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Nieuws in vogelvlucht. PARIJS — Bij een metro- ongeluk
m het Gare de Lyon in Parijs zijn
"üaandagzeker55 dodengevallen, 13
zwaargewonden en 19 lichtgewon-
den. Er worden nog zon 10 mensen
vermist. Hun levens-kansen worden
geringgeacht. De gevonden stoffelij-
ke overschotten waren soms zwaar
verminkt. Er zijnveel mensen gered
doordatde machinistvan deaanstor-
■öende trein zijn passagiers
Waarschuwde naar achteren te
vluchten toen hij zag dat een botsing
onvermijdelijkwas. Hetremsysteem
wvanzijntrein faalde toenhijmet 60
■Un op de stilstaandetrein inreed.

*****BANGKOK— Bij hetoproer in de
Burmaanse stad Pegu onlangs zijnzo n 70 dodengevallen,veelmeerdan
Was aangenomen. Het protest tegende al 26 jaarzittenderegering van U
NeWin isexplosieftoegenomen door
voedsel- tekorten en hoge voedsel-
prijzen.

*****WASHINGTON — Volgens het"S-tv- stationABC isverledenweek
tijdens het bezoek van Johannes
Paulus II aan Wenen een aanslag
voorkomen welkegepleegdhadmoe-
ten worden toen de paus deStephans
kathedraal bezocht. De politie zoekt
2 Turken. Een inval in een Islami-
tisch gebedshuisbracht het complot
aan het licht. De paus is inmiddels
veilig inRome teruggekeerd. In We-
len is ondertussen officieel en cate-
gorisch ontkend dat er een complot
Zou hebben bestaan om de paus te
doden.

*****ATHENE —De VS- marine- atta-
ché Norbin is omgekomen bij een
aanslagin Athene meteen autobom,
vlak bij zijn woning, welke vanafaf-
standwerd bediend. Men denkt dat
heteen 17november- aanslag iswel-
ke herhaaldelijk VS- doelwittenuit-
kiest.

*****. BAYRUT — De Arafat- aanhang
"n het Palestijnse vluchtelingen-
kamp bijBayrut heeftzichovergege-
ven aan een rivaliserendePLO- fac-
tie na 3 maandenhevige strijd. Er is
onder auspiciën van Syrië en Libië
een akkoord bereiktover de evacua-
tie derPLO- mensen.

HANNOVER — De EG- top in
HannovervraagtZuidafrika hetpro-
ces tegen de6van Sharpevillete her-
openen ofom hen gratie te verlenen.
Menoverweegt echtergeensancties.
De EG is optimistisch over de Oost-
West- relaties maar maakt zich be-
zorgd over de situatiein het Midden
Oosten waar de spanning toeneemt.
Deskundigen gaan de mogelijkheid
van eenEuropese monetaireunie be-
kijken waar vooral Bonn zich sterk
Blaakt.

WASHINGTON — VS- president
«eagan ontvingde TurksepresidentEvren. Het was 21 jaargeleden dat
een Turkssepresidenteen staats- be-
zoek aan de VS bracht. Turkije wil
meerhulp enmeer handelmetdeVS.
"an de 520 miljoen dollarhulp in 87
was 490 miljoen militairehulp. .

*****MOSKOU—OphetSU-eiland Sa-
khalin is een nieuwepolitieke orga-
nisatie opgericht ter ondersteuning
van Gorbatejovshervormings- plan-
den, aldus Tass. Eerder werd partij-
leider Tretjakov ontslagen na een
Protest- betoging tegen de manier
Waarop hij de verkiezingen organi-
seerde voor de partij- conferentie
Welke in Moskou begint.

*****Legercommandant.

Massamoord in
Colombia werk
drugsmaffia

BOGOTA — De Colombi-aanse drugsmaffia wordt er-
Van verdacht in deprovincie
Antioquia een massa- moord
tehebben gepleegd en wel op

aantal mijnwerkers.
De militaire bevelhebber van

de provincie Antioquia, gene-
faal Jaime Luis Barrera, is er
Qamelijk van overtuigd dat de
moord op vijftien mijnwerkers°nlangs is gepleegd door be-
jjoepB- misdadiger in dienst van
de drugsmaffia waarvan de le-denzichook bezig houdenmet de
winstgevende veeteelt. De dode
mijnwerkers werden een weekgeleden gevonden. De stoffelijke
overschotten waren met grotemessen inkleine stukken gesne-
den. In hetzelfde gebied werdeneerder zeventien mijnwerkersdiebanden haddenmet de linkse
Partij Patriottische unie ont-voerd.

VANBOVENAF
Inzijn toespraak veroordeelde

Gorbatsjov het beleid dat het
Kremlin de afgelopen decennia
heeftgevoerd als de "bureaucra-
tisch macht van bevelen van bo-
venaf. De conferentie is onder
meer bijeengeroepen om te be-
reiken datdepartij haar domine-
rende rol in het dagelijks leven
vermindert. Behalve de her-
structurering van het politieke
systeem is een andere belangrij-
ke doelstelling van deconferen-
tie — deeerste sinds 1941— er-
voor te zorgen dat het ingezette
vooruitgangs- proces, niet wordt
teruggedraaid, aldus de 57-
-jarige partijleider.

Gorbatsjov pleitte voor een
consequente bewerkstelliging
van de economische hervormin-
f;en. Hijmaakte eenkritische ba-
ans op de veranderingen in de

economie van zijn land. Hij wees
daarbij op de zeer gebrekkige
voorziening van debevolking in
levensmiddelen. De toestand in
economische opzich is erger dan
werd aangenomen. Hettekort op
de staatsbegroting drukt op de
markt en veroorzaakt inflatie-
processen. Het aanbod aan con-
sumenten-goederenblijft achter
bij devraag onder de bevolking.
De lage levensstandaard wordt
door veel Russische en buiten-

landse deskundigen beschreven
als hetzwakke punt van de her-
vormingen die tot nu toe zijn
doorgevoerd.

VERANDERING
Gorbatsjov viel fel uit tegen

sommige ministeries en Centra-
le plan- instellingen, die hij er-
vanbeschuldigde vast te houden
aanhunverouderde werkmetho-
den. Die aanpak gaat tegen de
geest in van hervormingen en
vanhetondernemings-recht. De
landbouwproduktie in de Sovje-
tuniekan bovendien alleen door
efficiëntere arbeid twintig tot
dertig procent groeien, aldus
Gorbatsjov.

"De afgelopen drie jaar kun-
nen met recht worden be-
schouwd als cruciale jaren", zei
de inblauw pak gestoken partij-
leiiter, diezijnrede zo snel voor-
las datdeofficiële vertalers van
Radio-Moskou hem nauwelijks
konden bijhouden. Achter hem
stonden de twaalf andere leden
vanhetregerende Politburo.

FOUTEN GEMAAKT
Gorbatsjov zei datniet alleen

gekeken moet worden naar hetFalende beleid in het verleden.
"De afgelopen drie jaar hadden
wij veel meer kunnen bereiken
danwijhebbenbereikt", aldus de
partijleider, die erop wees dat
ook in dieperiode fouten zijn ge-
maakt.

De economische hervormin-
gen moeten volgens hem ook in
de winkels merkbaar worden.
Tot nu toe zijn deprijzen van ba-
sis- levensmiddelen en -goede-
ren laag gehouden door middel
van zware overheids- subsidies.

Ter geruststelling van debevol-
king voegde Gorbatsjover echter
aan toe dat prijshervormingen
geen verlaging van de levens-
standaard met zich mee zouden
brengen.

TelefoontjeAntillen Huis
Beschuldiging aan
adres van Elstak

komt in een rannort
WILLEMSTAD —Deambtenaar van het Antil-len Huis in Den Haag, dietegenover premier MariaLiberia- Peters heeft ver-klaard, dat de persoonlijk

secretarisvan de voorma-lige minister- president irDon Martina, drs FrankElstak "één dag te vroeg"informeerde naar depubli-catie vaneen artikel in hetNederlandse avondbladHet Parool, zal eenschriftelijk rapport uit-brengen over het gebeu-
ren. Zo vernam de Amigoe
vanmorgen uit zeer welin-gelichtebron.

Een zegsman verklaardevanmorgen, dat Liberia inNederland een onderhoudheeftgehadmet debetrokken
ambtenaar en dat zij tijdens
dat gesprek defunctionaris er
nogmaals nadrukkelijk op
had gewezen, dat het gingom

een ambtelijk gesprek "en
niet zomaar om een gezellig
babbeltje".

RAPPORT
Onze bron zei, dat die

functionaris op zijn beurt
weer met "de grootste na-
druk" hadgesteld, dathijzich
daarvan bewust was. Hij
toonde zich bereid eenverslag
uit tebrengen.

"Elstak heeft hem gebeld
met devraagwaar defaxbleef
met het artikel van Frans
Peeterserin. Die functionaris
heefttoen met deredactie vanHet Parool getelefoneerd.
Daar kreeg hij te horen, dat
wegens ruimtegebrek het ar-
tikel devolgende dagzouver-
schijnen', aldus onze
zegsman. Dat gebeurdeop 25
april.

Gisteren bestempelde drs
FrankElstakeenen anderals
"absolute nonsens".

GEEN PLAATS VOOR TWEEDE PARTIJ
Binnenlandse grenzen blijven ongewijzigd
Gorbatsjov opent partijcongres
met felle aanval tegenstanders

MOSKOU — Partijleider Michail Gorbatsjov is
dinsdagochtendfel uitgevallen tegen de Conservatie-
ven in deSovjetunie. Deze zijn erop uithethervormings-
beleid inallesectorenvanhetopenbareleven inhet land
te saboteren,aldus Gorbatsjov in zijn rede ter opening
van de negentiendepartijconferentievan deCommunis-
tische partij van de Sovjetunie (CPSU).

De partijleider zei dat de bijeenkomst in hetKremlin-
Congrespaleis bedoeld isomte garanderen datzijn "Pe-
restrojka"- beleid van hervormingen niet kan worden
teruggedraaid. Hij keerde zich evenwel tegen de op-
richting van oppositie-partijen. Ook zal er geen sprake
zijnvan een wijzigingvan debinnenlandse grenzen.Het
centrale comité van deCPSU meent dat dergelijke "po-
gingen democratischerechten te gebruiken voor anti-
democratische doeleinden" in "tegenspraak zijn met de
taken van de Perestrojka en ingaan tegen de belangen
van het volk", aldus Gorbatsjov, die sprak voor 4.991
Communistische afgevaardigden uit het hele land.

Gorbatsjov verwees met zijn
uitsprakenkennelijk naar de op-
richting van de "Democratische
Unie". Deze groep werd onlangs
door vertegenwoordigers van
niet-officiele groeperingenopge-
zet. Zij wil een partij vormen die
losstaatvan deCPSU. Haaraan-
hangers willen deinstelling van
een democratie naar Westers
model.

De verwerping van voorstel-
len de binnenlandse grenzen te
veranderen heeft vooral betrek-
king op de situatie in deKauka-
sische Republieken Armenië en
Azerbajdzjan. DeArmenen eisen
dat het Azerbajdzjaanse gebied
Nagorny- Karabach, waar demeerderheid Armeens is, wordt
aangesloten bij Armenië. Gor-
batsjov sprak in zijn rede ook
andere volken toe, zoals de
Krim-Tataren, die regelmatig
demonstreren voor de herop-
richting van een autonomerepu-
bliek op deKrim, waarvandaan
zij in 1944 werden gedeporteerd
naar Sovjet-Azië.

SECRETARIS
De partijleider stelde vervol-

gens voor dat voortaan de secre-
taris- generaal van de partij ook
voorzitter wordt vanhet presidi-
um van deOpperste Sovjet (Par-
lement)en derhalve staatshoofd
wordt. Deze maatregel zou ook
op regionaal niveau van toepas-
sing moeten zijn. "De eerste- se-
cretarissen van de Communis-
tische partij zouden ook voorzit-
ters van de presidiums van de

Sovjets (regionale parlementen)
moeten zijn", aldus Gorbatsjov.
De voorzitters worden gekozen
doordeafgevaardigden.

Verkiezingen met meer dan
éénkandidaat bij geheime stem-
ming moetenregel worden, geen
uitzondering. De plaatselijke
Sovjets "zouden moeten worden
voorgezeten door de regionale
eerste- secretaris, zodat de Sov-
jetsmethetprestigevan departij
worden ondersteund". Inhet ge-
val de afgevaardigden in gehei-
me stemming weigeren de be-
noeming van de eerste- secreta-
ris te aanvaarden, "zou departij
daar de consequenties uit moe-
ten trekken", verklaarde Gor-
batsjov.

*****AMSTERDAM — De dollar ver-toonde maandag-middag een daling
na eentussenkomstdoordeCentralebankenvan de VS enBonn. De slot-
koers in Amsterdam was 2,0475 gul-
den tegen een middenkoers van
2,0610. De terugval zette zich van-
morgen voort. InAmsterdam was demiddenkoers 2,0300. In Wall StreetgingdeDow Jones indexomlaagmet
34,50 punten tot 2108,46.

*****

WILLEMSTAD - In
Landhuis Zeelandia werden
gisterendeprijzen uitgereiktaan
de winnaars van Amigoe Score-
bord.De eersteprijs, tweeretour-
tickets naar Amsterdam per
KLM, ging naar Carlos Libier
(midden). KLM- directeur Theo
Pielage (l.) enKLM marketing
coördinatorMaxie deGrootover-
handigden deprijs.

De jongste winnares: de vier-
jarigeSusanneCapella, kwam de
negende prijs met haar broertje
en haar moeder afhalen: een
waardebon van honderd gulden
van Restaurant La Bistroëlle.
manager Albert Vink overhan-
digde deprijs.

Meer nieuws over Amigoe's
Scorebord oppag.6.

MOSKOU-De SUheeft opnieuw
8Canadezen uitgewezen.De militai-
re attaché en 7 voormalige diploma-
ten zijn niet meer welkom. Canada
begon het uitwijzen verleden week
toenhetSU-diplomaten beschuldig-
de van militaire en industriële spio-
nage.

ORDE
In samenspelmet devoorzitter

zullen de fracties proberen zich
strikt aan het Reglement van
Orde te houden. "Persoonlijke
aanvallen zullen niet meer wor-

dengehonoreerd",zozei dewaar-
nemend gezaghebber.

Maar dan is er niets 'leuks of
spannends' meer tebeleven?

Wilsoe: "De vergaderingen
moeten niet meer 'leuk of span-
nend' zijn, maar striktzakelijk".

Devoorzitterheeftbeloofd, dat
juridischadvieszal worden inge-
wonnen en uitgebracht betref-
fende artikel 21 van het Regle-
ment van Orde, met name over
de tweede zin daarin, waarin
staat dat de voorzitter gewezen
kan worden op een "vermeende
afwijking van het Reglement

van Orde".
Tevens heeft Wilsoe, opwiensinitiatiefvanmorgen de ver-

gadering werd gehouden, de
fracties toegezegd, datoppapier
uitleg zal worden gegeven over
hetbegrip "persoonlijk feit". Er
zal ook verslag worden uitge-
bracht over hetgeen vanmdfgen
is afgesproken.

"Het Belangrijkste is", aldus
Wilsoe, "dat nu de wil is uitge-
sprokenom metelkaar en met de
voorzitter samen te werken. De
Eilandsraad beter moet gaan
functioneren".

Afspraak Wilsoe enfractieleiders
Beter samenspel voorzitter
en fracties Eilandsraad
WILLEMSTAD — Tijdens

een commissie- vergadering,
waarbij waarnemend gezag-
hebber drs Elmer Wilsoe, de
gedeputeerden en de leiders
van alle fracties in de Ei-
landsraad aanwezigw&* en, is
vanmorgen de politieke wil
uitgesproken om in samen-
werking met de voorzitter
van de Eilandsraad tekomen
tot een beter samenspel, zo-dat de büeenkomsten van de
Raad "beter zullen ver-
lopen".

Algemeen werd de behoefte
gevoeld om de agenda- puriftn' op een zeker niveau te bespre-ken", zo zei vanmorgen waarne-
mend gezaghebber Wilsoe tege-
nover deAmigoe. Bij de aanvra-
ge voor een vergadering zullende agenda- punten beter gefor-
muleerd worden, zodat er geen
verschillende interpretatiesvan
diepunten meer mogelijk zijn.

Vóórhet bijeenroepen vaneen
vergadering zullen defractielei-ders samen met de voorzitter deagenda- punten analyseren en
aandehand daarvaneen spreek-
tijd vaststellen. Tevens is afge-
sproken, datde'specialisten' vandefracties de meeste spreektijd
zullen krijgen, zonder dat af-
breuk wordt gedaan aan het
recht van alle Eilandsraads- le-
denom te spreken.

Besprekingen over resultaat
begrotings-overleg Den Haag

Eind deze week al
'politiek standpunt'

WILLEMSTAD — Verwacht
wordt, dat eindvan dezeweek al-
le politieke consultaties over de
reis van deAntilliaanse delega-
tie naar Den Haag, waar gespro-
ken werd over extra begrotings-
steun, zullen zijn afgerond. De
regering kan dan een politiek
standpunt innemen, waarna
verdere stappen gezet kunnen
worden met deoverige partners.

Gisteren heeft deregerings-
partij PNP de gehele dagoverleg
gepleegd met "alle organen", zo-
als de wijkleiders, de leden van
de Eilandsraad en de Staten en

het bestuur. Vandaag werd dat
overleg voortgezet.

Vanmiddagom zesuurzouden
alle coalitie- genoten worden in-
gelichtover hetverloopenhetre-
sultaat van de besprekingen.

Om acht uur vanavond zal mi-
nister- president MariaLiberia-
Peters tijdens een commissie-
vergadering de Stateninlichten.

Vanmiddagkreeg de centrale
commissie van de Eilandsraad
alle informatie, gisterenwerder
al overleg gepleegd met het Be-
stuurscollege van Curacao.

f Un bon beter di
BRANDY

tatehastabonpabo salü.



MENSEN

De gemeente bestuurders van
Nevenburg wilden op een origi-
nele manier de aandacht vesti-
gen op het feit dathet culturele
centrum in het Zwitserse
plaatsje twintigjaarbestaat. De
Zwitserse kunstenaar Paco
maakte veertig REUZEMIE-
REN, die tegen devoorkant van
het gemeentehuis klimmen. In
de herfst zullen de mieren wor-
den verkocht voor ongeveer 650
galden per stuk.

*****Zes van de zestien kandidaten
die inaanmerkingkwamen voor
de her- examens voor het POLI-
TIE- DIPLOMA 11, hebben dit
examen met goed gevolg afge-
legd. In totaal hadden 44kandi-
daten meegedaan aan de ex-
ames. Daarvan slaagdener 15in
eerste instantieen met dezes die

*****in de herkansing blijk gaven de
stof te beheersen kwam het to-
taal aantal geslaagden op 21. De
kandidaten die het diploma als-
nog hebben gehaald zijn: P.
Francisca, M. Sille,E. Jansen,K.
Vrutaal, I. Hupsel en J. Martha.

Geen eindeloze wolkenbanden
in juni voor Oslo en vergeet de
verhalen over het koude Noord-
en. Oslo, dataltweeweken zucht
onder en HITTEGOLF, was
gisteren de warmste plaats in
Europa. Dit verklaarden meteo-
rologen. De temperatuur liep op
tot 35,2 graden en daarmee was
het in de Noorse hoofdstad war-
mer danopbekende zonplaatsen
alsKreta ofMaliorca. Hetwas de
hoogste temperatuur die ooit in
Noorwegen werd vastgesteld.

Voor het krieken van de dag als
de rosse buurt van Calcutta in
India,Bowbazar, eindelijk naar
bed gaat(omteslapen),komt een
groep mannen uit hun krotwo-
ningen om de straat te gaan ve-
gen op zoek naar GOUD. Toege-
rust met veger, zeefen kom van
aluminium, speuren de mannen
denauwe straten afwaaraan de
tientallen goudwinkeltjes lig-
gen die Bowbazar delen met de
prostituees. De goudvegers
behoren tot de 1000 man sterke
Neraya- gemeenschap, moslims
uithet noorden dieeen eeuw ge-
leden op zoek naar werk in Indi-
a'sgrootste stad neerstreken. Zy
vonden het op straat in Bowba-
zar en vegen er naar goud dat
door de wind met straatvuil is
vermengd of dat is meegevoerd
op de kleren van passerende
goudsmeden. "Mijn familie doet
dit al generaties," zegt Abu Mo-
hammed bij het aanvangen van
zijn geduldeisende dagtaak. "Ik
houd wel van dit werk met zijn
element vanrisico en geluk."' U
denktmisschien dat het wel erg
weiniggoud moetzijn datzo ont-
snapt. Maarwanneerhonderden
goudsmeden deze weg gaan, is
datniet zo, zegt op zijn beurt de
70-jarige TayebAli, die al60 ja-
ren inhet goudvegenzit. De buit
is vooral groot wanneer Hindu-
feesten op handen zijn of maan-
den die gunstig worden gevon-
den voor een huwelijk en veel
gouden sieraden moeten worden
gemaaktomcadeau te doen. "We
verdienen soms wel3000ropijen
(400 Naf) in een week van fees-
ten," zegt Tayeb. Een groot deel
van detijd is hetwerk vervelend
en levert nietsop. "Hetkromt de
rug, maar we doen hettoch niet
alleen om het geld. Goud heeft
iets magisch en houdt ons allen
in zijn ban,"zegt Abu Mo-
hammed.

De scheve TOREN VAN PISA
heltweerwatverder over. De ge-
meentelijke universiteit, die op
elke 21- ste juni de twaalfde-
eeuwse witmanneren toren
meet, berichtte vorige week dat
hij in de verstreken twaalf
maanden nog eens 1.29millime-
ter uithet lood was geraakt. Vol-
gens de universiteit is het cijfer
niet buitengewoon, hoewel de
conservator, Guiseppe Toniolo,
de schatting heeft gemaakt dat
detoren over 100 jaaromvalt als
het huidige gemiddelde vanver-
zakking onveranderd blijft. De
56 meter hoge toren is de campa-
nile vaneenkathedraal en doop-
kapel op hetzelfde grasvlak in
het centrumvanPisa. Vorig jaar
beklommen 800.000 bezoekers
de294spiraaltredennaar detop.
Deskundigen zoeken, klaarblijk
op hun gemak, naar een middel
om defundering te stutten.

De rechtbank in Arnhem heeft
onlangs de 47- jarigeR.S. uit
Amsterdam veroordeeld tot een
gevangenisstraf van twaalf
maanden waarvan zes voorw-
aardelijk. Volgens derechtbank
heeft demanzich gedurende en-
kele jarenbezig gehouden met
VROUWENHANDEL. S. Be-

middelde van 1986 tot 1988 te-
gen betaling om vooral Costari-
caanse vrouwen in sexclubs in
Nederland te plaatsen. Daarbij
werden de vrouwen tegen hun
zin als prostituee te werk ge-
steld. Volgens deofficiervan jus-
titie was S. waarschijnlijk een
schakel in en veel grotere inter-
nationale organisatie. De offi-
cier eist twee weken daarvoor
een gevangenisstraf van ander-
halfjaar tegen de man.

*****
Een vrouw uitVoorburg heeft in
het afgelopen weekeinde onge-
veer 20kilometer langop dever-
keerde weghelft vandeRijksweg
16 in de buurt van Prinsenbeek
gereden toen zij enkele voetbal-
feestvierders had afgezet. Daar-
bij veroorzaakte de vrouw twee
ongelukken. Zelf schampte zij
tijdens haar SPOOKTOCHTeen
tegenligger enkwam vervolgens
tot stilstand na een frontale bot-
singmet eentweede tegenligger.
Alleen een passagier van de
vrouw raakte gewond en moest
voor behandeling in het zieken-
huis worden opgenomen, aldus
deRijspolitie van Breda.

Uit deVS ontving men op Aruba
bericht dat MEY LING THAN,
van de Louise de Colignystraat
40 uit San Nicolas, is geslaagd
aan het Worcester Polytechnic
Institute. Mey Than behaalde
haar Bachelor of science in
Electrical Engineering with bio-
medic interests.

*****
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moeten 1 dagvantevoren vóórvier. uur
binnenzijnofop dezelfde dag vóór jen

uur.

ZOEKERTJES verschijnen op
dmsdag en vrijdag en kunnen iedere
dag tussen 07.30-16.00 uur worden
opgegeven, behalveop za'erdag.
Alteen zoeker^es die op maandag en
donderdagvóór twaalfuu, binnenzijn, ,
kunnende dagdaarop(dus dinsdagen 'vrijdag verschijnen.

UttGEVERIJ AMIGOE ARUBA
Nassaustraat 110.
Te!.: 24333 (drie lijnen)
Directeur-Hoofdredacteur:
JosvandüfSchcot.
Redactie: Ramiro Tromp, Anna
Tromp- Van der Schoot,Djisbie Fran-
ken (fotograaf).
Advertentie-afdeling: Jos van der
SchootenEileen landsmark.

BONAIRE
Correspondent:
HuÓen ünkete, Kaya Go&emador N
Debrot 154, tel .8627.

SINTMAARTEN
Correspondent
Gerard van Veen, Postbox 118, tel
873859:(Fransekant).
Abonnement en advertenties:
The Chromde, Grounddove Road,
PointeBlanche, teL 23919.
SABA:
Correspondente:.Ruth Hasselt, tel.: 2299.

ST.EÜSTATIUS:
Vertegenwoordigster/Correspon-
dente:
Peggy van de Horde,Whitev/altwëg 1.

HILVERSUM
CORRESPONDENTEN
Jos de Roo én Victor Hafkamp: Radio
Nederland Wereldomroep (tel.< 035-
-16151. toestel 319).

Tel: 672000
m. a i Will -w"*^?-^^»

Peraagc-ntüchappeniANPenAl'. !Samenwerkingsovereenkomst met '"The Miami Hera'd, f)» Cou-
rartt, De Brabant Pers.

DRUKKERIJ Rot^rint NV
DlSTßlßUm(abortiementen): iCurasao. Disirico NY, tet: 370503, |
37Ö504 en 370304.
Voor Wachien geliever^ze nummers i
opte bellen. Het abonnementsgeld :kan ook betaald worden via Girorek. i
nr.: 208000, Madura's Bank rek. nr.: \
286.330.03 e.n ABN rek, nr.: I
11.15.626.
Aruba:Nassaustrait 110,fe1.:24333. ;
Bonarre(abonnemcKteti-*1 incas-
so): mv. A. Wong-Lc:-Sing, Noord Sa- <tina. |
Losse nummers60 cent: "Abonnementsprijsopatleoilandenvan |
de NederlandseAnöflen vijftiengul- ;
denper maand.
BuitenAntillen(Nederland):
NA/.80,15 per maand (luchtpost) of .NA/,24,- per maand rzéepost^ jaar-
lijks vooruit te betalen. i
iii i -: - ■■■'■ ' ' i n"' ii " ' ■"■' * ' '

TomPoesen de Pruikenmaker door Marten Toonder

2065 — TornPoes en heer Bommel zaten duizelig aan de voet
van destoeptussen hetwrakhoutvan dekortgeslagen schilde-
ryen inen kwamen langzaam weer tot zichzelf.

CommissarisBas was inmiddels opdeuitzinnigekunstschil-
dertoegesneld en trok zijn notitie-boekje.

"Dat gaat zómaar niet!" gromde hij. "U hebt ingebrokenin
ditmuseum en uvernietigtkunstschatten!"

"Kunstschatten?Bah!"riep Terpen Tjjn. "PruUeboel! Voze
verfklodders!"

"Daar gaat het niet om!" snauwde Bulle Bas ongeduldig. "U
vergrijpt uaan museum-schatten! U valt oppassende burgers
aan en u gooitmet schilderijen!"

"Bah!" loeide de getergde schilder. "Die bolle burgers trek-
ken mijdeharen uit.En diedoekjes zijnvanmü, vatje,makker?

En ikkan metmyn eigen lorreboel doenwat ikwil, als ik ont-
dekt, datergeentrilling in zit! Ofniet soms?"

De commissaris krabde zich nadenkend hethoofd. "Is het
voor eenkunstenaar strafbaaromeigenwerkkapot temaken?
"peinsde hy, "ofniet?"

TornPoes en heer Bommel wachtten niet op de afloop. Ze
krabbelden overeind enrenden naar deOude Schicht, terwijl
heer Olivier hetplukje haar, dat hij uit Tyn's schedel getrok-
ken had, stevig omklemde.

De journalist Argus stond intussen ijverig te schrijven.
"Kunstschilder Tijnvernietigteigen werk", schreefhij. "Goe-
dekritiek van onzekunstredacteur Argus heeft hem hethoofd
ophol gebrachtRukte onze geëerde stadgenoot Bommel hem
wilde haren uit? Nachtelijk gevecht inmuseum".

TELECURAÇAO

DINSDAG: 16.30 Ora pamucha; 17.00
MTV Musical; 18.00Obra di man met
Loupe; 18.30MiraiSkucha; 18.45Infor-
medeportivomet HectorRosario; 19.00
Tempu pa Dios; 19.05Kushina di oro
met Saida Hernandez; 19.15Showbiz;
19.30 Small Wonder; 20.00 Notisiero
Tele-8; 21.00 Enkuentro met Paul de
Windt; 21.30 Tesoro di Kórsou met Her-
manito;22.00 Wegadi Number Körsou;
22.10 HotShots; 23.00Sluiting.

WOENSDAG: 16.30Ora pa mucha; 18.00
Provile of Nature; 18.45 Informe deportivo
met HectorRosario; 19.00Tempupa Dios;
19.05 Leu fo'i kas met Robby Schouten;
20.00 Notisiero Tele-8; 21.00Falcon Crest;
22.00Wega diNumberKörsou; 22.10 Her-
halingvoetbal Nederland vsRusland; 23.00
Sluiting.
(Wijzigingen voorbehouden).

