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Nieuws in

vogelvlucht
KAAPSTAD — President Botha

W nog dit jaareen zwarte ministerJ*zijn kabinet opnemen, ondanksJtverzet van de ultra- conservatie-en hiertegen. De zwarte ge-
meenschap moet verantwoordelijk-
Nd dragen voor zaken met betrek-

tot die gemeenschap, aldusBo-
lk *a De overgrote meerderheid der
jf^rte leiders weigert hieraanmcc
f*Werken.

*****.NEW DELHI — Bij een aanslag
«tor Sikhs in de Indische deelstaatlaryana vielen zeker 6 dodenen 15
tewonden. Men opende het vuur op
'en menigte bij een bioscoop in
'ehwa.

*****.MANILA—Op deFilipijnen wer-«en 7 oud-soldatenopgepaktwegens
!&menzwering regerings- gebouwen
'0radiostations in te nemen. De ar-

gebeurde in de zetel van een, jjjtnmando- groep waarvan de ledenl larcos steunen.
*****'~WINDHOEK—Dealgemene sta-

Jiüg in Namibië ait sympathie met"e al 4 maanden stakende zwarte
*hool- jeugdlegde oa de diamant-
mijnen en bedrijven stil.Hetwas deJe algemene staking sedert 17 jaar.

** actie duurt 2 dagen en ging uit
**n dezwartevakbonden.

*****LONDEN — Volgens Amnesty
de Indischetroepenmacht op

'fi Lanka zich schuldig aan het
Renden der mensen- rechten door
■gewapende burgers te doden en
■pakt men zich schuldig aan ver-
' Yachtingen enz. Colombo heeft het

*****TORONTO—Deleidersop deEco-bp in Torontotoondenzichtevreden
{Ver de verbeterde relaties tussen
bet Westen en de SU. Het akkoordvan deafschaffingvan de middellan-ge afstands-raketten stemt tevree.}ten is echter wel bezorgd over heteoorme overwicht"vandeconventi-
S^ele strijdkrachten van deWarschaupact- landen, dat de kern*anhetveiligheids-probleem inEu-
\&vormt.

*****PEKlNG—ChinaontkentaanSy-
Pc een verbeterd type raketten teNbben geleverdof te gaan leveren,
jfetzougaanomraketten meteenbe-
E?ik van 400 km. Israels premier
~*amir noemdedeaanschafdoor Sy-
?* van deze Chinese raketten "ui-
*rst ernstig". Volgens Israelkun-
""en deze M-9- raketten namelijk
*<>rden uitgerustmetkernkoppen.

*****, MOSKOU—By nieuwebotsingen
■Ussen Armeniers en Azerbajdzjani
*j)ö in hetvoorbije weekeinde 16 ge-bonden gevallen.Dissidenten spre-ï*ca ook over 12doden.

*****AMSTERDAM — De dollarsteegbaandag op de Europese markten
Jog wat verder. De slotkoers in
j^österdamwasl,97sQgulden tegen

*>9?10 vrijdagmiddag. Vanmorgen
J^g hij nog ietejneer tct een mid-
fökoersvan 1,97.7^gulden.DeDow
,°öes index in Wall Street echter
**«temet 20,09 punten tot2.083,93.

*****ROME — De "berouwvolle" term-ietCattiniszondagbyeenverkeers-
"jlgeluk in noordItalië overleden.
J*'j Was de zoon van een christende-mocratische minister en leider van
f^ima Linea. Hijhadzichlatergedis-

van degewapende strijden*erkte metde justitie mee.
*****OOSTBERLIJN — De bonds- re-pliek heeft bij hetOostduitse mi-

■aterie vanBuitenlandsezaken ge-protesteerd tegen het optreden van
* Oostduitse veiligheids-politie te-

P 1Westduitse filmploegen diepro-
S«rden de 3000 Oostduitsefans van

Jackson te filmen.
*****LONDEN—De VSenIranvoeren

g* 1.5 jaar in het geheim overleg in
en Algiers, aldus hetBritseJ*Bblad Independent. Dit om de we-

*eQ van de dialoog open te houden
j?et elementen binnen het Iraanse
SBune omeen VS- rol inhetIran na

veilig te waarborgen.
*****

v ÏELAVTV—In hetzuidenvan Is-
y e' Werd hetdode lichaamgevonden

ö een jonge boer in een kibbutz.Waarschijnlijk is het een terreur-
j*ad door Palestijnen van de Jor-

aldusTel Aviv.
*****LONDEN — De Londense

Old Bailey veroordeelde
* «IA- ledenMcLaughintot 20jaar
Ij0 McCotter tot 17 jaar wegens het
heramen van bomaanslagen in
geland.

*****
d Wellington — Frankrijk on-
J^liamop Mururoa in de StilleOce-aö een kernproef met een kracht
ï8» 5kiloton. Het isvoor de 3ekeer
iat men in Nieuwzeeland een
kernproef vaststelt in 88.

*****

Op doorreisCaracas

Manigat in
Santo Domingo
onderzocht
SANTODOMINGO—De

afgezette Haitiaanse presi-
dent Leslie Manigat is op
een militaire basis bij de
Dominicaanse hoofdstad
medisch onderzocht. Zo
werd van leger- zjjde mee-
gedeeld. Hü is op doorreis
naar Venezuela in Santo
Domingo aangekomen.

Menzei echternietwaarom
Manigat werd onderzocht.
Ook werden vragen over Ma-
nigats lichamelijkeen geeste-
lijke conditie niet be-
antwoord. Bij de Haitiaanse
ambassade zei men van niets
te weten. De ambassade
wordt sinds de machtsgreep
in het buurland door oproer-
politie bewaakt. Ook het ho-
tel waar Manigat zich be-
vindt, het Concorde hotel,
wordt streng bewaakt maar
dan wel door in burger ge-
kleed militairpersoneel.

De mogelijkheid is groot
dat Manigat vandaag nog
doorreist naar Venezulea.
Daar heeft hij als balling ge-
woond in het einde van de ja-
ren 70 toen hij doceerde aan
de Simon Bolivar universi-
teit. Hij is staatsrecht- ge-
leerde.

-w
______ __.y _.. io-

rontois hetin principeeens over het
gebruik van 2 indicatoren voor de
grondstoffen-prijzenbij decoördina-
tievan huneconomischebeleid.Men
hanteerde al een reeks indicatoren
voor deontwikkelingvan hunecono-
mie. Daartoe behoren de econo-
mische groei, het begrotings- saldo
en de betalings-balans- positie.

Asina: 'verkregenrechten'

Economische heffing in
plaats marktprotectie

WILLEMSTAD — Het
marktbeschermings- beleid
dat door devorigeregering is
ingevoerd, kan zodanig her-
zien worden dat voor hetene
bedrijf een economische hef-
fing op import- artikelen
volstaat, terwijl voor een an-
der bedrijf marktsluiting
noodzakelijk is.Dit moet van
onderneming tot onderne-
mingbestudeerdworden.Het
plan van minister mr. C.G.
(Chuchu) Smits van Handel,
Industrie en Werkgelegen-
heid om het verlenen van
marktbescherming te beper-
ken tot debeginfase van een
industrie, moet danook afge-
keurd worden. De regering
komt door deze maatregel
niet alleen ongeloof- waardig
over, ook het investerings-
klimaat wordt door herzie-
ning van het markbescher-
mings- beleid negatief
beïnvloed.

Dit stelt Lionel Hooi, voorzit-
ter van Asina (Asosiasbon di In-
dustrialistanan Antiyano). De
voorzitter stelt zich op het
standpunt dat verkregen
rechten niet meer afgenomen
kunnen worden. Hooi: "Onder-
nemers hebben onder de vorige
regeringreeds investeringen ge-
daan. Dit met het oog op het
marktprotectie- beleid van de
vorige minister van HIW, drs.
MarcodeCastro. Dewet stelt dat
hetmarkt- beschermings-beleid
vooreen periode vanvijfjaar ge-
handhaafd moet blijven. Dat
staatvast. Nuconstateert Asina
echter datminister Smits ditbe-
leid wil veranderen. Als fabri-
kanten en industriëlen daardoor
hun bedrijf in gevaar zien ko-
men,zullen ze evenwel niet aar-
zelen om voor hun rechten op te
komen. Desnoods stappen naar
de rechter om hun verkregen
rechten te behouden", aldus
Hooi.

CONCLUSIE
"Eén van deze conclusies is,

dat het starre markt- bescher-
mings- beleid alszodanig her-
zienkan worden. De nadruk zou
meer op economische heffingendan op algehele marktsluiting
moeten komen te liggen. Dit
moet echter per bedrijf bestu-
deerd worden", aldus Hooi. Hij
verklaarde desgevraagd dat
voor goederen uit Venezuela al-
leen een gedeeltelijke of gehele
afsluiting van de markt het be-
oogde effect zullen hebben. Met
name het 'dumpingseffect' van
goedkopegoederen uitditland is
voor de voorzitter een doorn in
het oog: "Zelfs een economische
heffing van 15 tot 20 procent op
dezeprodukten is onvoldoende ,
aldusHooi.

De voorzitter is dan ook van
mening dat de aangekondigde
beleids- wijziging van minister
Smits niet zomaar geaccepteerd
kan worden. Morgen vindt een
bestuurs- vergadering van Asi-
na plaats, waarin dezekwestie
ookeen punt van bespreking zal
zijn. Dan zal de vereniginghaar
definitievestandpunt in dezebe-
palen.

WRAAKNEMING
Hij verklaarde dat hiersprake

is vaneen politiek spel. "Derege-

ring wildebesluitenvandevoor-
malige regering terugdraaien.
Dit riekt naar een politieke
wraakneming op devorigerege-
ring, waar industrie en onderne-
mers dedupevandreigen te wor-
den.Dat mag niet gebeuren", al-
dus de voorzitter. Hij betreurt
het dat de goede verstandhou-
ding die Asina met deregering
heeft opgebouwd nu verstoord
dreigt te worden. Hooi: "Het be-
drijfsleven had veel kritiek op
het economisch beleid van de
regering Martina. Op aandrin-
genvan detoenmalige minister-
president zijn in 1987 fabrikan-
ten, importeurs en regerings-
vertegenwoordigers in hetPrin-
cess Beach Hotel aan tafel gaan
zitten om deknelpunten op een
rijtje te zetten. Tot slot van deze
bijeenkomst zijn we tot een aan-
tal conclusies gekomen".

LOT MANIGAT
Over het lot van Manigat

sprakhijniet. Dezekwam maan-
dag in de hoofdstad van het na-
buur- land, deDominicaanseRe-
publiek aan Hetmilitaire vlieg-
tuig waarinhij zat landde op een
militaire basis bij SantoDomin-
go. Eerstwas inHaiti gefluisterd
datManigatgewondgeraaktzou
zijn bij de gevechten als gevolg
van de staatsgreep en had hij
daarbij ook een shockopgelopen.
In Santo Domingo bracht Mani-
gat de nacht in het Concorde ho-
tel door samen met zijn gezin.

Opmerkelijk bij deze tv- show
was datook luitenantkolonel Je-
an Claude Paul als een stukje
achtergrond diende samen met
deandere militaire commandan-
ten. Paul was demilitaire leider
die tot het laatste trouw bleef
aan Manigat omdat Manigat
hem ook zo trouw was gebleven
dat hij het waagde Namphy te
ontslaan en onder huis- arrest te
plaatsen nadat de commandant
der strijdkrachten Paul had
overgeplaatst naar een admini-
stratieve post. De eenheid bin-
nen de militaire gelederen lijkt
hersteld te zijn, zeker naar bui-
ten toe.

Hondurese diplomaat
ontkent schuld aan
smokkelen drugs

MIAMI — De Hondurese
ex-diplomaat Rigoberto Re-
galado Lara heeft ontkend
schuldig te zijn aan pogingen
drugs te smokkelen. Hij moet
voor derechter in Miami ver-
schijnenomdat meninzijn be-
zit een partij van 26 pond co-
caine had aangetroffen.

De 49-jarige diplomaat die on-
derweg was naar zijn
standplaats Managua waar hij
ambassadeur was liep op het
vliegveld van Miami tegen de
lamp metzijnkoffer met dubbele
bodem. Tevergeefs beriep hij
zich opzijn diplomatieke status.
In een bliksemsnelle reactie
vanuit Tegucigalpawerd niet al-
leen zijn diplomatieke on-
schendbaarheid opgeheven
maarwerdhij stantepede ook uit
zijn ambassadeurs- functie ont-
heven. Hij blijft vastzitten. De
datumvan het proces tegen hem
is nog niet bepaald. De rechter
heeft wel bepaald dat hij niet op
borgtocht kan worden vrijf-
laten-

SCHIPHOL — Vreemdelingen
blijken gemakkelijk uit het op-
vangcentrum op Schiphol- Oost te
kunnen ontglippen. Er zijn in 4
maandentijd 50 asiel- zoekers dieop
uitwijzingwachtten verdwenen.

NIET GEWIJZIGD
Deregering van presidentRo-

nald Reagan van de Verenigde
Statenheefttotkalmte gemaand
in Haiti. De staatsgreep van ge-
neraal Namphy is door Was-
hington "krachtig veroordeeld".
Een en ander wordt beschouwd
als een ernstige terugslag voor
het democratische herstel- pro-
cesin Haiti envoorLatijns Ame-
rika in hetalgemeen. De hoop op
democratie is er door verstoord.
De woordvoerster van Buiten-
landsezaken Phyllis Oakleykon
op vragen echter niet concreet
antwoorden of men de regering
van Namphy nu gaat erkennen
ofnieten ofmen de gekozen pre-
sident Manigat zou trouw blij-
ven. "De situatie is te wisselend
om te kunnen speculeren over
kwesties van deze aard", zei de
woordvoerster.Washington zegt
de ontwikkelingen met grote
aandachtte blijven volgen. Er is
ook contact gelegd metnet Ame-
rikaanse congresen met"andere
betrokken regeringen".

"Onze houding tegenoverHai-
ti is nietgewijzigd, aldusOakley.
"Wij steunen de burgerlijke de-
mocratischeregering en we blij-
ven er opstaan dat allen de men-
senrechtenrespecteren". Phyllis
Oakley wilde wel haar bezorgd-
heid uiten over wat er allemaal
gebeurt. Bij haar ministerie
noopt menslechtsdathetgeweld
niet weer opnieuw uitbreekt en
dat het overgangs- proces wordt
voortgezet". De Verenigde Sta-
ten zijn ni§t van plan de eind no-
vember opgeschorte hulp te her-
vatten. Wel wordt humanitaire
hulp aan niet- gouvernementele
organisaties verstrekt.

Frankrijkheeft de staatsgreep
scherp veroordeeld en noemde
het een "nieuwe klap voor de de-
mocratie". Frankrijk, aldus het
officiële communique "steunt
het streven van het Haitiaanse
volk naar burgerlijke vrede en
echte democratie".
TERUGKEER DUVALIERS

Vele in de Verenigde Staten
wonende Haitianen waren er
van overtuigd dat de in januari
dit jaar gehouden verkiezingen
in Haiti bol stonden van defrau-
de maar desondanks gaven zij
aan Leslie Manigat het voordeel
van de twijfel omdat zij maar al
te goed weten wat een militair
regime in Haiti betekent. "De
militairen zijn weer aan de
macht. Zij hebben alles, geld,
macht, maar geen vader-
landsliefde", zo vertolkt Viter
Justedemeningvanzijnlandge-
noten. Hij is een Haitiaanse bal-
ling die in Miami woont. "Het
zou beter zijn dat Manigat aan-
blijft". De machtsgreep betekent
meer dan ooit dat het Duvalier-
bewind terugkomt aan de
macht". Zo voegthij er aan toe.

VERANDERINGEN
De pastor van de Haitiaanse

gemeenschap, Thomas Henski
van de Onze Lieve Vrouw van
Haiti- kerk in het hart van
"Little Haiti in Miami", en zijn
collega- priester Gerard Jean
Juste zijn het met elkaar eens
dat Namphy noch Manigat de
noodzakelijk geachte verande-

ringen in Haiti kan bereiken,
welke veranderingen nodig zyn
wil het land eindelijk eens een
vooruitgang te zien geven voor
de mensen onder aan de ladder.
Gerard JeanJusteisdedirecteur
van hetCentrum van Haitiaan-
se ballingen.

"We worden het beuteziendat
devolgelingen van deDuvaliers
deelnemen aan ditsoort spellet-
jes", stelt Jean Justevast. "On-
dertussenis het wel zo dat debe-
volking van Haiti de prijs daar-
voor moetbetalen. Zij zijn dege-
nen die lijden en de honger moe-
ten doorstaan", stelt hij somber
vast. Henski denkt datManigat
bezig was verdeeldheid binnen
het Haitiaanse leger aan te
wakkeren omzo meersteunvoor
zichzelf te verkrijgen. Maar
kennelijk was zijn controle over
de feiten en ontwikkelingen te
gering en tezwak.

GedragBritse voetbal-supporters
Thatcher biedt Helmut Kohl
verontschuldigingen aan

TORONTO — De Britse eerste minister Margaret Thatcher
heeft zondag haar Westduitse collega Helmut Kohl haar ver-
ontschuldigingen aangeboden voor het gedrag van Engelse
voetbalsupporters bij deeindronde van de strijdom de Euro-

Eese titel. Thatcher deed dat op de eerste dagvan de byeen-
omst van leiders van dezeven belangrijkste Westerse indus-

trielanden in deCanadese stad Toronto.
Thatcher sprak haar waardering uit voor het snelle en harde in-

grijpen van deWestduitsepolitie bij rellen metEngelse supporters.
DeBritse premiertoonde zichtegenKohl verheugd over de doeltref-
fende manier van handelen door alle Westduitse autoriteiten.
Thatcherhoopte ook datJustitiebijhetuitsprekenvan de"hopelijke
forse" straffen niet zou terugdeinzenvoor dekosten van onderhoud.

Volgens deBritse premierkunnen devandalen hunindeBondsre-
publiek Duitsland opgelegde gevangenisstraf in Groot-Brittannië
uitzitten. Thatcher liet weten dehouding van deWestduitse politie
veel meertewaarderen dandievan deBelgische rechters diedevan-
dalen verantwoordelijk voor het Heizel-drama, toen 39 voetbalsup-
porters de dood vonden, met overdreven zachte hand tegemoet zyn
getreden.

BALLINGEN: MANIGAT BETER DAN LEGER
Washington: staatsgreep betekent ernstige terugslag

Namphy president nieuwe
militaire regering Haiti

PORT AU PRINCE/MIAMI — Generaal Henry Namphy
heeftzichzelftotpresident van Haitiuitgeroepen als hethoofd
vaneen nieuwe militaireregering. De verbindingen metHaiti
werden ma«ipdafc verbroken. In Washington gafmen te ver-
staandatmen demachts-overnameinHaitieen "ernstige poli-
tieke terugslag"vindt De hulp aan Haiti bbjft opgeschortDeafgezette presidentLeslie Manigat kwam maandagmiddaginSantoDomingo aan. Hetafzetten vanpresident Manigatbete-kende voor deHaitiaanse gemeenschapin hetzuidenvan Flo-
rida een zwareklap. Duidelijk was ersprake van frustraties,
verwarring en teleurstelling. Hoewel men erkende dat dema-
nierwaarophijgekozenwas nietvan smetten vrijwas gafmen
toch devoorkeur aanzynbewind alsburgerboven een doorde
militairen beheerste regering.

Generaal Namphy verscheen
maandag tegen de middag voor
detweede maalop deHaitiaanse
tv.Ditmaal kondigde hij aan dat
er een regering was gevormd
waarvan hij de leidingheeft als
president. In dezeregering zit-
tenelfmilitairen en één burger.
Vier van de ministers nebben
ook onderNamphygediendin de
overgangs-regering welke de pe-
riode naar de democratie moest
overbruggen. Zo keerde terug
brigade- generaal Herard Abra-
ham en wel opBuitenlandse za-
ken. Defensiekwambij generaal
majoor William Regala. Hij be-
kleedde dezepost ookinhetover-
gangs-bewind.

Ondertussenblijkt ook en pas-
sant het congres ontbonden te
zijn. Namphy gafdaarbij de ver-
zekering dat "de strijdkrachten
dehoogstebelangenvan denatie
zullen verdedigen". De ingreep
was nodig geworden, zo verdui-
delijktehij ditmaal, doordatbur-

ger-president Manigat "de kant
van de dictatuur was opgegaan.
De democratie en de vrijheid
stondenop het spel".

POLITIE- TOP
De dagvoor zyn val als presi-

dent had president Manigat ook
de hoogste politie- chef van de
hoofdstad, kolonel Gregoire Fi-
garo, metpensioen gestuurd ter-
wijl de commandant van dePre-
sidentiele garde, kolonel Pros-
per Avril, naar een administra-
tievepostwerdovergezet.Figaro
volgde indertijd kolonel Albert
Pierre opdievanNamphy mocht
uitwijken naar Brazilië na de
machts- wisseling. Dit ondanks
de beschuldigingen aan Pierre's
adresoverhet dodenen martelen
van gevangenen ten tijde van de
Duvaliers. Figarowasechterook
impopulair. Het zieter naar vi'
dat ook dezebenoemingen onge-
daan zijngemaakt doorhet nieu-
we militaire bewind.

STROOMONDERBREKING
De machtsgreep van de aan

Namphy trouwe troepen begon
met het onderbreken van de
stroom- voorziening zondaga-
vond gedurende tien minuten.
De hoofdstadlagertoen verlaten
en eenzaam bij. Men hoorde
slechtshet geluidvan schoten in
de omgeving van het presiden-
tiele paleis. In dekazerne bij ditpaleis hadkolonel Paul met zyn
zevenhonderd man sterke Des-
salines- bataljon zich terugge-
trokken. Hij weigerde inte gaan
op hetaanbod om overleg te ple-
genvoor eenvreedzame macnts-
wisseling. Hij wilde zich niet
overgeven. Overigens waren deverbindingenvanuit hetbuiten-
land met Haitimaandag nogon-
mogelijk. Het vliegveld van de
hoofdstad bleef voor al het ver-
keer gesloten.

Namphy zag er in zijn zeven
minuten durende tv- toespraak
vermoeid uit waarin hij mee-
deelde dat het leger weer aan de
macht was. Hij zou dan ook ziek
zijn. Hij zei bij die gelegenheid
dat hij "niet wilde praten over
water gebeurd is, maar slechts
naar de toekomst wilde uitzien.
"Wijzienvooruit,wijhoudenvan
het leger" zo zei Namphy nog.

Oud-leerlingen St, Martinus Gesticht

A Un bon beter dl
BRANDY

ta teiïasta bon pabosalü.y

WILLEMSTAD - Afgelopen
zondag vond er een reunieplaats
van oud- leerlingen van hetMar-
tinus Gesticht dieveertigjaarge-
leden de school hadden verlaten.
Nietswas deorganisatoren te veel
geweestom zoveel mogelijk oud-
leerlingen op te sporenen hun in-
spanningen werden beloond. Al-
le genodigden waren aanwezig.
De sfeer was uniek.

In het buitenland was doorde
organisatie (geïnspireerd door
Lusinda Pinedo- Gabriela)
naarstiggezochtnaardegeëmig-
reerden. Via advertenties in
kranten en andere oproepen ge-
lukte het om alle 'verloren'vrien-
dinnen op te sporen.

De reunie van zondag werd
voorafgegaan door een ge-
bedsdienst in dekerk van Jando-
ret. Daarna werden defestivitei-
ten voort- gezet op deplantage
GrootStMichiel.Daar vermaak-
ten de aanwezigen zich onder
andere meteen speurtocht. Gedu-rende de hele middagkonden de
oude bekenden hun hart en her-
inneringen ophalen tijdens deze
unieke reunie van laten wij zeg-
gen 'oud- oud- leerlingen' van het
Martinusgesticht.



MENSEN

Voor 168.000 dollar biedt het
Duitse postorder bedrijf, G & M,
dit 250kilogram wegende bron-
zenbed aan in haar catalogi. De
firma pretendeert hetpostorder-
bedrijf met de duurste artikelen
tezijn. Onderhun offertes bevin-
den zich ondermeer een honde-
mand van 23.000 dollar en een
flijbaan voor kinderen van

0.000.Wat dachtUvan hetkas-
teel op Lake Garda in Italië voor
3.2 miljoendollar.

*****
In hetRosna- dal in deprovincie
Belluno inhetnoorden vanItalië
is het 11.000 jaar oude GE-
RAAMTE van een jagergevon-
den. Professor Alberto Broglio
van de universiteitvan Ferrara
maakte de vondst uit de oude
steentijd begin deze week be-
kend. De knekelresten lagen in
het grafwaarinzich ook een be-
schilderde steen 'vanonschatba-
re oudheidkundige waarde' be-
vond, aldus Broglio. Vele
grafstenen, voedselresten en

Onlangs ontving familie A.J.
Nunes bericht uit de V.S., dat
hun zoon HUMBERTO N. NU-
NES geslaagdisvoor zijnBache-
lor of science in 'Engineering
Physics andElectricalEnginee-
ring" aan TheOhio StateUniver-
sity. Humberto is oud- leerling
vandeM.T.S.

*****De vader van devorige week uit
Nederland naar de VS overge-
brachte Amerikaanse
luchtmacht- sergeant, Jack
Green, heeft eind vorige weekin
TELEGRAMMEN aan congres-
leden en presidents- kandidaat
Jesse Jackson om een officieel
onderzoek van het congres ge-
vraagd naar gedragingen die
van militaire zijde zijn gevolgd
in de zaak. Green is terug ge-
brachtnaar deVS op beschuldi-

ging van desertie. Maar zijn fa-
milie zegt dathij inmaart deba-
sis Soesterberg verliet nadat hij
maanden was lastig- gevallenin
verband met vermeende
homosexualiteit en dit hem zelfs
toteen zelfmoord-poging had ge-
bracht. Hangende het militaire
onderzoek op de luchtbasis
McGuire in New Jersey zit
Green nu vast in Philadelphia,
zo verklaarde een woordvoerder
van debasis McGuire. "Hiermee
verzoek ik dat het congres direct
een onderzoek instelt naar
misdragingen van militair per-
soneel, onrechtvaardig- heden
en schendingen van mensen-
rechten, en de leugen die de
Amerikaanse regering betref-
fende mijn zoon beging tegeno-
ver de Nederlandseregering", zo
schrijft de vader,Bill Henley, in
telegrammen. Greens zuster zo-
welals een woordvoerdervan het
ministerie van defensie in Den
Haaghebben inverband met de-
ze door Henley als leugenaange-
duide handelwijze verklaard dat
Green vrijwillig uit Nederland
terugkeerde naar militaire
functionarissen in de Bondsre-
publiek nadat hij de belofte had
gekregen dathij nietzou worden
vervolgd. Maar inplaats daar-
van werdhij teruggebracht naar
deVS.
Vijf leden van de milieu- bewe-
ging Greenpeace hebben zich

fisteren in de haven van Helsin-
i vastgeketend aan twee grote

containers die naar hun zeggen
WALVISVLEESuit IJslandbe-

vatten. Circa 15aanhangersvan
de milieu- beweging sloten zich
aan bij de protestactie. De beto-
gers eisten de inbeslag- neming
van hetvlees datvolgenshenbe-
stemd was voor Japan. De Finse
douane verklaarde dat de ver-
scheping via Finland niet ille-
gaalwas. In Finlandzelfmag het
vlees niet worden ingevoerd,
maar Finland mag wel worden
gebruikt als doorvoer- land, al-
dus Lauri Ervola, van de Finse
douane-raad. Greenpeace be-
schuldigde IJsland ervan onder
het voorwendsel van we-
tenschappelijk onderzoek de
commerciële jacht op walvissen
voort te zetten, in strijd met het
moratorium van de internatio-
nale commissie voor walvis-
vaart.

*****Met een GEBROKEN rechter-
been maar met een ongebroken
vertrouwenin deeigenrijcapaci-
teitenkroop de35-jarigeW.K. op
eenkwade dagteZeist achterhet
stuur van zijn auto. Dat was een
automaat dus maar twee peda-
leninplaats van drie.K. was net
uit het ziekenhuis ontslagen en
meende dat hij daarom zonder
probleem kon uitproberen gasen
rem met slechts één been te be-
spelen. Doch deproefritkreeg na
eenkwartier een abrupteind. De
rem bleek ineenstoch net gas.K.
schoot metzijn wagen alseenra-
ket achteruit de stoep op. En
ramde niet alleen eenwinkelpui
maar brak en passant ook beide
benen van een voorbijgangster.
Die kon meteen het ziekenhuis
in datK. zojuist hadverlaten.De
hoogzwangere vriendin van de
man die achterin zat bleefonge-
deerd. Schade aan auto en win-
kel: 25mille.K. dieinmiddels uit
het gips is, hoorde vorige week
voor derechtbank inUtrecht een
boetevan 4000 guldentegenzich
eisen. Ookmaghij zelfsmettwee
f;eheel valide benen 18maanden
anggeenautorijden enkrijgt hij

nog eens acht weken voorw-
aardelijk gevangenis- straf als
het aan de officier van justitie
lag. VolgensK., die spijtbetoon-
de, had hij misschien wat langer
moetentrainen.

