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...samenwerking...

vogelvlucht
PEKING — In Nanchang, zuid-

China,kwamenruim 300mensenom
dooreen hittegolf. Hetwaren vooral
oudere mensen. Er wonen 3 miljoen
mensen. Velen slapen 's nachts bui-
tenomdathet binnennietuitte hou-
den is.

*****ISLAMABAD — Tijdens een re-
cente zuiverings- operatie heeft het
Afghaanseregerings- leger tenzuid-
envan Kabul 272 Islamitischerebel-
len gedood,onder wie 5 militairebe-
velhebbers.AldusRadio Kabul.

*****NEWDELHI —Ruim 130 doden
vielen er in India door hevige moes-
soen- regens en overstromingen na
een langeperiode van droogte.Voor-
al de deelstaatGujarat is erg ge-
troffen.

*****PRETORIA— Inzwartewoonge-
bieden in Pietermaritzburg, Zuidaf-
rika, zijn 2 zwarte mannen dood-
geschotentijdens rellen tussen poli-
tie en jongeren.De politie verbood
een sport-festival datwerdgehouden
bij de 70e verjaardag van Mandela.
Ook het muziek- festival ter erevan
Mandelawerd opgebroken.Bij de ge-
vangenis waar de ANC-leider ver-
blijft richtte men blokkades op. SU-
Partij- leider Gorbatsjov boodzijn ge-
lukwensenaan.

*****
TOKYO — Bij wolkbreuken en

overstromingenin Japanvielen7 do-
den en 10 gewonden. Enige tiental-
len woningenstortten in. Dit gebeur-
de tusen Fukuoka tot China.

*****BAYRUT — In het christelijke
loost i_ayrutkwam de bestuurder van
een bomautoom het levenbij een ex-
plosie. Er vlogen een paar auto's in
wand.

*****f TELAVIV—EenIsraëlischesol-
daatschootineen buitenwijkvan Tel
Aviv een Palestijn dood die zou ge-
probeerd hebbenhem zijn geweerté
ontfutselen. Er overleedook een Pa-
lestijnaan dezaterdag inNablusop-
gelopenverwondingen.

MOSKOU — Vandaagvergadert
hetpresidium vanhetSU-parlement
over deproblemen rond Armenië, de
enclaveNagorny-KarabachenAzer-
badjzjan. President Gromyko vroeg
bij de opening om een oplossing wel-
kerecht doetaan de opvattingenvan
beide partijen maar wel binnen de
SU- grondwet. Men verwacht dat
partij- leider Gorbatsjov hetparle-
rnents- bestuur ook zal toespreken.
De situatie'wordt steeds meer ge-
spannen, aldusTass. Een staking
Van 2wekenkwam vandaagten ein-
de. De hoofdstad Jerevan bood van-
morgen een normaal beeld.

AMSTERDAM — De dollar be-
gon de week opgewekt. In Amster-
damwasvanmorgen demiddenkoers
2,1245 gulden tegen een slotkoers
van 2,1110 vrijdagmiddag. Dit als
gevolg van de vrijdag bekend ge-
maakte VS-handels-cijfers.

ATLANTA — Dukakis en zijn
Voornaamste rivaal Jackson bij de
Democratische presidente- nomina-
tievoerdenvandaageengesprekmet
elkaarop de ledagvan departij-con-
ventie. Hun Republikeinse te-
genstander vice- president Bush
Vindt datDukakis te onervaren is
Voorhetpresidentschap.

*****BONN — De Zuidafrikaanse
Werknemersvande 2Westduitse au-
tofabrieken DaimlerBentz enBMW
krijgen dezelfde rechten als de
Westduitse arbeiders,alduseen vak-
bonds- leider. Zo mogen zij op fa-
brieks- terrein vergaderingen be-
leggen.

*****RANGOON — De Burmaanse
regering heeft ruim 1000 gevange-
nen vrijgelaten die waren gearres-
teerd op beschuldigingvan het orga-
niseren van opstanden. In de steden
Van Burma is hetal geruimetijd on-
rustig.

WARSCHAU — De Hongaarse
Partij- leider Grosz heeft op de
Warschaupact- top mensenrechten
geëist voor de minderheden.Honga-
rije en Roemenie hebben daarover
tUzie tav de Hongaarse minderheid
in Roemenie. Zo moeten minderhe-
den het recht hebben in hun eigen
taal te mogen sprekenonder elkaar.

*****
BONN/ MOSKOU — Een

Oostduitse spionage- expert is naar
debonds- republiek overgelopen,al-
dus Bild. Hij zou zich bij de
Westeduitee spionage-diensthebben
gemeld. De VS- staatsburger Glenn
Michael Sauter isnaar deSU overge-
lopen. Op zijn verzoek is hemop hu-
manitaire gronden asiel verleend.
Bij de VS- ambassadewist men van
niete.

GEEN PARTNERSCHAP
In een verklaring aan het

Franse persagentschap AFP zei
de woordvoerder van premier
YitzhakShamir,AviPazner, dat
het bericht "ten enenmale van
alle grond is ontbloot". Zoals
Shamit uit en te na heeft be-
toogd, zeihij, kan en zal er nooit
van partnerschap met de PLO
sprake zijn.

Volgens Abou Charif, diezijn
interview gaf in Baghdad, had
Shamir via Roemenië aan de
PLO voorgesteld het civiele be-
stuur in destrookvan Gaza en op
deWestoever over te nemen. Is-
raël zou de veiligheid voor zijn
rekening blijven nemen. Abou
Chariffhad gezegd "concreet be-
wijs" voor zijn onthulling te heb-
ben. Hij daagde Shamir uit het
bericht te ontkennen.

UITVINDING
Shalalzei, datdeLikud-partij

"rechtstreeks met de PLO pro-
beert te onderhandelen zodat er
nietmet Jordaniëbehoeft tewor-
dengepraat, wat gevaarlijk is".
Hij benadrukte, dat hij Shamir
om uitleg had gevraagd, maar
dat die zich al twee weken doof
houdt. De Likud-partij gaf van-
daag een verklaring uit waarin
wordt gezegd dat "Shalal is
beïnvloed door de sprookjes van
1001 nacht die hij in zijn jeugd
heeftgelezen". Shamirskabinet-

secretaris,TsahiHanegbi zei"de
minister van Energie besteedt
teveel energie voor niets. Deze
zaak iseenuitvinding van de lei-
dervan deverkiezings- campag-
ne van deArbeiderspartij.

ONVERENIGBAAR
Het streven van Israël naar

een duurzamevrede metdeAra-
bische buurlanden is onverenig-
baar met de weigering in ruil
daarvoor land af te staan voor
een Palestijns zelfbestuur. De
vrees voorPalestijnse aanwezig-
heid aan de grenzen zou het Is-
raëlische denken niet mogen do-
mineren.

In deze harde bewoordingen
zette premier Lubbers zondaga-
vond detoon voor de gesprekken
diehij en deNederlandse minis-
ter Van den Broek van Buiten-
landseZaken dekomende dagen
met hun Israëlische ge-
sprekspartnerszullenvoeren tij-
dens hun driedaags bezoek aan
dat land. Lubbers sprak tijdens
het officiële diner, datdoorde Is-
raëlische regering werd aange-
boden in deKnesset, het Israë-
lische parlement.

IKDANSERES
Vanmorgen speelde de ont-knoping zich af. Voordat het zo-

ver was waren de omwonendengewaarschuwd die hun ramenenz.barrikadeerdenenverder develdslag van nabij konden vol-gen. Bij deaankomst van de zes-honderd man aan politie waren
er al talrijke autobanden inbrand gestoken zodat men hetkraak- complex bijna niet kon
zien. Wat de politie uiteindelijk
wel te zien kreeg was een buik-danseres die op de nok van een
derpanden de agenten verwel-komde. Kort daarna brak develdslag pas goed los toen een
paar honderdkrakers het aan destokkregen met deMobiele Een-heid die de demonstranten ver-spreidde. Daarbij werd ook ge-
bruik gemaakt van een water-
kanon.

Anderhalfuur nadat de ban-
den in brand waren gestoken
stonden ook delen van het
complex zelf in lichter laaie. De
brandweer was met groot mate-
rieel aanwezig en ook de blus-

boot was present. Twee uur na-
dat de politie in actie was geko-
men kon men tot het complex
doordringen enwerden deeerste
krakers uit het gebouw geleid.
Zij hadden zich gebarrikadeerd
achter stalenplaten. De metroet
overdekte krakers werd eerst
door de Geneeskundige en Ge-
zondheids- dienst gecontroleerd
voordat zij werden vrijgelaten.
Hetpand zelfwerd op eventuele
achtergebleven krakers onder-
zocht.De brandweer is nogenige
tijd in actie geweest voor het
blussings- werk.

LUBBERS KRITISEERT PALESTIJNEN-BELEID
Minister Shalal beschuldigtpremier Shamir:

PLO burgerlijk bestuur
bezet gebied aangeboden

JERUZALEM — De Israëlische minister van Energie,
Moshe Shalal, heeftpremier Yitzhak Shamirvandaag ervan
beschuldigd de Palestijnse Bevrijdingsorganisatie, PLO, te
hebbenaangebodenhetburgerlijk bestuur indebezette gebie-
den opzich tenemen. Ineenradio-uitzendingzei Shalal, die lid
isvan de Israëlische Arbeiderspartij, dathijbeschiktover in-
lichtingen dat Shamir tijdens een bezoek aan Roemenië een
dergelijk voorstel had gedaan. De Nederlandsepremier Lub-
bers heeft zich zeer kritisch uitgelaten over het Israëlische
vredesbeleidvooral tenaanzienvanhetbeleidmetbetrekking
tot de bezette gebieden. Hij deed dit tijdens zijn bezoek aan
Israël.

Minister Shalal verklaarde
zondag, dat tijdens het bezoek
van Shamir"een documentis be-
studeerd, in overeenstemming
met de PLO, over autonomie
voor dePalestijnen" in de strook
van Gazaen op deWestoevervan
de Jordaan. Israël ontkende zon-
dag "categorisch", dathet aan
PLO ietsdergelijks heeftvoorge-
steld. Dit was gezegd door Bas-
samAbou Charif,eennaasteme-
dewerker van de voorzitter van
dePLO, Yasir Arafat.

GEEN UITZICHT
Los van dekritische bewoor-dingen over het Israëlische

optreden tegen demensen die dePalestijnse opstand in debezettegebieden, Gazastrook en Weste-lijke Jordaanoever, uitvoeren,
vroeg Lubbers zich afofIsraël de
situatie aldaarnog langzoukun-
nen latenvoortduren.

Met verwijzing naai- de wijze
waarop IsraëGl de afgelopen
maanden het gewelddoor dePa-
lestijnse opstandelingen tege-
moet is getreden, zei Lubbers:
"De recente ontwikkelingen in
de bezette gebieden wijzen uit,
dat de huidige situatieniet kan

voortduren en op zich geen uit-
zicht bieden op een oplossing".

Bij omzeilen van vaargeld:
Boot verongelukt in zijarm
Amazone: ruim vijftig doden

BELEM — Bij het vergaan
van een schip in de mondingvan
deAmazone inBraziliëzijn meer
danvijftig mensen omgekomen.
Er werden er zondag nog zon
dertigvermist.

Dit melddezaterdag- avond de
Braziliaanse tv. Er nebben 73
passagierskans gezien al zwem-
mend dekant te bereiken. Het
ongeluk met het passagiers ver-voerende schip deed zich voor in
eenzij-armvan deAmazonewel-
ke zij- arm bekend staat als"Scheepskerkhof'. Naar ver-luidt koos dekapitein voor deze
.route om onder hetbetalen vanhet vaargeld uit tekomen. Ove-rigens mochthet gezonkenschipmaximaal zestig mensen ver-
voeren.

Het blijken er veel meer ge-weest te zijn. Volgens de laatste
gegevenszijnerzeker58mensenom het leven gekomen. Men

vreest voorhet levenvan dever-
misten. De veerboot zou op het
wrak van een ander schip zijn
gevaren. Dit gebeurde tijdens
een nachtelijke tocht van de
veerpont van Belem naar de ha-
ven Cachoeira doArari. Vijf mi-
nuten na het vastlopen op het
wrakgingdeveerponttenonder.

DRIEMAAL TEVEEL
Volgens de politie vervoerde

hetschip driekeer zynmaximale
laad- vermogen van zestig men-
sen en verscheidene tonnen
vracht. Onder de geborgen stof-
felijke overschotten bevinden
zich ook buitenlanders. Het is
niet bekend hoeveel mensen er
precies aan boord warentoen het
ongeluk gebeurdeomdat er geen
passagiers- lijst werd bijgehou-
den. Doorgaans vervoeren veer-
ponten in dit gebied veel "zwar-
te" passagiers.

Politie met zeshonderd man in actie
Kraakpanden ontruimd in
Amsterdam na veldslag

AMSTERDAM — Met eem
grootscheepse actie heeft de
Amsterdamse politie van-
morgen hetkraak- complex
aan de Conradstraat ont-
ruimd. Dit ging gepaard met
ongeregeldheden waarbyhet
complex zelf ook in brand
werd gestoken.Erwerdenze-
ven arrestaties verricht. Drie
politie-mannenraakten licht-
gewond. Het was ook onrus-
tig bij deontruiming van een
kraak- pand in de Vondel-
straat Met dezeontruimingis
een einde gekomen aan een
zaakwelke zich alenige jaren
voortsleepte.

Hetconflictspeeldezich aftus-
sen de gemeente Amsterdam en
de krakers van het complex. In
1985 waren deze panden aan de
Conradstraat gekraakt door
mensen dievoor hetgrootstedeel
afkomstig waren uiteerder ont-
ruimde kraak- bolwerken zoals
het Wevers- complex. De bezet-
ters wilden in de panden woon-
ruimten, bedrijven en kunst-
ateliers vestigen. De gemeente
had de Conrad- panden voorbe-
stemdvoor desloop omer daarna
144 woningwet- woningen te
kunnen bouwen. Ondanks uit-

voerige lobby- activiteiten heb-ben beide partijen elkaar nietkunnen vinden.

VERRASSING
Later verschoof het ontrui-

mings-ceremonieel naar de Von-
delstraat. Daar is kort geleden
door krakers van de Conrad-
straat een woninggekraakt. De
politie- actiekwamer alseenvol-komen verrassing. Er kwamen
krakers terug van het
boodschappen doen in de staddie
toen moesten constateren dat de
politie bezig was hun spullen in
te laden in verhuis- wagens. Er
deed zich hierbij een enkel
handgemeen voor. Er werden
daarbij twee mensen aange-
houden.

Spanjaard Cubino
wint vijftiende etappe
LUZ ARDIDEN-De

Spanjaard Cubino heeft de
vijftiende etappe van deRon-
de van Frankrijk vandaag op
zijn naamgebracht.

Hijhadna de181kilometer
tussen St Girons enLuz Ardi-
den met zware cols een voor-
sprong van bijna zes minuten
op de Franse Tourveteraan
Duclos-Lassalle. Pedro Del-
gado werd derde enbleefin de
gele trui. De Nederlander
Steven Rooks behield de
tweede plaats in het alge-
meenklassement.

Aruba
reep

ORANJESTAD — Aruba
krijgt inEuropa weer de nodi-
ge gratis propaganda. Dit-
maal niet in de vormvan een
artikel in een of ander tijd-
schrift, maar ophetetiketvan
chocoladerepen van de Bel-
gische fabriek 'Cöte Dor. Op
het etiket is denaam 'Aruba'
vet afgedrukt samen met de
tropische zon en planten en
onder de naam de woorden
'Nut andraisin crisp.

Iran aanvaardt staakt
vuren-resolutie VN

TEHERAN — Iranheeft vandaag bekend gemaakt dathet
akkoord gaat metresolutie no 598 van de Verenigde Naties
waarin een staakt het vuren wordt geëist in de Golf- oorlog.
Iranheeft de eis latenvallen dateerst Iraq moet worden ver-
oordeeld alsbeginnervan deGolf- oorlog.De Iraanse medede-
lingkwam een dagnadat Iraq hadopgeroepen tot een eerlijke
vrede in het Golf- gebied.

HetIraansepersburau IRNAmaakte bekend datTeheran aan se-
cretaris generaal JavierPerez deCuellar heeftmeegedeeld datreso-
lutie 598 welke verleden jaarop 20 juliwerd aangenomen in de VN
wordt aanvaard "in het belang van de veiligheid en opbasis van
rechtvaardigheid". TotdusverrehadIran steeds gezegddatmen deze
resolutie alleen zouaanvaarden als deVNvoordien Iraq zouden heb-
ben veroordeeld als de agressor in deze oorlogwelke in 1980 begon
meteen aanval door Iraq. Iraqheeft steedsgezegddat het deresolutie
aanvaardtals ook Iran ditdoet. In genoemderesolutie roepen de VN
optoteen onmiddellijkstaakt hetvuren, beëindiging van allevijan-
delijkheden en de terugtrekking van detroepen tot internationaal
erkendegrenzen.

EERVOLLE VREDE
President Saddam Husaynvan Iraqriep zondagin eenrede Iranop

in te stemmen met een eervolle vrede. Hij deed dit tijdens een
toesprtaak bij gelegenheid van een reeks Iraakse recente overwin-
ningen aan het Golf- front. IRNA meldde dat deaanvaardingvan de
resolutie bekend werd gemaakt ineencommunique van hetopperbe-
vel van de Iraanse strijdkrachten.

De oorlog werd door president Husayn op 22 september 1980 be-

fonnen met de gedachtedathij binnen dekortstekeren Iranwel opde
nieënzoukrijgen. DitWeekeen volkomen misvattingtezijn. Opeen

gegevenogenblikkwamIraq onderzeerzware druktestaanenmoest
het gevoelige klappen incasseren. Ondanks de steun die hetkreeg
van Saudiarabie en devijfkleine Golfstaten dievreesden dat Iran
hun regiems ondermijnde doorzijn militante Islamitischerevolutie
teexporteren bleef Iraq jarenlangin het defensief.

In de loop der jaren is de Golf- oorlog een complete land- oorlog
geworden, waarin van Iraakse zijdeook gifgassenwerden gebruikt.
Hetwerd ookeentanker- oorlogin deGolf Ookwas ersprakevan een
steden- oorlog waarbij men over en weer eikaars hoofd- en andere
stedenbestookte. De laatstemaanden werd Iran inhet defensiefge-
dreven.IraqverdreefIran vanhetschier-eilandFaw, dattwee jaarin
handen van Teheran was geweest. In mei verdreefhet Iraakse leger
Iran uithet gebiedvan Shalamchemin het zuidoostenvan Iraq enin
juniheroverde het deolierijke Majnoon- eilanden.

Panama: nog geen
besluit over
asiel Bucaram

PANAMASTAD-Panama
heeftontkendpolitiek asielte
hebben verleend aan de Ecu-
adoraanse politicus Abdala
Bucaram.

