetgebied en deverwerking van
olie afkomstigvan PdvsA.

In Venezuela wordt op ver-
schillende plaatsen olie gevon-
den. Een groot deel daarvan is
zeerzware olie. Omdat deze olie
voor de meestgebruikelijke pro-
cessen, vrijwelnietbruikbaar is,
hebben de laboratoria van
PdvsA zich de laatste jarenover
mogelijke alternatieven gebo-
{jen. Binnenkortzal in Venezue-
agestartworden metvergaande

proeven om deze zware olie, na
eenbepaald proces, te gebruiken

voor het opwekken van energie.
Aangezien de onderzoeken nog
gaande zijn, kon Casella niet
zeggen of dekosten van deze wij-
ze van energie- opwekken, veel
lager liggen dan de olie die mo-
menteelmeestal gebruiktwordt.
De energie- centrales zouden op
eenvoudige wijze hun appara-
tuur bij kunnen stellen, om op
deze olie- soort over te gaan, al-
dusCasella.

Geziende hogeenergie-kosten
op Curagao,kwam tijdens dedis-
cussie de vraag naar voren of dit
misschien een goed alternatief
zou zijn voor ons eiland. Casella
bleek zich daar niet zo in ver-
diept te hebben, maar verklaar-
de met een brede grijns "met
nieuwe ideeën naar Venezuela
terug tekeren".

Over dewijze van het proces,
wilde Casella niet veel loslaten.
Hij zei wel dat Venezuela een
grotevoorsprong heeftop andere
oiie- industrieën door het feit dat
deze zware olie in enorme hoe-
veelheden geëxploiteerd wordt
in Venezuela. Dat drukt de pro-
ductie- kosten aanzienlijk.

Oppositie-partij DP:

PNP heeft FOL
in maling genomen

WILLEMSTAD— Volgens
de oppositie- partij DP is de
FOL in de maling genomen
door dePNP. De FOL was het
immersnieteensmethetvolu-
me- beleid van devorigerege-
ring en zegde daarom steun
toe. Het alternatief van de
PNP leek de FOL 'menselij-
ker en socialer' en daarom
steunt FOL de nieuwe rege-
ring. Nu blijkt echter, aldus
woordvoerder Agustin Diaz
in het radioprogramma van
deDP, dathetalternatiefvan
dePNP helemaal nietzo soci-
aal is. Integendeel, er is in-
middels een enorme span-
ning ontstaan onder de
ambtenaren.

Hetalternatiefvan de PNP is
dan ook gepresenteerd om de
FOL om detuin te leiden, conclu-
deert de oppositie- partij. De
PNP heeft inmiddels laten we-
ten dat de publieke discussie
over dit alternatieve plan ge-
stopt moet worden.Waaromzou-
den de regering dat willen?,
vraagt Diaz zich af. Da-
standpuntwekt volgens deDPde
indruk dat het 'plan Metry'zoals
het alternatieveplan door de op-
positie- partij genoemd wordt,

heel wat minder sociaal is, dan
dePNPpretendeert.

In ditkader wijstDiaz ook op
de enorme spanning die er in-
middels onder de ambtenaren
zou zijn ontstaan èn op de vele
kritiek die er op dit plan wordt
geuit.

Vreemdvindt deDP ookdat de
diensthoofden opdracht hebben
gekregenlijsten opte stellenmet
de namen van ambtenaren die
niets uitvoeren. Indien deze
ambtenaren niet vrijwillig hun
ontslag indienen, moeten de
andere ambtenaren, om hun in
dienst te houden, 13 procent
gaan inleveren, aldus Diaz.

Hij vreest dat de solidariteits-
bijdrageertoe zal leiden dat juist
de goedeambtenaren, zij dieveel
werkverzetten, hunbaan zullen
opzeggen en elders werk gaan
zoeken. Bovendien zullen er
ambtenaren zijn die in ernstige
financiële problemen komen,
bijvoorbeeld bij het aflossen van
hypotheek- of andere schulden.
"Voor deDemocratische Partij is
het onbegrijpelijk dat de PNP
van de ambtenaren eist dat zij
een deel van hun salaris inleve-
ren om andere collega's, die niet
goed functioneren, in dienst te
houden. Het is duidelijk dat de
nieuweregering veel meer span-
ning veroorzaakt in onze ge-
meenschap met dit kwalijke
'Plan Metry' dan het geval was
met het volume- beleid van de
voorgaanderegering", aldus
Agustin Diaz in het radio- prog-
ramma.

CBV eist verlenging
cao ziekenhuis-personeel

WILLEMSTAD — De zie-
kenhuis- vakbond CBV eist
dat de huidige cao voor het
ziekenhuis- personeel met
twee jaarverlengd wordt. In
die periode kan dan rustig
over een nieuwe cao gespro-
ken worden. De huidige sfeer
inhetziekenhuis iszeer gede-
motiveerd en de CBV vreest
datals er nu aan de leden ge-
vraagd moet worden om in te
leveren, er grote problemen
zullenontstaan.

Tijdenseen gisteren gehouden
vergaderingmethetbestuurvan
het ziekenhuis, is deze eis voor-
gelegd. Voorzitter Daphne Kib-
belaar van de CBV verklaarde
desgevraagd tegenover de Ami-
goe dat het Sehos- bestuur in
eerste instantie niet akkoord is
gegaan. Dit weekeinde zal het
CBV- bestuurvergaderen en be-
slissen wat er moet gebeuren.
Het Sehos- bestuur schijnt zelfs
al een concept- cao te hebben ge-
maakt die een duidelijke achte-
ruitgang betekent voor het zie-

kenhuis- personee
Volgens Kibbelaar is het on-

der de huidige omstandigheden
onmogelijk om hetpersoneel er-
toe te bewegen in te leveren.
"Veel mensen in het ziekenhuis
zijn gedemotiveerd. Bovendien
wordt er veel overgewerkt door
een tekort aan personeel. Als er
nu aan de positie van het perso-
neel geknabbeld wordt, zal dat
zekereen conflictmetzich meeb-
rengen", zo vreest Kibbelaar.

De intentievan devakbond is
dan ook om voor de komende
twee jaardezelfde arbeids- voor-
waarden te doen gelden. In een
rustige sfeer kan dan over een
nieuwe cao onderhandeld
worden.

Expositie
WILLEMSTAD — Op zondag

29 mei houden deopenbare kleu-
terscholen een gezamenlijkeex-

Eositie van werken (tekeningen,
andenarbeid, etc)van hun leer-

lingen. Dit zal gebeuren in het
Clubhuis Oleander, Weg naar
Welgelegen, tussen tien uur 's
morgens en één uur 's middags.
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MEYER TRANSPORT

Telefoon 614766 Polarisweg
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A.s. zaterdagavond
Big party met Survival

en Viana Brothers
Aanvang: 9:00 uur.
Kaarten a ’.15.- verkrijgbaar bij debekendeadressenen bij
Pinocchio Grill Bar.

I TH II

.........Bij Marichi
2 Vrijdag 27mei 2
" KOOPAVOND "
1 Muzikale omlijsting *
" D.J. Johnny Brazao "
2 Kom genieten van despeciale sfeer 2
" met muziek, gezellige eet- en drinkgelegenheden. "
" U doetUw inkopen in onze aparte exotische
" winkels met artikelen en kleding "
" van Europa tot Afrika!

" Maak foto's en wacht tot ze klaar zijn 2
" en geniet tegelijkertijd van desfeerbij "2 deboogjes bij Marichi; gezellig! 2

, computers minihouse
MM^MMmmMMM^M^MMamMMMm-X MM

Binnenkort komen de nieuwste Computers binnen.
Demodellen staan opgesteld in deshowroom aan de
Concordiastraat40.

Compleet systeem met 2 flopp. en EPSON LX-800
Printer voor:

Na/1.2.315.-

Minihouse Curasao n.v. tel.: 616988

Vrienden ofrelaties over?
Geen betere plek dan li

\ Jütó"fÜIP»nCGii beach J
__iJEj________\ B^L. hotaUuca.lrvo

lL BEREGOED! jf

AMIGOE 3j(RIJDAG27MEiI9BB



f UITVERKOOP UITVERKOOP

AUTO-ONDERDELEN
Morgen zaterdag: 08.00 - 6.00 n.m.
Zondag: 08.00-12.00
Profiteer van deze onderdelen uitver-

■ koop.
Bij:

CARIB MOTORS
l LG. Smith Boulevard 112. I

—**-—********************«___■■■■■■____________________■___

f — — — *****
_---__-« *_,. * . . - WASHINGTON -In het begro-
PER SONALIA tinss- Jaar 1989*dat in oktober be-

' ■■■■■■■: ■■■■■■ ■■ ■ ■ ■"■"' "■ \ gintzullen de VS voor 14,3 miljard
rvü » rxir^/-. a mr», xt m aan buitenlandse hulp besteden,DE ADVOCATEN O.N. Flan- waaronder9miljard aan militaireenders en mr. ing. Freddy Baptist 4,5 miljard aan economische hulp.

zetten samen hetadvocatenkan- Met 328 tegen 90 stememn keurde
toor mr Gonzalez /Flanders en het Huis van Afgevaardigden dit
Baptist voort. S°ed*r *****

Zfi^MMj» PETFALIM ARUBA N.V.
<*Ó GESPECIALISEERD in HANG & SLUITWERK:

zoals scharnieren, raamsluiting, dievenklau-
wen,reiskluis voor auto's, fietsen-kabels.

DRUIVENSTR. 8 tel: 23194

PROBECHADI NOS
WEEK-END BONUS
15%OFFARIBA:
ADHESIVES
BALL CLOCKS
CABINET HARDWARE
BRENCHIE'S
HARDWARE
O'STAD & SAN NICOLAS
15%OFFARIBA:
BAKEWARE
CADDIES (MAKUTO)
DINNERWARE
BRENCHIE'SHOMECENTER
O'STAD & SAN NICOLAS

jptC_3__S_3£_U__(fi3__3Mf^^

TRADE-IN TRADE-IN TRADE-IN

x_«_*so.' WeBaandow 4,.Mls* 7x250.- **$0..

f REFRIGERATOR FREEZER DRYERI PRfet^tH WASHER

J X^****000* 8-HOURVHS VIDEO PCATve^^^J m/«n__l/in ' 1 CASSETTE COLUH 19*.DiagonalJ T£nM?Mrfn.Ml RECORDER MONITOR COLOR TV

I OFERTE GELDIG TOT MEI 31-1988

U/mep j°;aal ld/nca\., " #«ww A’Is. 1.750.00 ——J ORANJESTAD SAN NICOLAS
Ï 21381,22958,22959 "TRADE-IN" 45162,45061

Ru

IV% _T" I ____LI" ILL, V ______»

: IfsS >k lX 2L &®Lip %
i' *>5iA LING & SONS SUPERMARKETS |

San Nicolas & Oranjestad
Specials Validfrom 27th May until 4th June 1988

or until stock lasts.

NCN-fCCD ITEMS: ÉÊk
Katrien catfood 810 gram cans wj_ 1-71
Katrien catfood 405 gram cans éy^^L^M^^K ®"^3
Superbaby diapers30 pieces W^^fj^^^A 12.55. Reynolds aluminium foil 25ft .f| If j\ 1.39
Bowlfresh toiletfreshners blocks m "".'-/ -£_-^L «r-r 0.75
Toallin kitchen rolls 2rl/pk ty &~^~~Z) 2-49
Bayclindisinfectant9oocm3 bot fak fy4(y^?.. 1.55; Rosal toilet paper 4 rl/pk , ■miie, 1 1,5°
Three Star mosquito coils „'r.-d-ÜHffll 0.50
GROCERIES: é^s&^TMHereford roast beef 12 oz. cans Jê^'^^K 284
Libby's Vienna sausages 5 oz. cans ||p 0.87
Dole pineapple juice46 oz. cans || 2.77
Corn oil 3lt Rif* ";I 8,4S
Pricesavers apple juice64 oz. bot "»■%* ij 2.99
Amoy soy sauce 12oz.bott Jt " __g_Mm 1.45
KraftChizWhiz 16 oz.bott Oa|/IhUII 399
Kraft Mayonnaise 16oz. bott AflUf*^Pl 2,0S
Ronda tuna fish 6 oz. cans fjr^ 874
Hunt's tomatoketchup 24 oz. bott y W 299
Campbell's cream ofmushrooms 10 oz ■■—— W.. 0.94
Lea & Perrins sauce 10oz. bot. withfree mushrooms in bottles 3.99
Seaßelle Mackrel in oil 15oz. cans 1.58

j Carnation Instant milkpowder 2500gram cans 13.99
Campbell's pork & beans 28 oz. cans... 1.77
Seaßelle Baby clams 10.25 oz. cans 2.99
Kraft Mosterd in 6 oz. bottles 0.72

CAI Nl< LKIA M I < lAIV
prices/500 grams

Kogel 6.00 Sucadelappen j \ 4.00
Carni mulacv vet 2.50 Lomo IW^i **25
Carni mula sin vet 3.50 Lomito I V~?,jf. 11 -25
Stoba 4.25 Cabrito -^^W 3-50
Soppi 2.75 Mondongo.../! f^Mw- 2.40
Intercanto 5.00 Higra i\' (a) ;A. 1.75
Schenkel 3.50 Beefribs fa \ J^L^* 3.00
Steak regular 4.25 S|L]^M&^il^_^^

29WESTSTRAAT O'STADTEL. 22153 37 CONGOWEGS.N.7lL4506i>
ARUBA

FOR SALE
VERY LARGE BAGS

OF VENEZUELAN BARBEQUE COAL
a A’Is. 10.00perbag

FOR SALE
WHITE WASH (Acetylene Residue)

A’Is. 2.50 per 5 gallon
LEONBATTERY FACTORY

Bernhardstraat 72/74 - Tel.: 45095
w^mm*m*^*wmm^m-^mm^^i^^^mmÊmmmmimmmmmmmmm

TELEARUBAN.V. If****" J
tin mester di:

CAMARAMAN (WOMAN)
Cv sucamara epersona aki ta trahamas dilanti dentur
acontecimento di televishon: semperalerto, lihé,hébil
y yen di brio, e mesterporgraba su shotnan.Cv entou-
siasmoconstante e mesterta un hende cv semperkier
sina con mehora su habilidad tecnico. E ta satisfecho
ora eporentrega un bon trabao di camara tantoartisti-
camente como tecnicamente.

Candidatonan cv nivel di MTS-electro of HAVO ta bin
na remarke.
Solicita cerca: Gerencia TeleAruba, Pos Chikito 1-A,
tel.: 47302,47303of 41258 duranteoranari di oficina.

/ J^rï ■- m _____ ■ m_<^7 "^_______'^_i_______: ■/ v p-.lr» j« b h t| ■i ~^ y 2_f_________k^

Job Opportunity **§ËÊSfc&Lm*-- _ . _ -RED HOT DEALS!
Part-timers to work at night - .

trom 6:00-10.00 p.m. at downtoearthprices!
Requirements: _ "^T" JS £\
E9ishamust 4hour YtsrciSate-Good communication abilities H-_-_P_-__. .*W^V*l k^y+MJUKJ

For more information call tel: 29024 Saturday May 28, 1988
8 a.m. -12 noon. m Don't miss this unique SALE

AANKONDIGING -PRO -DEO: Purchases strictly" CASH "
Bij exploit van mij, MODESTO JUNIORODUBER, deurwaardervoor burgerlijkeza- mr UAIIC CWCDVTUI *l(l Vrtll lirrnkenbiihetGerechtinEersteAanlegvanArubavandeigdetnegentiendelmei-igas WE HAVE EVEHY I HINU YUU NEEDgevolggevendeaan debeschikkingvandeE.A. HeerRechter in hetGerecht inEersteAanleg van Aruba d.d. 3de mei -1988, waarvan een afschrift is gelaten aan de E A f^^^^^^^_^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^"HeerOfficiervan JustitieopAruba, isten verzoekevan:MARTABEATRIZ SIERRAwonende op Aruba aan deAllviostraat no. 8 - en voor dezezaak domiciliekiezende'aan deWindstraat no. 19 -teOranjestad opAruba tenkantore van de advokaat mring. F. Baptist;

MIGUELANGELBARRERA-.zonder'bekendewoon-ofverblijfplaatsopArubaofte 11-lfM I I
Santo Domingo-, in de Nederlandse Antllen of elders, om op woensdag -28sten 1 il HE IN _FÜ!_I!W_WfJ-H3fl-lï*__september 1988, des-voormiddagsten Raadhuize teOranjestadte verschijnen voor H^J^^^H «|? ■ *_|IlH"ll|lg|l^l=Uiy^Mde behandeling der zaak, dierequirant(e) bi| het ingediend verzoekschnft voor ge- I I ■■ Pli A C I 'meld Gerecht tegen gerequireerdeheeftaanhangig gemaakt. ■ UUJI |, |?

De deurwaardervoornoemd,
_^

MODESTO JUNIORODUBER.
mm^^^^mmt^M^"**^** —̂_i—_—____■______ m________________m _________________mt_____m___\ IftnH i_____^_____

lil TE HUURAANGEBODEN
EEN TWEEVERDIEPINGS

WINKELPAND
Centraal gelegen in Oranjestad
op dehoek van Kruisweg, no. 7

Opdebegane grondbeschikbareruimte 165m2.Op de
verdieping een magazijn ter grootte van ca. 155m2.
Serieuzegegadigdenkunnen incontact treden met de
heer J.M. Meelis.
Voor afspraak telefoon 22720bij A.S.C.A. N.V.

ARUBA DAILY
ENTERTAINMENT

«uj^. Arob.'» HottestLate NlghtDisco.
/^TTgllßfe, You can danceto the latest disco sounds or just have a

; 'l+l'fife drl*lk maybe play a game of pool, pingpong, pinball orIjM&TjZr^ even dartsln ourHEW CUNTBILLIARD PALACE.

i\*y ©o/pore PTSSBA
LG. Smith Blvd. TAKE AWAY TEL.: 33541
oranjestad, Amba. Geopendvan 11.00a.m. tot06.00 a.m.
_t+y___ goldentulip__Ty_\\ ARUBA CARIBBEANI\AW RESORT&CASmOW^ANOOH^HTCLUB
George Willems and

Cijnthia Scott
baCndFye^ari? Win9in9 H°UBe"

dailycurtaintime 10.30 p.m.

Club openfrom 9:00p.m. till200*8m.CovefChargesho..-_lmes7.somin. 2drinks per person
Fofreservations pleasecall 33555

Een qoed verzorqdeT « » 1 l» .Ï. V*CATERING
yoOf Wtlkt fl tltgtll-
he,d °?k'1bel 24544

W*IW*.WTO
Restaurant

"|j 9®V®^ U Q39T116 QBl\
Vrijblijvende OffertC

Gezellige sfeer, goede service
vindt U in Wijverwachten U voor lunch
RESTAURANT (12.00-3.00), HAPPY HOUR

C\n /l (6.00-7.00) of dinner (18.00--CLftBïSÖSftHR®ÈI: Telefoon 22977 of 27833.

~i^ jRestaurant Warung Pjawa
f] WL Boerhaavestraat 4

MMMWOSStI^M Te1:33928
*Tr**^w Open:Dagelijks 5.00-11.00 p.m.

B4T&?&?:Q«Tttrtt Zomta9l2oo-11-00Pm-out -»-*«3TouTOnT Dinsdag gesloten.

Het Restaurant met
Indonesischeallures, zonderpretenties.

Tlie Old Open Monday/Saturday
Cunucn House BSÏ&BV

RES TAURANT Restaurant:6.oo
y-^sT International cuisine and

/*m&^mEPss®s^ FRESH Fish with Funchi
f ancl P3ooB*'

e&i_WÈïoP^ Palmbeachlso

Boulevard Theatre
I Today 8.15 Today8.45 II

THE SUHSHINE BOYS FATAL BEAUTY
comedy 18 yrs action - com. 18 yrs.
Midnight Friday & Saturday at 12.00

FAMILY AFFAIR
sex movie 18yrs

Matinee Sunday at 6.00
AMERICAN RABBIT

all ages
Today at 8.30 & 12.00

UrilfCfc «In Sunday at 9.00l/riVC? ■11l COLD STEEL
act. 18yrs.
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AGENDA ARUBA

KANTOORUREN AMIGOE: 08.00-12.00/
14.00-17.30uur;zaterdag gesloten.

