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VANDAAG
* Antillen: 150+20-170 miljoen, P.3

Aruba Vrijgestelde Ven-
nootschap p.5
Perestrojka en glasnost gaan
veel te langzaam p.7

* lobanovski tevreden over Sov-
jet-elftal p.9

' Scheuring dreigt in DP St Maar-
tenp.ll

ff /7 Nu hoeven
/L/a we nog maar
(Qy 115 miljoen

te vragenAMIGOECLAUDE WATHEY
i- ...scheuring...

vogelvlucht
————' —ij^APUTO— In de provincie Zam-

jjiT*lnnoordMozambiquekwamenjJMitairenomtoen hunhelicopter
JT^stortte, waarschijnlijk door mo-"Storing. De bemanning-4officie-
* " ontkwam met lichte verwon-

*****Jj^WYORK-Angolaversoepelt
Jr houding inzake de terugtrek-
Wi er uit Angola en
in*" niet meer vast aan de eis dat
j]**Pas daaroverwilonderhandelen
v^e VS hunsteunaanhetUNITA-
■ftir^ °Pgeven. Aldus de Angolese
QerJ ster Franca Van- Dunem. De
d»Socratische presidents- kandi-
jj?1 »n spé Dukakis wil dat de VS

stakenaan Unita.
*****j^TAWA— Canada wijst ook de

"Utilitaire attaché de deuren ook
Djp.ex-secretaris der ambassade is
Cl meer welkom- AldusBuiten-

ministerClark. Dit is eenreac-
k] °P deuitwijzingvan Canadese di-kten door Moskou.

Ca ARUS — De Franse premierRo-
to " Voerde in Parijs overleg met
jj^Wcaledoniers, zowel Kanaken

Het plan bestaat te
iJ^en tot een federatie van autono-

PfovinciesinNieuwcaledonietot-
jjler in 1998een nieuwreferendumVWeventueleonafhankelijkheid.

*****Washington/ Amsterdam
A,~e dollar sloot donderdag in
leerdam op 2,0125 guldentegen
L°9s gld woensdag. De midden-
lij*vandaagwas2,0250 gld.Dit al-
n,-"oor vertrouwen in de VS- econo-

Street leverde de
gemaaktewinstnagenoegLr' in; die Dow Jones index daalde

jj*lslechts 3,91 pnt naar 2.148,29.
l »S- economische groei inhet Ie
lj:artaal bedroeg 3,6 % op jaar- ba-
wferst was 3,9 % opgegeven. Het
jtte Huis verwacht over heel '88

11 stijgingmet 3,6.
*****JjjEW DELHI — Premier Gandhi

ffi de premiersvan debelangrijke
|£«taten Uttar Pradesh (Singh) en

(Chavan) ontslagen
je naar nieuwe verkiezin-gj* 89. Singh verdwijnt na de
fc.* nederlaag van Gandhi's partij
Vjj^saentijdseverkiezingenenCha-
[w^*egens de onenigheidbinnende

in zijn staat.
*****Jj^W YORK — Justitie-minister

ta?B6 is gedagvaard in de zg Wed-
t^?' affaire, een zaakrond een VS-
hJ*j*Bie-bedrijf.Hem wordtcorrupt
boelen verweten doordat hij het
Cft^jf bevoordeeld zou hebbenmetPacten.
t^yXEMBURG — De EG-

ministersbereiktenvan-
\u~t een akkoordover de prijzen.
Hj^öe stemdenl inmet een compro-
iw"voorstel.Erkwamdaarmeever-
C^d een eindeaaneen maanden-

impasse.
*****JERUZALEM— Het Israëlische

verwerpt debeschuldigingvan
ij^esty dat er doden zijn gevallen
Slj/^tisbruikvan traangas: nlin ge-
jj*nruimten. Bij Defensie zei men

Sen hetrapport bestudeert.
" *****V|.AIRO—Voor heteerst in 25jaar

Vj!°B een Zuidafrikaans vliegtuig
f! een "diplomatieke corridor" di-
*aa°Verzwart Afrika naar Egypte,
li^ vandaag de 4 landen- bijeen-
ft begintover Angola en Nami-
V*[misterBotha noemdeheteen

vlucht" waaruit bleek
Un Sen dichter bij elkaar ligt dan
"dacht.
It^N HAAG — De gehele Tweede
i*ovVah^.een uitspraak komt over de 6
i en de Zuidafrikaan-

steu Ve wetten om buitenlandse
tojJSonmogelijkte makenbijpogin-

-001Vanbinnenuit eeneindtema-
*ao de apartheid.

v^jARUS — HetEuropese ruimte-
Uw'1"centrum ESA en Japan kwa-
Vk°Vereennauwer te f>aan samen-
W*\en. ESA is spoedig vertegen-

in Japan.
U. *****CfNEN — Johannes Paulus II

Vto "i net van zijn bezoek
fy Wenen opgeroepen "de grote en
liet c erfenis van hetverleden" in

*a Bebed aan God op te dragen,
'"st, bij aanspoorde het verle-
den 'eren te verwerken. Daartoe

cJooo^ leiderGross op. De
We °n*;moette een delegatievan de

en wees er °P d**°°k Oosten-
Ve eed onder de Nazi- tyrannic De
dei?6ns zÜn Nazi- verleden omstre-

President Waldheim liet weten
V6r

n pausvandaag(vrijdag) niet
ijjÉJezelt naar het concentratie-
«pT?.Mauthausen. Dat heeft nooitsijn programma gestaan, zei hij.

*****

Hoofdinspecteur:

Ferdi E. enige
ontvoerder van
Gerrit Jan Heijn

AMSTERDAM — Hij heeft
"tot het laatst toe getwijfeld"
of ir. Ferdi E. uit Landsmeer
vorig jaar september wel al-
leen Ahold-topman Gerrit
Jan Heijn heeft kunnen ont-
voeren en doodschieten,
maar hij is nu ook overtuigd
van diens ~alleendaders-
chap".

Hoofd- inspecteur H. Mun-
tingh uitZaanstad, deleidervan
het recherche- team in de Heijn-
zaak, kan er niet meer om heen,
zegthij: „Ikhield altijd nogreke-
ning met een mogelijke tweede
dader, maaruitallesblijktdatE.
echt alleen heeft geopereerd".
Met „alles" bedoelt Muntingh de
verklaringen van de 45- jarige
verdachte zelf, de reconstructie
en alle andere bewijzen.

Muntingh wil niet vooruitlo-
pen op derechtszaak, volgende
week vrijdag 1 juli, in Haarlem
tegen Ferdi E. Hij wacht het re-
sultaat maar af.

Hetrecherche- teamvan onge-
veer 40 personen, waar hij - lan-
ge tijd geadviseerd door de in-
middels naarPhilips vertrokken
Amsterdamse commissaris K.
Sietsma - leiding aan gaf is al
lang weer ontbonden. Mun-
tingh: "Wij waren vlak voor
pinksteren klaar met het onder-
zoek en hebben toen de dossiers
overgedragen aan justitie. Het
teambestond toen nog maar uit
vijfmensen".

Na de arrestatie, in april van
ditjaar,vanE. en diensvlottebe-
kentenis is alles erg snel verlo-
pen, dit in tegen- stelling tot de
onzekere maanden daarvoor.
Pas toen Ferdi E. was gepakt,
bleek uit zijn verklaringen dat
de 56-jarige Heijn al op de dag
van deontvoeringzelf(9 septem-
ber) was gestorven. E. had hem
zoals bekend 's avonds bij Door-
werth door het achterhoofd ge-
schoten.

Olieopslagplaats in
Mexico brandt; 2 doden

MEXICOSTAD—Bij eenexplosie in een opslagplaat
Mexicaanse Monterreyvonden zekertweemensen de dood.Er
waren vijftien gewonden. Van hen hebben er vier derde-
graads- brandwonden opgelopen. Zon tienduizend mensen
moesten uitvoorzorg worden geëvacueerd.

Na deontploffingontstondereen enormebrand inhetopslag- stati-
on van het staatsolie- bedrijfPemex. Er werd daar 1,6 miljoen liter
oliebewaard ineen aantaltanks. Drie daarvanzijn invlammen opge-
gaan. Honderden brandweer- lieden en vrijwilligers werden ingezet
bij hetbedwingenvan devuurzee.De sterkewind waseen obstakel bij
het blussings- werk. Het duurde dan ook uren voor men het vuur
onderbedwanghad. Somsbereikten devlammen een hoogtevan vijf-
tig meter. Over de oorzaak van deexplosie is nog nietsbekend. Aan-
vankelijk werd gemelddater twaalfdoden waren gevallenen dater
tweehonderdduizend mensen moesten worden geëvacueerd.

IN MEI OOKBRAND
Onder debevolking brak paniek uit.Er werden uiteindelijk tien-

duizend mensennaar een veiligeroordovergebracht. Omplundering
te voorkomen werd de omgeving van de olie- opslagplaats extra be-
waakt door depolitie. Monterrey is de op twee na grootste stadvan
Mexicoen ligt inhetnoordenvanhet land. Inmei brak ereen soortge-
lijke gigantischebrand uit in Chichuahua optwaalfhonderd km van
Mexicostad. Toenvielen er geen doden maar moestener wel tiendui-
zendenmensengeëvacueerdworden. Tweejaargeledenontplofteeen
gas- opslagplaats van Pemex in de hoofdstad. Toen vielen er enige
tientallen doden.

WILLEMSTAD -Dat de
jeugdvan Curagao terdege besefthoeveelrommel er langs dewegen
en in demondi ligt, blijkt uit deze
twee werkstukken. Ze zijn te be-
wonderen in het Scherpenheu-
vel- gebouw van hetRK School-
bestuur.

Daar werd vandaag een ten-
toonstelling gehouden van 'the-
matisch onderwijs.

Verder commentaar is over-
bodig...

De jeugden derommel op Curagao

REDDINGSWERK DUURT TWEE WEKEN
Halfmiljoen ton aarde en stenen bedekken dorp

Aardverschuiving Turkije
eist driehonderd doden

ANKARA — Nieuwe aardverschuivingen hebben
donderdagavondreddingsploegen gedwongen hun
werk te staken in hetTurkse dorp Catakbij de Zwarte
Zee,waarnaarwordt gevreesd driehonderdmensenzijn
omgekomen onder massa's aarde enrotsen. Catak, datligt in een diepe vallei nabij de havenstad Trabzon, gaf
het beeld van totale verwoesting. Een enorme hoop
grond en steen, diewas losgeraakt doorzware regenval
de afgelopen tijd, bedekte tweerestaurants en eenschool in het dorpnadat zerond hetontbijtuur van eenberghelling stortten. In de restaurants en een aantal
voertuigen erbij zaten veel mensen die waren vast ko-
men te zitten nadat een eerdere aardverschuiving in denabijheid een wegblokkeerde.

Hetreddingswerk moest don-
derdagavond worden gestaakt
nadat nieuwe aardverschuivin-
genhet debergings- ploegenver-
hinderden de modderstroom op
teruimen diedonderdagochtend
van deberg stortte. "Ikzag datde
bergop mij afkwam", verklaarde
Zeki Ilhan, een van de achttien
gewonde overlevenden dieuit de
grondmassa werd bevrijd. Vol-
gens de Turkse Rode Halve
Maan, diewerd aangehaalddoor
het semi-officiële Anatolische
persbureau, zijn naar wordt ge-
vreesd driehonderd mensen om
het leven gekomen. Tien uur na
de ramp hadden reddingsploe-
gen pas slechts drie stoffelijke
overschotten geborgen.

PAAR HUIZEN
Een televisiefilm toonde, dat

de belangrijkste weg in hetdorp
was bedekt met een grondmassa
van ruim tien meter dik. Groe-
penangstige mensen volgdenop
dehellingen het reddingswerk,
wachtend op nieuws over fami-
lieleden. Stromen water liepen
snel langsderesten vanhet dorp.
Slechtseenpaarhuizen inCatak
blevenbij deramp intact. Van de

school was alleen het dak
zichtbaar. Het was niet bekend
oferkinderen waren inde school,
die een half uur later open zou
gaan.

De Turkse ministervan Open-
bare Werken, Saga Girav, ver-
klaarde: "Wij hopen en menen
daternogoverlevendenzijn in de
auto's en restaurants". "Ik kan
geencijfersnoemen van dodenof
gewonden. Het reddingswerk
wordt nog voortgezet", zei Girav
donderdagmiddag in Ankara na
terugkeer uit het rampgebied.
Onder detientallen verpletterde
voertuigen zijn vijf of zes auto-
bussen, waarvan enkele mettoe-
risten. Het totale aantal
slachtoffers wordt mogelijk pas
over twee weken bekend, de tijd
die hetbergingswerk vermoede-
lijk in beslag zal nemen.

ZORGEN
Een getuige vertelde, dat hij

hollend één van derestaurants
verliet toen hij het lawaai van
vallende stenenen grondhoorde.
"Ik denk, dat er rond veertig
mensen in het restaurant naar
devideo keken. Ik denkniet, dat
er veel uit zijn gekomen". Een
functionaris in Trabzon beves-
tigde, dathet bergingswerk wel
twee wekenkan duren. "Deposi-
tie van de berg baartons zorgen
omdat met deregen er zich meer
aardverschuivingen kunnen
voordoen. De reddingsploegen
moeten zeer voorzichtig wer-
ken", zei hij.

Functionarissen ter plaatse
meenden dat rond half miljoen
ton aarde en stenen een gebied
van zestig bij tachtig meter me-
tershoog heeft bedekt. Turkse
troepen zijn ingezetom dered-
dingswerkers bij te staan.

Veldhospitaals enkeukens wer-
den ingericht, terwijl noodvoor-
raden vanuit Trabzon en de na-
burige provincie Erzurum wer-
denaangevoerd.

De Turkse premier, Turgut
Ozal, die herstellende isvan een
moordaanslag die zaterdag op
hem werd gepleegd, verklaarde
dat de Turkse overheid alle mo-
gelijkehulpzal verlenen. De pre-
sident, Kenan Evren, stuurde
een blijk van medeleven.

Het was de eerste grote
aardverschuiving in Turkije in
de afgelopen jaren.Door de pro-
vincie Trabzon loopt een zone
waarzichregelmatig aardbevin-
gen voordoen. Bij een aardbe-
vingin destadPasinlerin depro-
vincie Erzurum kwamen in 1983
dertienhonderd mensen om het
leven. In de oostelijke provincie
Van, die grenst aan Iran, kwa-
men in 1976 ruim vierduizend
mensen ombij een aardbeving.

RaymondBentoera :
Overheid moet ingrijpen in
St. Elisabeth Hospitaal

WILLEMSTAD — De De-
mocratischePartij (DP) is van
mening dat de overheid moet
ingrijpen in het St. Elisabeth
Hospitaal om de situatie al-
daar te verbeteren. Dit in hetbelang van de volksgezond-
heid. Bovenstaande heeftRaymond Bentoera gisteren
in net radioprogramma van

de DP meegedeeld. Verder
wil Bentoera een open dia-
loog aangaan met de
bisschop, mgr. W. Ellis, de
vakbonden CBV en Kamara
Sindikal, het ziekenhuis- be-
stuur en deMedische Stafom
meer informatie te krijgen
over de onduidelijke situatie
in hetziekenhuis.

In hetradioprogramma zei
Bentoera dathet St. Elisabeth
Hospitaal weliswaar een parti-
kuliere instelling is, maar het
merendeel van depatiënten zijn
overheids- patiënten. "Voor DP
staat de patient centraal. Een
machtsstrijd in het ziekenhuis
mag danooknietover dehoofden
vanpatiënten uitgevochten wor-
den' , aldusBentoera die zei dat
dittenkoste van depatient ging.
"Daaromgeven zieke mensen er
vaak de voorkeur aan om in het
buitenland behandeld te wor-
den.Omsituatieszoals die inhet
St. Elisabeth Hospitaal voorko-
men, te vermijden, streeft DP al
vele jaren naar de totstandko-
mingvan een ziekenhuis van de
overheid. Niet om de dagelijkse
gang van zaken te controleren",
zo stelt Bentoera, "maar om aan
tetonen datde overheidhetalge-
meen belangnauwlettend in het
oog houdt".

Jarenlang streeft DP reeds
naar detotstandkoming van een
overheids- ziekenhuis. 'Dit plan
zou in de jaren 197y '80 allang
gekristalliseerdzijn, als deNati-
onaleVolkspartij en deMAN de
pogingen van de DP niet geboy-
cot hadden", aldus Bentoera die
hieraantoevoegde dateenderge-
lijk ziekenhuis niet door deover-
heid bestuurd moet worden.
"Maar deregering is dan wel in
degelegenheid tengunstevan de
patient en dusvan debevolking
in het algemeen te intervenië-
ren". Tot zover Bentoera.

EMS op Zweden
WILLEMSTAD—Op 1 julibe-

gint de Antilliaanse Postdienst
met de express mail service
(E.M.S.) tussenZweden enCura-
sao, St. Maartenen Bonaire.
Het maximum gewicht per stuk
bedraagt 20kg. De maximale af-
metingenzijn: lengte en grootste
omtrek (gemeten in een andere
richting dandelengte) niet meer
dan 200 cm. en geen afmeting
groter dan 105 cm.
" De bestelling is van maandag

tot en met vrijdag.
Nadere inlichtingen kunnen

worden verkregen bij de
postkantoren en de CentraleDi-
rectie derPosterijen.

Trouw:
overleg

vast
WILLEMSTAD-Het Ne-

derlandse ochtendblad
Trouw schreef vanmorgen
dat de Antillen "maar" 170
miljoen hebben los gekregen
tijdens de onderhandelingen
over extra begrotings- steun
en publiceerde, dat 'Tiet over-
leg is vastgelopen".

'Door grote economische
tegenvallersen een te laat be-
gonnen sanerings- proces,
zijn de Antillen de laatste ja-
ren ernstig in de problemen
gekomen. Weliswaar is in-
middels een naar neder-
landse begrippen ongekende
bezuinigings- proces op gang
gekomen, maar volgens de
Antillen is Nederlandse beg-
rotings- hulp onmisbaar om
de economie uit het slop te
helpen.

Ook Trouw sachrijft over
"strenge voorwaarden", die
Nederlandheeft gesteld. Ver-
der inTrouw: "Voorhetreste-
rende tekort van circa 180
miljoen dat de Antillianen
voor 1992verwachten, zullen
zij zelf een oplossing moeten
vinden. Ook voor nieuwe te-
fjenvallers moeten de Antil-
en zelfopdraaien".
Tot slot schrijft het

ochtendblad: "MevrouwLibe-
ria- Peters toonde zich teleur-
gesteld over het verloop van
de besprekingen. Zij had op
een hogere Nederlandse bij-
drage gehoopt".

De ochtendbladen De Te-
legraafenAlgemeenDagblad
besteedden nauwelijks aan-
dacht aan het resultaat van
debesprekingen. Beide kran-
ten publiceren het bericht in
één-koloms artikelen.De Te-
legraafheeft alskop: "Neder-
land doet de Antillen laatste
bod" en het Algemeen
Dagblad: "Antillenkrijgt 150
miljoengulden".Kennelijk is
het AD die twintig miljoen
vergeten.



MENSEN

Uit Suriname kwam de uit vijf-
tig leden bestaande toneel- en
showgroep, NAKS, voor eenaan-
tal voorstellingen naar Neder-
land. InDen Haag ging de show
'Dasi fwi rutu' (dank zij onze
roots) inpremiere. In devoorstel-
ling wordt onder meer de cultu-
rele revolutie vanaf slavernij tot
nu toe in beeld gebracht. Naks
zal tot 2 juli in diverse plaatsen
in Nederland te zienzijn.

UitSanto Domingo werd het be-
richt ontvangen dat de consul
van Santo Domingo voor Aruba,
RAFAEL VALINTIN PENA al-
daar is overleden. Hij was reeds
enige jaren consul op Aruba,
voelde zich de laatste tijdnietzo
goed en besloot naar Santo Do-
mingo te gaan om zich aldaar te
laten verplegen.

Door een EXPLOSIE op een Ca-
nadese legerbasis, ongeveer 100
kilometer ten oosten van Van-
couver, zijnonlangs zes soldaten
om het leven gekomen. Drie
mensen raakten gewond, van
wie twee ernstig. Dat heeft een
militaire woordvoerder meege-
deeld. De ontploffing deed zich

voor toen een groepvantien sol-
datenbuiten leskreeg in hetom-
gaan met explosieven. Over de
precieze oorzaak van het onge-
luk bestaat nog geen duidelijk-
heid. Eerder deze maandraak-
ten zes Canadese soldaten ge-
wond inNewBrunswick toen tij-
dens een oefening enkele mor-
tiergranaten voortijdig ont-
ploften.

Naar het West- Duitse blad
'Stern' deze week berichtte zijn
de geheimen van het midden-
Amerikaanse Mayavolk ontra-
feld die de archeologie genera-
ties lang voor raadsels hebben
geplaatst. Volgenshetblad heeft
de West- Duitse archeoloog
Wolfgang Gockel het Maya-
schrift ontcijferd dat na het
Egyptisch en Babylonisch een
van 's werelds belangrijkste is.
Het schrift, dat met stenen voor-
werpen inzachtekalksteen isge-
krast, ziet eruit als een reeks
vierkante beelden die figuren
van mensen, dieren en vogels
voorstellen en abstracte patro-
nen. Stern schrijft dat de verha-

len gaan over machtsstrijd en
sexuele intriges aan het hof, oor-
logenen natuurrampenen datzij
een zeer moderne en gestructu-
reerde maatschappij weerspie-
gelen. Archeologen hebben tien-
tallen jarengeloofd dat het ging
om geheime boodschappen tus-
sen priesters, die men
waarschijnlijk nooit zou door-
vorsen. Gockels zei tegen Stern
dat hij de sleutel vond toen hij
ontdekte dat de Maya- taal zoals
het Chinees, werd gevormd uit
morfemen, linguistieke
'bouwblokken' die een eigen be-
tekenis hebben en worden ge-
bruiktomwoorden op tebouwen.

Eenentwintig baby- RA-
TELSLANGETJES zagen on-
langshet licht bij de Serpo slan-
gen- expositie in de Palace Pro-
menade in Scheveningen. Een
vrij bijzondere "blije'gebeurtenis
achter tralies, temeer daar niet
zoveel slangen in gevan-
genschapverblijven. De moeder

is nu acht jaarin eigendom van
Serpo, vader slang iser sindséénjaar. De hoog- zwangere slang
heeft in een uurtjeofacht de eie-
ren gelegd, waarvan vrijwel me-
teenhetzachteeiervlieswerd ge-
broken door debaby's.
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op te beilen. Het abonnementsgeld
kan ook belaaid worden via Girorek.j
nr: 208P00, Maduro's Bank rek.nr:j
286.330.03 en ABN rek: nr.:l
11.15.626.
Aruba:Nassausfra-ttl 10, tel.:24333.:
Bonft'retabonnemeüteueijncae-
so):mv. A. Wong-Lcl-Sing; NoordSa-i
lirla.

Losse nummers£9 cent:
Abonnementsprijsopafleeilandenvan j
de Nederlandse Antillen vijftiengul-.
denpermaand.
■

BuitenAntillen(Nederland):!
NA’.80,15 per maand (luchtpost) of
NA/^24,- per maand 'zeepost) jaar-
lijksvooruit tebetalen—.M—-I. lui. '.■-'ri —■■■■.■-■i "' ■-■ ■■ *-...-

Tom Poes en de Pruikenmaker door Marten Toonder

2062—HeerBommel enTornPoesliepenverbaasddemuseum-
zaal in ennaderden deberoemde schilder die daarvol overga-
ve zijn schilderijen totbrandhout zat te hakken.

"G-goede avond, heerT-Tijn", zei heerOllie bedremmeld.
"Besjoer!" snauwde dekunstenaar, driftigvoorthakkend.
"Men zei, dathier een tentoonstelling van uw schilderwerk

gehoudenwordt", vervolgde heerBommel.
"Gisteren!" riep Tijn. "Morgen is er geen tentoonstelling

meer. Alleen maarkortgehakt hout- en binnenwerk".
"Maar waarom?" vroeg Torn Poes. "Waarom maakt u alles

kapot?"
Ha!" riep de schilder honend. "Het is rommel! Lorreboel!

Hettrilt niet Hetzijnholle verfklodders opgrof geweven tex-

tiel! Burgermans doekjes! Grove eh.... dinges!"
"Maar u hebtze tochzelfgeschilderd?" vroeg TornPoes ver-baasd.
Dekunstenaar lietzijn bijltje zakkenenkeek hemvermoeidaan. "Ja. Zelf geschilderd!" beaamde hij. "Maar datzegt niks.Vanmorgen stond er een goeie kritiek over mijn werk in dekranten en gisterenzijn ertweedoekjesverkocht. Dus moethetrommel zijn, vat je, makker?"

Heer Bommel volgde het gesprek niet. Hij had opeens be-
dacht, dathetzijn taak was omeen plukjehaarvanTerpen Tijn
tebemachtigenen daarombenaderde hij debeproefdekunste-
naar nu van achteren.

BIOSCOPEN
GOLDEN DRIVE-IN
21.00+24.00uur Thereturn ofthe living
death II (’.5,- p.p.).

TELECURACAO
VRIJDAG: 16.30 Ora pa mucha; 17.30
AGHUSA met Leo Floridas; 18.00Man
drechi di Dios; 18.15 Ajedres na plaka
chiki met Omalio Merien; 18.30 Mira i
Skucha; 18.45 Informe deportivo met
HectorRosario; 18.56Tempu pa Dios;
19.05Kachu metGibi Bacilio; 19.30PR-
programma; 20.00 Notisiero Tele-8;
21.00 Matlock; 22.00 Wega di Number
Kórsou; 22.10 Show di Job: «Grupo
Nectar»; 23.00 Late Movie: «Fast
Walking»; 24.30 Sluiting.

ZATERDAG: 09.30 uur Rechtstreekse
uitzending EK-voetbalfinale Nederland
vs Sovjetunie; 16.30 Spotlights on
sports; 17.30Telefiesta met Tante Irma
en Tante Shirley; 18.30 Studiosport;
19.30 Panoramiek; 20.00 Notisiero Te-
le-8; 20.30CarrouselmetGonzaloCua-
-les; 21.30 Estreno: «The Anapolis
story»; 22.00Wega di Number Kórsou;
22.10vervolg'Estreno; 23.00Sluiting.
(wijzigingen voorbehouden)

AGENDACURAÇAO

AGENDACURAÇAO

WEEKEINDEDIENST EILANDSGENEES-
KUNDIGEN
STADS-EN 2DE DISTRICT OOST
25 juni 1988vanaf08.00uurt/m27 juni
1988om 07.00uur
Dokter Guerrero, SentroMedikoMariePam-
poen, tel.: 615265/615044; spreekuren
11.00-12.00/17.00-18.00 uur; spoedgeval-
len:tel.: 74279b.g.g.625822/625800toes-
tel 143.
(dit geldt voor patiënten van de volgende
artsen: Wilsoe, Da Costa Gomez, Nassy,
mevr. Nassy-Tseng, Lutchman, Tseng,
Winklaar, Braakman, Doran en mevr. Guer-
rero-Bakmeyer)

STADS- EN 2DEDISTRICT WEST
24 juni1988vanaf 17.00uurt/m27juni
1988om 07.00 uur:

Dokter Elhage, SentroMedio Seru Fortuna,
te1.:84122; spreekuren 11.00-12.00/17.00-
-18.00 uur: spoedgevallen: tel.: 371661
b.g.g. 625822/625800toestel 143.
(dit geldt voor patiënten van de volgende
artsen: Swart, Roose, mevr. Braakman-
Bonder, Whiteman, mevr.Goilo, mevr. Soli-
ana-Tjin, Heerenveen, Nivillac,King, mevr.
Rosales-Concession, mevr. Pablo en El-
hage)

DERDE DISTRICTBANDABAO
24juni 1988vanaf 17.00uurt/m27juni
1988om07.00 uur
Dokter Tweed, Dokterskamer Tera Kóré,
tel.: 648079; spreekuren: 10.00-11.00/
17.00-18.00uur; spoedgevallen:tel.: 86294
b.g.g. 625822/625800 toestel 143.
(dit geldt voor patiënten van de volgende
artsen: Tweed,Vonh.ogen, Schellens,Luca-
cius en Spong).

NACHTDIENSTARTSEN: Patiëntenvan de
artsenvanBandabao (3e distrikt)kunnen in
spoedgevallen telefoon 641658 bellen en
dan het antwoordapparaatafluisteren.
De patiënten van de andere medische dis-

(rikten kunnen voor spoedgevallen de
artsenpraktijk vanhuneigenhuisartsbellen;
het antwoordapparaat zal dan mededelen
wie dedienstdoende arts is.

THORAX CENTER (Jan Noorduynweg
naast UNA, tel.: 85544): openingstijdenvan
maandagt/m vrijdagvan 08.00-17.00 uur;
opzon- en feestdagen alsmedeopwerkda-
gen na 17.00uur voor spoedgevallen tel.:
85917.

*****
WIT GELE KRUIS PRINSES MARGRIET
(wijkverpleging): Kantoor Santa Maria 17,
tel.: 82947/81078;geopendvan maandag
t/m vrijdag van 07.00-17.00 uur; zaterdag
de geheledag gesloten;na 17.00uurkunt u
dezustervan de wachtbellen:zuster Madu-
ro, tel.: 626267,pageboy 027-360.

KLEUTERBUREAU: 14.00-16.00uur alleen
volgensafspraak.

ZUIGELINGENBUREAU: maandagmiddag
van 12.30-15.30uur; donderdagmiddagvan
07.15-10.30 uur; alleen volgens afspraak.

NEUTRALE WIJKVERPLEGING (voor-
heen Wijkverpleging Curagao): Kantoor
Scharlooweg 110, tel.: 612040; geopend
van maandag t/mvrijdagvan 07.00-18.00
uur; de wacht heeft zuster Schoonhoven,
tel.: 74449.
GEZINSVERZORGING (Kwido pa Famia):
geopendvan maandag t/m vrijdag van
07.00-12.30/13.30-17.00 uur, kantoor Sta.
Maria 17, tel.: 80222.

*****
FUNDASHON LECHI Dl MAMAKÓRSOU:
voor meer informatie kunt u de volgende
nummers bellen: 75628,672289en 55504.

***** :■%
LUCHTPOSTSLUITING (Postkantoor
GrootKwartier)
Nederland: voor gewone stukken: maan-
dag, dinsdag, donderdag en vrijdag 11.30
uur;woensdag 10.15uur. Vooraangeteken-
destukken één uurvan tevoren.
Suriname: voor gewone stukken: dinsdag
en vrijdag 17.30 uur en zaterdag 10.45en
17.00uur.

DIERENARTS: Veterinaire Dienst, Parera,
tel.: 614000.
DIERENASIEL: dagelijks geopendvan
08.00-12.00/14.00-18.00 uur; opzaterdag
van 08.00-13.00/14.00-18.00 uur, tel.:
54300.

*****
BOTICA BANDABAO: dagelijksgeopend
van 08.00-19.00 uur.

BOTICA'S (nachtdienst)
Otrobanda
Otrabanda, Winkelcentrum Colon, tel.:
625633/625634.
Punda
StaRosa, Winkelcentrum Bloempot, tel.:
77650/77679.

*****
VERLOF BEGRAFENIS
25juni:H.R. Andrade, Vesuviusstraat 19.
26 juni: M.V. Meyer, Kaya Wawa Scholtz
21.

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

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

*****
ZATERDAG
DIVERSEN
TOERISTENSCHIP: 08.00-19.00 uur 'The
Victoria' - S.J.

TENTOONSTELLING
CURAQAOSCH MUSEUM (Van Leeuwen-
hoekstraat z/n): openingstijden dinsdag
t/mzaterdagvan 09.00-12.00/14.00-17.00
uur; zondag van 10.00-16.00 uur; maandag
gesloten.
t/m3 juli1988expositiefoto'sen keramiek
van Ellen Spijkstra.

*****
OPENBARE BILBIOTHEËK(Johan van
Walbeeckplein 13): openingstijden maan-

dagmiddagvan 14.00-20.00uur;dinsjjfl
vrijdag van 10.00-12.00/ 14.00-18.WJwoensdag van 10.00-12.00/14.01W
uur; donderdagmiddagvan 14.00-18*
en zaterdagmorgen van 09.00-12.00 <JDe studiezaal is elke dag open vanaf*uur.

FILIAAL MUNDO NOBO: alleen op >jj
dagopenvan 14.00-20.00uur(voorvo1*senen).

FILIAAL BARBER: maandagmiddag*
14.00-17.00uur; dinsdag-en vrijdagn*»

van 14.00-19.00uur.

JEUGDBIBLIOTHEEK(Consiëncies*
Plaza Brion): maandag en donderdag
14.00-18.00 uur; dinsdag,woensdag e*
dag 10.00-12.00/14.00-18.00uurene
dagvan 09.00-12.00 uur.
Elke maandagné 16.00uur: activiteite"*
kinderen.

BIBLIOTHEEK MONQUI MADjJj
(Landhuis Rooi Catootje): openings^
dinsdag, donderdagen vrijdag van f»\
12.00 uur (voor afspraken gelieve n*
Dankmeyer, tel.: 34263 op te bellen).

ST. EILIZABETH HOSPITAAL EN SA|J
TORIUM: (bezoekuren) 's morgei*'
11.30-12.30 uuren 's middags van 1»'
19.00 uur (kinderafdeling van 10.00-*
uuren IntensiveCare: 18.00-19.00 uu>

DR. DAVID R. CAPRILESKLINIEK:^zoekuren) opname afd. Mannen'
15.00-16.00/18.00-19.00uur; opnarnj^
Vrouwenvan 15.00-16.00/18.00-19.00'
overige afdelingen van 09.00-12.00/"*
16.00/17.00-19.00uur.
FUNDASHON PA KONSUMIDO (SdJ
looweg64, tel.:611733): openingstijda"*
08.30-12.00/14.00-17.00 uur.

