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BAYRUT — De nog niet bekendePalestijnse organisatie, de Martela-
ren van de Volksopstand in Palesti-
na- commando Abu Jihad, zegt de
aanslag op het Griekse cruiseschip
City ofPoros te hebben gepleegd.
Men noemde het een bliksem- actie
tegen "tientallen Zionistische, Ame-
rikaanse en Britse soldaten" op dit
schipals vergeldingvoor demoorden
en de uitroeiings- acties van Joods-
VSbenden in Palestina, Libanon ende Perzische golfen voor de dwaze
steun daaraan van Thatcher. Ook is
"nen verantwoordelijk voor de auto-bom- actiediezelfdedag.DePLO zegt
niets te maken te hebben met deze
aanslag en men schoof de schuld
daarvoor in schoenen van deCIA envan de Israëlische Mossad.

*****
MONROVIA — Liberiaanse sol-datenvoorkwamen woensdagdatex-

vice- president Podier met 11 gewa-
pende volgelingen Liberia bin-
nendrong.Er werdeneen paarrebel-
len gedood.Aldus presidentDoe.

KAAPSTAD — In het huur-
conflict in de zwarte woonstad Sowe-
te is een bestand bereikt waarbij de
stroom- voorziening werd hersteld.Deze was afgesloten om een huur-
staking te breken.Woensdagwerden
°okdelessenaan demiddelbarescho-
len hervat die op 4 juliwaren op-
geschort.Men protesteerde tegen de
detentie van 200 leerlingen sinds
mei.De politiedeed 2 maal een inval
in deregionale raad van kerken van
de Westkaap en nam een bandopna-
me mee van de herdenkings- dienst
"ij de 70e verjaardagvan Mandela.

WARSCHAU — Het bezoek van
SU- leider Gorbatsjov gaat gepaard
met het aanhoudenvan dissidenten
in Polen. In Stalowa Wola is de sta-
king voorbijomdateen aantalontsla-
gen is teruggedraaid. Gorbatsjov be-
zocht oa een scheepswerf.Hij zei dat
Polen en deSUeenvan demoeilijkste
perioden uit hun geschiedenis door-
maken en vermeed zorgvuldig de
naam Solidariteit te noemen.

NEWDELHI —De Indische oppo-
sitieheeft wederom eentussentijdse
yerkiezing gewonnen. In Faridabad,
in de deelstaat Harayana, werd de
Congress-I partij verpletterend ver-
slagen doorde oppositie.

MOSKOU—De SUheeft deVSen
Pakistan officieel laten weten dat
men stopt met de terugtrekking van
zijn troepen uit Afghanistan alsdie2
landen niet ophouden methet schen-
den van de Akkoorden van Geneve.
De VS- ambassadeurinMoskouwerd
opBuitenlandsezaken ontboden om
dit meete delen.

*****WENEN — InRoemenie isbegon-
nen met het urbanisatie- plan dat
voorziet in de sloop van honderden
dorpen in hetgrens- gebiedmet Hon-
garije waar veel Hongaren Wonen.
De bevolking zal het daarbij soms
moeilijk krijgen. Het gaat om een
hergroepering van de bevolking "in
agrarisch industriële centra".

*****AL- AMARAH — Iraq zegt op 2
fronten Iran te hebbenteruggesla-
gen en noordelijke berg- toppen te
nebben veroverd die de stadHalabja
beheersen en inhetzuidenrukte men
40km op Iraans grondgebied op. Uit
Halabjazijnde Iraniersteruggetrok-
ken. Ook zou Iraq de Iraanse stad
Dehloran hebbenveroverd.

*****ROME — Een vooraanstaande
communist Chiaromonte is in Italië
benoemd totvoorzittervan een nieu-
we parlementaire commissie met
uitgebreider bevoegdheden voor de
bestrijding van de mafia, welke ook
andere vormen van georganiseerde
misdaad onderzoekt. Hij was hoofd-
redacteur van hetcommunistische
dagblad Unita.

*****AMSTERDAM—DedoIIartoonde
Vandaag geenverandering. De mid-
denkoers was 2,0850 gulden, gelijk
aan deslotkoersvan gisteren toen de
dollar in opmars was. De Dow Jones
index in Wall Street ging met 11,74
Punten vooruit tot 2104,38. De VS-
economiegroeitditjaarmet2,75tot3
X in 89 zaldit 2 tot 2,5 % zijn,aldus'deFED, het stelselvan VS- Centrale
banken.

ATHENE — Athene verlengt het
contract voor de VS- bases in Grie-
kenland niet. In 1990moetenzij ver-
dwenen zijn.De VS hebben 17maan-
dendetijdomhunbasesteontmante-
len. Een compromis lijkt moeilijknu
er in 89 verkiezingen worden gehou-
den in Griekenland waareen linkse
regering aan de macht is. Er zijn
3.700 VS- soldaten in Griekenland
gestationeerd, voornamelijk op debelangrijke luchtmacht- basis bij
Athene en de marine- basisopCreta.

METKLEM
President Reagan heeft er

woensdag bij het Congres, met
klem op aangedrongen een
nieuwhulppakket voor de Nica-
raguaanse contras te steunen.
Tegelijkertijd gaf de Ameri-
kaanse president de Sandinis-
tische regering van Nicaragua
deschuldvan hetmislukken van
het vredesplan voor Midden-
Amerika. Reagan deed zijn uit-
spraken tegen de achtergrond
van de deze week losgebarsten
diplomatieke oorlog tussen Ni-
caragua en de Verenigde Staten.

DeRepublikeinse leiderin de
Senaat, Robert Dole, wil een
nieuw hulppakket voor de
contras aan hetCongres voorleg-
gen. Het voorstel, dat Dole nog

moet indienen, voorziet in een
bedrag van 47 miljoen dollar
voor de anti- Sandinistische
opstandelingen.

Hiervan moet twintig miljoen
worden uitgetrokken voor mili-
taire hulp. President Reagan
heeft zich positiefover het nieu-
we pakket uitgelaten. De Ameri-kaanse militaire hulp aan de
contras werd infebruari doorhet
Congres, waar deDemocraten in
de meerderheid zijn, stopgezet
om het vredesplan voor IVÏidden-
Amerika eenkans te geven.

Oppositie gaatmassaal straat op uitprotest

Officiële uitslag Mexico:
50,3 procent PRI-kandidaat

MEXICOSTAD — Met iets
meer dan dehelft van de uit-
gebrachte stemmen is Carlos
Salinas de Gortari uitgeroe-
pen tot winnaar van de Mex-
icaanse presidents- verkie-
zingen. Deze uitslag wordtfel
betwist door de oppositie.
Zijn naaste concurrent Cu-
auhtemoc Cardenas zegt dat

heteen "staatsgreep" is wan-
neerSalinas deGortari inder-
daad president wordt. Een
massa- betoging tegen de
massale stembus- fraude is
door Cardenas aangekon-
digdvoor zondagin dehoofd-
stad. Het was wat het presi-
dentschap betreft de
slechtste verkiezings- uitslag
tot heden toe voor de rege-
rings- partij PRI. Deze blijft
oppermachtig in senaat en
congres.

Een week na de feitelijke ver-
kiezingen werd de officiële uit-
slag bekend gemaakt. Officieel
heette het dater zich problemen
met de computers hadden voor-
gedaan alsgevolg waarvan de of-
ficiële uitslag zo veel vertraging
opliep. Volgens deLatijnsameri-
kaanse verkiezings- folklore be-
tekent vertragingmet deofficie-
Ie stembus- uitslag meestal dat
er door de machthebbers "corri-
gerend" wordtopgetreden.

VROEGER HOGER
Volgens de officiële uitslag

verwierfSalinas de Gortari van
deRevolutionaire Institutionele
partij (PRI) 50,3 procent der
stemmen. Cardenas van het
links van het centrum operere-
rende Democratisch Nationale
front (FDN) legde beslag op der-
tig procent. Manuel Clouthier
van de Nationale actie PAN
kwam op zeventien procent te-
recht. Bij voorgaande verkiezin-
gen behaalde PRI zeventig pro-
centen inde"goudeoudetijd' lag
ditpercentage nog hoger. Bij de
parlements- verkiezingen komt
de PRI ouwerwets voor de dag.
Volgens de voorlopige gegevens
krijgt deoppositie in de senaat
vier zetels tegen PRI zestig en in
het huis vanafgevaardigdenvan
vierhonderd zetels krijgt de PRI
er 249, PAN 31 en FDN twintig.

STAATSGREEP
De oppositie isvan meningdatdeze uitslag ten aanzien van Sa-linas de Gortari vervalst is. Car-denas noemt zichzelf winnaarvan de verkiezingen en wil zich

met neerleggen bij een neder-laag. Meer daneens noemthij degekozen- verklaringvan Salinasde Lrortan een "staatsgreep"door de PRI. Men gaat de rege-

ring verzoeken de uitslag nietig
te verklaren. Een naaste mede-
werker van Cardenas, JorgeAmador, toontzakken metstem-
biljetten waarvan de meeste
voor Cardenas zijn uitgebracht.
Dit soort zakken heeft men op
verschillende plaatsen in het
land gevonden.

De partij van Cardenas heeft
voor zondag in de hoofdstad een
massa- betoging aangekondigd
tegen de fraude met de verkie-
zingen. Dit is een onderdeel van
een "nationale mobilisatie" uit
protest tegen het "stelen" van de
verkiezingszege door de PRI.

REAGAN DRINGT AAN OP HULP VERZET
Bij verdere schendingen mensenrechten ook militaire hulp contra’s

Senaat van VS zegt
Nicaragua wacht aan
WASHINGTON — De Amerikaanse Senaat heeft zijn

veroordeling uitgesproken over de recente Nicaragu-
aanse maatregelen en dreigend laten weten, dat ditwel
eenskanbetekenen, dat demilitairehulp aan de contras
wordt hervat. Dit is wat president Ronald Reagan het
liefste zou willen. Van Republikeinse zijde in het
Congres wil men de president daarbij de behulpzame
hand bieden en denkt men inderdaad ook aan het ver-
strekken van militaire hulp aan de anti-Sandinistische
guerrilla.

Met 91 stemmen voor en
slechtsvier stemmentegen aan-
vaardde deSenaat een veroorde-
ling van het linkse bewind in
Managua. Dit in verband met de
"nieuwe drastische maatrege-
len" welke Managua heeft ge-
troffen enwelkezich kenmerken
door "brutaliteit". "Nieuwe
schendingen van de mensen-
rechten kan betekenen, dat de
militaire hulp wordt hervatvoor
de contras", aldus de boze Se-
naat.

De Senaat, die duidelijk kiest
voor een beleid, waarbijmen met
deknuppel dreigt, laat overigens
wel weten datmen voor hulp aan
Nicaragua is als dit land loyaal
meewerkt aan het Middename-
rikaanse vredesplanenwanneer
men inderdaad dedemocratie in
voert. Het onderdrukkenvan de
stem van ded;-"--'''—tenzitdeSe-

naatkennelijk erg hoog.

SLECHT
De uitzetting door Nicaragua

van de Amerikaanse ambassa-
deur, Richard Melton, de ge-
welddadigebeëindiging van een
demonstratievan deoppositie in
Nicaragua en de sluiting van de
oppositiekrant 'La Prensa' en de
radiozender van deRoomskatho-
lieke kerk in het land zijnslechtgevallen in het Congres, aldus
waarnemers. Toch is hetvolgens
hen nog maar zeer de vraag of
een nieuwe aanvraag voor mili-
taire hulp door het Congres
wordt goedgekeurd.

De Organisatie van Ameri-
kaanse Stalcn4oAS) heeft
woensdag verklaard, dat zij op
verzoek van Nicaragua een

spoedberaad zal houden over de
uitzetting door deVS van de Ni-
caraguaanse ambassadeur, Car-
los Tunnermann. Washington
gelasttehem enzeven Nicaragu-
aanse diplomaten dinsdag het
land binnen 72 uur te verlaten
als vergelding van de Nicaragu-
aanse maatregelen tegen Mei-
ton en diensstaf.

GEVOLG CRISIS
Hetslechte verkiezings-resul-

taat voor de PRI is onder meer
een gevolg van de economische
crisis. Onder denu zittendepre-
sident Miguel de la Madrid
moesten drastischeeconomische
maatregelen worden getroffen
welke ten doel hadden het land
minder afhankelijk te maken
van de olie. Doel was ook de ex-
port een flinke impuls te geven.
De bezuinigingen enz. zorgden
ervoor dat de feitelijke
koopkracht van de lonen met de
helft is gedaald. Daarnaast is
veertig tot vijftig procent van de
arbeiders- bevolking nu werk-
loos. Dit is ooknietiets dattot op-
timisme stemt.

Ministerraad
WILLEMSTAD — De Raad

van Ministers is dinsdag ak-
koord gegaan met deuiteindelij-
ke concept- begroting 1989 en
heeftbesloten deze voor advies
doorte zendennaar deRaad van
Advies. Nabehandeling hiervan
in deRaad van Advies, zal deze
de concept- begroting, vergezeld
van haar advies terugzenden
naar de Raad van Ministers,
waar de concept- begroting we-
derom in behandeling zal wor-
den genomen.

Per 1 november 1988

Gebruik van veiligheidsgordels
auto’s verplicht

ORANJESTAD-Uit
hetAfkondigingsblad(AB)
Aruba (1988 n0.68) blijkt
dat met ingang van 1 no-
vember 1988 het verplicht
is autogordels in alle wa-
gens op Aruba te hebben
en dieookte gebruiken.

InhetAB 1988no. 53 wordt
nog eens uitvoerig ingegaan
op wat voor autogordels er
zijnen hoe deze in deauto be-
vestigd moeten zijn, en aan
welke eisen deze moeten vol-
doen. Zij mogen uitgevoerd
zijn met en zonder bandspoe-
ling. De gordels worden ook
gekeurd. De ambtenaar van
de dienst voor Technische In-
spectie maakt daarvan een

aantekening op de keu-
ringskaart van betrokken

" auto.
Zoals bekend heeft derege-

ring destijds bij zijn plannen
om veiligheids- gordels ver-

Elicht testellenreeds deauto-
andelaren verzocht bij het

bestellen van wagens voor
Aruba hiermede rekening te
willen houden. De laatste ja-
ren zijn dan ook practisch alle
wagens dieop Aruba werden
ingevoerd reeds voorzien van
veiligheids- gordels, die
echter tot op heden op Aruba
practisch niet gebruikt wor-
den, doch ingaande 1 novem-
ber verplicht gedragen moe-
ten worden.

Akkoord over basis- document

In Angola- Namibië-
overleg vooruitgang
NEW YORK — Angola, Zuidafrika, Cuba en de Verenigde

Staten zijn hetwoensdag eens geworden over een basisdocu-
ment waarin "de beginselen voor een vreedzame regeling in
zuidelijk Afrika" vastliggen. Begin augustus komen de vier
partijen opnieuw bijeen voor een nieuwe onderhande-
lingsronde, zo verluidt uitofficiëlebron.

De volgendegespreksronde over deregeling van hetconflict in An-
gola en de onafhankelijkheid van Namibia heeft oppolitiek niveau
plaats. De vierlanden hebben sinds maandag in New York met el-
kaar overlegd op het niveauvan deskundigen, net als het geval was
bij devorigeronden. Tweemaanden geledenbegonnenAngola, Zuid-
afrika, Cubaen de VerenigdeStatenhun vierpartijenoverleg inLon-
den.Daarna gingenzij verder in Brazzaville en Cairo.

SCHOT INOVERLEG
Waarnemers leggen hetfeit, dat aan devolgendebijeenkomst de-

zelfdepartijenmeedoen als aan devorigeronde in Cairoen dehuidige
in New York, uit als een teken dat er schot in het overleg zit. Er isweinig concreetsbekend over debesprekingen die sinds maandag in
New Yorkaan de gangzijn. Om een maximumaanbeslotenheidrond
het overleg tehandhaven, hadden de Verenigde Statenvoor hetbe-raad eenplaats uitgezocht, waar depersnietkon komen: een marine-
basis van de Amerikaanse kustwacht op Governor's Island in het
midden van de baai van NewYork.

Naar uit Afrikaanse diplomatieke bron verluidt, lagen er twee
werkdocumenten op deonderhandehngs- tafel: een Angolees in tien
Eunten, en een Zuidafrikaans,- dat in zestienpunten de terugtrek-

ing van de Cubaanse troepen — in twee fasen — uitAngola voor-
stelt.

Moord-klacht
tegen top van
Medellin-kartel
ingetrokken

BOGOTA — Het Colombi-
aanse hooggerechtshof heeft
de aanklacht wegens moord
laten vallen tegen de
machtigste drugs-baronnen.

Hetgaat hierbij om dedrie ge-
broeders Ochoa Vazquez, alsme-
de om Pablo Escobaren Gonzalo
Rodriguez, die de top uitmaken
van hetKartel van Medellin. Zij
werden ervan beschuldigd eind
april 1984 de toenmalige minis-
ter van Justitie te hebben laten
vermoorden, Rodrigo Lara Bo-
nilla. Deze bewindsman werd
verantwoordelijk geacht voor
het uitleverings- verdrag van
Colombia met deVerenigde Sta-
ten ten aanzien van drugs- ver-
dachten. De bewindsman werd
gedood door huur- moordenaars.

Hethofheeftnu de arrestatie-
bevelen op grondvan moord te-
gen hen ingetrokkenwegens ge-
brek aan bewijs.

Volgens toeristenbureau van Cuba

Havana: toerisme uit
Bondsrepubliek vooruit
HAVANA—Cubarekent er

op dat het toerisme uit de
Westduitse bonds- republiek
ditjaarzaltoenemeninverge-
lijkingmetvoorgaande jaren.
Zo liet het Cubaanse toeris-
ten- bureauweten.

Verleden jaarkwamen er
25.000 Westduitse toeristen
naar Cuba toe. Sedert medio
maart wordt er een wekelijkse
vlucht uitgevoerd vanuit Keu-
len met deCubaanse luchtvaart-
maatschappij. In het off season

wordt deze vlucht niet uitge-
voerd maar later dit jaarwordt
hijweer hervat.

MEER VLUCHTEN
In september wordt hij opge-

voerd tot twee vluchten per
week.Grotereisbureaus alsNec-
kermann organiseren reizen
met Havana als bestemming.
Het is de,bedoeling dat men vol-
gend jaar nog meer aandacht
gaatbesteden aanhet Westduit-
se toerisme.

Vakantiepret bij premier

I TIP-TCP

ORANJESTAD - School-
kinderen van het vakantiekamp
van Mirto Laclé kregen ditmaal
een nieuweprogramma- onder-
deelbij: een bezoek aan de minis-
terraad. Alice van Romondt gaf
aan de kinderen uitleg over de
wijze waarop hun land bestuurd
wordt, terwijl dekleintjes per-
soonlijk kennis konden maken
met minister-president mrHen-
nyEman en de ministers Frank
Booi en Mito Croes.

De minister- president liet op
zijn kamer (zie foto) historische
foto's zien en had een openhartig
gesprek met dekinderen, die als
hetware in de lerenfauteuils hun
kamp opsloegen.

drip irrigation

ÖQ Booster
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NONSTOP
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ff am/terdom/lore >
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WILLEMSTAD- Asila Finies
sloeg gisteravond met een
prachtige tweehonk-slag dcAn-
tilliaanse softball- selectie naar
een 1-0 overwinning op dc Cu-
baanse ploeg. Dc Antilliaanse
damesblijven doordezeoverwin-
ning ongeslagen aan kop in het
CONCACAS- toernooi, dat deze
dagen op enorme belangstelling
van het Curacaose publiek kan
rekenen. Vooreen verder verslag
van dc wedstrijd zie dc sportpa-
gina...



MENSEN

Op een leeftijd waarop demees-
ten meer interesse hebben voor
wat er inhet GLAASJEzit, heeft
deze jongemanéén van 's we-
relds fijnste collectiesvanDuitse
biermatjes, (onderleggers).

$$*£ *
ANTON DREESMAN heeftzich
een plaats veroverd op de lijst
van derijksten ter wereld. De
Nederlandse warenhuis- direc-
teur wordt overigens gerekend
tot de kleine miljardairs, de
groep diein hetbezit isvan min-
der dan vier miljard gulden. De
Japanner Yoshiaki Tsutsumi is
de rijkste man ter wereld. Hij
staat nu voor detweede keer bo-
venaan de lijst, die het Ameri-
kaanse tijdschrift Forbes jaar-
lijks publiceert. Tsutsumi heeft
als 54-jarigedirecteurvan de Ja-

panse Spoorwegen inmiddels
een bankrekening van 38,5 mil-
jard gulden. Vorig jaarnoteerde
het Amerikaanse tijdschrift bij
hem nog een inkomen van 40
miljard. De miljardair die hem
naar dé kroon steekt is ook een
Japanner. Volgens Forbes zijn
lang niet alle mensen op de lijst
op een eerlijke manier aan hun
geld gekomen. Drie van hen
behoren tot een groep van Co-
lombiaanse drugshandelaren en
zijn leden van debekende misda-
digersfamilies Gaviria en
Ochoa. Koninklijke families ko-
men op de lijst nietvoor.

een 63-jarige huismeester Can-
dido Ortiz heeft woensdag depot
van de NEWYORKSELOTERIJ
van 22 miljoen dollar gewonnen.

Hij krijgt nu twintig jaar lang
elk jaar iets meer dan een mil-
joen dollar bruto of 838.095 dol-
lar netto. Ortizzij dolgelukkig te
zijn, maar toch ook nog iets om-
handen te willen hebben. Hij
staatelkeochtend om halfzes op
en wil daar niet mee ophouden.
"Werk is voor mij therapie," zei
hij. Dewinnende combinatiewas
vorige week al bekend gemaakt,
maar Ortiz besefte zaterdag pas
dathij hadgewonnen. Hij en zijn
broer hadden loterijbriefjes ge-
koqht enze vanachter doorgesto-
ken. Het cijfer datwas doorboord
hadden zij ingevuld. "Ik ga er-
gens eenpand neerzetten en geef

eralmijnfamilieleden een eigen
verdieping in,"aldus Ortiz, die
vijf kleinkinderen en een
achterkleinkindheeft.