Minister JorgeRittervanBui-
tenlandse zaken zei in een ge-
sprek met de Panamese tv dat
Bucaram een verzoek heeft ge-
daan voor een dergelijk asiel.
"Dit is een lange weg", zo om-
schreefdebewindsman deproce-
dure voor een dergelijk asiel-
verzoek. Op het ogenblik is het
verzoek nog in studie, aldus mi-
nisterRitter.

Bucaram was kandidaat voor
een populistische partij bij de
laatste presidents- verkiezin-
gen,waarbij hij in detweederon-
de verloor van de sociaal- demo-
craat Rodrigo Borja. Er ver-
scheen een aanhoudings- bevel
tégen Bucaram wegens eventue-
le fraude met overheids- gelden
uit de tijd dat hij burgemeester
wasvan Guayaquil.

Veel prijzen voor Soraida

WILLEMSTAD — Een trotse
Soraida Juliana toont haar zo-
veelste medaille diezij veroverde
tijdens het CONCACAS-
softball- kampioenschap. Julia-
na werd onder meer uitgeroepen
tot debeste speelster van het eve-
nement. Premier Maria Liberia
Peters deelt de vreugde van de
sportheldin...(zie sportpagina).
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MENSEN

Dit merkwaardige voertuig, ont-
worpen door Honda in Japan, is
dèbrandstof-vriendelijkste auto
terwereld. Ophet circuitvan Sil-
yerstone in Engelandwon het dejaarlijkse zuinigheidswedstrijd
van Shell, met het ongelooflijk
lage verbruik van één liter ben-
zine op 2278 kilometer.

De tweejarige Eric Taylor heeft
insecten gegeten en vochtige
bladeren opgezogen om in leven
te blijven toen hij vijfdagen zoek
was in het Australische binnen-
land. Dit hebben zijn vinders
vandaag gezegd. Dekleuter ging
woensdag in debuurtvanzijn ou-
derlijk huis aan de wandel met
alleeneen luier eneen hemd aan.
Toen men hem vond hadhij niets
aan. Hij werd gevonden in een
bosje, en zodra hij zijn vader zag
stak hij zijnarmen uitom opge-
pakt te worden. De dokter stelde
vast dat de jongen in goede ge-
zondheid verkeert. Hij heeft al-
leen kleine snijwonden en bui-
len, terwijl hij ook last heeftvan
uitdroging. De zoekactiewas een
van de grootste tot nu toe in
Queensland. Men gaat ervan uit
dathetkereltje zeker 20km gelo-
pen en gekropen heeft. Onder-
weg moeten zijn luier en hemd
verloren zijn. Hotels in en rond
Cooktown meldden datzij zonder
bier raakten omdatdemensen de
redding van de peuter vierden.
"Het lijkt op oudejaarsavond,
maar dannogbeter", zei een van
hen.

*** $ *De Britse Labour-leider, Neil
Kinnock, is zondag tijdens zijn
bezoek aan Zimbabwe door
zwaar bewapende militairen
aangehouden en meer dan een

uurvastgehouden. Oorzaakvoor
het incident was een verwisse-
ling van vliegveld. Terwijl het
ontvangstcomité samen met de
Britse ambassaduer en de gou-
verneur van de provincie op het
vliegveld stonden te wachten,
landde het toestel metKinnock
aanboord 30kilometer verder op
een ander luchthaventje. Het
klaarblijkelijk onwetende deta-
chement op het militaire vlieg-
veld hield Kinnock, zijn echtge-
note en verscheidene begelei-
ders in een klein kamertje vast
onderbedreiging vaneen machi-
nepistool. Volgens ooggetuigen
wissselden de leider van deBrit-
se oppositie en de dienstdoende
korporaal hevige beledigingen
uit voordat uiteindelijk het mis-
verstand kon worden opgelost.

Een arbeider uit de arme repu-
bliek Macedonië in Joegoslavië
heeft in een Amerikaanse loterij
1 miljoen dollar gewonnen. Ste-
van Midoski, diewoont in deMa-
cedonische stad Piilep, won de
eersteprijs in delaatste trekking
van delottovan NewYersey. Hij
had het winnende lot in juni ge-
kocht toen hij in de Verenigde
Staten werkte. Hij keert er nu
naar terug om zijn geld op te
halen.

$ % % $ j):

In Chicago hebben doctoren een
levertransplantatie verricht op
twee babies, nadat ze de lever in
tweën hadden gedeeld. Het is
voor het eerst dat er zo een in-
greepplaatsvindt in deVerenig-
de Staten. De babies van twaalf
weken en zeven maanden oud,
zijn gegeven deernst van de in-
greep, in kritieke doch stabiele

conditie. De donorwas een kleu-
ter van een jaar die maandag
kwam te overlijden.

Een ECHTSCHEIDINGS-PRO-
CEDURE bij het kantongerecht
in Haarlem isbeëindigd met het
gooienvan een muntstuk. Kruis
ofmunt moest uiteindelijkbepa-
len wie er in de gezamenlijke
huurwoning mocht blijven. Van
deze ongebruikelijke recht-
spraak is melding gemaakt in
het laatste nummer van hetjuri-
dischtijdschriftDe Praktijkgids.
De loting werd verricht dooreen
griffier van het Haarlemsekan-
tongerecht. De rechter probeer-
dedepartijen eerstnogopandere
gedachten te brengen, maar na
onderling overleg bleven die bij
hun standpunt: een muntstuk
moest en zou de beslissing bren-
gen. De kantonrechter was ver-
volgens getuige van de loting,
diekeurig in het procesverbaal
werd vermeld.

■T* 'T" -T» *T» *t*

Sugar Ray Leonard, Olympisch
bokskampioen in 1976 en drie-
voudig wereldkampioen bij de
profs, zal de Amerikaanse ama-
teurboksers op de olympische
spelen in Seoul niet van raad
voorzien. Leonard heeft zijn ad-
viseurschap beëindigd omdat hij
weigertmet cheftrainer Coulter
samen tewerken.Leonardvoert
aan, dat hij geen heil ziet in sa-
menwerking met een coach, die
tijdens een bokstournee door de
Sovjetunie openbaar in het pu-
bliek urineerde. Coulter onkent
de aanklacht. Leonard heeft de
bond voorgesteld, Hank
Johnston te ienoemen tot
cheftrainer. Johnston is als bok-

*****
strainer in dienstvan het leger.
Vijf olympische kandidaten ko-
men uit zijn school. Hetvertrek
van Leonard is de tweede klap
voor het Amerikaanse bokste-
am. Eerder werden drie olym-
pische kandidaten geschorstwe-
gens het bezit van cocaine.

* * * * *

Op 20 juni jl vierde de heer
GUILLERMO M.KOOK het feit
dathij 35 jaar geleden in dienst
tradvan CURGASn.v.Opdefoto
is het moment te zien waarop di-
recteur M.Nicolina de gebruike-
lijke enveloppe met inhoud over-
handigt aan de jubilaris in het
bijzijn van diens vrouw.

Een impresario in Indonesië die
wedstrijden pleegt te organise-
ren voor debestefluiter, deover-
tuigendste vleier en de man die
het langste doodstil kan staan,
wil deze maand, om de spreek-
woordelijke laatkomerij vanzijn
landgenoten aan dekaak te stel-
len, een symposium van een dag
van de punctualiteit organise-
ren. Bewijs van de ernst van de
nationalekwaal werd enkelewe-
ken geleden geleverd, toen een
rechter te laatkwam om vonnis
te wijzen in een moordzaak. De
rechter en zijn bijzitters waren
opgehouden doorhetopdetelevi-
sie uitgezonden gevecht om de
wereldtitel-boksen zwaarge-
wichttussen Mike Tyson en Mi-
chael Spiriks. Je niet aan een af-
gesproken tijdstip kunnen hou-
den iseen nationalekwaal in In-
donesië, zei organisatorJayaSu-
prana. Volgens Suprana zijn de
Indoneriërs gewoontegetrouw te
laat op hun werk, te laat op ver-
gaderingen en te laat op af-
spraakjes en is een spoorboelge
praktisch een lachertje.

STRAATSBURG — Europa
moet een politieke unieworden met
een eigen munt eneen gemeenschap-
pelijke defensie. Met landen die dit
nietwillenmoetdeEG vriendschap-
pelijkerelaties blijven behouden, al-
dusdeFransevoorzittervandeEuro-
pese commissieDelors.
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Torn Poes en de PruikenmakerdoorMarten Toonder

2081 — Heer Bommel had van de pruikenmaker Harewar
opdracht gekregenom devreemde haarwerkjes aan allevrien-den en aanrelaties uitte delen.En omdat hij zelfookzonding
droeg, was hij zich er helemaal niet van bewust, dathij eigen-
lijk de medeplichtige van een gevaarlijke schurk geworden
was. Integendeel, hij vond heteen aardige mode.

"Hetstaat gekleed",zoals hijtegen deburgemeesterzei. "Wy
heren hebben tegenwoordig van diegladde,kale gezichten en
daaromlijkt het me een aardige dracht. Bovendien is hetlek-
ker warm, ookonder deschedel, als ubegrijpt wat ikbedoel!"

De heer Dickerdack zette grommendéén van depruikjes op
en bekeek zichzelf in een spiegel. Maar omdat de pruiken de
eigenschap hadden,datze de dedrageronmiddellijkonder in-
vloed van Harewar brachten,vond hij het meteenmooi.

__ _v.___inels!" riep hij uit. "Ik krijg er een interessante kop
van! Een leuke mode., Bommel! Ik zal het dragen ervan van
overheidswege ondersteunen!"

"Dat isfijn!" zei heer Ollie. "Heer Harewar is hier buiten op
hetplein albezig om de pruiken aan deman te brengen, ziet u
wel?En als deburgerij nu ziet, datwij al zoiets dragen, zal dat
zekerhelpen.Goedvoorgaan doetgoedvolgen",zeimijnvader
altijd en daar houd ik mij aan!"

De magistraat trad aan het venster en keek goedkeurend
naar het volk, dat daar beneden bijeen drongom dezeepkist
waarop depruikenmaker had postgevat.

De nieuwe mode sloeg in; dehaarwerkengingenvlot van de
handen toenTornPoesophetmarktplein verscheen, zaghijtot
zijn schrik dat hij te laat was. De halve stad was al onder de
invloed van deschavuit, datwas duidelijk.....

In Honduras:

VS- soldaten gewondbij overval
TEGUCIGALPA — Bij een

overvalbijeen discothequein
deHondurese stad SanPedro
Sula zijn vier Amerikaanse
soldaten gewond geraakt

Een onbekend aantalmannen
overviel de militairen die aan
het stappen waren. De overval-

lers gebruiktenlichte wapens en
brachten ook een ex-plosieve la-
ding tot ontploffing. Zo zei men
bij de Amerikaanse ambassade
in Tegucigalpa. De soldaten zijn
niet levensgevaarlijk gewond.
Niemand heeft zich ver-
antwoordelijk gesteldvoor de ac-
tie. In de omgeving van deze in
het noordenvan Honduras gele-
gen stad zijn Amerikaanse sol-
datengelegerdinondermeereen
luchtmacht- basis.

TELECURAÇAO

TELECURAgAOMAANDAG: 16.30Orapamucha; 18.00
Siensiai Teknologia met Leo Floridas;
18.45 Informedeportivo metHectorRo-
sario; 18.56TempupaDios; 19.05Spe-
cial:«ZiekteAids»; 20.00NotisieroTele-
-8; 21.00 Kv porta habrf metRobin Vis-
ser; 22.00 Wega di Number Körsou;
22.10Departament Cultuur en Opvoe-
ding:«Terreuropstraat»;23.oo Sluiting.

DINSDAG: 16.30Ora pa mucha; 17.00
MTV Musical; 18.00Obra di man met
Loupe; 18.30Mirai Skucha; 18.45Infor-
me deportivo metHectorRosario; 18.56
Tempu pa Dios; 19.05Kushina dioro
met Saida Hernandez; 19.30 Small
Wonder; 20.00 Notisiero Tele-8; 21.00
Enkuentro met Paul deWindt; 21.30Te-
soro di Körsou met Hermanito; 22.00
Wega di Number Körsou; 22.10 Hot
Shots; 23.00 Sluiting.
(wijzigingen voorbehouden)

*****

Wega di Number
CUKAÇAO

achterKooyman.
SantaRosa: iederemaandag- en zaterda-
gavondom 19.30uur te Aloëstraat 12.

AGENDACURAÇAO

NACHTDIENSTARTSEN: Patiëntenvan de
artsenvan Bandabao(3e distrikt)kunnen in
spoedgevallen telefoon 641658 bellen en
danhet antwoordapparaatafluisteren.
De patiënten van deandere medische dis-
trikten kunnen voor spoedgevallen de
artsenpraktijkvan huneigen huisartsbellen;
het antwoordapparaat zal dan mededelen
wie dedienstdoendearts is.

THORAX CENTER (Jan Noorduynweg
naast UNA, tel.: 85544): openingstijdenvan
maandag t/m vrijdag van 08.00-17.00 uur;
op zon- en feestdagen alsmedeopwerkda-
gen na 17.00 uur voor spoedgevallentel.:
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
degehele daggesloten; na 17.00uurkunt u
de zustervan dewacht bellen:zuster Leito,
tel.: 641217, pageboy 027-360.
KLEUTERBUREAÜ:I4.OO-16.00 uuralleen
volgensafspraak.

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

NEUTRALE WIJKVERPLEGING (voor-
heenWijkverplegingCuragao): KantoorRio
CanarioVGosieweg, tel.:44231/44232; ge-
opendvan maandagt/m vrijdagvan 07.00-
-18.00 uur; dewacht heeftzusterBeaumont,
tel.: 676240.

GEZINSVERZORGING (Kwido pa Famia):
geopend van maandag t/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 stukken éénuur van 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
van 08.00-19.00 uur.
BOTICA'S (nachtdienst)
Otrobanda
Otrabanda, Winkelcentrum Colon, tel.:
625633/625634.
Punda
Banda Ariba, Herst 31, tel.: 676822.

DIVERSEN
ANTILLIAANSE GNOSTISCHE BEWE-
GING
Brievengat: iedere maandag- en
woensdagavond om 19.30 uur te Jirajara-
weg 8, Centrum Dcvi Kundalini.
iedere woensdag- en vrijdagavond om
19.30 uur te Openbare Basisschool
Brievengat.
Bandabao: iedere donderdagavond'om
19.30uur gebouwCredit Union SanPedro.
Kanga: iedere woensdag- en zaterdaga-
vond om 19.30 uur te Centrum Abraxac,
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HENRY By Dick Hodgins

BONER'S ARK By Addison & Frank Johnson

REDEYE By Gordon Bess

BEETLE BAILEY By Mort Walker
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DISCUSSIE NA VOORSTEL MINISTER INDERSON OVER SINT MAARTEN
VBC wil spoedig besluit aanpassing minimumloon- systeem

Bankwezen vindt tijdstip gesprek over
verhoging minimum-lonen ’ongelukkig’

WILLEMSTAD—MigueIPourier, directeurvan deAl-

Sfemene Bank Nederland en oud-premier van de Neder-
andse Antillen, enLionel Capriles, algemeen- directeur

van deMaduro& Curiel'sBankN.V. vindenhet moment,
waarop ministervan Arbeid en Sociale Zaken drs Stan-
ley Inderson het idee heeft geopperd om de minimum-
lonen op Sint Maartenwellicht te verhogen "uiterst on-
gelukkig gekozen".

Pourier: "Nu de betalingsbalans een negatieve ten-
dens vertoont en getracht wordt een betalings- even-
wicht te bereiken, juistop ditmomentkomt de minister
meteen eventuele verhoging van deminimum- lonen op
Sint Maarten. Dat eiland maaktnog steeds deel uitvan
de Nederlandse Antillen en daaromkan die verhoging
ook nadelige gevolgen hebbenvoor de overige eilanden—- voor Curasao in het bijzonder, omdat van hieruit de
lands- ambtenaren worden betaald".

Ook MCB- directeur Capriles
wees erop, dat de minister één
lijn dient te trekken "omdat we
in één land wonen". Capriles:
"De minister dient er ook goed
rekening meete houdenwaarom
het leven op Sint Maarten duur-
der is geworden. De oorzaken
daarvan dient hij te onderzoe-
ken. Bovendien: ditkan eenpre-
cedent scheppen, want iedereen
praat natuurlijk in zijn eigen
straatje, dus ook de vakbonden
op Curasao".

Capriles zei, dat het wellicht
mogelijk is om bepaalde "incen-
tives" tecreëren voor dewerkge-
vers, waar het gaat om het in
dienst nemen van nieuwe ar-
beidskrachten: "Het voordeel
daarvan is, datje niet aan de mi-
nimum- lonen komt, maar datje
toch de werkgevers—misschien
door het geven van subsidies —stimuleert om nieuwe arbeid-
splaatsen tescheppen".

EILANDELIJK
Beiden geven ze de minister

gelijk in zijn opvatting, dater in
de Nederlandse Antillen sprake
is van verschillende "eilandelij-
ke" economieën.Pourier wees in
dit verband op het verschil tus-
sen Sint Maarten en Curagao:
"Op Curagao hebben we tekam-

;t een werkloosheids- pre-
centagevan bijnadertigprocent.
En vijftig procentvan de jeugdis
werkloos. Dat is opSintMaarten
niet het geval".

DeABN- directeurwees op het
gevaar van een eventuele verho-
ging van deminimum- lonen op
Curacao: "Indien datzou gebeu-
ren, dan zou er net ietsgebeuren
wat tegengesteld is aan het be-
langvanhetverminderen van de
jeugd-werkloosheid. Eigenlijk is
het zo, dat de minimum- lonen
niet gehandhaafd kunnen blij-
ven, indien je industrieën wilt
aantrekken".

Pourier: "We moeten ervoor
oppassen dat we geen generatie
kweken, diegeenwerk-ervaring

heeft, en datzou kunnen gebeu-
ren indien we de minimum- lo-
nen optrekken".

FLEXIBEL
De ABN- topman benadrukte

voorts, dat een grotere "flex-
ibiliteit" noodzakelijk is: "We
moetennietreageren met: opeen
andereiland gaan de minimum-
lonen omhoog, dus hier ook. In
onze starre arbeids- verhoudin-
gen houden wij te weinig reke-
ningmet de economische moge-
lijkheden. Dat betekent ook, dat
wenietflexibel genoegreageren
opveranderingen in het buiten-
land. Ook daarmee dienen were-
kening tehouden".

De Vereniging Bedrijfsleven
Curasao heeft vanmorgen een
commentaar gepubliceerd,
waarin gesteld wordt: "Zowel
vanuit het Curasaose bedrijfsle-
ven als vanuit andere kringen
wordt al geruimetijdgewezen op
het harde feit, dat Curasao's in-
ternationale concurrentie- posi-
tievoornamelijkverzwaktwordt
door onze overmatig hoge pro-
duktie-kosten, waaronder loon".