*****

AGENDA
CURAÇAO

NACHTDIENSTARTSEN.Patiëntenvani
artsen vanBandabao(3e distrikt) kunner
spoedgevallentelefoon 641658 bellen*_
dan hetantwoordapparaatafluisteren. 'to
De patiënten van de andere medische o I
trikten kunnen voor spoedgevallenll
artsenpraktijkvan huneigen huisartsbeft ft.
het antwoordapparaatzal dan mededfl»
wie dedienstdoende arts is.

THORAX CENTER (Jan Noorduynw* 1
naastUNA, tel.: 85544): openingstijdenv* rje
maandagt/mvrijdagvan 08.00-17.00 utl i
opzon- en feestdagen alsmedeop werkd* *gen na 17.00 uur voor spoedgevallent» U]
85917. v 8
WiT GELE KRUIS PRINSES MARGRI? 'e
(wijkverpleging): Kantoor Santa Maria 1] D<
tel.: 82947/81078;geopendvan maandaift/m vrijdagvan 07.00-17.00 uur; zaterda! c
degeheledag gesloten;na 17.00uur kunt1 V(
de zustervan dewacht bellen: zusterMa* f(
ro, tel.: 626267,pageboy 027-360. a
KLEUTERBUREAU: 14.00-16.00 uur alle*» h
volgensafspraak. \
ZUIGELINGENBUREAU: maandagmiddag
van 12.30-15.30uur; donderdagmiddagv*1 n
07.15-10.30uur; alleen volgens afspraak V(

NEUTRALE WIJKVERPLEGING (voo *j
heen Wijkverpleging Curagao): KantooJ c
Scharlooweg 110, tel.: 612040; geopenj ),
van-maandagt/m vrijdag van 07.00-18.0^ cuur; de wacht heeft zuster Schoonhoven ,
tel.: 74449.

***** V

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

FUNDASHON LECHI Dl MAMAKÖRSOU
voor meer informatie kunt u de volgende
nummers bellen: 75628,672289en 5550*

*****
LUCHTPOSTSLUITING (Postkantoo'
GrootKwartier)
Nederland: voor gewonestukken: maafl'
dag, dinsdag, donderdag en vrijdag or"
11.30 uur; woensdag om 10.15uur. VoC
aangetekende stukken éé uurvan tevoren.
Suriname: voor gewone stukken: dinsdag
envrijdag om 17.30uur;zaterdag om 10.45
en 17.00uur.

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

*****
BOTICA BANDABAO: dagelijks geopend
van 08.00-19.00 uur.

BOTICAS (nachtdienst)
Otrobanda Curagao, Breedestraat 137,
tel.: 623575.
Punda Cerrito Promenade Wilkelcentrum,
te1.:7615-

5
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
19.30uurgebouw Credit Union San Pedro.
Kanga: iedere woensdag- en zaterdaga-
vond om 19.30 uur te Centrum Abraxac,
achter Kooyman.
SantaRosa: iedere maandag-en zaterda-
gavond om 19.30 uur te Aloëstraat 12.

Wega di NumberCURAÇAO

TIENDADl LEY tot september gesloten.
*****

WOENSDAG
DIVERSEN
SEDUKAL:elkewoensdagvan 14.00-16.00
uur is er vrij spreekuur.
TENTOONSTELLING
CURAQAOSCH MUSEUM (Van Leeuw*
hoekstraat z/n): openingstijden dinsd~„
t/mzaterdag van09.00-12.00/14.00-17.00
uur; zondag van 10.00-16.00 uur; maandag
gesloten.
t/m3julil9BB expositiefoto's enkeramiek
vanEllen Spijkstra.

REDEYE By Gordon Bess

\ UUij zijn blij met de geboorte van onze dochter en zusje j
f AIMEE <
/ AIMEE HENDRIKA JOSEPHINE /
\ €ugène en Jacqueline Boderie J/ Carmen. Merel en Michelle flrubQ, 27 juni 1988 /

\2 Doctor ond N\r €loy flrends fó
%w request the honour of your presence V
<§5J at the marriageof their daughter a$

?3 Janice Elizabeth &£

&1 Doctor Francis HcvKang^You g&

¥fc son of r*j$p Doctor and M" UUilfred Ho-Kang-Vou Sjg
°m Saturday, the sixteenth of July $d
<xn Nineteen hundred and eighty-eight cm
£8' at five-thirty in the afternoon c»/

g$ San Franciscus Church |faj
as> Oranjestad, Aruba $M

Ly Reception, eight o'clock p.m. QhS
rjU£> Madurostraat 6 £f>.
j_s Please consider this as a personal invitation <£öp

_o__^<_^r~^/^3ifiJ3^^~t2?'&~^^QG}?C&£f^^
:^y&_sOirTJ*C___J_w^\^_4P^

BEETLE BAILEY By Mort Walker

Conimex
r%. G€6OR€N

J\ op 10 juni 1988 'I 'J \ Quincy Amos
_\ zoon van Ruud Offtinga /
?£, en Esther Williams /
M SchotlondstrQot2B /Nflrubo /

HENRY By Dick Hodgins

BONER'S ARK By Addison & Frank Johnson
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BALANS LEVENSVERZEKERINGS -BRANCHE 314 MILJOEN IN 1986
Commissie Wettelijke Basis Onshore Bedrijven:
'Obscure maatschappijtjes op Sint Maarten'

Toezicht verzekeringsbedrijven
ïn nieuwe wet beter geregeld
| WILLEMSTAD — Binnenkort zal het toezicht op on-
dernemingen die het verzekeringsbedrijf in de Neder-
;|*pdse Antillen uitoefenen een bredere basis krjjgen.
Uitgangspunthierbij isdebeschermingvan debelangen
van depolishouders, ditzijn de verzekerden. Zowel het
!'evensverzekerings-bedrijfalshet schadeverzekerings-
bedrijf worden in het toezicht betrokken. De nieuwe
i zal van toepassing zijn op verzekeraars dieeen
Verzekeringsbedrjjf hebben opgerichtnaar Antilliaansrecht. Het toezicht geldt voor het gehele bedrijf, onge-
acht waar dit wordt uitgeoefend, alsmede voor buiten-
toödse verzekeraars die een bedrijf in de Nederlandse
Stillen uitoefenen.

jj "1 de nieuwe landsverorde-: inzake het toezicht op het
bedrijf, zal hettoe-

ij «jchtworden opgedragen aan dej]pnk van de Nederlands Antil-
I en. De landsverordening dieij Momenteel bij de Staten in be-; is, zal waarschijnlijk, öegin volgend jaarvan krachtgorden.

ONTOEREIKEND, «i de bestaande wetgeving isöettoezicht door deoverheidont-
*ej"eikend en onvolledig gere-
ild. De landsverordening toe-
j'chtBank- enKredietwezen uit

ra' 2 heeft slechtsbetrekking op
«et levensverzekerings- bedrijf

zich niet uit tot hetchadeverzekerings- bedriif.
erderbestaat ervan overheids-lage weinig inzicht in de sprei-

?lng van de investeringen vanhetbedrijf.
In hetverleden zijner weleens

maatschappijen geweest die in
het buitenland gehuisvest zijn
en al jareninsolvent zijn, zonder
dat daarvan naar buiten toe iets
blijkt. Zelfs als dit onvermogen
omtebetalenvan deverzekeraar
vaststaat, kan depolishouder
niet zonder geldelijk nadeel zijn
betrekking met de verzekeraar
beëindigen. Hetgrote socialebe-
langvan metname delevens-ye-
zekering, alsmede het ingewik-
kelde karakter van hetverzeke-
rings- bedrijf heeft de regering
doen besluiten het verzeke-
ringwezen onder een beter toe-
zicht te stellen.

COMMISSIE
Op 12 november heeft derege-

ring bij ministeriële beschik-
king daartoede Commissie Wet-
telijke Basis voor Onshore Be-
drijvenopgericht, waarin verte-
genwoordigers van de Centrale
Bank, het departement van Fi-
nanciën, het Centrale Bureau

voor JuridischeenAlgemeneZa-
ken en van het georganiseerde
verzekerings- en assurantie- be-
middelingsbedrijf zitting
hebben..

De commissie staat onder
voorzitterschap van mrR.B. Ni-
vilac. Als adviseur treedt op mr
W. Meijering die bij de Neder-
landse overheid reeds tien jaar
ervaring heeft met het opstellen
vanrichtlijnen voor het verzeke-
rings- wezen inE.E.G.- verband.
Op 10 juniheeft Meijering een
toelichting gegeven op de
technische aspectenvan denieu-
we landsverordening, waarover
in de Amigoe van 11 juni reeds
bericht werd.

SOLIDITEIT
Meijering: "Het bijzondere

van een levensverzekerings- be-
drijf is, dat de prestatie, de uit-
betaling van deverzekering, pas
veel laterkomt. Alseruitbetaald
moet worden, moet men zeker-
heid hebben over de soliditeit
van de verzekerings- maat-
schappij. Toezicht hierop van
een onafhankelijke instantie is
daarbij onontbeerlijk".

Hij verklaarde verder dat de
regering daarbij de voorkeur
heeft gegeven aan een afzonder-
lijk toezichtsorgaanvoor hetver-
zekeringsbedrijf. Uitpraktische
overwegingen is de Centrale
Bank voorlopig met dittoezicht
belast, omdat deze instelling de
kennis en ervaring als toe-

zichthouder al heeft. De Centra-le bank oefent reeds een zekere
controle op de levensverzeke-
raars uit. Daarnaast verdient
het uitkosten- oogpunt de voor-
keur om het toezicht in een be-
staand, functionerend en onaf-
hankelijk orgaan in te voegen,
aldus Meijering.

EXCESSEN
De voorzitter van de commis-

sie, Nivilac, verklaarde dat in
het verleden zich wel eens ex-
cessen hebben voorgedaanbij le-
vens- en autobranch- verzeke-
ringsmaatschappijen: "Om toe-
zicht te ontduiken richtten be-
paalde offshore- verzekerings-
bedrijvenuitbijvoorbeeld deBa-
hamas een branch op Curacao
op. Hier is geen toezicht op scha-
deverzekerings- maatschappij-
en. Eigenaars vanobscuremaat-
schappijtjes die nietin staatble-
ken bij schadeclaims uit te beta-
len, verdwenen dan met de
noorderzon. De verzekerde was
hiervan financieel de dupe", al-
dus Nivilac.

Hij voegde hieraan toe dat in
de nieuwe landsverordening ge-
kozen is voor een geïntegreerde
toezichts- wetgeving op het le-
vens- en schadeverzeKerings-
bedrijf, die in detoekomst derge-
lijke excessen moet voorkomen.
Tevens zijn daarbij sanctie- mo-
gelijkheden ingebouwd onder
meer in devorm van het wegne-
menvan devergunning.

ST.MAARTEN
Nivilac verklaarde desge-

vraagd dater in deNederlandseAntillen acht levensverzeke-
rings- bedrijven en veertien
schade verzekerings- bedrijven
zijn geregistreerd. "Maar op St.Maarten vindt men bovendien
een aantal obscure maatschap-
pijen, die illegalepraktijken ui-
toefenen. Vanuit Curasao is dit
echter moeilijk te controleren",
aldus Nivilac.

De jaarlijkse omzet van le-
vensverzekerings- maatschap-
pijen is volgens de voorzitter
moeilijk vast te stellen. Zeker is
datdebalansvan detotale activa
een duidelijk stijgende lijn ver-
toont: In 1983 was deze 232mil-
joen,in'84279 miljoen, in'85 297
miljoenen in '86 314miljoenAn-
tilliaanse guldens. De premiere-
serves,die deverplichtingenvan
hetbedrijftenopzichte vande po-
lis- houders weergeven, bedroe-
genin 1984194 miljoenen in'86
278miljoengulden. Van schade-
verzekerings- bedrijven zijn
f een gegevens of taxaties be-

end.

Politie tast in het duister
Man al twee dagen dood
Willemstad — in zijn

Zoning aan de Cazandstraat
~ «"of de gewaarschuwde po-
rtie gisteren het levenloze en
J*edsin staat van ontbinding
"erkerende lichaam van een
''an aan. De man werd
Jteïndentificeerdalszijnde deil- jarige Alejandro Juan
*?*rt. Hij werdmetdebuikzy-
|je naar beneden op zijn bed
*aagetroffen. Naast de man
*erd een pistool van vrij

a«r kaliber aangetroffen
?ft depolitie weet nog niet of
jjethier om eenmisdrijfof een
"eval van zelfdoding gaat

Ophet lijk van deman werden
in- eneen uitschotwond ont-

£eJrt. Het pistool (punt 45) lag
J?ast de man. Volgens de me-
QlBche dienst is deman in de loop

van zaterdag overleden.De man
woonde alleen inhet huis en had
geenvergunningvoor wapen be-
zit. Wel is bekend dat de overle-
den vader van Hart, politie-
functionaris was. Door het feit
datde man een vrij teruggetrok-
ken leven leidde is het moeilijk
omzijngangenna tegaan.De po-
litie vermoedt dat het hier om
een geval van zelfmoord gaat.
Toch is datnietmet zekerheid te
zeggen.

De man woonde alleen en
daarom heeft men pas laat ont-
dekt dater iets nietpluis was in
de woning. Familie- leden
waarschuwden de politie omdat
zij al enkele dagen geen teken
van leven hadden gezien van Ju-
an. Mensen van de GGD enpoli-
tiegingen samen de woningbin-
nen waar het levenloze lichaam

ontdektwerd. Vande man is ver-
der bekend dat hij geen werk
had.Zijn familie- ledenwaar hij
meesamenwoondezijnenige tijd
geleden naar Nederland ver-
trokken.

De man vertoonde ter hoogte
van de hartstreek een diepe
wond die erop wees dater met
een opgelegd schot in het li-
chaam is geschoten. De kracht
van het schot veroorzaakte een
vrij diepe wond die een stuk uit
hét hart scheurde. Naar alle
waarschijlijkheid heeft deman
zittend op bed het schot ont-
vangen.

De stoffelijke resten zijn over-
gebracht naar de begraafplaats
te Janwe alwaar na de sektie di-
rect tot teraarde bestellingwerd
overgaan. Derecherche heeft de
zaak in onderzoek.

LIQUIDATIE
Als het nieuwetoezichts- sys-

teem begin volgend jaarvan toe-
passing wordt, zullen een aantal
punten veranderen. Volgens het
nieuwe systeem zal de verzeke-
raar voorhet verkrijgen vaneen
vergunning niet alleenover een
minimum- kapitaal moeten be-
schikken, ook zal de Centrale
Bank voor verzekeraars van le-
vens- en niet- levens- verzeke-

ringen ondermeer eenminimale
solvabiliteits- margevaststellen
van respectievelijk 400.000 en
300.00Antilliaanse gulden.

Meijeringbenadrukt dat het
toezicht van de Centrale Bank
normatiefzal zijn: "De bedrijven
moeten voldoen aan bepaalde
normen, maar de maatschappij-
en zijn vrij in de invulling hier-
van". Mochten bepaalde bedrij-
ven niet aan de nieuwe voor-
schriften kunnen voldoen, dan
zullen deze volgens Meijering
geliquideerd moeten worden of
Run portefeuille(s) aan andere
bedrijven moeten verkopen.

McWilliam na aantijging voormalige
premier over verdwijnen documenten:

'Sinds zijn aftreden spreekt
de heer Martina wartaal'
WILLEMSTAD — "Ik

J^eetniet wat de heer Mar-jjöabezielt sindszjjn aftre-den op 18 mei van dit jaar
jusminister- president , al-dus desecretaris- generaal
*an de PNP, drs Rufus
*»cWilliam naar aanlei-

van de beschuldigin-gen van ir Don Martina'Partyleider van MAN) als
*<>v McWilliam vertrouwe-
lijke ambtelijke stukken
aebben 'ontvreemd.
."De heer Martina slaat

Binds zijn aftreden wartaal
Jtit,althanszo moetikzijnuit-
latingen beschouwen. Indien
?atniet het geval is, dan is hij

met het optrekken vaneen rook- gordijn om de
*aatste dagenvan zijnregeer-
periodeafteschermen", aldusMcWilliam.

Gisteren verklaarde de
y°ormalige premier, dat
jj»cWilliamenkele jarengele-
jjenop onverklaarbare wijze
documenten over de benoe-
2nngvan een directeurvan de
posterijen inzijnbezit hadge-
kregen. Martina deed in datartikel de huidige minister-President Maria Liberia- Pe-ters de suggestieaan de hand
°m die kwestie ook te latenonderzoeken door de procu-reur- generaal.De procureur-generaal onderzoekt immershoe het mogelijk heeft kun-

nen zijn, dat delen uit het
ambtelijk dossier over de mi-
nister van Verkeer en Ver-
voer Louis Gumbszijn gefoto-
copieerd. Eén fotocopie ver-
scheen zelfs in het Neder-
landse avondbladHetParool.
Ook daarover berichtte de
Amigoe gisteren uitvoerig.

MOEDWILLIG
"Of de heer Martina is niet

goed geïnformeerd, óf hij
geeft aan een en ander moed-
willig een andere uitleg", zo
zei McWilliam vanmorgen.
Ten tijde van hetkabinet- Li-
beria I in 1985 hebik metme-
dewetenen opverzoek van de
toenmaligeminister vanVer-
keer en Vervoer envan debe-
trokken ambtenaar een ad-
vies dat door Personeelsza-
ken was uitgebracht doorge-
nomen met die betrokken
ambtenaar".

"Er was toen geen sprake
van verduistering of fofoco-
piëren van een persoonlijk
r°pport van iemand, twee da-
gen voordat een regering af-
trad. En dat die fotocopieën
zonder medeweten of toes-
temming van de betrokken
ambtenaar in de openbaar-
heid kwamen. Er zijn wezen-
lijke verschillen, en ik denk
dat de heer Martina bezig is
met het verdoezelen van het
eigen doen en laten ten tijde

van zijn bewind", zo zeiMcWilliam.
JAGEN

Hij verklaarde voorts, dathij hoopt, dat de procureur-
generaal duidelijkheid zalbrengen in de gang van zakenrond hetrapport over GumbsMcWilliam: "De heer Marti-
na hoeft zich geen zorgen temaken, want onderzoeken,zeker die op personenbetrek-king hadden, zijn iets geheel
eigens van de partij van deheer Martina. Sinds 1979heeft zijn partij niets andersgedaan dan personen onder-zoeken —jagen op mensen"McWilliam tot slot: "Bo-vendien werd de heer Marti-
na eind 1985 minister- presi-denten indenadagen vanzijnregeer- periode ook nog mi-nister van Justitie. Ware hij
vanmening geweest, datzicheen ontoelaatbaarfeit had af-gespeeld, dan had hij dat inzijn hoedanigheid van pre-
mier en later van minister
van Justitie, gemakkelijk
kunnen laten onderzoeken.Indien hij een en ander gedu-
rende zijn bewind 'gewoon'
heeft gevonden en indien hij
vindt dater nu wel werk van
gemaaktdient te worden, danheeft hij het tijdens zijn re-
geer-periodeverdraaid slecht
gedaan".

WILLEMSTAD — De Dienst
CultureleZaken wil dehuismoe-
ders van Seru Fortuna die zich
hebben opgegeven voor het soci-
aal cultureel programma van
(vandaag) dinsdag 28 juni, er
aan herinneren dat deze happe-
ning om acht uur 's avonds be-
gint.

Deplaats van handeling is zo-
als bekend. Buurtcentrum Seru
Fortuna.

Scholenbouw
Muizenberg

WILLEMSTAD— Onlangs is
begonnen met de bouw van een
uit tweeklassen bestaandekleu-
terschool te Muizenberg. Later
wordter nogeen zes-klassige ba-
sisschool bijgebouwd met een
hoofd- en lerarenkamer en een
gymnastiek- lokaal.

De laagste inschrijver was
aannemer Hacona N.V. met een
bedrag van 1.432.500 gulden.
Het ontwerp isvan Architecten-
bureau irTorn Janga.Een en an-
der dient binnen twaalf maan-
den te worden opgeleverd.

De school is gepland in de di-
recte omgeving van de 504
volkswoningen. Verwachtwordt
dater totaal ruim 750 woningen
zullen komen, waarin ongeveer
3400 mensen zullen wonen.

Uiteindelijk zullen de onder-
wijs- voorzieningen worden uit-
gebreid tot een kleuterschool
met vier klassen en een ba-
sisschool met twaalfklassen.

UUO6NSDRGAVOND - 29 JUNI
***************

"SMIKKELEN EM SMULLEN IN HET
BELLE TERRACE RESTAURANT"

***************-—v Dit keer presenteren onze chefs:
[fin/r *Sa,mon mousse withspinach

* Crab salad served ina salad shell .—^li Tine slices ofsmokedlamb "* I^-^$VyiM 'Onion tartwith cheese and _^j *Jl -^i-.
TjT fjf Provence herbs CS ö> W*ft*v r\W/ ♦Salad "BelleTerrace" /fö èè J_%- NW 'Lemon-bakedbreast of chicken fry ISSS&awft/ik' Stuffed sirloinwith herbtopping VW^SSaggy»

"Paupiette ofCaribbean fish
poachedin saffron HF^Gö^rJ&m* Uartien fresh vegetables >.T--j-j , LLr'-* Hasselbach potatoes ,&tf) ""s^^ia'Riz pilaw CaM °Klh'Assortedhome-made bread s*g?_l~ J Mil' Pear cake withnuts MfcwAs// VM'Orangesalad ~~ ~~^_fS^. '' ll~ ********** IHUlllll|S«lll;(/y " 'Ik.Live-Music: ~,,.,il&iaiiiUJ|| Nartacms Sous jiiiH^/iiiiujiMiuiiiiuiiiiii»

%m cSAvila ""Beach "Hotel
Penstraat 130 - Willemstad
Reserveringen: tel.: 614377

Het InternationalTradeCentre Curagao iseen nieuwConvention & Trade
Centre met diverseconferentie- en banquetfaciliteiten(opening augustus
1988).
De horeca-afdeling heeftdebeschikking overeenrestaurant (130 zitplaat-
sen), een zeer goed geoutilleerdekeuken en verschillende banquetruim-
tes voor50-1500 personen.
Voordit uitdagendeprojectkomenwijgraag opkortetermijn inkontaktmet:

CHEF DE CUISINE
FUNKTIE EISEN:— leidinggevendekapaciteiten— opleidingovereenkomstig defunktie— uitstekendorganisatie-vermogen— gevoelvoor modernekook- en presentatie-technieken— doordachtfinancieel inzicht

*****

OBERKELNER
FUNKTIE EISEN:— ervaring in leiding geven— meertalig(Engels & Nederlandsvloeiend)— uitstekendorganistorischvermogen— bekendheid metgrote horeca ondernemingen— perfect gastheerschap

BANQUET SALES MANAGER
FUNKTIE EISEN:— ervaring in soortgelijkefunktie— communicatie-vermogenmeteen diversiteitvan nationaliteiten— grondigekennisvan talen (Engels en Nederlands;ookincorres-

pondentie iseen must)— het vermogen om zelfstandig te opereren

Uw schriftelijkereaktie, voorzien van levensloop en pasfoto, ontvan-
genwij gaarneterattentie van:
De Heer A. VINK,
Polarisweg 28
CURAQAO

...Gedeputeerde George Hueck
als metselaar te Muizenberg...

Gedeputeerde Hueck als metselaar

Officieel agent voor >

NivadaW JË
hetbeste horloge Ja W

Exclusiefbij Q A_\___W^new^v _ê__Wam/tercfam/tore J_mp'
Aruba Curagao

MEYER TRANSPORT

Telefoon 614766 Polarisweg

r^SCHOENÊJT^" voor heren en dames komplete nieuwe
T l*f sorterin9naardelaatstemode ■
■ W tegen redelijke prijzen. A

tflOUl w^\ w'j accepteren ook bonnen. »

om/tordom/tore I
Gomezpleln-Breedestraat Nassaustraat ▼♦_ Curacao Arilba

JDINSDFIG 28 JUNI 1988 AMIGOE 3

■r _. f_ -^s*>T"*— ~^D|

Vanaf 2 juliVAKANTIEKICKvan dit jaar
Landhuis Brakkeput

open lucht café
Van woensdag t/m zondag van 9.00 uur
's avonds tot 2.00 uur. ,Muziek van een D.J.
,jm__m. Entree: GRATIS
!ÉS2H|m___________________________________-__m



Van Jacksons standpunten weinig terug te vinden
Democratisch stembus-programma
zeer algemeen en vrij gematigd

DENVER — Afgevaardig-
den van de Amerikaanse De-
mocratischepartij hebben dit
weekeinde inDenver een par-
tij- programmaopgesteld, dat
slechts zeer algemeen gefor-
muleerdebeginselen bevaten
overhet geheel zeer gematigd
van toon is. Vooraanstaande
Democraten lieten zich zon-
dagpositief uit over hetprog-
ramma waarmee Michael Du-
kakis volgens hen veel kans
maakt deRepublikeinse kan-
didaat, vice-president Geor-
ge Bush, te verslaan in de
strijd om hetWitte Huis.

Een medewerkervan Dukakis
zei, datdegouverneur uitMassa-
chusetts het programma, dat in
juli nog moet worden goedge-
keurd op de partijconventie in
Atlanta, kan onderschrijven.
"Er staat niets in het document
waarmee hij het nieteens is", al-
dus Christopher Edley, de be-
leidsadviseurvan Dukakis. "Het
weet een mooi evenwicht te
bewaren tussen gedrevenheid en
zakelijkheid".

ZONDER RANCUNE
De Democratische partijvoor-

zitter, PaulKirk, toonde zich in-
genomen met het partij- prog-
ramma, dat slechts 3.500 woor-
den telt, veel minder dan het
40.000 woorden tellende partij-
programma waarmee Walter
Mondale in 1984 een verplette-
rende nederlaag tegenReagan
tegemoet ging. Kirk zei, dat de
partij een beginsel- programma
heeft aangenomen "zonder ran-
cune, lakmoesproeven of tweed-
racht".

In hetpartij- programma valt
weinig terug te vinden van de
campagnethema's van dezwarte
burgerrechten- activist, Jesse

Jackson, wiens aanhangers tij-
dens de besprekingen over het
programma werden overvleu-
geld door vertegenwoordigers
van Dukakis. Het Dukakis-
kamp zorgde ervoor,dateenaan-
tal omstreden programma- pun-
ten van Jacksonniet inhet docu-
ment terecht kwam, zoals
Jacksons voorstellen voor be-
vriezing van de Defensie- uitga-
ven en belasting- verhogingen
voor de hoogste inkomens. De
Democraten verwierpen zijn op-
roepen tot steun voor een onaf-
hankelijke Palestijnse staat en
een verklaring waarin de Vere-
nigdeStatenbeloven, datzij niet
als eerste kernwapens zullen ge-
bruiken.

AANVECHTEN
De twee kampen werden het

wel eens over een voorstel van
Jackson:Zuidafrika wegens zijn
apartheidsbeleid tot een "terro-
ristische staat" te bestempelen.
Verder zeggen de Democraten,
datzij een datumwillenvaststel-
lenwaaropalleAmerikaanse be-
drijven zich uitZuidafrika moe-
tenhebben teruggetrokken. Me-
dewerkers van Jackson zeiden,
dat de zwarte Baptisten- domi-
nee pas later zal besluiten of hij
bepaalde onderdelen van het
programma op de conventie zal
aanvechten.

Dukakis moet nu voor het be-
ginvan deDemocratische partij-
conventieop 18 juli een 'running
mate' kiezen. Jackson heeft
steeds gezegd, dat hij gezien het
aantal stemmen, dat hij in de
voorverkiezingenheeft gehaald,
er recht op heeft dat Dukakis
hem alseerste vraagt. Ofhij dan
op het aanbod zal ingaan, zegt
Jacksoner nietbij. Het is echter
onwaarschijnlijk, dat Dukakis

de zwarte burgerrechten- acti-
vist zal vragen als kandidaat
voor het vice-presidentschap.
Volgens de opinie- peilingen zou
Dukakis in dat geval van Bush
verliezen, terwijl hij een grote
voorsprong op deRepublikeinse
kandidaat heeft.

Bij Peronisme dreigt scheuring
Centrum-rechts in Argentinië
eensgezind naar stembus

BUENOS AIRES—Een co-
alitie van drie centrum-
rechtse partijen heeft
congres- lid Alvaro Alsoga-
raykandidaat gesteldvoor de
volgend jaar in Argentinië te
houden presidents- verkie-
zingen. Daarmee beetmen het
spits afopditgebiedomdatde
twee belangrijkste partijen,
de Radikale regeringspartij
en de Peronisten van de
Rechtvaardigheids- bewe-
ging dezer dagen hunkandi-
daat «finwijzen.

De regering heeft weliswaar
nog geen datum bepaald voor de
presidents- verkiezingen maar
aangenomenwordt datdezewor-
den gehouden op 28 maart 1989.
De centrum- rechtse presidents-
kandidaat is 75 jaarouden is de
hoogste leider van de rechtse
Unie van het Democratisch
centrum(UCD) welkepartij zich
heeftopgewerkttot de derde par-
tij van het land wat omvang be-
treft tijdens de in september ge-
houden provinciale wetgevende
verkiezingen van 1987. Zijn
compagnon alsvice- presidents-
kandidaatis Alberto Natalevan

degematigdeProgressief- demo-
cratische partij PDP. Aan deze
combinatie gaf verderzijn zegen
een aantal conservatieve groe-
peringen welke zich verenigd
hebben als Democratische con-
centratie.