De Nederlandse spoorwegen
noemen de JOYRIDING MET
TREINEN, dietoevallig aan het
licht kwam, een pijnlijke kwes-
tie , maar achtenherhaling niet
waarschijnlijk. De joyridingkon
onopgemerkt blijven doordat de
jongenstussen twee seinen door
bleven rijden. De verkeerslei-
dingspost kon dus niet zien dat
een trein heen en weer reed. Bij
aanhouding wegens andere za-
ken kwamen een dagboek en fo-
to's tevoorschijn, waaruit de joy-
riding bleek. Een toezichthou-
dend machinist en een sto-
ringsmonteur zijn 's nachts ver-
antwoordelijk voor de treinen.
Ze moeten minstens om de twee
uur controleren. De nachtelijke
ritjes moetentussen de controles
door zyn gehouden. De spoor-
wegliefhebberuit hetgezelschap
wistuiteigenwaarnemingenuit
gesprekken met machinisten
haarfijn hoe een trein te bedie-
nen, maar daarmeeben jeer nog
niet, aldus een NS-
woordvoerder. De jongen heeft
waarschijnlijk ergens een rij-
tuigsleutel gestolen, waarmee
hij de cabine kon binnenkomen.
Vervolgens moeten nog twee
sleutels voor rijrichting en
stuurstand wordenopgediept en
op de juiste manieraangebracht
en bediend.

De laatste PLAYBOYCLUB in
Amerika sluit eind juli en dan
komt er een einde aan het insti-
tuut van de dienstertjes met
weelderige boezem en konij-
nenstaartje op een andere weel-
derige plaats. De club van Lan-
sing zal het laatst gesloten wor-
den. Onder debezoekers van de-
ze club bevonden zich volksver-
tegenwoordigers, rijksambtena-
ren, lobbyisten en captains-of-
industry. De eerste club werd in
1960geopend inChicagoen in de
jarenzeventigT_ezat de onderne-
minger 22. De clubs plachten op
de zenuwen van de vrouwenbe-
weging te werken. De feministe
Gloria Steinem, oprichster van
het tijdschrift MS Magazine,
ging eens alsBunny werken om
er daarna een vernietigend arti-
kel over te schrijven, Playboy
ontmoedigde echter alle vrij-
moedig gedrag tegenover de
Bunnies. Ze waren er slechts om
de dienstverlening een persoon-
lijkernoot tegeven.Playboy zegt
tot sluiting over te gaan omdat
zich anderekansen voor vergro-
ting van de inkomsten aan-
dienden.

*****In Hilversum is dinsdagmiddag
een verkeersplein genoemdnaar
de eind vorig jaar overleden
OUD-PREMIERDEN UYL. Het
naambord Dr. J.M.Den Uylplein
werd onthuld door mevrouw
G.M.A. Den Uyl,zus van de oud-
premier. Het verkeersplein be-
staat al tientallen jaren, maar
had nooit een officiële naam. In
devolksmondheette het "Heter-
fgooiersplein". Den Uyl werd in
Hilversum geboren.

*****De echtgenoot van Jean Sue
Ludwig, Gerald Ludwig, heeft
een RECHTSZAAK aangespan-
nen tegen FIDEL CASTRO,
waarin hij een schadevergoe-
ding cist. Zijn vrouw werd aan-
gevallen, verkracht en daarna
vermoord toen ze vroeg in de
morgen aan het joggen was in
een park dicht bij haar huis. De
echtgenoot steltdatFidel Castro
en Cuba, Rodriguez, de moorde-
naar, de Verenigde Staten in
hebben gedwongen. Dit terwijl
ze wisten dat Rodriguez een
moordenaar en verkrachter was
die in Cuba veroordeeld was tot
levenslange gevangenisstraf.
Ludwigs advocaat wil de zaak
voor een 'jury' brengen.
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De LIJKWADE VAN TURIJN
komt uit de middeleeuwen. Dit
zegt de Britse historicus Ken-
nethRose, dievooruit looptopde
definitieve uitslag van een we-
tenschappelijk onderzoek dat
momenteel in de Verenigde sta-
ten wordt uitgevoerd. De lijkwa-
de, die in dekathedraal van Tu-
rijn wordt bewaard, wordt door
velen gezien als de doek dat om
het lichaam van Jezus Christus
gewikkeld was..De roomskatho-
liekekerk erkent het doekwelis-
waar niet als officieel relikwie,
maar meent wel dathet metres-

Eeet dientte worden behandeld.
Ie aartsbisschop van Turijn

heeftenige maanden terugnaja-
renlange discussie toegestemd
in een onderzoek naar de echt-
heid van het doek en liet een
stukje stofopsturennaar labora-
toria in Amerika.

De VAKANTIE-ACTIE van de
politiekorpsen in Zuidoost-
Brabant —een taart voor een
tip—heeft in denachtvan maan-
dag op dinsdag het eerste resul-
taat opgeleverd. Dankzij twee
tips kon de politie een 26-jarige
Einhovenaar aanhouden. De
man werd op heterdaad betrapt
bij een inbraak in een woning
waarvan de bewoners met va-
kantie waren. Hij had sieraden
en munten buitgemaakt. De
twee buurtbewoners, die los van
elkaar depolitie waarschuwden
omdat ze onraad roken, krijgen
van depolitie een speciale taart.
De politie besloot onlangs in de
maanden julien augustus voor
elke waardevolle tip een taart
beschikbaar testellen.De politie
hoopt op die manier het aantal
inbraken in woningen waarvan
debewoners op vakantie zijn te-
rug te dringen.

Wubbo Ockels deenige NEDER-
LANDSE RUIMTEVAARDER,
zal in september 1991 opnieuw
deruimte ingaan. Als alles vol-
gens planning verloopt zal hij
dandeeluitmakenvan deMissie
D 11, een Duits initiatief en een
vervolg op D I-vlucht waaraan
Ockels in 1985 als we-
tenschappelijk astronaut ook
meedeed. Bij deruimtevluchtdie
zeventot negen dagen zal duren,
zullen een zeventigtal ex-
perimenten uitgevoerd worden.
Een aardig onderdeel noemt Oc-
kels dezogenaamde 'andhrorec',
waarbij het menselijk lichaam
als machine volledig doorgeme-
ten zal worden in deruimte.

Brandies Ann Sculthorpe MISS
DEAF AMERICA, links, op de
foto samen met haar voor-
gangster,makenhet'ILove You'
teken voor fotografen vlak na de
verkiezing die afgelopen wee-
kend in Charlston, S.C werd ge-
houden. Het contest werd geor-
ganiseerd door de 'National As-
sociationofthe deaf.
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Torn Poes en de Pruikenmaker doorManen Toonder

2078—De bediende Joostwas doorzijn zingerij zo vervan het
rechte pad afgedwaald, dathij geen enkele gedachte meer aan
dehuishouding van Bommelstein besteedde.

Dromerig schreedhij door detuin, plukte hier een bloempje
en daareenblad en stondlang en aandachtigzingend voor een
bedauwd spinnerag.

Het was werkelijk schokkend omte zien hoe deeens zo trou-
weknecht geheel in deban van dezangpruikgeraakt was.

Het geroep van Torn Poes, dienog steeds in de schuur zat
opgesloten, beroerde hem dan ook nauwelijks, maar toen hij
naderbij kwam, begon hij het geschreeuw storend te vinden.
Daarom beëindigdehij zijn liedenkeekfronsend naarhetmor-
sige venster.

"Excuseer", sprak hij, een weinig uit de hoogte, "u zingt er
naast, jongeheer!"

"Ikzing niet!"riep TornPoes woedend. "Jemoet me helpen,
Joost!Laat me er uit! Doe de deuropen!" Maar Joostluisterde
niet. Hij opende reeds de mond om een nieuw gezang aan teheffen en daarom probeerde TornPoes iets anders."Kom eens kijken!" riep hij. "Er hangt hier een paarde-
hoofdstel aan demuur!"

Dezewoordenriepen iets indebeklagenswaardigebediendewakker. "Het paardehoofdstel!" mompelde hij. "Een beetjeoud misschien,maar demelodie doethetnogbest! Een goedesong, als ik zo vrij magzijn!"
Zo sprekende opende hij de deurvan het schuurtje en tradbinnen met deeerste strofenvan hetbekende liedop delippen.
MaarTornPoes liet hetniettotzingenkomen. Metgrotevaartschoot hij tussen de benen door en rende de tuin in, terwijlJoostachter hem met een doffeplons op de grond stortte.

TELECURAÇAO
DONDERDAG: 16.30 Uitzending
softballwedstrijd: Aruba vs Cuba; 18.00
Special: Sports Aid»; 18.40 Informe de-
portivo metHectorRosario; 18.56Tem-
pu pa Dios; 19.05Rikesa Universal met
Mavis Albertina: «Pentagram»; 20.00
Notisiero Tele-8; 21.00 Uitzending
softballwedstrijd: Antillen vs Domini-
caanse Republiek; 22.00Wega di Num-
ber Körsou; 22.10 vervolg softballwed-
strijd; 23.00 Sluiting.

VRIJDAG: 16.30 Uitzending
softballwedstrijd: Bahamas vs Domini-
caanse Republiek; 18.00 Man drechi di
Dios; 18.15 Ajedres na plaka chikf met
Omalio Merien; 18.30Mira i Skucha;
18.45 Informe deportivomet HectorRo-
sario; 18.56Tempu pa Dios; 19.05Hu-
bentut na marcha; 19.30 PR-
programma; 20.00 Notisiero Tele-8;
21.00 Uitzendiing softballwedstrijd: An-
tillen vs Puerto Rico; 22.00 Wega di
Number Körsou; 22.10 vervolg
softballwedstrijd; 23.00 Sluiting,
(wijzigingen voorbehouden)

Wega di Number
CURAÇAO

SantaRosa: iedere maandag-en zaterda-
gavondom 19.30uur te Aloëstraat 12.

*****
VRIJDAG
DIVERSEN
TENTOONSTELLING
CULTUREEL CENTRUM CURACAO (Ko-
ninginnelaan teEmmastad): openingstijden
maandag t/m vrijdag van 09.00-12.00/
14.00-17.00uur.
t/m 16 juli 1988 (is.m. de Venezolaanse
consul) gelegenheidtotbezichtiging van ex-
positie inlegwerkenvan de Venezolaanse
artiest JoséJoaquinDominguez Arbe.

AGENDA
CURAÇAO

NACHTDIENSTARTSEN:Patiënten van de
artsenvan Bandabao (3e distrikt)kunnen in
spoedgevallen telefoon 641658 bellen en
dan hetantwoordapparaatafluisteren.
De patiënten van de andere medische dis-
trikten kunnen voor spoedgevallen de
artsenpraktijkvan huneigen huisartsbellen;
hetantwoordapparaat zal dan mededelen
wie de dienstdoendearts is.

*****
THORAX CENTER (Jan Noorduynweg
naastUNA, tel.: 85544): openingstijdenvan
maandagt/m vrijdag van 08.00-17.00 uur;
op zon- enfeestdagen alsmede op werkda-
gen na 17.00 uur voor spoedgevallen tel.:
85917.

WIT GELE KRUIS PRINSES MARGRIET
(wijkverpleging): Kantoor Santa Maria 17,
tel.: 82947/81078; geopendvan maandag
t/m vrijdag van 07.00-17.00 uur; zaterdag
de geheledaggesloten; na 17.00uur kunt u
de zustervan de wacht bellen: zuster Leito,
tel.: 641217, pageboy 027-360.
KLEUTERBUREAU:I4.OO-16.00uuralleen
volgensafspraak.

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

*****
NEUTRALE WIJKVERPLEGING (voor-
heen WijkverplegingCuragao): Kantoor Rio
CanarioVGosieweg, tel.:44231.44232;ge-
opend van maandagt/m vrijdagvan 07.00-
-18.00 uur; de wacht heeft zuster Pietersz,
tel.: 671147.

*****GEZINSVERZORGING (Kwidopa Famia):
geopend van maandagt/m vrijdag van
07.00-12.30/13.30-17.00 uur, kantoor Sta.
Maria 17, tel.: 80222.

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

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

DIERENARTS: Veterinaire Dienst, Parera,
tel.: 614000.

DIERENASIEL: dagelijks geopend van
08.00-12.00/14.00-18.00 uur; op'zaterdag
van 08.00-13.00/14.00-18.00 uur, tel.:
54300.

BOTICA BANDABAO: dagelijks geopend
vanoB.oo-19.Ö0'uur.

BOTICA'S(nachtdienst)
Otrobanda
Goede Hoop, Jan Noorduynweg 15, tel
82857.
Panda
Juliana, Julianaplein6, tel.: 54500
DIVERSEN
ANTILLIAANSE GNOSTISCHE BEWE-
GING
Brievengat: iedere maandag- en
woensdagavondom 19.30 uur te Jirajara-
weg 8, Centrum Dcvi Kundalini.
iedere woensdag- en vrijdagavond om
19.30 uur te Openbare Basisschool
Brievengat.
Bandabao: iedere donderdagavond om
19.30uur gebouwCredit Union San Pedro.
Kanga: iedere woensdag- en zaterdaga-
vond om 19.30 uur te Centrum Abraxac,
achterKooyman.

BONER'S ARK By Addison & Frank Johnson

BEETLE BAILEY By Mort Walker

HENRY By Dick Hodgins

REDEYE By Gordon Bess
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REACTIE OP UITLATINGEN INDERSONNA BEZOEK BOYENWINDEN
’Kosten levensonderhoud hier ook gestegen’

Vakbonden willen voor Curacao
ook verhoging van minimumloon

WILLEMSTAD—Het overkoepelend orgaanvan vak-
bonden,Kamara Sindikal, wil dat deminimum- lonen op
Curacao ook aangepast(lees: verhoogd)worden,indien
dat op Sint Maarten gebeurt. Dit heeft voorzitter Errol
Covavanmnorgen tegen deAmigoe verklaard. De wens
van Cova is eenreactie op uitlatingen van minister van
Arbeid en Sociale Zaken drs Stanley Inderson na zijn
werkbezoek aan de Bovenwindse eilandenbetreffende
een eventuele verhoging van het minimumloon op Sint
Maarten.

De Amigoe berichtte maan-
dag, datopdat eilandinpolitieke
kringen gesproken wordt over
een verhoging met veertig pro-
cent, terwijl net departement
van Arbeid en Sociale Zaken tot
de conclusie is gekomen, dat een
verhoging van 25 tot 40 procent
wenselijk is.

"De minister heeft gezegd, dat
de kosten van levensonderhoud
op SintMaartenzijn gestegen en
datdaarom deverhogingvan het
minimumloon noodzakelijk is.
OpCuragaozijn dekostenvan le-
vensonderhoud ook gestegen en
bovendien heeft hier sinds 1984
geen aanpassing van het mini-
mumloon meer plaats gevon-
den", zo zei Cova vanmorgen.

ECONOMIE
Minister Inderson heeft er

evenwel op gewezen, dathij met
zijn beleid ookrekening wil hou-
den met de "economischereali-
teit": op Sint Maarten is duide-
lijk sprake van meer econo-
mische activiteiten dan op Cu-
ragao.

Cova: "De minister moet kon-
sekwent zijn in zijn gedachten-
gang. Hijmoet één filosofie heb-
benvoor het gehele land en geen
willekeur toepassen. Met andere
woorden: als de kosten van le-
vensonderhoud op Sint Maarten
omhooggaan enhijverhoogt dan
het minimumloon, dan moet hij
datbeleid ookop Curacaotoepas-
sen en op deoverige eilanden".

Minister Inderson verklaarde
dathijin zijn beleid wil vasthou-
denaan hetfeit, dat op de eilan-
den verschillende economieën
bestaan: "Dat betekent, dat je
dan op dieeilanden verschillen-
de minimumlonen moet toepas-
sen. Dat is jarenlang het geval
geweest. Op Sint Maarten be-
staat de sociale indicatie dat het
noodzakelijk is om de minimum-
lonen aan te passen en boven-
dien is het economisch haal-
baar".

CONCENSUS
Inderson: "Nietvergeten dient

te worden, dat op dat eiland een
concensus bestaatover deverho-
ging van de minimumlonen tus-
sen de werkgevers, de werkne-
mers en depolitici. Dat is uiterst
belangrijk.

Reactie van Cova: "Als de mi-
nistergaat regeren met de con-
census- gedachte, dan wordt er— zeker op Curasao — geen en-
kele beslissing genomen. De mi-
nister moet nietuitgaan van die
concensus- gedachte, hij moet
zelf de verantwoordelijkheid
dragen voor zijn beleid. Daar-
voor ishijminister geworden: om
beslissingen te nemen".

De voorzitter van Kamara
Sindikal zei, dat tijdens het
eersteoverlegmet deminister al
gesproken was over de wetge-
vingbetreffende de minimumlo-
nen: "De volgende keer komen
we er zeker op terug en dan zul-
len we ongetwijfeld ervoor plei-
tendatdeminimumlonen opCu-
rasao omhoog gaan".

Voorzitter Papa Leito van de
Horecafbond is het in grote lij-
nen eens met hetstandpunt van
Cova: "We leven nu eenmaal in
een Antilliaans verband en een

wet moet voor alle eilanden gel-
den. Indien er verschillen gaan
optreden op de eilanden dan ko-
men we in de problemen. Het-
geen de minister moet doen: de
wet toepassen en verder niets.
Alles staat in die wet, maar de
laatste jarenwordt dienietmeer
op de juistewijze toegepast. In-

diendeminister datterugdraait,
dan zijnwij al tevreden".

Minister Inderson zei dereac-
tie van devakbonden niet goedte
begrijpen: "Sinds 1984 hebben
SintEustatius en Sabaal andere
minimumlonen: lager dan die op
Curasao. Al die jarenhebben de
vakbonden niet op het verschil

gewezen. Ze hebben nietgezegd:
wewillen even hoge—oflage —minimumlonen als SintEustati-
us en Saba. Ze hebben ook niet
gevraagd om verhoging van de
minimumlonen op die eilanden,
omdat de Antillen, zoals devak-
bonden nu stellen, één land
vormen".

Premier op reis
wibLEMSTAD— Gisteren is

de minister- president MariaLi-
beria -Peters naar deBoven win-
den vertrokken. Doel van dereis
is deBestuurscolleges van deBo-
venwindse eilanden en later die
vanBonaire in te lichten over de
besprekingen, die in Nederland
zijngevoerdmet deNederlandse
ftgering in verband met de aan-
vrage voor begrotingshulp.

Met de hoofden van
landsdiensten zal tijdens haar
bezoek ook worden gesproken
over de maatregelen ten aanzien
van de landsdiensten, diehetka-
binet Liberia- Peters vanplan is

te nemen. Minister- president
Liberia- Peters wordt zaterdag
op Curasao terugverwacht.

De consultatie met het Be-
stuurscollegevanBonaire en het
gesprek met de hoofden van
landsdiensten aldaar, zal dan op
maandag 18 juliplaatsvinden.

Gezaghebber heeft nog
last van abcesvorming

WILLEMSTAD — In de
afgelopen 24 uur laat de
klinische conditie van ge-
zaghebber Ronald Casse-
res een lichte verbetering
zien, zo blijkt uit een me-
dedeling van het Jackson
Memorial Hospital in Mia-
miwaar Casseresvoorver-
derebehandeling naar toe
is overgebracht.
Zoals gisteren reeds vermeld
is, is de gezaghebber volledig
bij bewustzijn. Dekunstmati-
gebeademingwordtonveran-
derd gecontinueerd. In ver-
band met de al eerder gemel-
delichtemaagdarm-bloeding
is in de late namiddagvan af-
gelopen dinsdag een controle
gastroscopie verricht, waar-

bij een slijmvliesscheurtje in
de slokdarm werd gezien. Er
waren verder geen tekenen
van andere bloedingsplaat-
sen. Volgens de artsen be-
hoeft deze bloeding geen ver-
derebehandeling.

De buik van de gezagheb-
ber is door een team van chi-
rurgen opnieuw
geïnspecteerd. Hierbij is

vooralsnog geen duidelijke
opeenhoping van pus gevon-
den. Dit laatste is de meest
voorkomende complicatie bij
een geperforeerde appendix.
Casseres heeft nog steeds
temperatuur- verhoging, wat
een uiting is van het feit dat
de infectie nog steeds bestaat.

Binnen zes maanden
Manege op Van Engelen
moet worden ontruimd

WILLEMSTAD—De Cura-
Saose Vereniging tot be-
vordering van de Hippische
Sport, die een manege houdt
op de VanEngelenweg, moet
deze binnen zes maanden ge-heelontruimen.Dat opstraffe
van een dwangsom van 1000
guldenper dag indien dema-
nege, de paarden, stallen en
andere zaken die zich op hetterrein bevinden, over eenhalfjaarnogniet wegzijn. Ditwerd vanmorgen doorrechter mr N.W. Huijgen be-paald in een kort geding datdoor boze buurtbewoners te-gen de Vereniging en de ma-nege- houders was aange-spannenomdatzij deoverlastbeu waren.

Een aantal buurtbewoners
wiens woningen aan de manegegrenzen, waren met eenkort ge-ding begonnen nadat zij zonder
enig resultaat sinds de komstyan de manege,ruim eenjaarge-
leden,bij hetBestuurscollege ge-protesteerdhadden. De buurtbe-woners klagen over overlast,niet alleenvan het lawaai datge-
maakt wordt tijdens de lessenwaarbij opdrachten via een me-
gafoon gegeven worden en van
net schoppen van de paarden 'snachts tegen de stallen, maar
ook van lichtoverlast 's avonds,
overlast van insecten die op depaardenmest aikomen en stank.

TIJDELIJK
De zaak werd aangespannen

tegen de eigenaarvan demane-

ge, Kolanü ferret Gentil en te-
gen deCuragaose Verenigingtot
bevordering van de Hippische
Sport. Die zijn begin 1987 met
mondelinge toestemming van
gezaghebberRonald Casseres de
manege op Van Engelen begon-
nen. Debedoelingwas datdema-
nege op Van Engelen slechts
tijdelijk in gebruik zou zijn om-
dat er gewacht werd op een ter-
rein op NoordZapateer.

Toen de klachten van de
buurtbewoners geen gehoorvon-
denenbovendien in hetclubblad
werd aangekondigd dat het de
Vereniginggelukt is om een ex-
tra stuk terrein te bemachtigen
op de Van Engelenweg waar een
springtuin zou worden ingericht
en een parkeerterrein waardoor
de manege "de mooiste en de
grootste van Curasao" zou wor-
den, namen de buurtbewoners
juridischestappen dieinhetkort
geding resulteerden.

De manege- eigenaar en de
Verenigingzijnhetnieteensmet
de klachten. Volgens hen wordt
door de buurtbewoners overdre-
venen zijoverlegden danook een
lijst handtekeningen van
buurtbewoners die geen be-
zwaar hebben tegen de aanwe-
zigheid van de manege. Boven-
dien werd aangevoerd dat op het
gewraakte stuk terrein alvanaf
oudsher dieren — waaronder
paarden —worden gehouden.