"Het Bedrijfsleven pleit al ja-
ren voor een aanpassing van het
minimumloon- systeem, als on-
derdeel van een integraal beleid
ter verbetering van het investe-
rings- klimaat. In datkader zijn
alle sociale partners het in 1985
in deSociaal Economische Raad
(SER) eens geworden over de
noodzaak om categorie I van het
minimumloon- systeem af te
schaffen voor alle nieuw te creë-
ren arbeidsplaatsen. Bestaande
lonen zouden dan niet worden
aangetast, maar voor de inves-
teerder zouhet danaantrekkelij-
ker worden om nieuwe arbeid-
splaatsen te scheppen", aldus
het commentaar.

VERVOLG-ACTIE
De VBC gaatverder: "Door de

overheid is daar evenwel geen
vervolg- actie opgenomen. Maar
de noodzaak voor deze aanpas-

sing is niet afgenomen. Integen-
deel, het wordt steeds dringen-
derdatwewatdoen aanonzecon-
currentie- positie, teneinde
nieuwe projecten tekunnen aan-
trekken die nieuwe werkgele-

fenheid scheppen én daardoorde
lap opvangen die de economie

krijgt door de noodgedwongen
sanerings- operatie in depublie-
ke sector".

"Het is daarom volstrekt mi-

splaatstomnutepratenover mo-
gelijkeverhoging vandehuidige
minimum- lonen", zo zegt de
VBC, "om de enkele reden dat
daar op Sint Maarten omgevrgaad wordt. Nietalleen is deSint Maartense situatie, waar
een dollar- economie bestaat,
niette vergelijken met Curasao;
de internationale concurrentie-
positie van dateiland is, zeker
voor wat betreft het toerisme,

veel beter dan dieopCurasao"
Tot slot meldt de VBC in het

commentaar: "De VBC heeft er
reeds in een gesprekmet de mi-
nistervan Arbeid en Sociale Za-
ken opgewezen, datverdere dis-
cussie over dit onderwerp tijd-
verlies is en datdeaankondiging
vaneen definitievebeslissing nu
slechtseenkwestie mag zijn van
dagen; niet van weken en zeker
nietvan maanden".

Commentaar minister Inderson:
We moeten af van het idee:
Wat goed is voor Curaçao,
is goed voor alle eilanden

Hét moment zou slecht
gekozen zijn.

De Minister: "Het feit, dat
het slecht gaat met de econo-
mie op Curasao hoeft niet te
betekenen dat het dan ook
slechtgesteld is metdeecono-
mie van de overige eilanden.
Ik ben ministervan de gehele
Nederlandse Antillen, dus
van alle eilanden. Ik dien dus
zorg te dragen voor het wel-
zijn op allevijfde eilanden".

"Het gevoel van: Als het
goed gaat op Curasao dan
gaat hetookgoedop deandere
eilanden, dat moeten we
kwijt. Want, het vervolg op
dat gezegde zou dan moeten
luiden: Nu het slecht gaat op
Curasao moet het ook slecht
gaan in derest van deAntil-len. Ikbendaartegen. Ik houd
vast aan derealiteit, dat devijfeilandenverschillend zijn
en dus een verschillende eco-nomie hebben".

Eventueel eenverhoging

van de minimumlonen op
Curacao?

Minister Inderson: "Zoals
ik al zei: het gaat mij om hetwelzijn van alle eilanden.
Voor andere eilanden bete-
kent dat, datdeminimum- lo-
nen misschien omhoog kun-
nen. Voor Curasao houdt dat
in, dat gekeken zal moeten
worden naar de sociale, eco-
nomische, financiële en poli-
tieke mogelijkheden en on-
mogelijkheden. Afhankelijk
daarvanzal bekeken moeten
worden of een verhoging of
éen verlaging van de mini-
mumlonen noodzakelijk is.
Exact dezelfde excercitie
wordt ook op deandere eilan-
dentoegepast. Dus van discri-
minatie is geen sprake".

De gedachteover "incen-
tives voorwerkgevers, zo-
dathetminimumloon- sys-
teem wel gehandhaafd
blijft, maar dat door mid-delvanbijvoorbeeld subsi-

WILLEMSTAD — Minister van Arbeid en Sociale Zaken drs
Stanley Inderson wilde vanmnorgenkortreageren op deuitspra-
ken vanABN- directeurMiguelPourieren MCB- directeurLionel
Capriles, evenalsop hetcommentaarvan deVBC betreffende een
eventuele verhogingvan de minimum- lonen opSint Maartenen
de gedachten van de minister, dathij hetprincipe van "eilandelij-
ke economieën" wil toepassen. De bewindsman voegdeeraan toe:
"Hoewel ik eigenlijk geen publieke discussie wil aangaan. Zeker
nietvoor watbetreft de eventuele aanpassing van hetminimum-
loon- systeem opCurasao".

dies toch arbeidsplaatsen
kunnen worden ge-
schapen.

Inderson: "Het laatste
spoed- advies betreffende de
'incentives' is naar de ei-
landgebieden —enmet name
naar Curasao — gestuurd.
Het ontwerp "Langdurig
werklozen". Het probleem in
deze discussie is ook, dat de
kranten niet goed worden ge-
lezen. Anders had de heerCa-
priles datook geweten".
Er moet binnen enkele da-
gen een besluit worden ge-
nomen, zo zegt deVBC.

De Minister: "Een commis-
sie bestudeert de zaak. Ulti-
mo 15 september brengt die
commissie advies uit. Vóór 1
oktobervalt dan een beslis-
sing. Sinds 1985 hebben alle
socialepartners hetprobleem
rollend over straat proberen
uit te vechten — en er werd
geen beslissing genomen.
Welnu, dankan men ook nog
wel twee maanden wachten.

Geste vanpresidentLusinchi

Venezolaanse
volkswoningen
WILLEMSTAD—Begin au-

gustus begint de FKP met debouw van vjjftig volkswonin-
gen op Mahuma. Dit project
wordt gefinancierd door deVenezolaanse regering, een
geschenk datpresident Jai-
me Lusinchi toezegde tijdens
z_jnbezoek aan Curasao eindvorigjaar.Hetproject moetindecember afgerond worden,
voor het aftreden van Lu-sinchi. Om dit te bespreken,
reisde een delegatie van deFundashon Kas Popular
(FKP — stichting wo-ningbouw) naar Venezuela
af. Daar is overeenstemming
bereikt met het Institute Na-tional de la Vivienda (Inavi)
om een duurzame samenwer-
kings- relatie aan te gaan.

Datverklaarde directeur Her-
man George van de FKP desge-
vraagd tegenover de Amigoe.
Tijdens het bezoek datpresident
Jaime Lusinchi aan Curagao
bracht, werd door de Venezo-
laanseregering toegezegd dat _r
vijftig volkswoningen door Ven-
ezuela zouden worden gebouwd
op Curasao ter verlichting van
dewoningnood.

KWALITEIT
Hetproject bleef echter liggen

totdat deVenezolaanseregering
een aantal weken geleden vroeg
of Curasao nog interesse had.
Het project moet namelijk ge-
reed zijn voordat dehuidigepre-
sident in december aftreedt.
Daarop reisde een FKP- delega-
tie, onder leiding van directeur
Herman George, naar Venezue-
la ombesprekingen tevoeren.Samen met het instituut Inavidat in Venezuela een soortgelij-
ke taakheeft als deFKP opCura-
cao, zijn een drietal volkswo-

ning-projecten in Venezuela be-
zocht. Georgewasechterniet on-
der de indruk van dekwaliteit
van deze woningen: "We hebben
op Curagao in de loop der jaren
onze normen al moeten verla-
gen. Een verdere verlaging is
niet mogelijk. Dan zien we ons
ookgeconfronteerdmetgrote on-
derhouds- kosten", aldus Ge-
orge.

RUWBOUW
Hij kwam daarom tot de af-

spraak dat Venezuela al het ma-
teriaal levert voor devijftig wo-
ningenen deruwbouw verzorgt.
Deverdereafwerkingwordt door
een lokale aannemergedaan. Op
de vraag of de afwijzing van deVenezolaanse volks- woningen
niet als beledigend is opgevat,
antwoordde Herman George
ontkennend. In Venezuela be-
staat nog een grote achterstand
in dit soort zaken en men had er
begrip voor datop Curasao meer
kwaliteit wordt vereist. Boven-
dien worden de woningen daar
verkocht en is de eigenaar ver-
antwoordelijk voor het onder-
houd. Die kosten zijn hiervoor de
FKP.

Omdat de woningen snel ge-
bouwd moeten worden, is ge-
zocht naar een terrein datreeds
bouwrijp is.Inbesprekingenmet
hetBestuurscollege en de dienst
Domeinbeheer, is daarom geko-
zenvoor Mahuma. Vijftigkavels
gaan naar de FKP voor dit pro-
ject.

Herman George is zeer tevre-
denover dereis naar Venezuela.
Niet alleen gezien dit project,
maar bovendien omdat tot af-
spraken is gekomenvoor samen-
werkingmet Inavi. Venezuelais
bijvoorbeeld geïnteresseerd in
deexpertisevan deFKP voorwat
betreft zelfbouw-projecten.

In augustus teRome

AMK neemt deel aan
internationaal congres

WILLEMSTAD— De orea-
nisatie van christelijke
leerkrachten op Curacao
(Asosiashon di Maestronan
Kristian) zal met vier afge-
vaardigden deelnemen aan
het dertiende congres van de
'WorldUnion ofCatholic The-
achers' (UMEC) datvan 31 juli
tot 6 augustus inRome wordt
gehouden. "De AMK heeft
vanafhet begin van haar be-
staan in 1981 altijd gestreefd
naar contacten buiten het ei-
land.Ditisnodig om deblik te
verruimen en op de hoogte te
kunnen blijven van wat erom
ons heen in deregio en in de
rest van dewereld gebeurt"

Dat schrijft de AMK in een
persbericht. De wereld- organi-
satie UMEC houdt om de drie
jaareen grootcongres omdeban-
dentussen onderwijs- gevenden
van alle werelddelen aan te ha-
len. De meeste landenvan Euro-
pa zijn lidvan de UMEC. Verder
ook de Verenigde Staten, een
aantalAfrikaanse landen, Azia-
tische, Latijns- Amerikaanse en
Caribische landen.

Het thema van het komende
congres in Rome is drieledig: dekatholieke leerkracht, het recht
op opvoeding en vrijheid van on-
derwijs. Daarnaast zal er tijdens
dit congres een nieuw bestuur
worden gekozen. Op het laatst
gehouden congres inTorontowa-
ren 170 deelnemers aanwezig.
Dataantalzal nuveel groterzijn
omdat er meer belangstelling is
van deEuropese landen.

Het internationale seminar
datvorigjaaraugustus teEmaus
op Curasao werd gehouden en
waaraan Zuidamerikaanse lan-
den deelnamen alsmede Trini-
dadenTobago, was een deel van

de voorbereiding op dit congres
in Rome. De deelnemers hebben
uitgebreide informatie gekre-
gen over de organisatie en de te
bespreken onderwerpen. In
aparte vergaderingen bereiden
de deelnemers zich voor. Er
wordt van alle deelnemers een
werkstuk verwacht dataan alle
deelnemende landen aangebo-
denwordt in hetEngels, Spaans
en Nederlands. In discussiegroe-
§en worden de onderwerpen

iepgaand geanalyseerd en sa-
mengevat in werkbare resolu-
ties.

Congrecur
WILLEMSTAD— Congj-ecur

houdt op 2, 3 en 4 december de
'Curasao FashionFair* inhet In-
ternational Trade Center, ITC.
Aanvankelijk zou het evene-
mentop13augustusworden geo-
pend, maar de organisatoren
willen het handelscentrummeer
tijd geven om de 'kinderziektes'
te boven tekomen.

Vanaf28novemberbeginteen
'contest' van modellen, georga-
niseerd door International Fas-
hion Model & Talentuit deVere-
nigde Staten. Hieraan doen zo-
wel lokale alsbuitenlandse mo-
dellen mee. De finale wordt in
hetCurasaoCaribbeanHotel ge-
houden.

I CACSS NV I
Caribbean Accounting Consulting and

Secretarial Services N. V.
Gericht op het geven van assistentie aan de kleine en
middelgrote ondernemer.

Het verzorgen van uw:
I * geautomatiseerde financiële administratie
X * afsluiten van exploitatie perioden

* geautomatiseerde loonadministratie, debiteuren- en
voorraadadministratie

* aangifte inkomsten- en winstbelasting
I * advies op financieel- en ekonomisch gebied

* het maken van "feasibility studies"
* sekretariële werkzaamheden o.a. tikwerk, handels-

M korrespondenties, etc.

I Onze prijzen zijn ook op u afgestemd. Voor een vrijblij-
i vend gesprek of nadere toelichting: Kaya Douwe Zalm

unit 1-C, telefoon 371278.

IVVij wachten op U bij het diere-
nasiel.

Kom ons halen!

Een droom wordt
werkelijkheid...

Cas Abao! J
f TE KOOP" IRIANTE BOUWPERCELEN,

VANAF 1000 m 2. j
Allemaal met zeezicht,

geasfalteerde wegen en ondergrondse
aansluitingen voor water, elektriciteit,

l telefoon en cable TV. }■)
(Gelegen te Cas Abao, bij een van de mooiste ||

baaien van Curacao met een prachtig wit
zandstrand. I§
Er bestaan reeds vergevorderde plannen
voor de ontwikkeling van dit resort op
Cas Abao voor:

time sharing, |
hotel accommodatie,
country en beach club,
luxe marina, j
18 hole golf course.

VOOR NADERE INLICHTINGEN BEL: TEL. 75914_^ |

i^^Development NV. j
I Developers of CasAbao ) y
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(( IN CURACAO" Jj

De reklamespots van

MADURO & (URIEL'S BANK N.V.
die gedurende de laatste maanden door de televisie worden
uitgezonden, zijn door de kijkers goed ontvangen en hebben veel
lof en waardering geoogst. Wij refereren hierbij naar de reklame-
spots van "Empresa Chiki", "Internashonal" en de "Windsurf"-
wedstrijden. Maduro & Curiei's Bank N.V. is er trots op reklame
te kunnen presenteren van een dergelijk uitstekende kwaliteit, van
kreatieve en kleurrijke kunst. Bovendien zijn we er trots op te
kunnen vermelden dat het lokale talenten zijn, die deze video's
hebben ontworpen, gemonteerd en uitgegeven.
Deze professionele produkten waren het werk van onze lokale
vriend RUDY HAAKMAT van "Image Productions" in samen-
werking met Publisidat Antiano. Dit toont eens te meer dat v.w.b.
kreativiteit en inventiviteitwij het zelf zeer goed kunnen!

Rudy bedankt voor "a jobwell done"!
"EXCELLENCE IN CURACAO": een voorbeeld voor iedereen.
Op de foto: Overhandiging cassette aan Lio Capriles doorRudyV Haakmat. ,

V



In Eredivisie- voetbal
Dakota en Bubali behalen
zege met minimumscore

ORANJESTAD—De eredi-
visie- voetbalcompetitie
bracht in het weekeindetwee

overwinningen meteen mini-
mum verschil. Dakota won
zaterdagavond met 1-0 van
Universal, terwijl Bubali zon-
dagmiddagRCA/Arends
Constructionmetdezelfde 1-0
score versloeg.

Universal probeerde zaterda-
gavond vooral in detweede helft
op alle mogelijke manieren een
overwinning te behalen doch
kon wederom het net van de te-
genstandernietvinden. De ploeg
uitPos Chiquito slaagde er zelfs
niet in een gelijkmaker te force-
ren. Het winnende doelpuntvan
Dakota werd door Luis Sanchez
in het net gedeponeerd. Dakota
bereikte door deze overwinning
vijftien punten, terwijl Univer-
salmet drie punten bleefzitten.

Zondagmiddagspeelde Bubali
een levendiger wedstrijd dan
RC A /Arends Construction en
won verdiend met 1-0. De
ruststand van deze wedstrijd
was 0-0. Bubali haalde de over-
winning binnen in de elfde mi-
nuut van de tweede helft. Tio
Tromp ondernam een solo rush
op hetRCA-doel, passeerde twee
verdedigers en gafde bal keurig
door naar Theo Ruiz die weinig
moeite had om het leder naast
RCA-doelman, Wiwi Ri-
chardson, te deponeren.

RCA ondernamhiernaenkele
aanvallen op het Bubali-doel,
waarbij hetechterniet tot scoren
kwam. Bubali is door deze over-
winning gestegen naar negen

Eunten en is RCA opelfpunten
lijven steken.
De stand in decompetitie is: 1.

Dakota 15punten, 2. Estrella 14,
3. RCA 11,4.LaFama 10,5.Bu-
bali 9 en 6. Universal 3.

Moeder met strijkijzer
bedreigd

ORANJESTAD — Te Was-
hington werd politie- assistentie
gevraagd voor een 22-jarige
zoon, die zijn moeder met een
strijkijzer bedreigde. De moeder
rende het huis uit, doch kwam
ongelukkig te vallen. Zij werd
per ambulance naar het hospi-
taal gebracht en ter observatie
opgenomen.

Bij rellen zes
studenten
gewond

CARACAS — Bij ongere-
geldheden in de Venezolaan-
se universiteits- stad Merida
zijn zes gewonden vallen, on-
derwie twee politie- mannen.
Er werden tientallen studen-
ten aangehouden. Er werd
veel schade aangericht.

Wat begon als een protestvan
studentenvan JeAndes-univer-
siteit is uit de handgelopen. Het
ging om een betoging van ecolo-
genen bewonersvan arme buur-
tentegen hetplan eentoeristisch
project te bouwen. Men eiste
meer geld voor woning- bouw
voor dearme bevolking. Ook pro-
testeerde men tegen het stagne-
ren van een proces tegen dege-
nen dié schuldig zijn aan de dood
van twee studenten verleden
jaar bij betogingen in hetzelfde
Merida. Toener eentruckmet le-
vens- middelen in vlammen op-
ging begon de poltie met harde
hand op te treden. De meeste
winkels en bedrijven sloten hun
deuren.Derellen duurden voort
tot de avond inviel.

DENHAAG—De 2coalitiepar-
tijen in het kabinet- Lubbers in
Nederland hebben elkaargevon-
den tav nieuwe bezuinigingen op
de begroting voor 89. Een deel
van de aanvullende studiebeurs
blijft behouden en de leeftijds-
grensvoor een studiebeursis ver-
laagdvan 30 naar 27 jaar.Econo-
mische zaken moet opdraaien
voor een bezuinigingvan 200mil-
joengulden.