Telefoon: 24333.
Voor spoedgevallenna kantoortijd: 21639,
22950en 22316.
Pageboy: 127-743.

Bankrek. nr. 10.815.445Banco di Caribe.

POLITIE: 100.

ALARMCENTRALE: 115.

ZOEKERTJES verschijnen op dinsdag en
vrijdag en kunnen iedere dagtussen 08.00-
-12.00/14.00-17.00 uur worden opgegeven;
behalve op zaterdag. Alleenzoekertjes, die
op maandag en donderdag voor 10.00uur
binnen zijn, kunnen de dag daarop (dus
dinsdag en vrijdag) verschijnen.

BIOSCOPEN
BOULEVARD THEATERI: 20.15 uur The Sunshine Boys (18 jr.);
24.00 uur FamilyAffair (18 jr.).
II: 20.45 uur FatalBeauty (18jr.).
DRIVE-IN: 20.30 en 24.00 uur Cold Steel
(18 jr.).

WIT GELEKRUIS: Oranjestad: tel.: 23Noord:tel.: 23425;Santa Cruzen Paradttel.: 28288/25543; Savanetaen Brazil: t_
47020/48301; San Nicolas: tel.:45906; C
jota:tel.: 29008 (wijkgebouw), 24444(kaï"oor).
(voor brandgevallen, ongelukken of«en of ander ongeluk gelieve
Alarmcentrale op te bellen, tel.: 115)

BOTICA'S (nachtdienst)
Pabaobrug: Sta. Cruz, tel.: 28028.Pariba brug: Swi Nicolas, tel.: 25712.

WaCHTREGELING DOKTORENOranjestad, Madiki, TankiFlip, Noord, TankiLeendert, Paradera en Sta. Cruz: dokterEjteCuba, Sta. Cruz 56, tel.: 25666.pos Chiquito, Savaneta en San Nicolas:dokterK. Vieira, via Centra Medico San Ni-colas, tel.: 48833.
Kinderarts: dokter Hart, tel.: 24354/24300(hospitaal).

TELEARUBA
VRIJDAG: 18.00 Archie & Sabrina;
18.30CNN international news; 19.30
Memoria; 20.00Telenoticias;20.30 Mo-
vieof the week; 21.55LarryKing show;
22.40 ShowbizToday; 23.00 MoneyLi-
ne; 23.30SportsTonight;24.00 Sluiting.

ZATERDAG: 18.00 Wonderstruck;
18.30Animated Classics; 19.20Leu for
di cas; 20.00 Mama's Family; 20.30
Spotlight on sport; 21.20 CNNinternati-
onal news; 21.50Estreno; 23.30Sports
Tonight; 24.00 Sluiting.

DIVERSEN
FLIGHT INFORMATION CENTER: dage-
lijks geopendvan 07.00-20.00 uur; na 20.00
uur informatiesvia verkeerstoren.

ESSO SERVICE CENTER (Oranjestad):
24.00uurper daggeopend(alleen geslo-
tenvan zondag 20.00 uur tot maandagmor-
gen07.00 uur).

dokter horacio oduber hospi-
taal(tel.: 24300):bezoekuren 15.00-15.45
/18.30-19.30 uur.

KONINGIN WILHELMINA FONDS (tel.:
24652/22817): informatiecentrum
Woensdag geopend van 08.30-12.00 uur -Paardenbaaistraat8(boven).

ZATERDAG
DIVERSEN
JAZZ
17.40-18.00uur in de straten van Oranjes-
tad met optredenvan deband"Ferrari".

SCHONE STRAFKAART
Triana zelf ontkendevoor het

Hofzich in de VS schuldigte heb-
ben gemaaktaan drugsbezit.Hij

liet via zijn advocaten een pasa-
do judicialzienwelkeeen blanco
strafkaart moest voorstellen.
Triana (37)vertelde aan het Hof
dat het de eerstekeer in zijn le-
ven is dathij in een cel zit. Hij is
naar Aruba gekomen om zijn ho-
ney moon door tebrengen en dat
al zijn documenten in orde zijn.
Dat zijn vrouw op hem wachtte
en dat hij hoopte dat het Hof de
juiste beslissing zal weten te
nemen.

Deze uitspraak zal het Hofzo
spoedigmogelijk doen. Na dezit-
ting ging het Hofin beraad over
hetadvies dataan degouverneur
zal worden gebracht. De beslis-
singvan de gouverneurzal daar-
na via de Procureur Generaal
aan"Triana worden bekendge-
maakt. Verwacht wordt datvan-
daag alhetHofzijnadviesaan de
gouverneurzal geven.

Reeds om zes uur vanmorgen
waren alle toegangswegen naar
het JuanchoIrausquinpleinvoor
alle verkeer afgesloten. Dit ge-
schiedde met de nodige hekken
alsmede door zwaargewapende

politie met karamjn, kogelvrije
vesten en helmen. Zoals bekendhoudthet Hofzitting in deboven-
verdiepingvan hetPostkantoor,
waar het tijdelijk is onderge-
bracht in verband met verbou-
wingenvanhetgerechtsgebouw.
De zes in deomgeving liggende
scholen bleven vandaag alle-
maal gesloten. Het Postkantoorbleef ook voor het publiek ge-
sloten.

SPOEDGEVRAAGDDe Arubaanse regering heeft
zowel bij de Nederlandse als
Amerikaanse regering aange-
drongen om de zaak Triana zo
spoedig mogelijk af te handelen.
Dit omdat Aruba sinds de aan-
houding van hem in een alarm-
toestand verkeert, hetgeen inhet dagelijkse leven allerwege
merkbaar is.

Ineerste instantiehad deAru-
baanseregering Triananaar Ne-
derland willen laten overbren-gen, waar menbeter berekend is
op ditsoort gevallen, doch minis-
ter van Buitenlandse zakenHans van denBroek washierhe-lemaal geen voorstander van.
Daarom heeft Aruba, zij haar

goedewil tonend om de strijd te-
gen verdovende middelen alle
steun te geven, de Nederlandse
regering erop gewezen, dat deze
dientte zorgen/lat debenodigde
papieren zo sngl mogelijk rond
komen. Dit is^nmiddels door
koeriers geschiedt.

Zondagmiddag herdenkingsdienst

Methodistenkerk van
San Nicolas vijftig jaar

SAN NICOLAS — Zondag
29 mei zal hetvijftig jaargele-
den zijn dat de Methodisten
kerk van Aruba werd opge-
richt. Deze mijlpaal zal om
half zes 's middags worden
herdacht met een dienst uit
dankbaarheid in de Metho-
disten kerk aan de Amalia
van Solmstraat 1, in San Ni-
colas.

Het vroege begin van het Me-
thodisme was in 1932 toen de lo-

kale prediker,Richard Hazel, in
SanNicolas begontepreken. Het
was echternietvoor 29mei 1938
dat drie lokale predikers Ri-
chard Hazel, Alexander
Markham en Emile Connor alle
Methodisten bijeen brachten en
één congregatie stichtten vol-
gens de regels en disciplinevan
het Methodisme. Naast het
kerkgebouw inSan Nicolasheeft
de Methodisten gemeente nog
twee anderegebouwen inAruba:
te Brazil 24A en aan de Longfel-
lowstraat 3 in Oranjestad.Toeristenbureau:

Personeel in
Bogotá niet
bedreigd

ORANJESTAD — Het per-
soneel van het Arubaanse
toeristenkantoor in Bogota
zalvoorlopig nietnaar Aruba
terugkeren. Daar zou op dit
ogenblik geen reden voor
zijn, omdat niemand in Co-
lombia bedreigd werd.

Aldusblijkt deAmigoeuiteen
gesprek met drRory Arends van
het Arubaanse Toeristenbu-
reau. Wel wordthetkantoor van-
daag gesloten gehouden, niet
vanwege bedreigingen, maar
vanwege de vele geruchten die
op Aruba verspreid werden,
waardoor men bepaalde mensen
aan het denken zou kunnen zet-
ten. Ook wordt contact onder-
houden met de Nederlandse am-
bassade inBogota.

Na het weekeinde zal aan dehand van de situatie besloten
worden of het kantoor weer ge-
woon opengaat. Het personeel
blijft wel doorwerken.

GASTEN
Gasten uit het buitenlanddie

aanstaande zondag toespraken
zullen houden, _*ijn: pastoor dr
Wycherley Gumbs, devoorzitter
en general superintendent van
de Methodistenkerk van het Be-
nedenwindse district en de Ne-
derlandseAntillen, enpastoor E.
Lloyd Brissett, superintendent
van de Curacaose Methodisten-
kerk. Een van de oprichters,
Alexander Markham, die nueen
gepensioneerde bisschop is van
de British Methodist Episcopal
church in Canada,kan niet aan-
wezig zijn vanwege zijn ge-
zondheids- toestand. De dienst
op zondag, die onder meer door
regerings- autoriteiten zal wor-
den bijgewoond, zal geleid wor-
den door de superintendent mi-
nister van de Methodist church
of Aruba, pastoor Winston Wor-
rell.

Voortaan:
16 augustus
Politiedag

ORANJESTAD- Voorbe-
reidingen worden getroffen
om 16 augustus aanstaande
op Aruba als "De dagvan de
Politie" te vieren. Dit zal ook
indetoekomst dedagworden
datdepolitie zijn dag viert.

Van 15 tot 20augustus zullen
er diverse activiteiten zijn,
waarbij onder meer als gasten
worden uitgenodigd vertegen-
woordigersvan depolitie Neder-
landse Antillen, Nederland,
Montserat, Barbados, Canada
en Dominica.

Er zijn enige commissies ge-
vormd te weten: T. Tromp (voet-
bal), D. Tromp (biljart), R.C.
Tromp (tennis), L.J. Krozendijk
(tafeltennis), RA. Muller (domi-
no), C.M. Hodge (gewichthef-
fen), C. Bronswinkel (volleybal),
HA. Heiliger (atletiek), D.A.
Young (basketbal), C.G. Quant
(softbal) en de ex politie-
woordvoerder Vi Marten zorgt
voor het zangfestival.

Ontwerp Zerotax
naar Staten

ORANJESTAD — Ver-wacht wordt datmogelijk de-
ze week nog hetwetsontwerpZero Tax in verband met hetvestigen van een financieel
centrumop Arubaaan de Sta-
tenkan worden aangeboden.

De ministerraadheeft zich de-
ze week met het ontwerp bezig
gehouden, waarbij de adviezen
van deRaad van Advies groten-
deels werden overgenomen, zo-
dat de stukken niet meer terug
moetennaar deRaad vanAdvies
dochklaar gemaakt worden om
aan deStaten tekunnen worden
aangeboden. Verwacht wordt
dat de Staten daarna spoedig
met debehandeling van ditvoor
Aruba zon belangrijke onder-
werp zal beginnen.

Waterpolomarathon

uitgesteld
SAVANETA—Dewaterpo-

lo marathon, die aanstaande
zondag georganiseerd zou
worden doorMarinaKruyers
is tot een latere datum uitge-
steld.

Men kwam niettijdig met de
organisatie klaar van dit evene-
ment waarvan de opbrengst ten
goede zou komen aan de bouw
van een zwembad op Aruba.
Reeds nu dankt MarinaKruyers
de verschillende sponsors die al
medewerking toezegden: zij ver-
wachtdatzichnog meersponsors
zullen aanmelden, terwijl ook
bijdragen kunnen worden ge-
stort op de Aruba Waterpolo-
marathonrekening 3211991 bij
deABN.

ADVIES HOF VANDAAG NOG VERWACHT
PG: procedure juist;advocaten: zaak verjaard, procedure onjuist

Hof bijeen over verzoek voor
uitlevering Triana van VS

ORANJESTAD—Tweeuur duurde vanmorgen ineen
zwaarbewaakte gerechts- gebouwdezaak tegen Alvaro
Triana Morillo, wiens uitlevering door de Verenigde
Staten wordtverzocht. Procureur Generaalmr Floren-
cio Wernet vond dat het verzoek van de VS tijdig werd
ingediend, dat de documenten wel voldoende vereisten
om uitlevering, waarnahij hetHof verzocht de gouver-
neur te adviseren om de uitlevering van Triana te ho-
noreren.

De drie advocatenvan Triana,
mr mej Moenir Alam, mrArie
Swaen en vader Moenir Alam,
vroegen net het tegengestelde
aan hetHof:de gouverneur tead-
viseren deuitlevering niet toete
staan. Naar voren werd ge-
bracht, dat de documenten over
uitlevering vanwege de status
aparte van ArubaaanAruba die-
nen teworden gerichtennietaan
het Koninkrijk der Nederlan-
den. In ieder geval ishet uitleve-
rings- verzoek nietviaArubage-
gaan. Voorts dat de Verenigde
Staten zich baseren op een
misdrijf(cocaïne bezit) waaraan
Triana zich zou hebben schuldig
gemaaktin deperiode eind 1982-mei 1983,en datvervolging niet
meer kan geschieden vanwege
verjaring. Er werden wetsarti-
kelen vanuit het Amerikaans
wetboek geciteerd waarbij een
misdrijfbinnen een periode van
vijfjaar dientte geschieden.

AFGESPROKEN
Toen de papieren eenmaal op

Aruba waren heeft de Arubaan-
se regering met behulp van een
Amerikaanse adviseur het ge-
heel gereed gemaakt in de
nachtelijke uren om zo spoedig
mogelijk bij het Hof te hebben,
datweliswaar veertiendagen de
tijd heeft een en ander te behan-
delen, doch dater voor vandaag
behandelingkon plaatsvinden.
Pas nadat de uitzetting is afge-
rond kunnen de nodige verkla-
ringen van regeringszijde wor-
denverwacht, waarbij wel voor-
op zal staan datAruba duidelijk
afspraken wil maken indien er
zich nog eens van die gevallen
voordoen.

In het Huis van Bewaring
waar Triana ingesloten is, heb-
ben deoverigebewoners het wel
allemaalrustig ofschoon er deze
dagengeen video-kijken nochfa-
milie bezoek bij is. Enige gevan-
genen hebben hierover hun on-
genoegen laten horen, maarver-
derbleef het rustig in de zwaar
door mariniersbewaakte veste.

Wolffnog gegijzeld
Minister Croes: drugsstrijd
vergt medewerking iedereen

OKain JESTAD — In een
gesprek met depers wees mi-
nister mr Mito Croes er na-
mens de regering op, dat nu
meer dan ooit eenheid in ei-
gen huis moet heersen om de
strijd tekunnen winnen.

Indien de heer Wolff weigert
de inlichtingen te geven aan de
Justitie, waarover hij verklaar-
de te beschikken, dan werkt hij
het werk van de justitie tegen.
Nu meer dan ooitzal samen ge-
werkt moeten worden omAruba
te beschermen voor een "free for

all". In ditverbandbetreurde de
bewindsman het dat niet iede-
reen op Aruba zijn verantwoor-
delijkheid in dezebeseft.

Winnaar hoofdprijs Sportlotto

ORANJESTAD — Slechts
één van de inzenders had de
vier getrokken nummers van
deArubaanse sportlotto 26-2-
-7-5 goedgeradenenkan daar-
voor twintig mille florin ont-
vangen.

Voor de tweede prijs, drie
nummers goed metjoker9waren
er drie inzenders die samen
3.121,50 mogen delen. Voor de
derdeprijs, drie nummers goed,
waren vijftig winnaars die ieder
46,85 florin ontvangen. Volgen-
de week wordt weer begonnen
met een eerste prijs van twintig
mille.

GEVAAR VERGROOT
Juist nu alle ogen op Aruba

zijn gericht, weigert de heer

Wolff medewerking te verlenen
in de strijd tegen deverdovende
middelen. Om effectief de strijd
tegen de machtige vijand van
verdovende middelen tekunnen
aanbieden, heeftAruba en inhet
bijzonder dejustitie,daarbij alle
medewerkingnodig.

De heerWolffmoet nietverge-
ten, aldusbesloot ministerCroes
zijn verklaring, datwanneer hij
weigert de inlichtingen te geven
waarover hij beschikt hierdoor
het gevaarverhoogt voor politie,
douane, personeel van het Huis
vanBewaring, en allen diebij de
bestrijding betrokken zijn.

Gisteravond hebben de vak-
bonden in de Douaneclub een
vergadering gehouden om de si-
tuatie te bespreken. De heer
Wolff zit intussen nog steeds o:.
de politiewacht.

ATIA achter
O.M. inzake
Wolff-zaak

ORANJESTAD — Uit een
verklaring van het bestuur
van deArubaanse vereniging
voor Handel en Industrie
(ATIA) blijkt dat deze staat
van het Openbaar Ministerie
(OM) teneinde van de heer
Wolffte weten tekomen waar
de vermeende 25.000 kilo
drugs op Aruba opgeslagen
zijn.

Dit is ook het geval in zoverre
het O.M. liet achterhalen welke
personen of instanties hiervan
eigenaren zijn of hierin hande-
len. Medegezien het feit datdoor
de heer Wolff de uitlating is ge-
daan dat handelaren in deze af-
faire verwikkeldzijn, is het voor
de ATIA van belang dat in deze
zaak duidelijkheid komt, aldus
deAtiain zijn verklaring, er aan
toevoegde dat de Atia ook van
mening is dat dergelijke uitla-
tingen zeer schadelijk zijn voor
de goedenaamvan Aruba indien
men hierover geen bewijs kan of
wil overleggen.

Opening van
korfbal-seizoen

ORANJESTAD—Vanhetbe-
stuur van deKorfbalbond Aruba
wordt vernomen dat aanstaande
zondagmorgen om tien uur op
het Volvox-veld de nieuwe
korfbal- competitie van start
gaat. Na deopening is de eerste
wedstrijd die tussen kampioen
van 1987 Noord masters en
Volvox gevolgd om halféén door
de wedstrijd Bionic — Santa
Cruz stars. De competitie wordt
in twee ronden gespeeld in het
drievakken systeem. Na de drie
vakken strijd zal ook een twee
vakken- competitie worden ge-
houden.

Populair concert
Vivons en chantant

ORANJESTAD — Morgena-
vond (zaterdag) om half negen
geeft het gemengdekoor Vivons
enChantantzijn jaarlijksepopu-
laire concert in Cas di Cultura.
Volgens de leiding is een keuze
uitpopulaire werkengedaan.Er
zijn zaterdagavond aan de zaal
nogkaartenbeschikbaar.

TRENTTARIA
DRUGSTORE

Dakota Shopping Paradise
Tel.: 22450

Drogisterij
Cosmetica - Parfum - Cologne -Artikelenvoor -Babies -School -Kado - Naaten - Haar, etc.
BORDENS ICECREAM

Bekijk onze wekelijkse specials
met 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.
*---ü___M_i_______i____l_lHM__MM*
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>T Communie-
foto's

O CHECKPOINT'■^SJi COLOR
Columbusstraat en Harmsbuilding

Uw beroepsfotograaf

Wega diNumber
Aruba
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ORANJESTAD-Negen Colombiaanse
reisagenten, uitCali,

verblijven momenteel op Aruba
omkennis te maken metdetoeris-
tische faciliteiten enAruba daar-
na in hun land te verkopen.

werd in 1980 doorPerformance
magazine uitgeroepen als Jazz
Breakout artist van het jaaren
kreeg in 1982 een Grammy
award nominatie voor de besten
and B instrumental (Winds ofchange & odori). De groep be-
staat uitBarbaraLong, DanKu-
ramoto, JuneKuramoto, John
Moritaiko en Danny Yamamoto.

— zijn inLosA ngelesgeboren en
getogen derde generatie Japan-
ners- Amerikanen. Hiroshima
bestaat altwaalf jaaren zijnmu-
ziek werd onder andere gebruikt
toen Scott Hamilton in 1984 de
gouden medaille won op de win-
ter Olympische Spelen te Saraje-
wo en in commercials voor Am-
nesty International. De groep

ORANJESTAD-Hiroshima
is de groep die samen met Mi-
chael Franks en Yellow Jackets
alop deeerste dag—3juni—van
hetAruba Jazz andLatin music
festival in het Elias Mansur
Ballpark optreedt.