KANTOOR ALKOHOL- EN DRUGS'^
(Witteweg 54, tel.: 623973): spreekure/^
gelijks van maandagt/m vrijdagofvol<r
afspraak.

TENTOONSTELLING
CURAQAOSCH MUSEUM (Van Le&W
hoekstraat z/n): openingstijden din^t/mzaterdagvan09.00-12.00/14.00-12
uur; zondagvan 10.00-16.00 uur;maaf"
gesloten.

GALLERY EIGHTY-SIX (Bloksteeg, H
da): dagelijks geopend van 09.00-1Z 1*

14.30-17.30.
CHRISTOFFELPARK: dagelijksgeofjfjf
van 08.00-15.00;zondag reedsvanaf 0&
uur. Voorrondleiding en andere active
tel.: 640363.

KAS Dl ARTEKÓRSOU (Local ArtGaWjÉ
Breedestraat 126(O),tel.: 624516:open*J
maandag t/m zaterdag van 08.30-18,

uur.

CURAQAO ONDERWATERPARK(f**
deraweg z/n naast Caribbean Hoj^
duiktripsvoor lokale duikers in hetweflj*
de. Voor informatie tel.: 624242/62470»
CURACAOSEAQUARUIUM(Bapork»4
openingstijden maandag t/m zondag"
10.00-22.00uur.

SOKUDI: elkevrijdagmogelijkheidomiJ*Jmatie te verkrijgenenbloedsuikergehatL
bepalen - nieuw gebouw Kraamkliniek v
Canario.
STICHTING KINDERBESCHERMING $
RACAO (Scharlooweg 61, tel.: 6131*JJ!iedere dinsdag t/m vrijdagocht^
spreekuur.

PLEEGGEZINNEN CENTRALE CUf""'
QAO, KayaKiwa 33, tel.: 77408.
SYNAGOGE MUSEUM (Hanchi Sf><sopen van maandag t/m vrijdag van 09^11.45/14.30-17.00 uur; gesloten op*H
feest- en Joodsefeestdagep.
LANDHUIS BRIEVENGAT: geopend
maandag t/m vrijdag van 09.30-124*
15.00-18.00 uur(toegangskaarten venwg
baar bij «Curava» en Landhuis Brieveng81

PRINSES WILHELMINA FONDS (kanj^,
bestrijding): voorlichtingscentrum te ScJj
looweg 52, tel.: 611998.Elke ochtendWT
van 08.00-11.30 uur; dinsdag- en vrijd*
middag van 14.00-17.00 uur.

BEETLE BAILEY By Mort Walker

HENRY By Dick Hodgins
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BONER'S ARK By Addison & Frank Johnson
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Wega di Number
CURAÇAO

REDEYE By Gordon Bess
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LIBERIA WIL SCENARIO EERST VERDER BESTUDEREN

Met meer opofferingen van onze kant en
deze 170 miljoen moeten we uit het dalkomen'

Nederland doet er een schepje
van 20 miljoen gulden bovenop
.°ENHAAG/WILLEMSTAD—Tijdens de slotbespre-
j^hg in Den Haag over het verzoek om extra begro-
Jögssteun door de Nederlandse Antillen, heeft de Ne-
«eriandse regering zich bereid verklaard "er nog een
cnepjebovenop te doen",aldusminister JandeKoning

en Arubaanse Zaken. Het bedrag, dat
oni er!and beschikbaar wil stellen "als bijdrage in de
PJossingvan deproblemen" is 150miljoenNederlandse

vuden. Daarnaast zal uit deKABNA-begroting een be-
van twintigmiljoen gulden geschonkenwordenter

/*uchting van de lasten van dekleinere eilanden die
op de begroting van de Centrale regering.

ï "1J moeten ons op de Neder-
Antillen realiseren, dat

°* Nederland bezuinigings-
maatregelen moet treffen en«arom slechts een bepaalde
/»mte heeft om geld beschik-JJ*te stellen. Nu datbekend is,. Uen we gezamenlijk de bui-
Wrt 111 moe*en aantrekken en op
i tte termijn moeten onderzoe-
M *voor extra maatregelen
fahü n bunnenwordenom ons

vooruit te helpen en uit het
f» ,}lijke economische dal te
jjkken." Ik denk, dat we dat
dat -en a*s we ons realiseren >
ka l. 16111311^ anders ons zo goed
Tjn helpen als wijzelf. Dat was■ factie vanpremierMaria Li-
jJ^a" Peters gisteravond na af-
j/^ande slotbespreking in ge-

ftai me* e Antilliaanse jour-, listen diezijn meegereisd met

heeft Antilliaanse delegatie
Ho het aanbod van Nederland

8 niet geaccepteerd. Het con-
jP|- memorandum waarin Ne-j^Jand de feiten heeft vastge-
yBj|> zal eerst 'thuis' besprokenijjMen. Het ziet er echter naar
teg'^at dit bedrag toch geaccep-
jer dzal moeten worden. Minis-
di,-j honing heeft immers algelijk laten weten, dat "deze

Jtersnietmeer veranderen".
GELUK

j»* politieke kringen van Den)^g meent men, dat de Antil-
i ° nog van geluk mogen spre-
J*dat er een bedrag van 170
uillJoen Nederlandse gulden is

gesleept. In eerste instantie
Jte xt een v°orstel van 125 mil-
gel ederlandseguldenoptafeljj en deplannen waren om

1?niet van aftewyken.
str ePndernandelingen zijn ookoef verlopen, zo erkende een
pct

r vermoeidepremier Liberia-lers gisteravond in gesprek

met Antilliaanse journalisten.
De heleweekheeftzij van 's mor-
gens vroeg tot 's avonds laat be-
sprekingen gevoerd.

"Watik als moeilijksteheb er-
varen in debesprekingen is dat
deze Nederlanders de Antillen
dan wel regelmatig bezoeken,
maar dat onze levenswijze, onze
vreugden enonze pijnennietvol-
doendebekend zijn en dat is niet
zo gemakkelijkom uitte leggen.
Een andernadeel dat ik met na-
mebij deNederlandse adviseurs
heb ervaren, is datzij dematerie
uitsluitend technisch be-
naderen".

Zij concentreren zich alleenop
cijfers en zeker bij een meerja-
renplan zoals, dit, is het vaak
moeilijk in te schatten wat voor
bedragen bepaalde maatregelen
over een aantal jarenzullen op-
leveren. Die cijfers werden door
deNederlandse adviseurs echter
allemaal ingevuld.Wat dezaken
ook heeft vertroebeld, is dat er
tijdens de voorbereidingen van
dit verzoek meerdere rapporten
zijn opgesteld die elk andere cij-
fers noemden.Datheeftvoor ver-
warring gezorgd".

MEMORANDUM
De Amigoeberichtte gisteren,

dat er een bedrag van 125 mil-
joen Nederlandse gulden be-
schikbaarwerd gesteld en dat in
1992 een sluitende begroting
moest worden verkegen. In het
eind-memorandum, dat de An-
tilliaanse regering thuis zal be-
studeren, verklaart de Neder-
landse regering zich bereid een
bijdrage te leveren van 150 mil-
joengulden Nederlands die in
vier tranches zal worden ver-
strekt, met ingang van volgend
jaaren metbedragenvan 49 mil-
joen,41 miljoen,35 miljoenen 25
miljoen gulden.

Volgens het memorandum

verbinden de Antilliaanse rege-
ring en de Curacaose overheid
zich om voor aanvullende bezui-
nigingen zorg te dragen, tenein-
dedebegrotingovervier jaarals-
nog sluitend te krijgen. "Door
middel van de voorgestelde en
additionele bezuinigings- maat-
regelen wordt ook tegemoet ge-
komen aan de aanbevelingen
van het IMF terzake, inhouden-
deeen aanzienlijkeuitgaven-be-
perkingvan deoverheid, leidend
tot begrotings- evenwicht. Te-
vens wordt hiermee aandacht
geschonken aan de aanbevelin-
gen tot efficiency- verbetering
van de overheid,reductie van de
overcapaciteit envan deoverlap-
pingen tussen de twee be-
stuurslagen, en verbetering van
het begrotingsproces en'de beg-
rotings- beheersing", aldus het
memorandum.

Evenals in heteerste concept,
is ook in ditmemorandum de eis
opgenomen, dat in de Gemengde
Commissievoor Economische en
Technische Samenwerking ver-
der gesproken zal worden over
hette voeren macro-economisch
beleid. "De Nederlands-
Antilliaanse regering en hetBe-
stuurscollege van het eilandge-
bied Curacaozullen op basisvan
deze dialoog voor de verstrek-
king van de eerste tranche van
de begrotingssteun aangeven
welke maatregelen zij zullen ne-
men ter vermindering van de
marktbescherming. Voorts zul-
len zij aangeven welke maatre-
gelen genomen worden ter ver-
dere flexibilisering van de ar-

beidsmarkt, waaronder ook het
aanpassen van het wettelijke
minimumloon voor de industrië-
le sector".

-door Hanneke van
Kouwen-

voor deAmigoe
vanuit Den Haag

CONTROLE
De beide overheden moeten

streven naar een loonkosten-
matiging in de geheleeconomie,
waarbij nagestreefd zal wordende loonstructuur in over-
eenstemming te brengen met de
arbeids- produktiviteit. Ook in
dit memorandum wordt bena-

drukt dat de Antilliaanserege-
ring de tekorten niet monetair
magfinancieren en verder moet
de regering aangeven "welke
maatregelen zijn en worden ge-
nomen ter beteugeling van de
consumptieve kredietverle-
ning".

Zoals de Amigoe gisteren al
berichtte is deNederlandserege-
ring bereid omvanuit deontwik-
kelings- fondsen voor de Antil-
len, een bijdrage te leveren aan
het economisch herstelprogram-. .vervolg oppag 10

Verdere politieke
discussie zinloos

doorHanneke van Kouwen
HETWAS TEVERWACHTENDAT DE Nederlandseregering

niethetvolledige bedragvan 285 miljoen gulden aanbegrotings-
steun beschikbaar zou stellen. Ook Nederland moet momenteel
vergaande bezuinigings- maatregelen treffen en bovendien zijn
vanuitNederlandmeerderesignalengegeven datde maatregelen
in de Antillen verder moetengaan.

DEZE EERSTE belangrijke missievan denieuweregering mag
desondanks als geslaagdworden beschouwd. Met amper enkele
wekentervoorbereidingis het deAntilliaanse enCuracaose over-
heden toch gelukt om het eerste bedrag van 125 miljoen gulden
van tafel te praten. De stukken waren dan wel klaar, maar die
waren door de voormalige regering opgesteld en dienden bij-
geschaafdte worden daarwaar hetkabinetLiberia een anderbe-
leid wil voeren.

DE 170 MILJOEN gulden die nu beschikbaar is gesteld, is
echter niet voldoende.Dat betekent dat elke regering het proces
van impopulaire maatregelen zal moeten voortzetten. Het
ambtenaren- apparaatdientefficiëntergemaaktteworden,omde
kosten te drukkenen de economie moet tot ontwikkelingworden
gebracht. Kortom, hetechte werkbegint nupas.

HET ISDAAROM heelbelangrijk datdeTarede politiekebasis',
diena deverkiezingenniethaalbaar bleek tezijn,voor watbetreft
deaanpak van dezeproblematiek welwordt verkregen. Bij terug-
keer van de delegatie heeft het totaal geen zin om een politieke
discussie op gang te brengen of het vorige kabinet er misschien
méér uithad weten te slepen of dathet juistde 'schuld' is van het
kabinet Martina IV,daterminderis gekregendan 285miljoen.De
realiteit is, datonderwatvoor omstandigheden en metwelke par-
tijen danookaan de macht,hetvoor nederlandpolitiekenfinanci-
eel gezien niet haalbaar was om zon groot bedrag als was ge-
vraagd, terbeschikking te stellen.

INDDSN DE 170 MILJOEN gulden wordt geaccepteerd,krijgt
Nederlandeen grotere vinger in depapvoor watbetreft het inter-
ne beleid in deAntillen. Datmag lokaal wel uitgestippelden uit-
gevoerd worden, maar deresultaten zullen grondig door Neder-
land worden geanalyseerd. Dat vergt een grote inzet van deze
regering, van komende regeringen, maar ook van de oppositie-
partijen, omdatditwaarschijnlijk de laatstekans isvoor deAntil-
len om daadwerkelijk uitdegigantische financieel- economischp
problemen tegeraken.

Insluiper schiet
WILLEMSTAD—Ineenhotel

werd een insluiper betrapt door
de 28-jarige bewaker F.L. Toen
de man ontdekte dat hij gezien
wasmaakte hijzichuit devoeten
en verdween in de richting van
de 'Corredor'. De bewaker
achtervolgde de man en washem
aldicht genaderd toen de indrin-
gereenvuist- vuurwapentroken
enkele schoten lostte op zijn
achtervolger. De bewaker werd
niet geraakt. Depolitie stelt een
onderzoek in.

COMMENTAAR

Verontwaardiging,
verbijstering,
verbittering

VERONTWAARDIGING, verbijstering en verbittering vie-
ren hoogtij onder de leden van deAntilliaanse delegatie in
Nederland, waar onderhandelingen werden gevoerd met
Nederland over het verlenen van extra begrotings- steun,
over dehoudingvan hetkabinet- Lubbers en deleden van de
Tweede Kamer.

Die verontwaardiging, verbijstering enverbittering moe-
ten toch allemaal geveinsd zijn? De Antilliaanse politici
hadden bij voorbaat kunnen weten, datNederland zich dit
maal hard zouopstellen—zij warentevorengewaarschuwd,
in febuari nog tijdens het bezoek van de Nederlandse Ka-
mer- delegatie aan Curacao, met name door de directeur-
generaal van het ministerie van Economische Zaken, drs
Frans Engering, die toen in een vraaggesprek met deAmi-
goe helderenduidelijk hetvermoedelijke standpuntvan de
Nederlandseregering uiteenzette. Maar ja, doorAntilliaan-
sepol iticiwerd daaralsvolgtopgereageerd:"Wepraten niet
met ambtenaren!".

Kennel ijk zijnonzepolitici vergeetachtigwanneerzij zich
dienente herinneren waar deoorzaken liggen van degigan-
tische begrotings- tekorten, waarmee de Nederlandse An-
tillen (Curacao) tekampen hebben ennogtekampen zullen
krijgen:

Even datgeheugen opfrissen, met enkele voorbeelden:
Wat is er gebeurd met de enorme verdiensten uit de

offshore sector?
Ishetnietzo, dathetambtenaren-korps een'waterhoofd'

heeft gekregen door de benoemingen van politieke
vriendjesopallerleiposten—om stemmentewinnen, ofals
dankbetuigingvoor bewezen dienstenvoor departy?

Werden niet telkens ambtenaren — en bepaald niet de
slechtst betaalden — 'verbannen' indien er een machts-
wisseling had plaats gevonden? Jarenlang konden die
ambtenaren — zelfs die met een door degemeenschap be-
taalde universitaire opleiding—voor 'joker* naar hun kan-
toor, zonder dater aandacht werd besteed aan hetgeen zij
presteerden en óf zij wel ietspresteerden.

Beschikken deStatenvan deNederlandseAntillenover de
laatsteverslagen van deAlgemeneRekenkamer, zodathet
parlement op een verantwoorde wijze de uitgaven van de
regering kan controleren?

Wat te denkenvan een commissie, diejarenlang hetcar-
navals- feestop Curacaoorganiseert, zonderrekenschap af
te leggenbetreffende deuitgaven? En eengezaghebber, die
op de vraag of er een andere commissie komt, antwoordt:
"Neen, want het was zon goed feest!"?

De wijze, waarop het kabinet- Martina IV ten val werd ge-
bracht.

Het 'motief, dat FOL- Statenlid Papa Godett naar voren
bracht om uit deregerings- coalitie te stappen en het 'mo-
tief van FOL- gedeputeerde Tolinchi Pietersz om het ver-
trouwen op te zeggen in het Bestuurscollege, waarvan hij
deel uitmaakte.

De scheld- partijen tijdens de laatst gehouden Ei-
landsraads- vergadering over de NAC- affaire.

De motie van de huidige coalitie, waarin het beleid van
hetvoormalige Bestuurscollege werd afgekeurden 'a- soci-
aal'werd genoemd. Notabene: een Bestuurscollege, waar-
vanTolinchi Pietersz deel uitmaakte—ja, dezelfdeTolinchi
Pietersz, die nu ook gedeputeerde is.

Is het dan verwonderlijk dat de leden van de Tweede Ka-
mer, diehetsterkbezuinigende Nederlandse volkvertegen-
woordigen, kritische vragen stellenen nietmeteeneenkof-
fer vol geld meegeven aanvertegenwoordigers van hetAn-
tilliaanse volk, die de indruk wekken, datzij de belangen
van datvolk aan hun alpargata's lappen?

Neen, politici, het Antilliaanse volk koopt uw praatjes
nietmeerover het "bevoogdende Nederland', over 'kolonia-
lisme', over 'onkunde by de Nederlandse parlementariërs.
Te lang is er met het politieke spelletje-uit-eigen-
partijbelang doorgegaan. HetAntilliaanse volkbeseft, dat
doorhet gedragvan depolitici deNederlandseAntillen een
groot deelvan hetrespect, datallerwegen bestond, hebben
verlorenen dat daarvoor indeplaats ereenwantrouwenten
aanzien van de NederlandseAntillen isgegroeid, datneer-
komt op devraag of de Nederlandse Antillen zich wel aan
hun afspraken houden.

leder individu, elk gezin, elkvolk, elkland dient in staat
te zijn de tering naar de nering te kunnen zetten, kortom:
hethuishoudboekje in degaten te houden.En een land, dat
over honderden miljoenen uit deoffshore sectorbeschikte,
moet daartoezeker in staatkunnen worden geacht.

De politici moeten niet verontwaardigd, verbijsterd en
verbitterdzijn, maar hetAntilliaansevolk. Nietover dehou-
dingvan Nederland, maar over dehoudingvan degenen, die
zich de leiders van ons volk noemen.

MADURO & CURIEUS BANK N.V.

CITCO
©CUROIL»

"ennia
PIERSON, HELDRING &

PIERSON (CURACAO) N.V.

Vanaf 2 juliVAKANTIEKICK van dit jaar
Landhuis Brakkeput

open lucht café
Van woensdag t/m zondag van 9.00 uur
's avondstot 2.00 uur. .Muziekvan een D.J.
,=^= Entree: GRATIS

l^imiiisldrip irrigation

öA Booster
78229 Reigerweg 2/hoek Aloblontoweg

SJDAG24JUNII9BB

computers minihousp
■■■——■ -*

Binnenkort komen de nieuwste Computers binnen.
Demodellen staanopgesteld indeshowroom aan de
Concordiastraat 40.
Compleet systeem met 2 flopp. en EPSON LX-800
Printer voor:

Na’1.2.313..
Minihouse Curacao n.v. tel.: 616988

Vrienden ofrelaties over?
Geen betere plek dan 11

I **"iiTmSB boach .
{ BEREGOEPI f

r^SCHOENEIT^voor heren en dames komplete nieuwe

tMtf sortering naar de laatste mode ■
tegen redelijke prijzen. A

tfIOUJ w'i accepteren ookbonnen.

om/terdam /lore f
Gomezplein -Breedestraat Nassaustraat

.^fc- Curacao Aruba —

AMIGOE 3

MEYER TRANSPORT

.^Telefoon614766 Polarisweg

Sm|| Restaurant N\
V Landhuis Zeelandiah

Historische ambiance /
Curacaose gastvrijheid

5155 Culinaire topkwaliteit /

Zaterdag 2 juli presenteren ujij, ter gelegen- /
heidvari deDflé VAN D6VLAG een M

Curacaose avond, 1
'|fi op de binnenplaats van Restaurant Landhuis jff Zeelandia. „ K
't\ Wij serveren een specifiekflntilliaans buffet in \
\ Combinatie met een open bar. |É
1 '!■. Muzikaal entertainment: f1 HM RUDYPLAATE KIER & "f1DOMINICOHERRERA

/ Aanvang: 21.00 uur l
Entree: NAf. 49-50 (a"-in buffet, 1
dranken, muzikaal entertainment 1

I / en service).
IJ Kaarten verkrijgbaar bij: Restaurant \
v« Landhuis Zeelandia JJ\\\ Polarisweg2B f\
\\ Tel.: 614688 / I



ZAKENVARIA
IN EEN PERSBERICHT van
American Suzuki Automotive
Division, dat verschaft werd
door de Suzuki-dealer opAruba,
CaribMotors Ine,worden dedoor
deConsumersReports Magazine
gedane beschuldigingen ten
aanzien van de veiligheid van
Suzuki's 'four wheel drive' Sa-
murai, tegengesproken. Volgens
American Suzuki Automotive
Division (ASAD) is de Samurai
volledig getest op deveiligheid,
stabiliteit op de weg en ge-
bruikswijze voordat dezeautoop
deAmerikaanse markt werd ge-
bracht. De veiligheid wordt be-
wezen door hetfeit, datsedertde
Samurari in 1985 in de VS
geïntroduceerd werd, meer dan
één miljoen mijl werd gereden
door meer dan 150.000 Samu-
rai's. In een onlangs gehouden
'35 milerperhourcrashtest' isde
Samurai beter gebleken dan

Eraktisch alle voor de sport ge-
mikte auto's.

THEBRUTE' autorace- organi-
satieorganiseertook ditjaareen
'bigriders' autostunt in hetElias
MansurBallpark. Deze keer zul-
len demonstertruckTaurus (een
nieuw model) en The Virginia
Giant gepresenteerd worden op
30 september, 1 en 2 oktober in
voornoemd baseballpark. De
monstertruckshow zal ditmaal
nog meer adembenemend zijn.
Er zal volop muziek zijn en ook
zullen de nieuwe Toyota- model-
len gepresenteerd worden.

Personen die hun autowrak-
ken alsprooi beschikbaar willen
stellen van de monstertruck
kunnen reeds contact opnemen
met The Brute (tel.: 29085/
41177 of 26799) die de wrakken
komtophalenenwaarmen nade-
re informatie verschaft. Naar
aanleiding van de eerste show
van de monstertruck werd in de
juni1988-editie vanhet Interna-
tionale tijdschrift 'Four Wheel-
er' een uitgebreid artikel gepu-
bliceerd over deze show en over
Aruba als toeristeneiland.

ORANJESTAD — Onlangs
werd een nieuw bestuur
geïnstalleerd van de Quota
ClubofAruba, dedames- ser-
viceclub die inzijn eerste be-
staansjaar een bedrag van
15.500 florin heeft kunnen
schenken aan instellingen in
degemeenschap.

Op de installatie- avond nog
werden cheques uitgereikt aan
vertegenwoordigers van de
stichting voor Slechthorenden,
FEPO, en de stichting Gespro-
ken lectuur voor slechtzienden,
FALPA.

Het nieuwe Quota Club-
bestuur is als volgt samenges-
teld: voorzitster Noris van Lis,
vice-voorzitster Lourdes Figa-
roa, secretaresse Natasha Dave-
laar,penningmeesteresLudmil-
la Arends, directors: Joan Coro-
nel, Gladys Henriquez, Mena
Laclé en Faride Tjon-Ajong.

4

Jl IDI-II j Fergusonstraat42A
9 Tel. 28200

Speciale
Juni Aanbieding

BATTERIJ MERK YUASA/KOBE
40AMP fis. 175,—
45AMP fis. 195-
-50 AMP fis. 220,-
-70 AMP fis. 300,—
BANDEN MERK "AURORA"
600x12 fis. 50,-
-615x13 f!s. 60,—
645x13 fis. 65,—
165 SR. 13 fis. 80,—
185/70 SR. 13 fis. 85,—
185/70RS. 14 fis. 100,—

I TRANS. FLUID "ARCO"
fis. 3,25

SPARKPLUG (NGK)
fis. 3,25

SEALED BEAMS (RECTANGULAR)
No. 4651 fis. 15,-
N0.4652 fis. 15,—No. 6052 fis. 25,-

I PRIMA AUTO SALES
MfiinHYunDniMM^ I MOTOR COMPOnY

I auto's en onderdelen

FOR SALE
VERY LARGE BAGS

OF VENEZUELAN BARBEQUE COAL
a A’Is. 10.00per bag

FOR SALE
WHITE WASH (Acetylene Residue)

A’Is. 2.50per 5 gallon
LEON BATTERYFACTORY

Bernhardstraat 72/74 - Tel.: 45095

1 "Ons Kroegje" l
l f^*^ t Zaterdagmorgen geopend J
* i%—~ . . V 'J' om 8.45 uur voor definale &
\(m étmÉk%A Nederlanders Rusland J
(Il Ir -HP r~> GRATIS: vers broodje metkof- |IVw'JBI H fie;'s avonds is het feest met J

|^^^"j £ EL NÜEVO SONIDO
aanvang 22.30 uur j

f NOTICE N

URWININOCENCIA, the sole owner of

SUNSET VILLAS
situated at Palm Beach 33 Aruba hereby informs
the public in general that the Sales & Marketing
Agreement that existed between

SUNSET VILLAS
and Sunny IsleReal Estate Development Corpo-
ration N.V. hasbeen mutuallydissolvedbyparties
effective May 30,1988.
URWIN INOCENCIA as sole ownerof

SUNSET VILLAS
will besolyresponsible for the time share operati-
on of SunsetVillas and Town Houses atPalm Be-

33 in Aruba. a

ATA AKIBO OPORTUNIDAD
STUDIAVLO BO PROGRESA

GOBIERNO Dl ARUBA
ta participa cve siguientecursonan lobal cuminsa. Haci uso
di e oportunidad aki... Inscribi!

*KOKKI (asistente)
Dia di inscripcion: 27 di juni na Hotelvakschool Bushiri pa
7.30 'or dianochi.
Ecurso locuminsa dia Idi juli1988na Hotelvakschool Bus-
hiri.

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

Tur e cursonan ariba menciona ta dirigi principalmente ari-
ba practica.
Pa mas informacion y formulario por jamatel. 33331 of
acudi personalmente na e Jobcenter den Biblioteca Natio-
nal na Oranjestad - G. Madurostraat 13.

B^r ENSENANSA

__T RMPLBO

——————- ———————

Porchsale
0.a.: wasmachine, leren
bankstel, wandmeubel,

tweepersoonsbed.

TankiLeendert 168 A
Tel. 24633

(tussen 14.00-18.00uur)

/ H ES O R T X^

Ifyou like talking to people,
speak English well, and
have own transportation,
please call us for an
appointment NOW!

Tel: 29024

/ "i PROGRAMA VACACIONAL Sf ": YMCA diARUBA

: BUITENDAG(7-12ana) TurDialuna 5
" Juli 11,18,25 J
I (Teeners) TurDiasabra "Juli 16,23,3 DII Miembro: Fls. 5.00 No-Miembro: F15.7.50 "2'MCA lo zorg pa cuminda y bebida) "AMPADIARIO(4-14ana) "" leSimanJulill-151 eSimanJuli11-15 5
I 2® Siman Juli 18-22 "" 3e Siman Juli25-29 "" Miembro: Fls. 40.00 No-Miembro: F15.50.00 Jt CAMP WASHINGTON (7-19 ana)

" Kedadrumi Juli 17-22 II Miembro: F15.50.00 No-Miembro: F15.60.00 ": INSCRIBI AWOR :
" t»fMt#MM##MMMê§MÉêMi§iiMM -J»

BIEDT U AAN iP *^
F I NANC lER I NG

BIJ AANKOOP VAN AUTO'S

EN U BETAALT ALLEEN

8V2%
INTEREST PER JAAR

EEN ANDER VOORDEEL VAN

INTERBANK \^IQ)) ARUBA N.V.

lelsuife |nr j. jetrips1 J^c^^. A SUN DEVELOPMENTCOMPANY
Offpro ■ ARUBABEACH CLUB

CASA DEL MARBEACHRESORT

1) Job security
2) Pleasant working atmosphere
3) Sound benefit package
4) Career growth opportunities
5) Good(competitive salaries)

Has a vacancy for:

a Secretary

Requirements:

Basic secretarial skills
Good knowledge of English, Spanish & Dutch
both in writing and speaking
Shorthand in English is recommended
At least 2 years of experience.

Please apply at Personnel Office, 7 * «a^a^a-a-a^
Mrs. MarietteRincones, or for information fTel. 27000, ext. 661. I The Quality Employers

CARIB MOTORS f
AUTO NEWS

|N^lK__^_^______B^______H_l |g^| I k,
■■■^■■Bl HBHH9 ''

Ti
Suzuki Fronte 550cc Suzuki Fronte 800cc

AM Radio, 5 sp. transm. AM Radio, Automatic ap

’1.9900.- ’1.11400.- b

Suzuki Fronte 550cc Suzuki Forsa 1000cc A

AM Radio Airco AM Radio, 5 sp. transm. 2

’1.11300.- ’1.12950.- 1
Suzuki Forsa 1000cc Suzuki,Forsa GLI3OO cc

AM Radio, 5 sp. transm. AM/FMRadio, Automatic
Airco A,rco

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

’1.16950.. ’,. 21900..

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

AM/FM Radio AM/FMRadio
Body stripe Body stripe

’1.14950.- ’1.16990.-
Hi Jets

HiJetVanlOOOcc Mini Van Bus 1000cc
AM Radio, 5 sp. transm. AM Radio, 5 sp. transm.

Airco, Body stripe
’1.10990.- ’1.15950.-

-__________________________ _________________»««____.

Rocky II Jeep Type 2000cc
Airco, Power Steering

Two Tone
’1.29990.-

U.S. Mercury Topaz LS 4 U.S. Ford Tempo LS 4 dr,
dr2.3 L. 4cyl. automatic, 2.3L4cyl, automatic, air-
airco, Tinted Glass, Po- co, Power Steering, Po-
wer Steering, Power Win- wer Windows, AM /FM
dows, AM/FM Electronic- Electronic Cassetteßa-
Cassette Radio, Tilt Stee- dio, Power Door Lock,
ring Wheel, Electronic Electronic-Trunk & Gas
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. Wa-
-1.9L 4 cyl., automatic, air- gon LX 1.9L4 cyl, auto-
co, AM/FM StereoRadio, matic, airco, AM/FM Ste-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, Full
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
1.5L. Eng, 4 sp. transm. 1-5LEng, 4 sp. transm.
AM/FM RadioCassette, AM/FM Radio, Airco,

Airco Body Stripe

«.20990-- ’1.20150.-

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

’.38750.-
Honda

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

%TOORUREN AMIGOE: 08.00-12.00/
°°"17.30 uur; zaterdag gesloten.

Telefoon: 24333.

L*[ spoedgevallenna kantoortijd: 21639,
p^O en 22316.la9eboy: 127-743.
Ban*rek. nr. 10.815.445Banco di Caribe.

KlTlE:l00.
NrMCENTRALE:IIS.
J^KERTJES verschijnen op dinsdag en
12 nn9 en kunnen iedere da 9 tossen 08.00--l-w/i 4.00-17.00 uur worden opgegeven;

r^lve opzaterdag. Alleen zoekerfles, die
$'baandag en donderdagvoor 10.00 uur
flin H

n zi'n' kunnen de dag daarop(dus
HSdag en vrijdag) verschijnen.

NSCOPENf^LEVARD THEATER,<u.lsuur LA Bad (18jr.);24.00uur For-
(18jr.).

.^0.45 uur Moonstruck (18 jr.).STj'VE-IN: 20.30+24.00 uur Bright Lightse'ffCyry (IBjr.).

t>»KICA'S (nachtdienst)
ÏW°bru8=Sta Cruz, tel.: 28028.r ««ba brug: San Nicolas, tel.: 45712.

t^CHTREGELINGDOKTORENijfiestad,Madiki, TankiFlip, Noord, TankiJ!*"Pert, Paradera en Sta. Cruz: dokter J.&,Tanki Flip 24,tel.: 27100.I * Chiquito, Savaneta en San Nicolas:
EJ®r B Britt-Croes, viaCentroMedicoSanffas, tel.: 48833.Kwarts: dokter Croes, tel.: 27591/24300

CJ^ER-POLIKLINIEK (Shakespeare-
k, at 13, tel.: 27263/24300): spreekuren
Il4v?da 9 t/m vrijdag van 08.30-11.30/
L;*"17-30 uur; zaterdag van 08.30-12.00

'■ °ewacht heeft dokterA.E. Hart.
*****&TRO MEDICO CARABOBO (L.G.bs> Boulevard 34, tel.: 21777): dra LG.j^-Martinez, Engelandstraat 7, tel.:

NoI9ELEKRUIS: Oranjestad: tel.: 23168;
teh?o:tel-: 23425'SantaCruzenParadera:
t7^8288/25543; Savanetaen Brazil: tel.:iWi.48301; SanNicolas: tel.: 45906;Da-r°'tel: 29008(wijkgebouw), 24444 (kan-

L* brandgevallen, ongelukken of
&i-~_°f ander ongeluk gelieve
rMarmcentrale opte bellen, tel.: 115)l
!Vr^ARUBA!i e iiDAG: 18.00 Archie & Sabrina;
Mem! " NN international news; 19.30
vie m!8' 200°Telenoticias; 20.30Mo-;^rw o week: "Tne 'ast romantic»;

ishow Snowbiz today; 22.30Larry King
IC"' 23.00 Money Line (CNN); 23.30tonight (CNN); 24.00 Sluiting.

*****

fe?EN(liiksn INFORMATION CENTER: dage-
Uur 2?°Pendvan 07.00-20.00 uur; na 20.00

formaties viaverkeerstoren.

,24^? SERVICE CENTER (Oranjestad):
tenu,Uurper daggeopend(alleen geslo-
9enrn?« onda9 20.00 uur tot maandagmor-

u'oo uur).