*****

Ondergrotebelangstelling vond
zaterdag het HUWELIJKplaats
van JaniceArends en drFrancis
HoKang You. Debruid, waarne-
mend hoofd van het toeristenbu-
reau, is dochtervan het echtpaar
dr Eoly Arends. De bruidegom,
zoon van het echtpaar dr W. Ho
Kang You-Sprockel is evenals
zijn vader vrouwenarts. De
voltrekking van het burgerlijk
huwelijk vond plaats ten huize
van defamilieKoolman-Arends.
De kerkelijke inzegening vond
plaats ten huize van debruid ge-
volgd door een zeer druk be-
zochtereceptie. Onder de gasten
bevonden zich naast gouverneur
Tromp en mevrouw Tromp nog
vele andere bekenden uit de ge-
meenschap. Op de foto; het
bruidspaar met wederzijdse ou-
ders tijdens voltrekking van het
burgerlijk huwelijk.

KARACHI — In zuid Pakistan
vielen bij etnisch geweld zondag
zeker 12 doden. In de provincie
Sind is een uitgaans- verbod van
kracht. Daar vielen de meeste
slachtoffers. De troepen hebben
de opdracht meteen te schieten
alsmen ietsverdachtsziet

DE BRITSE mediagigant, Reed
International, wil zijn Europese
activiteiten ophetgebied van pa-
pier-, verpakking-enkantoorar-
tikelen- produktie verkopen aan

een groepvan bedrijfs- directeu-
ren van Reed voor ongeveer 620
miljoen pond sterling. Reed In-
ternational wil zich toeleggen op
de publicatie- en informatie- ac-
tiviteiten.

GEVRAAGD
KINDERMEISJE (-JONGEN) in NEDERLAND

Omdat wij allebei een drukke baan hebbenzoeken wijvanaf half
september 1988 eenoppas voor onze zoon Tommy, 5 jaar oud.
Hij/zij krijgt van ons gedurende 1 jaar een gezellig thuis, eigen
kamer en een inoverleg vast te stellen maandvergoeding. En ui-
teraard is, wanneer wij toteen jaarcontractkomen, hetretourticket
inbegrepen.
Wij wonen in Maarssenbroek, dichtbij Utrecht en ± 20 minuten
met detrein van Amsterdam.
Als je belangstelling hebt, gaarne schrijven aan:
Dr. Boderie.
Postbus 2157, San Nicolas, Aruba.
Eén van ons is eind juli opAruba en zou dan graag kennis willen
maken met geïnteresseerden.

Familie Cormont.

Uw verzekerings- I s.R.Barros ja^_ c.p.cfoes

3dent' een A Seguros Mansur NV #^^k Caribbean
3 ' , ~., Paardenbaaistr. 12 W « jJ» Mercantile Bank NV

onafhankelijk W~*w Te1;2309i. Ww LGSmith_, . k 'J3B Lid «ji/«JUv_» *W Boulevard 116adVISeUr. * *gt M Tel: 25488/25856

Expert in alle * Lid,<*ldb®
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VERHUISBOEDEL/|
Inpakken en vervoeren alsmede I
verhuizingen op Aruba:
OnCEVAMARÏTIMA

DE ARUBA I
Tel.: 21622-21957

Windstraat34 J

Met ingang van 4 juli, 1988 heeft
dr.Franklin £. Crocs, kinderspecialist

zijn praktijk verhuisd van het Medisch Centrum Eagle
naar het

Dr. Horacio Oduber Hospitaal
Spreekuren: van maandag tot/met vrijdag:

8.00 tot 12.00 uur - 2.30 tot 6.00 uur
in het Hospitaal. Telefoon 26794ofviaHospitaal: 24300
ext. 265.
Op zaterdag en zondag: volgens afspraak, via Hospi-

taal 24300 of thuis 27591.
De wnd. Directeur
Directie Volksgezondheid.

CENTRALE BANK VAN ARUBA
Bekendmaking van uitgiftevan schatkistpromessen

(Conform Landsverordening schatkistpapier A.B. 1987, no. 3, en
Landsbesluit no. 1 van 11 juli 1988).
1. De CentraleBankvan Aruba ("CBA") maakt hierbii be-

kend datopvrijdag22 juli1988("de uitgiftedatum')vla
deCBA voor een totaal van AFL. 18(achttien) miljoen
aan schatkistpromessen aan toonder zal worden uit-
gegeven door het Land Aruba, in veelvouden van
AFT. 10.000.-.Deschatkistpromessenzullenopvrijdag
21 oktober 1988("de vervaldatum") afgelost worden.
Inschrijvingenvoor dezeschatkistpromessen worden
ingewacht.

2. De coupuresvan debeschikbare schatkistpromessen
zullen zijn AFL. 10.000.-, 50.000.-, 100.000.-, 500.000.-
-en 1.000.000.-.

3. Officiële inschrijvingsformulieren kunnen verkregen
worden bij deCBA. Een inschrijver kan meerderefor-
mulieren inleveren, metverschillende koersen.

4. Inschrijvingsformulieren, aangevend het totale nomi-
nalebedrag waarvoorwordt ingeschreven en degebo-
denkoers in AFL. en centenper 100 nominaal, dienen
ingeleverd te worden bij de CBA(Havenstraat 2)voor
10.00 uur op woensdag 20 juli 1988 ("de inschrij-
vingsdatum). Te late inschrijvingsformulieren zullen
niet worden geaccepteerd.

5. Voorrang zal worden verleend aan de inschrijvingen
tegen dehoogste koersen, doch deCBAbehoudt zich
het recht voor tot onvolledige eg. geen toewijzing in
geval van overtekening of van niet correct ingevulde
inschrijvingsformulieren.

6. Inschrijvers zullen op de inschrijvingsdatum bericht
worden omtrent de plaatsing en de schatkistpromes-
sen zullen op de uitgiftedatum verkrijgbaar zijn bij de
CBA onder de voorwaarde dat de betaling, tegen de
gebodenkoers, doorde CBAvoor 10.00 uurop de uit-
giftedatum is ontvangen.

7. Op devervaldatum dienen de schatkistpromessen ter
betaling aangeboden teworden aan deCBA. Totdat de
schatkistpromessen bij de CBA zijn ingeleverd zullen
geenbetalingen worden verricht.
14 juli 1988. A-J-T- Williams, President.
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ARUBA DAILY
ENTERTAINMENT

(SMHsÜtf^ Aruba's HottestLate NightDisco.fmftfff&ïfZf^ You can dancetothe latest disco soundsor justhave avS'irlM'M drink, maybe playa game of pool, pingpong, pinball orW-JT^E/ even dartsin ourW (W~^ NEWGIANT BILLIARD PALACE.
§\j De beste Pizza van Aruba eet ofhaalt U by

La smithBlvd. Go/öCiire PT2SWSVOranjestad, Aruba. ¥,vwj/m«.w ■ ■""Detópnightclub TAKE AWAY TEL.: 33541 A8W*
van Aruba Geopend van 11.00a.m. tot 06.00 a.m. \
Aruba's most elegant f^f9v~ goldentulip

.___.♦-_■ irant _I\|V ARUBA CARIBBEANiatSSilino© ssr iFine trench and inter-
national Cuisine. nightclub

All meals prepared to the proudly presents:
delight of the Gourmand, VEGAS GOES LATIN
and served "on the Ace by our swinging House-
t __" band Ferrari,

stone . daily curtain time 10.30 p.m.
Forreservations except Mondays

Call 24544 Club openfrom 9:00p.m. HI 2-00a.m.
«"«.,. """Ae#r«__l "7 Cover charge show-time $7.50 min.2drinks per peraofl 'WlinelminaSiraal I Forreservations pleasecall 33555 I1 i

Gezellige sfeer, goedeservicevindt U in RESTAURANT

Wij verwachten U voor lunch (12.00-3.00), HAPPY HOUR
(6.00-7.00) of dinner(18.00-23.00).

Telefoon 22977of 27833 I
i

_______________________--—-"——"--———_—___________________________—__— l

\.j Restaurant Warung Djawa \
frnV* jyffij^ Boerhaavestraat 4
W^3^lßslSJlöB©iSl TeL: 33928w iwyijawv^ open. Dageijjks 5.00-n.oo p.m.

Bar &%7Füirrorrr Zondag 12.00-11.00 p.m.
Dinsdag gesloten. i

HetRestaurant met
Indonesische allures, zonderpretenties.

Boulevard Theatre
i n

Today at 8.00&9:30p.m.
" CROCODILL DUNDEE II "adventure 14yrs.
■

Drive - In:
Today at 8.30

"LESS THAN ZERO"
drama 18yrs.

»—-»»■■■»■»■ ■■■ »»»»■ »»*»»»>l

# VERGUNNINGS-
VERORDENING

De Minister van Publieke Werken en Volksgezondheid maakt be-
kend, dateen ingekomen verzoekschrift ter verkrijging van een
koffiehuis- en een restaurantvergunning A ter exploitatie in
een lokaliteit gevestigd op hetrifeiland gelegen ten
zuiden van Balashi, ingaande 19 juli 1988 gedurende 14 da-
genop hetBestuurskantoor, bij hetCentraalBureau Juridischeen
Algemene Zaken ter inzage ligt. Bedoelde vergunningen geven
recht tot verkoop in het klein van o.a. sterke drank en spijzenvoor
gebruik ter plaatsevoorwelke devergunningengelden. Geduren-
de genoemde termijn van 14 dagen heeft een ieder het recht
schriftelijk zijn bezwaren tegen verlening dervergunningen ken-
baar te maken.

___________-______-__-^H___HMBBB^B___aa__iia^ a^Maßi^ M̂HHMaMaaß^i^^iHiia

& VERGUNNINGS-
W VERORDENING

De Ministervan Publieke Werken enVolksgezondheid maaktbe-
kend, dat een ingekomen verzoekschrift ter verkrijging van een
slijtvergunning ter exploitatie in de levensmiddelenzaak
gevestigd in hetperceel Pitastraat 17-tf ingaande 19 juli
1988 gedurende 14 dagen op het Bestuurskantoor, bij het
Centraal Bureau Juridischeen Algemene Zaken ter inzage ligt.
Deze vergunning geeft recht tot verkoop in het klein van sterke
drank uitsluitendvoor gebruik elders danter plaatse voorwelke de
vergunning geldt. Gedurende genoemde termijn van 14 dagen
heeft een iederhetrecht schriftelijkzijn bezwaren tegen verlening
dervergunning kenbaar te maken.

$& VERGUNNINGS-" VERORDENING
De Ministervan Publieke Werken en Volksgezondheid maaktbe-
kend, dat een ingekomen verzoekschrift ter verkrijging van een
bierhuis- en een restaurantvergunning A ter exploitatie in
het perceel B.v.d. Veen Zeppenfeldtstraat 68, ingaan-
de 19 juli1988gedurende 14 dagen ophet Bestuurskantoorbij het
Centraal Bureau Juridische en Algemene Zaken, ter inzage ligt.
Bedoelde vergunningen geven recht tot verkoop in hetklein van
zwakalcoholische en alcoholvrje drankenspijzenvoor gebruikter
plaatsevoor welkedevergunningen gelden. Gedurendegenoem-
determijnvan 14 dagen heeft een ieder het recht schriftelijk zijn
bezwarentegen verlening dervergunningen kenbaar te maken.

Jk. VERGUNNINGS-
W VERORDENING

De Minister van Publieke Werken enVolksgezondheid maakt be-
kend, dat een ingekomen verzoekschrift ter verkrijging van een
bierhuis- en een restaurantvergunning B ter exploitatie in
het perceel Bernardstraat 5, ingaande 19 juli 1988 gedu-
rende 14dagen op het Bestuurskantoor bij het Centraal Bureau
JuridischeenAlgemene Zaken, ter inzage ligt. Bedoelde vergun-
ningen gevenrecht tot verkoop in hetklein van zwakalcoholische
en alcoholvrije drankenvan op eenvoudigewijze te bereiden spij-
zen voor gebruik ter plaatse voor welke devergunningen gelden.
Gedurende genoemde termijn van 14 dagen heeft een ieder het
recht schriftelijk zijn bezwaren tegenverlening dervergunningen
kenbaar temaken.

RECORDATORIO
Yudanza pa tratamento medico

den exterior.
Gobierno tarecorda eu,

mescos eu den pasado, peticionnan pa gobierno cubri gas-
tonan medico haci den exterior sm eu gobierno a dunaper-
miso adelanta pa esaki, no ta ser aproba. Peticion pa trata-
mento medico den exterior ta ser atendi door di e Departa-
mento di Salubridad Publico a peticon di vn specialista.
Turpeticion pa tratamento medico den exterior mesterbini
for di vn specialista.
Si vnpersona bay den exteriorta aconsehabel pa buscavn
aseguro contra malesa y accidente, especialmente pa e
temporadaeu e ta den exterior. Esaki lo ta vn siguranza den
caso di cualkier eventualidad.
Gobierno ta speraeu tur esnan concemi tuma bon nota di
esaki pa evita turclase di inconveniencia.

GOBIERNO Dl ARUBA.

■ -■■■ .... ..

£pp||% Gerardus Cursus

In detweede helft van demaand augustusbegin-
nen de volgende nieuwe cursussen:

— Boekhouden voor beginners

NIEUW:
— Boekhouden BKB en PD voor

Ned. Associatie— Secretaresse-opleiding (methode Schoe-
vers)

— Engels voor beginners en gevorderden

— Bedrijfscorrespondentie Nederlands en
Engels— Steno Nederlands/Engels/Spaans.

Voor verdere informatie en inschrijven
Tel.: 23268-27318
Wilhelminastraat 18(naast Tivoli)

Nu belangrijker dan ooit: ga studerenen ver-
zeker jevan een goedetoekomst.

V ✓



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. 10.815.445Banco diCaribe.
pOUTIE: 100.

ALARMCENTRALE: 115.

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

BIOSCOPEN
BOULEVARD THEATER
1+11:20.00+21.30 uur CrocodileDundee II<14jr.).
DRIVE-IN:2o.3o uurZ.ess_.anZe.o (18jr.).

BOTICA'S(nachtdienst)Pabao brug: StaCruz, tel.: 28028.pariba brug: San Nicolas, tel.: 45712.

WACHTREGELING DOKTORENOranjestad, Madiki, TankiFlip, Noord, Tanki
Leendert, Paradera en Sta. Cruz: dokter
V/d Linde, Beatrixstraat 31, tel.: 27263.Pos Chiquito, Savaneta en San Nicolas:dokterO.L. Ponsé, via Centra Medico SanNicolas, tel.: 48833.Kinderarts: dokter Hart, tel.: 27263/24300(hospitaal).
KINDER-POLIKLINIEK (Shakespeare-
*aat 13, tel.: 27263/24300): spreekuren
baandag t/m vrijdag van 08.30-11.30/14.30-17.30 uur;zaterdag van 08.30-12.00
"ur.De wacht heeft dokterA.E. Hart.
CENTRO MEDICO CARABOBO (L.G.
Smith Boulevard 34, tel.: 21777):dra N. Al-
'arez-Quezada, via Centra Medico Cara-
wbo.
WIT GELE KRUIS: Oranjestad: tel.: 23168;
Noord:tel.: 23425;SantaCruzenParadera:
lel.: 28288/25543; Savanetaen Brazil: tel.:
47020/48301; San Nicolas:tel.: 45906; Da-
kota: tel.: 29008(wijkgebouw), 24444 (kan-
oor).
(voor brandgevallen, ongelukken of
«en of ander ongeluk gelieve
Alarmcentrale op te bellen,tel.: 115)

TELEARUBA
MAANDAG: 18.00 Mickey & Donald;
18.30CNN International news; 19.30Theworld tomorrow; 20.00Telenoticias;
20.30 Programma BUVO; 20.45 Dan-ces of the world; 21.00Dynasty; 22.00Larry King show; 22.50Showbizztoday;
23.00 Moneyline (CNN); 23.30 Sports
tonight(CNN); 24.00 Sluiting.

DINSDAG: 18.00Robotech II; 18.30CNN international news; 19.30 Political
Program; 19.45Actualidad; 20.00 Tele-
noticias; 20.30Alf; 21.00Falcon Crest;
22.00 Larry King show; 22.50 Showbiztoday (CNN); 23.00 Moneyline (CNN),
2330 Sports tonight (CNN); 24.00 Slui-ting.

DIVERSEN
fiIGHT INFORMATION CENTER: dage-'lks geopendvan 07.00-20.00 uur;na 20.00UtJr informatiesvia verkeerstoren.

|SSO SERVICE CENTER (Oranjestad):«4.00uurper daggeopend(alleen geslo-*n van zondag 20.00uurtot maandagmor-
9en 07.00uur).

&OKTER HORACIO ODUBER HOSPI-! AAL(tel.: 24300):bezoekuren 15.00-15.45

KONINGIN WILHELMINA FONDS (tel.:
«4652/22817): informatiecentrum*oensdag geopend van 08.30-12.00 uur -aardenbaaistraat 8 (boven).

ALLIANCE FRANQAISE D'ARUBA: iedere?aandag van 19.30-20.30uur cursus voors^orderdenenvan 20.30-21.30uurFranse"eratuur; dinsdagvan 20.00-21.00uur con-'6rsatielessen; woensdag van 19.00-20.00
*Jf cursus voor beginners - Colegio Aruba-,n°.. lokaal 61/62.
lieuweFranse cursusvoor beginners
*> gevorderden begint in september,geïnteresseerden in cursus of lid-maatschap kunnen zich opgeven bijJJarie-Thèrèse Croes (tel.: 21187) of"toaetti Dykhoff (28652).

(Palmbeach): 19.30uur dinnerMeeting - Aruba Beachclub.
PROTESTANTSE KERK: 19.30 uurl(sfkkoor in dekleine kerk.

JftNSDAGP'VERSEN
INDIAN ROCK GARDEN WATERSLIDE:JJ^andag,dinsdag,woensdagen vrijdag ge-Pjjnd van 10.00-18.00 uur; donderdag de
Wnele dag gesloten.

Vóór
aangifte
al gesnapt

ORANJESTAD —Kort na
elfuur zageen patrouille var
de recherche de hen bekende
man R.N. met eenkartonnen
dooslopen. De manwerd aan-
gehouden en toen de re-
cherche een kijkje in de kar-
tonnen doos namen, bleken
zich hierin twee electrische
zaagmachines te bevinden.
Aangezien R.N. geen verkla-
ring kon geven waar hij deze
vandaan had, werdhij aange-
houden. Korte tijd latei
bleek, dathij bij Bohama had
ingebroken en dezagen mee-
genomen. Hij werd voor ver-
deronderzoek ingesloten.

MEDEWERKING
Getracht zal worden op korte

termijnvoorzieningentetreffen,
dathetbuurtcentrumwerk weer
op gang kan komen. Allerwege
wordt medewerking toegezegd
en het bestuur is ervan over-
tuigd, datSanNicolasweer spoe-
dig een buurtcentrum zal

krygen.
Desgevraagd liet premier mr

Henny Eman de Amigoe horen,
dat ook deregering de helpende
hand zal bieden. Hij haalde aan,
dat in eerste instantie bij de op-
zet van het buurtcentrum door
CEDE en regering en anderen
reeds geholpen werd om destijds
het buurtcentrum van start te
krijgen. Het groeide uit tot een
zeer actiefbuurtcentrum en ook
ditmaal zal de regering — die
zich vandaag ter plaatse op de
hoogte gaat stellen — zien hoe
gezamenlijk geholpen kan
worden.