ONRECHTMATIG
De rechter oordeelde echter

anders: volgens mr Huijgen
staat vast dat de manegezonderschriftelijke vergunning wordt
gehouden. "De omstandigheiddat op deze voormalige plantage
in het verleden wellicht koeien
zijn gehouden, doet geenszins af
aan de in artikel 25 omschreven
vergunningsplichtvoor het hou-
denvanpaarden. Hetzelfdegeldt
voor de— overigens betwiste —omstandigheid dat de familiePerret Gentil sinds 1977 daarook paarden zou hebben gehou-
den. ' De mondelinge medede-ling van de gezaghebber dat de
manege voorlopig gehouden
mocht worden, kan volgens de
rechter niet gelijkgeschakeld
worden met de vereiste schrifte-lijke vergunning.

Derechter nam tevens in zijn
overwegingen mee dat de mon-delinge toestemming van de ge-
zaghebber was gegeven in af-
wachting van het terrein op
Noord Zapateer. Inmiddels is dat
andere terrein voor de Vereni-
ging vrijgegeven zodat de
grondslag voor hettijdelijk hou-
denvan demanegeop de VanEn-

gelenweg is weggevallen. De ex-
ploitatie van deze manege is dus
onrechtmatig, aldus derechter.

Diploma’s sportcursus uitgereikt

WILLEMSTAD — Maandag
11 julivond de uitreikingplaats
van decertificaten aan de24kan-
didaten diegedurendezes weken
een AlgemeneBasis Sport- oplei-
ding hadden gevolgd, onder lei-
ding vanRamiro Hart.

De Antilliaanse zwembond
(NAZB) isvanplan ominsamen-
werking met Sedreko in de
maand septemder een cursus te
starten voor assistent- zwemin-
structeur. Voorzitter van de
zwembond Arthur Curiël hield

een korte toespraak over de be-
hoefte aan gediplomeerde bege-
leiders in deze tak van sport. Na
de toespraak reikte Millerson de
certificaten aan de cursisten (zie
foto) uit.

VOLLELAAG
De rechter, die zelf na de be-

handeling van het kort geding
vorige week polshoogte is gaan
nemen bij de manege en de wo-
ningen van de buurtbewoners,
meent dat het voldoende aan-
nemelijk is gemaakt dat de
buurtbewoners overlast hebben.
"De eisers wonen pal ten zuid-
westen van de dressuurbakwaar
met een megafoon vrijwel dage-
lijks en tot in de late avond les
wordt gegeven, hetgeen evident
geluidsoverlast meebrengt. Ge-
zien de op dit eiland overheer-
sende noord- oostelijke
windrichting (de stelling van
Perret Gentil dat de wind mees-
taluithetzuidenkomt neemthet
Gerecht niet serieus), moet wor-
den aangenomen, dat eisers de
volle laag van deze geluidsover-
last krijgen." Hetzelfde geldt
volgens de. rechter voor de stofo-
verlast: "als algemeen bekend
kan worden aangenomen dat
springendeen dravendepaarden
stof opwerpen, hetgeen door de
meestal krachtige wind zal wor-
den meegevoerd naar de perce-
len van eisers." Ook de overlast
van de lichtbakken, kan de
rechter zich voorstellen, waar-
door de manege dagelijks tot in
iedergevalhalftien 's avonds "in
het lichtbaadt".

LIEFHEBBERS
Aan de handtekeningen- lijst

die Perret Gentil overlegde tij-
densdebehandelingvan hetkort
geding,werd door derechter niet
zoveel waarde gehecht omdat
het hierbijgaat om mensen "die
aan de anderezijde wonen en7of
om paarden- liefhebbers en le-
denvan deVereniging die uiter-
aardeen heel andere waardering
hebben van de activiteiten van
deVereniging", aldusrechter mr
Huijgen.

De rechter oordeelde dan ook
dat de manege ontruimt moet
worden. Hij wil deeigenaar daar
wel meertijdvoorgeven dandoor
de eisers(2 weken-red) gevraagd
werd. Binnenzes maanden moet
de manege ontruimt zijn. Indien
datniet gebeurd, hangt de eige-
naar een dwangsom boven het
hoofd van 1000 gulden per dag.
Het vonnis is uitvoerbaar bij
voorraad verklaard, hetgeen in-
houdt dat indien er in hoger be-
roep wordt gegaan, toch uitvoe-
ring aan het vonnis gegeven
moet worden. De kosten van het
kort geding zijn voor rekening
van de manege- houders.

Binnenkort gesprek opAruba
Indersonwil Caribische

mobiliteit arbeidsmarkt
WILLEMSTAD — Bin-

nenkortzal deAntilliaanse
minister van Arbeid en So-
cialeZaken, drsStanley In-
derson, overleg gaan voe-
ren met zijn Arubaanse
collega Mito Croes om te
bekijken "op welke wijze
wij met elkaar kunnen sa-
menwerken enelkaarkun-
nenondersteunen opdear-
beidsmarkt". Inderson zei
vanmorgen tegenover de
Amigoe, dat hij tot een
"synchronisatie" wil
komen.

"Ik denk aan een verder-
gaande samenwerking, zodat
eventueel Antilliaanse ar-
beidskrachten intensiever
kunnen worden ingezet op de
Arubaanse arbeidsmarkt in-
dien daartoe de gelegenheid
bestaat", aldus Inderson.

De Antilliaanse be-
windsman denkt eveneens
over een "intensievere geog-
rafische mobiliteit op deCari-
bische arbeidsmarkt". Hij zei
te willen onderzoeken of het
mogelijk is om een deel van
"het overschot aan ar-
beidskrachten" in andere Ca-
ribische landen of op andere

Caribische eilanden ge-
plaatst tekrijgen.

ANGUILLA
Hierover heeft hij ook op

Anguilla van gedachten ge-
wisseld met de chief- minis-
ter: "Ook daarbestaan enkele
ideeën om tekomen tot mig-
ratie ofuitwisseling. Ik besef
ookwel datAnguilla eenklei-
ne economie heeft, maarwel-
licht is ertoch plaats voor An-
tillianen, die in hun vak hier
niet terecht kunnen en aan
wie Anguilla behoefte heeft".
Inderson bezocht Anguilla
toen hij voor een werkbezoek
op de Bovenwindse eilanden
verbleef.

"Deze gedachten wil ik ook
uiten op Sint Maarten wan-
neer ikbinnenkort weerdaar-
heen moetvoor besprekingen
over de SVB- schulden van
Sint Maarten aan de Antil-
len. Zoals u weet, heeft de
regering nog 24 miljoen te
goed. Nou, als ik er toch ben,
wil ik erover praten of het
mogelijkis meer Antillianen,
ofCurasaoënaars in tezetten
in het arbeidsproces opdat ei-
land". Tot zover deminister.

De direktie van een Service verle-
nend bedrijf in de automobiel
branche wil opkorte termijn in con-
tact treden metkandidaten voor de
functie van:

ADMINISTRATEUR
Hij geeft leiding aan de afdeling boekhouding en draagt zorg voor de juiste
uitvoering van de administratieve procedures, welke met behulp van een
computer worden uitgevoerd. De periodiekerapporten en resultaten over-
zichten dienentijdig gereedtezijn. Hijrapporteert aande direkteur.Kandida-
ten voor dezefunktie zijn administrateurs met zakelijk inzicht en metkennis
van computers. Gedacht wordt aan een MBA tot SPD-niveau.

Gelievesollicitaties metpersoonlijke gegevens,opleiding enervaring testu-
ren onder no.: 1683aan hetbureau van ditblad, Curagao.Strikte geheimhou-
ding verzekerd.

v
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fL RESTAURANT LANDHUÏstL
ZEELANDIA

HISTORISCHE AMBIAMCE
CURACAOSE GASTVRIJHEID

CULINAIRE TOPKWALITEIT

€€N HOOGT6PUNT IN UW Vf)KfiNTl€:
GASTRONOMISCH 5 GANGEN MENU

GESERVEERD IN ONZE TERRASTUIN
Na/. 49.50 inclusief aperitief enkoffie.

Voorreserveringen: Restaurant Landhuis Zeelandia
Polarisweg 28JL. Curagao, N.A. __

n Tel.: 614688/614807. £j

Een droom wordt l
werkelijkheid...

Cas Abao!
f~ TE KOOP 1

RIANTE BOUWPERCELEN,
VANAF 1000 m 2. H

Allemaal met zeezicht,
geasfalteerdewegen en ondergrondse
aansluitingen voor water, elektriciteit,

telefoon en cable TV. Jjf

NV |.... v, .. ... ,- j£M

Developers ofCasAbao
V VOOR NADERE INLICHTINGEN BEL: TEL 75914 jf

KAMER VAN KOOPHANDEL EN
NIJVERHEID

Het Nederlands Centrum voor Handelsbevorde-
ring organiseert van 1 tot 14 oktober 1988 een

handelsmissie naar Costa Rica,
Guatemala en Mexico

Naast Nederlandse bedrijven zijn ook Antilliaan-
se bedrijven uitgenodigd om aan genoemde mis-
sie deel te nemen.

Belangstellenden worden verzocht vóór donder-
dag 21 julikontakt op tenemen met mevr. A. Paul
(bij afwezigheid: P. Comenencia), Nederlands
Handels Commissariaat voorCuracao en Bonai-
re, Tel.: 611455.



AMIGOE DONDERDAG 14 JULI 1988

J NU GEOPEND
" Aruba's top supermarket "in het voormalige gebouwvan CORUBA aan de Guitarastraat 4 "I op Dakota - telefoon 35025. "
j SUPERMARKET K-TRA

Geopend: van 08.00 -18.00 uur «Liift6S_ "Vrijdag: 08.00 - 21.00 uur shopping night j^¥sP> ;l Zaterdag: 08.00 non stoptot 19.30 uur vM f%J Zondag: van 09.00-13.30 uur. l
Grotekeuze, vele specials zoals: BUVt^L "

: Chickenlegs 5 pond 4-65 :
Domino suiker 5 pond 2.36

: Nido poedermelk 900 gr 6.24 :
" Nescafé 85 gram 3.04 "j Roastbeef Libby's 12 oz 3.06 "

Manzana Verde 1150 gr 2.75 "
" \^\Jrl f—m en nog vele andere speciale "
" *rï openings aanbiedingen. J

" '^^^rm^^^L n°digen Uu^tot een bezoek. 2

>^Aruba's oudste bankinstelling

Jot%, ARUBA BANK N.V.
uuenst

Aruba's nieuwste Supermarket

SupermarketK-tra
Veel succes toe.

i '

HSJ^^etereweek: Grote keuze ]
m&Stém.» in verse groenten en fruit

f |lp!llp waaronder: witlof - bloemkool - ra-
| ,^^^^^^^^^^^^S barber - sla en nog veel meer.

mwiTilH 1ill!_^BB lYlliliHTl Geldig t/m 16 juli
Stoofvlees Arroz Semchi

500 gr. 3.45 10 lbs. 7.55 f
Sirloin Steak Bonton Chee§e Ba||s E558383500 gr. 5.75 12oz 2 70 iKWI
Carné(Lamb) MOfcAfU Mm il Hl im i !>■■
500 gr. 2.95 Quick Chocolate/Fresa Farm Powdered Milk

Bolonia 400 gr. 1 .95 2500 gr. 16.45100 gr. 0.65 FAB Manzana Verde
~_«- ïoC 1150gr.2.15 Fr. Flag Chocolade Melk100 gr 0.85 250 ml. 1.09Mosterd Cervelaat Purr Cat Food
100 gr. 1 .50 6 oz. 0.59 Wajang Ketjap Manis

' mm^ ' 500m1. 3.35
Henny Pen Dog Food

Am l=l=iW;M;lJ !!________ 15oz. 0.54 Casera Red Kidney Beans. 1 16 oz. 1.09
ft-J Veg. All Cut Green Beans V 1

w4è<l,: 16oz. 1.90 1 r Wat eenkeuze jn'^R^^MK
jmtUi Birds Eye Cauliflower I Profiteer J verse

#fO^ io oz. 1.95 I van nog veel meer
WlalGreen Giant Broccoli/ / Snec ja| e aanbiedingen ''f^^^^S-^^1 4 j|kf -^.Cauliflower / . i|pPn IFWr^sMW^^^^i

/'■A'Jjl JM^ 3.7$ Jr Pueblo U bieden kan. iüEBt°i,;/ puEßtoJi3

ORANJESTAD —In ver-
band met noodzakelijke
werkzaamheden aan de Se-
tar-kabels zal de telefoon-
verbinding tussen San Nico-
las en Oranjestad vanavond
om negen uur worden onder-

broken,
Ditongemak duurtvanafvan-

avondnegen uur totmorgenmid-
dagtwaalf uur. Gedurende deze
periode kan men niet bellen van
San Nicolas naar Oranjestad en
vice versa.

I 'Specials geldig van vrijdag 15 juli t/m zondag 17[Juli I

m_>i-^___^— ■^/i I^l ii,TKWi^BF^aHnawi^a^^Rv ___rr^_r^^H

I ■.«^■"gaSul- fiiïilTi'iiiriii'ii"--' II Kmin^M_BSm^^^HlßE__i____________ rff^___r^f^___ _________ _____ tV__e______L |mmaJ^^^^^ X^^^^^kl __P9BV_PBefl

2SQggpM EA4S I Mv_____È_N_J_y_j_____l___________■__! ___TJTT -M^4l ___T^____i ___T^__l | _-^B < I _■ lil ____________■__■

■!"_fV_^_B______________l __L_r¥ __________ KÉBBM^^^^^fl^^ __J_i_f^_^_^r'___^Jji __P^_P*fi____
■ _____ö_i__NP'fr_»s ■ e2_c

~ """*?«**-* ivi____H
_« f nte^ __^^^n ______^v Bi ___rv7ï^___i ■

Kaa^l(ff_fifl Hll rrWfrWl'fffffl Rul"ïfl ItiMl EfiM IMÉÉÉiiMÉiiMM ■nfti■ HHPfol ___^___P\_^___ ___! '-/"-! I k*i __. *f»l Flm *^^7Tm *nPB _>>H.l>m

I Ie jaarCampagne: 100 prijzen!! I
I Met Service en Sfeer vindt U ook de voordelige prijzen Bij aankOOp Van Fl. 1 0," I

bij FAVORITO weerii kunt u een v/d honderd prijzen winnen
Steeds meerklanten kiezen voor FAVORITO want, Er zij n 3 trekkl ngen
—. _-_ Fi-_-__ WJ_-^^

1e 3 september-15 prijzen1 FAVORITO doet 't beter I! Il \°7 £*"£r ** prijzen Im^ de i / september - 60 prijzen M

'k« .■.■WIII»_IM.MI»IMM>».IWM»H.MM«»»tW*»ttWWIHII>tM_I*iHHmM».*«.»»H*»Mm»»»MH j

JMM ARUBA

pCONCORDE||||§F HOTEL-CASINO
y VIP BOUTIQUE diCorsow

TAPRESENTA
dianan 15 =16 di Juli pa8.30 PM 17 di Julipa4.30 PM(y despuese premio lowordo
rifa)ungrandioso

FASHIONSHOW NA E POOL AREA
Como artista invita, e incomparabel

CEDRIDE
eu su estilo unico. (Mi no kier bo mas).
Lotin HAPPY HOUR eu drinks na MITAR PRIJS!!!! y di cushina, NO PAPIAMESÜ!
Diadomingonos lo start sali pa 4.30PM eu LIVE MUSIC. "Como atraccion lo rifa vn WEEKEND STAY GRATIS, pa e personanan eu cumpra
package, cortesia di bo hotel favoritoARUBA CONCORDE HOTEL& CASINO.
Ademas di premionan di consuelo.
ENTRADA PA PERSONAAFLS. 15.00pa vn show
PRIJS PAPACKAGE AFLS. 25.00pa 3dia.
KAARCHINAN TA OBTENIBELFOR Dl DIAHUEBS NA FRONTOFFICE CASHIER
Dl ARUBA CONCORDE HOTEL & CASINO.
Deze advertentie werd gesponsord door:
EL PORTON en Sigaria MARLBORO

napa di siman
alleen geldig vrijdag en zaterdag

Doe aan £>
Sport J//m^

KORTING f C^V^
Baseballslaghout en handschoen

WiltU * *° l \duiksport j^^aV \\ jpaj
beoefenen? \V--)^:::y^P^n

KORTING n\\fS, 'fü
Snorkel 1'- Flepper - Dulkbrll -v-v^

Havenstraat 32 Tel: 21446/21148 lu| «
Fergusonstraat 41 Tel: 23555/33430 \J
Tomatêrwtraat i/n Tel: 23555 E_'«-__'"»i__4,_"*_
v. Zeppenfeldstraat 8 Tel: 46016/45635 |*CIC/ I I I XU

__________________________________________i"m«""^^""^"""^""""-_______-_^"""
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AGENDA

ARUBA

Kantooruren amigoe: 08.00-12.00/14.00-17.30uur;zaterdag gesloten.

Telefoon: 24333.

Voor spoedgevallen na kantoortijd: 21639,
22950 en 22316.Pageboy: 127-743.

Bankrek. nr. 10.815.445 Banco di Caribe.

POLITIE: 100.

ALARMCENTRALE: 115.

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

BIOSCOPEN
BOULEVARD THEATER':20.15 uur Theyear of living dangerously
(18jr).
[1: 20.45 uur She's havingababy (18 jr.).
DRIVE-IN: 20.30wxPlanes, TramsandAu-
tomobiles (18jr.).

BOTICA'S (nachtdienst)
£abaobrug: Oduber, tel.: 21780.p»ribabrug: San Lucas, tel.: 45119

DOKTORENoranjestad, Madiki, TankiFlip, Noord, TankiRender., Paradera en Sta. Cruz: dokteri '-H.K. Lm, Noord 68, tel.: 22694/21522.
T°s Chiquito, Savaneta en San Nicolas:**terE. Bodene,via CentraMedicoSanNi-

tel.: 48833.
dokterCroes, tel.: 27591/24300

TOspitaal).

(Shakespeare-
13, tel.: 27263/24300): spreekuren

t/m vrijdag van 08.30-11.30/1430-17.30 uur; zaterdag van 08.30-12.00
'*"■ De wacht heeft dokterA.E. Hart.

£ENTRO MEDICO CARABOBO (L.G.
«nith Boulevard 34, tel.: 21777): draN. Al-yarez-Quezada, via Centra Medico Cara-bobo.
)(yiT GELE KRUIS: Oranjestad: tel.: 23168;
f<oord: tel.: 23425;SantaCruzenParadera:'ei; 28288/25543; Savaneta enBrazil: tel.:
47020/48301; San Nicolas:tel.: 45906; Da-
"ra-' tef.: 29008(wijkgebouw), 24444 (kan-
Voor brandgevallen, ongelukken of
'en of ander ongeluk gelieve
Alarmcentrale op te bellen,tel.: 115)

TELEARUBA
DONDERDAG: 18.00 Ghostbusters;
18.30CNN international news; 19.30
Olimpiaplein; 19.55 Sportlotto; 20.00
Telenoticias; 20.30 Miniserie: «Murder
ordained»; 21.15 Tales of the unex-
pected; 22.00 Larry King show; 22.50
Showbiz today (CNN); 23.00 Moneyline
(CNN); 23.30 Sports tonight (CNN);
24.00 Sluiting.

VRIJDAG: 18.00 Archie & Sabrina;
J8.30 CNN international news; 19.30Memoria; 20.00Telenoticias; 20.30 Mo-vie of the week: «May we borrow y'rhusband»; 22.15LarryKing show; 22.40Showbiz today; 23.00Moneyline(CNN);
23.30 Sports tonight (CNN); 24.00 Slui-ting.

Diversen
rJ-IGHT INFORMATION CENTER: dage-
fc geopendvan07.00-20.00 uur;na 20.00
Uür informaties viaverkeerstoren.

£SSO SERVICE CENTER (Oranjestad):
*».00uurper daggeopend(alleen geslo-
e"van zondag 20.00uur tot maandagmor-

9en07.00 uur).

?OKTER HORACIO ODUBER HOSPI-
i*AL(tel.: 24300): bezoekuren 15.00-15.45

'830-19.30uur.
WILHELMINA FONDS (tel.:

*4652/22817): informatiecentrum
geopend van 08.30-12.00 uur -

8 (boven).

fSpCIACION Dl PRENSA ARUBANO
ff pAR):20.30uurbestuursvergadering- Bi-
""oteca Nacional.

2*SEBALL
*" Zuidamerikaanse jeugdkampi-
Nschap)
i» 00 uurAruba vs Brazilië;
Ê u-00 uur Antillen vs Venezuela - MansurBailpark. .....
fifttJDAG«VERSEN

HISTORIKO ARUBANO: ope-, lestijden maandag t/m vrijdagvan09.00-
-«00/16.00-19.00 uur;zaterdagvan 09.00--l?00 uur.

ftjREAU LEVENS-, GEZINS- EN HUWE-JJJKS- MOEILIJKHEDEN (Layex Building,Jf'ihelminastraat 19): iedere werkdag van
'-30-12.00/13.00-16.30 uur(ook mogelijk"sPraak temakenvia tel.: 23145of 25111).

JÊNTRO KIBRAHACHA (dagverblijf
y*or bejaarden): openingsuren dag--o!rblijf:!rblijf: 08.00-12.00 uur; kantooruren:
Z 30-12.30/14.00-17.00 uur -Piedra Plalg (tel.: 28159).

GEEN GROND
De beslissing van de minister

om de ISAin zijnhuidige vorm te
subsidiëren, ontbeert dan elke
onderwijskundige grond, vol-
gens drsZaandam.

In dit verband wordt er aan
herinnerd, dat het in augustus
1987 de SOO is geweest die op
eenpersconferentiepleitte omop
Aruba te starten meteen project
'International Baccalaureaat"
(IB), gezien de toekomstige in-
ternationale ontwikkeling van

het eiland. Een internationaal
baccalaureaat is wel een inter-
nationale vorm van onderwijs
die in de hele wereld toegang
geeft tot universitair onderwijs.

Door haar internationale con-
tacten met hethoofd van het In-
ternational Baccalaureaat inZwitserlanden Latijns-Amerika
had deSOOeendergelijke school
op Aruba willen instellen. Op
uitnodiging van het Colegio In-ternational de Caracas in janua-
ri 1988heeft de SOOeen congres
bijgewoond van alle internatio-nale baccalaureats van Zuid-
Amerika.

Om Zuidamerikaanse jeugdbaseball- titel

Antillen teaen Venezuela
ORANJESTAD — Het der-

de Zuidamerikaanse
jeugdbaseball- kampi-
oenschap komt vandaag ten
einde met de laatste twee
wedstrijden. Omdrieuur spe-
len Aruba en Brazilië om de
derde en vierde plaats, ge-
volgd omachtuurmetdefina-
le om de titel tussen Neder-
landse Antillenen Venezuela.

In de semi-finales woensdag

sloeg het Nederlands Antilli-
aans team Brazilië met 13-3
knockout, waarbij Ronny Inesia
de winnende pitcher werd.
Hensley Josefinaschitterde aan
slag metvijf hits in vijf beurten
voor deNederlandse Antillen.

