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Nieuwsinvogelvlucht

..KHARTOUM — Door ondervoe-
jS?en aanverwante zieken zijn on-
*^>gs in de Sudanese stadAweil, op

P«0km zuidwestelijkvanKhartoum
pbelegerd doorSPLA-opstandelin-pn, 1000 doden gevallen.Daar zijn
°°k veel vluchtelingen samenge-

1, pretoria — Op de 2e sta-
kingsdag in Zuidafrika kwam hetoveral tot gewelddadigebotsingen,
*aarbij zeker 7 doden en 25 gewon-
enen vielen. De politie opende in 3

voorsteden hetvuur op deme-
''gte. Hetmeeste geweldwasin Na-
**l tussen 2 rivaliserendezwarte be-
rgingen.

*****GENEVE — Het Internationaal
*'rbond van vrije vakverenigingen
UVVV) in Geneve intensiveert zijn
tatapagne voor volledige sancties te-
6en Zuidafrika, ter ondersteuning
Vanhet zwarte verzet tegen de nieu-we arbeids- wetgeving.

*****! BAYRUT — Bij de explosie van
autobom in het Islamitischedeel

|&nBayrut vielendinsdag3 dodenen
|? gewonden. Het is de 2e explosie
bjlnen 8 dagen in Bayrut. Eind mei
Jielener 16doden en 80 gewondenin
Jechristelijkestadswijkdooreen au-

tobom.

6 GENEVE — Het Internationale
*ode Kruis heeft zijn werk in het
Joorden van Etiopie gestaakt. Men
waagt zijn voedsel- voorraden en
Voertuigenover aan anderehulp- or-
l&nisaties. Men kon nietverderwer-

| *enomdat deEtiopische regering al-
-9 RK- medewerkers opdroeg het
**öd te verlaten.

*****.JERUZALEM- De Arabische
"lligemeester(74)van ElBireh op de

Westelijke Jordaan- oever raakte
dinsdag zwaar gewond bij een aan-
lagwaarbijhijernstig gewondraak-
te. Er werd gezegd dathet een aan-
lag door joodsekolonisten was die
bet beuwaren dathunauto'smetste-
den bekogeld worden door Palestij-
nen. Een jongePalestijnuitde Gaza-
Jtoookoverleedin een Israëlischzie-
kenhuis nadat Israëlische soldaten
""em zouden hebben geslagen.

PARIJS—Heteindevan de 13jaar
?ürendehurger- oorlogin Angola is

* zicht. Op de SU- VS- top is afge-
broken dit conflict rond september
Wt de wereld te helpen. AldusRea-
-Bans Veiligheids- adviseurPowell.

i|Ei|n|c4u|i

AMSTERDAM — De dollar ging
?°k vandaag weer wat verder om-
'aag. De middenkoers was 1,9220
Sulden tegen een slotkoers van
1.9250 dinsdag. Men wacht de ont-
wikkelingen in de VS af. In Wall
StreetgingdeDow Jonesindex 20,62
Munten omlaag naar 2054,59.

. MANILA — Een flink afgezwakte
{andbouw- hervormingswet is door
"et Filipijnse congres aanvaard. Er
ï[as bijna 1 jaarover gedebatteerd,

wetmoetdebasiszijnvoor herver-
?eling der rijkdommen. Een be-
'angrijke amendement is datkinde-envan landeigenarenrecht houden
°P een bepaalde hoeveelheidgrond.. NEWYORK—De Afghaanse pre-
Nent Najibullah beschuldigde Pa-
kistan ervan het Afghanistan- ak-
koord te schenden. Pakistan zou het
verzet nog steedssteunen door hette
oorzienvan wapens. De communis-

jet» behouden hun sleutel-posten in
Qetnieuwgevormdekabinetvanpre-
mierSharq zoalsBinnen- en Buiten-
lftödse zaken, Veiligheidetc. Hevige
Bevechten tussen verzet en leger
stagneerden de SU- troepen- te-

gtrekkinguitKandahar, deop 1na
bootste stad.Aldus Westerse diplo-
maten.
7 PRETORIA—Maandagbeslistde

rechter ofhet proces
'egen de6van Sharpevillewordt her-
kend. Het O.M. acht heropeningnet nodig ook al _ijn de belastende

van een hoofdgetuige
tegenstrijdig. De 6 beklaagden staan
ferecht voor het lynch van de loco-
DUrgemeester van Sharpeville in
BePtemberB4.

*****.MOSKOU — Een uit 3 personen
Instaande ploegruimte- vaarders- 2
Pussen cii 1Bulgaar -is dinsdagvan
J),et lanceer- platform Bajkonoer in
~entraal Azië gelanceerd. Het is de
ie.bemande SU-ruimtevlucht in 88.u it werd direct door de TV uitge-
laden.

*****. PARIJS —De Westeuropese unie
18 er voor dat de regering van de 7
ingesloten landen een bureau in-
-Btelt voor onderzoek naar en ont-
wikkeling van moderne wapens te
opvorderen. De meningen hierover
1_n verdeeld.

*****

Onder leiding van CCK
Suriname gaat met
Brunswijk praten

PARAMARIBO —De Suri-
naamse regering en het
Jungle- commando gaan te-
gen het midden van deze
maand metelkaar onderhan-
delen over een oplossing van
hetconflictinoost-Suriname.
Het Patamacca- ultimatum is
hiermee van de baan. Zo
meldde de Surinaamse tv
dinsdagavond.

Hetis nog nietbekend waar de
onderhandelingen zullen wor-
den gevoerd. Het Comité Chris-
telijke kerken (CCX) zal in elk
geval de voorzitters- hamer
hanteren. Sinds februari bemid-
delthetCCXin dezezaak.Maan-
dag- middagkeerden twee CCK-
leden terug uit oost- Suriname.
Zij hadden een cassette- bandje
bij zichvan Brunswijk met daar-

" op een boodschap aan president
Ramsewak Shankar en de Suri-
naamse bevolking.

NOODKREET
Brunswijk zei volgens een

woordvoerder v^n het CCX dat
oorlog geen oplossing brengt
maar slechts een verdere achte-
ruitgang betekentY'Het Jungle-

commando wil niet vechten, het
wil vrede en het heeft daarom
een dringend beroep op de presi-
dentgedaan zo snel mogelijkeen
onderhandelings- delegatie te
zenden", aldushet CCX.

Het Jungle- commando had
gedreigd het palmoliebedrijfPa-
tamacca te vernietigen als de
regering niet akkoord ging met
een staakthetvuren. Dit ultima-
tum, aldus het CCX, moet men
zien als een noodkreet om een
doorbraak te forceren in het be-
middelings- proces. De onder-
handelingen worden gevoerd
zonder voorwaarden voorafen in
de delegaties van beide partijen
zullen Surinamers zitting heb-
ben die in Suriname wonen.

*****MOSKOU — De nieuwe wet in de
SU die coöperaties gelijkstelt aan
staatsbedrijven is dinsdag openbaar
gemaakt, aldus Tass. Hij gaat 1 juli
inen iseenvan de meestvoortvaren-
de hervormings- besluitenvan Gor-
batsjov om de SU- economie op een
hoger peil tebrengen. Er zijn 20.000
coöperatievebedrijvenin land, waar-
van er 6000 zijn ontstaan toen het
wetsontwerpbekend werd.

*****

GouverneurMassachusetts presidentskandidaat
Democraten

Jackson hoogstwaarschijnlijk
niet Dukakis' vice-president

LOS ANGELES — Michael
Dukakis heeft zich dinsdag
verzekerd van de Democra-
tische kandidatuur voor de
presidents- verkiezingen van
8 november. In de laatste
voorverkiezingenvoor deDe-
mocratische partijconventie
versloeg Dukakis op overtui-
gende wijze dominee Jesse
Jackson. De gouverneur van
Massachusetts heeft nu de
2081 afgevaardigden verg-
aard die hem recht geven op
deDemocratische nominatie.
Hij zal hetover vijfmaanden
moeten opnemen tegen vice-
president George Bush, de
kandidaat van de Republi-
keinse partij.

Dukakis verpletterde Jackson
in de 'primaries' van Californië,
New Jersey, New Mexico en
Montana. In allevier staten be-
haalde hij een ruime meerder-
heidopJackson,deeerstezwarte
die een serieuze gooi deed naar
het presidentschap. De reeks
voorverkiezingen, die in februa-
ri in lowa een aanvang nam, is
nu ten einde gekomen.

Op de Democratische partij-
conventie in Atlanta, die op 18
julibegint, zal Dukakis officieel
aangewezen worden als de De-
mocratische kandidaat voor het
presidentschap. Hij zal dan de
eerste Democraat zijn sinds Ge-
orge McGovernin 1972diezowel
de nominatie als de 'primary'
van Californië indewacht sleep-
te. De gouverneur hoopt nu ook
de eerste Democratische presi-
dents- kandidaat te worden
sindspresident Lyndon Johnson
in 1904, diein november wint in
Californië. Deskundigen den-
ken dat Californië, de grootste
Amerikaanse staat,bij de presi-
dents- verkiezingen de doorslag
zal geven.

Dukakis zei dinsdagavond,
dathij nu op zoek gaat naar een
kandidaat voor het vice-
presidentschap. Veel wilde hij
daarover nog niet zeggen. Hij
verklaarde "geen korte lijst en
geen lange lijst" te hebben. Wel
zinspeelde hij er op, dat
waarschijnlijk zijn keus niet op
Jackson zal vallen. "Jesse heeft
zelfgezegd, dat het aan de geno-
mineerde is omeen 'running ma-
te' te kiezen, en dat ben ik met
hem eens". Op de vraag of het
Jacksonwordt, zeiDukakis: Er
zijnnog andere goede mensen in
departij".

Volgens de opiniepeilingen
maakt Dukakis op dit moment
de meeste kans de opvolger te
worden van president Reagan,
diekrachtens de grondwet geen

derde ambtstermijnmag nastre-
ven. In alle enquêtes heeft de
gouverneur een solide voor-
sprong van soms wel vijftien
punten op Bush. De vice-
Eresident, diezich in april al ze-

er wist van de Republikeinse
kandidatuur, zal officieel wor-
dengenomineerd op deRepubli-
keinse partijconventie die op 15
augustusbegint in NewOrleans.
Bush hadin devoorverkiezingen
van dinsdaggeen tegenstander.

Dukakis iseen verrassende fa-
voriet.Voor hijvijftien maanden
geleden zijn kandidatuur be-
kend maakte, genoot hij nauwe-
lijks enige bekendheid buiten
zijngeboortestaatNewEngland.

Naopresolute wijzetehebben af-gerekend met de andere Demo-
cratischekandidaten lijktDuka-
kis nuBush deloefaftegaanste-
ken. Daarbij profiteert hij
kennelijk van detwijfel diebij deAmerikanen leeft met betrek-
kingtot deRepublikein. Volgens
opinie- onderzoeken denkt veer-
tig procent van de Amerikanen
negatief over Bush, onder meer
omdat hij niet in staat wordtge-
achtzich onafhankelijkvanRea-
gan te profileren. Een enquête
van het televisiestation ABCheeft voorspeld, datDukakis deDemocraten kan terugwinnen
die in 1984 nog op de Republi-
kein Reagan stemden.

TEHERAN—Naalle militai-
re tegenslagen van de laatstetijd
in deoorlog metIraq was er weer
reden totfeestvreugde inIran: de
vijftiende verjaardag werd
namelijk gevierd van deopstand
tegensjahßezaPalavi.Metopge-
heven vuist paradeerden duizen-
den door destraten van Teheran.
Veeljeugdigenbegonnenaaneen
langere mars: namelijk naar het
front om deel te nemen aan de
strijd tegen Iraq. Hun opperbe-
velhebber in deze strijd is sinds
kort Hojatosleslam AU Akbar
Hashemi Rafsanjani, die op-
nieuw herkozen is als parle-
ments- voorzitter. Het opperbe-
vel- hebberschap berustte tot he-
den toe bij de geestelijke leider
AyatollahRuhollah Khomeini.

STEUN
De "ondergrondse leiding"

van de Palestijnse opstandriep
Arabische leiders pok op Pales-
tijnse gevangenenin hunlanden
vrij te laten. Dat was kennelijk
een verwijzing naar Jordaniëen
Syrië, waarnaarwordtaangeno-
men Palestijnse nationalisten
zijngedetineerd. "DePalestijnse
massa's van de opstandwachten
op U om Uw verantwoordelijk-
heden te vervullen door politie-
ke, financiële en morele steun
voor de opstand en de PLO (Pa-
lestijnse Bevrijdings- organisa-
tie)", aldus debrief. "Palestijnen
die te gastzijn in Arabische lan-
denzouden instellingen en vak-
bonden moetenkunnen vormen,
en worden opgenomen in de
voortgaande strijd tegen de Zio-
nistische vijand", schreef de lei-
ding van dePalestijnse opstand.

De taak van de Arabische lei-
ders tijdens de conferentie leek
dinsdag minder moeilijk dan
verwacht nadat een PLO-
woordvoerder liet doorscheme-

ren, dat de organisatie niet ex-
pliciet een verwerping zal eisen
van hetvredesplan dat de Vere-
nigdeStaten deafgelopen maan-
denaan deregio hebbentrachten
te slijten. "Geen enkele Ara-
bische leider heeft het aanv-
aard AangeziendeVerenigde
Staten geen rekening houden
met de rechten van de Palestij-
nen, zijn alle voorstellen die ze
doen een dode letter", verklaar-
de woordvoerder Bassam Abu
Sharif.

De Amerikaanse ministervan
Buitenlandse Zaken, George
Shultz, beëindigde dinsdag zijn
vierderondreis door hetMidden-
Oosten, waarbij hij aangaf, dat
de Westoever en Gaza beperkt
zelfbestuur zouden moeten krij-
gen. Maar dePLO wijst dataf en
het plan gaat niet in op devitale
kwestie wie dePalestijnen moet
vertegenwoordigen bij een inter-
nationale vredesconferentie.
Ook de vierderondreis sinds fe-
bruari leverde Shultz niet de
Arabische en Israëlische steun
op voor zijn initiatief. PLO-
leider, Yasir Arafat, wil de Ara-
bische Liga vragen deArabische
steun te bevestigen voor een on-
afhankelijke Palestijnse staat.

ARABISCHE TOP BIJEEN IN ALGIERS
Hulp aan rebellie in bezet Israëlisch gebied centraal

Palestijnse opstand wil steun
met aanvallen uit buurlanden

JERUZALEM/ALGIERS—De ondergrondse leiders
van dezes maandenoude Palestijnse opstand in de door
Israël bezette gebieden hebben dinsdag de Arabische
topconferentie in Algiers medewerking gevraagdvoor
guerrilla-aanvallen tegen Israël vanuitbuurlanden. De
topconferentie van de Arabische Liga, me dinsdaga-
vond werd geopend doorpresident Chadli Benjedid, is
door Algerije georganiseerdom steun te geven aan de
Palestijnse 'intifadah'tegen deIsraëlischebezettingvan
deWestelijke Jordaanoever en Gaza.
"De Arabische grenzen met Is-
raël moeten worden geopend
voor de guerrillastrijd", schreef
de "Verenigde nationale leiding
van deopstand" ineen openbrief
aan de Arabische leiders. Bij de
Palestijnse opstand zijn in zes
maanden zeker 210 Palestijnen
omgekomen en drie Israëliërs.
Drie Arabische buurstaten van
Israël zijn in Algiers vertegen-
woordigd — Jordanië, Syrië en
Libanon. Van henvoorkomen de
eerste twee landen actiefaanval-
lenover degrens,terwijl derege-
ring van Libanon geen controle
heeft over het zuiden van het
land. Vandaaruit worden regel-
matig aanvallen uitgevoerd op
dejoodsestaat. Egypte, het ande-
re buurland van Israël, is niet
uitgenodigd voor de top in Al-
giers. Het Egyptische lid-

maatschap van de Arabische Li-
ga werd bevroren nadat het in
1979 een vredesverdrag sloot
met Israël.

NIET ONDERHANDELBAAR

Arafat noemde tijdens de ope-
ningszitting de rechten van de
Palestijnen waarover niet kan
worden onderhandeld. Het be-
treft het recht van ballingen te-
rug te keren naar de door Israël
bezette gebieden, het recht op
zelfbeschikking en het recht om
een onafhankelijke staat te ves-
tigen met Jeruzalem als hoofd-

stad. 'Ontwikkelingen in de in-
ternationale situatie hangen
voor een belangrijk deel af van
deze conferentie van U", zei hij
tegen de zeventien Arabische
staatshoofden. De conferentie
werd verdaagd tot vanochtend.

De topconferentie in Algiers
van de 21 lidstatentellendeAra-
bische Liga wordt zeer goed be-
zocht met zeventien staatslei-
ders aanwezig. Alleen Iraq,
Oman en Somalia hebben niet
hun staatshoofd gezonden, Iraq
omdat naar het zegt president
Saddam Hussein te druk is met
deGolfoorlog met Irkn.

BAYRUT—Op 25km van Bayrut
is giftig chemisch Vuil uit Italië ge-
stort, waarbij radio- activiteit vrij-
komt. Een dervatenzou in brandzijn
gevlogen. Het werd door een Tsje-
chisch schip in mei gelost. Het was
hetzelfdeschip, aldus Italiaanse eco-
logen,datin 87 opstoomde naarVen-
ezuela maar daar werd geweigerd.
Nigeria heeft ondertussen geprotes-
teerd in Rome tegen het storten van
chemischvuil in deNigeraanse staat
Bendel.

Mexicaanse anthropoloog:

Gevonden steen duidt
op nieuwe beschaving

XALAPA — De vondst van een 2,38 meter hoge en vier ton
wegende steenindeMexicaanse deelstaat Veracruzbij deGolf
van MexicobetekentvolgensFernando WinfieldCapitaine dat
er "eennieuwe beschaving" is gevonden. Hij is directeurvan
hetAntropologisch museum van Xalapa.

Winfield en zijn mensen von-
dendeplaat in eenafgelegenvan
krokodillen wemelende rivier.
Met deze vondst worden de be-
staande theorieën over de Mex-
icaanse cultuur door elkaar ge-
schud. Het geeft volgens Win-
fieldhoop datmen opwegis naar
een andere beschaving. Hij
denkt daarbij dat de gevonden
steen het werk is van een "over-
bruggings- beschaving" tussen
de Olmeken en Mayas, die een
tot nu toe duistere periode in de
Meso- Amerikaanse geschiede-
nisopheldert.

Op de steen ziet men een fi-
guur, waarschijnlijk een stam-
hoofd,vier regengod- maskersen
zestien kolommen hieroglyp-
hen- waaronder slang- en vogel-
tekens -in een nieuwe onbeken-
de taal. Wordt Winfieldstheorie
bewaarheid dan is het "moeras-
volk" een aparte beschaving ge-
weest die de handel rondom de
Golf van Mexico domineerde.

Het is waarschijnlijk dat het
zout, cacao,katoen en obsidiaan
verhandelde voor jadeuit Guate-
mala.

Levertumor niet weg te halen

Lijfarts Duarte: leven
kwestie van maanden

WASHINGTON — Met suc-
ces iseenkanker- gezwel weg-
gesneden uit de maag van
president JoséNapoleon Du-
arte van El Salvador. Het ge-
zwel aan zijn leverheeft men
echter laten zitten. De Salva-
doraanse president blijkt ten
dodeopgeschreven te zijn. De
operatie gebeurde inhet Wal-
ter Reed hospitaal in Was-
hington.

De lijfartsvanpresident Duar-
te drBenjamin Interianozei dat
detumor aan de leverzal blijven
groeien. Over een paarmaanden
zal zijnpatient het daartegen op
moeten geven. "Het is nietmoge-
lijk te voorspellen hoelang de
president nog te leven heeft,
maar ik maak het een zaakvan
maanden", aldus dr Interiano.
Deze deelde ook mee dat de chi-
rurgen van het Washingtonse
ziekenhuis behalve detumorook
tweederde deel van Duartes
maag hebben verwijderd.

GEMAKKELIJKER
"Genezen hebben wij.hem

niet, maar we hebben zijn voor-
uitzichten verbeterd", zo ver-
volgde delijfarts. Deze zinspeel-

de hiermee op het feit dat men
het depresident voor derest van
zijn waarschijnlijk nog korte le-
ven wat gemakkelijker heeft ge-
maakt.

Men had het kwaadaardige
gezwel in de lever van de Salva-
doraanse president laten zitten
omdat verwijdering volgens dr
Interiano niet mogelijk was. Hij
maakte ook bekend dat Duarte
over twee of drie weken naar El
Salvadorkan terugkeren en dan
zijn werk zal kunnen hervatten.

BOODSCHAPREAGAN
Duarte is 62 jaar.Hijheeftniet

alleenbezoek gehadvan deAme-
rikaanse vice president George
Bush maar maandag belde ook
zijn Amerikaanse collega Ro-
nald Reagan hem op om hem
sterkte toe te wensen. De
woordvoerder van het Witte
Huis Marlin Fitzwater deelde
mee datpresidentReagan en zijn
vrouw Nancy Duarte in hun ge-
beden zullenherdenken. Tegen-
over verslag- gevers heeft Duar-
te donderdag na een aantal on-
derzoekengezegd datzijn geloof
in God hem op de been houdt in
dezemoeilijkeperiode.

President Duarte is bezig met
het laatste jaar van zijn
ambtstermijn van zes jaar. In de
loop derjarenis zijnpopulariteit
aanzienlijk gedaald in het door
burgeroorlog getroffen land. De
vooruitzichten voor uiterst
rechts lijken goed met het oogop
de presidents- verkiezingenvan
volgend jaar. In het uit zestig
man bestaande parlement heb-
ben zij eerder dit jaardertig ze-
telsveroverd. De christen- demo-
cratischepartij welkedoorDuar-
te werdopgericht kan daar wei-
nigtegenin brengen omdat men
op het ogenblik uiteen dreigt te
vallen.



MENSEN

Oe gemiddelde TEMPERA-
TUURop aarde zal tussen nu en
.040 een stijging ondervinden
van 1,5a 4,5 graden Celcius. De
seespiegel zal 0,2 a 1,4meterom-
hoog gaan. Dat staat in een deze
week verschenen Westduits par-

■ntair rapport. Deze tempe-
ratuurs- stijgingvindt haar oor-
taak voornamelijk in deuitstoot
in de atmosfeer van fossiele
brandstoffen zoals olie enkolen,
aldus hetrapport. De Bonds- re-
:r bliek geeft dit jaarongeveer

liljoen uit voor de bestude-
ring van klimatologische veran-
ifringen en de milieu- effecten
daarvan.

*****De lANGSTE VROUW ter we-
reld, een Indonesische van 2,34
meter, is met succes geopereerd
aan een tumor die voor haar
jengteverantwoordelijk zouzijn.
Naar het persagentschap Anta-
ru berichtte duurde de operatie
vier en een half uur en werd zij
verricht in het Sutomo- zieken-
huisvan Surabaya. De tumorzat
vlakbij de hersenen van de 30-
-i.rige mevrouw Muliya. De mc-
l ischeploegbestond volgensAn-
garauit nietminder dan 140per-
■onen, onderwie 37 medici. Tij-

! deoperatietradeen compli-
catie op, die de artsen snel heb-
ben weten te overmeesteren.
Muliya, weduwe uit Kaliman-
tan, is weefster. De plaatselijke
krant zamelde het geld voor de
jjperatie in Surabaya in.

*****
i-jarigewerktuigbouwkun-
Shelby Carroll en de 26-ja-
cassiereRandy Pennington
en de rest van hun leven

juet meer te werken. Ze mogen
$c grootste JACKPOT delen die
«rit in de Amerikaanse lotto is
uitgedeeld: 51,2 miljoen dollar,
_at is ruim 102 miljoen gulden.
De geluksvogels krijgen hun
ield in twintig jaar uitbetaald.
Na aftrek van twintig procent
belasting, kunnen ze jaarlijks
{vim een miljoen dollar op hun
bankrekening verwachten. De
Reusachtige winstuitkering had

aangekondigd, omdat de
laatsteweken niemanddehoofd-
prijs had gewonnen in hetCali-
fornische spel '6 uit49. In de af-
gelopenweek, toen dehoogtevan
re jackpot bekend wasgemaakt,
was in de hele staat een lotto-
hysterieuitgebroken.

*****Koningin Elisabeth van Groot-
Brittannië heeft de voormalige
kampioensjockey LESTER PIG-
GOTT, die een gevangenisstraf

uitzit, de onderscheiding in de
'orde van het Britse Imperium,
afgenomen. De 52- jarige Pig-
gott, een van de bekendste
sporthelden in Groot- Brittan-
nië, werd in oktober veroordeeld
tot drie jaar gevangenisstraf
vanwege het ontduiken van de
inkomsten- belasting en andere
frauduleuze praktijken. Hij
kreegeen navorderingvan bijna
10 miljoen gulden over de jaren
tot 1984, toen hij zijn loopbaan
beëindigde. Piggott wonzonvijf-
duizend wedstrijden. De jockey
kreeg deonderscheidingin 1975.
Zijn naam wordt,zoals gebruike-
lijkbij geridderden die hetcrimi-
nele pad opgaan, geschrapt uit
hetregister.

*****Dit isde4-jarigeErin Glover die
afgelopen zaterdag de PROOI
werdvan deruim driemeter lan-
gealligator.De alligator waseen
atractie van de buurt waar het
kleine meisje woonde en werd
liefkozend 'Goolio' genoemd. Er-
in was met haar broertje en een

buurjongetje aan het spelen en
kwamen daarbij langs de vijver
waar het reptiel in huisde. Deze
viel het kind aan en trok haar
mee het water in. Depolitie heeft
het beest, dat deresten van het
kind nog in de bek had, afge-
maakt.
Een van de grote theaters van
Groot- Brittannië, het 'NATIO-
NAL THEATRE' in Londen,
heeft ter gelegenheid van zijn
25ste verjaardag van koningin
Elizabeth het predicaat 'konink-
lijk' gekregen en is voortaan het
'Royal National Theatre. De
voorziter van het bestuur van
het theater, Lord Rayne, sprak
zijn vreugde uit over het besluit.
Hij zag er een erkenning van 25
jaar toneel in. Het Royal Natio-
nal Theatre maakt deel uit van
het betonnen kunstkomplex op
de South Bank aan gene zijde
van de Theems en het parle-
mentsgebouw. Een ander be-
roemd theater in Groot- Brittan-
nië, deRoyal Shakespeare Com-
pany in Londen, heeft het predi-
caat al.
Een zeldzaam exemplaar van
het eerste boek van EDGARAL-
LEN POE, een gedichtenbundel
die hij op 14- jarige leeftijd sa-
menstelde, heeft deze week op
een veiling bij Sotheby in New
York 198.000dollar opgebracht.
'Tamerlan en andere gedichten',
in 1827 gepubliceerd door een
obscuur uitgever in Boston, is
voor een onbekende gekocht door
de Newyorkse boekhandelaar
JamesCummis.De schrijvervan

de bundel is in het boek, het
twaalfde exemplaar, alleen
maar aangegeven met 'a Bosto-
nian', want de literaire waarde
wordt als te verwaarlozen be-
schouwd.De kritiek op debundel
luidde indertijd dathet zonboek
betrof'dat dekritiek heeft gele-
zen zonder te juichen en dat de
vrouwen hebben toegejuicht
zonder het te lezen.' De bundel
was 161 jaarna verschijnen te-
ruggevonden in NewHampshire
door iemand dieer 15 dollarvoor
betaalde.