De leden —met uitzondering van Barbara
Long uitSacramento, California
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■ TrekkingLotto
I 26 mei 1988

winnende
»♦" nummers:Ut ] 26

MCNTMO-.

Manboio i— cnn _-*_".-_>--*■'*-■>

Joker:9
Eerste prijs:

20.000.- één winnaar
Tweede prijs:

3.121.50 driewinnaars
Derde prijs:

50 winnaars ieder 46.85
Volgendeweek: eerste prijs

20.000 florin

Met complimenten van:
Superior TobaccoCo.

TELEARUBAN.V. ff** |
tin mester di:

EDITOR - SHADER
Como editor e ta haci e trabao tecnico di montahe di
shotnan di video, pega e diferente imagennan na otro
eucreatividad y inventividadformando asinavn com-
mercial ofprograma bon acaba.
E mesterta vn persona eu semperkier sirïa mehora su
habilidadnan tecnico, segun desaroyo tecnico ta
avansa.

Comoshadere taresponsabel pae calidad dieimagen
y pa esaki e ta controla e imagen promé eu e worde
transmiti.
Cv vncamara controlunitetacontrola yregula compo-
sicion,contrast,claridad, etc. die imagenriba monitor.
Kandidatonan eu nivel di MTS-electro of HAVO ta bin
naremarke pa cfuncion aki.

Solicita cerca: Gerencia TeleAruba, Pos Chikito 1-a,
tel.: 47302,47303 of 41258 duranteoranan di oficina.



Verkeerscontrole
WILLEMSTAD — De ver-

keerspolitie hield gisteren een
verkeerscontrole op dekruising
van Eyck van Voorthuyzenweg
enPater Euwensweg. Dertigbe-
stuurdersmaaktenzich schuldig
aanhet 'rijden doorrood licht'en
kregen hiervoor een procesver-
baal.

Verder meldde de verkeer-
safdeling een achttal aanrijdin-
gen met een totale blikschade
van 6300 gulden.

WILLEMSTAD- In hetkan-
toor van Sedreko werd het orga-
nisatie comité voor de negende
Centraal- Amerikaanse softbal-kampioenschappen voor dames,
geïnstalleerd.

De kampi-
oenschappen wordenvan 7tot 17
julivan dit jaarop Curagao ge-
houden. Gedeputeerde van
Sportzaken, George Hueck zei bij

de installatie veel vertrouwen te
hebben in de commissie, gezien
deervaringen en capaciteiten die
elk van de leden volgens hem
bezit.

Op de foto het moment dat ge-
deputeerde George Hueck het co-
mité installeert: vlnr C. Homoet,
H. Thomas, I. de Windt, H. Jan-
sen, J.Prins, C. Lodewijks, R.
Visseren GeorgeHueck.

EHOB-cursus
Rode Kruis

WILLEMSTAD — Het Rode
Kruis gaat op 14juni weer van
start metzijnEHBO- cursus. De
cursuswordt gegevenop dinsda-
gavond op deRode Kruis Post te
Suffisant. De totale duur van de
cursus is ongeveer 16 avonden,
waarbij twee uur les gegeven
wordt, één uur voor theorie en
één uur voor praktijk.

Belangstellenden kunnen
zich gedurende de ochtenduren
inschrijven op de Rode Kruis
Post aan de Fokkerweg van
maandag tot en met vrijdag van
7.30-11.30, tegen vooruitbeta-
lingen van het cursusgeld dat
’.lOO,- bedraagt.

HARARE — De dissidenten- lei-
derSango in Zimbabwe wiens bende
eind 87 16 blanke zendelingen ver-
moorddegafzichover binnen hetka-
der van de amnestie die in Harare
vankracht is.Sangowas demeestge-
zochte misdadigertoenhetdoorhem
aangerichte bloedbad bekend werd.De amnestieiseenonderdeelvanhet
Herenigings-pact datpresident Mu-
gabe sloot met zijnpolitieke te-
genstander Nkomo.

Setel opent Telebutik
WILLEMSTAD — Gisteren

is deSetelTelebutik geopend.
Directeur ir. AngelKook ver-
richtte in aanwezigheid van
{"resident-commissaris To-
inchi Pietersz de officiële

opening. In deTelebutik aan
deMadurostraatkan men al-
le informatie krijgen over de
telefoon]—""tc<"happii. Te-

yens zijn er verschillende
soortentelefoon- toestellen te
koop.

In zijn openingsrede zei direc-
teurKook dat deTelebutikinhet
centrum van Willemstad tege-
moet komt aan de behoefte van
de abonnees. Kook: 'Tot nu toe
konden deze alleen terecht bij

het informatie- centrum te San-
ta Maria. De Telebutik is de
eerste van een serie informatie-
centra die Setel op Curacao wil
bouwen". Het gebouw dat ge-
huurd isvan dr. Milstein, moest
enigszins veranderd worden om
tevoldoen aan dewensen van Se-
tel. De verbouwingskosten be-
droegen 300.000 gulden. Archi-
tect was mevrouwLesire.

Behalve informatie zijn in de
Telebutik verschillende model-
lentelefoons tekoop. "Setel heeft
geconstateerd, dat vele abon-
nees een tweede toestel in hun
huis hebban. Behalve functio-
neel moet <_it toestel ook decora-
tiefzijn. Daarom heeft Setelver-
schillende moderne apparaten
in allerlei kleuren aangeschaft.

De maatschappij wil daarmee
aantonen, dat zij haar taak se-
rieus neemt. Niet alleen het ka-
belnet en de infrastructuur zijn
van belang, ook met de wensen
van de abonneeswordtrekening
gehouden", aldusKook.

Setel verzorgt tevens allerlei
telefaxverbindingen over de he-
le wereld. "Dit is een zeer moder-
ne ontwikkeling van detelecom-
municatie, waarbij met één ap-
paraat stem en tekst overge-
bracht kunnen worden. Dit
houdt echter geen concurrentie
voor de posterijen in. De telefax
kan eenbrief langnietaltijdver-
vangen,maar het is duidelijkdat
telefax een instrument is dat de
efficiëntie van het werk in deze
moderne tijd vergroot".

...De Telebutik aan de Maduro-
straat...

InstituutFederatie Antilliaanse Jeugdzorg
Jonge vrouwen krijgen uitgebreide
vorming en vakopleiding in textiel

WILLEMSTAD — Gisteren
vond de feestelijke opening
plaats van het Instituut voor
Textiel en Recreatieve
vormgeving. Het instituut
leidt jongevrouwen op in het
vervaardigen van kleding en
het maken van andere ge-
bruiksartikelen op tex-
tielgebied. Hetdoelvan deop-
leiding is jongevrouwen, me
om een of andere reden de
school vroegtijdig verlaten
hebben en daardooreen stuk
vorming en vakopleiding
hebben misgelopen, in de ge-
legenheid te stellen dit in te
halen.

Het initiatief tot de opleiding
werd genomen door deFederatie
Antilliaanse Jeugdzorg.Bij haar
werk onder organisaties, die de
opvoeding en verzorging van de
jeugdigen tot doel hebben,
merkte defederatiedateen groot
aantaljongevrouwen weinigini-
tiatieftoont voor het maken van
kleding voor zichzelf en haar
kinderen; evenminvoor hetver-
vaardigen van andere artikelen
die in het dagelijks leven ge-
bruikt kunnen worden. Dit
maakte het voor hen tevens
moeilijkomingeschakeld tewor-
den in het arbeidsproces, zeker
in een tijd van economische te-
ruggang.

De federatie zorgde voor de
opstelling van een programma,
dat in de leemte moest voorzien.
In zes verschillende wijken
(Montagne, Sta. Maria, Otro-
banda, Fuik, Steenrijk en
Westpunt) werden cursussen in
het leven geroepen, die vooral
aan jonge werkzoekende vrou-
wen degelegenheid moestenbie-
den zich te bekwamen in de be-

ginselen van het vervaardigen
van kleding. Tevens werd aan-
dachtbesteedaan hun algemene
en sociale vorming. Meer dan
honderd jonge vrouwen hebben
dezebasisopleiding geheel of ge-
deeltelijk gevolgd.

BIJDRAGEN
Vorigjaarbleek hetnoodzake-

lijk dezeopleidingen ineen insti-
tuut te bundelen. Voor eenrede-
lijke prijs kon een geschikt ge-
bouw op Scharloo worden ge-
huurd. De inrichting met deno-
dige machines en ander materi-
aalwerd mogelijk gemaakt door
financiële bijdragen vanuit het
firogramma voor Ontwikke-
ingshulp van de Nederlandse

regering, alsmede van particu-
liere donor- organisaties zoals
het Koningin Juliana Fonds en
de Bernard van Leer Foundati-
on. Vanuit de Curasaose ge-
meenschapkwam een belangrij-
ke bijdrage van de Maduro & Cu-
riel's Bank, terwijl ook het Be-
stuurscollege van Curagao fi-
nanciële steun toezegde.

In het instituut werd ook een
productie- afdeling in het leven
geroepen, waar de gevorderde
leerlingen uniformenenkleding
voor derden op bestelling en te-
gen betaling maken. Een deel
van deopbrengst is bestemdvoor
decursisten diehetwerkhebben
verricht, hetgeen een steunbete-
kent voor de gezinnen van deze
mensen die veelal niet uit het
meest welvarende deel van de
Curasaose gemeenschapkomen.
In het instituut gaan derhalve
opleidingen en productie- schep-
pende activiteitenhand in hand.

Op het ogenblik volgen vier
groeüen jongevrouwen een op-

leiding in het instituut. T*e
groepen hiervan zijn gevoW
ren: in totaal meer danhond*?1*
deelneemsters. Het institu1'
staat onder leiding van de le**
res en secretaresse van deFe*-**
ratie Antilliaanse Jeugdzo»
C.M.C. Florie, die bijgesta*J
wordt door de dames L. Curiey
R. Fullinck die daar een vol-
dagtaak aan hebben.

Op de dag van de officiëleor
ning van het instituut werd «"*
yens aan 28 dames hetbasisch
tificaat uitgereikt voor te*
tielverwerking.

Speechcontest
Round Table
' WILLEMSTAD — Round T*.

ble International organiseert "",
zondag 29 mei een speechcoj'
test. Dit jaarzal het onderwee
van de speeches 'de legende V*3*
koning Arthur en deridders v***
deRonde Tafel' zijn.

Buiten deVS zijnalleen deB^nedenwindse eilandenaangesp
tenbij deSouthernDivision v-^
Round Table International.

De speech-contest isvooralb*
doeldvoor leerlingenvan deH-*J<J'
delbare scholen. Zij zullen b***
toespraak op de dag zelfvoor^reiden. De plaats van handeli--?
is Rust & Burg om acht uu**"
avonds.

*****ALGIERS - De PLO heeft *£reldwijd een handtekeningen- acL
gevoerdonderPalestijnen.Men t&\
te op 1 miljoen handtekeningen*_e.
ke tijdens de SU- VS- top in Mos»'),
worden aangeboden. De Palestij**l^,
vragen hoge voorrang te geven ■*"*de Palestijnse kwestie.

Betere service aan klanten

WILLEMSTAD -Directeur
ir. Angel Kook van Setel N.V.
heeft gistereneen nieuwinforma-
tiecentrum geopend in het
centrum van Willemstad. Vele
gertod.igd.on, waaronder gedepu-

teerde George Hueck, waren1de opening van Telebutik o»
wezig.

Foto: Gedeputeerde Hueck
directeurKook.

PI SETEL
■___■ Servisio di telekomunikashof1

Van Harte
Prdficiat

met de opening

VAN UW
NIEUWE TELE-BUTIK

ABN Bank
PI SETEL '

■■Servisio di telekomunikashon

Proficiat!
UUij verzorgden graag de eindafwerking.

Voor de toekomst zijn wij gaarne tot Uw
dienst.

Bracur Agencies
N.V. Multiple Sales & Services

Dornasolweg 7 - Tel.: 76185

PI SETEL

_■_■ Servisio di felekomunikashon

Masha Pabien!
met deze aanwinst in

de Madurostraat.
UUij hebben met genoegen
de afwerking en schilder-
werkzaamheden verzorgd.

G3)
W.TIJSMA NV.

aaaßaaaalaaaaMMiaHiaaMa(aaaaaaß(ailJ

PI SETEL

fel Servisio di lelekomunikashon

Van Harte Gelukgewenst
Hetv3as een genoegen
het kantoormeubilair te
hebben mogen lederen.

I|| rvdnCnps:
POSNER'S AGENCIES CURACAO N.V.

n SETEL ,
Uservisio di leiekomunikashon

Congratulations!
It was o pleasure

to design
your new Tele-butik

J^I B_______ti}(;tural

v I I nteriop S
d foriio

Studio for* Interior S. Architectural Consultants

Rozenweg 4 A " Mahaai " Tel.: 76707

PI SETEL

■___■ Servisio di telekomunikashon

Van Harte Proficiat!
Hetvtas een genoegen om destoffering te
lederen >)oor UvJ nieuvJe Telebutik.

Interieun-o-teekimporteur van inrichtingsmaterialen
en stofferingen

Si ploegstoffen el van besouw sJstuttgarterGardinen

Rozenweg 4a - Mahaai - Tel.: 76707

fl SETEL

UServisio di telekomunikashon

Congratulations!

and oil the best
with your

new Tele-butik
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Toneelfestival
inCPA

WILLEMSTAD - De
stichting voor het bevorderen
van het 'Historisch Bewustzijn',
organiseert op 28 mei en 29 mei
een festival voor historisch to-
neel in Centro Pro Arte.

Intotaalzullenzes toneelgroe-
pen optreden. De toneelvereni-
ging 'Kaska di Pinda' brengt het
stuk:Nanzi lo salifor dimondi di
shon arey? Een oeuvre waarin
°nze toekomst met haar proble-
men wordtbehandeld.

De groep ORKA speelt 'Gris-sen den ananan '50.' Het stuk
handelt over defrustraties dieer
onder de werknemers heerste in
devijftiger jarentoen detoenma-
lige Shell een groot aantal men-
sen moest ontslaan wegensreor-
ganisatie. Het probleem zelf is
vandaag de dag nog steeds ac-tueel.

Toneelgroep 'Kaska di Koko-
"ishi voert een stuk op getiteld:
Retrospekto, dat gebaseerd is op
hoogtepunten uit de historie van
Curacao.

'Tula i Diana' is de naam van
net werk van de groep Move-
mientu Social- kultural. Het
dramatisch verhaal van de sla-
tinDiana en de slavenrebel Tu-
}a, die in 1795 de slavenopstand
leidde.

Yochi(pseudoniem voorMario
Kleinmoedig) brengt het werk
Krus i Spada. Hierin wordt de
confrontatie van de Spaanse ko-
lonisten en de autochtone indi-
aanse bevolking weergegeven.

Tot slot de groep Los Angeles
van Clayton Toppenberg. Deze
zal, versterkt met enkele lokale
artiesten, de ontwikkelingvan
de culturele dansen te zien ge-
Ven, gedurende de afgelopeneeuwen.

Komend weekeinde dus in
CPA, tijden en toegangsprijzen
zullen nader bekend gemaakt
gorden. Voor meer informatie
J_an men contact opnemen met
«ibi Bacilio, tel648461(thuis)of
615133 (werk).

BRUSSEL — De hoogste NAVO-
JJülitair, de Duitse generaal Alten-
burg, ziet in Gorbatsjovs politiek
Jf-senenkele aanleiding om de mili-
taire krachts- inspanning te ver-
anderen. De Navo staat voor een
Uitdaging omzijnconventionelever-
bogen teverbeteren, zeihij.De Navo
Ptoetzijn strategie herzientegenover
°et niet aflatende spervuur van
steeds weer nieuwe SU- ontwape-
öings-voorstellen. Er dreigt anders
verdeeldheid.

In Guatemala
Tass en Prensa
Latina-journalisten
bedreigd

GUATEMALASTAD — De
correspondenten van een
Sovjet- en een Cubaans
persbureau hebben Guate-
mala verlaten na herhaalde
bedreigingen door doodses-
kaders.

Aleksander Troesjine van het
Sovjet- persbureau Tass en zijn
Cubaanse collega Manuel Guer-
rero van het Cubaanse persbu-
reau Prensa Latina zeiden her-
haaldelijk met de doodbedreigd
te zijn. Troesjine was sinds no-
vember 1987 in Guatemala
werkzaam. Eind mei deed zich
een bomaanslag bij zijn woning
voor waarbij niemand gewond
raakte.

Daarvoor stelde Mano Blanco
zich verantwoordelijk. Dit dood-
seskader was vooral in de jaren
60 erg actief. Men deeldemee dat
men "terug is om te strijden te-
gen de Marxistische opmars in
Guatemala".

*****LONDEN—lndemachine-kamer
van de veerboot European Trader
van deBritserederij Pen O isvrijdag
30 mijlvoor dekust vanDoverbrand
uitgebroken. Hij kwam uit hetBel-
gische Zeebrugge. De bemanning
bluste hetvuur. Er waren geen per-
soonlijkeongevallen onder de 96 op-
varenden.

Voertuig voor
Statiaans
hospitaal

SINTEUSTATIUS — Op 24
mei werd omstreeks een uur
p.m. een Mitsubishi pick- up
officieel tijdens een kleine
plechtigheid overhandigd
door Ishmael Berkel, presi-
dentvanCede Statiaaan dok-
ter S. Bakker van het QueenBeatrix Medical Centre op St.
Eustatius.

Aanwezig waren Debbie
Brown, vice- president van CedeStatia, Hetty Misser vertegen-
woordigster van Curagao, eneen
gedeeltevan het ziekenhuis per-
soneel. Bij het afscheids- bezoek
van mevrouwWesterveld van deZomerzegels op2maartwerdeenbedrag van’ 15.000,- toegezegd,
waarvan voornoemde pick- up
gekocht is. Cede Antiyasbemid-deldedaarin.

Bijscholings-cursus voor
onderwijzend personeel

WILLEMSTAD — Vorige
week werden de examens afge-
legd van de derde bijscholings-
cursus voor leerkrachtenvan het
lager- en bijzonder onderwijs.
Voor deze cursus hadden zich
682 leerkrachtenaangemeld. De
cursus hadbetrekking op de gra-
maticaen de literatuur.

Vanaf september '87 zijn er
cursussen van start gegaanvoor
hetbijscholenvan onderwijsper-
soneel. In de eerste cursus werd

de nadruk gelegd op de schrijf-
vormen. Deze cursus werd door
16 kandidaten met goed gevolg
afgelegd. Cursus nummer twee
was meer bedoeld voor
leerkrachteninhet bijzonder on-
derwijs en hiervoor schreven
zich 160 leerkrachten in. De ex-
amens van deze cursus werden
afgelopenmaandag afgenomen.

Het is debedoeling dat er nog

...Een beeld van het examen van
de derde bijscholings- cursus
voor onderwijs -personeel...

een vierde cursus komt, maar
daaroverzijner nogstudiesbezig
om te bepalen aan welke onder-
werpendaarin deprioriteit moet
worden gegeven. Deze vierde
cursus zal dan in het nieuwe
schooljaarmoeten beginnen.

ZAKENVARIA
NA 31 DIENSTJAREN gaat

de KLM vertegenwoordiger op
Aruba O. Ponson met pensioen.
Hij begon op de vrachtafdeling
toen Eman Trading in de Nas-
saustraatnog deKLM- zaken be-
hartigde. De heer Ponson'wordt
opgevolgd door de heerS. Jacobs,
dieuit Nederland komt. Op 8 ju-
ni—wanneer afscheid wordt ge-
nomen van het echtpaar Ponson
zal de heer Theo Pielage hem in
de Golden Tulip introduceren.

WILLEMSTAD-In verband
met het 15-jarig bestaan van de
Sociaal Economische Faculteit
(S.E.F.) van de universiteitvan
de Nederlandse Antillen is de
oud-minister president van Ne-
derland en oud president van de
Nederlandse Bank, drJelleZijl-
stra uitgenodigd.

Zijlstra heeft ingezelschapvan
de dekaan van de S.E.F. dr ir V.
Marcha zijn opwachting ge-
maakt bij minister-president
MariaLiberia-Peters.

Foto: v.l.n.r. Zijlstra, minister-
President Maria Liberia-Peters
en Marcha.