KAAI «EP H°RACIO ODUBER HOSPl-i'sil!« 2430°):bezoekuren 15.00-15.45°"»-19.30uur.

!??6N509LN WII-HELMINA FONDS (tel.:
iWnsl/228l7): informatiecentrum
raarrio3^ aeopend van 08.30-12.00 uur -araenbaaistraatB(boven).

U^CurSM
NSE DANS- EN BAL-«e - Car°°L: 18.00-19.30 uur demonstra-

stw^CONCOßDE HOTEL: 21.00 uur
hetzvvernb 00deV'ta <Venezuela) _rond

17 00-po nNTURM TANKI LEENDERT:
'°Ptr<w ° uur viering San Juanfeest
min e!a )an Patan Farro, Grupo For di Jas-

Aroßt
1 9

U
3BAANSE VOETBAL BOND (AVB):

Scneids Uur nernalingscursus voornas,adio ers ' Ver9aderzaal Wilhelmi-

&ASFtaJevveiuALL (AA-klasse): 20.00uur Lucor
Sportpark VS AfUba V'deo Cen,er' Lago

SPOGEN
*<ÜB

E
s '!IVERENIGING 'ARUBA MARLINS'«WemiJ^+ donderdag): 17.30-18.30uur

an HoteT6""Golden Tulip ArubaCaribbe-
(dbn^A 1400-1600 u"r zwemlessen
voiW' B' C' D' Een F) v<»rkinderen enPassenen - POVA-zwembad.

FTA wil invoering wet garantie werk
Maandag uitspraak in
Americana ontslag-zaak

ORANJESTAD — Aan-
staande maandagmiddagom
vier uur zal derechter uit-
spraak doen in het verzoek
vanBohica nvom de werkne-
mersvanhetcasino naarhuis
te mogen sturen. Zoals be-
kend hebben partijen — on-
danks bemiddeling van de
regering — elkaar nietweten
tevinden.

Hetgrotebezwaarvan deFTA
is, datwanneer over zes maan-
den het casino weer opengaat,
Bohica nv de werknemers
slechtszesmaandenwerkwil ga-
randeren. Ofschoon de FTA be-
reid was akkoordtegaanals deze
periode verlengd werd tot één
jaar, wilde Bohica nv — die de
nieuwe beheerder niet wil bin-
den—hieroverniet spreken.

Voor behandeling van deze
rechtszaak bestond gistermid-
dagvooralbelangstellingvan de
werknemers. FTA-voorzitter
Pontilius verklaarde alle ver-
trouwen inderechterlijke macht
te hebben en niet te verwachten
dat deze zonder meer maar toes-

taat, dat werknemers op deze
manier naar huis worden ge-
stuurd.

ORANJESTAD - Donder-
dagmiddaggingdevlagin topbij
het gerechtsgebouw waar dever-
bouwings- werkzaamheden het
hoogste punt bereikten. Met deze
renovatie is een bedrag gemoeid
van 1.6 miljoenflorin. Het hele
project moet in het najaarklaar
zijn.

WET GARANTIE WERK
Vandaag behandelen de Sta-

ten op verzoek van de MEP het
ontslag van de casinowerkne-
mers. De FTA heeftreeds eerder
een beroep op de Statenledenge-
daan om met deze kwestie geen

Eolitiek te spelen. Gistermiddag
eeftPontilius aan de Statenhet

afschrift van een wet gezonden
dat in Nederland en andere Eu-
ropese landen van kracht is,
waarin de werknemers hun
werk wordt gegarandeerd wan-
neer de directie van een bedrijf
verandert.

ledere fractieleider kreeg een
afschrift van deze wet (1639 nn).
Pontilius verwacht, dat de frac-
ties in de Staten deze wet zullen
bestuderen, aanpassen voor
Aruba en ook op Aruba tot wet
maken.

Wega diNumber
Aruba

STICHTING SCHOOLZWEMMEN: iedere
zaterdagmorgen van 10.30-11.30 uur
zwemles in de zee voor het Golden Tulip
ArubaCaribbean Hotel.

THE ARUBA MARLINS: 09.00 uurvertrek
voor jaarlijksebuitendag bij Plaza Bolivar in
Oranjestad naar deBaby Beach in Seroe
Colorado.

BOWLING (ARBAS): 14.00 uur B-klasse
kampioenschappen - Camacuri Bowling
Centre.

Spandoek in München

Aruba en Oranje één
ORANJESTAD - De

Arubaanse uitnodiging
aan hetNederlandse elftal
om op Aruba tekomen uit-
rusten, is in Nederland en
Duitsland door verschil-
lende nieuwsmedia over-
genomen, zo vertelde van-
morgen Arubahuis- direc-
teur ineen gesprek met de
Amigoe.

Gevolmachtigd minister
John Merryweather zal dit-
maal de reis naar München
niet in een legervliegtuig
kunnen maken. Hij gaat met
zijn vrouw en directeur Ben
Wilms met de auto naar Mü-
chen, een rit van tien uur.
"Maar dathebben we er voor
over", aldus Ben Wilms, die
vertelde dat nog vele Aruba-
nen naar München gaan. De
Arubaanse vlaggen worden
meegenomen, alsmede een
groot spandoek waarop staat

rAruba en Oranje zijneen'
Minister Merryweather is

inmiddels doordeKNVB voor
een officiële ontvangst uitge-
nodigd, tijdens welke hij de
Arubaanse uitnodiging zal
herhalen. Van de PR-man
van het Nederlandse elftal
vernam Ben Wilms, dat de
Arubaanseuitnodiging inbij-
zonder goede aarde is ge-
vallen.

Inmiddels kwam op Aruba
Gerry Nobrega met vakantie
aan. Inzijn bagage had hij de
Nederlands elftalplaat 'Wij
houden van Oranje. Hij stel-
de dezebeschikbaar voorVoz
di Aruba waar men vanaf
vanmorgen het lied kan ho-
ren 'Wij gaan naar München'
en vele andere liedjes van de-
ze in Nederlandergpopulaire
muziek. Voz di Aruba en Ca-
nal 90 zendenmorgen dewed-
strijd vanafkwart voor negen
uit.

AVV: ARUBA VRIJGESTELDE VENNOOTSCHAP
Regering: ingrijpende wijziging van handelsrecht

Aruba op weg naar positie
van financieel centrum

ORANJESTAD—Debelangrijkstekenmerkenvande
ontwerp- landsverordening inzake de regeling van deAruba Vrijgestelde Vennootschap— verder aan te dui-
den als AVV — zijn: het niet vpn toepassing zijn van de
landsverodening Winstbelastingevenalseen grotemate
vanflexibiliteit metbetrekking tot onder meer verslag-
legging en liquidatie. De Arubaanse regering verwacht
dat dezekenmerken, gevoegdbij de economische en po-
litieke stabiliteit van Aruba, de vennootschap aan-
trekkelijk zullen makenvoor deinternationalefinancië-
le wereld, diezich althans ondermeerricht op landen als
Monaco, Bermuda, de Bahama- eilanden en Panama.
Deze aantrekkelijkheid wordt nog verhoogd doordat
binnenkort aan de Arubaanse Staten een ontwerp-landsverordening zal worden aangeboden, houdende
nieuweregels metbetrekking totde verplaatsingvan de
statutairezetelvanrechtspersonen, diebuiten hetkoni-
ninkrijk der Nederlanden gevestigd zijn. De ontwerp-
landsverordening AW werd inmiddels in de commis-
sievergadering van de Staten behandeld, waarna de
regering in een recordtijd antwoordde. Het ontwerp
komt aanstaande maandag in openbare vergadering
van deArubaanse Staten.

In deaanbiedingsbriefwijst de
Arubaanseregering erop, datna
het wegvallen van de olie-
industrie, niet alleen gewerkt

werd aan deverdere uitbouwvan
het toerisme,maarookgestreefd
wordt om Aruba uit te bouwen
tot een financieel diensten-

centrum. De AVVbeoogt aan de
totstandkoming daartoe bij te
dragen door het stellen van re-
gels metbetrekking toteen voor
Arubanieuwerechtsvorm, dezo-
genaamde Aruba Vrijgestelde
Vennootschap. Deze nieuwerechtsvorm zalzich bezighouden
met zogenaamde offshore- acti-
viteiten, welke onder meerkun-
nen bestaan uithetfungeren als
intermediair voor kapitaalstro-
men uit en naar hetbuitenland
en uit hethouden van in hetbui-
tenland gelegen onroerend goed
of andere vermogensbestandde-
len. De regering verwacht, dat
verdere ontwikkeling van de fi-
nanciële offshore- sector naar
verwachting nietalleen een ver-
groting van de overheidsin-
komsten met zich meebrengt,
maar ook een toename van de
werkgelegenheid.

AFWACHTENDe vergroting wordt be-
werkstelligd door de ver-
plichting die op elke AW rust,
omjaarlijkseenvastrecht aan de

overheid te betalen. Daarnaast
zal de vergroting van het inko-
men van diegenen die zijn be-
trokken bij de oprichting en bij
vertegenwoordiging van ABB's
leiden tot een toename van be-
lastings- opbrengsten. In dit sta-
diumkan deregering nogniet de
te verwachte inkomsten hier-
voor opgeven, het bedrag voor
het vastrecht is nognietvastges-
teld en — watbelangrijker is—omdat afgewacht moet worden
in welke aantallen AW's zullen
worden opgericht.

Zoalsgesteld iséén van deken-
merkenvan deAWhet nietvan
toepassing zijn van de landsve-
rordening Winstbelasting. Aan-
gezien hetniet in debedoeling is,
dat Arubaanse ingezetenen een
AVV gaan gebruiken voor hun
binnen- en buitenlandse tran-
sacties, is bepaald dat de ven-
nootschap niet mag deelnemen
aan het Arubaanse economische
verkeer. Middels wijziging van
de landsverordening In-
komstenbelasting en de landsve-
rordening Winstbelasting wordt
voorts getracht de financiële
aantrekkelijkheid van de AVV
voor lokale aandeelhouders te
neutraliseren. In de internatio-
nale fiscale verhouding is hetbe-
langrijkste gevolg van het niet
van toepassing zijn van de
landsverordening Winstbelas-
ting, dat de belasting- regeling
voor hetkoninkrijk geen toepas-
sing vindt ten aanzien van de
AVV. Het bestaan van de AW
brengt de toepasselijkheid van
de belasting- regeling konink-
rijk voor Arubaanse ingezetenen
en ondernemingen niet in ge-
vaar.

Een en ander werd tussen de
Arubaanse overheid en Neder-
landse regering besproken. Ten
aanzien van de essentie van dit
ontwerp, de nieuwe rechtsvorm
AVV, geldt overigens het be-
paalde in hettweede lidvan arti-
kel 39 van het Statuut van het
koninkrijk der Nederlanden.

Caribische Shell
ORANJESTAD — Zes

Shell- ondernemingen in het
Caribisch gebied zullen vol-
gend jaareenregionaal voet-
baltoernooi organiseren
waartoe zeventien Cari-
bische landenvoor deelname
zijn uitgenodigd.

De speeldata voor dewedstrij-
denzijn nognietvastgesteld.Het
toernooi zal intweefasen worden
gespeeld: een voorronde op zöne-
basis eneenfinale-ronde. Barba-
dos is aangewezen als de plaats
voor de finale-ronde. De landen
dieeen uitnodigingkregen, zijn:
Barbados, Trinidad and Tobago,
St Kitts/Nevis, Antigua, St
Maarten, Aruba, Curacao, Gre-
nada, St Lucia, St Vincent, Do-
minica, Guyana, Frans Guyana,
Martinique, Guadaloupe, Bri-
tish VirginIslands en Jamaica.

NIEUWERECHTSVORM
De regering van Aruba be-

schouwt de introductievan een
nieuwe rechtsvorm voor onder-
nemingen,zoals deAW als een
ingrijpende wijziging van het
handelsrecht. Om die redenen
heeftzij hetontwerpophetzelfde
moment aangeboden aan dere-
geringen van Nederland en de
Nederlandse Antillen, terwijl
het voor advies werd toegezon-
denaan deRaad van Advies.

Tenslotte merkt de regering
ten aanzien van deopzet op, dat
deze aansluit bij dewijze waarop
in Nederland indertijd de beslo-
ten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid werd inge-
voerd in het Nederlandse Wet-
boek van Koophandel en wel bij
dewetvan 3 mei 1971 (Stb. 286).
Anders dan in Nederland inder-
tijdgeschiedde heeft deregering
er de voorkeur aan gegeven om
alle overige te wijzigen landsve-
rordeningen ook in dit ontwerp
onder te brengen. Het ontwerp
bevat daardoor alle directe con-
sequenties van deinvoering van
de Aruba Vrijgestelde Ven-
nootschap in onsrechtssyteem.

Technische
Interpol-commissie
vergadert op Aruba

ORANJESTAD — Eind
september zal de technische
commissie van Interpol een
werkvergadering op Aruba
houden.

Deze zal worden voorgezeten
door deArubaanse commissaris
vanPolitie, Roland Peterson, die
onlangs tot lid van deze commis-
sie werd gekozen. Deze vergade-
ring betreft de leden van
Centraal-Amerika en het Cari-
bisch gebied. Destijds stelde de
VerenigdeStatenvoor omAruba
in deze commissie van tien lan-
den te benoemen, hetgeen toen
unaniem werd aangenomen.
Aruba is nu een halfjaar reeds
lid van Interpol.

Hoofdprijs
blijft in pot
van Sportlotto

ORANJESTAD - Bij de
gisteren gehoudentrekking'
van de Arubaanse Sportlotto
had geen der inzenders de
vier getrokken nummers—s-
-26-29-19 —goed geraden.

Zo blijft de eerste prijs van
’.26.009,75 in de pot. Volgende
week zal de eerste prijs rond de
36 mille florin liggen. Voor de
tweede prijs — drie van devier
nummers met de joker14 — wa-
ren er twee goede inzenders die
deprijs van j!2.457,80samen de-
len. Voor de derde prijs — drie
nummers goed —krijgen 44 in-
zenders ieder ’.41,90.

Win Rutgers presenteertBon Dia

Minister Croes: geeft
erkenning eigen auteurs

ORANJESTAD — Auteur
en docent aan het Colegio
Arubano, Wim Rutgers, over-
handigde donderdag aan mi-
nister van Culturele Zaken,
mr Mito Croes, heteerste ex-
emplaar van 'BonDia.

Dit is een nieuwe editie van
Uitgeverij Charuba. In'BonDia'
schrijft Wim Rutgers over de
jeugdliteratuur van Aruba, de
NederlandseAntillen, het Cari-
bisch gebied, deauteurs Desirée
Correa, JosetteDaal, SoniaGar-
mers, Siny van Iterson, Frances
Kelly, Diana Lebacs en Richard
Pieternella in hetbijzonder. Het

aspect, dat in 'Bon dia' opvalt, is
het probleem waarop de auteurs
telkens weer terugvallen: drie
talen voor de expressie en com-
municatie. De omslag van deze
Charuba- uitgave werd verzorgd
doorCiro Abath.

Bij de uitreiking feliciteerde
minister Croes,Rutgers met de
uitgavevan 'BonDia'en wasvan
mening, dat de analysen door
Rutgers, de gemeenschap een
betere opvatting geven over het
werk van de lokale auteurs en
bovehdien een erkenning en sti-
milahs zijn voor hun werk.

..de auteur Wim Rutgers over-
handigthetboek aanministermr
Mito Croes....

Op initiatiefvan Kiwanis

Seminar voor jeugd
ORANJESTAD — Kiwa-

nisclubofAruba organiseert
ditweekeinde een jeugdsemi-
nar, 'Nan futuro, nos deber',
in het kader van het één jaar
durend programma van Ki-
wanis International om mee
te helpen aan de oplossing
van de sociale- en emotionele
problemen van de jeugdover
dehele wereld.

Het seminar 'Nan futuro, nos
deber'wordt vanavond omzeven
uur's avonds officieelgeopendin
de ballroom van hetAruba Con-
corde Hotel met toespraken van
onder andere minister Mito
Croes en Kiwanis- voorzitter
Charles Croes, declamaties, to-
neel en uitreiking van plakka-
ten aan de beste studenten van
het jaar.

Zaterdagmorgen begint de
eerste werksessie, waarbij Tony

Green van de Hotelvakschool,
als 'keynote speaker' optrad.
Andere sprekers opdezedagzijn:
Astrid Kelly- Croes en Bromet,
CarlosAlbertus, JoséFernandez
Perna en Charles Croes.

Zondagmorgen wordt het the-
ma'Bofuturopersonalidad' naar
voren gebracht door 'keynote
speaker' drs Harold Arends.
Andere sprekers zullen zyn:Lies
Thuis (entiquette), Amy Lasten
(expressie), Hans Lopez (eigen
verzorging), Alex Croes (cul-
tuur), JoséFernandez Perna (le-
ven in hetbuitenland)en Marie-
Thèrèse Croes (Aids-ziekte).

Op deze dag is er een forum,
waarvanRob Martis,EricAlber-
ga en hetechtpaar Ed en Margo
Thodé de ledenzijn. Hetseminar
wordt in demiddagurenbesloten
met het samenstellen van de
conclusies.

Minister Don Mansur:
Door samenwerking iets goeds
gepresteerd met CHIC 88

ORANJESTAD — Minister
van Economische Zaken en
Toerisme, Don Mansur, zond
namens deregering een brief
aan de AHATA-voorzitter,
Gerrit Griffith, waarin deze
gefeliciteerd wordt met hét

behaalde succes gedurende
deCHIC'BB.

De bewindsman schrijft, dat
dankzij de inspanningen en sa-
menwerking van personen die
betrokken zijnbij deverschillen-
de organisaties, zoals AHATA,
ATIA, Douane, Vreemdelingen-
dienst en anderen, bijgedragen
is aan een zeer positieve indruk
voor Aruba. In zijn briefbrengt
de minister een speciaal woord
van dankbaarheia aan de hote-
lemployées, die uitstekend werk
leverden waardoor de CHIC '88
een groot succes werd en be-
langrijke voordelen voor Aruba
opleverde.

CHIC '88 heeft niet alleen ge-
toond wat Aruba kan presente-
ren, maar diende ook om een
sterke dosis vertrouwen in onze
eigen capaciteiten te bereiken.
"Wij kunnen zeggen, dat in sa-
menwerking geen enkel werk te
zwaar is", zo besloot de be-
windsman zijn brief.

Holiday Inn: in december
215 nieuwe kamers klaar

ORANJESTAD — Holiday
InnArubaheeft december dit
jaar als streefdatum voor de
opening van de uitbreiding
met 215kamers. Holiday Inn
is dan vanaf dat moment het
grootste hotel van Aruba met
602kamers.

Van de 215 nieuwe kamers is
tienprocent,kamers waarinniet
gerookt mag worden. Intussen is
ook begonnen met het opknap-
penvan 62bestaande kamers en
zijn er verbeteringen gepland

aan het huidige gebouw. Deze
plannen houden in: extra wasse-
rij- voorzieningen, keuken- uit-
breiding en een complete
opknapbeurt in de lobby, een
nieuwe buffeteria, activiteiten-
centrum, game room én ten-
nisclub- voorzieningen.

Zoalsbekend zijnsindskort de
zes nieuwetennisbanen metspe-
ciale verlichting klaar. Hierbij
hoortook eenvolgens deinterna-
tionale wedstrijd— eisen aange-
legde middenbaan.
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Real Setar verpletterend
verslagen door Financien

ORANJESTAD-In de
zaalvoetbal- competitie voor
overheidsdiensten kreeg Re-

: al Setar derealiteit van het
voetbalspel te ervaren tegen

' de directievan Financiën, dat
1 met 10-3 aan het langste eind
trok. Eddie Semeleer nam

' vier van de tien Financiën-
> doelpunten voor zijn reke-
i ning.
? De hierna geprogrammeerde
wedstrijd ging niet door omdat

; het andere Setar-team, Setar I,
vermoedelijk vanwege het

" pakslaag aanzijnbroerReal Se-

tardeschrikin debenenkreeg en
slechts drie spelers op de baan
kon brengen. Deze wedstrijd
werd geboekt als een 5-0 default
zege voor Douane.

In de derde wedstrijd van de
avond zond het Kabinet van de
Gouverneur tegenstaander In-
spectie derBelastingen met een
5-2 nederlaag naar huis. Voor
hetKabinets-team scoordePapa
Lo Hillen een doelpunt, zoon
Daan Hillen en M. Geerman ie-
dertwee doelpunten. MarioWer-
leman scoorde beide Belasting-
doelpunten.

Selectie
wedstrijden in
Little league

SAN NICOLAS — De jaar-
lijkse little league baseball-
wedstrijden om uitte maken
welke selectie Aruba op de
Latijnsamerikaanse kampi-
oenschappen zullen verte-
genwoordigen, gaan zater-
dag 25 juni in het Ballpark
van Centro diBario Lago
Heights van start.

Dit jaar worden de Latijnsa-
merikaanse kampioenschappen
gehoudenop St Croix (Virgin Is-
lands) van 22 juli-3 augustus
voor de grote little leaguers (Se-
niorDivision) en op PuertoRico
van 27 juli-8 augustus voor de
kleine little leaguers.

De eerste wedstrijd zaterdag-
middagom één uur is tussen de
North League en South League
(kleine little leaguers), gevolgd
om drie uur met South League -Center League (grote little lea-
guers). De wedstrijden worden
zondag in het Little League
Ballpark te Dakota voortgezet.

Vandaag geen
rechtbank-zitting

ORANJESTAD — Op Aruba
worden vandaag de wekelijkse
rechtzittingen van het gerechtin
eersteaanleg nietgehouden,om-
dat alle rechters naar Curagao
zijn om daardecontact- vergade-
ring met anderecollega's te hou-
den. Tevens zal afscheid worden
genomen van rechters die naar
Nederland terugkeren. Van
Aruba vertrekt binnenkort
rechter mrRoemers naar Neder-
land.

Aquarellen-expo
ORANJESTAD — In het

ABN-gebouw aan de Nassaus-
traat wordt ingaande vandaag
een tentoonstelling gehouden
van aquarellen van Irmgard
Lampe. De werken zijn aan de
wand van het bankgebouw ge-
hangen zodat wachtenden ook
rustig een en ander kunnen be-
kijken. De tentoonstelling is tot
8 juli in het ABN-gebouw en wel
tijdens kantooruren.

DoorApades

Motivatiecentrum
in oprichting

SAN NICOLAS - De
stichting APADES gaat in het
voormalig gebouw van Viana's
in San Nicolas nu een motivatie-
centrum openen. De opening is
zaterdag 25 juni om één uur
's middags. In ditViana- gebouw
heeft APADES al een informa-
tiecentrum voor werkzoeken-
den, een afdeling recreatie, cur-
sussen en motivatie voor de
jeugd, een auto-onderhoud club,
een afdeling tweede hands kle-
ding, boeken en video's, en een
centrum voor de gezondheid.

”Regeringtegen arbeiders”
Grace Bareno vraag naar
plan opheffing van TAV

ORANJESTAD — MEP-
Statenlid GraceBareno heeft
ineen zevental vragen de mi-
nistervan Welzijnszaken, mr
Mito Croes, gevraagd wat er
van waar isvan deberichten,
datderegering plannen heeft
beginvolgendjaardeTijdelij-
ke Arbeids Voorziening
(TAV) in zijn geheel te gaan
opheffen.

In haarvragen wilhet Staten-
lid wetenhoeveel mensenafgelo-
pen jaar bij de TAV werkzaam
waren en wat de kosten hiervan
zijn geweest. Voorts hoeveel
mensen — en dekosten daarvan

— bij de TAV werkzaam waren
van 1 januari 1988 toten met 15
juni1988.

Mejuffrouw Bareno vraagt
danof dezeregering dietegen de
arbeiders is, inderdaad plannen
heeft tot algehele opheffing van
de TAV. Als dat het geval is,
vraagt het Statenlid de be-
windsman ofhij nietvan mening
is dat dit veel leed in gezinnen
kan brengen.

Tenslotte vraagt hetStatenlid
aan deministerbegripvoor haar
bezorgdheid en voor haar wens
dat deTAVmogeblijvenbestaan
in hetbelangvan dewerknemers
van deTAV.

ORANJESTAD - Het orga-
niserend comité van A "üba Hi-
Winds Pro-Am 1988 bracht
woensdagavondhulde uitaan de
personen en hun bedrijven die
uitstekende medewerking ver-
leenden aan de organisatieen het
verloop van dezewindsurf- kam-
pioenschappen. Erwerden mooie
woorden gezegdenplakkaten van
waardering uitgereikt (ziefoto).

Aan orde:prioriteiten stellen

Regionale conventie van
Ymen's clubs op Aruba

SAN NICOLAS—Meer dan
veertig afgevaardigden van
'V's Men's Clubs' uit Trini-
dad, Barbados, Jamaiaca en
de Dominicaanse Republiek
zijn vandaag,morgen en zon-
dag de gasten van hun Aru-
baanse collega's op detiende
regionale conventie.

Onder de gasten bevindt zich
ook de uit Chili afkomstige V's
Men's president voor Latijns-
Amerika en het Caribisch ge-
bied, GuillermoArcaya met zijn
echtgenote. De opening van de
conventie is vanavond om half
acht in het YMCA-gebouw in

San Nicolas, waarbij minister
van Justitie,Watty Vos, degast-
spreker zal zijn. Voorvanavond
zijn de verschillende gezagdra-
gers uitgenodigd alsmede de
voorzitter van het Caribisch ge-
bied verbond van de YMCA, mr
Hector Gonzalez.

Op de conventie zullen als
hoofdonderwerpen worden be-
handeld:hetdoelvan de service-
clubs en hun prioriteiten voor
dienstverleningbinnen de Cari-
bische realiteit. Voorts de sa-
menwerkingen in deregio, com-
municatieen coördinatie van de
werkzaamheden en de buiten-
landse relaties en service. De
conventie wordt voorgezeten
door de regionale directeur van
V's Men's Club, Wilbert Sirjue.
De diverse onderwerpen die ter
sprakekomen zullen geleidwor-
den door de leden van V's Men's
opAruba, Chrispin Bruce, Leslie
Lejuez enFrancisco Diaz.

Ingezonden

Pastoor dr. R. Lampe
OP DE 17e junipromoveerde

pastoor Lampe aan deVrijeUni-
versiteit teAmsterdam. Hij isde
enige Arubaan tot nu toe dieeen
doctoraalstudie in de theologie
sinds enige jaren geleden met
succes heeft afgerond.

Als theoloogwas hij nazijn te-
rugkeer uit Nederland eerst
werkzaam op Curacao. Vervol-
E;ensbesloot hijbevrijdingssocio-
ogie te gaan studeren in Mexico

waarna hij volhardde inzijnroe-
ping om priester te worden. Hrj
had ditsindszijnstudie in dethe-
ologie in Nederland altijd erg
graag gewild.

Óp Sint Maarten was hij in
april 1986 werkzaam als pries-
ter. Veel heeft Lampe als
hulppastoor gedaan, met name
voor dejeugdvandateiland. Ook
deleerkrachten op Sint Maarten
heeft hij getracht te motiveren
zich in hun vrije tijd in te zetten
voor de jeugdaldaar.

Afgezien van al deze
werkzaamheden hield pastoor
Lampe zich ook bezig met aller-
lei wetenschappelijke organisa-
ties. Met name door zijn inzet
werd ook op Curacao een we-
tenschappelijke organisatie op-
gezet aan de hand waarvan pas-
toor Lampe intellectuelen van
zowel Aruba als de Nederlandse
Antillen heeft trachten te mo-
tiveren om zich pro deobezig te
houden met het schrijven van de
geschiedenis van dekerk in de
NederlandseAntillenen op Aru-
ba. Van zijn hand zijn in de loop
der jarenverschillende papers
en artikelenverschenen.

In september1987beslootpas-
toor Lampe naar Nederland te
gaan om zijn proefschrift waar-
mee hij reeds geruime tijd bezig
wastegaanvoltooien. Hijvestig-
dezichin Nijmegen in een kloos-
ter dichtbij de theologische fa-
culteit aldaar. Aangezien zijn Ie
promotor, Prof. Schoffeleers,
verbonden was aan deVrije Uni-
versiteit teAmsterdam, is hij ui-
teraard aan de V.U. gepromo-
veerd.

Op 17juniverscheen eenbege-
leidendonderschrifttergelegen-
heid vanzijnpromotie in deAmi-
goe.Ditbericht wasnietgeschre-
ven zoals het gebruikelijk is
wanneer iemand promoveert.
Gewoonlijk verwacht men een
felicitatiebericht, een korte le-
vensbeschrijving en indien
mogelijkeenkorte weergavevan
het proefschrift.

De vragen diebij velen bij het
lezen van dit onderschrift op
kwamen waren devolgende:
* Wat doet Rudy Lampe in
Amsterdam?
* Hoe zit het nu met zijn docto-
raal en zijnpromoveren? Hoe zit
het nu met dekwestie over het
meningsverschil metMgr.Ellis?
* Wat heeft ditoverigens te ma-
ken met zijn promotie?
* Wat deed pastoor Lampe nu
precies op Sint Maarten?
* Voorwelke doelgroep werdhet
bericht gebracht? Voor zijn
vrienden, christenen of andere
personen?

* Wat was de bedoeling van &

bericht. Wilde men probers'
sensatie te creëren of het pf'
moveren toch even belachelij'
maken?
* "Ondanks promotie geen t#
komst". Was datgeen betereM
voor ditbericht?

Hoe het ook zij, dit bericht *niet correct geschreven en ooi
niet op de conventionele wijïjj
Het ergste van al vinden wij dj
onjuistheden die het artikel be
vat.De schrijverhaderbeteraal
gedaan een overzicht te gevel
van de verdiensten van pastoo'
Lampe en kunnen vermelde'
waarzijnproefschrift tekoop z*
zijn.

Niet voor niemendal hebbe'
wijeen Universiteit opArubafdeNederlandse Antillen en nie'
voorniemendal hebbenwij sch^
len en intellectuelen op het &'
land en medechristenen dif
geïnteresseerd zijn over w»'
anderen schrijven over ons ge-
bied met namevan de hand va"
een pastoor, alsmede een docto'
in de theologie en sociale we-
tenschappen.

Daarom getuigt de maniejj
waarop het bericht gebracb'
werdvanweinigrespect voor cc"
landskind die inzokorte tijd cc"
dergelijke studie heeft kunne"
afsluiten.

PastoorLampe dientonzes iff
ziens beschouwd te worden al*
eentoonbeeld voor velen.

Namens een groepverontru*
techristenen opAruba en de Ne*
derlandse Antillen,

N.K
Arab*

NASCHRIFTREDACTIE:
Zie de Amigoe van 23 juni

pag. 10. Eric Dies besteedt Ü>
het artikel "Kerk moet hef'
vormings-proces niet allee»
aan politici overlaten", aaü'
dacht aan de promotie vall
Pastoor Lampe. Bovendien
tracht een van decorrespoD'
denten van de Amigoe in Ne*
derland een vraaggesprek
met dr. Lampe tot stand te
brengen. Indien hij daarin
slaagt, volgt onmiddellijke
publicatie.

ORANJESTAD — Na een
misviering in de St Franciscuf'
kerk werden — in aanwezigheid
vanoudersenbestuursleden van
de SKOA — de diploma's uitge-
reikt aan de geslaagden van he1
vormingscollege Mater Df'"
Slechtséén van dedertigleerlin-
gen haalde deeindstreep niet.

De geslaagden zijn: Jacqueli'
ne Arends, Gigliola Arends&>
Marslova van der Bliek, Mari*
Cachucho, Agnes de Cubs, M»'
ritza Geerman, Omaira Gonz»'
lez, Desirée Krozendijk, Gilli*0
Tromp, Raymond Laclé, Mila»'
gelo Tromp, Rufina Chirin<>>
Louduina Cox, Christina Gei»
Antonieta Kelly, Omira KeroP'
ShirleyMarval, Shareen Pietei"'
nella, JacquelineTromp,Omar
ra Werleman, Rodney Alberts»'
Jorge Petrochi, Wendell PetJ0'
chi,Roslien Luydens, Rulia M»'
duro, Sharon Richardson, W
men Ridderstaat, Mirla TroiW
en Gilbert Webb.

DeRegering van het land Aruba isvoornemens een be-
wakingsdienstvoorZ. E., deGouverneurVan Aruba, op
te richten.
Gegadigden dievoor defunctievan BEWAKER in aan-
merking wensente komen, moetenvoldoen aan devol-
gende eisen:

1. Leeftijd : minstens 18 jaaren niet ouder dan
34 jaar,indienreeds ambtenaardan
niet ouder dan 40 jaar

2. Gedrag : goed zedelijk gedrag.
3. Nationaliteit : Nederlander.
4. Uiterlijk : representatief.
s.opleiding : 6 klassen LO., liefst MAVO-3.
6. Talenkennis : Papiamento, enige kennis van

Spaanse en Engelse taal, moet
enigszins Nederlands kunnen
spreken en schrijven.

7. Omgang : met mensen kunnen omgaan vol-
gensnormale fatsoensnormen.

8. Interesse : moet belangstelling hebben voor
het werk.

9. Vaardigheid : moet enigszinskunnen typen.

Sollicitatiebriefen een recente pasfoto dienenuiterlijk
op7 juli 1988bij deCommissaris van Politie opAruba
te zijn ingediend.

De Commissaris van Politie,

CONTACTPERSOON:
Meer informaties hieromrentkunnen ingewonnen worden bij
deonderinspecteurP.KROZENDIJK, telefoon 24000 - toestel
113.

BEKENDMAKING
De Regering van Aruba maakt hierbij bekend dat ingevolge de wettelijke
regelingen alle vaartuigenin Aruba dienente zijn geregistreerd bij het Ha-
venkantoor.