LINKS VERDEELD
Bij links in Argentinië is men

nog nietzover datmen een kan-
didaataanwijst. Dit ondanks de
inspanningen van de Commu-
nistische partij welke zich inzet
voor de vorming van een natio-
naal front met een gematigde
signatuur waaronder men niet
alleen de linkse partijen wil on-
derbrengen maar ook linkse
christenenen kleinere acties.

De communistische inspan-
ningen hebben nog geen effect
gesorteerd. BelangriJKe sectoren
links vanhetcentrum maar niet
behorend tot de Marxistische
groeperingenoverwegen voorlo-
pigzichaante sluitenbij dePero-
nisten. Daartoe behoort onder
meer de Transigente partij-
vleugel.

Bii deRadikale partij isdegou-

verneur van Cordova, Eduardo
Angeloz, de grotekanshebber op
de presidents- nominatie. Hij is
56 jaaroud en hij vertegenwoor-
digt derechtse sector binnen de
Radikalen. Bij de Peronisten is
nog niet veel concreets bekend
geworden. Wel wordt de gouver-
neur Antonio Cafiero van groot
Buenos Aires als dekanshebber
aangeduid. Hij zal hetbinnen de
partij moeten opnemen tegen
zijn collega- gouverneur Carlos
Menen van LaRioja.

Deze is ook zeker van desteun
van derechts orthodoxerichting
order het Peronisme. Er zijn er
die vrezen dat dezegroeperingen
nogwel heteen en ander aan po-
litiek geschutvoor de dag zullen
halen. Menen die 52 jaar is de-
monstreerde onlangs zijnmacht
door niet minder dan vijftigdui-
zend man op de been te brengen
inhet stadionvanRiverPlate. In
departij wordt er op gezinspeeld
dat er dadelijk een scheuring
komt binnen de Peronistische
Eartij. Men houdter namelijkre-

ening mee dat Menen met een
kleine marge gaatverliezenbin-
nen zijnpartij.

Oppositie vreestfraude bij stembus in Mexico
Mexicaanse presidents-kandidaat
Cardenas: grote verandering voor deur

MEXICOSTAD — In krin-
genvan deMexicaanse oposi-
tie maakt men zich bezorgd
overeventuele stembus-frau-
dewanneerop 6julideverkie-
zingen worden gehouden
voor een nieuwe president.
Ook is men bang dat deeven-
tuele verkiezingvan een kan-
didaat buiten de regerings-
partij PRI niet erkend zal
worden.

De bezorgdheid werd tot uit-
drukking gebracht door presi-
dents- kandidaat Cuauhtemoc
Cardenas tegenover een gehoor
van zijn volgelingen. Het is het
verlangen van de meerderheid
deroppositie geen geweld uit te
lokken, aldus Cardenas. Maar
hij waarschuwde wel dat de
volks- beweging geen gesjoemel
met de stembusmeerzal nemen.
"Men zal optreden daartegen
binnen de grenzen van dewet', zo
verzekerde Mj.

EEN VAN VIJF
Cardenas is met zijn 54 jaren

één van devijfpresidents- kandi-
daten.Bij dezeverkiezing isCar-
los Salinas de Gortari van de
PRI, welkepartij al meer daneen
halve eeuw depresidenten enre-
geringen levert in Mexico. "Wij
doen een beroep op devrede, niet
op het geweld, maar wij zullen
met dezelfde wapenen antwoor-
den waarmee men ons bena-

dert", zo maakte Cardenas
duidelijk.

De kandidaat voor het Demo-
cratische nationale front (FDN)
zei datmenbij de overheid bezig
is met het opzetten van een
"fraude van enorme dimensies".
Overigens worden alle de over-
heid ter beschikking staande
middelen aangewend tengunste
van de regerings- partij PRI. Er
is nog nooit zoveel geld door de
overheid aan de PRI- campagne
besteed, zo moest duidelijk
worden.

VERDEELDHEID
De PRI wordt wel in dekaart

gespeeld door de verdeeldheid
der oppositie. Daarom heeft de
kandidaat van de Socialistische
Mexicaanse partij HerbertoCas-
tillo zich teruggetrokken om de
gelederen der oppositie te ver-
sterken. Maar de PAN- kandi-
daat vanrechts Manuel J. Clou-
thier heeft-gezegd elk verband
met de rest van de oppositie te
verwerpen.

"Wij staan aan de poort van
een grote veranderinginMexico.
Hetgaat eropofer onder.Dever-
andering zal heel spoedig gebeu-
ren, want de situatie is onver-
draaglijk geworden, zei Carde-
nas, wiens vader, Lazaro Carde-
nas, eens president is geweest.
Zijn zoon echter doet naar het-
zelfde presidentschap een gooi

maar dan niet ais lid van de PRI
maar als een centrum- linksepo-
liticus.

GLENNKANSHEBBER
Als mogelijke kandidaten

voor het vice-presidentschap bij
de Democraten worden Senator
John Glenn (de voormalige
astronaut), Senator Lloyd
Bentsen uit Texas, Senator Bill
BradleyuitNew Jerseyen Sena-
tor Sam Nunn (Georgia) ge-
noemd.

Verder zouden ook Richard
Gephardt, die het in de voorver-
kiezingen tegen Dukakis afleg-
de, en de leidervan de Democra-
tischefractie inhet Huis van Af-
gevaardigden, ThomasFoley, op
het lijstje van Dukakis staan.
Verkiezings- deskundigen ge-
ven Glennveel kans, omdat zijn
conservatieve opvattingen en
zijn afkomst—hij komt uitOhio,
in het behoudende Middenwes-
ten —een mooie aanvulling vor-
men op het vrij liberale imago
van deuit hetnoorden afkomsti-
ge Dukakis.

Bij deRepublikeinen lijktRo-
bert Dole, de leider van de Repu-
blikeinse fractie in de Senaathet
meeste kans te hebben de 'run-
ning mate' van Bush te worden.
Verscheidene medewerkers van
Bush hebben zich voor Dole uit-
gesproken vanwege diens erva-
ring. Verder hopen zij, datDole,
dieuitKansas komt, deRepubli-
keinen aaneen overwinningkan
helpen in het Middenwesten,
waar Bush het in de voorverkie-
zingen slechtgedaan heeft.

BIJ 'BRENCHIE'S' Oranjestad
herdachten Gregorio Geerman
enRudolfDirksz het feit, datzij
tien jaarin dienst waren. Bij de

foto: managing directorEbby
Arends overhandigt een ge-
schenk aan Geerman(links) en
Dirksz (rechts).

Asuncion: 267 kilo
coca gevonden; twee
buitenlanders opgepakt

ASUNCION — In een wo-
ning in de hoofdstad van Pa-
raguay, Asuncion, heeft men
eenpartij van 287kilo zuivere
cocaine in beslag genomen.
Erwerdeneen Chileenen een
Colombiaaninverband daar-
mee aangehouden.

Volgens de politie is het de
grootste cocaine- vangst welke
men ooit in Paraguay heeft ge-
daan. Kennelijk was het de be-
doeling de cocaine door te voe-
ren. Deze partij zou een deelzijn
geweestvaneen vracht vanvijf-
honderd kilo cocaine welke uit
Bolivia was aangevoerd. Het
ontbrekende deel zou voor
plaatselijk gebruik zijn bestemd
geweest. De Narcotica- dienst
zet het onderzoek daarom voort
in dezezaak.De persspeculeerde
eropdat heteen operatievan het
Kartel van Medellinzou zijn, dat
tekent voor tachtig procent van
decocaine- invoerin de Verenig-
deStaten.

Nederlandse nationale jeugdkampioenschappen

Miguel Janssen eerste
op tweehonderd meter

ORANJESTAD — Tijdens
de nationale jeugdkampi-
oenschappen atletiek, welke
in hetafgelopenweekeinde in
Nederland werden gehou-
den, heeft Miguel Janssen de
kampioenstitel op het num-
mer 200 meterhardlopen be-
haald en ook het zilver op de
100 meter.

Miguel, een zoon van de voor-
zittervan deArubaanseAtletiek
Bond, Harry Janssen, volgt op
het CIOS in Overveen de drie-
jarige opleiding voor sport- in-
structeur op. Hij is op Aruba lid
van de atletiekclub Olympia in
Oranjestad, welke is aangeslo-

ten bij de Arubaanse Atletiek
Bond.

Op beide sprintnummers had-
den de finalisten een stevige te-
genwind van twee tot drie meter
per seconde, maar desondanks
waren de tijden van Miguel uit-
stekend: 22.30 seconde op de200
meteren 11.27seconde opde 100
meter. Op de halve finale 100
meter maakte hij zelfs een tijd
van 11.18 seconde.

Miguel Janssenkomt over en-
kele weken met vakantie naar
Aruba en zal dan deel uitmaken
van een selectie groep Arubaan-
se atleten, die op 17 juliin Cara-
cas zal deelnemen aan internati-
onale invitatie-wedstrijden.

Help A.R.S.CA Helpe
steunt de Biketour
enßadioton

op 3 juli 1988
Stort NU Uw bijdrage op een der lokaH
banken

ATTENTIE - ATTENTIE
Schenk de meest complete en mooiste VIDEO VANARUBA, nu op de ms*

genaamd:

ARUBA TO REMEMBER
ook verkrijgbaar op Europees systeem PAL,een geschikt cadeau voor tan* <lies. vrienden of kennissen In hetbuitenland, zodat zeAruba kunnen blijvf
herinneren.

I Verkrijgbaar in alle boekhandels, giftstoresen souvenlrsshops op Arubaer

PRO VIDEONV-Te1.34391-28656-26383
;

g- ' i
FOR SALE

VERY LARGE BAGS
OF VENEZUELAN BARBEQUE COAL

a A’Is. 10.00per bag
FOR SALE

WHITE WASH (Acetylene Residue)
A/Is. 2.50 per 5 gallon
LEONBATTERYFACTORY

Bernhardstraat 72/74 - Tel.: 45095
_.

ARUBAN INVESTMENT BANK N.V.
NOTICE OF MEETING

THERE WILL BE A MEETING OF
THE SHAREHOLDERS OF

THE ARUBAN INVESTMENT BANK N.V.
■

ON THURSDAY, JULY 14,1988
AT 6:00 P.M.

AT CASA DEL MAR BEACH RESORT.

INFORMATION REGARDING THIS MEETING,
INCLUDING ITS AGENDA ARE AVAILABLE

AT THE OFFICES OF THE BANK.

PRESIDENT
ARUBAN INVESTMENT BANK N.V.

L.G. SMITH BOULEVARD 66
ARUBA

I AiIUBADAÏLY~
ENTERTAINMENT

) _____\cr> DESIGNED TO BE DIFFERENT
( <>_^ÊKr-*_y We arethe most popular Disco andentertainment) r%rCV^tj complexIn Aruba. Our sound poundsand our light»

) 1^ WDe tost*Pizza haalt Üby mm^m m m

AWAY TEL.: 33541 *****\ De topnightclub Geopend van 11.00a.m. tot 06.00 a.m.( van Aruba\ ■ -»

) _______* _lf>_. GOUJENTULIP\ mm /lYm arubaCaribbean
( -^=55- VWV RESORT & CASINO
) "— \Z__y FANDANOO NIGHTCLUB
\ Floating Restaurant proudlypresent»:

I (_\fo( L Vegas goesLatin
l (onder nieuwe directie) Ace. by our swinging House-
) band Ferrari.
Z^ni?__gmli__ml_M dai|y curtain«" I°3o p.m.f Open 11.00-mlddernacht. except MondayB

H

( Happy Hour6.00-8.00 Ta- clut)op„:co,„,««,,..
I ly W6VCI. Cover chargeshow-time $7.50 min. 2 drinksper person
f For reservations please call 33555

f Feest... jubileum...verjaardag... verloving, enz.
( Dat viertook U natuurlijk in _ __:"} WIJ HEBBEN OOK '^__Q&'l CATERING SERVICE. a__*___fë__wm
r phone: 32040
) "C^—'k-.^.vA_^ir^^_r-i, w■* èl. o'stad aruba

■ «-.—«-uu-CT *^ "^ "p Zondag: gesloten.

!HetRestaurant met Surinaamse allures,
zonder pretenties.

Boulevard Theatre
! n 1Today 8.15 Today 8.45"L.A.BAD" "MOONSTRUCK"

action - drama romantic - comedy
( 18yrs. j 14yrs. ,
| Drive -In T°dav at 8.30 & 12.00

"BRIGHT LIGHTS, BIG CITY"
( drama 18 yrs

fell
VERJARING

De aandacht van belanghebbenden wordt erop geves-
tigd, dat alle vorderingen ten laste van de Rechtsper-
soonAruba wegens leveringen, dienstenenz.,verricht
gedurende 1987 en de eerste maanden van 1988,
voorzover deze betrekking hebben op het dienstjaar
1987

uiterlijk 30 junia.s.

schriftelijk bij de Direktie Financiën moeten zijn inge-
diend.

Vorderingen, na genoemdedatum ingediend, zijn inge-
volge artikel 35 van deComptabiliteitsverordenmgver-
jaard.

De Direkteur der Direktie Financiën

\ / Stichting "de Geestelijk Gehandicapte"
' Aruba roept sollicitanten opvoor de

s CA\j functie van

bW psycholoog
(20 uren per week)

■— afgestudeerd In de richting klinische psychologie of ontwikkelings-
psychologie— ruime ervaring in de zwakzinnigenzorg— kennis van papiamento

Taken:— psychologische evaluatievanpupillendievoor opnameworden aan-
gemeld— opstellen van behandelings- en begeleidingsprogramma's samen
met afdelingsteams gericht op indivuele cliënten en op groepen

—- individueleen groepstherapie van pupillen met gedragsstoornissen— superviserenvan personeel in hunwerkm.b.t. begeleidingen verzor-
gingvan depupillen/cliënten— i.v.m. detoekomstigeherstruktureringvan deStichtingzullenboven-
genoemdetaken betrekking hebben op diecliëntenen personeel dia
ressorteren onderde afdeling volwassenzorg.
Voorts zal met de psychologevan de afdeling jeugdzorgin d«vomi
van teamoverleg de gang van zakenworden besproken.

Salariëring is volgens de geldendebezoldigingsregeling van het land
Aruba.
Schriftelijke sollicitaties te richten aan hetBestuur van de Stichting,
Postbus 314,Oranjestad, Aruba, binnen 14dagenna heiverschijnenvan
de advertentie.

f A <&/
~

|
I \x>x J&/& Tin mester di vn lil

£$%P ORDER-PICKSTER
<§?W PA COSMETICA

pa vn periodo di 3 luna
Ta cuminsa ariba 4 di juli 1988

Interesadonan porpasa
personalmente

ariba 29 di juni 1988

I entre 8.00-11.00 a.m. na
Departamento di personal

ICOMSALES ARUBA N.V.
il Gutenbergstraat 2 - Tel.: 23750 JJj
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AGENDA

ARUBA

KANTOORUREN AMIGOE: 08.00-12.00
14.00-17 30 uur: zaterdag gesloten.

Telefoon-24333.
Voor spoedgevallen na kantoorti|d: 21639.
22950en 22316.faqeboy: 127-743.

Bankrek.nr 10.815.445 Banco diCanbe.
POLITIE: 100.

ALARMCENTRALE: 115.

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

«IOSCOPEN
BOULEVARD THEATER120.15 uurLA Bad (18jr.).'J 20.45 uur Moonstruck (18 jr.).DRIVE-IN: 20.30 uurBrightLights (18 jr.).

OPTICA'S (nachtdienst)Pabao brug: delPueblo, tel.: 22154.pariba brug: San Lucas, tel.: 45119.
*****wachtregelingdoktoren

Oranjestad,Madiki, TankiRip, Noord,Tanki
Leendert, Paradera en Sta. Cruz: dokterE.

*Cuba, Sta. Cruz56, tel.: 25666.pos Chiquito, Savaneta en San Nicolas:
dokterO.L. Ponse, via Centra Medico San
Nicolas, tel.: 48833.
K|nderarts: dokterBryson, tel.: 24254/
2*3oo(hospitaal).

>>>>

KINDER-POLIKLINIEK (Shakespeare-
*aat 13, tel.: 27263/24300): spreekuren

t/m vrijdag van 08.30-11.30/14 30-1 7.30 uur;zaterdag van 08.30-12.00
UlJr. De wacht heeftdokter A.E. Hart.

CENTRO MEDICO CARABOBO (L.G.
Boulevard 34,tel.: 21777):dr.N.Alva-rez- Querada, Venezuelastraat 21, tel.:25050.

jJ"TGELE KRUIS: Oranjestad:tel.: 23168;
["oord: tel.: 23425;Santa Cruzen Paradera:

'el ■: 28288/25543; Savanetaen Brazil: tel.:
yO2O/48301; San Nicolas: tel.: 45906; Da-
kota: tel.: 29008 (wijkgebouw), 24444(kan-
toor).,v»or brandgevallen, ongelukken of

of ander ongeluk gelieve
op tebellen, tel.: 115)

TELEARUBA
DINSDAG: 18.00 Robotech II; 18.30
CNN international news; 19.30Political
Program; 19.45 Pa vnAruba mas sigur;
20.00 Telenoticias; 20.30 Alt: «Weird
Science»; 21.00 Falcon Crest:
"Nowhere to run»; 22.00 Larry King
sf|ow; 22.50 Showbiz today (CNN);
23.00 Money Line (CNN); 23.30 Sports
"onight (CNN);24.00 Sluiting.

18.00 Thundercats;
'8.30 CNN international news; 19.30
gmallwonder;20.00Telenotiöas;20.30
Bista ariba; 21.15Documentary; 22.00Larry King show; 22.40 Showbiz today
(CNN); 23.00 MoneyLine (CNN); 23.30

tonight (CNN); 24.00 Sluiting.

SYersen„LIGHT INFORMATION CENTER: dage-
"lKs.geopend van 07.00-20.00 uur;na 20.00
Urinformatiesvia verkeerstoren.

£sSO SERVICE CENTER (Oranjestad):
«4.00uurper daggeopend(alleen geslo-
'en vanzondag 20.00uur tot maandagmor-
9e"07.00 uur).

9pKTER HORACIO ODUBER HOSPI-
/'AAL(tel.:243oo):bezoekuren 15.00-15.45

'8-30-19.30 uur.

*°NINGIN WILHELMINA FONDS (tel.:
;4652/22817): informatiecentrumJjoensdag geopend van 08.30-12.00 uur -aardenbaaistraatB (boven).

TENTOONSTELLING
„"'juli Expositie van aquarellenvan Im-
Pard Lampe - A.B.M, gebouw tijdens
"antooruren.
Ia2RT?£SEBALL (Little League)

'6'oo uur North Leaguevs South Lea-
9ue-LLBteCamacuri.

FRANQAISE D ARUBA: iedere
van 19.30-20.30 uur cursus voor

envan 20.30-21.30uurFranse
",eratuur; dinsdagvan 20.00-21.00uur con-
'frsatielessen;woensdag van 19.00-20.00
ï"r cursus voor beginners -Colegio Aruba-y: lokaal 61/62.

Franse cursusvoor beginners
itt gevorderden begint in september,

in cursus of lid;PJaatschap kunnen zich opgeven bij
JJarie-ThèrèseCroes (tel.: 21187) of
Kosetti Djjkhoff (28662).

*****Woensdag
diversen"|USEO HISTORIKO ARUBANO: ope-
ningstijden maandag t /m vrijdagvan 09.00-
-2.00/16.00-19.00uur;zaterdagvan 09.00-- 12.00uur.

STICHTING TOT BEVORDERING VER-ANTWOORD OUDERSCHAP(Famia Pla-

Wega di Number
Aruba

1200/13.00-16.30 uur (ook mogelijk ai
spraak te makenviatel.: 23145of 25111).

BIBLIOTECA NACIONAL (ope-
ningstijden)
ANTILLIAANSE SECTIE, STUDIEZAAL,
AFDELINGKRANT- EN TIJDSCHRIFTEN:
maandag t/m vrijdag vanaf 07.30 uur (de
Krant- en Tijdschriften- afdeling is ook tus-
sen 12.00-13.30uur open).
UITLENING AFDELING: maandag,
woensdag en vrijdag %^1.;m'/llSfc20 00uur; dinsdagvan 09.00-12.00/13.30-
-17.00 uur; donderdagvan 13.30-17.30 uur
('s morgens gesloten).

FILIAAL SAN NICOLAS: openingstijden
maandag t/m vrijdag van 09.00-12^00/
13 30-17.00 uur; woensdagochtend geslo-

ten, in de middaguren geopendvan lidu-

-19.00 uur, om 13.30 uur uitlenen van boe-
ken; van maandag t/m vrijdagvanjMM-
-12.00/13.00-17.00uurstudiezaalopenvoor
publiek

CENTRO KIBRAHACHA (dagverblijf
voor beiaarden): openingsuren dag-
verblijf: 08.00-12.00 uur; kantooruren:
07 30-12.30/14.00-17.00 uur - Piedra Plat
23 (tel.: 28159).

nea): dagelijks van 08.00-12.00/13.00-
-16 00uur - Medical Centre, Bemhardstraat
75, San Nicolas, tel.: 48833, toestel 219/
225.
Bij de praktijken in het Wit GeleKruis- ge-
bouw: dinsdag 10.00-12.00uurte Noord66,
tel.: 23425; 13.00-14.00 uur te Oranjestad,
Koningstraat/ Emmastraat, tel.: 23168;
woensdag: 13.00-15.00 uur te Santa Cruz
39C, tel.: 28288; donderdag: 10.00-12.00
uurte Pampoenastraat 15,Dakota.
Centra di Barrio Dakota, Pampoenastraat
19,tel.: 23822;donderdag08.00-10.00 uur.
Club Caiquetto, Paradera 47A, tel.: 24280:
dinsdag 08.00-10.00uur

BUREAU LEVENS-, GEZINS- EN HU-
WELIJKS- MOEILIJKHEDEN (Layex
building Wilhelminastraat 19): iedere
werkdMvan 07.30-12.00/13.00-16.30
uur(ook mogelijkafspraakte makenvia
te1.:231450»25111).

VOETBAL (AJB)
20 00 uur(eredivisie) Bubali vs Univer-
sal -LSP.

AMNESTY INT.(afd. Aruba)
2000 uur schrijtavond - krantenzaal,
BN.

Goldmill aandeelhouders:
Garantie voorklein project
Arubanen lijkt moeilijk

ORANJESTAD —In goede
verstandhoudingwerd onder
leiding van Roland Dijkhoff
een vergaderingvan aandeel-
houders van het Goldmill
Project gehouden. Zoals be-
kend wordt een toeristisch
project gebouwd door een

froep van zestig Arubanen
Ü deruines van devoormali-

gegoudmijn in deFransepas.
De aandeelhouders vonden

het jammerdat ditproject dat
juistbedoeld isom indeontspan-
ning van detoeristen meer ver-
scheidenheid te brengen, niet zo
vlot van stapel loopt als men
graag hadgezien. Over het alge-
meenwerdbetreurd datvoor ve-
le projecten direct gigantische
garanties worden gedaan, maar
voor eenklein Arubaans project
schijntditnietzo gemakkelijk te
zijn. De vergadering besloot dat
een commissie van aandeelhou-
ders zo spoedigmogelijk een ge-
sprek zal vragen met de minis-
terraad en deinvesteringsbank.
De directie diemet deleidingbe-
last blijft bestaat uit Roland
Dijkhoff, Adelbert Angela en
Caspar Rasmijn. Voorts werd
een speciale commissie ge-
vormd, diealsvolgt issamenges-
teld: Charles Croes, Virgilo Da-
velaar, MarioRojas, IsidroHen-
riquez, Gilbert» Maduro enRay-
mundoWouters.

ORANJESTAD — Minister
van Justitie Watty Vos(midden)
reikte maandag het landsbesluit
uit aan 26 vreemdelingen die
hebben verzocht deNederlandse
nationaliteittemogenkrijgen. De
uitreiking gebeurde in tegen-
woordigheid van Cobi Alders,
van het secretariaat van de Mi-
nisterraad.

Rangersploeg
alleen op

derdeplaats
SAN NICOLAS— CocaCo-

Ia Rangers sloeg maandaga-
vond Golden Tulip thrillers
met13-3knockoutennestelde
zich hierdoor weer alleen op
de derde plaats van de stan-
denlijst.

Golden Tulip begon op goede
voet door in de eerste slagbeurt
al drie runs te maken. Het ver-
loop van de wedstrijd zou leren
datditookhethele offensiefwas
dat de Thrillers meegebracht
hadden. Coca Cola namresoluut
de leiding met achtnieuwe runs
in de vierde inning. Deze 10-3
voorsprong van Coca Cola werd
een inningverder uitgebreid tot
13-3, in welke stand geen ver-
andering meerkwam.

Coca Cola maakte dertien
runs, vijftien hits, twee errors,
Golden Tulip drie runs,vijfhits,
zevenerrors. MichaelLacle werd
winnende pitcher en Ronald Ja-
cobs de verliezer. Winso Janga
(G. Tulip) was debestbatter met
tweehits in twee beurten.

Woensdagavond wordt de
wedstrijd Lucor Jewelers —Marlboro gespeeld. De competi-
tie zal hierna worden onderbro-
ken in verband met de internati-
onalejeugdwedstrijden dievan 8
—14 juli in Aruba worden ge-
houden.

LIMA—Bij guerrilla-acties
inPeru zijn zeventien campe-
sinos gedood, onder wie ze-
ven vrouwen.

Volgens het minsterie van
Binnenlandse zaken vielen de
meeste slachtoffers in deprovin-
cie Huancavelica op zon vier-
honderd km ten oosten van Li-
ma. Hetging om actiesvan Sen-
dero Luminoso ter wraakne-
ming op de boeren- bevolking
welke niet met de guerrilla mee-
werkt.

DEMONSTRATIE ALS MACHTSVERTOON
Pontilius: nooit vraagt men naar schade voor werknemers

FTA in actie tegen euvel
van individuele contracten

ORANJESTAD — Na de vele manifestaties van de
laatstetijdishetnuvakbondFTA dieplannenheeftvoor
een algemene manifestatie tegen de werkgevers en de
regering vanwege misbruik met de individuele
werkcontracten. Uit de woorden van FTA-voorzitter,
Anselmo Pontilius, blijkt dat het om een 'power show'
gaat.

"De tijd is gekomen om te be-
wijzen wie meer macht heeft: de
werkgeverof de werkende klas-
se",aldusdeFTA-voorzitter. "De
FTA gaat niet manifesteren", zo
stelt Pontilius, "om enkele poli-
tici een plezier te doen". De ma-
nifestatie is gedirigeerdtegen de
werkgevers en deregering, die
volgens Pontilius geen concreet
beleid laatzienomeenhalttoete
roepen aan de negatieve ont-
wikkeling vanwege individuele
werkcontracten.

Hij ziet geenander alternatie!
meer dan een manifestatie te
houden. "Wij willen straks niet
horen", aldus Pontilius, "dat
schade wordt toegebracht aan
het toerisme. Er wordt nooit ge-

vraagd hoeveel schade de
werkgever de werknemer toe-
brengt".

In FTA-kringen wordt ge-
dacht aan een buitengewoon
congres van alle afgevaardigden
in de diverse sectoren om de ma-
nifestatievoor tebereiden. Hier-
na zullen deafgevaardigdenaan
mobilisatie-werk in deverschil-
lende sectorenbeginnen.

Volgens de FTA-voorzitter
blijft de tendens van toename
van deindividuele werkcontrac-
ten zich manifesteren. Het ge-

volg hiervan is, dat de werkne-
mersblijven lijdenen geen enke-
le garantie voor de toekomst
hebben.

WIJZIGINGEN
De FTA wilmet de manifesta-

tie bereiken, dat de werkgever,
regering en Statenleden heel
goed gaanbegrijpen, dater wijzi-
gingen in dé wetten moeten ko-
men. Pontilius zei te betreuren,
datin de laatstgehouden Staten-
vergadering over dezaak van de
werknemers van Americana
Aruba Casino geen enkele van
de 21 Statenleden iets heeft la-
ten horen over welke wetswijzi-
gingen mogelijk doorgevoerd
kunnen worden.

In Americana casino-zaak:
Rechter bepaalt: Bohica
mag personeel ontslaan

ORANJESTAD—De werk-
overeenkomst wordt ontbon-
den, aldus besliste rechter
mr. Clinton Foy maandag-
middag in de zaak dieBohica
aanhangig maakte om de
werknemers van het casino
van Americana Aruba te mo-
gen ontslaan.

De rechter bepaalde dat de
werknemers een vergoeding
moeten krijgen, waarbij hij de

bedragennoemde dieovereenko-
men met drie maanden salaris.
BohicaN.V. kreegvan derechter
drie dagen detijd (tot30 juni)om
hetverzoekschrift om het perso-
neel naar huis te sturen, in te
trekken. Verder bepaalde mr.
Foy dat indien Bohica N.V. bin-
neneenjaar (1 juli 1988— 1 juli
1989) besluit het gerenoveerde
casino teheropenen, zij de huidi-
ge werknemers eerst moet be-
naderenen geen anderewerkne-
mers mag contracteren. De hui-
dige werknemers moeten na be-
nadering vijf dagen bedenktijd
krijgen.

ORANJESTAD - Op Aruba
verblijftmomenteeleen groep van
negentienreisagenten uit Toron-
to, Canada.Degroepkrijgt semi-
nars, tours en andereactiviteiten
aangeboden omvan dichtbijken-
nis te maken met de toeristische
faciliteiten. Bij defoto de Cana-
dese groep die vergezeld wordt
doorSimonOduber,van hetAru-
baanse Toeristenbureau in New
York, en CarlineRoss uit Ca-
nada.