De Arubaanse zakenman EDU-
ARDDE VEERis onlangs toege-
treden tot de Orde van Kruis-
ridders van Denemarken. Een
instelling van koningin Marga-
reth II vanDenemarken. Tijdens
een korteceremonie in hetAvila
Beach Hotel reikte de Deense
ambassadeur in Venezuela,
Henrik Ree Inversen de decora-
tiebehorende bij de orde aan De
Veer uit. De nieuwe ridder is
sinds 1976 vice- consul van De-
nemarken op Aruba en wordt
met dezebenoeming geëerdvoor
zijn werk en inspanningen ten
gunste van de Danish Foreign
Service.
De vroegere Beatle PAUL
MCCARTNEY wordt de eerste
westersepopartiest dieeenplaat
uitsluitendin de Sovjetuniegaat
uitbrengen, de Russische firma
Melodia zal de plaat in 400.000
exemplaren op de markt bren-
gen. Deplaat zal 13rock androll
klassieken bevatten, waaronder
het nummer 'Back tothe USSR.
Volgens McCartney maakt de
nieuwe geest van vriendschap
dit gebaarvan goodwil naar zijn
trouwe Sovjet- fans mogelijk.

*****
PARIJS — De Fransepolitie heeft

in een kluis in Parijs op aanwijzing
van een dreigbriefeen sinaasappel
en een grapefruit gevonden welke
mogelijk vergiftigd zijn. In een
dreigbrief was gesproken over ver-
giftigingvan Israëlischfruit.

*****

De IsraëlischeballerinaDaphna
Hed tijdens de solo- dans in hetstuk GENESIS waarinzij derol
van een insect vertolkt. Genesis
werd opgevoerd ter gelegenheid
van Israels 40- jarigbestaan en
de choreografie was in handen
van Dorit Shimron.

*****
BELGRADO — Joegoslavië ont-

vangt ditjaarter ondersteuningvan
zijn economisch hervormings- prog-
ramma 1 miljard dollaraan kredie-
ten. Oavan hetIMF(260miljoen) en
van 500 Europese banken 300 mil-
joen.De prijzen van de belangrijkste
levens- middelen zijn inmiddels de
laatste tijd flink gestegen.

Op de 19de aflevering vanPOE-
TRY INTERNATIONAL, die
van 18 tot en met 25 juniin De
Doelen in Rotterdam gehouden
wordt, zullen voor het eerst alle
dichters uit communistische
landen die zijn uitgenodigd ooi-
daadwerkelijk kunnen verschij-
nen.Deze soepelheidvan decom-
munistische autoriteiten is een
geheel nieuwe ervaring voor
Poetry International. Dat heeft
Poetry- organisator Martin
Mooij begin deze week bekend
gemaakt bij de presentatie van
het programma voor Poetry In-
ternational. Een belangrijke
vertegenwoordiger van deze
groep dichters is Nizametdin
Achmetov uit de Sovjetunie, die
vorig jaar juni na een gevan-
genschap van 21 jaar werd vrij-
gelaten. Achmetovkreegin 1984
het Poetry-eregeld, datjaarlijks
wordt toegekend aaneen dichter
diewegens zijnpoëzie wordt on-
derdrukt.Achmetovkreeg in het
Westen pas in 1978bekendheid,
toen hij gedichten in een lading
hout naar het Westen smokkel-
de. Mooij vertelde datookdeChi-
nese autoriteiten aanmerkelijk
soepelerzijn geworden dan inhet
verleden het gevalwas.

Torn Poes en de Pruikenmaker door Manen Toonder

2048— Op een avond, heel langgeleden, had heerBommel de
markies de Cantecler uitgenodigdvoor eèneenvoudige maal-
tijd, en totzijn verrassing ging deedelman daarvlot op in.

Dereden daarvanwas, dathij sindskort hetvioolspel beoe-
fende, en datgaarne horen liet Naafloop vanheteten was hij
dan ook bereid om iets te spelen, zonder dater om gevraagd
werd, en hij steldezich voor dehaardop.

TornPoes, wasookuitgenodigd, omdatheerOlliekunst goed
vond voor jongelieden, maar hij houdtniet erg van muziek en
hij bereidde zich voor opeen vervelend avondje.

Nu,gezellig werdhet niet. Het ismogelijk, datdemarkies erg
mooi speelde, maar het eenzame, dunne geluidvan zijn viool
klonk zo droevigbij het klagen van de wind in de schoorsteen
en hetregengekletter tegen deramen, dat hij blij was toen de
edelman zijn strijkstok hetzakken en een buiging maakte.

"Bravo",zeiheerOllie,beleefdin dehandenklappend. "Erg
mooi. Maar een beetje saaien zo, alsubegrijpt, wat ikbedoel.
Kunt u dekanarie-polka ook spelen?Daarzit pit in!"

De markies verkoelde. "Parbleu", sprak hy, "waarom gaat
genietnaaruwstamcafé,amice?Detingeltangel daarzalzeker
iets inuw stijl laten horen".

" Nu werdheer Bommelnatuurlijk boos. Hij begon teroepen,
enhet geluiddaarvan drong zelfs naarbuiten door.Daartrok
het de aandacht van een passerende vreemdeling die luiste-
rend bleefstaan.

HÜ begaf zich naar hetvenster, en legde zijn oor tegen het

!flas om beter tekunnen horen. Er verscheen een dunne glim-
achomzijndunne lippentoen hij daarzostond,en ikbenbang,

datwevan dezevoorbijganger niet veel goeds te verwachten
hebben.

Paus in
Ferrari

ROME —Paus Johannes
IIheefteenritje gemaaktin
een derracewagens van de
renstaal vanFerrri tijdens
zijn bezoekaan dezetelvan
deploegvan dezevooraan-
staande Italiaanse autofa-
briek:Fiorano Modenese.

De zoon van de eigenaar
van de maatschappij Pierro
LLardi Ferrari zat achter het
stuur van het speciale race-
model toen deze een rondje
maakte over depiste van Fio-
rao. Het is op deze baan dat
Ferrari zijn nummer 1- wa-
gens test. De motor van dit
voertuigkan een snelheid be-
reiken van 250kmperuur. De
paus had een onderhoud met
debelangrijkste coureurs van
deFerrari- stalenwel de Oos-
tenrijker Gerhard Berger en
de Italiaan Michele Albo-
retro.

Vanafeen podium sprak de
pausvoor een gehoor van eni-
ge duizenden arbeiders van
deze auto- fabriek. Hij stak
zijn handen uit naar de beide
coureurs, kuste vervolgens
het dochtertje van Berger,
Catherine. In zijn toespraak
ging de paus nader in op de
absurde manier" waarop we

met de natuurlijke hulpbron-
nen omspringen. Het natuur-
lijke milieu wordt aangetast.
Dit gebeurt dan omdat men
belust isop degrootstmogelij-
ke winst om het onderste uit
dekan tekrijgen.

AGENDA
CURAÇAO

NACHTDIENSTARTSEN: Patiëntenvajj
artsenvan Bandabao(3e distrikt)k_nn«
spoedgevallentelefoon 641658 belleflM
dan het antwoordapparaatafluisteren. JDe patiënten van de andere medischeS
triktén kunnen voor spoedgevailen^B
artsenpraktijkvan huneigenhuisartsbellj
hetantwoordapparaat zal dan mededdW
wie dedienstdoende arts is.
THORAX CENTER (Jan NoorduynW^H
naastUNA, tel.: 85544): openingstijdenvfl
maandagt/m vrijdag van 08.00-17 OOüfl
opzon- enfeestdagen alsmede op werldß
gen na 17.00 uur voor spoedgevallent*H

WIT GELE KRUIS PRINSES MARGfIIjM
(wijkverpleging): Kantoor Santa Maria _M
tel.: 82947/81078;geopendvan maandjß
t/m vrijdag van 07.00-17.00 uur: zaterdjß
degeheledag gesloten;na 17.00uurkunW
dezustervan de wachtbellen: zusterAIWB
to, tel.: 74949.pageboy 027-360.
KLEUTERBUREAU:I4.OO-16.00uuralle«B
volgens afspraak.

ZUIGELINGENBUREAU: maandagmiddM
van 12.30-15.30uur; donderdagmiddagvtf^B07.15-10.30 uur;alleen volgens afspraak ■
NEUTRALE WIJKVERPLEGING (voofl
heen Wijkverpleging Curagao): KantoJjM
Scharlooweg 110, tel.: 612040; geoperfM
van maandag t/mvrijdag van 07.00-18$H
uur; de wacht heeft zuster Olbino, tel ■641032. ■
GEZINSVERZORGING (Kwido pa FarmaH
geopend van maandag t/m vrijdag va'B
07.00-12.30/13.30-17.00 uur, kantoorSt»
Maria 17, tel.: 80222. ■
FUNDASHON LECH! Dl MAMAKORSOU^
voor meer informatiekunt u de volgends■
nummersbellen: 75628,672289en 55504■
DIERENARTS: Veterinaire Dienst, Pareral
tel.: 614000. ■
DIERENASIEL: dagelijks geopend vafll
08.00-12.00/14.00-18.00 uur; op zaterdag ■van 08.00-13.00/14.00-18.00 uur, tel:■
54300. ■
BOTICA BANDABAO: dagelijks geopendI
van 08.00-19.00 uur.
BOTICA'S (nachtdienst)
Otrobanda
deGoede Hoop, Jan Noorduynweg 15. tel-
-82857.
Punda
del Pueblo, Sha Caprileskade 7-A, tel-
-612444/612555.
DIVERSEN
ANTILLIAANSE GNOSTISCHE BEWE-
GING
Brievengat: iedere maandag- en
woensdagavond om 19.30 uur te Jirajara-
weg 8, Centrum Dcvi Kundalini.
iedere woensdag- en vrijdagavond om
19.30 uur te Openbare Basisschool
Brievengat.
Bandabao: iedere donderdagavond om
19.30uur gebouwCredit Union San Pedro.
Kanga: iedere woensdag- en zaterdaga-
vond om 19.30 uur te Centrum Abraxac.
achterKooyman.
SantaRosa: iederemaandag- enzaterda-
gavondom 19.30uurte Aloëstraat 12.

SENTRO Dl BARIO JANWE:20.00 uur in-
formatie-avond (ond.: 'Istoriadi Körsou';
spr.: drsEdyJonis).

TELECURAÇAO

WOENSDAG: 16.30 Ora pa mucha;
-18.00 Profile o! nature; 18.45 Informe
deportivo met Hector Rosario; 19.00
Tempu pa Dios; 19.05Special: «Grupo
NAN den Calle Ocho naMiami»; 20.00
Notisiero Tele-8; 21.00 Falcon Crest;
22.00 Wega di Number Kórsou; 22.10
Said Mental; 23.00Sluiting.

DONDERDAG: 16.30Ora pa mucha;
18.00Filatelie; 18.15Purbakukeshimet
SaidaHernandez; 18.30DimenshonAr-
tistiko special; 18.40 Informe deportivo
metHectorßosario;l9.ooTempupaDi-
os; 19.05Rikesa Universal met Mavis
Albertina; 20.00Notisiero Tele-8; 21.00
Rags ofRiches; 22.00Wegadi Number
Körsou; 22.10 Aktividat ku Hubert
Hoogvliet;23.00 Sluiting.
(wijzigingen voorbehouden)

UITGEVERIJ AMIGOENV
Scherpenheuvelz/nofP.0.8. 57;
Curasao N.A.
Gsro44Q.(XK>
Bankrek. nr-11-07-313
Algemene Baak r
Bankrek,dr: 874.825.10
Maduro- & Curiets Bar* nv

CURASAO
Centrale (alle afdëingari}
C72Ö00
Directfe:
inorid cic Maayer-HoÖander.
Arttillean News Ho&fihg MV
Hoofdredactie:
Ard Hovvers (hoofdredacteur)
Hannekevan Kouwen <wftd. hoofdre-
dactrice}
0\erigeledenRedact ie:

van Dongen. Yvonne van Es,
fe Rhodes fsecre'aresse). Chtis

pjrtmedewerker) Solange
■, opmaan! enKen Wong (fotog-
raafs.

ADVERTENTIE-AFDELING: Acquisitie:
ViofetBernardus en Ja'myNaaWijk.

Aanname advertenties:
Maarroag t/m,vrijdaavanÜ7 30-16.00
uur; zate«dag 07.30-10.00 uur.
Alte advertentiesvoor dekomende da_
moeten 1dagvantevortHivóórvier uur
binnen ajn<A op dezelfdedagvöór '..en
uur.

ZOEKERTJESverschenen op
dinsdag en vrijctegen kunnen iedere
dag tussen 07.30-16.00 uur worden
opgegeven, Ijehaive op zaterdag
Alleen zoekertje die op maandag en
donderdagvóórtwaalf uu, binnenzijn,
kunnen dedagdaarop(dusdinsdagen
vrijdag) verschijnen.

UITGEVERIJ AMIGOE ARUBA
NassaustraatttO.
Te!.:24333 (drie lijnen).
Dlrecteur-Hoofi*«dacteur:
Josvan dwSchot
Redactie: Ramtro Tromp, Anna
Tromp- Vanider Schoot,Djïsbië Fran-
ken(fotograaf),
Advertentie-afdeling: Jos van der
Schoot en EtieenLandsmark.

BONAIRE
Correspondent:
Hubert „nkefè-Kaya Gobsmador N
Debrot 154,1^:8627
sint maarten.Correspondent
Gerard van Veen, Pcstbox 118, tel.:
873659(Franse kant).
Atwnrternerrten _dvertcrtties:
The Chronicle, Groufïddove Road,
Pointe Bianchè, fel.: 23919.
SABA:
Correspondente
fiuth Hasselt, tel.; 2299.

ST. EUSTATIUS:
Vertegenwoordigster/ Correspon-
dente:
Peggyvande Horde,Whtiewalfweg 1

HILVERSUM
CORRESPONDENTEN
Jos deRoo en Victor Hafkamp: Radio
Nederland Wereldomroep (lei:. 035-
-16151, toestel 319).

|F Ti l —~ntn J)
Persagt-.teebappen:ANP enAt.
Samenwerkin^sovefeenkomsl niet:
The Miaini Herald, OeMaagscheCou-
rant, De Brabant Pern:
BRU-__-BW:Rot^rintNV
DlSa!RÏBüßE:(abcnnerrtenteii):
Curasao: District NV, teL: 370503,
370504 en 870304.
Voorklachten geliever'eze nummers
op le bellen. Het abonnementsgeld
kan ook betaald worden via GSrorek.
nr.: 208.000, Maduro's Bank rek, nr.:
286;330:08 en ABN rek. nr.:
1t.15.62P
Aruba:Nassaustrantl10, te1.;24333.
Bonaire(abonnementen «n incas-
so): mv. A Wong-Loi-Sing, Noord Sa-
tfna.

Losse ößnuner.-iPO cent:
Abonnementsprijsóp altóeilandenvan
deNederlandseAnöflen vijftien giol-
denper maand.

BuitenAntillen(Nederland):
NA/.80.15 per maand (luchtpost) of
NA/.24,- per maand'(zeepost)- jaar-
lijksvooruit te betalen. ■

AMIGOE

Wega di NumberCURAÇAO

HENRY By Dick Hodgins

BONER'S ARK By Addison & Frank Johnson

BEETLE BAILEY By Mort Walker

REDEYE By Gordon Bess
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OMTOERISME GEDEELTELIJK UIT POLITIEKE SFEER TE HALEN
Voorstel voor Curaçao Tourism DevelopmentFoundation

Holdingen Toeristenbureau
zullen in stichting opgaan
!

' WILLEMSTAD—"Voor de/ewensteontwikkeling van het
1toerisme opCuracao is hetnoodzakelijk datvoorwaarden ge-
schapen wordenvoor een int4P*alebenaderingvan hettoeris-
me, steunendop eenbreed dr»agvlakenmetwaarborgingvan
de continuiteit in het toerStisch beleid. Teneinde tot een
daadkrachtige en slagvaardige uitvoering van het beleid in
staat te zijn, is een organisalegeboden dieborg staatvoor een
Professionele invullingen litvoering vanhetbeleid." Dat zegt
«en 'commissie van deskujdigen' dieopverzoek van gedepu-
teerde Farou Metry een citwerp heeft gemaakt van zon or-
gaan: een 'Curasao Tourim Development Foundation.

Hiermee wordt bereikldat het toeristische beleid gedeelte-
lijk uit de politieke sfeeiwordt getrokken. De gedeputeerde
Van toerisme blijft als^oorzitter van het bestuur van de
stichting, wel nauw betpkkenbij ditorgaan.

De stichting moet opien duur het toeristen- bureau en de
Holding Company gaaivervangen.

I Op grond van verschilende:rapporten die inhetvertóenzijn
uitgebracht (onder andre van
Arthur D. Little en defingelse,groep Horwath & Horvdth; red)
rieeft een,'commissievan des-
kundigen' een ontwercgemaakt
Van een toeristisch bleids- or-
gaan. Gekozen is/oor een
Btichting omdat eerstichting
Riet gericht is op hetnakenvan
Winst maar een ideel doel be-
oogt en goede waart>rgen biedt
Voor inspraaken co_role doorde
overheid en de Ciragaose ge-
meenschap. De stauten van de-
ze stichting zijn hmiddels door
de commissie opgsteld en aan
gedeputeerde Fai>u Metry toe-
gezonden.

UITBUW
De stichting heft ten doel de

ontwikkeling vn het toerisme
op Curasao te fevorderen mid-
dels een integnle en professio-
nele benaderiig. Het bestuur
Van de Curac*) Tourism Deve-
lopmentFounation wordtvoor-
gezeten dooide gedeputeerde
van Toerisme Dit bestuur — de
Tourism Couicil —heeftboven-
dien toeachtop hetbureau van
de stichtingdat de naam Tou-
rism Development Board
draagt. Het beleid dat het be-
stuurbipaaid, wordtdoor hetbu-
reau uigewerd.

Aanhet hoofdvan hetbureau,
wil decommissie van deskundi-
gen' ren bkale directeur. Die
Wordfbelast met de uitbouw van
ie Tairisn Development Foun-
daüai toteen volledig functio-
neeltoeristisch apparaat. Daar-

naast moet de directeur werken
aan deontwikkelingvan hettoe-
ristisch product Curacao tot een
volwaardig en concurrerend toe-
ristisch product in hetCaribisch
Gebied. Ook de activering van
investeringen in het toerisme,
en decoördinatie van deze inves-
teringen, is een taakvan dealge-
meen directeur.

De commissiepleitverdervoor
het aantrekken van een "inter-
nationale functionaris" die een
"agressief marketing plan" voor
Curagao alstoeristische bestem-
ming moet opstellen en uitvoe-
ren. Daarnaast wordt deze
functionaris belast met de 'coör-
dinatie en begeleiding van alle
marketing activiteiten in het
buitenland en deinternationale
promotie van investeringen in
het toerisme. Ten behoeve van
een lokalekracht zal de Tourism
Council advertentiesin delokale
dagbladen plaatsen, terwijl een
internationaal gespecialiseerd
bureau als "headhunter" wordt
opgedragen een voordracht te
doen voor de internationale
kracht.

SPOEDIG
Uit practische overwegingen

wordt door de commissie voorge-
steld om zo spoedig mogelijk de
Curasao Tourism Development

Foundation op terichten en ver-
volgens gefaseerd invulling te
geven aan debeoogde organisa-
tie- structuur. "Als gevolg van
deze gefaseerde invulling zullen
de Tourism Development Foun-
dation, het toeristen- bureau en
deHoldingCompany vooralsnog
naast elkaar blijven bestaan,
echter met denadrukkelijke be-
doeling geleidelijkin deCuragao
Tourism Development Founda-
tion op te gaan", aldus de com-
missie. In ditkader adviseert de
commissie het Bestuurscollege
om aan de eilandsraad een bin-
dende intentie- verklaring te
vragen voor de overdracht van
taken en verantwoordelijkhe-
denvan hetToeristen-bureau en
de Holding Company.

Suzuki: jeepis veilig

Rechtszaak in VS over
'onveilige' Samurai
WILLEMSTAD — In de

Amerikaanse stad Chicago
werd vorige week een
rechtszaak aangespannen te-

?;en de Japanse automobiel-
abrikant Suzuki die het con-

cern een miljard dollar kan
gaankosten. Namens 150.000
bezitters van het Suzuki- mo-
del 'Samurai' wordt schade-
vergoeding geëist omdat de
wageninstabielrijgedrag zou
vertonen en gemakkelijk
over dekop zou slaan.De Sa-
murai werd in 1985 in de VS
geïntroduceerd en is ook op
de Nederlandse Antillen ver-
krijgbaar. Volgens de fabri-
kant is derechtszaak een far-
ce die eropgerichtisomSuzu-
ki in diskrediette brengen.

In een perscommuniquéuitge-
geven door de American Suzuki
Motor Corporation (ASMC) zegt
de vice- president van de firma,
Doug Mazza, dat de interpreta-
ties van decijfers die het onder-
zoeksteam vrijgaf, door de Con-
sumerUnion (consumenten ver-
eniging) in hun straatje werd
geïnterpreteerd. Een straatje
waarin een firma als de auto-
producent Suzuki nietpast.

de SuzukiSamurai

CIJFERS
Uit de cijfers van het onaf-

hankelijk onderzoek zijn onder
meer gebleken dat in de drieja-
ren dat de Samurai op de markt
is, zich 28ongevallen metfatale
afloophebbenvoorgedaan. In en-
kele gevallen was er sprake van
'over dekop gaan bij hoge snel-
heid.

ConsumerUnion (CU) lieteen
onderzoek instellen die volgens
deze vereniging aantoonde dat
de Samurai (een sportmodel van
Suzuki) onveilig en 'gevaarlijk'
was. Op videowerd onderandere
vastgelegdhoe dewagenbij sim-
Eele manoeuvres onregelmatig-

eden vertoont. Met deze bewij-

zen wil de consumenten vereni-
ging de firma Suzuki laten
opdraaien voor de 'technische'
gebreken dievolgens hun ernsti-
gegevolgenkunnen hebben voor
dekopers van een Samurai.

Dezelfde cijfers gebruikt
woordvoerder Mazza, van
ASMC, om de Samurai teverde-
digentegen de beschulding. "De
testen en onderzoeken die CU
liet instellen zijn niet represen-
tatief voor een normale rij-
omstandigheden. Het is voor
stuntrijders eenkoud kunstje om
een wagen, van welk type dan
ook, over de kop te laten gaan.
Uit de cijfers is namelijk ook ge-
bleken dat 100%van deongeval-
len metfatale afloopwaarbij een
Samurai betrokken was, te wij-
ten was aan fouten van de be-
stuurders."

"Dit is onder meer ook geble-
ken uit politie rapporten. Deze
rapporten spreken over het rij-
den onder invloed van drugs of
alcohol en roekeloos rijgedrag.
Ook het gebruik van de veilig-
heids- gordels liet in veel geval-
len te wensen over, aldus de
woordvoerder.

TESTEN
"Defirmaproduceert al 20jaar

'four- wheel drive'wagens en de
testen die onze producten moe-
ten doorstaan voordat wij ze op
de markt brengen zijn niet ge-
ring. Inmiddels is gebleken dat
ongeveer 100.000 Samurai's al
meer dan 1.6 miljoen veilige ki-
lometers hebben gereden ên dat
de Samurai in de 35 km_ 'crash
test' als veiligste uit debus is ge-
komen."

De negatieve publicatie over
de Samuraiverscheen in hetoffi-
ciële tijdschrift van CU, Consu-
merReports. Deze zegt in de af-
gelopen 10 jaarrond de 300type
wagens geëvalueerd te hebben.

Waaronder enkele sportmo-
dellen.

"Natuurlijk mag dat", zegt
Mazza, "maar andere auto- ma-
gazineshebben ookkritieken ge-
publiceerd overdeSuzuki Samu-
rai. Het blad OffRoad zegt in
haar nummer van oktober '87:
'Wij geven de Samuraieen goede
klassificering wat betreft de be-
stuurbaarheid, motorgedrag en
chassis balans.' 'De wendbaar-
heid van de Samuraiis stabiel en
representabel' volgens het blad
Trucking' Magazine in decem-
ber'Bs."

"Studiesvan hetdepartement
van Transport hebben uitgewe-
zen daterrichtlijnen zijnvoor de
meest voorkomende manoeu-
vres diebestuurdersmaken, ook
in noodsituaties. Verderhebben
de studies uitgewezen datbijna
elk voertuig over dekop kan
gaan bij verzwaarde omstandig-
heden."

"Technisch gezienligthet gra-
vitatie centrum (draaipunt voor
het gewicht) vandeSamurai iets
hoger dan bij de meeste andere
type wagens,maar daarisbij het
ontwerp vanhetmodel, intensief
studie over gedaan", voegt Maz-
za toe.

Hij zegt dathet tijd is gewor-
den dat fabrikanten die in hun
product geloven zich niet op de
kop laten zitten door 'consumen-
ten' verenigingen die slechts op
eigenvoordeel uit zijn.

OFFTHE RECORD
Ondanks het feit dat de

Amigoe Francisco toen al in
degelegenheid stelde om zijn
visie te geven, wilde dedirec-
teur slechts 'offthe record'
Eraten omdat hijeenafspraak

ad met directeurKitland
Chong van de ALM dat het
menings- verschil nietvia de
media zou worden uitge-
vochten. Daar denkt Franci-
sco inmiddels anders over,
hetgeenhijChongookverteld
heeft. De ALM- directeurliet
vanmorgen middels de pr-
functionaris van deALM we-

ten dathij dediscussie"op di-
rectie- niveau" zal voeren en
wilde daaromnog steedsgeen
commentaar leveren.