Indeavondwedstrijd behaalde
Venezuela een 7-4 zege op Aru-
ba. In dezewedstrijd had Aruba
slechtséénkeer de leiding: in de
tweede inning toen een 0-1
achterstand omgedraaid werd in
een 2-1voorsprong.

Ook ditmaal was het Venezo-
laans pitcherswerk dominerend
op de Arubaanse batters. Win-
nende pitcher Juan Quero liet
hetArubaanseoffensiefniet ver-
derkomen dan drie honkslagen.
Ook wat verdedigingswerk be-
treft lietAruba zich metvier er-

rors nietvanzijnbestekant zien.
De nederlaag van Aruba kwam
op naam vanErwin Chundro.

ORANJESTAD — De Pos-
terijen hebben hun dienstver-lening aan het publiek uitge-
breid. Vanaf heden kan men
bij de postkantoren in Oran-jestaden SanNicolas ook te-
recht voorhetkopen van offi-
ciële zegels en zegelpapier.Het gaat hier om de bekendezegels voor kwitanties, verlen-ging van rijbewijs, vliegpassa-
ges, vergunning en het papier
van zestig florin, datnodig is bij
het afleggen vanrij-examen. De-
ze zegels, zegelpapierenen ande-
re documentenzijn verkrijgbaar
bij dezelfde loketten waar
postzegelsverkocht worden.

Bridge-uitslagen
ORANJESTAD-In de

bridgeclubAruba Ariba wer-
dendinsdagavond devolgen-
de uitslagen geboekt: A-
Eoule: 1. heren Oude Aven-

uis/Schepping58.5procent,
2. heer Marapin/ mv Bermu-
dez 57.6, 3. heren Timmer/
Hennelijn 54.0, 4. heer
Gotfried en partner 53.6, 5.
heer Somers en partner 52.2,
6. dames Van Duin/ Van der
Griendt 51.8; B-poule: 1. da-
mes Henriquez/Flanegin
64.9,2. echtpaar Cappon 56.5,
3. echtpaar Van der Wal 53.6,
7. heer Russo/mw Sim51.8.

IOC sponsor
Aruba in
Seoul

ORANJESTAD— JuanAn-
tonio Samaranch, de voorzit-
ter van het Internationaal
Olympisch Comité(IOC), her-
haalde woensdag het al be-
kende bericht dat Aruba's
deelname aan deOlympische
Spelen te Seoul door het lOC
wordt gesponsord.

Dit sponsorship houdt in het
betalen vanreis- enverblijfskos-
ten voor acht personen — waar-
van zes atletenen twee leiders—
plus een bedragvan achtduizend
dollar voor het openings- cere-
monieel. Het lOC — zo vertelde
Samaranch — heeft een pot sa-
mengesteld waaruit landen die
niet op eigen kracht het geld
kunnen opbrengen door het lOC
worden geholpen. Landen die
met aan de OS deelnemen, heb-ben ook geen recht op financiëlesteun.

Deinkomsten van het lOC ko-men van het uitzenden van deOS-evenementen, waarbij delanden die aan deze evenemen-ten deelnemen, mede bijdragen
aan deze inkomsten. Een land,dat niet deelneemt, draagt nietby aan het genereren van dezeinkomsten.

Minister Mito Croes
Volgend jaarcomputers in
middelbaar onderwijs
ORANJESTAD — "Een

groep werkt momenteel aande moderniseringvan het on-
derwijs omdat men volgend
jaar de computer wil invoe-
ren op alle middelbare scho-len". Zo verklaarde minister
van Onderwijs, mr MitoCroes, dinsdag.

Debewindsmanzeiverder, dat
in de modernisering van het on-
derwijs Aruba niet achter mag
blijven bij andere landen. Voorderegering is het onderwijs eeninvestering voor de toekomst en
dit moet zich ook weerspiegelen
in de moderniseringvan heton-
derwijs.

In dit verband haalde de mi-
nister ookhet Pedagogisch Insti-
tuut nieuwe stijl, waarmee vol-

gendjaarwordtbegonnen en datals één van zijn belangrijke ta-ken derenovatie van het onder-wijs heeft.
Hetrapport, dat te zijner tijd

zal verschijnen, zal moeten aan-wijzen wat voor soort onderwijs
en leraren nodig zullen zijn en
hoe de hele opzet moet zijn. Hetuiteindelijke doel is, datalle stu-
denten die demiddelbare school
verlaten met de computer kun-
nen werken.

MEER KANS MET INTERNATIONAAL BACCALAUREAAT
Stichting Onderwijs Organisatie, onderwijs management:

Geen gronden voor subsidie
aan International school
ORANJESTAD — De Stichting Onderwijs Organisa-

tie/Onderwijs Management (SOO) van drsFrank Zaan-
damlaat ineen verklaring horen, dat de SOO metverba-
zingkennis nam van de beslissing van minister mr Mito
Croes om de International School of Aruba (ISA) een
subsidietoe tekennen. DeSOO noemtditonderwijskun-
dig gezien een staaltje van onkunde onder meer door
zich te verschuilen achter een advies van het departe-
ment van Onderwijs.

De verklaring van de be-
windsman in depers ten aanzien
van het financieel centrum
noemt Frank Zaandam een ver-
keerde voorstelling van zaken
door de minister. Volgens Zaan-
dam is deInternational School in
feite geen internationale school,
maar een Amerikaanse 'High
School', die in de huidige vorm
alleen maar toegang geeft tot
vervolgonderwijs in Amerika.
Hetisin deonderwijs- wereldbe-
kend (hoe is hetmogelijk, dathet
departement dit niet weet), dat
een diploma van een Ameri-
kaanse High School(ISA) in Eu-
ropa, vele landen in Latijns-

Amerika en Azië geen toegang
geeft tot de universiteit in die
landen.

PERSOONLIJK
Hetbestuur heeft daarvan de

regionale directeur, dr PeterStoyle, alle medewerking toege-
zegd gekregen om op Aruba eenIB te starten. Volgens drs Zaan-
dam zou minister Mito Croes
nummer medewerking aan deze
plannen hebben verleend uit
persoonlijkemotieven.

Daarom komt het bij drs
Frank Zaandam ookzeer vreemd
over dat dezelfde minister wel
overgaat tot subsidiëring van de
ISA, die geen enkele internatio-
nale aansluiting in zijn huidige
vorm biedt. Aldus de verklaring
van de SOO.

Inbraak in
APA

ORANJESTAD- Onbeken-
den drongen in de nacht het ge-
bouw van Arubaanse Pedago-
gische Academie binnen. Een
munttelefoon- toestel werd ver-
nield doch ditbleek na al de
moeite leeg te zijn. In beide
kantoren werd ook rondgesnuf-
feld zonder dat iets werd wegge-
nomen . De sleutels vandekanto-
ren werden buiten op de grond
achtergelaten.

Cheques
vervalst

NOORD — De man C, die
alsnight auditorbij een hotel
te Turibana werkt, werd door
derecherche aangehouden in
verband met het vervalsen
van cheques.

De managervan hethotel deed
aangifte tegen zijn werknemer
die twee cheques vervalste tot
een bedrag van bijna vier mille.
De zaak is in onderzoekenkwam
aan het rollen toen de man dechequesbij eenplaatselijkebank
wilde innen.

Bij een stoelen- enfeestartike-
len verhuurzaak in Oranjestad
werd deman L.A. (39) aangehou-
den voor onderzoek omdat door
zijnwerknemer eenklacht werdingediend wegens verduiste-
ring.

Voor schoonhouden vanAruba
Serlimar met actie-groep
motivatie gemeenschap
ORANJESTAD—lnhetka-

der van de motivatie-
campagne tegen de milieu-
vervuiling, waaraan minister
Frank Booivorige week in de
Amigoealruime aandachtbe-
steedde, vertelde de schoon-
maak- commissie van Serli-
mar woensdagmorgen over
hetbenoe:«ien van een actieg-
roep die de verschillende or-
ganen in degemeenschap zal
verzoeken hun bijdrage te
leveren aan het streven om
Aruba schoon te houden.

Deze organen zijn onder ande-
re sport- organisaties, publieke
organisaties die activiteiten or-
ganiseren, radiostations die
sport- en sociaal/culturele eve-
nementen uitzenden, radio- en
televisie- omroepers en disejoc-
keys. Bovendien zullen voor het
verstrijken van het jaar
workshops worden georgani-
seerd voor vertegenwoordigers
van de publiciteits- media, lera-
renkorps en de sportwereld. De-
ze moeten danop hun beurt de
rest van de gemeenschap gaan
motiveren.

Serlimar (voorheen Reini-
gingsdienst) bracht woensdag-
morgen ook naar voren, dat het
aantal van dertig vuilnistrucks—waarvan 24 voor het ophalen
van huisvuil—niet voldoende is
en datvijftigprocentvan dit aan-
tal defect is vanwege het inten-
siefgebruik. De bestelling voor
een aantal nieuwe trucks is in-
middels al dedeur uit.

Vakbonden
boos op

parlement
LA PAZ —De Boliviaan-

se vakbeweging heeft zich
ergboos gemaakt over het
optreden van het parle-
ment datbesloot zijn eigen
salariëring op te trekken
met 93procent.

Dit besluit schoot bij de
vakbeweging in het verkeer-
dekeelgat omdat men op zijn
verzoeken en eisen voor een
flinke loons- verhoging steeds
nul op het rekest krijgt. Op
zijn hoogstekomt er een sala-
ris- verhoging van een be-
perkt percentage uit de bus.

Het minimum- loonwerd eer-
derditjaarmetzeventien'pro-
cent verhoogd en in de indus-
triële sector bereikte men een
verhoging met twintig pro-
cent. Steeds werd gezegd dat
iedereen gelijkelijk onder de
crisiszou dienentelijden. Het
begrip gelijkelijkblijkt in Bo-
liviaergbetrekkelijk tezijn.

IOC
cocktail

ORANJESTAD — Ter gele-
genheid van het bezoek van
devoorzitter van hetInterna-
tionaal Olympisch Comité
(IOC), Juan Antonio Sama-
ranch en zijn gezelschap,
wordtvanavondeen cocktail-
party aangeboden.

Naar deminister van Sportza-
ken, Watty Vos, verklaarde zul-
len ook de Arubaanse voetbal-
lers diein 1952in deNederlands-
Antilliaanse delegatie aan de
Olympische Spelen in Helsinki
deelnamen, voor deze cocktail-
party worden uitgenodigd. Deze
voetballers zijn: Jannmy Brok-
ke, MundoKemp, Goochi Brion,
LeoRodriguez en JuanBriezen.
Twee andere Helsinki-gangers
waren wijlenCai Helderen doel-
manNunchi Hernandezdieal ja-
ren in Venezuela woont.

Volgens minister Vos vormen
deze voetballers de eerste groep
Arubaanse sportlieden die opde
Olympische Spelen is geweest.
De bewindsman noemde het be-
zoek van Juan Antonio Sama-
ranch ietsgroots voor Aruba als
een van de laatste landen die lid
zijn geworden van het lOC.

Vooralonder laatst aangeworven werknemers

WAB: ziekteverzuim
sinds kort verdubbeld

ORANJESTAD — Het toe-
nemende ziekteverzuim in de
bouwbedrijven baart de lei-
ding van die bedrijven
zorgen.

Nagegaan wordt wat deoorza-
ken zijnenwathiertegengedaan
kan worden. In een gesprek met
de Amigoe verklaarde de voor-
zitter van de Werkgevers- vere-
niging Arubaanse Bouwnijver-
heid (WAB), H.J. Bijen, dat de
stijging van dit ziekteverzuim
onder meerblijkt uithet feit, dat
over het gehele jaar 1987 ditslechts 4.24 procent bedroeg en
de eerste maanden van dit jaar
reeds 8.08 procent bedraagt.

NA ZES WEKEN
Dat is voor deWAB reden om

een onderzoek in te stellen en
vooral wat hier tegen gedaan
kan worden. Het betreft vooral

Sersoneel dat de laatste maan-
en in dienstwerd genomen, dat

zich na zes weken ziek meldt en
arbeidsongeschiktwordt.

Aan de anderekant zijn geval-
len bekend van werknemers die
zich bij een bedrijf ziek melden
en dan bij de ongeorganiseerde
bouwbedrijven gaan werken.

In dekring van deWAB gaan
ook stemmen op om een eigen
controlerende bedrijfsarts in
dienst te nemen om d_tt ziekzijn ,
beter in de gaten tekunnen hou-
den. De WAB-voorzitter, Bijen,
stelde dat een en ander nog in
studie is.

Kenneth Croes
ORANJESTAD — De 'Co-

mision Anti-Droga Aruba'
deelt in een communiqué
mee, dat de anti-drugs atleet
Kenneth Croes en zijn coachMaikito Croes vanavond om
negen uur met de ALM op
Aruba aankomen.

De commissie wil dat de hele
bevolkingKenneth Croes, die in
Italiëdeelnamaan dezwemtocht
van Capri naar Napels maar di-
rect na de start al afviel, vana-
vond opde luchthaven gaatafha-
len. Het communiqué vermeldt,
datKenneth Croes al zijn in-
spanningen in deze zwemtocht
wierp, maar dat hij tijdens het
"oproer" bij de start een trap op-
liep aan zijn linkerarm. Hier-
door en door het feit, dathij zijn
andere arm teveel moest gebrui-
ken, moest hij na enkele uren
zwemmen destrijd opgeven. Vol-
gens ditcomuniqué was ditopge-
veneen besluit van coach Maiki-
toCroesomdatKenneth zelfniet
wilde opgeven.

Paardenfeest op
Colombia’s feestdag

ORANJESTAD — De Aru-
baanse paardensport- vere-
niging OCA organiseertopde
Colombiaanse onafhanke-
lijkheids- dag, 20 juli, een
grootse paardenshow, een
dansfeest en andere activi-
teiten.

Dit gebeurtvan zesuur 's mid-
dags tot elf uur 's avonds in
Rancho El Paso te Washington,
waarbij VicenteKelly en LosPi-
mentosos voor muziek zullen
zorgen. De OCA heeft deze acti-
viteiten in Colombiaanse stijl
geprogrammeerd omdat de
meerderheid van Aruba's top-
paarden uit Colombiakomen en
detrainers en juryledenbij wed-
strijden eveneens Colombianen
zijn.

ORANJESTAD-De voorzit-
ter van het Internationaal Olym-
pisch Comité, Juan Antonio Sa-
maranch, is woensdagmiddagop
Aruba aangekomenen zette van-
middag zijn reis voort naar ElSalvador. Excellentie Sama-
ranch, zoals hij door het Aru-
baans Olympisch Comité wordt
genoemd, reist ingezelschap van
de voorzitter van dePanameri-
kaanse sport- organisatie (ODE-
PA), Maria VazquezRana, en de
voorzitter van deCentraalameri-
kaanse en Caribische sport- or-
ganisatie(ODECABE), José
JoaquinPuello.

Bij aankomstop deluchthaven
werd hetgezelschap verwelkomd
doorWickySchoutenvanßuiten-

'landse Betrekkingen en het be-
stuur van het Arubaans Olym-
pisch Comité (COA), waarbij op
defoto Samaranch(2e van links)
en Jerry Gomes (COA, 2e van
rechts) elkaar de hand drukken.

U lestUw dorsthet bestmets
Ook uitstekend om te mixen.
Bestel bij Uw kruidenier.

LVictoria Bottling
Company- 1

Chocolade pas in 1750
bekend in Europa.

Uit ca. 1804 is in ons bezit een ge-
dreven zilveren chocolade ketel,
'rans, eerste gehalte.Voorzienvan
rechte houten steel, als handvat.
Draaibaarbovenstuk opdedeksel,
Was nodigom dechocolade teroe-
ren. Eenmuseum stukbij

LXVAntiek en
Curiosa N.V.,

Tanki Leendert 158 G. ORANJESTAD- Gouver-
neur Felipe Tromp heeft in zijn
handeen wandbord,datspeciaal
voor hemgemaaktwerd doorLu-
cia Thiel, Bibiana Croes, Sixline
Pieters en Eliza Maduro van
CentroMan na Obra,voorgeeste-
lijk gehandicaptepersonen.

Bij de foto: een dolgelukkige
gouverneur met zijn wandbord,
de leerlingen en leidsters van
Centro Obra diMan.

5AMIGOE

Wega di Number
Aruba
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MOLLY N.V.
Molly N.V. zal werk bieden

aan tien tot twaalf man perso-
neel. Financiering van de in-
vesteringvan 1 miljoenguldenis
voor negentig procent be-
werkstelligd met buitenlands
kapitaal. Tien procent is af-
komstig van lokale instellingen.
"De machineszijnalnaarde defi-
nitieve lokatie overgebracht. Ik
hoop dat we een halfjaar na de
opening in septemberreeds met
winst zullen draaien", zo ver-
klaarde een optimistische Doer-
ga. "Wij makeneen luier van een
goedekwaliteit en tegen eenre-
delijkeprijs". De ondernemer is
er van overtuigd dat de consu-
ment het lokale produkt zal ko-
pen: "Mijn luier lekt nieten kan
zeker tegen de importluiers con-
curreren. De consument accep-
teert dathet lokale produkt van
mindere kwaliteit is dan de im-
portluier, zolang men zijn pro-

dukt blijft verbeteren. Kwali-
teits- controle is danookerg be-
langrijk".

Doerga verklaarde, desge-
vraagd voorstander te zijn van
een vrije markteconomie. Vol-
gens hem is marktsluiting niet
de juiste oplossing om fabrikan-
ten te stimuleren: "Door
marktsluitingwordtde onderne-
mer in slaap gesust. Hij krijgt
hierdoor een monopolie- positie,
waardoor hij nietgeneigdisdezo
noodzakelijke 'quality control'
van zijnprodukt uit te voeren.
Met de aandeelhouders van de
andere luierfabriek Diasan is
dan ook juist naar aanleiding
van dekwestie van dekwaliteit
van het produkt een breuk ont-
staan.Tevens wildenzij algehele
marktsluitingen ikben daareen
tegenstander van. Daarom ben
ik dan ookuit het andere bedrijf
gestapt.

"Ik ben wel voorstander van
markt- bescherming, maar dit

betekent weer een drempel voor
deexport".Doerga is het danook
eens methet beleidvan deminis-
ter van Handel, Industrie en
Werkgelegenheid, Chuchu
Smits. "In de afgelopen vijftien
jaar heeft de regering gewerkt
aan hetmarkt- beschermingsbe-
leid. Datkan nu niet ineens door
een nieuw bewind overboord
worden gegooid. "De nieuwe mi-
nisterheeft water bij de wijn ge-
daan en is overgegaan tot het
hanteren van economische hef-
fingen die na verloop van een
aantal jarenafgeschaft worden.
Dat is een goed systeem om de
drempel vanuit hetbuitenland
naar Curacao te verhogen en te-
gelijkertijd lokale ondernemers
dekans te geven om de binnen-
landse industrie oppoten te zet-
ten. Nukunnen we overgaan tot
de verkoop van ons nationale
produkt in het buitenland". Tot
zover Turhane Doerga.

Auto metNederlands kenteken gezien

IRA-aanslag Duisburg
acht Britten gewond
DUISBURG — Acht Britse

soldaten zijn gewond geraakt
bij een IRA- aanslag op een
kazerne van het Britse leger
in Duisburg. Men vermoedt
dat dedadersgebruikhebben
gemaakt van een persone-
nauto met een Nederlands
kenteken.

Óm op het terrein van de ka-
zerne te komen heeft men het
prikkeldraad doorgeknipt waar-
na de bom tegen de buitenmuur
van een der slaap- vertrekken'
werd geplaatst, waar hij om drie
uur (plaatselijke tijd) vannacht
ontplofte. Een deel der muur
werd verwoest en ook gebouwen
in debuurt liepen schade op. Er
bevonden zich op dat ogenblik
vijftig Britse soldaten in de ka-
zerne.

Kort na de ontploffing van de
bom werd op ongeveer een kilo-
meter van de kazerne een pa-
trouille- auto van depolitie met
een machine- geweer beschoten
door de inzittenden van een
goudkleurigeBMW met een Ne-
derlandskenteken. De wagen
reed in volle vaart weg. De poli-
tie heeft het vuur niet be-

antwoord. Er vielen hierbij geen
gewonden.

Begin^ mei werd een autobom
ontdekt bij een basis van het
Britse legerbij Bielefeldkort na-
dat drie Britse soldaten bij twee
aanslagen in Nederlands Lim-
burgwarenomgekomen. De IRA
stelde zich ook toen ver-
antwoordelijkvoor de acties.

LONDEN — De universi-
teit van Sussex in Brighton
heeft dinsdag popster Paul
McCartney onderscheiden
met een eredoctoraat. De 46-
-jarige ex-Beatle heeft, aldus
de Britse universiteit, als
zanger, tekstschrijver, com-
ponist en basgitarist blijk ge-
geven van een "buitengewone
muzikaliteit".

McCartney, die tijdens de
plechtigheid een rode toga
droeg, heeft met zijn muziek
"miljoenen een plezier ge-
daan". Zijn beste werken zijn
deel van onze cultuurgewor-
den, heette het in de oor-
konde.

Investering één miljoen
Doerga opent luierfabriekMolly N.V. per 1 september
WILLEMSTAD— De bouw

van de nieuwe luierfabriek
van Turhane Doerga gaat de-
finitief door. De fabriek, Mol-
ly N.V., wordt gevestigd aan
deSeroeLoraweg. Hetbedrijf
gaatbabyluiers van hetmerk
TBabykini' produceren. Mo-
menteel wordt gewerkt aan
het verkrijgen van een licen-
tie van een buitenlandse on-
dernemer voor de fabricage
van luiers die bestemd zijn
voor de export. De investe-
ring in het nieuwe bedrijf is
ruim 1 miljoen gulden. De
opening is gepland per 1 sep-
tember.

Op Curacgao bestaatreeds de
luierfabriek Diasan, die mede
door Doerga is opgericht. "Na
langdurige bestudering van de
markt ben ik tot de conclusie ge-
komen dat er op Curagao plaats
is voor eentweede fabriek. In de
afgelopen jarenzijn hier ver-
schillende industrieën gestart,
die alleneen plaats hebbenvero-
verd op de lokale markt. Ik denk
dat we nu in een periode zijn be-
land, waarin we ons mentaal
moeten voorbereiden om de ex-
port op gangte brengen. Eén van
demanierenom dittebereiken is
kunstmatig over te produceren.
De andere luier- fabriek Diasan
kan, als deze opvolle sterktemet
24-uursdiensten draait, de loka-
le markt verzadigen, maar er is
altijd nog plaats voor mijn pro-
dukt. Het overschot is bestemd
voor deexport. Er isruimte voor
een enorme groei in deregio, die
reeds verzadigd is met import-
luiers. Als we slim zijn, kan Cu-
rasao het Singapore van hetCa-
ribische gebied worden", aldus
Doerga.