*****

InHaarlem lietThijs Nikkels, in
de testbak van de afdeling
scheepsbouw van de Technische
Hogeschool, een doorsnede zien
van de GOLFKARTONNEN
KANO, waarin hij zit. Het 12,5
kilo wegende vaartuig, dat gro-
tendeels metpolyester is bedekt,
heeft Thijs samen ontworpen
met Bram Jongepier (links) en
Mare Scheffers, eveneens stu-
denten van deTH. Zij deden on-
langs mee aan een internationa-
le bootrace voor schepen van
golfkarton, in de Spaanse
badplaats Marbella.

Vrijdag6mei jongstledenvierde
FEMALE JAYCEES CURA-
CAO haar twaalfen een half-ja-
rigbestaan. Tergelegenheid van
ditheugelijkfeitwerdLionel Ca-
priles tot ere- lid van de vereni-
gingbenoemd. Capriles heeft al-
tijd zijn steun verleend aan de
vereniging in haar activiteiten
ten bate van het welzijn en de
ontwikkeling van onze ge-
meenschap.

TELECURACAO
DINSDAG: 16.30Ora pa mucha; 17.00
MTV Musical; 18.00 Obra di man met
Loupe; 18.30Mira iSkucha; 18.45Infor-
me deportivo metHectorRosario; 18.56
Tempu pa Dios; 19.05Kushina di oro
met Saida Hernandez; 19.30 Small
Wonder; 20.00 Notisiero Tele-8; 21.00
Enkuentro met Paul deWindt; 21.30Te-
soro diKörsou met Hermanito: «Juan
Camelia»; 22.00 Wega diNumberKör-
sou; 22.10 Herhaling EK- voetbalwed-
strijd Nederland vs West-Duitsland;
23.00 Sluiting.

WOENSDAG: 14.15 Directe uitzending
EK-voetbalwedstrijdSovjetunievs Italië
16.30 Ora pa mucha; 18.00Charlie de
Clown; 18.45 Informe deportivomet
Hector Rosario; 18.56Tempu pa Dios;
19.05 Dimenshon Artistiko met Maritza
en Richard; 20.00 Notisiero Tele-8;
21.00 Falcon Crest; 22.00 Wega di
Number Körsou; 22.10 Herhaling EK-
voetbalwedstrijd Sovjetunie vs Italië;
23.00 Sluiting.
(wijzigingen voorbehouden)

*****

*****beendersplinters wijzen er vol- |
genshem op dat in het dal ophet
eindevan de Ijstijd een mensen-
gemeenschap woonde.
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Torn Poes en de Pruikenmaker doorMarten Toonder

2059 — "Mqn pruik!" riep heer Ollieklageliik. "Waar is mijn
pruik? Ikwil zuigen!": "Pardon!" onderbrak deheerHarewarkoeltjes. "Ditwas uw
pruik niet! Deze haarwerken zijn mijn eigendom!"

' "Ach wat!" jammerdeheer Bommel. "Ik wil hem kopen! Uhebtzelfgehoord, datik eengrootzangerben alsikdatdingop
heb.Ikbenernutrouwensaan gewend!Mijnhoofdwordt hele-maal koud nu u hem hebtafgenomen. Niet alleen van buiten,
maar ookvan binnen, als ubegrijpt, wat ik bedoel. Het is uwschuld als ik een vreselijkekoude op dehersens vat!". "Hm!" zei depruikenmaker peinzend. "U moest wijzer zijn.Münpruiken zynergkostbaar. Tekostbaar omtekopen, vreesik!

"Ikwildiepruikhebben!"kreet heer Ollie."Hijhaalthetbes-

te uitmij. Noem uwprijs! Ueid speelt geenrolf'
"Wel",prevelde de ander "geld speelt geenrol! Inderdaad!

Er isdanookgeenhaaropmijnhoofddataan geld denkt!Nee!
Misschien zou ik diemooie zangpruik aan u kunnen afstaan -
maardanvoor een andereprijs.Êenhogeprijs, waardeheer!"

"Welke prjjs?"vroeg heer Bommel gejaagd.
"Die prijs bestaat uitenkele haren uithethoofd vaneen be-

kendkunstenaar uit deze stad!"legde Harewaruit "Ikbedoel
een zekere schilder Terpen Tijn. Waneer ik een plukje haren
van hem zou hebben, zou ik die in een nieuwepruikkunnen
verwerken".

HeerBommel schudde terneergeslagen hethoofd. "Maar
datkan toch niet?"klaagde hij. "Hoekom ikaan deharenvan
Terpen Tijn?"

Wega di Number
CURAÇAO

TENTOONSTELLING
CURAQAOSCH MUSEUM (Van Leeuwen-
hoekstraat z/n): openingstijden dinsdag
t/mzaterdagvan 09.00-12.00/14.00-17.00
uur; zondagvan 10.00-16.00 uur; maandag
gesloten.
t/m3juli 1988expositiefoto'sen keramiek
van Ellen Spijkstra.

CURAÇAO

NACHTDIENSTARTSEN:Patiënten val* j,
artsenvanBandabao(3e distrikt) kunnen 'spoedgevallen telefoon 641658 bellen1 (
dan hetantwoordapparaatafluisteren. .De patiënten van de andere medische(f j
trikten kunnen voor spoedgevalleni' I
artsenpraktijkvan hun eigenhuisartsbe* i
het antwoordapparaatzal dan mededel'wie de dienstdoendearts is. '*** * * ï
THORAX CENTER (Jan Noorduynt* 11naastUNA;tel.: 85544): openingstijdenvi
maandagt/m vrijdagvan 08.00-17.00i* <op zon-en feestdagen alsmede opwerW ,
gen na 17.00 uurvoor spoedgevallenV .
85917.

WIT GELE KRUIS PRINSES MARGRIÉ
(wijkverpleging): Kantoor Santa Maria'
tel.: 82947/81078; geopend van maan*
t/m vrijdagvan 07.00-17.00 uur; zaten*
degehele daggesloten; na 17.00uurkujj 'dezustervan dewachtbellen: zusterCijnl
tel.: 79721, pageboy 027-360.
KLEUTERBUREAU: 14.00-16.00uurafW
volgensafspraak.

ZUIGELINGENBUREAU: maandagmiddi
van 12.30-15.30uur; donderdagmiddagv>
07.15-10.30uur; alleen volgensafspraak

*****
NEUTRALE WIJKVERPLEGING (vofl
heen Wijkverpleging Curagao): KantcH
Scharloowëg 110, tel.: 612040; geopej
van maandag.Unï vrijdagvan 07.00-18.5
uur; de wacht heeft zuster Wever, tel'
672754..
GEZINSVERZORGING(Kwido pa Famia'
geopendvan maandag t/m vrijdag v<
07.00-12.30/13.30-17.00uur, kantoor S*
Maria 17,tel.: 80222._
FUNDASHON LECHI Dl MAMAKORSOjj
voor meer informatiekunt u de volgen*
nummers bellen:75628,672289en 5550*

*****
DIERENARTS: Veterinaire Dienst. Panffl
tel.: 614000.

DIERENASIEL: dagelijks geopend ve.
08.00-12.00/14.00-18.00 uur;opzatenM
van 08.00-13.00/14.00-18.00 uur, tel!
54300.
BOTICA BANDABAO: dagelijks geopend
van 08.00-19.00 uur.

BOTICA'S (nachtdienst)
Otrobanda
Paradeis, F.D. Rooseveltweg 46-B, tel'
89676/89808.
Punda
Wilhelmina, Hendrikplein 13, tel.: 612380'
613078.

*****
DIVERSEN
ANTILLIAANSE GNOSTISCHE BEWÉ'
GING
Brievengat: iedere maandag- e'
woensdagavond om 19.30 uur te Jirajar*
weg 8, Centrum Dcvi Kundalini.
lederewoensdag- en vrijdagavond ot
19.30uur te Openbare Basisschol
Brievengat
Bandabao: iedere donderdagavondof*
19.30uur gebouwCreditUnion San Pedro

Kanga: iedere woensdag- en zaterdag'
vond om 19.30 uur te Centrum AbraxaC*
achterKooyman.
SantaRosa: iedere maandag-en zatetd?
gavond om 19.30uur te Aloëstraat 12.

TIENDADl LEY totseptember geslote»

WOENSDAG
DIVERSEN
SEDUKAL:elkewoensdagvan 14.00-16.0"
uur is er vrij spreekuur.

AMIGOE2 , DINSDAG 21JUNM 988 J

Voder worden op Vader-
dag, ik kon me geen

mooier cadeauvoorstellen
Zijn noom is

Y^s RAFAEL
Lt _«_ »1 Geboren op 19 Juni 1988

T^xSO Ouders:€IMoLuoo _t
i } ManuelCopez

* r>Gorr. adres: Boegoeroei 15
/ J flrubo

HENRY ® By Dick Hodgins

BONER'S ARK By Addison & Frank Johnson

BEEFLE BAILEY By Mo rtWalker

REDEYE By Gordon Bess



Jabaai: Jammer genoeg
PvdA niet in kabinet

Premier MariaLiberia- Peters

''Het op weg naar de tweede bij-
eenkomst van deAntilliaanse en
Nederlandse politici weten: "Wij
zijn zeer geïnteresseerd'in het-
geen de Nederlandse ambtena-
ren hun ministers hebben gead-
viseerd". Op devraagofdeAntil-len zullen blijven vasthouden
aan het gepresenteerde plaatje,
antwoordde de premier: "De Ne-
derlandseregering isop dehoog-
te vanhetgeen eraanplannen op
tafel ligt. En zoals ik gisteren al
zei: elke gemeenschap kent zijn
socialegrenzen. Met allerespect
voor het IMF en anderefinancië-
le instellingen die hun adviezenhebbenuitgebracht, denk iktoch
niet dat die meer kunnen ver-
Wachter dan een bezuiniging
van zeventig procent in vier
jaar".

De sfeer in Den Haag ispessi-
mistisch. Coalitie- partij VVD
liet gisteren in duidelijke be-
woordingen tegenover de Ami-
goe weten dat"ereen flinke dosis
argwaan bestaat ten opzichte
Van debesprekingen". Ookoppo-
sitie- Kamerlid Wijnie Jabaai
Van dePvdA zeipessimistisch te
tijn: "Ik ben zeer pessimistisch.
Als ik zie wat ditkabinet doet

*;tnet bezuinigings- maatregelen
Voor het Nederlandse volk, dan
.denk ik dat de Antillen er heel
Zuinig afzullen komen, het zal
inininaal zijn".

BREDE BASIS
"De financieel- economische

situatie is zodanig slecht, dat ik
me zou kunnen voorstellen dat
toen zou streven naar een kabi-
net meteen brede basis teneinde
alle problemen zo goed mogelijk
en met zo veel mogelijk saamho-
righeid op te lossen. Die keuze
heeft mennietgemaakt in deAn-
tillen, daar moet ik respect voor
opbrengen. Maar devraag waar
de Nederlandse politiek voor
somt te staan, is van kunnen wijeen regering die een beperkte
Meerderheid heeft in de Antilli-aanse politiek, wel steunen op
dit Dunt met financiën", aldus
Wiebenga.

"De financiële steun, die aan
de Antillen vanuit Den Haag
Wordt gegeven, al jarenlang, is
°°k voor Nederlandse begrippen

zeer hoog bedrag. Dat komt
?eer op 250 miljoen gulden, elk
Jftar weer. Dat is een vorm van
ontwikkelings- samenwerking,
die in de hele wereld zijngelijke
Metkent. Nukomt daarbovenop
Jj°g een verzoek om vele honder-den miljoenen extra te geven.
vatuat verzoek op zichzelfzal al de
ft°dige problemen met zich
j&eebrengen omdat ik bijvoor-

beeld nognietziewaar datuitbe-laid moet worden. Nederland
j^eeft ook een enorm begro-

Laten de mensen inQe Antillen dat niet vergeten".

SCHULDENLAST
»JJe meningvan oppositielid
/^jnie Jabaai, de Antillen-ex-
pft van dePvdA, staathier lijn-, echt tegenover: "Natuurlijk
s*nJe de Nederlandse Antillen
«ooit vergelijkenmetDerde We-

reldlandên. Maar ik heb als eni-
ge in de TweedeKamer altijd ge-
pleit om iets te doen aan de gi-
gantische schuldenlast die de
Antillen opde nek hebben.Want
van de 250 miljoen gaat zestig
miljoen terug naar Nederland
aan rente en aflossing van
schulden".

"Ik vind echt, datminister De
Koning die zaak onbespreek-
baar maakt. Hij biedt alleen
maar een sigaar uit eigen doos
aan alshetom dieschulden gaat.
Ik denkdat diteenpunt isdatbe-
sproken moetworden metminis-
terRuding van Financiën hierin
Nederland. Diezit als een bok op
de haverkist, maar de Antillen
moeten wel ieder jaarzestig mil-
joen inleveren. En die schuld is
ontstaan doordatinhet verleden
veel infrastructuur is gemaakt
onder Nederland, dat daar ook
geld aan verdiend heeft, en dat
dieinfrastructuurniet inalleop-
zichten ten goede van de Neder-
landse Antillen is gekomen".

Volgens Wiebenga is begro-
tingssteun "de slechtste vorm
van ontwikkelings- samenwer-
king" die de WD zich voor kan
stellen. "Begrótingssteun bete-
kent inwezen, datdetekorten op
deAntilliaanse overheidsbegro-
ting worden opgevuld met Ne-
derlandsgeld. Inwezenkomthet
er op neer, aangezien de over-
heids- begroting grotendeels op
gaan aan ambtenaren- salaris-
sen, dat wij hier vanuit Den
Haag een deel van de ambtena-
ren- salarissen in Willemstad
gaan bekosten. De WD is hier
helemaal niet zo happig op".

RAPPORTAGE
"Als het dan toch zou moeten

gebeuren om by wijze van spre-
ken rampen te voorkomen, dan
zullen daar flinke voorwaarden
aangesteld zullen worden. Ik
noem bijvoorbeeld, dat er toch
uitzichtmoet zijn opeen sluiten-
debegrotingbinnen enige jaren.
Er zal voortdurend rapportage
moetenplaatsvinden over debe-zuinigings- maatregelen die om
een sluitende begroting te krij-
gen, genomen worden".

"Dat betekent een nogal strin-
gent toezicht vanuit de Neder-
landse regeirng op Willemstad.
Ikmaak me daarzorgenover om-
dat datzoukunnen ontaarden in
een soort neo-koloniale situatie
en dat is het laatste wat deVVS
wil. Over datpunt van dete stel-
len maatregelenzullen we in het
Nederlandse parlement nog
duchtig moetenpraten".

Ook de PvdA meent, dat er
controle moet zijn als begro-
tingssteun gegeven word. Ja-
baai: "De controle zal zitten in
het feit, dat de minister het
trancheer-mes moet hanteren.
Dat betekent dat aan alle voor-
waarden zal moeten worden vol-
daan om de volgende tranche
geld binnen te kunnen krijgen
die controle zal niet misselijk
zijn".

"In ditverband zal ik aan pre-
mier Liberia vragen hoe het
mogelijk is dat de Algemene Re-
kenkamer van Nederland nog
steeds niet in een joint venture
met de Algemene Rekenkamer
van deAntillen in staat blijkt te
kunnen worden gesteld om pro-
jectentecontroleren, ik denk dat
dat ook ietsis, dat geregeld dient
te worden".

Dat het geld gegeven moet
worden, lijdt voor dePvdA geen
twijfel. "Wij hebben altijd ge-
zegd, en dat standpunt wisselt
nietmet dekleur vanhetAntilli-
aanskabinet, dat als Arube ge-
holpen is, de Antillen van Vijf
ook geholpen moeten worden.
Aruba had honderd miljoen no-
dig, dus deAntillen vanVijfzul-
len meer nodig blijken te
hebben".

"Dat zal moeten worden ver-
deeld over een aantal jarenen
datzal in tranches moeten gaan.
En hoe hoog dat bedrag precies
zal zijn, datbepaalt deze CDA/
WD-regering. Wijzittenhelaas
niet in deregeirng",aldus Jabaai
die stelde dat de PvdA van me-

ning is, dat alles gegeven moet
worden, dat volgens de Antilli-
aanse regering noodzakelijk
wordt geacht.

IMF
Wiebenga is van mening, dat

de controle op de bezuinigingen,
indien er steun wordt gegeven,
in handen moet worden gelegd
van de Wereldbank of het Inter-
nationale Monetaire Fonds
(IMF). "Dat ligt voor dehand. De
Wereldbank en het IMF zijn de
instellingen dieveruit demeeste
ervaring hebben in de hele we-
reld met hetsaneren van landen
die bijna bankroet zijn — overi-
gens geldt dat voor de Antillen
niet—maartochvoor landen die
in financiële problemen verke-
ren. Het lijkt mij voor de hand
liggend, dat de Nederlandse
regering ook aan de handvan de
richtlijnen van het IMF en de
Wereldbankzal beoordelen ofde
maatregelen diedeAntilliaanse
regering neemt om te bezuini-
gingen, voldoende zijn".

Nu door de Nederlandse rege-
ringgeëist wordt, datermeerbe-
zuinigingen doorgevoerd wor-
den, heeft premier Liberia laten
weten,datdathet gevaar van so-
cialeonrustmetzich meebrengt.
Een mening dievolledig gedeeld
wordt door Wijnie Jabaai. "Die
dreiging van sociale onrust was
erbij hetvorige kabinet ook al".

Toch meentook Jabaai, dater
nogruimte moet zijnvoor deAn-
tilliaanseregering omaan de ei-
senvan Nederland toe tekomen:
"De plannen van hetkabinet-
Martinalietweldegelijk zien dat
men nog een aantal stokken
achter dedeurhad omtebezuini-
gen.". Over de afloop van de be-
sprekingen wordt in politiek
Den Haaguiteraard druk gespe-
culeerd. De algemene indruk is
nog steeds, dat de Antillen
waarschijnlijk niet het volle be-
dragkrijgen. Ook Wijnie Jabaai
lietzich daarzeer pessimistisch

over uit, zekergezien debezuini-
gings- maatregelenvan het Ne-
derlandse kabinet voor wat be-
treftNederland zelf. "Bedenk dat
deAntillen er heel zuinigzullen
afkomen, het zal mininaal zijn.
En dat is altijd zo geweest, wie
hier ook naar toe kwam met de
vraag om te helpen. Er is jaren
achtereen geroepen 'nee datkan

niet, datdoenweniet,u moetzelf
maar orde op zaken stellen. De
PvdAheeft altijd dwarstegen ie-
dereen ingeroepen, datdeAntil-
len nietin de steek gelaten kun-
nen worden. Dat is een ko-
ninkrijks- aangelegenheid en
daardienenwij dusnetzo goedte
helpen", aldus het PvdA-
Kamerlid.

LUIERS
Daarnaast heeft deconsumen-

tenbond klachten ontvangen
over de nieuwe luiers Baby-Joy
en Molly dielokaal vervaardigd
worden. "Wanneer deze luiers
nat worden, gaan ze klonteren.
In vergelijking met de
feïmporteerde luiers doet de

waliteit van deze produkten
daar ver voor onder , aldus Al-
cantara. Verder heeft zij van de
consument vernomen dat de
'sterkte' van de lokale thee min-
der is dat die van de
geïmporteerde merken. Ook dat
laat de consumentbond onder-
zoeken. Op de lijst van te onder-
zoeken produkten staat eve-
neens de lokaal vervaardigde
pindakaas vermeld. Tot nu toe
heeft de bond over dekwaliteit
geen klachten ontvangen, maar
Alcantarawil desondanks de sa-

menstellingvan ditprodukt pre-
cies latenvaststellen.

UITERST SCEPTISCHE HOUDING VAN VVD
PvdA: Financiële steun onder scherpe voorwaarden

Sfeer in Den Haag pessimistisch
-door HannekevanKouwen-

DEN HAAG/WILLEMSTAD—ZoaIsreeds gisteren na
de opening van het politiek overleg tussen de Neder-
landse en Antilliaanseregering over de 285 miljoen gul-
den begrotingssteun werd gevreesd, is het ambtelijk
overlegvanmorgen, zeermoeizaamverlopen. DeNeder-
landse ambtenaren hebben verschillende voorsteUen
gedaanwaarhunsinziensverder bezuinigdkan worden
ofverdere inkomsten uit geputkunnen worden. Direct
aahet ambtelijk overleg is devoltallige Antilliaanse de-
legatie bijeen gekomen om het Antuliaans standpunt
nogmaals tebespreken. Vooralsnog lijkthet erop,datde
Antilliaanseregering zal trachtenvastte houdenaan de
stelling, dat niet meer mogelijk is als hetgeen nu gepre-
senteerd is.

Consumentenbond:warenonderzoek
WILLEMSTAD — De con-

sumentenorganisatie, Fun-
dashon paKonsumido, heeft
opnieuween aantalvoedings-
produkten voor onderzoek
naar hetRijks- enKwaliteits-
instituut voor land- en tuin-
bouw- produkten (Rikilt) in
Wageningen gestuurd. Dit-
maal worden vooral verse
groentenen vers fruit onder-
zocht. Doel van ditonderzoek
is vast te stelleninwelkemate
enmetwelke insecticiden, dieschadelijk voor de gezond-
heid kunnen zijn, deze pro-
duktenbespoten worden. Ditheeft de voorzitster van de
consumenten- bond, Ana Al-
cantara vanochtend meege-
deeld.

VolgensAlcantara zullen ver-
schillende artikelen onder deloep worden genomen. Zo zal het
vet- en bindmiddel- gehalte in
vleeswaren vastgesteld worden.Tevenszal nagegaanwordenhuohooghetgehalte aansulfiet - een
verboden middel in deE.E.G.- ingehakt is. VerdergaatRikilt on-
derzoeken uit welke produkten
in Ritz juicezitten, aangezien
een specificatie op de verpak-
king ontbreekt. Verder wil de

consumentenbond laten nagaan
in hoeverre 'pop- diet' inderdaad
suikervrij is. Deze drank wordt
door veel suiker- patiënten ge-
dronken en de consumenten-
bond wil laten controleren of de-
ze drank zonder risico door deze
groep patiënten gedronkenkan
worden.

PROPANOL
Tenslotte wordt de lokaal ge-

produceerde Conimex soja aan
een onderzoek onderworpen.
"Als desojabij eentehogetempe-
ratuur gekookt wordt, ontwik-
kelt zich een propanol- produkt,
wat in grote hoeveelheden kan-
kerverwekkend is", aldusAlcan-
tara. De voorzitster van de bond
verklaarde desgevraagd dat de
resultaten van het eerste onder-
zoek reeds bij de keurmeesters
ter inzage liggen. Pas nadat zij
hun oordeel hebben gegeven,
zullen deze resultaten bekend
worden gemaakt, zo deelde Al-
cantara mee. De voorzitster ver-
klaarde verder dat de subsidie
van de consumentenbond voor
ditjaarmet 10 procent verlaagd
is.Desondanks wil deconsumen-
tenbond haar werkzaamheden
zoveel mogelijk in dezelfde mate
voortzetten. Eénvan deeerstvol-
gende activiteiten is eenbudget-
cursus voor huishoudens. "Op
deze wijze wil de consumenten-
bond huisvrouwen leren hoe zij
met huishoudgeld moeten om-
gaan", aldus Alcantara.

Liberia blij
met telegram
van DP
DEN HAAG / WIL-

LEMSTAD —PremierMaria
Liberia-Peters is zeer ver-
heugd met het telegram dat
zij vandaag ontving van de
Democratische Partij en
waarin de DP steun uit-
spreektaan hetkabinet. "Dat
wordt doormijen deheledele-
gatie zeeropprijs gesteld. En
ikweetzeker dat dittijdens de
besprekingen met de Neder-
landse politici in zeer goede
aarde zal vallen want dit te-
legrambewijst dathetbelang
van Curacaoboven hetpartij-

belang wordt gesteld."
Op vragen of de PNP-

leidster hier verdere conclu-
sies aan verbindt, bijvoor-
beeld dat de DP nu alsnogbe-
reid zou zijn tot samenwer-
king, wilde Liberia-Peters
geen commentaargeven. "We
zijn momenteel met zeer be-
langrijke besprekingenbezig
en daaris alonze aandachtop
gevestigd."

" De Antilliaanse delegatie
heeftookeen onder- steunend
telegram van de ASINA ont-
vangen, de organisatie van
Antilliaanse industriëlen. Op
de vraag of de premier ver-
wacht dat ook de MAN nog
een dergelijke stap zal ne-
men, antwoordde de premier
helemaal niet. Zij vertrok
naar het politieke overleg.

SHELL
Wiebenga wees bijvoor-

beeld op de omstandigheden
rond het vertrek van de Ne-
derlandse Shell op Curasao
waar een Venezolaanse
maatschappij voor in de
plaats is gekomen. "Dat iseen
majeure geopolitieke ont-
wikkeling waar men deogen
niet voor mag en kan slui-
ten". Ook noemde de 'Antil-
len- expert' van de WD het
feit dat vlak bij Curagao en
Bonaire een grote Latijns-

Amerikaanse markt ligt.
Ook interne factoren spe-

len een rol. Was het eerst
Aruba diezijn eigen weg wil-
degaan, nuzijn opSintMaar-
ten steeds vaker geluiden te
horen over het loskomen van
Curacao,"daardoorwordthet
verband van de Nederlandse
Antillen doorbroken".

"Ik denk dat het hoog tijd
wordt voor de Curagaose be-
volking,en ook voor depoliti-
ci, om te kijken welke scena-
rio's hetbeste zijn om debe-
langen van de Curagaosebe-
volking tebehartigen, ook in
een veranderde wereld".

De meningvan deCuracao-se bevolking noemde Wie-
benga belangrijk. "Ik denk
overigens dat demening van
de Nederlandse regering, de
Nederlandse politiek, ook
meetelt".

Wiebenga deed echter een
beroep op net verantwoorde-
lijkheids- gevoel van de An-
tilliaanse politici om na te
denken over hoe men de toe-
komst in moet stappen".

PvdA-er Wijnie Jabaai is
het absoluut niet eens met
Wiebenga: "Ik vind dat de
Antillenhetrecht hebbenom
zelf te beslissen wat zij met
hun staatkundige structuur
zullen doen. Mijn party is zo
langzamerhand tot het
standpunt gekomen dat het
zalgaanzoals deAntillenwil-
len en Nederlandkan daarin
natuurlijk niet opleggen".

Het is volgens Jabaai wel
noodzakelijk om iets aan de
dubbele bestuurslaag in de
Antillen te doen waardoor
een hoop doublures worden
gepleegd.

Romer naar
Boyenwinden

WILLEMSTAD-Vanafvan-
daagentoten metvrijdag 24juni
brengt gouverneur dr.René Ro-
mer eenwerk- bezoek aan deBo-
venwindse eilanden. De gouver-
neurwordtopdezereisvergezeld
door zijn adjudant, dekapitein
dermariniers A.G. van Ede, en
de directeur van zijn kabinet,
mr.J.A.B. Janus.Degouverneur
zal besprekineen voeren met de
Bestuurs- colleges van Saba,
SintEustatius en Sint Maarten
teneindezich opdehoogte te stel-
lenvan recente ontwikkelingen
op deze eilanden.

Base aangetroffen
WILLEMSTAD — Ter hoogte

van de MonteBellostraat stelde
Eersoneel van de SOD, in ver-

and met delevendige handel in
verdovende middelen indebuurt
een onderzoek in .In één van de
drie onderzochte woningen trof
depolitieongeveer 182 gram Tt>a-
se' aan en 78 gram marihuana.

TWEEDE KAMERLID VVDKEES JAN WIEBENGA:
'Je kunt niet blijven carnavallen'
'Interessant dat Antillen niet
een eigen weg willen kiezen'
door HANNEKE VAN

KOUWEN
DEN HAAG / WIL-

LEMSTAD — "Het is heel
interresant dat daar waar
na de Tweede Wereldoor-
log een historisch proces.
vanvolkerenopgangisge-
komen om hun eigen weg
tekiezen, dat daarvan niet
erg veelblijkt in de Neder-
landse Antillen. Het is bij-
naeen anti-historischpro-
ces. De vraag is ofdat ver-
standig is. Ik denk dat het

goedzou zijn als deAntilli-
aanse politici, bestuur-
ders, met de bevolking
gaanpraten over waar wil
mennu eigenlijk heeninde
toekomst. Het carnaval is
over en jekunt wel door
blijven carnavallen maar
dan zou het eens mis kun-
nen lopen en jemoetvoor-
komen dat ontwikkelin-
gen van buitenaf je voor
een voldongenfeit zetten".