RENOVATIE
Derechter zei uit deingedien-

de stukken niet te hebben kun-
nen opmaken of het casino ver-
lies lijdt en datditargument af-
gewezen wordt. Wat betreft de
renovatie van het casino was de
rechter van mening dat niet ge-
sproken kan worden van wijzi-
ging van omstandigheden, daar
indertijd tussen Bohica N.V. en
Aruven N.V. overeengekomen
werd dathet casino gerenoveerd
zou worden.

In kringen van de casino-
werknemerswas men teleurges-
teld met een vergoeding die ge-
lijk is aan driemaanden salaris.
Ten aanzien van de uitspraak
dat indien Bohica binnen een
jaar het casino heropent zij (de

werknemers) eerst benaderd
dienen te worden, werd opge-
merkt dat dit op Bohica slaat en
niet op een andere nieuwe
casino-exploitant. De ervaring
heeft geleerd, aldus de werkne-
mers, datbij dithoteVcasino mo-
de is geworden datnaamsveran-
deringen om de haverklap
plaatsvinden.

ZAKENVARIA
VANWEGEDE hoge produktie-
kosten en om concurrerend te
blijven op internationaal niveau
zullen de Adidas- fabrieken de
produktie van sportschoenen en
andere voetkleaing gaan verla-
gen van 1.3 miljoen paren naar
650.000 tot 850.000 paren pèr
jaar. Dit houdt in, dat in totaal
vijfhonderd Adidas- employees
hunbanen zullenverliezen inde
fabrieken te Andorf, Graz en
Viktring. Alduswerd vernomen
van Sport Caribe, de distribu-
teur vanAdidas inhetCaribisch
gebied.

*****
TEHERAN—Overeenkomstig de

onder Chirac gemaakte afspraken
heeftIran een ambassadeurvoor Pa-
rijs benoemd: de directeur generaal
van Westeuropese zaken bijBuiten-
landsezaken, Ali Ahani.

Softbal-resultaten
ORANJESTAD — De Aru-

baanse SoftballBond maakte
deofficiëlecijfersbekend van
deafgelopen competitie.

In de Kibrahacha League is
Frisian Flag kampioen gewor-
denenBallantine subkampioen,
in deKwihi League: Maduro En-
terprises kampioen en Tremont
Seagram's subkampioen, in de
Watapana-A League is Blue
Starskampioen, is Watapana-B
League is HooibergRebels kam-
pioen, terwijl bij de dames deti-
tel naar Nevada ging.

De 'championbatters' in de di-
verse afdelingen zijn: Kibraha-
cha League: Jacobo Jansen (A-

Video Center) met .479 gemid-
deld, inKwihi League: Rogelio
Angela (Maduro Enterprises)
met .467. om Watapana-A: Ro-
bert Marsdin (C-Cola) met .447,
in Watapana-B: Richard Kro-
zendijk (Hooiberg Rebels) met
.400enbij de dames:JanetteHa-
zel (Plymouth) met .433.

Depitchers met debeste pres-
taties in gewonnen/verloren
wedstrijden zijn: Kibrahacha:
Wilbert Maduro (Aruba Video
Center) 5 gewonnen,0 verloren),
Kwihi: Felipe Caster (Olympic)
6-0, Watapana-A: Rodney Geer-
man (C-Cola) 9-1, Watapana-B:
Alvin Laclé (Caribe) 8-1 en da-
mes: Rubia Ras (Nevada) 8-3.

MEP AMENDEMENT AFGEWEZEN
Premier voldaan overflat parlement
Wet op Financieel centrum
unaniem aanvaard in Staten

ORANJESTAD — Zonder
hoofdelijke stemming heb-
ben de Statenvan Aruba zich
unaniem geschaard achter
het regerings- voorstel voor
de Aruba Vrijgestelde Ven-
nootschap (AVV).

Op zakelijke wijze hielden de
Staten zich gisteren met dit be-
langrijke onderwerp bezig. Een
MEP amandement dat de op-
richting van debetrokken ven-
nootschappen ook door middel
van een onderhandse acte door
een advocaat en dusniet alleen
een notaris kan geschieden,
werdmetelfstemmentegen (re-
geringspartijen) en tien voor
(MEP en ADN) afgewezen.
Na afloop van devergadering

sprakpremier mr. Henny Eman,
die in de Staten het regerings-
beleid*verdedigde, zijn voldoe-
ning uit over het aannemenvan
deze verordening, die de eerste
definitieve stap betekent opweg
naareen financieelcentrum. Ge-
tracht zal worden de landsbes-
luiten ter afkondiging onder
meer van tarieven en vastrecht
zo spoedigmogelijkklaar tekrij-
gen — vermoedelijk is hiermee
eenweek gemoeid—waarnavan
start kan worden gegaan. Er be-
staat nu reeds goedebelangstel-
lingbilbekende maatschappijen
om zich hier te vestigen.

De premier benadrukte nog
eens dat het enige tijd geduurd
heeft voordat dezewet in deSta-

ten kon wordenbehandeld, doch
deregering heeft alle aandacht
aan devoorbereidingen besteed
opdat Aruba geen besluiten
neemt over iets waarvan men
straks weer spijt zou kunnen
hebben.

OPMERKELIJK
Depremierverklaarde datnog.

geenszins is vast te stellen hoe-
veel maatschappijen gebruik
gaanmaken van dezeAVV maar
dat de internationale be-
langstelling opmerkelijk groot
is. Zoals bekend zijn de be-
langrijkstekenmerken van deze
AVV het niet toepassen van de
landsverordening Winstbelas-
ting evenals een grote mate van
flexibiliteit tot onder meer ver-

slaglegging en liquidatie. De
aantrekkelijkheid van de AW
wordt nog verhoogd doordataan
de Staten een ontwerp- landsve-
rordening zal worden aangebo-
den, houdende nieuwe regels
met betrekking tot de verplaat-
singvan de statutaire zetel van
rechtspersonen die'buiten het
Koninkrijk derNederlanden ge-
vestigd zijn.

VUT UITDIENST
De Staten van Aruba zette

vandaag devergadering van vo-
rige week voort waarbij onder
meer wordt gesproken over de
kwestie Americana Hotel. De
Landsverordening Vervroegd
Vrijwillig uit dienst treden
(VÜT).

( : NTREMTARIA
DRUGSTORE

Dakota Shopping Paradise
Tel.: 22450

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

Bekijk onze wekelijkse specials
»ietgoedkopeprijzen.

Dienstverlening
meteen

Persoonlijkkarakter

■ó
Beatrixstraat 34

Tel.: 22720
AUTOVERZEKERING J
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Prijsuitreiking
Amigeo

Scorebord
WILLEMSTAD — Allemaal

gelukkige gezichten, gistermid-
daginLandhuis Zeelandia, waar
de Amigoe de winnaars en win-
naressen van Amigoe Scorebord
op feestelijke wijze ontving in
een bijzonder gezellige sfeer,
kortom: als echte Amigoe's on-
der elkaar. Hoofd- en sub- spon-
sors én waarnemend gezagheb-
ber drs. Elmer Wilsoe, in zijn
hoedanigheid van commissaris
van de Amigoe N.V., waren ook
aanwezig.

Wilsoe toonde zich bereid om
even als 'Arubaan' te fungeren,
omdat dewinnaar van dezeven-
de prijs, Roberto Tromp, niet
aanwezig kon zijn om persoon-
lijk de prijs in ontvangst te ne-
men. Amigoe- hoofdredacteur
Ard Horvers overkwam het
'Arubaan- schap' ook. Hij nam
symbolisch namens Cornelia
Maduro de zesde prijs in ont-
vangst.

Amigoe- directrice Ingrid de

Maayer- Hollander reikte na-
mens Unicon de vijfde prijs aan
H. Rodriguez: een National Ste-
reo Set, Drie-In-Een.

De hoofdprijs, t/eeretour-tic-
kets naar Amsterdam (ter be-
schikking gesteld door deKLM)
ging naar Carlos Libier.

KLM-
directeur Theo Pielage, geassis-
teerd doormarketing- coördina-
tor Maxie de Groot, overhandie-

denLibier deprijs. Het leekalsof
beideKLM- topmenseneven blij
waren als dewinnaar.

De tweede prijs werd gewon-
nen door I. Fung: twee retour-
tickets naar Santo Domingo, be-
schikbaargesteld door hetCura-
saoPlazaCasino. Frederico Odu-
ber overhandigde de prijs na-
mens het Curagao Plaza Casino
Hotel.

De derdeprijs: tweeretour- tic-
kets naar Caracas van Maduro
Travel. Die ging naar J.H. Jan-
sen, die drie jaar geleden al de
hoofdprijs had gewonnen. Direc-
teur Joop Snel van Maduro Tra-
vel was de gelukkige om deze
fraaie prijs uit tereiken.

P. van Haren won de vierde
prijs (twee retour- tickets haar
Bonaire en eenverblijfvan twee
nachten in een hotel). Tineke
Maria van Hoekloos overhan-
digde deprijs, vrolijk lachend.

De achtste prijs (een waarde-
bonvan 150 gulden,beschikbaar
gesteld door Mensing's Camina-
da Boekhandel) ging naar
H.A.K. van Baren en werd door
Sigurd Mensingpersoonlijk uit-
gereikt.

En dan de negende prijs (een
waardebon van Restaurant La
Bistroëlle: honderd gulden), die
was voor devier-jarigeS. Capel-
lo. Manager van Restaurant
Landhuis Zeelandia, Albert
Vink overhandigde de jongste
prijs- winnares debon.

Ingrid de Maayer opende het
samenzijn, datomzes uurgister-
middag begon met drankjes en
hapjes. Zij ontzenuwde onmid-
dellijk alle geruchten als zou de
Amigoe met het Scorebord stop-
pen: "Niets van waar. We gaan
ermee door, want het is een
enorm succes. De Amigoe- lezers
op Curagao, op Aruba, Sint
Maarten en de andere Boven-
windse eilanden reageren alle-
maal iedere week zeer enthousi-
ast. Op Bonaire blijven deAmi-
goe- lezers daarbij zeker niet
achter", zo zei zij.

Cees deWijs, deonvermoeiba-
re coördinatorvanAmigoe's Sco-
rebord legde uit, dathetonmoge-
lijk is om met Amigoe's Score-
bord "te sjoemelen": er zijn tal
van beveiligingen aangebracht.
De Wijs vertelde de gehele gang
van zaken: vanaf het moment
dat deformulieren in deAmigoe
worden afgedrukt tot het mo-
mentvandeuitslag. "Devervan-
gende uitslagen: diekomen ook
in alle objectiviteit tot stand in
eencommissie dieuit drieperso-
nen bestaat", zo zei De Wijs.

De Wijs gaat zich — vanwege
zijn drukke werkzaamheden —
"ietsje terugtrekken uit Ami-
goe's Scorebord. Maar ik heb
Van Ommen gevonden als een
uitstekende plaatsvervanger.
Misschien is hij nog wel beter
dan ik", zei een breed lachende
De Wijs.

Voor alle aanwezigen waren
er flessen White Horse whisky,
beschikbaar gesteld door WIM-
CO N.V. Directeur, Tony Henri-
quez — altijd in voor tal van
grappen en anecdotes — reikte
ze zelfuit.

Ook waren er de vertegen-
woordigersvan debedrijven, die
wekelijks prijzen ("de weekprij-
zen") beschikbaar stelden:
* een krat Pepsi Cola (liter-
flessen).
* eenkrat Malta Amstel.
* een fles sherry Tio Pepe en een
flesPartager (Licores Maduro).
* eenwaardebon van vijftig gul-
denvanRijsttafel Indonesia.
* een weekend special van Pi-
nocchio.

Alle gasten bleven zeer gerui-
me tijd bijeen op het terras van
Landhuis Zeelandia. En enkele
prijswinnaars zeiden — een
stukje optimisme is nooit weg—
tegen elkaar: 'Tot volgend jaar".

Amigoe Scorebord heeft niet alleenHoofdprijs- sponsorsen week- sponsorsmaarooksponsors die
depagina's met despelregels en het invulformulierfinancieel steunen.Foto: v.l.n.r. (zittend) Toni
Henriquez van WIMCO, Martin denDulk vanAmstel, AlanMaduro vanPepsi Cola enßoyßeau-
jonvanEnnia. Staandev.1.n.r.:ZiepdeVreeze vanAutotech, GilbertLibiervanOptica Otrobanda,
Cosme Jimenez van B.G.'s Friendly Machines N.V. en Jimmy Hoogenbergen vai. Botica Brie-
vengat.

Detweedeprijs werdgewonnen door18.Fung. Deprijs, tweeretour- ticketsnaarSantoDomingo
metvijf dagen hotelaccomodatie Hotel Sheraton, was van het CuragaoPlaza Casino. Op defotoFrederico Oduber(l.) van het CuragaoPlaza Hotel met degelukkige Fung.

Joop Snel (l.), directeur van Maduro Travel, overhandigt de derde prijs aan de winnaar JM.
Jansen.Deprijsbestaat uittweeretour- ticketsnaarCaracas inclusieftransferenhotel- accomoda-
tie van donderdag totzondag.

De vijfde prijs, een National Stereoset 3-in één, beschikbaar gesteld door Unicon Aruba, werd
gewonnendoorH.Rcdriguez.OpdefotooverhandigtnamensUnkonAmigoe-directricelngridde
Maayer- Hollander deprijs aanRodriguez. In het midden staat Toni Henriquez van WIMCO.

De zesdeprijswaseen van de tweeprijzen dieopArubavielen. Namens winnares CorneliaMaduro
namAmigoe-hoofdredacteurArdHonersckprijsinontvangst,bestaana^uitl2flessenTioPepe
Sherry, 12flessen Partager witte wijn, beschikbaar gesteld door Licores Maduro en 3 flessen 'A
gallon White Horse Whisky, beschikbaar gesteld door WIMCO. Op de foto Toni Henriquez (l.)
directeurvan WIMCO en Ard Horvers.

TweemaalretourBonaire inclusiefhotelaccomodatievoor twee nachten werdbeschikbaargesteld
doorHoekloos N.V. en gewonnen doorP. van Haren. Op defoto Tineke Maria(l.) van Hoekloos
overhandigt deprijs aan Van Haren.

Daar dezesde prijs op Aruba gevallen was, viel de eer te beurt aan commissaris van deAmigoe
N.V., drsElmer ( Code) Wilsoe om namens de winnaarRoberto Tromp een 'oneyear supply' van
ArnstelenPepsiColainontvangsttenemen.OpdefotoMartindenDulk(r.)rnarketing-rnanvande
AntilliaanseBrouwerij enAlan Maduro, directeurvan CaribbeanBottlingCo., met Wilsoe (I.)

De achtsteprijs, een waardebon van f. 150,--van Mensing's Caminada, werd gewonnen door
HAK. vanBaren. Op defoto SigurdMensing(L), directeurvanMensing's Caminada, overhan-
digt dewaardebon aan winnaar VanBaren.
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Timman-Karpov
zet voor zet

BELFORT -Departij tus- 24.Kel-bl Pe2xf4
sen Jan Timman en Anatoli 25. TdlxdB *e7xdB
Karpov kenmerkte zich door 26. Thl-dl t KdB-c7
een aantal mogelijkheden 27.b2-b4 Pl4-d5
voorTimman departij tewin- 28. Pf6xds e6xds
Qen. Telkenmale verzuimde 29. Pe4-f6 K£rc?deindittoernooi slechtdraai- 30.Pf6xd5 g6-g5
ende Amsterdammer toe te 31. h4-h5 i7-f5
slaan. 32. c2-c4 f5-f|

De partij had het volgende 33. Tdl-el H-»
zettenverloop: 34.Te1-e6t Kc6-d7

35. Te6-f6 g5-g4
CAROKANN 36.Tfó-f4 Ji^l37. Pdsxe7 Kd7xe7

Wit: Timman (Ned) 38.Tf4xg4 ThB-f8
Zwart:Karpov (Sov) 39.Tg4-gl Tfö-f4

40.Tg1-fl Ke7-e6
1.e2-e4 c7-c6 41.Kb1-c2 Tf4xc4
2.d2-d4 d7-d5 42.Kc2-d3 Tc4xb4
3.e4-e5 Lcl-S 43.Tflxf3 Tb4-h4
4.Pbl-c3 e7-e6 44.Tf3-fl Th4xhs
5. g2-g4 Lfs-g6 45.Tf1-bl Thsxcs
6.pgi-e2 c6-c5 46.Tblxb7 Ke6-d5
7.h2-h4 h7-h6 47.Tb7-d7t Kds-e5
B.Lcl-e3 PbB-c6 48.Td7-e7t Kes-f5
9.d4xc5 Pc6xes 49.Te7-f7t Kfs-g6
!O.Pe2-f4 a7-a6 50.Tf7-f4 Kg6-g5
U.Lfl-g2 PgB-f6 51.Tf4-a4 a6-a5
!2.Ddl-e2 Pf6xg4 52.Kd3-e2 Tcs-f5
!3.Le3-d4 Lfs-e4 53.Ta4-a3 Kgs-g4
!4.Lg2xe4 dsxe4 54.Ta3-c3 h6-h5
15.0-0-0 DdB-c7 55.Tc3-c8 h5-h4
!6.Ld4xes Pg4xes 56.Tc8-gBt Jfs-g5
!7.Pc3xe4 TaB-d8 57.Tg8-a8 Kg4-g3
}B.Pf3-h5 Pes-c6 58.Ke2-fl Kg3-fó
19.f2-f4 Pc6-d4 59.Ta8-c8 Kö-e3
20.De2-g2 g7-g6 60.a2-a4 Tgs-g4
21.Ph5-ffit KeB-e7 Afgebroken
22.Dg2-f2 Dc7xf4 Wit:Kfl, TcB, a 423.Dfexf4 Pd4-e2l Zwart: Ke3, Tg4, a5,h 4

...GARI KASPAROV: bewees
zijnklasse inzijn duel tegen Bel-

javski ...

Real in beroep
tegen schorsing

MADRID — Real Madrid
gaat bn de Uefa, de Europese
voetbalunie, in beroep tegen
de flinke schorsing voor zijn
speler Michel.

De Spaanse vedettekreegzon-
dageen strafvan negenwedstrij-
den opgelegd. De international
van de Spaanse landskampioen
werd gestraft,nadathünaafloop
van dewedstrijdtegen PSV, in de
halve finale van de strijd om de
Europa Cup, handtastelijk was
geworden tegen scheidsrechter
Bruno Galler uitZwitserland.

Voor een vergelijkbaar ver-
grijp werd de Mexicaanse aan-
valler Hugo Sanchez van Real
voor drie duelsbuitenspel gezet.
Het duoreageerde zich af op de
airbiter, nadat PSV de Spaanse
favoriet in Eindhoven had uitge-
schakeld.

Zeven innings voor Indians voldoende

Abominabel veldspel
kost Alpha zege: 0-13
v^U^MSTAD-Abominabelwas^steravondhetveldspel> Alpha waardoorregerend kampioen Sta. Rosa Indians/
S>enSpeedstickmoeiteloosziJnnegendeseizoen-overwin-
J>°nnestelen,concurrent WUd Cats/Banco diCaribevoorlo-
-s*öaar detweede plaats verwijzend. De strydwas ui amper2

2f dgestreden, Indiansmaakte inzeven inningskorte met-

**»»et descore van 13-0.
p ekansen lagen voor het grij-,j.n voor Indians dat vooral in
jj.Jllaatste twee slagbeurten
j^^angretiggebruik heeft ge-

ten ■ eenra^y.van * un'
in de vijfde inning waarbij

pj^s slagmensen zich met wer-
Alhl ne Lindeborg en Antony
<je"erto maten drukte Indians in
yj^sde definitiefdoor naar een
jjJ^Sebeslissing met nog eens 6

jptenvoor een totaal van 13.
chp? ïleze stagbenri zorgden Mi-
Sta Paou> Wilfred Martiszoon,
ent>ey Palm> Etienne Ursulita
*ert°^ Hersilia voor het slag-
je

r* terwijl Alpha weer twee-
W misgreep. Tien spelers
{2d*0611 in deze inning aanslag.
«n ï r^ van Heiningen opende
j^sloot de slagbeurtvan de Sta.
£f;ploeg.

Ven her Wendell Elizabeth le-
Y^e ondertussen subliem heu-
Hi *er^- Alpha kwam praktischl* 1 aan de bak: slechts 3
t^J^slagen werden er geno-
W_a n'n e eers*e' één in de
Uat en e derdePas weerln<*e
gjrJ'Ste slagbeurt van Alpha.
*Ti IT J8 n *°Perkreeg vierwijd
in* 'st en werdenviadrieslaggeschakeld.
Ijjj J'^abeth kreeg bovendien«tekende steun van zijn vel-

ders die foutloos speelden. Ken
schrille tegenstelling vormde
het optreden van de Alpha-
werpers(achtereenvolgensRene
Lin£borgh,AnthonyAlbertoen
AronRamos) en van de veldsne-
lers dieintotaal metminder dan
10keer in de fout gingen.

De enigekans om tenminste
de eerteredden had Alpha in de
eerste inning (een dnehonkslag
vanElvis Ercicia)en indezeven-

de inning toen Elizabeth zijn
eerste vrije loop weggafen Bert
Avastiaeen honkslag lietaante-
kenen. Elizabeth herstelde zich
echterbijtijdsen steldezijn shut-
outoverwinningveilig.

De eindcijfers waren alsvolgt:
13-11-0 voor Indians en 0-3-10
voor Alpha. Indians heeft thans
een record van 9-4 en een halve
wedstrijd voorsprong op Cats.
Alpha verloor weer watvan het
terrein dat het onlangsnogop de
koplopers had gewonnen. Met
eenrecord van 5-8 ligt het thans
4 wedstrijden achter op koploper
Sta. Rosa Indians.

Groot Kwartier Star en Sta.Maria Pirates sluitenvanavondde derde ronde af van poule A.Wild Cats en Sorpresa spelen
donderdagavond de laatstewed-strijd van de derde ronde vanpoule B.Lintjes Gullit

en Michels
DEN HAAG — De schei-

dendetrainer van het Neder-
lands elftal, Rinus Michels,
en aanvoerderRuud Gullit
zijnvandaagbenoemd totres-
pectievelijk officier enridder
in de Orde van Oranje Nas-
sau. Ze kregen deze onder-
scheiding op paleis Huis Ten
Bosch in Den Haag, waar het
elftal en zijn trainer werden
ontvangen doorkoningin Be-
atrix en prins Claus. Michels
was alRidder in de Orde van
Oranje Nassau.

Wereldbekertoernooi schaken in Belfort
Jan Timman laat tegen
Karpov winst liggen

Jan Timman heeft maan-
dag in de elfde ronde in het
wereldbeker schaaktoernooi
in Belfort dekans verspeeld
niet alleen oud-
wereldkampioen Anatoli
Karpov te verslaan, maar ook
zijn zelfvertrouwen een im-
Suls te geven. De Nederlan-

er, bezig aan een uiterst
moeizaam toernooi, liet de
winst tegen Karpov al in het
begin van departij schieten.

De Caro Kann-opening lever-
de de Amsterdammer een zeer
voordelige standop. Naveertien
zetten hadTimman dewinstvol-
gens deskundigen zelfs voor het
grijpen. Als de Nederlander
Pxe4 ofDxe4 inplaats van Lxe4
had gespeeld en die zet, na het
verwachte antwoord van zwart,
had laten volgen doorDxe4, was
deoverwinningbinnen geweest.
Maar de Amsterdammer durfde
de zet kennelijk niet aan. Be-

vreesd voor decapaciteiten van
zijn opponent.

Timman liet daarna nog een
mogelijkheidliggen. Alszestien-de zet van de Nederlander was
geweest: Dxd7 gevolgd door
zwartDxd4,l7. Lc6l, had deko-
ning van zwart ook geen ont-
snappingskansen meer gehad.
Toen Timman bij de 34e zet in
tijdnood kwam, verdween zijn
overwicht. Karpov, die al vanaf
de23ezethetoogopdeklok dien-
dete houden, bleek inhet spelen
met weinig denktijd kundiger.
In het toren-eindspel, met de
Sovjeteenrandpion meer,zijn de
kansen voor winst van een van
beide spelers gering.

Wereldkampioen GariKaspa-
rov nam maandag verder af-
stand van de concurrentie. De
Sovjet kreeg in de elfde ronde,
metzwart, te makenmeteenag-
ressieve opponent. Landgenoot
Beljavski was uit opwinst, daar
weesookzijn stukoffer g6duide-

lijk op. Maar in het spel van Bel-
javski bleek een lek te zitten.
Terwijl ook het gros van de we-
reldtop datgaatje inhetspel niet
had gevonden, toonde Kasparov
opnieuw zijn aparte klasse. Hy
vond het lek directen begon van
daaruit de stelling van zijn
landgenoot te ondergraven. Na
27 zetten zag Beljavski het nut-
telozevan verder verzet in.

STAND
De standna elfronden spelen

is:
1. Kasparov (Sov):8,5; 2.

Ehlvest (Sov): 7,5; 3. Spasski
(Fra): 6,5; 4. Karpov (Sov): 6 en2
afg.; 5. Sokolov(Sov) en Hübner
(WD1): 6 en 1afg.; 7.Ribli (Hon):
6; 8. Short (GBR): 5,5; 9. Speel-
man (GBR), Joesoepov (Soy),
Nogueiras (Cub): 4,5; 12. An-
dersson(Zwe):4en 1afg.; 13.Bel-
javski (Sov), Hjartarsson (IJs),
Ljubojevic (Joe): 4; 16. Timmar
(Ned): 3,5 en 1afg.

Terremoto en Alesie verliezen bij default
Tweemaal winst Huizer Stars
in competitie Liga Uni Tur

WILLEMSTAD— De grote
winnaar van het afgelopen
weekeinde in de softbal-
competitie van de Liga Uni
Tur is Huizer Stars. De ploeg
won zowel zaterdag als zon-
dag. De echte verliezers wa-
ren Terremoto en Alesie. Zij
vonden het niet nodig zater-
dag voor hun duel naar het
Sta. MariaBallpark tekomen,
waardoor respectievelijk
Warda D en Pepina wel zeer
gemakkelijk aan een (regie-

mentaire 7-0) overwinning
werd geholpen. Gasora Gi-
ants blijft leider, goed ge-
volgd door Pepina en Huizer
Stars.Family enBow di Palu
staan nu gedeeldvierde.

Huizer Stars, gesponsorddoor
SureLottery, heefteen goedwee-
keinde achterderug. Er werdzo-
wel opzaterdag (tegen Citco: 13-
-3) als opzondag(tegenBow diPa-
lu: 10-5)gewonnen. De zaterdag-
winst werd vooral dankzij het
goede slaan van Lesly Marshall
(3 uit 3, waaronder een home-
run) enRandolph Mereera (2 uit
2, beide hits waren homeruns)
bereikt. Werper Sherwin Da
Costa Gomezluid slechts moeite
metCitco-hitterReginald Jones.
Deze sloeg2uit3. Eenvan dehits
wasgoedvooreen vrije loopover
de vier honken. De 13-3 winst
was voldoende vooreenvroegtij-
dig slot van het duel, dat voor
Citco door Eithel Isebia op de
heuvel werd verloren.

De zondag-winst van Huizer
Stars (10-5 tegen Bow di Palu)
was veel betekenisvoller. Door
deze winst drukte Huizer StarsBow di Palu naar de vierde
§laats. Linton Alias (HS) stond

e tegenpartij geen homeruns
toe. SlechtsErwin Curiel, met 2
uit 2, was een gevaarlijke man
aan slag. De tweehits van Lesly
Marshall waren beide home-
runs. Hij hader drieslagbeurten
voor nodig op het werpen van
Ethley Albertus, deverliezende
werpervoor Bow diPalu. Antho-
ny Floranus was de andere ge-

"vaarhike slagman bij Huizer
Stars. Hij sloegook 2 uit 3.

Terremoto, opzaterdag nogby
default verliezend, was zondag
welaanwezigvoorhet dueltegen
leider Gasora Giants. Giants-
werper Harvey Faries had dan
welmoeitemet Hildo Bernadina
en Philbert Llewllyn (beiden 2
uit 3), maar geen enkele Terre-
moto-slagman sloeg een ho-
merun.

DatkonRobertKlooster, opde
heuvel voor Terremoto, niet
\oorkomen. Maar liefst vier ho-
meruns werden door de Giants-ploeg geslagen. Ze werden geno-
teerd achter de namen vanGensley Balborda, Robert Dim-can, James Jackson en Arthur
Snijders. Balborda en Jackson
waren met 2 uit 2 perfect aan
slag. Zy droegendaardoorvooral
bij aan de 13-6overwinningvoor
Gasora Giants.
Door het (dubbele) verlies van
Terremoto en de 15-3 knock-
outwinst van Isla Rangers op
Warda D, verwisseldenRangers
en Terremoto van plaats op de
ranglijst. Rangers staatnuzesde
en Terremoto zakte naar de ze-
vende plaats.

Family, op zaterdag met 5-10
verliezend in hetbelangrijke du-
eltegenBow diPalu, wonopzon-
dag maar met moeite van Citco:
5-4. Family, zonder een home-
run, won onder leiding van Ro-
bert deWindt op de heuvel van

Citco, dat wel twee homeruns
produceerde (Herbert Martis en
Richenel Reina). Het verlies
voorCitcokwam achterdenaam
van werper Wendell de Palm.
Sharlon Hanst en Richenel Rei-
na (voor Citco) sloegen, net als
Ethly Chirino en ShermanZim-
merman voor Family, 2 uit 3.