Bezitters van vaartuigen in Aruba, dieeen radiozendinrichting aan
boord van hun vaartuig hebben, dienen in het bezit te zijn van een
door de gouverneurvan Aruba afgegeven (geldige) vergunning en
certificaat van radiotelefonist voor hetgebruiken van de radiozend-
inrichting.

Eenieder diezich schuldigmaaktaan een dergelijke overtredingkan
gerechtelijkvervolgd worden en de in hun bezit zijnde installatiekan
in beslag worden genomen.

Degenen die momenteel beschikken over een vaartuig wordt drin-
gend verzocht z.s.m. contact op te nemen met het Havenkantoor enindien hij ook een radiozendinstallatie heeft, dan met de afdeling
Publiekrechtelijke Telecummunicatie Zaken van de SETAR te
Frankrijkstraat 1 terregistratie en voor nadere informatie.

De Minister van vervoer
en Communicatie
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\ BANCO DI CARIBE N.V. !
/ ARUBA BRANCH >

! N EW
BANKING HOURS

!' AS OF June 20, 1988
! Monday thru Friday
; 8.00 - 12.00; 1.00- 4.30

\ BANCO DI CARIBE NY
! Nassaustr.9o ARUBA \
i 23105*32168 «£_* 31942-32422

f ARÜBADAILY
1 ENTERTAINMENT
I <aww.\_/' Aruba's HottestLate NightDisco.
5 /^WT&ÊêISê^. You can dance ,0 the la,est dlsco sounds or just have a

even dBrts lnour "E*CANTBILLIARD PALACE.

■K_V Gga/po*© PïSBSA
LG. sïw. Blvd. TAKEAWAYTEL.: 33541
oraniestad, Aruba. Geopendvan 11.00 a.m. tot06.00 a.m.

® golden tulip Een qoed verzorgde
ARUBA CARIBBEAN t~" ZjjT\ *»_ _

RESORT&CASINO CATERING j
i.v"^- ON,OHTCLÜB voor welke gelegen-proudly presents. heidOOk,

VEGASLATINO bel 24544
JanCdFyer°,arrif Winging H°USe" FAffeMïjfTO
da,,yCeUxXtM,onc!a o

y?,pm- „,.. Restaurant
c.bopen,OT 9oop mt 12 ooa m Wij geven U gaarneeen

Cover charge show-time$7 50 min. 2 drinks perperson VN jbHjVGfICJG OTlGrt6-
For reservations pfease call 33555 S

Gezellige sfeer, goede service !
«"« ,'IL .*.- Wijverwachten Uvoor lunchRESTAURANT (12.00-3.00), HAPPY HOUR ,
r\ /-\ /7 (6.00-7.00) of dinner (18.00--ÖoTSBUJBrK^ Telefoon 22977of 27833.

v jRestaurant Warung Djawa
fcn^ vr^w< Boerhaavestraat 4

{MJr Ooen:Dagelijks 5.00-11.00p.m.
B4T &%fToUTttnt opw

Zondag 12.00-11.00p.m.
Dinsdag gesloten.

Het Restaurant met
Indonesische allures, zonder pretenties.

The Old Open Tuesday to Sunday t
7* „ Bar: 5.00-6.00Cunucu House

RES TAuR A N T International cuisine and
" 7^___T FRESH Fish with Funchi
/*^ tdW^^s** andpanbati'

L^^^nir^^^^ Palmbeach 150— Tel. 31666

«éé^P8^ NOW OPEN ON
SUNDAY

Boulevard Theatre
| Today 8.15 Today 8.45 -"■R "L.A.BAD" "MOONSTRUCK"

action - drama romantic-comedy
18yrs. 14yrs.

Midnight Fri. & Sat. at 12.00
"FORBIDDENWORLDS"

sexmovielByrs

Matinee Sunday at 6.00
'HIGH FLYING HERO"

all ages
Today at 8.30 & 12.00
Sunday at 9.00

"BRIGHT LIGHTS, BIG CITY"
drama 18yrs

ORANJESTAD-Het Aruba
Jazz and Latin Music Festival
gaat een laatste drukke weekein-
de tegemoet. Voor vanavond
staan op het progranima: Bibi

Provence en band uit CuragojiJazz Unlimited uitAruba en of
internationale JoséFeliciana d#
geen introductie behoeft. Zatef'
dagzijn dit:IlanChesteruitVe*'
ezuela.SpyroGyraenAlDimeolfl
uit de VS. Zondag, de laatst*
avond,komen aan debeurt: Hen'
ryButler, CountBasieOrchestrO'
DianeSchuuren SergioPerez v$
Venezuela.Bij defoto's: AlDimi'
olaen Count Basie Orchestra.



Sovjet-technocraat in vraaggesprek:

’Perestrojka en glasnost
gaan veel te langzaam’
DEN HAAG- "Het tempovan dehervormingen en van

j»eglasnost ligt veel te laag.
JJatmerk jevooral op het ge-
bied van de technologie. Wij
billen dat de veranderingen
veel sneller gaan, ook de her-
vormingen in de ideologie".
Uit zegt Vladimir Kljoejev, de
Partij- secretaris van het Le-
jjin-district in Moskou, vrij-
dag in een telefonisch vraag-
gesprek met het ANP. Kljoe-
ïoo' een *ecbnocraat die in
£986 tot partij- chef van hetaOOOO partij- leden tellendeöwtrictwerd benoemd, is eenvan de afgevaardigden naarjespecialepartij- conferentie°Jekomende dinsdagin Mos-
kou begint en waarop overeen reeks politieke hervor-mingen zal worden ge-
sproken.

Vraag aanKljoejev: Watvindtuvan het voorstel deambts-peri-
ttVan Partij- functio- narissen
* beperken tot tien jaar?

Kljoejev: "Daar sta ik achter.WlJhebbenerover gepraatin ons
«strict en uit die discussies isPl".gebleken dat de meerder-heid van de partij- leden vindtJatzowel voorpartij-functio- na-
issen als voor gekozen over-
Jieids-functio- narissen een
maximale ambts- termijn vanJen jaarmoetgelden. Ikvind dat
j*|e maatregel ook van toepas-
,lng moet zijn op de hoogste

narissen".
En wat denkt u van het voor-

del een leeftijds- grens te stellen
°0i" functio- narissen op hoge

Posten?En opwelke leeftijdmoetdle liggen?
Kljoejev: "In de akademie vanwetenschappen is al een tijd ge-

eden de regel ingevoerd datUnctio- narissen maar tot hun
Jjste mogen aanblijven. Ver-
scheidene directeurenvan insu-lten dieonder de akademievan
Wetenschappen vallen hebben
|*u een functie als adviseur ge-
degen.En dat werkt heel goed.
A's er op de partij- conferentie
®en soortgelijke maatregel
w°rdt voorgesteld, zal ik daar-v°or stemmen".Maar wat moet er dan gebeu-en met mensen als president
vüdrej Gromyko, die al veel ou-

Kljoejev: "Dat is toch geenpro-
bleem? ledereen weet dat alle
mensen,ook departij- leiders, op
denduureen andere functie zul-
len moetenkrijgen. En dat geldt
natuurlijk ook voor Gromyko.
Hij heeftal eenrespectabele leef-
tijd bereikt. Het is toch geen
ramp, alshij ander werkkrijgt?
Niet voor hemzelf en niet voor
het land".

Wat vindt u van het voorstel
van (de journalist) Fjodor Boer-
latski om een presidentieel sys-
teem in te voeren met geheime
verkiezingen, zoals in de Vere-
nigde Staten?

Kljoejev: "Dat soort voorstel-
len hoor jeook wel van de partij-
leden in mijndistrict. Ikvind het
helemaal geen on- realistisch
voorstel en als demeerder- heid
ervoor is zal ikhetvoorstel steu-
nen. Ik heb niets tegen hetvoor-
stelde president van ons land te
kiezen.

KIESSTELSEL
Maar zou datnieteenradicale

verandering van het systeem
zijn?

Kljoejev: "Onskies- stelsel on-
dergaatnu al ingrijpende veran-
deringen. Zo worden in mijn dis-
trict de leden van de districts-en
de stadssovjet al bij geheime
stemminggekozen uitmeerkan-
didaten. Dus wij zijn er wel rijp
voor. Ik denk datwe dierichting
uitmoeten. Maarwe moeten nog
afwachten of de meerder- heid
van deafgevaardigden op de con-
ferentie daarook zo over denkt".

Boerlatski en (de econome)
TatjanaZaslavskaja pleiten ook
voor de oprichting van een
„volksfront voor deperestrojka"
(eenbewegingvan niet- partijle-
den die de hervormingen moet
bevorderen). Wat denkt u van
dat voorstel, of bent u bang dat
dat een tweede partij gaat wor-
den, naast de communistische
partij?

Kljoejev: ~Als men zon
volksfront wil oprichten, dan
mag dat van mij. Maar ik zie er
hetnut niet van in. Op departij-
conferentiezullen wijvooral pra-
ten over hoe wijonze partij kun-
nen democratiseren en de inter-
ne openheid kunnen vergroten
om de partij beter te laten

functio- neren. Als dat allemaal
gebeurt, dan hebben wij zon
tweede partij niet nodig. Ik zal
zelf niet voor de oprichting vanzon volksfront stemmen. Maar
als het er toch van komt, dan
denkik niet dat dat veel proble-
men zal opleveren voor de partij
ofvoor het land. Maareerlijk ge-
zegd denk ik niet dat er veel zal
veranderen als wij twee partijen
zouden hebben. Ikben in de Ver-
enigde Staten en in andere lan-
dengeweest, maar ik zie niet in
wat het voordeel is van twee of
meerpartijen".

SNEL
Sommige mensen in de Sovje-

tunie vinden dat de perestrojka
te snelgaat en dat deproblemen
in Azerbajd- zjan en Nagorny
Karabach daarvanhetresultaat
zijn.Watvindt u van diekritiek?

Kljoejev:, ,Ikvind dathet tem-
po van deperestrojka en van de
glasnost veel te laag ligt. Dat
merk jebijvoorbeeld op het ge-
bied van detechnologie. Wij wil-
len dat de veranderingen veel
sneller gaan, ook de hervormin-
gen in de ideologie. Wat er nu in
Nagorny Karabach gebeurt
komt doordatmen dieproblemen
lange tijd heeft verwaarloosd.
Natuurlijk makenwij onserheel
ongerust over. Ik denk dat dit
probleem veel tijd en veel takt
vereist. Maarmetdeperestrojka
heeft het probleem volgens mij
nietste maken".

ALLAHABAD— Bij een vuurge-
vecht tussen politiekerivalen in de
Indische staat Haryana bij tussen-
tijdse parlementaire verkiezingen
viel donderdag 1 dode. De stembus
wordt gezien als een volksraad- ple-
gingvan premier Gandhi'spopulari-
teit. De opkomst was60 %.

PESHAWAK — De belangrijkste
alliantievan de in Pakistan verblij-
vende Afghaanse rebellen heeft een
"overgangs-regering" ingesteldwel-
ke dedoordeSU gesteundeAfghaan-
seregering inKabul moet gaan ver-
vangen. Leider daarvan isalliantie-
voorzitterSyed AhmedGailai i.

CROFTÖN — Duizenden mensen
in Kentucky moesten vluchten voor
een wolkvan zich langzaam uitbrei-
denduiterst giftigfosforgasuiteenin
brand geraakte tankwagon van een
gedeeltelijk ontspoorde trein bij
Crofton. Erwerden zeker 25 mensen
opgenomen met ademhalings- pro-
blemen.

Met 97 doden op
Oudjaarsavond 1986
Verdachten hotelbrand op
Puerto Rico voor rechter

SAN JUAN—In het proces
Si?n verdachten van de ho-

opPuerto Rico wel-*e indertijd 97 mensen- le-"ens kostte heeft de rechter
°or twee van de drie ver-

achten vastgesteld dat er
waarschijnlijkheid" bestaat
,°or schuld aan doodslag. De
erde beklaagde werd van

vrijgesproken. DitWas een vakbondsleider.
i ,A1eerder werden drie be-
daagden tot zeer langdurigege-van geriis- straffen veroordeeld, °or hun aandeel in deze
7"andstichting. De brand op Ou-
"ejaars- avond van 1986 was, arnelijk het gevolggeweestvan
,randstichting. Daarvan wer-
jjen de97 mensen hetslachtoffer
Un Un even bieten maarook de

ra u £asten die gewond
vaakten om maarniet tespreken,an de nachtmerries welke ooke andere hotelgasten van die
jj °nu er aan over hebben ge-

PROBLEEM VAKBOND
Het le Drandstichting was weer

'uitvloeisel vaneen probleem
et de vakbond. Naast de be-

e aan de hotelvakbond waarbijn deel van de hotel- werkne-
» erswasaangeslotenprobeerde
bn vervoers- vakbond in hetDu-
C°nt Plaza- hotel binnen teKomen.
óvfe*°Verlegvan dezebond met

hotel- directie was afgeketst
dl een staking was aangekon-
jj>umet ingang van Nieuwjaar.aar voordat de staking begon
véri erhet vuur"enPaaroverrJ"

Vo . vakbonds- leden zorgden
0r dit dramatische vuurwerk.

PRELUDE

bekf Zer a^en stonden er drie
Br iaagden voor rechter Hector
tiiH estero' De behandeling
6y ens deze prelude voor eenentvelerechtszaak vergdeeen
{jj a{" weken. De vraag welke
j erbij centraal stondwas öfook
/ze beklaagden schuldig kon-
{, n worden bevonden aan de
a ana van die ramnpzalige

ond Een van dedrie wasvice-Pfesident Manuel de Jesus San-
Portoricaanse afde-*ng van ac vervoers- (Te-

«nisters) vakbond. De rechter

kwam ten aanzien van hem tot
de conclusie dat er geen sprake
was van enige waarschijnlijk-
heid van schuld aan doodslag in
de eerste graad.

Voor watbetreftLuis VegaRi-
osenLuis Muniz Marquez achtte
de rechter wel een zekere mate
van waarschijnlijkheid aanwe-
zig van schuld aan het drama.
Ook constateerde derechter dat
henschuldkan worden verweten
aan samenzwering tot het
misdrijf van doodslag of moord.
Derechtszaak tegenhenkan be-
gin augustus van start gaan.
Overigens zijn de advocatenvan
beide overblijvende verdachten
van plan tegen deze beslissing
van dérechter beroep aan te te-
kenen.

Hoofdredacteur
in Chili weervrij

SANTIAGO — De Chileen-
se autoriteiten hebben de
hoofdredacteur van hetkri-
tische blad Analisis, JuanPa-
blo Cardenas, vrijgelaten.

Dechefvanderedactie vanhet
blad zit echter nog vast, Aldo
IvanBadilla. Hem wordt beledi-
ging van de marine verweten.
Bovendien is de arrestatiegelast
van de vervanger Fernando
Paulsen. Tegen de aanhouding
van Cardenas die op weg naar
hetpolitie-bureau werdoverval-
len is internationaal geprotes-
teerd. Cardenas zit al een straf
uit wegensbeledigingvan presi-
dent generaal Augusto Pino-
chet. Daartoe brengt hij de
nachten door op het politiebu-
reau/In totaal zijn dater 541.

De dag na de arrestatie van
Cardenas volgde de aanhouding
vanBadilla wienshandtekening
stond onder een artikel met als
titel: Wapen- arsenalen, de han-
del van de strijdkrachten. Paul-
sen moet zich nu melden om te
zien wat zijnrol is in dezezaak.

Het was debedoeling geweest
voor vandaag (dinsdag), een ac-
tie tehouden onder deChileense
journalisten. Op het ogenblik
staan 27 journalisten in Chili
bloot aan een gerechtelijke ver-
volging; in een aantal gevallen
zal dit gebeuren voor de
krijgsraad.

Bij beëdiging

Borja betreurt
wegblijven van
president Peru

QUITO — Gekozen presi-
dentRodrigo Bona vanEcua-
dor heeft zijn teleurstelling
geuit over hetfeit dat presi-
dent Alan Garcia van Peru
niet naar zijn beëdigingkomt
in augustus.

Het bericht van het afzeggen
door de Peruaanse president op
de uitnodiging van Borja was
amper in Quito ontvangen of
Borja gafal een communique uit
waarin staat dat "het mij erg
spijt dat mijn vriend Alan Gar-
cia, president van Peru, de
plechtigheid van de machts-
overdrachtniet bijwoont inQui-
to, waarvoor ik hem persoonlijk
hebuitgenodigd".

HISTORISCH
Het overdragen van de presi-

dentiele macht "is een histo-
rische gelegenheid voor overleg
tussen de staatshoofden", aldus
Borja, die als sociaal democraat
de verkiezingen heeft gewonnen
en die als zodanig geestverwant
is van Alan Garcia. Er was naar
het eventuele bezoek van Alan
Garcia uitgezien vooral ook om-
dat het tussen beide landen in
het verleden meermalentotbot-
singen is gekomen over een
grenskwestie welke van jaren
her dateert. Het probleem doet
zich hierbij voor dat Peru vol-
houdt dat er geen grens- geschil
bestaat.

NEW YORK — De VS hebben
woensdagin de Nevada- woestijn 2
ondergrondsekern- proeven uitge-
voerdmetgeringekracht. Het isvoor
heteerst datzon dubbeleproefwordt
bekendgenaakt.

Treklcingslijst van de Landsloterij N.A
12de Trekking Donderdaa 23 JUNI I<M
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Eind juli informeel vredesoverleg in Indonesië
Peking eens met toezicht terug

trekkingVietnamuitKampuchea
PEKING — China heelt

donderdag aan zijn voorstel
voor deterugtrekking van de
Vietnamese troepen uitKam-
puchea toegevoegd dat deze
geschiedt "onder internatio-
naal toezicht terplaatse". Een
woorvoerdervan het ministe-
rie van Buitenlandse Zaken
ging niet nader in op vragen
zoalswie dittoezichtzou moe-
ten uitvoeren.

Hij ontkende, datChina inhet
kader van een oplossing van de
kwestie Kampuchea bereid is tot
asiel aan de vroegere Kampu-
cheaanse leider Pol Pot. Daar-
mee sprak hij een bericht tegen
in deWashington Post. Door Pol
Pots Khmer Rouge vonden in
1975-78 miljoenen burgers de
dood totdat Vietnam hem ver-
dreef door het land te bezetten.

Peking sprak donderdag ook
tegen, dat het zijn steun wil
beëindigen aan de guerrillastrij-
ders van Pol Pot, de sterkst be-
wapende van dedrie groepenvan
het Kampucheaanse verzet te-
gen de Vietnamesebezetting.

ONVERANDERD
De lijn van Peking voor de op-

lossing van dekwestie Kampu-
chea bestaat onveranderd uit
volledige Vietnamese te-
rugtrekking en devestiging van
een coalitie-regering onder deel-
nemingvan deKhmer Rouge en
leiding vanprins NoradomSiha-
nouk, aldus de woordvoerder.
Volgens waarnemens sluit het
voorstel van Peking voor "inter-
nationaal toezicht ter plaatse"
aan opdatvan Sihanoukvoor het
zenden van een internationale
vredesmacht, die gedurende ze-
ker vijfjaar inKampuchea moet
blijven.

Indonesië organiseert voor
eind julieen informeel vredeso-
verleg tussen departners in het
conflict in Kampuchea. Het
heeft deindruk, datdeze allevier
vertegenwoordigd zullen zijn, de
drie groepen van het anti-
Vietnameseverzet onder leiding

vanprinsNoradom Sihanoukzo-
wel als het pro-Vietnamese be-
windvan HengSamrinInphnom
Penh, zo is donderdagverklaard
door de Indonesische minister
van Buitenlandse Zaken, Ali
Alatas. Indonesië steltvoorlopig
25 julivoor, in Borog danwei in
Jakarta.Later zullen ook debij
hetconflictbetrokken landen uit
Zuidoost-Azië worden uitgeno-
digd.

TOEGEJUICHT
De informele besprekingen

worden toegejuicht dqpr alle zes
ASEAN-landen «behalve Indo-
nesië, Singapore, Thailand, Ma-
laysia, Filipijnen en Brunei -—zowel als doorKampuchea, Viet-
nam, VS, China en Sovjetunie.
Zij zijn bedoeld als stap op weg
naar een politieke oplossing van
de bijna tien jaaroude kwestie

Kampuchea.
De Vietnamese minister van

Buitenlandse Zaken, NguyenCo
Tach,verklaarde zichdonderdag
bereid in Indonesië te "spreken
met Sihanouk als leider van de
Kampucheaanse oppositie,
maarnietmet hemtewillen "on-
derhandelen". De oppositie, die
behalve uit Sihanouken deRode
Khmer bestaat uitdenationalis-
tische stroming van Son Sann,
wenst dat Vietnam als "agres-
sor"al aan deeerste bijeenkomst
van het informele overleg deel-
neemt.

Thach zei overigens in afwij-
king van Sihanouk liever geen
vredesmacht te hebben zoals bij-
voorbeeld in Libanon die toch
niet echt werkt, maar in plaats
daarvan "een internationale
commissie van toezicht en
controle" inKampuchea.

Met ingang van maandag
Vredesoverleg Suriname
begint in Frans Guyana

PARAMARIBO — De vre-
des- besprekingen tussen een
Surinaamse regerings- dele-
gatie en een vertegenwoordi-
ging van het Jungle- com-
mando van Ronnie
Brunswijk beginnen maan-
dag in Frans Guyana. Zo
maakte dewoordvoerdervan
president Ramsewak Shan-
kar van Suriname bekend.

De Surinaamseregerings- de-
legatie bestaat uit vijfpersonen
en wordt geleid door Wim van
Eer,fungerend directeurvan het
ministerie van Buitenlandse za-
ken. Het is nietbekend waar het
overleg precies wordt gehouden
en hoe lang het gaat duren. Men
vermoedt echter dat hét plaats
heeft in StLaurent.

Het overleg is tot stand geko-
men nadat sedert februari was

bemiddeld door het Comité
Christelijkekerken (CCX). Oor-
spronkelijk zou het vredes- over-
leg op 17 junizijn begonnen.
Maar de Franse regering vroeg
om een later tijdstip in verband
met deveiligheids- maatregelen
rond delanceringvandeAriane-
raket van de basisKourou. Ron-
nie Brunswijk en zijn mannen
voeren inhetoosten van Surina-
me een beperkte guerrilla-
oorlog.

Gebleken is ondertussen wel
dathetNationale legervan Suri-
name niet bepaald gecharmeerd
is van ditvredes- overleg.Deson-
danks heeft de regering toch
doorgezet en wil men aan tafel
gaan zitten om te zien of men
langsvreedzame weghetconflict
uit dewereld kan helpen.

OSLO — De regering van
Noorwegen heeft besloten zijn
productie- beperking met 7.5
Erocent voor derest van 1988 te

andhaven. Noorwegen is met
Engeland de grootste producent
vanNoordzee- olie.

De woordvoerder voor het mi-
nisterievan Olieen energieEgü
Helle maakte dit bekend. In de
komende periode zullen naar
verwachting nieuwe olieputten
in gebruik worden genomen zo-
dat uiteindelijk de olie- produc-
tie toch zal toenemen. Deze be-
droeg in het eerste halfjaar van
1988rond de 1,035miljoenvaten
per dag en in hettweede halfjaar
zal hij uitkomen op 1,1235 mil-
joenvaten.

Vanfamilieleden
Carlos Alberto
maakt einde aan
gijzeling

RIO DE JANEIRO—De
echtgenote van de vroege-
re Braziliaanse voetbal- in-
ternational Carlos Alberto
Torres is donderdag sa-
men met enige familiele-
den enige tijd gegijzeld ge-
houden. Twee gewapende
indringers eisten een be-
drag van zon75.000 dollar.
De zaak werd zonder
bloed- vergieten opgelost.

De mannen hieldenzes uur
lang Alberto's echtgenote,
hun zoon en twee andere fa-
milie- leden onder bedwang.
Alberto zelfbevond zich in
New York. Een telefonische
tussenkomst van Alberto
brachtdebeide overvallersop
anderegedachtenen deedhen
besluiten zich over te geven
aan depolitic.

WK VAN 1970
Alberto heeft blijkbaarnog

steeds zijn fans. Hij maakte
deeluit van het Braziliaanse
elftaldat in 1940wereldkam-
pioen werd in Mexico. Toen
werd Italië verslagen. Het
wasook meteendelaatstewe-
reld- titel welke Brazilië toen
voorlopig veroverde. Later
heeft men zelfs nog kans ge-
zien de groteWorldcup kwijt
teraken, namelijk na een or-
dinaire inbraak. Van die cup
is verder nooit meer iets ge-
zien. Er werdeen replica van
gemaakt.

Nieuwepartij in.Brazilië
Sociaaldemocraten scheiden
zich van regeringspartij af

SAOPAOLO —Brazilië be-
schikt over een nieuwe
centrum- linkse partij: deDe-
mocratische volkspartij
(PDP). Deze omschrijft
zichzelf alseen moderne soci-
aal- democratische formatie
welkezichtendoel steltBrazi-
lië uit demeest ernstigecrisis
van zijn geschiedenis te
helpen.

Een paarbekende figuren uit
de Braziliaanse samenleving
hebben daarin zitting genomen
zoals de vooraanstaande socio-
loogHelioJaguaribe. Departij is
een felle tegenstander van de
huidige president José Sarney.
De partij is meteen zonder dater
verkiezingen aan tepaskwamen
in het nationale parlement te-
genwoordig. Namelijk met zon
vijftig leden, die allen uit dere-
gerings- partij Braziliaanse De-
mocratische partij (PMPB) zijn
gestapt.

Deze beschikt over een ruime
meerderheid inhetparlement en
was vroeger debelangrijkste op-
positie-partij tegen hetmilitaire
bewind. De oprichters van de
PDB zeggen dat de regerings-
partij is teruggekomen op zijn
belofte sociale hervormingen te
zullen doorvoeren. Een van de
oprichters, JoséRicha, zei dat de
PDP een antwoord is op de "ern-
stige politieke, economische, so-
ciale, morele en burgerlijke cri-
sis, waarmee Brazilië tot heden
toetekampen heeft gehad.Richa
zei bezorgd te zijn over de "ge-
vaarlijke afstandtussen hetvolk
en deregering, tussen het electo-
raat en depolitici". Men wil als
PDP dit vertrouwen weer her-
stellen.Hetprobleem, is datveel
Brazilianen gezegd hebben het
politieke gedoe zo beu te zijn dat
zij niet meer naar de stembus
zullen gaan.

De inflatie is onder Sarney's
bewind opgeklommen van twee-
honderd tot zeshonderd procent
Eer jaar. De regering is her-

aaldelijk gekritiseerd wegens
incompetentie. De spectaculaire
klooftussenarm enrijk inBrazi-
lië en dearmoewaarinde meeste
van de 140 miljoen Brazilianen
moetenleven zijneenonderwerp
vanvoortdurende polemiek in de
landelijke pers.

Bolivia en Ecuador
willen lidmaatschap
Contadora-beweging

MONTEVIDEO — Bolivia j
en Ecuador hebben allebei
gevraagd om toegelaten te
worden tot deGroepvan8(Cr
8) welke zich inzet voor het
vredes- proces in Midden
Amerika. Zo meldt hetrege*
rings- gezinde dagbladEl Dia
in Montevideo.

Tot G- 8 behoren de Contado-
ra- landen Colombia, Mexico,
Panama en Venezuela en de
Contadora- ondersteunings-
landen Argentinië, Brazilië, Pe-
ru en Uruguay. In verband met
de problemen in Panama wen»
Panama zo lang als Contadora-
lid geschorst.

El Dia heeft wel begrepen dat
men bij G- 8 wil voorkomen dat
men eenorgaan wordt datparal-
lel loopten ageertmet deOrgani-
satie van Amerikaanse staten
(OAS). Ditneemt nietweg datG-
-8 zijn aandacht op een breder
vlakricht dan alleen desituatie
in Midden Amerika. Men heeft
zijn licht laten gaanoverpolitie-
ke en economische thema's wel-
ke men van gemeenschappelijk
belang acht. Maar dittochwel in
de marge van het pacificatie-
proces dat men in Midden Ame-
rika op gangwil brengen.

In novemberwerd deeerste Gr
8- topconferentie gehouden en
wel in Acapulco in Mexico. De
tweede top wordt in oktober in
nog weer een ander bekend La-
tijnsamerikaans vakantie- oord
gehoudenenwel in PuntadelEs-
tein Uruguay. De toelating van
de nieuwe ledenkomt aan de or-
de op deconferentie van de mi-
nisters van Buitenlandse zaken
in Oaxaca in Mexico.

Sport in het Kort
BOKSEN/RAVENNA-Delta-
liaan SumbuKalambay heeft in
Ravenna (Italië) zijn wereldtitel
boksen in het middengewicht
(WBC-versie) met succes verde-
digd. Kalambay won op punten
van deAmerikaan Robbie Sims.
Alleen indetweederondekwam
Kalambay even in moeilijkhe-
den. De jury was unaniem in
haar eindoordeel.

0-0-0-0-0
WIELRENNEN / BIR-
MINGHAM — DeRus Zhdanov
heeft de Ronde van Groot-
Brittannië, de Milkrace, op zijn
naam gebracht. In de twaalfde
en laatste etappe, van Warwick
Castle naar Birmingham over
171,2kilometer, kwam zijnvoor-
sprong in het klassement niet
meer in gevaar. De rit eindigde
in een massaspurt, die gewon-
nen werd door de Brit Steve Sef-
ton. De Tsjechoslowaak Prikryl
werd tweede in deeindstand, ge-
volgd door Jones (GBR),
Krawczyk (Pol)enlvasnov (Sov).

0-0-0-0-0
VOETBAL/NEUCHATEL —Rene van der Gijp is overbodig
geworden bij XamaxNeuchatel.
De Zwitserse kampioen heeft
twee andere buitenlanders ge-
contracteerd. ClaudioBorghi, de
Argentijn diebij AC Milan door
de Nederlanders Rijkaard, Van
Basten en Gullitbuiten deselec-
tie wordt gehouden, en de
Westduitser Matthias Bara-
nowski, wisselspeler bij I.FC
Köln. Van der Gijp, dievorig sei-
zoen van PSV werd gekocht,
staat bij enkele Italiaanse clubs
indebelangstelling.

0-0-0-0-0
GOLF /NEW YORK - Jack
Nicklaus, deAmerikaan die zes
keer zegevierde in het Masters-
toernooi en vier maal de 'U.S.
Open' won, is uitgeroepen tot de
beste golfspeler van de eeuw.
Nicklaus werd dooreen jury ge-
kozen uitzeven kandidaten.

0-0-0-0-0
VOETBAL -SEVILLA—DeAr-
gentijnse doelman Pumpido
heeft een contract getekend bii

de Spaanse club Betis Sevilla.
Het transferbedrag voor de 31-
-jarige speler, die in 1986 met de
nationale ploeg van zijn land in
Mexico wereldkampioen werd,
bedroegbijna zes ton. Elfmaan-
den geleden werd de loopbaan
van Pumpido bijRiver Plate tyj-
na ruw beëindigd, toen hij zijn
vinger afscheurde nadathij met
zijn trouwring achter een spij-
kertje van de doellat wasblijven
haken. Een ingewikkelde me-
dische ingreep deed echter
wonderen.

0-0-0-0-0
VOETBAL/ROTTERDAM —Lars Elstrup speelt in het nieu-
we seizoenniet meer voorFeije-
noord. De 25-jarige middenvel-
der is teruggekeerd" naar Dene-
marken, waar hij voor Odense
gaatspelen. Elstrup tekendeeen
contract voor tweeëneenhalf
jaar.

0-0-0-0-0
WIELRENNEN/BOGOTA-
Luis Herreraheeft deRonde van
Colombia gewonnen. In de
laatste etappe, gewonnen door
deamateur OscarRivera, kwam
zijneersteplaats nietmeer in ge-
vaar. Herrera had een voor-
sprong van anderhalve minuut
op deamateur Alvaro Mejia, die
de profs Pablo Wilches, Fabio
Parra en Luis Gonzalez voor
ging-

-0-0-0-0-0
VOETBAL/RIODE JANEIRO— Vier Braziliaanse internatio-
nals hebben contracten gete-
kend bij Italiaanse clubs. De
aanvaller Muller en middenvel-
der Silas van Sao Paulo gingen
voor8,5 miljoen guldennaar To-
rino. Evair en Ricardo Roberto
van Guarani zetten hun handte-
kening onder een verbintenis
met Bologna. Met hun transfer
was drie miljoen gulden ge-
moeid. De Italiaanse clubs stro-
penderelatiefgoedkope Brazili-
aanse voetbalmarkt af, omdat
het aantal buitenlanders per
club verhoogd is van twee naar
drie.

0-0-0-0-0

RIJKDOM
Volgens PDP- lid Jaguaribe

bezit de rijkste twintig procent
van de bevolking 64,2 procent
van derijkdommen, terwijl de
armste 20 procent slechts over
2.7 beschikt. Deze socioloog is
ook van mening datBrazilië 'op
weg is naar een catastrofe, naar
chaos waarbij deongelijkheid io
de lonen zal leiden tot een ex-
plosie van conflicten".

Brazilië: bankiers
eisten mogelijkheid
bevriezen tegoeden
in buitenland

BRASILIA — By het over-
leg voor een nieuwe regeling
voorhetaflossen van een deel
der buitenlandse schuld was
een dergrootste obstakels de
eis van debankiers om Brazi-
liaanse tegoeden in het bui-
tenland tekunnen bevriezen.
Zo deelde ministerDe Nobre-
ga van Financien mee.