Panama neemt
Ecuadoraanse
politicus op

PANAMASTAD — De om-
streden Ecuadcraanse politi-
cus Abdala Bucaram heeft
politiek asiel aangeboden ge-
kregen in Panama. Hij werd
eerder ditjaarVerslagen in de
tweede ronde van de presi-
dents-verkiezingen. Zijn aan-
houdng was gevraagd in ver-
band meteen eventuele frau-
de- zaak uit detijd dathij nog
burgemeester was van Guay-
aquil.

HetPanamese ministerievani
Buitenlandse zaken maakte be-
kend dat men het asiel verleent
om "humanitaire redenen". Bu-
caram ontvluchtte zijn land on-
langs door zich te vermommen
als een vliegtuig- technicus. Met
een privé vliegtuig kwam hij in
Panama aan. Bij de verkiezin-
genverloor hij: in tweede instan-
tie van Rodrigo Borja. Voordien
washij burgemeester maar dook
toen onder omdat hij gezocht
werd door het leger dat hij bele-
digd zou hebben. Hij isook in juli
1985 naar Panama uitgeweken.
Toen werd op een gegeven
ogenblik door de Panamese poli-
tie cocaine inzijnauto aangetrof-
fen. Volgens zijn zeggen was dat
door tegenstanders in zijn auto
gelegd.

Vakbeweging Uruguay wilmeer dancompensatie

Sanguinettikrijgt weer
met algemene actie te maken

MONTEVIDEO — Voor de
tweede keer in zeven weken tijd
kondigt de gezamenlijke vakbe-
weging van Uruguay een alge-
mene staking aan alsprotest te-
gen het economische beleid van
president Julio Sanguinetti en
zijnkabinet. Hiertoewerd beslo-
ten op een vergadering van het
kader van de vakbeweging.

Volgensplan wordt dealgeme-
ne staking gehouden op 21 juli.
Hij gaat uit van de Eenheids-
centrale PIT- CNT. De aankon-
digingvan de actie kwam op een
ogenblik dater sprake isvan gro-
tespanningonder hetoverheids-
personeel dat ook een salaris-
verbetering probeert te berei-
ken. Daarnaast is er al drie we-
ken een staking aan de gangbij
de belangrijkste bus- onderne-
mingwelke is overgeslagen naar
aridere transport- onderne-
mingen.

KOSTEN LEVENSONDERHOUD

Aaneen protest- betoging van
het overheids- personeel namen
ongeveer 150.000 mensen deel.
Gedurende 24 uur lag het werk
stil in de administratieve sector
van de overheid, maar ook bij
overheids- banken en in het on-
derwijs. De regering heeft een
salaris- aanpassing toegezegd
van negentig procent van de in-
flatieover devier voorbijemaan-

den, wejke uitkwam opbijna ze-
ventien procent. De stakers wil-
len echter een loon- aanpassing
met 23 procent.

Met de algemene staking wil
de vakbeweging waarvan het
hogerekader links- georiënteerd
is bereiken datdesalarissen voor
alle werknemers worden aange-
past aan de gestegenkosten vanlevens- onderhoud. Daar- boven
op moet dan een verhoging ko-
men van een paarprocenten met
het oogop deteverwachten infla-
tie en om dekoopkracht weer op
peil tebrengen. Tijdenshet mili-
taire bewind in Uruguay is de
koopkracht inderdaad met zon
vijftig procent gedaald tussen
1973en 1985.Volgens deofficie-
Ieregerings- cijfers is hetloon se-
derthet aantreden van het bur-
gerbewind met dertig procent
toegenomen. De regering doet
nu zijn best om overeenkomsten
te bereiken voor een periode van
twintig maanden zodat men de
regerings- termijn van Sangui-
netti verder zonder arbeids- pro-
blemen kan uitzitten. Ofdit lukt
is een andere vraag.

MARJAYOUN—lsraelen zijn Li-
banese bondgenoot SLA bevochten
in zuidelijkLibanon de pro- 'Hezbollah- guerrillero.
tot op 5 km Libanon binnen
baya. Er kwamen 3 Palestijnen en 1
Israëliër om.

van industriële en toeristische
projecten in deNederlandse An-
tillen. De European Investment
Bank isgevestigd inLuxemburg.

EA.AlvarezJrenC. GomesCas-
seres — de directie van OBNA —woonden hetbezoek bij.

WILLEMSTAD - Gisteren
heeft gedeputeerde van Econo-
mische Ontwikkeling, Dito Men-
des deGouveia, een delegatievan
deEuropese Ontwikkelingsbank
ontvangen, bestaande uit Jean-
Philippe de Jong en Bernard
Pels. Deze delegatie is sedert 11

juli tegast bijdeOBNA (Ontwik-kelingsbank van deNederlandse
Antillen nv).

Doel van deze missie is om de
mogelijkheid teonderzoeken van
een kredietlijn van de European
InvestmentBank ten behoeve van
de OBNA voor de financiering

f, OP REIS
jS Wees dus wijs en sluit Uw
|| REISVERZEKERING
" optijd bij

REEBERG & ZONEN N.V.,
Dan heeft U geen spijt.

y^ Windstraatll Tel.: 22775-21333-24443 J

j^^BOUWMAATSCHAPPDbma aruban.v.
tin mester

UN DIESEL MONTEUR
Acudi naoficina situana Druivenstraat 10, despu-
esdi4:oo'orp.m. —— ■

s ; ~' "—'—^
WANTEDAT

©o/pare PTS-BA )
CHEERFUL, DEPENDABLE people for

CASHIER,
PIZZABOY
and COOK POSITIONS

Must speakfluent English.
Apply in person at the pizzeria after 11.30 a.m.

RECORDATORIO
Yudanza pa tratamento medico

den exterior.
Gobierno tarecorda cv,

mescos cv denpasado, peticionnan pa gobierno cubri gas-
tonan medico haci den exteriorsin cv gobierno a duna per-
miso adelantapa esaki, no ta ser aproba. Peticion pa trata-
mento medico den exteriorta seratendi door di e Departa-
mento di Salubridad Publico a peticon di un specialista.
Tiir peticion pa tratamento medico den exterior mesterbini
for di un specialista.
Si un persona bay den exteriorta aconsehabelpa busca un
aseguro contra malesa y accidente, especialmente pa e
temporada eu e ta den exterior. Esaki lotaun siguranzaden
caso di cualkier eventualidad.
Gobierno ta spera cv tur esnan concemi tuma bon nota di
esaki pa evita turclase di inconveniencia.

GOBIERNO DI ARUBA.
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HOEDT U VOOR DE ZZT"^RODE HAAN! r^TlTJInH** iHït
Uw huis, uw inboedel, uw zaak vormen een lIBSS-' ïg| ?"■<*-& tmuThkostbaar bezit. ■JgßHjjy <^ym':-::'.Dus moet u ze goed verzekeren. H J 3
Zorg ook dat uw polis voldoende -Jt^L "___ü______|i *!?>' 4U
dekking biedt bij gewijzigde om- E"ATI IRA iTHPTiffJH'r

~

' i^ÉP^^ i
standigheden. IM I Ulfl ’Uw eigen agent kan u daarbij Balt IIPhelpen. Bel hem gerust voor ' n__=^H ■€
Onafhankelijk advieS. NationaleNederlanden fAf

Gevraagd opkorte termijn
GEDIPLOMEERDE M.T.S.-ers

ELECTROTECHNIEK
Met interesse in deelectronics en bereidheid om speci-
ale training te volgen in U.S.A.
Bel: 22148 of 24746 voor interview.

I TIELEMANS OFFICEMACHINES N.V.
V_ARUBA y

.>/ '< fc 's o n i V_^

Job Opportunity
NEEDED

Part-timers to work at night
from 6:00-10:00 p.m.

Requirements:
-English is a must

"Good communication abilities
■

-Must have own transportation

For more information call tel: 29024

j ARUBA DAILY {
: ENTERTAINMENT j
# "______________________-_____-__-_-___^___________________________»»»«^—»»---«^—«^-«■■"■■■——«^■■■■■""^^-^^^^^»#

" r*v*^&^ Designed to be different "
" (tjfffïfffè We are the most popular Disco '"" W& ré-* and entertainmentcomplex in Aruba. J
" I^ 'J3J Our Sound pounds and "
" ©N^r our Lights delight ": SÏÏKS-. (9T2SA :
" Detopnightclub Take away tel.: 33541 ARMBSA "" vanAruba Geopendvan 11.00a.m. tot 06.00a.m. Z
" >____-___ j .. A . . T>ssl GOLDEN TULIP "" ■ ■ l\ i\i I iVA ARUBA CARIBBEAN "S UWLI (LAI) "T& CAS_NO "" Tel.: 22131 VUX

" '-^NIGHTCLUB* "J (onder nieuwe directie) proudly presents: "
" Open 11.00 - midder- Vegas goes latin "
" nacht. Ace. by our swinging House- ""Niet alleen band Ferrari. "I exotischegerechlen I
" ITiaar OOK C__iop<_ifrom9:oop.m._l2:oo_.m. "y|S Specialiteiten Covw dwge show-time$7.50mm. 2drinksper person T

For reservations please caJI 33555 m

jGezellige sfeer, goede service "
Jvindt U in Wij verwachten U voor lunch J
" RFQTAURANT (12.00-3.00), HAPPY HOUR "" RESTAUHANI (6.00-7.00) of dinner (18.00- "2300)' *j m^^^Mm Telefoon 22977 of 27833. j
" jC^_^ _. \ phone: 32040 I

/ itX-^^=? Open: Dagelijs 7.30-4.00 p.m. J
0 vT^ ) Zondag: gesloten. «

Het Restaurant met Surinaamse allures, "" zonderpretenties. "I Boulevard Theatre j
I i n :
: Today at 8.15 Today at 8.45 .
t "THE YEAR OF LIVING "'"FiBS!?110

DANGEROUSLY" A ?ABY
"j romantic-drama 14yrs | comedy-drama 14yrs .

:Drive-ln TodayatB3o :
"PLANES, TRAINS AND AUTOMOBILES" "V comedy 18yrs. "
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ANTILLENWINNEN ZINDEREND DUEL: 1-0
Publiek uitzinnig van vreugde
na tweehonkslag Asila Finies

’Aio Cuba!’
WILLEMSTAD —De dames- softballploeg van Cuba

werd gisteravond ook aan de Antilliaanse zegekar ge-
bonden in de sensationele successenreeksvan de loka-
len in het Caribisch en Midden- Amerikaanse softball-
toernooi. Metachtoverwinningen op eenrij staan deCu-
racaose dames voorlopig samen metPuerto Rico op de
eersteplaats. Ineen dramatische, zenuwslopende maar
vooral sportieve confrontatie pakten de Antilliaanse
softballsters ineen extra inning dewinst met 1-0en hoe-
ven in hunresterende twee wedstrijden nog slechtséén
maal te winnen om zich in ieder geval van een bronzen
medaille te verzekeren.

De duizenden toeschouwers
dievanafhet play-ball- seinvan
dehoofd- scheidsrechter met el-
ke actie van de Antilliaanse ne-
gen meeleefden, moesten tot de
extra achtste inningwachten al-
vorens hun smeekbede, om een
Antilliaanserun werd verhoord.
NadatdeploegenvanCubaen de
Nederlandse Antillen elkaarge-
durende de zeven reglementaire
innings volkomen in evenwicht
hadden gehouden werden extra
slagbeurten noodzakelijk.

In de zesde inning maakte de
Antilliaanse ploegenkel zeerbe-
nauwdemomenten door toenCu-
ba, met de honken vol en één
vrouw uit, leek te gaan scoren.
WerpsterRoselynKinburn hield
hethoofdkoel entotvreugdevan
het stil geworden publiek wer-
den de twee volgende slagmen-
sen vakkundig uitgemaakt. Een
rolling op de werpster en een
vangbal van de eerste- honk
vrouw betekende het einde van
deCubaanse aspiraties.

Door het oog van de naald zou
menzeggen. Toch washet deAn-
tilliaanse ploeg die het Cubaan-
se veld meer werk gaf dan an-
dersom.

EERSTEKANS
Zokregen deAntillen bijvoor-

beeld in de derde inningdeeerste
kans om de score te openen toen
de eerste twee slag vrouwen via
vier wijd en een honkslag het
eerste en tweede honk bezetten.
De kans werd echterniet benut.

De hoofdscheidsrechter speel-
de in deze partij ook enigszins
een belangrijkerol omdat hij de
goed werpende Cubaanse
pitcher soms op rare beslissin-
gen tracteerde. Voor de Antilli-
aanse ploeg bleven zijn fratsenbeperkt tot de zevende inning
Waarin hij een zekerewijdbal als
slagbal beoordeelde en aldus de
Antilliaanse slagvrouwuit was.

Echt van grote invloed op de
eindstand waren zijn beslissin-
gen gelukkig niet. Want deploe-
gen waren zowel tactisch als
technisch even sterk.

De achtste inning werd geo-
pend door Svenska Martiszoon
met een honkslag. Vervolgens
Werd zij door een opofferings
Btootslag op het tweede honk ge-
zet.Aan slagverscheen toen Asi-
la Finies. Zij kreeg de worp van
de Cubaanse pitcher vol op het
slaghout en mepte dezevoor een
twee- honkslag, richting mid-
den- achterveld.

De Cubanen haalden hun
werpster van de heuvel en kre-
gen de Curacaose meisjes zelfs
nog een scoringskans, maar de
Antilliaanse slagmensen kon-
den door devreugde over derun
hun concentratie niet meer
vasthouden en zo kreegCuba de
laatste kans om iets terug te
doen.

RoselynKinburn, dieeen zeer

sterke fysieke conditie toonde
liet dit echter niet toe en na de
laatstevangbal, opeenflyvan de
vierde Cubaanseslagvrouw,was
het 'Cuba Ayo' wat deklok sloeg.

Hetpubliek rende het veld op
en detaferelen diezich toenvoor-
deden herinnerden aan het be-
halen van het EC- voetbalkam-
pioenschap door het Nederlands
elftal. Een ere-ronde voor coach
Taffy de Jongh en zijn pupillen
werd een verplicht nummer.

De eindcijfersvan departij wa-
ren alsvolgt: 1-5-3voor deAntil-
len en 0-5-2 voor de Cubaanse
ploeg. VoorRoselyn Kinburn be-
tekende dit de derde overwin-
ningals werpster in dittoernooi.
De Cubaanse Odalis Hernandez
eindigde als verliezende
werpster.

Voor de Antillianen werd dit
detweede shut-outoverwinning.
Vreemd genoeg scoorden in alle
partijen die gisteren verspeeld

werden de verliezende ploegen
geenenkelemaal. Acht wedstrij-
denwerdener gisteren gespeeld.

...De Antilliaanse softball- selectie...

CLASH
De eerstvolgende tegenstan-

dervan de Antilllen is de Domi-
nicaanse Republiek waarna op
vrijdag aanstaande de grote
clashvolgttegenPuertoßico. Bij
winst vanavond verzekert de
Antilliaanse selectie zich van
minstens een derdepositie op de
eindranglijst. De wedstrijd van
vrijdagbegint omvier uur's mid-dags.

Behalve de Antillen zijn de
nloegenuitPuertoRico en deCu-banen (ondanks twee nederla-gen) al zeker van plaatsing voor
deplayoffs.

De Antilliaanse softballsterstredenvanavond om negenuur's
avonds aan tegen de Domini-
kaanse Republiek in hetLittle
League Ball Park te Suffisant.

UITZINNIG
De uitzinnig geworden

toeschouwers schreewde de
eerste en enigerun van departij
öaar dethuishonk en het leek er
even op alsof de Antilliaanse
Ploeg wereld- kampioen was ge-
morden.

ECO-NOTEN
DE ZUIDAFRIKAANSE goud-
voorraad is in juni met een mil-
jardrand verminderd doordatde
regering gpud voor dollars inwis-
selde om een deel van haar
schuld af te lossen. Volgens de
Zuidafrikaanse Centrale Bank
betrof het de grootste verminde-
ring van de goudvoorraad in zes
Jaar. De verkleining van de
goudhoeveelheidwerd enigszins
goedgemaakt door een stijgingvan de deviezen-voorraad.
iNDE eerste drie maanden van
«itjaaris doorbuitenlanders aan
Amerikaanse aandelenvoor 761
öiiljoen dollar meer verkocht
«an gekocht. Daarmee wordt detendentie van hetvierde kwar-taal van 1987voortgezet toen de
Jerkoop van Amerikaanse aan-
delen door buitenlandse beleg-gers de aankoop met 7,3 miljard
dollar overtrof. In het eerstekwartaal van 1987 werd doorbuitenlanders nog voor 9,8 mil-
joen dollar meer gekocht dan
verkocht.

AANVALLEN VAN THEUNISSEAFGESLAGEN
Kelly en Bernard verspelen
kans op eindzege in Tour

Colombiaan Parra mocht
elfde etappe winnen

MORZINE—DeColombiaanse wielrennerFabioPar-
ra won gisteren de elfde etappe van deTour de France.
De rit van Besancon naar Morzine over 247.kilometer
was deeerstevan deAlpen-ritten. De Colombiaan dieals
luitenant van kopman Lucho Herrera met de Colombi-
aanse ploeg aan de Tour meedoet had bij de finish eenvoorsprong van 20 seconden op deFransman Claveyro-
lat en de Nederlander Steven Rooks (3e). De CanadeesSteveBauerbleef totzijn eigen verbazing in degele trui.
Beste Nederlander in hét algemeen klassement is Erik
Breukink (3e plaats) met 43 seconden achterstand op
Bauer.

Fabio Parra heeft de stijl van
een ongeoefende Nederlandse
fiets- toerist bij tegenwind. Hoelelijk hij ook opzijn fiets zit, deze
Colombiaan kan enorm hardfietsen in hetgebergte. Zijn over-winning in Morzine betekende
zijn tweederitzege in de Tour de
France.Drie jaargeledenwonhij
in Lans-en-Vercors de etappe,
die in Morzinewas begonnen.

Drie seizoenenals beroepsren-
ner heeftFabioParra altijd in deschaduw gestaan van Lucho
Herrera. Dat had er ook mee te
maken, datParra het wielren-
nen combineerde met zijn studie
economie aan de universiteit in
Bogota. Vorig jaarbehaalde hij
zijn graad op 27-jarige leeftijd.

In 1985 kwam Parra voor het
eerst naar de Tour. Hij werd
achtste.Dieprestatieverbeterde
hij vorig jaar: zesde, nadat hij in
de Ronde van Zwitserland had
geduelleerd met Andy
Hampsten en PeterWinnen.

GESNEUVELD
Scan Kelly en JeffBernard

zijn gesneuveld alskanshebbers
op degele trui in deTour deFran-
ce op twee opwarmertjes voor de
grote Alpen. Automatisch ste-

gen de uitzichten voor Erik
Breukink op een podiumplaats
in Parijs.

De Pas-de-Morgins van 1390
meter en de Col duCorbier van
1240meterkonden moeilijkreu-
zen genoemdworden. De lerseen
deFranse vedettesraakten niet-
temin twee minuten en tien se-
conden achter bij het pelotonne-
tje, waarin deCanadese locomo-
tief Steve Bauer tot zijn eigen
verbazing de gele trui behield.
Laurent Fignonenzijn lintworm
werden op een achterstand van
18 minuten en 52 seconden ge-
fietst.

Op I'Alpe-d'Huez zal Bauer af-
treden als leider. De veertiende
juliwordt voor derenners in de
Tour geenfeestdag zoalsvoor het
Franse volk. Op deCol dela Ma-
deleine van 1984 meter, deGlan-don van 1924 meter en I'Alpe-
d'Huezvan 1860 meterzal de 75-
-ste Tour deFrance eindelijkopen
gebrokenworden. De zon zal on-barmhartig op deruggen van de
renners branden. Elf dagen lang
was veel eerder een spekta-kelstuk, hoe spectaculair danook, daneen serieuze strijdom deeindzege in Parijs.

De aandacht werd afgeleid

naar de bijzaken, zoals etappe-
zeges, rode en groenetruienplus
allerlei andere klassementen.
Hetgeelwerdgedragen doorren-
ners die in Parijs niet in detop-
tien voorkomen. De harde strijd
tussenhetgroteaantalkansheb-
bers werd keer op keer uitge-
steld. De eerste dagvan de waar-
heid, de tijdrit Lievin - Wasque-
hal, werd verziekt door het weer.

Valpartijenstondenaan deba-
sis van de voortijdige terugval
van Bernard en Kelly. De
Fransman was amper opgelapt
vanzijn ongeluk inde Girod'lta-
lia ofhij ging in de Tourtegen de
grond. Het gebeurde zaterdag,
Bernard lag te jankenop het as-
falt, had echter geen noe-
menswaardige verwondingen
maar zei in Morzine toch de ge-
volgen van dieval te hebben ge-
voeld. ScanKelly gingwoensdag
na 54 kilometer hard tegen de
grond door een onhandige ma-
noeuvre van zijn helper Acacio
DaSilva.

Kelly en Bernard werden uit
de wielen gereden op de Pas-de-
Morgins toen Zimmermann het
offensief inluidde achterdevroe-
ge vluchters, Peeters en Marti-
nez- Oliver.Hettweetal kon der-
tien minuten uitlopen, nadat de
rust inhetpeloton werdhersteld.

Hetpeloton was, geheel instijl
van deze Tour, in vliegende
vaart uitBesangon weggereden
voor eenrondje om het meer van
Geneve naar decolletjesbij Mor-
zine. De eindstreepwerd danook
veel vroeger dan voorzien be-
reikt.

OVEREIND
In het eersteklimmersgeweld

bleven drie Nederlanders over-
eind. Breukink, Rooks en Theu-

nisse. De kopman vanPeter Post
kwam geen ogenblik inmoeilijk-
heden. Hij reageerde niet op de-
marragesvan Herrera, Zimmer-
mannen later,Parra. "Ikzag dat
vooraan het tempo steeds stil-
viel. Tweekeer werd ikgelost,op
detop wasik ertelkens weer bij',
zeiBreukink.

Hij hoopte op een goede dagtij-
dens de groteAlpenrit naarFAl-
pe-d'Huez. "De Madeleine en de
Glandon moet ik goedzien over
tekomen omop I'Alpe-d'Huez al-
les uit dekast terijden."

Rooks en Theunisse probeer-
den op weg naar Morzine het
eerste dagsucces voor PDM te
boeken. Zij demarreerde een
paar keer op de Corbier. Hen
werd geen meterruimte gegund.
Geert-Jan Theunisse was dan
ook danig uit zijn humeur. "Ik
weet niet waarom, maar er
kwam steedsreactie op onzeaan-
vallen. Die Parra mocntzo maar
weg rijden. Misschien waren ze
bangvan ons."