Wega diNumber
Aruba

MUSEO HISTORIKO ARUBANO: ope-
ningstijdenmaandagt/m vrijdagvan 09.00-
-12.00/16.00-19.00 uur;zaterdagvan 09.00-
-12.00 uur.

BUREAU LEVENS-, GEZINS- EN HUWE-
LIJKS- MOEILIJKHEDEN (Layex Building,
Wilhelminastraat 19): iedere werkdag van
07.30-12.00/13.00-16.30uur (ook mogelijk
afspraakte makenvia te1.:23145 of 25111).

BIBLIOTHEEK CENTRO Dl BARRIO DA-
KOTA (openingstijden): dinsdag van
16.00-20.00uur envrijdag van 17.00-19.00
uur.

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

SPORT
ZWEMVERENIGING ARUBA MARLINS'
(dinsdag + donderdag): 17.30-18.30uur
zwemlessen- Golden TulipAruba Caribbe-
an Hotel.
(zaterdag): 14.00-16.00 uur zwemlessen
(dipl. A, B, C, D, E en F) voor kinderen en
volwassenen - POVA-zwembad.

ZONDER UITSTEL
De FTA-voorzitter verwachtmet dat deregering zal wachtentotvlak voor deverkiezingen ommet deze aanpassingen te ko-men. Op hetmoment, datde SVBeendergehjkverzoekdeed, geba-seerdop een grondige studie,hadderegeringzonder uitsteleen be-slissing in deze moeten nemen.De bejaarden die meegeholpenhebben Aruba te bouwen, heb-ben daar volgens de FTA zekerrecht op.
Zoals bekend heeft ministervan Welzijnszaken, mr MitoCroes, reeds enige tijd geledenaangekondigd, dat het in debe-doeling ligt ook dit ouderdoms-

pensioenuitkering te gaan aan-
passen.

Hiervoor werd advies aan di-
verse instanties gevraagd waar-
op deregering spoedighoopt een
beslissing tekunnen nemen, al-
dus verneemt de Amigoe desge-
vraagd van de regerings-
woordvoerder.

REGERING ZEGT MEDEWERKING TOE
Buurtcentrum- bestuur wil activiteiten weer op gang brengen

Lago Heights- centrum
niet tegen brand verzekerd

LAGO HEIGHTS— Inhetafgelopen weekeindekwamen
honderden nieuwsgierigen eenkijkje nemennaarhetzaterda-
gochtendafgebrande Buurtcentrum Lago Heights. Ditblijkt
echter niet tegen brandschade te zijn verzekerd. Wel werden
er gesprekken over gevoerd, vooral ook vanwege de premie,
omdat een groot gedeelte van het gebouw uit hout en stuco is
opgetrokken. De schadezou opruim tweeëneenhalveton wor-
den geraamd.

Inkorte tijdgingmaanden van
enthousiast werken invlammen

op en allerwege— in het bijzon-
der San Nicolas—was demede-
leven met het buurtcentrum bij-
zonder groot. Uit een gesprek
met een verslagen voorzitter,
SilvioEmerencia, bleek deAmi-
goe dathetbestuur nietvanplan
is zondermeer te gaan stoppen.

WEINIG TE REDDEN
Uit het verslag van de

Brandweer — die in het begin
problemen had met de wa-
terdruk wat spoedig door het
WEB verholpen werd — blijkt
dat, toen deBrandweerterplaat-
se verscheen hetgebouwreeds in
lichte laaien stond en er weinig
teredden viel.

DE OtHUELE schuld van In-
donesiëbij het buitenland en de
internationale organisaties be-
droeg eind maart 67,2 miljard
dollar.De inkomstenuit de Indo-
nesischeexport zullen inhetbeg-
rotingsjaar 1988/89 (begonnen
in april) volgens schatting van
het Indonesische ministerie van
Financiën uitkomen op 19,5 mil-
jard dollar. De schuld- ver-
plichtingen zullen beslag leggen
op 6,3 miljard dollar.

DE VERKOOP van di
producent van luxe aut (
aris in deeerste helftva
toegenomenmet 11,5 pr
eenrecordaantal van ?
tos. De omzet in de VS
derde met 1,3 proiv
auto's, volgens topma?- 'Egan een gevolg van d,
dollar. De verkoo
Brittannië nam mei
toe tot 7.680 stuks, op h
pesevasteland met
cent tot 4.045 auto's.

KABINET ONDERLING VERDEELD
Leger klaagt over verliespolitieke bescherming

Bareo’s regering bereid
deel te nemen aan dialoog
BOGOTA — De innerlijk

overeen eventuele pacificatie
verdeelde Colombiaanse
regering blijkt alsnog beslo-
ten te hebben zichaan te slui-
ten bij wat een nationale dia-
loog moetworden over de op-
losssing van het politieke ge-
weld inhet land.Dit is deprijs
welke de M-19- guerrilla be-
taald wil zien voor de vrijla-
ting van deConservatieve po-

litieke leider en kranteman
Alvaro Gomez Hurtado. Dievrijlatingkan voor29 juliver-
wacht worden. Aan deze dia-loog is een begin gemaakt in
Panama waarpolitici en ver-
tegenwoordigers van andere
froeperingen samen met de

atholieke kerk aan tafel zit-
ten met M-19 over devrijla-
ting van Gomez Hurtado.

Met de ontvoering op klaar-

lichte dag van Gomez Hurtado
waarbij dienslijfwacht omhet le-
ven kwam is mogelijk een niéu-
we fase begonnen in de door ge-
weld gekenmerkte geschiedenis
van Colombia.Deontvoering ge-
beurde op 29 mei. Aanvankelijk
tastte men in het duisterover de
dadersmaarvan hetbeginafaan
werd aan de kant van het leger
gefluisterd datheteen M-19- ac-
tiewas. Ditbleekook hetgevalte
zijn. Er werd aanvankelijk ook
fjeen prijs genoemd voorzijnvrij-
ating.

Herziening ouderdoms
voorzieningen SVB
_i°l^JESTAD-Volgens
p ""v.°o"itter AnselmoPontahus is deze ervan op dehoogte, dat de Sociale Verze-keringsbank (SVB) een voor-stelzou hebben gedaanom deouderdoms- uitkeringen voorpersonen die 62 jaar wordente herzien.

Deze zou de afgelopen vier ja-ren niet aangepast zijn en be-draagtvoor alleenwonende per-sonen 293 en voor echtparen 497florin permaand.Op de eilandenvan deAntillen zouden deze be-dragen reeds zijn aangepast.

Minister in
Guatemala
ontslagen

GUATEMALASTAD — Mi-nister Juan Jose Rodil van
Binnenlandse zaken in Gua-
temala is ontslagen als zoda-nigdoorpresident VinicioCe-
rezo Arevalo.

Tot nieuwe minister op Bin-
nenlandse zaken is benoemdRo-berto Valle dielid is van hethuis
van afgevaardigden en voorzit-
ter van de fractie van de rege-
rings- partij. Het ontslag van
Roldil werd al maanden lang ge-
vraagd door deoppositie. De top
van de binnenlandse veilig-
heids- dienst is ook aan dekantgeschoven doorde president. Of-
ficieel heet deze operatie een
"routinereorganisatie". De Gua-
temalaanse pers ziet er een zui-
verings- operatie in.

CELAM-BEZETTING
Ondertussen speelde er nog

een bezettings- actie in het
hoofdkwartier van de Latijnsa-
merikaanse bisschoppen- confe-
rentie (CELAM) tussen door. Bij
die bezetting werd wel duidelijk
wat de M-19 wilde: een dialoog
vanregering en guerrilla om uit
de gewelds- cirkel tekomen. Dit
wasongeveer deeis van debezet-
tingvan deGelam welke ook een
M-19- actiebleek tezijn.Zowerd
het geleidelijk aan duidelijk dat
M-19 echt zaken wilde doenmet
deregering viaeen nationale di-
aloog over de problemen waar-
door het land geteisterd wordt.

President Virgilio Barco die
met een overweldigende meer^
derheid deverkiezingen won en
wel van de man die nu gegijzeld
is omdat die toen presidents-
kandidaat van de Conservatie-
ven was lijkt nuhet onderspit te
gaan delvenin eenspel waarvan
de inzet inderdaad dezelfde Go-
mez Hurtado is vanwiehij zo ge-
makkelijk won amper twee jaar
geleden. De guerrilla-beweging
is zovergegaantezeggen dat Go-
mezHurtado dadelijkbij denati-
onale dialoog een uiterst be-
langrijke rol gaat spelen. In af-
wachting daarvan geeft hij nu
aan guerrilla- strijders colleges
in economische zaken en zij van
hun kant zullen hem proberen
met hun zienswijze te in-
doctrineren.

President Barco die steads
heeft gezegd samen met zijn
regering dat hij niet aan tafel
gaat zitten met de guerrilla om
over zaken alsvrijlating van gij-
zelaars te spreken schijnt nu in-
derdaadbereid te zijn deel tene-
men aan de dialoog. Binnen zijn
regerings- ploeg zijn de menin-
gendaarover erg verdeeld.

Sommigeministers menen dat
er gepraat moet worden met de
guerrilla-beweging "omdat zij
doorhaar democratischeen soci-
ale rechtvaardigheids- ideeën
een bijdragekan leveren aan de
opbouw van het land". Andere
ministers wijzener echter voort-
durend op dat het de guerrilla
slechts om één dingte doen is: de
communistische dictatuur te
vestigen. Daartoe citeren zij
vooraluit deELN- geschriften.

LEGERKLAAGT
Waarnemers menen dat het

leger de laatste tijd aan invloed
aan het inboeten is. Het is
enigszins in het defensief. Infei-
te is ditwel begrijpelijk want ei-
genlijk is één derde deel van Co-
lombiaopditogenblik inhanden
vandeguerrilla.Datheefthet le-
gernietkunnen voorkomen. Een
hoge militair waarschuwde
laatst dat twee- deling van Co-
lombia tot de mogelijkheden be-
hoort zoals dit gebeurd is in
Duitsland, VietnamenKorea. In
Bogota wordt al gefluisterd dat
de CIA Colombia heeft opgege-
ven, ook al omdat een groot deel
van het financiële en econo-
mische leven in handen is van
mafia- families.

Hetis een opmerkelijkfeit dat
het Colombiaanse leger aan het
klagen is gegaan. In hetLiberale
dagbladEl Tiempoverscheen vo-
rige maand een vraag- gesprek
met de "tropen- generaal" Pena
Rios, welk gesprek alskop meek-
reeg: Waarom er geen effectief
antwoord is tegen de subversie-".Generaal Rios is een onver-valste communisten- vreter die
voorhetgemak deuiteenlopende

fuerrilla- bewegingen op één
oop gooit met de linkse partij

UPen hetkritische Amnesty In-
ternational.

OPLAATSTE BENEN
Deze generaal schetste een

beeld van een leger dat op zijn
laatste benen loopt, geen zin
meer heeft om te vechten, niet
eens over een inlichtingen-
dienst beschikt, van zijn be-
voegdheden en politieke be-
scherming is beroofd, niet eens
telefoons mag afluisteren, kor-
tom: een leger datniet over men-
sen en middelen beschikt om de
"subversie" aan te pakken- een
term die overigens uitsluitend
voor deguerrilla wordtgebruikt
ennietvoor dezo ondermijnende
drugs- mafia.

Tegenover dit politiek in de
steekgelatenlegerzette degene-
raal een guerrilla*beweging die
niet alleen "veel beter bewa-
pend" is, maar die ook "over-de
politieke, sociale en econo-
mische steun beschikt, diezij no-
dig heeft om zich te ontwik-
kelen".

EERDERE POGING
OnderBareo's voorgangerBe-

lisario Betancur is er eens een
poging ondernomen tot een be-
standen een dialoogmetde guer-
rilla. Uiteindelijk is ditvastgelo-
Eeneneen dereersteclingenwel-

e Barco deed alspresident was
ditbestand op te zeggen. Over en
weer beschuldigt men elkaar nu
van het mislukken van deze pa-

cificatie- pogingen. Regering en
guerrilla geven elkaar de schuld
en zijn soms eensgezind als het
gaat om de schuld van het mis-
lukkenin de schoenenvan het le-
gerte schuiven.

Nu was het inderdaad erg
duidelijk dat het leger nooit iets
heeft gevoeld voor een bestand
en datnet daaromeigenmachtig
bleef optreden en zich niet veel
aantrok vanhet metveel moeite
tot stand gekomen bestand. Al-
lerwege bestaat de overtuiging
dathet legereenflinke vingerin

■j de pap heeft bij de doods- eska-
dersdie methun acties het linkse
kader vermoorden maar ook al-
lendievoelenvoor een noodzake-
lijk geachte landbouw- hervor-
ming worden van het leven be-roofd. Landbouw- hervorming is
samen met guerrilla en
drugsmafia een van demeest ge-
bruikte tref- woorden in het he-
dendaagseColombia.

Vermisten-federatie:
Terreur
in Haïti
neemt toe

CARACAS — De terre.
Haiti is weer aan het to-
men. Zo deelde de Latijr.
merikaanse federatie
milieleden van vermister
gedetineerden mee.

Uitvoerend secretare:-
deze federatie well
zijn zetel heeft, Loy
zei dat men contac
met de Haitiaanse !
Eolitieke gevangenen u
ron men had ven

nu alvijfstoffelijke
zijn gevonden lang_
het vliegveld bijPort.
Deze Liga deelde ooi
regering nog steeds
chaam heeft vrijge:
ongeveer een we
moorde mensenree:h
Joseph Lafontant
dat de regering wil vc
dat zijn begrafenis
stratie wordt van vrijh*
vend Haiti.

Op lastrechter
Argentijnse
oud-minister op
vrije voeten

BUENOS AIRES— De v
lating is bevolen van de .
gentijnse oud- minis):
Martinez de Hoz van I
mische zaken. Hij werd
schuldigd van medeplichtig-
heid aan ontvoering tijdens
hetmilitaire bewind.

De vrijlating werd
door eenrechtbank. W
gebeurde is niet bekend. D:
na deze beslissing verliet hij
gevangenis in Bueno
waar hij sinds zijn aanhouc
op 27 april verbleef. Samen
oud- president Jorge V
oud- minister van Biniu
zaken Albanon Hraqu:
was hij beschuldigd vai
gale arrestatiein 1977 \
Argentijnse zakenlieden. D-
schuldiging is gehand!.
gen Videla en Hraquindtt
Videla zit al levenslang
gens het schenden van
senrechten.

QUlTO—Ecuador:
sloten deaankoop
tijnse tanks aan te h<
liet deregering weten.

Minister van De:
do Salazar Navas de
tijdens een pers- coi
Men heeft de tram-
geschoven naar de nieuwe rege-
ring onder leiding van Rodrigo
Borja die volgende maand aan-
treedt. Volgens de Ecur
se ministeris het nietze
een contract was getek
de levering van ze
voor eentotaler
miljoen dollar,
dor felle kritiek g.
aankoop van deze tar
lichtere type. Zo zou d
ken fabriek op het pun
bankroet te gaan.

NOORD — Het veteranen
leyballteam van Centre d. Ba
Noord, heeft Mercuriu*
als sponsor gekregen
wijnprodukt 'Th
Gallowines'.

Bij defoto: mevrouw i
echtgenote vanMercur
teurEdwin de Cub
doop van de 'Thur,:
in tegenwoordigheid.
lers.

kamille Rose. Is voorons geen fa-
jnilie, maar de Franse naam voorChinees porselein, metrose email-'s als hoofd kleur. Uit de rege-
ringsperiode van K'ang Hsi (1662 -1?22) hebben wij zeer bijzondere
stukken in ons bezit.

LXV Antiek en
Curiosa N.V.,Tanki Leendert 158G,tel. 34478.

ORANJESTAD - De drie
Oranje-spelers Marco van Bas-
ten, Frank Rijkaard en Johnny
vanhetSchipzijnvanmiddagper
KLM naar Nederland terugge-
keerd. Zoals deAmigoeal berichtte werd in "carna-
valsstijl" afscheid genomen,
waarbij de voetballers zich een
"oranje" dansten.

Foto: de glunderende Oranje-
spelers met leden van dt
dansgroep van DianaAntonette
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Sport in hetKort

ENGELAND — De Zimbab-
waan Nick Price heeft na de
tweede dag van de open Britse
golf-strijd inLytham deleiding.
Price staatna tweeomlopen van
18holesop 137slagen. De Spanj-
aard SeverianoBaliesterosbezet
met één slag meer de tweede
plaats. Price die de eerste dag
met 70 slagen had afgesloten,
maakte afgelopen vrijdag een
sterke indruk.

0-0-0-0-0
MOSKOU — Igor Poljanski

heefttijdens de nationalezwem-
titel- strijdvan de Sovjetuniehet
wereldrecord op de 100 meter
rugslag gebracht op 55 seconden
rond. Hij verwezenlijkte zijn tijd
inhet Olympische zwembad van
moskou. De vorige beste we-
reldprestatie was ook van Pol-
janski. Op 16 maartvan dit jaar
kwam hij inTallinn tot 55,16.

0-0-0-0-0
PORTUGAL — De finale van

het tennistoernooi in Oporto is
een Nederlandse aangelegen-
heidgeworden. NaMichielScha-
persbereikte ook PaulDogger de
eindstrijd van het evenement.
De jongeAmsterdammer, Dog-
ger, versloeg zaterdag Andrei
Olkovski uit de Sovjetunie in
drie sets: 6-7,7-6,6-3.

0-0-0-0-0
GATESHEAD — Steve Cram

is tegen zijn derde nederlaag in
negen dagen opgelopen.De Brit-
se hoop op Olympisch goud werd
zaterdag in Gateshead versla-
gen opde twee mijl. Frank O'Ma-
ra sloeg de aanval van Cram in
de slotmeters resoluut af. De
twee mijl moest het hoogtepunt
worden van het atletiekgala in
Gateshead. De organisatie
trachtte de deelnemers te mo-
tiveren door 85.000 gulden te
zetten op verbetering van het
wereld- record op de incourante
afstand. De tijd van Aouita
(8.13,45) kwam niet in gevaar.

0-0-0-0-0

GRONINGEN — FC Groningen
en KV Kortrijk zijn het eens ge-
wordenover detransfer van aan-
valler Foeke Booy naar de Bel-
gische eersteklasser. De 26-
-jarige Booy, nog in het bezitvan
een twee-jarig contract bij FC
Groningen, heeft zelf nog geen
overeenstemming metKortrijk
bereikt.