Datisdemening vanTwee-
de Kamerlid Kees Jan Wie-
benga dieweliswaar niet van
mening is dat eventuele beg-
rotings- steun aan een uit-
spraak over de toekomstige
staatkundige structuur ver-
bondendientte worden,maar
dit onderwerp wel graag in

Den Haag aangesneden zou
zien.

"Waar het om gaat is de
vraag hoe we de Antillen een
nieuw perspectief kunnen
bieden. Dat is het be-
langrijkste. Dat perspectief
kun jeniet bieden door op de
huidige wegdoorte gaanenje
ogen te sluiten voor de ont-
wikkelingen in dewereldom
jeheen want danwordt je in-
gehaald door die ontwikke-
lingen".

drip irrigation
ÖA Boosternm^—r Reimrwea2/h«kAlnblan«mB9

Tekeningen voor de gouverneur

MEYER TRAMSPORT

T«t*foon6.47ee Pofartamg

Centrum Curacao (CCC).
Foto: v.l.n.r. Cedric, E. Del,

hoofd van "Pasadia", de gouver-
neurenzijn echtgenote, Axel, die
zijn tekening overhandigt en
leidster I. Obispo.

WILLEMSTAD - Onlangs
waren Cedric Antonie en Axel
Elionora, beiden kinderen uithet
dag- verblijf voor geestelijk ge-
handicapte kinderen "Pasadia",
te gast bij gouverneur dr.René
Romer en echtgenote mevrouw

J.CJ.Römer-óe Vreeze. Zij bo-
den de gouverneur de door hen
vervaardigde tekeningen aan,
die tezienwaren opde in meige-
houden tentoon- stelling van"Pasadia' in het Cultureel

«EP
.PIERSON, HELDRING &P|ERSON (CURACAO) N.V.

ennia
CITCO
©CUROIL.

MADURO & CURIEUS BANK N.V.

Corporate Law in Practice
A vademecumfor fiscal practitioners,

managers, shareholders
editedby

Gr. van derBurght and H.Th.M. Burgers
Over 100 questionsanswered withregard

to the corporate law of:

Jersey
Liechtenstein
Luxembourg

The Netherlands
The Netherlands Antilles

Panama
Switzerland

Bij inschrijvingf. 97,90.
Naljuli'BBf.lll,2s.

jJeSßö^ BOEKHANDEL SALAS
CZdS2i£M Fokkerweg 50

s^r Tel.: 612303/612201
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Argentinië: schuld-
eisers gaanrealiteit
inzien op duur

BUENOS AIRES —De
schuldeisers beginnen lang-
zaamaan de situatie teonder-
kennen doordat het tot hen
doordringt dat het schulden-
probleem alleen kan worden
opgelost bü een vooruitgang
van deeconomie inhet schul-
denland.

Minister Mario Brodersohn
vanFinancien van Argentinië is
deze mening toegedaan. Wan-
neer men een analyse maakt
over de voorbije vijfjaar dan
komt het duidelijk totuiting dat
geen enkel Latijnsamerikaans
schulden- landkans heeft gezien
omzijn economiete doengroeien
in overeenstemming met zijn
schulden- last.

Brodersohn is een der hoofd-
personen in de delegatie welke
overlegvoert met de banken om
eenherschikking tekrijgen van
de aflossing op de buitenlandse
schuld van Buenes Aires. Deze
bedraagt 54 miljard dollar.

Contra's: alleen
aan tafel met
Managua als
president erbij is

MANAGUA — De aanwe-
zigheid van president Daniel
Ortega is een van de voor-
waarden van de contra's om
weer aan tafel te gaan zitten
met deSandinistenomte pra-
ten over een definitief be-
stand.

Het anti- Sandinistische ver-
zet is nietvan plan naar deover-
leg- tafelterugtekeren wanneer
men daar niet de Sandinistische
Sresident aantreft. Zo verklaar-

e AzucenaFerrey alseen vande
vooraanstaande figuren van de
contra's tegenover een Ameri-
kaans persbureau. Een andere
eis is dat de contra's grotere be-
wegings- vrijheid eisen in de
hoofdstad Managua en ook wil
men betere waarborgen voor
hun veiligheid ten tijde van het
overleg. Een van de bezwaren
van decontra'sis datmen nietin
de gelegeheid is leiders van de
Nicaraguaanse oppositie te ont-
moeten. Deze verklaring kwam
kort nadat minister Humberto
Ortega van Defensie als Sandi-
nistische delegatie- leider een
brief had verzonden aan de
contra'somzondaghetoverlegte
hervatten "ondanks alle obsta-
kels".

DESKUNDIGE SERVICE, -~^Tj "^'1
ALS VANOUDS „^^MPlW^^^llfl
Het verzekeringswezen is dynamisch en heeft kijk op de ffT ■ ■ 4Ü P^toekomst. Onze buitendienst begeleidt en adviseert in uw J5JzL liP^belang dagelijks uw agent in tech- PATIIBI ____W Lnische problemen. Raadpleeg uw rAI H/l iJHljl^^^^^^^^ lik
agent. Hij is onafhankelijk. Hij I ril Ulil |J! \Pte gjjp\F .:.KI. ■"weet voor u zeker de juiste kombi- .^„_ BÉssp ||3<- JK
natie van verzekeringen. ... .__._._. IVf i^ia ■■3 Nationale Nederlanden f —- -_J" l nJaÜggf SpU 35.P I

/w a__ __gjfc^9c___j__n___it 4tt—J&_ob 4H-3*_ja>_t_n4tc__p_<_n4TC_--.-_t>^_r_n «rc__w«>_^s% tpT__G£>_c_7&
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bieden spelers, manageren coach van K

] SEGÜROS MANSUR LITTLE LEAGUE BASEBALL TEAM %
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ö HetSeguros MansurLittle League Baseball-team was achtjaar 3
subkampioen en de afgelopen drie jarenkampioen. f

\ ?:. fsEGUROS MANSUR rwT) 5
« i 26 JAARkampioen op het gebiedvan jr
o verzekeringsservice in deArubaanse gemeenschap. $
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Ifyou like talking to people,
speak English well, and
have own transportation,
please call us for an
appointment NOW!

Tel: 29024

***** NEW DELHI — De tussentijdse
PARUS —De diplomatieke rtla- verkiezingen in 7 districtenin India

ties tussen Parijs en Teheranzijn zjjn een nederlaag gewordenvoor
donderdagofficieel hervat. Spoedig Gandhi s regerings- partij. De voor-
wistenbeidelandenambassadeurs mahge Defensie- minister Pratap
uit. In 87 ontstonder eenbreuk als Singh, nu tegenstandervan Gandhi,
eevolKvan de "ambassade-oorlog". stevendeafop eengrotezege inAlla-
-6 " ***** habad.

■>****wmm_m_____——_—_w___—m____m_w_m_—mm__w_mm____m__wmm

ATA AKIBO OPORTUNIDAD
STUDIAVLO BO PROGRESA

GOBIERNO Dl ARUBA
ta participacue siguientecursonan lobai cuminsé. Hacivso
di e oportunidad aki... Inscribi'!

*KOKKI (asistente)
Dia di inscripcion: 27 di junina Hotelvakschool Bushiri pa
7.30 '0r di anochi.
E curso locuminsadia 1 di juli 1988na Hotelvakschool Bus-
hiri.

* BARTENDER:
Dia di inscripcion: 27 di junina Hotelvakschool Bushiri pa
7.30 '0r di anochi.
E curso lo cuminsé dia 1 di juli 1988 na Caiquetio Club na
Paradera.

Tur e cursonan ariba mencionéta dirigiprincipalmente ari-
ba practica.
Pa mas informacion y formulario por jamatel. 33331 of
acudf personalmente na e Jobcenter den Biblioteca Natio-
nal na Oranjestad - G. Madurostraat 13.

■^P ENSKNANSA
Va PA

__[ ■ RMPLEO

J_f_\ ft^ BOUWMAATSCHAPPIJARUBA N.V.

n*Tl3 heeft opkorte termijn nodig:

— een BOUWKUNDIGE UITVOERDER.
Opleiding minimaal M.T.S. niveau.
Ervaring: minimaal 6 jaren als uitvoerder (ruwbouw) op
grote bouwwerken.- een BOUWKUNDIGE UITVOERDER.
Opleiding minimaal M.T.S. niveau.
Ervaring: minimaal 6 jaren ervaring op het gebied van
grote renovatie en verbouwing. Moet zelfstandig een
grote renovatie kunnen uitvoeren en leiding geven aan
voorlieden.

Schriftelijke sollicitatieste richten aan:
Bouwmaatschappij Aruba n.v.
Druivenstraat 10
Oranjestad, Aruba
Tel.: 21275.
Persoonlijke sollicitaties na 4:00 p.m. op bovengenoemd
adres.

HYUnnni Koop NU een Hyundai
satia en U heeft kans gratis de Olympische
'émmmm^mmma Spelen in Seoul (Korea) bij te wonen!

(aanbieding geldig van -^mei t/m augustus 1988) S*^ y.

De winnaarkrijgt: V
= 2 Retourvliegpassages Aruba -
=10 dagenverblijf van 17-27septem- W^t j

ber. Inbegrepen Hotel. I^èV^w
= $ 400.-per pefsoon zakgeld. F^x
= Vliegticket en tour naar Hyundai Fa- . Toèbl ft» Ibrieken. \ f "pfPJ VI J
= Toegangskaarten voor 10 dagen. hébJ m mmm_m

Hyundai -Reeds vanaf ’.13.850.- 0_ %Financiering 36 maanden.

I PRIMA AUTO SALES Inc.
Komt de nieuwe modellen zien en proefrijden in onze showroom

H Fergusonsuaat 42A - Tel.: 32578 en 28200.

CARIB MOTORS
AUTO NEWS

Suzuki Fronte 550cc Suzuki Fronte 800cc
AM Radio, 5 sp. transm. AM Radio, Automatic

’1.9900- ’1.11400.-
Suzuki Fronte 550cc Suzuki Forsa 10OOcc

AM Radio Airco AM Radio, 5 sp. transm

’1.11300.- ’1.12950.-
-_______________________________________ .j- -"'

Suzuki Forsa 1000cc guHrtdßwM GLI3OO o
AM Radio, 5 sp. transm. AM/FMRadio, Automa»

Airco Airco

’1.14950.- ’1.17600.---
Suzuki Forsa GLXl3OOcc Suzuki 4x4
AM/FMRadio-Cassette, Samurai Hardtop
Airco Power Windows AM/FMRadio, Airco

"-16950- /■■21900-

Charade 10OOcc5dr Charade 10OOcc 5 dr
4 sp. transm., Airco Automatic, Airco

AM/FMRadio AM/FM Radio
Body stripe Body stripe

’1.14950.- ’1.16990.-
-■_____________________________________________■ _____________________^

Hi Jets
Hi Jet Van 10OOcc Min' Van Bus 10OOcc

AM Radio, 5 sp. transm. AM Radio, 5 Sp. transm
Airco, Body stripe

’1.10990.- ’1.15950.-
-————_~_—_—__mm—m_m__—__. _^_________---m——————~~—^

Rocky II JeepType 2000cc
Airco, Power Steering

Two Tone
’1.29990.-

______ ________!

U.S. Mercury Topaz LS 4 U.S. Ford Tempo LS 4 dr.
dr 2.3L. 4cyl. automatic, 2.3L4 cyl, automatic, air'
airco, Tinted Glass, Po- co, Power Steering, Per .wer Steering, Power Win- wer Windows, AM/FM j
dows,AM/FMElectronic- Electronic Cassetteßa'
Cassette Radio, Tilt Stee- dio, Power Door Lock,
ring Wheel, Electronic Electronic-Trunk & Ga*
Trunk & Gas Release, Release.
W.S.W. Luggage Carrier,
Power Door Lock, Speed
Control.

’1.35500.- ’1.33500.-
--*"

U.S. Ford Escort LX 4 dr, U.S. Ford Escort St. W*
1.9L4 cyl., automatic,air- gon LX 1.9L4 cyl, auto-co, AM/FM StereoRadio, matic, airco,AM/FM St*Bodyside Moldy, Overhe- reo Radio, Tinted Glass*ad Console, Tinted Power Steering, Premi'
Glass, Power Steering, urn Sound-System, Lux;Premium Sound System, ury Wheel Covers, Ful'
Luxury Wheel Covers, Size Spare Tire, Lug-
W.S.W., Full-Size Spare gage-Rack.
Tire, Dual Elc. Mirrors,

’1.29650.- ’1.31550.-

RacerGSE4dr RacerGLE4dr
1.5 L. Eng, 4 sp. transm. 1-5LEng, 4 sp. transm.
AM/FMRadioCassette, AM/FM Radio, Airco,

Airco Body Stripe

’1.20990.- ’1.20150.-

Accord 4 dr.automatic, airco, power, window, po-
wer door lock, etc. etc.

’. 38750.-
Honda

The "Hi Class" JapaneseCar
Beauty with a Reason
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AGENDA
ARUBA

KANTOORUREN AMIGOE: 08.00-12.00/
14.00-17.30uur;zaterdag gesloten.
Telefoon: 24333.
Voor spoedgevallen nakantoortijd: 21639,
22950en 22316.Pi_getooy: 127-743.
Bankrek. nr. 10.815.445Banco di Caribe.

POLITIE: 100.
ALARMCENTRALE: 115.
ZOEKERTJES verschijnen op dinsdag en
vrijdag en kunnen iedere dagtussen 08.00-
-12.00/14.00-17.00 uur worden opgegeven;
behalve opzaterdag. Alleen zoekertjes, dieop maandag en donderdag voor 10.00uur
binnen zijn, kunnen de dag daarop (dus
dinsdag en vrijdag) verschijnen.

BIOSCOPEN
BOULEVARD THEATER
1:20.15 uur ThrowMommmatromthe train
(18 jr.).
II: 20.45uur Postfw/.D. (18 jr.).
DRIVE-IN: 20.30uur TheKilting Time (18
ir-).

BOTICA'S (nachtdienst)
Pabaobrug: StaCruz, tel.: 28028.
Paribabrug: San Nicolas, tel.: 45712.

*****WACHTREGELING DOKTOREN
Oranjestad, Madiki, TankiFlip, Noord,Tanki
Leendert,Paraderaen Sta. Cruz:dokterVan
Trigt, Ecuadorstraat 2, tel.: 21835/22991.
Pos Chiquito, Savaneta en San Nicolas:;dokterE. Weststrate, viaCentroMedicoSan

[Nicolas, tel.: 48833.
Kinderarts: dokterCroes,tel.:27s9l/24300
(hospitaal).

*****KINDER-POLIKLINIEK (Shakespeare-
straat 13, tel.: 27263/24300): spreekuren
maandag t/m vrijdag van 08.30-11.30/
14.30-17.30uur; zaterdagvan 08.30-12.00uur. De wachtheeft dokter A.E. Hart.
CENTRO MEDICO CARABOBO (L.G.
Smith Boulevard 34, tel.: 21777): draL.G.
Beke-Martinez, Engelandstraat 7, tel.:
24696.

*****WIT GELE KRUIS: Oranjestad: tel.: 23168;
Noord:tel.: 23425;SantaCruzen Paradera:
tel.: 28288/25543;Savanetaen Brazil: tel.:
47020/48301; San Nicolas:tel.: 45906;Da-kota: tel.: 29008(wijkgebouw), 24444 (kan-
toor).
(voor brandgevallen, ongelukken of
een of ander ongeluk gelieve
Alarmcentrale op te bellen, tel.: 115)

TELEARUBA
DINSDAG: 18.00 Robotech II; 18.30
CNN international news; 19.30Political
program; 19.45Actualidad;20.00Tele-
noticias; 20.30 Alf: «Mother & Child
reunion»; 21.00 Falcon Crest: «Battle
Lines»; 22.00 Larry King show; 22.50
Showbiztoday (CNN); 23.00 MoneyLi-
ne (CNN); 23.30 Sports tonight (CNN);
24.00 Sluiting.

WOENSDAG: 18.00 Thundercats;
18.30CNN international news; 19.30
Small wonder;20.00Telenoticias;20.30
Bista ariba (live); 21.15Documenta-
ry: «The Falklands war I»; 22.00Larry
King show; 22.50Showbiztoday(CNN);
23.00Money Line (CNN); 23.30 Sports
tonight(CNN); 24.00Slutting.

*****

Diversen
n-IGHT INFORMATION CENTER: dage-rs geopendvan 07.00-20.00 uur; na 20.00
"ur informatiesvia verkeerstoren.
ESSO SERVICE CENTER (Oranjestad):
«4.00uurper daggeopend(alleen geslo-
t6n van zondag 20.00uur totmsandagmor-
9on07.00 uur).

$OXTER HORACIO ODUBER HOSPI-JAAL(tel.: 24300):bezoekuren 15.00-15.45/18.30-19.30uur.
KONINGIN WILHELMINA FONDS (tel.:
*4652/22817): informatiecentrum
Jjoensdag geopendvan 08.30-12.00 uur -Haardenbaaistraat 8 (boven).

&ONBINI FESTIVAL: 18.30in FortZoutmanWptreden vankah'i orgel Crystal,Tipk»LosP|rnentosos en dansgroepFlordi Trinitaria).

*Ü-lANCE FRANQAISE D'ARUBA: ledere?*andag van 19.30-20.30 uur cursus voor
«"vorderdenenvan 20.30-21.30uurFranse"watuur; dinsdagvan 20.00-21.00uur con-
■^satielessen; woensdagvan 19.00-?0.00rjr cursus voorbeginners -Coleglo Aruba-
.'», lokaal 61/62.*>euweFranse cursus voor beginners
p° gevorderden begint in september,

in cursus of lid-
S'atschapkunnen zich opgeven bij
Jfarie-ThèrèseCroes (tel.: 21187) of"ozetti Dijkhoff (28652).

WoensdagPERSENuSEO HISTORIKO ARUBANO: ope-.ÏHïstijdenmaandagt/mvrijdagvan 09.00-
-<OO/i6.00-19.00uur; zaterdagvan 09.00-- 2-002-00 uur.

?JjCHTING TOT BEVORDERING VER-ANTWOORD OUDERSCHAP (Famia Pla-?"*»): dagelijks van 08.00-12.00/13.00--tj-Oo uur - Medical Centre, Bernhardstraat
jjjiSan Nicolas, tel.: 48833, toestel 219/
!*!*> praktijken in het Wit GeleKruis- ge-
£"*:dinsdag10.00-12.00uurte Noord66,
2J;: 23425; 13.00-14.00 uur teOranjestad,

Emmastraat, tel.: 23168;
S^nsdag: 13.00-15.00 uurte Santa Cruz2£. tel.: 28288; donderdag: 10.00-12.00
£[wPampoenastraat 15,Dakota,
j^htro diBarrio Dakota, Pampoenastraat%"»l.: 23822; donderdag08.00-10.00uur.
r* Cakjuetfo, Paradera 47A, tel.: 24280:«nsdag 08.00-10.00uur.

M^PfAU LEVENS-, GEZINS- EN HUWE-r«S- MOEILIJKHEDEN (Lagoenweg 9A,
verdieping): iedere werkdag van 07.30-

Bepaling
Sportlotto

ORANJESTAD — De
stichting Sportlotto wordt
nogsteeds opgebeld doorper-
sonen dienog niet door heb-
ben hoe het vaststellenvan de
hoofdprijs eigenlijk inelkaar
zit.

De stichting garandeert voor
elketrekking een hoofdprijs van
twintigmille, ook ingeval de in-
breng van de kopers dit bedrag
niet haalt. Wordt in de eerste
week al de hoofdprijs gewonnen
en is de inbreng door de kopers
bijvoorbeeld 9.850 florin, dan
draagt de stichting zelf met
’.10.150,-bij omoptwintigmille
tekomen.

In geval de hoofdprijs in de
eerste week in depot blijft, dan
zal er in dedaaropvolgende twee-
deweek alsvolgt tewerkworden
gegaan: inbreng eerste week
’.9.850,- plus inbreng tweede
week ’.9.560,- plusbijdrage door
de stichting ’.590,- om optwin-
tig mille te komen.

Indien een hoofdprijs voor
twee achtereenvolgende weken
in depot blijft, danis de situatie
in de derde week als volgt: in-
breng eerste week ’.9.850,- plus
inbreng tweede week
’.9.560,- plus inbreng derde
week. Bedraagt de inbreng in de
derdeweeknu ook ’.9.560,-, dan
zal de hoofdprijs dus op
’.28.970,-komen te liggen.

Ronnie en Candy Richardson

Marathon zwemtocht
soms hachelijke zaak

ORANJESTAD —Broer en
zus Ronny en Candy Ri-
chardson hebben de zwem-
tocht van Oranjestad naar
Malmokin drie totvier uur af-
gelegd.

Ronny Richardson vertelde,
datflinke golfslag, stevige wind
envrij sterkestroming dezwem-
tocht op sommige ogenblikken

tot een hachelijke onderneming
maakten. Toen de twee zwem-
mers door de stroming in de
buurt van de olietankers kwa-
men, die buiten dekust gean-
kerd lagen, moest watersport-
expert, Art Lamour, hen een
eindje naar binnen slepen ten
einde dezeer sterkestroomtebo-
vente komen. Ronny noemde de
zwemtocht een interessante er-
varing, maarnietéén diejeiede-
re dag zou willen beleven.

"Ik heb veel geleerd over de
zee", zo zei hij, "en ik zou nie-
mand adviseren om voor dekust
vanAruba zonderbooten/of des-kundige hulp een lange afstand
te gaan afleggen. Hij was zeerdankbaar voor de ondervondenhulpvan deherenArtLamour enFreddy Quandus.

Wega di Number
Aruba

1200/13.00-16.30 uur (ook mogelijk at-
spraak temakenviatel.: 23145of 25111).

BIBLIOTECA NACIONAL (ope-

ANToSaANSE SECTIE, STUDIEZAAL,
AFDELINGKRANT- EN TIJDSCHRIFTEN:
maandag t/m vrijdag vanaf 07.30 uur (de
Krant- en Tijdschriften- afdeling is ook tus-
sen 12.00-13.30uur open).
UITLENING AFDELING: maandag,
woensdag en vrijdag 09.00-11.55/13.30-
-20 00 uur; dinsdagvan 09.00-12.00/13.30-
-17.00 uur; donderdag van 13.30-17.30 uur
('s morgens gesloten).

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

CENTRO KIBRAHACHA (dagverblijf
voor bejaarden): openingsuren dag-
verblijf: 08.00-12.00 uur; kantooruren:
07.30-12.30/14.00-17.00uur - Piedra Plat
23(te 1.:28159).

AANTREKKELIJK
De regering wijst erop, datzij

er toe gekomen is, naast een
stringenter en meer geobjecti-
veerd beleid, wat betreft het be-
noemen en bevorderen van per-
soneel, onder meer voor te stel-
len, de invoering van een stimu-
lerings-regeling voorhetperso-
neel om de dienst vrijwillig te
verlaten. Het VUT-ontwerp
dientdaartoe.

Wil eenregering, die het vrij-
willig uitdienst treden beoogt,
echtereffectsorteren, danzal de-
ze ookvoor debetrokkenen aan-
trekkelijke elementen dienen te

bevatten. Om deze reden wordt
in deze ontwerp- landsverorde-
ningbijvoorbeeld geen bepaling
aangetroffen omtrent verreke-
ning met mogelijke andere in-
komsten uit arbeid en/ofbedryf
in deprivésector en geldtvoor be-
langhebbenden evenmin het in

bijvoorbeeld de ontwerp-
landsverordening wachtgeld
overheidsdienaren voorkomen-
de verbod om zonder toestem-
mingvan debevoegde autoriteit
metterwoon buiten het konink-
rijk teverblijven.

Olympisch initiatief
Op 2 juliop Aruba
vijfKM loopwedstrijd

ORANJESTAD — Het Co-
mité Olimpico Arubano
(COA) heeft evenals andere
landen het initiatiefvan het
Internationaal Olympisch
Comité (IOC) overgenomen
en zal op 2 juli om zes uur's middags de '5-km Olympic
DayRun 1988'organiseren.

De organisatie is opgedragen

aan de Arubaanse Atletiek
Bond, die hiervoor de medewer-
king van IDEFRE heeft gekre-
gen. Hetinschrijfgeld islaag ge-
houden en hiervoor ontvangt
men bij inschrijving een fraai
Olympisch T-shirt alsmede aan
de finish een speciaal lOC-
diploma in Olympische kleuren
en een gratis softdrink. Alle
scholen nebben een uitnodiging
gekregen en gehoopt wordt, dat
de schooljeugdmassaal aan deze
race zal deelnemen.Vakantie begint voor zesde klas op 29 juni

Minister Onderwijs wil reactie
van ouders op vakantie schema

ORANJESTAD- De mi-
nister van Onderwijs heeftmiddels advertenties delaatste schooldag vanhethui-dige schooljaar en de eersteschooldag van het nieuweschooljaar bekendgemaakt.
De ouders worden uitgeno-
digd huncommentaar—vooroftegen—te willen geven, zo-datbij hetvaststellen vanhetvakantierooster voor hetschooljaar 1989-1990 ook metde wensen van de ouders re-kening zal kunnen wordengehouden.

De ouders kunnen hun com-
mentaar aan de directievan On-derwijs, aan deFrankrijkstraat,
adressere ninistervan On-

derwijs gafmaandag te kennen,
dat de afgelopen jaren een ver-
warring is ontstaan over de
laatste schooldag voor leerlin-
gen van de zesde klas van de ba-
sisschool.

ZESDEKLAS
Voorsommige ouders is het de

gewoonte geworden hun kind
van dezesdeklas thuiste houden
vanaf het moment, dat bekend
wordt naar welke school vanhet
voortgezet onderwijs dit zal
gaan. Het gevolg hiervan is, dat
dekinderen van de zesde klas
veel les verliezen, deklassen
leeg worden, een en ander een
negatieve invloed heeft op de
andereklassen vanhet basison-

derwijsen denormale ontwikke-ling van het dagelijks onderwijs
gehinderdwordt.

Daarom is besloten, dat voorhet-huidige schooljaar 28 junide
laatste schooldag isvoor de leer-
lingen van dezesde klas van hetbasisonderwijs. Voor de eerste
tot en met devijfdeklas is 5 juli
de laatste schooldag.

Het nieuwe schooljaar 1988/
1989teltzestig vankantiedagen.
Deze zijn van 1-16 augustus (12
dagen), 17-21 oktober (5),
Kerstvakantie 22december-6 ja-
nuari (12), carnaval 30 januari
en3-6 februari(3), Paasvakantie
23-31 maart (7), Koninginnedag
/Arbeidsdag 1-5mei(5)en de gro-
te vakantie van 10-31 juli.

OP HOOGTE GESTELD
Ditdepartement stelde de ge-

volmachtigde minister van de
Antillen in Washington, Henri-
quez — die ook tijdelijk de Aru-
baanse zaken behartigt — hier-
van op dehoogte. VolgensNisbet
heeft Henriquez de autoriteiten
van de Antillen en Aruba eve-
neens van een en ander op de
hoogte gesteld. Op 26 mei wer-
den enige kartonnen dozenvan
ditvlees terkeuring naar de Ve-
terinaire Dienst gezonden en op
8 juni liet de Veterinaire Dienst
de douane weten dat het vlees
kon worden afgegeven.

Uithetnaderonderzoek datde
PPA instelde, bleek dateen van
de principes van vleeskeuren is
dat men over het gehele beest

moet kunnen beschikken en
wanneer ditniethetgeval is men
over een uiterst modern labora-
torium moet kunnen beschik-
ken, hetgeen op Aruba niet be-
schikbaar is.

ONDERDEEL VAN BEZUINIGINGEN
Vrijwillige uit diensttreding bij overheid

VUT aan orde in Staten
ORANJESTAD—Opdeagendavan deopenbare Sta-

tenvergadering, die aanstaande vrijdagmorgen wordt
gehouden, staat de ontwerp landsverordeningregelen-
de de toekenning van een uitkering bij vrijwillige uit-
diensttreding vanhet landsbestuur(VUT). Indeaanbie-
dingsbriefstelt deregering, datdezeVUTeen dermaat-
regelen is om op het gebied van personeelsbezetting —waarvanhet bestand naar organisatorische begrippen
te grootis—tekunnen bezuinigen.