Fransisco trok goed van
leertegen deALM. Hetzou de
'schuld' van de luchtvaart-
maatschappij zijn dat de in-
specteursmeertijdnodighad-
den dan door de ALM ge-
vraagd was. In principe was
de afspraak gemaakt dat de
Fokker Fairchild zaterda-
gochtendkon worden ingezet.
"Daarbij was duidelijk afge-
sproken dat die deadline al-
leen mogelijk was indien de
ALM alle documenten op tijd
zou inleveren", aldus Franci-
sco. Dat is volgens hem niet
gebeurd.

DeALMzouhetalbij eerde-
re gelegenheden hebben la-
ten afweten: zo is de inspec-
teur wel degelijk naar België
geweest "maar dankzij de
goede coördinatie van de
ALM was daar geen toestel
aanwezigom te inspecteren",
alduseen cynischeFrancisco.

Vanmorgen eerst vlucht gemaakt
Fokker Fairchild door

departement vrijgegeven
WILLEMSTAD — Het

nieuwe toestel van de
ALM, de Fokker Fairchild
(en niet Friendship zoals
de Amigoe eerder abu-
sievelijk vermeldde; red)
heeft vanmorgen zijn
eerste officiële vluchtnaar
Bonaire gemaakt. De
luchtvaart- inspecteurs
waren gisteravond klaar
met hun controle en heb-
ben het toestel na een
proefvlucht vanmorgen
vrij gegeven. Volgens di-
recteur Francisco van het
departement van
Luchtvaart heeft dit de-
Eartement in "recordtijd"

et toestel gekeurd. Hij is
zeer trots op hetfeit dat in
één week tijd een toestel
dat op Curacao volledig
onbekend is, volledig door
de inspecteurs gecontro-
leerd is: "goed werk!", al-
dus Francisco.

De directeurwas zeer geïr-
riteerd over het artikel dat
maandag in de Amigoe ver-
scheen en waarin werd ge-
steld dat de luchtvaart- in-
specteurs het ALM- toestel
veel langer voorcontrole aan
de grond hielden dan nood-
zakelijk was.

Nog geen ontvangst-bewijs
voor3,8 miljoen dollar
Drie Fransen blijven nog
gevangen op Sint Maarten

WILLEMSTAD — De drie
Fransen die op 11 mei opSint
Maarten werden aangehou-
den en dieeen bedragvan 3,8
miljoen dollar bij zich had-
den, hebben het kort geding
dat zij tegen de gezaghebber
van Sint Maarten, tegen de
ministervan Justitieen tegen
de regering van de Neder-
landse Antillen hadden aan-

fgespannen, vanmorgen ver-
oren.
Dat betekent, dat zij niet in

vrijheid worden gesteld en dat
hun klachten over de "menson-
waardige"behandeling in decel-
len op Sint Maarten ongegrond
zijnverklaard. Evenmin krijgen
zij een "bewijs van ontvangst"
voor de "onder hen inbeslag ge-
nomenvoorwerpen" (dusvan on-
dermeerhet enorme geldbedrag;
red.). De toezeggingvan de advo-
caat- generaal, dat een zodanig
bewijs zal worden afgegeven,
acht de rechter voldoende.
Raadsvrouw voor de drie Fran-
sen is mrElvia Moenir-Alam.

De rechter verklaarde de vor-
deringen ten aanzien van de ge-
zaghebber, de minister van Jus-

titieen deregering, niet ontvan-
kelijk: "De bevoegdheid om als
partij in een burgerlijk gedingop
te treden, komt in beginsel al-
leen toe aan natuurlijke perso-
nen en aanrechtspersonen...De-
ze gedaagden zijn ambtelijke or-
ganen die als zodanig niet als
proces- partij kunnen optreden",
aldus derechter.

VEILIGHEID
Hetzelfde was het geval

methet geleasdeAmerikaan-
se vliegtuig. Dat arriveerde
een dagte laat op Curagao op
een vrije dag. De ALM eist-
dat het toestel nog diezelfde
dag gecontroleerd zou wor-
den, en dat was volgens Fran-
cisco niet mogelijk. Het de-
partement is volgens hem be-
reid om alle medewerking te

fevenmaarzalondergeenen-
ele voorwaarde "het econo-

misch belangboven de veilig-
heid van de passagiers
stellen".

Dat journalistenwel een

Croefvlucht konden maken,
advolgens Francisco nietste

maken met het 'niet betalen'
voor deze vlucht. Op dat mo-
ment hoefden de luchtvaart-
inspecteurs alleen de modifi-

caties aan het vliegtuig voor
wat betreft de extra
vrachtruimte te controleren.
Omdat de journalisten toch
geen bagage bij zich hadden,
was het geen probleem om te
vliegen.

Dat deFokker Fairchild in
België wel mag vliegen, is
geen reden voor het departe-
ment om zomaar aan te ne-
men dat het toestel veilig is.
Ook een licentie van andere
landen is geen garantie voor
het departement: "In Ameri-
ka is een vliegtuig wel eens
doormidden gebroken",aldus
Francisco diebenadrukte dat
het departement ver-
antwoordelijk is voor de vei-
ligheidvan hettoestel.

GEENBELANG
DeALM was volgens Fran-

cisco geruimetijdopdehoogte
dat het toestel zaterdag nog
nietgoedgekeurd zouzijn.Die
conclusie had het bedrijf al
kunnen trekken toen nietalle
documentenaan hetdeparte-
ment overhandigd werden.
"De inspecteurs hebben er
geen enkel belang bij om een
toestel langer aan degrondte
houden dannoodzakelijk is."

Ondanks alle problemen is
de toestemming nu gegeven.
Vanmorgen heeft de ALM
met deFokker Fairchild naar
Bonaire gevlogen, bevestigde
Robin Visservan deALM des-
gevraagd. Morgen vertrekt
het tweede Fokker- vliegtuig
uit België naar Curagao.
Wanneer dit toestel op Cura-
gao arriveert was vanmorgen
nog niet bekend omdat ver-
schillende tussenlandingen
gemaakt zullen worden.
Wanneer het toestel door de
ALM ingezet kan worden is
evenmin bekend: daar moet
eerst een inspectie vanhet de-
partement van luchtvaart
aan voorafgaan.

MAN zalmotie indienen
Vanavond eilandsraad
over NAC-schuld

WILLEMSTAD—DeMAN-
fractie in de eilandsraad is
voornemensomvanavond tij-
dens de openbare ei-
landsraads- vergadering een
motie in te dienenwaarin het
Bestuurscollege dringend
verzochtwordt de noodzake-
lijke stappente nemen omhet
bedrag van meer dan 4 mil-
joengulden van het Neder-
lands Antilliaans Construc-
tiebedrijf (NAC) terug te
vorderen.

De openbare raadsvergade-
ring is aangevraagd door de op-
positie- partij MAN naar aanlei-
dingvan het besluit van het Be-
stuurscollegeom vooralsnoghet
geld niet terug te vorderen van
de NAC. De MAN is hierover
zeer ontstemd, evenals de oppo-
sitie-partij DP.

Zoalsbekend was de NAC be-
trokken bij deberuchte 'tanki-
gate' affaire. Als voorschot had

het bedrijf toentertijd vier mil-
joen gulden ontvangen van de
overheid. Nadat het besluit voor
de bouw van vijf extra water-
tanks was terug gedraaid,
volgdeeen serievanrechtszaken
tussendeNACen deoverheid. In
hoger beroep won de overheid:
dieheeftnuhetrechtom hetgeld
terug te vorderen. Volgens het
huidige BC zou het echter beter
zijn om deze stappen 'voor-
zichtig' tenemen. Indien deNAC
zich failliet laat verklaren is al
het geld namelijk weg. De oppo-
sitie- partijen menen evenwel
dat zo snel mogelijk getracht
moet worden het geld terug te
vorderen, voordat hette laat is.

De Amigoe vernam vanmor-
gen dat de MAN voornemens is
vanavond een motie in te dienen
waarin het BC wordt opgedra-
genom actie teondernemen. Het
zou gaan om een bedrag van
4.115.071,95 gulden.

ALIAS
Voorts werd vanmorgen in de

uitspraak gesteld, dat de drie
Fransen inmiddels zijn overge-
bracht naar het Huis van Bewa-
ring. Ook de Fransman Franck
Groznik "alias Remy Martin
Danglade, aliasRobert Koziol,
die volgens onze bronnen in een
zeer depressieve gemoeds- toe-
stand is geraakt.

VanuitSint Maarten werd de
Amigoe meegedeeld, dat dit niet
hetgeval is.Alle drie deFransen
verblijven nog in cellen, zo werd
ons verteld.

Mr Elvia Moenir- Alam heeft
fel geprotesteerd tegen de be-
handeling van haar'cliënten.
Met name haar cliënt Groznik
zou in eer "soort hondehok" zijn
ondergebracht, dat nauwelijks
ruimtebiedt aan twee personen,
maar waarin acht tot tien perso-
nen worden opgesloten. De
rechter vond vanmorgen, dat er

niet gesproken kan worden van
een "mensonwaardige toe-
stand".

GENDARME
Deraadsvrouw heeft ooknaar

voren gebracht, dat haar cliën-
ten regelmatig zijn verhoord
door de Franse gendarme. Die
verhoren vonden plaats op het
Nederlandse deel van Sint
Maarten. Volgens de rechter
schuilt daarin "geenonrechtma-
tighandelen".

De Fransen, van wie de echte
identiteit nog steeds niet is
vastgesteld, vrezen, dat zij zul-
len worden "uitgeleverd" aan
Frans Sint Maarten. Zij willen,
na hun invrijheids- stelling, zelf
bepalen naar welk landzij zullen
gaan. Devan diefstalenovertre-
ding van de opium- landsveror-
dening verdachte Fransen zou
zijn meegedeeld, dat alle Fran-
sen worden overgedragen aan
Frankrijk. Volgens raadsvrouw
Moenir- Alam druistditin tegen
"alle internationale rege-
lingen".
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Vaderdag
1. Scharloo -Pruneti Winkel
2. De morgen loeit

weer aan -
Tip Marugg

3. Hettekenvan Jona-
Boeli van leeuwen

4. Guia empresachiki
Holobi

5. Golvende staten -
Debrot

ó. Turbo taal -JonKuitenbrouwer
7. Antilliaans verhaal

Schouten - Daal
8. Nenslief ik hou van

jou-
Ph. Bosmons

9. In liefde weermens
worden -Ph. Bosmons

10. The centennial of
thebridge ofQucen
Emma of the Ne-
therlands
1888 -1988 -
Aomer Kenepa.

A g^Boekhandel
s*las

/j Tel: 612303/612201

Nr. I vanA tot Z

SoV^°RFUM£T^O^
MARTEEN

gediplomeerd schoonheidsspecialiste
Kom eens langs, U krijgt een
LEUK PRESENTJE bij aankoop van ’.20.- of meer.
S.b.N. Doorman weg 22D(Hoek van Staverenweg) "Tel.: 371871

Vérkoopkoers van de 1
■9 BOLIVAR
ES MADURO& CURIEUS BANK N.V
%&£ MAAKT HIERBIJ BEKEND

dat deverkoookoers van de Venezolaanse
BOLIVAR totMORGENOCHTEND 10.30 uur g. F15._5.88 per 100BQLIVARjs. J§|

>S.».V.V.i.V.V.v.'.'.'.;.v.v.v.'.'.'.'.,.'Jj^. j6fiV_WMJJlMMt^MJJlfJity_>fMjStijSsS&

~~ INBOEDELS THUISBRENGEN TER
WERELD-IS ONS VAK!

Met ruim een kwart eeuw ervaring beschikt Meyer ■ \v^_^^^^^MmMM__W^^^^-ïW^-rrarjsportoverdekennis.demiddelenmaarvooralover «*«=. r *-n j nJ-lfV&rWt-ti
demensenomeen buitenland-verhuizingprobleemloos
en tot in je puntjes te regelen - VAN HUIS TOT HUIS, ~_<_i\/$. iii. V
OVERAL TER WERELD. _ A&W& ' 4fos
Dat wij daarbij veel waarde hechten aan een begrip als %W$ ■ Ys^
dienstbstoonvindt uterug inonze persoonlijke,klantge- r'
richte aanpak. pj^j^i^i^ft^: ■%■ i^t^w^iï.
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Novembertoernooi
Drie van zeven
basketballclubs
uit VSkomen niet

ORANJESTAD-Vier
Amerikaanse damesbasket-
ball- ploegen worden in no-
vember verwacht voor het
grote toernooi van de Aru-
baanse Basketball Bond.
Aanvankelijk zouden er ze-
ven ploegen komen voor het
toernooi, waaraan ook de
Arubaanse damesselectie zal
deelnemen.

De vier Amerikaanse ploegen
zijnvan deUniversityofKansas,
Princeton University, Mercer
Universityen UniversityofMis-
sissippi. Door het uitvallen van
drie van de zeven Amerikaanse
ploegen, zal deArubaanse Bas-ketball Bond nu proberen de se-
lecties van Cuba, Puerto Rico en
de Dominicaanse Republiek be-
reid te vinden naar Aruba teko-
men. Er zal ook contact worden
gemaakt met Suriname en later
met dekampioen van het Cari-
com- toernooi, datin augustus in
Guyana plaats heeft.

Keyclubs bijeen
vrienden gemaakt

ORANJESTAD —Keyclub
Oolegio Arubano had tijdens
de 'divisional council mee-
ting' op Curasao een ontmoe-
ting met deKeyclub van het
Maria Immaculata Lyceum
en de Keyclub van het Ra-
dulphus College.

Er werden ideeën en informa-
tie uitgewisseld, workshops en
een quizz georganiseerden de le-
den hebben elkaar leren kennen
en veel vrienden gemaakt. Ook
werd het nieuwebestuurvanelk
van de drie clubs geïnstalleerd.
De nieuwe'officers' vanKeyclub
Colegio Arubano zijn: voorzitter
Wyas Jadoenathmisier, vice-
voorzitter Mare Croes, secreta-
resse Pamela Nieuw en pen-
ningmeesteres Jane Hooft.

ZAKENVARIA
HET ARUBA CONCORDE Ho-
tel laat ditjaarVaderdagnieton-
gemerkt voorbijgaan. Alle pa-
pa's van Arubakunnen deelne-
men aan de activiteiten op 19 ju-
ni die alomhalftwaalfbeginnen
met een menu van typische ge-
rechten. Die worden besloten
meteen stevige 'Kahlua parfait'-
borrel zodat Papa — op muziek
vanSonidodiClase—derest van
de dagkan blijven dansen ennog
fraaie prijzenkan winnen.

Bij bezoek van Freewinds concert
ORANJESTAD — Ter gele-

genheid van het eerste bezoek
aan Aruba van het schip 'Freew-
inds'zal vrijdag 10junieen open-
baar concert worden gegeven.

Dit is om halfzes 's middags op
het Plaza Simon Bolivar in

Oranjestad. Het gebeurt door de
'GoldenEra Musicians', deband
'GoldenEra Studio's' in Los An-
geles, en de Arubaanse zanger
Edwin Abath. Er zullen Latin-,
Latin-jazz- en Afro-Latin- mu-
ziek en zang ten gehore worden
gebracht.

DEN HAAG — Het wrak van de
chemicaliën- tanker voor de Neder-
landsekust moet zo snelmogelijkge-
borgen worden, aldushet Noordzee-
beleidsteam van Verkeer en wa-
terstaat in Den Haag. Reden is de
aanwezigheidvan de dodelijkvergif-
tige en ook explosieve lading aan
boord.Men noemt desituatieernstig.

DE MINISTER VAN WELZIJNSZAKEN
roept sollicitanten op voor de betrekkingvan

INSPECTEUR VAN HET
NIJVERHEIDSONDERWIJS

De sollicitant dient in het bezit te zijn van een onderwijsbevoegdheid voor
het nijverheidsonderwijs. Een ruime ervaring in het nijverheidsonderwijs,
i.h.b. het huishoudonderwijs, bij voorkeur in een leidinggevendefunctie,
strekt tot aanbeveling. Hij/zij zal belast worden met het toezicht op het
huishoudonderwijsen o.a. ook op het economisch, toeristisch en admini-
stratief onderwijs.
Uitvoerige sollicitaties dienen te worden gericht aan deMinistervan Wel-
zijnszaken en in te zenden aan de Directeur van de Directie Onderwijs,
Frankrijkstraat 3, voor 21 juni 1988.
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"More ofthe most luxurious suites on Aruba" _
o

0 o

° We are looking for potential I
0 °

SALES REPRESENTATIVES: ■ ;
1 — Must speak English very well. I
° — Little experience is welcome. _
° — Must maintain the high standards setforth by .

managementand company policies. °■ — Responsible, mature and a team worker. _
: :
o - o
« For appointments please contact °

" Playa Linda Beach Resort at Tel. : 31000. _
8. "86 68666666 Be'eTTaTA _-8~6T6 6 6 8"886 8 8 6 8"8~B'8'8"8'8'B 6 6 8°

Father's Day

HARDWARE SPECIALC
REG. NOW H I

BLACK & DECKER 3/8" DRILL #7143 97,00 67,90
BLACKS DECKER 3/8" DRILL #7144 126,00 88,20 \\\W

imm^mmsemmm, FLUORESCENT LIGHT DORCY 41 -1028 37,50 26,25 __fW\_._^dj| 7FT NYLON HAMMOCK 18,05 12,65 _jQ_R_l_YV_
BLACK & DECKER 11/2 H.P.-7'/4" 155,00 97,65 /*QP| W^yJ?\
BLACK& DECKER FINISHING SANDER 111,00 77,70 _^¥1
BLACK & DECKER HAND SANDER 145,00 97,15 (^^
BLACKS DECKER SINGLE SPEED 87,00 60,90

lIÏP^ ALUM STEP LADDER 4 FT. — 67,70
Sk CYY ALUM STEP LADDER 5 FT. - 73,85 __%g_ P%>~\|jf ALUM STEP LADDER 6 FT. — 85,60 _^S\^|!__*^S__fPl| WOOD STEP LADDER 4 FT. — 41,25 L iV-fvA.WOOD STEP LADDER 5 FT. - 47,80 P_V I K_k_\V^*-: WOOD STEP LADDER 6 FT. — 55,90 Jv\. I Vf^V

,_«___ 24 PC SOCKET SET 73,75 55,30 *^^ VBLACKS DECKER ROUTER MACHINE 175,00 122,50 T

BLACKS DECKER CARLITE I2 VOLT 59,35 41,55 NOSTINMUCHO
fM ■ MAS PA PAPA
# JIP^ ARIBASUDIA-l^-9 PA CADA COMPRA DI

I I AFL.75,00 CASH
v;'J WB .FnirHJl W_#E DEN DEPT. DI
■'■PSSKf- -*** IN HARDWARE
""V ' I fffil? M|||jM||M|ilHM BO TA RICIBI UN'|U W? «LCD D|G|TAL QUARTZ

WATCH" REGALQ
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De SETARzoekt voor één van haar medewerkers
eenrepresentatief huurhuis

in de omgeving van Oranjestad, liefst ongemeubileerd, voor een
periode van 2 jaar,te beginnen per 1 augustus 1988.
Gelieve Uw correspondentie te richten aan:

Directeur SETAR
Enniabuilding,
Oranjestad
onder vermelding: huur woning.

Tel, 26008 Sa^S-TtTÏTJ Te,:26008

Paardenbaaistraat 10

TE KOOP
Aantrekkelijk cunucuhuis gelegen in SAN FUEGO
61,2 ruime slaapkamers, 1 badkamer, zit/eetkamer,
grotekeuken, porch met prachtig uitzicht.

AMIGOE4

WAARSCHUWING
De commandant van de marinies-
kazerne Savaneta maakt bekend caterop
donderdag 09 juni 1988van 07.©
uurtot 15.00 uuren op
vrijdag 10 juni 1988 van 07.00 uu;
tot 15.00 uur
een schoolschietoefening gehouden
zal worden op hetterrein Anabui. Er
zal geschoten worden met scherpe
munitie. Het onveilig gebied aan
landzijdezalafgebakendworden met |
rode vlaggen en waarschu- I
wingsborden. J
'_' ' '

WW «-*llf%_ Sport,
■ -Waterweg 3- Ter.: 23670.-

■ nil 'fill II _■

B.J. ARENDS & SONS
BRENCHIE'S HOME CENTER

O'STADA SAN NICOLAS

'VERTICAL BLINDS
CENTER"

"ELIVERY: TWO WEEKS

_rS~~~~o Ö-BOBDBBOBO 8088888868 W BTTBTB'B'B 66 UB B'BTTM
:■ ARUBADAIy |
!" ENTERTAINMENT i
° _ o
° -_WW«_^__-^ Aruba*» HottestLat* Hlght Isco. o
° /____PPl_'**--. You can dance ,0 ,he lateBt diso sounds or just havea «
o {9Jt%>l--X*fö drink, maybe play a game of pol, pingpong, pinball or "
° even dBllB in _ ■o |k "T^ HEWCIAHTBILLIARD PALA6. o

I Go/pore PfBSSA
° LG. SmithBlvd. __B_*B_ °_ Oranjestad, Aruba. Takeaway tel.: 33541 *«««-« «
° Detopnightciub Geopend van 11.00 a.m. t006.00 a.m. ?_ van Aruba °_ —I ! _
" YOU ARE INVITED
o

° to dine at one of Aruba's top
0 restaurants

o, Wilhelminastraat 7
% Daily from 6.00-11.00
1 Meat and fish, lightly seaso-
e ned, grilled and served on a
I marble stone.
o For reservations call:
% 24544
O 'o

©QLDENTUUP «
ARBA CARIBBEAN °REORTA CASINO _

FANDMOO NMHTCLUB o
proudly present: °

VEGASLATINO -o
Ace. by our swttging House- *
bandFerrari. 0

daily curtain tirr? 10.30 p.m. o
except Madays %

Club openfrom 9:00pi. till2:00a.m. °O
Cover charge show-time$7.50 in. 2 drinks per person o

Forreservations pleaicall 33555 °
o Gezellige sfeer, goede service \
\ vindt Uin «
° Wij verwachten U vor lunch .1!° RESTAURANT (12.00-3.00), HAPP _ HOUR _
0 r\n/7 (6.00-7.00) of dinnei(lB.oo- °

1 C^_*ÏT_i\^_&E-©_- Telefoon 22977 of 2T83.. °

l jwL Restaurant Warung Djav_a .

° W^_^-_a_l _________! Boerhaavestraat 4„ ww. 'MJJMUg/IJSWW Tel.: 33928
i? 6«T RTOÏtüttmnt Open: Dagelijks 5.00- 11.yip.il. o

~ ._. . Zondag 12.00-11.10p.n. o

Het Restaurant met Dinsdag gesloter io

° Indonesische allures, zonderpretenties. \
o —Boulevard Theatre

I U l
:*i

0 Today at 8.15 Today at 8.45 't
1 "HERO AT LARGE" "BABYBOOM" °l comedy 14yrs comedy 14yrs »
D- ' I co

l Drive -In 'twilightpeople' _
° .e

Today at 8.30 terror 18 yrs. \
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__ — — -^oI 2 SIMAN PA PUEBLO PROBECHA |
§ ZINK PA DAK 32" HANCHO-12726' UNICAMENTE f. 3.25/PIA 1ï WAYA PA CURA BERDE, 4', 5' Y6' HALTU, 15% DESCUENTO jïj
Ë BWG-11.25MTR/ROL |=ld , WAYA PA CURA BERDE, 6' HALTU, BWG-9 UNICAMENTE f. 320.00/ROL ||
|| (MAS D1K1),25 MTR/ROL |j
U STAKAPACURA6' f. 8.40 SO |
H PLYWOODPACABINET3/4"x4'xB' SPECIAL f. 59.85/SH EET
1 FLAT ASBESTOS SHEET 1/4" x4' xB' f. 19.20/SHEET M
1 ASBESTPADAK"COPESA"6'xB' UNICAMENTEf. 2.80/PIA 1

PANCHI CORA OVH 1 5% DESCUENTO ||I ACCESORIOS PA PANCHI 20% DESCUENTO §
U TUBODI ASBEST 6-3 MTR. 55.00 SO ||
Ü TUBODI KOPER 15MM& 22 MM 15% DESCUENTO
Ü TUBOPVCTURSiZE 15% DESCUENTO Ü
Hj GLAS V SPIEL, TUR DIKI, TUR COLOR, 15% DESCUENTO BII CORTANAMIDI > _M
Ij "HT" ANTISLIP VLOERTEGELS 12" x 12" 20% DESCUENTO H
Ë TUR WALL T.ESrUR TIPO) 20% DESCUENTO ï
U TUR FLOOR TILES (TUR TIPO) 20% DESCUENTO |]ft PEGO (PA PEGA TEGELS) f. 14.00/SACO Dl 25 KG. j|
M PALU -MADERA (TUR SIZE) 15% DESCUENTO [1
Il NOTA: OFERTAUNICO AKI SOLAMENTE PA DOS SIMAN ENTRANTE 1 Dl b)

!JUNI'BBTECUIBDIJUNI'BBYUNICAMENTEARIBACOMPRANAN ra]
"CASH" |

TAANTILSOPORÜ I

BANCO DI CARIBE N.V. 5
/ ARUBA BRANCH \

; NEW J| BANKING-HOURS 'j
; AS OF June 20, 1988 s
! Monday thru Friday !
; 8.00 -12.00 !
! 1.00 - 4.30 J\ BANCO DI CARIBE N.V. !

4Nassaustr.9o ARUBA J
23105 " 32168 *E_* 31942 "32422

S^C_^___J_>\N\\\N%\^\\\NV2v^^

De vakantie-periode staat al- My^r^JiTA
weer voor de deur. Een goede \Y%^ _m^A_
reisverzekering is tegenwoor- v_V^r^_>^^J dig dan geen luxe meer.

! Belangrijk is daarbij dat me- J^^^^^r^^^l dische kosten terzake van: v^f/Tf |u\ Ulf
ï — bestaande ziekten of af- JJixr^^Li^^^-JU^~~_T
1 wijkingen ?
f — zwangerschap |f — bevalling of abortus J
I gemaakt gedurende de reis niet voor vergoeding in |I aanmerkingkomen. }

Vraag Uw verzekeringsagent om advies.