Het overleghandelde over on-
geveer de helft van de Brazili-
aanse schuld, die in totaal tegen
de 120miljard dollar bedraagt.
Uiteindelijk is voor 62 miljard
daarvan een nieuwe regeling
ontwórpen. De buitenlandse
bankiers wilden een clausule m
het akkoord opgenomen zien
waarbij het hen werd mogelijk
gemaakt bij in gebreke blijven
Van Braziliaanse zijde op tegoe-
den van Brazilië beslag te kun-
nen leggen in het buitenland.
Volgens debewindsman iser een
bevredigende regeling voor ge-
vonden. Hijgingnietnader in op
details:
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EILANDGEBIED CURACAO
Eilandelijke Avond MiddelbareTechnische School - NieuwePareraweg z/n - Cu-racao
A. M.T.S. AFDELINGEN:

BOUWKUNDE (STUDIEDUUR 4 jaar)
Toelating: DiplomaMavo-4 of

Diploma Mavo-3 + Wiskunde of
Goed rapport Havo-3 of
DiplomaL.T.S. T-STR. Bouwkunde

WERKTUIGBOUWKUNDE(STUDIEDUUR 4 jacr)
Toelating: Diploma Mavo-4of

Diploma Mavo-3 + Wiskunde of
Goed rapport Havo-3
Diploma L.T.S. T-STR. Werktuigbouwkundeof
Diploma Bedrijfsschool: SHELL of CUR. DOK MU.

ELEKTROTECHNIEK (STUDIEDUUR 4 jaar)
Toelating: Diploma Mavo-4 of

Diploma Mavo-3 + Wiskundeof
Goed rapport Havo-3 of
Diploma L.T.S. T-STR. Elektrotechniek of
Diploma V.E.V. Monteur Sterkstroom Installaties(M.5.1.)

B. AFDELING: SCHAKELKLASSEN (Ter voorbereiding op de M.T.S. Afde-
lingen)
Toelating: IsteSchakelklas — DiplomaL.T.S. A-stroom

2de Schakelklas — Mavo-3 + Handelspakketof
DiplomaAspirant Bouwkunde

BIJ VOLDOENDE BELANGSTELLING WORDT IN HET NIEUWE SCHOOL-
JAARAANGEVANGEN METDE KURSUSSEN:

C. AFDELING: M.T.S. CIVIELETECHNIEK (STUDIEDUUR 2 jaar)
Toelating: Minstens 2 jaarM.T.S. Bouwkunde (Klassen 3B en 4B) met goede

resultaten ofgelijkwaardig.
D AFDELING: BETONBOUWKUNDIG OPZICHTER TEKENAAR(8.0.T.)STUDIEDUUR 2 JAAR).

Toelating: M.T.S. Diploma Bouwkunde of
M.T.S. Diploma Civiele Techniek

E AFDELING: E.T.E.-OPLEIDING / TECHNICUSSTERKSTROOM IN-
STALLATIES.

De T.S.I. Opleiding is een nieuweopleiding, bestaande uit deop-
leidingen:— ASPIRANT TECHNICUS(STUDIEDUUR 2 jaar)— TECHNICUS (STUDIEDUUR 2 jaar)
Deze opleidingen zijn gericht op het leren omgaan met nieuwe
technologieën.

Toelating: DiplomaMonteurSterkstroom Installaties(M.5.1.)0f M.T.S. Diploma
Elektrotechniek.

Hetkursusgeld bedraagtvoor de opleidingenonder A, B, CenE Cft. 10.-per maand
en voor de opleidingonderD ai. 30.-per maandbij vooruitbetalingen uitsluitend te
voldoen op GIROREKENING NUMMER: 36 9 6 1 6 ten name van Eilandelijke
Avond M.T.S. Nieuwe Pareraweg z/nmetvermelding voor welke opleiding is inge-
schreven.
BIJAANMELDING MEEBRENGEN:
1.Kopie van diploma's en ofgetuigschriften plus cijferlijsten
2. Uittreksel Geboortenregister
3.Eén (1) Pasfoto
4. Stortingsbewijs Girodienst 3 maanden schoolgeld.
DATUM VAN INSCHRIJVING:
VooralleAfdelingen kan ervanaf 6 juni 1988aangemeldworden bij de administratie
van deEilandelijkeAvond M.T.S. te NieuweParerawegz/n (Parkeerterrein Amador
Nita MayoSchool) tijdenskantooruren van 8.00-11.30 uur envan 14.00-16.00uur.
In de avonduren van 18.30- 21.00 uur eveneens bij de administratievan deAvond
M.T.S. op bovenvermeld adres.

Het Hoofd van de
Dienst Onderwijs
H.A Jourdain.

AMIGOE
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Om van Uw reis naar Holland een | Stuur U mij s.v.p. de nieuwe "KLM European
nog leukere vakantie te maken, zijn KLM's j Carousei".
nieuwe package tours voor Europa ideaal. | Naam .
U heeft keuze uit vele mogelijkheden, I :

vanaf een paar daagjes gezellig Amsterdam | Adres:
tot een komplete Europa reis toe. |

Uw reisagent heeft een folder voor | pendt deze couP°n aan KLM > Kaya Flamboyan 7
U klaarliggen met volledige informatie over | uracao

+"KLM's European Carousel". U kunt de | """"folder ook me.di.fonnuner aanvragen: j BetTOUwbaar.KLIWI
"Vliegreis naar Amsterdam niet inbegrepen Royal Dutch Airlines
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Michels onder indruk van Sovjet-ploeg
Lobanovski eindelijk tevreden
over prestaties Russisch elftal

STUTTGART-Valeri Lo-
oanovskiwas, eindelijk, hele-
maal tevreden. De coach vanoe Sovjetunie stelde zonder
Sfzeling datzijn elftal tegen
«alië zijn beste wedstrijd
{jeeft gespeeld."Onze spelers
lebben voortreffelijk ge-
kerkt en goed gevoetbald
"pk. Taktisch hebben wij het
jfteedsgoedgedaan, maar ditKeer was de uitvoering ook

ons voor ogen stond."

Lobanovski probeerde, zoals
gewoonlijk, iedere emotietever-
prgen. Zijn verklaringen na af-
loop werden opnieuw gedragen
?00r zijn bijna wetenschappelij-
°* aanpakvan een elftaldatzeer

kan voetballen. "In onze
S^oep wordt veel gepraat over deWedstrijden. Zeker ook over de
JJJtvoering van onze plannen.
paar detegenstander speelt na-
amlijk ook eenrol. Onzeanaly-

i^8 van dewedstrijdenvan Italië
JJebben geleerd dat zij op een
Pujit kwetsbaar zijn. In de wed-

strijdentegen West-Duitsland,
Denemarken énSpanje is geble-
ken dat zij het er erg moeilijk
mee hebben, wanneer zij vroeg
en fanatiek worden aangepakt.
Onze speelwijze was daarop ge-
richt en blijkt juist te zijn ge-
weest."

"Italië heeft zeker geen zwak-
ke ploeg, maar er is altijd in een
elftal een zwakker punt, daar
hebben wijons op gericht. In ons
eigen spel heb ik ook een paar
eenvoudige dingengemist, maar
dat gebeurt altijd. Mijn verlan-
gen is echter dat de spelers zich
voor honderd procent geven,
daar is nietsopaantemerken. Ik
zal ook uitsluitend mensen
opstellen, waarvan ik zekerben
datzij voor de volle honderd pro-
centfit zijn. Belanov kan in defi-
nale meedoen, hij had vandaag
ook in het veld kunnen staan,
maar ik was er niet van over-
tuigd dathij topfit was."

Verliezer Vicinigaf de Sovjets
de eer diehun toekwam. "De uit-
slag is juist, over de hele wed-
strijd gezien. Voor rust hebben
wij meer mogelijkheden gehad
dan zij, maar in de tweede helft
hebben zij er gebruik van ge-
maakt, zoals jekuntverwachten
van een hele sterke ploeg. Het
opmerkelijke is echter dat de
doelpunten zijn gevallen in een
periode datwij zekernietminder
waren."■■pBjfUS MICHELS: onder ma-aruk van deRussische ploeg... MICHELS ONDER INDRUK

Rinus Michels verklaarde in
München, waar de Nederlandse
tdoeg zich voorbereidt op defina-
e, onder deindruktezijnvanhet

spelvan deSovjetunie in dewed-
strijd tegen Italië. "De Russen
hebbenItaliëeen lesje inmodern
voetbal gegeven", aldus de Ne-
derlandse bondscoach. "Hun
voetbalbevatte alle aspecten die
op dit niveau nodig zijn. Het
eerstedoelpuntwasprima uitge-
speeld, het tweede een gevolg
van een klasse-counter. Boven-
dien heeft de ploeg vanaf de
eerste minuut de tegenstander

niet in hetspel latenkomen. Als
jedatkunt, beheers jealles."

Het verschil tussen de Sovje-
tunie in deeerste wedstrijd - te-
gen Nederland - en nu,vond Mi-
chels logisch. "De ploeg krijgt
met dedag meerzelfvertrouwen,
hetgeen in hun spel is terug te
vinden. Ze zijn begonnen met
counter-voetbal, wat ze gezien
hun hardheid ook prima beheer-
sen . Nu durvenze meerenzijnzeaanvallender ingesteld."

Michels zei geen voorkeur
voor een vanbeide halve finalis-
ten te hebbengehad. "Zwakkere
ploegen zijn er niet meer bij. Je
weet bij voorbaat datje de
sterkste tegen jekrijgt in de fi-
nale."

ANDERE MENINGEN
De legendarische Sovjet-

doelman Lev Jasjin was de me-
ningtoegedaan, datzijn landge-
noten in het duel met Italië enig
geluk nietkon worden ontzegd.
De zege noemde hij echter ver-
diend. "Het was een zeer harde
wedstrijd. De paar kansen, die
we hebben gekregen, zijn echter
consequent benut. Dat was onze
grote kracht. In definale zullen
we echter nogwel iets anders
moeten laten zien, want Neder-
land is een stuk sterker dan Ita-
lië", aldus Jasjin.

De Oostenrijkse bondscoach
Josef Hickersberger had in
Stuttgart genoten. "Dat was een
lesje in modern voetbal, wat de
Russen hier boden. De Sovjet-
ploeg brachtperfect inbeeld wat
met 'forechecking' wordt be-
doeld. Het leek steeds of ze met
tweeof drieman meerophetveld
stonden. In dezevormzijnzevoor
mij duidelijk favoriet in defina-
le", zei deOostenrijker.

Zijn Duitse collega Dettmar
Cramer was het daar gedeelte-
lijk mee eens. Ook hijvond debe-
weeglijkheid, het loopvermogen
en het taktisch inzicht van de
Russen formidabel. In de tweede
helft. "Wantvoor rust hebben de
Italianen het laten liggen.Ze ve-
zuimden te scoren, terwijl ze en-
kele goede mogelijkheden daar-
toekregen."

SPANNENDE PLAY-OFFS CURACAO LITTLE LEAGUE BASEBALL

Zwitsal en MueblesKennedy winnen beide een keer
Marchena Hardware verslaat tweemaal
het ongeslagen Fria en is kampioen
Willemstad — Het is in« in triest als jealsploeg on-tslagen een competitie uit-

joelten dan in de play-offs
jjfeemaal achtereenverliest
k" overkwam de ongeslagen

van de liga paribaJ?°deLittleLeague, Fria. Tot
gemaal toe wist Marchena
J^rdware Fria op deknieën
' krijgen. Vrijdagavond
*epd het een 11-2en zaterdag
jjll4-2 overwinning voor de

waardoor deze

Jfj? de Senior League is de
j Jdtussen dekampioen vane "gapariba en de liga pa-
2Ü? no8 niet beslist. Zowel

als Muebles Kennedy
Tronen een duel. Het derde
jj*el tussen beide divisie-

wordt komende
f«rdag, 25 juni,in hetLittle
£*«gue BaUpark te Suffisant
r^Peeld. De wedstrijd start

uur.
.Voor een grootpubliek, opbei-
tn ?enwarenermeer dan1000

op de tribunes,
f^gen Marchena Hardware en
(,► jpt dannog ongeslagen Friap>£-0) met elkaar de strijd aan.
Bj.

lakwam twee keer voor te
j\»aan>maar beide keren wist
aJ\rchena Hardware de
L^tandweerwegtewerken.
MiJ1 begin van de zesde in-
ev„ Was de stand volkomen inZwicht: 2-2.

NOODLOT
{^aartoen sloeg hetnoodlot en
*a a a Hai"dware toe. Fria
ÓJi?^ zenuwenRiet meervolle-
Jei>e aas- Verliezende werper
°Rp ' ansen moest met lede
1 Uf hoe zijn ploegmaar
"Ui» acnt keer rond hem
fl -Sreep, waardoor Marchena
e etnk are in e aatste inning
H(vL s^ssende voorsprong kon
s£en van n"2- Clark Zalm
BWk a*s winnende werper Fria
&in vierttits ZiJnverdedi-sWlZat goec*in elkaar en greep

Yjhts eenkeer mis.
"Ho» *weede duel op zaterdag
Heh (*oor a worden gewon-
keU Wilde het niet uitgescha-
If! a wordenvoor het(officieuze)
r^pioenschap van deLittleLe-
J^e.Met werperWilfredReini-
j> °P de heuvelkwam Marchenadl i

are slechts tot drie
QKslagen. De overwinning

ging echter niet naar Fria. Ook
nuweerwarenhet develdfouten
van deverdedigers, die uiteinde-
lijk de doorslag gaven.

Marchena Hardware maakte
goed gebruikvan de vijfmisgre-

Ï>en. Zelfspeelde de ploeg fout-
oos achter het werpen van Jay-

son Cijntje, die aan Jeanderico
Casseres (2 uit 3) en Gilmar
Sprock 1uit1)honkslagen moest
toestaan. Jefferson Polonius (1
uit 1)enAngeloCelestina, diede
avond ervoor ook al 1 uit 1 had
geslagen, waren de besteHardware-hitters. De eindscore
werd 4-2 voor Marchena
Hardware, die op de juistemo-
menten gebruik maakte van de
door de tegenstander geboden
mogelijkheden.

Marchena Hardware is dus de
(officieuze) kampioen van de
Little League competitie 1988.

SENIORLEAGUE
In de SeniorLeague is destrijd

tussen dekampioen van de liga
pariba en de liga pabao nog niet
beslist. Zowel Zwitsal (7-1) als
Muebles Kennedy (15-14) won-
nen een duel. Debeslissing moet
nukomende zaterdagavond val-
len. Dan start om 20.00 uur het

derde en laatste duel tussen bei-
de teams. Er wordt vooral voor
dit duel een grote opkomst van
hetpubliek verwacht. Liefheb-
bersvan(hopelijk weer) goed ba-
seball kunnen gratis een plaats
innemen op de prachtige acco-
modatie teSuffisant.

Het eerste duelwerdeen rela-
tief gemakkelijke zege voor
Zwitsal. Onder leiding van wer-
perOrlandoEduarda, die slechts
aan Sepherino Adriana enNjuri
Leetz een honkslag toestond,
kon Zwitsal uitlopennaar een 7-
-1 overwinning. Zwitsal maakte
slechtseen veldfout. De meubel-
ploeg greep drie keer mis. Een
grote bijdrage aan de overwin-
ning leverde Willem Lourens.
Hijwas met deperfecte scorevan
3uit3 de meestgevaarlijke slag-
man voor verliezende werper
Eugene Hooi.

SPANNEND
De tweede wedstrijd is

waarschijnlijk de meest span-
nende van de vier play-offduels
geweest.

MueblesKennedy had tot aan
de zevende inning geen enkelekeer een voorsprongkunnen ne-
men. Maar in de Lucky Seven

boog deploeg deachterstand om
ineen 13-10voorsprong. Zwitsal
fafzichechterniet gewonnen en

wam via een krachtsinspan-
ning weer gelijk: 13-13. Ui-
teindelijk nam Muebles Kenne-
dy in denegende inning een be-
slissende 15-14voorsprong.

In het drieëneenhalfuur du-
rende duel sloeg Zwitsal-
slagman Abiguel Vilchez een
prachtige homerun, die evenwel
niet deoverwinning bracht.

Van even grote klasse was
echterhet optreden aanslag van
Muebles Kennedy-speler Sig-
mar Mensing.Hij presteerdehet
om in zijn vijf slagbeurten tel-
kens een honkslagte slaan. In to-
taal heeft de scorer 33 honksla-
gen moeten noteren in dit aan-
trekkelijke duel, waarvan Mue-
blesKennedy er 19 voor zijnre-
kening nam. Beide ploegen gre-
pen vijfkeer mis. De overwin-
ning werd op naam geschreven
vanLuigi Virginia. Verliezende
werper Djuric Pietersz was de
beste slagman vanzijnploegmet
3 uit5.

Clubkampioenschap sv Janwé

Gevoelig puntverlies
voor dekoplopers

WILLEMSTAD — De lei-
ders in de strijd om het club-
kampioenschap schaken van
de vereniging Janwé hebben
niet de volle winst kunnen
binnenhalen.

Leider Rurik Capella werd
volledig verrast door rode lan-
taarndrager Suriel, die via een
knapperemise zijn eerste(halve)
wedstrijdpunt veroverde. Dat dit
werd veroverd op deleidervan de
kampioensstrijd, deedhemextra
veel genoegen.

Nummer twee op deranglijst,
Wanner Richardson, ontsnapte
maar ternauwernood aan een
nederlaag tegen Roland
Scherptong, een andere schaker
die in de onderste regionen van

deranglijst vertoeft."
Het tweede duel dat Ri-chardson afgelopen zaterdag-

morgen in het buurtcentrumJanwé speelde, werd afgebro-
ken. Nummer drie op deranglijst, PeterPilgrim, staatzo-
wel materieel en positioneel inhet voordeel. Mocht hij van Ri-chardson winnen, dan neemt hij
detweede plaats overvanzijnte-
genstander.

De stand nade duelsvanzater-
dag is:
1. Capella: 9 uit 10; 2. Ri-
chardson: 6 uit 10 en 1 a.p.; 3.Pilgrim: 5,5 uit 9 en 1 a.p.; 4.
Wolf: 5 uit8; 5. Moesker: 5uit 9;
6. Moron:2 uit7; 7.Scherptong: 2
uit 10; 8. Suriel: 0,5 uit7.

Zondag te Porta Blancu

Voetbaltoernooi
van Indepediente

WILLEMSTAD — Zondag
26juniwordthetvoetbal toer-
nooi van Indepediente ophet
terrein van Porta Blancu
voortgezet.

Het knock-out toernooi start
om 11.00uurmethet duel tussen
Print Express en Real Oost. Het
verdere programma ziet er als
volgt uit: 12.15 uur: Antillean
Soap Co - Indepediente; 13.30
uur: DeKoningVeteranen -Vic-
tory Boys Veteranen; 14.45uur:
SUBT Veteranen tegen De
Maayer (een vriendschappelijke
wedstrijd).

Dan volgt om 16.00 uur de fi-
nale van de eerste poule. Daar-
voor heeft Leonidas zich reeds
geplaatst. Tegenstander is de
winnaar van het duel dat om
11.00 uur wordt gespeeld. Om
17.15uurvolgt dan definale van
deanderepoule. Dewinnaarvan
de duels die om 13.30 en 14.45
uur worden gespeeld, plaatsen
zich hiervoor.

Ook verplicht bezoek afleggen

150 Uur dienstverlening
als straf voor bomgooier

ROTTERDAM — Hon-
derdvijftig uur dienstver-
leningen eenverplichteex-
cursie naar de Haagse
brandweer en een
brandwondencentrum.
Dat is de straf waarop de
22-jarige J.S. uit Oss, die
vorig jaar een bom op het
veldgooidetijdens devoet-
bal-interland Nederland -Cyprus, mag rekenen van
de Rotterdamse
rechtbank.

In maartwerd S. ineen tus-
senvonnis al tot dienstverle-
ning veroordeeld. Toen was
echter onduidelijk of er voor
S. wel een dienstverlenings-
project tevinden zouzijnen of
S. er wel geschikt voor zou
zijn. De rechtbank conclu-
deerde datbeide vragen posi-
tiefzijn beantwoord en dat de
'bommengooier uit Oss' vast
met het werk mag beginnen.

Het definitieve vonnis
wordt pas over twee weken
uitgesproken, maar
rechtbank-presidente Mr.
R.C. Lensink -Bosman liet S.

weten dat hij er vanuit mag
gaan dat het vonnis niet zal
afwijken van het genoemde
tussenvonnis. S. moet naar
een brandwondencentrum
omte zien 'water hadkunnen
gebeuren', aldus Lensink.

Zij meldde niet waar S.
moet gaan werken, om te
voorkomen dat hetproject en
S. door de media worden ge-
volgd.Uitvrees voor grotebe-
langstelling van de media,
wildenveel mogelijke projec-
ten S. niet hebben, aldusLen-
sink.

Op vragen van de
rechtbank-presidente
antwoorddeS. dathij sindsde
interland Nederland-Cyprus
geen voetbalwedstrijden
meer heeft bezocht, maar dat
hij de verrichtingen van het
Nederlands elftal op het EK
in deBondsrepubliek wel viade televisie volgde. Na het
bom-incident is S. doorfana-
tieke voetbalsupporters, die
vreesden dat Nederland zou
worden gediskwalificeerd,
herhaaldelijk bedreigd.

Subliemeprestatie van werper
Mereera van Sorpresa houdt
Alpha op vier honkslagen
WILLEMSTAD — Het

was gister de avond van
PitcherRandolpf Mereera
van Sorpresa. Niet alleen
leverde hij een sublieme
prestatie als werper door
de tegenpartij (Alpha) op
slechts vier honkslagente
houden, zelfzorgdehij ook
voor drie punten waar-
door zijn ploeg met 4—3
eenkostbare overwinning
kon behalen.

Het slotvan dewedstrijd wel-
ke amper 2 uur en 8 minuten in
beslag nam, was dramatisch. Er
bleek namelijk geen redding
meer mogelijk voor Sorpresa.
Nadat Alpha in de eerste helft
van denegende inning een voor-
sprong van 2 punten had geno-
men. Met 2 manuit, 2 lopers op
dehonken, twee slagen één wijd,
verraste Mercerea echter vriend
en vijand met een machtige ho-
merun in het linkerveld. In één
klap produceerde hij daarmee 3
punten voorzijnploegenzette hij
eenzeker lijkendenederlaag om
in winst.

De wedstrijd, detweede in drie
dagen tijd tussen beide ploegen,
stond op een verrassend goed
peil. Vooral wat betreft het
optreden van de twee werpers:
Randolph MereeraenOtwin Pie-
ternella. Illustatiefhiervoorwas
de vlotte wijze waarop deene in-
ning na de andere afgewerkt

werd en hetfeit dater slechtséén
vrije loop werd geregistreerd
',pas in de negende inning door
Mereera).

Mereera was echter over het
geheel genomen effectiever. Hij
lietAlpha nietverderkomen dan
4 honkslagen terwijlPieternella
meer moeite had met de slag-
mensen van Sorpresa die in to-
taal 9 honkslagen sloegenwaar-
onder 4 tweehonkslagen en 1 ho-
merun.

MISGREEP
De score werd in de vierde in-

ning door Sorpesa geopend op
tweehonkslagen van Gregory
Reina enAvalon Hueck.Dankzij
een misgreep van het binnen-
veld van Sorpresa kon Alpha de
score echter in de vijfde al ge-
lijktrekken. In de gelijke stand
kwam pas in de negende inningverandering toen Alpha op een
vrijeloop, honkslagenvanLucho
deWindt en Bert Avastia en een
grondbal in het binnenveld van
Elvis Ericia uitliep tot 3—l.
Sorpresa liet het echter niet
daarbij. Met honkslagen van Ir-
vingRedan enRichinel Maria en
de dramatische homerun van
Mereera werd toch nog de zege
gepakt met de score van 4—3.

VoorAlpha was daarmeevoor-
lopig de kans verkeken om zyn
record in evenwicht te brengen
wat betreft aantal gewonnen en
verloren partijen. Men heeft nu

vijfoverwinningen en 7 nederla-
gen. Sorpresa verbeterde enig-
zins zijnrecord. De overwinning
van gisteravondis amper deder-
de van het seizoen; men verloor
negenmaal.

De topper van de week vindt
zaterdagvavond plaats. Wild
Cats en Sta. Rosa Indians, de
nummers 1 en 2van pouleB, zul-
len elkaar dan bestrijden. Indi-
ans heeft een achterstand van 1
wedstrijd op Cats.

SPORTAGENDAMALTAAMSTEL

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

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

SCHAAKVERENIGING CURACAO
(MaduroPlaza)
iedere maandagavond om 20.00 uur gele-
genheidtot schaken.

SCHAAKVERENIGING JANWE
(Sentro diBario Janwé)
elke zaterdag van 09.00-13.00 uur uur
schaaklesen -trainingvoorde jeugdvanaf 7
tot 23 jaar.

VOETBAL
(Federashon FutbolKórsou)
18.30uur(eerste divisie) ElevenBrothers vs
ndekor;
20.30 uur (eredivisie)De Koning vs JongCo-
ombia -'Stadion DrAntoine Maduro.

*****
ZATERDAG
ZEILEN
09.00-19.00uur 12-uurssunfish- zeilmara-
thon ophetSpaanse Water.
SOFTBALL
(Liga Uni Tur)
10.00uur Warda 'D' vs IslaRangers;
12.00uurFamily vs Bow di Palu;
14.00uurSureLottery HSvs GasoraGiants;
16.00 uur Pepinavs Alesie LA - Sta Maria
Ballpark.

Esparragoza
houdt titel
vedergewicht

LOSANGELES—De Venezo-
laan Antonio Esparragoza heeft
donderdagavondzijnwereldtitel
boksen in het vedergewicht
(WBA—Versie) behouden. Zijn
partij tegen de Mexicaanse uit-
dager Marcos Villasana eindig-
de onbeslist. Het was detweede
keer dat Esparragoza zijn in
maart 1987 veroverde titel met
succes verdedigde. Een te laag
geplaatstestoot vanVillasana in
devijfderondekostte hemhetbe-
slissende puntje voor de zege.

Knock-out én
hole-in-one!
OWESTRY — De En-

gelsman Granville Cliffe
heeft een heel bijzondere ho-
le-in-one geslagen.

Tijdens hetputten opdeoe-
fengreen kreeg hij een afge-
zwaaid balletjevan een ande-
re baantegenhethoofd, waar-
doorhij bewusteloos raakte.

Toen Cliffe een paar minu-
ten later weer bij bewustzijn
kwam, weigerde hij medische
hulp, sloeg een stevige whis-
key naar binnen en zette
koers naar deeerste teeomop
depar-3 debal direct in deho-
le te deponeren.

NEWYORK—De uitslagenvan
de donderdagvoor dehoogste af-deling van het Amerikaanse
profbaseball, de Major League,
gespeelde wedstrijden zijn:
AmericanLeague:
New York Yankees - Cleveland
Indians 4-3, Toronto Blue Jays -Baltimore Orioles 5-2.

NationalLeague:
Pittsburgh Pirates - Montreal
Expos 6-4, Chicago Cubs - New
York Mets 4-1, SaintLouis Car-
dinals - Philadelphia Phillies 2-

Frank Zimmerman
vice-voorzitter
van Boksbond

WDLLEMSTAD— De Cura-
caose Boksbondheeft een uit-
breiding van het bestuur on-
dergaan.

Op de bestuursvergadering
van 30 mei was de heer Frank
Zimmerman als bestuurslid op
genomen. Op de volgende ver-
gadering van 21 juni heeft het
bestuur van de Curacaose
Boksbond defuncties onderling
als volgt verdeeld:

Voorzitter: CamilioRijnschot;
vice-voorzitter: Frank Zimmer-
man; secretaris: Exsell Rojer;
tweede secretaris: Lorenzo Tri-
nidad; penningmeester: Sylvio
Pieters; tweede penningmees-
ter: Erwin Wilsoe; commissaris:
Exto Emer.

MUENCHEN - OLEGPRO-TASSOV,despitsvanhetSovjet-
team, isnogdeenigespelerdieza-
terdag Marco van Basten van de
eerste plaats kan verdringen als
topschutter van het Europese
kampioenschap voetbal. Samen
metde nietmeer in actiekomende
Rudi Voller heeft hij tot nu toe
tweekeer gescoord.
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Symposium
duiksport
WILLEMSTAD — De

Stichting Caribbean Medical
Foundation organiseertop30 ju-
ni aanstaande in de aula van de
Universiteitvan de Nederlandse
Antillen een symposium over de
verschillende medische aspec-
ten van (de gevaren van) de
duiksport. De stichting heeftzes
sprekers, dr T.A.J. Kroon (lon-
garts), drs Th. Bierman (KNO-
arts), drs J. Mourik (neuroloog),
drsTh. van der Vaart (huisarts),
drsA.F.Rosina (longarts) en drs
Y.E. van Es (biologe) uitgeno-
digdom over ditthema eenkorte
lezing te houden. Discussielei-
der is drs H.N. Steward. Het
symposiumbegint om 20.00 uur
's avonds en detoegang isgratis.
Inlichtingen zijn verkrijgbaar
bij C. Hellburg, Thorax
Centrum,telefoon 85544(tussen
14.00en 17.00 uur).

Mishandeling
WILLEMSTAD —Aan de

Kaya Dodo Palm trof de gealar-
meerde politie de 35-jarige
vrouw E.H. liggend in de tuin 'van haar woning aan. De vrouw
klaagde over pijn in bovenlijf en
hoofd. Zij verklaarde dat haar
29- jarige vriend E.P. haar na
een woordenseling had mishan-
deld. De dader was ondertussen 'verdwenen en dexvrouw werd 'overgebracht naar het zieken- ihuis dat ze na behandeling kon
verlaten. De recherche stelt een
onderzoek in naar het gebeurde. '

HERSTRUCTURERING
Naast de 150 .miljoen begro-

tingssteun wordt een additio-
neelbedrag van twintig miljoen
gulden uit het ontwikke-
lingsfonds aan de Antillen be-
schikbaar gesteld in een reeks
van aflopende bedragen ver-
deeldover vier jaar."Nader over-
leg zal worden gevoerd over
eventuele medewerking van de
zijde van Nederlandaan de door-
voering van een herstructure-
ring van het bestuur van de Ne-
derlandse Antillen, gericht op
decentralisatie van taken, ver-
groting van de verantwoorde-
lijkheden van de eilandsbestu-
ren en verlichting van definan-
ciële drukop de landsbegroting",

aldus een aannangsel van het
memorandum hierover.

Volgenspremier Liberia is de-
ze erkenning van mede- ver-
antwoordelijkheid van Neder-
landvoor delastenvan dekleine-
re eilanden die op de begroting
van de Centrale regering druk-
ken, een overwinning.

"We hebben Nederland weten
te overtuigen van haar mede-
verantwoordelijkheid voor de
kleinere eilanden", aldus pre-
mier Liberia. De Antilliaanse
regering wijst al langer op het
feit, dat de begroting negatief
beïnvloed wordt door dekosten
van het verstrekken van
diensten aan dekleinere eilan-
den die zelfniet voldoende mid-
delen op brengen om dat te be-
kostigen. Door decentralisatie
van die diensten, komt diever-
antwoordelijkheid bij de eilan-
denzelf te liggen die daardoor
meer zelfstandigheid krijgen.
Een aspect waar met name Sint
Maarten al langvoor pleit.

ZELF HELPEN
"We zullenhetconcept- memo-

randum meenaar huisnemen en
daarbespreken en op korte ter-
mijn de Nederlandse regering
informeren over onsstandpunt',
aldus depremier gisteravond tij-
denseen persconferentie na af-
loop van de slotbespreking. "Wat
nu belangrijk is", zo verklaarde
ze later tegenover Antilliaanse
journalisten, "is dat we ons in de
Antillen realiseren, dat ook Ne-
derland bezuinigings- maatre-
gelen moet treffen en daarom
slechts een bepaalde ruimte
heeft om middelen beschikbaar
te stellenvoor de Antillen".

"Wemoeten daaromgezamen-
lijk de buikriem aantrekken en
onderzoeken wat voor mogelijk-
hedenerzijn omopkorte termijn
ons landvooruit tehelpen en uit
het dal te geraken. Ik denk, dat
we datkunnen alsweonsrealise-
ren dat niemand onszo goedkan
helpen als wijzelf. We hebben
Nederland constant gewezen op
de moeilijke economische situa-
tie en op het beleid datwijwillen

voeren, met name ten aanzien
van de economische ontwikke-
ling, om op eigen benen te kun-
nen staan', zo zei depremier.

"Het is niet zo, dat we denken
datwe zelf niets hoeven te doen
en voor elk probleem bij Neder-
landkunnen aankloppen. Het is
tijdgeworden, datwemeeropei-
genbenen gaan staan en deont-
wikkeling van ons land in eigen
handennemen".

Liberia- Peters was, ondanks
de uitslag van de besprekingen
en het feit, dat de Antilliaanse
regering geweigerd heeft om dit
bedrag zonder meer te accepte-
ren, toch tevreden over de be-
sprekingen. Met name omdat de
Antilliaanse delegatie Neder-
land heeft weten te overtuigen,
dat het eerste bedrag dat ge-
noemd werdvan 125miljoengul-
den absoluut onaanvaardbaar
was. De Amigoe berichtte giste-
ren al dat de Antilliaanse rege-
ring een dergelijk eindresultaat
eventueel zou afwijzen.

Nederland doet
...vervolg van pag3

ma. Dat zal verder uitgewerkt
worden tijdens de halfjaarlijkse
besprekingen van het beste-
dingsoverleg tussen Nederland
en de Nederlandse Antillen.

Om de eerste tranche begro-
tingssteun tekrijgen, moeten de
Antilliaanse regering en hetCu-
ragaose Bestuurscollege voor
eind 1988 aangeven met welke
maatregelen het tekort over de
periodevan 1988toten met 1992
zal worden terug gebracht tot
336 miljoen Antilliaanse gul-
den, waarmee een structureel
evenwicht opdebegrotingenvan
het land en heteilandgebied Cu-
racao wordt bereikt. Dit plan
dientvergezeld te gaan van een
tijdpad en per maatregelen van
eenraming van deopbrengsten.