Het gaat hier om de ambte-
naar, de werkman en werkne-
mer met een arbeids- overeen-
komst. Opnieuw herhaalt de
regering zijn standpunt dat
maatregelen op het gebied van
personeel niet moeten leiden tot
enig ontslag. De VUT is een der
opties die deregering in hetka-
dervan afslankingvanhet over-
heidsapparaat aan de Staten
heeft aangeboden.

UITKERING INEENS
Het ontwerp bevat daarente-

gen,en zulks in tegenstelling tot
de ontwerp- landsverordening
wachtgeld overheidsdienaren,
de mogelijkheid van een uitke-
ring ineens, dan wel inéén ter-
mijn ter grootte van 25% en de
resterende uitkering in gelijke
maandelijkse bedragen, zodat
diegene, die een uitkering

wenst, anders dan in maande-
lijksebedragen, datafzonderlijk
moet verzoeken en hij voorts de
nodige financierings- kosten
daarvanzelfzal moetendragen.

INSCHRIJVINGEN
Startenfinishzijnvoorhet ge-

bouw van Tropical Bottling
Company, welke alslokale spon-
soraan deze loop zal meewerken
envoor softdrink, trofeeënen ge-
luids- installatie zal zorgen. De
T-shirts worden geschonken
door de 'WorldFederation of the
Sporting Goods Industry. In-
schrijvingenkunnen geschieden
bij IDEFRE alsmede bij
Sportshop Antiliana tot en met
uiterlijk vrijdag 1juli.

Deroute vandeze5-km- loop is
als volgt: Na de start bijTropical
Bottling gaan de deelnemers in
Westelijke richting op deParal-
lelweg, welke na dekruising bij
Licores Aruba vervolgd wordt
tot voorbij de Pizza Pub. Hier
gaat menrechtsaf en via eenÜ-
bocht naar de verkeerslichten.
Vervolgens rechtsaf de Sasaki-
wegop tot aan het eerste kruis-
punt van deweg naar het hospi-
taal. Hier wordt omgedraaid en
gaandelopersvia dezelfderoute,
maar op de zuidelijke helft van
derijbaan, terugnaar definish.

Door Amerikaanse autoriteiten gewaarschuwd

Nisbet (PPA): op Aruba
afgekeurd vlees verkocht

ORANJESTAD —PPA-
voorzitter Benny Nisbet zond
een brief aan de voorzitter
van deStaten, mrHector Gon-
zalez, waarin hij de Staten
verzoekt een onderzoek in te
stellen naar hetfeit, dat in de
Verenigde Staten afgekeurd

vlees op Aruba werd inge-
voerd en voor deconsumptie
werd vrijgegeven.

Nisbet stelt over gegevens te
beschikken, datenigeweken ge-
leden op Aruba een container is
aangekomenmet vlees dat in de
Verenigde Staten is afgekeurd
en nu dooreen lokale handelaar
werd aangekocht. De afkeuring
van hetvlees geschieddedoorhet
United States Department of
Agriculture, welk ministeriebe-
last is met deinspectie vanvlees.

ORANJESTAD - Maandag-
middaglegdeminister drsFrank
Booi de hoeksteen voor het Chalet
Suisse restaurant, dat door
Arends Construction gebouwd
wordtop het terrein naast hetge-
sloopte lOWUARecreation Cen-
ter aan de SmithBoulevard. Dit
freject van deeigenaren,Hansen

'rika Maurischat, houdt ook de
bouw in van 128condominiums,
waarvan de eerste 28 gebouwd
zullen worqlen op t\e plpats.waar
voorheen het10W Center stond.

Het Chalet Suisse restaurant
biedt zitplaats aan 180personen
en zal op 1 december dit jaarin
bedrijfgaanonder deleiding van
chef en manager, Rudolph Rat-
zenbock, eenbekendpersoon in de
Arubaanserestaurantwereld.

VREEMDE GANG
Nisbet komt tot de conclusie,

dat in zulk geval het vlees moet
worden afgekeurd en aan de
laatsteeigenaarmoetworden te-
rug gegeven of het vlees moet
vergiftigd worden, hetgeen niet
het geval is geweest.

In verband met deze vreemde
gang van zaken steltNisbet een
aantal vragen, onder meer wat
voor analyse' de Veterinaire
Dienst opAruba heeftgedaanen
wat het resultaat hiervan was.
Werd contact met het betrokken
departement in de Verenigde
Staten opgenomen om te weten
tekomen waaromhetvlees werd
afgekeurd. Wie bij de Veterinai-
re Dienst heeft debeslissing ge-
nomen om het vlees voor con-
sumptie op Aruba vrij tegeven?

Hoeveelkeren hebben deauto-
riteiten op Aruba de afgelopen
drietot vier jarenberichten van
afgekeurdvlees gekregenenwat
is met die waarschuwingen ge-
daan? Nisbet verwacht datzijn
briefdoorde Staten in alle ernst
behandeld zal worden.

Info-middagen
over studeren en
studiefinanciering

ORANJESTAD — In samen-
werking met de directievan On-
derwijsorganiseert de Nationale
bibliotheek informatie- midda-
gen voor de jongelui die in het
uitenland gaan studeren en in

aanmerking wensen te komen
voor studie-financiering door de
regering. Deze informatie-
middagen zijn op dinsdag 21 en
woensdag 22 juni,van vier tot
vijfuur, in dekantine van debi-
bliotheek.

Lydia deCuba enCaspar Croe-
zé, van de directie Onderwijs,
zullen de nodige informatie ge-
ven over de voorwaarden en de
faciliteiten van een studie- fi-
nanciering,.

ARSCA
ORANJESTAD-De Aru-

baanse Raad voor Socialeen
Charitatieve Arbeid
(ARSCA) organiseert dit jaar
geen telethon, maar een re-
creatie- fietstocht als eerste
fundraising activiteit

Deze fietstocht is zondag 3 juli
om negen uur 's ochtendsbij Al-
hambra Casino, waar ook de fi-
nish zal zijn. Menkan nu al in-
schrijven bij IDEFRE, in Oran-
jestad, en Casa King en San Ni-
colas Sportcentrum in SanNico-
las. Het inschrijfgeldgeeftrecht
op softdrinks, een hamburger en
T-shirt.

Deroute is van de Alhambra-
parkeerplaats in noordelijke
richting langs de SVB, Sasaki-
weg, Malmokweg, Turibana,
Noord, Sabana Liber, Kudawe-
cha, Calabas, Moko,TankiLeen-
dert, Kamerlings Onnestraat,
De la Sallestraat, Vondellaan,
Smith Boulevard naar de par-
keerplaats van Alhambra, waar
volop muziek en fundraising-
stands met eten en drinken aan-
wezig zullen zijn._ _

*****MOSKOU — De voor- en te-
genstandersvan de aansluiting van
deenclaveNagorno-Karabach, gele-
gen in Arbjydqan, bij Armenië be-
roepen zichop de SU- grondwetwel-
ke van recente datum is. In het
Kremlin werd gezegd dat juristen
eerst dekwestievar> <v> ot>?!ave bekij-
ken voordater een definitieve beslis-
singvalt. '
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BORDENS ICECREAM

Bekijkonze wekelijkse specials
met goedkopeprijzen.
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Antilliaanse deelname in Ohra-toernooi
Alvin Smith mikt op grootmeesterstitel

WILLEMSTAD— Van 31
julitotenmet11 augustus van
dit jaar wordt in het Grand
Hotel Krasnapolsky op de
Dam in Amsterdam hetOhra-
schaak- toernooi verspeeld.
Het toernooi is wereldbe-
kend. Voorheenwas denaam
Hoogoven- schaaktoernooi.
Voor heteerst zal een Antilli-
aanse deelnemer, in de per-
soon van Louis Alvin Smith,
acte depresence geven in dit
grote toernooi. Hij zal gezien
de opzet van het toernooi
proberen doortebrekennaar
de grootmeestersgroep, een
streven waartoe hij door de
Antilliaanse schaakkenners
zeker toe in staat wordt ge-
acht.

Het Ohra- toernooi is in de
schaakwereldzeer intrek en het
zijngrotejongens diejaarlijksin
Amsterdam de prijzen wegsle-

Een. Van derWiel, Hort en Lju-
ojevec zijn enkelen van dere-

cente winnaars.
Omalio Meriën, de grote

schaak- promotor op Curagao,
vindt dathet hoog tijd is gewor-
den dat het talent van Alvin
Smithuitgebuit wordt. "Voor de
Antilliaanse schaakwereld is
het T)ezit' van een grootmeester
een unicum. Dat betekent dat
onze jeugden onze gemeenschap
er een held bij hebben, een held
waar zij zich aankunnen optrek-
ken. Ons niveauzaleenvoor Ca-
ribische termen ongekend hoog
peil bereiken. Ik ben er heilig
van overtuigd dat Smith het
grootmeesterschap binnen
handbereik heeft." Aldus de
schaakschoolhouder.

...Vlnr: A. vdHeyden (direc-
teur van defirma JPvanderLub-
be), O. Meriën (secondant). Jos-

sießlanken(penningmeester van
de schaakbond), Alvin Smith
(himself) enA. Molina (adjunct-

directeurvan defirma JPvan der
Lubbe).

SPONSOR
Alvin Smithverteltzelfdathij

al een tijdje niet meer aan toer-
nooien in de 'grote' schaakwe-
reld heeft deelgenomen. Als re-
den daarvoor wordt, hoe verve-
lend hetweermagklinken, defi-
nanciële mogelijkheid opgege-
ven. "Zonder sponsorofeenrijke
familie achterjeishet nietmoge-
lijk om aan denodige financiële
verplichtingen (inschrijfgelden,
reizen, verblijfkosten) te vol-
doen. Dat geldt niet alleen voor
schaken maar voor de meeste
top- sporten." In 1976 speelde
Smith zijn laatste internatio-
naal toernooi in Groningen.

De Antilliaanse schaatskam-
pioen is inmiddels 31 jaaren
werkt alspart- timeboekhouder
in een privé- bedrijf. Daarnaast
houdtSmith zich intensiefbezig
met schaken en lesgeven aan de
schaakjeugd (Buurtcentrum
Janwé).

Door gemeenschappelijke in-
spanningen van Smith en Me-
riën is het gelukt een sponsorte
vinden voor deelname aan het
Ohra- toernooi. Dat is Assuran-
tiekantoor J.P. van der Lubbe
geworden. Directeur van de fir-
ma Van der Heyden: "In overleg
met onze moeder- maatschappij
(Ohra) inArnhemhebben wijbe-
sloten om allekosten inverband
met deelname aan het toernooi
in Amsterdam, voor onze reke-
ning te nemen. De sponsoring
van Smith is een goede gelegen-

heid om ons vierde lustrum hier
op Curacao, luister bij te zetten.
Wij hebben volledig vertrouwen
in depersoon en decapaciteiten
van onze huidige schaakkampi-
oen. Ook in de toekomst zullen
wij Smith steunen om zijngroot-
meester- titel te behalen."

Smith zal samen met Omalio
Meriën (secondant), eind juli
naar Nederland afreizen in zijn
streven om zich in ieder geval te
plaatsen voor hetgrootmeesters-
toernooi van volgend jaar.

DRUK
De Chileense bisschoppen-

conferentiekijkt nietzo optimis-
tisch aan tegen het referendum
als de president doet. De
bisschoppen vinden dereferen-
dum- zaak niet zo doorschijnend
en klaar zoals Pinochet er tege-
naankijkt. De kerkelijke leiders
latenblijken bezorgd te zijn. Zij
hebben kritiek op hetfeit dat er
op openbare functionarissen
druk wordt uitgeoefend om te
werken naar eenreeds bepaalde
optie. Daarnaast iser het feit dat
de inschrijving van een grote
groep jongeren in het kiesregis-
ter wordt tegengewerkt. Aldus
de bisschopen in hun nota over
het plebisciet.

Zij wijzen op hetfeit dat de uit-
zonderings- toestand nog steeds

van kracht is welke deopenbare
vrijheden aanmerkelijk beperkt
evenals detoegangtot media als
tv en radio, speciaal daar het
gaat om de staatszenders welke
in het hele land te zien en te ho-
ren zijn. Daaromblijft hetfeitbe-
staan dater eisengesteldmoeten
worden wil hetreferendum in-
derdaad morele waarde hebben.

PINOCHET: WAARNEMERS NIET WELKOM
Paus geeftepiscopaat duidelijkeboodschap
Bisschoppen bezorgd over grote
onzekerheid rond referendum

SANTIAGO — De Chileen-
se bisschoppen tonen zich be-
zorgd over de bestaande on-
zekerheidten aanzienvan het
referendum over het presi-
dentschap dat voor de deur
staat. Er moet aan een aantal
voorwaarden worden vol-
daanwil ditplebisciet morele
waardekrijgen, zo meent het
episcopaat. Voor president
generaal Augusto Pinochet
bestaat er geen enkele be-
hoefte aan buitenlandse
waarnemers bij deze
volksraad- pleging.

"Meer dan vijfhonderd mario-
netten willen naar ons komen
kijken hoe wij het doen.Maar ik

accepteerhetnietdatzij naarons
komenkijken. Trouwens: dewet
verbiedt het dat buitenlandse
waarnemers zich in onze kies-
hokjes vervoegen". Zo liet Pino-
chet weten aan zijn volgelingen
in Antofagaste dat zon dertien-
honderd kilometer ten noorden
vanSantiago ligt.

ORANJESTAD -In de
Brandweer- kazerne opende mi-
nister Watty Vos maandagmor-
gen met een toespraak de red-
dings- cursussen die in samen-
werking met de Venezolaanse
regering worden gegeven aan
zestien leden van hetbrandweer-
korps van Aruba. De cursussen
worden geleid door de Venezo-
laanse brandweer- officierenFreddy Colina en AngelRangel
die op dezefoto tezienzijnsamen
met de directeurvan deCentrale
Brandweerdienst, ing JuanLo-
pez,en deVenezolaanse consuldr
Joséde JesusCordero Ceballos.

BEVOOROORDEELD
De driehonderd buitenlandse

waarnemers die door de opposi-
tie zijn uitgenodigd om de
volksraadpleging bij te komen
wonen zijn volgens de Chileense
Eresident "een troep lui die vol-

omen bevooroordeeld zijn". Zij
zullen onmiddellijk vaststellen
dater"fraude" is gepleegdbij het
referendum. Zo voorspelt Pino-
chet, die hoogstwaarschijnlijk
degene zal zijnom wie hetrefer-
dendum draait.Demilitaire jun-
tavanvier man namelijk steltde
kandidaat voor het presi-
dentschap voor waarna de kie-
zers met een Jaof een Nee zich
mogenuitsprekenover dezekan-
didatuur.

"Als ik de zaak zou willen
frauderen dan hoef ik alleen
maar te zeggen tot de
strijdkrachten: kom in opstand.
Zo eenvoudig liggen de zaken.
Maar zo doen we dat niet. Deze
regering handelt in deopenbaar-
heid, duidelijk. Waarom zouden
we fraude moeten plegen", zo
vervolgde Pinochet. .

NA OPROEPPAUS
Het episcopaat verwerpt on-

der meer het feit dat regerings-
functionarissen en militairen
zich inlatenmethetreferendum.
Degenen die moeten waarbor-
gen dat het verkiezings- proces
schoon verloopt mogen geen ac-
tief aandeel nebben daarin en
mogen zich ook niet uitspreken
ten gunste vaneen deropties. Zo
menen de bisschoppen.

De verklaringvan deChileen-
se bisschoppen verschijnt een
paardagennadatpaus Johannes
Paulus II in een gesprek met de
Erimaat van de Chileense kerk,

ardinaal Juan Francisco Fres-
no deze hadaangespoord om zich
duidelijk in te zetten voor debe-
vorderingvan de democratie.De
paus had laten weten dat de
bisschopen "niet het recht heb-
ben detijdverloren te latengaan
met dezekwestie". Zohad deChi-
leense kardinaal en aarts-
bisschop van Santiago onthuld.

SANTIAGO
Luchtmacht- commandant
generaal Fernando Matthei
van Chili heeft deverzekering
gegeven dat demilitaire junta
nog geen beslissing heeft ge-
nomen over wie men kandi-
daatgaat stellen voorhetpre-
sidentschap.
Qualitate qua heeft generaal
Matthei zitting in dezemilitaire
juntavan vier man, waarvan de
chefs van dedrie strijdkrachten-
onderdelen uitmaken en decom-
mandant van depolitie. Met zijn
vieren mogen zij bepalen wie de
presidents- kandidaat wordt. De
stemgerechtigden mogen deze
kandidatuurviaeenreferendum
bevestigen of afwijzen. Aange-
nomen wordt datpresident gene-
raal Augusto Pinochet dekandi-
daatwordt,maar dan alsburger.

Beknopt leerboek Staats-
regeling Nederlandse Antillen
IN 1953VERSCHEENvanmr
H.L. Braam het thans alom
bekend boek 'Hoe ons land
geregeerd wordt', waarvan
sindsdien in totaal zes her-
drukkenop demarkt zijn ge-
bracht.

Door nieuwe staatkundige
verhoudingen binnen het ko-
ninkrijk als gevolg onder meer
van het uittreden van Aruba uit
hetstaatsverband van de Neder-
landse Antillen, werd het nood-
zakelijk genoemd boek grondig
bij te werken en te herzien. Dat
geschiedde middels een nieuwe
uitgave onder nieuwe titel en
met toevoeging van een drietal
nieuwe hoofdstukken te weten:
De samenwerkings- regeling
Nederlandse Antillen - Aruba;
De staatkundige ontwikkelin-
gen van 1634-1986 en de
Staatsregeling van aruba.

Hierdoor is hetboek "Beknopt
leerboekvan destaatsinrichting
van de Nederlandse Antillen'

ook voor Aruba van belang en
goedbruikbaar als nagslagwerk
en/ofstudieboek. In deze zeven-
deherziene drukwerd ooknieuw
fotomateriaal opgenomen. Uit
het archief van de Tweede Ka-
mer werd eenfoto verkegen van
de beraadslagingen in de Twee-
de Kamer over losmaking van
Aruba met deArubaansedelega-
tie onder leiding van Betico
Croes in juni 1985.

Het boekje wordt uitgegeven
door De Wit Stores, gedrukt bij
deVAD op Aruba en is thans bij
deboekhandels op Aruba en Ne-
derlandse Antillen verkrijg-
baar.

Managua
roept
verzet
terug

MANAGUA — President
Daniel Ortegavan Nicaragua
heeft zondag 4e contra's op-
geroepen naar. deoverleg- ta-
fel terug tekeren omte praten
over een definitiefbestand.

De broervan depresident, co-
mandante Humberto Ortega,
blijkt het Nicaraguaanse verzet
een brief te hebben gestuurd
waarinhij voorstelt van 26tot 29
juniweer verder te vergaderen.
Hij is minister van Defensie en
leidde ook de Sandinistische de-
legatie bij het vredes- overleg.
Hij waarschuwde wel dat her-
vatting van deAmerikaanse mi-
litaire hulp "totaal onaan-
vaardbaar" is.

NIET GEMAKKELIJK
Ortega merkte tijdens een

persconferentie op dathij beseft
dat de situatie "niet gemakke-
lijk" is omdat de "Amerikaanse
regering er duidelijkopuit is het
onderhandelings- proces te smo-
ren". ledere oproep tot hervat-
tingvan demilitairehulp aan de
contra'szou eenernstig obstakel
vormen voor devrede, aldus Or-
tega. President Ronald Reagan
van de Verenigde Staten heeft
ondertussen wel opgeroepen tot
hervatting van de hulp aan de
contra'smaarin eerste instantie
wil hij de hulp beperken tot hu-
manitaire hulp.

Het overleg over een perma-
nent staakt het vuren liep begin
dezemaand vast en daarmeewas
feitelijk ook het tijdelijke be-
standvan debaan. Beide partij-
en beloofden echter geen offen-
sieve acties uit te zullen voeren
en de Sandinisten kondigden
eenzijdigeen verlengingvan het
bestandaan tot eind juni.Er zijn
verleden week bij schermutse-
lingen tussen leger en contra's
doden gevallen.Er was ook spra-
ke vaneentoename van het aan-
tal gewapende incidenten. Kar-
dinaal Miguel Obando y Bravo
van Managua heeft al eerder op
beide partijen een dringend be-
roep gedaan weer aan tafel te
gaanzitten.

In Nederland

Kruis-
planters

ongestraft
DEN HAAG— De jonge-

ren die op Goede Vrijdag
een kruis hebben opge-
richt in de voortuin bij de
woning van de Neder-
landse staat- secretaris
van Sociale zaken De
Graafzullen niet vervolgd
worden. Zijhaddenhun ac-
tie gevoerd onder het toe-
ziend oog van de politie.
Voor een aantalNederlan-
ders was de actie een aan-
slag op hun godsdienstige
gevoelens.

Het Openbaar Ministerie
ziet geen reden tot opsporing
en vervolging. Van opzettelij-
ke belediging is geen sprake.
Zo deelden de ministers Van
Dijk (Binnenlandse zaken) en
Korthals Altes (Justitie)mee
aan de Tweede Kamer naaraanleidingvan devragen van
hetKamerlid Leerling. De
ministers zeiden deze actie
welk "ten zeerste" afte keu-
ren. Deze actieop GoedeVrij-
dag was volgens hen "uiterst
ongepast"envele mensenzijn
daardoor "onnodig gegriefd
en gekwetst. Bij de actie was
ook een priester van het ar-
beiders-pastoraat betrokken.

WARSCHAU — De Poolse
bisschoppen hebben de regering ge-
vraagd hetrecht op verenigingvoor
alleburgersteerkennenenvrijevak-
verenigingen weer toe te staan. Er
zijn namelijk ingrijpende hervor-
mingen nodig om de crisis te over-
winnen, zeggen zij.

Stichting Middelbaar Onderwijs Aruba
zoekt

HUIZEN
voor uitgezonden leerkrachten

t.b.v. ColegioArubano per 1 augustus a.s.
Voor verdere inlichtingen:
Vondellaan 6 — Tel. 28594

Gobierno di Aruba
hunto eu directivanan di
5.K.0.A.y5.P.C.0.A.

Ta particpa
eu delaster diadi scolpa muchanan diKLAS SEIS diSCOL
BASICO lo ta DIAMARS DIA 28 Dl JUNII9BB.
Turotro muchanan tin scol teDIAMARS DIA5Dl JULI
1988.

Den e ana escolar nobo e promé dia di scol Ie ta
DIARAZONDIA 17DI AGOSTOI9BB.

TECHNICAL - CONTRACTING AND
TRADING CO. N.V.

Gevraagd voor directe indiensttreding:
A) Uitvoerder Airconditioning

Terdegekennis hebbendevan diversecentra-
le airconditionings-systemen.
Opleiding: minimaal M.T.S. met 10 jaarprak-

tijkervaring.
Leiding kunnen geven aan tenminste 10 me-
dewerkers.
Optredende storingen kunnen verhelpen en
onderhoud kunnen plegen.
Eveneens bekendheid te hebben met het in-
stalleren van nieuwe A.C.-installaties.

B) Calculator - Tekenaar
Opleiding: M.T.S. werktuigbouw en/of

Gawalo*
Geheel zelfstandig sanitaire installaties kun-
nen uittrekken en berekenen middels de
bouwtekeningen.
Minimaal 5 jaar ervaring in een eensgelijke
funktie.
* Gawalo = Gas- water- en loodgietersoplei-

ding.
Evt. gegadigdendienenschriftelijkte solliciterennaar:
C.H.S. Technical Contracting & TradingCo.
N.V.
Sta. Martha z/n
Aruba.

I ~ARÜIÏADA_LY
ENTERTAINMENT

/ _4___i*~. DESIGNED TOBE DIFFERENT
\ _^_W_WT*_^ We are the most popularDisco and entertainment
I (___\\__\\_)r^_t comptex In Aruba. Our sound pounds and our lights

) V- De beste Pizza haalt U bij
«^ „,—. im

} oS& AWAY TEL.: 33541 ASUSA
\ De topnightclub Geopend van 11.00 a.m. tot 06.00 a.m.( vanArab»

/ __*^_k. GOLDENTULIP
> flYli ARUBA CARIBBEAN

*^^ vi*V RESORT&CASINOI _. __, VJLXFANDANQO NIGHTCLUB ,
Floating Restaurant proudlypresents:

(_WAL[ VEGAS LATINO I( (onder nieuwe directie) Ace. by our swinging House- <...... bandFerrari. ,l zeer verzorgde risttafel. M., „ . .( Open 11.00-middernacht. daihr"curtain hmej0.30p.m. ,
) „ except Mondays.(Happy Hour 6.00- 8.00 Ta- <’ | sVs' * Club openfrom 9:00p.m. till 2:00a.m.
\ * Cover charge show-time$7.50 min.2drinks per person
f.. Forreservations pleasecall 33555 i
( Feest... jubileum...verjaardag... verloving, enz. <( Dat viert ook U natuurlijk in " _ <} WIJ HEBBEN OOK >^&2^ 'CATERING SERVICE. CA___t^mm !
f /-^-"~"=^ --^. phone: 32040 'l —-Wsy^s\so_>c^ vt"^ u^- o'stadaruba ,

x o^^m.,_.^. !/ C7~ > Zondag: gesloten. . <
J Het Restaurant met Surinaamse allures,} zonder pretenties.

Boulevard Theatre
n i( Today at 8.15 {

( "TROW MOMMA FROM Today at 8.45 )
I THE TRAIN" "POSITIVE 1.D." )
) comedy 14yrs. thriller 18yrs. J

[ DriVC - 111 "THE UNTOUCHABLES"
( action 18 y.s.

""^ "*' '^ ""'■'■>">"«»,*«—-«i ii» ■ ■ i _■_._■__■ ; __. __.i,__. _ __(

DINSDAG 21 JUNI 1988AMIGOE

3 BANCO DI CARIBE N.V. S
f ARUBA BRANCH s

. NEW ;
BANKING HOURS ;

t ASOF June 20, 1988 !
! . Monday thru Friday !; 8.00 -1 2.00 ;; 100- 4.30 ;
\ banco di caribe n.v. !' Nassaustr.9o ARUBA J; \ 23105 " 32168 *E? 31942 "32422 *

N S- S-V.^S333>_V^____3J^^
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RINUS MICHELS FILOSOFEERT TIJDENS PERSCONFERENTIE

Vooruitzicht: held of schlemiel
HAMBURG — Zelden zal een voetbalcoach na een

Persconferentie een applaus hebben gekregen. Rinus
Michels kreeg het maandag, de dag voor de slag van
Hamburg,zover.DeNederlandsebondscoach hield aan
devooravondvan dehalve-finalewedstrqdNederland -
West-Duitslandhetreferaatvandevoetbalprofessor.De
internationale pers, bepaald niet verwend met goede
teksten van trauiers, kon er opmerkelijk veel waarde-
ring voor opbrengen.

Nieuws had Michels nauwe-
lijks. Deopstellingvanzijnelftalvoor de halve-eindstrijd van het
toernooi om het Europees kam-

I Pioenschap hield hij officieel ge-
heim. "Maar", zo verklaarde dei 60-jarige gelouterde Amster-
dammer. Er zijn natuurlijk
geen verrassingen meer moge-
lijk in dit stadium van het toer-
nooi. Beckenbauer kent mijn
ploeg. Ik ken de zijne. Wij kun-
dennog met een variant komen,
Waarbij een middenvelder wijktvoor een extra aanvaller, maarvoor het Duitse team is zoiets

I liet aan de orde. Deploegenvoor! vandaag staan dus min of meer
vast".

Die inleiding, in Engels en

Duits, bracht Michels voor zijn
gehooromvragen in dierichting
by voorbaat afte kappen. Daar-
na ginghy inopeeenaantal alge-
mene zaken. Van de kleine er-
gernissen uit het dagelijkse le-
ven van een voetbaltrainer liet
hij nauwelijks iets blijken. Mi-
chelszalblij zijngeweest, dathet
internationale gehoor niets te
berde bracht over de mentale
"douche" die haptonoom Ted
Troost eind vorige week aan en-
kele prominente leden van zijn
elftal heeft geven.

Gullit, VanBasten, VanBreu-
kelen en Vanenburg hoorden bij
hetzestal, dat in deweinige vrije
tijd voor Nederland - lerland
Troostvisiteerde. De technische

en medischestafvan debond wa-*
ren niet blij met die stap, maar
respecteerden de persoonlijke
wens van enkele spelers waarbij
het verzoek werd gedaan tot
strikte geheimhouding.

OPGEKLOPT
In het weekeinde lekte toch

ietsoverhetwerk, datTroostvol-
gens bondsarts Frits Kessel bui-
ten het spelershotel aan het
groepje had besteed. De
Westduitse boulevardpers had
het uitstapje echter maandag
nog niet opgemerkt, zodat Mi-
chels opdat gebiedeenopgeklopt
schandaaltje bespaard is geble-
ven. Ook een openbare klaag-
zang van debondscoach overhet
hotel bleefuit.