FATUM
De Nederlanden van 1845 i

l Aruba, Nassaustraat 103,| Tel.: 24888. jf



AGENDA

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

T6lefoon: 24333.

I!?* spoedgevallen nakantoortijd: 21639,
*950en22316.p.eboy: 127-743.

nr. 10.815.445Banco di Caribe.

I^LITIE^OO.
I^RMCENTRALEMIÖ.
"ÖEKERTJES verschijnen op dinsdag enWag en kunnen iedere dag tussen 08.00-
IkL"O/I''.oo-17.00 uur worden opgegeven;'?*ialve0p zaterdag. Alleen zoekertjes, die3* maandag en donderdagvoor 10.00 uur
winen zijn, kunnen de dag daarop (dus

'"nsdagen vrijdag) verschijnen.

gIOSCOPEN
?°U_EVARD THEATER: 20.15 uur Hero atLarge (14 jr.).
L2O-45 uurBabyBoom (14jr.).utWE-IN:20.30uur Echo Park (18jr.)

SPJICA'S (nachtdienst)j,»baobrug: StaAnna, tel.: 28181.""""babrug: San Nicolas, tel.: 45712.
*****Ï'ACHTREGELING DOKTORENr anjestad, Madiki,Tanki Hip,Noord,Tankigenden, Paradera en Sta. Cruz: dokterIj-^R. Heinze, Kaya Maguey5,tel.: 24783/

Y°s Chiquito, Savaneta en San Nicolas:**terK. Vieira, via Centro Medk» San Ni-
tel.: 48833.J'"derarts: dokter Bryson, tel.: 24254/!24300(hospitaal).

(Shakespeare-
*"« 13, tel.: 27263/24300): spreekuren
'^andag t/m vrijdag van 08.30-11.30/,:'3p>17.30 uur en zaterdag van 08.30--'"00uur. De wacht heeftdokter A.E. Hart.

B.NTRO MEDICO CARABOBO (L.G.'"Wh Boulevard 34, tel.: 21777): dra N. Al-ajez-Quezada, Venezuelstraat 21, tel.:

j^GELEKRUIS: Oranjestad: tel.: 23168;
jord:tel.: 23425;Santa CruzenParadera:ïY28288/25543; Savanetaen Brazil: tel.:yO2O/48301; San Nicolas: tel.: 45906; Da-

■£* tel- 29008(wijkgebouw), 24444(kan-
(

0r)-
L °or brandgevallen, ongelukken of4?° of ander ongeluk gelieve

op te bellen, tel.: 115)

JSLEARUBA.^ENSDAG: 18.00 Thundercats;
'8-30 CNN international news; 19.30
gfnallwonder; 20.00Telenoticias; 20.30
«Sta ariba (live); 21.15Documenta-
'V: «Redlegsof Barbados»; 22.00Larry
King 5h0w;22.50 Showbiztoday (CNN);
23.00 MoneyLine (CNN); 23.30Sports
'«tight (CNN); 24.00 Sluiting.

°ONDERDAG: 18.00 Ghostbusters;
J.8.30 CNN international news; 19.30Eurotops; 19.55Sportlotto; 20.00Tele-
noticias; 20.30 Programma Folklore[■ort_gu.es; 22.00 Larry King show;
«"SO Showbiz today(CNN); 23.00 Mo-J?yLine (CNN); 23.30 Sports tonight(CNN); 24.00Sluiting.

O'vERSENIjl'qHT INFORMATION CENTER: dage-
geopendvan 07.00-20.00 uur; na 20.00
'"formaties via verkeerstoren.

|?SO SERVICE CENTER (Oranjestad):
t_ UurPerdaBgeopend(alleen geslo-
oT„Van zondag 20.00 uur tot maandagmor-%n07-00 uur)

Ta_ÏTEr horacio oduber hospi-
/jrL(tel.: 24300):bezoekuren 15.00-15.458-30-19.30uur.
B?«JNG|N WILHELMINA FONDS (tel.:
Wn_s2/22817): informatiecentrum

__nsda9 geopend van 08.30-12.00 uur -
SpORT
St„^,TBAL (dames): 19.00 uur Savaneta
"Rca^ ACDC; 20.30uur CDRAvs Arsenal

Sportcentrum.

FRANCAISE D'ARUBA: iedere_e_r.n a 9 van 19-30-20.30 uur cursus voor
liter. erdenen van 20.30-21.30uurFranse
Vft__Uur: dinsdagvan 20.00-21.00uur con-
g^elessen;woensdagvan 19.00-20.00
Ho CÜ^US v°°r beginners - Colegio Aruba-
n^^aal61/62.
e>l u*eFransecursusvoor beginners
g Bevorderden begint in september.
H- 'J'e'esseerden in cursus of lid;
U »<*chap kunnen zich opgeven bn

Croes (tel.: 21187) of
ett>Dykhoff (28652).

Ui'r^NlS (afd. Oranjestad): 19.30uur
*rmeeting - BushiriBeach Hotel.

-rt-!EUWAPOSTOLISCHEKERK (Schu-
'straatf_): 1 g.oo uurkerkdienst.

§§Sr
liiw- HISTORIKO ARUBANO: ope-
-1 jS?'J denmaandagt/mvrijdagvan 09.00-
-1a!oo 6'°°'l9oouur;za,erda9vano9oo'
IJjkfAo LEVENS-, GEZINS- EN HUWE--Ie^"MOEILIJKHEDEN (Ugoenweg 9A,
lj nX^wpmg): iedere werkdag van 07.30-
H»___V3-°°"l6-30 uur (<*> k mogelijk af-

"**» maken via tel.: 23145of 25111).

Om?° KIBRAHACHA (dagverblijf
bejaarden): openingsuren dag-

verblijf: 08.00-12.00 uur;kantooruren:
07.30-12.30/14.00-17.00 uur - Piedra
Plat 23(tel.: 28159).

BEGELEIDINGSCENTRUM
GEESTELIJK GEHANDICAPTEN
«MAN NA OBRA»: elke maandagen
donderdag van 09.00-12.30 uur gele-
genheidomproductentekopen in het
oude gebouw van «BibitoPin», t/o
Protestantsekerk, Piedra Plat

K.L. SAMSON MELODIES NV: 17.00-
-19.00uur verkiezing 'SweetMini Miss
Aruba' -Americana Aruba Hotel.

BIBLIOTECA NACIONAL: 17.00 uur
officiëleopeningexpositie'Aruba den
cas di UNESCO' door minister A.G.
(Mito)Croes.

*****

In Bijlmer

Arubaanse
peuter
verdronken
PARADERA — Op Aruba

werd bericht ontvangen, dat
het twee-jarig jongere Wes-
ley Maduro — hetenige kind
van Elivia Maduro wiens fa-
milie te Paradera woont—in
een sloot is verdronken.

De moederwas methaar zoon-
tje in een winkelcentrum inko-
pen aan hetdoen.Terwijl zij aan
de kassa betaalde, verdween
haar zoontje. Dit gebeurde in de
Bijlmermeer te Amsterdam.
Alarm werd geslagen, politie en
anderen begonnen een speur-
tocht doch vonden niets. Totdat
zondag bericht kwam, dat het
stoffelijk overschot van het jon-
getje in een sloot was gevonden.
Over dejuiste toedrachtvan een
en ander warennog geenbijzon-
derheden bekend.

JIBE SLALOM
De eerste jibeslalom race voor

professionalsbracht devolgende
uitslagen: heren: 1. Anders
Bringdal (Zweden), 2. Nevin

Sayre(VS), 3. Björn Dunkerbach
(Spanje), 4. Phil McGain (Aus-
tralië), 5. Alex Aguera (VS), 6.
Robert Territehaw (Frankrijk),
7. Robby Naish (VS), 8. Scott
Trudow, 9. Ralf Baschuster
(Duitsland), 10. Paul Coutts
(VS), 13. David Ross (Canada),
14.Pendle, 15.Luke Hargraeves
(Australië), 16.FrancoisMague-
rez (Frankrijk); dames: 1. Britt
Dunkerbeck, 2. Anike Graveli-
ne, 3. Barbara Kendall, 4. Na-
thalie Lelievre, 5. Lisa Nevber-
ger,6. Nathalie Simon, 7. Carol-
Ann Alie, 8. Angela Cochran,9.
JanetLenaberg, 10. Dana Da-
wes, 11. Picard, 12.Valeric Sal-
les, 13. Nathalie Siebel, 14. De
Jong, 15. Imai, 16. Funn.

In bier-gate
meer mensen
aangehouden

ORANJESTAD — In ver-
band met het douane- onder-
zoek naar mogelijke fraude
met invoerrechtenby invoer
van Cardinal- bier op Aruba
werden nog twee douane-
ambtenaren en een zaken-
man voor verder onderzoek
aangehouden.

De aangehoudenen zijn de za-
kenman A.K., hoofdkommies
R.S. enhulpkommies S.V.Erzou
met deformulieren waaropde in-
voerrechten berekend en be-
taaldmoeten worden gemanipu-
leerd zijn.

AVCverslaat
Richmond: 7-2

SAN NICOLAS—In hetLago
Sportpark was Aruba Video
Center (AVC) maandagavond
sterker dan Richmond en won
met 7-2. De sigarettenploeg be-
ging niet minder dan vijferrors
hetgeen meehielp aan de over-
winning van de tegenstander.
Rudolf Angela werd de winnen-
de pitcher voor Video Center,
terwijl Aldwin Acosta als
Richmond's verliezer werd geno-
teerd.

Door deze overwinning blijft
AVC samen met Marlboro de
standenlijst aanvoeren met ne-
gen overwinningen en één ne-
derlaag. Richmond staat op de
voorlaatste plaats metdrie over-
winningen enzeven nederlagen.

Pascal Nava denkt
aanrecord

verbetering

speed sailing
ORANJESTAD — Op de

tweede 'ArubaHi-Winds Pro-
Am' windsurf- kampi-
oenschappen bevindt zich
ook deFranse beroepssurfer
Pascal Maka.

Hij is de wereldkampioen
speed sailing. Naar vernomen
werd van Rodney Croes, van het
organiserend comité, wordt ge-
tracht om in denaaste toekomst
en in samenwerking met Pascal
Maka op Aruba een speciale
windsurf- activiteit te houden,
waarbij getracht zal worden het
speed sailing- record te verbete-
ren. Als zoiets gebeurt, is dat
weer een grote bevordering van
denaamvan Aruba op internati-
onaal windsurf- gebied, aldus
Rodney Croes.

AFGEDREVEN WINDSURFER GERED
Van derSchoot goed voor twaalfdeplaats
Nick Anderson winnaar van
Speed slalom bij Hi Winds

ORANJESTAD— Nick Anderson (VS) is winnaar ge-
worden vanhetonderdeel speed slalom opdeAruba Hi-
WindsPro-Am windsurf-kampioenschappen. Hijkwam
maandag als eerste binnen en was dinsdag goed voor
een tweede plaats. Marcel van der Schoot kwam voor
Aruba goedvoor dedag.

De uitslagen van speed slalom
voor amateurs (tot 32 jaar)
dinsdag waren: 1. Buderus (US
Virgin Islands), 2. Nick Ander-
son,3. Bowers, 4. Talma, 5. Mar-
celvan derSchoot(Aruba), 4. Go-
re, 7. Gladstein, 8. Briedis, 9.
Garcia, 10. Heuser, 11. Floroti,

12. Bross, 13. Bincho Mansur
(Aruba), 14. Cerino,, 15. Mehl,
16. Grunwald; heren boven 32
jaar: 1. Scott Turner (Frans Sint
Maarten), 2. Zweers, 3. Stanger,
4. Sica, 5. Muncie, 6. Bakker, 7.
Friedman (Aruba), 8. Murray, 9.
Caviglia, 10. Parton, 11. Bryan
Harms(Aruba), 12. Stenger, 13.
J.Parton, 14.Luckock, 15.Brie-
des, 16. Lee.; dames poule 1: 1.
Robbilard, 2. Edithe Trepanier,
3. Tanya Hendries, 4. Heleen
Bongers (Aruba), 5. Cindy Ome,
6. Palstra (Aruba), 7. Wright;
poule 2:1. Edithe Trepanier, Ta-
nya Hendries,3. HeleenBongers
(Aruba), 4. Katty Robbilard.

ARUBANEN
Marcel van der Schoot neemt

een goede twaalfde plaats in bij
de amateurs tot 32 jaar, Morris
Friedman eenzeer verdienstelij-
ke zevende plaats bij de deelne-
mersboven 32 jaar,terwijl Bry-
an Harms en Evert Bongers indezelfdecategorie op denegende
en vijftiende plaats eindigden.
Bij de dames (jibe slalom) is He-

leenBongers op de vierde plaats
geëindigd.

In Voorschoten, Nederland

Reunie oud-leerlingen
zusters Dominicanessen

ORANJESTAD — In Motel
De Gouden Leeuw te Voor-
schoten wordt 3 september
aanstaande een reünie van
oud-leerlingen van dezusters
Dominicanessen op Aruba
gehouden.

De oud-leerlingenkrijgen allegelegenheid om een groep zus-
tersDominicanessen uit de Aru-baanse tijd te ontmoeten, zoalsdezusters Alette, Amantia, An-gèle, Dorothea, Hèlène, Agatha,

Tertullia, Benedicta, Marie-
Lidwina en Dominica. Niet al-
leenoud-leerlingendieinNeder-
land, wonen, maar ook oud-
leerlingen, dieomstreeks dietijd
in Nederland zijn, zijn welkom
bij dezereünie met dezusters.

Op Aruba kan contact worden
opgenomen met Carolina
Arends, die tot 9 augustus met
vakantie op Aruba is en bereik-
baar is op telefoonnummer
31973.

! __AKEI.YA_.iA
IN TEMPTATION ON the Be-
achwerd door deArubaanserei-
sagenten afscheid genomen van
Ildo Ponson, die deze week af-
treedtalsKLM- vertegenwoordi-
gerna meerdandertig jaren.Uit
handen van voorzitter Horacio
Oduber mocht de scheidene
KLM-man een horloge in ont-
vangst nemen (ziefoto).

Portugezen vieren vrijdag
nationale dag van Camoes

ORANJESTAD — Ook dit
jaarzal de Portugese ge-
meenschap metveel animode
nationalefeestdag van Portu-
gal 'Dia diCamoes' aanstaan-
de vrijdagvieren.

Aan de vooravond van de
feestdag wordt via TeleAruba
van half negen tot tien uur een
Portugees programma van bal-
let, zang en dans gebracht. Vrij-
dagmorgen legt het bestuur van
de Club Primavera namens de
Portugese gemeenschap op Aru-
ba een krans bij het standbeeld
vanprinses Wilhelmina. Hierbij
zullen onder meer aanwezigzijn

gouverneurFelipeTromp, leden
van de ministerraad en andere
autoriteiten. Van tien tottwaalf
volgteen toast in deClub Prima-
vera. De feestviering wordt za-
terdagavond met een culturele
showen dans inClub Primavera
besloten.

Vrijdag begint
HYATT-bouw

ORANJESTAD — De voor-
bereidingen om aanstaande
vrijdag de werkzaamheden
voor de bouw van het Hyatt
Hoteltebeginnen, zijninvolle
gang.

Gasten uit Japan, Nederland
en de Verenigde Staten zullen
hierbijaanwezigzijn. Ookzullen
vele gasten van de Caribbean
Hotel Association, die op Aruba
met de CHIC '88 begint, hierbij
present zijn. Vooral in derege-
ring-Eman bestaat bijzonder
grote voldoening, dat ditproject
waaraan vele maanden is ge-
werkt nu werkelijk van start
gaat. In deze investering van
ruim vijfenzeventig miljoen flo-
rin zullen bij de bouw 150 men-
sen werk vinden.

*****KUALALUMPUR—Vietnamese
diplomaten in de Zuidaziatische
hoofdsteden schetsen een somber
beeldvan de situatie in 10 noordelij-
ke provincies waarde hongersnood
om de deur staat welke miljoenen
mensen bedreigt. In de Vietnamese
perswordt hieroveralarm geslagen.
Omdat Vietnam troepen heeft in
Kampuchea weigert hetWesten het
directesteun te verlenen.

BUITENSTAANDER
De Hi-Winds Pro-Am- kampi-

oenschappen verlopen tot nutoe
vlot. Het enige minder prettige
voorval was voor de Amerikaan
Bill Golden, dieopzeeproblemen
kreeg en afdreeftot vier mijlen
west van het Manchebo Beach
Hotel. Goldenkreeg ook nog een
klap van het zeil op zijn hoofd,
waardoor hij zijn plank verloor
enzwemmend moestproberen de
kust te bereiken. Toen hij zon
twee uur aan hetzwemmen was,
werd hij opgepikt doorhetfregat
'Woerden', dat hem weer over-
droeg aan de marineboot, die tij-
dens de wedstrijden patrouil-
leert. Onderweg naar dekust
konden deplank enzeil van Gol-
den ook nog geredworden.

Volgens de officiële
woordvoerder van de Hi-Winds-
organisatie wasBill Goldengeen
deelnemer aan de officiële wed-
strijden, maar was hij als
windsurfer op eigen initiatief
gaan surfen.

ORANJESTAD — Dinsdag
vond in hetkader vanArubaHi-
Winds Pro-Am '88 de finaleplaats in hetonderdeel speed sla-
lom voor amateurs. Kampioen
werd deAmerikaanNickAnder-
son(foto), die op deeerste dagal
deeersteplaats innam.

Illidgebij
ABBA-verkiezing
weerkandidaat

SANNICOLAS—In dever-
gaderzaal van Elias Mansur
Ballpark wordtop 16 junieen
buitengewone leden- ver-
gaderingvan deAmateur Ba-
seball Bond Aruba (ABBA)
gehouden.

Erzullen eenvoorzitteren drie
bestuursleden worden gekozen.
Kandidaten voor het voorzit-
terschap zijn: Booshi Wever en
Gabby Midge, de oud-voorzitter
tegen wie een motie van wan-
trouwen gepresenteerd werd,
daarnazelfontslagnamalsvoor-
zitteren zich nuweerkandidaat
heeftgesteld.

Kandidaten voor de drie be-
stuursfuncties zijn: Edgar Coli-
na,Luit Burleson en Dubero. Zo
werdvernomenvan ClydeCroes,
dievoor de ABBA defunctie van
voorzitter waarneemt.

Bestuur van
Alliance Franchise

ORANJESTAD — Onlangswerd een nieuw bestuur gekozen
voor de Alliance Frangaise d'A-
ruba. De samenstelling hiervan
is als volgt: voorzitser Lilian Ei-
lers, vice-voorzitster Marie-
Thèrèse Croes, penningmeester
Carlos Kelkboom, secretaresseRozetti Dijkhoff, commissaire
Nelly Aal, Eliza Caillat, Simone
Davis, John unessen, Cathy de
Gooyer en adjunct commissaire
Maria da Silva.
Geïnteresseerden voor het lid-
maatschapkunnen zichopgeven
bij Marie-Thèrèse Croes (tel.:
21187) ofRozetti Dijkhoff
(28652).

*****GENUA — In noordwest Italië is
een Italiaans- Zuidamerikaans
drugsnetwerk opgerold tijdens het
transportvan 120kg cocaine.Erwer-
den 32 mensen opgepakt, maar er
worden er meer verwacht. Mogelijk
houden 5 in 85 in Milaan gepleegde
moordenhiermeeverband.

*****

Opfriscursus
voor voetbalscheidsrechters

ORANJESTAD — Het be-
stuur van Aruba Voetbal
Bond organiseert op 22 en 24
junieen 'refreshment course'
voor scheidsrechter.

Dit is omhalfacht 's avonds in
de vergaderzaal van het Wilhel-
minastadion. Urlo vanBreet zal
een lezing houden over de be-
langrijkstepunten waarmee een
scheidsrechtertemaken hee .en
over de laatste wijzigingen in de
'laws ofthe game. Deze cursus is
niet alleen voor scheidsrechters,
maar ook voor afgevaardigden
van de clubs.De deelnemerskrij-
gen de gelegenheid vragen te
stellen en kennis te maken met
de nieuweregels van het voet-
balspel.

Kortgeding VonKaenel ingetrokken

Nachtcliib-eigenaar kan
bij gouverneur in beroep

ORANJESTAD — Het kort
gedingvan de directeur van
ClubLe Visage,Ron vonKae-
nel, tegen deregering vanwe-
ge de afwijzing van het ver-
zoek voor verleningvan zyn
verblijfsvergunning, werd
dinsdag—kortna aanvang—
ingetrokken.

Deraadsman van deregering,
mrCarlos Herrera, bracht naar
voren, datderechter in deze niet
bevoegd was daar de wet zelf
stelt, dat in dit soort zaken men
binnen veertien dagenbij degou-
verneur in beroep moet gaan.
Voorts, datergeenbezwaar is als
Von Kaenel hiervan gebruik
wenste te maken.

Deraadsman van VonKaenel,
mr Johnvan derKuyp, die onder
andere had gevorderd om Von
Kaenel tijd te geven om zijn za-
kelijke belangen af te wikkelen
en dat VonKaenel tijdens de be-
handeling van het kort geding
niet uitgezet mag worden, kon
met een en ander akkoord gaan
nuhet spoedeisendkarakter van
dezaak is komen te vervallen.

VOORVRIJDAG
Von Kaenel, die op 3 juni de

briefkreegwaarinvermeld staat
dathij binnen zeven dagen(voor
aanstaandevrijdag) Aruba moet
verlaten, moet nu voor aan-
staandevrijdagvia deProcureur
Generaal <PG) bij de gouverneur

in beroep gaan
De PG brengt danbinnen der-

tig dagen advies uitaan de gou-
verneur die, na het horenvan de
Raad van Advies, binnen drie
maanden eenbeslissing neemt.

BODEKER-GEDING
Voorvanmorgen stondeen an-

derkort geding tegen de rege-
ring en de gouverneur op het
programma. Dit is van mr Jan
Bodeker, al jaren bekend als
waarnemend notaris op het no-
tariskantoor van mr Edgar La-
clé. Bodekerwil met zijnkort ge-
ding, datregering/gouverneur
verboden wordt iemand anders
te benoemen in plaats van nota-
ris Laclé. Tevens wil hij verbo-
denzien, datiemand anders met
de waarnemingwordt belast zo-
langhetkort geding aan de gang
is.

Voor CHlCcarnaval
veel

belangstelling
ORANJESTAD — De be-

langstelling wordtmetdedag
grotervoor de carnavalspa-
rade gedurende de CHIC '88-
-toeristenconventie. De para-
de is op 16 junivan negen uur
's avonds tot twee uur in de
ochtend op de Smith Boule-
vard tegenover de grote ho-
tels.

Er zal volop muziek zijn van
veertien lokalebands envan The
Brass Revolution uit Curacao.
Bijna alle groepen van carnaval
1988infebruari jongstleden zul-
len eveneens op deCHIC-parade
aanwezig zijn. In verband met
dezeparade wordt opwoensdag 8
juni om zes uur 's middags een
vergaderingmetalle groepenge-
houden op de parkeerplaats van
het ArubaConcorde Hotel.Er zal
denodige uitlegworden gegeven
en middels loting zullendegroe-
penhunplaats in deparade aan-
gewezenkrijgen.

Overheid:
17 junivrij

ORANJESTAD — De rege-
ring heeft besloten een vrije
dagtegevenopvrijdag 17juni
voor zover de dienst net toe-
laat

Dit is de dag na de carna-
valsparade die gehouden wordt
inverband met deCHIC '88- toe-
ristenconventieopAruba.De pa-
rade isdonderdag16junivan ne-
gen uur 's avonds tot twee uur
's ochtends op de Smith Boule-
vard tegenover de grotehotels.

Franse tour-leider op bezoek
Concorde ziet mogelijkheden
in Franse toeristen-markt

ORANJESTAD — Minister
van Verkeer en Vervoer, mr
AngelBermudez, sprak giste-
ren met deFranse tourleider,
directeur generaalvan deAx-
e Marketing Consultants uit
Parijs, deheer Bailliart.

Hij organiseert tours en wil
Aruba in zijnreisprogramma op-
nemen. Bailliart kwam naar
Aruba dankzij contacten met de

gtii_ n_ger van Aruba
Concorde Hotel, AlainPeghoux.
Peghoux zietwel iets in deFran-
se markt om van daaruit toeris-
tennaar Aruba te brengenen no-
digde Baillairt, die vergezeld
was van de Concorde- stafleden
Rosita Laclé (publicrelations) en
Remy Zaandam (security) zal
ook nog een gesprek met minis-
ter Mansur hebben.
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BLANKO HOMO'S
Aids wordt nog vaak be-

schouwdalseen ziekte dievooral
in de Verenigde Staten homo-
seksuele blanke mannen treft,
aldus Panos. Maar dat beeld
klopt al lang niet meer. Veertig

ontwikkelen. De discussie over
de oorsprong is echter verstren-
geld geraakt met het zoeken
naar een verantwoordelijke.

Er zijn verschillende theori-
eën over het ontstaan van Aids.
Een theorie is dat Aids is ont-
staan vanuit een oude onbeken-
deziekte. Het HIV-virus, dat de
ziekte veroorzaakt, was
misschien al lang onder de men-
sen, maar bleef onopgemerkt
omdat slechts een paar mensen
het hadden ofomdat het pas on-
langstot eenkrachtige viruswas
uitgegroeid. Ook zou hetkunnen
dat het virus tot voorkort alleen
voorkwam bij geïsoleerdlevende
stammen en in dat verband
wordt wel aan Centraal-Afrika
gedacht omdat dat één van de
plaatsen was waarAids al vroeg
werd gesignaleerd. Harde bewij-

ten34HaïtiaanseAidspatiënten
waren geregistreerd, van wie er
dertig ontkenden homoseksuele
contacten te hebben gehadofooit
verdovende middelen te hebben
gespoten. Het Centrum voor
ziektebeheersing (CDC) oor-
merkte toen Haïtianen als risi-
co-groep, samen met homosek-
suelen,bi-seksuelen en drugsge-
bruikers.