Voordat elke volgende
tranche beschikbaar wordt ge-
steld, zal Nederland het sane-
rings- programma op de gereali-
seerde opbrengsten controleren.
Daarnaast is deontvangst van
een volgende betaling afhanke-
lijk van de feitelijke ontwikke-
ling van het begrotingstekort
met inbegripvan deoverheidsin-
komsten en dedaaruitvoorvloei-
ende financerings- behoefte en
de mate waarin voortgang is ge-
boekt met de implementatie van
de maatregelen ter verbetering
van de economische structuur.

OPOFFERINGEN
Ook minister Jan deKoning

toonde zich tevreden over het
overleg. Hij sprak zijn waarde-
ring uitvoor deAntilliaanse de-
legatie en zei dat dit de "max-
imale bijdrage" is die Nederland
kan geven alsbijdrage aan deop-
lossing van deproblemen.

"De Nederlandse regering
heeft nooit willen suggereren,
dat wij voor deoplossing zouden
zorgen.Het isnatuurlijktoch, en
datis hetbijzonderevandesitua-
tie, iets totaal anders danbespre-
kingen diewijnormalitervoeren
over debestedingvan de ontwik-
kelings- gelden. Daar liggen de
bedragen optafel en gaat hetom
deaanwending daarvan".

"Hier is gesproken in een to-
taal andere sfeer waarbij een
land, datsinds 1953autonoom is,
bestuurlijk en financieel, komt
vragen in een heel moeilijke si-
tuatie om ondersteuning vanuit
een van deanderelandenvan het
koninkrijk. Gegeven die moeilij-
ke situatie voor de Nederlandse
Antillen in de allereerste plaats.

maar voor de Nederlandse regf
ring tochook, ben ik over de uft
komst van de besprekingen ni«*
ontevreden", aldusDeKoning.

"We zullen het scenario, zoaü
dat nu op tafel ligt, moeten b*
studerenen nagaan waar weovt
programma kunnen aanpassen-
Datmoet kenbaar gemaakt wof"
denaan de bevolking en met d*
relevante organen in de sameü'
levingwordenbesproken", aldrf
de premier gisteravond. Zij wf
opzokort mogelijke termijn spij"
kers met koppen slaan. Nu het
gat slechts gedeeltelijk is opge*
vuld, zal de Antilliaanse regfr
ringkijken ofer accenten verse!*"
oven kunnen worden. "Ik den»
dat we met wat meer opofferiß'
gen van onze kant en deze l7v
miljoen gulden, we uit het dal
moeten kunnen komen. Als W*
datzelfmaar willen":

Spantenbier bijPaleis van Justitie
Minister Vos: slechte behuizing
leidde bijna tot staking rechters
ORANJESTAD — Bij hetgerechtsgebouw in Oranjes-

tad ginggistermiddag deAru-baanse vlag in top omdatArends Construction bij de

her- en verbouwing van het
oudegerechtsgebouw tot 'pa-
leis van Justitie' het hoogste
punt had bereikt. Minister
van Justitie,Watty Vos, sprak
zijn voldoening uit dat het
eindelijk zover is, dat in het
najaar derechterlijke macht,
het Openbaar Ministerie en
degrimeeenwaardige behui-
zing krijgen. In dit verband
haalde hij aan, datAruba bij-
na een"stakingvanrechters"
had gekend, omdat in het ou-
de gebouw onmogelijk nog
behoorlijk gewerkt kon
worden.

Bij overname van het ge-
rechtsgebouw in 1986verkeerde
dit in een deplorabele toestand.
Het was onmogelijk voor de Jus-
titie om in dit gebouw door te
gaan met werken. Minister Vos
benadrukte dat derechterlijke
macht,het Openbaar Ministerie
en degriffienueenbehoorlijk on-
derdak krijgen, vooral mede
vanwege devoorname plaats die
dit college inneemt en alle res-
pect dat men hiervoor heeft.

GEBREKEN
Zijn collega van Openbare

Werken, drsFrank Booi, vertel-

de dat in eerste instantie Nedei"
land voor de verbouwing een be*
drag van 1.6 miljoen florin be-
schikbaar stelde, waarna «e
openbare aanbesteding werd ge*
houden en Arends Construction
het werk kreeg voor 1.3 miljoen
florin.

Gedurende de verbouwing
kwamen n*,g verschillende
andere gebreken naar voren, oD"
der meer bleek dat het gehele
daker af moest omdat debalken
door houtworm waren aange-
tast. Hierdoor kwamen er nog
eens twee mille florin aan extra
kosten bij.

Pirate's Party van
Chaine des Rotisseurs
WILLEMSTAD- Zaterdag

25 juniorganiseert de gastrono-
mische organisatie Chaine deS
Rotisseurs, een grandioze 'Pira-
te's party' op het strandvan he»
Holiday Bèach Hotel. Het 'pira-
ten- feest'begintmorgenom acbj
uur 's avonds en zal opgeluisterd
worden door de muziekgroepen
Brotherhood of Man, Los Corsa-
rios, een steelband en als specia-
Ie gastenzullen twee Hongaarse
musici een uitvoering ver-
zorgen.

Het culinair- feest beloofdeeD
happening van de eerste orde 1*
worden enkaarten voor dit'pira'
ten feest', waarbij de'bezoekers
in 'aangepaste kleding' vef
wacht worden, zijna 100 gulden
verkrijgbaar bij de leden van &
Chaine desRotisseurs, de ETC
Gift aan deBoy Ecurieweg en bij
mevrouw Amacia in hetHoliday
Beach Hotel. Het entreebewijs
dekt alle maaltijden en con-
sumpties. Voor meer informatie
kan men bellen op telefoofl
625400.

VANDALISME
Zowel minister Booi als <ür®?'

teurKarel Arendsvan deArend*
Constructionhaalde aanhoeooK
bij debouw het vandalisme pal"
ten speelde. Deuren, toiletten cD
andere materialen werden ge'
stolen.Alles bij elkaar een scha/
de van bijna vijfentwintigduJ'
zend florin, waarvan de dadel"
tot op heden op het kerkhoi
liggen"

j t,ptNa de toespraken werd n»
glas geheven op het verder suc-
ces van debouw van Aruba'sP 8
leis van Justitie.

Amerikaans marineschip in haven

USN. Hetschip heeft een beman-
ning van ongeveer 1100 koppel
en is ongeveer 200 meter tané-
USS Mount Whitney zal op zon'
dagCuracao weerverlaten.

commando schip van de US Se-
condFleet en opereert voorname-
lijk in deAtlantische oceaan.

Aan boord bevindt zich dan
ook deCommander SecondFleet
Vice—Admiral C.R. Larson

WILLEMSTAD-Het Ameri-
kaanse marineschip USS Mount
Whitney is de haven van Wil-
lemstad binnengelopen voor een
informeel bezoek aan Curacao.
De USS Mount Whitney is het

Vanavond om 7.30 uur's avondstraditionele San Ju-
\ an viering in Club Union Boneriano aan de Maracaibo-

weg 19. Toegang gratis en tribune aanwezig.

| inn Zaterdag 25 juni Pirate's Partyvan deChainedesRotis- :
ns seurs. Aanvang 20.00 u. Plaats: Holiday Beach Hotel & :
X Casino. Met medewerking van o.a. Brotherhood of Man en ;

steelband. Kaarten a f.lOO,- verkrijgbaar bij leden van de ;
x Chaine des Rotisseurs en bij het Holiday Beach Hotel. ;1 j
v Donderdag 30 juniwordt ereen symposium gehouden »
v over de medische aspecten van de duiksport. Voor i
s; meer inlichtingen bel MwC. Hellburg, telefoon 85544 (tus- v

senl4.ooenl7.oou). J.
\ j

n; Op vrijdag 24 juni,zaterdag 25 junien zondag 26 juni |
s; wordt in Centro Pro Arte decomedie- musical 'Rekom- !

pensa' (de beloning) opgevoerd. De aanvangstijd op !
vrijdag is 20.00 u en voor zaterdag en zondag is dat |

n 16.00 u. De voorstelling is zeer geschikt voor de jeugd. >
\ kaartjes zijn voor f. 6,- verkrijgbaar bij alleboekhandels en !

bijCPA. J
\ ">V N
\ \

\ Op zondag 26 juniorganiseert Forsa Mayor een infor- ï
matieve middag in hetPrincess Beach Hotel & Casino- s
.De informatiebetreft derol van de ouders in deopvoeding si
van hunkinderen. De dagbegintom 8.30u'smorgensen de

$ kosten bedragen f.15,-per persoon (maaltijd inbegrepen), s
\ <;
v s;

Zaterdag 25 junihoudtBoutique Chiceen Open House.
Vanaf8 uur'smorgenstot half7'savondskan menter gele- N:
genheid van het vierde lustrum van de boutique de zaak in v

» het Winkelcentrum Brievengat bezoeken. N;

COSTARICA tó^^
:?":?":§' Costa Rica is het land van de eeuwige lente. Maar ook fr. *$$$.
"SI? een larld met een ongelooflijke bloemenpra^nten plan- » %:?:
É;: tengroei. Vóór de liefhebbers van flora en far ia is het r*%''' "* ■■"■"Sij daarom een ideaal land om met vakantie te gaan. i^^K*^C»W # '' ?"■

Bij de prijs inbegrepen tour A: HMBH'jnfC ■jJffi^Sëntlll'Ê'-i
xjii ~~ Accommodatie voor 7 nachten,

-Toeristenbelasting. Wat kunnen wij nog meer bieden:^^ïiJ2^fs- Transfer luchthaven - hotel v.v. Keuze ui! 11 hotels.— Porterkosten op de luchthaven. f^ * Tour B-1. mkl. excursie Poas-vulkaan en een ijfc;ï:::
"'.::;::. — Stadstour in San José. m jungle-tram excursie. jijiïi

* * Tour B-2, mkl. excursie naar Sarchi en een jungle- V&
■ * Tour C..inki excursie naar Sarchi naar Irazu-vuikaan. ■- '"1-^ ~. u | |-i:': ■'■'" "■ en de orachtige Orosi-vallei en een junale-train cxc. Myfi'.

xlïïcßiwliJl-xW^ X. ' Wildwa,ervaren MÏM-. ifr. :. ■ - lt: " Daagse excursie door de lunqle om de Jr ■I_IK jj^tfffjlT v te bezichugan. .^^"" ■"'■''■Kijk V:;^*i^!iPi\^ii^V>.X\-X\vXX-:\-x v>x-:X^V\\X;X;XX" xx-x-x-x-x^i^^
MaduroPlaia 76700 Colon 626300/01 BONAIRE iV"^^^Punda: 613853/54 Isla 72576.77 Kralendijk 8652/53 x .... ,- . ) -11...} '." '

VAIJDAG 24 JUNI 1988AMIGOE

j&IP^ Overal aan zitten!
10

I Stroomonderbreking
Veel werkzaamheden kunnen wij voor U uitvoe-

* ren zonder Ute storen, doch ditmaal moeten wij
de stroomvoorziening onderbreken op:

:* Donderdag 28juni 1988
vanaf 09.00 t/m 12.00 uur; * Gedeelte Commanchestraat (vanaf Gosiewegtot

; t.h.v. perceel nr 106), gedeelte Senakaweg, ge-
; deelteAnimaraweg, Puebloweg, gedeelteAndres

Belloweg (tussen Bethencourtstraat en Willem
Hoyerstraat) Matakoweg, Jirajiraweg, John de
Poolstraat, Willem Kroonstraat en gedeelteRancho (omgeving achter Wonderful Bar).

sgïKODELA^
m

Stroomonderbreking
Veel werkzaamheden kunnen wij voor U uitvoe-
ren zonder U te storen, doch ditmaal moeten wij
de stroomvoorziening onderbreken op:- * zondag 26 juni 1988

vanaf 09.00 t/m 14.00uur
* gedeelte Schottegatweg Oost (tussen Groot Kwartierweg en

Scalaweg), Kaya Flamboyabnt (zuidelijk gedeelte).

igïKODELA^
*

Bekendmaking
Tengevolge van een verlaging van de prijs van de
brandstof MARINE GASOIL met ’. 30,90per 1000li-
ter, is de brandstoftoeslag per 23 juni 1988 met
0,3769 cent per kWh verlaagd.

De brandstoftoeslag bedraagt aldus per 23 juni 1988
43349cent perkWh, instede van 4,7118cent per kWh.

S@SKODEI_As=

Eilandgebied Curasao
j HetBestuurscollegevan hetEilandgebiedCuracao zoektvoor deafdeling
j Civiele Techniekvan de Dienstvan Openbare Werken

MEDEWERKERS
voor de Onderafdeling CivieleGezondheidstechniek (C.T.G.):

A) Hoofd (m/v)van deOnderafdeling C.T.G.:
Hoofd informatie en -eisen:— Geeft leiding aan deonderafdeling, draagtzorg voor een doelmatige
planning en uitvoering van deafdelingstakeh, binnen de gestelde
budgetten: Geeft inhoudelijk richting aan onderzoek, research,
projektvoorbereiding-en uitvoering, verzorgtbeleidsadviezen.— Gevraagd wordt: Opleiding en ruime ervaring in de werktuigbouw-
kunde- of civiele (gezondheids-)techniek op academisch niveau.
Kennis van biologische- en chemische zuiverings- en proces-
technieken. Leidinggevende ervaring en aantoonbare organisato-
rische capaciteiten. Goede uitdrukkingsvaardigheid.

B) Chef (m/v) van de sectieResearch, Projectontwikkeling en Di-
rectievoering (C.T.G.R.).
Functie informatie en- eisen:— Geeft leidingaan de sectiem.b.t. onderzoek- en projectontwikkeling,
beleids- en projectstudies, alsmede (begeleiden van) besteks-
klaarmaken en uitvoeren van de werken, binnen de gestelde bud-
getten.— Gevraagdwordt:minimaalH.B.O.-niveauCivieleTechniek,metspe-
cialisatie of ervaring in de gezondheid-techniek strekt tot aanbeve-
ling. Ruime ervaring vereist; goede mondelinge en schriftelijke
uitdrukkingsvaardigheid.Be-eidheid tot werken in teamverband en
algemene inzetbaarheid ook buiten de specififieke taken van de
sectie.

C. Projectleider(m/v) voor de sectieC.T.G.R.:
Functie informatie en- eisen:

— Bereidt projecten voor inzake nieuwe- en reconstmctiewerken van
met name: rioolwaterzuiveringsinstallaties, transport-leidingen en
gemalen en rioleringsstelsels.

! — Adviseert t.a.v. civieltechnische aspecten.
Gevraagd wordt: Voltooide H.8.0.-opleiding Civiele Techniek, met
specialisatie gezondheidstechnieken/of milieukunde.Algemene in-
zetbaarheid.

; D. Chef (m/v) van het Laboratorium Milieutechniek/hoofdanalist
Functie informatie en- eisen— Heeftdeleidingoverhetlaboratorium.begeleidtenverrichtanalyses.
Het laboratoriumverricht decontrole op aangebodenafvalwater, slib
en gezuiverd effluent, alsmede de bedrijfscontrole voor de
zuiveringsinstallaties. Voorts onderzoeken voor Universiteit van de
Nederlandse Antillen, Milieudienst en derden.
Gevraagd wordt: H.8.0 -niveau; analystisct.-che.nische richting,
metruime laboratorium-ervaringen gedegenkennisvanwater-lucht-
en afvalwateronderzoek. Moet leidinggevendecapaciteitenbezitten
en kennis kunnenoverdragen. Kennisvan moderneanalysetechnie-
ken en geautomatiseerde gegevensverwerking strekt tot aanbeve-
ling.

Alemene informatie:— De onderafdeling Gezondheidstechniek heeft als doelstelling het
transporteren enbehandelenvan afvalwateren hetafvoeren of leve-
ren van het effluent. Hetwerkpakket bestaat uit het exploiteren van
een Laboratorium Milieutechniek alsmede het exploiterenen behe-
ren oi aanleggen, onderhouden en aanpassen van vierrioolwater-
zuiveringsinrichtingen, afval- en effluent watertransportleidingen,
gemalen en rioleringen. De onderafdeling bestaat uitca. 15 mede-
werkers.

ARBEIDSVOORWAARDEN EN DIENSTVERBAND
Een psychologisch en medisch onderzoek zal deel uitmaken van de se-
lectie-procedure.
Salaris en rang: nader overeen te komen afhankelijk van opleidingen
ervaring.
Dienstverband: tijdelijke dienst of arbeidscontract. Na gebleken ge-
schiktheidkan benoeming in vaste dienstvolgen.

Sollicitaties metvolledige inlichtingeno.m. betreffende leeftijd, burgerlijke
staat,opleidingen ervaring, huidigepositie, alsmede opgave van referen-
ties, vergezeldvan een recente pasfoto, binnen drieweken terichten aan
het hoofdvan deDienstvan Openbare Werken, Postbus 227, Parera, Cu-
ragao



KEMPHANEN
Debetrokkenkemphanen vlo-

&en elkaar deze week openlijk
«aardekeel. Watheyverklaarde»oor deradio: „Joe iserop uitmij
£vernietigen". Hij noemde de

bovendien „incom-petent" enbeschuldigde henvan
"Dais- management van 's ei-

lands financiën, de water- en
electriciteits- distributie, de ge-
zondheidszorg, het onderwijs en
de haven.

„Er is geen lange termijn-
planning en er wordt op ad-hoe
basis geregeerd",aldus een kwa-
de Wathey. Hij verklaarde ver-
derdathet „hoog tijd is"voor een
„evaluatie" van deRichardsons.
Inhet doorWatheygehanteerde
jargonbetekent ditdathet tijd is
voor de Richardsons om op te
stappen.

Joe Richardson, de nummer
twee binnen deDP-St Maarten,
schootvia depers met scherp te-
rug. Hij laadde alle schuld voor
de chaos in het Sint Maartense
bestuur opde schouders vanWa-
they, dievolgens hem buiten het
bestuurs- college om allerlei za-
ken regelt zonder te overleggen
met de gedeputeerden. „Hetpro-
bleem is dat departij nauwelijks
bijeenkomt. Sinds vorig jaarjuli
is er slechts eenmaal vergaderd
door departij. We besturen Sint
Maartenzonder datereen duide-
lijk plan is van departij", aldus
Richardson.

WAARSCHUWEN
Volgens JoeRichardson is het

juistWathey dieerop uitis hem,
Joe, te vernietigen. „Wathey
heeftaltijd afgerekendmetmen-
sen diehem indewegstonden, ik
verwachtook dathijzalproberen
mij afte zetten als gedeputeer-
de", aldus Joe Richardson.

„Maar ik wil dantoch de andere
leden van de partij waarschu-
wen:vandaagben ik het,morgen
is een ander het slachtoffer". De
wraakactie van Wathey zou ziin

ingegeven door de stijgende po-
pulariteit van deRichardsons en
frustraties bijWathey, omdathü
vorig jaar werd gedwarsboomd
in zijn plannen een vertrouwe-
ling benoemd te krijgen als ge-
zaghebber.

Wathey, aldus Joe, zou daar-

om wraak hebben gezworen te-gen diegenen die volgens hemobstructie hebben gepleegd. „
Hij zei toen: eerst Leo Chance(toenmalige minister van Justi-tie: red.), dan Don Martina (ex-
-premier,red.) en dan JoeenRe-né , aldus Joe Richardson.

In landhuis Morgenster

Mis voor Willy Franco
WILLEMSTAD— Moreen

houdt Movementu Antia No-
bo (MAN) om 20.00 uur in
landhuis Morgenster een
plechtige mis ter gelegenheid
van hetfeit, datéén jaargele-
den ing. Willy Franco, mede-
oprichter van de MAN, is
overleden.

De dood van Willy Franco is

"een hardeslaggeweestvoor deze
politieke partij. Hij was een
groot strijder voor deverwezen-
lijkingvan dedoelstellingen van
MAN, dierust bracht in woelige
tijden. In de tijd dat hij gedepu-
teerde was, heeft hij een aantal
belangrijke feiten tot stand ge-
bracht. Zo heeft Curacao haar
volkslied en devlag aan hem tedanken. Verderheefthij eenniet
onaanzienlijke bijdrage gele-
verd aan de introductie van de
moedertaal papiamentu in hetonderwijs. Daarnaast heeft hij
zich ingespannen voor de
totstandkoming van de scholen
SkeninaFoprafe,een schoolvoor
individueel huishoudelijk on-
derwijs, en P.8.0., een school

voor professionele technische
vorming.

WillyFranco waser altijdvan
overtuigd dathetvolkrecht had
op informatie. Toen hrj gedepu-
teerde van onderwijs was, heeft
hij met dat doel voor ogen een
speciale afdeling voor het geven
van informatie, 'Informativo di
Sedukal' genaamd, by de toen-
malige School AdviesDienst, nu
Sedukal geheten, opgericht.
Daarnaast heeft Franco van Se-
dukal een professioneel insti-
tuut gemaakt, dat in onderwijs-
kundige zaken leiding en advies
geeft.

Samenwerking SOD en Verkeerspolitie
Bende van vier mannen
twee vrouwen opgerold

WILLEMSTAD — Een sa-
menwerking tussen de ver-
keerspolitie en een team van?* Speciale Operatie Dienst
j~OD)van de politie, heeft er
Ye geleid dat een bende be-lande uit zes personen die
*>ch schuldig maakte aanovervallen, joyridingen he-
}|ag. in deloop van gisteren
*onworden aangehouden.
, volgenswoordvoerder van

politie,H.Davelaar,was de
?c«e van de SOD en de ver-
keerspolitie één van grote
p«isse. De bende isinmiddelsJïïgesloten en er wordt eenQiepgaand onderzoek inge-
teld, De verdachten worden
J^dacht van verschillendef°°f- overvallen en het stelen
JJö auto's. Voor minstens
hwee overvallen heeft depoli-ce inmiddelskeiharde bew^j-

"*verzameld.
jj politie kwam de daders op
pet spoor door de overval op een
J^Jugese winkelierster eergis-
pavbnd ter hoogte van StRosa
*ar drongen twee mannen de

en £ tegen sluitingstijd binnen
j*Jdwongen de vrouw onder be-
rgingvaneenopeen vuurwa-
"J gelijkendvoorwerp om haar
«uto- sleutels af te geven. Zij

maakten zichvervolgens met de
wagen van devrouw uit devoe-
ten. In dewagen bevonden zich
enkele persoonlijke bescheiden
en een behoorlijk aantal ju-
welen.

Tijdens een speuractie van de
politie, werd de wagen van het
slachtofferna enkeleuren terug
gevonden ter hoogte van Kaya
Nubia (SeraFortuna).

De feiten wezen allen in de
richting van bepaalde figuren
die de SOD reeds op het oog had
in verband met eerdergepleegde
overvallen. Onder andere een
overvalop een57-jarigedame, te
Zeelandia, waarbij eveneens een
auto en een klein geldsbedrag
werden buitgemaakt.

De politie besloot om de ver-
dachten geen speelruimte meer
te gevenen ging opprofessionele
wijze over tot de vermoedelijk
'gewapende' personen en hun
handlangers. Bij een snack- bar
terhoogte van Garipituweg wer-
den de mannen C.M. (29), E.H.
(29) en S.C. (33) aangehouden.
OpM. werdeen zeer echt lijkend
speelgoed- pistool aangetroffen
en de mannen bleken ook een
hoeveelheid 'base'bijzich te heb-
ben.Eenklein bedragaan geldin

de 'gehuurde' auto en een groter
bedraginhetbezitvanC. werden
samen met arrestanten overge-
bracht naar het bureau.

Op hetzelfde tijdstip deed de
politie ook een inval in een wo-
ning in de wijk StenenKoraal.
Daar werden de vrouwen P.J.
van 28 jaar en R.R. van 23 jaar
aangehoudenopverdenkingvan
heling. Ook zij werden met "be-
wijsmateriaal' overgebracht
naar hetpolitie- bureau. Depoli-
tie was inmiddels ook overge-
gaan tot de arrestatie van de 32-
-jarigeE.A.

A. is net als de anderemanne-
lijke verdachten aleerdermet de
politie in aanraking geweest
voorverschillende criminele- de-
licten. Hij wordtgezienals deor-
ganisator van de 'bende. Vol-
fens woordvoerder Davelaar is

et echter niet juistom van een
bende te spreken omdat er nog
geen verklaringen en bewijzen
daarvoor zijn.

"Voorlopig heeft de SOD een
aantal figuren van de straat ge-
haald diedelaatstetijd flink wat
kwaad hebben aangericht in de
gemeenschap", aldus defunctio-
naris. Het onderzoek in de zaak
van dezes verdachten zal in de
komende dagen de volledeige
aandacht hebben van de politie.
Erwerd niet bekend gemaaktof
er nog meer aanhoudingen zul-
lenvolgen in deze zaak.Diaz in briefaan gezaghebber

Eilandsraad beantwoordt
vragen oppositie niet. WILLEMSTAD- Fractie-
j?*öerAgustin M. Diaz van de

Partij (DP) is
**» oordeel dat de voorzitter

deEilandsraad geen res-
£ciheeft voor deyolks- ver-

Vorige
|?aandhebben drie ledenvanHtJj Bcnriftelijk vragen ge-

aan het Bestuurscofle-
**' waarop tot op heden nog
Kjen antwoord is gekregen,
j^fcisvan oordeel dat dit te-
§!* oet orde- reglement van
ha is en laakt de
t^delwijze van de voorzit-
<jl Dit schrijft de fractielei-
Hehkieenk"ef aan de&eza&'

fJ^P 18 mei van dit jaarheeftjgctielidvan deDP, Romulo M.
het d 'een briefgestuurd naar

* Bestuurscollege waarin hij
v agen stelt over verklaringen
£* gedeputeerde Tolinchi Pie-
2al j ens de gedeputeerde
(j? 1 de overheid niemand in

van het eilandgebied ont-
t

a&n. Gedeputeerde Faroe Me-
jjY verklaart daarentegen dat
J'een zogenaamd solidari-
ink n(^ *al introduceren,wat

dat maandelijks 13pro-
j. n* van het inkomen van over-bids- personeel zal worden in-genomen. Bovendien zal het
noodzakelijk zijn om personeel11 dienstvan het eilandgebiedte

ontslaan. Ineen briefvan 19mei
stelt exfractielid Abel A. Arrin-
del vragen aan het Bestuurscol-
legeover verklaringenvan gede-
puteerde Pietersz naar aanlei-
ding van bepaalde uitspraken
van een inwoner over diens af-
keer van dehuidigeregering.

In een briefvan 20 mei stelt
fractieleider Diaz vragen in de
Eilandsraad over hetfeit dat hij
bij de huidige regering inconse-
quentie, inconsistentie en een
grote desoriëntatiegesignaleerd
heeft. De gedeputeerde van Fi-
nanciën heeft namelijk ver-
klaard dathetaantal auto's met
30 procent is toegenomen sedert
detijd datDiaz inderegering zat.
De fractieleider vraagt zich afof
hetaantal auto'svolgendjaar op-
nieuwzal toenemen.

De DP heeft op deze drie brie-
ven geen antwoord gekregen,
terwijl artikel 15 sub 3 van het
ordereglement van de Ei-
landsraad voorschrijft datbin-
nen vier weken vragen en
antwoorden in handen van de
volksvertegenwoordiging moet
zijn. Bovendien hebben leden
van deze regering bij verschil-
lende gelegenheden benadrukt
datzij devragenvan ledenvan de
Eilandsraad binnen de vastges-
telde termijn zullen beantwoor-
den.Tot nutoe laten deantwoor-
denopzich wachten, aldusDiaz.

VoorBlindeninstituut
Openbare verkoop
Olieverfschilderij

WILLEMSTAD — Onlangs
vond ophet dakterras van de
Waterfortbogen deopenbare
verkoop plaats van het olie-
verf- schilderij 'Creature
World', datonder leiding van
de schilder Luigi Pinedo ver-
vaardigd is door ongeveer
honderd Curacaose jongens
en meisjes. De opbrengst van
de verkoop is bestemd voor
de aanschaf van een Delta-
leesapparaat ten behoeve
van hetBlinden- instituut op
Curacao.

Geblekenis datKorpodeko het
hoogste bod, 750 gulden, heeft
gedaan. Notaris Mike Alex-
ander, die de verkoop leidde,
overhandigde na afloop boven-
genoemd schilderstukaan dedi-
recteur van Korpodeko, Clarck
Gomes Casseres. De directeur
heeft te kennen gegeven het
schilderstuk eventueel ter be-
schikking te stellen van een in-
stituut voor kinderen ter inspi-
ratie van andere kinderen. So-
ciedadNacional diCiegunanals-
mede Comoser hebben het voor-
nemen geuit om meer activitei-
tenteorganiserenom aan de no-
dige fondsen te komen voor de
aanschaf van het Delta- leesap-
paraat.

Grupo Ziozjoli zorgde met een
'live-show voor een zeer geani-
meerde stemming. De tiener-
band Future bracht pittige
dansmuziek ten gehore.

Sterrit
WILLEMSTAD — Op zondag

26 juni organiseert Komishon
Promove Balor Positivo in sa-
menwerkingmet ACC een ster-
rit. Op deze wijze probeert de
commissie fondsen te creëren
voorhaar actie 'trefwoordvan de
week.

De sterrit is heel eenvoudig
vanopzeten deelnemerskunnen
zich vanavond tussen zeven en
tien uur opgeven bij De Pul te
Zuikertuintje. De inschrijfkos-
ten bedragen 15 guldenper per-
soon.

Chance werd inderdaad vorig
jaardoorWathey departij uitge-
werkt omdat hij „de Sint Maar-
tense belangen" niet goed zou
hebben behartigd.

Bovendien trok Wathey zijn
steun aan het kabinet-Martina
terug, waardoor hetkabinet ver-
dermoestregeren meteen mini-
male meerderheid. Vorige
maand viel hetkabinet- Martina
en gafWathey zijn steun aan de
regering Liberia-Peters.

Ernstige vete inpartij -top rond Claude Wathey

DP St. Maarten dreigt te scheuren
PHILIPSBURG -BinnenQe top van deDemocratischePartij van Sint Maarten(DP-

Jj* Maarten) zijn grote span-
ningen gerezen en een split-
sing van de partij, die nu
wordtgeleiddoorClaudeWa-
"ey, ligtin hetverschiet Dat«an worden opgemaakt uit
£Qkele ongekend harde ver-
Jjwringen dievooraan- staan-
de leden van de partij dezer
"lagenhebben afgelegd.

De facade van eenheid bin-nen de partij is gebroken", zowerd door verschillende media
°Pheteiland gezegd en geschre-
Ven. In politieke kringen op Cv-

worden deverwikkelingenmetaandacht gevolgd, want eensplitsingbinnen deDP-St Maar-«nkan mogelijk gevolgen heb-
°envoor het voort- bestaan van?e regering van mevrouw Li-
nena-Peters.

Een al enige tijd sluimerendconflict tussen partij -leider en
sterke man Claude Watheyenerzijds en Joe en René Ri-
cnardson (geen broers; red.), de
wee enige politiekebestuurders
gedeputeerden) van het eiland,
anderzijds kwam deze week tot
j*nclimax. JoeRichardson werd
"<jt nu toe algemeen beschouwda's de belang- rijkste opvolgerv*n Claude Wathey.

RING-GEVECHT
Het ring-gevecht op Sint

Maarten wordt door iedereen
met grote aandacht gevolgd. Op
Sint Maartenis een groeiendge-
voel van ontevreden- heid aan
het ontstaan over de chaos bin-
nen de DP-St Maarten en de
stuurloos- heid van het eiland.
De DP-StMaarten is momenteel
met zevenvan denegenzetels de
grootstepartij in de eilandsraad
van Sint Maarten.

De ontevreden- heidkwam het
duidelijkst naar voren toen Wa-
they begin dit jaaropeigen hou-
tje aankondigde dat Sint Maar-
tenbinnen eenjaar onaf- hanke-
lijk moest worden. ledereen was
met stomheid geslagen, niet in
hetminstzijn eigen partij- geno-
ten, metwiehij voorafgeenover-
leg had gepleegd.

JoeRichardson bracht de nodi-
ge nuanceringen aan in de plan-
nen van Wathey, maar de hele
kwestie is in de lucht blijven
hangen, omdat Wathey het nog
steeds niet formeel aan de orde
heeft gesteld. Bedrijfsleven,
handel envakbonden warenwei-
nig ingenomen met de uitspra-
ken van Wathey en het vertrou-
wen in de nestor van de Sint
Maartense politiekkreeg een ge-
voelige deuk.

GEVOLGEN
OpCuracaoworden de ontwik-

kelingen eveneens nauwlettend
gevolgd. Veranderingen op Sint
Maarten zijn altijd onvoorspel-
baar en de gevolgen, bijvoor-
beeld voor de nieuweregering
van Maria Liberia-Peters, eve-
neens. Het eigen- zinnig gedrag
van Wathey heeft bovendien al
menigkabinet dekop gekost.

De kracht- meting is juist
daarom zo interessant, omdat
Watheyvoor het eerst sinds lan-
ge tijd personen tegenover zich
heeft dieeen groeiendepopulari-
teit genieten. OfdeRichardsons
voldoende inzicht en ervaring
hebben om Wathey, die de poli-
tiek op het eiland sinds 1951 on-
afgebroken beheerst, te
weerstaan zal moeten blijken.
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I Lokaal handgemaakt!!I Uw adres voor produkten
I van 87 lokale mensen

I KAS Dl ARTE
KÓRSOU

Breedestraat 126
Otrabanda

Tel.: 624516
Openingstijden:

ma. t/m vrij.
van 8.30-12.30/14.00-18.00
Zaterdagnon stop tot 18.00Tot spoedig

=-McDonattö* ■

MJfJê DDV MMÉCA # " m WÊÊÊÊÊ/T'HMHrY mtzAL *,%ZjttfW{

* Hamburger 1.
M M

Wmm J* Reg. French Fries f /-4.80 }
"■ ' ' »

* Reg. Coke J
Happy Meal

* Cheeseburger l’4 95
* Reg. French Fries | ~
* Reg. Coke J OSVSI

Happy Meal fllW
* 6 pes. Nuggets 1 , fiso UflUUI* Reg. French Fries f i' 6,50 *^^"»
* Reg. Coke J Curacao en Aruba.