Intercontinental aan het Als-
ter-meer ligt weliswaar buitende ergste drukte van de stad,
maar dedoor het organisatie- co-
mité ingehuurde accommodatie
wordt op vele etages bewolkt
door journalisten. In 1974 had-
denhet Nederlands elftalen Mi-
chels in Hiltrup,in dedagen voor
de finale tegen Duitsland, aan
een bitter slechte ervaring met

een Westduitse verslaggever in
hetNederlandse hotel meer dan
genoeg.

"Persoonlijk denk ik niet zo,
maar het staat vast dat een Ne-
derlandsecoach, die deDuitsers
uit de finale houdt een held zal
zijn. Want daar wachten we alzontijd open iedereen in Neder-
land wil het zo graag. Ikzelf wil
gewoonnaar diefinale, omdat ik
jarenaaneen teamgebouwd heb,
datrijp isvooreendergelijk podi-
um.Deploegheeftvoetbal- intel-ligentie. Dat is het fundament
voor ons spel. Wij zijn technisch
bovendien ook ietsbeter dan de
tegenstanderenvan decombina-
tievandie tweezaken moeten we
gebruikmaken.Als datallemaallukttot en met definale, danzal
mij dat een geweldige bevredi-
ging geven, maar dat is normaal
voor een coach".

HELD
Het vooruitzicht van held ofschlemiel kent Michaels als devoetbaltrainer, wiens lot altijd

door het resultaat van de wed-strijd wordt bepaald. Tegen deWestduitsers zal de coach, die
maandagvooral veel interessan-
te lijnen en detailsvan het voet-bal volgens de Nederlandse op-
vattingen debiteerde, zich nietdoor de angst laten leiden. "Wij

zullen ons niet aanpassenaan de
Duitsers. Wij beginnen in onze
stijl te spelen. Daarvoor moeten
we de bal hebben. Die zullen we
moetenveroveren in deduels op
het middenveld. Wie de meeste
duels wint, heeft debal en heeft
het initiatief. Wat de Duitsers
doen, weet ik niet. Wat wij doen,
lijkt me duidelijk".

Michels is vanmening,dathet
aanvalsspelvan delange trapen
dehoge voorzet door Nederland
totnutoe ophetjuistemomentis
gehanteerd. Tepasen te onpasis
eenkwalificatie die daarmét bij
hoort. "Tegen lerlandhebbenwe
net als tegen deSovjetunie in de
slotfase voor dat soort 'power
play' gekozen. Jekunt danvan-
wege de tyd niet langer opbou-
wen. Maar datspel vereist een
hoge matevan concentratie, an-
dershebjenietsaan demogelijk-
heden diebij dat soort aanvallen
ontstaan. Aan het eind van de
wedstrijd is de concentratie nu
eenmaal minder. Danvalthet al-
lemaal niet mee.

Nederlandseinvasie
bij Wimbledon-toernooi
LONDEN — Wimbledon

staatweer voor tennis en nietlanger voor de NationaleVoetbal- bekerhouder van
Engeland. Sinds degedragin-
gen van de supportersbij het
toernooi om het Europees
Kampioenschap in West-
Duitsland tot in hoogsterege-
rings- instantie zijn verket-
terdenCommunisten,Katho-lieken en Hollandse kooplie-
den deNationalevoetbaltrotsRebben vernietigd,klampt deengelsepers zich vastaan die
endere typisch Britse sport,
baarbij deBrittenweliswaar
"tiets meer presteren,maar de
toeschouwers nooit met el-
kaar op devuist gaan.

Toch spat de kalk op Wimble-
don (nog) niet van de lijnen. In

letterlijke zin kan dat ook niet
meer. De gazons van de All-
Englandclubwordentegenwoor-
diggemarkeerdmet een synthe-
tisch middel, datvan geen losla-
ten weet. Maarook infiguurlijke
zinbleefmaandagbij de opening
van de 102eeditie van wat ge-
makshalve "The Champi-
onships" worden genoemd, het
meeste binnen de lijnen van de
verwachting.

Het weggeven van een game
door een arbitrale dwaling viel
daar uiteraard buiten. Op het
centrecourt ontdekte titelhou-
der Pat Cash te laat, dat de
scheidsrechter een door hem ge-
scoord punt op naam had gezet
van zijn 17-jarige landgenoot
Woodbridge, maar veel maakte
datnietuit. Hetverschil tussen
kanshebbers en kanslozen is op

gras nu eenmaal groter dan op
welk oppervlak ook.

Surf-poging over
Kanaal mislukt

DEN HAAG—Depoging van
een 22-jarige jongeman uitDordrecht om hetKanaal van
Calais naarDover maandagover
te surfenis al snel gestrand. Een
vaartuig van de Franse
kustwacht viste de jongemanze-
ven mijl uit de Franse kust uithet water. Dit maakte een
woord- voerder van de Neder-
landse kustwacht maandag-
avondbekend.

De jongeman had zijn poging
nietaangemeldbij deFranse au-
toriteitenenmochtin deloopvan
maandag- avond weer huis-
waartskeren metzijnsurfplank.
Zijn ongeruste ouders hadden al
eerder op deavondcontact opge-
nomen met het kustwacht-
centrum in Urnuiden, datvia de
Engelse kustwacht van de toe-
drachtop dehoogte kwam.

NEW YORK — De uitslagen
van de maandag voor de Major
League, dehoogste profafdeling
van het Amerikaans baseballgespeelde wedstrijden zijn:

ONBEREKENBAAR
Wimbledon belooft ditmaal

veel: grootser, duurderenvooral
onberekenbaarder dan ooit.
Vooral omdat bij de heren ge-
doodverfde favorieten ontbre-
ken en het deelnemersveld in de
breedte sterker is dan tevoren.
Maarhetmoet allemaalnogwor-
den waargemaakt. De door een
onvermijdelijke regenbui onder-
broken eerste dag leverde niet
veel meer op dan deconstatering
datIvanLendl fit is, Cash ingoe-
dedoen schijnt enEdbergnog al-
tijd moeite heeft zijn veronder-
stelde kwaliteiten op het Lon-
dense gras aanschouwelijk te
maken.

Met de aanmelding van vier
Nederlandse spelers en
speelsters (Hellas terRiet zegde
ophet laatstemoment ai)beleeft
Londen driehonderd jaarna de
inval, waarbij stadhouder Wil-
lem IÖ zijn schoonvader van de
troon stootte, eentweede Neder-
landse invasie. Net zo vreed-
zaam overigens als de eerste.
"Een combinatie van toeval en
gericht beleid", aldus de natio-
nale bondscoach Stanley Fran-
ker. "Het besefdringt door dat
men zich ook bij de grote toer-
nooienmoet latenzienen een ge-
lukkigebijkomstigheid is, datze
kunnenkomen, omdat zij inmid-dels hoog genoeg op deranglijst
staan".

Debondscoach droomtvan dis-cipline en inzet. Zaken, die hij
welvindt bij Michiel Schapersen
Manon Bollegraf, maar met bij
Torn Nijssen. De eerste twee
wonnen, de derde verloor. De
Limburger maakte tegen de alselfde geplaatste Anders Jarryd
slechtsvier games (2-6,0-6,0-6)
en verspeelde definitiefzijn
plaats in hetDaviscupteam, datdekomende maand naar de Sov-
jetunie gaat.

Honved toch
één Hongarije

BUDAPEST—HonvedBuda-
pest is, enkele weken na afloop
van de voetbal- competitie, er-
kend als kampioen van Honga-
rije. Dat heeft de Hongaarse
Bond maandag verklaard. Hon-
ved was detitel voorlopig ontno-
men,omdatmet deuitslagen van
wedstrijden gemanipuleerd zou
zijn.

De onderzoeks- commissie
heeftnietgenoegbewijs- materi-
aal verzameld over onregelma-
tig-hedentijdenshetcompetitie-
slot. Ook de centrale dienstvoor
jeugden sportalsmede decentra-
le commissie voor volks- contro-
le, dieingeschakeldwarenom de
affaire op te lossen,kregen niets
boven water, de degradatie van
MVSCDebrecen enRakoczi Ka-
posvar werd doorhet bonds- be-
sluitvan maandagdefinitief.

Bridge Baranca
WILLEMSTAD — De uitsla-

gen van de onlangs gehouden
bridge- wedstrijdenvanBaranca
luiden: dames Engelmann-
Bustraan 65.48%, dames Schou-
ten-Sheeser 55.65, dames Van
Beek-Blankevoort 55.06, dames
Calvo-Boudewijns 54.46, dames
Buist-Eikelboom 52.98, heren
Baereko-Manue 51.79, dames
Van de Jagt-Fontilus 50.89, he-
ren Steman-Koch 50.

AmericanLeague:
BostonRed Sox- Cleveland Indi-
ans 14-7, Toronto Blue Jays -Baltimore Orioles 5-2, Detroit
Tigers - New York Yankees 2-1
(10 innings), California Angels-Minnesota Twins 6-5, Oakland
Athletics - Milwaukee Brewers
5-4, TexasRangers - SeattleMa-
riners 4-3, Chicago White Sox -Kansas CityRoyals 5-3.
NationalLeague:
Montreal Expos - Saint Louis
Cardinals 3-2, Pittsburgh Pira-
tes-NewYorkMets8-5,Chicago
Cubs - Philadelphia Phillies 7-2,
Cincinnati Reds - Houston
Astros 2-1, San Diego Padres -San Francisco Giants 2-1, Los
Angeles Dodgers - Atlanta Bra-
ves 7-3.

Strange wint open
Amerikaans golf

BROOKLINE — De Ameri-
kaan Curtis Strange heeft
maandag het met één miljoen
dollar gedoteerde open Ameri-
kaanse golf- kampioenschap op
zijn naam geschreven. Strange
versloeg in debeslissende ronde
van 18holes zijn rivaal, deBrit
Nick Faldo, met 71 tegen 75
slagen.

Het was voor het eerst dat de
33-jarige Strange een dergelijk
belangrijk toernooi won. De
Amerikaanverlaat hetgolf- ter-
rein meteen chequevan 180.000
dollar (ongeveer 350.000
gulden).

Bijatletiek

Vijf eerste
Plaatsen voor
Striders
Oranjestad — Tijdens

wH«tiek- wedstrijden in het
IfUhelminastadion kwam
j?ehnethLucas (Striders) we-yerom met een goede presta-
* °phetnummer speerwer-

-s*n met het nieuwe mo-
eif.Peer.gg"ij wierp tweemaal meer dan

nieter en bleefmet zijn verste
4°rP van 56,75 meter minder
J?n een meter verwijderd van
til0Vorigemaand gevestigdena-
salerecord.

OftH
6 Wmnaars van de overige

k. a?rdelen waren: speerwerpen
Desirée Arrindell

K^ytnpia) 20.05 meter; 60m A-
fj^ijen jongens:Edward Ashby

9.76 seconden; 80m C-
-12 róes: oraima Croes (Camo)
*£-°2 seconden; 8-m D-jongensJ^tonAshby (Striders) 12.61
övifv' 100mA-jongens: Antho-ny Uudge (Striders) 11.45Secon-al en 2oom A-jongens: Antho-
cond gC (Striders) 2398 se"

Bij loopwedstrijden
voor schooljeugd
180 deelnemers

ORANJESTAD — In totaal
namen 180 schoolkinderen
ditmaal deelaan de jaarlijkse
1,3 en skm loopwedstrijden,
die in de duinen te California
werden gehouden.

Dewinnaars indeverschillen-
de leeftijds- categorieën: tot en
met tien jaar: (meisjes): Monica
Brinkenberg (Rosa College) in
5.05 mm; (jongens): Neomar
Vrolijk (Mariaschool) in 4.25
mm.; 3-km meisjes C (11-12
jaar): Sugelli Thijsen (H-Hart
College) in 13.30 mm, (jongens):
theo Noguera (H-Hart College)
in 10.57 mm.; 5-km meisjes A
(13-15 jaar): Maruska Solognier
(Wilhelminaschool) in 21.16
mm., (jongens): Arthur Ras (La
Salie College) in 18.12 min.; s-
km (16 jaarofouder): meisje: Or-
lenis Bueno (Colegio Ora Übao
in 29.14 min; jongens: Elco van
der Straten(Colegio Arubano) in
18J)6min.
Bowling-resultaat

SEROECOLORADO —Inhet
pre-tournament bowling van de
Essoclub wisten Camacuri I en
Viliframa door het bereiken van
respectievelijk 2989 en 2957
puntenTovilima en TheRenega-
des van de eerste en de tweede
plaats op deranglijst te verdrin-
gen. Tijdens dewedstrijden tus-
sen Camacuri I, Camacuri 11,
TheRenegades, Hot Shots, Tria-
na IIen Viliframa, was de high
game voor Cecil Bronswinkel
(Camacuri I) met 244pins. San-
ninDaou Jr(Camacuri II) gooide
dehigh series van 201,201,181
en 231 voor een totaal van 814
pins en een gemiddelde van
202.5.

Nieuwe ster Italiaans voetbal
GIUSEPPE GIANNINI

'Met dank aan Falcao'
STUTTGART—Buitenlan-

ders in de Italiaanse competi-
tie staan de doorbraakvan ei-
gen ontluikende talenten inde weg. Zo luidt de mening
vanveelvoetbalkenners. Giu-seppe Giannini, de sierlijke
spelmaker van As Roma en
hetItaliaanse elftal, houdt diestelling voor onzin. Gianniniis alleen maar dankbaar, als
zyn leerproces bij de Brazili-
aan Roberto Falcao, uitblin-ker tijdens de wereldtitel-strijd van 1982, ter sprake
komt.

De 23-jarige Giannini lachtbreeduit, alshij terugdenkt aandetijd waarinRoberto Falcao delijnenbijRoma uitzette. "HijwasbijRoma mijnchef', zegt descha-kelspeler. "Hij was de meester.Ikwas zijn leerling. Zonder hem
was ik nooit de speler geworden
die ik nu ben".

Hoewel bondscoach Vicini di-
kwijlsheeft gewezenopdekwali-teiten vanzijn smaakmaker, be-tekent het toernooi in West-
Duitsland de internationale
doorbraak voor Giannini. Hij isin zijn vaderland al vergeleken

mei vroegere Italiaanse helden
als Sandro Mazzola en Gianni
Rivera. Toch probeert de speler
zelfhetoptimisme inItalië,waar
verrast is gereageerd ophet fris-
se spel van de Azurri, te
temperen.

OPTIMISME
Woensdaghoopt Italiëzichten

koste van deSovjetuniete plaat-
sen voor definalevan deEurope-
se titelstrijd. Dat optimisme is
moeilijktebeteugelen,medeom-
dat Italië tijdens een oefenwed-
strijd in februari geen moeite
had met de Sovjets: 4-1.
"Woensdag treffen we een ander
Russisch team",weet hij.

Giannini werd in december
1964 geboren inRome. Negen
jaargeleden werd hij lid van As
Roma als veelbelovendtalent op
de linkerflank. Hij bloeide snel
in de Braziliaanse school van
Falcao. "Falcao had grote
technische vaardigheden, maar
was ookeen tactischgenie", zegt
Giannini, dievanwege zijn jeug-
dige, guitige gezicht veel aan-
bidsters heeft. De Romein voet-
balde een seizoen langnaast de

Braziliaanse ster, voordat die
naar zijn vaderland terug-
keerde.

WERELDTITEL
Dankzij zijn elegance en snel-

heid maakte Giannini zijn de-
buut in de serie A in 1982, nog
geenachttien jaaroud. Indecem-
ber 1986 debuteerde hij in het
Italiaanse elftal, tegen Malta.
Hij arriveerde in West-Duitsland met vijftien inter-
lands achter zijn naam, waarin
hij een doelpuntmaakte.En met
de wetenschap, dat hij Italië in
1990naar dewereldtitel in eigen
land moet leiden. Voorlopig is
Giannini op de goede weg.

Sandro Mazzola, de ster van
Interdie deel uitmaakte van het
team dat in 1968 Europees kam-
pioen werd, laat zich lovend uit.
Giannini is een mooie speler.

Hij is een goede spelmaker met
een prachtige pass, een sleutel-
figuur. Volgens mij heeft Italië
de sterkste verdedigingvan alle
deelnemers. Bovendien spelen
we modern, aantrekkelijk en
aanvallend voetbal. Giannini
heeft daar grote invloed op".

GKStars stugge tegenstander

Blue Hawks zwoegend
naar vierde zege

WILLEMSTAD — Blue
Hawks/Ray-O-Vac heeft gis-
teravond een harde strijd
moetenleverenomzyn vierde
overwinning van het seizoen
binnen te kunnen halen.
GrootKwartier Stars/AGT/
CPS bleek een stugge te-
genstander die tot driemaal
toe een achterstand inliep al-
vorens Hawks in de voor-
laatste inning de beslissing
forceerde.

Hawkskwam reeds vroeg aan
deleiding, eerst met 1-0en daar-
na met 2-0, maar raakte zijn
voorsprong in de derde kwijt.
Hetzelfde herhaalde zich in de
vierde en vijfde inning toen
Hawks weer het initiatief nam
met 3-2 en GK Stars de stand
weerrecht trok tussen devijfde
en zevende inning.

Met 2punten in devijfde en 1
indezesde (deeerste seizoen-ho-
merun van Chendel Godett, een
machtige slag in het linkerveld)
leek Hawks definitiefafstand te
hebben genomen van zijn te-
genstander. GK Stars toonde
echter wederom de mentale
krachtte bezittenomterugteko-
men in departij. Op honkslagen
van Cedric Valies en Edward
Cannister en gebruik makend
van 4 vrije lopen herstelde GK
Stars voor de derde maal in de
wedstrijd deschade

Doorbraak naar een voor-
sprong behoorde zelfs tot de mo-
gelijkheden maar het fortuin
was aan dezijdevan Hawks. Een
keiharde line-drive belandde
precies bij tweede honkman Ni-
gelFaneyte dievoor een double-
play zorgde waarmee een abrupt
eindekwam aan derally van GK
Stars. Hawks maakte het win-
nende punt in de achtste inning
op een honkslag van Percey
Meulens en een driehonkslag
van Chendel Godett.

De eindcijfers waren als volgt:
7-7-1 voor Hawks en 6-8-4 voor
GK Stars. Robert Trinidad die
Kenneth deLima in dezevende
inningverving eindigdealswin-
nende werper. Het is zijneerste
zege vanbet seizoen.RutselEus-
tatia eindigde als verliezende
werper. Charlon Medina startte
de wedstrijd voor GK Stars. Hij
werd in de vijfde inning door
Eustatia vervangen.

Sorpresa en Alpha komen zo-
wel vanavond als donderdaga-
vond tegen elkaaruit in het ka-
der van devoortzetting van de
competitie. De eerste wedstrijd
is een inhaal- wedstrijd van de
tweede ronde. De eersteconfron-
tatie van het seizoen tussen bei-
de ploegen eindigde in een 3-1
overwinning voor Alpha, een
tweehitter van pitcher Otwin
Pieternella.

Rinus Michels volgt metzijn
assistent Nol deRuiter de trai-
ning: "De mouwen opstropen, in
dehanden spuwenener tegenaan
kleunen. Dat had ik in 1974 echt

WILLEMSTAD- Afgelopen
tQterdagreikte gedeputeerdevan
sportzaken, George Hueck, aan

geslaagde voor het basis-
Schuakdiploma de bijbehorende
c*rtificaten uit. De kandidatenVodden allen een cursus gevolgd
°y de schaak- school 'Na Plaka
jpiki'. Op defoto reikt George
*fueck aan een van de geslaag-

certificaat uit in bijzijn
""ft instructeur Omalio Meriënetl de voorzitter van de examen-

AntonioPinto.
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"VERDIEN UW VAKANTIE TERUG"
Breng Uw filmrolletje bij:
f^UJIIim=KSi=PL.Ê=IZFi

"Boogjes" Punda ófsamsom
Curacao Salinja

en U maaktkans

"1500 gulden
*Hl*l*__ÉH_ lÉIÉIIiIié lil I IHiÉlill

te winnen
Gooi Uw onvangststrookje in de daar-
voor bestemde bus en U doet mee.
f^ujfi ImncsEE PRINT
Wij drukken afopFUJIpapiervoor het
beste resultaat.
U ziet het direct!.

(Trekking eind augustus 1988)

Schaak-diploma's

niet tegen Wïm van Hanegem,
Wim Suurbier ofJohan Nees-
kens hoeven tezeggen. Die waren
er dan al uitzichzelfingeknald".
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Fabrikant van

CAFE GRAN DOMINIUM
VAN HARTE

GEFELICITEERD

DISTRIBUTEUR: CURAQAO:

BLOK& DIAZ N.V.
tel. 73244
BONAIRE:

CONSALES BONAIRE
tel. 8754

Braziliaanse Koffie
meteen
Curagaose smaak
Overal verkrijgbaar (ook proeven!)

WT fI_AFE GRAN \

CONSALES <^__d>

Onze hartelijke
gelukwensen

bij deopeningVan Uv? fabriek
wij Wensen U Veel sukses toe!

wsupermarket
fnlriswts 79 - Zi.weg dl Goslswsg Habri lor «I 7or di mainü Teil. 74324

I

I
I

GerenslQ i Personal dl nos
fóbrika dikófi PABIEN!

Nos ta sumamente
orguuoso di por

transportó materia prima
for dje pais

produktor di köfi mas grandi
na mundu pa:

ÊéU)i_êiA
I

__W\ ____________________ ___________>___W^-*-^-M _________m WWW_^^^^^^_____W

KROONVLAG (CURAQAO) N.V.

...deverpakkings- machine...
r_\\\\\Wi____~~ HBwgra|| ______^_^^?^______l BBB"pßy *>

"* I «^1 ___)-_<__

■; '■_ WÊÊ
■■■'■'■.Bi ______■ "'i !P^■■■■■'■' -^ :-':W::'^B

...een overzicht van de fabriekshal...

...Dominium is een bekend merk rmgook koffie onder dit merk op
inBrazilië. De Curagaosefabriek demarkt brengen...

tf __W| Lauffer " Campbell& Associates N. V.
1 Ép 1 ill Management&Marketing Consultants

We areproud to havebeen
appointed as export marketers for

mmimisn_fism

and we wish you all the best

"_kw. *!%*&*;»;

Ik HOS TAORGUYOSO
VITA ■ M

BOSOBAMERO!
11l ||| MADURO & eURIEL'S BANK N.V. "■..;'';

WILLEMSTAD — Lie zondag Eigenaar is de Portugese Oura-
geopende koffiefabriek Cafepas gaoënaar, of Curacaose Portu-N.V.beschikt over de modernste gees Joaoda Silva Gois, die hier-
apparatuur, waarmee zowel zet- meebewijst dathijgeloofheeftin
koffie, oploskoffie als koffie zon- de toekomst van Curasao. Hij
dercafeïneop demarktkan wor- heeft nauwe banden aange-
den gebracht. knooptmetbedrijveninßrazilië.

Defabriek is gevestigd op het Op deze pagina enkele foto's
industrie- terrein te Brievengat. Van hetnieuwe bedrijf.

BIMEX TRADING S.A.

BRAZILTRADE CENTER (CURACAO) N.V.

We areproud tohave been
chosen as the mainsuppliersof

theprocessingandpackaging equipment

for

ÊMMdM_W
andto haveprovided the necessary

technicalassistance.

We wish you all thebesti J

Van harte geluk gewenst

bij de opening van de
koffiefabriek

ËPOrolaCimentos antillanos

f om. 1
C. Winkel & Zonen N.V.

LA CASAROSADA EST. 1873

tafelisita
Gerensia i Personal di

na okashon di apertura
di nanfabrika

Jv^ HOPI EKSITO J
_É

VAN HARTE GELUK GEWENST

BIJ DE OPENING VAN DE
KOFFIEFABRIEK

EN VEEL SUCCES
IN DE TOEKOMST

'*

AMIGOE



Fundashon Balor Positivo

WILLEMSTAD — Fundas-
honBalorPositivo is sindsau-
gustus vorig jaarbegonnen
met hetfenomeen 'Palabra di
Siman'.Dit 'trefwoord van de
week' (om de drieweken een
nieuw woord) heeft tot doel
om degemeenschapbewust te
maken van gedrags- en zede-
lijke normen. -

Indertijd heeft een ge-
meenschappelijke commissie
van verschillende service-
clubs het initiatief genomen
voor ditproject.

Om op actieve manier een
fonds te creëren voor de, vol-
gens de commissie- leden suc-
cesvolle actie, organiseert de
stichting aanstaande zondag
een sterrit. De sterrit zal vol-
gens, voorzitter van de
stichting, Rudolf deWit, heel
eenvoudig van opzet zijn, zo-
dat een ieder mee kan doen.
De sterrit moet een familie-
bedoening worden en het ac-
cent ligt op de gezelligheid.

Uitteraard zullen er leuke
prijzen te winnenzijn.

De rit zal om acht uur 's
morgens beginnen op de par-
keerplaats van Colon winkel-
centrum en over zestig kilo-
meter gaan. Verwacht wordt
dat rond twaalf uur 's mid-
dags alle deelnemershet par-
cours, dat eindigt bij de Wa-
terfort- bogen van Marichi,
hebben afgelegd.

De sterrit heeft als doel, de
acties van 'Palabra di siman'
en 'Ban changa porko' meer
bekendheid te geven. Tevens,
zoals eerder vermeld, om een
fonds te creëeren voor het
plaatsen en verspreiden van
het trefwoord van deweek.

Volgens D. Bakhuis, die de
financiële kant van de actie
beheert, mag destichtingniet
klagen over belangstellingen
zijn de actievoerders ervan
overtuigd datheteffectvan de
trefwoorden reeds voelbaar
wordt.

Ing. Angel Kook deelde
mee dat op Bonaire ook be-
langstelling bestaat voor het
plaatsen van de trefwoorden
op strategische punten. "Af-
hankelijk van de financiële
middelen zal daar in de toe-
komst sprake van kunnen
zijn", aldusKook.

De commissie meende
voorts dat een hechtere sa-
menwerking tussen de ver-
schillende sectoren (media,
overheid, kerken) de actie
van 'Palabra di Siman' meer
ten goedezalkomen.

... Vlnr:E. Getrouw(Rotaryclub),R.
de Wit (Kwiwanis Piscadera), A.
Kook (Lions-club), D. Bakhuis-
senior(Lions Curagao)en H. Nijdam
(Lions-club).

Ingezonden
Hospitaal (2)

MET EEN BEWERINGscoort
{»et Sehos-bestuur een dikke 10:
«iet St. Elisabeth hospitaal moet
de patiënt weer centraal gaan
stellen. Maar zijn deze be-
stuursleden deaangewezenper-
sonen om het personeel te in-
spireren zichzelf weg te cijferen
Voor de zieken? Want het is na-
tuurlijk wèl zo dat leiders die
Pretenderen te korrigeren, zelf
het goede voorbeeld moeten
Seven.

Dit ziekenhuis wordt ge-
confronteerd met deresultaten
Van een geleidelijke dekadentie.
"ekadentie van boven naar be-
leden doorgegeven door opeen-
volgende slechte- voorbeeld- ge-vers, met hethuidigebestuur als
absolute climax:
>Een bestuur dat wraakzucht

inhet vaandel voerten zichhij menings-verschillen bedientvan "zwarte lijsten", persoonlijk
gerichte aanvallen en verdacht-
makingen;
r~ Een bestuur datzonder enig
hewijs artsen — notabene via de
Pers — beschuldigt van
Misbruikvan medischgeheim;
"7 Een bestuur datvoortdurend
via de rechter tot de orde moet
borden geroepen (omdat dit de

instantie is waar ze — ge-
dwongen —naar luisteren);
*"* Een bestuur dat de ver-aotwoording durfde te nemen
Van een weken durende zieken-huis- staking órii een krachtme-

met devakbond aantegaan
praktijk- voorbeeld van de

Patiënt centraal stellen!);
r~ Een bestuur dat nu — blijk-
bar uit lijfbehoud — bezig is
met een cao- verlenging, terwijl
j}°ggeen maand geleden na-
<lrukkelijk aandestafwerdmee-
gedeeld dat ditvolkomen onver-
zwoordzou zijn, gezien o.a. on-
j?Precairefinanciële situatieen

van de overheid;
'"" Een bestuur waarvan 1 lid
j^eds 19 jaar zit en de anderen
Jassen de 4 en 9 jaren, maar nu
ps doorheeft dat er iets mis is
!eutoch al IV. jaarlangeen des-
kundig reorganisatie- rapport
geheim" houdt);r~ Een bestuur dat bij zijn vele

*°uflikten nog niet één keer de
gfootheidheeft gehad de hand in
?*gen boezem te steken, maar
*°ösekuent het zondebokken

hanteert (de direktie
*°u niet deugen, de vakbond, venmin, depers is bezigmet een
£etze, de medische staf zou op
macht uitzijn, enz, enz.);. En deze mensen zouden weer
£e harmonie moeten terugbren-»eu in onze organisatie?En voor
m*B als werknemers het lichtend
*°orbeeld moeten zijn? Dezepensen dietenas enteonpaspri-y.e:■aangelegenheden van kri-
Jiekgeversopstraatgooien;moe-
rn zij kontroleren of in ons zie-
kenhuis de ethische normen zo-
ais geheimhoudings- plicht wor-den nageleefd?Dit bestuur, uit-gerekend in een ziekenhuis- or-
ganisatie waar de afwezigheid

vanethiek desastreuzegevolgen
kan hebben?