Pas eenjaar later maakteeen
Haïtiaanse arts het CDC er op
opmerkzaam, dat Aids bij
Haïtianenniet vaker voorkwam
dan bij andere etnische groepen.
"Waarom hen dan als risico-
groep uitzonderen?" zo vroeg de
arts zich af. Hij legde uit, dat
Haïtianen niet zo gauw zullen
toegeven, dat zij homoseksuele
contacten zoudenhebben, omdat
dit in de Haïtiaanse ge-

zich snellerbij gemeenschap met
iemand die al een andere ge-
slachtsziekte heeft. Ge-
slachtsziekten vormen een pro-
bleem in Afrika en in sommige
Afrikaanse landen neemt dat
probleem zelfs epidemische vor-
men aan. Mensen met ge-
slachtsziekten krijgen in ont-
wikkelingslanden langzon goe-
de medische behandeling niet
als in de Westerse wereld. Met
als gevolg, dat er veel meer ge-
vallen van geslachtsziekten in
gevorderd stadiumvoorkomen.

Een tweede oorzaak voor de
snelle verspreiding is het ge-
bruik van besmette naalden en
van transfusies met besmet
bloed. Afrika heeft eenvoudig-
weg het geld niet om dezelfde
voorzorgsmaatregelen te nemen
als in de VS of in Europa.

GROENE AAP
Ook de theorie, dat de ziekte

via de Afrikaanse groene aap is
overgedragen op de mens, wijst
in derichting van Afrika als oor-
sprong. Maar ook hierontbreekt
hard bewijs.

In een onderzoekscentrum in
Californië brak in 1983 bij ge-
vangenAziatischeMacque-apen
een Aidsachtig ziekte uit. Later
bleek, dat die werd veroorzaakt
dooreenvirus dat leekopHIV-L.
Twee onderzoekers besloten het
spoorvan deziekte terug te vol-
gen. InAziëvonden zij geenapen
diebesmet waren metzo'n virus.
Dus dachten zij dat de Macques
de ziekte misschien in gevan-
genschap hadden opgelopen. De
apen hadden hun kooi gedeeld
met Afrikaanse groene apen.

De onderzoekers togen naar
Afrikawaar zij het virus ontdek-
ten bij op het oog volkomen ge-
zonde groene apen.Naderonder-
zoek wees echter uit, dat de be-
smetting in het laboratorium
had plaats gevonden. Dit neemt
nietweg, datAidsvia apenbij de
mens terecht kan zijn gekomen.
Maarbewijs, dateenAfrikaanse
aap debron is, is er niet.

Afrikanen bekijken de theori-
eën, dat de ziekte zijn oorsprong
heeft in hun continent met scep-
sis. Die theorieën dragen racis-
tische elementen inzich ofvloei-
en voort uit slechte informatie.
Bovendien is hetonderzoek naar
de oorsprong veelal gericht op
Afrika. Waarom kijken de door-
gaans Westers ondérzoekefs
niet eens naar hun eigen huis?
aldus deAfrikaanskritiek.

"Wat lijkt te gebeuren is dat
een deelvan deWesterse pers en
onderzoekers de seropositieve
gegevens die wij hebben ver-
schaft, gebruikthebben om onze
maatschappij, onze gewoontes
zelfs onze liefdesonder demicro-
scoopte leggen,enniethetHIV",
aldus een arts uit een Afrikaans
land waar Aids veel vóórkomt.

Maatregelen in achttien landen
tegen buitenlandse virusdragers

procent van de Aidsgevallen in
de Verenigde Staten komt voor
rekening van de zwarten en de
Latino's, terwijl deze groepen
slechtsnegentienprocent van de
totale bevolking uitmaken. En
ookzijndeVerenigde Statenniet
de enige met een Aidsepidemie.
Ook Afrika, Europa en het Cari-
bisch gebiedzijn getroffen.

Wanneer een nieuwe ziekte
opduikt, is het vanzelfsprekend
dat gezocht wordt naar de oor-
sprong ervan. Weet men de oor-
sprong, dan is men beter in staat
een medicament of een vaccin te

zenvoor dezetheoriezijn er niet,
maar evenmin valt te bewijzen
dathij fout is.

DIEREN
Datzelfde geldtvoor detheori-

eën, dat de ziekte via dieren —apen — op de mensen is overge-
bracht of datAids is ontstaan in
laboratoria voor chemische oor-logsvoering.

Haïti en Afrika zijn in de pu-
bliciteit gekomen als mogelijke
geboorteplaatsen van Aids.Haïtikreeg detwijfelachtige eer
toen in 1982in deVerenigde Sta-

nen
als aparte risico-groep aanmer-
ken, waseen fout, voortgekomen
uit gebrek aan kennis over de
Haïtiaanse gemeenschap.

Afscheid DoedoeVeenhuizen

- WILLEMSTAD —In aan-
wezigheid van de minister
van Handel, Industrie en
Werkgelegenheid, drs ing.
Chucho Smits, vond afgelo-
penvrijdag een afscheidsbor-
rel plaats op hetdepartement
'Van Handel, Industrie en
■Werkgelegenheid aan de
'Rouvilleweg van de waarne-
mend directeur, Doedoe
Veenhuizen, dieper1 juni ter
beschikking is gesteld van de
-minister van Handel, Indus-
trie en Werkgelegenheid.
" Tijdens deze bijeenkomst
"voerde de huidige waarne-
mend directeur, drsKenneth
Abraham, namens het perso-
heel het woord. Zo gafhij te
kennen,dat betrokkene
Steeds klaar stond om iede-
reen te woord testaan. Ook de
invoering van staf- vergade-
ringen kon aan hem toege-
schreven worden. Hetzelfde
geldt voor de wijze waarop
Veenhuizen naar de afdelin-
gen toe heeftwetente delege-
ren, naarmate de werkzaam-
heden toenamen. Hierbij
wees Abraham op deflexibele
wijze waarop Veenhuizen
steeds problemen wist op te
lossen.

Typisc' wasookeen karak-
tereigenschap van Veenhui-
zen, aldus Abraham, om veel

werk naar het departement
toe te trekken. Hierdoor
moest noodzakelijkerwijs
overgegaan worden tot sta-
fuitbreiding. Ook memoreer-
deAbraham, dat Veenhuizen
de geestelijke vader is ge-
weest van de interdeparte-
mentale werkgroep, die in
1977 bestond als de financi-
eel- economische werkgroep.

Abraham besloot zijn toe-
spraak met te zeggen, dat
Veenhuizen ondanks me-
ningsverschillen dieer bij tijd
enwijlebestonden dezesteeds
met de nodige takt heeft we-
ten aan te pakken.

Vertegenwoordigers van
alle afdelingen, inclusief Bo-
naire en Sint Maarten, heb-
ben devertrekkende waarne-
mend directeur een aanden-
ken aangeboden alsblijk van
genegenheid en waardering.
Zo mochthij onder meer twee
scheepskompassen en een
waterpomp in ontvangst ne-
men. Het is alom bekend, dat
Veenhuizen een verwoed lief-
hebber is van de watersport
en dathij momenteel een ei-
gen boot aan het bouwen is.
Vandaar de opmerking van
Abraham, dat de geschenken
geenszinssymbolischzijn.

Inzijn dankwoordzei Veen-
huizen, dathij gedurende der-

tien jaren werkzaam is ge-
weestophetdepartementvan
Handel, Industrie en
Werkgelegenheid, waarvan
negen als plaatsvervangend
directeuren dathijin dieperi-
ode niet minder dan twaalf
ministers meegemaaktheeft.
Hij bracht tevens naar voren,
dat hij het zeer op prijs heeft
gesteld datdeministerhemin
de gelegenheid heeft gesteld
omoppassende wijzeafscheid
te nemen van zijnpersoneel.

In zijn ambtsperiode heeft
hij tal van activiteiten weten
te ontplooien. Zo noemde hij
ondermeerhet algemeen eco-
nomisch beleid, het coöpera-
tiewezen, het beleid de
volksgezondheid betreffende
(waarvan de tweelaatst over-
geheveld werden naar het ei-
landgebied Curagao)en het
marktbeschermings- beleid.
Veenhuizen benadrukte eve-
neens de problemen waarmee
het departement thans te
kampen heeft.

Veenhuizen wenste Abra-
ham veel sterkte toe met de
huidige functie en dankte ie-
dereen van harte voor de
waardering die hij mocht on-
dervinden, alsook voor de
vriendschaps-relaties die hij
gedurende de afgelopen jaren
heeft weten op te bouwen.

HAAT
Hetduurdenogtwee jaarvoor-

dat het CDC zijn standpunt over
de Haïtianen en Aids verander-
deen hen afvoerde van derisico-
lijst. Het kwaad was toen al ge-
schied. Veel Haïtianen waren
rond 1980,vaakillegaal, naar de
Verenigde Staten gevlucht voor
de politieke onderdrukking en
de slechte economische situatie
onder dedictatuurvan Duvalier.
Zij waren al niet van harte wel-
kom, maar nu hadden te-
genstanders van hun komst nog
een wapen in handen. Aids. Er
waren meldingen van
Haïtiaanse kinderen, die in el-
kaar werden geslagen,
Haïtiaanse winkeliers die fail-
liet gingen en Haïtiaanse gezin-
nen, die hun huis uit werden
gezet.

Het toerisme naar Haïti viel
terug. In de winter van 1981/82
waren het er nog 70.000. Een
jaarlater nog maar 10.000. Met
alle gevolgenvoor de werkgele-
genheidvan d;

Het politieke klimaat was ze-
ker voor een groot deel ver-
antwoordelijk voor het teruglo-
pen van het toerisme. Maar, al-
dus Haïtiaanse commentatoren,
de angst voor Aids gaf de toeris-
ten- industrie de doodssteek.

AFRIKA
In Europa legden omstreeks

diezelfdeperiode Franse en Bel-
gische artsen een verband tus-
sen Aids en Afrika omdat zij zo-
veel patiënten uit Centraal-
Afrika tezienkregen. Eind 1985
leek bloedonderzoek deze me-
ning te staven. Amerikaanse on-
derzoekers pasten een pas ont-
wikkelde test toe op bloed-
monstersdie in dejaren'60en '70
waren genomen van groepenpa-
tiënten uitKenya en Uganda.
Tussen dezestigenzeventig pro-
cent bleek seropositief.

Hieruit werd de conclusie ge-
trokken, dat het HIV-virus al
lang veelvuldig in Afrika voor-
kwam, voordat het zijn intrede
deed in de Verenigde Staten en
Europa. Later hanteerden de-
zelfde wetenschapsmensen
andere proeven op bloed-
monsters uit 1979 uit Zaire,
waarbij slechts twee procent se-
ropositiefwerd bevonden. Ande-
re onderzoekers die in Afrika
bloedmonsters testten, vonden
evenmingrote hoeveelhedenan-
tistoffentegen Aids.

Echt hard bewijs, dat Aids al
voor 1980 veel meer in Afrika
voorkwam dan in Europa of de
VerenigdeStaten, iser niet. Ver-
gelijkbaar onderzoek met Ame-
rikaanse of Europese bloed-
monsters is niet gedaan. Die
monsters waren wel voorhan-
den, maar men zocht de oor-
sprongeerder inAfrika omdatin
Europa "Afrikaanse banden"
waren ontdekt en omdat men er
vanuitging, datdeziektenietzo-'
langonopgemerktzouzijn geble-
ven in de Verenigde Staten.

FRONT
Extreme groepen in het Wes-

ten gebruiken de "Afrika-
theorie" als argument tegen
zwarten, Afrikanen. Het Natio-
naal front in Frankrijk vindt in
Aids een extra argument tegen
Afrikaanse immigranten.

In Afrika zelf bestaat het ge-
vaar, datdéreactieopdeWester-
se discussiede aandachtafwendt
van bestrijding van de ziekte.
"Er is een slang in huis. Blijft U
zich dan af zitten vragen waar
die vandaan komt?" zo vraagt
het hoofd van de Ugandese com-
missie voor Aidsbestrijding.
"Moeten wij ons niet drukker
maken om actie om de slang het
huis uit tekrijgen?"

De verhalen over Afrika als
bron van Aids kunnen ertoe lei-
den, dat Afrikaanse landen te-
rughoudender gaan optreden. In
Nigeria bijvoorbeeld, kreeg het
Aidsbestrijdings- prograriima
een ernstige terugslag toen op
een internationale Aidsconfe-
rentieWesterse onderzoekers de
aandacht richtten op Afrika als
bron van deziekte.

BUITENLANDERS
Inveel landen worden maatre-

gelengenomen tegen buitenlan-
ders. België bijvoorbeeld besloot
in 1987 tot een verplichte
Aidstest voor alle buitenlandse
beursstudenten. Dat zijn vooral
Afrikanen, met name uitZaire.
In Moskou worden Afrikaanse
studenten met de vinger nage-
wezen als Aidslijder, zo vertelde
een Afrikaanse student daar.En
dat zijn maar enkele voor-
beelden.

De buitenlanders hebben het
gedaan. In veel landen, zoals Ja-
pan, Malaysia, Cuba, Costa Ri-
ca, Sovjetunie, is het het "gede-
genereerde Westen", dat de
schuldin de schoenen geschoven
krijgt. Elders zijn het Afrikaan-
se studenten.

Weinig regeringen denken er
serieus over de eigen burgers te
onderwerpen aan verplichte
Aidstests. Daarbij zouden zij
voor twee problemen komen te
staan. Het is duur, en wat moet
men doen met de seropositieven.

Voorbuitenlanders gelden die
problemen niet. Men kan hen

verplichten de test zelf te beta-
len. Zijn zij seropositief, danko-
men zij eenvoudig het land niet
in.

Voor toeristen gaat dit te ver.
Maar metimmigranten, studen-
tenofgastarbeiders gaathetwel.
Erzijnachttien landen dietotnu
toe maatregelen hebben geno-
men om te voorkomen, dat bui-
tenlandse virusdragers binnen-
komen. Daaronder zijn de Vere-
nigde Staten, de Sovjetunie, de
Bondsrepubliek Duitsland, Sy-

rië, de Filipijnen en China,
Het zijnwillekeurige maatl

gelen. Bij allediscussie over ol
zaak en oorsprong moetnietvj
geten worden, dat op W
ogenblik voorlichting en veil
vrijen geboden zijn ter voort
mingvan ziekten. En, om met'
woorden te spreken van prei
dentKennethKaunda van Zal
bia: "Wat belangrijker is dan
weten waar de ziekte vandal
komt, is te weten waar zij ria
toegaat".

PROMISCUITEIT
Wel is het een feit, dat Aids in

Afrika snel om zich heengrijpt.
Omdat hetomeen seksueelover-
draagbare ziekte gaat, spelen
emotionele elementen eenrol in
de discussie naar de versprei-
ding.Hetgaatdaarbij omvragen
naar seksuele gewoontes, naar
hoeveel partners iemand heeft.
IndeWesterse wereldwordt dan
gewezen op de promiscuïteit in
Afrika. Maar ook hier geldt dat
gedegenkennis daarvanen van
de seksuele gewoonten ont-
breekt.

Watbij de snelle verspreiding
wel meespeelt, is het veel voor-
komen van andere seksueel
overdraagbare ziekten in Afri-
ka. Het HIV-virus verspreidt

Verkiezing is zaterdag

Acht kandidaten voor
titel Sportkoningin

WILLEMSTAD—Zaterdag
11 junikrijgt Curasao een
nieuwe sportkoningin. Acht
kandidaten zullen in het
S.W.R.C. te Suffisant strijden
omdezetitel.Dan isereenein-

Na een drukke week, waarin
wordt getraind, een bezoek
wordt gebracht aan TeleCura-
cao, gesprekkenworden gevoerd
metlokaleradio-stations, en een
testwordt afgelegd om hun ken-
nis te toetsen op het gebied van
desport, wordtzaterdagavond in
hetShellWerknemersRecreatie

de gekomen aan de 'regeel
periode' van de huidigl
sportkoningin, Vanessa Po*
Una.

Een achttal sportbonden het
beneenkandidate afgevaardigd

Centrum te Suffisant deverkie-
zinggehouden.

De kaarten voor dit evene-
ment, dat 20.00 uur aanvangt,,
zijnvoorfl7,50 tekoop bij dekan-
didates zelf,bij de C.S.F, en leden
van de commissie verkiezing
sportkoningin.

1. Mitzi Birge, geboren op 10
maart 1962, door de boksbond.
Zij wordt gesponsord door het
PrincessBeach Hotel.

2. Margaret Harreman, gebo-
ren op 31 augustus 1964, afge-
vaardigd door de Dambond. Zij
wordt gesponsord door JozefSa-
mander.

3.2 JessicaOcalia, geborenop 15
november 1966; kandidate voor
de dominobond.

4. Shermila Piar, geboren op 5
oktober 1970,kandidate van de
karatebond. Zij wordt gespon-
sord door deK.A.E.

5. Claudette Phelipa, gebore
op 4 januari 1961, enkancüdal
voor de bodybuilding-sport. L
cores Maduro is haar sponsor.

"_!
6. Joyceline Cornelia, 26 jaar]
oud,enkandidate voor devolley- i
balbond.Repro sponsort haar.

7. Laura Brown, geboren op 4
januari 1967,kandidate voor de
tafeltennisbond en gesponsord
doorT.D.S.

8. Ivette Hanst,kandidate voor
de voetbalbond en gesponsord
door JoeBlack.

Homoseksuelen, drugsverslaafden, zwarten, decadente Westerlingen
Derde AIDS-epidemie: elkaar beschuldigen
DEN HAAG—Metdeverspreiding vanAids,heeftnog

een epidemie zijn intrede gedaan, de epidemie van het
aanwijzen van een schuldige. Homoseksuelen,
drugsverslaafden,zwarten zijn aangewezen alsveroor
zakers van de dodelijke ziekte. De Amerikanen hebben
beschuldigend naar de Haïtianen gewezen, in Europa
worden Afrikanen verantwoordelijk gehouden. Japan
ziet inbuitenlanders deoorzaak enrechts Frankrijkver-
wijt het ontstaan van de ziekte aan Arabische immig-
ranten.

Het is menseneigen de schuld
van een probleem bij anderen te
zoeken, zo stelt het internationa-
le Panos-instituut in een van-
daag gepubliceerd boek over
Aids, vooroordelen en verwijten
('blaming others'* 'prejudice', 'ra-
ce andworldwide Aids'). Journa-
listen en wetenschappers uit
verscheidene landen hebben een
Bijdrage geleverd aan het boek
van Panos, een internationaal
Instituut voor onderzoek naar
Voorlichting en beleid.
'Er zijn eigenlijk drie Aids-
ëpidemieën, zo zei Jonathan
Mann van het Aidsprogramma
van de Wereldgezondheids- or-
ganisatie verleden najaar tot de
Verenigde Naties. ledere ge-
meenschap die met Aids te ma-
kenkrijgt, maakt driefases door.
0eeerste fase, dievan de infectie
door het HIV-virus, gaat volko-
men onopgemerkt. Enkele jaren
Etter volgt de fase van de ziekte
_élf. En daarna volgt de derde
épidemie, de maatschappelijke,
culturele, economische en poli-
tiekereacties op Aids.

te steken naar mensen die "an-
ders" zijn, naar minderheden,
buitenlanders, aldus het Panos-
rapport.

"' Het zoeken naareen schuldige
is een aspectvan diederdeepide-
mie. Bewijzen hoeft men niet al-
tijdte hebben.Mensenneigener-
toe debeschuldigende vingeruit
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OVERZICHT LITTLE LEAGUE BASEBALL-COMPETITIE
Volgende week starten deplay-offs

Amalie neemt afscheid meteen 28-4 winst op Aegon
WILLEMSTAD —De kaarten zijn geschud, dekampioenen

IJjjnbekend indeCurasao LittleLeague jeugd-baseballcompe-
j«tie: Fria (ongeslagen) met Marchena Hardware in de Little|«ague en MueblesKennedy metZwitsal in deSeniorLeague.
Marchena Hardware sloot dereguliere competitie afmeteen
*«uit-out tegenCoca Cola:9-0.Amalie wildezondaghet6-3 ver-bes een dag eerder tegen Libby's even goed maken: hetwon
toaar liefst met 28-4 vanAegon.

IndeLittleLeague kunnen inbeideafdelingen tweeploegen
Belijk opdetweedeplaatseindigen, alhoewel ditopzichverder
Been consequenties meer heeft, daar alleen de nummer één
fcaar deplay-offs gaat

In de SeniorLeaguewerd niet gespeeld. Komende zaterdag
borden de laatste twee duels in deze afdeling afgewerkt, vol-
gend op de twee laatste wedstrijden in deLittleLeague.
In de Little League moeten

öog tweewedstrijden worden ge-
beld. In de Liga Pariba krijgt

'e*A.B.N. als laatsteploeg dekansi <>jn het ongeslagen Fria pootje teol"ichten. Bij (een niet te ver-, dachten)winstkomtA.B.N, als-e__

nog gelijk met Pinocchio op de
tweede plaats. De kansen op zon
tweede plaatszijnechterin deLi-
ga Pabao voor Libby's veel gro-
ter. Deze ploeg moettegenhetin
het afgelopen weekeind genade-
loos onderuitgehaalde Aegon in
staat worden geacht met ruime
cijfers tewinnen.

Leider Marchena Hardware
nam van de gewone competitie
met een shut-outafscheid. Wer-
per Clark Zalm hield Coca Cola
opvijfhits. Zoals heteen kampi-
oen betaamt, speelde deverdedi-
ging achter Zalm vlekkeloos.
Aanvallend waren negen hits
gecombineerd met vier veldfou-
ten bij de frisdranken-ploeg vol-
doende voor de produktie van 9
honkslagen. JaysonCijntje(2 uit
2) en Jurandy Doran (1 uit 1)
hielpen aanvallend uitstekend.
Elvis Vrutaal werd verliezende
werper.

C.W.P. en Hertz staan onder-
aan in de Liga Pariba met elk 3
gewonnenwedstrijdenen 12ver-
loren. Dat beide ploegen elkaar
niet veel ontlopen, bleek ook uit
hetonderlinge duel datzaterdag
in het Little League Ballpark
werd uitgevochten. Beide ploe-
gen wisten maar liefst zes keer
een veldfout te maken en kwa-
men tot 9 (CWP) en 8 (H) hits.
C.W.P. trok uiteindelijk met 12-
-11 aan hetlangste eind.Winnen-
de werper werd Kenneth
Winklaar, die ook aanvallend
zijn steentje bijdroeg met drie
honkslagenuitvier slagbeurten.

NEW YORK — De uitslagen
£an de op dinsdag in de Ameri-
kaanse baseball- leagues ge-
speelde wedstrijdenzijn:

League:
Baltimore Orioles - Detroit Ti-
-Bers 4-3,Cleveland Indians - To-ronto Blue Jays 5-3, New York
'ankees - Boston Red Sox 4-3,
yticago White Sox - Minnesota
/Wins 10-8,Kansas CityRoyals -!Oakland Athletics6-0, Califor-
jttiaAngels - Texas Rangers 1-0,
Seattle Marmers - Milwaukee
'örewers 5-4.

League:
Philadelphia Phillies -Montreal
Expos 10-5, Chicago Cubs -Pittsburgh Pirates 8-5, SaintLouis Cardinals - New York
Wets 4-1,SanDiegoPadres -Cin-

| °innatiReds 6-2, HoustonAstros
lf "Los Angeles Dodgers 5-2, San
Z Francisco Giants - Atlanta Bra--1 v ess-0.

Amigoe's
Scorebord

Zondag 12 juni worden
tijdens het voetbal- prog-ramma van Willem Dekker
via Radio Hoyer II dehoofd- prijzen getrokken
lö Amigoe's voetbal- totoen Scorebord. De trekking
vindt tussen twaalf uur en
half één plaats.

MetAmigoe's Scorebord
waren dit jaarwederomvele fraaie prijzen te win-
den, ondermeer twee re-tour- tickets naar
Amsterdam.

ZONDAG
Maar een dag later herstelde

Amalie zich knap. Consuelo Ba-
lentina stondAegon slechtstwee
hits toe, welke werden geprodu-
ceerd door Irving Martina en
Jennyson Trinidad. De 28-4
winstkon zo ruim uitlopen door
denegen fouten dieAegon achter
het werpen vanReynold Valeri-
ano maakte.Roderick Eustatius
(4 uit 4) en de winnende werper
zelf (3 uit 3) waren aan slag de
producenten van zevenvan dein
totaal 19 hits. De scorer zal
waarschijnlijk wel het meest op-
gelucht zijn geweest dat dit duel
uiteindelijkwerd beëindigd.

Fort Nassau verloor ook de
tweede wedstrijd ditweekeinde.
Werd het tegen Pinocchio zater-
dag een 2-4 verlies, nu dolf men
met 6-10 het onderspit tegen
A.B.N. Arthur Paula verdedi-
gend opde heuvel als(winnende)
werper en aanvallend als beste
slagman (3 uit 4), was de grote
man bij de bank-ploeg. Zeskeer,
tegen drie bijA.8.N., greep Fort
Nassau mis in het veld achter
werper Steven Neuman.

HELDIN!
Maar de grote held bij C.W.P.

was geen held maar een heldin.
Judesca Winklaar, het enige
meisje in de Little League (!),
sloeg in dit spannende duel de
winnende run over de thui-
splaat. Dat ze door haar teamge-
noten extra hartelijk werd gefe-
liciteerd laat zich begrijpen! Ze
kon zichgeen beter afscheid van
de competitie 1988bedenken.
Raymond Leonora was de wer-
per die diebal gooide.

Ondanks de winst van Pi-

nocchioopFort Massau(4-2) is ac
ploeg nietzeker ofhet detweede
plaats alleen inbezit houdt. Dat
zal zaterdag blijken, alsA.B.N,
tegen Fria het laatste duel
speelt. Jules Veeris, als werper,
stond Fort Nassau slechts drie
hit toe. Berrentain Ramos, zag
als verliezende werper in dit
pitchersduel Andy Lucasius bei-
de slagbeurten in een hit omzet-
ten. Lucasius nam daarmee twee
van de vijf Pinocchio-hits voor
zijn rekening. De vier foutieve
grabbels in het veld van Fort
Nassau bleken uiteindelijk de
doorslaggevendefactor in deuit-
slag.

Amalie was tegen Libby's za-
terdag niet in staat dewinstbin-
nen te halen. Ondanks het feit
datbeide ploegen vier hits sloe-
gen, maakte Libby's beter ge-
bruik van de gebodenkansen en
won met 6-3. Libby's maakte
drie, tegen Amalie twee,
veldfouten. Ivan Coffie werd
winnende, en Stevan Lodowika
verliezende werper.

PLAY-OFFS
De competitie wordt komende

zaterdag beëindigd in het Cura-
gaoLittle League Ballpark.