STAND
De stand nahetafgelopenwee-

keinde is nu in deLiga Uni Tur:
1. Gasora Giants 13 4 (.765)
2. Pepina 12 4 (.750)
3. Huizer Stars 11 5 (.688)
4. Family 10 6 (.625)

Bow diPalu 10 6 (.625)
6. IslaRangers 6 10 (.375)
7. Terremoto 6 11 (.353)
8. Citco 4 12 (.250)

Warda D 4 12 (.250)
10. Alesie 3 13 (.188)

Lancia wereld-kampioen rally
TACOMBA—Hetteam vanLancia heeft voor de tweedeachtereenvolgende keer dewereldtitel rally veroverd.De ploeg werd in het totaal-klassement onbereikbaar voorde voornaamste concurrent,

BMW, nadat de Italiaan Massi-
mo Biason zondag in Tacomba,
in destaat Washington, deGrote
Prijs vanAmerika won. Het wasdezevende wedstrijd in destrijd
om het wereldkampioenschap
van dit seizoen.

Alessandro Fiorio, een stalge-
noot van Biason, eindigde als
tweede. Pas opruim 16minuten
kwam de Amerikaan John Buf-
fum, in zijn Audi, als derdeover
definish. Biason, diezijn vierde
overwinning van dit seizoen be-
haalde, vergrootte tevens znn
voorsprong in het individuele
klassement opFiorio, die met 23
puntenachterstandopdetweede
slaats5laats staat. De Fin Alen staat

erde, gevolgd door de Fransen
SabyenLoubet.

SPORTAGENDA

MALTA AMSTEL
SENTRO DEPORTIVO KÖRSOU
(zwembad)
geopendvan 09.00-12.00/14.00-17.00uur;
dinsdag- en donderdagmorgengesloten.

BOWLEN
(Damacor Bowling Clnb, Chuchu-
biweg)
openingstijden: maandag t/m donderdag
van 17.00- 02.00 uur; vrijdag en zaterdag
van 16.00uur tot na02.00uur;zondagvanaf
13.00uur.

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

SCHAAKVERENIGING JANWE
(Sentro di Bario Janwé)
elke zaterdag van 09.00-13.00 uur uur
schaaklesen -trainingvoorde jeugdvanaf7
tot 23 jaar.

NEW YORK —De resultaten
van dewedstrijden in MajorLea-

fues van de Amerikaanse
onkbal- competitie zijn:

AMERICANLEAGUE:
DetroitTigers—NewYorkYan-
kees 6-3, Baltimore Orioles —Toronto Blue Jays 6-2, Boston
Red Sox — ClevelandIndians 9-
5, CaliforniaAngels—Minneso-
ta Twins 16-7,Kansas CityRoy-
als—Chicaho White Sox2-1, Se-
attleMariners—TexasRangers
6-3, Oakland A's — Milwaukee
Brewers 5-4 (14 innings).

NATIONALLEAGUE:
Chicago Cubs — Philadelphia
Phillies 2-1, SanDiego Padres —CincinnatiReds 9-2, SanFranci-
sco Giants—Atlanta Braves 10-
-9, Pittsburgh Pirates — New
York Mets 2-1,Los AngelesDod-
gers — Houston Astros 4-0,
MontrealExpos—St.Louis Car-
dinals6-3 (14 innings).

Spanje maakt kans op EK voetbal '90
ZUERICH — De volgende

eindronde om het Europees
voetbalkampioenschap zal
waarschijnlijk in Spanjewor-
dengespeeld.

Naast Spanje hebben Zwe-
denen Denemarken zich ge-
zamenlijk kandidaat gesteld
voor de organisatie. Alge-
meen wordt aangenomen dat
Spanje de voorkeur zal krij-
gen. Het land, waar zes jaar
geleden om de wereldtitel
werd gevoetbald,heeft finan-

ciële garantiesgeboden.
De onlangs gewijzigde sta-

tuten van de Uefa maken het
mogelijk dat de eindronde in
(maximaal) twee landen
wordtgehouden. Voorwaarde
is wel dater een organisator
is. Nederland en België heb-
ben hun gezamenlijkekandi-
datuurvoor de eindronde van
1996 al bij de Uefa gesteld.
Ook de Sovjetunie zou voor
dat toernooi interesse
hebben.

Verliezer Spinks krijgt 300.000 dollar
voor staan en liggen in ring Atlantic City

Tyson behoudt titel
ATLANTIC CITY —De Amerikaan MikeTyson heeft

zijn wereldtitelboksen inhet zwaargewicht behouden.
Maandagavond versloeg hij in het titelgevecht, dat er-
kend werddooralle internationalefederaties, zijn uitda-
ger Michael Spinks door interventie van de
scheidsrechter indeeersteronde. Spinkswas inAtlantic
City al tweekeer neergegaanvoor de scheidsrechterde
strijd staaktena 1 minuut en 31 seconden.

Mike Tyson behaalde niet al-
leen zijn 35e overwinning als

Srofessional. Hij verwierf tevens
erijkste beurs, ooitbetaald aan

een bokser. Zijn contract garan-
deerde hemeen bedragvantwin-
tig miljoen dollar, iets meer dan
veertig miljoen gulden. Spinks
ontving 13,5 miljoen dollar en
dat betekende 300.000 gulden
voor iedere seconde die hij tij-
densdepartij in dering stond, of
lag.. Tyson, die donderdag zijn 22e
verjaardag viert, heeft in debij-
na vier jaren van zijn loopbaan
als bokser meer dan ho: ierd
miljoen guldenverdiend. De we-
reldkampioen heeft deruim ne-
genjaaroudere Michael Spinks,
diealsprofessional ooknognooit
een partij verloren had, geen en-
kele kans gelaten. De dyna-
mische aanvallen van Tyson
overbluften Spinks volledig.

Nogvóór deeersteminuutver-
strekenwas, werderna een serie
op het lichaam al tot acht geteld
voor de uitdager. Spinkskreeg
geen kans, weer bii zijn positie-
ventekomen, toen hijweer op debenen stond. Een genadeloze
links-rechts serie op het gezicht
onmiddellijk na zijn eerste
knock-down, was aanleiding
voor scheidsrechter Frank Ca-
puccino de stri'dte staken.

De inkomsten van het prog-
ramma in het Convention
Centre van Atlantic City waren
ongekend. De 21.785 plaatsen
waren verkocht voor een totale
recette van 12,3 miljoen dollar,
waarmee de vorige records met
afstand geslagen werden. In
1981 leek de 5,8 miljoen dollar
voor Holmes —Ali de absolute
top, eenjaarlaterbracht Holmes— Cooney al 6,2 miljoen in de
kassa en vorig jaarzorgde de
strijd tussen Leonard en Hagler
voor eenrecette van 6,8miljoen.
De bijdrage van de toeschou-
wers, de duurste plaatsen
kostten 1500 dollar, was overi-
fens slechts een gering deelvan

etotale opbrengst.
Organisator Shelley Finkei

had de inkomsten uit de directe
uitzending voor deklanten van
de betaalde tv-stations begroot
opongeveer30miljoendollar.De
prijs dieveel meertv-kiikers dan
was verwacht, betaalden, zal
tussen de45 en 50miljoen dollar
liggen.

Tyson, die zijn deelkrijgt van
de meer- opbrengsten, consta-
teerde na afloop dat er slechts
één bokser van zijn niveau be-
staat. "Ik kan iedereen vers-
laan". Desondanks staat er een
rij uitdagers klaar. De Brit
Frank "glazenkin" Bruno is op 3

september deeerste. De Italiaan
Francesco Damiani zou detwee-
dekunnen znn en ook deAmeri-
kaan Carl Williams is kandi-
daat.

UITDAGER
Williams won na twaalfron-

denoppunten, in hetzelfdeprog-
ramma. De uitdagings- wed-
strijd van de IBF tegen ziin
landgenoot Trevor Berbick.
Evander Holyfield, de we-
reldkampioen bij dehalf-zwaar-
gewichten, zou deoverstap naar
dezwaarste klasse willenmaken
en zelfs veteraan George Fore-
man (40) heeftvoorzichtig gesol-
liciteerdnaar debergdollars,die
ook voordeverliezerklaar ligt in
titelgevechten met Tfyson. .Het programma dat naast de
wereldkampioens- partij nog
Vier wedstrijdenin hetzwaarge-
wicht en éénin dewelter-klasse
telde, werd niet alleen aanzien-
lijkbekort door derazendsnelle
overwinningvanTyson, ookmet
4 tegen 1 favorietbij debookma-
kers, maar ook door deafwezig-
heid van Michael Arms, die tien
ronden zou boksen tegen
Pinklon Thomas. Arms, die een
gevangenisstrafvanvijftien jaar
uitzit in Salem(Oregon) zag zijn
verzoek tot een tijdelijke invnj-
heids-stelling geweigerd.

PEKING — Peking maakt zich
zorgen over de toenemende onrust
onderdebevolkingover degevolgen
van de economische problemen als
inflatie en prijs- stijgingen.Daarom
heeft de partij een campagneopgezet
om debevolkingtewaarschuwendat
menzijnconsumeer- woede moet be-
heersen.

Estrella en Dakota verstevigenposities

Voetbal-koplopers
winnen allebei

ORANJESTAD — Estrella
en Dakota, respectievelijk
nummeréén en nummer twee
op de voetbal- standenlijst,
boekten in het weekeinde
overwinningen en ver-
sterkten daardoor hun po-
sitie.

Estralla versloeg RCA zater-
dagavondmet 3-1 opdoelpunten
van Denchi Werleman (2) en
Ronny Everon. Het RCA-
tegenpunt werd uit een penalty
gescoord door Raymond Dave-faar.

Dakota maakte zondagmid-
dag korte metten met La Fama
en won met een groot verschil

van 6-2. Bij rust had Dakota al
een 4-0voorsprong. In detweede
helft wistLaFama nogtot 2-4 te
komen, doch moest hierna het
scoren weer aan Dakota overla-
ten. Voor Dakota scoorden: Ru-
ben Sierra (2), Richard Hop-
mans, MickeyKelly, Humphrey
Wiersmaen Luis Sanchez.DeLa
Fama- doelpunten kwamen op
naam van JohnDiaz, uiteen pe-
nalty, en Timmermans.

De stand is nu: Estrella 14
punten, Dakota 13,RCA 9, La
Fama 8, Bubali 5 en Universal 3.

Morgenavondwordt in hetLa-
goSportpark dewedstrijdBubali- Universal gespeeld.
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ELKE VIER DAGEN AANSLAG
Drugsmaffia rekent met elkaar af: zes vermisten

Tientallen miljoenen schade
door guerrillaacties Colombia

MEDELLIN — Om de vier
dagen wordt er in Colombia
een aanslag gepleegd op de
olietransport- leiding in het
kader van deoorlogwelke de
guerrilla aan de olie- indus-
trie heeft verklaard. Daarbij
wordtenorme schade aange-
richt, aan de economie maar
Ook aan hetnatuurlijk milieu.

Ondertussen werd ook een
ontvoering van zes man tege-
lijk gemeld. Blijkbaar gaat

hethierom een onderlinge at-
rekening in deonderwereld.

De oorlog tegen het staats-
oliebedrijf Ecopetrol wordt ge-
voerd door deCastro- goedgezin-
de guerrilla- beweging ELN. De
reeks van aanslagen op de pij-
pleiding heeft altotgevolg dater
een chaotische situatie is ont-
staan in het gebied waar de olie
wordt geproduceerd en waar het
transport zijn beslag moet krij-
gen. Tot dezeconclusiekomt een
journalisten- collectief dat zich

presenteert als Anidiarios. De
achttien uitgaven welke van
Anidiarios deel uitmaken heb-
ben tegelijkertijd ditverhaal ge-
bracht.

VERLIES
Volgens de door deze journa-

listen verzamelde gegevens zijn
er in de eerste zes maanden van
dit jaar 43 dynamiet- aanslagen
gepleegd tegen de olieleiding.
Deze loopt van het olie- gebied
Cano Limon in het gebied van
Arauca bij de grens metVenezu-
lanaarPuerto deCovenasaan de
Caribische kant van het land.
Door deze leiding worden dage-
lijks in normale omstandighe-
den215.000 vaten olie verpompt
naar de Caribische kust.

Bij deze aanslagen zijn in to-
taal vierhonderdduizend vaten
aan olie verloren gegaan maar
ook werd op deze manier het
transport verhonderd van 11,5
miljoen vaten olie. De daardoor
aangerichte schadekomt uit op
71 miljoen dollar. Dit afgezien
van deenorme ecologische scha-
de welke is aangericht doordat
op alle mogelijke plaatsen zich
olie- vervuiling heeft voorge-
daan. Vooral in het gebied van
hetnoordoosten van het land.

Krijgt hoogste Cubaanse onderscheiding

Ortega voor eerst op
officieel bezoek Cuba

HAVANA —Voor het eerst
sedert hij aantrad als presi-
dentvan Nicaragua brengt
Daniel Ortega een officieel
bezoek aan het geestverwan-
te Cuba. De beide presiden-
ten- Fidel Castrovan Cuba en
Ortega van Nicaragua -ma-
ken van de gelegenheid ge-
bruik om uitgebreid van ge-
dachten te wisselen over de
problemen waarmee hun lan-
den worden geconfronteerd.
', Er werd Ortega bij aankomst
4en heel hartelijk welkom be-
rjeid. Op de eerste plaats door
gastheer Fidel Castro die de Ni-
caraguaanse president stevig
aparmde. Maar ook over het al-
gemeen was er sprake van een
warm onthaal datofficieel een
speciale beklemtoning kreeg
met detraditionele 21 saluut-
schoten van een batterij bij het
vliegveld.

J De directeurvan het ministe-
rie van Buitenlandse zakenomar Mendozavan Cuba zei dat
hetbezoekvan deSandinistische
president Ortega bedoeld was
om debestaande relaties nauwer
aan te halen. Wij hebben steeds
dnze solidariteittenopzichtevan
Nicaragua bewezen, alJus Men-
doza tijdens een persconferentie.
Dit deed Cuba ten opzichte van
ge dreigende agressie van de
kant van de Verenigde Staten.
Maar ook in het vele leed waar-
mee Nicaragua werd geconfron-
teerd en dat werd opgelegd door
de VS, om maar te zwijgen over
de opgedrongen"vuile oorlog.
j In het verleden is president

Ortega wel eens op Cuba cc-

weest. Maar dat gebeurde dan
wel tijdens een onderbreking
van een buitenlandse reis. In de
afgelopen drie jaar is dit zon
driemaal gebeurd. Ditmaal is
heteen officieelbezoek, waartoe
Fidel Castro zijngastOrtegahad
uitgenodigd dieaan de Sandinis-
tische president de hoogste Cu-
baanse onderscheiding gaat
aanbieden, namelijk in de Orde
van JoséMarti.

Fidel Castro is eerder weloffi-
cieel de gast in Managua ge-
weest enwel in 1980bij deeerste
verjaardag van devestiging van
het Sandinisme in Nicaragua.
De reis van Ortega naar Cuba
valt samen min of meer met de
trip welke minister George
Shultz van Buitenlandse zaken
maakt naar Midden Amerika.
Daarbij slaat Shultz Managua
over.

Ook gebeurthet ineenperiode
dat deregering van depresident
zich opmaakt voor hervatting
van dehulpaan de contra'swaar-
bijReagan probeert zoveel moge-
lijk van congresleden los te we-
ken voor zijn "vrijheidsstrijder-
s"in Nicaragua.

*****MOSKOU — Fouten bij het Bui-
tenlandseen Defensie- beleidhebben
in de voorbije 20 jaargeleidtot onno-
dige confrontaties met het Westen.
Zo zeiden hoge SU- functionarissen
tijdens een persconferentie in Bui-
tenlandse zaken. Door gebrek aan
openheid en door dogmatisme heeft
de SU te direct gereageerdop de wa-
penwedloop die het Westen ontke-
tende, zei men.

OOK VENEZUELA
Ook Venezuela heeft last on-

dervonden van de olie- vervui-
ling. In de afgelopen twaalf
maanden heeftBogotaaanCara-
cas twee miljoen dollar betaald
ter bestrijding van de onkosten
door de vervuiling welke de Co-
lombiaanseolieteweeg brengt in
het nabuurland. Zoalshet oprui-
menvan de olieuitrivieren.

De oliepijp- leiding isachthon-
derd kilometer lang en is feite-
lijk niet te controleren. Men zou
namelijk zestigduizend mensen
moetenkunnen inzettenals men
deze leiding wil beschermen.
Met dit aantal zou men om de
tien meter een bewaker kunnen
neerzetten. Het zou dan wel de
helft van de Colombiaanse
strijdkrachten zijn. Wegens de
dreiging van de guerrilla- aan-
wezigheid moeten de arbeiders
in het gebiedbeschermd worden
door militaire patrouilles. Ook
in de kampen van de arbeiders
heeft men tegenwoordig de be-
schikking over militair bewa-
kings- personeel. De ELN- guer-
rilla motiveert deze sabotage
met te zeggen dat men zich ver-
zet,tegen hetfeit dat het land uit-

geplunderd wordt door buiten-
landse ondernemingen.

ONTVOERING
In de gevaarlijke Colombiaan-

se stad Medellin zijn zes mensen
tegelijk ontvoerd. Men neemt bij
de politie aan dat het een strijd
betreft tussen twee drugs- kar-
tels, namelijk dat van Medellin
enhetdrugs-kartel vanCali. De-
ze zes mannen werden uit hun
luxueuze appartementen ont-
voerd met gebruikmaking van
geweld.

Dat het gaatom een onderlin-
ge afrekening maakt de politie
op uit documenten waarop men
eerder de hand heeft weten te
leggen bij grootscheepse acties
waarbij men probeerde de hand
te leggenop dehoogste leidervan
het Kartel van Medellin: Pablo
Escobar Gaviria. Uit die docu-
mentenbleek onder meer dat er
een strijd gaande is methetKar-
tel van Cali. Normaliter vindt
men de door demaffia ontvoerde
mensen dood terug.

belening VS-Honduras:
Ruim elf kilometer
nieuwe weg afgeleverd

JOCON—Meer dannegen-
duizend Noordamerikaanse
soldaten en zon tweehon-
derd Hondurese militairen
sloten een gezamenlijke oefe-
ningafindeomgevingvan Jo-
con. Dit is een stadje optwee-
hónderdkm ten noorden van
Tegucigalpa.

Blijkens mededelingen van de
Amerikaanse ambassade zijn bij
deze oefening talrijke reservis-
ten en personeel van de actieve
dienst betrokken geweest eve-
nals leden van de Nationale gar-
de uitverschillende staten van
deVS. Ook personeel van een in-
fanteriebataljon en van de genie
van Honduras dedenaan deoefe-
ningmee.

ONDERZOEK
Onder meer werd een stuk

snelweg aangelegd van 11,1
km lengte welke de dorpen
Jocon en Puente Grandi met
elkaar verbindt. Deze stadjes
liggen in de provincie Yoro.
Ook onderzocht men ruim

11.500 Hondurezen en
achtduizendstuksvee. Dit ge-
beurde in het kader van een
actievoor burgerschapszin.

De militaire oefening was
genoemd naar de Hondurese
generaal Terencio Sierra. Tij-
dens een speciale plechtig-
heid kwam er officieel een
einde aan in aanwezigheid
van generaal Frederick
Woerner, de commandant
voor hetAmerikaanse zuide-
lijke commando inPanama.

Volgens goed ingelichte
bronnen staat een dergelijke
oefening voor 1989 weer op
het programma. Dan gaat
men een stuk snelweg aanleg-
gen tussen de gemeenschap-
pen van San Lorenzo en Jo-
con. Dankomen soldaten van
de 16e divisie van Ohio in ac-
tieen ook personeel uit North
Dakota. Deze samenwerking
tussen deVS en Honduras op
militair gebied is vastgelegd
in een verdrag voor weder-
zijdse bescherming.

TEGEMOETKOMING
Als mgr Lefebvre toch

bisschoppen wijdt zal dit ernsti-
geconsequenties hebben voor de

kerk. Hetzou namelijk de eerstj
scheuring in dekatholieke ken
sedert 1970 worden toen de ov
feilbaarheid van de paus deoot
zaak was van debreuk van w*
nu bekend staat als dekerk va*
de oud-katholieken.

Dehuidige paus wil derebels*
aartsbisschop tegemoet kome"
om tevoorkomen dat detraditie
neel-katholieken altever van d*
kerk afdwalen. Het Italiaans*
dagblad Trente Giorni citeerd*
kardinaal Edouard Gagnon di*
zei dat depaus van plan is na d*
vrijwel vaststaande bischoppeü'
wijding door mgr Lefebvre all*
bisschoppen een brief te schrjj
ven waarin hij hen vraagt zich
niet altehardopte stellentegefl'
over de traditioneel ingesteld*
katholieken.

VIJFKANDIDATEN
Ondertussen is de laatste fase

begonnenvan decampagne. Op6
juligaat Mexico naar de stem-
bus, Er dingen vijfkandidaten
naar hetpresidentschap die een

breed ideologisch spectrum vet'
tegenwoordigen. Hetzijn CarloS
Salinas de Gortari van de reg**
rings- partij PRI welke op he'
centrum is gericht, Cuauhteroo'
Cardenas dieeencentrum- posi'
tie inneemt met het National*
democratische front, de sociaal"
democraat Gumersindo Magan'
met derechts- georiënteerdeDfmocratisch Mexicaanse partij
van het midden en Rosario Ibaï'
ra van deRevolutionaire arbei'
ders-partij welke links georieD'
teerd is,

De partij van Clouthier, PAN/
wordt beschouwd als op één o'
grootste partijn van Mexico'
Sinds de PRI werd opgericht i"
1929 heeft deze partij altijd 4e
overwinning behaald. Als dere-
geringspartij er nietin slaagt d*
meerderheid te behalen zal me"
moeten overgaan tot burgerlijk*
gehoorzaamheid, zo waarschutf'
de Clouthier.

In conflict met mgrLefebvre
Paus wil metLatijn aan
traditionelen tegemoet komen

ROME — Paus Johannes
Paulus II is van plan alle
bisschoppen van de Rooms
katholieke kerk te schrijven
methetverzoek zich niet al te
hard op te stellen tegenover
traditioneel ingesteldekatho-
lieken. Dit staat in verband
met hetplan van de schisma-
tieke aartsbisschop Marcel
Lefebvre die toch de wijding
van zijn eigen bisschoppen
wildoorzetten. VanuithetVa-
ticaan is een dringende op-
roep aan mgr Lefebvre ge-
daan om van zijn plan af te
zien.

In watgezien wordt als een on-
gebruikelijke zet van het Vati-
caan is inRome detekst gepubli-
ceerd vaneen officiëlewaarschu-
wing aan mgrLefebvre. Daarin
wordthemin hetLatijn duidelijk
gemaakt dathij zalworden geex-
communiceerd als hij zelf
bisschoppen gaat wijden.Kardi-
naal Bernardin Gattin van de
Vaticaanse congregatie voor de
bisschoppen schrijft daarin on-
der meer: "Ik smeek en bid U in
denaamvan JezusChristus afte
zienvanUwplannen waarmeeU
dewettenvan deheiligediscipli-
ne schendt.

LATIJNSE MIS
Datzou danvooral geldenvoof

het vieren van demis volgens d*
vroegere Latijnse ritus. Dit kaf
tegenwoordig alleen met officie
Ie goedkeuring. De paus zou vfi
van plan zijn te bepalen dat meö
dit mag doen zo gauw een groo'
aantal gelovigen dit wenst
Voorwaarde voor mgr Lefèbvtl
blijft wel dat hij de hervormiai
gen van het tweede Vaticaanfli
concilie aanvaardt, waarondef
deliturgischehervorming waaf'
bij onder meer de landstaalwei*
ingevoerd in deliturgie.

Vooruitlopend op stembus Mexico

Pan-kandidaat maakt
kabinet alvast bekend

MEXICOSTAD — De con-
servatieveMexicaanseNatio-
nale actie-partij PAN presen-
teert al voor de feitelijke ver-
kiezings- dag zijn regerings-
ploeg voor het geval hij zou
winnenbij dein julite houden
presidents- verkiezingen.

Depresidents-kandidaat voor
PAN Manuel Clouthier maakte
denamen bekend van hen diebij
een zege van PAN minister wor-
den."Ik wil datdebevolkingvoor
het naar de stembus gaat weet
met wie de nieuwe president
gaatregeren", zo motiveerde hij
zijn daad. Hij zei het tijdens een
bijeenkomst met de buiten-
landse pers.

Portland bijt spits afin VS
Schone injectienaalden
voor druqs-verslaafden

NEW YORK—DeAmeri-
kaanse stad Portland in de
staat Oregon is overge-
gaan tot het gratis ver-
strekken van injectie-
naalden voor drugs- ver-
slaafden alseenmanierom
verdere verspreiding van
de dodelijke AIDS- ziekte
tegen te gaan.

Daarmee is Portland de
eerste stad in de Verenigde
Staten welke een dergelijk
programma overneemt dat in
verschillende Europese lan-
den al lang gemeengoed is ge-
worden. In deVSis het gratis
verspreiden van injectie-
naalden onder deze categorie
derbevolking nogeen hoogst
omstreden zaak. De officier
van justitie,Michael Shrunk,
in het gebiedwaaronderPort-

land valt is een der felle te-
genstanders van ditplan.

"Het maakt mebedroefd te
weten dat er mensen zijn die
een dergelijk programma on-
dersteunen. Ik geloof dat er
redenen zijn met betrekking
tot de gezondheid en politiek
om daarniet toe over,tegaan.
Voor mij is het kernfrunt bij
het voorkomen van AIDS in
deze categorie, dat men zich
laat behandelen om van de
drugs- verslaving af te
komen.

Portland is een stad met
350.000 inwoners. In New
York is een soortgelijk plan
nog niet van de grond geko-
men wegens dedaartegen be-
staande oppositie. In Port-
land gaat het overigens om
een proef- periode van één
jaar.

Kamp Prinses Irene kleuterschool

WILLEMSTAD- Samen or-
ganiseerden ouders en
leerkrachten van dePrinsesIrene
Kleuterschool, voor de vijf- en
zesjarige kleuters, een kampeer-
weekeinde te Kinderoord Brak-
keput. De kinderen kregen tij-
dens ditevenement de gelegen-
heid te 'bewijzen' dat zij de stap
naar de'grote'schoolkunnen ma-
ken. De foto toont een moment-
opname tijdens één van de moto-
rieke testen voor de kleintjes.
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Venezuela wijst op groeiendbegrip
Caracas: concessies Guyana
in Esequibo niet erkend

j t-AHACAS — Venezuelaneeft buurland Guyana ge-
waarschuwddathet door Ge-; r getown afgegeven conces-

< ■>es m het Esequibo- gebied
*?e* zal erkennen. Dit blijkt

? J 1ee9 door deVenezolaanse* J"?gering uitgegeven verkla-
J i 9aracasreageerde hiermeeop
1 alszou deregering van
jA -■yana aan Amerikaanse be-ï ""ijven toestemming hebben ge-
i |even om naar olie te gaan zoe-

ten in het gebied van Esequibo,
I Waarop sindszon eeuw Venezu-I e'arechten meent tehebben.Ca-
i |"acas laat weten aan alle be-
-9 'anghebbenden datmen deeven-veel door Guyana uitgegeven< concessies in het genoemde ge-
-1 "led niet erkent.

I 8 , Herinnerd wordt aan het feit
Qat de verhouding tussen Guya-na en Venezuela zich de laatste

jarenin een goede richting ont-
wikkelden waarbij de onderlin-
ge samenwerking groeide. Ook
wordt er op gewezen dat er een
verschil bestaat tussen de offi-
ciële verklaring van George-
town over het verlenen van de
concessies en de persberichten
welke uit Guyana komen. In
laatstgenoemde berichten wordt
gesproken over concessies in het
gebied waarop Caracas rechten
meent te hebben welke dateren
uitdetijd datGuyananog eenko-
loniewas van GrootBrittannie.

Het Esequibo- gebied omvat
ongeveer één derde deel van het
huidige grond- gebiedvan Guya-
na. Het is rijk aan mineralen.

HET JAPANSE elektronica-concern Sony heeft in Tokyo de
draagbare videorecorder

Oiet ingebouwde televisie- ont-vangergepresenteerd. Hetappa-
Jaatweegt 1,1 kilo en heeft hetorniaat van een pocketboek. So-hoopt de'VideoWalkman'op

( in Japan in de han-. ,^'tebrengen voor een prijs van
\ J-të.ooo yen (bijna 1000 dollar).

{? eerste instantie is eenproduk-"e van 10.000 stuksper maand
yoorzien. Tegenhet eind van het

1 Jaarwil Sony het apparaatookin, VS en Canada introduceren,
"failleer Europa volgt, is nogn*tbekend.

Resident Uruguay: geen bankier gelooft
nog in betaling buitenlandse schuld

BUENOS AIRES — Nie-
mand praat meer over de
faling van de buitenlandse
tcbuld. Geen enkele bankier

daar nog op en nie-
mand gelooft ook dat dit nogm!>gelijkis.

4) steldepresident JulioSan-
van Uruguay vast in

Sesprek met een Argentijns"hostation. De buitenlandse
is een beperkende factor

want hij neemt een aanzienlijk
deel van deexport voor zijnreke-
ning. De opzet van deregering
van Uruguay was indertijd zo
snel mogelijk op langeretermijn
voor deze schuld een nieuwe
regeling te bereiken. Toen wij
aan de macht kwamen hebben
we alles ingezet om de waarden
credibiliteit en en stabiliteit te
verwezenlijken, aldus Sangui-
netti.

Ondanks oproep van zieke Duarte tot eenheid
Verdeeldheid onder Salvadoraanse
christendemocraten blijft bestaan

SAN SALVADOR-De on-
enigheid binnen de Christen-
democratische partij in El
Salvador is noggrotergewor-
dennu eenvan detweefacties
beslotenheeft deadvocaatFi-
del Chavez Mena kandidaat
te stellen voor het presi-
dentschap. Een andere be-
langrijke groepering binnen
de partij isechtervan mening

dat deze benoeming illegaal
is.