J_7 _-\YT\ Breedestraatl4 X) j
fj\\ \ Tel.: 611615

/\\ Door familie-omstandigheden
/Jl zal er binnenkort een direktie-
IV wijziging plaatsvinden
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Les Spécialitéssont nótre Spécialité
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PAUNEKSPOSISHON Dl EKSPRESHON KREATIVO
DI ALUMNONAN DI SKOLNAN PREFfcRATORIO PUBUKD
dia : 29 di mei 1988
ora: 10.00 -13.00 or
sitio: clubhuis Oleander bandadi JPF
MENSAHE DI SERVISIO DI ENSENANSA I SEDUKAL

Het Mgr. P. I . Verriet Instituutzoektmet spoed
een full-time

ZIEKENVERZORGSTER

Wij verzoeken geïnteresseerden hun sollici-
tatiebrief (met kopieën van diploma's en cij-
ferlijsten) te richten aan:

Het Bestuur van het Mgr. Verriet Instituut
Postbus 195
Curacao.

v^_i//
The International Trade Center

>s seeking
AN OPERATOR

for its
CLEANING SERVICES

within I.T.C.

Information submittal rorms are available for interes-
ted parties at the office of the I.T.C, Molenplein 18.

The informationrequested will give I.T.C. the basis to
select the most appropriate company tocontract with
for service.

Closing dateto submit informationdocuments is Wed-
nesday, June 15,1988.

f^_
The International Trade Center

is seeking
AN OPERATOR

for its
SECURITY SERVICESwithin I.T.C.

Information submittal forms are available for interes-
ted parties atthe officeof the I.T.C, Molenplein 18.
The information requested will give I.T.C. the basis toselect the most appropriate company tocontract withfor service.

Closing dateto submit information documents is Wed-nesday, June 15,1988.
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Opening TheNew Studio Club

WILLEMSTAD-Meteen da-verend feest, dat tot de kleine
uurtjes voortduurde, isgistera-
vond TheNew Studio Club geo-
pend onder leiding van Jeffrey
Lopes, Earling Graanoogst en
discjockyEric theKid(v.l.n.r. op
defoto). Een paar honderd men-
sen hadden een plaats 'veroverd'
indediscotheque, dieteSalinja is
gevestigd, naast hetChineseres-
taurantLam Yuen, aan de Onta-
rio weg, ook wel 'de vreet- straat'
genoemd.

De gedeputeerden George Hu-
eck en Dito Mendes waren onder
anderen gasten van het trio, dat
de discotheque leidt. Spice and
Pepperzorgden vooreen grandio-
ze show engoede muziek, waarop
doorvelen werdgedanst.

TheNew StudioClub is weke-
lijks van woensdag tot en met
zondag geopend van tien uur 's
avonds tot vier uurin deochtend.
Vanavond en morgenavond is er
een speciaal optreden van The
Brotherhood ofMan.

...The New Studio Club, pal
naastLam Yuen...

Voorstel van contra’s afgewezen
Managua en verzet: we
schenden bestand niet

MANAGUA — Het Nicara-
guaanse verzet en de Nicara-
guaanse regering hebben bij
dehervatting van het vredes-
overleg laten weten dat geen
van beidevanplan ishet tijde-
lijke bestand te doorbreken,
datofficieel op 31 mei afloopt.
De contra's hebben ook
duidelijk gemaakt datzij niet
van zins zijn het bestand on-

beperkt te verlengen. Inmid-
dels heeft Nicaragua hetvre-
des- voorstel van de contra's
verworpen.

Bij dehervatting van hetover-
legophoog niveau leken de twee
partijen nogver van elkaaraf te
staan in belangrijke zaken. De
Sandinistenzeggen paste willen
praten óver de politieke toe-
komst van Nicaragua als de

extra's eerst akkoord gaan met
een formeel bestand en zich te-
rugtrekken in de daarvoor aan-
gewezen bestands- zones. De
contra's willen eerst dadenzien
van Sandinistische kant als het
gaat over democratisering en
aanverwante zaken.

WENSENCONTRA’S
Zo willen de contra's dat Ma-

nagua zijngreeppp hetlegerver-
mindert en dat er politieke her-
vormingenkomen inhet landzo-
datondermeer denauwebanden
van de Sandinistische partij en
massa- organisatiesmet derege-
ring en het leger worden verbro-
ken. In dit opzicht weten de
contra's zich gesteund door de
Verenigde Staten maar ook pre-
sident Oscar Arias van CostaRi-
calijkt dezemening tezijn toege-
daan.

Bij monde van Alfredo Cesar
als delegatie- leider van de
contra's werd meegedeeld dat
men er weinig voor voelt het
staakt het vuren onbeperkt te
verlengen als er bij het vredes-
overleg geen vooruitgang wordt
geboekt. letssoortgelijks zeipre-
sidentRonald Reagan van de
Verenigde Staten onlangs ook
metbetrekking tot dehervatting
van de militaire hulp aan de
contra's.

MANAGUA:ABSURD
Het door de contra's ingedien-

devoorstel omvatteverregaande

Eolitieke hervormingen binnen
orte termijn. Minister van In-

formatie Manuel de Espinosa
omschreef die voorstellen als
"provocerend en absurd" en zag
er een poging van'de contra's in
om "de vredes- akkoordente tor-
Eederen". De Sandinisten zullen

et overleg niet afbreken maar
het zou wel erg negatiefzijn als
de contra's alleen over dit voor-
stelwilden praten, zeihij.

Onder meer eisen de contra's
voor aanstaande maandag deaf-
kondiging van een amnestie
voor alle politieke gevangenen.
Evenals de aankondiging dat er
geen recruten meer voor het le-
ger worden opgeroepen en dat
men zal zorgen dat de contra's
humanitaire hulp krijgen.
Dinsdag loopt het tijdelijke be-
stand af. Binnen twee maanden
moet er een eindekomen aan de
nauwe band tussen de Sandinis-
tische partij en het leger. Het le-
ger moet in dienst staan van de
natie en niet onder bevel staan
vaneenpolitiekepartij, zo meent
men.

VOORSTELMANAGUA
Managuavan zijnkant wil dat

de contra's instemmen met een
duurzaambestand en datzij hun
troepen overbrengen naar debe-
standszones. In ruil daarvoor
mogen de contra's meepraten in
een commissie die de toekomst
van het land gaat bespreken.
Verder gafManagua de garantie
dater in 1990vrijeverkiezingen
worden gehouden in Nicaragua.

Oproep lijdenEuropese conferentie:
Steden moeten Nicaragua
bij stembus te hulpkomen

AMSTERDAM — Westeu-
ropese steden welkeeenband
hebben met steden in Nicara-
gua zouden er hulp moeten
verlenenbij devoorbereiding
en organisatie van de ge-
meenteraads- verkiezingen
in Nicaragua in 1989.

Deze meningwerdverkondigd
bij het begin van de Europese
conferentie in het Tropen- mu-
seum inAmsterdam van alleste-
denmeteert band met Nicaragu-
aanse plaatsen. De opening was
in aanwezigheid van ondermeer

de Amsterdamse burgemeester
Van Thijn en de burgemeester
van Managua C. Carrion. Het
ideevan depractische hulpverle-
ning bij de gemeenteraads-ver-
kiezingen werd gelanceerd door
S. Theunis, die ook van mening
was dat het ministerie van Ont-
wikkelings- samenwerking bij
die stembus- affaire best wel
hulpkan verlenen.

Transportstaking
in Ecuador
QUITO — In het Ecuado-

raanse transport is een sta-
king van onbepaalde duur
uitgebroken. De inzet is een
loonsverhogingmet honderd
procent.

Minister Heinz Moelier kon-
digde aan dat deregering met
harde hand zal optreden tegen
allendie willenproberen de vei-
ligheid van de burgerij en het
vrije vervoer in gevaar te bren-
gen. Om het openbare transport
veilig te stellen worden leger-
voertuigen ingezet. Dit gebeurt
ook voor het vervoer van le-
vensmiddelen enz. eveneens.
Dezelfde maatregelen gelden
ookvoor andere stedenbuiten de
hoofdstad Quito.

ILLUSIES
Theunis wees er op dat de Ne-

derlandseregering welpraat en
schrijft over debevordering van
de democratie in MiddenAmeri-
ka, maar wat daarmee bedoeld
wordt is volgens hem nog steeds
nietduidelijk. "Is heteen serieu-
ze keuze van de minister (van
Ontwikkelings- samenwerking)
of een slimme zet om christen-democratische vrienden in El
Salvador te steunen?", zo vroeg
Theunis zich af. Bij de laatste ge-
houden verkiezingen in El Sal-
vador heeft de christen- demo-
cratischepartij een grote neder-
laag geledenenboekte deuiterst
rechtse ARENA-partij een dave-
rende overwinning. Dit heeftvolgens Theunis een aantal illu-
sies bij genoemd ministerie de
grond ingeboord.

Burgemeester Carrionwees er
opdatNicaraguanauwelijkseen
stedelijke infrastructuur kent.De ontwikkeling daarvan is on-
der meer de burgeroorlog tegen
dictator Somoza, de aardbeving
van 1972 en de strijd tegen de
contra's tegengehouden. Vol-
gens hemis er weleen duidelijke
ontwikkelinginhet land gaande
om steden steedsmeer autono-
mie te geven. De centrale over-
heid isook steedsmeerbereid om
bevoegdheden over te dragen, zo
stelde Carrion vast. Op deconfe-
rentie zijn vertegenwoordigers
aanweziguitNicaragua enmeer
dan honderd uit steden in Wes-
teuropa.

ORANJESTAD — De Kiwa-
nis Club van Arubakoos onlangs
een nieuw bestuur voor 1988/
1989, dat in oktober
geïnstalleerd zal worden. Het
nieuwebestuur bestaat uit voor-
zitter Jim Thuis, levice voorzit-
ter Peter Creutzberg, 2e vice
voorzitterHarishDaryanani, se-
cretaris Tito Sapuana, pen-
ningmeester Steve Brown, be-
stuursledenCarlos Albertus,
Herbert Domacasse, Joe Fer-
nandez, Benny Heinze, Ronald
Israel,Ravi Krisnamurthy, Les-
lie Tweeboom, en 1987/1988
voorzitter Charles Crocs.

Na branden explosie in Chihuahua
PEMEX moet opslagplaats in
centrum van stad sluiten

MEXICOSTAD — De Mex-
icaanse regering heeft
opdracht gegeven tot sluiting
van een gas- en kerosine-
opslagplaats van het staatso-
lie-bedrijfPEMEX in Chihua-
hua. Het besluit werd geno-
men na derecente explosie en
brand in één dertanks.

Dit filiaal van Pemex was ge-
legen inhet centrumvan deMex-
icaanse stadmetalsgevolg dater
een uiterst gevaarlijke situatie
ontstond toen er brand uitbrak
als gevolg van vermoedelijk
kortsluiting in een opslagtank.
Het was een gelukbij een onge-
luk datdebrand beperktbleeftot
deze een tank van ongeveer vijf
miljoen literbrandstof.

PANIEK
Ermoesten echter wel in aller

ijl meer dan honderdduizend
mensenworden geëvacueerd. Bij
Pemex probeerde men de om-
vang van het ongeluk te beper-
ken door te zeggen dat er amper
tienduizend mensen elders
moesten worden ondergebracht.
Bij deze hele operatie raakte
wonderlijk genoeg niemand ge-
wond. Een werknemer van
Pemex zei overigens dat hij een
aantal verkeers- ongevallen
heeft zien gebeuren als gevolg
van de paniek toen debrand en
de explosie zich voordeden.

De opslagplaats is gesloten, zo
deelde Sergio Villareal mee, de
woordvoerder voor de staat Chi-
chahua, namens gouverneur
Fernando Baez. "Dit is een be-
slissingvan de staats-regering",
zo verduidelijkte hij. Maar daar-
bij werd men gesteund door Pe-
troleos Mexicanos. Menheefton-
dertusseneenterrein inhetzuid-
en van de gelijknamige stad aan-
gewezen voor de te herbouwen
opslagplaats. Maar dat isweleen
gebied dat niet bewoond wordt,
zo maakte Villereal duidelijk.

WERKLEIDING
Naar de oorzaak van deramp

wordt een onderzoek ingesteld.
Er wordt gesproken over
kortsluiting maar ook wordt er
op gewezen dat er arbeiders be-
zig waren met werkzaamheden
aan de olieleiding. De schade
wordt, volgens de plaatselijke

pers, geschat op achthon-
derdduizend dollar.
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"Ekspertonan dikutaun waya a chispa,
kousa e kandela."

Sigura.
| Pasobra eno ta bisabu ki ora e t'ei chispa. j

! .-ennia-J
Reis het Caraïbisch

gebied rond, met BWIAvoor slechts $ 29|^
BWIA introduceert haar "Inter Caribbean Fare": ftVk_____V ___■voor $ 330 kunt u alle BWIA bestemmingen in het *■ W\ W *m\ W^TCaraïbisch gebied bezoeken. Dit tarief is 30dagen geldig!^^ _ w

Voor slechts S 80 meer dan het normale I — _
Curasao-Trinidad tarief (S2sl)kunt U be- "n-gomco _
halve met Trinidad ookkennis maken met: __*_ *?£_&ï %*<Jj»«A*-* ST KITTS*. *ANTIGUA ST. LUCIA .■"*""««"*

BARBADOS ST.MAARTEN - 7
GRENADA TOBAGO CA«A)BtscHE %

JAMAICA /ST. KITTS PUERTO RICO » t CT tue,J
CUKACAO § g

Vertrek uit Curasao nu 3x per week, Woens- ___________ ' u_u«i

dag, Vrijdag en Zondag. _/^H Ht^ —* <»«->"««, m
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■*"■ bel Uwreisbureau of ALM op ""■"«-■■613033-81322 en op Aruba,
ALM 21852.

AMIGOE VRIJDAG 27 MEII9BB

(é) GARDENS
voor Uwkwaliteits tuingereedschap

aiümiGimoHEli
voor al Uwprofessionele sproei-en dripirriga-
tie systemen-
In voorraad irrigatieslangen 13mm, 16mm, 20
mm, 26 mm en 52 mm.
De beste prijzen bij aankoop van complete
rollen.
Vertegenwoordigd door:
Jonka Enterprises N.V.
Sta. Rosaweg nst. 196
Tel.: 676655
Wij zijn zondag 29 meiopen van 09.00 -11.30.i— ■_*_

____- ____-_■_■_■-_______-__-_____________-__________-_-_ ___^

The Foundation For Catholic Education
The Bottom
Saba, Netherlands Antilles,
is in need of a

TEACHER and also
SPECIAL EDUCATION TEACHER

(Remedial)

as perAugust Ist 1988,for herPrimary School (Langua-geof instruction is in English)
Required:
Fully qualified
Preferably with experience
Professing Catholic.

Letters of application should be accompanied by curri-
cullum vitae. Please send to abovementioned address.
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Softball-toernooi Liga Uni Tur
Gasora Giants na eerste
helft alleen aan leiding

WILLEMSTAD—Deeerste
fonde van het softball- toer-
nooi van de Liga Uni Tur is
achter de rug. Alle ploegen
nebben negen wedstrijden
gespeeld en Gasora Giantsleidt met zeven gewonnen en
Jwee verloren wedstrijden.
De ploegkwam alleen opkop
na eennipte 6-5 winstopBow
diPalu.

Aan de softball- competitievanLiga Uni Turnemen in to-
taal tien ploegen deel. De
competitie wordtgespeeld op
betBallpark Santa Maria. Zo-
wel op zaterdag als zondag
Worden vier wedstrijden af-
gewerkt.

Gasora Giants kwam zondag
alleen op kop na een 6-5 zege op
concurrent Bow di Palu. In het
Quel werd doorbeideploegeneenhomerun geslagen.Genslev Bal-

borda wist ditvoor de winnende
ploegte doen,terwijl dezepresta-
tie bij Bow diPalu doorRon Ste-
ward werd geleverd.

Leider Gasora Giants kon na
dit weekeinde alleen de leiding
nemen, doordat de beide concur-
renten, Family en Bow di Palu
elkaar de dag ervoor al hadden
bekampt. Family boekte een 6-5
zege. Winnende werper
Gershwin Jansen werd aanval-
lend goed gesteund door Berna-
dina (3 uit 4) en Salvador Bar-
rientos (2 uit 3). Edley Chirino
droeg met een homerun aan de
Family-overwinning bij. Frank
Curiel werd de verliezende
werper.

De drie topploegen na de helft
van de competitie worden op de
voet gevolgd doornog twee ploe-
gen die een wedstrijd meer heb-
ben verloren. Doordat zowel
Huizer Stars als Pepina in het

weekeinde eenmaal wonnen en
verloren, werd deachterstandop
de leiders nietverkleind.

Huizer Stars won zaterdag
met9-5 vanPepina, waarbij win-
nende werper SherwinDa Costa
Gomez aanvallend ook zijn
steentjebijdroegaan deoverwin-
ning door een homerun te slaan.
Teamgenoot Lesley Marshall
mocht ook een vrije loop over de
vier honkenmaken.

Curaçaose voetballers
op Bonaire in actie
KRALENDIJK — Het ko-
kend weekeinde zal het SOV
Schilders- bedrijf Angela uit
Curacao een tweetal wed-
"trijden spelen ophetFlamin-
go eiland.

De eerste voetbal- wedstrijd

begint vrijdagavond om half elf,
dus direct na de wedstrijd voor
het kampioenschap van Bonai-
re. Dan zal SOVSchildersbedrijf
aantreden tegen Teach United.
De Cura.;aose gasten hebben en-
kele goede spelers in hun team
zoals Osjie Seferina, Giovanni
Toppenberg, Eppi Berenstein en
Johnny Isidora. Zij zijn geen on-
bekenden op de grasmaten daar-
om belooft het treffen met Teach
United heel aantrekkelijk te
worden. Overigens dienen de
Curacaose ploegen zich niet te
vergissen in T.Ü. die al eerder
ploegen van buiten het eiland
naar een nederlaag leidden.

Zaterdag 28 mei zal het Schil-
dersbedrijf aantreden tegen de
veteranen van Estrellas. Dat ge-
beurt op het veld van Estrellas
om vier uur 's midda_rs.

*****
WASHINGTON—De VS-marine

gaatinnavolgingvan deluchtmacht
werken aan het "onzichtbaar" ma-
ken van de vloot. Met moderne
Stielth- technologieën zijn deradar-
signalenvan schepen envliegtuigen
ten zeerste te reduceren zodat zij ui-
terst moeilijk onderscheptkunnen
worden.

Zaterdag te Damacor

Finales jeugdtennistoernooi
WILLEMSTAD —Komende za-
terdag worden de finales ge-
sPeeld van het Angelo 2 tennis-
toernooi.

Deze finale- wedstrijden vin-
denplaats op de banen van CSC
te Damacor. Het toernooi startte
°P 7 mei met intotaal 96 deelne-mers. Het evenement wordt ge-
organiseerddoordeAntilliaanse
JeugdTennis Stichting.

Voorafgaande aan de finales,
*elke om 14.00uur aanvangen,
gorden in de ochtend-uren dehalve finale wedstrijden afge-
perkt. De wedstrijden zijn vrij
toegankelijk enrond deklok van
16.00 uur worden deprijzen uit-
gereikt. Daar de AJTS ook voor
Raderen dandefinalisten prijzen
beschikbaar heeft, worden alledeelnemers uitgenodigd deze
Middag op CSC aanwezig tezijn.

Zaterdag en zondag

Voetbaltoernooi
te Zapateer

WILLEMSTAD—Inhetka-
*"*■--* van het eerste lustrum
y^n de Stichting Centro di"ictory Boys, worden er ver-
killende evenementen ge-
werd. De in augustus vijfjaar
?Ude stichting organiseert
""-etkomend weekeinde eenvOetbal- toernooi.

Op het voetbalveld naast het
te Zapateer wordt door

*2 teams om de hoogste eer ge-
treden. De deelnemende teams
$n: S.D.K., Kooyman, Kodela,
«evolking, A.L.M., D.A.Z., Colo
yolo, F.K.P., Flaria Boys, D.J.d°y, Nos Ambiente en Curinta.