Eerst worden de laatste twee
duels uit de Little League ge-
speeld. Om 10.00uurLibby's te-
gen Aegon en 12.00 uur Fria te-
gen A.B.N. Daarna start om
14.00uur het eerste van detwee
duels uit de SeniorLeague.

Hierbij is de gedeputeerde
voor Sportzaken, George Hueck
(hoogstwaarschijnlijk weer met
zijn gestreepte baseball pet),
aanwezig. Het laatste duel uit de
competitie van de C.L.L. 1988
wordt om 16.00 uur dat tussen
Zwitsal en Malta Amstel.

Daarnavolgeninhet weekein-
devan 17 tot en met 19 juni de
play-offs. Nadateen aantal jaren
deplay-offs tussen de kampioe-
nen van beide Leagues niet zijn
georganiseerd, is de kampioen
van de Liga Pariba weer de te-
genstander van de kampioen
van deLiga Pabao.

Hetprogramma voor de play-
offs, serie 'best-of-three', is als
volgt (alle wedstrijdenworden in
het Little League Ballpark ge-
speeld):

Vrijdag 17 juni:
19.00 uur: Fria - Marchena
Hardware (Little League) en om
21.00 uur: Muebles Kennedy -Zwitsal (SeniorLeague).

Zaterdag 18 juni:
11.00uur: MarchenaHardware-Fria (L.L.)enom 14.00uur: Zwit-
sal - Muebles Kennedy (S.L.).

Mocht een derde wedstrijd
noodzakelijk zijn, dan wordt die
gespeeld op zondag 19 juni:
Om 14.00 uur het duel in de
Little League en om 16.00 uur
het duel tusen de twee ploegen
uit de SeniorLeague.

Enerverende baseball-strijf

Ruime overwinning van
GrootKwartier Stars
.WILLEMSTAD—GrootKwartier Stars/CPS-AGTbehaalde
jfrsteravondzijn tweede overwinning in de AA-Klasse base-Jail- competitie. Won men devorigekeer van niemand minderJan titelhouder, StaRosa Indians/Mennen Speedstick, giste-

ravond werd denummerlaatst vanvorigseizoen, Sorpresa, opverlies gezeten welmetde score van 10-6... Op het eerste gezicht eenrela-
Pef ruime marge. Het is echter
"ePaald geen gemakkelijke zege
geweest. Evenals deontmoetingyan maandagavond tussen Blue
jkwks/Ray-O-Vacen StaRosa
Indians welke uiteindelijk met

8 door eerstgenoemde ploeg
gewonnen, haddestrijdeen

verloop waarbij GK~Ws tot driemaal toe de leiding
||am en deze weer kwijt raakte.
pi*itiek werd de situatie in depatste inning waarbij eerst
Sorpresa gelijkmaakte (5-5), GK

daarna weer met 6-5 op
°orsprong kwam en SorpresaJ'ervolgens ook zijn zesde punt
'etnoteren voor weereen gelijke

Btand.
De uiteindelijke doorbraak

J},aar de overwinning voor de
j*rootKwartier- ploegkwam pas
11 de laatste inning. Ditmaal

Y'as het goed raak: vier punten
°or een 10-6 voorsprong wat
,°°r Sorpresa met nog slechts.en slagbeurt te gaanniet meer
? te halen was. Voor een groot
S^el lag-de schuld overigens bij
Y^esa zelfomdathet tijdens de

van GK Stars niet
dan drie keer in de fout

ging.
, Gecombineerd met twee
2°nkslagen leverde dit voor GK

vier punten op. De beslis-
slag in dewedstrijd kwam

X.an het slaghout van Demley
~an_oen diemetzijnhonkslag de
gevenderun voor zijn ploeg pro-
beerde.

De eindcijfers luiden als volgt:
10-9-4 en 6-8-7 voor respectieve-
lijkGK Starsen Sorpresa. Rutsel
Eustatia eindigde als winnende
werper en Irving Redan, die de
gehele route aflegde, als verlie-
zende werper. Eustatia wierp
vanaf de zesde inning. Daarvoor
stonden Hannes Presentacion
(41. inning) en Sharlon Medina
(VA inning) op de heuvel. On-
danks de nederlaag was het
optreden van Redan in het ge-
heel niet onverdienstelijk. Re-
danwierp devolle negen innings
en schakeldedaarbij twaalfslag-
mensen van de tegenpartij op
drieslag uit. In dewedstrijd werd
één homerun geregistreerd
namelijk van Signald Angela.

De competitie wordt donder-
dagavond voortgezet met de ont-
moeting tussen Alpha en Sta
Maria Pirates, waarna zaterda-gavond de topper van de week
volgtmet de wedstrijd Wild Cats- StaRosa Indians. Piratesklop-
te Alpha in de eersteronde met
11-1, terwijl Cats met 3-6 ten on-
dergingtegen StaRosa Indians.

Poule A
1. Pirates 7.2
2. Scorpions 6-3
3. Hawks 3.6
4. GK Stars 2-7

Poule B
.1 Cats 7-2
2. Indians 6-3
3. Alpha 3-5
4. Sorpresa 1-7

STANDEN
De standen in debeide leagues

zijn na het afgelopen weekeinde
als volgt:

Liga Fariba:
Fria 14 o
Pinocchio 10 5
A.B.N. 9 5
Fort Nassau 5 10
Hertz 3 12
C.W.P. 3 12
Liga Pabao:
Marchena Hardware 14 1Amalie 11 4
Libby's 10 4
Coca Cola 5 10Cindu 3 12
Aegon 1 13

SENIORLEAGUE
Liga Pariba:
MueblesKennedy 13 1
A.B.N. 9 6
Kodak g g
MasProductions 8 6
Pet Care 5 10Kodela 0 15
Liga Pabao:
Zwitsal 13 1Marchena Hardware 12 3
Malta Amstel 10 4Libby's 4 11Cindu 2 13
EnniaCaribe 1 14

WILLEMSTAD - Met een
waarlijk magnifiekeen effectvol-le trap heeft de gedeputeerdevan
Sportzaken, George Hueck, het
officiële startseingegeven voor de
jeugd- voetbalcompetitie 1988
van de Orfik.Getooid met zijn bekende pet
was hijzaterdag4 juniaanwezig
inhetDr.AntoineMaduro Stadi-on, waar een vriendschappelijke
wedstrijd werd gespeeld tussen
een team van MariePampoen en
CVV Willemstad. Na twee mis-
luktepogingen, wisthij de bal in
de tribunes te schoppen. De ge-
lukkige ontvanger van die bal
mocht dezebehouden.

De echte competitie- wedstrij-
den starten zaterdag 11 juni.

Op defoto staat de sport-
gedeputeerde midden tussen de
spelertjes van Suffisanten St. Jo-
ris (Wimpiri-afdeling). Geheel
links staat de voorzitter van de
Orfik, Ibi Schoop, en tweede van
rechts, Hubert Jansen, van Se-
dreko, het eilandelijk sportbu-
reau.

ivoó Mngel in actie

SCHIETENWEERT —De Nederlander
Martin Alenburg

heeft bij nationale wedstrijden
kleiduiven-schieten in Weert
het wereldrecord geëvenaard
met het maximum van 200 dui-
ven. Hetrecord stond sinds 1981
op naam van de Amerikaan
Matthew Dryke. Het Europees
record, dat sedert 1984 in han-
den is van de Tsjechoslowaak
Jan Hula, kwam nu ook op zijn
naam. Het is totop heden echter
devraag ofhetrecord erkendzal
worden. Het werd gevestigd in
een nationale titelstrijd.

Rob Zingel naar Europa
WILLEMSTAD —De Antil-

liaanse golfer Robert Zingel
neemt vanafmorgen deelaan
een aantal belangrijke golf-
toernooien in Europa. Hy zal
onder andere in de KLM-
open, en Nationale Neder-
landse kampioenschappen
aantreden. Op zyn program-
ma, dattotenmethalfseptem-
ber loopt, staan tevensenkele
interessante Pro Am- wed-
strijden. Zingel hooptmetzijn
presentatie in Europa een
lans te breken voor het Golf-
toerisme waar serieuze plan-
nen voor zyn op Curacao.

Zingel vertroktwee weken ge-
ledennaar Nederlandom enkele
kwalificatie wedstrijden te spe-
len. De grote toernooien laten
slechts een beperkt aantal deel-

nemers toe en als men niet op de
ranglijst voorkomt dient men
zich via kwalificatie toernooien
te plaatsen. Inmiddels heeft hij
deplaatsings wedstrijden achter
derug en treedt Zingel van 9 tot
en met 12 juniaan in de Nationa-
le professional kampi-
oenschappen.

In de voorbereidende periode
heeft deAntilliaanse golferop28
en 29 mei geparticipeerd in het
bekende Pro Am- toernooi van
Lauswolt in Friesland. Hij be-
haalde daar een goede tweede
plek. Een Pro Am- toernooi
wordt gespeeld door teams be-
staande uit één professionele
speler en drie amateurs.

PROMOTIE
De toernooien zijn zeker van-

wege degrotebelangstellingvan
de media als televisie en radio
een goede gelegenheid voor pro-
motievan het golfenop Curagao.
Zingel is doorzijnverdiensten op
golfgebied alzeker van eentele-
visie- 'couverage' en zal
waarschijnlijk ook uitgenodigd
worden voor enkele interviews.
Hij verklaarde voor zijnvertrek
dat hij deze kansen zal aangrij-
pen om Curacao als golf- oord
aan te prijzen en te promoten.

Enkele van de belangrijkste
datawaaropZingel inactiekomt
zijn: 9-Ï2 juni in de Nationale
profkampioenschappen, 30 juni
tot en met 3 juliin de Nationale
Nederlandse kampioenschap-
pen, 21-24juliin hetKLM- open,
11-14 augustus in de Broekpol-
der- open, 8-11 september in de
TwentseCup.

Voor het KLM- openplaatsen
zich de 15 beste spelers uit Ne-
derland vanwege de enorme in-
ternationalebelangstelling voor
dittoernooi.

SPORTAGENDA
MALTA AMSTEL

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

SCHAAKVERENIGING CURAQAO
(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
schaaklesen -training voor de jeugdvanaf 7
tot 23 jaar.

VOETBAL
(Federashon FutbölKórsou)
18.30uur (eerstedivisie) Vasco daGamavs
Deportivo Sta Rosa;
20.30uur (eredivisie) SUBTvs Sithoc- Sta-
dionDr Antoine Maduro.

Epson Wereld-bridgetoernooi
Mevrouw Van den Ende voor
de derde keer de beste

WILLEMSTAD — Op vrij-
dagavond 3 juni werd op
Scherpenheuvel het derde
Epson Worldwide Bridge-
tournament gespeeld meteen
record aantal Curacaosedeelnemersvan 26paren. Dit
toernooi, datongeveer gelijk-
tijdig over de gehele wereld
wordt gespeeld in 85 landen,
kende zon 85.000 deelne-
mers. Voor de derde achte-
reenvolgende keer werdMw.
Van den Ende eerste, nu met
haar echtgenoot.

Vanwege hetfeit dater eenre-
cord-aantal deelnemers zich op
Curagao had ingeschreven,
werd, op verzoek van de organi-
satie, in twee lijnen gespeeld:

Noord-Zuid en Oost-West
Het winnende paar, het

echtpaar Van den Ende, won in
de lijn Oost-west met een score
van 62,75%. De eerst keer dat
Mw. Van den Ende aan dit toer-
nooi deelnam, in 1986 samen
met Mw. Bongers, bereikte ze
een score van 69,50%, hetgeen
toen in de totale wereld-uitslag
goed was voor een knappe 78e
plaats. Wil men aansprakenkunnen maken op de echte top-
plaatsen in dit werelds bridge-
gebeuren, moet men zo rond de
80% scoren.

Het Curacaos record dateert
van 10augustus 1984. Op diedag
behaalde Lorenzo Moenir Alam
samenmetpartnerSiemvan den
Ende een score van 76,56%.

Deuitslag van dit doorde heer
Bongers op kundige wijze gelei-
de toernooi is als volgt:

Groep Noord-Zuid:
1 . Mw.Bongers -Hr. Baerecke:

60,88%; 2. Hn. Jilesen-De Vries:
59,79%; 3. Mw. De Vries - Hr.
Van Opstal: 52,67%; 4. Ds. Van
Vliet - Boer: 52,38%; 5. Hn.
Kleerekoper -Rijnbeek: 51,28.

GroepOost-West:
1. Echtpaar Van den Ende:

62,75%; 2. Ds. Winkel - De Jong:
56,38%; 3. Ds. Schouten - Shees-
er: 56,29%; 4. Echtpaar Van Bo-
chove: 54,63%; 5. Ds. Van
Silfhout - Van Loon: 54,21%; 7.
Echtpaar Moorrees: 51,46%; 8.
Hn. Brok - Terberg: 50,88%; 9.
Ds. Bustraan - Engelman:
50,83%; 10. Hn. Pais - Manor:
50,79%.

Opleiding tot
pingpong-trainer

WILLEMSTAD —De Cura-
caose tafeltennisbond heeft
tijdelijkeentraineruitNeder-
land aangetrokken.

De heer Dusan Tigerman zal
donderdagavond 9 juni vanaf
20.30 uur in de Recreatiezaal
Irene Moreno, waar alle tafel-
tennis- activiteiten plaatsvin-
den, eencursusgeven dieopleidt
voor tafeltennis-trainer.

Erhebbenzich twintig deelne-
mers hiervoor aangemeld. Zij
zullen gedurende twee weken,
vier uur per lesavond, zowel the-
oretisch als practisch de fijne
kneepjes van deze sport worden
aangeleerd.

Schaakcursus
te TeraKorá

WILLEMSTAD — Vanaf za-
terdag 11 juni wordt er te Tera
Cora een schaakcursus georga-
niseerd voor aspirant-schakers
van 7 tot 15 jaar.

Deze cursus wordt gegeven
door de bekende schaak-
leermeester Omalio Meriën. De
cursus duurt dertien weken en
wordt elke zaterdagmorgen van
09.30tot 11.00uurin hetKolegio
AnnieKoenraad gehouden.

Belangstellenden kunnen
zich aanmelden op genoemde
school ofbellen naar 648706 (na
18.00uur).De cursus is een initi-
atiefvan het buurtcentrum Tera
Kora.

Titelstrijd schaken Janwé

Capella blijft leiden
na winst op Wolf

WILLEMSTAD — Het
schaakkampioenschap van
schaakvereniging Janwé
werd afgelopen zaterdag
voortgezet met drie interes-
sante partyen.

In de eerste partij maakte
Pelgrim door agressiefte spelen
korte metten met Scherptong.
Richardson boekte een fraaie
overwinning op Moesker. De
winnaar wist een achterstand
van twee pionnen ongedaan te
maken.

De laatste partij ging tussen
leiderCapella enWolf. Wolfver-
dedigde zich met het Frans,
maar daar wist Capella raad
mee. Hijveroverde in deopening
reeds een pion. Een foutje in het
eindspel van Wolf leverde hem
het volle punt op en zijn zevende
overwinning in acht gespeelde
partijen.

Komende zaterdag moet Ca-
pella, met de witte stukken, de
strijd aanbinden met zijnnaaste

belager op de ranglijst, Ri-
chardson.

De stand isnu (tussen haakjes
het aantal gespeeldepartijen):
1.R. Capella 7,5 (8)
2. W.Richardson 5,5 (8)
3. P. Pelgrim 5,5 (9)
4. R. Wolf 5 (8)
5. S. Moesker 4 (8)
6. R. Moron 2 (7)
7.R. Scherptong 1,5(8)
8.R. Suriel 0 (6)

HET BRITSE telecommunica-
tie- concern Cable and Wireless
gaat een belang in zijn dochter-
onderneming Hong Kong Tele-
communications verkopen aan
China. Het betreft tien miljoen
aandelen, dievoor ongeveer vijf
miljoen pond sterling aan Gu-
angdong Posts and Telecommu-
nications Bureau worden over-
gedaan. De transactie, die eind
juni wordt ondertekend, loopt
vooruit op de overdracht van de
Britse kroonkolonie aan China
in 1997.

Knock-out voetbal
te Porta Blancu

WILLEMSTAD — Het
knock-out voetbaltoernooi
van Indepediente op het ter-
rein van Porta Blancu, dat
een tyd terug geen doorgang
kon vinden,wordtnu op 12en
26 junigespeeld.

De zestien deelnemende vere-
nigingen zijn verdeeld in twee
poules. Inpoule Akomen uit:Re-
al Oost, Leonidas, 8.M.C., Print
Express, Ritz, Montagne Boys,
The Champs en Miss Connie.

In groepB spelen: Indepedien-
te, SUBT-veteranen, Victory
Boys-veteranen, De Maayer, De
Koning-veteranen, Antillean
Soap Co., SchildersbedrijfAnge-
la en Scherpenheuvel-
veteranen.

Het toernooi, waarin de wed-
strijden tweemaal 25 minuten
duren, start op beide dagen om
10.00uur. Het wordt gespeeld in
de vorm van een knock out-
systeem.Dit betekent datbij ge-
lijke stand aan het eind van het
duel er strafschoppen moeten
worden genomen. De nummers
eenen tweeinelkepoule ontvan-
gen een prachtigebeker.

De finale van groep A is rond
deklok van half drie op 26 juni
Omkwart voor vierhoopt mendeandere poule-finale te kunnen
laten aanvangen.

[fW
IH kimga
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Levering water
en NAC-affaire
Weer kritiek
MAN op BC

WILLEMSTAD — Harold
Anastatia, onder-voorzitter van
de politieke partij MAN heeft in
een radio- programma wederom
felle kritiek geuit ten aanzien
van het beleid van het Be-
stuurscollege. Hij sprak overeen
"lukraak" beleid en zei, dat "in-
triganten van partijen in de
regering oneerlijk handelen en
een groot gebrek aan respect
voor het yolk tonen".

Anastatia ging uitgebreid in
op het 'contract' tussen de over-
heid en Curasol N.V., welke
maatschappij een golfcourse wil
aanleggen bij Blauwbaai in het
kader van een groot toeristisch
ontwikkelings-project. Zoals be-
kend, zou hetBC deN.V. hebben
toegezegd, dat 1200kubieke me-
ter gezuiverdafvalwaterperdag
tegen een zeer schappelijke prijs
geleverd zou worden. De opposi-
tie- partij MAN is tegen deze
overeenkomst, omdat het water
reeds een andere bestemming
zou hebben.

Het MAN-raadslid gingookin
op de nasleep van de 'tanki- gate
affaire', waar hetgaat om terug-
betalingvan vier miljoen gulden
door de firma NAC aan het ei-
landgebied. Volgens hem is het
yolk voorgelogen. Anastatia
noemt dateen "lage daad".

Pinedoe nieuwe
directeur ACU

WILLEMSTAD— Vanaf 1
juni 1988treedtLouis A. Pine-
doe M.A. op als de nieuwe di-
recteur van de Ambtenaren
Credit Union (ACU). Als di-
recteurzal Pinedoede5200 le-
den tellende coöperatie met
een aandelen- kapitaal van
ruim 16 miljoen gulden lei-
den. Omdat de ACU sinds
haar oprichting in 1962 sterk
gegroeid is en debehuizing in

et pand aan deScharlooweg
55 ergkrap is geworden, zyn
nuplannen indemaak omeen
modern kantoorpand te bou-
wenaan dePaterEuwensweg
naast hetSVB- gebouw.

Op het kantoor van ACU wer-
ken momenteel 27medewerkers
die zich inzetten voor een opti-
male diensverlening aan de le-
den. Alle werknemersvan zowel
de eilands- als landsoverheid
kunnen lid worden van de ACU.
Van de ledenheeft 70 procent le-
ningen tot een bedrag van ruim
18 miljoen gulden opgenomen.
Zowel het ledenaantal alshetge-
spaardekapitaal groeit jaarlijks
met ongeveer 10 procent aan.
Volgens deACUbiedt deze coöp-
eratie haar leden het goed-
koopste krediet tegen de laagste
rente en afsluitingskosten op
Curacao aan.

Alle spaarsaldi en leningen-
saldi van de leden worden gratis
verzekerd bij deFundashon Ase-
guros ACU. De rente- vergoe-
ding op de directbeschikbare de-
posito rekening is in vergelij-
king met andere instellingenhet
hoogst, namelijk 5,5 procent en
wordt maandelijks bijgeschre-
ven. Binnenkort zal de ACU ook
spaarcertificaten onder haar le-
den uitgevenom tegemoet te ko-
menaan dewens van deledenom
op wat langere termijn te kun-
nen sparen tegen een hogere
rente.

VERSPREID
Deze zichtcheques zullen bij

meerdere kantoren ingewisseld
kunnen worden, zo zei Silvano.
Ook wordt nagegaan of deze
zichtcheques verspreid over een
aantal dagen ingewisseldkun-

nen worden, zodat lange
wachttijden voorkomen worden.
Silvano verklaarde dat momen-
teel besprekingen gaande zijn
met de Eilandsontvanger en de
Dienst van Sociale Zaken om
overeenstemming hierover te
krijgen. Later zal bij één
hulpkantoor met een beperkte
groep mensen een proef worden
genomen met dit nieuwe sys-
teem. Tevens zei hij dat met de
directeur van de Posterijen van
de Nederlandse Antillen, R.H.
Galmeijer, besprekingen gaan-
de waren of, net zoals in Neder-
land, de loketten van het
postkantoor eveneens voor giro-
transacties gebruikt zouden
kunnen worden.

Het hoofd van de Girodienst
zei desgevraagd dat de uitke-
rings- gerechtigde geen reke-
ninghouder van de Girodienst
hoefde tezijn. "De Sociale Verze-
keringsbank is wel reke-
ninghouder en deze instelling
geeft de zichtcheques uit", ver-
klaarde Silvano, diehieraan toe-
voegde dateen voorwaarde voor
het slagen van dit systeem een
goed adressen- bestand is.

"De invoering van ditnieuwe
systeem vereist nog heeFwat
voorbereiding. Eerst moeten de
Sociale Verzekeringsbank en
hetDepartement van Sociale Za-
ken nog vele administratieve
handelingen verrichten en moet
er nauw overlegworden gevoerd
met de Eilandsontvanger en de
betrokken diensten. Daarnaast
moet er een goede voorlichtings-
campagne komen die de bevol-
king van dekomende verande-
ringen opdehoogte brengt". Een
streefdatum kon Silvano nog
niet noemen, maar de directeur
hoopte dat de invoering van
zichtcheques tegen het eind van
ditjaargerealiseerdzal zijn.

Silvano verklaarde desge-
vraagd datdebanken positiefge-
reageerd hebben op de plannen
van de Girodienst. "Momenteel

zijn metde Verenigingvan Ban-
kiers besprekingen gaande over
het totstandbrengen van incas-
sogiro. Ons oogmerk daarbij iste
komen tot een standaardformu-
lier voor de maandelijkse reke-
ningen vanKodela en Setel.Als
voorbeeld nemen wij de in Ne-
derland bekende acceptgiro-
kaart, een uniforme betaal-
kaart, waarmeezowel bij deGiro
als bij de banken betaald kan
worden. Een dergelijkeacceptgi-
rokaart willen wij in gewijzigde
vorm ook op Curagao invoeren.
De banken hebben zich bereid
verklaard hieraan mee te wer-
ken", aldus Silvano. De direc-
teur voegde hieraan toe dathij
verwacht dat naarmate de Giro-
dienst meer produkten op de
markt brengt, het aantal reke-
ninghouders eveneens zal stij-
gen. "Maandelijks constateer ik
dat het aantal actieve reke-
ninghouders steeds meer toe-
neemt".

Deplannen omzich op het ter-
reinvan debanken tegaanbege-
ven, nemen eveneens vastere
vormaan. Silvano: "Eerst willen
we het girobetaal- verkeer op
gangbrengen, daarnazullen we
onzeactiviteiten naar de
bankwereld'uitbreiden. Ook al
hebben wij nunoggeenexpertise
op bankgebied, met medewer-
king van dePostbankuit Neder-
land wordt de Girodienst lang-
zaam maar zekereen bank". Hij
verklaarde desgevraagd dat ook
het huidige Bestuurscollege
hierbij alle medewerking ver-
leent. "Hoewel het vorige Be-
stuurscollege de reorganisatie-
plannen van de Girodienst heeft
goedgekeurd, is van tegenwer-
king door het huidige Be-
stuurscollege geen sprake. Met
de wisseling yan het bestuur
hebben we wel meer stagnatie
gekregen dan we van tevoren
gepland hadden, maar we gaan
op dezelfde wijze verder. Onze
plannen gaangewoon door". Tot
zover Silvano.

Enfasis Radial
WILLEMSTAD-Inhetradi-

oprogramma Enfasis Radial zal
dezeweekaandachtbesteed wor-
den aan de ouder- commissies.
Als gastspreker zal Dennis Ra-
fael hetwoordvoeren. Hetprog-
ramma is opdevolgende tijdente
beluisteren: woensdag 8 juniom
half twaalf 's morgens opRadio
Hoyer I, donderdag 9 juniom elf
uur 's morgens opRadio Caribe,
vrijdag 10 juni om half acht 's
avonds opRadio Kórsou FM en
zaterdag 11 juniom halftwee 's
middags opRadio Curom Z- 86.

CARACAS — Groot Brit-
tannie is niet van plan zijn
garnizoen op de Malvinas- ei-
landentevergroten. Zoverze-
kerde onder- minister Tim
Eggard tijdens zijn verblijfin
Caracas.

Het tegendeel is het geval, al-
dus Eggard, derecente militaire
oefeningen warenontworpen om
zeker te zijn dat met de huidige
omvang verder gewerkt kan
worden

Ter voorkoming wachtrijen hulpkantoren
Girodienst gaat eind dit
jaarzichtcheques invoeren
WILLEMSTAD — De Giro-

dienst Curacao gaat opkorte
termijn zichtcheques uitge-
ven, waarmee degenen die
een SVB-pensioen krijgen
alsmede onderstand- trek-
kers hun uitkering bij de
hulpkantoren kunnen opha-
len. Tevens wordt de moge-
lijkheid onderzocht of tran-
sactiesvan deGirodienst ook
op het postkantoor kunnen
plaatsvinden. Tenslotte wil
de Girodienst in samenwer-
king metdebankenkomen tot
de totstandkoming van een
standaard- formulier ten be-
hoevevan deincassogiro. Dit
heeft het hoofd van de Giro-
dienst, H.J. Silvano, van-
ochtendmeegedeeld.