■j MARIE PAMPOEH || DE BUT.TEBKADE I^^ol-011 || CASH & CABiTC L

SPECIALS
MJL. $ ft A / - ’ fitif\T\ AétkÊPÊ. .".-."."...".■.■.■.■-■.■.■.".■.■.v.-.x-y.: .;.:.: s

Chicken Legs 5 lbs. 4.99
Geitenvlees 1/2 kilo 2.45
Curacaose Biefstuk % kilo 4.98
Libby's Sliced Beets 8 oz. 0.72
Delmonte Ketchup fles van 14 oz. 0.74
Manai Groen 454 gr. 1.99
Flit PifPaf 300 gr. 3.75
Fanny Tuna Vis 7 oz. 0.72
Oranje JuiceDonald Duck 46 oz. 2.87
Sweet Heart, Lime vloeibaar 32 oz. 3,13
Conimex Ketjap Manis 250 ml. 2.42
Conimex Ketjap Manis 125 ml. 1.60
Venezolaanse sinaasappels

10stuks voor 1.75

Speciaal voor de Vakantie
a la parilla in plastic emmer

klaar voor deb.b.q.
Drumsticks a la Parilla 6.50
Biefstuk a la Parilla 15.50
Loinribs a la Parilla 9.1 0

GoudseKaas p. kilo/stuk 4.98
Loinribs doosvan 10kilo 37.50
Flanksteaks fam. pakket p. kilo 7.50

Hollandse aardappelen, zak van 20kilo,
max. 2 perklant 9.75

VREUGDEMl5

CASH/J' CARRY
Veer de snack-bars:
Hamburgers, in doos van 40 stuks
Saté's, in doos van 40 stuks
Kroketten, in doos van 30 stuks
Biefstuk, in doos van TAkilo
Karbonaden metbeen, in doosvan5kilo

E RECOMPENSA
Direktamente for di Aruba xUn komedia speshalmente pa mucha X

SB»! -1'

i Presenté pa grupo komedia
KIBRAHACHA

Skibi' i dirigj pa:
CARMEN HERERRA

Funshonnan: D abièrnè 24yüni pa Bor anochi
D asabra 25 yüni pa 4or atardiD adumingu 26 yuni pa 4or atardi

Karchinan ta optenibel na tur libreria, Mi Toko i
Centro Pro Arte



TELAVIV-HetArabischeparle-
nents- lid Amal Nasser van het
-echtseLikud- blok in Israelwil een
wets-voc "stel indienendathetmoge-
ijk maakide handenaftezettenvan
!tei;t:i.- en brandbommen- gooiende

Palestijnen inbezetgebied.De situa-
tie daar is "ondraaglijk". In heel Is-
rael viel donderdagde stroom uitzo-
datradiostations zwegen en er ver-
keers- opstoppingen ontstonden.
Hier en daar duurde de storing 1,5
uur.

Geoffrey's Gym
eerste lustrum

WILLEMSTAD -Zaterdag
25 juniherdenktGeoffrey Goede
dat hetalweervijfjaar geledenis
dat zijn fitness- centra 'Ge-
offrey's Gym' in gebruik werden
genomen. Na deopeningvanhet
eerste lokaal aan deSeroe Lora-
wag in '82 volgde in '84 en '85 de
in gebruiknemingvan de 'studi-
os' op Mahaai en St Maria. Na
een re- organisatie besloot Ge-
offry het centrum op Mahaai en
dieaan de SeroeLoraweg samen
te voegen. Inmiddels bieden de
accomodatiesopSt Mariaenaan
de Seroe Loraweg de nieuwste
methodesenprogramma's op het
gebied vanfitness aan.

Geoffrey's Gymis eenbekende
naam op Curacao en velen heb-
ben al gebruik gemaakt van de
moderne faciliteiten die Ge-
offrey in zijn verschillende fit-
ness- centra heeft staan. Nog
steeds melden zich dagelijks
enthousiaste mensen aan die
zich door gebrekaanruimte, goe-
debegeleidingof—ivoor reden
dan ook in één van deGyms van
Geoffry willen fit- houden. De
lessen en cursussen die in de
sportcentra worden gegeven va-
neëren van aerobic tot body-
building.

Tergelegenheidvan heteerste
lustrum van Geoffrey's Gyms
steltde directie demensen die in
het verleden lidzijn geweest van
een van de drie studio's in de ge-
legenheid omkosteloos weer ge-
bruik te maken van de accomo-
daties. Deze offerte geldt tot 31
julivan dit jaar. Daarnaast zal
Geoffrey's Gym een speciaalpro-
jectvoor de juegd uit de minder
bedeelde klasse organiseren tij-
dens devakantie- periode.

Geslaagden APK
WILLEMSTAD — Aan de

Akademia Pedagogiko Kór-
sou is onlangs hetexamenter
verkrijging van de akte van
bekwaamheid als kleuter-
leidster B (hoofdkleuter-
leidster) en het theorie- ex-
amenvan de nieuwe vierjari-
ge onderwijzers- opleiding
afgenomen.

Bij het kleuterleidster B- ex-
amen waren 21 kandidaten.
Hiervanzijn 18 geslaagd en 3 af-
gewezen. Voor net theorie- ex-
amen van de nieuwe vierjarige
onderwijzers- opleiding waren
24 kandidaten. Hiervan hebben
twee zich teruggetrokken. Van
deoverige 22kandidaten zijn er
20 geslaagd en 2 afgewezen,
waarvan 1 met recht op herex-
amen. Deze geslaagdenzullen op
10 augustus het veld ingaan als
aspirant- leerkrachten en zullen
na goed verloop van hun prak-
tijkjaar de akte van bekwaam-
heid als volledig bevoegd onder
wijzerontvangen.

LIMA —Bjj een anti- sub-
versieve operatie van de Pe-
ruaanse politie en
strijdkrachten zijn zon der-
tienhonderd mensen opge-
pakt op verschillende plaat-
sen in dehoofdstadLima.

De operatie kreeg als naam
Puma 1meeennam intotaalvier
uur in beslag: van negen uur 's
avonds totdrieuur indemorgen.
De aangehoudenen waren voor-namelijk mensen die geen iden-
titeits- papieren konden pro-
duceren. Men was bij de actie op
zoek naar mensen met banden
met de guerrilla- bewegingen.

Vroegere guerrilla nupolitieke groepering
Tijdschrift van Tupamaros
neemt radiostation over

MONTEVIDEO — Het tijd-
schrijft Mate Amargo waarin
demeningenvan deTupama-
ros als voormalige guerrilla-
strijders worden weerspie-
geld heeft decontrole over de
programmering van Radio
Panamericana overgeno-
men. Dit radiostation is in
Montevideo gevestigd.

De hoofdredacteur van het
blad Mate Amargo, Edmundo
Canalda,en nuook directeurvan
Radio Panamericana, verduide-
lijkte deze transactie als een po-
ging omvan dit station een com-
municatie- middel te maken
waarin het pluralisme niet be-
perkt blijft tot woorden. De Tu-
pamarosvoerden indertijdstrijd
tegen het militaire bestuur over
Uruguayin de jaren1963 tot 72.
Hun naam werd internationaal
bekend en hun strijd richtte de
aandacht opLatijns Amerika in
zijn algemeenheid waar toen op
verschillende plaatsen naar de
wapenswerd gegrepen omnood-
zakelijk geachte veranderingen
doorgevoerd tekrijgen.

METAMORFOSE
Tegenwoordig vormen de Tu-

pamaros een onafhankelijke

linksepolitieke kracht. Deze me-
tamorfose gebeurde nadat hun
belangrijkste leiders amnestie
hadden gekregen inmaart 1985.
Zij mikken onder meer op
landbouw- coöperaties in het
binnenland. Hun overname van
het radiostation werd positief
begroet in Montevideo.

Verona houdt
’field-day’
WILLEMSTAD —Aanstaan-

de zondag 26 juni zal de vereni-
ging voor Experimenteel Radio
Onderzoek (VERONA), een zo-
genaamde 'field- day' organise-
ren. Deze velddag wordt gehou-
den in hetkader van de viering
van hetveertigjarigbestaan van
de VERONA. Tergelijkertijd
dient de velddag ter evaluatie
van hetnood-programma van de
vereniging.

Dit jaarrichten ledenvan deze
vereniging voor amateur- zen-
ders drie stations op. Station
Alpha (Barbara Beach), StationX- ray (Winkelcentrum Prome-
nade) en Station Oscar (Seaqua-
rium).

WASHINGTON — De VS wille»
een deskundige aanstellen voor ne
onderhoudenvan contacten met ne
Afghaanse verzet. Men is nog mei
van plan een ambassadeur te be»00"
men bij de voorlopigeregering. Mos-
kouheeft meteenkritiekgeleverdop
het aanstellen door de VS van zon
contact- man.

*****LIMUIDEN — Het gifschip Annf
Broere op 100km buiten de Neder-
landsekustzal in tweeën worden g«
zaagd en gelicht. Men voorzag pr
blemen bij een nieuwe poging n
schipin zijn geheel te lichten. JU? »

ding bevat een levensgevaarlijk
chemische stof.

*****

Boneco-cao
WILLEMSTAD-Vana-

vond om 19.30 vindt in het
kantoor van de vakbond
Boneco de ondertekening
plaats van dezesde collec-
tieve arbeids- overeen-
komst van tien winkelbe-
drijven.

Dit heeft de voorzitter van
Boneco, Erwin Koense, van-
ochtendmeegedeeld.Devoor-
zitter verklaarde dat de be-
drijvenallenzijn aangesloten
bij de Vereniging van Han-
delaren (Sociedad di Komer-
siantenan). De onderteke-
ningvindt plaats in deverga-
derzaalvan hetkantoor in de
IJzerstraat, Otrabanda.

WILLEMSTAD—Datpleinen erfraaikunnen uitzien, blijktuithet
pleinbij de Van leeuwenhoekstraatte Otrobanda, waareen borstbeeld
staatvan de Venezolaanse schrijverAndrésßello.Hetpleinwordt im-
merkeurig onderhouden en hetblijkt doordebuitenlandsegasten van
het Holiday Beach Hotel, alszij een wandeling maken, min ofmeer
'vasfin hunroute te zijn opgenomen.

Waarom kan het verkeersplein bijMarchena(FD.Rooseveltweg en
Schottegatweg Westnietworden verfraaid. Toeristen dieCuracao be-
zoekenkomen er nagenoegaltijd langs indien zijvanafde luchthaven
naar de stadrijden. Het is een kale vlakte, waar derommel, die uit
auto'sen bussen wordtgegooidvrij spel heeft. Metasfalt, straatstenen,
enkele rotsblokken enplanten die weinig water behoeven is al veel te
doen.

En wat te denken van de wijze waarop één van de leiders van de
slaven-opstand van 17augustus1795,Tula, eren?Al jarenlangstaat
ereen soort monumentop hetRif, vlakbijHolidayBeach Hotelaan de
JohnF.Kennedy Boulevard. Viaeen inzamelings- actieonder debe-
volking moethettoch mogelijkzijnhetgeldvooreenverfraaiingbijeen
tekrijgen. Ofmisschien heeft hetBestuurscollege nog watgeld in het
potje.

HÉT Delaatste mode: T^nP BARECOVERS
te dragen als boyenstukje van biniki (bloem-motief)

FREE SUPPORT
voor strapless en open jurken,
lage badpakken, enz. 9€*

Boutique f^^^^LL^, Caracasbaaiweg /■ Bl^J

f
INSCHRIJVING LEERLINGEN "

KLAS 1 t/m 4
Dr. Albert Schweitzerschool voor

MAVOenETAO
op woensdag 29 juni
van 16.30-18.00 uur

Inlichtingen: tel. 54850/54355
V _Z J

Bedrijf in de toeristische sector heeft opkorte termijn
plaatsingsmogelijkheid vooreen

ADMINISTRATIEVE
KRACHT (M/V)

FUNKTIE OMSCHRIJVING:
Isbelast met deafdeling administratie en geeft leiding
aan medewerkers van dieafdeling.

PLAATS IN DE ORGANISATIE:
Resorteert onder de financial controller.

TAKEN:
Verzorgt definanciële administratie.
Controleertdedagelijkse gangvan zaken in deadmini-
stratie.
Adviseert definancial controller.

VEREIST:
Minimaal PD boekhouden. Kandidaten met MBA-
opleiding genieten de voorkeur.
Ervaring in een dergelijkefunctie.
Enigekennis op automatiseringsgebied.
Goede contactuele eigenschappen.

ARBEIDSVOORWAARDEN:
Nader overeen te komen.

Schriftelijke sollicitaties, vergezeld van curriculum vitae te
richten aan:
Het bureau van ditblad Curacao, onder letter: T.

Herhaalde oproep
Het Bestuur van de Stichting tot Bevorde-
ring van het Voortgezet Onderwijs St.
Maartenroept voor haarScholengemeen-
schap Milton Peters College sollicitanten
op voor

Spaans - Iste graad
Sollicitatiebrieven met volledige gege-
vens en referentie-adressen zo spoedig
mogelijk, doch uiterlijk vóór 30 juni 1988
te richten aan het Bestuur van bovenge-
noemde Stichting, Postbus 313, St.
Maarten

TE KOOP AANGEBODEN
WOONHUIS

3 slaapkamers, 2 badkamers, leuke porch, grote
berging.
Prijs n.o.t.k.
Kaya Ararïa - Seru Mahuma.
Voor nadere inlichtingen: tel. 80993.

Bij ons kunt U rustig hoge Wm^ÊÊEËBeisen stellen, want...
" Wij hebben een uitgebreide sortering brilmonturen van bekende wrv Yyi

merken, zoals Silhouette, Luxottica van Avant Garde, Metzier, Il V.

" Wij hebben zonnebrillen te kust en te keur, o.a. van Rayban en ... Zeiss.-^- 7~^i j^ij^ij^ij^m| K^
" Wij hebben onze eigen slijperij waarin wij vrijwel alle recepten / ]P^^^ wvoor brilleglazen zelf kunnen verwerken,zodat U bij ons van een / Vs-

snelle service verzekerd bent. / /^^^w. /
" Wij hebben behulpzaam, terzakenkundig personeel. / \& /
" Wij hebben gewone, bifocale, geharde, ontspiegelde, Varilux, en / 9^— 'v*3? yJj*/ /

"photomatic" glazen, en bieden U ook extra dunne, plastic en / h \^\^A/ /
verharde glazen. Wij kunnen U dus zeker het glas, dat voor U het beste ’ \ /

" Wij hebben een "aanhuis" service voor hen die slecht ter been of 33*—<^—— C /

" Wij hebben voor kinderen speciale,sterke en toch modieuzemonturen. \) /
" Wij leveren alle soorten contactlenzen: hardeen zachte lenzen, gekleurde optica / "lenzen eet. {jUrlfyCl
Wij verzekeren U, bij ons gaat iedereen voor een perfect zicht.
de deur uit met een blij gezicht! oJ^^-ÏSip,

12 AMIGOE

Pleinen op Curaçao
VRIJDE 24 JUNII9BBJ



Verdediging van cocakoningLender:
Rechter kan beklaagde
geen levenslang geven
.JACKSONVILLE -De Co-"Wbiaanse cocaine- koningJJrtosLehderRivas kan niet
8t- levenslange gevangenis-JJ»f veroordeeld worden,
"»gens het uitleverings- ver-

lag op grond waarvan hij«an de Verenigde Staten,uit is demeningvan deAmeri-f^nse juristen dieLehder heb-
£nVerdedigd tijdens het maan-
riiÜ f?ge Proces dat °P 20 Juli2Tsluitingkrijgtmethet von-«»door derechtbank. De 38- ja-
<fo ,"derwerd door de juryna
vni?!i ang Deraad schuldig be-

aan alle aan hem tenlas-
d„°, eS<le misdrijven zoals zijn
van ? ome aan net smokkelen
vi= j '^ton cocaine naar de VSla«e Bahama's. Lehders advo-

eaten Edward Shogat en José
Quinon hebben ditgeschreven in
eenbriefaanrechter HowellMil-
ton dieuiteindelijk het vonnis
zal vellen.

MAXIMUMSTRAF
Volgens debeide advocaten is

hetzo datdeColombiaanserege-
ring bij deuitlevering van Leh-
der de straf aan een maximum
van vijftien jaar hebben gebon-
denvoor iedervan deelftenlaste
gelegde feiten. Daarmee is le-
venslangalsstrafuitgesloten, zo
stellenzij vast. Officiervan justi-
tie Robert Merkle is echter een
andere mening toegedaan. Hij
heeft gezegd de maximum straf
te zullen eisen van levenslang
plus 150 jaar zonder recht op
voortijdige vrijlating.

InAntwerpen
België meldt vondst van
ruim tweehonderd kilo coca
.ANTWERPEN-In twee. "gen tyd is in de Belgische
{"^enstad Antwerpen in to-
*ai tweehonderdkilo cocai-
i,* opgespoord. Dit gebeurde
.samenwerking tussen poli-

jendouane.
p"?..eerste instantie werd een
{jr") van 91 kilo cocaine gevon-
J,.met een waarde vanruim 27
Ve k6n dollar. De cocaine wasr borgen in een Dodge-

vrachtwagen aan boordvan een
Algerijnse vrachtboot. Een 37-
-jarigeCanadeeswerd inverband
hiermee aangehouden. Het spul
zouafkomstgzijnuitArgentinië.

Bij een andere gelegenheid
werdeenpartij van77kgcocaine
ontdektmeteen waarde vanzo'n
25 miljoen dollar. Dit gebeurde
na de aanhoudingvan een Co-
lombiaan die inAMSTERDAM
woonde en aangeduid werd als
Victor TorresLlamos. De politie
volgdehetpadvan twee mannen
die aan boord van de Japanse
vrachtboot Caribbean Maru
werkzaam waren en die met een
auto de vlucht namen naar Ne-
derland.Een van henwas Torres
Llanos. Hij werd aangehouden
toen deautobetrokkenraakte bij
een aanrijding. Zijn compagnon
ontkwam.

Tenslotte kwam men op het
spoorvan nogeens eenpartij van
25 kg cocaine waarbij snuffel-
honden hun nut bewezen. Deze
cocaine zat ook in een auto. Ook
werd31kilo cocaine gevondenin
een zak welke in de nabijheid
van de Japanseboot werd gevon-
den.Tenslotte was er nog 21kilo
cocaine aan boord van de boot
zelf. De record- vangst voor Bel-
gië in één keer werd verleden
jaar gedaan toen men 115kilo
vanhet wittegoudopspoorde.

TOKIO—De Japanse salaris-
sen mogen tegenwoordig die van
Noord-Europa en Amerika
evenaren en zelfs overtreffen,
maar voor voedsel, behuizing,
transporten vermaakbetalen Ja-
pannerssoms het dubbeleofmeer
dan wat zij in het Westen kwijt
zouden zijn. Foto: het leven in
Tokio.

Na incident
Cuba benoemt
nieuwe ambassadeur
in Uruguay
t Montevideo — Cuba
w eft zip ambassadeur in
*ri* ev»deo, Uruguay, van
<2n taak ontheven. Htf was
cjjpögs betrokken bij een in-

VqP6 Cubaanse onder- minister
$1 Buitenlandse zaken Ricar-
va^rcon maakte debeslissing
ö,J!Havana bekend nadat hij
jV ? minister van Buiten-
j*ezaken van UruguayLuisj^osTassano overleg had ge-
legd over het incident. De
i üWeambassadeurzal worden
pLJ^nid nadat de gewraakte di-jjg^atis teruggekeerd opzijn
Qdplaats. De relaties tussen

*an<*en zi Jn d°°r net mci"
nietonderbroken, al-bijj^jarcon. Tndens eenrecente

(Ce Britse ambassadeurhad de
L aanBe diplomaat Joaquin

minister van Defensie
(je? Uruguay publiekelijk aan

gevoe^overinterne pro-
van Uruguay zoals over

*ijBkVan net *eBermnetlanden
BC.°anden met de militaireV^e van e Verenigde Sta-
ee' daarover deed Montevideo
8a» °^lciele protest- nota uit-
*«M \aar Havana- Overigens
H^ j

as onmiddellyk na het
HaT"worden van hetincident
V. "avana teruggetroepen

Ito^AST-DeffiAzegtdeßritse
*6lk j^Ptertehebbenbeschoten
Hia^l* donderdag een noodlanding
f>« <l> in etNoordierseSilverbrid-'ichfj* ra»kte daarbij 1 inzittende

Langgeaarzeld wegens houding VS

Japan normaliseertKaties met Panama
«lofe^Y0 _ Japan heeft be-
y^*1 derelaties met hetbe-
V^ 611 Panama te norma-
-61 /** Waar generaal Manu-
i^JrjOQio Noriega als sterke
j elakensuitdeeltTokyo
I d.ftï e*de maanden- lang om

p te nemen om Was-
te (jjjo!! niettegen de schenen
h
ft>ppen.

%, °apanse ambassadeur in
t%b lastad Akiyuki Sawaivan vp de feitelijke erkenning
do0r Yoga's bewind duidelyk

oDderdag voor het eerst
feu leefdheids-bezoektebren-
kHsn deminister vanBuiten-
L^hu* Zaken Jorge Ritter. Zo
jlJßü'f een noSe functionaris
'lie zi! nlandse zaken inTokyo

j^.üaamniet wilde gepubli-u zien.

NABONN, LONDEN
Iw^s maart heeft Tokyo de

hw gehouden- Namelijk van-
"fesir|ogenblik dat Noriega van

nt wisseWe met de aan-«s £*gvan ManuelSolisPalma
9^I?in dePlaats van EricC Penile. Delvalle moestLijnen omdat hij had ge-

W£ Nonega te ontslaan als!

Japan besloot tot de stap nadat
bijvoorbeeld de Westduitse
bondsrepubliek en Groot Brit-
tannie hunrelaties metPanama
hadden genormaliseerd. De
Amerikaanse pogingen om No-
riega op deknieën tekrijgen zijn
mislukt.
Leger Colombia:
slag drugsmaffia

BOGOTA — Het Colombi-
aanse leger heeft de drugs-
maffia een flinke slag toege-
bracht met de ontdekking
van een cocaine- laboratori-
um en een partij van 230kilo
cocaine. De vondst werd ge-
daan op het platteland bij de
stad Monterrey.

In de op 140kilometer ten oos-
tenvanBogota gelegenstadwer-
den bij een schoonmaak- actie
negenguerrilla-strijders gevan-
gen genomen en één gedood, die
allemaal behoorden tot de
FARC- guerrilla. Bij deze opera-
tie werd ook een ultra- modern
laboratorium gevonden evenals
een aantalauto's welkevoor het
vervoer van de drugswerden in-
gezet.Er is nietsgemeld over ar-
restaties.

Verschillende zaken nog in behandeling bijArgentijnse rechter

Montenerosleider Firmenich
schuldig bevonden aan moord

BUENOS AIRES —Het
voormalige hoofd van de
Monteneros- guerrilla in Ar-
gentinië, Mario Eduardo Fir-
menich, is door strafrechter
Martin Irurzon Veroordeeld
tot levenslang.Bewezen werd
namelijk geacht Firmenichs
verantwoordelijkheid voor
de dood van een ondernemer
en zijn lijfwacht.

De uiteindelijkestrafmagniet
langer zijn dan dertig jaar ge-
vang. Dit overeenkomstig een
clausule in hetuitleverings- ver-
dragmetBrazilië. Indit landwas
Firmenich namelijk metter-
woon gevestigd. Meteven zoveel
woorden was afgesproken dat

Firmenich niet ter dood mag
worden veroordeeld.

De Monteneros- beweging
werd indertijd door Firmenich
opgericht in samenwerking met
een aantal geestverwanten die
zich militant Peronistisch
opstelden. De beweging wasaan-
vankelijk een arm van de Pero-
nistische beweging. Dit gebeur-
de in 1968. De organisatie ont-
wikkelde zich tot een van de
meest actieve terroristische
groepen in het politieke geweld
dat in de jaren 70 Argentinië
overspoelde.

De ex-guerrillastrijderFirme-
nich vluchtte toen hetArgentijn-
se leger aan demacht was geko-
men en de guerrilla decimeerde
in het tweede helft van de jaren
70. Hij werd balling in Brazilië.
Hij werd beschuldigd van be-
trokkenheid bij demislukte aan-
slag op de ex-minister van Fi-
nancien van het militaire be-wind, Juan Alleman in novem-
ber 1978. en ook van de ontvoe-
ring van de ondernemers Juan
en Jorf.e Born in september
1974. \ oor hun vrijlating wist
Firmenich een record- losgeld los
tekrijgen van zestig miljoen dol-
lar. Aïlemann zagindertijdkans

ongedeerd te ontkomen aan de
aanslag in hetcentrum van Bue-
nos Aires. In een soortgelijkeepi-
sode kwamen de ondernemer "Francisco Soldatti en zijn lijf-
wacht, de politieman Ricardo
Duran om hetleven op 13 novem-
ber 1974.

NATUURLIJKRECHT
In zijn vonnis stelt rechter

Irurzun vast dat Firmenich
strafbaaris alsverantwoordelijk
voor "gekwalificeerde
doodslag". Dit voor wat betreft
de mislkukte aanslag op de ex-
-ministeren dedodelijke ontvoe-
ring aan een ondernemer waar-
bij ook diens lijfwacht om het le-
venkwam. De ontvoering van de
beide Borns is in behandeling
door hethofvan beroep van San
Martin. In eerste instantie weid
hij daarvoor veroordeeld tot le-
venslang. Bij deze ontvoering
kwamen de chauffeur een een
personeelslid van de Borns om
het leven. Het hooggerechts- hof
heeft aj bij verschillende gele-
genheden verzoeken afgewezen
voor zijn vrijlating. Firmenich
heeft zich in het verleden beroe-
penophet "natuurlijkerecht van
verzet tegen onderdrukkin er"

Argentinië: geen
afspraken over buitenlandsnucleairafval

BUENOS AIRES —Argen-
tinië heeft met geen enkel an-
der land een overeenkomst
afgesloten voor een project
voor het opslaanvan nucleair
afval-materiaal. Dit zoumoe-
ten gebeuren in het zuiden
van Argentinië.

Een functionaris van de Ar-
gentijnse nationale atoom- com-
missie maakte dit bekend. Er
komt weleenopslagplaatsbij het
plaatsje Gastre in de provincie
Chubut op vijftienhonderd kilo-
meter ten zuidwesten van de
hoofdstad Buenos Aires. Deze is
alleen en uitsluitend bedoeld
voor het nucleaire afval van de
Argentijnse atoom- centrales,
aldus deze functionaris. Argen-
tinië telt op het ogenblik twee
atoom- centrales. Volgens plan
worden er nog vier gebouwd.

S.A. DA COSTA, chirurg
AFWEZIG

van 23 junit/m 1 augustus

: Van 23tot 30 juniwordtpraktijk waargenomen j
door

P. Ackerman en
G.J.E. Lo-A-Njoe, chirurgen

Van 1 julit/m 31 julidoor
J.M. Ultée, chirurg

I ü I
N.V. MlJNMAATSCHAPPIJCURACAO

Al naar gelang leeftijd en opleiding heeft den.v. MunMaatschappijCurasaoeen vakaturevoor een
VOORMAN ofASS. VOORMAN

voor dewerktuigbouwkundige werkplaats
Gezien de aard van dewerkzaamheden wordt devoorkeurgegevenaan sollicitanten die in het bezit zijnvan het diplo-ma MTS werktuigbouwkunde.

Sollicitaties schriftelijk te richten aan:
N.V.MUNMAATSCHAPPIJ CURACAO

P.O. Box 3078

fI^N.V. CURACAOSE WEGENBOUW Mil. JU
vraagt voor spoedige indiensttreding een

Calculator/
werkvoorbereider

Opleiding op H.T.S.-nivo en met
ervaring in een soortgelijkefunktie.

Schriftelijke sollicitaties te richten aan:
N.V. Curagaose Wegenbouw Mij.

Postbus 3303, Curasao
N

r 's r -\
■ ■ ■ ■I personal " \ service & \1 computers " ■ supplies ;
V. ..p V> j

KEYCOMP

t e *\
; application J ■ training & ■

2 software ; ■ support -
K. J V J
For every size business,
there 's an IBM solution
Sometimes a small business need as much help as big
ones. And we canprovide it withIBM hardware and
software combinationsplusprograms ofservice and
support.
So bring your business problems to us. You'll get the
solution and support you'd expectfrom an IBM
AuthorizedAdvancedProducts Dealer.■ KEYCOMP COMPUTER SYSTEMS N.V.

Centro Comercial Antilia 16 - 16A
Telephone 370404 - 76239 - 76558_

OPPORTUNITY
An International Airline is seeking to contact a

REPRESENTATIVE IN CURACAO
Representative will be required to execute the airline marketing and
sales function in Curacao including liaison with travel agents. "

Responsability for overseeing airport operations and for generally
coordinating the business of the carrier in Curacao.
Applicants should have a minimum offive (5) yearsexperience in the
Travel Industry and broad knowledge of the business.
Applicants should be sent in writing by June 27th to:
STATION REPRESENTATIVE
PIETERMAAIPLEIN II -A - CURASAO
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ZOEKERTJES
DINSDAGS EN VRIJDAGS

l KT^r**. tot 10 woorden

F. 5,50 /^\// J|F Elk woord meer \gBgy )

’’ li\ UITSLUITEND DgS/
/^> LL ACONTANT! iff

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

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

TERREIN TE Janthiel-Oost
Tel.: 616784.

FENDER FRETLESS basgi-
taar met koffer; Yamaha
zilveren dwarsfluit; r/c mo-
delhelikopter met 6,5 cc mo-
tor; Velbon camera statief;
auto imperial; flimzon Philips
1000W/220V. Tel.: 84586 (na
1&00uur).

ENIGE KANS: moderne huis-
meubels, tegen zeer lage prij-
zen. Achter Landhuis Rooi
Catootje, huis 2. Tel.:75486.

1 10 SPEED RACEFIETS
NA^B5,-; 1 Apple lIC compu-
ter NAj\9oo,- en 1 ImageWri-
ter printer NA^B5O,-
-(compleet met alle kabels); 1
boekenkast losstaand
NA’.lOO,-; 1 IMB Selectric/
Correctielint NA’.450,-met 10
linten gratis. Tel.: 88819 na
18.00uur.

2 STOELENa’.250,-(modern;
2 stoelen a ’.100,-; tafel (chr +
glas) ’.150,-; freezer ’.495,-;
bureau ’.90,-; boenmachine
’.115,-; eetk. set (t+st), 6 st
f.275,-; 2tienerkasten(hang +leg) a ’.150,-;bed + matras + 4
ladenkastje ’.375,-; twee hou-
tenbedden + matras a ’.275,-;
bureautje ’.35,-; fan ’.40,-; ta-
pijten ’.65,- + ’.90,-. Inf. tel.:
89263.

HOOGGELEGEN BOUW-
TERREIN (1150 m 2) te
Westpunt (Papaya). Prachtig
uitzicht opzee. Voorinforma-
tie tel.: 614460.
LADA ST.WG 1987, motor
1500cc, 5 versnellingen,
’.7.000,-. Tel.: 81704/89167

na 13.00 uur.

WEGENS VERTREK: Honda
Civic '81, full equipped,
’.4.200,-. Tel.: 73644 na 18.00
uur.

WEGENS VERTREK voor
studie: soundmixer; double
cassettedeck + radio (two-in-
one) + speakers;DJ-bar;edu-
catieve en gezelschapsspe-
len; boeken, t.e.a.b. Mario
Flores, Alablancaweg 71.
Tel.: 79254.
WEGENS VERTREK inboe-
del:modern huiskamermeu-
bilair; eetkamerset; rotan bij-
zettafeltjes; 2 wandmeubels;
Toastmaster oventje; mixer;
boekenrekken; lessenaar +
stoel. Madeiraweg 12. Tel.:
78352.

CUR. ANTIEK o.a. eetkamer-
set;bedden; kasten; wastafel;
kapstok; kaptafel met mar-
mer etc. Boerhaavestraat 1.

VOLKSWAGEN PASSAT,
moet opgeknapt worden
’.950,-; gasfornuis met over
’.275,-; bureau + stoel ’.300,-;
trafo's£4s,-;funboard ’.650,-.
Tel.: 672910.

LADA^sTNATiëTÖ^bTTaan^
betaling ’.1.500,-, financie-
ring moge'\jk. Tel.: 626364.
INBOEDEL. INFORMATIE
zaterdag 8-12 am. Tel: 73629.
MAZDA 929 COUPE '83-'B4,
19.000km. Tel: 75542.

1 PERS. BED (80x1.90 cm) +
matras en nachtkastje ’.150,-;
2 pers. bed (1.80x2.00 cm) +
matrassen met 2 nachtkastje
en spiegel ’.500,-. Siouxweg
10.

BANKSTEL; EETKA-
MERSTEL; wandmeubel;
porchset; bedden;kasten; gla-

zen; planten; div. huish. art.
Inl. tel.: 79200.

TOYOTA'S STARLET
'84-'B6, prijs cash ’.5.800,- +
’.7.000,-; Honda Accord 1981
’.4.900,-. Djadostraat 60. Tel.:
55338.
WEGENS VERTREK: Suba-
ru GLS-5, in zeer goede staat
’.5.700,-. Tel.: 78951/648846.