De verdeeldheid binnen de
Salvadoraanse christendemo-
craten is zeer groot.Zelfszo groot
"dat men het verzoek naast zich
neer heeft gelegd van de inmid-
dels doodzieke president José
Napoleon Duarte die had ge-
vraagd de kandidatuur terug te
trekken van tweevooraanstaan-
dechristendemocraten. Het was
het plan van Duarte om in hun
plaats dan eenkandidaat aan te
wijzendievoor dehelepartij aan-
vaardbaar zou zijn. Een der fac-ties heeft het verzoek naast zichneergelegd.Dezekandidaat voor"de eenheid en de consensus" zou
het dan moeten opnemen tegende kandidaat van de laatstelijksterk gegroeide, uiterste rechtseARENA- partij.

Het gaat nietalleen omdeaan-
stellingvan eenkandidaat voor
depresidents- verkiezingen van
1989 maar in feite bestrijden de
tweefacties elkaar om demacht
tekrijgen over departij. Hetgaat
er daarbij hard aan toe. Zo bleek
ook op departij- conventiewelkeChavez Nema aanwees als de
presidents- kandidaat. Het was
een bijeenkomst vol geruzie en
met veel lawaai. Het gebeurde
onder het toeziende oog van pre-
sident Duarte, zij het dan als

portret. Hij is nogsteeds in Was-hington in verband met de be-
handeling van de kanker aan
zijn lever.

Na zijnuitverkiezing alskan-didaat ging Chavez Nema in op
de huidige situatie. Hij erkende"dat nimmer te voren in het be-
staan van de partij er zich zulke
problemen hebben voorgedaan
als nu het geval is". Zijn kandi-
datuur wordtbetwist door dege-
nen die oud- ministerRey Pren-des kandidaat willen stellen
voor het presidentschap. Deze
groeperingheeftgedreigd indiennodig naar het hooggerechtshof
te gaan om aan te tonen dat het
een illegale zaak is. In feite zou
een dergelijke rechtszaak de
chaoscompleet makenbinnen de
partij. De oproepvanChavez Me-
na tot de rest van de partij om
hemtesteunenen om de eenheid
te herstellenwas aan dovemans-
oren gericht. Zich richtend tot
zijn tegenstanderbinnen depar-
tij, Rey Prendes, zei Chanez Me-
na: "Hij heeft een toekomst en
een politieke missie te vervullen
binnen departij".

De bijeenkomst kreeg een
boodschap van president Duar-
te. Deze werd voorgedragen door
dienszoon AlejandroDuarte. De
boodschap hieldin datmen dege-
ledereneensgezindmoet sluiten.

Dochter Manigat:
bij coup zeventien
mensen aangehouden

SANTO DOMINGO — In de
vroege morgenvan maandag
zijn zeventien mensen gear-
resteerd in dewoning van de
afgezette president van Haiti,
Leslie Manigat.

Dit gebeurde toen de
staatsgreep zich voltrok welke
Manigatzijnkopkostte alspresi -
dent en welke generaal Henry
Namphy aan de macht bracht.
Dit verklaarde Beatriz Manigat,
een dochtervan deafgezette pre-
sident. Onder de aangehoude-
nen bevinden zich devoormalige
minister van Informatie Roger
Savain en het hoofd van de per-
soonlijke lijfwacht van Manigat,
Frantz JeanLouis.

Door Sandero Luminoso-guerrilla

Linkse burgemeester
in Peru vermoord

LIMA — De Marxistische
burgemeester JaimeCenteno
inPeruis doordeSenderoLu-
minoso- guerrilla vermoord
op beschuldiging dat hü een
verklikker van de politie zou
zijn geweest

De aanslag gebeurde op een
drukke markt in hetzuiden van
destad San Juan deSalinas. Na-
datCentenowas vermoordwerd
een boord om zijnhals gehangen
met de tekst: 'Zo sterven ver-
klikkers". Zo deelde de politie
mee. Centeno was nog niet zo
lang burgemeester van San Ju-
an de Salinasin deprovinciePu-
no. Het drama speelde zich zon-
dagmiddagaf. Centenokwam in
deplaats van een andere burge-
meester van het gezamenlijke
linkse front Verenigd links. Zijn
voorganger werd ook door Sen-
dero Luminoso vermoord en wel
eenjaar geleden.

Overhetalgemeenneemt Sen-
dero Luminoso functionarissen
van deregerings- partij APRA
alsdoelwit vanzijn acties.Zozijn
er de laatste jaren al tientallen
burgemeesters vermoord.

Op dezelfde zondag werd ook
een zeventienjarige jongeman
door de guerrilla op straat ver-
moord, ook al op verdenking dat
hij een politie- verklikker zou
zijn. Dit gebeurde in de stad Hu-
anta.

MANILA — Ex-president Marcos
mag naar de Filipijnen terugkeren
ivm een proces om 10 miljard dollar
welke hij zich alspresident zou heb-
bentoegeëigendterug tekrijgen. Dit
isde enige manier om het geld los te
krijgen bij de Zwitserse banken. Op
de Filipijnen kan iemand niet in
staat van beschuldiging worden ge-
steldbuiten zijn afwezigheid.

Duarte uit ziekenhuis ontslagen
WASHINGTON — Presi-

dent José Napoleon Duarte
van El Salvador is voorlopig
ontslagen uithetWalterReed
hospitaal in Washington
waarhij behandeld werdaan
een niet operabele kanker
aan zijn lever.

De Salvadoraanse president
moetbinnen een week terugko-
men in het medisch centrum
voor een laatste onderzoek. Bij

de operatie op 7 juni werd een
groot deel van de maag van de
president weggenomen, maar de
chirurgen raakten de lever niet
aan. Hij werd nu ontslagen om-
dat hij hersteld is van de me-
dische ingreep van begin juni.
Duartes lijfarts, drBenjamin In-
teriano, heeft eerder gezegd dat
iemand onder de omstandighe-
den als die van de president een
levens- verwachting heeft vanzon zes maanden.

WILLEMSTAD - De be-
langstelling voor de informatie-dag georganiseerd door ForsaMayor in de meeting- room van
het Princess Beach Hotel was
enorm. Gisteren bezochten heel
wat ouders al ofniet georgani-
seerd in ouder- commissies de
bijeenkomst. Een happening
waarmee Forsa Mayor op de
noodzaak vanparticipatie van de
ouders in deopvoeding van hun
kind wil wijzen. Op de foto's een
beeld van de zaal en vak-
bondsman, Errol Cova, die de
aanwezigen toespreekt.

MOSKOU — De Armeniers in de
autonome Armeense enclave Nogor-
ny- Karabach in de SU- republiekAzarbadjdzjan hebben zaterdag het
werkhervat naeen stakingvanruim
een maandwaarmeemen deaanslui-
ting wilde afdwingenbijArmenië.

Het Curagaosch Museum
heeft de eer u uit te nodigen

deopening bij te wonen van de
expositie

schilderijen
naar thema's uit de Popol Vuh

en
reisherinneringen in

24zeefdrukken

van

WIM DIELEMAN
x op zaterdag 9 juli 1988
T 7 om 8.30 uur n.m.

HetCuracaosch Museum
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Grote belangstelling voor Forsa Mayor



Hoofdinspecteur
Accijnzen:

'Ik houd mij
aan de wet'

WILLEMSTAD — Mr E.M.
Rosenda, hoofd van de In-
spectie der Accijnzen en In-
voerrechten, heeft met ver-
ontwaardiging gereageerd
op een ingezonden stuk, dat
afgelopen zaterdagin deAmi-
goeverscheen over hetbelas-
tingvrij invoeren van auto's
door Europese Nederlan-
ders, die hier tijdelijk ver-
blijven.

Of het nou om een Europese
Nederlander of om een Ameri-
kaan gaat, dat maakt mij alle-
maal niets uit", zo zei Rosenda,
"Het enige watvoor mij telt: de
wet. Ikheb mij aan dewettelijke
regels te houden, en die staan
nou eenmaal niettoe, dateen au-
togekochtkan worden zonder in-
voerrechten te betalen. Indien
het kortzichtig genoemd wordt
wanneer ik mij aan dewet houd,
danben ik graagkortzichtig".

Hij zei, dat in Nederland in-
derdaad weleens auto's invoer-
rechten- vrij worden gekocht:
"Maar dan moetzo iemand toch
deauto weervoor zesmaanden in
Belgiëofeen anderland latenre-
gistreren.Datnoemikhetop een
oneigenlijke' wijze gebruik ma-
ken van deregels. Daar pas ik
voor".

Wel is het mogelijkopCuragao
een nieuwe auto tekopen, waar-
voor later de invoerrechten ge-
restitueerd kunnen worden:
"Maar dan mag dekoper er niet
inrijden".

Dater iederekeer weer verha-
len over het invoerrechten- vrij
kopen van auto's ontstaan,
komt, volgens Rosenda, omdat
één dealer opCurasao "er iedere
keer weer op hamert". Hij wilde
geen naam noemen van de dea-
ler. "ledere keer weer heb ik die
dealer uitleg gegeven van de
wet. Maarja,hij blijft doorgaan".

"Nogmaals", zo zei Rosenda,
"zolang deze wetten bestaan,
houd ik mij eraan".

Enfasis Radial
WILLEMSTAD — Het weke-

lijks radio- programma van de
overheid, Entasis Radial, zal de-
ze week over analfabetisme
gaan. Vorigeweek was ditonder-
werp ook ter sprake in het prog-
ramma. Dit maal zullen twee
lerkrachten die les geven aan
analfabeten een licht werpen
over hun werkzaamheden en be-
vindingenop ditgebied. Die twee
zijn Jenny Sammy en Violet
Martina. Ook een van de cursis-
ten, mevrouw Nicasia zal in het
programma aan het woord ko-
men. Het programma is te be-
luisterenop devolgende tijdstip-
pen: woensdag 29 juniom half
twaalf's morgens op Radio Hoy-
er I,donderdag 30 juniomelfuur
's morgens opRadio Caribe, vrij-
dag 1 juli om halfacht 's avonds
opRadio Körsou FM en op zater-
dag2juliomhalftwee's middags
opRadio Curom Z- 86.

Minister schrijft Staten

Garantie van regering
luierfabriek Diasan
WILLEMSTAD—OplOmei

heeft de regering besloten,
onder voorbehoud van goed-
keuring door de staten, dat
het Land zich garant zal stel-
len tot een bedrag van
500.000, voor de lening
van de luierfabriek Diasan
N.V. bij de Maduro& Curiels
bank, voorzover diebank de
kredietfaciliteit van Diasan
verhoogt tot een bedrag bo-
ven def. 900.000, .

Deze garantie zal worden
verstrekt onder de navolgen-
devoorwaarden:— het Land stelt zich garant tot
een bedrag ad f. 500.000,
voor de schuld van Diasan bij
Maduro & Curiels Bank voorzo-
ver het door Diasan opgenomen
bankkrediet meer bedraagt dan
f. 900.000, ;— M & CBank verplicht zich de
kredietfaciliteit ten gunste van
Diasan te verhogen tot een be-
draggrootf. 1.4miljoen geduren-
de detijd dat het Land zich ga-
rant stelt;— de aandeelhouders van Dia-
san dienen aan het Land be-
wijsstukken teoverleggen waar-
uit blijkt dat zij aan Diasan een
lening hebben verstrekt van f.
170.000, .In de periode dat
het Land garant staat voor de
schuld van Diasan bij M &
CBank zal de lening van f.

170.000, niet worden afge-
lost;- de algemene vergadering van
aandeelhouders van Diasan zal
depersoon, daartoe aangewezen
door deregering, benoemen tot
commissaris in Diasan, voor een
periode samenvallende met de
aanvang van de garantstelling
tot en met de dag dat de ga-
rantstelling eindigt;— de duurvan de garantstelling
beloopt 14 maanden, aanvan-
gende ophet moment dataan M
& CBank schriftelijkwordt mee-
gedeelddathetLand zich garant
stelt.

"Ikveroorloofmij devrijheidU
erop te attenderen dat, indien
aan Diasan N.V., op korte ter-
mijn geen steun wordt geboden,
tijdverlies de zaak ingewikkel-
derzal maken(mogelijk faillese-
ment, claim ter vergoeding van
schade t.a.v. de overheid) gep-
aardgaandmet daaraanverbon-
den onaangename economische
en financiële gevolgen voor het
bedrijf',zo schrijft minister van
Financiën Gilbert de Paula aan
de Staten.

"Ik zal het ten zeerste opprijs
stellen indien U deze aangele-
fenheid, gezienhet spoedeisen-

e karakter ervan, in de
eerstvolgende vergadering van
de Centrale Commissie aan de
orde stelt", aldus de minister.

Poster-wedstrijd Totolika
Sommige mensen noemen hem

Mongool
Wij zeggen hij heeft het

Syndroom van Down
Maar hij heeft een mooie naam

HARLAN

WILLEMSTAD—De vere-
niging van ouders en vrien-
den van geestelijk gehandi-
capten .Totolika houdt een

Soster- wedstrijd ter gelegen-
eidvan hetvijftien-jarigbe-

staan. De vereniging wil
daarmee meer informatie
verspreiden over het Down's
syndroom.

Een aantal ouders van
kinderen met het Down's
syndroom heeft ermee inge-
stemd, daterfoto's worden ge-
maakt van hunkinderen. De
ingezonden foto dient gep-
aard te gaan met een positie-
ve boodschap aan de ge-
meenschap.

De inzendings- termijnein-
digt op 1 oktober. Eind no-
vember worden de uitslagen
bekend gemaakt tijdens een
'talenten- show* van Totolika.

Sindskort heeft de vereni-
ging het boekje 'Manera otro
Mucha' (Zoals andere Kinde-
ren) op de markt gebracht,
een bundeling van een serie
Engelse artikelen, die door
eenCanadeseorganisatie wa-
ren gepubliceerd. Totolika
heeft die artikelen in hetPa-
piamentu vertaald. De illus-
traties zijn van Ans Mezas,
prachtige, sfeervolle tekenin-
gen, dieeendiepe indrukma-
ken. Het boekje is voor vijf
gulden tekoop bij Sentro To-
tolika.

Mevrouw Aminta daCosta
Gomez- Sprocket reikte on-
langs de eerste exemplaren
uit aan de echtgenote van de
gouverneur, gedeputeerde
NelsonMonte en TirsoSproc-
ket (ComitKinderpostzegels).

Zondag werden aan vij-
fentwintig personen, die een
viermaanden durendecursus
voor vrijwilligers hadden ge-
volgd, diploma's uitgereikt
doorvoorzitter Larmonie van
IPK, Initiativa Partikular
Körsou. Coördinatrice van de
cursus, diedoortien docenten
werd gegeven was Joyce Ad-
optie-Treurniet

Gebruik jij ook het woord mongool zonder
te weten wat het betekent?
Wij jij ook deze slechte gewoonte veranderen?
Wil jij ook helpen om meer positieve informatie
te verstrekken omtrent kinderen zoals Harlan
en ook een prijs winnen?

Dus doe mee met een fotowedstrijd.
De foto moet zijn van iemand met het Syndroom
van Down en moet begeleid worden met een
positieve leuze, zoals hiervoren vermeld.

Als jij wil meedoen ga je inschrijfformulier met
reglementen halen bij Sentro Totolika (Uteweg).

In november zullen de posters worden tentoonge-
steld gedurende de viering van onze 3de lustrum.

Setel verstrekt gratis
specificaties

WILLEMSTAD — Ingaand* j
15 juni verstrekt Setel gratis,
specificaties over buitenlands*
telefoon- gesprekken. Gezien d*
enorme belangstelling voor d*
kosten voor interlokale en inte*'
nationale gesprekken heeft d«
directie van Setel daartoe be
sloten.

Voortaan kan een ieder di*
daarbehoefte aan heeft de speci'
ficaties over buitenlandse ge-
spreks- tarieven gratis opvragejl
bij Setel. Menkan daarvoor bel'
len met nummer 80700.
Voor diegenen die reeds geabo*
neerd waren op de specificatie'
lijsten geldt de volgende rege*
ling: Ingaande de maand sep'
tember zullen de lijsten koste'
loosverstrektworden.Dit invef
band met de nodige administr»'
tieve omschakelingen die dez*
nieuwe service meteich meeb"
rengt. De informatie isvanafbc
vengenoemde datum niet meer
aan de bali of telefonisch ver-
krijgbaar.

LONDEN — Amnesty Internatio-
nal meent dat in de afgelopen jaren
zichinNoordlerlandeen aantal oD>'
streden dodelijke schietpartijen
heeft voorgedaan door politie- troc
pen. Om te voorkomen datin de toe-
komst nog vaker onwettigwordt gV
bruik gemaakt van dodelijk geweld
dringtAI aan op een uitgebreid juri-
disch onderzoek.

Financiële regeling
directrice Onderlinge
Hulp Curaçao

WILLEMSTAD —Van-
ochtendondertekent devoor-
malig directrice, Ardith
Martha,vanOnderlinge Hulp
Curagao de papieren voor
een financiFle overeenkomst
met Onderlinge Hulp Neder-
land. Hiermee is hettweejarig
dienstverband van Martha
met Onderlinge Hulp Cura-
sao beëindigd. De directrice
verklaarde tegenover de
Amigoe bijzonder blij te zgn
met degetroffenregeling, die
volgens Marthadebeschuldi-
gingen van wanbeleid en ver-
duistering van de Neder-
landse coöperatieve begrafe-
nis- en verzekerings- maat-
schappij aanhet adresvan de
directriceweerspreken.

Onderlinge Hulp Nederland
had op 4 mei aan derechter be-
loofd alle werknemers van de
Curagaose coöperatie in haar
dienst over te nemen. De
werknemers zijn dienovereen-
komstigmetuitzonderingvan de
directrice overgegaan in dienst
van het incasso- en trustkantoor
Armada. Ditbedrijfint deverze-
keringspremies en wikkelt delo-
pende zaken af voor de Neder-landse verzekerings- coöperatie,
aangezien dezezelf geenvergun-
ning heeft om op Curagao een-
bedrijfuitte oefenen.

Onderlinge Hulp Nederland
heeft sedert4 meiwel contact ge-
houden met Martha om de over-
drachtvan bepaalde stukken te
regelen. Toen dedirectricetegen
eind mei informeerde naar de
voorzetting van haar dienstver-
band, kreeg zij van definancieel
directeur in Enschede, Neder-
land, te horen dat zij nog steeds
op non-actief stond. Daarna ver-
nam zij via advokaat mr
G.J.J.M. Essink van Onderlinge
Hulp Nederland datzij nooit in
dienst is genomenvan Onderlin-
ge Hulp Nederland of Armada.
Daarop besloot Martha eenkort
geding tegen de Nederlandse
coöperatie aan te spannen. Op
verzoek van advokaat Essink is
ditproces uitgesteld, omdat hij
met de directrice tot een
financi„eregeling wilde komen.
Metdetotstandkoming van deze
regeling ishetkort gedingnu de-
finitiefvan debaan.

Naar Martha vanochtend
meedeelde, mag zij volgens dj
bepalingen in de overeenkom**
zesmaanden nietbij eenbegrafc
nis- verzekerings- bedrijf wef'
ken. Verder wordt haar salarj*
tot en met vandaag doorbetaal»
Overhaartoekomstplannen wfl*
zij erg vaag: "Eerst ga ik uitg*
breid vakantie vieren. Daarp*
ga ik of een eigen bedrijfbegifl'
nen of ik ga bij een ander verzc
keringsbedrijf werken", aldtf*
Martha, die hieraan toevoego*
dat een bepaalde maatschappv
al contact met haar heeft g?
zocht. Concreteplannen wildefl)
echter niet meedelen.

WILLEMSTAD- Onlangs
bracht het Amerikaanse schip
"USS Mount Whitney" een be-
zoek aan Curagao. De Mount
Whitney is een commandoschip
voor metname amfibische opera-
ties.

Aan boordbevond zich decom-
mandant van de Amerikaanse
tweede vloot, tevens commandant
van deStrike Force Atlantic, vi-
ce-admiralCJR. Larson(rechts),
die zijn opwachting maakte bij
gouverneur, dr.RenéRomer.

Hijwerdhierbijvergezeld door
dechef-stafvan deMarineStrike
Force, colonel USMCWB. Clary
(midden), en de Amerikaanse
consul-general op Curagao, M.
Mc.Lean (links).

GEZOCHT
Huis

of

Appartement
minimaal 2 slaapkamers

in nettebuurt
Tel.: 83578

GOBIERNU Dl KÖRSOU
; Gobièrnu di Körsou, pa medio di esaki ta rekorda tur

empleado pübliko na eformulario kv Bestuurscolle-
ge a manda siman pasa.

Mester yena e formulario aki i entreg'é na Hefenan di
Servisio mas pronto posibel.
Körda kv yenando e formulario aki bo no ta
KOMPROMETE BO NA NADA.
E ehersisio aki ta sirbi simplemente pa Gobièrnu hana
vn bista kuantu di su empleadonan ta desea pa bai kv
WACHTGELD kv LUMPSUM.

Gobièrnu di Körsou

Commandant StrikeForce Atlantic
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Voorproces één dag uitgetrokken

Twee advocaten voor
ontvoerder van Heijn

HAARLEM—lrFerdiE.uitLandsmeer, dieheeft bekend
vorig jaar september Ahold-
*opman Gerrit Jan Heijn te
hebben ontvoerd en dood-
geschoten, wordt tijdens zijn
Proces bijgestaan doortweeadvocaten, mr.C. Sanders uit
«aarlem,totnu alleenE'sver-
dediger,heeftsteun gevraagd
jjDgekregen van zijn Amster-
damse collega mr. J. Weer-
meijer.

Sanders, die dit zelf bekend
Raakte, acht deze uitbreiding

}& hetbelang van dezaakenzijn
client". "Twee man weten meer
dan een", aldus Sanders com-
mentaar. Hij noemt Weermeijer
bovendien "ervaren op het ge-
bled van strafrecht. Weermeijer

"ja" tegen zijn collega nadat
"ij het dossierhad bestudeerd enna eengesprek met deverdachte

p Het proces tegen de 45-jarige

*"" hegint vrijdag 1 juli bij de
rechtbank in Haarlem. Het
openbaar ministeriegaat er nog
steeds vanuit dat het proces in
Principe maar een dag in beslag
leemt.. Mr. Weermeijer heeft erva-
ring als verdediger in een ont-

voeringszaak. Hij stond Robby
G. bij, een van de hoofdver-
dachten in de ontvoeringszaak
Heineken in 1983. G. werd des-
tijds op Schiphol aangehouden
bij terugkeer uit Spanje, maar
werduiteindelijk wegens gebrek
aan bewijs nietvervolgd.

De Amsterdamse verdediger
vindt het "erg moeilijk" een ver-
gelijkingtemaken tussen deont-
voeringszaken Heijn en Heine-
ken. De Heijn-zaak is wel ernsti-
ger,vindt hij, omdat deontvoer-
de daarbij om het levenkwam.

Ferdi E. zit momenteel vast in
de Bijlmerbajes in Amsterdam.
Het psychiatrisch onderzoek is
voor zover Weermeijer bekend
inmiddels afgelopen. De onder-
zoekers werken nu aan een rap-
port, dat waarschijnlijk op tijd,
dus ruim voor 1 juli, ook voor de
verdedigingbeschikbaar is. "Wij
hebben nu nog geenreden om te
vragen om uitstel van het pro-
ces", aldusWeermeijer.

De Amsterdamse advocaat
verwacht, dat op 1 juli uiteinde-
lijk zijn Haarlemse confrere het
algemene pleidooi ten behoeve
van Ferdi E. zal houden. Hij zal
zich beperken tot technische
kanttekeningen.

Washington op onderzoek uit

Spionage over Cuba
Werk dubbelspionnen
.Washington — in was-

wordt steeds luider
jevraag gesteld welke waar-
emen eigenlijkmag hechten

*an 2jjn ujt Cuba verkregen
spionage- informatie en wel
r* demond van daarwerken-|*e spionnen. De vrees is
J)amelijk heel groot en geg-
'°od dat de meeste van deze
"pionnen dubbelspionnen
J^aren voor de Cubaanse in-
ilchtingen- dienst. Dit is aan
j|et licht gekomen met het

van een nog niet
genoemdeCubaan-efunctionaris.

Bt^e Amerikaanse regering
oifft momenteel een diepgaand
i Verzoek in naar de betrouw-

aarheid van alle informatie..e'kemen in de afgelopentwin-
's jaaruit Cuba heeft verkre-
|?n- Zo werd duidelijk uit opmer-
ken van het Democratische

Dan Mica.
l Volgens
r* 1*» heeft Washington wellichtnderhet te weten gewerkt metenzeer groot aantal dubbel- spi-
eën, die ook werkzaam waren
g°°r het bewind van Fidel Ca-ptro. Een naar deVS overgelopen

übaan heeft dit onthuld. Diensaam is nog niet bekend ge-
bakt. Die Cubaan heeft name-
!lJk verteld dat "veel Ameri-aanse spionnage- activiteit op. üba in de afgelopen twintig
jaar is verricht met behulp van
Personen die naar het schiint
«übbel- spion zijn".

Dan Mica is de voorzitter van

de onder- commissie voor Inter-
nationale operaties van het huis
van afgevaardigden. Volgens
hem heeft het eerste onderzoek
naar debeweringenvan de over-
gelopen Cubaan 'verbluffende
resultaten opgeleverd. Op dit
ogenblik, aldus Mica,worden al-
le spionage- gegevens van de af-
gelopen twintig jaar nog eens
doorgelicht.

Deze grootscheepse herzie-
ning zou twee jaar geleden zijn
opgezet door het ministerie van
Buitenlandse zaken, de in-

lichtingendienst CIA, de in-

lichtingendienst van de marine
en de Rekenkamer van het
congres. "Wij zijn nog steeds be-
zig deomvangvan deschadevast
te stellen", aldus Mica.

Hooligans krijgen gevangenisstraf
LONDEN — De rechtbank

van York heeft achttien
'Hooligans' veroordeeld tot
een gevangenisstrafvan een
jaaren 42 dagen.

Dit naar aanleiding van door
hen veroorzaakte ongeregeldhe-
denbij devoetbalwedstrijd Scar-
borough -Wolverhampton Wan-
derers, in devierde divisievan de
Engelse League.

De vandalen, onder wie een
veiligheidsfunctionaris die
wordt ingezet bij internationale
cricket-wedstrijden, hadden een

schade aangericht van 70.000gulden. "Jullie zijngeenhaarbe-ter dan de zogenaamde suppor-
ters die zich in West-Duitsland
beestachtig hebben gedragen",
zei deprocureur-generaalvan dérechtbank, die het bovendien
zeer kwalijk vond dat derelschoppers de 11.000 overige
toeschouwers de stuipen op hetlijfhadden gejaagd.

Deongeregeldheden, dieonge-
veer 45 minuten duurden, wer-
den door de politie geregistreerd
met een video-camera.

Over vrijlating Gomez Hurtado

Bogota bereid tot
dialoog met M-1 9
BOGOTA—DeColombiaanseregeringheeftzichbereid ver-

klaard een dialoog aan te gaanmet de guerrilla-beweging M-
-19 inverband met deontvoeringvan deConservatievepartij-
leider AlvaroGomez Hurtadobijnaeenmaandgeleden.De mi-
nistervan Binnenlandse zaken CesarGaviria Trujillomaakte
hetpositieveantwoord van deregering bekend ophetverzoek
van M-19.

Ditverzoek werd deregering gedaanviatussenkomstvan dejour-
nalist Antonio Caballero waarbij de suggestie werd gedaan de dia-
loog in Panama ofMexico te houden. Daarbij zou men dan spreken
onder welke voorwaarden Gomez Hurtado kan worden vrijgelaten
die op 29 mei na hetbijwonen van een misviering op een kerkplein
werdontvoerd. DeColombiaanse ministerzei nietwaar men met de
M-19 aantafel gaat zitten.

VERSCHILLENDEVERKLARINGEN
Deregering wil daarbij wel dat M-19 een vertegenwoordiger aan-

wijstmaardanook weléénpersoon, ommet de dialoogaan tevangen.
Deze eis steltmen omdat debetrokken guerrilla- groep in devoorbije
weken acht verschillende verklaringen heeft afgelegd over deze
kwestie. Dit zou er op kunnen duiden dat er geen eensgezind aan-
vaarde criteriabestaan rond deze ontvoering en misschien ook niet
over de voorwaarden voor zijn vrijlating, zo vreest deColombiaanse
regering.

Caballero is een journalist van deradio- ketens Caracol enRCN.
Volgenshem heeftdePanameseregering alaangebodenomhetover-
leg in Panamate voeren. M-19 bij monde van AntonioNavarro Wolf
vindt datmen met de ontvoeringzijn doel al heeft bereikt: namelijk
een verandering in dehouding van deregering. Er was sprake van
een sfeer van oorlog, onderdrukking en van een verbrande aarde -politiek. Navarro Wolfis de internationale gedelegeerde van M-19
die in Mexicowoonachtig is. Hijzalaan hethoofd staanvaneen dele-
gatie van het verzat bij de dialoog.Deze liet zich vrij optimistisch uit
over deeventuele vrijlating van Gomez Hurtado.

Koninklijke ontvangst
Oranje-elf en Michels

DEN HAAG—In Den Haag
bejubelden maandag duizen-
den het Nederlands elftal en
trainerRinus Michels. Ze gin-
gen per bus naar paleis Huis
Ten Bosch, waar ze werden
ontvangen door koningin Be-
atrix, prins Claus, prins Jo-
han Friso en mr. Pieter van
Vqllenhoven.