Natuurlijk kon Parra ont-
snappen omdat hij één van de
beste klimmers ter wereld is.
Niet voor niets werd hij al
achtste(1985) enzesde (1987) in
de Tour. De 28- jarige econoom
uitBogota verdedigdeindeafda-
ling zijn minuut voorsprong op
detop. Driejaar inEuropa wiel-
rennen hadden hem geleerd zo
min mogelijk in deremmen te
knijpen tijdens deafdalingen.

Wat achter Parra gebeurde
was belangrijk voor Nederland.
Kort voor detop van de Corbier
testte favoriet Herrera met een
enkele demarrage zijn te-
genstanders. Drie renners kon-
den bij Lucho blijven. De Spanj-
aardCubino plusRooks enBreu-
kink.'

Frans Maassen verstevigde
tijdens deelfde etappe zijneerste
plaats in het tussensprint- klas-
sement. Door een overwinning,
een tweede en twee derde plaat-
sen, kwam hij op een totaal van
101 punten. De Belg Eddy
Planckaert is tweede met 79, de
Fransman Jerome Simon derde
met 32.

Ondanks de grote verschillen
is het nog lang niet zeker datMaassen derode trui definitiefinbezit heeft. Met ingang van deelfde etappe werden de tijdver-
goedingen bij de tussensprintsafgeschaft en depunten- vergoe-dingen verhoogd. Een gewonnen
tussen- sprint levert deresteren-
dedagen vijftien punten op. Een
solistin dekomende bergetappes
kan zodoende snel aan een groot
aantal punten komen. Maassen
zag in Morzine dekomende week
optimistisch tegemoet. "Ik
sprint elkekeer mee."

Dooreen vergissingisLaurent
Fignon gisteren in de Tour de
France gebleven. Hij kwam met
18 minuten en 52 seconden
achterstand op de Colombiaan
Fabio Parra als 126- ste bij de
eindstreep in Morzine.

De laatste kilometers van de
elfde etappe wenkte de dooreen
lintworm en een irritatie in de
knie geplaagde Parijzenaar de
cameralieden van deFranse te-
levisie naar zich toe. "Blijf in
mijn buurt. Een kilometer voor
de eindstreep is mijnhotel, daar
stap ik af." Waar Fignon zijn ho-
tel vermoedde, bevond het zich
niet. De verblijfplaats van zijn
ploeg was anderhalve kilometer
achter de eindstreep gelegen.
Daardoor was hij gedwongen de
etappe uit terijden.

SPORT AGENDA

MALTA AMSTEL
SENTRODEPORTIVO KORSOU
(zwembad)
geopendvan 09.00-12.00/14.00-17.00uur;
dinsdag-en donderdagmorgengesloten.

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

SCHAAKVERENIGING CURAQAO
(Maduro Plaza)
iedere maandagavond om 20.00 uur gele-
genheidtot schaken.

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

BASEBALL
(AA-klasse)
20.00 uur Royal Scorpions/MCB vs Blue
Hawks /Ray-O-Vac - Sentro Deportivo
Körsou.
SOFTBALL
(9e Centraalamerikaansen Caribisch
dameskampioenschap)
16.30uur Arubavs Cuba;
18.30uur Venezuelavs Colombia;
21.00uurDominicaanse Republiekvs Antil-
len - Curagao LittleLeagueBallpark.... **
VRIJDAG
TENNIS
(t/m 15juli 1988)
09.00-17.00 uur trainingskampo.l.v. Robert
Hosé en Edith McLeod - Reaoreatiecetrum
Irene Moreno teSuffisant.

SOFTBALL
(9e Centraalamerikaans en Caribisch
dameskampioenschap)
10.00uur Mexicovs Cuba;
12.00uur Arubavs Venezuela;
16.30uurBahamasvs DominicaanseRepu-
bliek;
18.30 uurPuerto Rico vs Guatemala;
21.00 uurAntillenvs Puerto Rico - Curagao
Little League Ballpark.
10.00uur Colombia vs Belize - Sta Maria

Ballpark.
*****

PSV vrijgesteld
GENEVE — Bekerhouder

PSV komt in de eerste ronde
van de strijd om de Europa
Cup voor landskampioenen
(EC I), seizoen 1988 - '89 niet
in actie. De UEFA maakte
maandag in Geneve bekend,
dat de Eindhovense formatie
als titelverdediger is vrijges-
teld van de eerste ronde om-
dat 31 ploegen voor het toer-
nooi hebben ingeschreven.
Dinsdag werd in deZwitserse
stad delotingverrichtvoor de
eersteronde van dedrieEuro-
pese Beker- toernooien. Deze
wedstrijden zullen op 14 sep-
temberen5oktoberverspeeld
worden.

Het Limburgse Roda JC
werd eveneens vrijgeloot van
devoorronde. In deeerste ron-
dezalRoda JC (EC H) dePor-
tugeese ploeg Victoria Gui-
mares treffen.

FC Groningen treft in de
eersteronde van het UEFA-
toernooi (EC HI) de Spaanse
ploeg Atletico Madrid.

Ajax uitAmsterdam speelt
de eerste wedstrijd in de UE-
FA- bekerstrijd tegen Spor-
tingLissabon uitPortugal.

Tafeltennis
competitie

WILLEMSTAD — Vorige
weekwarener weer volopactivi-
teiten in de tafeltennis- wereld
van Curagao.

Op de eerste plaats werd de
cursus voor trainers, dieDusan
Tigerman had gegeven, afgeslo-
ten en de certificaten uitgereikt
aan de cursisten.

Tererevan Tigermanwerd er
in het weekeinde een toernooi
georganiseerd. Bij de heren
Bleek Eldred van den Hout nog
steeds desterkstespelervan Cu-
rasao te zijn en bij de dames
streek Maggy Sprock voor de zo-
veelste maal met deeer.

Behalve voor de ouderen werd
er ook voor de jeugd- spelers een
toernooi gehouden in 5 verschil-
lende leeftijdsklassen:

De uitslagen van deze 'compe-
titie' waren als volgt:
GroepA, tot 8 jaar:

Meisjes: 1. C. Alexander 2. H.
Jobs.

Jongens: 1. L. Mathilda 2. A.
van der Hilst.
GroepB, 9-10 jaar:

Jongens: 1.R. deßooy2.L. Ar-
redonde. t
Groep C, 11-12 jaar:

Meisjes: 1. Z. van der Biest 2.
A. Schoop.

Jongens: 1.A. Pieternella 2. A.
van der Hoeven.
Groep D, 13-14jaar:

Meisjes: 1. K. Fullinck 2. M.
Martijn.

Jongens: 1. Vernon Pieternel-
la2. J.Vlieg.
GroepE, 15-16 jaar:

Meisjes: 1. H. Macleod 2. M.
Cijntje.

Jongens: 1. J. Conradus 2. E.
Martijn.

het bestuur van deCuragaose
tafeltennis bond wil alle vereni-
gingenerop attenderen datdege-
nen die mee willen doen aan de
kampioenschappen voor teams
en clubs zich voor 20 augustus
aanstaandekunnen opgeven bij
MaggySprock.De klassen waar-
in gestredenkan worden in deze
competitie zijn A- klasse, B-
klasse, C-klasse, jeugdenrecre-
anten. Dit geld zowel voor da-
mes- als herenteams.

Voor meer informatie kan
men terrechtbijMaggySprockof
bij het tafeltennis- centrum Ire-
ne Moreno op Suffisant.

BONN—DeLibanees AliHamadi
bekende explosieven de Bondsrepu-
bliek te hebben binnengesmokkeld.
Hij staat terecht wegens betrokken-
heidbij dekaping in 85 van een VS-
vliegtuigen de moordop 1VS- passa-
gier. Hij liep begin 87 tegen de lamp
en zei dathij handelde in opdracht
van iemandinLibanon zonderte we-
ten wathetdoelwas. Sinds zijn aan-
houding zegt hij te zijn bedriegd en
lastiggevallenin degevangenis. On-
duidelijkis nog steedszijn leeftijd.

Internationale
fiets-cross
Marie Pompoen

WILLEMSTAD— Op zondag
31 juli wordt er op Marie Pom-
poen een internationale cross-
fiets competitie georganiseerd
door 'Silver Streak Racing Te-am. De strijd zal voornamelijk
gaan tussen crossers uitAruba,
Venezuela en Curagao.

De wedstrijden worden in ver-
band met het vierjarig bestaan
van de vereniging gehouden en
zullen plaats vinden op het ter-!
rein opdehoek van deNijmegen-!
straat en Goetoeweg, achter La;
Hacienda te Marie Pompoen. De;
wedstrijden beginnen om 10uur
's morgens en er zal tot 5 uur 's
middags gestreden worden om
de verschillende prijzen.

Er zal in zeven categoriën ge-
crosst worden:
7 jaaren jonger, 8-9 jaar, 10-11
jaar, 12-13 jaar,l4-15 jaar,16-17
jaaren 18 jaaren ouder.

Geïntereseerden kunnen zich
vóór 26 juliaanstaande opgeven
bij de vereniging aan de Nijme-
genstraat 102, dagelijks na vier
uur's middags.Dekosten zijnzes
gulden per inschrijving. Voor
meer informatie kan men ook
bellen met telefoon 614955, ook
navier uur 's middags.

Maradona in
’eigen stadion’

ZURICH —Diego Marado-
na voelt zich tijdens de we-
reldtitel- strijd van 1990 in
Italië zeker twee keer thuis.
Regerend wereld- kampioen
Argentinië speelt zijn tweede
en derde groepsduel namelijk
in het stadion van Napoli, de
club van Maradona. Alleen
voor de openings- wedstrijd
verblijft Argentinië inNoord-
Italië, in het Meazzi- stadion
van Milaan. De 'thuishaven'
van Gullit, Van Basten en
Rijkaard.

Vorige week maakte de FI-
FA het speelplan voor de
kampioensstrijd in 1990 be-
kend. Het toernooi is met 31
dagen het langste uit de ge-
schiedenis.De opening is op8
juni, definale op 8 juli in het
OlympischstadionvanRome.

Ook Italië, het tweede land
datzeker is van deelneming,
weet bijna twee jaarvoor de
aftrap al waar het de eerste
drie wedstrijden in actie
komt: in het stadion van Ro-*
me. De openings- wedstrijd,^
halve finales, grote en kleine 1

finale beginnen op 20.00 uur;
Italiaanse tijd. De overigedu-;
els worden om 17.00 of 21.00<
uur gespeeld.

Loopwonder Aouita
ontslaat manager

STOCKHOLM — Said Aoui-
ta, het 27- jarig loopwonder uit
Marokko, heeft dinsdag vlak
voor hetbeginvan deinternatio-
nale atletiek- wedstrijden ip
Stockholm verklaard zijn Itali-
aanse managerEnricoDionisi t£hebben ontslagen. De wereldre-
cord-houder op de 1500,2000en
5000 metergafalsreden eenver-
stoorderelatie op. Aouita zaleen
landgenoot in dienst nemen om
zijnzaken te behartigen. Dionisi
was sinds 1982 manager van
Aouita. 5.

Een dageerderhad deItaliaan
bij een persconferentie geen en-
kele toespeling gemaakt op de
aanstaande breuk. Hij deelde
slechts mee, dat Aouita zich in
het Olympische jaar op de 1500
meter zou concentreren. De at-
leetbevestigde dat dinsdag. "Op
de vijfkilometer ben ik Olym-
pisch- en wereldkampioen en
heb ik twee wereldrecords gelo-
pen. Ik ben toe aan een nieuwe
uitdaging."InSeoulwilhijnaagt
de 1500 ook de800 meterlopen;

Aouita kwam door een in fe-
bruari opgelopen voetblessure
ditseizoen nog nauwelijks in ac-
tie. Na Stockholm, waar hij de
1500 won, start hij vrijdag in
Londen en zondag in Niceop de-
zelfde afstand. Daarna reist hij
doornaar Barcelona waar hij op
de800 meter in actie komt. "Ik
heb delaatste wekenkeihard ge-
traind en heb de vorm weer te
pakken", aldus Aouita in
Stockholm.

WARSCHAU — Pools*
dienstplichtigen die geweten^
bezwaren hebben kunnen voortaan
vervangende dienst doen. Een coii
missie stelt vast of de bezwaren irP
derdaad moreel' godsdienstig ojgrecht zijn.

*****NEW DELHI — India zag een 2e
poging mislukken om met behulp
van een Indischeraket een satelliet
in een baan om de aardete brengen.
Kort na de lanceringstortte deraket
metsatelietneer.
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WEGENS ONTVOERING VAN EN MOORD OP HEIJN
’Behandeling biedt uitzicht op genezing’

Twintig jaarvoor Ferdi E.
HAARLEM —De 45-

-jarige F.E. uit Landsmeer
is vandaag door de
rechtbank inHaarlem ver-
oordeeld tot twintig jaar
gevangenisstraf en ter-
beschikking- stelling van
deregering wegens de ont-
voering van en de moord
op Ahold-topman, Gerrit-
Jan Heijn, en wegens af-
persing.

TegenE. eisteofficier van Jus-
titie, mr Van der Veen, le-
venslange gevangenisstraf.

De rechtbank zegt in de mo-
tivering van het vonnis de door
E. gepleegde feiten aan te mer-
ken als "uitzonderlijk ernstig",
waardoor de rechtsorde in zeer
ernstige mate geschokt is. De
rechtbank zegt het dan ook niet
verwonderlijk te vinden, dat de
feiten een "ongekende afschuw
in desamenleving hebben opge-
wekt".

Derechtbank steltvoorop, dat
gezien de ernst van defeiten en
in het bijzonder gezien deaan de
familie van Gerrit-Jan Heijn
toegebrachte leed aan verdachte
in ieder geval een langdurige
vrijdheidsstraf rechtvaardigen,
heeft de rechtbank toch reke-
ning gehouden met het feit, dat
K. tijdens hetplegen van zijn da-
den verminderd toerekenings-
vatbaar was. De rechtbank heeft
die conclusie van het Pieter
Baan Centrum dan ook overge-
nomen.

BEHANDELING
De rechtbank wijst er in haar

afweging op, dat uit de verkla-
ringen van de deskundige psy-
chiater prof. drBeyeart is geble-
ken, dat de "ziekelijke stoornis
van de geestesvermogens van
E." wel degelijk vatbaar is voor
behandeling die — zij het op
langere termijn — ook uitzicht
op genezingbeidt. Omdat E. zich
bereid heeft verklaard ookaan
de behandeling mee te werken,
vindt de rechtbank dat hem
daarom niet levenslange, maar

een tijdelijke gevangenisstraf
moet worden opgelegd.

Maar geletopde "buitengewo-
ne ernst van de bewezen ver-
klaarde feiten en de daaruit
voortvloeiende noodzaak om
hem langdurig uit de samenle-
ving te verwijderen", komt vol-
gens de rechtbank alleen de
maximale gevangenisstraf van
twintig jaarin aanmerking.

Omdat volgens de rechtbank
is gebleken, datnietis uitte slui-
ten, datE. mogelijk opnieuw een
dergelijk misdrijf zal plegen,
acht zij het noodzakelijk dat er
maatregelen wordt genomen
waardoor "de samenleving na de
tenuitvoerlegging van de cel-
straf afdoende wordt beveiligd
tegen verdachte,zolang—bij ge-
breke aan resultaat van de be-
handeling —y de vrees voor her-
haling blijft bestaan", aldus de
rechtbank.

Overeenkomstig het advies
van depsychiater wordt E. daar-
om ter beschikking van derege-
ring gesteld. De rechtbank zegt
er daarbij van uitte gaan, dat de
behandeling alkan beginnentij-
dens de gevangenschap.

MEDEDOGEN
Dei-echtbank zegt erbij detoe-

kenning van destrafonder meer
rekening mee te hebben gehou-
den, dat E. lang van tevoren het
plan heeft uitgedacht en voorbe-
reid. Zonder "enig mededogen",
heeft hij vervolgens de"hem van
tevoren nietbekende Gerrit-Jan
Heijn, die hem nimmer ietshad
misdaan, omhet leven gebracht,
nahem eerst twaalf uurvan zijn
vrijheid te hebben beroofd.

Daarbij heeft hij Heijn onkun-
dig gelaten van het tevoren al
doorverdachtebezegelde lot, ter-
wijl hij hem de indruk gaf dat
hemnietszouoverkomen", aldus
derechtbank. Zij neemtaan, dat
mede daarom Gerrit-Jan Heijn
ook geen poging heeft gedaan te
ontsnappen aan zijnontvoerder.
Ook de na de ontvoering en
moord volgende afpersing is
naar de mening van de

rechtbank met een "verregaan-
de, kennelijk weldoordachte
wreedheid tot uitvoering ge-
bracht. Daarbij heeft hij steeds
de indruk gewekt dat Heijn nog
leefde".

MILJOENEN
Verderheeft de verdachte na-

dathij van hetAhold-concern al
voor miljoenen guldens diaman-
ten en geld had gekregen, niet
nagelatenomalsnogpogingente
ondernemen om derest van het
losgeld in handen te krijgen, al-
dus de rechtbank. Daarbij heeft
hij volgens haar grof misbruik
gemaaktvan "de diepgewortelde

wensvan defamilie Heijnmet de
echtgenoot en vader te worden
herenigd, terwijlhij wist, datde-
ze hereniging nooit meer zou
kunnen plaatsvinden".

E. heeft zich volgens de
rechtbank "niet ontzien om in
kille berekeninghet leven en le-
vensgeluk van anderen op te
offeren aan op eigen genoegdoe-
ning gerichte voornemens , al-
dus derechtbank.

E.'s echtgenote was aanwezig
bij de uitspraak. Mevrouw Heijn
en haarkinderen, die wel bij de
behandelingvan dezaak aanwe-
zig waren, waren vandaag niet
bij de uitspraak.

BIJEEN
Ter afsluiting van het Maria-

jaar wil de bisschop, monseig-
neur Wim Ellis, alle gelovigen
bijeen halen. Dit gebeurt tijdens
een openlucht dienst inhet SDK.
Op 14augustus zal daareen hei-
ligemisworden opgedragen door
de bisschop en verschillende
priesters die-op Curacao
werkzaam zijn. De dienst wordt
opgeluisterd door liederen, ge-
zongen door een koor van bijna
300 mensen.

Om dat te bereiken hebben
vrijwel alleparochies medewer-
king verleend. Het koor bestaat
dan ook uit leden van velekoren
op het eiland die de laatste we-
ken intensief met elkaar oefe-
nen, zo bleek gistermiddag tij-
denseen persconferentie.

Uiteraardzit er veel werk aan
de organisatie van een dergelijk
groot evenement vast: er is dan
ook een commissie ingesteld die
detaken verdeeld heeft. De com-
missie verwacht veel publiek:
daarom isgekozen voor net SDK.
Hetsportstadion opCurasao met
de meeste zitplaatsen.

VREDE
Als leus voor het evenement is

gekozen voor:"Unpueblo uniden
fé, orashoni pas" (Eenvolk vere-
nigd in geloof, gebed en vrede).

Het programma begint met
een processie waarin monseig-

neur Ellis voorgaat, de priesters
volgen en alle andere georgani-
seerde groepen uit dekerk. Aan
het einde van de dienstzullenzij
ook in processie het terrein ver-
laten.Daarna wordteen pontifi-
cale mis opgedragen door mon-
seigneur Ellis. Tijdens de mis
zullen bekende liederen worden
gezongen waarbij het publiek
mee kan doen, terwijl er ook een
aantal liederen door hetkoor al-
leen worden gezongen.

’Tweeslachtig’
Eén van de advocatenvan E., mrC. Sanders, zei vandaag in

een eerstereactie "tweeslachtig" gereageerd te hebben op het
vonnis van de Haarlemse rechtbank. Aan deene kant isE. le-
venslang bespaard geblevenmaar niettemin iser toch sprake
van een zeer langdurige straf, aldus Sanders.

Volgens de advocaatkomt de opgelegde straf neer op dertien tot
veertien jaarcelplus deonvoorwaardelijke TBR alsonzekere factor.
Sanderstwijfelt eraanofhetverstandig isominhogerberoep tegaan.
"Dan ligt levenslang opnieuw binnen de mogelijkheden".

E.'s raadsman is tevreden, dat derechtbank het advies van TBR
heeft overgenomen. "Dan heeft mijnpleidooimisschien toch invloed
gehad", zo stelt Sanders met genoegen vast.

Verminkte doden in Haïti

PORT AU PRINCÈ — Van
Drie metgrofgeweld vermoorde
mensen zijn de stoffelijke resten
aangetroffen in Haiti. In twee
gevallen gebeurde dit in de
hoofdstad.

Van de in Port au Prince ge-
vonden doden was er één ont-
hoofd R'i do stad Leosrane ten

westen van de hoofdstad vond
men een vermoorde ioneeman.
Dit was de "vangst" van
woensdag. Twee dagen eerder
werd demensenrechten- activist
Jospeh Lafontant dood aange-
troffen in zijn auto. Ook hij was
voor zijn dood mishandeld.

Met een dienst in SDK

Grootse afsluiting
van het Mariajaar

WILLEMSTAD—Op 14au-
gustus zaler inhetsportstadi-
on SDK een grandioze afslui-
ting van het Mariajaar
plaatsvinden. Vrijwel alle pa-
rochies op Curacao verlenen
hieraan hun medewerking.
Hoogtepunten uit deze vie-
ring zullen hetoptreden van
een koor van bijna driehon-
derddeelnemers zijn, hetbid-
den van een 'levende' ro-
zenkrans en een afsluiting
metvuurwerk.

Op 7 juni 1987 riep Paus Jo-
hannes Paulus II het Mariajaar
uit. Gedurende het afgelopen
jaarhebben alle kerken over de
hele wereld aandacht aan Maria
besteedt die binnen dekerk als
één van de centrale figuren ge-
zien wordt.

WILLEMSTAD-Tijdens een
gistermiddaggegevenpersconfe-
rentie gaven monseigneurEllis
en de verschillende commissie-
leden informatie over hetgrootse
festijn dat op 14 augustus geor-
ganiseerd wordt ter afsluiting
van hetMariajaar.

Foto: monseigneur Ellis te-
midden van enkele commissie-
leden die momenteel hard wer-
ken om alles tot in de puntjes te
regelen.

ROZENKRANS
Na dedienst wordt een 'leven-

de' rozenkrans gebeden. Daar-
voor is medewerking verkregen
van600kinderen die metlichten
dekralen, het medaillon en het
kruis uitbeelden. Na iedergebed
zullen meer lichten aangaan zo-
dat na hetbidden de hele ro-

zenkrans verlicht te zien is. De
geheimen van de rozenkrans
worden bovendien in drama uit-
gebeeld.