0-0-0-0-0

0-0-0-0-0
BOLZANO —Bij internationale
schoonspringwedstrijden in de
Noorditaliaanse stadBolzano is
Daphne Jongejans bij het sprin-
gen van de driemeterplank niet
verder gekomen van de zevende
plaats met 458,82 punten. De
winstgingnaarde ChineseXiao-
ling.

0-0-0-0-0

Bij negende lustrum Sociedad Santa Helena:
Gedeputeerde Isebia zegt onderdak
toe aan begrafenis-coöperatie

WILLEMSTAD—Sociedad
Santa Helena van Jandoret
en Boca San Michiel krijgt
binnen afzienbare tijd een ei-
gen onderdak. Deze garantie
gaf gedeputeerde Ricardo
Isebia by gelegenheid van de
viering van hetnegende lus-
trum van deze begrafenis-
coöperatie, welke verjaardag
meteen betekende datTho-
mas (Manchi) Daal het feit
herdacht dat hij 45 jaar lang
secretaris van deze vereni-
ging is geweest.

Dit dubbele negende lustrum
werd herdacht met een feestelij-
ke mis- viering waarin voorging
pater dr Rudy Lampe, waarna
hetfeest werdvoortgezet in dede
Santa Clara- school. De mis
kreeg eenextra feestelijk karak-
ter doordezangendemuziekvan
Mariachi Fortuna en het paro-
chiële koor. De kerkelijke vie-
ring werd afgesloten met het
overweldigend gezongen getui-
genis- lied Grandi bo ta.

WILLEMSTAD - Premier
Maria Liberia- Peters speldde
Thomas (Manchi) Daal een gou-
den erespeld op als erkenning
voor zijn verdiensten als secreta-
ris van Sociedad Santa Helena,
welke dezer dagen 45 jaar be-
stond. ManchiDaal isevenzoveel
jaren al secretartisvan dezebeg-
rafenis- coöperatie.Bij het uitrei-
ken van dithuldeblijkkeken me-
vrouw Daal en gedeputeerde Ri-
cardo Isebia aandachtig toe.

STELENDEHERDERS
In zijn preek ging pastoor

Lampe nader in op het zondag-
evangelie met onder meer de
klacht van Jezus dat helaas de
herders dievengeworden waren.
Dit is een situatie welkezich ook
heden ten dage kan voordoen,
namelijk dat degenen die met de
zorg van debevolking belastzijn
op de eerste plaats aan zichzelf
denken.

De pastoor vertelde in dit ver-
band dat die morgen tijdens de
misviering in Boca Sami naar
aanleiding van ditzelfde evan-
genlie besloten was door de aan-
wezigen om handtekeningen te
verzamelen en om een brief te
schrijven naar de overheid in
verband met de "school- kwes-
tie". Pastoor Lampe noemde dit
een school-voorbeeld van hetfeit
hoeeen overheidzijn taak uithet
oog verliest: men neemt beslis-
singen welke een gemeenschap
aangaan zonder die ge-
meenschap daarin tekennen.

NIET TEVREDEN
Zoals bekend zou de schoolvan

Boca Sami gesloten worden
maar als gevolg van het protest
van deparochie- raadkomt er nu
een tweeklassige school. Maar
ook hiermee kan de bevolking
niet tevreden zijn. Vandaar de
briefen dehandtekeningen. La-
terginggedeputeerdeIsebia nog
even op dezekwestie in. Hij deed
daarbij een beroep op de bevol-
king van Boca Sami om mee tewerken. Als er geen kinderen
voor die school staan ingeschre-
venkan men hem moeilijk open-
houden, zo meent hij.

Wat debegrafenis- vereniging
betreft, aldus pastoor Lampe,
dat is eenvoorbeeld van hoe het

M
wel moet. Hoe mensen iets vat J
hun tijd en inzet gebruiken voor
een gemeenschappelijk doel j>|
Daarbij kan men in samenwer j!king met elkaar zorgen dat iede- &
reen eengoedebegrafeniskrijgt ,
Zulke organisaties moeten ei A
meer zijn, aldus de pastoor. Dit .
zijn de goedeherders voor de ge
meenschap.

Tijdens de officiële vierinf $
sprakookpremier MariaLiberi' j;
Peters, dieer de nadruk op legdj 5
dat het goede uit het verleden Ij
bewaard moet worden. Tot dij»
goede erfenis behoren organise .
ties als debegrafenis- cooperaj 2
ties, de credit unions enz. Dij *werden opgericht in de tijd dal ?
men niet voor alles meteenbij M >
overheid op de stoep stond. D*
premier mocht ManchiDaal eet »

sierspeld aanbeiden als dant r
voor zijn trouwe diensten. tGedeputeerde Isebiahield eet <meer politiek getinte speech, lwaarin centraal stond dat di Q.
overheid niet steedsvan alles op[
de hoogte isvan wat er leeft aai ,
algemene noden en behoeften
Daarom moeten dievanuit debe- ]
volking gemeldworden. Zon bc (
hoefte achttehijeen eigen onder

_
dakvoor de begrafenis- coöpera-
tie, diezijn oog had laten vallefl 5
op een al jaren leegstaand ge-'t
bouwtje. Een eerste onderzoek *had uitgewezen dat dit geen ge-
bouw van de eilandelijke over- ,
heid is maarvan het land of vafl \het Wit GeleKruis. De toezeg' ]
ging werd gedaan dat het onder- (
dak er komt. Verschillende
andere begrafenis- verenigin- l
gen brachten hun gelukwensen !
over. Na het officiële gedeelte !bleefmennoggeruimetijd gezel- <lig bijeen. En kon er teruggeke- ;
ken worden naar de"goede oude ;
tijd" toen de contributie nog eeö !dubbeltje was. Maar toen ging !
men ook voor een paar tientjes I
"onder de grond" ofwerd men bo- j
yen de grond deftig bijgezet in j
eenkelder.

WARSCAHU — Het Warschau-
pactheeft deNAVO opgeroepen snel iin te stemmen met overleg over de <
vermindering van de conventionele !
bewapening en de troepen- sterkte^ !
Dit staat inhetslot-documentvan de 5
Warschaupact- toD.

AANBESTEDINGSBERICHT
Bericht van aanbestedingBestek nr. A.E. 121 opgesteld door Grabowski & Poort
International, uilgeschreven doordeNederlandse Antillenvoor een project tefinan-
cieren doordeEuropese Economische Gemeenschapende NederlandseOntwikke-
lingshulp.

Projekt:
Uitbreiding Luchthaven St. Eustatius

1. Financiering:
Vooreen gedeeltevan definanciering voor de bovenvermeldewerken heeft de
Regering van de Nederlandse Antilleneen financieringsaanvraag bij hetEuro-
peesOntwikkelings Fonds ingediend.Deze aanvraagwordt momenteel onder-
zocht en erzal binnenkorteen beslissing worden genomen. Er zij op gewezen
dat geen contract kan worden afgesloten voordat hetprojekt definitief doorde
commissievan deEG is goedgekeurd.

2. Deelneming aan de aanbesteding:
De deelnemingaan de inschrijving staatonder gelijkevoorwaardenopenvooriedere
natuurlijkeofrechtspersoon dieonderdaan isvaneen lidstaatvan deEuropese Eco-
nomische Gemeenschap ofvan een Land of GebiedOverzee, datop basis van het
Besluit van deRaad van 16 december 1980,zoals gewijzigd, betreffende associatie
van deLanden ofGebiedenOverzee, ofvan eenA.C.P.staatdieopbasisvanLome II
conventiemet deEEG geassocieerd is.
3. Onderwerpvan deaanbesteding:

De aanbestedingbeoogt deuitbreidingvan deF.D. Roosevelt luchthaven ophet
eiland St. Eustatius. De uitbreiding betreft verlengingtot 1100menrenovatie
van debestaande 600mlange startbaan en hetplatform, metals alternatiefeen
verlenging tot 1 300 m.
De werken bestaan hoofdzakelijk uit:— t.b.v. de verlenging van destartbaan: — Grondwerk.— Hetmakenvangrondcementfunde-

ringen.— Aanleg van nieuwe asfaltbeton ver-
hardingen.— Renovatie van debestaandeasfaltbetonverhardingen.— Aanleg van een terreinscheiding rond het luchthaventerrein.— Aanleg van een drainagesysteem.

— Aanleg van betonnenwateropslagtanks t.b.v. deopvang van regenwater.
4. Termijn van uitvoering:

Zestien kalendermaanden, voor de verlengingtot 1.100 m.
Negentienkalendermaanden, voor deverlenging tot 1.300 m.

5. Plaatsvan uitvoering:
De Nederlandse Antillen,eilandgebied St.EustatiusF.D. Roosevelt luchthaven.

6. Naam van de overheid opwier naam deovereenkomst wordt afgesloten:
De direkteur van hetDepartementvoor Ontwikkelingssamenwerking/De Natio-
naleOrdonnateur van het EuropeesOntwikkelingsfonds, handelende in naam
en in opdrachtvan deRegering van de Nederlandse Antillen.

7. AanvullendeInlichtingen:
De NationaleOrdonnateurvan hetEuropees Ontwikkelingsfonds, Ansinghstraat
nr. 1, Willemstad, Curacao, Nederlandse Antillen, Telexnr. 1035DEVCO N.A.

8. Indiening der Inschrijvingen:
De inschrijvingen dienenin de Nederlandse taal te worden opgestelden moeten
uiterlijkop vrijdag 14oktober 1988om 10.00uur plaatselijketijd per aangeteken-
de verzending zijn binnengekomen bij de Direkteur van het Departement van
Financiën, ofin dedaartoebestemdebustezijngedeponeerd.Adres: Pietermaai
4-4A, Willemstad, Curacao, Nederlandse Antillen.

9. Termijn gedurendewelke de inschrijverdoorzijn offerte gebondenblijft:
Zes kalendermaanden gerekendvanaf de uiterste datum vastgesteld voor het
indienen derinschrijvingen.

10. De opening der inschrijvingen:
De inschrijvingen zullenopvrijdag 14 oktober 1988om 10.00uur plaatselijketijd ten
kantore van de direkteur van het Departement van Financiën, Pietermaai 4-4A, te
Willemstad, Curacao, NederlandseAntillen, worden geopend.
11. Het Bestek:

Het bestekkan op schriftelijke aanvraagworden verkregen bij het Departement
van Financiën tegen de prijsvan Na/. 550.-, betaalbaaropéénvan deplaatselij-
ke banken opnaam van deLandsontvanger onder vermeldingvan: "bestek Uit-
breiding Luchthaven St. Eustatius t.b.v. openbare aanbesteding Departement
van Financiën".
Na ontvangst van bedoelde som zal het bestek franco bestemming en op de
snelste wijzeaan deaanvrager worden toegezonden.
Hetbestekkan eveneens bij het Departementvan Financiën worden afgehaald
onder overleggingvan het stortingsbewijs oprekeningvan deLandsontvanger
van een bedragvan Haf. 500.-.
Tevens ligt het bestektot aan dedatum van aanbesteding ter inzage bij het Bu-
reau Interne Deskundige, Departement van Financiën, Pietermaai 4-4A, Wil-
lemstad, CuracaoN.A.

12. Informatievergadering:
Op dinsdag 16augustus 1988om 9.00 uur plaatselijke tijd zal op deAirport St.
Eustatius in de hal van het Stationsgebouw een informatievergadering worden
gehouden,na afloop waarvan een bezoekaan de plaatsvan uitvoeringzal wor-
den gebracht.

13. Nota van Inlichtingen:
Allevragen om inlichtingen doorbelanghebbenden,hetzij schriftelijk binnenge-
komen voor deinformatievergadering, hetzij ter gelegenheidvan deinformatie-
vergadering (aanwijzing ter plaatse) evenals degegeven of te geven antwoor-
den, zullen verzameld en opgenomen worden in een "Nota van Inlichtingen"
welke vanaf dinsdag 6 september 1988ter inzage ligtbij het Departement van
Financiën, Pietermaai 4-4A, Willemstad, Curacao, NederlandseAntillen.
Bedoelde Notavan Inlichtingen metverzoektotbevestigingvanontvangst, wordt
gratisper aangetekendepost aan dekopers van hetbestekverzonden.

De Direkteur van het
Departement van Financiën, a.i.
Drs. H. Victoria.

fïUJr'ttm/RGIGPRINT^ I
(U ziet het gelijk!)

Alleen bij UJfIImtttSE'É**IJ?BBR
\Boogjes, Punda58[Tl SD mCuracao, Sa.ma

a^^>______________i_________M^

$5Sï HOLIDAY BEACH
%W~- § HOTEL & CASINO

HAS AN OPENING FOR THE POSITION OF:

RESIDENT MANAGER/
ROOMS DIVISION MANAGER

Applicant should be fully experienced in the rooms division of a
large hotel. He shouldpossess strong leadership andbewell orga-
nized, to be in charge of all departments in the hotel operation.

Minimum experience of5years heldin similarposition and maste-
ring perfect English, Spanish and Dutch are essential.

Please applywithyour photo, completeresumé andreferences to
P.O. Box 2178.

6 AMIGOE
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Pure AloeVera gel en mist

verkoelt en verzacht zonnebrand,
gaat vervellen tegen.

OPENBARE AANBESTEDING
Het HoofdLandsgebouwendienst maakt bekend, de aanbesteding uitge-
schreven door deRegering van de Nederlandse Antillen, van hetProjekt:

Uitbreiding en verbouwing van het
Landsradio-gebouw te St. Eustatius

Termijn van oplevering:
Het gehele werk dient voor de eerste maal vijf maanden na datum van
aanvang teworden opgeleverd.
De inschrijving:
De inschrijving dient in een gesloten enveloppe, vóór de opening derin-
schrijvingen, ineen daartoe bestemdeen als zodanig gesloten bus op het
kantooi van hetDepartement van Financiën te St. Maarten te worden ge-
deponeerd.
Op de enveloppe dient teworden vermeld:
„Inschrijving op uitbreiding en verbouwing Landsradio te St. Eustatius".
De openingvan de inschrijvingen vindt plaatsop bovenvermeld adres op
maandag 15 augustus 1988 om 10.00 uur des voormiddags.
Het bestek:
Hetbestek kan bij de ambtenaarbelastmet de leidingvan hetDepartement
van Financiën, tePhilipsburg St. Maartenworden verkregentegen deprijs
van Na/. 100.-betaalbaar op één derplaatselijke banken op naam vna de
Landsontvanger.
Het bestek ligt ter inzage bij:
Het Departement van Financiën te Philipsburg, St. Maarten.
Informatie vergadering:
Ten kantore van het Departement van Financiën te St. Maarten zal een
informatievergadering worden gehouden op maandag 1 augustus 1988
om 9.00 uur des voormiddags. Hoof(J Landsgebouwendienst,

ing. H.E. Sprock.

CAREER OPPORTUNITY
An international pharmaceutical company requires immediately the services of a

PROFESSIONAL SALESPERSON
to detail and sell pharmaceutical products to doctors, dentists, drugstores, hospitals, etc.
If you are between the ages 24 and 35, have a high school level of education (HAVO),
possess a dynamicpersonality, arewilling totravel and work24 hours a day, you may bethe
person we are looking for.

Experience in drug detailing would be an asset.

Smokers need not apply!

Please call during office hours to make an appointment for an interview.

Telephone number 614300
Curacao Pharmacal Company N.V.
Ontarioweg 8, Salinja
Curacao, N.A.
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( TOSHIBA airconditioners]) M
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j en geruisloos! I
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" met rotary compressor

" werkt geruisloos

" gebruikt minder stroom

" met gemakkelijk, uitschuifbaar filter
In touch with tomorrow I
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SPORT AGENDAMALTA AMSTEL

SENTRODEPORTIVO KORSOU
kwembad)
9eopendvan 09.00-12.00/14.00-17.00uurdinsdag-en donderdagmorgengesloten.

BOWLEN
[Damacor Bowling Club, Chuchu-Wweg)
openingstijden: maandag t/m donderdagvan 17.00-02.00 uur; vrijdag en zaterdag
"an 16.00 uur tot na 02.00uur;zondag vanaf
113.00 uur.

SCHAAKVERENIGING CURAÇAO
'Maduro Plaza)

maandagavond om 20.00 uur gele-
üenheid tot schaken.
SCHAAKVERENIGING JANWE
'Sentro di Bario Janwé)
Me zaterdag van 09.00-13.00 uur uur
*haakles en -trainingvoor de jeugdvanaf 7
'ot 23 jaar.

BASEBALL
JAA-kJasse)20.00 uur Sta Maria Pirates / Wallé Con-
structions vs GrootKwartier/CPS-AGT -Sentro DeportivoKórsou.

NEW YORK — De uitslagen
Jan dein hetafgelopen weekein-

espeelde wedstrijden in de
;ste klasse van de Ameri-

i se baseball-competitie zijn:

ZATERDAGAmericanLeague:
Boston Red Sox - Kansas City
«oyals 7-6, Detroit Tigers - Cali-[ornia Angels 10-7, Chicago
White Sox - New York Yankees
£-3, Oakland Athletics - Toronto
Blue Jays4-1, MinnesotaTwins -Baltimore Orioles 4-3, Milwau-
kee; Brewers -TexasRangers 4-3,
Cleveland Indians - Seattle Ma-riners 8-2.

D National League:IPhiladelphia Phillies - Los An-
jSeles Dodgers 2-2, Pittsburgh Pi-

""?ates - Houston Astros 10-6,. Montreal Expos - Cincinnati;,Reds 6-1, New York Mets - At-I Janta Braves 3-2, Saint Louist Cardinals - San Diego Padres 3-

ZONDAG
i AmericanLeague:
jBoston Red Sox - Kansas City
liRoyals 10-8, California Angels -iDetroit Tigers 4-0, New York
! Yankees - Chicago White Sox 7-■3, Toronto Blue Jays - Oakland■Athletics 9-6,Minnesota Twins-
i Baltimore Orioles 7-2, Texas
!Rangers - MilwaukeeBrewers 3-
j«. Cleveland Indians - Seattle
Mariners 7-4.

Rational League:Philadelphia Phillies - Houston
Astros 10-4,Pittsburgh Pirates -
"an Francisco Giants 5-4, Cin-
cinnatiReds - Montreal Expos 3-
1, New York Mets - Atlanta Bra-
ves 4-2, SanDiego Padres - Saint
Louis Cardinals3-1, (le)Los An-
geles Dodgers - Chicago Cubs 4-
1, (2e) Los Angeles Dodgers -
Chicago Cubs 5-2.

GATESHEAD — De Zweed
Sjoberg deed in Gateshead een
Poging om zijn eigen wereld- re-
cord hoogspringen van 2 meter
*2 te verbeteren. Na zijn win-
dende sprong over 2 meter30 liet
jüj de lat naar 2 meter 44 tillen.

De blond gelokte Zweed faalde
'He maal op diehoogte.