PORCHSALE ZATERDAG
25 juni:lits-jumeaux (auping);
boekenkast; gasfornuis Inde-
sit; Daytron KTV; eetkamer-
set; bedden; cassettedeck;
palfondfan; dressoir etc.; au-
to Pony Hyundai '84. Cara-
casbaaiweg231.

NATIONALKLEUREN tv
20" met afstands- bediening.
Tebevn Polarisweg 28,flatnr
15bij Landhuis Zeelandia.

WEEKENDHUIS TE
Westpunt op 5 minuten loop-
afstand van beach: drie slaap-
kamers, zitkamer, keukentje
en badkamer. Grote overdek-
te voor- en achterporch op
1600 meter eigendomsgrond
met bomen. Prijs ’.60.000,-.
Volledig gemeubileerd. Se-
rieuze gegadigden kunnen
bellen optel.: 673146.

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

RUIM WOOMHUIS in goede
buurt, prijs tussen ’.100.000,-
-en ’.125.000,-. Tel.: 72239 na 7
uur.

1KINDERAUTOSTOELTJE
bv.Strolee. Tel.: 74542.

GEMEUBILEERDE WO-
NING, 3 slaapkamers, 2 bad-
kamers, garage, washok,
berghok, luxe meubelen, 2 zit-
kamers, porch vooren achter,
vraagprijs ’.1.700,- per
maand. Tel.:89920 (Romar Es-
tates). .
KAMER MET bad en wc, ei-
gen ingang. Quarantaineweg
9 (nabij Museum).

GEMEUBILEERD HUIS, 3
slaapkamers. Bel 85356/
83779.

oppashuis, periode 3 juli tot
31 juli liefst voor echtpaar
zonderkinderen. Tel.:675674.

GEZOCHT OPPASHUIS, pe-
riode 11-7 of 18-8 of een ge-
deelte daarvan.Tel.: 611785.

GEVRAAGD: SPULLETJES
voor ons winkeltje, zoals
speelgoed, snuisterijen, pot-
ten, pannenetc.Voor meer in-
lichtingen: AyudoSocialKór-
sou, Sta Rosaweg 16. Tel.:
75810. Geopend 's morgens
tussen 9 en 11.30uur.

OPPASHUIS GEVRAAGD:
Ie twee weken van augustus
voor Ned. echtpaar zonder
kinderen, cv. kleine vergoe-
ding voor elektra en verzor-
ging huisdieren geen be-
zwaar. Tel.: 616012.

' "" ' 't

TECHNISCH INSTALLATIEBEDRIJF I
zoekt

ELECTROMONTEURS
en

ELECLTRICIENS
met ervaring op industrie-terrein

1

Sollicitatie te richten onder letter S van ditblad, Curasao.
«■■■■■■»■»■■■ ■ ■» ■ ■ iimimimiimi I ihhimmiiihi ■■■■■<

GRooTWooNHUlS,4slaap-
kamers, porch. Piedra Plat
129, zandweg links protes-
tantse kerk. Vragen naar
Siltro Croes.
TELEVISIEMAST; lage rie-
ten tafel; plafondfan; opklap-
bed; schragentafel; twee
strandstrecher en gordijnen.
Zaterdag 25 junivan 9.00 tot
12.00uur: Scopetstraat7. Tel.:
34490.
PORCHSALE ZATERDAG 8-
-12 uur o.a. 2 airco's ’.250,-/
’.300,-; stereo- installatie
’.550,-; meubels; Daithasu
Charade, zeer goede staat,
vraagprijs ’.4.500,-. Malmo-
kweg 13. Tel.: 32156.

WEGENS VERTREK huis-
raad. Porchsale in het wee-
keinde. Spaans Lagoenweg
35 (Pos Chiquito). Tel.: 41183.
WANDKAST (GRENEN,
driedelig) ’.1.275,-;
hang/legkast (grenen),
’.575,-; surfplank’.390,-; stof-
zuiger (220 Volt) ’.40,-; foto-
toestelmet toebehoren ’.125,-
-; kinderkamer ’.190,-. Ver-
straten. Tel.: 27632.

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

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

2&X<&^<p*s!£®aa§sS^<g \
tSoutique

Wosi nu
Winkelcentrum Promenade -

Tel.: 77880
l.v.m. renovatie:

GROTE OPRUIMING!
Alles met

20t/m 60%korting
Kousen (div. kleuren)
van f. 6,00 f. 2,70
Blouses "Mario Pucci"
30%korting
Italiaanse sweaters
(korte mouw) van f. 64 —voor f. 29,—
Italiaanse sweaters
(lange mouw)van f. 84 —- voor f. 39,—
"Hanes" kousen
10%korting
Badpakken en bikini's
"Gottex" 30% korting

£T^Wr Dusters, nacht-
BUar japon-set,beach-

SkJ^XL Fantasie-juwelenïr<^ 30% korting
Lf," \i "Olga" lingerie& \ 20% korting

1 'i n Jurken, slacks, rokken etc.

’I tegenaantrekkelijkeprijzen

J CLIMA CARS

AüTfJ^RCONDTTIONiNG< Herst IA -Tel. 6720595ta. Rosa

Penha's Wm&Ladies Boutique M. jjM
heeft weer ontvangen een W M
grote collectie van LJ
Lis Claiborne
COLLECTION

Miss Hudson BB ) B
esté-estA rP P

en van " J ;i

BBEBB9 ,euke brillen, \ /
kedsen, tassen en kleding ), f

(Reis gerusi]
met
CTC travel
tel: 616811

Q^32ooj
Per 1 augustus |
GEVRAAGD

Werkster
voor 3 halve dagen

in deweek
Aanmelden:

zaterdagmiddag 25 juni
Alexanderlaan 2
EMMASTAD

GEZOCHT
Huis

of

Appartement
minimaal 2 slaapkamers

in nettebuurt
Tel.: 83578

Saai Uop vakanlk ?fijn!
Maarbreng danUwhuis.
d/irennaarhel dieren,
pens/o/l ophet AsielH

I DIEREN *vfts[BESCHERMING
«■■■curacao

SCH,LDER9BKnRIJF

\SÜE^ irouw n.v.

/"" ï " i i «^* TE HUUR:

| RCJI A]

" 19" j 1 *

m T.V.'s, "

# VIDEO'S "

* Schottegatweg Oost 36
Tel.: 79785-79787 #" " " " " " "J

I 30%KORTING
opgordijnstoffen.

j Brabants bont met bijpassende
valletjes. II Geborduurdeterlenka vitrage.

La Indiana N.V.
Hendrikplein .11

ÉËjs\ HaaitÜ"":
fgj| mijop

IJIwL Ikben in
s^Pd %X \ net asie'
w^^4^42u>' op Parera. "

Blauwduifweg 16 "* m»^

XEROX For Sale
Swingline A-frame decollator

Swingline table top burster

For information:
Tel.: 370233—ext. 238

G.&V. CARIBBEAN CARGO
SERVICES N.V.

een lokaal gevestigdbedrijf in descheepvaart entransport-
sector zoekt ter uitbreiding van haar huidige bezetting
een:

ADMINISTRATIEVE
KRACHT

Deze moet in staat zijn om met grote matevan zelfstandig-
heid vrachten in teklaren enverder administratiefaf te han-
delen.

Verlangd worden:
* opleiding op HAVO niveau
* typediploma
* gedegen kennis van de Engelse, Spaanse en Ne-

derlandsetaal
* minimaal 3 jaarervaring Ophet gebiedvan inklaren

en vrachtafhandeling.
Geboden wordt:

eenprettige werkkring meteen salariëringwelke in
overeenstemmingis met debelangrijkheidvan bo-
venvermelde functie.

Uitsluitend schriftelijke sollicitaties, vergezeld van een re-
cente pasfoto, te richten aan de directievan

G & V Caribbean Cargo Services N.V.
P.O. Box 442

L Strikte geheimhoudingverzekerd.

,„ , -="

J», HAPPY CLOTHES /JRJNieuwe zending &*^/|
kinderkleding aangekomen —^

Schottegatweg Oost achterBoekhandel Eddine

| \

S Internationale verhuizers en verschepers

INTERSTERQ
Dokweg z/n,achter Maduro Plaza - Curacao, N.A.
Tel.: 70140 — Fax 70141.._ MemberofSteens International MovingGroup^

( GEVRAAGD
*

I Apotheker-assistent(e)
I Botika Paradeis

F.D. Rooseveltweg 466
K Tel.: 89808 /

... _^

CITCO BANK ANTILLES N.V.
zoekt op korte termijn voor een van haar direktie-
leden een:

ONGEMEUBILEERD
WOONHUIS

met 3 of 4 slaapkamers
in een goedebuurt, b.v. Mahaai,

Rooi Catootje ofDamacor.
Aanbiedingen voorzien van prijs, kunt U richten
via de Afdeling "Customer Desk", of via
telefoon 370388 - toestel 218.

■■■———IMiMC— *

L.O. HANDELSKENNIS
Voor de laatste maal zal in maart 1990 het examen Lo.
Handelskennis worden afgenomen.
Aanvang cursus: eind augustus.
Inschrijving: woensdag 29 juni 18.30-21.00 uur.
Plaats: drW.J. Goslingascnool,
Van Leeuwenhoekstraat.

J" HOGE V-
ELECTRICITEITSREKENING?^|g

Oplossing

TheWalkLite jjT
Brandt 's avonds £
en gebruikt geen 2
electriciteit. o

[iMI INGEfiKR N.K
I SCHOTTEGATWEG OOST 199 - TEL. 613543 - 613544f

<BEST RATES FROM I
EUROPE/ROTTERDAM
Please contact:

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

MANPCWffi
UITZENDORGANISATIE

's Werelds grootste uitzendburo met40 jaarervaring in
de dienstverlenende sektor.

Biedt U
tijdelijke arbeidskrachten
met "POWER".

Telefoon 611195.
L Salina 108,Curacao.^

[ '

*, o, -~ t/o Industrieparkz/n-BrievengatcyiraWSK. Clay Products Tel.: 77658
.<"> decorativeö .: V«±r> OPEN HOUSE

Speciaal voor vakantiegangers of als U gasten krijgt
uit het buitenland.
Tijdens de Open House

10%KORTING opalies
Zaterdag 18 juni van 9-4 uur

; Zondag 19 junivan 9-3 uur

AMIGOE14



AGENDA
BONAIRE

POUTIE:8000«RANDWEER: 8222TAXICENTRALE:8845HOSPITAAL 8900
'■ANDFILLteLagoen: maandagt/mvrijdag
*® 07.00-16.00 uur; zaterdag08.00-12.00*'; zondag gesloten.

BIBÖOTHEEK(openingstijden voor hetpubliek)
baandag en donderdag van 14.00-18.00üun dinsdag en vrijdag van 08.00-12.00/,1400-17.00uur; zaterdag van 10.00-12.00uur)
(openingstijden voor lezers)
"Oensdagvan 14.00-19.00 uur.

POSTSLUITING: maandag t/m vrijdag
"jUXietekende stukken 15.45 uur; gewone
«ukken 16.30uur.
SERVICE CLUBS
Jwanis:donderdagavond 19.30uur - Hotel*naire.
y°ns: informatieE. Felipa, tel.: 8546/8238.tjound Table: elke tweede maandag -jjuurtcentrumTerraCorra."totary: woensdag 12.00 uur-HotelBonaire.

BESTUURSKANTOOR EN BEVOLKING:
08.00-12.00/14.00-15.30 uurloketten geo-
pend.

MUZIEKBIBLIOTHEEK: voor bezichtiging
hiervan gelieve contactopte nemen met de
heerRudy Bedacht, Noord Nikiboko 194.

POLITIECLUB (Weg naar Willemstoren):
geopendopvrijdagvan 20.00-24.00 uur; 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 demaand van 10.00-12.00 uurte
Rincon.
KOKOLISHI (tel.: 8198): verzameling Bo-
naireaanse schelpen en koraal; open van
dinsdagt/m vrijdagvan 10.00-12.30 uur -Kaya NikibokoZuid 3.

LW: openingstijdenslachthuis maan-
dagt/mwoensdagvan 07.00-12.00/13.00-
-16.00 uur en donderdag en vrijdag van
06.00-11.00/11.30-14.30uur.
(24 juni)
JEUGDHUIS JONGBONAIRE
19.00uurconcert van leerlingenvan Grego-

ry Goedgedrag (op gitaar en kuarta).
20.30 uur optredenvan Studio diBaileKór-
sou metfolkloristische dansen.
KERKDIENSTEN
Sint BernarduskerkKralendijk:
dagelijks 18.45uur; zondag 08.30en 19.00
uur.
Coromotokerk Antriol:
dagelijks 19.30 uur; zondag09.00 en 18.00
uur
Ludovicuskerk Rincon:
dagelijks, ookzondag, 19.30uur.

KLACHTENBEZORGING doorgeven
aan mevr. A. Wong- Loi- Sing, Kaya
Cacique4.

Vuistslagen bij
Woordenwisseling

Willemstad — in een wo-
?lög aan de Saturnusstraat

de 30- jarigevrouw D.W.an haar man, waar ze in een
'neidingsprocedure mee ver-geldis, O.K. van 34 jaaren--s*le vuistslagen toegediend. Deran was in verband met vader-

opbezoek bij devrouw en ge-
a,akte met haarin een woorden-y^seling over de bestraffing

?9°r de vrouw van een van hunRoderen. Volgens de vrouw zou
ie öian haar daarbij bedreigd
e"benmeteenvlijmscherp kap-

has, de manontkende ditechter,
{j* vrouwkon na behandeling in»?*■ ziekenhuis weer naar huis.
i egen de manK.werdprocesver-
**! opgemaakt.

KRALENDIJK - Donder-
dagmorgen meerde in de haven
vanKralendijk hetAmerikaanse
oorlogsschip USS Flatley af. De
oorlogsbodem zal tot zondag 26
juni in de haven blijven liggen.
Nadat het schip afgemeerd was,
brachten de commandant van de
USSFlatley commanderF. Foley
en zijn eerste officier W.E.Marlo
een beleefdheidsbezoekaan ge-
zaghebber mr. George Soliana.
Op de foto's het moment waarop
deAmerikaanse oorlogsbodem
de havenvanKralendijk binnen-
■"iart en op de tweede foto vlnr
eerste officier WEMarlo, gezag-
hebber mr. George Soliana en
commander F.Foly die uit han-
den van degezaghebber hetfoto-boek van Bonaire mocht ont-
vangen.

ANDANTE MUSIC SCHOOL
concert St. Maarten

DE LEERLINGEN van de
Andante Music School op St.
Maarten, hebben in het Cul-
tureel Centrum aan deBack-
street een concert gepresen-
teerd, waar menigeen zijn
verbazing en bewondering
over uitsprak. De muziekle-
rares, Bernadine van Veen
mocht na afloop dan ook niet
alleen bloemen, maar ook
veel complimenten in ont-
vangst nemen.

De avond werd geopend
met het spelen van het St.
Maartenseen het Antilliaan-
se volkslied,beide door denog
geen 10-jarige Tyrone Pheli-
Ea, die deze twee soms muzi-

aal moeilijke stukken voor
een blokfluit- speler geheel
door zelfstudie onder deknie
hadgekregen. Hij oogstte dan
ook met zijn feillose interpre-
tatie een daverend applaus.

De leerlingen van deeerste
groep, bestaande uit Lililita
en Ilinita Johnson, Lisa Din-
zey en Cheryl Williams die
niet meer dan3 of4 maanden
blokfluitleskregen, brachten
eerst ieder afzonderlijk, en
daarna gezamenlijk enkele
werkjes van H. Bodenmann,
gevolgd door een tweede,
maar gevorderde groep, be-
staande uitAlexandra Peter-
son, Ludwin Daal en Temara
Kraai, die composities van
Henry Purcell, James Arden
en Franz Lehar ten gehore
brachten. Vermeld dient te
worden, dat TemaraKraai
behalve de sopraanblokfluit
ook de alt blokfluit bespeelt,
evenals Josette Peterson die
na depauze aan bod kwam.

Onmiddelijk vóór en na de
pauze werd het publiek ge-
tracteerd ophet gastoptreden
van het katholieke
jeugdkoor, eveneens onder
leiding van Bernadine van
Veen. Erwerd gezongen "Blo-
wing in the wind", "And the
Lord said" en tenslotte "Gu-

antanamera". Het jeugdkoor
werd begeleid door A. Scot op
de piano en W. Roumou met
gitaar. Als solisten traden op
Sandra Hazel en Eric
Webster.

Tijdens depauze waser ge-
legenheid een tentoonstel-ling tebekijken van verschil-
lende soorten fluiten. Deze
privé- collectie van VanVeen
bevat fluiten van uiteenlo-
Sende herkomst: de Balkan,

lexico, Indonesia, Surina-
me, België, India, Panama,
Equador, deAndes en Jamai-
ca, terwijl een kostbarekera-
mieke fluit in Nederland ver-
vaardigd is. Ook werd uitleg
gegeven van de verschillen
tussen de sopraan-, alt-, te-
nor- en bas-fluit.

Na het intermezzovan ex-
positie en zangkwam de der-
de groep fluitisten aan de
beurt. Sue-Ann en Shanna
Williams, Elmer Robles de
Medina, Babette de Haan en
Yuri Daal gaven ieder een
nummertje ten beste, waarna
zij gezamenlijkhetthemavan
de 9e Symphony van Beetho-
ven speelden.

Devierde groep bestond uit
de nog meer gevorderde stu-
denten Regine Martina, Ty-
rone Phelipa, Erica Canne-
gieteren JosettePeterson, die
met trots toonden hoe vgr zij
na 2 Yt jaarmuziekstudie wa-
ren gevorderd. Werken van
Pierre van Hauwe, JamesAr-
den en Johann Sebastian
Bach werden door hen gra-
cieus vertolkt.

De muzikale avond werd
besloten met het gezamenlijk
spelen van 'America, the
Beautiful". Mevrouw Mavis
Brooks van de St. Maarten
Council on the Artsbedankte
onder een hartelijk applaus
van het publiek mevrouw
Van Veen voor haar inzet
voor de jeugden prees haar
om wat zij met de Andante
Music School hadbereikt.

Geslaagden APK
WILLEMSTAD — Aan deAkademia Pedagogiko Kór-

sou is in onlangs hetexamenter verkrijging van de akte
van bekwaamheid als kleu-
terleidster B (hoofdkleuter.
leidster) en het theorie- ex-
amen van denieuwe vierjari-
geonderwijzers- opleidingaf-
genomen.

Bij het kleuterleidster B- ex-
amen waren 21 kandidaten.
Hiervanzijn 18 geslaagd en 3 af-
gewezen. Voor het theorie- ex-
amen van de nieuwe vierjarige
onderwijzers- opleiding waren
24 kandidaten. Hiervan hebben
twee zich teruggetrokken. Van
deoverige 22 kandidaten zijn er
20 geslaagd en 2 afgewezen,
waarvan 1 met recht op herex-
amen. Deze geslaagdenzullen op
10 augustus het veld ingaan als
aspirant- leerkrachten en zullen
na goed verloop van hun prak-
tijkjaar de akte van bekwaam-
heid als volledig bevoegd onder-
wijzerontvangen.

Berovingen
WILLEMSTAD —In deplaats

Julian deedeen 61-jarigevrouw
(M.G.) aangifte vanberoving. Zij
verklaarde tegenover de politie
dat zij omstreeks tien uur 's
avonds dooreen haar onbekende
man werd aangevallen en deze
beroofde haar van 20 gulden en
een aantal persoonlijke docu-
menten. De recherche heeft de
zaak in onderzoek.

De man I.S. van 20 jaar deed
eveneens aangifte van beroving.
Hij verklaarde ter hoogte van de
Madurostraat om drie uur 's
nachts door een hem onbekende
man te zijn aangehouden. Deze
nam een gouden halsketting en
een gouden armband van het
slachtoffer af.

' 'Nadamia tresena mundu,
nadami tinpa baikvne!''

A fayese kristianamente

Jean-Marie Rojer
na edad di77 anja

Na no,.iberdi: Sra. Vda. HildaRojer
Su Joenan: Yvonne De Mey-Rojer i famia

Edsel Rojer i famia
Ingrid Trappenberg-Rojer i famia
Randall Rojer i famia

Su Primu: TitoMartina i famia
SuKufla: Romelia Rojer i famia
Su Swanan: Alcides Prens i famia

MillisPrens i famia
Su Sobrino: Eric Joens

Demas famia-, amigo-, bisina- i konosfnan.

Akto di entiero lotuma lugarDJASABRA 25DI JUNI 1988, pa 4'ordi atardi,
saliendofor di Misa diBrievengat pa Santana Katoliko na Roodeweg.

Tarisibi bishita dikondolensia for di 1 'or di merdiana Misa di Brievengat.
Despues di entiero lo NOrisibi bishita dikondolensia na kas.

§NaMemoria di Lil iHy Franco (]P 5^
Salmo 23 di Oauid:

Serior ta mi UJardador LJ
Mi no tin folta di nada

" HoueiTientu flnlia Nobo (MJ.ft.N)
Ta inuita tur miembro, famia i amigu na vn

SfINTU SRGRIFISIO REKIEM
Na memoria di nos Defuntu

SR. ING. UIILLV FRANCO

Dia : Diasabra 25 di yüni 1988
Ora : B'or di anochi
luga : I andhuis Morgenster (Sede Di M.H.N.)

M |JP Requiem fleternöm Done Eis Domme

MAN ' ING. UJILtVFFRNCfJ I— "

hetgehele westelijk halfrondkan
bestrijken. Volgens hetEVD be-
richt voerde bij die gelegenheid
gezaghebber Soliana het woord
en sprak zijn dank uit aan TWR
van het gehele Bonaireaanse
volk. Dit dankwoord werd direct
uitgezonden door het radiobe-
drijf. Op defoto vlnrgezaghebber
mr. Soliana,mevrouwFreed,Dr.
Paul E. Freed en gedeputeerde
Carmo Cecilia.

KRALENDIJK -Woensdag-
brachten gezaghebber

£r- GeorgeSolianaendegedepu-
prde van Cultuur Carmo Ceci-
j?een bezoek aan Trans World

(TWR) waar zij kermis
fftkten met de stichtervan het£hgieuze radiostation Pal. E

''eed Phd. en zijn echtgenote.
t£k was daarbij aanwezig derfldmanager van TWR de heer
j^rgeCooper.Reden van het6e-
°efc was de ingebruikneming
Jneen 500.000 Watt zender die

» stockmarket <<

AMSTERDAM TODAY j(jNE 24,1988.

86-60 JÏÏL 86-60old 81,50 Meneba 81,50Akzo 125 Q0 Philips 125 orj
Cred.lyon. 52 g0Royal Dutch 52 50!?*■? 24,80 Ttelegraaf 2Gist.Broc. 35 2g Unilever 35 2g
Heineken 143| 00 Index j43;00

NEW YORK STOCK EXCHANGE
Abbott labs. 45 . 1/4 IÏM 125 7/8 + 2 ?/8American Exp. 26 7/8 . 5/8 ITT 52 7/8 . y& ■

as..«. Ss sss. sg: -srAnoco 77 5/8 + 5/8 «=* & °°- 55 1/4 - 1/2Anheuser B. 31 3/8 unch Minnesota Mng 66 1/g + j
Becton Dick. 51 3/4 . 1/4 Mobil Corp. 45 1/4 _

3/4Campbell S. 26 - 1/8 Monsanto 88 1/2 . 3/g
Chrysler 24 3/4 . 1/2 NCR Corp. 65 1/4 . 5/8Citicorp 24 1/2 - 3/4 Norf.South. 28 1/8 . l/2CocaCola 38 3/8 - 1/2 Indus- 46 5/8 + 3/8Diebold 39 5/8 + 3/8 Ehilips Ind. n 3/4 unch
Digital Eg. 114 + 1 3/8 Placer DJ4. 13 7/8 unch
Dupont 91 3/4 . 1 Northrop Corp. 29 1/8 - 1/2 'East.Kodak 45 1/2 - 3/8 Pac.First Fin. 13 5/8 . 1/8
Exxon 46 5/8 - 3/4 Pfizer 52 1/8 . j/4
Figgie 'A' 68 1/2 - 1/2 Phelps Dodge 43 1/8 . 3/4
Ford 53 1/8 - 3/4 Philip Morris 85 1/8 + 1/8Fluor 21 1/4 . i/8 Quaker 44 1/2 - 1 1/2
Genl.Electr. 433/4 unch PJR Nabisco 471/2- 1/2Genl .Motors 79 7/8 . 7/8 Sara lee 37 5/8 + 1/8Gulf & West. 43 3/4 . 3/s Shell Trp.Tr. 75 . 3/4Hecla Mng. 15 5/8 + 3/8 Southern U. 35 5/8 . 3/eHilton 48 7/8 - 3/8 Unisys 35 5/8 unch
Homestake Mng. 15 1/2 - 1/8 Unocal
DOW JCNES
Industrials 2148,29 - 3,91
Transportation 890,68 + 7,91
RHJIER.

CLOSING MARKET COMMENT JUNE 23,1988.
ON DECREASED VOLUME OF 185.7 MIL SHARES THE MARKET CLOSED DOWN 3.91
AT 2148.29.

iglfjl MAiNJiuKv n;iui<i:s iuxk x.v.
p^H INVESTMENT DEPARTMENT
«P7£>*j For further information call

Tel. 612511-612991 612294

V '
Koersen Centrale Bank

NOTERINGEN CENTRALEBANK VAMDE NEDERLANDSEAM-
TILLEN GELDIG OPVRIJDAG 24 JUNI 1988EN TOT NADER
ORDER:

US DOLLAR 1.77 1.78 1.80
CAN DOLLAR 1.46 1.48 1.50
PNDST6RUNG 3.04 3.095 3.155
NÉDGLD 87.36 88.08 88.88
BOUVAR — — —ZWFRANCS 119.03 119.75 120.55
FR FRANCS 28.16 29.26 29.96
DUITSC-MARK 98.59 99.31 100.11
SUR GLD — 100.07 102.59
ITUR6 1.01 1.31 1.37
AR FLORIN 98.00 100.00 100.20
KOERSEN VAN DE OBLIGATIELENINGEN VAN DE NEDER-
LANDSE ANTILLEN UITGEGEVEN DOOR HET DEPARTE-
MENT VAN FINANCIEN EN GELDIG VANAF HEDEN 24 JUNI
1988EN TOT NADER ORDER.

9.75% OBUGATI6L6NING6NP€fl 85/89 98.58
13 % OBLIGATI€L€NING€NP€R 86/90 103.48
12 % OBUGATI€L€NING€NP€R 88/92 102.65
10.5 % OBUGATI€L€NING€NP6RI9BB 99.96
10.25 % OBUGATI€L€NING€N 1986P€R 1990 98.52
HET EFFECTIEVE RENDEMENT OP ALLE OBLIGATIELENIN-
GEN BEDRAAGT 10.88%.
DEAANKOOP VAN OBLIGATIELENINGENKAN GESCHIEDEN
BIJ HETLOKALE BANKWEZEN.

f —* y
/ «S^PRnC° mDUSTRiRL DE UEtIEZUELR
*i_É_£>^Jb- maakt de wisselkoers bekend
'-^i^^ vande BDLIVAR, geldig tot

MAANDAG 10.30uur

AANKOOP VERKOOPCash - Cheque
4.60 4^Bo 5.80 >

Stichting Ziekenverpleging
en Bejaardenzorg - Bonaire

*oekt voor het San Francisco Hospitaal

GEGADIGDEN
voor defuncties van

GediplomeerdVerpleegster-A

donderruime ervaring onnodig te solli-
citeren.
Uitsluitend schriftelijke sollicitaties vóór
20 julia.s. te richten aan de directie van
destichting, P.O. Box nr. 359,Kralendijk -
Bonaire.
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'I Elkeda9"open X y°U'rCWelCOme \V- -I » « f * '"' X«V^X RESTAURANT V^Xv'''vanafsuur "fl & atthe \:\ Bar Restaurant .« N?#»^^ mL w r>. u> Ir^MQir' D"*m - ÏS^fllfVMf %." ** caracasbaaiweg56 - Tei, 614574 ": The Wme CeUaiWfc.v*
»* yrtJ^ïSSSÊ l Hour V F »*«** V*

~" EEN SFEERVOL j-nm *" Xfl^Pk. Concordiastraaf - Punda
\ zondag,3f|l/// V3n '"' * hotel-bar-restauramt ,* RESTAURANT MET j@__l_jö> *" /S^^^yM Xf»^^ ▼%"'*'

"* > fc'iSSNH^BB( the '"' \ gezeüigebar. JgO^jfjJ "* /"'^\J,' //' MÉÉ Ss^ löl
\ ffl |f Rythm [\ GEÖPE'*eDCelkedag vanl2-2envan7-10. "* ILOO VJTT^ 11.0p_n.m. ~. Mfc

l W^T/V'--. L^fßl h3»K LJ

"J^.WV.WWV. *Iv*^^<£X->X\\\\vl>^ Ip^SV.V.'.'-'-'v^^ '- M sfeervol restaurant met
Z2^L, ' H slechtsachttafels-

\ Hhtl Öfp SRS I'! wederom een uniek % fflrfflj^^Jj *" | »W °! I De uitstekende keuken en de QAl "" ;- Q*>afXrwl !* wXSf£ '.rif 1) i #<H vriendelijke service dragen
V B,; ;" OeaiOOd :" Naïuurlijfcnaar ""&!% Jlj/I bijtothetwelslagenvanVw
// , jJÉI'. '": ü -. , "! McDonald's :-X§^@^:,| lunchofdiner. M
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AMsnjjSf » Het sfeervolle restaurant \ : '! al'es- «i^S^Ste »* Malta "'■lf»- nu ook geopend op \_. j^S^J^Bl!" 'C ~3T~ '* Amstel -il Renée en Leo Boogaard.
■ c-| |: Zondagavondvoor Diner ]" GM\ 1' > sr^ J^j^ > pamas il Voor reserveringen: W
; %# W# . _

~* ■: l*| Restaurant*^ "'. /\/\3P3silsf "* \ei . I Tel.: 612178 U
" amsWl SortWit&tott :" lap Laßistroeiie :" /V \ "*^p) ": .|n

'u
raiai ;H D. /\.lVli3 1EjLj . U restaurant \ i/aunuucuc ■"■ fMcDonaid* —f *. tnergiai "

_
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: ytt-VX^ ... P-senteert D
:l^:'^x^^^::>>.-.-.--.j^^ en 12 uur midnight m
'Ü^^ M^^^T om 9 uur H
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Cai OON STEAK HOUSE *'l R?^B H
.' U kunt genietenvan een uitstekendein- ►*. |n een rustieke MJtiïïÊÊË I !'!* FAMILY RESTAURANT .*. JESAIN NON BETTER .'I W^J&L*Z*a&%il Hternationale en zuidamerikaansekeu- , . cfpprrn ptpPr

, litSjte^TfflM "" . . .*. . .'I R<^s^Sw\*r^3 LJ
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Geo?e^^na,6o° ■'" Frans/Internationale >I*. gevarieerdeArabische V P
Happy Hour .'l gr^f^^— " |4

"1 #^V, &&> n-m;,ot120?" m .. speciallleiten \« gerechten ’. 17.50p.p. . ; Speciale prijzen .«PB WÊ** >'*&&%&*£A D"" P Tropical Hour ,". Geopend vanaf 6.30 n.m tot ,*." * Paella Valenciana ," Snacks on the house .'kf Büaitt-AéAif*^
'" /^SP^ SMnmtoToo'nm '"" s Maandags Gesloten. """ ,»." ’.17.50 p.p. J\*L "

Dinner 6-11 p.m. ."■ KSsSJS M
.*7**i»L „ Totziensin ï~.*^^ll|P'"onienadebnoppi g Voorreserv. I BAnVri^i^Ll LVI
\\%,T7tvie'6i7is7^>^-/#.. .;.%p>s. iA -.B.^'?>s^ 1515^-*:*'%,-''iß Fl::-:-^>.v?k^<Cv>>x-.v return of theH
" l^^^<cLvX'X\-:%-l>i*;^ " I LIVING DEAD

:: E :;: S^Schard ::M *NOOWes<A ": Rfef^t^f «*: O"□ n>T D§ *« ±XJ^r±l\S\LJ "" Mercuriusstraatl3-15 ", HP Cl^, X» / A^V . . JggJ *M \ IJ\ f* l^n W'. «J J l̂lpfflcU»INE1NE,u,^ET,R«,cA,,« " ." Telefoon6l26o6of 612999 ", |, KDVtWMZ&IrtAïtl' #
« JO |^ ",■ LL/LjILJL fel

"' JLI n >*« W^nöiSlj " Home ofthe original *i , sg£ (G*vh sfsjjvs "* Bk .'I U/^»tci o /^AeiKir^W LJ
< All " m*HOÉM Hifr<krthnopn -" „ , j """„*, ". 3& &{f/tdZ&Jv « J| Ik VU HOTEL«CASINO^^ J

" fiSEKSI '#
« iffTO^^»F KIIIOITDOBen ". 25course Indonesian njsttafel

#
i i 3S-"' ' « «1 "■! TeTr6125Ö0

'( p^„.4: V VorSSndQQ l?iunihr*»nnHVfarJ "* Openingstijden: % j|fe Zeker weten, J, fl W|B",U Saturday: DINNER DANSANT1 / "! VQn°[ mQQn
L
OQ9 15 junibrengt Man- " ma. t/m ia. 12-2- 6-9.30 p.m. . £ |p£ dé plaats voor Uw »"i = ".^J Px/prv Qati,rHflx/ a mPI", W" V us U tupisch Hongaarse muziek met *" V 1 1 d:.9^ »« 1 C "WK tvery baturday a Q
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