Het zijn overigens deze zelfde
mensen diestraksplaatsvervan-
gers gaan aanwijzen op be-
langrijke opengevallen posten
als dievan algemeen direkteur,
direktie- sekretaris en hoofdvan
de verplegings- dienst. Zouden
serieuze personen zich nog met
ditbestuur willen identificeren,
of worden het weer machtzoe-
kers van het soort-zoekt- soort
recept?

Ikzou in alle oprechtheid dit
bestuur willen adviseren: Ga en
ontspan U. Gezien uw gedrag
gaat het om uiterlijkheden als
status en eer, maar geloof me,
hiervalt voorlopig geen eer aan
tebehalen. Vóóruweigenpuin is
opgeruimd zullen deextra 5 jaar
dieu zichzelfals toetjetoekende,
verstreken zijn. Enwat dan?

EEN DEPRESSIEVE
Sehos- werknemer

NASCHRIFT:
Naam en adres van inzender
zijn bij de redactie van de
Amigoebekend.

WASHINGTON — De speciale
Irangate- aanklager Walsh diende
maandag een aanklacht in tegen
Fernandez, de vroegereCIA- chef in
CostaRica wegenszijn aandeelin de
illegale wapen- leveringen aan de
contra's.

WEINIG STEUN
Manigatwas begin dit jaar

aan de macht gekomen na
door het leger gecontroleerde
verkiezingen. Het overgrote
deel van deHaitiaanse stem-
gerechtigden bleefbij diever-
kiezingen thuis.Ampertwin-
tig procent van de kiezers
maakte de gang naar het
sternhokje. Deze verkiezin-
genvan januarikwamen in de
plaats van de eind oktober

uitgeschreven verkiezingenwelke ineen bloedbad eindig-
den mede door het optreden
van het leger. De verkiezin-
gen werden toen opgeschort.
De belangrijkste partijen de-
denniet aan de stembus van
januarimee.

Het legerwas bij deverkie-
zingen op de hand van Mani-
gat. Maar ditzelfde leger ont-
deed zich van Manigat toen
dezezijnmilitaire vertrouwe-
ling kolonel Paul de hand bo-
venhethoofdhield en hem be-
schermde tegen de overplaat-sing door generaal Henry
Namphy.

AAN GROND
Tijdens zijn kortstondige

bewind heeft Manigat gepro-
beerd in het Westen steun te
krijgen voor zijn economisch
totaal aan de grond gelopen
land. De Verenigde Staten
hadden hun economische
hulp van zon zeventig mil-
joen dollar aan Haiti op-
geschort wegens het geweid
rond de verkiezingen van
eind verleden jaar. Manigat
dieaanvankelijk aan dekant
van de Duvaliers stond brak
met hen en werd hun felle op-
ponent. Bij de gewone bevol-
king echterwashijechterniet
zo geliefd.

Hij kreeg een land te rege-

ren dat zichin een enorme cri-
sisbevond. Het geweldvierde
nog steeds hoogtij. In deafge-
lopen maand bijvoorbeeld
vielen bij nachtelijke acties
zeker dertig doden. Men ver-
moedt dathetlegerofde groep
van de Tonton Macoutes
daarin de hand heeft gehad.

Het leger is namelijk sinds
lange tijd de belangrijkste
machts-factor in hetruim 5,7
miljoen inwoners tellende
land.

Leger blijft belangrijkste machtsfactor
President van armste land
wacht uitzetting uit Haiti

PORT AU PRINCE —President Leslie Manigat
van Haiti is bij de greep
naar de macht door het
Haitiaanseleger in handen
terecht gekomen van de
opstandige troepen. Hij
zou nog uitgezet worden.

Over deverblijf- plaats van
de afgezette burger- presi-
dentbestond vanmorgen gro-
teonzekerheid. Volgensgege-
vens waarover het Ameri-
kaanse persbureau AP be-
schikte was Manigat met een
ambulance uitzijn doorde mi-
litairen omsingelde woning
afgevoerd en in een militair
ziekenhuis opgenomen. Dit
gebeurde,zobegreepHaiti uit
leger-kringen, in afwachting
van zijn verwijdering uit
Haiti.

300 DOLLAR
De meerderheid van de be-

volking is negroïde. Een be-
langrijkeminderheid bestaat
uit halfbloeden.Ruim tachtig
procent van de Haitianen
noemtzichkatholiek maar de
Voodoo- godsdienst is er erg
belangrijk. Haiti is het
armste land op hetWestelijke
halfrond. Het behoort tot de
armste topveertig. De slechte
kwaliteit van de grond —doordat debomen worden ge-
kapt met als gevolgerosie —betekent een lage levens-standaard. Het Bruto natio-
naal product bedroeg in 1983
nog geen anderhalf miljard
dollar.Perhoofdvan debevol-
king gafditeen geschat inko-
menopvannoggeen driehon-
derd dollar.

In verband met Defensie-schandaal
Voor top-ambtenaren van

Pentagon ander werk
WASHINGTON — Twee hooggeplaatste ambtenaren vanhetAmerikaanse ministerie vanDefensiezyn van hunfunctieontheven en hebben tijdelijk anderwerk gekregen hangende

©en onderzoek naar corruptie in de Defensie-industrie. DithebbenanderefunctionarissenvanDefensiemaandag meege-deeld. s
Dekantoren van JamesGaines,een adjunct- staatssecretaris vanMarine, en Victor Cohen, hoofd aankoop Tactische wapens van deLuchtmacht, zijn vorige week doorzocht en verzegeld. Eenwoordvoerdervan het Pentagonweeser opdat GainesenCohen "nietworden ontslagen. Zy zyn niet geschorst. Zij krijgen anderwerk".

OUD-MINISTERLEHMAN
Het Amerikaanse ministerie van Justitie onderzoekt of de oud-i&H-USter van Marine, JohnLehman, detaak van de Justitie heeftbelemmerd door zyn voormalige tweede man, Melvyn Paisley, tewaarschuwen datnaar zyn doen en laten een onderzoek werd inge-steld.
Deministervan Justitie,Edwin Meese,houdt intussen vol datzijndepartement de Defensiefraude "de hoogste voorrang" heeft gege-ven, waarmee hy beschuldigingen tegenspreekt, dat officieren vanJustitieal lang geleden ophet spoorvan uitgebreideomkoperij had-denkunnen komen.

REACTIE MEESE
üen week nadathet huidige smeergeldschandaal van het Penta-gon naar buiten kwam, riep Meese een persconferentie bijeen om tepochen ophet onderzoek door deFBI. Hij had maandagvoordien alverklaringen van deRepublikeinse SenatorCharles Grassley in de
iSer e.vezen> d-t men m ne* ministerie van Justitievier jaargeleden alzijnschouders hadopgehaald overbewijzen vanuitgebrei-

de omkopery by deDefensie-aanschaf.Op depersconferentievan Meese was Henry Hudson, deofficiervan Justite in Alexandria in Virginia die het onderzoek leidt. Hij
bevestigde dathet ministerie van Justitie van het prille begin vanhet onderzoek af,dehoogste prioriteitaan dezaak gaf. Meese zei dathy depersconferentiehadbijeengeroepen ondermeer "om desugges-tie te ontzenuwen", dathetdepartement opdeeenof andere manierniet krachtig genoeg allesporennatrekt".

Ingezonden
Heer Hart

HEBT U wel naar het prog-
ramma van deheer Ha1-*., geluis-
terd? Hebt U niet begrepen dat
deze man niet alleen de waar-
heid spreektmaar bovendien ge-
lijk heeft ook?

Ikvraag me altyd af waarom
wij uit een interview of ander
nieuws gevend artikel de essen-
tie laten liggen en één zin eruit
lichten, dieopblazenenvergeten
waartoe ditgeleid heeft.

Ishetnietwaar datmensen die
het zich niet kunnen, permitte-

ren te veel kinderen hebben?
Is het niet waar dat deze men-

senmeestal zelfniet dekans heb-
ben gehad om ietsvan hun leven
te maken?

Is het niet waar dat deze men-
sen onverantwoord het ou-
derschap ingaan?

Is het niet waar dat hierdoor
ook zij aanhunkinderen dekans
ontnemenom ietsvan hun leven
te maken omdat zij al op vroege
leeftijd moeten bijdragen tot in-
standhouding van het "gezin"?

Is het niet waar dat elk kind
hetrecht heeft een goede opvoe-
ding te genieten, het recht heeft
om naar school te gaan en het
recht heeft, om ietsvanzn leven
te maken?

Is het niet waar dat als U dit
recht onderschat, datU hen het
recht ontneemt om een ver-
antwoorde volwassene te wor-
den in een verantwoorde maat-
schappij?

VergeetUnietdatoveral waar
het woord recht gebruikt wordt
eerst het woord plicht geweest
is? Wij hebben als regering, ge-
meenschap, ouder en opvoeder
deplichtervoor tezorgen dat on-
ze kinderen van dezerechten ge-
bruik kunnen en mogen maken.

Dit was de boodschap die de
heerHart U toespeelde, en die U
niet wilt accepteren, want dan
brengthetvoor Uteveelplichten
op.

J.C. GREYMANS-
VANUNEN

Curagao
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Eco-top ook op bres voor Zes van Sharpeville
Schulden vraagstuk Derde wereld
krijgt andere aanpak bij G-7

TORONTO — De zeven
grootste Westerse industrie-
Fanden (G-7) hebben op hun
topconferentie in Toronto,
Canada, besloten het schul-
den- vraagstuk anders te
gaan benaderen. Vooral het
Amerikaanse standpunt op
ditgebied is gewijzigd.De top
heeftverder voor de Zes van
Sharpeville in Zuidafrika om
amnestie gevraagd.

Het slotcommuniqué van de
topconferentie vanG-7 zal op het
puntvan deschuldenvan deDer-
de Wereld veel verder gaan dan
voorgaande slotverklaringen.
Ditheeft deAmerikaanse minis-
tervanFinanciën, JamesBaker,
gezegd. Het slotcommuniqué
wordt laterop de daguitgegeven.

GEEN KWIJTSCHELDING
De Verenigde Staten zijn be-

reid te overwegen om delooptijd
van de leningen aan de armste
landen teverlengen. Verderebij-
zonderheden gafBaker niet. De
VS zijn niet in staat de armste
landen een deel van hun schul-
denkwijt te schelden of derente
over de uitstaande leningen te
verlagen. Dat staat definanciële
situatievan deVSniet toe, aldus
Baker. Over een Japansvoorstel
om ook schuldenlanden met een
middelhoog inkomenmeer tege-
moet tekomen is met deVS niet
te praten.

De deelnemers aan de topcon-
ferentie hebben ook gesproken
over de opkomende industrie-
landen, zoals Zuidkorea, Tai-
wan, Hongkong en Singapore.
De Westduitse ministervan Eco-
nomiüche Zaken, Martin Bange-
mann,achttehetnogte vroegom
die landenop te nemen in deOE-
SO (Organisatie voor Econo-
mische Samenwerking en Ont-
wikkeling). Bangemann wees

erop, dateen OESO-commissie
de opdracht heeft gekregen de
betrekkingen met die landen te
bestuderen en datZuidkorea en
Singapore alaangesloten zijn bij
de GATT (algemene overeen-
komst inzake tarieven en
handel).

AFSCHUW
De G-7-top heeft deregering in
Zuidafrika gevraagd amnestie
te verlenen aan de zogenoemde
Zes van Sharpeville. Dat blijkt
uit een verklaring, waarvan de
Canadese minister van Buiten-
landse Zaken, JoeClark, maan-
dag melding maakte.

Clark zei, datdeG-7 oproepen
tot het gebruik van "alle legale
middelen" die de vrijlating van
de Zes van Sharpeville kunnen
bewerkstelligen. Qpk sprajc de
bewindsman nanlèns dezeven
industrielanden-afschuw" uit
over de politiek van apartheid
van het blanke Zuidafrjfcaanse
minderheids- bewipd.. Volgens?
de G-7 dienen "nationale onder?
handelingen" deweg vrij te ma-
ken voor een"niet-raciale demo-
cratie" in het land.

De Zesvan Sharpeville zijn ter
dood veroordeeld wegens hun
vermeende betrokkenheid bij de
moord op de zwarte loco-
burgemeester v^an; Sharpeville.
Het hooggerechtshof inPretoria
wees vorigeweek eenverdoek tot
heropening van het proces tegen
hetzestal af.Himexecutie isgep-
landvoor 19 juli.

Eerder maandag zijn be-
richten bekend geworden, vol-
gens welke "verscheidene lan-
den" van de Europese Ge-
meenschap hun ambassadeurs
uit Zuidafrika zullen terugtrek-
ken, indien de executie van de.
Zes van Sharpeville zal worden
voltrokken. Volgens een

woordvoerdervanhet ministerie
van Buitenlandse Zaken inDen
Haag is daarover evenwel nog
geen definitiefbesluit genomen.
De Bondsrepubliek wil nog niet
bekendmaken welke mogelijke
maatregelenzij op het oogheeft.

Oppositiepoliticus
verlaat ambassade
Colombia in Asuncion

ASUNCION — De opposi-
tie- politicus Hermes Rafael
Saguier van Paraguay heeft
vrijwillig de ambassade van
Colombia verlaten waar hij
sedert 23 maanden vertoefd
had.

Hij ging indertijd de ambassa-
de van Colombia in Asuncion
binnen samen met ex-kapitein
Napoleon Ortigoza die hij hielp
om depolitic- bewaking te ontlo-
penrond de ambassade. Het ge-
vraagde vrijgeleideheeftlangop
zich laten wachten maar ui-
teindelijk is Tegucigalpa toch
voor de internationale druk ge-
zwicht en kreeg de voormalige
leger- kapitein asiel. Deze heeft
een strafuitgezeten van 25 jaar
voor een vermeende moord op
eenleerlingvan demilitaireaca-
demic.Deze moord wasgepleegd
tijdens een poging tot een
staatsgreep tegen detoen al aan
demachtzijndegeneraalAlfredo
Stroessner. De ex-kapitein heeft
deze doodslag altijd ontkend.

*****
RANGOON—InBurmazijnenige

faculteits- gebouwen van de univer-
siteitvan Rangoon geslotennav pro-
test- betogingen tegen de regering.
Sinds 13juniwordterbetoogd voorde
vrijlating van honderden medestu-
dentendiebijrellenin maartwerden
gevangen genomen.

Aanbidding voor de
Zes van Sharpeville

UIT DE KRANT van 16
maart: "Wereld doet een be-
roep op Zuid-Afrika. Bewind
onverbiddelijk. Zes zwarten
moeten dood".

Uit dekrant van 18 maart:
"Zes van Sharpeville uitstel
van executie Zege wereld-
opinie".

Uit de krant van 13 juni:
"Heropening proces zes van
Sharpeville door hof gewei-
gerd*

Nukan enkel nog een gra-
tie- verlening door de presi-
dent van Zuid-Afrika het le-
venvan dezesvan Sharpevil-
leredden. Tochis dewereld er
van overtuigd, dat de ge-
rechtelijke uitspraak twijfe-
lachtig is.

Zullen de groten der aarde
nu weer hun stem verheffen
ten gunste van deze zes men-
sen, zoals ze dat deden in
maart? Het argument om te
weigeren het proses te hero-
penen beantwooftft'nTet aan
hetargument vanhetverzoek
daartoevan deadvocaten van
deze zes mensen.

Wij, eiland- bewoners, ver
van Zuid-Afrika, willen niet
depretentie hebben deopinie
noch van president P. Botha,

noch de wereld-opinie te
beïnvloeden. Maar datisgeen
motief, om dan maar stilzwij-
gendteblijven toezien.De pa-
rochie- raad van Santa Anna
en SantaFamilia wil wel iets
doen!

Wij willen duidelijk ma-
ken, dat wij meeleven met de
slachtoffers van onrecht en
diskriminatie ginds in Zuid-
Afrika of binnen onze eigen
grenzen.

Wij willen demonstreren
en datwillen we doenvóór het
Allerheiligste.

De parochie-raad nodigt al-
le parochianen en alle men-
senvan Curagao uitom deel te
nemen aan de demonstratie
in een openlijke aanbidding
in dekerk van SantaFamilia,
woensdag, 22juni,tussen 7en
11.30'savonds.

Wijwillen deze avond- aan-
bidding sluiten met een Eu-
charistie- viering, om 11.30
uur.

Bij dezenodigen weóók alle
priesters van Curagao uit om
tekoncelebreren.

JANBOER
Pastoor van Santa Ana en
SantaFamilia.

Gebruikers-vriendelijke AS/400
Geavanceerde technologie in
nieuw IBM computer systeem

WILLEMSTAD—Vandaag
werd door IBM wereldwijd
een nieuw computersysteem
aangekondigd, het Applica-
tie Systeem 400 (AS/400), het
grootstehardwareen softwa-
re gebeuren ooit doorIBM ge-
presenteerd. Deze nieuwe fa-
milie van "bedienings- vrien-
delijke" computersystemen
biedt oplossingen voor de
kleine en middelgrote bedrij-
fen en vóór-afdelingen in de
grotere ondernemingen. Er
zijn zes AS/400- modellen die
alle door het Operating
System/400 (OS/400, be-
stuurdworden metalsdoelde
groei van debenodigde capa-
citeitzo snel mogelijkte laten
plaatsvinden.

Ongeveer 130 software- be-
drijven bieden al oplossingen op
ditnieuwesysteem, terwijlmeer
dan 2500 applicatie- pakketten
beschikbaar zullen zün per eind
augustus, wanneer alle zes mo-
dellen van ditsysteem algemeen
beschikbaar zullen zijn. Bij deze
aankondiging verklaarde de ge-
neral manager van IBM Neder-
landseAntillen, ArmandNuhes,
dat hiermee een nieuw tijdperk
aanbreektvoor de IBM- cliënten
waarbij gebruikers- vriendelijk-
heid en verwerkings potentieel
de twee belangrijkste kenmer-
ken zijn. Hij zei, dat er steeds
meer behoefte is aan snellere en
gemakkelijkere oplossingen
waarbij het kostenaspect van
grootbelang is. DeAS/400geeft
oplossingen hiervoor, waarbij
binnen het systeem de groei-
moeilijkheden voor decliënt zeer
groot zijn.

Met dit systeem van het
kleinste tot het grootste model
levert IBM de groei- mogelijk-
heid van24xin geheugen, 48x in
opslagcapaciteit en van lOx de
verwerkings- snelheid per uur
tot 45.000 transacties per uur
voor het grootstemodel, deB-60.
De bedoeling van IBM is om de

AS/400 familie verder uit te
breiden en deverwerkings- pres-
tatiesverder te verbeteren.

Vanwege de geavanceerde
'architectuur is de aanpassing
aan toekomstige ontwikkelin-
gen zowel in hardware als
softwareverzekerd,zoals het op-
tische geheugen, de ex-
pertsystemen, de verwerking
van images en de menselijke
stem- integratie en communi-
catie.

STATE OFART
Het AS/400 is een

geïntegreerd 'State of Art'- sys-
teem, waarbij de gebruiker bin-
nen een geheel beschikt over
prestatie, productiviteit en een
simpeler systeem. Binnen een
besturings- systeem beschikt
men over zeer geavanceerde
functie- mogelijkheden, veel
ruimte om met de behoeftes van
degebruikerte groeien, aanpas-
baarheid voor nieuwe ontwikke-
lingen, zeer goede communica-
tie- mogelijkheden, beveili-
Êings- mogelijkhedenen gebrui-

ers- vriendelijkheid.
De huidige meer dan achtdui-

zend applicatie- pakketten die
beschikbaarzijn voor S/36 en
S/38kunnen ook gebruikt wor-
den op hetnieuwe AS/400. Van-
daag zijn er nog eens meer dan
duizend pakketten met nieuwe
toepassingen of geconverteerde
S/36-S/38 applicaties beschik-
baar voor het AS/400 met een
schatting van meer dan 2500
aplicatie- pakketten bij de alge-
mene beschikbaarheid van dit
systeem eind augustus 1988.
Voor die cliëntendiehunhuidige
eigen applicaties op hetAS/400
willen omzetten, biedt IBM een
gevarieerd pakket met produk-
ten en hulpmiddelen om de mig-
ratie zo soepel mogelijk te laten
verlopen.

GEBRUIKER
Het ontwerp van het AS/400

(ij gAj flis compleet'geïicntop de gebrui-
ker, waarbij rekening gehouden
is met wereldwijde' op- en aan-
merkingen van gebruikers en
msinesSjP^rtnerS. p§(kjeinere .nodelléh kunnen binheli twee
uur in gebraik zijn, waarbij me-
nushet Engels twintiganöeïe'»
talen het grote hulpmiddel zijn.
Bovendien Jipeft bet systeem de
mogelijkheid van meer dan dui-
zend vragen en antwoorden^ be-
schikbaar op he^systéem.

Dehuidige S'/Stëén S/38- ge-
bruikers zien hun investering in? |
deze systemen, niet verloren "gaan, daar hetAS/400 door het
door het besturingssysteem
OS/400in staatis"S/36enS/38
applicaties teverwerken, terwijl
hetbezigïs tfiétleAS/40Öappli-
caties. Dit OS/400 is een 'drie- !
in-één' besturingssysteem. Bo-
vendien kunnen dehuidige prin-
ters en terminals ook gekoppeld
worden aan hetnieuwe AS/400.

Aspirant-minister: deelname
afhankelijk daarvan
Uitleveringsbeleid speelt
rol vormingkabinet Bogota

BOGOTA—Vandeuitleve-
rings- politiek van president
Virgilio Barco wilde Jaime
Barnal Cuellar het laten af-
hangen of hij minister van
Justitie zou worden. De al
door zoveel problemen ge-
plaagde president Virgilio
Barco stak daar echter een
stokje voor en draaide debe-
noeming van Barbal Cuellar
als minister terug.

De door president Barco aan-
getrokken nieuweministervoor
Justitie, Barnal Cuellar, maak-
te zijn toetreden tot het kabinet
afhajSk'ëTijk van de kwestie
waarover ook de drugsmaffia in
Colcüpbia zicfh erg druk maakt.
De adspirant- minister ver-
klaarde namelijk tegenover de
pers dat hij de portefeuille van
Justitieniet wildeaannemen als
president Barco blijft streven
naa^eenmogelijkheid omdrugs-
verdachten aan de Verenigde
Statenuitte leveren. Barnal Cu-
elllarzegt het geen beleid tevin-
denmensenpaarhetbuitenland
te sturen wOrberechting. Het is
beter de noodzakelijke middelen
te zoeken om dit soort zaken te
behMdeletónColombia. Tot he-
dentoe isliet nog niet voorgeko-
men dat ëgi&r een Colombiaans

hof een lid van hetKartel va»
Medellin isberecht.

President Barco nam meteen
maatregelen toen hij kennis
nam van het standpunt van de
minister in spé. Hij maaktereso-
luutbekend dathijBarnal Cuel-
lar had geschrapt van zijn lijs'
met kandidaat- ministers. Ui-
teindelijk is een harde aanpa»
van de drugs-handel een der be-
langrijkste punten van Barco i
regering. Dit was ook een derre-
denen om zijn kabinet helemaal
te hervormen.

HOEKSTEEN
Het met Colombia afgesloten

uitleverings- verdrag is voof
Washington de hoeksteen bij de
bestrijdingvan dehandel in ver-
dovende middelen. Uitlevering
aan deVS lijkt namelijkhet eni'
ge te zijn waarvoor de top- figf'
ren in de drugsmaffia zich be-
zorgd maken. Deze uitleverings-
kwestie heeft alhetleven gekeft
aan een minister van Justitie
evenals aan leden van deColom-
biaanse rechterlijke macht efl
andere vooraanstaande figure»'
De drugsmaffia heeft al een&
aangebodeh dje'buitenlandse
schulden van Colombia te beta-
len alsBogota afzietvan het uit-
leverings- verdrag.

Na akkoord met Indische vredesmacht

Tamiltijgers staken
vuren op Sri Lanka
MADRAS — De grootste

Tamil- verzetsorganisatie op
Sri Lanka is met de Indische
autoriteiten een staakt-het-
vuren overeengekomen. Dit
isdonderdaginwelingelichte
kringen in India vernomen.
Premier Rajiv Gandhizal het
akkoord met de Bevrij-
dingstijgers van TamilEelam
(LITE) zaterdag bekendma-ken alshij de deelstaatTamil
Nadu in hetzuiden van India
bezoekt

Leiders van deLTTE hebben
na weken van geheime onder-
handelingen in Madras met af-
gevaardigden van de Indische
vredesmacht overeenstemming
bereikt over de voorwaarden
voor eenwapenstilstand. De Tij-
gers zouden zich bereid hebben
verklaard dewapens neerte leg-
gen, mee te werken aan het In-
disch-Srilankaanse vredes-
verdrag van juü 1987, ónvoor-
waarlijké onderhairaelingen

met Indiatevoeren en deeltene-
men aan hetpolitieke leven op
het eiland, alduseenwoordvoer-
dervan deTamil-organisatie.

GROOTBELANG
Inruil daarvoor heeft Ne*

Delhi zich bereid verklaard de
Srilankaanse president Junius
Jayewardene over te halen de
noordelijke provincie van Sri
Lanka, waarvan demeerderheid
van debevolking Tamil is, en de
oostelijke provincie, met ver-
schillende etnische bevol-
kingsgroepen, samen te voegen-
Dit was ook één van de be-
langrijkste bepalingen uit het
verdrag van juli, in het kader
waarvanruim vijftigduizend In-
dischemilitairen naarheteiland
werden overgebracht.

Volgens de woordvoerder is
het staakt-het-vuren van zeer
groot belang voor zijn organisa-
tieom "het levenvan onze leiders
en ons kader te redden". Sinds
het beginvan Indische operaties
tegei)jto«t. Tamilverzet in het
noorden van SriLanka zijn naar
schatting vijfhonderd Indische
militairen en tweeduizend Ta-
milstrijders om het leven ge-
komen
Argentijnse collega's
niette vertrouwen bij
openbare aanbesteding

MONTEVIDEO-Als me»
toestaat dat Argentijnse
bpuw-,bedrijven inschrijver»
voor werkzaamheden in Uru'
guay waarbij zij uitgaan va»
irreële pffertes opentmen he*
hek voor corruptie.

Zo waarschuwde devoorzitter
van deKamer van bouwbedrij-
venvan Uruguay, Nestor Usera-
VplgenS(fyem is geen enkele oO'
dememeriinUruguau zocorrupt
als het bekend isvan Argentijn-
se ohdertfemers in debouw- sec-
tor. Usera's woede was opgeroe-. pendofllf3£n openbare aanbeste-
dingvóóraannemers uitUrugu-
ay en uithetbuitenland voor de
bouw vindeen nieuwe studiovoor

> deradio- entv- dienst Sodre. H^
gaat hierbij om een karwei van
een paar jaar. Volgens Usera }s
het zo dat men in Argentine
geengejonde ondernemerskent-

Balaguer verrast Dominicanen
met benoeming vanWessin

SANTO botóïNGÖ — Pre-
sident Joaquin Balaguer van
de Dominicaanse Republiek
heeftonder meer de minister
van Defensie zijn congé gege-
ven en de omstreden ex-
generaalElias Wessin y Wes-
sinin diensplaats benoemd.

Voor de buitenwereld kwam
het ontslag aan luitenant gene-
raal Antonio ImbertBarrera als
minister van Defensie als een
grote verrassing. Er werd geen
motiefvan dekant van depresi-
dent voor de vervanging door
Wesssin y Wessingegeven. Deze
werdvoor dezegelegenheid weer
in het leger ingelijfd. Wessin y
Wessin was al eens minister on-
derBalaguerenwelvanBinnen-
landse zaken. Hij werd in 1971

! ' " '. ï
doorBalaguer naar het buitep-, land gestuurd en uit zijn mini?:
ters-nlriétie ontslagen omdat tóJ
zou hebben samengespannen te-
genBalaguers bewind.