Hettoernooi start zaterdagom
*3.00 uur. Er worden dan vier

gespeeld, waarvan'te laatste om 16.45 uur aan-vangt.
Op zondag wordt het toernooi

olri 10.00 uur voortgezet. Men
dan in totaal zeven wed-vrijden af, waarvan de laatste,

°e finale, om 17.30 uur staatvastgesteld.. Voor het weekeinde van 4 en 5
Junistaateenvolleybal- toernooi°P het programma en op 12 juni

in het clubhuis vanVicto-
"ty Boys een domino-toernooi ge-
-0

WILLEMSTAD - Zaterdag
de laatste finalewed-strijden in de Cura^aose tennis-

gespeeld in het ge-
lengd dubbelspel A en B-klasse

zes uur te Mundo Nobo. Naj*eze wedstrijden vindt de prij-
suitreiking aan dekampioenenvan 1988plaats. Na afloop volgt
°,nder genotvan eenhapje en een

een gezellig samenzijn
muzikaleomlijsting.

UITSLAGEN EN STAND
De uitslagen van het afgelo-

penweekeinde zijn als volgt:
Zaterdag 21 mei:
Huizer Stars- Pepina: 9-5; Ga-

sora Giants - Citco: 11-1;Family-Bow diPalu: 6-5; IslaRangers -
Warda D: 5-2.

Zondag 22 mei:
Terremoto - Citco: 12-2; War-

daD - HuizerStars: 15-2;Pepina- Isla Rangers: 12-3; Family -
Alesie L.A.: 9-1; Gasora Giants -
Bow di Palu: 6-5. -De stand is nu:

1. Gasora Giants 7 2
2.Family 63

Bow diPalu 6 3
4. Huizer Stars 5 4

Pepina 5 4
6. IslaRangers 4 5
7. Citco 3 6

Terremoto 3 6
9. Warda D 2 7
10.Alesie L.A. 2 7

Het programma voor het ko-
mend weekeinde:

Zaterdag 28 mei:
10.00uur: Bow di Palu-Alesie

L.A.; 12.00 uur: Citco - Pepina;
14.00 uur: Gasora Giants - War-
da D; 16.00 uur: Huizer Stars -
Terremoto.

Zondag 29 mei:
10.00 uur: Gasora Giants - Fa-

mily;12.00 uur: HuizerStars-Is-
laRangers; 14.00 uur: Pepina -
Bow di Palu; 16.00 uur: Alesie
L.A. - Citco.

Uitslagen C.A.B.-atletiekwedstrijden
Atletiekbaan Suffisant nog
steeds in slechte conditie

WILLEMSTAD — Zonderdater iets is gedaanom deat-
letiekbaan te verbeteren, zijn
zaterdag weer atletiek- wed-strijden georganiseerd in het
Stadion Suffisant. Ook nu
weerwasereenaantalatleten
dieeen enkel- ofkniegewricht
blesseerde.

Het enige wat het bestuur
van de Curacaose Atletiek-bond vraagt is het schaven en
walsen van de atletiekbaan.
Komende zondag is er een at-
letiek- ontmoeting voor jong
en oud. Het evenement start
om 10.00uur enmen hoopt hetprogramma om 18.00 uur tehebbenafgewerkt.De nieuweGedeputeerde voor Sportza-ken, GeorgeHueck,zal metei-gen ogen detoestand van het
terrein kunnen aanschou-
wen, als hij het startsein geeftvoor de hardloop- wedstrijd
voor de allerjongsten(3- en 4-jarigen).

Deresultaten van dewedstrij-
denvan zaterdag 21 mei zijn als
volgt:

DAMES
14 jaaren ouder:
200meter:
1. NancyleeFelicia 27,53
2. Natalee Felica 28,45
3. Adjusta deWindt 29,40

800 meter:
l.RosendySlijger 2.39,17

Verspringen:
1.Yagaira Antersijn 5,09 m

HEREN
14en 15 jaar:
200meter:
1.Ramses Snijders 25,48
2. Dennis Daal 27,63
3. Minguel Treurniet 27,70

800 meter:
l.EuronSchoop 2.07,72
2.GlennNicolaas 2.30,19

3. Luigi Villareal 2.40,24

1500meter:
1. Glenn Nicolaas 5.16,30
2. Alexson Francisca 5.23,38
3. Shairon Schoop 5.26,85

Verspringen:
1.Wenson Prince 4,70m

Hoogspringen:
1.Wenson Prince 1,45 m

16 en 17 jaar:
200 meter:
1. Dudley den Duik 23,99
2.DavidMartis 24,41
3. Alison Maria 25,79

800 meter:
1.Angelo Constancia 2.06,96
2. UrslyAlberto 2.34,17

Verspringen:
1. HensleyKeizer 5,57 m
2. Dudley denDuik 5,47 m
3. Aquiles Slijger 5,37 m

Hoogspringen:
1.Dudley denDuik 1,65 m
2. GiovanniManuel 1,55 m
3. Gilbert Martha 1,50 m

18 en 19 jaar:
200 meter:
1. Anthony Janga 24,30
2. Furgel Bernadina 27,33

Verspringen:
1.Dietrich de Lannoy 6,11 m2. Richel Pieter 5,82 m

Hoogspringen:
1.Dietrich de Lannoy 1,55m
2. Richel Pieter 1,50 m

20 tot en met 29 jaar:
200 meter:
1.Rogelio Montero 24,07

800 meter:
1. Elbert Antonia 2.17,27
2. Arlyson Maria 2.23,24

Verspringen:
1. JavierLiseur 7,10 m
2. Humphrey de la Cruz 6,79m
3. Ellsworth Manuel 6,71 m

Hoogspringen:
1. Humphrey de la Cruz 1,75m
2. Ellsworth Manuel 1,75m
3. JavierLiseur 1,70m

CliffertPietersz heeft goede techniek
Uitslagen team-wedstrijden
om de Andy Kusters-trofee
WILLEMSTAD_ Op zon-

dag 22 mei werden in desportzaal van Rust & Burgh
deteam-wedstrijden judoom
deKusters-wisselbeker geor-
ganiseerd.
Aan deze team-wedstrijden

namen junioren, adspiranten en
senioren deel. De wedstrijden
hadden een zeer sportiefverloop
onder het toeziend oog van velebelangstellenden, die de weg
naar de sportzaal opRust &
Burgh hadden weten te vinden.

De uitslagen van de wedstrij-
denzijn als volgt:

Junioren(7 toten met 11 jaar):
Bij de juniorennamen in to-

taal acht teams deel. De finale
werd gevormd door het A en het
B team van Tamarijn. Het A-
team van Tamarijn was het
sterkst. CliffertPietersz van Ta-
marijnkreeg deprijsvoor debest
gedemonstreerdetechniek.

Adspriranten (12 toten met 16
jaar):

In deze categorie namen in to-
taal vier teams deel. De finale
ging tussen het team vanAsien-
toen eenteam van Samurai. Het
team van Samurai werd win-
naar. Agustin van Werkhoven
had de best gedemonstreerde
techniek.

Senioren (gewichtsklasse 80
tot en met 100kg):

In deze categorie hadden zich
slechts drie teamsingeschreven.
Ook hier werd een teamvan Sa-
murai winnaar. De beste
techniek werd getoond door An-
gelo Victoria van judoclub
Janwé.

De winnende teamsontvingen
de Kusters-wisselbeker, terwijl
de leden van het desbetreffende
team een aandenken ontvingen.
Alle deelnemers aan het toer-
nooigingenmet eenT-shirt naar
huis.

Stephen Smeulders besteA-klasser

Peter Smeulders wint
Dovale-wisseltrofee

WILLEMSTAD — De re-
cent gehouden sunfish- zeil-
races op het Spaanse Waterzijn zeer succesvol verlopen.
Niet minder dan37zeilers na-
men aan deze, doorAsiento in
nauwe samenwerkingmet deSunfish Association georga-
niseerde zeilrace, die onder
leiding stond van Timo Hil-horsten IvovanDooren, deel.De winnaar in de C-klasse,Peter Smeulders, won deRu-dy Dovale-wisseltrofee.

Onder gunstige weersomstan-
digheden werden er in drie klas-
sen twee races gevaren.In de A-klasse was Stephen
Smeulders een klasse apart. Hij
won overtuigend.De strijdinzijnkielzog was erg spannend. Vierzeilers, die elkaar in capaciteit
nietveel ontlopen streden om de
tweede plaats. Waren het op 24
april Dirk Ooms Sr. en Alex
Roose, die respectievelijk 2e en
3e werden, nu waren de andere

twee rivalen het snelst. Riek
Geurds werd voor Wim van der
Gulik tweede.

In de B-klasse werd niet een
van de favorieten, Frans Ver-
steegof Gerard Helmich, eerste,
maar de zeer sterk zeilende
Chantal Voorbraak en Theo
Goos streden om deeersteplaats.
Theo Goos liet in dit geval geen
'dames voorgaan' en zeilde als
eerste over de finish voor Chan-
tal Voorbraak.

In de C-klasse, waar zoals ge-
bruikelijk de Rudy Dovale Wis-
seltrofee viel te verdienen,
maakte de lichtgewicht Peter
Smeulders goed gebruik van de
voor hem gunstige weer-
somstandigheden. In tegenstel-
ling tot zijnbroer, die meer van
een stevigerebrieshoudt,kon hij
zijn boot goed in bedwang hou-
denen kwam als eerste over de
finish voor Sexto Sillé.

... tussen JACQUELINE
GRAAFLAND(links) enRUDY
DOVALE(rechts) staan detrotse
winnaars van de sunfish- zeil-
wedstrijden die op het Spaanse
Water werden gevaren. Winnaar
van deR udyDovale Wisseltrofee,
PETER SMEULDERS (mid-
den), wordt links op de foto ge-
flankeerd door de winnaarin de
B-klasse, THEO GOOS, en aan
derechterkant door zijn broer
STEPHENSMEULDERS, win-

naar indeA -klasse...

UITSLAGEN
De volledige uitslagenvan de-

ze zeilwedstrijdenzijn:
C-klasse:

1. Peter Smeulders; 2. Sexto
Sillé; 3. Winfried Merkies; 4.
John Zwanenburg; 5. Marja
Brandt; 6. Maryvan Soest; 7. Ty-
meButer; 8. Frank Rijbroek; 9.
Paul Helmich; 10. Alexander
Rienhardt; 11. Erik Ooms; 12.
Geert Huisman.
_B-_k. liism-1"

1. Theo Goos; 2. Chantal Voor-
braak; 3. Frans Versteeg; 4. Bar-
bara Brandt; 5. Joop Spijker; 6.
Ramon Matze; 7. Gerard Hel-
mich; 8. Tony Stocks; 9. Dick
Braakman; 10. Chanko van
Eijck; 11. Jacques Smeulders;
12.Bonnie Brandt.
A-klasse:

1. Stephen Smeulders; 2. Riek
Geurds; 3. Wimvan derGulik; 4.
Alex Roose; 5. Dirk Ooms Sr.; 6.
Job Habraken; 7. Jan Acker-
mans; 8. Niek Kort; 9. René
Brandt; 10. JeroenKibbelaar;
11. Jurgen Zijlstra; 12. Paul
Marchena; 13. Gerrit Hinrichs.

A.V.F. in finale
beter dan Setel

WILLEMSTAD—Het voet-
baltoernooi van Van Dien +
Co. is gewonnen door de An-
tilliaanse Verffabriek, die in
definale onze lokale telefoon-
maatschappij, Setel nv, met2-
-0 versloeg.

Ter gelegenheid van het 50-
-jarig jubileum van het Accoun-
tants bureau werd op zaterdag
21 mei een toernooi georgani-
seerd op het terrein van de voet-
bal- vereniging Willemstad. Er
namen acht teams aan dit toer-
nooi deel.

De finale ging tussen de win-
naar van deA-poule, Setelnv,en
de winnaar van de B-poule, de
Antilliaanse Verffabriek. Setel
bereikte definale door tweekeer
te winnen (Van Dien: 2-1 en RK
Schoolbestuur: 1-0) en een ge-
lijkspel (0-0 tegen Citco).

De A.V.F, stoomde ook via
twee winstpartijen (Kodela: 1-0,
een 'kortsluiting 1 in de verdedi-
gingvan Kodela en P.H.P.: 2-0)
en een gelijkspel (0-0 tegen
gastheer Willemstad) naar defi-
nale.

De eindstrijd werd met 2-0
door de A.V.F, gewonnen en de
lokale verfmakers mochten de
grootste beker in ontvangst ne-
men. Het team van het RK
Schoolbestuur werd uitgeroepen
tot de meest sportieve ploeg.
Daarwerd ookeen bekervoor be-
schikbaargesteld.

Er is voldoende belangstelling
Begin juliweer Dragraces

op Koraal Tabak
WILLEMSTAD — Vorige

week donderdagheeft hetbe-
stuur van DragRacing Asso-
ciation Curacao (DRAC) in-
formatie gegeven over zowel
deraces van 30 aprilen 1 mei,
alsdekomenderaces op2 en3
juli. De vergadering werd
doorvele leden bezocht.

Op de vergadering werd
vastgesteld dathet bestuurnu al
voor de wedstrijden begin juli
kanrekenen opzon 50 auto'sen
10motoren. Dit is voldoende om
een goeden aantrekkelijk prog-
ramma in elkaar te zetten voor
tweedagen. Op 2juli(Dag van de
Vlag) zullen de wedstrijden om
13.00uur aanvangen.

De inschrijving voor deze wed-
strijden moet gebeuren op 25 ju-
ni in de kantine van Maduro &
Sons (Maduro Plaza) tussen
20.00 en 23.00uur. De inschrijf-
formulieren kunnen worden af-
gehaald bij NAPA aan de Do-
kweg of deWeg naarWelgelegen
enbij Techni deBoer, SanFuego-
weg2B.

Een dag later, zondag 26 juni,
worden de auto's gekeurd in de
garage van Taber Tours, eve-
neens op het Maduro Plaza. Dit
kan gebeuren tussen 08.00 en
15.00uur.

De deelnemers mogen op zon-
dag26junidegehele daggebruik
maken van de Drag-strip opKo-
raal Tabak om de auto's te tes-
ten. In deochtenduren van 2 juli

is ditook nog mogelijk.
De toegangsprijs is (per dag)

tien gulden voor volwassenen en
vijf gulden voor kinderen tot 12
jaar. Voor fl 50,- krijgt men een
Pit-Pas, dievoor beide dagengel-
dig is. De toegangskaarten zijn
in de week voorafgaande aan de
races verkrijgbaar bij Wonder
Steam,Lindberghweg3c. DePit-
Pas is alleen aan depoort te ver-
krijgen.

SPORT AGENDA

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

SCHAAKVERENIGING CURASAO(Maduro Plaza)
iedere maandagavond om 20.00 uur gele-
genheid tot schaken.

SCHAAKVERENIGING JANWE
(Sentro diBario Janwé)
elke zaterdag van 09.00-13.00 uur uur
schaakles en -trainingvoor dejeugdvanaf 7
tot 23 jaar.

KAMPEONATO FFK
20.30 uur Centra Dominguito vs Concacaf -
SAM.

VOETBAL
20.00 uur "KopaRotativo Henny Bentura" -veld R en B.

minihouse
M______M_____________M___i^HHß__« ___^Concordiastraat 40, Willemstad, tel: 616988

Binnenkort komen de nieuwste Computer systemen van Minihouse binnen, de
modellen staan opgesteld In deShowroom aan de Concordiastraat 40. U kunt
nu reeds bestellen. Er zijn verschillende modellen en aanbiedingen. Zowel voor
de beginnende particulier als de gevorderde professionele gebruiker.

Alle machines zijn volledig IBM PC Compatible. Dezelfde Software draait op
zowel de Systemen van Minihouse als op de XT , AT, en PS-2 systemen.

Combinatie Minihouse Model I met Floppies en Printer:

* 8088-1 Processor 4.77 tot 10 Mhz. met Key, Reset button, Turbo Button
en 150watt Power-Supply in een Zgn Top-Open Case. * 640 Kb Memory,
uitbreidbaar tot 1 Mb, «Floppy diskcontroller * Harddisk controller* 2 x
360 Kb. Floppydisk * Clock / Calendar with Battery Back-up * 1 Seriel &
* 2 Parallel-Lines * Game Poort * Monxhrome or Colour Graph. Adaptor
♦Intelligent Enhanced Membrane Keyboard-auto switching XT/AT *14 Inch
Duel Freq. Monochroom Amber Monitor on Tilt/Swivel base
* Complete documentatie set.
Inclusief EPSON LX-800 Printer voor : KJgrfFlL

(alle systemen zijn schakelbaar -inclusief Monitor- van 90 tot 240 Volt)

Original Micro-Soft MS-DOS 3.2 -with Manual-
GW-Basic 3.2 -with Manual- Programmer's-
Reference and Micro-Soft User's Guide. Compleet MUITL 110,"

* Bij elk systeem kunt u software kiezen uit meer dan 200 verschillende
pakketten, van Spreadsheet tot Wordprocessor, en van Games tot Accounting,
Deze Software is gratis, hoeveel verschillende pakketten u ook kiest.

* Voor een systeem met een kleuren monitor betaal tv + DOedTD. 42©D-
* Mouse aangesloten op uw systeem, inclusief de Software MarO. 125„■»

«Alle systemen worden 1 jaarvolledig gegarandeerd zowel onderdelen als
arbeidsloon. + gegarandeerde service en altijd voorradige reserveonderdelen.

Wij weten hoe belangrijk de nazorg Is. en de wetenschap dat. nadat
u gekocht heeft altijd terecht kunt bij de leverancier voor garantie

service en onderhoud.
Waarom zou u dan meer betalen voor gelijkwaardige apparatuur ?

Reis gerust
met
CTC travel
tel: 616811

EgeïaaooJ

AMIGOE 9-VRIJDAG 27 MEII9BB

f SALAS SPORT SHOP
Mahaaiweg 32

SPORTS CORNER
Bloempot Shopping Center

Twee Sportzaken met de nodige ervaring en
L kennis om Ute helpen kiezen.
|^ Wij verwachten U. J



Minister Sedec op bezoek

Vrouw met fles
mishandeld

WILLEMSTAD - De politie
heeft terhoogtevan Juliande 31-
-jarige E.S. aangehouden. De
man had met een gebroken fles
de40-jarigevrouwH.B. aanhaar
hals verwond. Het slachtoffer
vertoonde een hevig bloedende,
gapendewondenwerdmetspoed
naar het ziekenhuis overge-
bracht. Zij kon na behandeling
huiswaarts. Een en ander was
gebeurd naaraanleidingvaneen
woordenwisseling die S. en de
vrouwhaddengehadover eenbe-
drag van tien gulden dat S. de
vrouw nogschuldigwas. De poli-
tie heeft de zaak in onderzoek.

WILLEMSTAD- Woensdag
verbleefde minister van Buiten-
landseZaken van Suriname drs.
Edwin J. Sedoc enkele uren op
Curagao op doorreis naar
Kingston Jamaica. Sedoc heeftgedurende zijn verblijfzijn op-
wachting gemaakt bij premier
MariaLiberia-Peters.

WILLEMSTAD-De Speciale
Operatie Dienst, SOD, heeft

een onderzoek ingesteldin deSe-
ranostraat en omgeving in ver-
band met vermeende handel in
verdovende middelen. Bij een
bar werdde30-jarige S.L. aange-
houden die in het bezit was van
base en marihuana. Vlakbij hem
vond depolitie dertien opgerolde
pakjes cocaïne en dertienpakjes
marihuana.

Maandelijks één totaal bedrag

Specificatie-lijsten
telefoon-rekening
WILLEMSTAD —Setel

N.V. heeft per 1mei eennieuw
systeem ingevoerd, waarbij
abonnees een specificatie-
lijstkunnen krijgen van inte-
rinsulaire en internationale
telefoon-gesprekken. De kos-
ten van dezegesprekkenwor-
den samenmetdievoor lokale
gesprekken maandelijks in
een totaalbedrag inrekening
gebracht.Doordeuitgiftevan
specificatie- lijsten kunnen
abonnees nu nagaan hoeveel
zij aaninterinsulaire en inter-
nationale telefoon- gesprek-
ken uitgeven.