De voetballers kwamen om-
streeks twaalf uurbij het paleis
aan, waar ze werden toegejuicht
door het paleis- personeel. Bij de
eigenlijke ontvangst door deko-
ningin mocht geen pers aanwe-
zigzijnenbij deuitreikingvande
lintjes door staats- secretaris
Dees, in de fraai beschilderde
Oranjezaal, werd maar een
handje-volvertegen- woordigers
van depers toegelaten. Dees zei
daardathettoernooi alleenvoor-
bij was omdat de laatste wed-
strijd gespeeld is,maardatdebe-
leving van hetNederlandse suc-
ces nog langen intensiefzal zijn.
Hij prees niet alleen de spelers,
maar ook de Nederlandse sup-
porters, dievolgenshem ook eenkampioenschap hebben be-
haald,namelijk methun "gewel-
dige gedrag".

Daarna spelde hij Michels en
Gullit de versierselen op die bij
hun onder- scheidingen horen
(ridder en officier in de Ordevan
Oranje Nassau). Er volgde een
luid applaus van alle aanwezi-
gen in de Oranjezaal. Vervol-
gens gingen de leden van deko-
ninklijke familie en de spelers
naarbuitenvoorfoto's ophetbor-
des en later in de tuin. Denken

jullieom debloemen", vroeg een
bezorgde Ruud Gullit aan deopdringende fotografen, die op
een afgezet stuk op het gazon
moesten blijven.

FOTO
Dekoningin besloot dater nog

een foto van de spelers, hun
partners en haar en haar fami-
lie- leder, moestkomen. Het ge-
zelschap stelde zich opde trap die
naar detuin leidt. ("Claus kom je
ook even"). Mevrouw Michels
riep, waarschijn- lijk voor de zo-
veelste maal: "Retteketet",
waarop iedereen uitriep " Aan-
vallen". Daarna ging het ge-
zelschap weer naar binnen.

Daar ontvingdekoningin van
Van Marie dezogenoemde "Cup-
winnaars- medaille" van de UE-
FA. Volgens de rijks- voor-lichtings- dienstwasze er bijzon-
derblij mee.

De spelersbleven noggeruime
tijd in hetpaleis. Toen ze einde-

lijk weer naar hun bus gingen,
maakte keeper Hans van Breu-
kelen demarechaussees in depa-
leistuin eerst nog blij met zijn
handtekening. Daarop reed bus
de Bezuiden- houtseweg op,
waarduizenden mensen stonden
te wachten en wederom dekreet
"Aanvallen" klonk.

Verlies voor Antwerp

Severeyns toch
naar Pisa

BRUSSEL — De Belgische
voetbalclub FC Antwerp
heeft een vergeefse poging
ondernomen ,de transfer van
topscorer Francis Severeyns
naar Pisa, dat eerder Feije-
noorder Mario Been alcontracteerde, af te laten
ketsen.

Antwerp had debeslissingvan
het ministerievan Defensie, dat
de 21-jarige aanvaller toestem-
ming verleende naar Italië te
vertrekken, juridisch aange-
vochten.

Formeel had Severeyns, die
het afgelopen seizoen 24keer
scoorde, in militaire dienst ge-
moeten. Hij kreeg echter toes-
temming zijn dienstplicht over
driejaar te vervullen. De
rechtbank van Brussel oordeel-
de, dathetministerievanDefen-
siecorrect had gehandeld.

Het huidige tijdstip van het
vertrek van Severeyns kwam
Antwerp, in verband met een ge-
limiteerd transferbedrag, zeer
ongelegen.

Minister Smits legt contacten

Prof. Boorsma betrokken
bij nota privatisering

WILLEMSTAD—In hetka-
dervan hetterugdringen van
deoverheids-bemoeienis isin
hetregeerprogramma opge-
nomen dater binnenkort een
nota zal worden opgesteld
met betrekking tot de priva-
tisering van de diensten die
zich hiervoor lenen. In ditka-
der heeft minister van Han-
del, Industrie en Werkgele-
genheid, drs. ing. Cornells
(Chucho) Smits tijdenszijnre-
cent bezoek aan Nederland
contact opgenomen met pro-
fessor dr. P.B. Boorsma, die
een specialist is op hetgebied
van privatisering.

Boorsmakent deAntillen zeer
goed. Ondermeer heeft hij in de
UNA-uitgave Nos Future 1986
een artikelgepubliceerdover be-
zuinigingen in definanciën van
de Nederlandse Antillen. Hij is
voorts voorzitter van de nieuwe
stichting ABC-advies.

Op verzoek van minister
Smits heeft Boorsma zijn mede-

werking toegezegd bij het op-
gangbrengenvan de discussieen
de afronding van de discussie
over privatisering en voorts bij
het opstellen van een privatise-
rings- plan c.g. nota.

Op 22 juni heeft minister
Smits telefonisch contact gehad
metprof. Boorsma, dievoorstel-
de op 16julinaar Curagao te rei-
zenen opmaandag 18en dinsdag
19 juli inleidingen te houden tij-
dens vier seminars over priva-
tisering.

Van 20 julitot 15augustuszal
Boorsma op Curagao assisteren
bij het opstellen van een nota
over privatisering.

Gezien detijdsfactor heeft mi-
nister Smits een beroep gedaan
op zijn collega van Ontwikke-
lings- samenwerking ing.
Franklin Crestian, die inNeder-
land vertoefde om een principe
beslissing van minister Jan de
Koning c.g. KABNA uit te lek-
ken. Inmiddels is op hetverzoek
positiefgereageerd.

DENHAAG—Metruim 8 uur
vertraging arriveerde onlangs de
groep Tibonacha uitBonaire in
Nederland. Tibonacha (Tipico
Boneriano/KibraHacha), onder
leiding van Papy Cicilia van het
bureau Cultuur te Bonaire, zal
tijdens driefestivals in Neder-
land optreden, inHolten, Raalte
en Warffum. Daarnaastzullener
presentaties inAmsterdam, Gro-
ningen en diverse andere steden
zijn.

De hele groep bracht in ge-
zelschap van Terry Derksen van
de Stichting Culturele Samen-
werking (STICUSA), een bezoek
aan de gevolmachtigde minister
van de Nederlandse Antillen,
EdselA.V. Jesurun.

De minister had voor een ver-
rassing gezorgd, door een
dagprogramma samen te stellen
voor Tibonacha, zodat de groep
kennis kon maken met de resi-
dentie. Madurodam, hetßinnen-
hof, Scheveningen en een lunch
in "De Bijhorst" waren onderde-
len van dezedag, diequazonnig-
heid nietonderdeed voor deAn-
tillen.

Inzijn werkkamer in hetAntil-
lenhuis sprak minister Jesurun
de leden en leiders van Tibona-
cha toe. In zijnrede memoreerde
deministerdat degroep, doorhet
uitdragen van deBonaireaanse
cultuur in Nederland, als "Am-
bassadors of Goodwill" be-
schouwd kunnen worden. Papy
Cicilia overhandigde deminister
een fotoboek van Bonaire en een
LP met typische muziek van het
Flamingo- eiland.

Foto: de gevolmachtigde mi-
nister en de groep Tibonacha in
detuin voor hetAntillenhuis.

WILLEMSTAD - De vereni-
gingCanofUahieldopzondag26
J*fnieen wedstrijd voor haar le-
?ei. Tevens demonstreerden en-
*ele honden hoe ze een indringer
°P afstand reeds herkennen en

verjagen.
Gedeputeerde van sportzaken,

George Hueck, reikte na afloop
aan deabsolute winnaar,Reinita
en zijn hondßronko(Rotweiler),
de bijbehorende trofee uit.
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hydrauliek en pneumatiek strekt tot aanbeveling.

\ Eigenhandig geschreven sollicitaties worden ingewacht op JVteigerweg 2. >/
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Administratievekracht
FUNKTIE-VEREISTEN:

Secretaresse opleiding
kennis van Boekhouden
Computer ervaring

i
Sollicitatieste sturen naar Postbus 3746, Curagao

Wegens overcapaciteit bij de
CENTRALE SCHEEPSTOKO

van de
KONINKLIJKE MARINE

TEKOOP:

Multi-deck produce Cases,
ASHV-12 (koelvitrine)

zo goed als nieuw -Prijs: n.o.t k.

GEGEVENS:
Merk: Friedrich
Maten: 360x180x213cm.
Omschrijving: deep/refrigeration system with air

curtain and remote refrigeration
system.

Voeding: 2 HP operating 220 Volts 3 phase 50
hz.

Informatie: Marinebasis Parera, Hr. Van Roon,
tel. 614222-toestel 126



In Peru

Bij verhinderen
verboden optocht:
dertien doden

LIMA—Bij hetoptreden te-
gen een verboden optocht in
de Peruaanse stad Huanuco
zijn dertien doden gevallen.
Er werden veertig mensen
aangehouden.

Aan de demonstratie namen
vertegenwoordigers van alle be-
roeps- groepen deel uit de depar-
tementale hoofdstad Huanuco
welke op driehonderd kilometer
ten noordoosten van Lima ligt.
De demonstratieging uit van de
beweging Verdediging van de
belangen van Huanuco. Hier-
mee protesteerde men tegen een
recente wet waarbij dit departe-
ment gevoegd wordt bij het
noordelijker gelegen departe-
ment Huaraz. Debetogers geven
echter devoorkeur aaneen fusie,
als dat dan toch moet, met hetzuidelijker gelegen Pasco.

ACTIES
De leidervan deregeringsde-

legatie,WimvanEer, noemde de
berichten over actiesvanhet Na-

tionaal leger in Patamaka een
"verrassing die de regering
echter niet van het vredespad
mag afbrengen". Dinsdag wordt
onder meer gesproken over het

stopzetten van alle vijandelijk-
heden. De regerings- delegatie
toonde geen bezwaar tegen het
feit dat het Junglecommando
wordt geadviseerd door leden
van de in Nederland opererende
Bevrijdingsraad. "Wij nebben er
geen moeite mee zolang ze maar
nietaan hetoverlegdeelnemen",
aldus VanEer.

In St. Jeanin Frans Guyana is
maandagmiddag het overleg be-
gonnentussen deregeringen het
junglecommando.De onderhan-
delingen werden geopend in het
bijzijn van mgr. Aloysius Zig-
hem, voorzitter van het Comité
Christelijkekerken, dat een be-
middelingsrol vervult. Hoe lang
hetoverleg zal duren, is nognietduidelijk, maarhet is hetstreven
deze rond woensdag te beëin-digen.

Oproep Middenamerikaanse christenen
Nu ogenblik keuze voor
steun bevrijdingsstrijd

MANAGUA—Hetocenblik
is aangebroken dat de Wes-
terse christenen zich bekeren
en deware God, dievan dear-
men, ontdekken. Hetmoment
is er danvoor dekeuze tussen
geloof en ongeloof. Het
ogenblik van de zuivering,
Kairos.

Dit schrijven ruim honderd
christenen en officiële kerkelij-
ke vertegenwoordigers uit Mid-
denAmerika. Volgens hen heb-
ben de onderdrukten en armen
in Midden Amerika nog nooitzo
sterkbeseft datze zelfvoor hun
bevrijding zullen moeten
vechten. Nog nooit zijn de ker-
ken daarom ookzo duidelijkvoor
de uitdaging gesteld om zich
achter deze bevrijdings- strijd te
scharen.

De diverseoorlogen in deze re-
gio zijn volgens de brief- schrij-
vers geen toeval, maar hetresul-
taatvan onrecht en geïnstitutio-
naliseerd geweld. Ondanks de
gemeenschappelijke wortelszijn
de verschijnings- vormen in elk
land verschillend. Zo hebben de
Verenigde Staten in Nicaragua
via hun steun aan de contra's de
oorlogaan dejongerevolutionai-
re staatverklaard. In Guatema-
la en El Salvador daarentegen
zijn regerings- troepen ver-
antwoordelijk voor een ware
volkeren- moord. Andere gevol-
genvan hetgeweld zijnarmoede,
analfabetisme, werkloosheid en
vervolging. Aldus deverklaring
welke ook werd ondertekend
door twee bisschoppen.

De Middenamerikanen zijn
zichbewust geworden datdehui-
digesituatie niet dewil van God
is. In hun strijd voorveranderin-
genen bevrijdinguit dearmoede
komen ze opvoor hetkoninkrijk
van God, waarin aardse bevrij-
dingengeestelijke verlossingsa-
mengaan.

ONCHRISTELIJK
In dit verband hekelt de ver-

klaring de fundamentalistische
groeperingen die met hun belof-
te van troost in het hiernamaals
de mensen afhouden van hun
verantwoordelijkheid hier en nu
en daarmee de belangen van de
onderdrukkers dienen. Hand-
langers van die onderdrukkers

zijn ook christenen die onver-
schillig blijven of een neutrale
opstelling kiezen. Ook de men-
sen die oproepen tot verzoening
handelen volgens de verklaring
onchristelijk omdat ze ge-
rechtigheid met onrecht willen
verzoenen.

Beide delegaties optimistisch over resultaat

Leger Suriname in actie bij
begin van vredesoverleg i
PARAMARIBO — Aan de

vooravond van het maandag
in Frans Guyana begonnen
vredesoverleg tussen deSuri-
naamse regering en het
Jungle-commando is het Na-
tionale leger vanDesi Bouter-
se met acties begonnen in
oost-Suriname. Jungle- com-
mando leider Ronnie
Brunswijk vroeg zich daarom
af wat voor zin dit vredeso-
verlegheeft.

Het Surinaamse leger voert
sindsafgelopenvrijdag acties uit
in het Patamaka- gebied in oost-
Suriname. Dit heeft Brunswijk,
maandag meegedeeld aan dere-
terings-delegatie metwiehijon-

erhandelt in deFrans- Guyane-
se stadSt. Jean.Brunswijkvroeg
zich afof het vredesproces zin
heeft als het legertoch militaire
acties uitvoert. Hij pleitte voor
een bestand dat door president
Ramsewak Shankar moet wor-
den afgekondigd. Mgr. Aloysius
Zighem, voorzitter van het Co-
mité Christelijke kerken, die de
vredesbesprekingen leidt, en de

regerings- delegatieverwachten
dinsdag een reactie van
Shankar. .

OPTIMISME
Deregerings- delegatie onder

leidingvan dedirecteurvanBui-tenlandse zaken, Wim van Eer,
reisde maandagmorgen per
vliegtuig naar Frans Guyana.
De vertegenwoordiging van het

Junglecommando, geleid dosA
Ronnie Brunswijk, kwam Pfjj
speedboot, geflankeerd door***Fransepatrouilleboot eneenb
likopter, aan in St.Laurent. 8 m
bemiddelings- team reisdel;
hetzelfde vliegtuig als derejl
rings- delegatie. p.

Kort voor het begin van b' ia
overleg toonden de leiders f *>beide partijen zich optimisti* j?
over het verloop van de hesp? p,
kingen. "Ik denk dat het posiÖ «
zal aflopen", zei Ronni
Brunswijk. Mgr. Zighem hei >geconstateerd dat "beide par* k
en goede wil hebben om de p 1"1.blemen op te lossen".

Hetoverlegvindtplaats in«*
botenhuisje tegenover de Mi" »
taire kazerne. St. Jeanligtrui" >
vijftien kilometer tenzuidenv* jj
het grensplaatsje St. LaureJaan de Marowijnen- rivier. Vjj B
gensaanwezigejournalistenztf '■<er strenge veiligheids- maatt* *gelen getroffen. Een radio- v«f y
slaggever maakte melding v>f ide aanwezigheid van enkele j**denvandebevrijdingsraad inS'l
Laurent. it,

Washington woedend:

Mexico laat activist
van Puerto Rico vrij

WASHINGTON —De
Verenigde Staten hebben
woedend gereageerdop de
vrijlating van dePuertori-
caanse activist William
Morales die in Mexico tot
acht jaar gevangenis was
veroordeeld en in de Vere-
nigde Staten eerder tot 99
jaar. Morales heeft ge-
welddadige acties op zijn
geweten inverband metde
strijd voor onafhankelijk-
heid van Puerto Rico. Hij
heeft Mexico om politiek
asiel gevraagd. Was-
hington zal zich, zo is wel
gebleken, ook erg kwaad
makenalsMexicoMorales
inderdaad ditpolitick asiel
verleent
"Wij zijn woedend en ver-baasd doordeberichten datde
Mexicaanse autoriteiten Mo-
rales hebben vrijgelaten", zo
verklaarde de officiële
woordvoerder van Buiten-
landse zaken inWashington,
Charles Redman. Over het
verzoek voor politiek asiel
van Morales zei Redman dat
deVS "erg verontrust zouden
zijn als de status van politiek
vluchteling zelfs maar over-
wogen zou worden voor een
individumeteenstrafbladals
Morales, een veroordeeld
misdadiger in onze beide
landen".

Een beslissing van Mexico
over dit asiel- verzoek is nog
niet bekend. Eerder wees
Mexico wel een verzoek vanWashington om Morales uit
te leveren af. Dit zal in Was-hington wel als een veeg te-
ken worden gezien.

Morales was in 1983 in
Mexico veroordeeld tot acht
jaar wegens moord op een
Mexicaanse politieman. Hij
heefter nu vyf jaarvan op zit-
ten en is de leidervan dePor-
toricaanse Nationalistische
groep Gewapende
strijdkrachten voor nationalebevrijding.

De nu 37 jarige Morales
werd in 1978 in New York
veroordeeld tot99 jaargevan-
genisstrafwegenshet inbezit
nebben van explosieven en
wapens. Hij ontsnapte in
1979 uithetBellevue-zieken-
huis in New York waar hij
was opgenomen omdat hij
kunsthanden zou krijgen,
daar hij bij het in elkaar zet-
ten van een bom het grootste
deel van zijn handen en van
zijn gezicht verloor. In 1983
werd hy in het MexicaansePuebla opgepakt. Daarbij
deedzicheen schietpartij voor
waarbij hij een politieman
doodde.

Leger ingezet beperking van
coca-aanplant in Bolivia

LA PAZ — HetBoliviaanseleger heeft dinsdag barrika-denverwijderd die desnelwe-gen rond de stad Cochabam-ba blokkeerden en diebij wij-
ze van protest waren opge-worpen door cocaplant- boe-
ren. Dit is de grondstof voorhet vervaardigen van co-
caine.

De boeren protesteerden opde-
ze manier tegen eenwetsvoorstel dat deteelt v£n de-
zeplant inBolivia sterkaan ban-denlegt. Bolivia is de op één na
grootste producent hiervan, naPeru. In eerste lezing is het ont-
werp door hethuis van afgevaar-
digden goedgekeurd op 30 mei.De nieuwe wet houdt in dat er

nog slechts9.712 ha voor deaan-plant van cocaplanten is toeges-
taan. Dit is nog geen zevende
deelvan dehuidigeproductie. De
senaat heeft het voorstel drie
maanden geleden al aange-
nomen.

InBolivia verdienen zon vier-
honderdduizend mensen direct
of indirect een boterham aan de
coca- teelt. Al eeuwenlang ge-
bruiken indianen de cocaplant
om er bijvoorbeeld thee van te
maken. Zijkauwen erookop. Het
is een goed middel om moeheid
op grote hoogten te bestrijden.
Een prominente gebruiker on-
langs waspaus JohannesPaulusIItijdens zijnbezoek aanBolivia.

JERUZALEM — De meeste Ara-
bieren in bezet gebied staakten
maandag. Dit wegens de 21e wer-
jaardagvan de bezetting en arme*'
atievan Oost Jeruzalem door Israel-
Er werden overal stenen gegooid
naar Israëlische voertuigen. Israë-
lische soldaten weerden vandaal
Arabische jongeren uit Jeruzalem
ombetogingen te voorkomen ivmac
algemene staking. Ruim 1200 pof}'tiemannen en militairenpatrouil-
leerdenin Jeruzalem.

WILLEMSTAD- Geoffrey'l \Gym viert vandaag haar eerst?
lustrum.Reden om even en kijkje
te nemen in een van de fitness'studios van Geoffrey Goede, zei]
sportman in harten nieren. Op&
foto een dagelijksbeeld in de stü' ■dio op deRooseveltweg. Gf' foffrey's Gym heeft dezevakantie'
maandeen specialeregeling voor
deminderbedeelde jeugden voor
oud-gymleden.

a GOBIÈRNU DI KÖRSOU
Departamentu pa Relashonnan
Publiko di Gobièrnu di Körsou

Hefe di Departamentu pa Relashonnan Publiko di
Gobièrnu di Körsou ta invita tur hende pa mira
vn programa informativo na Telecurafao. dia
28 di yüni 1988 7.30 p.m. tokante e areglo di
WACHTGELD.

E Hefe menshona iPR- J.N. Christinata.i.

t Bekendmaking

De Commissaris van Politie op Curagao maaktLekend, dat met in-
gang i/an donderdag7 juli1988een aanvang zal worden gemaakt
met dekontrofe op de nalevingvan debepalingen van de

MOTORRIJTUIGBELASTINGVERORDENING
CURAQAO

in hetbijzondervoorwatbetreft het gebruikvan motorvoertuigen opdeverkeersweg zonder datdaarvoorde wettelijkeverschuldigde be-lasting, in dit geval het resterende gedeelte van het belastingjaar
1988, is voldaan.
Motorvoertuigen, ten aanzien waarvan opgenoemdedatumnog nietaan dezewettelijkeverplichting isvoldaan, zullenkonform debepa-lingen van genoemde verordening door de politie, namens de Ei-
landsontvanger, in bewaring worden genomen en oprisico van deeigenaar of houder onder bewaking in de wrakkentuln c.g. auto-bergplaats teHato worden geplaatst.
De teruggave van in bewaringgenomen motorvoertuigengeschiedtdoor de Politie (Wachtcommandant Bureau Verkeersdienst te RioCanario) zodra ten aanzien daarvan aangetoond wordt dat aan debepalingenvan genoemdeverordening isvoldaan.
Willemstad, 24 juni 1988

k De Commissaris van Politie

Caribbean Medical Foundation
Nodigt U uit tot het bijwonen van hun
DÜIKSYMPOSIÜM

In dit symposiumzullen de verschillende medische aspekten
von het duiken nader belicht worden.

Sprekers: Dr. T.flJ. Kroon - Longarts
Drs. Th. fl. Bierman -KNO-arts
Drs. J.Mourik - Neuroloog
Drs. Th. van derVaart - Huisarts
Drs. fl.f. flosina -Longarts
Drs. V. van 6s -Biologe

Diskussieleider op deze avond zal zijn: Drs. H.N. Steward

Dag : 30juni 1988
Plaats : Aulavan de UNA
Tijd : 20.00 uur -L Toegang :" gratis

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

* donderdag30 juni 1988
van 9.00tot 14.00uur* Arikokweg - Charoweg - Yatobacoweg - Wecoewaweq vanafWeg naar Welgelegen t / m Wanapaweg.
Onimaweg vanaf Nikibokoweg tot omgeving Bacunaweg -AraS JIWGCJ "Nikibokowegvan Piscaderaweg totomgevingAndesweg.Wanapaweg vanaf Wecoewaweg tot omgeving Arikokweg -Andesweg-Kapiteinsweg. Alleghanyweg-Bacunawegvan Ni-
kibokowegt/mWanapaweg omgevingCharo - Piscaderaweg
vanaf omgeving Coromotokerk t/m omgeving Wanapaweg -Harzweg " Olympusweg - Pindusweg - Idaweg -Parlmaweg -Oeralweg -St. Helenasfraat -Parlmaweg -Eifèlweg.

SSSKODEI_AsS

y CARACAS l%s4rp^J
\]W' VAKANTIE-PACKAGES 1988

VANAF 1 JULI t/m 4 AUGUSTUS f pEB k
,nd

$:¥:?' Alle vluchten per lijndienst ( géén charter) pf"JS
de zeif<*e kan,e' °

Keuze uit: Hotel El Atlantida, El Conde, Kursaal. Savoy, en'n m» f\ mCrillon, Las Antillas, Avila, Aventura, Plaza Catedral, ,■ 4
Anauco Hilton, Caracas Hilton, President en Tamanaco Tl» I *^^^*___^-^^^^
Inte: -Continental. \^^^~*^^^^
Deze prijs houdt in:

~ Airport tax op Curacao
~ 7 Nachten in Hotel El Atlantida (per _^^

persoon geb. op 2 pers. in één kamer) WEEKEND CARACAS
Keuze van een ander hotel geefteen m ..... ~ Tj_ïï

Wmmm,.k\elnwsdrin \npri\s f Wilt Ualleen maar een lang week-end naar Vj:
'■?sgg£;sggs!i£w. Caracas, dan hebben wi) speciale packages (don- m>

■■. Voor 3 personen in één kamerß derdag-morgen tot zondag-avondl voor vanaf »:|
_____■'-- .'_JK /■ :-v.ls deprijs Fl. 234,— p.p. % Fl. 212,— p.p. ( gebaseerd op 2 pers inéén ka- M-
■tM^itll:iyft::ffl::v:::v.v.. Mer) en voor een kind in zelfde kamer als ouders _K%>ItlMl«^M:ir vanaf Fl. 147,- Jp ■travel \.
Maduro Plaza 76700 Colon 626300/01 BONAIRE ~uP>'r^^?m6' 613853/54 ,'»'» ,72576/77 Ktalend.ik 8652/53 V; : ''■ '.M:..." : -..-';:

WILLEMSTAD- Gisteren
verwelkomde gedeputeerde van
sportzaken George Hueck de le-den van de Curagaose karate-
ploeg, die op dePanamerikaanse
kampioenschappen de kampi-
oenstitel hadden behouden, bij
hun aankomst op deluchthaven.
Op de foto: George Hueck (die
zich geen betere escorte kan wen-
sen) met desporthelden.

WILLEMSTAD -Aangeno-
men mag worden dat deAmeri-kaanse marine nogal kieskeurig
isals hetgaatom dekwaliteit van
de verfvoor hun schepen. Vorige
week werd in het dok de "HM.
Hess" van de U.S. Navy geheel
opgeschilderd met de speciale
verven (Marine & Industrial Co-
atings) van deAntilliaanse Ver-
ffabriek.

Een en ander betekent dat de
industriële en andere speciale
verven van deAVF niet alleen
aan rigoreuze kwaliteits- eisen
voldoen maar ook concurrerend
zijn opde wereldmarkt.

12

Antilliaanse verfvoor U.S. Navy
AMIGOE DINSDAG 28 JUNI 1988

Karate-kampioenen op Curaçao



AGENDA BONAIRE

te&soooJSfOWEER:B222
WiTAAL:B9OO
ft,A,JJ-Lte Lagoen: maandagt/mvrijdag
r^OO-16.00 uur; zaterdag 08.00-12.00T'«ndag gesloten.

BIBLIOTHEEK
voor het publiek)

r7>9 en donderdag van 14.00-18.00dinsdag en vrijdag van 08.00-12.00/jp'.OOuur;zaterdag van 10.00-12.00

vJSfstüdenvoor lezers)
14.00-19.00uur.

maandag t/m vrijdag
jTwendestukken 15.45uur; gewone

16.30uur.

,&CECLUBSCS: donde,dagavond 19.30uur - Hotel
) E. Felipa,tel.: 8546/8238.
ta° Table: elke tweede maandag -luT^m Terra Corra.

12.00uur-HotelBonaire.

lÖRSKANTOOR EN BEVOLKING:> »xi z'°o/14.00-15.30uur loketten geo-

-1 a
E
nKBIBL 'OTHEEK: voor bezichtiging

>Lo 96lieve contactop te nemen met de
f *% Bedacht, Noord Nikiboko 194.

L^ECLUB (Weg naar Willemstoren):
TtEr3 °P vrijdag van 20.00-24.00 uur; za-p9vani2.ooL24.oouur.
LEEKUUR (gezaghebber): elke donder-
fön 09 °o-i 100 "ur °P het Be"
C. SKantoor, Kralendijk; laatste donder-(^ maand van 10.00-12.00 uur te

lair^lSHl (tel.: 8198): verzameling Bo-
Ir^'anse schelpen en koraal; open van
«Bv,ïï,t/m vrijdag van 10.00-12.30 uur -Iml3.fcy..
kg.''"Peningstgden slachthuis maan-|^rj0m*oensdag van07.00-12.00/13.00-
-»ofLiUur en donderdag en vrijdag van
P""'1.00/11.30-14.30 uur!

&LENGEMEENSCHAP BONAIRE
Uur diploma-uitreiking.

feIENSTEN
ËJJfnarduskerk Kralendijk:

"^ 18.45uur; zondag 08.30en 19.00

oaJftotokerkAntriol:h» ** 19.30uur; zondag 09.00en 18.00
Im .«aZT^Uskerkßincon:

blks. ookzondag, 19.30uur.
doorgeven

A. Wong- Loi- Sing,Kaya

GELUIDSOVERLAST
Alhoewel Bonaire geken-

merktwordtdooreenzekererust
op het gebied van auditieve acti-
viteiten, moetmen zich hier, vol-
gens prof. Bedacht, met laten
misleiden door een gevaarlijke
generalisatie. Door de toene-
mende sociale mobiliteit, de in-

dustrialisering, het massa-
toerisme en de bevolkingsaan-
was, zal geluidsoverlast evenals
in andere landen uitgroeien tot
eenduidelijk waarneembaar mi-

lieu-probleem, indien niet tijdig
geëigende maatregelen worden
genomen.

InspecteurKwidama merkte
op in zijn inleiding tot Bedachts
voordracht, dat geluidsoverlast
een subjectief begrip is, waar-
door in diverse gevallenmoeilijk
is ertegen op te treden. Prof. Be-
dacht zei het hiermee eens te
zijn, maar weesopdeinternatio-
naalaanvaardenormen, dietoch
wel enige houvast bieden bij
eventueel corrigerende maatre-
gelen.