SCHANDAAL
Per presidentieel decreetging

er nogeen Dominicaanse minis'
ter de laan uiten welRafael M*f'
rion- Landais die deportefeuiUe
beheerde van Industrie en Har»'
del. Hij staat centraal in eeP
schandaal dateen paardagenge'
leden tot uitbarstingkwam. H*l
gaat hierbij om beschuldiging?0
over het speculeren met de prtJ*
zen van levens- middelen. Inzv°

Slaats is benoemd de handel»?*
van Valerio Sanchez. Deze &

voorzitter van de Dominicaan^
federatie van handelaren.
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Ifïl^^ IlÉébm/^ CARACAS J^s4r^J|
VAKANTIE-PACKAGES 1988 \~~-~oo^^

VANAF 1 JULI t/m 4 AUGUSTUS I TpÉ" K,N° <^^u*i's); I
Alle vluchten per lijndienst( géén charter ) P"'^ d0zelfde kame
Keuze uit: Hotel El Atlantida, El Conde, Kursaai. Savoy, e" —Q
Crillon, Las Antillas. Avila. Aventura, Plaza Catedral. ,t "f 0%/J__^^m^*^*
Anauco Hilton, Caracas Hilton, President en Tamanaco T«» *2^^^^^^^^Intercontinental. **^*^^^Deze prijs houdt in: ■^_______^^^^

- Airport tax op Curacao _^r
- 7 Nachten in Hotel El Atlantida (per _^ u/iririfcMn r*AQAP ACpersoon geb. op 2 pers. in één kamer) f WttlSfclNU

Keuze van een ander hotel geeft een # WMt U alleen maar een lang week-end naar \|
-.■>:;- klein verschil in prijs M Caracas, danhebben wii speciale packages (don- »

■-.-,;. Voor 3 personen in een kamerß derdaq morgen tot zondag-avond, voor vanaf ■"'
..'.,: m ...... isdeprijs Fl. 234.- p.p. % Fl. 212,-p.p. ( gebaseerd op 2 pers. m een ka- Mj;

mer) en voor een kind in zelfde kamer als ouders _\r::%::-Pl4j_|lllfW:: -::,; X^ vanaf Fl. 147,- Jt:'-
i;V Maduro Plaza 76700 Coion"'6263bÓ/01 BONAIRE ill"""^^!v Punda 613853/54 lila 72576/77 Kralendijk 8652/53 ;:

I A i>W / ■ W__\v v_____^

w For di 1 te ku 6 di yüli, riba "Koredó"
1 W lo tin hopi stent estilo "Ban Topa" Lo tin

J^k ~ stènt di industria, komèrsio, arte, obra di
"^M man,'kumindai boka dushididiferente
M paisTurdiatadedikanaunsusesospesial.

_\ Evenementonanpahubentuttakuminsa
M ■ fordi9orteku6ordjatardi,pasiguite 10orJ W^± pauni turbingosaku bandanan lokal,

m _\\ - balie i musik folkïóriko, limbo i hopi mas.
yüli,l nostasiguite2ordi mardugai

2 nos t,ei te dia 3-10or djanochi.

VflH V ' _____^^^ jk T EXPO TIESTA CURACAO NY.

___krv ay | l_^_ M ____j__m^^__\\\__\_: ___\\t^^^^

I \Entrada: 2 florin pa mucha, 4 pa aauito.^*^' _/
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AS/400
Ine new age
in mid-range

computers
begins.

The new IBM Application System/400" is the The AS/400 comes with Electronic Customer
mid-range computer you ye been waitingfor. It has been Support, an on-line link to IBM service and support
designed for simplicity to be truly "ready-to-use'? And systems.
that includes eve_rythingfrom installation to training This integratedfunction, uniqueto mid-range
and support computers, means fewer on-site calls and faster service,

The AS/400" isready to go to work for reducing downtime and costs.

you immediately. Right now, over a thousand proven The AS/400 has the best growth potential
System/36 and System/38 applications can run on the you'll find today in mid-range computers. Growth that
Application System/400.And they'llrun more efficiendy. can be achieved within the same architecture, using

In fact, through IBM and ourbusiness the same applications.
partners, the Application System/400 will have the This means you can protect your invest- j
richest library ofapplications available for a mid-range ment in hardware, software and trainingwell into
system. So, chances are excellent, itwill have the right the future.
workingsolution for your business. We believe, the more you find out about the

TheAS/400 comes with its own "built-in IBM Application System/400, the more you'll be con-

classroom'' System Delivered Education. vinced, it can be the working solution for the life of
This innovation allows your staff to easily learn your business. Call us at 77000 in Curacao,

the system on their own terminals and at their own pace. 23487 in Aruba. j
This can eliminate the need for them to spend valuable ~"Sir*SiiE"
time on training courses, away from the office. wSz S~s5 ? £r

IBM is a ivgistcn-d trade mark and Application Svstom/400 and AS/400 an- trade marks ol International Business Machines (_or|H.ralion.



MOSKOU—HetAzerbajdzjaanse
parlementkwam vandaag in Bakoe
bijeenomtepratenover deArmeense
eis dat de enclave Nagorno- Kara-
bach, sinds 23 bij Azerbajdzjan ge-
voegd, in Armenië wordt opgeno-
men. Het presidium van hetparle-
mentverwierpmaandaghetverzoek
vanArmenië al.

*****

ADVERTENTTES
Een opsommingvan wat hij

in de advertenties vond aan-
gekondigd brengt toch een
verscheidenheid aan activi-
teiten aan het licht: rondrei-
zende toneelgezelschappen,
hotels die kaartavonden or-
ganiseerden, marionetten-

vertoningen, rondreizende
musea,fotograven, circussen,
duivelskunstenaars zijn
maar eengreep van watRut-
!;ers voorlas. Ook demuziek
eefde.Er werden danslessen

gegeven,piano's tekoop aan-
geboden, evenals mu-
ziekstukken en in 1818werd
al een opera opgevoerd.ln
1844 kwam na een toernee
door Venezuela een Italiaans
operagezelschap naar Cura-
gao dat in korte tijd vier ope-
ra's opvoerde, waaronder en-
kele van Donizetti. Voor die
opera's was echter, net als
voortoneel, niet al te veel be-
langstelling.

Vanaf 1821 verschijnen in
dekrant ookrecensies vanto-
neelstukken diewerden opge-
voerd door lokale groepen.
Menspeelde meestalSpaanse
ofFranse blijspelen. Be-
richten over toneel met hier
vervaardigde originele
teksten heeft hij helaas niet
kunnen vinden. Als je al die
activiteiten in kortejtiJ4
krijgt voorgeschoteld, lijkt
hetheelveel,maarals jedaar-

na deruim vijftig jaardie het
bestrijkt erbij betrekt, blijkt
het inderdaad toch maar wei-
nig te zijn. Weinig als je het
vergelijkt met Europa, maar
het sluit wel aan bij de rest
van hetCaribisch gebied.

Rutgers over de vijfperioden
van de Antilliaanse literatuur

HOEWEL de titel van de
voordracht luidde: Openbare
vermakelijkheden zijn hier
niet, bestond een groot deel
van de lezing die Wim Rut-
gers zondagochtend op de
UNA hield, uit een opsom-
mingvan alleleivermakelijk-
heden, waarna hij tenslotte
tot deconclusiekwam dat het
toch wel erg weinig was. Rut-

fers hield deze lezing in het
ader van de Cola Debrot

voordrachten en hy vertelde
daarin over zijn onderzoek
naarpoëzie indeCuragaosche
courant indeeerste helftvan
de negentiende eeuw: Het
nuldehoofdstukvan deAntil-
liaanseliteratuur.

De literatuurvandeNeder-
landseAntillen iste verdelen
invijfperioden. De eerste fa-
se, dielooptvanaf dezestien-
de eeuw tot nu toe, bevat de
passantenliteratuur, waarin
door buitenstaanders over
Curacao en andere eilanden
wordt geschreven. De tweede
fase behelst deperiode van de
eerstehelft van denegentien-
deeeuw. Er is daneen druk-
pers op Curacao en er wordt
gepubliceerd door deEurope-
sekolonialenen hun Creoolse
nakomelingen.Er is nu voorbet eerst sprake va i litera-
tuurin deNederlandseAntil-
len

Met deemancipatie in 1863
en de opheffing van de cen-
suur in 1865beginteen nieu-
we periode waarin meer bla-
denbeginnen te verschijnen
en ook hetPapiamentu lite-
raire invloedkrijgt. WimRut-
gersheeft zichbeperkt tot die
tweede fase, een nooit ge-
noemde en onbekende perio-
de, enwelspecifiek totwatge-
publiceerdwerd in deCuraca-
ose Courant. Hoewel hij op
zoek was naar poëzie, moest
hijbij het doorbladerenvan de
kranten, denken aan de uit-
spraak van dominee G. B.
Bosch en M. D. Teenstra uit
resp. 1829 en 1836, die ver-
klaarden dathier opCuracao
geen openbare vermakelijk-
heden waren.

POËZIE
Tenslotte kwam Rutgers

toe aan het eigenlijke onder-
werp: depoëzie, zoals die in de
Curagaosche Courant gepu-
bliceerd werd.Waarschijnlijk
werd er welmeer geschreven.
Misschien ligt er nog wat in
archieven of op donkere zol-
ders. Van de gedichten die
Wim Rutgers bestudeerde,
valt het grootste gedeelte in
de Categorie gelegen-
heidspoëzie. Het waren geen
boven de middelmaat uitste-
kende dichters., vol innerlij-
ke bewogenheid. Men dichtte
bijvoorbeeld overhet Vereni-
gingsleven, het hijsen van de
vlag, debelastingen, ofruzies
met winkeliers. In 1834
schreefmen welover 200jaar
Nederlanders op Curacao,
maarin 1863schreefmen niet

over deemancipatie.
De poëzie was een product

van de blanke protestanten
en de welgestelde Joden en
die stelden geen van beiden
belangin degekleurde mede-
mens.Bij vlagenwaren ook de
raadsel gedichten populair,
wat aansloot bij de orale lite-
ratuur. En ook hier , bij de
poëzie moet niet worden ver-
geleken met Europa, maar
met derest van hetCaribisch
gebied.

Al waren bet geen grote
dichters, verklaardeRutgers,
de poëzie speelde in die tijd
een grotere rol dan tegen-
woordig. In artikelen over
Prozaische onderwerpen als
bijvoorbeeld een zonsver-
duistering, wordtzo'nverslag
afentoedoorpoëzie onderbro-
ken. Een dezer dagen komt
hetbock vanRutgers over het
nulde Hoofdstuk van de Ne-
derlandse literatuur uit,
maar, benadrukte Rutgers,
het nulde hoofdstuk vraagt
nog veel meer bestudering,
het is nog lang niet voltooid.
Aan het slot van de voor-
drachtbood detegenwoordige
hoofdredacteur van de Cura-
gaose Courant, Harry Wal-
ters, hem detwee jubileum-
nummers van diekrant, uit
december 1987 aan.

WILLEMSTAD —Ko-
mend weekeinde het vierde
en laatste weekeinde van de
International jazz and latin
Festival op Aruba. Grote in-
ternationale namen hebben
reeds hunroemverstevigd ty-
dens de afgelopen weekein-
des. Dit laatste weekeinde
kent echter ook eenCuracao-
se inbreng. Bibi Provence zal
op uitnodiging van de
Arubaans^Amerikaanse or-
ganisatie van het festival, op
vrijdag 24juniin hetMansur-
stadion haar opwachting ma-
ken. Gesteund dooreen gele-
genheids- formatie zal zij het
internationale publiek tonen
dateen groot artiestnietper-
sé van verhoeft tekomen. Bi-
bi (ooit de Tania Maria van

Curagao genoemd) heeft in
haar 'staatvan dienst' al be-
hoorlijk, wat internationale
optredens'Staan. "Toch is dit
ietsspeciaals", zegtzij. "Als je
in hetzelfde rijtje als Al Jar-
reau, George Benson, JoseFi-
liciano en Celia Cruz wordt
genoemd, kan dat een inter-
nationale doorbraak beteke^nen. Een doorbraak die Bibi
zeker verdient.

Gumbs terug
uit Stockholm

WILLEMSTAD — Minister
Louis GumbsvanVolks- gezond-
heid heeft in Stockholm de vier-
de internationale conferentie
over AIDS bijgewoond.De mi-
nister heeftvooral deworkshops
bezocht waar de problemen van
de derde wereld inzake AIDS
werden besproken alsook debij-
eenkomsten inzake AIDS en de
Esycho- sociale implicaties

iervan.
De minister was onder de in-

druk van de zeer snelle ver-
slechtering van desituatie in de
wereld, waarbij landen in deCa-
ribische regio enLatijns- Ameri-
ka duidelijkeen scherpstijgende
lijn vertonenvoor watbetreft de
toename van het aantal AlDS-
gevallen. Dat er gesproken
wordt over een wereld- ramp
vindt minister Gumbsgeenszins
overdreven, gezien de eerder ge-
noemde excessieve groeivan de-
ze gevreesde ziekte.

De minister is ervan over-
tuigd, dat het beleid inzake
AIDS, zoals de regering van de
Nederlandse Antillen me voor-
staatenwaarinpreventie, infor-
matie en educatieeenprominen-
terol spelen, moet wordenvoort-
gezet, opdat deze ziekte uit de
wereld, maar in ieder geval uit
de Nederlandse Antillen wordt
gebannen.

Lezing over
Kankerpreventie

WILLEMSTAD — Het Prin^
ses Wilhelmina Fonds wil bin-
nenkort een lezing organiseren
over preventie vankankerenre-
habilitatie van kanker- patiën-
ten.Ombelangstelling voor deze
lezing te wekken doet de Stee-
ring Committee Curacao (SCC)
een beroep op alle vrouwen- or-
ganisaties om deze lezing bij te
wonen. De datum en het tijdstip
van de lezing zullen nader be-
kend worden gemaakt.

SCC acht goede informatieter

Erevenue van alle soorten kan-
er van hetallergrootstebelang,

zo staat in een mededelingen-
brief te lezen. In de strijd tegen
kanker wil SCC samen met het
Prinses Wilhelmina Fonds uit-
gebreid informatie geven aan
geïnteresseerde individuen en
alle vrouwen- organisaties die
metkanker inaanrakingzijnge-
komen. SCC is van mening dat
kanker te genezen is, op voor-
waarde dat men het tijdig ont-
dekt. Geïnteresseerdenkunnen
gedurende kantoortijd bellen
naarnummer 611998 enkunnen
het bestuur vanhet PrinsesWil-
helminafonds om nadere in-
lichtingen vragen.

Franse
avond

DE ALLIANCE FRANCAI-SE sloot haar studiejaar af
met een feestelijke diploma-
uitreiking in Landhuis Kor-
tyn. In deze sfeervolle omge-
vingkreeg een hele serie ge-
slaagden hetdiploma uitge-
reikt doordeministervan On-
derwijs, de HeerL. A. Wood-
ley, waarbij aan elke bestges-
laagde een extra cadeautje
werd gegeven. DatzijnKarin
Laurant voor het Examen
Certificat Elemantaire de
Francais Pratique, Dianne
Rojer voor het diplome de
Langue Francaise, Dela Jou-
bert voor deeerstejaars basi-
sopleiding, enMaria Dulce da
Silvavoor detweedejaars ba-
sisopleiding.
De leerlingen van de kinder-
-cursus voerden een to-
neelstukje op in het Frans
voor degenodigden en allege-
slaagden. Roderick Bisschof,
Maite de Haseth, Caroline
Rodrigues, Carlos Vreugden-
hil en Mariella Vreugdenhil
lieten zien hoe vlot zij het
Frans albeheersen.
De Alliance Francaise wil de
Franse taal en cultuur be-
vorderen en toont haar
waardering aan demiddelba-
re scholen waar Frans wordt
onderwezen, door de best ge-
slaagde leerlingen ook een
blijk van waardering aan te
bieden. Dit jaarzijn dat Helen
Evertsz van het Maria Imma-
culata Lyceum-VWO, Da-
nielle Bruinendaal van het,Peter Stuyvesant college-
VWO, enMonique van Geest
en Natasha Joubert van de
PSC-HAVO, en tenslotte En-
rica Janine van lerland en
NilcaCapricorne van hetRa-
dulphusCollege-VWO.

, Defeestelijke avond werdbc-. sloten met een optreden van
Grupo Copernicia, een orkest
van dames met enkele heren,
die naast een paar Franse
liederen vooral Antilliaanse- liederen ten gehore bracht.
HetFranseelement werd on-
derstreept door een optreden
vanTroubadourLuc Langou-
che, die een aantal bekende
Chansons zong.

N.C.%|

FAILLISSEMENT
Bij vonnis d.d. 10 juni 1988 van het Gerecht in
Eerste Aanleg, zittingsplaats Curagao, is BEN-
JAMINADOLFHADDAWAY, h.o.cTn. HADDA-
WAY TUIN- & SCHOONMAAKBEDRIJF,

wonende op Curagao aan de Araucaweg 7 in
staat vanfaillissement verklaard met benoeming
van Mr. A.P.M. Houtman totRechtercommissa-
ris en van ondergetekende tot Curatrice.

Mevr. Mr. G.B. Steward
Promes, VanDoorne & Sjollema, advocaten
Pietermaai no. 6—Curagao.

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

" Donderdag 23 juni 1988
vanaf 09.00 t/m 14.00uur

* Gedeelte Cas Coraweg (vanaf Dr. Jacques Ellis-
weg t/m Erosweg), Flamingoweg, Reigerweg,
Baricageelweg, Chonchorogaiweg, Kanarieweg,
gedeelteErosweg (vanaf Cas Coraweg tot omge-
ving Hermesweg), Jan Haayenweg, Charles De-
brotweg, gedeelteGeorgeMaduroweg(vanaf Cas
Coraweg t/m Dr. J. Eyckmanweg), Dr.J.
Eyckmanweg, gedeelte Schoutbij Nacht van Sta-
verenweg tot omgeving perceel nr 25), gedeelte
Schout bij Nacht Doormanweg (vanaf Dr.
Lensweg tot omgevingSchoutbij Nachtvan Sta-
verenweg).

SOSKODEL.A^=
«EILANDGEBIED CURACAO

ONTVANGER CURACAO
De Ontvanger van het Eilandgebied Curacao maakt hierbij bekend dat de
verschuldigde Motorrijtuifbelasting voor het tweede halfjaar 1988
UITERLIJK op 30 JUNI 1968 moet zijn voldaan.
Bij betaling dient men te overleggen:

1.bewijs van betaling lste halfjaar 1988;
2. geldige keuringskaart;
3. geldige verzekeringsbewijs;
4. de per poat ontvangen belaatingkaart;

Indien geen belaatingkaart is ontvangen, dient men bij betaling de overige
bescheiden te overleggen.
Bij betaling van Motorrijtuigbelasting, gelieve IDENTITEITSBEWIJS MEDE
TE BRENGEN/-NUMMER TE, VERMELDEN.
Betaling kan geschieden op het Hoofdkantoor in het Centraal Belasting-
gebouw te Regentesselaan z/n en op debijkantoren te Brievengat, Sta. Maria,
Dokterstuin, Montagne, Rust en Janwe/Dominguito. ~ „ , ,■r"-» " o Qe Ontvanger voornoemd,
Afd. P.R. G.H.U. Leonora.

I

DEPARTEMENT VAN HANDEL,
INDUSTRIE EN WERKGELEGENHEID

MaximumprijzeneilandgebiedenBONAIRE en CURAQAO, ingaande21 juni 1988.
kleinhandel consument

KOFFIE
Gran Dominium
Instant 24/50gr. 1.48,50 f.2,24 N

24/100 gr. f. 83,85 f. 3,88 N
12/200gr. . f. 74,69 f. 6,91 N

gemalen 24/227 gr. (1/2 lbs) «.78,45 f.3,63 N
12/453 gr. (11 lbs) f. 78,00 f. 7,22 N

Cafepas
Instant 24/50gr. f.48,50 f.2,24 N

24/100gr. f. 83,85 f. 3,88 N
12/200 gr. f. 74,69 f.6,91 N

Instant decaf
24/50 gr. f.48,50 f.2,24 N
24/100gr. f. 83,85 ' f. 3,88 N

gemalen 24/227gr. (11 lbs) f. 78,15 f.3,61 N
12/453gr. (11 lbs) f. 77,69 f.7,19 N

Voorwat betreft heteilandgebiedCuragao.
MAISMEEL
P.A.N.

wit 20/1 kg. f. 11,77 f. 0,65+ 0,21

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

De Minister van Handel, Industrie
en Werkgelegenheid

GOBIERNU Dl KORSOU
Gobièrnu di Körsou, pa medio di esaki ta rekorda tur
empleado pübliko na e formulariokv Bestuurscolle-
ge a manda siman pasa.

Mester yena e formulario aki i entreg'é na Hefenan di
Servisio mas pronto posibel.

I Korda kuyenando eformulario aki bo nota
KOMPROMETE BO NA NADA.
E ehersisio aki ta sirbi simplemente pa Gobièrnu hana
vn bista kuantu di su empleadonan ta desea pa bai kv
WACHTGELD kv LUMPSUM.

Gobièrnu di Körsou

AMIGOE12 DINSDAG 2HUNII 988



AGENDA BONAIRE
POLITIE: 8000BRANDWEER: 8222TAXICENTRALE:8845
HOSPITAAL: 8900

LANDFILL teLagoen: maandagt/mvrijdagvan 07.00-16.00 uur;zaterdag 08.00-12.00
"vnzondag gesloten.

OPENBAREBIBLIOTHEEK
(openingstijdenvoor hetpubliek)
maandag en donderdag van 14.00-18.00
"ür; dinsdag en vrijdag van 08.00-12.00/
14.00-17.00 uur; zaterdag van 10.00-12.00
uur)
(openingstijden voor lezers)
*oensdag van 14.00-1 9.00uur.

POSTSLUITING: maandagt/m vrijdag
aangetekende stukken 15.45 uur; gewone
«ukken 16.30uur.

SERVICECLUBSWwanis: donderdagavond19.30uur - HotelBonaire.Uons: informatieE. Felipa, tel.: 8546/8238.Round Table: elke tweede maandag -Buurtcentrum Terra Corra.
"otary: woensdag 12.00 uur-HotelBonaire.
BESTUURSKANTOOR EN BEVOLKING:
08.00-12.00/14.00-15.30uur loketten geo-
Pend.

MUZIEKBIBUOTHEEK: voor bezichtiging
hiervan gelievecontactoptenemen met deneer Rudy Bedacht, NoordNikiboko 194.
pOLITIECLUB (Weg naar Willemstoren):
fleopendopvrijdagvan 20.00-24.00uur; za-terdag van 12.00-24.00uur.

SPREEKUUR(gezaghebber): elke donder-
dag van 09.00-11.00 uur op het Be-
stuurskantoor, Kralendijk; laatste donder-dag van de maand van 10.00-12.00 uur te
nincon.

KOKOLISHI (tel.: 8198): verzameling Bo-
naireaanse schelpen en koraal; open van
dinsdag t/m vrijdag van 10.00-12.30 uur -Kaya Nikiboko Zuid 3.

LVV: openingstijden slachthuis maan-dagt/mwoensdagvan 07.00-12.00/13.00-
-6.00 uur en donderdag en vrijdag van
"6.00-11.00/11.30-14.30uur.

$2 juni)
OOG-EN KINDERARTS DR HILGERS: af-
sprakenvia drMartin, tel.: 8570.
KERKDIENSTEN
BintBernarduskerk Kralendijk:
dagelijks 18.45uur; zondag 08.30en 19.00
Uur.
Coromotokerk Antriol:
dagelijks 19.30uur; zondag 09.00en 18.00
Uur
MidovicuskerkRincon:
dagelijks,ookzondag, 19.30uur.
Klachtenbezorging doorgeven
tan mevr. A. Wong-Loi- Sing, Kaya
Cacique 4.

AGRESSIEVER

De laatste jaren is het steeds
duidelijker geworden dat de af-

deling Bonaire baas in eigen
huis wil zyn.Daarom washetbe-
leid er ook op gericht om op een
meer onafhankelijke manier te
functioneren. De sectie Bonaire
trachtte derhalverichting te ge-
veh aan hetbeleid en demanier
waarop dewerkzaamheden ver-
richt worden. Vooral het afgelo-
penjaarophet gebiedvan demo-
tivatie en de ontwikkeling van
de leden. Dat schijnt niet in alle
felederen positiefte zijn overge-

omen.
Sommige ABVO leiders

trachten nuhuneigen denkbeel-
den teinfiltreren in desectieBo-
naire, aldus de woordvoerder
van de Bonaireaanse afdeling
van de ABVO. Daar zal het be-
stuur zich echter niet door laten
weerhouden, aldus de maandag

uitgegeven verklaring. Met na-
druk verklaart desectieBonaire
derhalve dat hetBonaire en zijn
ABVO leden zelfzyn die zullen
beslissen welke activiteiten er
ondernomen worden, wanneer
datgebeurtenvooral wiedaarby
zal helpen.
Deze beslissing zal niet uit

handen gegeven worden, aldus
Conquet. Als op Curacao zich
problemen hebben voorgedaan
met deDia diEstudio, aldus Ab-
vo Bonaire dan moeten zij dat
maar bekijken. Op Bonaire zal
de ABVO spoedig met devrou-
welijkevleugel in desectie inhet
nieuws komen.

Dood vanAmerikaanse toeriste

Molina: geen nieuwe
ontwikkeling in zaak

KRALENDIJK — Hoewel
afgelopen donderdag de ze-
ventienjarige A.is vastgeno-
men in verband methet over-
üjdenvan de43-jarige Ameri-
kaanse toeriste Francis
Smith is er volgens
woordvoerder majoor Moli-
na geennieuwe ontwikkeling
in dezezaak.

Zoals bekend heeft de politie
getracht om het vastnemen van
deuitAntriol afkomstige jonge-
man nietopenbaar te maken en
behoudens een ochtendblad dat
brigadecommandant Stanley
Kwidama citeerde, hebben alle
nieuwsmediazich gehouden aan
deofficiëleverklaring.

Naar de Amigoe uit betrouw-
bare bron - niet officiëlepolitie-
bron - heeft vernomen is de ana-

toompathologe inmiddelsopBo-
naire gearriveerd. Zij zal op het
stoffelijk overschot van de ver-
moedelijk al' op woensdag over-
leden Amerikaanse toeriste au-
topsie verrichten. Uit betrouw-
barebron weet deAmigoevoorts,
dat dit moeilijk is aangezien er
zich problemen hebben voorge-
daan met de freezer waarin de
Amerikaanse vrouw was ge-
borgen.

Het gevolg daarvan was, dat
het stoffelijk overschot ontbin-
dingsverschijnselen ging verto-
nen waardoor bepaalde aanwij-
zingen verloren zouden kunnen
gaan. De zeventienjarige ver-
moedelijke dader heeft volgens
deofficiëlewoordvoerder van de
politie -en dat is majoorMolina-nog geenbekentenis afgelegd.

Zeeuwserzeeverkenners naar Curaçao

Leider 'Frans Naerebout'
enthousiast over eiland

WILLEMSTAD — De afgelo-
pQ week heeft Peter van Dijk,
'eider van de Frans Naerebout
.|everkenners- groep uit Goesgeland,Nederland)eenbezoek
P?.brachtaan Curagao. Het ver-,

uJf hier had te maken met de
Oorbereidingen voor een tripan ongeveer tachtig zeeverken-ver8 uit Goes naar Curacao, die

J*>tdezomer- vakantie vanvol-j«ndjaar is gepland. De meisjes
zullen ongeveer drie

hierkamperen.

Fc Vermoedelijk zal de groep
*°rden ondergebracht te Em-
?.^tad,waarGroep6van deAn-
l.»haanse Padvinders Vereni-
jj'ögis 'gehuisvest. Van Dijk
oemde deaccomodatieopCura-

h kv zeer g°ea"-In Emmastad
ibA we in ellc geval scnaduw
o? de directe omgeving van het
se°ouw".
l bezoek geschiedt in het
«der van een uitwisselings-

r^gramma. Zo zal waarschijn-
J* een groep Antilliaanse pad-_,lnuers in 1990 naar Nederland?xzen in het kader van de vie-'Qg van het 60- jarigbestaanv*ndeAPV.

te.
e eeuwse zeeverkenners

=izen elk jaarveertien dagen
!£ar het buitenland. Van Dijk:
**en bezoek aan Curacao geeft

eendergelijke trip een extra
Het is een stukje ko-

ninkrijk, mettoch een geheelei-
gen natuur. En het klimaat is
Fantastisch. Maar bovenal gaat
het om de aanknopings- punten
diewe onderling hebben.