NaarSetelwoordvoerder, CV.
Rodriguez, de Amigoe meedeel-
de, kunnen abonnees een maan-
delijks abonnement op deze spe-
cificatie- lijst aanvragen. In-
schrijfkosten zijn 25 gulden, ab-
onnements- kosten bedragen
drie gulden per maand.Een een-
malige aanvragevoor een derge-
lijke lijst is tien gulden. "Dekos-
ten voor zon lijst zijn niet zo
hoog", zegt Rodriguez, "temeer
als men bedenkt, dat voor een
eenmalige lijst een speciaalcom-
puter- programma moet worden
ingevoerd. Als ook nog de admi-
nistratie-kosten daaraan toege-
voegd worden, zijn de genoemde
bedragen niet zo hoog".

Setel heeft verschillende
klachten ontvangen van abon-
nees over de in rekening ge-
brachte kosten voor inter- insu-
laire en internationale telefoon-
gesprekken. Volgens de abon-
nees zijn ze veel hoger dan voor
de lengte van de gevoerde ge-

sprekken verwacht kan worden.Rodriguez: "Een foute bereke-
ning is praktisch niet mogelijk.Alle interinsulaire en internati-
onale telefoongesprekken wor-
den electronisch geregistreerd.
Per tijdseenheid worden een
aantal impulsenafgegeven en deabonnee betaalt precies het be-dag, dat overeenkomt met het
aantal pulsen". In Nederlandwordt de lengte van internatio-
nale gesprekken ook automa-
tisch geregistreerd. Ook daarhadden een aantal abonnees
klachten over derekeningen. Na
onderzoek van de PTT is geble-
ken, dat de 'meter' die de pulsen
afgeeft te snel was afgesteld,
waardoor deklanten een hogere
rekening kregen dan ze in feite
moesten betalen. Nadat de 'me-
ter' was bijgesteld, kregen de
klanten een goederekening.

Rodriguez benadrukt dat de
impulsmeter bij Setel goed
werkt: "Onze meter werkt via
een horlogesysteem. Een impuls
voor een gesprek naar Aruba is
langer dan een impuls voor een
gesprek naar Nederland. Een
foute opname is praktisch niet
mogelijk. Mochten de abonnees
echterklachten hebben over hun
rekening, kunnen ze altijd te-
recht bij de "Telebutik" of bij
"Kontakto pa Abonado". Rodri-
guez stelt metklem, dat dit van
toepassing isop automatischete-lefoongesprekken. Gesprekken
zoals bij hetPostkantoor, dievia
de telefoniste tot stand komen,
worden geregeldvia deLandsra-
dio Dienst. Deze sturen ook zelf
een nota.

Rectificatie
IN DE AMIGOE van woensdag
stond abusievelijk vermeld, dat
Rose Catchings devrouwenafde-
ling van de Methodistenkerk
heeftbezocht. Catchings heeftop
Curacgao gesprokenmet defede-
ratie van vrouwen de vrou-
wengroepen. Op de foto, die wij
diezelfde dagpubliceerden staat
Catchings samen met premier
Maria Liberia- Peters in de wo-
ningvan MirthaLeetz, waar een
studie- weekeinde werd gehou-
denover het project "Hoe beleid
ikmijngeloor',dat speciaal is ge-

richt op vrouwen op Curagao.
OM MISVERSTANDEN t

voorkomen, diewellichtkunne
ontstaan over deuitsprakenva
minister van Arbeid en Social
Zaken drs Stanley Inderson, #
als die onze editie van gistere
werden afgedrukt, hetvolgend»
de minister bedoelde uiteraan
dat de vraag naar al
beidskrachten dient te worde
verhoogd, dus dat er getracb
moet worden om meer persone
in het arbeids- proces te late
deelnemen.

T" NIEUW!
deur tot deur ZEEVRACHT

service uit Holland!

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

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

" slechts $95.- per kubieke meter/kilo.

" GRATIS transport tot aan huls In Curacao.

" GRATIS inklaringen afhandeling.

" GRATIS opslag.

" geen minimum tarief.

" conossement slechts $12.-.

" 20 ft. container load voor $2.000.-.
Voorverdere Inlichtingen:

" ufS^.?00 NV- SOCANA SHIPPINGHATO AIRPORT ROTTERDAM / AMSTERDAMleL:IeL: mit' 88575 Tel-: 010-4360644/ 020-860711

IFax: 82905 Fax:4362083-_!lRc_ty.A-fuE,?UNDA etc. TONY SWAGERSTHELMA PHILIPA NOL STUVEL

P«o#o#o#o#o«o#o#o#o#o#
o ONZE LICHTREKLAMES 2
» SPREKEN* EEN o
o DUIDELIJKE TAAL! #

" o
n Nieuwe revolutionaire, ontwikke-

ling, die vele voordelen biedt ten "" opzichte van de tot nu toe O
g bestaande systemen.

TOT 70% BESPARING OP ENERGIEKOSTEN! <~Ons systeem gebruikt slechts 1/3 van het aantal V
O TL buizen. U bespaart dus maar liefst 2/3 op de *melektriciteitskosten! w

" LAGE ONDERHOUDSKOSTEN! O
O Het feit dat onze Ro-light lichtreklames slechts 1/3 #van het aantal TL buizen, elektriciteitskabels, etc.0 gebruiken, betekent een aanzienlijke besparing op de (~)onderhoudskosten.

EGALE LICHTVERDELING!
# Ons systeem geeft een veel betere, egale Uchtverde- Oling, zonder oogverblindende schittering, zodat UwCj reklameboodschap ook op grotere afstand nog 4_)

duidelijk leesbaar is.
7 JAAR GARANTIE! O

Daar wij alléén kwaliteitsmaterialen gebruiken en %de lichtreklames met groot vakmanschap gecon-
%f strueert worden, kunnen wij U een garantie van O

maar liefst 7 jaarverlenen.o ""
Bel ons, geheel vrijblijvend, voor meer informatie,
of voor een afspraak. Tel. 77411. f\Neptunusweg 30, Curacao. >~'

f j Spreek met onze tevreden cliënten: 4fev^ Boekhandel Salas, Curacao Plaza Hotel, Curgas, Curoll, Fatum,

" Garage Cordia, Kuzeta, v.d. Lubbe Verzekeringen, N.M.B. Bank,
__

Princess Beatrix Airport (Aruba), Setel, V.M.F. Systems, etc. Cj
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XX Vanavondwordt de laatste lezing in hetkader van het
symposium over Simadan-Seu gehouden. \

vv Het wordt georganiseerd door Fesska en vandaag zal N

tvv SandraLeonora defolkloristische kant van hetoogstfeest x
toelichten.
Het symposium met als voertaal Papiaments wordt ge- \Jhouden in deU.N.A. De aanvangstijd is8.30 uur'savonds X

w*- en de entreeprijs bedraagt f. 5,-. U.N.A. studenten (met /sX
collegekaart).

Zaterdag 28mei houdt de sportvereniging C.S.C. eent songfestival. Xs
Rudy Plaate en zijn band zullen de deelnemersbegèlei- -XN

xx denen hetfestival is speciaal bestemd voor de leden. -NS

Xv Zaterdag 28 mei organiseert de padvinders- Nx
XX vereniging SimonBolivar Groep 7 een wandelmars in VX
Xv de buurt van Plantersrust en Sta. Helena. X;
N\ De marswordt opgeluisterd meteen brassband. Kaarten X;
XV verkrijgbaarbij boekhandel Salasterwijl uvoormeer infor- vx
XS matietel. 73762 moet bellen. NS
v" \x Vanavondiserbij MARICHIkoopavond. Gezellig win- X
N\ kelen in de Waterfort bogen met muzikale oplulste- ,sS
vv ring van DJ. Johnny Brazao. NS
nv* Apart winkelen in een speciale sfeer en daarna rustig in \\
x*. één van de gezellige eet-en drinkgelegenheden uit- X
X blazen. X

xv Zaterdagavond 28 mei is er weer groot feest in X;
XX 'Landhuis Brakkeput mei mei' met Survivalen Vlana X;Xj Brothers. X;
X^ Deaanvangstijdis9.oouurendekaartenzijnverkrijgbaar X;
Xv èf. 15,-op de bekende adressen bij Pinocchio Grill Bar. x
XXn N.xv\ Zaterdag, zondag en maandag 30 mei is er een ex- -X

positie in het hoofdgebouw van Spritzer & Fuhrmann sS
"Xj-x op het Dr. Da Gosta Gomezplein. X
■"X De expositie is te bezichtigen tussen 9.00 en 1.00 uur 's X
Xs middags en bevat een zeer unieke collectie klassieke en x
XV eigentijdse juwelen. o
Xv" NXV Zaterdag 28 mei is ereengrootse VLOOIENMARKT in §
XX 'Kas di Kultura Libertas' te Scharlooweg achter het Sx
Xe kantoor van het Bestuurscollege.
v\ Verscheidene artikelen zijn tekoop tegen spotprijzen, Nx
X> Tijd: 10.00uur 's morgens tot 4.00 uur 's middags. \

Ë Zaterdag 28en zondag 29meiorganiseert Teatro Isto- nS
riko hun eerste toneelfestival in Centra Pro Arte. \N
Kaarten verkrijgbaar bij alle boekhandels, Tik Tak en v>

XX; Centra Pro Arte af. 10,--. X
sXNs De aanvangstijd is 8.30 uur. X

x\ Zondag 29 mei zal inde hal van hetAvila Beach Hotel X
VVV eenkoffieconcert worden gehouden metAya en Iman X
VVV Landheer, Nick Möller en HendrickKreyen. X
SVV Werken van Locatelli, Schumann, en Fauré alsmede Cv- X
VX ragaose walsen zullen ten gehore worden gebracht. X
X^ Toegangskaarten zijn èf. 10,- verkrijgbaar bij Mv- XX> ziekschool Scala, Muziekinstituut Landheer en bij de in- x
XX gangvan Avila Beach Hotel. *x
xx>Xv> Zondag 29 mei is er in Clubhuis Oleander(naast JPF) $;X\ een expositie van expressievekunst met werken van X!Xs de leerlingen van de openbare kleuterscholen. x
X; Ukunt detentoonstelling bezoeken tussen 10.00en 1.00 xx uur 's middags en detoegang is gratis.
s%\\\s\^*^^\\\x,^\,^^\xsx^|

BEKENDMAKING
De Commissaris vanPolitie op Curasao

MAAKTHIERBIJ BEKEND
dat in verband met

HERSTELWERKZAAMHEDEN AAN DE
KONINGIN WILHELMINABRUG

(SCHARLOOBRUG) ALHIER,
vanafzaterdag 28mei 1988te 00.00uur tot uiterlijkzondag29mei 1988te20.00 uur, devolgendeverkeersmaatregeleninPunda van kracht zullenzijn:— Gedurende genoemdeperiode zal geen enkel verkeer, dusookgeenvoetgangersverkeer,over deKoningin Wilhelminabrug

(Scharloobrug) worden toegelaten;— Het verkeer over deBreedestraat (P.) zal via het Gouvernement-splein, hetPlaza Piaren deWaterfortstraat worden omgeleid;— Taxis met als eindbestemming de Taxistandplaats op het PlazaJojoCorea en bevoorradingsvoertuigen voor winkelpanden, ge-legenaan de Handelskadeen de ShaCaprileskade en omgeving,zullenwordentoegelatenom viadeHandelskade hunbestemmin-gente bereiken.Bij hetverlaten van hunbestemmingen dienenzij
gebruik te maken van deKeukenstraat en deHanchi dl Snoa;— Een gedeeltevan de parkeerplaats te Plasa Mundo Merced, ' r
hoogtevan de afrit van deviadukt over deScharlooweg, zalvo r
het posteren van debij voornoemde werkzaamheden betrokkenhijskraan worden gereserveerd. Gedurende genoemde periodezal nietworden toegelaten dat op bedoeld gedeeltewordt gepar-

Eenieder wordt verzocht de aanwijzingenvan dePolitie, in hetbelang vanoevnjheid van het verkeeren de veiligheid op deweg, op te volgen.
Willemstad, 25 mei 1988.

De Commissaris,voornoemd.

VRUDAG27MEII9B10 Amigoe

j Europe-West Indies Lines
Operating a 3-weekly Full Container Line and Breakbulk Service from N.W. Europe, with Rotterdam as lastloading port direct to: Curacao, Trinidad and the remaining Leeward-/Windward IslandsTransit: Time Rotterdam Curacao 16 days.
Only NONE CONFERENCE shipping line accepting conventional cargo and containerized cargo.

VESSEL HHBR OR BREMER ANTWERP FELIXSTOWE R'DAM INDUCEMENT CURACAO ARUBA PORT OF SPAIN PT LISAS
Blue Atlantic sub. Ind. 16/5 17/5 18-20 may sub.* md. 6-Bjune 9-lOjune 13-15june Sub. Indl_o6

B.N. Ewl 07 sub. Ind. 6/6 7/6 8-10 June sub. md. 27-29June 31-1 July 4-6 July sub. bid/
B.N. Ewl 08 sub, md. 27/6 ~6 29/6-1/7 11-13 July 14-15 July ïï^rjufy sub. Ind.
BlueA.lan._c Ewl. 09 18/7 ~W7 20-22 July 8-10 August 11-12Aug 15-17 Aug. sub. Ind.
BN' ' EW'l0 '" 8/8 "

*<* 10
8

12 29-31 Sept T7££ 5-7 SepL sub. Ind.
BN-EVVIII j 29/8 j "*

"
31/8 J 19-21 Se PL 22-23 Sept 26-27 SepL

Note: 1) Above schedule can be changed whithout any notice. Although some sparetime is
Slight changes may occureln case Bremen and Pt. Lisas plus another Inducementport (f iAntigua etc), will be added to the schedule.

=___i 1 General Agents

'^'ii'ir* iF RSTSGfP
cable gomship i****-*^^^ Agencies Rotterdam BY

P O Bo» MS It Ü!f?ï! " 61526° P ° 80X 23294 " 3001 KG Ro,lerda" """ 010-4360588k v box. w Te).: 615193 Fax 010-4361976 - Telex 26148 Fast Nl_Curacao. N.A. Telex.: 3305 _ —Fax.: 613358 . _, 1^»M—. A dlv|sion of Wethold International _T f_f__"



Commando contra’s
TEGUCIGALPA — Niet

minder dan zestig guerrilla-
commandanten hebben zich
positief uitgesproken over
het aanblijven van Enrique
Bermudez als opperbevel-
hebber van decontra's.

Deze voormalige kolonel
van de gehate Nationale gar-
de uit detijd van dictator So-
moza blijft dus op zijn post.
Daarmee isformeeleen einde
gekomen aan de hoog- opge-
lopen ruzie binnen het anti-
Sandinistische verzet. Door
een paar dissidenteguerrilla-
chefs was tegenBermudez in-
gebracht dathij zich schuldig
had gemaakt aan corruptie
en dathij niet in staat geacht
kon worden behoorlijk lei-
ding te geven aan de troepen
van het Nicaraguaanse ver-
zet. De beide dissidente com-
mandanten, Walter Calderon
(Tono) en Diogenes Hernan-
do(Fernando), zijn ondertus-
sen al over de grens gezet
doorHonduras.

.**>■**

TAIPEI — Taiwan verleent poli-
dek asielaan de 2 Chinezendiedon-
derdageenvliegtuigkaapten van het
Chinese staats-bedrijfCAAC. Er za-
tenin hetvliegtuig 118mensen. Chi-
nese MIGS hebben nog geprobeerd
het toestel te onderscheppen om te
voorkomen dat het naarTaiwanzou
uitwijken.

Noriega: schuld mislukken overleg ligtbij VS
Washington neigt naar harder
optreden in strijd tegen Noriega

WASHINGTON — In Was-
hington overweegt men
"harderemaatregelen" tegen
Panama om generaalManuel
Antonio Noriega alsnog op
zijn knieën te krijgen. Onder
meer denkt men aan het op-
zetten van Panamese militai-
ren tegen hun commandant.
Volgens Noriega is het over-

leg mislukt doordat Was-hington op het laatsteogenblik een ultimatum stel-de voor zijn aftreden. De Pa-
namesepresident Manuel So-bs Palma verweet de Ameri-
kanen onder andere arrogan-
tie bij hun optreden.

In Amerikaanse regerings-
kringen viel duidelijk te be-luisteren dat men Noriega har-
der wil gaan aanpakken nu het
wekenlange overleg over hetop
lossenvan decrisis tussen debei-
de landen op niets is uitgelopen.
Dit als gevolg van de weigering
van Panama's sterke man om
zijn handtekening te zetten on-
der het akkoord datdoorAmeri-
kaanse en Panamese onderhan-
delaarswas bereikt.

DRASTISCHE ACTIE
De New York Times haalde

een Amerikaanse regerings-
functionaris aan die meent dat
bij het mislukken van de onder-handelingen metNoriega "dras-
tische actie" als "enig alterna-
tief' overblijft. Volgens deRepu-
blikeinse senator Alfonse d'A-
mato dienen deVS nu teoverwe-
gen of zij "geweld" kunnen ge-
bruiken omhun doel tebereiken:
het aftreden van Noriega.

Naar in Washington verluidt
zou de Amerikaanse regering
van plan zijn de afgezette maar
door de VerenigdeStaten nog al-
tijd erkende Panamese presi-
dent Erick Arturo Delvalle "lij-
felijke bescherming" aan te bie-
den. Delvalle is ergens in Pana-
ma ondergedoken.

ALLIANTIE VORMEN
Ook overweegt het Witte

Huis, zo menen regerings-
functionarissen te weten, steun
te verlenen aan eventuele onte-
vreden Panamese militairenom
langs hun weg zich via een
machts- greep te ontdoen van
Noriega. Verder ziet menook als
mogelijkheid een propaganda-
campagne op touw te zetten wel-
ke door deCIA wordt geleid.

Tenslotte ziet men ook als een
alternatiefeen alliantie in hetleventeroepen van Latijnsame-
rikaanse landen welke ooktegen
hetbewind van Noriega gekant
zijn. Minister George Shultzvan
Buitenlandse zaken die ook niet
zo enthousiast was over de aan-
pak van het probleem- Noriega
door het Witte Huis heeft dezer
dagen ook verklaard dat deVS
nauwermoetengaan samenwer-ken metanderelandeninLatijns
Amerika in zijn poging om No-
riega aan dekant te schuiven.Het spelen met de gedachte
van een staatsgreep bleek wel
uit de opmerking van de onder-
minister van Buitenlandse za-
kenMichaelArmacost, namelijk
dateen staatsgreep iets is waar-
mee Noriega "altijd rekening
dient te houden".

NORIEGA’SVERSIE
Panama's sterke man bracht

tegenover hetparlement verslag
uitover het overleg.Hij zei datdeAmerikanen eisten dat hij, No-
riega, onmiddellijk hun aanbod
zou aanvaarden, want anders
zou het worden ingetrokken.
Zijn toespraak werd herhaalde-lijk door applaus onderbroken.Maar Noriegavertelde eigenlijk
nietveel over deinhoud van het
overleg. Wel ging hij uitgebreid
in op deagressievan deVStegen
Panama. Hij onthulde ook datPanama verschillende "malen
wijzigingen (heeft) aanvaard diedoor adviseursvan device-presi-

dentwerden voorgesteldom zijn
campagne voor het presi-
dentschap te beschermen". De
Amerikaanse vice- president
George Bush heeft zich overi-
genspubliekelijk gedistancieerd
van het overleg met Noriega'

KIJKPRESIDENT
President SolisPalma heeftop

zijnmanieruitdedoeken gedaan
waterzich delaatstetijdheeftaf-
gespeeld in hetAmerikaans- Pa-
namese overleg. Volgens hem
legden de Amerikaanse onder-
handelaars"inhet begin dearro-
gante eis op tafel, dat Noriega
binnen 48 uur het landverliet*.
Op 23 mei zou men hebben voor-
gesteld datdeVS deaanklachten
tegen Noriega in de VS wegens
handel in verdovende middelen
zou latenvallen alshij maarhalf
augustus opstapte en in septem-
ber Panama zou verlaten. On-
derdeelvan het akkoordwas ver-
der dat na het aftreden van No-
riega er een regering van natio-
nale eenheid zou komen die een
nieuwepresident zoubenoemen.
Solis Palma vertelde dit op een
bijeenkomst van aanhangers
van Noriega.