Deze grootse dienst wordt
beëindigd met een vuur-
werkshow waarmee tevens het
Mariajaar officieel is afgesloten.

Partij vlees in Reefer Rio
beneden EG- stralingsnorm
ROTTERDAM—Hetgroot-

ste gedeelte van de lading
rundvlees in het vrachtschip
'Reefer Rio' heeft een radio-
activiteit die beneden de zes-
honderd bequerel, dedoor de
EG gehanteerde norm, ligt.

Dit is volgens het ministerie
van Volksgezondheid gebleken
uit het onderzoek van 28
monsters die woensdag van het
vlees werden genomen. Een
monster is door de Keu-
ringsdienst van Waren in Rot-
terdam als "verdacht" bestem-
peld. Hierin werd een radio-
activiteit waargenomen die bo-
ven dezeshonderd bequerel ligt.
Volgens een woordvoerder van
het ministerie gaathet omeente
traceren partij. Overigens wer-
den alle monsters getrokken uit
partijen afkomstig van twintig
verschillende slachthuizen.

Nu de resultaten van het on-
derzoek bekend zijn, zou van-
daag overleg plaatsvinden met
de eigenaren van het schipen de
lading en de betrokken autori-

teiten of 'Reefer Rio' in Rotter-
damzal worden gelost.

Ook als dithet geval is, zullen
volgens het ministerie opnieuw
monsters van het vlees worden
genomen. De ladingbestaat uit
vier partijenrundvlees, verpakt
in 280 dozen, afkomstig uit
Noord-lerland, derepubliek ler-
land, Groot-Brittannië en Dene-
marken. Het Deense vleeskon
nog nietworden onderzocht,om-,
dat het onderin het schip zit. De
'ReeferRio' ligt sinds dinsdagaf-
gemeerd in de Europoort.

Het vlees zou volgens de mi-
lieu- organisatie Greenpeace in
1986 besmet zijn geraakt na de
Tsjernobyl-ramp. Het werd
geëxporteerd naar Venezuela,
welk land de lading weigerde en
het vlees afgelopen mei te-
rugstuurde naar Europa.

Als de lading in Rotterdam
wordt gelost, wordt het vlees op-
geslagen in de koelhuizen van
Eurofrigo, waarna het zal wor-
den doorgevoerd naar landen
buiten deEG.

Reacties op vonnis
HAARLEM — Het Openbaar Ministerie (OM) in Haarlem

gaat hoogstwaarschijnlijk niet inhogerberoep tegen hetvon-
nis,datvandaagindezaak-Heijn isuitgesproken. Volgensper-
sofficier mr T. Bot is het OM tevreden met de uitspraak van
twintig jaar plus onvoorwaardelijke TBR (terbeschikking-
stellingvan deregering).

Bot vindt, dat de rech .bank in hetvonnis goed heeft gemotiveerd
waaromnietvoor levenslang isgekozen. Volgenshemis inhetvonnis
een goede afweginggemaaktvan deernstvan defeiten en depersoon
van deverdachte. Bot acht dekans daaromerg gering, dat het Open-
baar Ministerie hoger beroep aantekent.

Neutraliteitswet:
Huurlingen en
helpers contra's
voor rechter
in Miami

MIAMI — In Miamizijn ze-
ven mensen aangeklaagd we-
gens de illegale levering van
huur- soldatenenwapensaan
de Nicaraguaanse contra's.
Een der verdachten is Mario
Calero, een broervan een der
grote bazen in het Nicaragu-
aanse verzet,Adolfo Calero.

In totaal negentien huurlin-
gen heeft men weten te werven.
Een van hen, Jack Terrell, voelt
er niets voor om min ofmeer in
zijn eentje alsBarbertje te moe-
ten gaan hangen en wil daarom
"ambtenaren tot op het hoogste
niveau" laten opdraven voor de
rechtbank. Vooral Mario Calde-
ro zou de huursoldaten hebben
gerecruteerd en betaald. Dit ge-
beurde metmedewerkingvan de
Texaanse miljonair Maco Ste-
wart en van twee andere Ameri-
kanen en drie Cubaanse anti-
communistische militanten uit
Miami.

Terrellenzijnmannen hebben
ook voor een wapenfeit gezorgd:
namelijk het vernietigen van
eenbrugbij Sinsinin Nicaragua.
Volgens Terrell voelde men zich
aangemoedigd door deregering-
Reagan. Deze heeft het toch
steeds over vrijheids- strijders.

Het zevental wordt vervolgd
op grond van de neutraliteits-
wet welke vijandelijke acties te-
gen buitenlandse regeringen
vanaf Amerikaans grond- ge-
bied verbiedt.

’Redelijk alternatief’
De behandelend officier van Jutitie in de ontvoeringszaak-

Heijn, mr O.Vvan derVeen, is niet ontevreden over hetvonnis
van deHaarlemserechtbank. Hijhadhethefstgezien,datE. tot
levenslang was veroordeeld, maar noemt twintig jaaren on-
voorwaardelijke TBR een "redelijk alternatief.

Vander Veen zegt, dat derechtbank precies dezelfde argumenten
heeft gebruikt als hijzelf. Alleen zijn er in het vonnisverschillende
afwegingen gemaakt. "Deredenatie diedaarvooris gebruiktlijktme
nietonredelijk", aldus deofficier. Zoals het er nu uitziet, zegt deoffi-
cier niet in hogerberoep tezullen gaan.

Humanistische School
overweegt proces
tegen Eilandgebied

WILLEMSTAD — Het be-
stuur van deStichtingHuma-nistische School (Fundashon
pa Skol Humanista na Papia-
mentu) overweegt naar de
rechter te stappenals deover-
heid voor het begin van het
komende schooljaar geen ac-
ceptabel alternatief vindt
voor debehuizingvan de Hu-
manistische School. Gedepu-
teerde Dito Mendes de Gou-veia van Onderwijszaken
acht nieuwbouw te duur en
wil de school onderbrengen
ineen leegstaand gebouwen-
complex te Bonam. Het
schoolbestuur acht deze op-
lossing onaanvaardbaar enhoudt vast aan dereeds vorig
jaar toegezegde plaats voor
de school inEmmastad.

De voorzitter van het school-
bestuur, drs Frank Martinus
Arion, verklaarde vanochtend
dat gedeputeerde Mendes de
Gouveia het bestaande ontwerp
van 360.000 gulden te duur
vindt. "Daarom hebben wij op-
nieuw een voorstel ingediend
voor de bouw van een gedeelte-
lijk houten, gedeeltelijk beton-
nen school voor 165.000 gulden.
Zelfs als we inbarakken worden
ondergebracht, is dat voor ons
geen probleem. Desnoods bren-
gen we debarakken, waarin we
nu zitten over naar Emmastad,
maar we houden aan de toege-
zegde plek vast. Emmastad ligt
centraal met sport- faciliteiten
(Rustenburgh) en het Cultureel
Centrum dichtbij. De gedepu-
teerdewil onsoverplaatsen naar
Bonam, wat een doodlopend

Eunt is. De ouders kunnen hun
inderen niet op weg naar hun

werk afleveren. Reeds hebben
wekinderen uit de Savaanen Te-
ra Kora op onze school. Voorhen
ligt Bonam te ver weg", aldus
Martinus.

GRONDUITGIFTE
In juli vorig jaar had de Ei-

landsraad debouw van een nieu-
we school in Emmastad reeds
goedgekeurd. Fundashon Kas
Popular zou debouw uitvoeren.
De uitvoering van het project is
echterblijven liggen, omdat de
gronduitgifte niet geregeld was.
Datheeft dehuidige gedeputeer-
de Mendes toen geregeld, maar
nu vindt hij de bouwkosten te
hoog", zei Martinus. Volgens de
voorzitter heeft de gedeputeerde
zich vergist. "Er is een wetsarti-
kel dat zegt dat de gedeputeerde
eenbestaande school een nieuwe
bestemmingkan geven, maarhij
kan een school in Muizenberg,
waar wij zitten, niet naar de
anderekant vanhet eiland over-
plaatsen". Martinus is bang dat
door een gedwongen verhuizing
het leerlingen- aantal onder de
limiet zal dalen, waardoor klas-
sen samengevoegd moeten wor-
den, of nog erger, de school zal
moeten sluiten.

"Het aantal leerlingen is
doorslaggevend. Door de over-
heid is destijds gesteld dat voor
continuering van subsidie onze
basisschoolbinnen driejaarhon-
derd leerlingen moet bevatten.
Alswenu in zon uithoekworden
geplaatst, kunnen we dat wel
vergeten", zo zei Martinus, die

hieraan toevoegde dat verhui-
zing op korte termijn wel moet
plaats vinden, omdat de over-heid reeds een andere school in
het gebouwencomplex heeft on-
dergebracht.

"De overheid heeft al een brief
gestuurd, waarinvermeld wordt
dat we uit de Maduroschool weg
moeten. De andere school is er
reeds. Nu is er een vijfde klas
midden tussen onze kleuter- en
eerste klas geplaatst. Zoiets isontoelaatbaar. Wijzijnmaar een
kleine bijzondere school. Als je
niet machtig bent zoals het RK
Centraal Schoolbestuur, kom je
knel te zitten. Daarom hebben
we besloten naar derechter te
gaan, als deoverheidniet opheel
korte termijn over de Drug
komt". Tot zoverArion.

SITEK
De onderwijsvakbond Sitek

steunthetstreven van de Huma-
nistische School. Voorzitter Er-
rol Cova vindt dat de school
wettelijk recht heeft op meer
steun. "De overheid heeft de
school destijds geaccepteerd. In
deeerste jarenzijn ze arukbezig
geweest met een curriculum in
het papiamentu. Bovendien zijn
de schoolresultaten van de
kinderen goed. De school heeft
recht op een nieuwe huisvesting.
Dit is rechtvaardig, omdat het
een nieuwe school is, met een
nieuw leerplan", aldus de Sitek-
voorzitter.

Op SintMaarten
Gevarieerde
buit bij
inbraken

PHILIPSBURG— Uit Tama-rinde Guesthouse werd eenhandtas gestolen met belangrij-
ke papieren, een bedrag vantweeduizend gulden en vijftig
Amerikaanse dollar.

Een twede poging tot diefstalwerd ondernomen in hetzelfdegebouw, waarbij verschillendekamers werden bezocht dooreenonbekende indringer. Er werdechter nietsvermist.
Bij Bobby's Marina werd een

auto weggenomen. De sleu-teltjes waren in de auto achter-gelaten.
Bij Mary's Fancy Hotel wer-

den twee dameshorloges ont-
vreemd, alsmede 265 US dollar
en 165 gulden.

Uit een woning te Betty's Es-
tate werd zeventienhonderd USdollar ontvreemd, en in Oyster-
pond had een indringer een hoe-
veelheid geld meegenomen nabinnen te zijn gekomen door een
ketting van de voordeur te ver-
wijderen.

Van Sam's Place namen onbe-
kenden een tas met rijbewijs en
reischeques, terwijl een
Haïtiaanse in de wijk Zorg en
Rust bestolen werd en haar pas-
poort, verblijfsvergunning en
driehonderd dollarkwijt raakte.
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AGENDA

BONAIRE

POLITIE: 8000BRANDWEER: 8222
TAXICENTRALE: 8845
HOSPITAAL: 8900
UNDFILLte Lagoen:maandagt/m vrijdag
van 07.00-16.00 uur; zaterdag 08.00-12.00
"ur;zondaggesloten.

OPENBARE BIBLIOTHEEK
(openingstijdenvoor het publiek)
"laandag en donderdagvan 14.00-18.00
"ur; dinsdag en vrijdag van 08.00-12.00/
14.00-17.00 uur;zaterdag van 10.00-12.00
uur)
(openingstijden voor lezers)
Woensdag van 14.00-19.00uur.
pOSTSLUITING: maandag t/m. vrijdag
ingetekende stukken 15.45 uur; gewone
«ukken 16.30uur.
SERVICE CLUBS
Kiwanis: donderdagavond19.30uur - HotelBonaire.
Uons: informatie E. Felipa, tel.: 8546/8238.Round Table: elke tweede maandag -Buurtcentrum Terra Corra.Rotary: woensdag 12.00uur-Hotel Bonaire.
BESTUURSKANTOOR EN BEVOLKING:08.00-12.00/14.00-15.30 uur loketten geo-
pend.

voor bezichtiging
hiervan gelievecontact opte nemen met deheer Rudy Bedacht, Noord Nikiboko 194.
pOLITIECLUB (Weg naar Willemstoren):
peopend opvrijdag van 20.00-24.00uur; za-terdag van 12.00-24.00uur.

'■■ SPREEKUUR (gezaghebber): elkedonder-i dag van 09.00-11.00 uur op het Be-
stuurskantoor, Kralendijk; laatste donder-

| j«gvan de maand van 10.00-12.00 uur te
nincon.

KOKOLISHI (tel.: 8198): verzameling Bo-"aireaanse schelpen en koraal; open vanJnsdagt/m vrijdag van 10.00-12.30 uur -Kaya NikibokoZuid 3.

Dierenarts dr j.a. Jansen (Dok-
'erskliniek Noord Saliha, tel.: 4255):
weekuren: dinsdag en vrijdag van 14.00--5.00 uur en voorts volgens afspraak.

LVV: openingstijden slachthuis maan-dagt/mwoensdagvan 07.00-12.00/13.00-
-,£"00 uur en donderdag en vrijdag van"6.00-11.00/11.30-14.30 uur.
KERKDIENSTEN
JjintBernarduskerk Kralendijk:aagelijks 18.45uur; zondag08.30en 19.00

Coromotokerk Antriol:
uagelijks 19.30uur; zondag09.00 en 18.001 Uur
LudovicuskerkRincon:dagelijks, ookzondag, 19.30uur.
KLACHTENBEZORGING doorgevenaan mevr. A. Wong- Loi- Sing, Kaya| Cacique4.

ALLE WIJKEN
Flamingo TV welk bedrijf in

1985van detoenmaligeminister
van Verkeer en Communicatie
Rudi Ellis een vergunningkreeg
werd enige tijd geleden officieel
geopend. Allewijken van Bonai-
re hebben inmiddels de moge-
lijkheid van aansluiting op het
net. Amboina en Rincon zijn
echter nog niet aangesloten.

Om deze wijken aan te sluiten
dienen eerst palen geplaatst te
worden welke op ditmoment in
bestelling zijn. Zodra deze ar-
riveren zal begonnen worden
met de aansluiting van beide
wijken.

ONDERHOUD
Het kabelstation bevindt zich

financieel momenteel boven het
"breakeven"punt hetgeenreden
tot optimisme geeft, met name
daar de onderhouds-kosten aan
het kabelnet tamelijk hoog zijn
zoals bv in geval van ongevallen— waarbij palen van het net ge-
raakt worden — en deze derhal-
ve vervangen dienen te worden.
Eveneens zullen dekabels in de
Kaya Grandi in de grond gelegd
dienen te worden daar alle

elektrische en telefoonbovenlei-
dingen aldaar eveneens in de
grondgaan—ditinverband met
de reconstructie werkzaam-
heden.

De heer Jesurun deel deAmi-
goe eveneens mede dat het ui-
terste zal worden gedaan om de

Olympische Zomer- spelen
rechtstreeks via ABC News op
het kabelnet uit te zenden.
Voorts zal binnenkort de moge-
lijkheid worden gebodenom via
een hier geplaatst computor-
systeem dereclame van deAme-
rikaanse stations — welke tus-sen deprogramma's worden uit-gezonden — te vervangen door
lokalereclames.

Eveneens zal het cruiseschip
"Freewinds", welk schip elke

maandagen dinsdag in de haven
vanKralendijk ligt, aangesloten
worden, zodat passagiers en be-
manning — gedurende de tijd
dat hetschipligtafgemeerd—de
mogelijkheid hebben om naar
een der dertien kanalen welke
Flamingo tv uitzend, tekijken.

Totslotmaakte de heer Jessu-
run bekend dat het in de bedoe-
ling ligt, in detoekomst met lo-
kale tv uitzendingenaantevan-
gen. Dit zal echter nog wel enige
tijd inbeslagnemen.

Argentinië:
record vangst
aan cocaine

BUENOS AIRES — De Ar-gentijnse politie heeft beslag
Ifelegd op 256kilo zuivere co-
£&ine meteenhandelswaarde*ftn tweemiljoendollar.Hetis
?e grootste cocaine- vangst

heden toe in dit land.
, Het spul werd aangetroffen in

rteen garnalen welke Europa en
'e Verenigde Staten als bestem-£»Qg hadden. Zo deelde RodolfoV°pez mee als inspecteur van de
>*rgentijnse Narcotica- brigade.
j*etwas de tweede slag welke

sloeg binnen 24 uur. In dit
PeVal in een der wijken van de

De cocaine trof menjplin een magazijn.Eerder wer-
v^n 43 arrestaties verricht inen_and met de handel in cocai-'e en autodiefstal. Bij die gele-genheidwerdenvijfauto's,vuur-
f.aPens, munitie, vier motor-

vals geld en weeg-erktuigen in beslag genomen.

SLAGERSTEEKT
Het Israëlische leger steldedonderdag 53 Palestijnen in deGazastrook op vrije voeten alsgebaarvan goedewil inverband

met eenIslamitischefeestdag la-ter dezemaand. Nogeens 39 Pa-lestijnen die tot zesmaanden ge-vangen zaten zonder vorm vanproces zouden vrijdagochtend
worden vrijgelaten.

Een Palestijnse slager meteen
mes in elke hand stak vrijdag inde Strook van Gaza in opvier Is-raëlische bewakers van een ge-
vangenis. De zeventien-jarige
Yasir Mahmoud Mohammed AlKhawaja was de gevangenisbin-
nengekomen samen met het be-

zoek. Hij begon testeken toen hij
werd gefouilleerd en trofeen be-
waker in het gezicht. De drie
anderen liepen lichte verwon-
dingen op, aldus een functiona-
ris van de gevangenis. Yasir
werd overmeesterd.

MOGELIJK OOK ZOMERSPELEN OP KABEL
Amboina en Rincon moeten wachten op aankomstpalen

WEB- reparatiewerkbijna
fataal voor Flamingo TV
KRALENDIJK—Bij FlamingoKabeltv stond dinsdag

de telefoonroodgloeiend, doordatvele aangesloten ab-
onneesin deveronderstellingverkeerdendatzij afgeslo-
ten waren. Hetbleek een technische storing te zijn.

In een gesprek meteen der di-
recteuren Junny Jesurun, ver-
klaarde deze dat de oorzaak lag
in het feit dat het WEB aan de
overzijde van het stadion, op de
Koninginneweg, nuKaya Coro-
na geheten, met reparatie-
werkzaamheden bezig was en
een kabel waarop spanning
stond voor een versterkerkast
van FlamingoKabel TVraakte,
welke kasten echter dubbel ge-
aard zijn. Hierdoor ontstond een
storing in het kabelstation het-
geenechter doorsnel enaccuraat
werken van de mensen van Fla-
mingo Kabel tv tijdig werd ont-
dekt. Door dit snelle optreden
ontstond geen noemenswaardi-
ge schadeaan deapparatuur van
het station.

Verkeersmaatregelen bij
sluiting van Kaya Grandi
KRALENDIJK — Het

hoofd van politie maakt be-
kend, dat in verband niet de
reconstructie werkzaamhe-
den deKaya Grandi,voor alle
bestuurders zal worden ge-
sloten.Derhalve is het nood-
zakelijk, om het verkeer dat

normaal gebruik maakt van
dezestraatom te leidenvia de
Kaya Carlos ManuelPiar.

Vanaf 18juli 1988,zal deKaya
Carlos Manuel Piar voor al het
verkeer in beide richtingen geo-
pend zijn. Ingaandediezelfde da-
tum zal in de Kaya Carlos Piar
aan beide zijden een stopverbod
gelden. De politie verzoekt alle
bestuurders die gebruik gaan
maken van deKaya Carlos Piar,
extra voorzichtigheid te be-
trachten, met namebij hetnade-
ren van dekruisingKaya CarlosPiar/Kaya SimonBolivar. Het-
zelfde geldt voor de kruising
Kaya L.D. Gerharts/Kaya Car-los Piar.

De maatregelen zullen ge-
handhaafdblijven gedurendede
tijd welke de sluiting vain de
Kaya Grandi in beslag zal ne-
men. Aan allebestuurderswordt
verzochtrekening tehouden met
deze maatregelen en hun snel-
heid aan te passen om op deze
manier bij te dragenaan devei-
ligheid van het verkeer op Bo-
naire.

MOSKOU — Moskou noemt een
snelle terugtrekking van zijn troe-
pen uit Oost Europa uitgeslotenom-
datdetijd ernietrijp voorzouzijn. Zo
deeldeBuitenlandsezaken mee.

Tientallen gevangenen als teken goede wil vrijgelaten
In bezet gebied Israel: tien
Palestijnen uitgewezen, één gedood

JERUZALEM—Bij botsin-
gen tussen Palestijnse beto-
gers en het Israëlische leger
in Tubas bij Nablus op de
door Israëlbezette Westelijke
Jordaanoever is vrydag een
Palestijn doodgeschoten. Zo
werd vernomen uitPalestijn-
sebronnen. Dit werd niet be-
vestigd door het Israëlische
leger, maar ditzei wel te heb-
ben besloten tot uitwijzing
van tien Palestijnen, die wor-
den beschuldigd van opsto-
ken totrellen.

De 22-jarigeAbdelKader Qas-
sem werddodelijk getroffen door
eenkogel in zijn buik. Zijn dood
brengt het aantalPalestijnse do-
den tengevolge van de opstand
tegen de Israëlische bezetting
sinds 8 december op 204.

Een hoge Israëlische leger-
commandant beeft donderdag
verklaard dat de Palestijnse
opstand in debezette Westelijke
Jordaanoeveren Gazastrook nog
jaren kan voortduren. In een
briefing voor militaire corres-
pondenten verklaarde de com-
mandantvan Israelscentrale re-
gio, dat het leger zich voorbe-
reidt op een voortgezette Pales-
tijnse opstand.

"Wij moeten ons voorbereiden
op de lange termijn", zei decom-

mandant, die onbekend wildeblijven. Hij weeserop, dat dema-tevangeweldis afgenomensindsde opstand begin december uit-brak. Het vereist dat wij ons or-
ganiserenvoor de lange termijn,
om de mate van geweld te mini-maliseren opdat Arabierenen jo-den kunnen samenleven" zeihij.

Volgens de commandant heb-ben de ondergrondse leiders vande opstand "schok-comité's' op-gericht om besluiten van de lei-ding door te drijven en Palestij-
nen aan te zetten om de demon-straties voort te zetten.

BOGOTA — Zeventien Co-
lombiaanse soldaten zijn om
het levengekomen toende gu-
errillaeen overval pleegde op
een militaire basis in Puerto
Lopez in de provincie Antio-
quia. Bij dezezelfde guerrilla-
actieraakten er achtsoldaten
gewond.