NEDERLAAG
Deze dubieuze eer viel de An-

tillen te beurt, omdat een gevoe-
lige 0-8 nederlaag werd geleden.
Een resultaat echter, datonter-
echt de indruk wekt dat deAntil-
liaanse selectie geheel kansloos
was. Tot en met de zesde inning
wasdit zeker niet het geval, om-
datdevoorsprong van dePuerto-
ricaanse dames toen nog slechts
2-0 bedroeg. Met zes runs in de
zevende inning (liefst negen
speelsters kwamen aan slag die
drie honkslagen lieten noteren)
maakten zij echter een einde aan
alle illusies van de Antilliaan-
sen om nog terugte komen in de
wedstrijd.

Na een korte rust betrad de
Antilliaanse selectie weer het
veld om de finaleplaats, waarop
zij demeeste aanspraak maakte,
zekertestellen.Erwerd weerbij-

zonderfelom dewinstgestreden.
Pas inextra inning wisten de lo-
kalen door te drukken naar een
2-1 overwinning, negen ont-
hutste Cubaanse speelsters in
het veld achterlatend. De beslis-
singkwam ook zo snel. De eerste
aan slagvoor de Antillen in de
achtste inning, 'pinch hitter' Xi-
omaraPaulina, sloegdebal voor-
bij de rechterveld- verdedigster
voor een driehonkslag waarna
SherryHowell dezelfde hoek van
hetspeelveldkoos voor eveneens
een driehonkslag waarmee zij
loopster Xiomara Paulina alle
gelegenheid bood om met een
wandelgangetje dethuisplaat te
bereiken.

De Antilliaanse dames had-
den eerder reeds de leiding ge-
had in de wedstrijd. In detweede
inning openden zij de score
dankzij honkslagenvan Soraida
Juliana en Leonice Avastia. Cu-
ba maakte in devijfde inning ge-
lijk. In dezewedstrijdtradPrisca
Sambo als werpster op voor de
Antillen. De verliezende
werpster wasOdalis Hernandez.

FORTUINLIJKER
Met deze overwinning waren

de Antillen reeds zeker van de
zilveren medaille. De opgave
was nu om van Puerto Rico te
winnen eneen extra beslissende
wedstrijd te forceren. Zover is
het niet gekomen. De Antilli-
aansen waren welveel beter aan
slag, terwijl werpster Shadira
Pietersz het zelfs presteerde om
een 'no hitter' te werpen, maar
Puerto Rico was (weer) fortuin-
lijker). Zonder ook maar één
honkslag te slaan stelden dePu-
ertoricaansen dekampioenstitel
veilig met een 2-0 overwinning.
De lokalen sloegen daarentegen
vijfhonkslagen,echterniet opde
momenten waar het op aan
kwam. Enkele onfortuinlijke
misgrepen in het veld stelden de
Puertoricaansen in staat om
tweemaal te scoren.

De eindcijfers van deze wed-
strijd die door de overwinning
van Puerto Rico ook de laatstevan het toernooi werd, zijn als
volgt: 2-0-0 voor PuertoRico met
sterwerpster Echevarria alswinnares en 0-5-4 voor deAntil-len met ShadiraPietersz alsver-liezende werpster.

Eindstand
softball

WILLEMSTAD-De of-ficiëleeind-rangschikkingvan delanden inhetnegen-
de MiddenamerikaanseenCaribisch damessoftball-toernooi is als volgt:

i nu- gesp-gew
1. P-Rico 10-10(in de voorronden en 2-2 indeplay-ofï)
2. Antillen 10- 9 (2-1)
3. Cuba 10- 7 (1-0)
4. Mexico 10- 75. Venezuela 10- 76. Dom-Rep 10- 4
7. Bahamas 10- 48. Colombia 10- 3
9. Guatem. 10- 310. Aruba 10- 111. Belize 10- 1 KRACHTTOER

Een nieuwe krachttoer van
Pedero Delgado op Guzet-Neige

heeftzelfs zijn laatste tegenstan-
der ontmoedigd. Steven Rooks
zei: "Laat ikreëel blijven. Ikkan
de Tour nietwinnen."

In deeerste Pyreneeën-etappe
leverde debergkoning 41 secon-
den in. De Spanjaard was in de
stijging naar Guzet-Neige
plompverloren in de aanval ge-
gaan.Rooks: "Hij hoefde dat he-
lemaal niet. Een beetje verdedi-
genwasgoed.Zo hard alshij in de
groepreed, was alfnuikend voor
iedereen. Ineens sprong hij weg.
Delgado is heel sterk. Hij ver-
dient het de Tour te winnen.

Geert-Jan Theunisse probeer-
dede leiderinhetalgemeenklas-
sement nog te volgen maar werd
op zijn beurt ook gelost. De an-
derszo stilleBrabander gafeen
uitleg in krachttermen. "Dat
wasniet normaalmeer. Zo sterk.
Ikraakte compleet over mijntoe-
ren. Ikontplofte."

Pedro Delgado gaf een onge-
meen chaotische koersdag in de
Tournogglans doorwegterijden
bij al zijn concurrenten. Daar
mocht directeur Xavier Louy
hemwel extra voor belonen. Het
had ookkunnen zijn datdeeerste
Pyreneeën- etappe een dieptra-
gische was geworden met een
klucht tot besluit.

Twintig kilometer voor het
einde vloog de auto van PDM's
tweede ploegleider Piet van de
Kruijs in hetravijn van de Col
d'Agnes. Als door een wonder
kwamen Van deKruijs en meca-
niciën John Krijnen met de
schrik vrij.

De Pyreneeën, groene bergke-
ten tussen Frankrijk en Spanje,
lagen gisteren te schroeien on-
der de hitte. Derenners voelden
dewarmte alvroeg in deochtend
op het vliegveld in Blagnac. Ze
waren gewaarschuwd. Voor het
eerst tijdens deze Tour reed het
peloton ineen rustg vaartje weg.
Delgado enRooksreden met hun
ploeggenoten voorin.

SPORTFESTIJN HIELD DUIZENDEN TIEN DAGEN IN DE BAN
Curaçao wellichtpermanente plaats voor tweejaarlijks softball- toernooi

Goud voor Puerto Rico, zilver
voor Antillen en brons voor Cuba

WILLEMSTAD—DeAntillen hebbenuiteindelijkeen
eervolle tweede plaats bemachtigd in het negende Mid-
denamerikaans- en Caribisch softballkampioenschap.
Vooreen wederom totde laatsteplaatsgevuldLittle Lea-
gueBallparkkwam gistermiddagmetde grote finaleAn-
tillen -PuertoRico eeneinde aan ditgrootsesportfestijn,
dat tiendagen lang niet alleen desportfans, maarook de
minider sportieven volkomenin deban heeft gehouden.

De Antillen (Curagao) hebben
met dit evenement,hoog ge-
scoord. Niet alleen in sportieve
zin vanwege het subkampi-
oenschap, dat met elf deelne-
mende landen een uitnemende
prestatie is en tevens een her-
nieuwde bevestiging van de An-
tillen als één van de sterksten
van deregio. Ook qua organisa-
tie is het toernooi een doorslaand
succes geworden.

"In vele opzichten het beste
kampioenschap dat ooit is ge-
houden", meende CONCACAS-
voorzitter, Milten Sanchez, bij
wie de gedachte post vatte, dat
Curagaowel eens depermanente
zetel zou kunnen worden voor
het tweejaarlijkse evenement.

De slotfase van het kampi-
oenschap werd zaterdagmiddag
ingeluid met de eerste play-on
wedstrijd tussen de nummers 3
en 4, respectievelijk Cuba en
Mexico. Zowel Cuba, Mexico alsVenezuela hadden devoorronde
afgesloten met 7 gewonnen en 3
verloren partijen. Cuba en Mex-
ico bleken echter een gunstiger
saldo te hebben van punten voor
en tegen. Voor dezoveelste keer
inhettoernooiluiddedescore 1-0
met als overwinnaar Cuba.
Daarmee verwierven de Cu-baanse dames het recht om de
verliezer van de ontmoeting tus-
sen de nummers 1 en 2, Puerto
Rico en deAntillen, de doortocht
naar de finale te betwisten.

KOPGROEP
Na 71 kilometer kwam toch

een ontsnapping op gang. Veer-
tien renners vormden een
kopgroep, dietotmeer danelfmi-
nuten zou uitlopen. Onder hen
bevond zich één Nederlander:
Peter Stevenhaagen. De Haar-
lemmer verdedigde de positie
vanStevenRooks. Metelfminu-

ten voorsprong rekende hij een
klein kansje op een etappezege
voor zichzelf uit. Op de eerste
berg, de Col d'Agnes,kon hij die
gedachte weer opbergen.

Hij werd gelost door een de-
marragevan de SchotMillar. "Ik
kreeg kramp", zei Stevenhaag-
en, "een tabletje van de Tour-
dokterhielp, maarik kwam niet
meer vooraan terug, zeker niet
nadat ik Van deKruijs in hetra-
vijn had zien vliegen. Ik zat me
toch ongerust te maken op de
fiets."

Robert Millar, ooit begena-
digd klimmer, deze Tour mis-lukkeling zoals zovelen, herin-
nerde zich zijn zege in Guzet-
Neige vier jaar geleden. De
Schotse Izegrim deedeen nieuwe
gooi. Hij overtuigde niet be-
paald, want hij kon uiteindelijk
zijn laatste belagers Bouvatier
en Ghirotto, twee anonimi, niet
losrijden. Dat kostte hen ui-
teindelijk deetappe- zege.

Deeindsprint van dekopgroep
was een klucht. Ghirotto was
kansloos toen Bouvatier drie-
honderd meter voor de streep
aanzette. Millarkon metmoeite
volgen. In de volle sprint keek
Bouvatier niet goed uit, Millar
lette alleen op het wiel van de
Fransman. Bouvatier reed par-
does rechtdoor in de laatste
bocht. Hij schooteen gat in,waar
de ploegleiders met auto's door-
heen moesten.

TWEEDE PLOEGLEIDER PDM STORT IN RAVIJN
Bouvatier en Millar begaan enorme blunder bijfinish
Italiaan Ghirotto verassende
winnaar van veertiende etappe

GUZET-NEIGE—DeItaliaan Massimo Ghirottoheeft
de'veertiendeetappevan deRonde vanFrankrijk giste-
ren gewonnen.De bergrit, over 163kilometer van Blag-
nac naar Guzet-Neige, werd in de laatste 200 meter be-
slist.Koploper Bouvatier werd, met in zijnkielzog Mil-
lar, deverkeerdekant opgestuurd. VoorGhirottowasde
weg vrij naar de overwinning. De SpanjaardPedro Del-
gado verdedigde met succes zijn gele- leiderstrui. In de
laatste twee kilometer nam hij nog eens vijftig seconde
extra afstand van zijn voornaamste belager, de Neder-
lander StevenRooks.

Massimo Ghirotto heeft zich
niet echt verkneukeld over zijn
overwinning in de veertiende
etappevan deRonde van Frank-
rijk. Driehonderd meter voor de
eindstreep wist hij zich versla-
gen door Philippe Bouvatier en
Robert Millar. De Fransman en
de Schot sprinten rechtdoor
waar zij linksaf moesten slaan.
Ghirotto greep zijn kans. "Pech
voordie twee.gelukvoormij", zei
de Italiaan. "Dit soort zaken ge-
beuren in de wielersport."

Massimo Ghirotto, 27 jaar, uit
Padua vond in Guzet-Neige het
geluk van zijn leven. In de Tour
behaalde hij zijn zevende over-
winning in zes seizoenen als be-
roepsrenner. Inhet normalewie-
lerleven is hij een simpele
knecht, meestal de voorbereider
van GuidoBontempi's sprint.

De kopmannen Zimmerman
en Visentini waren uitgescha-
keld voor een hoge klassering,
Bontempi kon toch niet winnen.Vandaar dat Ghirotto mocht
meespringen in de vroege ont-
snapping, waaruit hij wonder-
baarlijk als etappe- winnaar te-
voorschijn kwam.

WILDE ARMGEBAREN
De wilde armgebaren van de

dienstdoende politieman en van
motor- ordonnansPescheux wer-
den door Bouvier en Millar niet
gezien. Ghirotto nam de goede
weg wel. De 27- jarigewerd tot
zijn eigen verrassingwinnaar in
de Pyreneeën op een moment,
dathij zich verloren waande. Pe-
ter Stevenhaagen finishte als
zesde. Bouvatier die door de or-
ganisatie werd getroost met een
extra dagprijs, gaftoe dat de ge-
miste overwinning het gevolg
was van zijn eigen fout.

Op datmomenthadDelgado in
dekronkelige klim naar Guzet-
Neige de strijd om de gele- trui
zelf doen ontbranden. Zijn
sprong werd beantwoord door
Geert-Jan Theunisse. Voor de
Brabander was diteen teken nog
steeds in geweldigevorm te zijn,
al kon hij niet tot de eindstreep
volhouden.

De anderen, Rooks, en de Co-
lombianen Herrera en Parra,
legden zich neer bij het mees-
terschap van de leider.

"Ikheb de heledagrare benen
gehad",vertelde Rooks. Hij ver-
loor door verminderde vorm 41
seconden, behield nochthans de
tweede plaats. "Het kwam alle-
maal door derustdag. Ik heb za-
terdag maar één uurtje op de
fiets gezetenen voor derest niets

gedaan. Dat was slechtvoc
Daardoorben ikhelemaal u
ritme geraakt. Gelukkig ;
Bauer en Herrera achter mij."

Rooks sprak de hoop uit, daj
het rare gevoel vandaag in de
grote Pyreneeën- etappe, over
vijf cols waarbij de Tourmalet
van 2114 meter, verdwene
zijn. "Ik wil het bergklasse;
verdedigen. Dan moetik wt
orde zijn. Het wordt eropoff
der. Bijten tot ik erbij neerv

Soraida
Juliana

WILLEMSTAD—De felstbegeerde individuele prijs in
het internationale
softballtoernooiwas voo<
Antilliaanse,namelijk S
da Juliana, middenveld-
speelster en vierde op de ilijst van de lokale selec'

Liefst zesmaal moest 7
terdagavond het erepor
bestijgen om een prijs in
vangst te nemen, waaronder
dievoor de meestwaardevolle
speelster waar ook werpster
Echevarria van Puerto Rico
hoge ogen naar had geg

Soraida was onder meer desuccesvolste aan slagmet een
gemiddeldevan .517 (vijftien
honkslagen in 29 beurten).

Ook Norinda la Croes won
een individuele prijs als 1
eerste honkspeelster.

DOOD INDE OGEN
Direct nadat bekend was ge;

worden datze niet meer da
futiel schrammetjehadden.
lopen, werd er al spottend
gesproken. "James Bond in i.a
Tour."Pietvan deKruijs ui I
mond en JohnKrijnen uit
sum konden er niet om ia
De tweede ploegleider en d>
caniciën van PDM hadder
een vlucht van vijftig met
hetravijn in hun auto de dood irj
de ogen gekeken.

Onder de renners van PDM
werd na afloop van de etappe
smakelijk gelachen om het ge-
beurde. Adri van der Poel: "Piet
van deKruijs zei op derustdag,
dat er in de bergen hele'
geen gevaarlijkeafdalingei
ren geweest. Wacht maar f
Pyreneeën zeiden wij, daa1

jewat beleven. Op die _n
weggetjes kan een autoeen
renner nietbijhouden." ',

Van deKruijs enKrijnen kon*,
denhet ongeluk navertellen. Zq
deden het niet. Beide bleven n^afloop van de etappe ver van da
media. Na 37kreeg Wim van Est
(hart stondstil,Pontiac lie;
volgers. Zoals de Aubisque ii
1951was de Col d'Agnes ooi
nadig voor deongelukkigen.
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Ê K& GROOTKWARTIER E
v. Kinsbergenlaan 18, Tel.: 72800 j-

J* feliciteert ■ Ë
5 de 5

Antilliaanse Damessoftball selectie E
5 met hun prestaties en behaalderesultaten bij het

Negende Latijns Amerikaanse en E
Caraïbische Damessoftball kampioenschap

5 Met plezier hebben wij de sportfysiotherapeutische begeleiding —ï verleend en zijn zeer trots om samen met de andere medische en 5
! para-medische disciplines een team van topklasse verzorgd te ~

£ hebben!!! Z
Masha Pabien. =

5 De fysiotherapeuten:
5 ST. Chan ~R.J. Dunker -J.W. v. Eenennaam. -
l|liiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii>*
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KAYA TERPSICHORE 11
TEL:79276 —78309 JfhM 1
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HL per voet
Offerte slechts deze

Ml week geldig.

Pa unlkamente
* Sparerlbs Alaparla jplus k i

* Funchi bros bros hasa ....plus. V«Ji^l|^^UL/'|
* Steak Alaparla plus _^^ 2fe> I★ Batata fresku hasa plus J^gjk AQRC.I
★ Porkchop Alaparla p/us*^^^I»Ï_f» ■§£__""
* Salada di kolo (Coleslaw) ...plus /fcsyA a a fcjj^
★ Fillet dl Gallha Alaparla plus
★UN POP GRATIS!!! plus ,J V

(Normal 13.85)

| Pa selebré nos dlDOS ANIVERSARIO nos ta trese L1 bek e oferta kv a pone nos rlba mapalll

Spareribs, Funchi bros bros hasé, Staak. Batata frasku has_, PorKchop Salada di kolo(Coleslaw) i Sart di GaliAa. Tor«Mkl pa unlkaiMirte n.».» 6 nwno. ku 10florin.

OJona nos dalisloso SPESKAL na TEXAS STYLE ALAPARIA, banda di Pizza Hut

ö2öt. "SSS&S w t tmgD 1323ALAPARIA Bi

Banda di Pizza Hut Tel. 616616 GRATIS.!!
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Curagao, Salina.
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Uitprotest tegen massale stembus-fraude
Honderdduizenden straat
op in hoofdstad Mexico

MEXICOSTAD — Op het
grootste plein van de Mex-
icaanse hoofdstad hebbenzon driehonderdduizend
mensen betoogd tegen dere-
cente verkiezings- fraude.
Het was degrootste betoging
van de oppositie sinds jaren.
Gedreigd werd dat het door-
zetten van de verkiezing van
Carlos Salinas de Gortari zalbetekenen dathij alleen maar
metgeweldaan demachtkan
blijven.

Tijdens debetoging welke uit-
gingvan de Nationaal democra-
tische front(FDN) werden wede-
rom voorbeelden aangehaald
van fraude. Zo is er door duizen-
den mensen gestemd die al lang
doodenbegravenzijn. Onderhen
is ook een al lang overleden pre-
sident. Op het platteland werd
het campesinos onmogelijk ge-
maakt te gaan stemmen. Elders
werden stembussen ontvreemd
enwerden stemmen opdeopposi-
tie vernietigd.