Van zijn kant had Panama
schade- vergoeding van de VS
geëist in verband met de econo-
mische sanctieswelke door Was-
hington waren afgekondigd. De
Amerikanen wilden niet verder
gaan dan dat de sancties zouden
worden ingetrokken. Hierop
wees Noriegahet voorstel van de
VS af, aldus de versie van Solis
Palma.

*****
NOUMEA — Parys rekent op de

hulp derkerken en de Vrijmetselarij
by het zoeken naar een vreedzame
oplossing van de Nieuwcaledonie-
kwestie. Dit blijkt uit de door pre-
mierRocard samengesteldecommis-
sievan 6 man dienaar Niewcaledo-
nie gaat. De oorspronkelijke bewo-
ners,deKanaken, willenonafhanke-
lijkheidmaarzij vormen een minder-
heid.
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meenschap. Omdat de Jaycees
statutairjongerdan 40 dienen te
zijn, isdekans grootdatjongeren
zich met deze persoon zullen
identificeren en hem als rol-
model zullen nemen. Men hoopt
dat de jeugd hierdoor gemoti-
veerd zal raken, hetgeen gunsti-
ger zal doorwerken in de ge-
meenschap. Na een verkiezingop
nationaal niveau, zal de winnaar
overgaan tot de volgende ronde:
de internationale verkiezing.

een 'Outstanding Young Person
Award.

Jennifer Yu, deeerste vrouwe-
lijkepresident van Jayceeslnter-
national, was bij degezaghebber
en legde deprocedure uit. Het
doel van deze uitverkiezing is
tweeledig: niet alleen onder-
scheidtmen eenpersoon, diezich
opeen bepaald gebiedofin hetal-
gemeen op bijzondere wijze ver-
dienstelijk heeft gemaakt, maar
deervaringheeftgeleerd, datzo'n
persoon zich dan nog meer zal
gaan inzetten voor de ge-

- NelsonJ!11*?1, vice-president van de Ju-ithi Chamber International,
j Myn Hanley, president van de
btycees Antias, Jennifer Vu en
ffid Nivellac, belast metdePu-
,lcRelations van de Jaycees
lebben onlangs een be-
tfdheids- bezoek gebracht aan

rjfghebber Ronald Casseres,
Jfere-lid van de Jaycees. Hij
yto'd op dehoogte gehouden van
3ec.en die door deze organisa-
c °P stapel worden gezet. Deze

*rbetreft het detoekenningvan

zeld door Myrtha Leetz-Cijntje,voorzitster van de CaribbeanCouncilofChurchesen door Gri-selda Hart-Pieternella, voor-
zitster van deSteering- Commit-
tee en Mariene Plantijn-Sy A
Ten, penningmeesteres van hetVrouwencentrum, omdat zij in

WILLEMSTAD- Rose
sinds 1971 executive

itc!~etary van de Global Mini-ms van de United Methodist
t£uJ"ches metNew York alszetel,
->■"_> en beleefdheids- bezoek ge-
(P^ht aan gezaghebberRonald

seres. Zij werd hierb_[verge-

Het is droog, maar wilt U toch water, bel dan

BAWASEKUN.V.voor
DEEPWELLPOMPEN

Tel.: 371421 of648321 (Nijco N.V. te Tera Cora) j

jSV Ontvangen Ivcggs/^_i Katoenen gestreeptecombinaties i_#Vvan „Marsha Sportswear".
Van „Sea Suns" een wit groene
combinatie.
Sportieve bloesjes van „Peddy" en A<^„A.C. Sport". j~ U|
Boutique \'J^

W^l Caracasbaaiweg Q V\ PtóMïjjjga] Tel.: 613496 V fCSST^
VERSE BLOEMEN ffigt\

Profiteervan onze speciale aanbieding! (jr^v/
'Chrysanten ’.5.90 «§| 'G"*°*°*>*"

Grote-Anjers ’.0.75 N^p- " Gipskruid. ’.11.00 perbog^(h\
Sterke kwaliteit. Laag geprijsd.

Verwen Uzelfofmaak iemand Wij. \T

Zuikertuintjeplein - Tel.: 76938- 70580 \f

Tlaza cHappenings—
ÖX Enjoy the good life... at the Plaza

(Q]T . Makeyour Saturday a special night. Take your la-KTT/j b__?V\ to*fo&" dineanddance.
Every SaturdayIn JH*%\ /%%óWs¥y) £J Mil/ .0 f2^T>^y ADIMrtERDAI.CE *sj-s^J*aWL(_,°ii from 7-11p.m. EwPp^^UrCjf Choice ofset menu >’ -ë^

for onlyMA/. 45.00p.p. + 10%

v t\ ICOl ConsommeHenriIV

C/ /y '£D Tournedos, ThreeMusketeers

1 j—. /—--^3 ShrimpBrochette

%—raftjl Pmc/h Ate/ha
Q#*fe-rnKN or.4 fa Carte

/ _)2r/ Music foryour doncingpleasure( y*V* Raul Rosaies Trio

I \ \ T iX\ Curacao

/ A MAS*' Tel.: 612500

■tf**^IN->l*"l*S<' ** ■M *■■ ■*■*■*■■ I»— '■ l-rWl^^lW^-lVl»l M^V^^wMM y ■(^|l-t ■ll^l |

j S.E.L.MADURO & SONS(CURACAO) INC.

( I B^^É i )

f American Express Representative j
congratui_att:s

/ the Maduro & Curiel's Bank vJith their appointment \) as marketingrepresentative for \

{ theAmerican Express Gold Card j
( \dzWelcome all nevJ cardmembers and areproud to )
j continue providing our traditional level ofservice. }

haar functie vooral belast was
met het welzijn van vrouwen en
kinderen.

Globalministries is actiefin83
landen en mevr. Catchings heeftdan ook veel landen bezocht. Ze
nam ook afscheid van de gezag-
hebberomdat zijzich binnenkort
uit deze functie gaat terugtrek-
ken. "Er zijn anderen die mijn
laakkunnen overnemen"zei ze.

Foto: v.l.n.r. Griselda Hart,
Rose Catchings, degezaghebber,
Myrtha Leetz en Mariene
Plantijn.

AMIGOE

panty-hoses e
merk Hanes |>

3 maat A-B: 6 voor ’.l o.- C?1 maatC.D.E.F.: 3 voor ’.l o.- g
| Franse lingerie voor de helft van de E
| BH's maat 30-32 fc

MAISON RUTH |
JL Dr. Maalweg - Hanchi Snoa £

f / M Fort Waakzaamheid

Atouch ofromance or^{ ...Romance"Gratis entree
y. , £S| Zaterdag 28 mei

Jut gesloten we9ens Pnvé-party

ySÏMiOH Otrabanda'■* Hout decoratie

op alleartikelen

11

JC-voorlichtingaan gezaghebber [/ Wederom ontvangen nieuwe zending
l\ van het veelgevraagde nieuwe boek van
( Boeli van Leeuwen

// '^__H__L___f' "" 'S' *#% ___. I ''''* ji* -"* ■ '! {uiJbV

r/ Van Boeli van Leeuwen verschenen reeds eerder:
* DE ROTS DER STRUIKELING

\ * EEN VREEMDELINGOPAARDE
( *DE EERSTE ADAM
) * SCHILDEN VAN LEEM
\ Bovenstaande boeken zijn uit voorraad leverbaar bij

J^SSlkBoekhandel Salas

/ en deoverige boekhandels.

t* „ n, -, >Oftnoolt/VN n lkben
meerl VÈS/ ’ / gesteriliseerd! Wat eenrust____^fl-_lKk*\ \V--_/_fh yoor l^^\ /^\
"C_l-_U___i_oL ul_Ul ml|nba_-_r-*-*—*■»"—'

STICHTING PROTESTANTS NIJVERHEIDS
ONDERWIJS

Prot. h.h.s. "Koningin Juliana"
informatieavond

Host-receptionist opleiding
M.8.0. -dagopleiding

P-aats : Prot. h.h.s. "Koningin Juliana"
Nieuwe Pareraweg 20

°atum : woensdag 1 juni 1988
rijd : 7.30u.-8.30u. 's avonds

Relating tot de opleiding tot 23 jaar.
l^nieder is van harte welkom.

TARIEFSWIJZIGING VOOR LIJST VAN
SPECIFICATIE

VAN INTERINSULAIRE EN
INTERNATIONALE GESPREKKEN

Met ingang van 1 mei 1988 heeft SETEL N.V,
een nieuw tarief ingevoerd voor het verkrijgen

van een gespecificeerde lijst van gevoerde
interinsulaire en internationale gesprekken.

ABONNEMENT
NAfl. 25.00 eenmalige kosten en NAfl. 3.00
per maand per telefoonnummer. De abonnee

ontvangt deze lijst elke maand samen met de maandrekening.

GEEN ABONNFMFNT. DOCH VERSTREKKING QP
AANVRAAG

NAfl. 10.00 per uitdraai per telefoonnummer.
Dit geldt voor elke keer dat de abonnee de lijst

wil ontvangen.

n SETEL
|^J Servisio di telekomtinik-ashon
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ZOEKERTJES
DINSDAGS EN VRIJDAGS■ Sr-^fcw tot 10 woorden

F. 5,50 /^k// / 1y Elk woord meer y^Pi )

’’ |i\ UITSLUITEND DgS/
/^> [± A CONTANT!
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ELEKTRISCHE APPARATEN,
keukenmateriaal, planten,
porchset, grote tent, 2 stoelenta-
fel(s), fietsen, skelter, speelgoed,
bedden, toilettafel, koperwerk,
lampen, orgel met ritme- box,
huishoudelijke artikelen, ge-
zelschaps- spelen, kinderboe-
ken, naaimachine. Zaterdag en
zondag van 10.00— 16.00 uur.
Dam 5 Julianadorp.

PONY HYUNDAI 4 jr.oud; Vol-
vo 3603 jr. oud.Dam 5 Juliana-
dorp, zaterdag en zondag van
10.00—16.00 uur.

WEGENS VERHUIZING:
chestfreezer 165x60x85 cm; ijs-
kast; volaut. wasmachine 43x-
-60 cm (smal model) alles 2 jaar
qud, tel.: 613117na 1uur Dividi-
viweg 4.

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

2.CROSSFIETSEN ’.250,- per
stuk; 1 surfplank ’.300,-. Te
bevr. Jantje Wever 15, tel.:
675239.

WEGENS VERTREK: Motor
fiets BMW 750CC. Vr. pr
’.2.150,-tel.: 671793.
MASSIEF EIKEN eethoek (4
stoelen) NA^l5OO,- tel: 74699.

PORCH- SALE vanafeenkwar
tje: kinderboeken, grote en klei-
ne poppen, alle soorten spelletjes
ep speelgoed,ook antiekeSinger
naaimachine en huishoudelijke
artikelen.Zaterdag 28meivanaf
10 uur am te Bellisimaweg 3.

PORCH-SALE zaterdag 28 mei
9 tot 2 uur: bankstel, hoekbank
Mesker, salontafels, wollen kle-
den, Philips wasmachine, 3 in 1
stereoset, video met remote-
control, tuintafel, schommel-
bank, surfplank, kinder-
surfplank, racefiets, damesfiets,
kinderfiets, diverse huishoude-
lijke apparaten, lampen, etc.
Kayaßoi Katochi 93, tel.: 77030.

TWEEPERSOONSBED ’.175,-
-zonder matras; eetkamerset
’.550,-;GeneralElectric nofrost
ijskast ’.1.250,-; hanglamp 2 a
’.35,-; hanglamp ’.175,-; zitka-
merset ’.450,-. Informatie: tel.:
673020.
PORCH-SALE zaterdag 28 en
zondag 29 meivan Ï0.00-17.00
uur: eetkamerset, tafeltjes, div.
keukenartikelen, houten bu-
reau, etc.KayaNechiPieters 46.

ZITKAMERSET,eetzaalsetver-
chroomd, tafel met glazenblad
en 6 stoelen, 1 wandmeubel,
barkrukken, speedboot met mo-
tor, tel.: 674798, na 5 uur.

TERREIN te Janthiel-oost tel.:
616784.
Z.G.A.N. 2 mobiele opklapbare
aluminium hondenkennels
’.300,- per stuk, tel.: 611704 -
572797.
BOOT 21ft. cuddy met outboard
Suzuki 115 HP nieuw + trailer
i.z.g.st. Kaya David 11 Abra-
hamsz.
VOLVO 340, bj. 1983,
55.000km, stereo radio/casset-
te,zéér goed onderhouden (nieu-
we accu, banden, etc.) Inl. tel.:
(3)70820.

LADA Stationwagon '86,
30.000 km, surfplank Mistral,
ronde keukentafel, tel.: 54656.

SUBARUbj. '80, airco/automa-
tic, vraagprijs ’.3250,-. Adres:
Sta. Catharina kv. 467 achter
Toko Sta. Catharina tel: 84156.

TOYOTA CROWN Super Sa-
loon, bouwjaar 1983, voor infor-
matie tel.: 72598.
WEGENS VERTREK: grote
koelkast inclusief trafo. Kaya
Douwe Zalm3 (volg bord Douwe
Zalm CenterSta. Rosaweg).

SPORTFIETS, portable el. type-
machine, snoergrasmaaier, pa-
pier- boormachine, tafel- zaag-
machine, wax- apparaat,*
lichtbak en tekenarm, tel.:
673007.
PORCH-SALE: wandmeubel, 2
pers. ledikant, div. matrassen,
koelkast, hanglamp, diverse be-
nodigheden voor 't huis. In-
lichtingentel.: 84848.

Z.G.A.N. MICROWAVE, nieuw
p. ’.928,- voor ’.700,-; surfplank
+ 2zeilen en toebehoren t.e.a.b.
tel.: 672390.

1 APPLE IMAGEWRITER II
printer; 1 Philips CD2O2 com-
pact disc player, tel.: 75861 /
79507.

GROOT KASTANHUIS 4x4 m
’.500,-tel.: 75542.
GRANDIOZE PORCH-SALE
zaterdag2B van 10.00-16.00uur:
o.a. eiken eethoek,lederen
bankstel, baby uitzet etc. etc.
Souaxweg 10.

ZONDAG 29MEIvan 10-17uur,
alles moet weg, inboedel, keu-
kengerei, bestek, glaswerk, boe-
ken etc. etc. Meeuwweg 5.

GARAGE SALE zat. 28 mei, 9-3
uur Ala Blancaweg 31, 4 zitka-
mer-stoelen(zitelementen), tho-
net- stoelen (spijltjes),
haardroogkap 220V, set bijzet-
tafels, diverse hanglampen,
glaswerk, medicijnkastje, nieuw
sunfish zwaard en andere arti-
kelen.
GROTE STAANDE Vogelkooi
2x2x1% m’.750,-, tel.: 76028.

1 FULL AUTOMATIC Wasma-
chine G.E. ’.550,-; 1 full automa-
tic wasmachine Whirlpool
’.475,-; 1 video remote control
’.525,-; 1 naaimachine Singer
’.275,- Lelyweg 14tel.: 75738.

SUPERFIRM back rest matras
z.g.a.n. nieuwprijs ’.575,- nu
voor ’.425,-tel.: 671596.
KLEIN PARTIJ verzameling
postzegels. Inl. tel.: 612535.

ORANJE FORMICA wandkast,
leistenen salontafel 90x90 cm,
Manou stoel, schommelstoel, le-
ren stoel en bijzet- tafeltjes (Pe-
ru), schilderijen, poefs, Maho-
niehouten tafeltje 40x50 cm,
filmscherm.Rooi Catootjeweg 3,
tel.: 75237.

GEMEUBILEERD huis 4 sik., 2
badk. Beschikb. ± juli 25 1988,
tel.: 73876 na 6 uur. Gene-
raalsweg 64.

APPARTEMENT teRooi Catoo-
tje. Inl. tel.: 79470.

HUIZEN TE HUUR: Kaya
Aranja; Kaya Tolon, Kwartje
vanaf ’.700,- per maand tot
’.1500,-per maand, verder infor-
matie tel: 80400/73629.

HUIS ’.300,- per mnd., vraag
een vooruitbetalingvan 1 '/_jaar.
Voor meer inlichtingen, tel.:
626617vanafnu.

LUXE VAKANTIE Bungalows
28mei- 16juli(fully equiped)mi-
nimaal 14dagen, tel.:615636(na
18.00 uur).

2 SLAAPKAMER APP. of huis,
gemeubileerd eigen ingang,
eventueel telefoon. Gelieve
buurt Jongbloed, Damacor, of
omgeving, ml. tel.: 72744 na 6
uur.

JONG, WERKEND echtpaar
zonderkinderen zoekt een huur-
huismetdrie slaapkamersin Do-
minguito, Janwe,Korporaal, Sa-
linja abow of Bottelier. Aanbie-
dingen tel.:613909 (na 7uur's a-
vonds).

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

SPOED: GEVRAAGD Huish.
hulp voor 2x per week, tel.:
72751.

PORCH-SALE zaterdag 28 mei,
alles moet weg, van 10.00-17.00
uur. Rooi Kochi 3J.

LADA JEEPbj. '84 ’.2000,- tel.:
31852.

SUBARU Stationwagen, fiet-
sen, 3 versn., Ikea meubels, be-
dden, campingbedje, kin-
derstoel, kinder-spulletjes, bug-
gy,oventje 220V. Patiastraat56.

NEDERLANDERS gaan terug
daaromis allestekoop. SeroePi-
ta 42.

ZEILBOOT Laser 4,23 m met
lichtgewicht trailer ’. 1000,-tel.:
21326 na 18.00uur.

GOLFSET in redelijke staat
liefst met tas tel.: 33339.

OPPASHÜIS of ruim apparte-
mentvoor gezin van 4 personen
voor deperiode halfjuni -halfju-
li. T.C. van der Hey (leraar Cole-
gioArubano) tel.: 29003.

[ PORCH SALeI
Airco van 8000
tot 17000BTU

Freezer
Uskast m/icemaker

Aircompressors
Zuigfans
Speakers

Antieke Tafels
T.V. stofzuiger

Aquarium
W. Churchillweg 144

naast CornerLiquor Store
Tfn.: 83344 J

CLIMA CARS

AÜTOAIRCONDITIONING> Herst 1A - Tel. 672059 Sta. Rosa '' ■"■■■«^^^^^^^^^«WV**'**»************' W^^l^^^^^^^*■^*^^^^^^^^^^^^^^^'**^-^^^^^^

I lTEKOOP
AANGEBODEN

GEHELE IHBOEDEL
(2 jr. oud)

alles moet weg
73798

Jongbloed 158
(zijweg Cassandraweg

vlakbij Inoma)

f.*****»--***-**.-»»»^^^*-»***.*--****^^ r

] Penha's f^jJm
| Men's Boutique \y\A\
i heeft pas ontvangen een \^^-^j\i grote collectie

Shirts en Pyama's n

exclusief bij: M-'ENHAr'
Punda. r

f TE KOOP |
3 SLAAPKAMERS

WONING
in goede buurt

metextra ruimten geschikt voor I
kantoor/klein bedrijf.

Tel.: 84586 na 18.00uur. J

NED. ARTS + GEZIN
ZOEKT

HUURHUIS
per 1 augustus

aan zee, of met zwembad of
mooi uitzicht."K. Tel.:617120

MITABUSKA
TRABOU Dl KAS
ófWERKSTER

Tel.; 641468V despues di s'or

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

" Precise control oflight and view.
" Decorative energy saver.
" versatile, practical, durable.

Tijdelijk
35%

l Korting |

TE HUUR
GEVRAAGD

HUIS
aan het Spaanse Water
voor deperiode van 13au-
gustus tot 3 september
1988.

Tel.: 672014

RUM
SAN
i

PABLO
ZEER BEVREDIGEND

Uremt tochook
voordieren?

I DIERENI BESCHERMING
MM NationalCar Rental.

<_. __*"J^ jjp '■» l-uf->|J*, \fm_ y Medio On-cni-

TE KOOP AANGEBODEN

WOONHUIS
3 slaapkamers, 2 badkamers, leuke porch, grote
berging.
Vraagprijs: ’. 145.000.-.
Kaya Arana - Seru Mahuma.
Bel voor informatie: zaterdagmorgen tel. 611585.