Silvano verklaarde datnaar
aanleiding van de veelvuldige
klachten over langdurige
wachttijden bij de hulpkantoren
de Girodienstbinnen afzienbare
tijd wil overgaan tot de uitgifte
van zichtcheques. Silvano: "De
Sociale Verzekerings bank be-
taalt maandelijks een aanzien-
lijk bedrag aan pensioenen uit
die de gerechtigden maandelijks
moeten ophalen. Ook de trek-
kers' van~oftöefl-tand moetért'óm
de veertien dagen naar de
hulpkantoren om hun uitkering
op te halen. Op de dag van uit-
betalinggeeft ditaltijd een onaf-
zienbare rij mensen te zien, die
vaak urenlang in de zon op hun
beurt moetenwachten. Op grond
van de vele klachten hierover
hebbenwijbesloten ditprobleem
opte lossen door opkorte termijn
zichtcheques of zichtwissels op
naam naar onderstand-trekkers
en degenendie een SVB- pensi-
oen krijgen, te sturen".

WENEN — Tsjechoslowaakse
toriteitenhebbeneen nieuwe heft
aanval gedaan op de beweging'
dissidenten.Menverwacht dater(
heksenjachtgaat volgen. De dool
staat gecontroleerde media hebb
de laatsteweken de campagne op!
voerd tegen de dissidenten, die si
geduidwerdenalsexponenten vanl
contra-revolutie.

Hogere winst
van Nationale
Nederlanden

WILLEMSTAD— Over het
eerste kwartaal van 1988
heeftNationale-Nederlanden
een geconsolideerde netto-
winstbehaaldvan ’. 127,8mil-
joen,datis9,2% meer danover
de eerste drie maanden van
1987.

Degeconsolideerde omzetover
deze periode nam met ruim ze-
ven procent toe van ’.4.773 mil-
joentot ’.5.118 miljoen. De cij-
fers werden in mindere mate dan
in voorgaande verslagperioden
gedrukt door bewegingen van
valutakoersen, in het bijzonder
doordat vergeleken met 31
maart 1987 tegenover de daling
van de dollar een stijging stond
van hetpond sterling.

De verwachting voor geheel
1988blijft, dat de winstper aan-
deeltenminste gelijk zalzijn aan
die over 1987. Gezien de uit
hoofde van keuzedividenden en
uitoefening van nog lopende
warrants voorziene vergroting
van het kapitaal, betekent dit
een stijging van de nettowinst
met tenminste zevenprocent.

Het eigen vermogen, dat in
1987 was gedaald van ’.7.280
miljoen naar ’.6.193 miljoen,
wasop31 maart 1988weergeste-
gen tot ’.6.967 miljoen. Het ei-
gen vermogen per aandeel nam
toevan ’.52,58 tot’.59,44 (beide
bedragen gecorrigeerd voor ka-
pitaalvergroting) .

Tot zover deRaad van Be-
stuur.

TV-programma
Volksgezondheid
WILLEMSTAD — In het ka-

der van de zesde lustrum- vie-
ring van het departement van
Volksgezondheid wordter vana-
vond 8 juni op TeleCuracao om
tien over tien een programma
uitgezonden waarin geestelijk
gehandicapten uitleggeven over
hun werk.

Dit programma is de voor-
laatste in de reeks. De laatste
uitzending vindtplaats op 15 ju-
ni. Gedurende het programma
zullen ook vragen beantwoord
worden die betrekking hebben
op het vorige televisie program-
ma van het departement van
Volksgezondheid.

Verzamelaarsbeurs
WILLEMSTAD — Op zater-

dag 11 juni wordt er in het ge-
bouw van deTamarijnteMahaai
van half drietot halfzes 's mid-
dags een 'verzamelaars beurs'
gehouden. Op dezebeurs zal een
groot aantal verzamelaars hun
collectie tentoon stellen en te-
vens voorlichtinggeven aan een
ieder die wil beginnen met een
verzamel hobby. Tevens bestaat
de gelegeheid voor het kopen of
ruilen vanspullen.

Het ligt in debedoeling om de-
ze beurs voor verzamelaars van
Eostzegels, munten, oude

oekblikken, schelpen, kle-
derdracht- poppen, stripboeken
enz., ieder jaar te houden, aldus
de organisatorKarel van Aster.
De beurs is gratis toegankelijk
voor allebelangstellenden.

NAIROBO —Westerse landen als
de VS, Engeland, Frankrijk overwe-
gen hun staatsburgers te evacueren
uit het noorden van Somalië in ver-
band met hevige gevechten tussen
het leger en derebellen van het pro-
Etiopische SNM.

SEOUL—Erkomt geengroteam-
nestie voor politieke gevangenen in
Zuidkorea. Justitie-minister Chung
achtte detijddaartoe nogniet aange-
broken. Amnestie is een der be-
langrijkste eisen van de Zuidkore-
aanse oppositie.

Minister-president Maria Li-
beria-Peters gafdoormiddel van
voorbeelden en door middel van
een historische uiteenzetting aan
dat juist door industrialisatie en
moderneontwikkelingen, nietal-
leen een instellingals 'Kwédapa
Famia', doch ook instellingenzo-
als wijkverpleging en open be-
jaardenwerk onmisbaar zijn ge-
worden.

Foto vlnr: Kook, Liberia- Pe-
ters, Wilsoe, het bestuurslid van
destichtingFerdinand Willemse
RA. en MarieneRosa.

'Mindmapping'
WILLEMSTAD—DeNethei

lands Antilles Jaycees organ
seert samenmetdeKLM op29«
30 juni in Zeelandia Businei
Center een ééndags- cursus get
teld 'Mindmapping', een nieufl
manieromnotities te maken. E
cursus wordt gegevenvanaf9.(1
uur 's morgens tot 17.00 uur
middags en is gericht op le
dinggevende personen op vel
schillende niveaux in maa
schappijen en organisaties. H<
inschrijfgeld bedraagt 300 gu
denper persoon.

De cursus gaat van h<
standpunt uitdatonze hersene
slechts marginaalgebruikt wo
den. Tijdens decursus wordt e<
nieuwe en efficiënte manier vi
hetmaken van notities geleer
waarbij demanierom notities I
makenvereenvoudigd wordt,z
dat de informatielangeronthoi
den wordt. De cursus heeft ti
doel de kermis over en het g
bruik van de geestelijke verm
gens te vergroten en te stimul
ren. Björn Ringom uit Noorw
gen, schrijver van deboeken 'P
sitive Thinking' en 'Creatn
Mind-maps' is eveneens opc
cursus aanwezig. De autei
heeft veel ervaring mci begri]
penals systeemanalyse, mark
ting verkoop en leiderscha]
Nadere inlichtingen kunne
verkregen wordenbij devoormi
lige voorzitter van de Nethe
lands Antilles Jaycees, Manni
Dindial, en chairman Ramii
Schotborgh, telefoon 7887
(kantoor) of 85718 (thuis
postbus 3534.
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Onderricht van Engelse taal

Receptie vanKwido Pa Famia

DEPARTEMENT VAN HANDEL, INDUSTRIE
EN WERKGELEGENHEID

Maximumprijzen eilandgebiedCURACAO, ingaande: 8 juni 1988;

DouwêE
Egberts Roasted verpakking kleinhandel consument

Aromarood 24/250 gr fl. 86,38 fl. 3,99
Select Zilver 24/250 gr fl. 88,22 fl. 4,08 + 0,01 t
Rosta 24/250 gr fl. 76,24 fl. 3,53
Excellent goud 12/250 gr fl. 49,31 fl. 4,52 +0,04 >Piazza Expresso 12/250 gr fl. 49.31 fl. 4,54 + 0,02 i
MoccaRoyal 12/250 gr fl. 46,29 fl. 4,28 + 0.01
Decafe 12/250 gr fl. 46,33 fl. 4,29 +0,02
Moccona Instant
Rood 12/50 gr fl. 31,80 fl. 2,94
Rood 6/200 gr fl. 5Z82 fl. 9,77 - 0.03 I
Goud 12/50 gr fl. 36.85 fl. 3,41 -f 0.07
Goud 6/200 gr fl. 65,52 fl. 11,97 +0.11 ;
Deca,e 12/50 gr fl. 35,53 fl. 3.29 I
THEE l
PICKWICK
Ceylon 24/20x4 gr fl. 41,25 fl. 1,91 + 0,01

40/100x2 gr f1.253,38 fl. 7.03 —0.05
ChinaBlossom 12/20x2 gr fl. 25,60 fl. 1,44 —0,03
Theeforone 24/20x1,5gr fl. 25,71 fl. 1,19 —0,02
Ceylon 24/20x2 gr fl. 30,24 fl. 1,39 — 0.01
MARGARINE 'Bebo »

24/900 gr fl. 93,83 fl. 4,27 + 0,31
B/2250 gr fl. 75,78 fl. 10.35 + 0,85
4/5 kg (10 lbs) fl. 79,87 fl. 21,61 . 1.16

MELKPOEDER
Friesche Vlag

24/454 gr fl. 70,35 fl. 3.16 — 0.05
12/1134 gr fl. 80,31 fl. 7.23 -0.09
6/2268 gr fl. 75.72 fl. 13,63 -0.17

MELKPOEDER
Coast

24/400 gr fl. 60,-- fl. 2,66 —0,11
MAISMEEL
Pan
wit 20/1 kg fl. 8.01; fl. 0,44 —0,40
SUIKER
Country cane
wi< 12/5 lbs fl. 29,89 fl. 2,69 — 0,09
MELKINBUK
Cowbrand

96/170 gr fl. 41.48 fl. 0.47 +0,05
C^gt 48/410 gr fl. 41,48 fl. 0,95 +0.10
Gecondenseerde ge-
suikerde «/397 gr fl. 42.56 fl. 0,97 - 0,20

120/78 gr fl. 32.35 fl. 0.29 —0.10
GEZOUTENVLEES
Alle merken
Singles 35 lbs. fl. 130,67 fl. 5,06 +0.22
GEZOUTEN VIS
Gaviota 60/450 gr fl. 269.08 fl. 4.58 — 0,28

De eerstvolgende publikatie geschiedt op: 13 juni1988.
Prijsaanpassingen dienen uiterlijk op: 8 juni 1988voor 12.00uur 'smiddags aange-
vraagd te worden.
Voor informatie betreffende hoogst toelaatbare prijzen, gelieve telf. 613297 op te
bellen.

De Ministervan Handel, Industrie en
Werkgelegenheid.

WILLEMSTAD - Onlangs
heeft minister-president Maria
Liberia- Peters een delegatievan
hetVaticaanontvangen. Deze de-
legatie verbleef op Curagao ter
bijwoning van dezevende confe-rentie van deCRESALC(Centro
Regional para la Educación Su-
perioren AmericaLatinayel Ca-
ribe).

Deconferentie van hetregiona-
le comité van de UNESCO had
als onderwerp: erkenning van
opleidingen en diploma's van het
hoger onderwijs in Latijns-

indrukken van Curagao hebben
overgehouden, enzei te hopen dat
derelaties in de toekomst verste-
vigd zullen worden.

Foto vlnrEric van derHoeven,
mgrGeorgeKocherry (firstsecre-
tary ofthe ApostolicNunctiature
Trinidad),mgr WillemEllis, mi-
nister-president MariaLiberia-
Peters, mgr Ernesto Gallina
(Nuncio Apostólico, tevens dele-
gatieleider), minister Ellis
Woodley, mgrFransescoMarchi-
sano(sub secretariodelaCongre-
gación para la Educación Cató-
lica).

AmerikaenhetCaribisch gebied,
eenprobleem waarmeeook deNe-
derlandse Antillen te kampen
hebben.

Tijdenshetgesprekheeftde de-
legatie haar bewondering uitge-
sproken voorhetorganisatie- ver-
■mogenenvoorhetonderwijs- sys-
teem zoalsze die hier op Curagao
aantroffen. In het bijzonder wa-
ren de ledenonder de indruk van
de uitleg diezij hebben gekregen
omtrent het onderwijs.

De minister- president ver-
klaarde verheugd tezijn te verne-
men, dat de ledenzulke positieve

WILLEMSTAD-Zaterdag 4
juniwerd er door Curacao TE-
SOL een conferentie georgani-
seerdvoor onderwijs van deEn-

felse taal. Tijdens de bijeen-
omst installeerde gedeputeerde

van Onderwijs, Dito Mendes de
Gouveia, het nieuw bestuur van
TESOL. Op defoto vlnr C. Pie-
ters, E.Aniceto, M.Elhage, gede-
puteerde Mendes en drsJ.Bloem.

WILLEMSTAD - Zaterdag
werd het tweede lustrum van de
stichting het Wit GeleKruis voor
gezinsverzorging, 'Kwido pa Fa-
mia', met een officiële receptie in
de openpatio van hetgebouw van
het Wit GeleKruis te Sta Maria
gevierd.

Om half acht opende de voor-
zittervan het stichtings-bestuur,
AngelKook, de viering met een
toespraak waarin hij een over-
zichtgafvan degezinsverzorging
gedurende deafgelopen tien ja-
ren en sprak hij over de toe-
komstplannen.

Hethoofd van deGeneeskundi-
ge Gezondheidsdienst, dr Mac
Kibbelaar, benadrukte vervol-
gens door middel van recente
voorbeelden, de belangrijke
plaats die 'KwidapaFamia' in de
gemeenschap inneemt. Ook
waarnemend gezaghebber, drs
Elmer Wilsoe, wees op de nood-
zaak van een instelling als 'Kwi-
da paFamia' vooral gezien het
feit, dat volgens hem de ge-
meenschap sociaal-arm is ge-
worden.

Delegatie Vaticaan bij Maria
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AGENDABONAIRE

JANDW_ER:B22_'^CENTRALE: 8845"SP-TAAL.B9OO
[NDFILL te Lagoen:maandagt/mvrijdag
P 07.00-16.00 uur; zaterdag 08.00-12.00
p! zondag gesloten.

INBARE BIBLIOTHEEKJeningstyden voor hetpubliek)
en donderdag van 14.00-18.00

'"dinsdag en vrijdag van 08.00-12.00/I jJO-17.00uur; zaterdag van 10.00-12.00
I taungstqdenvoor lezers)
*n*_gvan 14.00-19.00uur.

JpTSLUITING: maandagt/m vrijdag■ J9etekende stukken 15.45 uur; gewone
"ten 16.30uur.

"VICE CLUBS
Ws: donderdagavond 19.30uur - Hotel
aire.
«: informatie E. Felipa, tel.: 8546/8238.
tod Table: elke tweede maandag -"centrum TerraCorra.ty woensdag 12.00uur-HotelBonaire.

JUURSKANTOOR EN BEVOLKING:
w-12.00/14.00-15.30 uur loketten geo-

NkbiBLIOTHEEK: voor bezichtiging
r*n gelievecontactopte nemen met de
F Rudy Bedacht, NoordNikiboko 194.

■'TIECLUB (Weg naar Willemstoren):
*nüopvrijdagvan 20.00-24.00 uur; za-
.van 12.00-24.00uur.

rEEKUUR (gezaghebber): elke donder-Jvan 09.00-11.00 uur op het Be-
rskantoor, Kralendijk; laatste donder-en de maand van 10.00-12.00 uur te

' jK-ISHI (tel.: 8198): verzameling Bo-*aanse schelpen en koraal; open van
I"lag t/m vrijdag van 10.00-12.30uur -P NikibokoZuid3.
y'■ openingstijden slachthuis maan-
Wmwoensdagvan 07.00-12.00/13.00--iPp uur en donderdag en vrijdag van#0-11.00/11.30-14.30 uur.

JfÖASHON MATERIALPA SKOL: 15.00
[tentoonstelling lesmateriaal en
Tjshop voor de leerkrachten - overdekte

fIPfESTANTSE KERK: 20.00 uur 'Enku-
jf'in dekerk te Kralendijk.

■oJJ-rnarduskerkKralendijk:
tPiks 18.45 uur; zondag 08.30 en 19.00

JptootokerkAntriol:"piks 19.30 uur; zondag 09.00 en 18.00

e^vicuskerkRincon:
jPiite,ookzondag, 19.30uur.

ÏCHTENBEZORGING doorgeven
taevr. A. Wong- Loi- Sing,Kaya

'flpue4.

ragen Poulinaver reis Smits
iLLEMSTAD — Het MAN-

Nüid irE. Poulina heeft de
r^ng gevraagd of minister
£ Handel, Industrie en
.«gelegenheid mr Chucho

'* een verslag kan uitbren-
*an hetparlement over zijn
%ar Nederland, vóórdat de
**' Antilliaanse delegatie
*öenHaag gaatomte onder-zien over de extra begro-
* steun.
J*ls bekend, maakt Smits
*bby- reis' naar Den Haag.
*mid Poulina wilwetenwel-*Bultaten de minister daar
*ktheeft.
lllina heeft de regering
*gevraagd welkfinancieel-'°misch beleid ditkabinet
*aat. Ookwilhij wetenwel-edelen deregering wil toe-

om het beleid uit te voe-
■? hij heeft gevraagd welke
'"feiten hetkabinet stelt.

IN SAMENWERKING MET CURASAO
Workshop leerplan-ontwikkeling geopend
Gedeputeerde Cecilia: motivatie
noodzakelijk bij onderwijs

KRALENDIJK—Maandag
opende gedeputeerde van
Onderwijs deworkshop voor
leerkrachten en de daarbij
behorende tentoonstelling
van leermiddelen. Speciaal
heette gedeputeerde Cecilia
zijn vroegere collega's wel-
kom aangezien er voor de
leekrachten dekomende da-
gen een vol en zwaar prog-
ramma georganiseerdis. Hun
aanwezigheid aldus gedepu-
teerde Carmo Cecilia bewyst
de juiste motivatie van dege-
nen die in het onderwijs van
Bonaire werken.

Dit, aldus gedeputeerde Ceci-
lia, is het BC niet ontgaan en
wordt ook gewaardeerd. Het BC
rekent daarom ook op een voort-
zettingvan dezemotivatiewaar-
door er meer gewerkt kan wor-
denaan het onderwijs.

SAMENWERKING
Gedeputeerde Cecilia atten-

deerde op de eerder overeenge-
komen samenwerkingtussen de
Bestuurscolleges van Curasao
en Bonaire, die samen met de
schoolbesturen een stichting
hebben opgericht die zich inzet
voor de ontwikkeling van leer-

materialen en de verspreiding
daarvan. In ditkader aldus de
onderwijs- gedeputeerde moeten
ook de twee informatie- dagen
worden gezien die gegeven wor-
den over de leerplan- ontwikke-
ling, over hetschrijfonderwijsen
over het ontwikkelen van het
lesmateriaal. In het streven om
deonderwijs- situatieteverbete-
ren noemde Cecilia het juiste
leer- en lesmateriaal van nood-
zakelijk belang om deleerlingen
te motiveren en henopen te stel-
len voor het onderwijs dat gege-
ven wordt.

ZELFWERKZAAMHEID
Omdittestimuleren,aldus ge-

deputeerde Cecilia dient de
leerkrachtzelf geinteresseerd te
zijn in het vervaardigen van les-
materiaal. Afgezien daarvan
echter zal de creativiteit van de-
genen diehetkind moetenleiden
de boventoon moeten voeren.
Daarom zal de leerkracht zelf
zijnmateriaal moeten ontwikke-
len wathem zalkunnen bijstaan
in zijn lesgeven. De enige
doelstelling diedaarvoorgeldt is
deontwikkelingvan hetkind, al-
dus gedeputeerde Cecilia. Deze
opgave acht Cecilia voor de
meeste leerkrachten niet al te

eenvoudig (het is een onderdeel
van deopleiding L.O. Handenar-beid die slechts drie
leerkrachten op Bonaire bezit-
ten —red.) maarsamenwerking
en het uitwisselen van ideeën zal
tot een zekere productiviteit
kunnen bijdragen.

Tijdens de workshop zal bo-
vendien getoond worden wat er
mogelijk is. Overgaande op depsychologische toer attendeerdegedeputeerde Carmo Cecilia in
zijn openings- woorden op het
feit dat alle leerkrachten weten
dat hoe meer zintuigen betrok-
ken zijnbij het aanleren van be-
paalde functies des te beter het
procesverloopt. Hij bedoeltdaar-
mee, dat motoriek samen moet
gaanmet de auditieveen visuele
aspecten die een betere adapta-
tie geven van het te leren onder-
werp. Cecilia gelooft dan ook dathet juistdekleuter- scholen zijn
die daarvan hetbeste voorbeeld
geven (vooral deItaliaanse peda-goge Montessori attendeerdedaarop—red.). Aanhet eind van
zijn toespraak wenste gedepu-
teerde Cecilia zijn vroegere col-lega's een vruchtbare workshop
toe in hetbelang van het Bonai-
reaanse onderwijs.

Positie Gorbatsjov versterkt
door ontmoeting met Reagan

MOSKOU — Hoewel Sov-
jet-leider Michail Gorbatsjov
meer had verwacht van zijn
besprekingen met president
Reagan, is er geen sprake
van, dat depositie van depar-
tijleider isverzwakt na detop
van Moskou.Dat is demening
van Lev Ljoebimov, hoofd
van de afdelingNoordameri-
kaanse studies van het Mos-
kouse instituut voor buiten-
landse betrekkingen en we-
reldeconomie.

De Sovjet- deskundige neemt
in een telefoongesprek met het
ANP stelling tegen speculaties,
dathet gebrek aan belangrijke
concrete resultaten een te-
genslag betekent voor Gor-
batsjov en zijnbinnenlandse po-
litiek.

Ljoebimov: "De overweldigen-
de meerderheid van de Sovjet-
bevolking is eensgezind in haar
oordeel, datdetop inMoskoueen
groot succes is geworden. Deze
positieve indruk isgebaseerd op
de atmosfeer waarin het topge-
öprekplaatsvond. Dekomst naar
Moskou van veel mensen uit de
Verenigde Staten, West-Europa
en vele andere landenbetekende
eengrotesteun voor depogingen
van deSovjetunie een nieuwere-
latie opte bouwen met deVS en
hetWesten. Ikdenk, dathet suc-
ces van de Moskouse top in het
voordeel zal werken van Gor-
batsjov en zijnpolitiek van her-
vormingen (perestrojka). Na-
tuurlijk had Gorbatsjov meer
vooruitgang willen boeken in de
richting van een START-
akkoord over halvering van het
aantal strategische kernwa-
pens. Maar tegelijkertijd besef-
fen wij dathet niet eenvoudig is
om een dergelijkeovereenkomst
te bereiken, gezien de ingewik-
keldheid van de problemen

waarmee de onderhandelaars
kampen".

Ondanks de meningsverschil-
len en de irritatie bij de Sovjet-
leiding over Reagans gehamer
op de mensenrechten bleef de
sfeer over het algemeen harte-
lijk. Dat wordt gezien als een te-
ken, dat derelatie tussen Was-
hington en Moskou een zekere
volwassenheid heeftbereikt.

Ljoebimov: "Wijzynopdegoe-
de weg met de Sovjet- Ameri-
kaanse betrekkingen. Ik zie
geen krachten die ditproces nu
zoudenkunnen stoppen. Mijn vi-
sie opdetoekomst isabsoluut op-
timistisch. Of de nieuwe presi-
dent van de VS nu eenRepubli-
kein zal zijn of een Democraat,
wij zijn gebonden aanhet schep-
penvan een nieuweverhouding.
Ik zie op ditmoment geen grote
verschillen tussen partijprog-
ramma's van de Democraten en
de Republikeinen. Misschien is
komend jaar de volgende presi-
dent iets gevoeliger voor dekri-
tiek van derechtervleugel in de
Amerikaanse samenleving, om-
dat iedere president zich in het
begin altijd voorzichtig opstelt.
Maar niettemin op denduurzul-
len de positieve ontwikkelingen
worden voortgezet. Wy kunnen
niet anders".

ENTHOUSIASME KENMERKT PERSONEEL
Probleem achterblijven koffers vaak niet schuldALM

ALM-kantoor New York op
bres toerisme Antillen

KRALENDIJK — In het penthouse van het bekende
Loews Summithotel aan deLexington Avenue in New
York ontving de nationale luchtvaart- maatschappij
ALM de Bonaireaanse pers- vertegenwoordigers en de
gedeputeerdeenhet hoofdvanhetBonaireaanseToeris-
tenbureaurespectievelijkRamoncito BooienRudi Ellis.
Gastheer was deALM-directeurvoorOost-Amerika Jo-
sé Diaz.

Met hem was trouwens alken-
nis gemaakt in de ochtendurenin zijnkantoor 25 Westsidein de
39th Street. Hij is daar de buur-
man van de vertegenwoordiger
van Bonaire Beach Hotel Inter-
national Travel Association
(ITA) die ook Carib Inn verte-
genwoordigt.

Behalve de heer Diaz was tij-
dens de bijeenkomst ook aanwe-
zig Rudy del Toro die verkoopa-
gent is van deALM in Miami, de
vorig jaar naar New York ver-
trokken Curagaoënaar Gleno
Frans (en zijn echtgenote in spe-
ciale ALM- stewardessendracht)
en tenslotte de pas aangetrok-
ken ElinaDaal.

Rudi del Toro mocht het spits
afbijten met zijn toespraak voor
de delegatie maar had wel pech
dat de geluids- installatie hem
parten speelde. Opvallend was
de uitspraak van Elina Bartels-
Daal die al geruimetijdin de toe-
ristische sector werkzaam is,
maar nog wel te horen kreeg dat
zij als Curacaose nauwelijks de
belangen van Bonaire kon be-
hartigen. Hetgeen zij uiteraard
met klem ontkende en boven-
dien er op attendeerde dat zij
werkzaam was voor de Antillen
waar behalve Curagao ook Bo-
naire onderviel.

Een hoop aandacht kreeg ver-
volgens het feit, dat vluchten
vanuitMiami en NewYork naar
Bonaire vaak wel de passagiers
maar niet de bagage brachten.