Hoe subjectief men ook moge
staan tegenover veroorzakers
van lawaai, feit is, dat de we-
tenschappelijke onderzoekresul-
taten voor ieder individu of sa-
menlevinggelden, zoals bijvoor-
beeld de grenswaarde van 80 de-
cibel, die absoluut schadelijk is
voor de gezondheid, zo betoogde
Bedacht. Hij legde uitdat lawaai
de drie h'sveroorzaakt,namelijk
hoofdpijn,hartkloppingenen ho-
gebloeddruk, en gafrecente on-
derzoekcijfers over demaximale
verblijfsduur in omgevingen
met een bepaald geluidsniveau
perdag,namelijk: 80 dB8uur,83
dB4uur, 86dB 2uur,89 dB 1uur,
92 dB0,5 uur,95 dB0,25uur.Ba-
seert men zich bijvoorbeeld op
laatstgenoemde cijfers, dan zou-
den discotheekbezoekers reeds
na een kwartier de lokaliteit

moeten verlaten om te voorko-
men gehoorschade op te lopen,
indienhet geluid datdaar gepro-
duceerdwordt 95 decibel ofmeer
bedraagt. Het verdient volgens
firof. Bedachtaanbeveling depo-
itie te latenbeschikkenovereen

geluids-niveaumeter, die kan
worden gebruikt zodra er
klachten binnenkomen over ge-
luidsoverlast.

Prof. Bedacht bepleitte ook
uitbreiding van onderzoek naar
de gehoorsgevoeligheid van per-
sonen dierijexamen doen. Gemo-
toriseerde weggebruikers die
niet goedhorenzijn voor zichzelf
en voor anderen een gevaar, en
het is niet denkbeeldig dat er
verkeersongelukken met dode-
lijke afloop plaatsvinden, juist
omdater ietsschortte aanhetge-
hoor, maar ook omdat bijvoor-beeld deautobestuurder deradio
te luid had aanstaan, waardoor

zijn reactie vermogen drastisch
verminderde. Bedacht spreekt
inditverbandvanacuteen chro-
nische audio-narcomanie, die
kan leiden tot audio-
criminaliteit, bijvoorbeeld dood
door schuld. Bij verkeersonge-
lukken zou depolitie niet alleen
moeten registreren hoe hard er
werd gereden, en of de bestuur-
der onder invloed van alcohol
was, maar ook Tioe luid" erwerd
gereden. De knop of detoets van
de autoradio ofcassette kan voor
de politie een belangrijke aan-
wijzing opleveren over mogelij-
ke mede-oorzaak van het on-
geval.

Inspecteur Kwidama zei in
zijn dankwoord te hopen, dat
prof. Bedacht ook van andere in-
stanties op Bonaire uitnodigin-
gen krijgt om over dit boeiende
en actuele onderwerp te komen
spreken.

Namphy: tijdnietrijp

Washington:vrije stembus
L*sHINGTON-Het Hai-ge^volkheeftrechtophet
i *8K" Van z*Jn regeerders.Wtg^Rton kwam tot dezeSri aalt naar aanleidingKltVe*klaringvan deHai-'e öWe ?reB»dent, generaal
Kun amPhy»dat het» ïj "."* yoor verkiezingen
*ot„ no8 niet is aange-ven.

fjj woordvoerdervan Buiten-
S8e zaken Charles Redman",Qevastdat"totopvandaagde

liiULHUienmetüen-ouo _c~x v=6cu

hebben op vrije, eerlijke en open
verkiezingen. Een van de voor-
naamste doelstellingen van de
Verenigde Staten blijft een ge-
loofwaardige overgangnaar een
democratischeregenngvanbur-
gers". Aldus Redman. Namphy
kwam aan demacht door het op-
zij- schuiven van president Les-
lie Manigat die met steun van
het leger tijdens bepaald niet
vrije verkiezingen door amper
twintig procent van de stemge-
rechtigden tvas gekozen.

Pinochet
zege bij
referendum

SANTIAGO — President
generaal Augusto Pinochet
van Chili heeft ten aanzien
van het in november te hou-
den referendum voorspeld
dat de doorhet leger voorge-
stelde presidents- kandidaat
danwordt aanvaard door de
overgrote meerderheid van
debevolking.

Pinochet koppelde er meteen
de waarschuwing aan vast dat
een afwijzing van deze kandi-
daat niet betekent dat daarmee
de democratievolgens linkse in-
zichtenzalworden ingevoerd.De
72-jarige president ging nietzo-
ver te zeggen dathij zelfde win-
naar zal zijn bij hetreferendum.
Het is bekend dathijeen nieuwe
achtjarige ambts- periode ambi-
eert.

De presidents- kandidaat
wordt aangewezen door de mili-
taire junta, welke bestaat uit de
commandanten van de drie le-
ger- onderdelen met als vierde
man depolitie- commandant. De
door dejuntaaangewezen kandi-
daatmoetzich onderwerpen aan
ëenreferendum waarbij de be-
volking slechts met Ja en Nee
zijnmeningkan geven. Voorhet
eerst doetdeoppositie actiefmee
aan een dergelijkreferendum en
adviseert daarbij de stem- ge-
rechtigden om Nee te stemmen.

BEDACHT GAST VAN POLITIE
Hoofdpijn, hartkloppingen, hogebloeddruk door lawaai

Audio-consulent: geluids-
overlast ook op Bonaire

KRALENDIJK — Alhoewel de audio-consulent prof. Rudy
BedachtopBonairewoontenwerkt heeft deBonaireaanse be-
volking de afgelopen maanden slechts via de pers zijn visie
kunnen vernemen over delawaai-problematiek. Verschillen-
deLatijns-Amerikaanse landen en Caribische eilanden heb-
ben prof. Bedacht uitgenodigd om hierover voordrachten te
houden, terwijl op Bonaire echter initiatieven terzake uit-

Hierin is nu verandering gekomen: lawaaibestrijder Be-
dacht heeft zijn eerste uit Bonaire afkomstige uitnodigingen
ontvangen, en wel van dekorpschef van depolitie, inspecteur
S.D.Kwidama.

Opvrijdag24junijl.hieldprof.
Bedacht op hethoofdbureauzijn
lezing over "Audiologische as-
pecten van lawaai", waarbij hij
niet alleen de pedagogische en
sociale kanten belichtte, maar
ook de gevolgen ter sprake
bracht van audionarcomanie of
verslaving aan lawaai, en van
audio-criminaliteitofhet misda-
dig gedrag van burgers die ge-
wendzijn hunpersoonlijkheid te
laten domineren door hoge ge-
luidsfrequenties. Geschenk voor gehele bevolking

Moderne tonometer door
Lionsclub overgedragen

KRALENDIJK — Afgelo-
§en zaterdag werd officieel

e zogenaamde tonometer
aan oogheelkundig assistent
Rignalo Marin overhandigd.
Dat gebeurde door gedepu-
teerde Carmo Ceciliavan Ge-
zondheidszorg.

De tonometer is een geschenk
van de Lionsclub Bonaire, die
daarvoor enkele wandelmarsen
heeft georganiseerd. De
opbrengst daarvan was bestemd
voor de aanschaf van een
oogdrukmeter. Daarvan zijn er
overigens wel tien van opBonai-
re, maar deze laatste is toch an-
ders, aangezien de oogdruk
wordt gemeten zonder dat de
oogbol wordt aangeraakt. Een
dergelijkapparaatwasopBonai-
re niet aanwezig. Alvorens gede-
puteerde Cecilia de oogdrukme-
terkonoverhandigenaan deoog-
heelkundig assistent Marin,
kreeg hij hem zelf aangeboden
doorde scheidendeLionsvoorzit-
terGeorge Cooper. Zoalsbekend
hebben de Lions van Bonaire in
hun bestaan alherhaalde malenaandachtbesteed aan oogprojec-
ten. Niet alleen in algemene zin,
waarbij de kinderen bijvoor-
beeld van Rincon werden ge-
controleerd op gezichtsvermo-
fen, maar ook tweemaal indivi-

ueel, waarbij twee kinderen
naar Colombia werden gestuurd

voor respectievelijk een oogcor-
rectie en een oogoperatie. Beide
malen begeleidde het Lionslid
Boy Chatlein op eigenkosten de
kinderen. Nuis netgeschenkdus
weervoor de gehelebevolkingen
vooral voor degenendiemogelijk
lijden aan groene staar. Deze to-
nometerkan ertoe bijdragen dat

Sroblemen eerder ontdekt wor-
en en navenantbehandeld.

KRALENDIJK — De tono-
meter isovergedragen; bij defoto,
vlnr gedeputeerde Carmo Ceci-
lia, Henry Tore en oogarts-
assistentRignald Marin.

KRALENDIJK - In restau-
rant Zeezichtwerd afgelopen za-
terdaghet nieuwebestuurvan de
Lionsclubgeïnstalleerd. Voorhet
komende verenigingsjaarl9BB—
1989 zal de serviceclub geleid
worden door voorzitter Camile
(Papa) Statia.Hijheeftoverigens
in deafgelopen jarenvrijwelalle
functies bekleed bij de Lions,
want samen metR.S.(Shoma)
Carolina isPapa Statia een van
deoprichters vandeclubdiealop
het zesde lustrum afstevent.
Daarmee is deLionsclub op Bo-
naire dan ook veruit de oudste
serviceclub diemomenteel ook de
meeste leden telt. Het was aftre-
dend voorzitter George Cooper
(links) die de nieuwe voorzitter
Papa Statia installeerde.

GRADISIMENTU
Famianan di e defuntu

JEAN-MARIEROJER
kv enpaz deskanse, tagradisiunu iturku nabida akooperakv supersonay despues
di su morto akompanele te na suultimo lugardideskanso ofa traves ditelegram,
flor ofotrokomunikashon a demonstranan apresioycarino na supersona y na su
famianan kv a keda tras.
Pa deskansodi su almalotin Sakrifisio diMisanaParokia diBrievengatdianan: 28
Ji juni, 30 di juni i 1 di juli 1988pa 6.30 anochi.

Sra. Vda. HildaRojer i Joenan

D^ARTEMENT van handel, industrie
EN WERKGELEGENHEID

£o^.^ 4S/410 9r. f. 37,t4 f- 0.86-..0.02

O- sar- ïss ws=as
Ü "« is J »iM

60/450gr. f.*9,63 f- 5,17-f.0,11

betreffende hoogst toelaatbare prijzen gelievef1. 8960 op te

De Minietervan Handel,i industrie en Werkgelegenheid

Koersen Centrale Bank
NOTERINGEN CENTRALEBANKVAN DE NEDERLANDSEAN-
TILLEN GELDIG OP DINSDAG 28 JUNII9BB EN TOT NADER
ORDER:

USDOIWR 1.77 1.78 1.80
CfiNDOUAR 1.455 1.475 1.495
PND STERLING 3.00 3.055 3.115
N6DGU) 87.14 87.86 88.66
BOUVRR — — —ZWFRRNG 118.99 119.71 120.51
ffifflßNCS 28.05 29.15 29.85
DUITS6MRRK 98.38 99.10 99.90
SURGLD — 100.07 102.59
iïUR€ 1.10 1.31 1.37
RR RORIN 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 28 JUNI
1988EN TOT NADERORDER.

9.75% 08UGRTI€l€NING€N P€R 85/89 98.71
13 % OBUGRTI€L€NING€NP€R86/90 103.63
12 % OBUGfITI€I€NING€NP€R 88/92 102.88
10.5 % OBUGRTia€NING€NP€RI9BB 99.97
10.25 % OBUGRTI€L€NING€N 1986P€R 1990 98.76
HET EFFECTIEVE RENDEMENT OP ALLE OBLIGATIELENIN-
GEN BEDRAAGT 10.78%.
DEAANKOOP VAN OBLIGATIELENINGENKAN GESCHIEDEN
BIJ HETLOKALE BANKWEZEN.

f
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CopacabanA

Metgrote droefheid gevenwijkennis van hetoverlijdenvan mijn
lieve man, onze dieroare broer enzwager en oom

Anthon Nicolaas Theodoor
van Meeteren

Ridder Ieklasse in de Huisorde van Oranje
in de leeftijd van 80 jaar

De crematieplechtigheid zal plaats vinden op vrijdag 1 juli in
Nederland.

Berg enDal: M.L.C, van Meeteren-Quast
's-Gravenhage: CA. Zom-Van Meeteren enkinderen
Curasao: C.M. Schotborgh-Van Meeteren enkinderen

E.J. Krijt enkinderen
A.E. Quast-Van Meeteren enkinderen
A.E.E. Vleming-Van Meeteren enkinderen
J.L. Vleming
W.S. van Meeteren
L.C. van Meeteren-Henriquez
J.E. Mensing-Van Meeterenen kinderen
G.C. S. Quast en kinderen
L.S. Quast-Statius Muller

27 juni 1988
Oude Kleefse Baan 329
6572 AT Berg en Dal

______w____________mmmKm_mw-U-mm_mmamÊÊ__mm_mÊ_m

lahqja

funeralhome

maaktbekend datzij tot nader aankondiging geen
begrafenis-service heeft.

Bij voorbaat dank voor Uwbegrip en medewerking.

YOLANDAWEVER
LEO LEONARDO
EUGENE MADURO

Adres: Postbox 169,Oranjestad, Aruba
Tijdelijk telefoon 25562

» siockmarket <<

AMSTERDAM TCDAY JUNE 28,1988.

Aegon 84,10 KIM 35,90
«raid 80,50 Meneba
Akzo 123,90 Philips 32,00
Cred.lyon. 52,50 Royal Dutch 227,20
Fokker 23,50 Telegraaf 272,00
Gist.Broo. 34,40 Unilever 108,20Heineken 141,40 Index 259,60

NEW YORK STOCK EXCHANGE
Abbott Labs. 44 7/8 lEM 125 1/8American Exp. 26 3/8 ITT 50 7/8Apache 7 3/8 Johnson 8. J. 76 7/8Am.Tel.» Tel. 26 1/2 McKesson 34 1/4Amoco 74 5/8 Merck & Co. 54 1/4

lAnheuser
B. 30 3/8 Minnesota Mng 64 3/8Becton Dick. 51 1/4 Mobil Corp. 43 3/8Canpbell S. 25 1/8 Monsanto 85 5/8Chrysler 24 1/2 NCR Corp. 64 5/8

Citicorp 23 3/4 Norf.South. 28 3/8CocaCola 37 1/4 PPG Irdus. 45 3/8Diebold 39 5/8 Philips Ind. 21 1/4Digital 83. 113 5/8 Placer D.M. 13 1/2
Dupont 89 5/8 Northrop Corp. 28 3/4
East.Kodak 44 1/2 Pac.First Fin. 13 3/4
Exxon 44 3/4 Pfizer 50 3/4
Figgie 'A' 66 1/2 Phelps Dodge 43
Ford 51 3/4 Hiilip Morris 84 3/8
Fluor 21 1/4 Quaker 43 7/8
Genl.Electr. 42 1/2 rjr Nabisco 47 1/4
Genl.Motors 78 3/8 Sara Lee 36
Gulf & West. 43 1/2 Shell Trp.Tr. 72 5/8
Hecla Mng. 15 Southern O. 6 1/4
Hilton 49 3/4 oni3ys 36 1/8
Homestake Mng. 15 1/4 Unocal 34 1/4
DOT JOES
Industrials 2108,46
Transportation 881,57
REUTER.

CLOSING MARKET COMMENT JUNE 27,1988
INFLATION CONCERNS THE MARKET ON INTEREST RATE AND CLOSED
DOWN 34.50 AT 2108.46, VOLUME WAS 264.4 MLN.

IB§Sg m\»ilMKvniuixs kwkx.y.
ELftn INVESTMENT DEPARTMENT
V/*j£ m For further information call
ly^pP Te1. 612511 612991 612294

K_______^_________m__^tw___m--____wmmm-__\
mousTßini de ueiïezueib

* É *X*_m— maakt de wisselkoers bekend
t^S^g_W> 7 vande BOLIVAR, geldig tot

WOENSDAG 10.30uur
AANKOOP VERKOOPCash - Cheque

I 4.60 4.80 5.80 j
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ZOEKERTJES
DINSDAGS EN VRIJDAGS

I ppT^^. tot 10woorden
'UTO|J F. 5,50 sjg\

///ill Elk woord meer [iS^y
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KAMER MET of zonder
huiselijk verkeer. Tel.:
648338.

SERIEUS MEISJE zoekt
werk: schoonmaken van kan-
toor ofronddelen van koffie.
Bel svptel.: 648641.

24STUKS NED.encyclopedie
(summa) - (nieuw 3 mnd.),
prijs A/.1.800,-. Tel.: 32918
(Wina).

BEAUTIFUL FURNISHED
apartment at Ponton, airco,
terrace, linnen etc. Inf. De
Ruyter. Tel: 27881. "

WAARSCHUWING
De commandant van de
marinebasis Parera maakt be-
kend daterop29 juni1988van
07.00 uur tot 13.20 uur schiet-
oefeningen worden gehouden
op de schietbaan Hato.

Onveilig zeegebied
l ± 4000 meter uit de kust. .

GEZOCHT

EEN HUIS
TE HUUR

metminimaaltweekamers ineen
goeiebuurt.

Prijs tot NAfl. 700—
Tel. 77351v J

Te huur
gevraagd

3 slaapkamer-
woning

\ Tel.: 76029

TEKOOP
(Unicum)

op Cas iJrandi
Onbelemmerd prachtig
uitzicht op het Spaanse
Water en omliggende
gronden.
Bouwrijp + meetbrief aan-
wezig

Inl.: te1.75325 J
V ; 1T/o Industriepark z/n —<_ArawSl^ Clay Products Brievengat Tel.: 77658

3 decorative ö j>

\ *"2T' / Speciaal voor de
v.„L.80. vakantiegangers of als U

gasten krijgt uit het buitenland:

10%KORTING
op alle artikelen

van 13 junit/m 2 juli
* Ook gratisrondleiding mogelijk.

URGENT EEN WONING Te huur ofte koop gevraagd:
centraal gelegen

Julianadorp(St Michielsweg, Parallelweg)
Jan Noorduynweg(Schonegevelstraat, JuanHato)

F.D. Rooseveltweg nr200 tot350
Voor Fysiotherapeut, p/a JanNoorduynweg

bij Thorax Center, tel. 85544 -tel. 44974 's avonds

MAZDA 929 COUPE '83-'B4,
49.000km. Tel.: 75542.

HOOGGELEGEN BOUW-
TERREIN (1150 m 2) te
Westpunt (Papaya). Prachtig
uitzicht opzee. Voor informa-
tie tel.: 614460.

WEGENS VERTREK:
BANKSTEL ’.1.100,- + wan-
dmeubel 7-delig, Duits model,
’.1.100,-; Lada Stationwagon
’.1.300,-. Kaminda Hidasta 2.
Tel.: 72314 na5 uur.

TOYOTA COROLLA XL, 5
porta, bouwjaar '86; Mazda
323, 4 porta, bouwjaar '83.
Tel.: 673843.

AUTO DATSUN 120Y, bouw-
jaar 1980, NA’.2.900,-, goed
onderhouden. Tel.: 80400
(kantooruren).

EEN MOOI hemelbed mcl
muskitier; badkuipstan-
daard; babykleding, net als
nieuw. Inl.: 76698.

MEUBELS: 2 PER-
SOONSBED ’.100,-; 1 per-
soonsbed, boxspring, wit
’.200; tienerbureau, wit
’.100,-; eekhout buffet van
oma'stijd’ .350,-; grotetuinta-
fel voor parasol ’.75,-; grote
klerenkast ’.250,-; klein wan-
direubel ’.150,-; Zenith tr,
kleur, 18" (± jaaroud) ’.575,-;
bankstel,blauw Chintz ’.800,-
-; Daikin airco, March '87,
’.575,-; staallessenaar, formi-
ca top ’.100,-. Andromeda-
weg 19(Cerrito). Tel.:75315na
7pm.

WEGENS VERTREK: Ford
Laser, 4 jr. oud, 5-sp., 45.000
km, airco defect, verder pri-
ma,’.6.800,-;Philips koelkast,
3'/» jaar, prima, ’.550,-. Tel.:
87391.
WEGENS OVER-
COMPLEET: 3-drs hangleg-
kast + spiegel ’.375,-; 1 stalen
bureau + stoel ’.175,-; 1 pers.
bed + matras ’.55,-; 1 dames-
fiets Raleigh ’.175,-. Inl. tel.:
75325.

TOYOTA CRESSIDA, bouw-
jaar 1986, in goeie conditie.
Voor informatie tel.: 79330.

BOEKEN: HAVO 4 en 5, UNA
Bedrijfskunde, Ie jaar;heren-
fiets, nieuw, ’.225,-. Juliana-
laan2.Tel.:737oB.
WEGENS VERTREK: Re-
naultSuper5GTL(nieuw mo-
del), '85, in zeer goede staat,
prijs ’.13.500,-. Tel.: 623581
(na 18.00uur).

PORCHSALE ZATERDAG 2
julivan 9 tot 12uur. 2 pers.au-
pingbed (verstelbareDodem);
freezer; porchset; 2 zits Jan
den Bauvriebank; fan;
kinderbox; houten 1 pers.bed
+ onderschuifbed; tranfor-
mators. Pater Eeuwensweg
z/n (tussen dr Engels en het
ziekenhuis).Tel: 623581.

NISSAN PATROL 1983, full
equipped, vraagprijs
’.16.500,-., Tel.:648159.

1 KLERENKAST ’.275,-. Tel.:
85807.

INBOEDEL. TEL.: 79200.

BOUWTERREIN OF woon-
huis in goede buurt. Tel.:
87734na kantoortijd.

1 KINDERAUTOSTOELTJE
bv.Strolee. Tel.: 75542.

RUIM, COMPLEET gemeu-
bileerd tuinhuis op goede
stand, è ’.650,- per maand in-clusiefwater + gas. Van 7 juli
'88 -12 sept. '88. Inlichtingentijdens kantooruren tel.:624954.

NPENHA' i pjlj
Men's Boutique pun* pi m? m
i cc l \ ' p

Polo-Shirts j?>'■"
van -< 7n ->^
Polo Iff RalphLauxen f*
voor een speciale prijs van

f. 36,-
-alleen kleine matenV J

f £2/—\\ Fundashon

_*-* Sentro di Darna

organiseert in samenwerking
mèt _

0

een tentoonstelling onder de
naam

l/ttpuz 0!m di Him,

Zondag 3 juli 1988
van 11 a.m. tot 6p.m.

Plaats: Fundashon Sentro dl
Dama

Seroe Fortunaweg 8
(de straat voor Super Milucha,
Sta. Maria)
Entree: ’. I,— p.p.
Erzal een deurprijszijn—mmmmmmmaÊmmmmmm^rmmmmmmmmmmmmm

CLIMA CARS

aütoTirconditionlnc
Herst IA - Tel. 672059 Sta. Rosa

**M" ~" ~ *<ymr i"-"-"-*-*-"- - - —h-,nj-uri_n_n_nd >

/ Hallo?
Met het ver-

taalbureau?

Geen paniek!
Als Uw telefoon-
boek in de buurt

is, is de hulp
nabij!

RAADPLEEG DE
GELE PAGINAS

r \
Met hartelijke dank aan

CUR. HOBBY CENTER
die mij gesponsord heeft bij deRemote Control Car-

wedstrijden 1988.
MAURITSD'ANCONA

1e finalist 2 wheel drive-modified
Ie finalist 2 wheel drive-stock
2e finalist four wheel drive-modified

AUTO A 'l REMOTE CONTROL

V - J

ENGELS VOOR BEGINNERS
AANVANG 1 Juli 7 uur
LEM PUNDA

De Castro Building 12-Tei:612640 tussen 4-8 uur.

(OeKa) te huur
KAYA TONIKOENCHI SIE

(gemeubileerd) 1-kamerappartement
voor tijdelijke bewoning.

NAf. 350,— per week inkl. electra en water.

Te bevragen: Baai Macolaweg 8, te1.611293

11111 l Wiekomt mijophalen? 1
1111l Iknachtop U in het
||||1| dierenasiel Parera. I

i—i_

CONCERTSERIE \___A
onder leiding van ~~s_wL_
Eric Corsira \r_v\

7 ' Hans Jurjaanz viool Claudio Gonzalez viool Luise Gorsira celloTOrtßGrk Handel Turina Couperin Barber Arensky Strauss

6iu,i L
fOrtkerk Mozart Bartók Beethoven

serie f25 los fl5 kunstkring fl4 scholieren gratis
boekhandel salaszuikertuin 72834 vgks 663065 orkest 75075 *-
Gesponsord door

hmsDOUWMAATSCHAPPIJ CURACAO N.V. ïm
„__ --*

I

STUDEER
verder bij LEM

Typen vanaf 1 juli
Sekretaresse 8 aug
Receptioniste 8 aug
Eenvoudig boekhouden 9 aug
Engels Beginners 10 aug
Spaans Beginners II aug
Ouits beginners 9 aug
Frans beginners 9 aug
Nederlands beginners 10 aug
Portugees beginners II aug
Konversatie Engels Spaans II aug
Alg Ontwikkeling 9 aug
Bedrijfsleider 6 aug
Computerlessen 9 aug
Programmeur II aug

ERKENDE OIPIOMS
De hele maand juli kunt U nog

Inschrijven bij

LEM PUNDA
dagelijks

TU: 612640 4 8 uur
DE CASTRO BUILDING

tegenover Postkantoor

\ ’

2 di yüh
Banda Abou

Selebrashon
Ofisial

12'ordi merdia
pabou di velt di

bala na Barber.
Despues ta sigui

selebrashon popu-
larkumanifesta-
shonnan kuliu. J

den höfi Popo
12'ordi

a*-2|r'ÉJH^anochi.
Körsou:
vn pueblo <
vn bandera I

,-§«- -,

Lokaal handgemaakt!!
Uw adres voor produkten
van 87 lokalemensen

KAS Dl ARTE
KÖRSOU

Breedestraat 126
Otrabanda

Tel.: 624516
Openingstijden:

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

Volledis gemeubileerd (mcl.water,gas,colort.v.,anjj
appartement C&^E^i'&met,*

’.700,-per maand voor-en achterbalkon.
1 maand vooruitbetaling Tel. 75890 ■ b.g.g. tel. 77386

+ 1 maand borg.

Fr n Si
MARTIEN . li

Ned. gediplomeerd schoonheidsspecialiste m
Uw adres voor complete gezichtsbehandeling, P ni

ling, harsen, epileren, electrisch ontharing, wimp v^verven, etc. Erv
batj

MAHAAI MINI MALL . Sj
(hoek Van Staverenweg 22 D-Tel. 371871 je

u
n

Q^J SINGER^
"^T" Sta. Rosaweg 68 per

VU!£13 Siberië 5a Tera Cor* 'Z
9

t ais
mihó kalidat, na mihó preis Sj

gei

WÊSÊ-tföA eind in
*

nRESTWtiANT 2* fc
1 r- IN CURACAO SEAQUARIUM HUM 111001 (fe

deuren, a^
maaropentbegin augustus het Restaü E
rant in het voormalige Piscadera E
gebouwop hetterrein van het Caribbean t
Hotel (achter de tennisbaan). J

: ' i

<*
iFor All Cargo to t

ST. MAARTEN
Please contact:

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

■ ■ - " 1

«Sb**
\/^d \wsKO°pa ~

\*^_\_%l&l*. i
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	DEN HAAG—Met ruim 8 uur vertraging arriveerde onlangs de groep Tibonacha uit Bonaire in Nederland. Tibonacha (Tipico Boneriano/Kibra Hacha), onder leiding van Papy Cicilia van het bureau Cultuur te Bonaire, zal tijdens drie festivals in Nederland optreden, in Holten, Raalte en Warffum. Daarnaast zullen er presentaties in Amsterdam, Groningen en diverse andere steden zijn. De hele groep bracht in gezelschap van Terry Derksen van de Stichting Culturele Samenwerking (STICUSA), een bezoek aan de gevolmachtigde minister van de Nederlandse Antillen, EdselA.V. Jesurun. De minister had voor een verrassing gezorgd, door een dagprogramma samen te stellen voor Tibonacha, zodat de groep kennis kon maken met de residentie. Madurodam, hetßinnenhof, Scheveningen en een lunch in "De Bijhorst" waren onderdelen van deze dag, die qua zonnigheid niet onderdeed voor de Antillen. Inzijn werkkamer in hetAntillenhuis sprak minister Jesurun de leden en leiders van Tibonacha toe. In zijn rede memoreerde de minister dat de groep, door het uitdragen van de Bonaireaanse cultuur in Nederland, als "Ambassadors of Goodwill" beschouwd kunnen worden. Papy Cicilia overhandigde de minister een fotoboek van Bonaire en een LP met typische muziek van het Flamingo- eiland. Foto: de gevolmachtigde minister en de groep Tibonacha in de tuin voor het Antillenhuis.
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	KRALENDIJK – In restaurant Zeezicht werd afgelopen zaterdag het nieuwe bestuur van de Lionsclubgeïnstalleerd. Voor het komende verenigingsjaarl9BB— 1989 zal de serviceclub geleid worden door voorzitter Camile (Papa) Statia. Hij heeft overigens in de afgelopen jaren vrijwelalle functies bekleed bij de Lions, want samen met R.S.(Shoma) Carolina is Papa Statia een van de oprichters van de club die al op het zesde lustrum afstevent. Daarmee is de Lionsclub op Bonaire dan ook veruit de oudste serviceclub die momenteel ook de meeste leden telt. Het was aftredend voorzitter George Cooper (links) die de nieuwe voorzitter Papa Statia installeerde.