KODELA
vraagt tenbehoeve van éénvan haarmedewerkers een

ONGEMEUBILEERD HUIS
(minimaal 3 slaapkamers en in een rustige buurt). *

Aanbiedingen te richten aan:
KODELA ■ Afd. Personeelszaken
Tel.: 623310 - toestel 230/231.

_I©HKODEI__.A«Ü

kS^Klynveld Peat Grootens
Accountants

ANTILLIANS STUDYING
ACCOUNTING IN THE U.S.A.

KPMG Klynveld Peat Grootens is the local
accounting firm member of KPMG. In the U.S.A.
the KPMG accounting firm is Peat Marwick.

We are interested In recruiting oustanding
Antillians who are pursuing an accounting
education in the U.S.A. and who might wish
to have a career in public accounting as
Certified Public Accountants.
Qualifying persons are invited to phone (or
write to) Antony Owers (partner), Saul Suchar
or Eithel Vriend to tell us about yourself and
maybe make an appointment for a meeting.

KPMG Klynveld Peat Grootens
P.O. Box 713
Curagao
Phone 73511

B Internationaleverhuizers en verscheoers

IMTERSTERÜi
Dokweg z/n- achterMaduro Plaza -Curagao N.A. "—
Te1.:70140 Fax7ol4l.

Experts in overzeese verpakkingen, j^
.^^---■--^^■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■"■, .Irw

PORCH SALE 1
Alles moet weg 0.a.: .
tafels - bedden
meubels- kasten

* Afkomst (en kwaliteit): US/GB
* Alles in z.g.s.

KamindaAguilalO
Telefoon:76510
■

' PORCH-SALE: 1
1 slaapkamerset (2 persoons) I
met verstelbare bodem en 3- I
deurs schuifkast en ge- 1
zondheidsmatrassen I
N’1.1200.-. Tevens aangebo- I
den diverse kleine meubelen I
w.o. schoolbankje, tafeltje, I
""^c- Tebevragen:

Kaya Kokolishi46- Tel.:78212^

GEVRAAGD
APOTHEKER

Solliciteren met brief
onder nr. 20, Cu-
ragao.

. Kinderkatoenen |j<
panties, tanga's r'

voor dekleintjes
en tanga's *in tienermaten. Ia

I La Indiana N.V. A
Hetuirikpl^p 11 t

dripirrigatiort
M Booste!
75229V--/ M^-/)ioe_JUd*«l_»ij;'

" TEHUUR: \

" 19" I ||
, T.V.'s, i|

. VIDEO'S .!

"pcHi_^prtcaJ

" *Schottegatweg Oost 36
Tel.: 79785-79787 ,
" » " " ")

MANPCNVB-
UITZENDORGANISATIE

'sWerelds grootsteuitzendburo met 40 jaarervaring in
de dienstverlenende sektor.

Biedt U
tijdelijke arbeidskrachten
met "POWER".

Telefoon 611195.. Salina 108, Curacao,j

Best Rates from

PUERTO RICO
Please contact:

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

■ ' s______!____________________FF"»i _a
-***■■

i 1

i "finni3' caribe ny

| VRAAGT i
| VOLLEDIG GEMEUBILEERD |
| APPARTEMENT
| voor een periode van |
j 2 maanden. |

Contact moet worden opgenomen
metdeAfdeling P.Z.,telefoon612844,
toestel 289.

l : J

I^EllJllfc KASTAN AGENCIES
Onzecontainer moderne

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

TELEFOON

77777
Dr. Evertszweg 1 (Cas Cora)

>



AGENDABONAIRE

gUTlE:8000J^DWEER:B222TSCENTOALE:BB4S-P-PITAAI^SSOO
J^OFILLte Lagoen: maandagt/mvrijdagFO7 00-16.00 uur; zaterdag 08.00-12.00■pzondag gesloten.

J_NBAREBIBLIOTHEEKJwoi-igstijdenvoor hetpubliek)
rating en donderdag van 14.00-18.00{'"dinsdag en vrijdag van 08.00-12.00/r°°-17.00 uur;zaterdag van 10.00-12.00

J^JJingstüdenvoor lezers)
14.00-19.00 uur.

TP^TSLUITING: maandag t/m vrijdag
IRBetekende stukken 15.45 uur; gewone'J-Wn 16.30uur.
■NCECLUBSdpis:donderdagavond 19.30 uur -Hotel

J***-*informatie E. Felipa, tel.: 8546/8238.*Tund Table: elke tweede maandag -

f
ur,rentrum TerraCorra.I woensdag 12.00uur-HotelBonaire.

JURSKANTOOR EN BEVOLKING:
12.00/14.00-15.30uur loketten geo-

' voor bezichtiging
y_i gelieve contactop te nemen met de

| *■ HudyBedacht, Noord Nikiboko 194.

. (Weg naar Willemstoren):

" J^nd opvrijdagvan 20.00-24.00uur; za-
""Bvan 12.00-24.00uur.

(gezaghebber): elke donder--3 van 09.00-11.00 uur op het Be-
lo an,oor' Kralendijk; laatste donder-en de maand van 10.00-12.00 uur te

j£01-ISHI (tel.: 8198): verzameling Bo-i nS9311*56 schelpen en koraal; open vanï?_l t/m vrijdag van 10.00-12.30 uur -'ya Nikiboko Zuid 3.
■V*.-openingstijden slachthuis maan-

I W*nwoensdagvan07.00-12.00/13.00--_v? üur en donderdag en vrijdag van
uur.

I' J^'ENSTEN'«ernarduskerkKraleniiijk:

" f^fe 18.45uur; zondag 08.30en 19.00

|^*otokerkAntriol:
/pte 19.30uur;zondag09.00 en 18.00

J[?vicuskerkRincon:

' wte, ookzondag, 19.30uur.

J*c HTENBEZOBGING doorgeven
r.'aevr. A. Wong- Loi- Sing, Kaya
**.Ue4.

Minister Gumbs bewust van omvangBonaireaansproject:

Goede samenwerking tussen
Telbo en LRD moet voortgezet

KRALENDIJK—In hetbij-
zijn van een groot aantal ge-
nodigden onder wie ook de
nieuweminister vanVerkeer
en Vervoer legdegedeputeer-
de Juancho Meiaan dinsdag-
middag de eerste steen voor
hetgebouw dat als onderko-
mengaat dienenvoor deTele-
fonia Bonairiano n.v. (Telbo)
en de Landsradiodienst
(LRD). MinisterGumbs sprak
dehoop uit dathet gereedko-
men van hetnieuwe gebouw
als een symboolkon dienen
voorhetvervolgenvan deon-
derlinge samenwerking tus-
sen eilandgebied (Telbo n.v.)
en deregering (LRD).

Het gebouw voor Telbo n.v. en
de LRD is een onderdeel van de
totale vernieuwing en uitbrei-
dingvan hettelefoon-projectBo-
naire. Niet alleen dus de ver-
nieuwing van hetkabelsysteem,
maarook een centrale waarinde
twee diensten zullen samenwer-
ken. Zoals bekend ligt het in debedoeling, dat deLRD het mana-

gement zal voeren voor de Telbo
n.v.Hetproject zal rond 5.85mil-
joengulden kosten waarvoor 35
procent intern opgebracht kun-
nen worden, terwijl deoverige
65% op commerciëlebasis—dus
een lening — verkregen moet
worden. De Staten staan daar-
voor garanten in zeven jaartijds
zal deze lening terugbetaald
moeten zijn.

INZICHT

Minister Gumbs attenteerde
er tijdens zijn toespraak wel op,
dathij nogpaskorte tijd deporte-
feuille van Verkeer en Vervoer
beheerde en zich daarom nog
niet in alle problemen rond de
Bonaireaane tele- communica-
tie had kunnen verdiepen. Toch,
aldus minister Gumbs, neemt
datniet weg dathij inzijn vorige
functie (hoofd LRD St Maarten— red.) wel voldoende inzicht
heeft verkregen hetgeen een ei-
land aan tele- communicatie no-
dig heeft. Deminister zei de ont-

wikkelingen van het telefoon-project opBonairewelgevolgd tehebben, waarbij hij beloofde er
optoe tezien, dat deLRD de goe-
destart zou vervolgen.

Overigensbleek deministerer
zich goed vanbewustwathet Bo-
naireaanse tele- communicatie
project voor werk inhield: ver-
nieuwing van het gehele kabel-
net- systeem, vernieuwing van
de centrale op Bonaire en een
vernieuwing van de verbin-dings- centrale met Curagao.
Vervolgens legde minister
Gumbseenpubliekelijkeverkla-
ring af, waarom hij depost van
minister van Verkeer en Ver-
voer had aanvaard. Tenslottestelde minister Gumbs dat de
goedeverstandhouding dieer al
was tussen de Telbo n.v. en de
LRD zal worden voortgezet.
Daarbij zullen beide instanties
volledig in de gelegenheid wor-
dengesteld omdehun toebedeel-
de taken naar behoren en volle-
dig uitte voeren.

BETERE DIENSTVERLENING MOGELIJK
Gedeputeerde Meiaan bij eerste steenlegging:
Telecommunicatie draagt bij
aan economische ontwikkeling

KRALENDIJK — "De overheid is zich terdege bewust van
hetbelang van een goedetele- communicatie", aldus de presi-
dent- commissaris vanTelefoniaBonairiano n.v.(Telbo) gede-
puteerde JuanchoMeiaan. Hij voegde daar echter onmiddel-
lijk aan toe, datvooral Bonaire een enorme behoefte en nood-
zaak aan een betere communicatiehad.

Bij de eerste steenlegging die
voor rekening kwam van gede-
puteerde van Vervoer en Com-municatie Juancho Meiaan diequalitate qua eveneens presi-
dent- commissaris is van de Tel-bo n.v. legde Meiaan de nadruk
op het feit dat het wel erg moei-lijk zouzijn omniet tezeggen on-
mogelijk, wanneer de overheidde economische toestand wildeverbeteren ofhet toerisme wildeintensiveren, indien ditniet gep-aard zou gaan met een goed tele-communicatiesysteem. JuanchoMeiaan weet trouwens waar hij
over sprak, want de gedeputeer-
de was voor zijn politieke loop-
baanvele jarenbelast met de lei-ding van de Landsradiodienst
(LRD) opBonaire.

Tijdens zijn toespraak zei degedeputeerde onder andere, te-vreden te zijn dat het gebouw
over korte tijd (rond tien maan-
den) geopend zal kunnen wor-
den. Dat zal ongetwijfeldbijdra-
gen aan een betere dienstverle-
ning, aldus de gedeputeerde dieopmerkte in zijn verschillendefuncties een substantiële bijdra-

gete hebbenkunnen leveren aan
de realisering van het gehele
project.

KRALENDIJK - Gedepu-
teerde JuanchoMeiaan van Ver-
keer en Communicatie en tevens
president- commissaris van de
Telbo n.v. legde de eerste steen
voor hetgebouw waarin deTelbo
n.v. eveneens de LRD onderge-
bracht zullen worden.De bouw is
■*"" ""derdeel vnn""f ppheplpro-

ject, waaronder ook de vernieu-
wing van hetkabelnet en de nieu-
wecentrales vallen.Bijdefoto ge-
deputeerde Meiaan tijdens het
leggen van deeerste steen.

Hetge-
bouw zal worden gebouwd door
BejolhaN.V. en de directiewordt
gevoerd doorNormanEvertsz.

WEINIGAANDACHT
Eveneens merkte gedeputeer-

deMeiaanop, dathethier infeite
een historische gebeurtenis be-
trof aangezien de opzet van het

project al vele jaren in de pen
was, maarvooral de laatste jaren
te weinig aandacht heeft gekre-
genvande autoriteiten.Dat isbij
de wisseling van het BC veran-
derd, aldus gedeputeerde Me-
iaan en het vertrouwen is er nu
weer dat opredelijk korte ter-
mijn een project van zeer groot
belang voor deeconomische ont-
wikkeling van het eiland zal
klaarkomen.

TEVREDENHEID
Gedeputeerde Meiaan sprak

tevens dehoopuit, datde directie

vanTelbon.v. ookspoedighetbe-
ginvan het nieuwe kabelproject
en de nieuwe telefooncentrale
zal inluiden. De overheid zal
daaraan alle medewerking ver-
lenen waardoor Bonaire de ga-
rantie heeft over de meest opti-
male tele- communicatie te be-
schikken dieer is.

Totslotmemo-
reerde gedeputeerde Meiaan nog
aan de problemen die zich heb-
ben voorgedaan bij het telefo-
nische verkeer van Rincon. Dat
is nu naar tevredenheid opge-
lost.

Rechter dwingtpartijen tot vergadering

Avelino Cecila is
voorzitter PDB

WILLEMSTAD/KRALEN-
DIJK —De BonaireaanseDe-
mocratische Partij (PDB)
moet binnen een week een
vergadering bijeen roepen
van de Nationale Raad van
deze partij. Die vergadering
moet uiterlijk op 13 juni 1988
plaatsvinden en heeft als
agendapunt "de functie van
voorzittei- van de partij". De
voorzitter bij deze vergade-
ring Avelino Cecilia die van-
morgen vanrechter mrEvert-
Jan van der Poel te horen
kreeg dathij nogsteedsoffici-
eel voorzitter is van deze
partij.

De Amigoe berichtteal eerder
over hetkort geding datde 'tijde-
lijk voorzitter'van dePDB, Ave-
lino Cecilia, tegen Franklin
Crestian, partij- genoot en te-
vens minister van Ontwikke-
lings- samenwerking, had aan-
gespannen.

NATIONALERAAD
Ceciliawas toteenkort geding

overgegaannadat op26april een
bestuurs- vergadering was be-
legdwaarvoorhij nietwasuitge-
nodigd. Tijdens dievergadering
zijn beslissingen genomen over
de participatie van dePDB in de
nieuwe regering. Het partijbes-
tuur heeftzich tevenstijdens die
vergadering op het standpunt
gesteld dat Cecilia geen voorzit-
ter van het bestuur is en dat
Crestian als vice- voorzitter die
functiemag bekleden.

Dit is volgens Cecilia niet
waar. Alleen de Nationale Raad
kan een voorzitter van departij
benoemen. Op 31 maart 1983 is
JopieAbraham totvoorzitterbe-
noemd, Franklin Crestian tot vi-
ce- voorzitter en Avelino Cecilia
tot bestuurslid. Nadat Abraham
op3l augustus 1987ontslagnam
als voorzitter van departij, ver-
zocht hijCecilia 'tijdelijkvoorzit-
ter" te worden, belast methet re-
organiseren van de partij. Deze
beslissing is door de Nationale

Raad bij resolutie bekrachtigd
enaan Ceciliawerdhetmandaat
gegeven om tot eind mei 1988 te
houden congres, dereorganisa-
tie- werkzaamheden voort te
zetten.

BESTAAT NIET
Tot op 26 april, verliep alles

zonder problemen. Op die dag
Werd echter een cruciale ver-
gadering gehouden, zonder dat
Avelino Cecilia aanwezig was.
Deze meent dat hij nog steeds
voorzitter is. Crestian is het daar
uiteraard niet mee eens. Die
voerde tijdens de behandeling
van hetkort gedingaan datCeci-
lia niet- ontvankelijk verklaard
moest worden omdat hij zich tot
derechtspersoon had moeten
wenden en niettot de persoon
Crestian. Volgens Crestian is
Ceciliageen voorzitter omdat hij
niet als zodanig op statutairgel-
dige wijze is benoemd. Boven-
dienbestaat defunctievan'tijde-
lijk voorzitter' helemaal niet, al-
dusCrestian.

Derechter heeftechtereenan-
der oordeel: die meent dat Ceci-
lia wel voorzitter is, omdat die
beslissing van het partij- be-
stuur op twee vergaderingen is
bekrachtigd door de Nationale
Raad. Dat ishetorgaan datdebe-
stuursleden officieel moet be-
noemen. "Door deze bekrachti-
gingheeft de NationaleRaad im-
mersonomwonden tekennen ge-
geven Cecilia als voorzitter te
aanvaarden, hetgeen infeitezijn
verkiezing heeft betekend", al-
dus derechter. Dat de functie
'tijdelijk voorzitter' in de Statu-
ten niet bestaat, is volgens de
rechter niet doorslaggevend om-
dat "het immersnietom denaam
gaat maar om defunctie". "Aan-
nemelijk is dat met 'tijdelijk'
slechts bedoeld is de overgangs-
periode tot uitdrukking te bren-
gen waarbinnen de reorganisa-
tievan departij, structuur moest
krijgen enna afloop waarvanook

de voorzitters- functie opnieuw
ter discussie zou staan."

ONWERKBAAR
Dat sinds 26 april 1988 het

partijbestuur besloten heeft dat
Crestian—alsvice-voorzitter—
het voorzitterschap bekleedt, is
volgens de rechter "ten on-
rechte" en heeft geen
rechtskracht. Derechter merkte
in ditkader overigens op dat al-
leen diebeslissing vanhetpartij-bestuur in dit kort geding
centraal stond. "Over andere be-
slissingen die tijdens deafwezig-
heid van Cecilia als voorzitter
door hetpartijbestuur zijn geno-
men, laat het gerecht zich in het
geheel niet uit omdat hierover
geen oordeel wordt gevraagd."

"Momenteel bestaat er in de
PDB een onwerkbare situatie
waarbij vergaderingen worden
belegd waarvan de status du-
bieus is en dientengevolge debe-
sluiten die hierin worden geno-
men, worden betwist", zo over-
weegt derechter in zijn vonnis.
Hij noemt hetvan belang voor
beide partijen en andere betrok-
kenen dater zo spoedig mogelijk
duidelijkheid komt over het een
en ander. "Die duidelijkheidkan
alleen verkregen worden door
een uitspraak van de Nationale
Raad terbepalingvan wievoort-
aan devoorzittersfunctie zal be-
kleden."

Dat was voor rechter mr
Evert-JanvanderPoelreden om
inzijn vonnis departijentedwin-
gen zo spoedig mogelijkeen ver-
gadering van de NationaleRaad
te beleggen. Op dievergadering
moet hetagendapunt"defunctie
van voorzitter van de partij"
centraal staan. De vergadering
zal overigens geleid worden door
Avelino Cecilia die volgens de
rechter nog steeds voorzitter is.
Omdat beide partijen gedeelte-
lijk in het ongelijk zijn gesteld,
worden de proces- kosten ver-
deeld.

HANOI — Vietnams minister
Thach van Buitenlandse zaken
(BuZ)voert binnenkortin New York
overleg over het lotvan 1.500 in 87
door Vietnam vrijgelaten militaire
en burgerlijke functionarissen van
het in 75 door de communistenver-
drevenZuidvietnamese bewind. De
meesten willen naar de VSwaar zij
familie hebben.

*****

Werkbezoek minister van Arbeid

WILLEMSTAD — Minister
vanArbeid en Sociale zaken drs
Stanley Inderson heeft onlangs
een kennismakings-bezoek afge-
legd bij deSociale Verzekerings
Bank. SVB directeur Andres
Constancia heeft debewindsman

eenrondleiding gegeven doorhet
gebouw en officieel kennis laten
maken met hetpersoneel.

Foto: Een moment-opname bij
derondgang. In het midden mi-
nister Inderson.
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MINISTER GUMBS
—alle medewerking...
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MAANDAG 10.30uur

Cash AANKXue VERKOOP
4.80 5.00 6.00
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Spritzer & Fuhrmann
Cordially invites you to view an exciting
new collection ofclassic, sculptural and

contemporary designed jewelry.
Truly a unique "first" in

the Netherlands Antilles on display
Friday May 27th thru Monday May 30th 1988

Special viewing Sunday May 29th, 1988,
9 a.m. «lp.m.

Main Building Dr. Da Gosta Gomezplein,
second floor.

i . *
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SRR»XZEIR-fF?UNRMAhsIN
A tradition of confidence,

ARUBABONAIRECURAgAO-STMAARTENNEW YORKi ' -1
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[Bonaire, Moonlights, enz. . VW/ fV^t^loant XMmmti*. -Nu ookverhuur van vissersboten, zeil- _^ aanderandvandeCaraïbischeZeeinhetSea- U£^*«*WV7; gourmet cuisine
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