José Diaz was van ditfeit wel op
dehoogte, maarbekende het pro-
bleem niet te kunnen oplossen
zonder de medewerking van de
andere luchtvaart- maatschap-
pijen. Meer dan eens, aldusDiaz
arriveert een vlucht van Delta,
Eastern of een andere maat-
schappij met vertraging. Er is
dannauwelijks een halfuurvoor
depassagiers omover te stappen.
Datkunnen we in de meeste ge-
vallen wel regelen. De bagage
kan echter vrijwel nooit met de
aansluitende vlucht mee. Ar-
riveren depassagiers dan opBo-
naire, dan bemerken zij dat de
bagage niet is meegekomen.Dat
wordt de ALM verweten, hoewel
hetvolledigbuiten de schuldvan
de ALM om is. Elina Daal bena-
druktnog hetfeit, dater van me-
dewerking op de New Yorkse
luchthaven niet altijd sprake is.
Soms, aldus de kordate dame,
word je van het kastje naar de
muur gestuurd, maar iets opge-
lostwordt er niet.

WILLEMSTAD—PerI juniis
LouisA. Pinedoe MA. directeur
geworden van de Ambtenaren
Credit Union (ACU). Voordien
was hij werkzaam op het Depar-
tement vanBinnenlandse Zaken.

Foto: Zittend directeurPine-
doe(tweede rechts) met enkele
stafleden. Staandedebestuursle-
den van de ACU, vlnr A.
Constancia (vice-voorzitter), R.
Martina (penningmeester) en E.
Nicolina (secretaris).

ENTHOUSIAST
HetALM team inNewYork —samen met deuitMiamivoor de-

ze gelegenheid overgekomen
Rudi del Toro—werkt enthousi-
ast voor het nationale
luchtvaartbedrijf. Hetfeit dater
momenteel drie Antillianen deel
uit maken van de New Yorkse
vertegenwoordiging speelt daar-
in zekereenrol mee.Zo bleek bij-
voorbeeld Gleno Frans op een
matineus vertrekuur vrijdag-
morgen op deKennedy luchtha-
ven present om de vertrekkende
Bonaireaanse delegatie uit te
zwaaien. Nietdirectnodig, maar
toch een aardige geste.

Maar ook tijdens de informele
cocktail- party in het penthouse
van het Summit hotel bleek dat
de belangen van de ALM nauw
aan het hart lagen van de verte-
genwoordigers. Rudi del Toro
bijvoorbeeld benadrukt hoe het
kantoor in Miami zijn best had
gedaan om de verbinding van en
naar de Westkust van Amerika
voor Curagao en Bonaire te ver-
beteren. De langewachttijdenen
het overnachten wordt zoveel
mogelijk vermeden, aldus Del
Toro diebovendien via gedepu-
teerde van Toerisme Ramoncito
Booi deBonaireaanse pers uitno-
digde voor een bezoek aan het
kantoor te Miami, waar tocheen
verschil bestaat methetkantoor
en dewerkwijze van New York.

Het enthousiasme van de me-
dewerkersvan hetALMkantoor
in NewYork waskennelijk over-
geslagenop de stewardessen van
deSuper Ochenta die het Bonai-
reaanse gezelschap comfortabel
enrechtstreeks van de J.F.Ken-
nedy Airport naar de Flamingo
luchthaven van Bonaire bracht.
Het niet erg gevulde vliegtuig
waskennelijk dereden datde —meestal jongepers- vertegen-
woordigers van Bonaire — uit-
stekende aandacht van de ste-
wardessen kregen. Dat viel zelfs
deAmerikaanse toeristen op, die
met grote ogen devrolijkheid ga-
desloegen. You've quite a party
eh", merkte een Amerikaan op.
Hij had bovendien gelijk.

Ex-Setel werknemers
bijeenkomst

WILLEMSTAD — Woensdag
8 juniwordt er wederomeen bh-
eenkomst gehouden voor de ex-
werknemers van Setel. De ver-
gadering is een vervolg van de
bijeenkomst van 26 maart

Cgstleden. De plaats van
deling is Sede Asosashon di

MusikoopSan Mateowijk. Gast-
spreker voor deze avond is Jan
Spit, overheids- adviseur. De
aanvangstijd is acht uur

i .
GEVRAAGD

OPERATION MANAGER
nieuw te openen restaurant, die belast zal

'°rden met de geheleleiding van hetrestaurant.

Kist:°ksopleiding, kennis van cost control, menu-
inning en inventarisatie.

Nicitaties schriftelijk binnen 14dagen terichten
P.O. Box 186, Kralendijk, alhier.

genheid, drs ing. Chucko Smits,
die vergezeld was van het hoofd-
van de RVD, Jerry La'
(rechts).

Beide bewindslieden maakten
van deze gelegenheidgebrui'
eventuele samenwerkings-
men tussen Suriname en de Ne-
derlandse Antillen te bespreken'
om die op een later tijdstip i
diepen.

WILLEMSTAD - Zaterdag
bevond zich op Curagao op door-
reis naar New York de minister
van Financiën van Suriname,
drsS. Mungra.Hij wasvergezeld
van drl.Kortram, managing di-
rector ofthe DepartmentofDeve-
lopment andPlanning. Op Hato
werd de Surinaamse be-
windsman welkom geheten door
de Antilliaanse minister van
Handel, Industrie en Werkgele-

>> siockmarket <<
■■■■■■■■■■■■■-i ___ ___. h ___^^^v _____________■'

AMSTERDAM TCDAY pRKES AS OF JUNE 8,1988.

Aegon 79 00 ï" 35,40
Ahold 73 20 Meneba 105,00
Akzo 116J50 Philips 29,10
Cred.Lyon. 50,70 Rcyal Dutch 224,20
Fokker 24^70 Telegraaf 260,00
Gist.Broc. 32)30 Unilever 106,00
Heineken 129)00 Index 249,00

NEW YCBK STOCK EXCHAN3E

Abbott Labs. 44 1/2 - 1/4 113 7/8 - 3/8
American Exp. 26 1/2 - 3/8 ITT 49 - 5/8
Apache 7 3/4 unch J-inson _J. 78 1/2

_
7/3

Am.Tel.» Tel. 26 5/8 - 3/8 McKesson 34 1/8 - 1/8
Amoco 75 1/2 unch «—* & °°- 54 3/4 - 1/8
Anheuser B. 30 7/8 - 3/8 Minnesota Mng _i ■_/.
Becton Dick. 51 5/8 - 7/8 Mcbil 44 7/8 + 1/2
Canfbell S. 25 3/4 unch Monsanto 82 1/4 + 1/4
Chrysler 22 - 1/4 "* Ca~- 62 7/8 - ICiticorp 23 5/8 - 1/2 Norf.South. 26
CocaCola 38 1/8 - 3/8 PBG Indus- 41 3/4 -Diebold 39 3/8 - 1/8 Hiilips Ind. 20 1/4 +
Digital Eg. 109 3/8 + 1 3/8 Placer DM. 14 1/8 -Dupont 84 1/2 - 3/8 Norttocp Corp. 29 - 3/8
East.Kbdak 43 1/2 - 1/2 Pac.First Fin. 13 5/8 + 1/4
Exxon 44 1/2 unch Pfizer 51 7/3 -Figgie 'A' 70 unch Phelps Dodge 42 1/4 +
Ford 50 1/8- 1/8 Philip. Morris y.e,
Fluor 18 7/8 + 1/2 Quaker 45 1/8 - 3/8
Genl.^ectr. 42 1/4 unch R3* Nabisoo 4s i/r unch
GenlJfctors 75 1/2 - 1 1/8 Sara lee 37 1/8 - 1
Gulf _ West. 41 7/8 - 5/8 Shell Tcp.Tr. 77 1/8 - 3/8
Hecla Mng. 15 1/4 - 1/2 Southern U. 5 1/4 - 1/4
Hilton ' 91 1/2 - 3/4 Unisys 34 7/8 + 3/8
Horn-stake Mng. 15 3/4 unch Unocal 37 3/4 + 1 1/4
DOT JCNES
Industrials 2054,59 - 20,62
Transportation 854,24 - 3,73
REUTER.

CLOSING MARKET COMMENT JUNE 7,1988.
ALTHOUGH THE MARKET DROPPED 20.62 TO 2054.59 ON VOLUME OF 168.7
MIL SHARES, TRADERS HOLD TO A BULLISH VIEW AND EXPEXCT LITTLE
TF ANY FOLLOW THROUGH OF TODAY'S 'NERVOUS SELLING'.

ItggfJ M._IHJIMKVaJUH.i:S HAMiiN.V.
J^T] INVESTMENT DEPARTMENT
fcrjb il For further information call

Tel. 612511 612991 612294

*-mmmm■————<■__■_________-____-_____________»

Koersen Centrale Bank
MOTERIMGEM CEMTRALE BATIK VAM DE MEDERLANDSEAM-
TILLEM GELDIG OPWOEMSDAG 8 JUMI I9BBEM TOT MADER
ORDER:

US DOLLAR 1.77 1.78 1.80
CRN DOLLAR 1.435 1.455 1.475
PND STERLING 3.175 3.23 3.29
N6DGLD 91.82 92.54 93.34
80UVRR _____
ZW FRANCS 124.02 124.74 125.54
FRFRRNCS 29.44 30.54 31.24
DUITS6MRRK 103.20 103.92 104.72
SURGLD — 100.07 102.59
ITURÉ 1.08 1.38 1.44
RR FLORIN 98.00 100.00 100.20
KOERSEM VAM DE OBLIGATIELEMIMGEM VAM DE MEDER-
LAMDSE AMTILLEM UITGEGEVEN DOOR HET DEPARTE-
MENT VAM riMAMCIEM EM GELDIG VAMAE HEDEM 8 JUMI
1988 EMTOT MADER ORDER.

9.75% OBUGRTI€L€NING€N P€fl 85/89 98.56
13 % OBUGRTI€L€NING€N P€fl 86/90 103.51
12 % 06UGRTI€L€NING€N P6R 88/92 102.29
10.5 % OBUGRTI€L€NING€NP€RI9BB 99.94
10.25 % OBUGRTI€L€NING€N 1986P€R 1990 98.50
HET EFFECTIEVE REMDEMEMT OP ALLE OBLIGATIELEMIM-
GEM BEDRAAGT 10.88%.
DEAAMKOOPVAM OBLIGATIELEMIMGEMKAM GESCHIEDEM
BIJ HETLOKALE BAMKWEZEM.

m___^______________^_^_—_m_—_m_—_^_^_^_^_^_^_^_^ m

/yt^J"j,B qnco inousTßini dê ueiiezuelb- É maakt de wisselkoers bekend
'-iSfiii iW 7* van de BOLIVAR, geldig tot

DONDERDAG 10.30 uur

__,_, aank?hP VERKOOPCash - Cheque
4.70 4.90 5.90

HIVII_U_

Bliksembezoek minister Mung.



OntvoeringHeijn
Ir Ferdi E.op 1 julivoor gerecht

HAARLEM — De
rechtbank in Haarlembehan-
deltvrijdag 1 juli— in princi-
pe in één dag — de ontvoe-
ringszaak Heijn. De mensen
die de verdachte ir. Ferdi E.
uit Landsmeer psychiatrisch
onderzoeken, hebben gezegd
hunrapportage bijtijdsklaar
te hebben. Mr. J. van der
Bruggen, plaatsvervangend
woordvoerder van het open-
baar Ministerie in Haarlem,
heeft ditdinsdagmeegedeeld.

De officier van Justitie die de
zaak behandelt is mr. 0 van der
Veen. Zijn collegaVan derBrug-
gen verwacht niet dat het veel
getuigen zal oproepen.
Waarschijnlijk zal wel een psy-
chiater getuigen.

Ferdi E. (45) wordt, zoals be-
ken-i, verdacht van moord, ont-
voering en afpersing. Hij heef-
bekend op 9septembervorigjaar
Ahold- topman Gerrit Jan Heijn
(56) bij diens woning in Bloe-
mendaal te hebben opgewacht
en ontvoerd. Hijschoot Heijn nog
dezelfde dag door het achter-
hoofden eistedaarnaeen losprijs
(geld en diamanten) tijdens on-
derhandelingen met de familie
Heijn.

E. werd in april van dit jaar
thuis gearresteerd.Hij isweken-
lang verhoord en wordt thans
psychiatrisch onderzocht door
vier deskundigen. De verdachte
heeft steeds gezegd de ontvoe-
ring alleen te hebben uitge-
voerd. Justitie en politie gaan
daarnu ook van uit.
VanM eidellin-kartel

Denver: partij
cocaïne in

beslag genomen
DENVER —De Ameri-

kaanse politie legdebeslag op
een party van veertigkilo co-
caine. Men was er naar eigen
zeggen tijdigbij om hetopzet-
ten van eennieuw distributie-
punt voor hetKartel van Me-dellin te verhinderen.

De cocaine werd gevonden in
de stadDenver in de staat Colo-
rado. Het was een der grootste
vangsten in de geschiedenis van
deze Amerikaanse staat. Het
ging om cocaine van een hoge
mate van zuiverheid met een
straat- waarde van vier miljoen
dollar.

Erwerden acht aanhoudingen
verricht in Boulder en Denver,
onder wie vier Colombianen.
Volgens depolitie was het debe-doeling om voor het drugskartel
vanMedellineen nieuwe organi-
satie op te zetten voor de ver-
koop. \
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Zeelandia & Brievengat ...DESIGNS, ENGINEERS, PRO-

ÉJk ÊkMÈ li#HH DUCES and ASSEMBLES locally
ÈÈÈ HyKll a broad line of high quality light

■ m mmm fixtures to European standards.
I # Come and convince yourself at__ our showroom Zeelandia.

1 " i

#BLOEMPOT S
book-foy agiftsheprut

Winnaars van de /^^NÉËi!!!!!! Minicampagne!!!!!!

2 HELE LOTEN VAN DE LANDSLOTERIJ
*Rob Salas ■ Slokeweg 7 " Tel.: 70197
*Fam. Linnartz -Pimpiriweg 33 " Tel.: 79205

BLOEMPOrS UW VERTHOUWD ADRES VOORbook-toy& giftshep tu_ aluwspeelgoed enkinderboekenüüiüiii

Spcedid!
Heren, speciaal voor U

ELEGANZA I
\ Caracasbaaiweg 197 I-——-—————— -*vWij zijn een speciaalzaak op het gebied van handenarbeid en aanverwantebezigheden.

Wegensvertrekvan de huidigemedewerkster zoekenwij, opkorte termijn, een*

VERKOOPSTER
Haar opleiding moet zijn:MAVO of gelijkwaardigeopleiding
Leeftijd tussen 20en 25 jaar.
Werkweek: 44 uurvan maandag t/m zaterdag.Enthousiasmevoor handenarbeid vereist.Geen probleem hebben mettransport.
Verkoop-opleidingstrekt tot aanbeveling.

Geïnteresseerden dienen te solliciteren buro van dit blad onder letter C Cu-l racao.

drip irrigation

ÜQ Booster7?_9 >-^ lU_*imm_l/heAkkbtmim<m_.

ALS UEEN
PHILIPS KUNT
KOPEN VOOR
DEZE PRIJS,

HOEFT UNIET
VERDERMEER

TE ZOEKEN!

g VANAF: I
I Fl. 495.- %
HfÊA-—^_^_^_—_—m ___"."* "f "

14"kleur«nTV fl. 495.-
-2oMkleuren0Mkleuren TV fl. 699.--20"kleuren TV mat

afstandsbediening fl. 875.--20"stareo kleuren TV nat
afstandsbediening fl. 1.250 -

B PHILIPS

I l

C TEHÜÜR
WOONHUIS
in rustige buurt

4 slaapkamers, 2 toilet.Huurprijs: ’.700.-p/m.
Kaya Soli 29A-

zijweg Nestorweg
Tel.: 70682 J

drukkerij^
ln6tont s~\

óervlce n.v. \.J I I■ ü
Vooral Uw

DRUKWERK
snel, goed en lage prijzen.
Bel625262 ofkom langs op

Witteweg66
(straat v/h Sanatorium)

wilt U een V
EIGEN TERREIN I
voor uw I
EIGEN FABRIEK I
aan een
GROTE VERKEERSADER? I

I bel dan 612066 - Benchi Leon.

I TEKOOP
PERSONAL
COMPUTER

Radio Shack 64 K
met externe geheugei
cassette / vele spelle
jes. Joysticks.

Vraagprijs: ’.400.--
BRII

"ma/jW Caribbean Optical
yjjgheehde allernieuw*qjdr modellen voor U.
__Wm Alle soorten glazen'9V en brillen vindt U bij

r SPOEDKURSUs]
TYPEN
IN DE VAKANTIE!

voor HAVO-MAVO-V.W.O. El
dag typeles 9-11.30 's morgei
met of zonder examendoel. (
kende diploma's.
Duur 1 juli- 15 augustus.
Totale kosten ’.130.-

LEM&ISI
De Castro Building 12-14 |

bel6l264otussen4-Buur, j

STATEN VANDE
NEDERLANDSE

ANTILLEN
OPENBARE

VERGADERING
van de

STATEN VANDE
NEDERLANDSEANTILLEN

op DONDERDAG, 9 juni1988, des
avonds om 20.00 uur.

TE BEHANDELEN
ONDERWERPEN:

Regeringsverklaring uitgespro-
ken door de Minister-President,
mevrouw M.Ph. Liberia-Peters.

De Griffier,
mr. C.M. Gruning.

I^bËD-I ALGEMENE SURINAAMSE VERENIGING If] [
Ö®K FEESTAVOND iR

Vrijdag 10 juniaanvang 22.00 uur
t.b.v. KINDEREN "HUIZE HEBRON"

muziek: SPICE AND PEPPER J^Srjjt
Evaristo's ONE MAN BAND I^s^^?uitstekende SurinaamseKeuken scvv£*s>__

—^ Bijdrage: ’. 2.50 per persoon. WIV.-^P.\Kaarten verkrijgbaar a/dBarvan J.P.F. 2_______/^

GEVRAAGD:
voor direkte indiensttreding voor onze phar-
maceutische afdeling

ARTSENBEZOEKER (STER)

Vereisten: — Enige ervaring— Eigen vervoermiddel.

Schriftelijke sollicitatie aan P.O. Box 313, alhier..

_ —
Gratis Licht

om Uw huis, kantoor of waar U wilt

Geen electriciteits rek. Sfijß^
Geen aansluitkosten
Geen onderhouds kosten ® I
TheWalkLite | I
The PatioLite £

Binnenkort verkrijgbaar. "*] -
3^ n.[~^ Ontvangen

Katoenen nachthemden,
sets en dusters.

Boutique föfé?' JL^

EL INSTITUTO VENEZOLANO
PAKALA CLLTUHA VLA COOPERACION

participa al publico en general que las

INSCRIPCIONES PARA EL CURSO
DE ESPANOL (ADULTOS)

estan abiertas a partir del dia 1° de Junio de 1988
hasta el 17de junio del mismo mes.

Dirección: Rooi Catootjeweg nr. 18
Teléfono: 75700.

MulletBayResort & Casino
is seekingqualifiedaccountingpersonnel. Hotel experience
helpful.
CREDIT MANAGER
ACCOUNTSRECEIVABLE SUPERVISORINTERNAL AUDITOR
ACCOUNTANT
Salary commensurate withqualifications, excellentbenefits,oppor-tunity to growprofessionally. Send resumé with picture to ActingDirector, Personnel, Box 309, MulletBay Resort, St. Maarten N.A.I -

DEPARTEMENT VAN HANDEL, INDUSTRIE
EN WERKGELEGENHEID

Maximum prijzen eilandgebiedCURACAO, ingaande8 ]uni 1988;
verpakking kleinhandel consument

RIJST
Cornetbruin 30/453 gr. (1 lbs.) ’.26.71 ’. 0.97 N

bruin 30/907 gr. (2 lbs.) ’.49.75 ’. 1.79 N
bruin 12/2268 gr. (5 lbs.) ’.49.16 ’. 4.44 N
bruin 6/4536gr.(101b5.) ’.49.19 ’. 8.88 N
bruin 11.34kg. (25 lbs.) ’.20.14 ’.21.71 N
bruin 22.68kg. (50 lbs.) ’.39.68 ’.42.81 N
bruin 45.36kg.(100 1b5.) ’.76.20 ’.81.00 N
bruin 1/2kg. ’. rj.94 N
wit 20/453 gr. (1 lbs.) ’.24.85 ’ 090 N
wit 30/907 gr. (2 lbs.) ’.47.63 ’. 1.72 N
wit 12/2268gr. (5 lbs.) ’.47.23 ’. 4.26 N
wit 6/4536 gr. (10 lbs.) ’.46.98 ’. 8.46 N
wit 11.34kg. (25 lbs.) ’.19.53 ’.21.48 N
wit 22.68kg. (50 lbs.) ’.38.65 ’.42.52 N
wit 45.36 kg. (100 lbs.) ’.74.12 ’.80.05 N
wit 1/2kg. ’. 0.91 N

Voor informatie betreffende hoogst toelaatbare prijzen, gelieve telf. 613297 op te
bellen.

De Ministervan Handel, Industrie
enWerkgelegenheid.

■@> L>| I =*j< t*V> \*
VAKANTIE-PACKAGES 1988

|||f SVERTREK ELKE DAG|

A MEXICO HOY n MEXICO RESTA p MEXICO-HEDEN 1111
8 da9en P 13 dagen U & VERLEDEN 13 dagen l||

£._. '. vlie9reisCura=3o-Mexicovv- * vliegreis Curasao- Mexicov.w. '.. vliegreis Curacao " Mexico v.v. ...tt* transport luchthaven - hotel v.v. " transport luchthaven - hotel v.v. " transport luchthaven " hotel v.v. .&:.:
7 nachten accommodatie Mexico-City * 7 nachten accommodatie in Mexico-City * 12 nachten accommodatie in Mexico-City §_.::;: ::::::: * excursie naar de Pyramiden van de Zon 1 nacht accommodatie in Taxco " excursie naar Puebla en Cholula (inkl. lunch) £i_:i::::;:;::: en de Maan alsmede de bedevaartskerk 4 nachten accommodatie ,n Acapulco " excursie naar Tula en Tepozotlan %M*K-y. in Guadalupe op zondag excursie naar het Ballet Folk- " _»_.... „ _

":":":":":.*.""".""""" " H _ r. i_ _ _ _ excursie naar Cuernavaca en Taxco " ":.-.--":":":":":": volle daoexcursie naar Cuernavaca en lorico en het uitstapte naar Xocmmilco ;;-., , ~ ■>=<-« - ":":":■:":":
".-.-"-.'.-"' t /"" 11 i _i iinxi. lunchj ..-x%v:;:-:;:,; Taxco (mkl. lunch) excursie naar de Pyramiden van de Zon * excursie naarhet Ballet Folklórico en het #Bs.:":":":":":":":". op zondag excursie naar het Ballet Fn'k- en de Maan. alsmede de bedevaartskerk uitstani. -~, v-,_-,_,-- i" ,„„rt,.l __$£< gSWg:;.. lórico en het uitstapje naar Xochimilco. in Guadalupe ".tstapje naar Xoch.mUco (op zondag) ggg®.
*;%.*:*:❖>>. " busvervoer via Cuernavaca en Taxco Keuze uit 8 hotels .%?-:":%":":"Keu"uitBhote,s- naar Acapulco 12-daagse reis) , XI 4 1flO _■* «cursie door en rond Acapulco VanaT 11. I. IU J, ..s:_.":._.":?

nn-y m * transport van hotel Acapulco naar lucht- /_¥:"__":":":":. y /1,■■ .haven ~ ' — — — jm
yy-y^yyy^yy^y^^yy.... vliegreis Acapulco ■ Mexico-City Desgewenst kunt U speciale 3 daagse .xï:*:_>..-: „::. _::..::;... ' ::.:- excursies maken naar OAXACA■ Keuze uit 8 hotels in Mexico-Ciy en . en/of YUCATAN l alleen dii
::..." Acapulco ' Dackdne Ber C).

*&!_s§Sl*
"

vanaf Tl. I.ZIÖ, , ;...- : Punda: 6i 3853/-4 .w:__PPl___t?*'l .- : Colon: 626300/01 £UW,fW Isla; 72576/77 J
>«_______________________«l_—«______«^^

( LIQUIDATIE -UITVERKOOP
30% KORTING

op badpakken, bikini's,
zwembroeken, ook kinder-
maten.

La Indiana N.V.Hendrikplein 11

HUIS TE HUUR
’.350.- p.m.

2 slaapkamers
6 maanden vooruit
betaling.
Brieven onder nummer
26, bureau van dit blad,
Curacao.

XOWERS
asaweg69
il.: 614071-

-612063

nue vertel ikjou $ÊbJ)
dat ik van jehou? hf£
Met een bos gele wv
en roze rozen. ftl

Dat is „ . „ f„ unique "
Tel.: 614071 \

Wegens Vertrek
INBOEDEL
TEKOOP

veel Rotan-meubiiai
Madeirawegl2-

Tel.: 78352

WAARSCHUWING
De commandant van d
marinebasis Parera maakt b
kend dat er op 9 juni 1988 vf
07.00 tot 17.00 uur schifl
oefeningen worden gehoudf
op Plantage Wacao.
Onveilig zeegebied
± 4000 meter uit de kust.

/ TEHUUR
AANGEBODEN

HUIZEN
gemeubileerden

ongemeubileerd
in verschillende wijken o.a. Kwartji
Welgelegen, Souax, Mahuma, Ten
Corra, Bonam, Oost-Jongbloe<
Montagne.

Verdere informatie:
Tel.: 80400/73629

Wij wachten op U bij het dier»
nasiel.

Kom ons halen!

«_« -3w* « n©eft deze weekj-^Sr BÖN^i^i in despecial
bloemstuk "CHICA "normaal f.J&SZ Deze week ’■ 16.95

I Apart en wat een prijsje!!
Voor vaderdag hebben wij een aparte kolleküe binnen.Ook zijn er nieuwe planten en zijden bomen aangekomen, héél Jmooi. J 1Gezellig joh,kom snel even langsbij

viï(vil AAM.At Landhuis Zulkertulntje v\MW DVJSNvifM Te1.:79843.
t

ANTILLIAANSE BROUWERIJ N.V. j
zoekt opkorte termijnkontakt metkandidaten voorde
funktie van
ASSISTENT CHEF BOTTELARIJ

Samen met de Chef Bottelarij zorgt hij voor het afvul-
len en emballeren van gereed produkt volgens plan.

Opleiding: M.T.S., werktuigbouwkunde.
Voorkeur: ervaring in een produktiebedrijf.
Leeftijd: niet ouder dan 35 jaar.

Een psychologische test maakt deeluit van dese-
lectieprocedure.
Uw sollicitatie met volledige gegevens kunt U richtenaan de

Antilliaanse Brouwerij N.V.
Postbus 465
Curagao.

■ ■ ■-
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