TOKYO -Volgens de Japanseperskreeg NoordkoreaSU- straalja-gersvan de types Mig- 29en Soechojooe- lü. Hetzijn de eerste MIG-j_9's
in hetVerre Oosten.

...Peter van Dijk bezocht ookwaarnemend gezaghebber drsElmer Wilsoe, samen metDavid
van derRee; degrote man achterdeAntilliaansepadvinderij...

Telegrammen van minister
WILLEMSTAD — Vorige

weekverzondtminister Stan-
ley Inderson(arbeiden onder-
wijs) een tweetal telegram-
menaan deAntilliaanse en de
Nederlandse voetbal- selec-
ties. In het telegram aan de
Antilliaanse selectie wenste
de minister de spelers veel
succesen sterktetoe.Deploeg
behaalde zoals inmiddels be-
kend een 1-0overwinning op
Antigua.

De inhoud van het teleg-
ram aan de Nederlandse se-
lectie luidde alsvolgt: "Alvast
gefeliciteerd met de stapnaar
desemi- finalesvan het Euro-
pees Kampioenschap. De ge-
hele Nederlandse Antillen is
ervan overtuigd dat Oranje
zal zegevieren. Wees verze-
kerd van onze morele steun.
Mede namens collega minis-
ters. Minister Stanley In-
derson."

Ook de Nederlandse ploeg
behaalde een nipte 1-0 zegen
op de leren.

SECTIE BEPAALT EIGEN BELEID
Streven gericht op onderlinge eenheid en die met andere bonden

ABVO Bonaire: geen inmenging
KRALENDIJK—De slagzinABVOBonaire sumetata

produktividat (het doelis produktief te zijn) schijntniet
overal ingoedeaarde tezijn gevallen.Alduseen commu-
nique van de vakbond voor Overheidspersoneel Abvo
sectie Bonaire.

Toch aldus voorzitter Walter
Conquet werkt deAbvo Bonaire
momenteel hard om de leden be-
wust te maken en te motiveren
lid te worden van de vakbond
voor overheidspersoneel. Boven-
dien wil de Abvo eenheid bren-
gen onder de leden van deeigen
vakbond, maar ook tussen de
verschillende vakbonden onder-
ling. Volgens het ABVO - be-
stuur echter trachten personen
die het daarkennelijk niet mcc
eens zijn oin in hetvakbondswe-
zen teinfiltrerenen depositieve
richting diedeABVOheeft inge-
slagen, te torpederen.

GRANARIA
De blokkade goldeen konvooi

van Granaria- schepen. Aan dit

Rotterdamse veevoeder- bedrijl
was vanregeringswege toeges-
taan zijneigenscheepvaart- ver-
voer teregelen, buiten deofficië-
le schippers- beurzen om.De bin-
nenschippers, die het scheep-
vaart- transport in Nederland
verzorgen, zagen daardoor hun
brood- winning in gevaar ko-
men. Een van de meest be-
langrijke punten in het akkoord
tussen binnenschippers enrege-
ring is datGranaria zich per sep-
tember zal moeten gaan houden
aan derichtlijn van de overheid
voor het eigenvervoer.

Dit houdt in dat als het buiten
de beurs om zijn eigen vervoer
wil verzorgen met eigen duw-
bakken het ook moetbeschikken
over eigen duwboten en eigen
personeel. Granaria liet onder-
tussen weten dat men van denu
nog geldende vergunning geen
gebruik meer zal maken. De bin-
nenschippers hebben dus ui-
teindelijk gewonnen.

Rectificatie
IN HET ONDERSCHKIFTbij

eenfoto, diedeAmigoe op 18juni
publiceerde, stond abusievelijk
vermeld, dat vertegenwoordi-
gers van de haven- vakbond
AHUoverlegvoerden met de mi-
nister van Arbeid en Sociale za-
ken. Hetwaren vertegenwoordi-
gers van de vakbonds- centrale
CGTC.

NEW YORK — Zambia heeft om
een spoed- zitting van de Veilig-
heidsraad gevraagd over de 6 van
Sharpevillewier procestegen dever-
wachtinginnietwerdheropend.VN-
secretarisPerezdeCuellarheeftPre-
toria gevraagdclementieteverlenen
aan de 6. De Buitenland- ministers
van oaZweden, Australiëen Nieuw-
zeeland dedenditook.

*****

VERDRAGEN
Groot-Brittannië en de Vere-

nigde Statenhebben in februari
een overeenkomst gesloten,
krachtens welkebeide landen el-
kaar helpen bij het bevriezen en
in beslag nemen van bedragen
die met de smokkel van verdo-
vende middelen zijn verdiend.
Het ene land kan van het andere
inzicht vragen in verdachte
bankrekeningen. De Britse

regering hoopt dergelijke ovëP
eenkomsten eveneens te sluiten
met een twintigtal andere
landen.

Na bemiddeling door minister
Conflict binnenscheepvaart
in Nederland uit wereld

DEN HAAG — Het langdu-
rige conflict in Nederland inde binnenscheepvaart is van
de baan. De binnenschippers
hebben vanmorgen de blok-
kade op de Merwede opge-
heven.

Het conflict dat al negen
maanden lang voortduurde
waarbij het verschillende malen
tot harde confrontaties kwam
tussen debinnenschippers en de
politiekwam teneinde nadat mi-
nister SmitKroes tussenbeiden
was gekomeneneenvoorstelaan
de binnenschippers had gedaan.
Dit werd uiteindelijk aangeno-
men. Op dat ogenblik was de
blokkade op deMerwede bij Go-
rinchem uitgegroeid tot een ac-
tie met zon driehonderdschepen
waardoor het verkeer over deze
belangrijke waterweg volkomen
tot stilstand was gekomen.

Reagan: vrede nog mogelijk

Shultz bezoekt Midden-
Amerika, niet Nicaragua

WASHINGTON- Met
voorbijgaan van de hoofd-
stadManaguawordtminister
George Shultz van Buiten-
landse zaken doorzijn presi-
dent Ronald Reagan opreis
gestuurd naar de Middena-merikaanse hoofdsteden. Hij
moet daar gaanpeilen wat de
gevolgen zajn van hetmisluk-
te vredes- overleg in Nica-ragua.

De Amerikaanse president
maakte ditreis- plan zaterdaga-
vondbekend inzijn wekelijksra-
dio-praatje tot deAmerikaanse
bevolking. Tussen 29junien 1 ju-
ligaatminister Shultzopbezoekin Guatemala,Honduras, El Sal-
vador en Costa Rica. Overigens
meentReagan dathet nog steeds
mogelijkisdater vredeenveilig-
heidkomen in Midden Amerika.
Maar volgens de president be-
gint de tijd wel te "dringen". Zo-
als tedoengebruikelijk getuigde
Reagan van zijn trouw aan de
contra's en hun zaak.

Hetvastlopen van het vredes-
overleg in Nicaragua- in andere

Middenamerikaanse landen is
daar nagenoeg nog geen begin
aan gemaakt -heeft een ver-
slechtering teweeg gebracht in
Midden Amerika, een gebieddat
door Washington nog steeds als
zijn "achtertuin" wordt be-
schouwd. Maarook decrisisrond
de Panamese sterke man gene-
raal Manuel Antonio Noriega
maakte dezaak er nietbeter op.

En verder is er dan de dodelij-
ke ziekte waaraan de Salvado-
raanse president José Napoleon
Duarte lijdt. Duarte iseenvan de
trouwste bondgenoten van de
Verenigde Staten in Latijns
Amerika. In Duartes land is er
ook sprake van een politieke cri-
sis terwijl dit land zich in een
golfbewegingnaar uiterstrechtsbevindt. Duartes christendemo-
cratischepartij dreigtverder ui-
teen tevallen. Tijdenszijnmissie
inMiddenAmerika zal minister
Shultz nog eens duidelijk maken
dat de VS voorstander zijn van
"vrede, democratie en respect
voor de mensenrechten" in dat
gebied. Zo kon men uitReagans
mond horen.

Optimisme rond Eco-top in Toronto
Bij bestrijding drugs-
handel meersamenwerking

TORONTO — Dezeven
grootste Westerse industrie-landen (G-7), die momenteelin Toronto een bijeenkomst
houden, zullen bij de bestrij-dingvan deillegale handel inverdovende middelen nau-
wer gaan samenwerken. Dat
heeft een Britse functionariszondag verklaard.

De ministers van Buiten-landse Zakenvan de G-7 hebbendit onderwerp zondag veel aan-dacht gegeven, zo verluidt inkringen van de Economische
topconferentie. Naar ver-
wachting zal dinsdag, aan het
einde van de bijeenkomst, eencommuniqué worden uitgege-
ven, waarin nieuwe voorstellenzullen staan voor de internatio-nale aanpak van het drugspro-bleem.

De Britse minister van Bui-tenlandse Zaken, Geoffrey Ho-we,heeft de vertegenwoordigers

van de zeven industrielanden
voorgesteld bilaterale verdra-
gente sluitenom tepogen aan de
smokkelvan verdovende midde-
len een einde te maken. Het
drugsprobleemis reeds opdebij-
eenkomst van 1985 aan de orde
geweest. Volgens een
woordvoerder van de Britse
regering is sinds die tijd "veel
vooruitgang" geboekt. "Er kan
echter nog veel meer gedaan
worden", zozei hij.

G-7
De staatshoofden en rege-

rings- leiders van deG-7 hebben
de eerste zitting van hun veer-
tiende topconferentie afgesloten
in een sfeer van optimisme. Na
een ronde van tweeëneenhalf
uur verklaarde de premier van
gastland Canada, Brian Mulro-
ney, zondag datde discussies "le-
vendig en vruchtbaar" waren.
De Westduitse Bondskanselier,
Helmut Kohl en de Britse pre-
mier Thatcher lieten weten van
"de topconferentie "een
boodschap van vertrouwen en
optimisme" te verwachten en
president Reagan verklaarde
dat "we op de goede weg zijn en
dat we die weg verder moeten
volgen".

Bij derde lustrumAntriolschool
Sportweekeinde jeugd
van Papa Cornesschool
KRALENDIJK—Om hetder-
de lustrum van de ba-
sisschool opAntirol, dePapa
Cornesschool te vieren en te-
vens het eind van het school-
jaaraf te sluiten, heeft de ou-
dercommissie van de school
voor hetweekeinde van 25 en
26 juni een groot aantal
sportwedstrijden georgani-
seerd.

Daarbij werden alle leerlïn-
fen vanklas 1 tot en met klas 6

etrokken. Deopening op 25juni
is een afstandsloop van net veld

van Juventusnaar de school.De
kinderen die deelnemenworden
in verschillende categorieën be-
oordeeld. Verderzijner verschil-
lende balspelen, een hardloop-
wedstryd over 100, 200, en 400
meterresp. voor deklassen 1en
2,3, vier, vijfen zes. Ook zaklo-
pen is een onderdeel van de
sportdag, touwtrekken, en ver-
dereen grootaantalandere crea-
tieve spelletjes.

Het sportweekeinde begint op
zaterdag 25 juni om negen uur
's morgens.

» stockmsrkti «
SMSTESDBM TODAY j(j[|E 21,1988.

Aegon 82,90 - KIM 36,10
flhold 78,40 Meneba
Akzo 121.10 Philips 30,00
Cred.lyon. 48,50 Rcyal Dutch 228,30
Fokker 25,10 telegraaf 272,00
Gist.Broc. 33,80 Unilever 108,00
Heineken 138,10 Index 255,40

NEWÏCRK STOCK __W_HM«E

Afcbott labs. 44 3/4 lEM 117 1/8
American Exp. 26 5/8 ITT 51 1/2
Apache 7 1/4 Jchnscn &J. 80 3/8
Am.'tel.& tel. 26 3/4 McKesson 33 1/2
Anoco 75 3/4 Merck t, Co. 54 1/4
Anheuser B. 30 7/8 Minnesota Mng 62 1/2
Becton Dick. 52 7/8 Mobil Corp. 45 5/8
Cairpbell S. 25 1/8 Monsanto 87 3/4
Chrysler 24 3/4 ICR Corp. 65 1/8
Citicorp 23 3/8 Nort.South. 27 7/8
Cocacola 37 5/8 ETC irrius. 44 1/2
Die-bold 38 5/8 Philips ___. 21
Digital. Bj. , ~Uft 1/.?,.- ~.,,.... Placer D.H. 13 1/4
Dupont 87 5/8 " tforthrop Corp. 29 1/8
East .Kodak 44 7/8 Pac .First Fin. 14
Exxon 46 1/4 pfizer 61 3/4
Fiqgie 'A' 70 Phelps Dodge 42 1/4
Ford 52 Philip Marris 83 1/8
Fiver 20 3/4 Quaker 45
Genl.Electr. 43 1/8 KIR Nabisco 46 1/8
GenlJtotors 79 1/2 Sara Lee 36 1/8
Gulf & «test. 42 3/8 Shell orp.Tr. 75 7/8
Hecla Mng. i55/8 Southern O. 6
Hiltcn 46 3/8 Unisys 36 5/8
Harestake Mng. 16 Unocal 35 5/8
DOT JOES
Industrials 2083,93
Transportation 861,41
REUTER.

CLOSING MARKET COMMENT JUNE 20,1988.
ON LOW VOLUME OF 117 MIL SHARES THE MARKET CLOSED DOWN
20.09 AT 2083.93.

Icgffj MAIMIMKVn Hilars KWICV.Y
2~>4n INVESTMENT DEPARTMENT
**7*2-H For ,urther information call]_=_i\\^__W Tel. 612511/612991 612294

'^______________________________________________________________________l _________________________________________________________________________________

Koersen Centrale Bank
—^—— î __________tw___wmm_m________________tumt^^

NOTERINGEN CENTRALE BANKVAN DE NEDERLANDSEAN-
TILLEMGELDIGOP DINSDAG 21JUNI1988 Eli TOT NADER
ORDER:

US DOLLAR 1.77 1.78 1.80
CRN DOLLAR 1.45 1.47 1.49
PND STERLING 3.11 3.165 3.225
N€DGLD 89.38 90.10 90.90
BOUVRR — — —ZLUFRRNG 121.20 121.92 122.72
ffIfRRNCS 28.73 29.83 30.53
DUITS€MfIRK 100.66 101.38 102.18
SURGLD — 100.07 102.59
_TUR€ 1.04 1.34 1.40
RRRORIN 98.00 100.00 100.20
KOERSEM VAN DE OBLIGATIELENINGEN VAM DE NEDER-
LANDSE ANTILLEN UITGEGEVEN DOOR HET DEPARTE-
MENT VAN FINANCIEN EN GELDIG VANAF HEDEN 21 JUNI
1988EN TOT NADER ORDER.

9.75% 06UGflTI€L€N.NG€NP€R 85/89 98.58
13 % 08UGRT_€L€NING€NP€R 86/90 103.48
12 % OBUGATI€L€NING€NP€fI 88/92 102.65
10.5 % 08UGflTI€L€NING€NP€fll988 99.96
10.25 % 08UGRTi€L€NING€N 1986P6R 1990 98.52
HETEFFECTIEVE RENDEMENT OP ALLE OBLIGATIELENIN-
GEN BEDRAAGT 10.88%.
DEAANKOOPVAN OBLIGATIELENINGENKAN GESCHIEDEN
BU HETLOKALE BANKWEZEN.

r^Tzz— ~~ \\
inousTßim oe uEnezuEiß :

»_U 'X*_m- maakt de wisselkoers bekendr—V____9__/l _ HL_*

'-*sfe^^ van de BDLIVAR, geldig tot
WOENSDAG 10.30uur

AANKOOP VERKOOP ïCash - Cheque
, 4.70 4.90 5.90 )_\

AMIGOE 13DINSDAG 21JUNI1988

KRALENDIJK — InEdenin
Nederland is Kennet
Scherptong geslaagd voor keil
meester. Kenneth is een zop:
van Candido en Helm
Scherptong uit dewijk Tera Cc
ra. De nieuwe keurmeester i
van plan zo spoedig mogelijk ie
rug tekeren naar Bonaire omhe
in Nederland geleerde in il
praktijk te brengen. Kennetl
Scherptong studeerde aan hie
Rijks Instituut voor Keu
ringsdienst voor Vee en Vlefe
(RVV).
Op de foto de nieuwekeurmees
ter voor Bonaire.

CopacabanA

<»—1



AMIGOE

ZOEKERTJES
DINSDAGS EN VRIJDAGS

I K^T*^. tot 1° woorden

UTOl? F. 5,50 /±\////ir eu< w°°rd meer iCTra)
/// i|\ UITSLUITEND uÉ~i/m W. A CONTANT!

ZODIAC /MARK 3 Futura,
4.70m 15' s', geenmotor, goed-
voor rescue diving. Tel.:45733
te bezichtigen voor 8.00 am of
na 7.00 pm.

JONG NED. stel zoekt met
spoed gemeubileerd huis,
prijs tot ’.550,- p.mnd. Bellen
na 19.30tel.: 47290.

GEZOCHT BAASJE voor
Brownie (4 mnd), waaks, half
terriër. De laSallestraat43-B.
Tel: 27529.

GEVRAAGD OPPASHUIS
Aruba,periode half/begin de-
cembertothalf/begin januari
voor echtpaar uit Nederland
(zonderkinderen). Tel.:27206.

Te huur
aangeboden

Gemeubileerde
huizen

te Kaya Talon, Mgr. Kiec-
kensweg; Weg naar Wel-
§elegen, Mahuma, Gua-

eloupeweg, Kaya Jonas.
Verdere informatie tel. IV 80400 J

TA BENDE |
MAZDA 323

Bouwjaar'B3 -4porta

TA BENDE
TOYOTA COROLLA XL

5 porta 1986kv airco
Tel. 674805

j CONCERTSERIE \*/*
onder leiding van T^kQ.""
Eric Gorsira

JU JUIII fjatls jur jaanz vloo i ciaudio Gonzalez viool Luise Gorsira cello
fOrtkerk Handel Turina Couperin Barber Arensky Strauss

fOrtkerk Mozart Bartók Beethoven

serie f25 losfl5 kunstkring fl4 scholieren gratis
boekhandel salas zuikertuin 72834 vgks 663065 orkest 75075

JBaN.V. curacaose wegenbouw mij.HU

ü Bakhuis/\ curiei & --SSSSS?- £ToucheRossPartners "managementsconsultants** *"" ivwviiv^waö

Voor één van onze medewerkers zoeken wij op
korte termijn een

Ongemeubileerd of gedeeltelijk
gemeubileerdhuis

(liefst met 3 slaapkamers)
IN EEN RUSTIGE BUURT

Aanbiedingen:
614288 en 614535 (kantooruren)
73958 (na 17.00 uur)

I^* /JKh|

TERREIN TE Janthiel-Oost
Tel: 616784.

SUZUKI VAN, hoogdak, sun-
roof, bullbar, verstralers;
surfplank Wayler Breeze;
koelkast; vrieskast. Tel.:
75576.
LADA 21011981, bel. tot eind
'88,keuring tot 1990, ’.2.200,-.
Tel.: 79995.

)

FENDER FRETLESS basgi- )
taar met koffer; Yamaha *zilveren dwarsfluit; r/c mo- t

delhelikopter met 6,5 cc mo- A

tor; Velbon camera statief; <auto imperial; flimzon Philips *1000W/220V. Tel.: 84586 (na ,
18.00uur).

MOTORFIETS YAMAHA
125cc DT, bj. 1980,vaste prijs
’.1.500,-; electr. boormachine i
220V’.65,- en decoupeerzaag ]
220V, ’.50,-. Adres: Hotel Las
Palmas bungalow nr43.

MERCURY MARQUIS i
Brougham 1983, automatic, i
full equipped, in zeer goede ,
staat, prijs ’.8.500,-. Kaya
Sentebibu 10" né a.s.
woensdag 14.00Uur. "ENIGEKANS: moderne huis-;
meubels, tegen zeer lage prij-
zen. Achter Landhuis Rooi
Catootje, huis 2. Tel.: 75486.

IJSKAST 2 jr oud
(Westpoint); kl. gasfornuis;
commode (wit); 2 éénper-
soons- bedden met matras;
boekenkast; kleuren tv etc.
Tel: 89215.

GROTE IJSKASTtype Gene-
ral Electric (no frost),
vraagprijs ’.550,-. Inform,
tel.: 84848na 17.00uur.

TOYOTA JEEP Landcruiser |
'84, 6 cylinder, soft top, km- \
stand, 42.000, prijs ’.10.000,-.
.Tel.: 89920.

TEKENTAFEL NEOLT, t.e-
,a.b Tel: 54311.
MODERN WANDMEUBEL,
wit, tienerbureau + boeken-
kast. Tel.: 82650.

WEGENS VERTREK: Re-
nault 4,1977, motor moet bij-
gesteld en gerepareerd wor-
den, goedkoop NA^65O,-.
Tel.: 87391.
PORCHE SALE: manou wan-
dmeubel; audiomeubel; sa-
lontafel; lederenfauteuil; pla-
fondfan National; autom.
wasmachine 'Bosch. 2 pers.-
bed; 1 pers.-bed. Kaya Ma-
mondengue 11. Tel.; 88774.

EETK. VOORK. 2 per"
soonsbed met matras; schom-
melstoelen, 6 maanden oud; 2
tapijt. Tel.: 623742.
WEGENS VERTREK: Merce-
desBenz 230’.3.800,-;BMWR-
-100RS IOOOcc’.5.100,-; Honda
CM4OOT Custom ’.3.300,-;
freezer ’.250,-. Tel.: 82241.

VIOOL ’.650,-; Yamaha base-
drum, floor + large tom-tom
’.200,-; damesracefiets ’.150,-
-. Tebêvr. Tel: 70339.

PORCHSALE WOENSDAG'
22 juni: Tobagoweg 43 van 9
am-2 pm.

M«:«.,._aHM:*Jsia» i

COMPUTER APPLE He. Por
yama tel.: 625507 laga bo
oferta.

BAMBOE OF manou zitka-
mermeubels, porchset en 2
pers.-bed; kinderschommel
voor tuin. Tel: 75897.
ISUZUCARIBE of iets derge-
lijks. Tel.: 675776.
RUIM WOONHUIS, in goede
buurt. Tel.: 615903.

GEMEUBILEERDE WO-
NING, 3 slaapkamers, 2 bad-
kamers, garage, washok,
berghok, luxemeubelen, 2zit-
kamers, porch voor enachter,
vraagprijs ’.1.700,- per
maand.Tel:89920 (RomarEs-
tates).

WOONHUIS /RUIMTE voor
zestigen fysiotherapie- prak-
tijk in Julianadorp of aan de
Jan Noorduynweg, Roose-
/eltweg. P/a Thorax Center,
Jan Noorduynweg z/n. Tel.:
55544. P.O. Box 310.

WIJ ZOEKEN een
dienstmeisjevoor 3 middagen
per week. Inl.: 87070.

fl Liz Claiborne
eau de toilette, j

| perfume,
dusting powder
etc.

! Exclusively at

s* ,708 V, Punda
vpp muJ Caribbean Hotel; ; !

WANTED: HOUSEMAID
whocan cookand likes child-
ren. Tel.:615903.

TE HUUR
Apartamento

muebla
0.600— paluna

denbon bario
Pa informacion

tel. 615503

CLIMACARS
Js^C ___*_

ADTOAIRCoSmONINGHerstTA- Tel. 672059 Sta. Rosa

(ff " -4
CTC travel

STO*
DOMINGO

Het land van
de merengue.

8 dagen - 7 nachten
vanaf 665,-

-per persoon
«TC travel

) È m

HUmS^M^MMmÜU Madurostraat 4VH_____HHBSf Punda

NU

9U/0 korting
op onze

ZOMERCOLLECTIE '88
!

Wij hebben de laatste mode voor U!
Kom nu en profiteer!

Kinderkleding é m
Dames- en Tg tV
Herenkleding F^r^

immuun
INTERPHOTO

Bloempot
Uwfoto-totaalzaak voor

— Ontwikkelen en afdrukken
van Uwfotorolletje— Pasfoto's* Studio-foto's— Groot assortiment in foto-
artikelen.

Bloempot Shopping Center

I DIEREN *3&I BESCHERMING —%■_■_■ curaca o 54300

// il" J_Y Every week Sailing to

Am BONAIRE
m Please contact:

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

I*l SINGER
Iz . sta- Rosaweg 68

ffll| CO Siberië 5a Tera Cora
mihó kalidat, na mihó preis!

, t^^^^^^_^___»___--_t-_mmiit»m^m_____w___mo»mmmmt-_m^iitÊmmmmm

I IT/)~—-=rrsv HOODTENTS
i1Wy —_\ TAPASOLO; \J^~Zr^-~^ps* MARKIEZEN

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

Centro Commercial Antilia 4
■■■■■■■»■■»■■■»■ ■»■■»■—*—^w»>—g»»p '

succesvol stoppen is mogelijk

W_WK_m__t___\\\W_-W&&%_& "■ V'-■ .^^^^
<B§ssss_^s?*©£jé: '^Ssa&BsSf '^W 1&

HULP IS ' BESCHIKBAAR
U wordt bijna dagelijks, vit de media op da Er Is «duw ook goed nieuws. U kuni nu vin
hoogte gesteld van da schadelijkegevolgen yan hatroken afkomen. Definitief ermeeophouden
tabaksgebruik. Het roken van sigaretten veroor- la nuacht mogelijk. Or. Robert Norril ontwik-
xaakt o.m. hart- envaatziekten, kanker, emphy- kalde Indeafgelopen Jareneen tralnlngiprogram-aema, chronische bronchitis en chronische ver- ma van 2weken waarin 8 bijeenkomsten plaats-
moaidheld. Per Jaarworden 800.000 nieuwega- vinden-om rokers systematisch en volledigvanvallenvan longkanker in dawereld geregistreerd. het raken af te helpen. In dit programma lijn
Frankrl|k geeft Jaarlijks 13 miljard gulden uit demeen affektleve gadregevarenderlngstechnie.
voor de verpleging van «leken tengevolge van kan samengevoegd om «an Optimaal sukses teovermatig tabaksgebruik, leder Jaar starven garanderen. Olt programma wordt onder de350.000 mensen In de V_S. prematuur door naam "Quit to Win" In 1888geïntroduceerd terroken. gelegenheid van hat ÏB-Jarlg bastaan van het__,„__ . ...... BgreAiands. praktijkopleidingen lewelopCv-QUIT TO WIN l^CT*eiM7«a»»pAi(ibiiTW.M«lB..

- AFZWAAIERS^ 1
THUISBLIJVERS! |

Enorme keuze in hout-, koraal- en schelp-artikelen. Ookvoorradig
kwihi-, cypress- en wortelnoten salontafels met afneembarepoot

-f^Mir Relatie-geschenken naar UW idee mogelijk.
jilr Caribbean Handcraft N. V.

\4ITF Kaya Kakina 2 — Tel.: 671171
_rLl______ richting badplaats JanThiel

»JfQ ■__*,_ p.S.:Onzeartikeknxiinookverkrijgbaarbijdebeteresouvenir-->v WTUMa» engifshopsbij Uindebuurt. f

f —► IMPRESA CHIKI -Nu dekans om eencompleet gereviseerde copieermachine „Mi-
nolta" métgarantietekopen vanaf ’.1.495.-

Showroom Erieweg 28 - Zeelandia. _^^±.

___ _.: „.^ MINOÜA

JU MP /V^ WWMfIWM^M_-__^W_l^ ».-_ai.WuiltW.V(^^^^^^^^^^^^

V 1T/o Industriepark z/n —c/4ra»S/e CV Products Brievengat TeL: 77658
■"> decorative& s

\ iSf / Speciaal voor de
% *.",„ 0. vakantiegangers of als U

gastenkrijgt uit het buitenland:
10%KORTING

op alle artikelen
van 13 junit/m 2 juli

* Ook gratisrondleiding mogelijk.
MMM^MM_>_a__M_________________________________________________ M__^^

ai3*^*MBM_B_WSS_Sß^fcflßß_HßM^

Alies ophét gebiedvan
M bevestigingsmaterialen
iM* en gereedschappen.

ffl ___________■■_■

j-_- . j^^ük '■: '^WPf->"'-W?> > ..wJKMkHH _______■-«_______■

ll||ffL^J^ tgfftif-— ~* "*~- £ËJ[ . < ~~ ■"*■■

-^^SL-.v.-.^v.-_->:-...'1-»-r^jjü|i';ißffSfc-fni- JÉMI flPVMllMlMlllllllllMMltv||||H___________l_______i__i________________r.

CARIBBEAN FASTENER* N.V. JINDUSTRIETERREIN (achter Maduro Plaza) 1TELEFOON 76227 - TELEX 3408
Ook opzaterdag GEOPENDvan 8-XM2.00 aar.

14 DINSDAG 21 JUNI!988
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