Het ging hierbij om een geza-
menlijkeoperatievan de guerril-
la- bewegingen ELN en FARC,
waarbij men de militaire basis
metraketten, granaten en auto-
matische wapens bestookte.
Kennelijk kwam de actie als een
volkomen verrassing voor de op
zevenkilometer vanElBagre ge-
legen basis in het mijn- district
van Colombia. Men vermoedt
datcrook slachtoffers zijn geval-
len aan dekant van deguerrilla.
Bij deachtervolgingvan de guer-
rilla- strijders kon men gebruik
makenvan een leger- helicopter.
Dit was de grootste aanslag dit
jaarvan deguerrilla ophetleger.

Ook mishandeld

Mensenrechten
voorvechter
Haiti vermoord

PORT AU PRINCE — Op
weg naar het internationale
vliegveld van Port au Prince
is maandagmorgen de Haiti-
aanse jurist Joseph Lafon-
tant (54) bij een aanslag om
het leven gekomen. Hij was
oprichter van het Centrum
ter bevordering van de men-
senrechten.

Hij werd in zijn auto aange-
troffen met eenkogelwond in de
rug enbleek ooktezijngeslagen.
Nadat de dood was ingetreden
heeft men hem weer in zijn auto
teruggezet. In de onmiddellijke
nabijheid van de auto werden
een bebloede stok en andere
bloed-vlekken aangetroffen. De
overval werd gepleegd in een
kleine straat op tweehonderd
meter ongeveer van deweg die
naar de luchthaven leidt. On-
langs was de directeur van ge-
noemdmensenrechten- centrum
albedreigd. Daarvan had hijme-
dedeling gedaan aan Radio So-
leil, de zender van deRooms ka-
tholieke kerk van Haiti.

Zijn weduwe is ook actief op
mensenrechten- gebied en leidt
eenVrouwen- comitétegenfolte-
ring. Deze vertelde dat zij haar
man sinds zondagmidag had ge-
mist.

Vervuiling
SAO PAOLO — Meer dan

tweehonderdduizend auto-
mobilisten in de Braziliaanse
miljoenen- stad Sao Paolo
hebben woensdag gevolg ge-
geven aan een proef met
luchtvervuilings- alarm. De
autorijderswaren tweedagen
eerder gewaarschuwd, zoals
ookzou gebeuren ingeval van
een echt alarm. Auto'szouden
voor negentig procent ver-
antwoordelijk zijn van de
lucht- vervuiling in deze stad
metzestienmiljoeninwoners.
De proef zou geslaagd zij. Er
waren amper auto's tezien op
de normaal overvolle wegen.

WILLEMSTAD- Caribbean
Motors is de nieuwe exclusieve
importeurgeworden vandePride
Line vanDacia en van deTracker
4x4, dieinRoemenië wordenge-
bouwd. Hetzijn 'eenvoudige' wa-
gens, zonder allerlei elektro-
nischesnufjes enfoefjes. Volgens
directeurRudy Torres van Ca-
ribbean Motors gaat het hierbij
om "zeer laag geprijsde wagens,
die de eigenaar makkelijk zelf
kan repareren, indien dat nodig
is. Meteenschroevedraaierkunje
eigenlijk al allesaan".

Foto: Torres (rechts) samen
metRon Joseph van Caribbean
Auto Trading Company Inc. uit
Puerto Rico, voor de modellen,
die nu op Curagao verkrijgbaar
zijn.

WILLEMSTAD - Aan de*chottegatwegOostl9 isdenieu-
%l*aakHealthy&HappyHealthbhop geopend. Het is een speci-

voor allerlei produkten,
?"€ met de gezondheid te maken
, foto: Frank en JessicaRuiz innun nieuwe zaak.
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j» SUR ARNOLDA
\ *\>^<dS| (Anna Lucie Laplace)
\H' _^___S nasé na St. Barthlemy 03 -04 -1909

f amuril2-07-_9BB

Nanómber diSurnan diRoosendaal i sufamia na St. Barthlemy.Akto dientiero tatuma luga djabièrnè 15 diyüli proksimo saliendofor diKapelKlooster Alverna, naundatarisibi bishita dikondolensia for di2'ordimerdia. 4'or diatardi tin SakrifisiodiMisa i despuesentierona Santana diWelgelegen.

GRADISIMENTOiINVITASHON
Famianan die defunto

NICOLAAS HENDRIK VAN MEETEREN
ta gradisi tur esnankv di vn manera ofotro a mustra atenshonna
ora di morto ientiero di nan defunto,tambetur esnan kv a manda
flor,krans i telegram.Alabes tapartisipékv lotinvn sakrifisio di
misa djabièrnè 15 diyüli pa 7'or dianochi na Misa diPieter-
maai.

ROERMOND -HetRijkspolitie- WASHINGTON- Het VS- huis .
teaminLimburgdatzichbezighoudt vanafgevaardigden aanvaarddemet
met de 2 IRA- aanslagen van begin 376stemmenen 45 tegenhetomstre-
mei had contact met de Westduitse den handelswet- ontwerp, dat er
politie nav de IRA- aanslag op een vooral op gericht is buitenlandse
Britse kazerne inDuisburg. EenNe- handels- belemmeringen ongedaan
derlandse deputatie gaat donderdag *f ma.ken.- Hf "ïsaanvaarddeook
naarDuisburg metgegevensover de de b^S8; sluitingenwet,welke nu
Limburgse aanslagen °P zichzelfstaat. Beide wetten ma-

***** kenkans op eenveto van Reagan.
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AMSTERDAM TODAY JULY 14,1988.

Aegon 84,20 KIM 38,00
Ahold 86,10 Meneba
Akzo 130,10 Philips 33,30
Cred.lyon. 56,10 Bqyal Dutch 227,50
Fokker 28,80 Telegraaf 300,00
Gist.Broc. 35,10 Onllever 111,50
Heineken 145,30 Irdex 266,30

NEW YORK STOCK EXCHSfKE

Abbott labs. 45 3/8 + 1/4 IBM 125 1/8 + 1/4
Airerican Exp. 26 1/2 + 1/8 UT 52 - 3/£
Apache 7 3/8 unch Johnson &J. 79 1/8 + 1 l/EAm.Tel.S Tel. 26 1/8 unch MCKesson 34 3/4 - 1/2
Anooo 73 1/8 - 1/4 Merck 4 Co. 54 1/8 - 1/4Ariheuser B. 30 3/8 - 1/4 Minnesota Mng 63 7/8 + 1/2
Becton Dick. 49 3/4 - 1/2 Mabil Corp. "43 1/2 + 1/4Campbell S. 24 1/2 + 3/8 ttonsanto 88 3/8 - l/£Chrysler 23 1/4 + 1/8 N3t Corp. 62 1/8 - 3/8Citicorp 23 5/8 + 1/8 Kbrf. South. 27 1/8 unch
CocaCola 37 + 1/4 EPG Indus. 45 1/4 unchDiebold 40 - 1/4 Hiilips Ind. 21 - 3/6Digital Bj. 108 1/2 - 1/2 Placer DJ*. 13 7/8 + 3/8Dupont 87 7/8 - 1/8 Itorthrpp Corp. 31 1/2 + 1/2East.Kodak 43 7/8 - 1/8 Pac.First Fin. 13 3/4 unch
Exxon 45 1/8 + 3/4 Pfizer 50 5/8 + 1/8
Figgie 'A' 67 - 5/8 Phelps Dodge 41 7/8 - 1/8
Ford 51 5/8 + 1/8 Philip Morris 89 7/8 + 1 3/8
Fluor 20 1/2 + 1/8 Quaker 44 - 1/8
Genl._a.ectr. 43 1/4 + 3/4 KIR Nabisoo 51 5/8 + 1/2
Genl.Motors 78 7/8 unch Sara j^ 36 3/3 . j/g
Gulf & West. 43 unch Shell Trp.lt. 71 1/4 + 1/4
Hecla Mng. 15 1/2 + 5/8 Southern U. 6 1/4 unch
Hilton 48 1/B+l , Unisys 34 5/8 - 7/8
Bonßstake Mng. I 5 V 4 + 1/4 Unocal 37 + 5/8
DOT JCNES
Industrials 2104,37 + 11,73
Transportation 887,69 + 5,07
REUTER.

CLOSING MARKET COMMENT JULY 13,1988.
IN A SPEACH BY GREENSPAN OF THE FEDERAL RESERVE BANK, HE INDICATED I
THAT THERE WOULD BE NO INCREASE IN INTEREST RATES IN THE NEAR TERM I
THIS HELPED THE BOND AND STOCK MARKETS. THE DOW CLOSED UP 11.73
AT 2104.37 ON HEAVY VOLUME OF 218.9 MLN.

|pf| MADURO & (URIEL'S RANK NX.*U^ INVESTMENT DEPARTMENT
s^>fl For further information call

Tel. 612511 612991 612294

-▼

Koersen Centrale Bank
NOTERINGEN CENTRALEBANKVAM DE NEDERLANDSE AN-
TILLEN GELDIG OP DONDERDAG 14 JULI 1988EN TOT NA-
DER ORDER:

USDOLlflfi 1.77 1.78 180
CANDOLU.fi 1.455 1475 1495
PND STERLING 2.945 300 306
N€DGLD 84.83 85.55 86.35
BOLlVflfi _____
ZLUffifINCS 115.81 116.53 117.33
FR FRANCS 27.30 28.40 29.10
DUITS€MARK 95.86 96.58 97.38SUfiGLD _ 100.07 102.59
'TUfi€ 0.98 1.28 1.34
AR FLORIN 98.00 100.00 100.20
KOERSEN VAN DE OBLIGATIELENINGEN VAN DE NEDER-
LANDSE ANTILLEN UITGEGEVEN DOOR HET DEPARTE-
MENT VAN FINANCIEN EN GELDIG VANAF HEDEN 14 JULI
1988EN TOT NADER ORDER. '
9.75% OBUGATI€L€NING€NP€R 85/89 98.61

13 % OBUGATI€L€NING€N P€R 86/90 103.43
12 % OBUGATI€L€NING€NP€R 88/92 102.63
10.5 % OBUGATI€L€NING€NP€RI9BB 99.98
10.25% OBUGRTI€L6NING€N 1986P€R 1990 98.54
HETEFFECTIEVE RENDEMENT OPALLE OBLIGATIELENIN-
GEN BEDRAAGT 10.88%.
DEAANKOOP VAN OBLIGATIELENINGENKAN GESCHIEDEN
BIJ HETLOKALE BANKWEZEN.

f _ _ —" \

mOUSTRIRL 0E UEHEZUELR
;*~É-_3"__È— maakt de wisselkoers bekend

7 van de BOLIVAR, geldig tot i
VRIJDAG 10.30uur

AANKOOP VERKOOP iCash - Cheque
, 4.20 4.40 5.40

DOND€RDRG 14 JULI 1988

CopacabanA
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Hallo? (bloep)
Met de(bloep)/
loodgieter?^*

Geen paniek!
Als Uw telefoon-
boek in de buurt

is, is de hulp
nabij!

ïï'\. _ hAGINANAN HEL

______JT||ETEL

RAADPLEEG DE
GELE PAGINAS

MODERN |
WALL AND!

CEILING
LIGHTING 1

Hu

lAROIISE
~|[k.___. T A UK A N T ;|

GOURMET CUISINE

Penstraat 5-Tel.: 55418
Pim Timmermans
SPECIALITEITEN

MENU:

* Romige preisoep.
* Gegrilleerde

zalm met
amandelen.

* Custard cake.
"_m___________________________________bbh

------------ - - - ~-~-~—"-~--——__________________ _._._._■ _. ___■_.-_._■_■_■_._._._._■_■ _._._._._._■_._._._■_._._■_■_■ linn
_

Toko vs?uikertiiintje Weekend Special!!
Kippen pastei I■■ Kip Salade 100 gram . 2i-

Toko \Zyuikertuintje de grutter met hopi Kip \Z/pecialiteit!!

KAMERS "^
TE HUUR

in Punda - Bargestraat 53
’. 350.- p.m. inclusief

Voor informatie:
Tel.: 70285 of 70287

tussen 12:00en 2:00 uur

f VAKANTIE SPECIALDe prachtige
ONDERWATERWERELD

ligt aan jevoeten tijdens een trip op de
GLASS BOTTOM BOAT van hetCurasao Seaquarium.
En in devakantie dagelijksetrips opdeCoral Viewvan 10.00uur 's
morgens tot 2.00uur 's middags iederhalf uur vertrekt deboot.

"■* 4__* De onderwaterwereld ligt aan jevoeten tij-_____ ___!?* dens een 9lass bottom boat tr'P-
Voor meer informatie bel Kandra tel.

Ék 'wÊ! <*" 616666bij hetCuracao Seaquarium.

S^Bf^ CURAQAO SEAQUARIUM J

" fi\t Curagao ": xlam , :
J HOTEL&CASINOV__y'
: PLAN SUPER VAKASHON :
: ABO KU NOS "" Bo kier algu diferente? "J Bokierpasa vn dushivakashon aki naKörsou? "" Ata e oportunidat pabo ibo famia. *
? Fordi solamenteNA’■ 96.- pa persona esei porbira rea- "" lidat. *
5 3DIA/2ANOCHI NOCHIADICIONAL l
1 Sencilia NA/. 239.- NA/. 104.- "" Doble NA/. 136.- NA/. 52.- jOP 4t£. "2 Triple NA/. 109.- NA/. 39.- 7^-^Ê_ __
" Quad NA/. 96. NA/. 32-_j^*»gL "" Inkluiendo: llÉl___________BkVx *
2 — bunita kamber kompletamente renoba |^*_3P= \
" —T.V.dikolóku cable/radio AM-FM zr_____~^F ="F~f "" —frishidèr den kamber rr_____ï "" —vn kóktel di bonbini pa persona _^~ B^Y- "J&J *
2 — stul i sèrbètèdi pisina gratis -t___sj Xe ïSsJf 2
" — 2 desayuno amerikano pa persona "2 —vn entrada gratis den Sabine's Nightclub pa persona "" —vnfabuloso rekuerdo di Curacao Plaza Hotel pa persona 2e — US$lO.-kupón dikasino pa persona "2 — turkargo di servisio i impuesto diGobièrno. "" MUCHANANBOUDII2ANAKO_APARTIENDOEMESUNKAMBER e2 KU NAN MAYORNAN SOLAMENTE NA/. 25.-. "e TUR PREIS ARIBA MENSHONA TA PA PERSONA i e plan aki ta 22 valido te Idi september 1988i unikamente pa residente di Antias e
2 NeerlandesiAruba. "" Bin eksperiensia bo tambe e plan "SUPER VAKASHON ABO KU 22 NOS" ieplan "WEEK-END ROMANTIKO ABO KUN'E". e2Pareservashon yama tel. nr. 612500 - ext. 2035/2034. 2

KENWOOD WASTE AWAY W?\^fr
Easely fitted to the sink waste mm Ww
pipe, the Waste Away disposes ÏSISjSS
of peelings, bones and scraps WIEmE;
efficiently and hygienically. B
Thefinal kitchen essential IM mJ>

fMw favoriete winkel
Net binnen: grote collectie kleding
Zoals: Vakantiekleding

Reiskleding
Unisex schoolkleding
Maternities.

Let op: vanaf nü ook kleding voor
tieners - maten 8 t/m 14.

Chahinda Fashions N. V.
vindt U alles wat U nodigheeft
daaromis onze zaakfavoriet!

Drip
\#V****** Systemen

■k^;" s v.a. 99.-
-drip irrigation is
Reigerweg 2% fioOStct

s Tel.: 78229 é

Stroomonderbreking
Veel werkzaamheden kunnen wij voor U uitvoe-
ren zonder U te storen, doch ditmaal mosten wij
de stroomvoorziening onderbreken op:
* Zondag 17 juli 1988

vanaf 09.00 t/m 15.00 uur.
* Ontarioweg, gedeelteOrionweg,Loodgietersweg, gedeelteSa-

una (t.h.v. Verzekeringsmakelaar Seguros Brouwer N.V. tot
CURGAS), gedeelte Lindberghweg.

S@iKODELA^S

BWIA provides convenient same
day connections every

Wednesday via Trinidad to:

BARBADOS
GEORGETOWN

GRENADA
LONDON
TOBAGO

I LOW, LOW roundtrip I
fares to LONDON

July / Dec. fl. 1.716
Jan. / April fI. 1.506
May/ June _ fl. 1.296
Minimum stay 7 days - maximum stay 6 months.

ÊAÊL For RESERVATION
BWIA and INFORMATION

'ZVVST ca" your travel agent
or ALM at 613033

International ,
The people. The planes. The places.

That's the BWIA difference.

'■
■ ï£* S>

p^. Anemonen, J*, *Z/A , ,
Ëg£* hortensia, L>Ot\2E-fiS_» rhodondendron jan Noorduynweg/ 12 J
1 ' I . J_ti«^__________—_-__■,

|| wl WAW Healthy & HappyHealth Shop
M\ Schottegatweg Oost 19- Tel.: 73537

Everything to your good health:
Soya milk, juices,softdrinkswithoutpreservatives, naturalfood and
seasonings without preservatives, natural candies and also very
500n.... Soya Icecream, Soya Kaas, Tofu. Icecream without sugar,
etc. etc. _ ,

See you!

(~7 MAISON LILI 1
WE Schottegatweg Oost 48M Tel.: 77861

deskundige haarverzorging:
D'msdag « knippen, permanenten, verven, straighten, föhnen,
gesloten. v etc

Mooie kollektie fantasie-sieraden en haar-. ornamenten. J

BN.VBiUUon
Si Maatschappij Suriname (»sj houdt zich bezig met de

winning van bauxiet en de verwerking van bauxiet tot aluinaarde.
De mijnactivltelten worden ontplooid door een maatschap waarin IKK een

belang heefi van 76». De aluinaarde wordt geproduceerd door een mxjere

maatschap waarin Er_6 voor *5% participeert. De jaarproduktIe van de

mijn Is ca. 2 miljoen ton bauxiet, terwijl ÜMS een produktle aandeel
van 630.000 ton per jaar heeft in de aluinaardefabriek.

Onze Materialen Afdeling zorgt voor de inkoop, het
beheer en de distributie van materialen voor het
mijnbedrijf te Onverdacht, alsook voor kontrakten met
aannemers en de in- en uitklaring van vracht en
aluinaarde verschepingen. Voor deze afdeling zoeken
wij een:

MATERIALS MANAGER

Deze funktionarfs is verantwoordelijk voor en geeft

leiding aan de Materialen Afdeling.

Profiel van een succesvolle kandidaat:

- Gedegen technische achtergrond,- Goed ontwikkelde commerciële instelling,

- Ruime ervaring op het gebied van inkoop, beheer en
distributie van materialen in een technisch productie-
bedrijf, (bij voorkeur ervaring In een bedrijf met

zware grond verzetmachines)

- Kennis van en ervaring met materialen
beheerssystemen op een mainframe computer,

- Coede kontaktuele eigenschappen,

- Vloeiend in de engelse taal (mondeling en
schriftelijk),

- Dynamisch en inventief,

- Leeftijd: tussen 35 en 15 jaar.

Belangstellenden kunnen hun schriftelijke sollicitaties
met curriculum vitae en afschriften van diploma's/

getuigschriften vóór 15 dUg. 198" richten aan de
Direktie van de N.V. Billlton Maatschappij Suriname,

Nlckeriestraat 8, Paramaribo.

■ i -- '" - ■ "" "

NEUTRALE WIJKVERPLEGING
naRIOCANARIO

i
NEUTRALE WIJKVERPLEGING

antes WIJKVERPLEGING CURACAO
naSCHARLOO

a muda pa
GOSIEWEG 15

(Pega kv Kraamkliniek Rio Canario)
Tel.: 44232-44231.

-"——^—■■ '■■' -

■M(®m
l" t'^—^~é*èl+~~t±±^——^±É+ii+^H~m*—m*—'~\l VY'-" _-■■._ ■_________________*_______■ . . i _■_■_■__—_____■.

Geldig tot en met 19 december
fa Vanaf| Fl. 111,-

C\ per persoon
_^i^tó.^^^ 2 nachten - 3 dagen

S^r^X' lc mDegrePen:accommodatie
’)) I i in Bonaire Beach Hotel,

—-^^^^^^^^^ Flamingo Beach Hotel,--— x______^^ Habitat of Sunset Inn.

Bel voor meer .
informatie uw . AMM\ W^m^Mvreisagent of de ______W_H VL. M\M\^M^

..
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	ORANJESTAD – Gouverneur Felipe Tromp heeft in zijn hand een wandbord, dat speciaal voor hem gemaakt werd door Lucia Thiel, Bibiana Croes, Sixline Pieters en Eliza Maduro van CentroMan na Obra, voor geestelijk gehandicapte personen. Bij de foto: een dolgelukkige gouverneur met zijn wandbord, de leerlingen en leidsters van Centro Obra di Man.
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	WILLEMSTAD – Gisteren heeft gedeputeerde van Economische Ontwikkeling, Dito Mendes de Gouveia, een delegatie van de Europese Ontwikkelingsbank ontvangen, bestaande uit Jean-Philippe de Jong en Bernard Pels. Deze delegatie is sedert 11 juli te gast bij de OBNA (Ontwik – kelingsbank van de Nederlandse Antillen nv). Doel van deze missie is om de mogelijkheid te onderzoeken van een kredietlijn van de European Investment Bank ten behoeve van de OBNA voor de financiering van industriële en toeristische projecten in de Nederlandse Antillen. De European Investment Bank is gevestigd in Luxemburg. EA. AlvarezJrenC. Gomes Casseres — de directie van OBNA — woonden het bezoek bij.
	WILLEMSTAD – Aan de *chottegatwegOostl9 isdenieu%l*aak Healthy & Happy Health bhop geopend. Het is een speci- voor allerlei produkten, ?"€ met de gezondheid te maken , foto: Frank en Jessica Ruiz in nun nieuwe zaak.
	WILLEMSTAD – Caribbean Motors is de nieuwe exclusieve importeur geworden van dePride Line vanDacia en van de Tracker 4x4, die in Roemenië worden gebouwd. Het zijn 'eenvoudige' wagens, zonder allerlei elektronische snufjes en foefjes. Volgens directeur Rudy Torres van Caribbean Motors gaat het hierbij om "zeer laag geprijsde wagens, die de eigenaar makkelijk zelf kan repareren, indien dat nodig is. Meteenschroevedraaierkunje eigenlijk al alles aan". Foto: Torres (rechts) samen met Ron Joseph van Caribbean Auto Trading Company Inc. uit Puerto Rico, voor de modellen, die nu op Curagao verkrijgbaar zijn.