Volgens FDN- presidents-
kandidaat Cuauhtemnoc Carde-
nas is er zo gefraudeerd om aan
een overwinning te kunnen ko-
men van Salinas de Gortari en
omtebereiken dathij, Cardenas,
niet verderkwam dan31 procent
derstemmen. Volgens Cardenas
is hij het die infeite is gekozen.
Ditwerd zelfs bevestigd doorRo-
sarioIbarra, devoorzittervan de
Trotskistische Arbeiderspartij.
Hijheeftzichbij het linksvan het
centrum opererende FDN aan-
gesloten en liet weten dat hij de
overwinning van Cardenas er-
kent.

Ibarra waarschuwde ook: Als
de regering besluit Salinas de
Gortaritot staatshoofd te maken
dan wordt hij de eenzaamste en
ongelukkigste persoon van het
land, een melaatse, die alleen
met geweld kan regeren". Vol-
gens hem is het echterzo dat de
regering, noch de eeuwigerege-
rings- partij PRI "het democra-
tisch proces van het land tegen

kan houden. Niemandkan dat",
zo verzekerde hij.

...Mexico: sinds 1982zijn eral29
journalisten met een kritische
pen vermoord...

PRI: EERLIJK
Aan debetogingnamen arbei-

ders deel van vakbonden welke
niet bij deregerings- vakbonds-
federatie zijn aangesloten zoals
electriciens en telegrafisten.

Maarookwarener indianenpre-
sentenveelcampesinos.Zij allen
hadden spandoeken bij zich met
leuzen tegen de onderdrukking
en uitbuiting van dekleine man
zoals decampesinos.

Tegenover al deze verplette-
rende kritiek stelt dePRI dat het
de schoonste verkiezingen zijn
geweest welke Mexico ooitheeft
gekend. De officieel verkozen
verklaarde Salinas de Gortari
heeft toegezegd denodigeveran-
deringen te zullen aanbrengen
in hetpolitieke en economisch-
sociale leven.

Er is nog veel hulp nodig
Kinderbescherming kampt
nog steeds met mankracht
WILLEMSTAD — Alhoe-

wel de Stichting Kinder-
bescherming Curacao zeer
blij ismetelkezaak dieop een
bevredigende wijze afgehan-
deld kan worden, blijft het
werk van deze vrijwilligers-
stichting niet meer dan "een
druppel op een gloeiende
plaat". Er wordt door dever-
schillende instantiesopCura-
cao diezich met deze proble-
matiek bezig houden, toch
nog teveel langs elkaar heen
gewerkt, meent bestuurslid
mevrouw W. Faay. Het groot-
ste probleem waar de
stichting evenwel mee kampt
is het feit datalhetwerk door
vrjjwilligers verzet moetwor-
den:en diezijn moeilijk tevin-
den. Inaugustus, als de grote
vakantie is afgelopen, zal de
stichting weer trachten nieu-
we vrijwilligers aan te
trekken.

De stichting kinderbescher-
ming Curagao gaf onlangs een
jaarverslag uit waarin onder-
meer werd gesteld dater in 1987
28 nieuwe zaken werden aange-
meld. Op de vraag ofer op Cura-
cao zo weinig problemen zijn,
antwoordde mevrouw Faay ont-
kennend: "Wezouden veel meer
zaken kunnen hebben als we
meer publiciteit gaven aan ons
werk. Dat is evenwel niet moge-
lijk omdat we demankracht niet
hebben om meer hooi op onze
vork te nemen", aldus mevrouw
Faay die erkende dat het werk
van destichting slechtseenklein
deelvan de nood oplost.

WORKSHOPS
Uiteraard wordt er samen ge-

werkt met verschillende andere
(overheids-) instellingen diezich
op ditterrein bezig houden. Vol-
gens destichting wordt erechter
nog steeds teveel langs elkaar
heen gewerkt.

Proffesionalisme is een ander

probleem waar de stichting mee
kampt. Omdater alleenmetvrij-
willigers wordt gewerkt, zijn dit
vaak krachten die geen oplei-
dingin dezerichting hebben.On-
der leiding van bestuurs- advi-
seur Angela Juliana zijn inmid-
dels wat workshops georgani-
seerd voor de vrijwilligers die
zeer goedzijn aangeslagen. Inde
toekomst hoopt men met dit
soort workshops de deskundig-
heid van de vrijwilligers te ver-
groten.

Ondanks de problemen waar
de stichting mee kampt, zijn de
vrijwilligers nog steeds enthou-
siast. Veelbelovend is bijvoor-
beeld dater steeds weer donaties
binnenkomen. Inaugustus gaat
de stichting weer "op pad" om
vrijwilligers te zoeken. Momen-
teel staan dewerkzaamheden op
een laagpitje in verband met de
vakantie maar als de scholen
weer beginnen, hoopt de
stichting weer vrijwilligers be-
reid tevinden hun tijd inditwerk
te stoppen.

KINDERLIJN
Voor ditjaarheeft destichting

verschillende plannen. Zo wordt
er gedacht aan eeij zogenaamde
"kinderlijn", een telefoon- num-
mer waarkinderen anoniemhun
problemen kunnen uiten. "Dit
project staat nog in de kin-
derschoenen. We zijn wel over-

tuigd van het belang hiervan,^
maarhet is moeilijk om dit soort.
projecten te realiseren. Binnen*
een aantal maanden kan dekin-3e
derlijn dan ook niet verwachtL
worden", aldusmevrouw Faay. uDit jaarwil men ook de plan-w
nen voor een kindertehuis ver-
deruitwerken. Hetliefste werkt
de stichting met pleeggezinnen
die met behulp van de Pleegge-
zinnen- centrale gevonden wor-
den. Het zoeken van zon gezin
loopt helaas vaak op een te-
leurstelling uit. Niet alleen voor
hetkind dat om bepaalde rede-
nen uit huis moet worden ge-
plaatst, maar ook voor het gezin
waarhetkind terechtkomt om-
dater vaak geen daadwerkelijke— therapeutische — hulp gege-
venkan worden. Datkan wel in-
dien een kindertehuis wordt in-
gericht, aldus mevrouw Faay,
bestuurslid van de stichting
Kinderbescherming Curasao.

Controle
vergunningen

WILLEMSTAD — Persone
van het SOD heeft op zondag 1julieen intensievecontrole opi
verkoop van verboden loterije
op zowel devergunnings- loka
teiten als personen die op stra
verkopen, gehouden. Ineen ka
toor gevestigd aan de Sebast
polstraat werd detoegangaanipolitie geweigerd, omdat de:
zich volgens het kantoorpers
neel niet wilde legitimeren. (
eenbordje aan demuurstondt
vendien het opschrift: 'Hi'
wordt niemand achter de bal
toegelaten, zeker geen politic.

Na vijftien minutenkwam ieigenaar van dezaak en werdi
er na onderzoek loten met e*
trekking op St Domingo en e<
bedrag van 1.769,81 gulden
beslag genomen. In dezaak we
den ook een vuistvuurwapen <een aantal scherpe patron*
aangetroffen. De eigenaar en i
twee werkneemsterswerden te
zake verschillende overtredi
gen aangehouden en overg
bracht naar het bureau alwa
de recherche hen overnamt
hen na het aanzeggen van e<
procesverbaal weer heenzond.

Vrouw ontvoerd
WILLEMSTAD —Ter hoogt

van de Scharlooweg verklaard
de 35- jarigevrouw H.F. giste
ren, dat zij in de vorige nach
door deman W.B. werdontvoert
De man hield de vrouw in cc:
huis ergens te Pietermaai vasi
Toen deman devolgendemidda
voor enkele ogenblikken he
huis uit was, gelukte het d
vrouw te ontsnappen. De re
cherche heeft de zaak in ondel
zoek. J

Aanhouding
WILLEMSTAD—Op verden-

king van het plegen van veri
schillende diefstallen en beroi
vingenheeft depolitie de35-jari-|
geR.B. aangehouden terhoogte
van PlayaKalki. De SOD en de
politiewaren demanophet spoor
gekomenna een intensiefonder-
zoek. Hij werd overgegeven aan
de recherche, die het onderzoek
zal voortzetten.

KODELA
vraagt ten behoeve van haar medewerkers

gemeubileerdeof ongemeubileerde huizen
(min. 2 slaapkamers en inrustige buurt)

Aanbiedingen terichten aan:
KODELA " Affd. Personeelszaken
Tel.: 623310 - toestel 228/230.

S@sKODEL_As.__sl

rjra\GQLD% scoming j
I C3«P COMPUTER WHOLESALERS 1

Roodeweg 5 - Tel. 624427

/ft\ THERAPIE CENTRUM1551 GROOTKWARTIER
v.Kinsbergenlaan 18,Tel: 72800

maakt bekend dat de fysiotherapeuten
S.T. Chan
R.J. Dunker

hun praktijk hervat hebben vanaf vandaag 18-07-'BB.

TE HUUR AANGEBODEN "^een volledig gemeubileerde
DIREKTIE WONING

(3 slaapkamers)
Zeerrustig en centraalgelegente Kintjan. Bijzondertraai uit-
zichtover Curacao.Direct beschikbaar.
Tfn.: 53900; kantoor: 611011. J

Setel N.V. maakt bekend dat op
woensdag, 20 juli 1988

alle telefoonnummers waarvan derekening over de boek-
maand

JUNII9BB
NIET VOLDAAN ZIJN,

ZULLEN WORDEN AFGESLOTEN.
De abonnees dienog moetenbetalen worden dringend ver-
zocht ditaan dekassa te STA. MARIA te doen, aangezien
betalingen die via andere instanties verricht worden ons
niet tijdig zullen bereiken.
Mocht U dezeweek reeds via een andere instantie betaald
hebben, dan verzoeken wij U direkt kontakt met ons op te
nemen, wmmam■Tl SETEL

Uservisio di telekomumkashon

BEKENDMAKING
OMWISSELING WATERMETER

Het omwisselingsprogramma van onze watermeters omvat in de
weekvan 18 juli t/m 22 juli 1988 devolgende wijken:
OOST SANTA ROSA- NOORD SANTAROSA -KITAR A-
WEG - SINT THOMAS - HERST - SANTA ROSAWEG -
SANTAROSA -LABADERA - OUDE WATER- MONTA-
NA ABOU - KWARTJE - WETO - JAN BOOS en LIBIË.
KODELA verzoekt alleverbruikers om zowel de standvoor als na
de meteromwisseling te noteren, omeventuele controle te verge-
makkelijken.

S@IKODELA^
WILLEMSTAD - De direc-

teur van deRefineria Isla (Cura-
zao) N.V., dr GuiÜermo Archila
G. (uiterst rechts), heeft onlangs
een tweedagendurendprogram-
ma over veiligheid binnen de
rafdfinaderij afgesloten. Hier-
aan verleenden eenentwintig
deskundigen van PDVSA hun
medewerking.

Tot de belangstellenden be-
hoorden ondermeer gedeputeer-
deRicardo Isebia, vertegenwoor-
digers van dePWFC, hetdeparte-
ment van Volksgezondheid, de
brandweer en van het departe-
mentvan Sociale Zaken.

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

* Woensdag 20 juli 1988
vanaf 09.00t/m 16.00uur

* Plantage Blauwen geheel Boca Sint Michiel.

=Q=KODEl_A_^___s

ff£s COMPUTER WHOLESALERS
OpÉT Roodeweg nr. 5

Phones: 624427 and 624428
IS STILL SLASHING PRICES ON SUPPLIES, HARDWARE AND SOFTWARE!!

Check out these terr ific prices.

— 3M 5 1/4" 2D diskettes... NA/15.22.50— Sony 5 1/4" 2Ddiskettes NA/ls. 19.50
— TDK 5 1/4" 2Ddiskettes NA/ls. 19.50— Maxell 5 1/4" 2Ddiskettes NA/ls. 19.50— Fuji 5 1/4" 2Ddiskettes NA/ls. 18.50— Memorex 5 1/4" 2Ddiskettes NA/ls. 18.50— Nashua 5 1/4" 2Ddiskettes NA/ls. 16.50
— Precision 5 1/4" 2Ddiskettes NA/15.14.50— Dysan 5 1/4" HDdiskettes NA/15.45.00— Nashua 5 1/4" HDdiskettes NA/15.40.00— IBM 3 1/2" 2Ddiskettes NA/15.69.50— Fuji 3 1/2" 2Ddiskettes NA/15.50.00

includes FREE plastic storage case— Maxell 3 1/2" 2DdTskettes NA/15.48.00— Sony 3 1/2" 2Ddiskettes NA/15.50.00— Nashua 3 1/2" 2Ddiskettes NA/15.38.00— Precision 3 1/2" 2Ddiskettes NA/15.38.00

Wealso have storage cases for 51/4" and 31/2" with lockandkey for Na/Is. 30.00.
We stock most ribbons for namebrand printers at the best prices in town.
The best prices on Mouses, Harddrives, Printer cables, etc. etc.

MAANDAG 18 JUU 19%,RAMIGOE

/ fx /y&m? Systemen
va. 99.-

-drip irrigation is
Reigerweg 2^ fioOStCF_ Tel-78229 _
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BONAIRE

i
»ÜTIE: 8000
iMNDWEER: 8222
*XICENTRALE:BB4S
WITAAL: 8900N
fINDFILL teLagoen: maandagt/mvrijdag
(f 07.00-16.00 uur; zaterdag 08.00-12.00
iPzondag gesloten.

EENBARE BIBLIOTHEEK
epningstgdenvoor het publiek)
gfandag en donderdag van 14.00-18.00
j; dinsdag en vrijdag van 08.00-12.00/
W17.00uur; zaterdag van 10.00-12.00
9)
ifeningstijden voor lezers)
jpsdagvan 14.00-19.00uur.

$STSLUITING: maandag t/m vrijdag
jreetekende stukken 15.45 uur; gewone
#en 16.30uur.

JfevïCECLUBS
7ar|is: donderdagavond 19.30uur - Hotel
Waire.
m: informatieE. Felipa, tel.;8546/8238.Jünd Table: elke tweede maandag -'^centrum Terra Corra.
"ary; woensdag 12.00uur-Hotel Bonaire.

ISTUURSKANTOOR EN BEVOLKING:
l°o-12.00/14.00-15.30 uur loketten geo-

«d.

JZIEKBIBLIOTHEEK: voor bezichtiging
J^an gelieve contactop te nemen met de
TRudy Bedacht, Noord Nikiboko 194.

(Weg naar Willemstoren):
jjfiPendopvrijdag van 20.00-24.00uur; za-
jsagvan 12.00-24.00uur.

wtEKUUR (gezaghebber): elke donder-}ti9 van 09.00-11.00 uur op het Be-Jlf-kantoor, Kralendijk; laatste donder-
*pan cje maand van 10.00-12.00uur te

Ij
e^OLISHI (tel.: 8198): verzameling Bo-
«kaanse schelpen en koraal; open van

sdag t/m vrijdag van 10.00-12.30 uur --ra Nikiboko Zuid 3.

-RENARTS DR J.A. JANSEN (Dok-
kliniek Noord Saliha, tel.: 4255):
j*kuren: dinsdagen vrijdag van 14.00-

-{W uur en voorts volgens afspraak.

": openingstijden slachthuis maan-
)t/mwoensdagvan 07.00-12.00/13.00-
JO uur en donderdag en vrijdag van
°0-1 1.00/11.30-14.30uur.
"

"Bernarduskerk Kralendijk:
fèlijks 18.45uur;zondag 08.30en 19.00

1"'omotokerk Antriol:Jelijks 19.30 uur;zondag 09.00en 18.00

Wovicuskerk Rincon:HWjks, ookzondag, 19.30 uur.
-AChtENBEZORGING doorgeven, J."ievr. A. Wong- Loi- Sing, Kaya

l'_ique4. ■

Met steun van Rotaryclub
Hotelwerknemer gaat aan Hotel-
school in Den Haag studeren
KRALENDIJK — Zondag

werd de (ex)werknemer van
het Flamingo Beach Hotel
(FBH), John Finies, uitge-
zwaaid door familie en vrien-
den vanwege zijn vertrek
naar Nederland om aldaar te
gaan studeren aan de Ho-
telschool in Den Haag.

Ook twee afgevaardigden van
de serviceclub Rotary waren
hierbij aanwezig. De Rotaryclub
Bonaire nam namelijk het initi-
atief om John Finies financieel
te steunenmet zijnstudie aan de
Hotelschool in Den Haag. De
subsidie, welke wordt verleend
door deRotary, houdt in dat de
student gesteund zal worden in
reis- en leergeldkosten.

STICHTING
De Rotaryclub Bonaire heeft

een aantal jaren geleden een
stichting in het leven geroepen
om aan bepaalde potentiële Bo-
naireaansekandidaten voor stu-
dieprojecten in algemene zin fi-
nanciëlehulp teverlenen.DeRo-
tary meende, dat JohnFinies de
geëigende kandidaat was van-
wege zijn motivatie voor de ho-
tellerie bewezen bij het FBH.

De wensvan Johnomverder te
studeren in het hotelvakvia een
studiefinanciering van het mi-
nisterie van Onderwijs van de
Nederlandse Antillen ging
echter bijna niet in vervulling
daar genoemd ministerie deze
studie- financierinbg afwees.

Dit was de reden voor de Bo-
naireaanseRotaryclub om tebe-
sluiten tot het verlenen van deze
subsidie.

DeRotaryclub heeft de
aanstaande student echter wel
met klem gevraagd, om na zijn

driejaardurendestudiezijnken-
nis weer ten dienste te stellen
van het Bonaireaanse hotelwe-
zen, daar Bonaire juist in het
midden- en hoger kader deze
kennis in hotels hoog nodig
heeft.

Teheran probeert isolemente doorbreken onder Rafsanjani
?^HERAN-r- De greep van
pollah Ruhollah Khomei-
?P demachtin Iran isnaar
P schijnt nog solide on-
J*ks de hoge politieke en
filologische kosten van de_ oorlogmetIraii,zeg-

% ll* diplomaten en Iraniers.gpar naarhunmeningkan de
.*en jaar oude Islamitische

| j^ingmeegesleept worden in
| \ strijd om demacht als de85-
-| j.e Khomeini sterft. Recente

jjtairetegenslagen hebben de
f verenigd, waarbij met
\ \de rol belangrijker werd
f HliAkbar HashemiRafsan-
\ ? Dezevoorzittervan het par-

Jpnt is vorige maand door
jSeinibenoemd tot opperbe-
ebber van de strijdkrachten.

PHILIPSBURG-DeMotian-ceDanceCompanyopSintMaar-
ten (zie foto) heeft voor het derde
achtereenvolgende jaareen
school- demonstratie gegeven,
waarbijruim 150kinderen ineen
vlotafgewerktprogramma lietenzien, watzij in het afgelopen jaar
op de dansschoolhebbengeleerd.
Zeer velen vonden de weg naar
het Cultureel Centrum waar ve-
len meteen staanplaats genoegen
moesten nemen. Nogmaals werd
bewezen, dat het huidige zaaltje
van hetCultureel Centrum veel te
klein is om allebelangstellenden
intoneel, muzieken dans, te kun-
nen herbergen.

Hetprogramma was samen-
gesteld en voorbereid door de
leerkrachten van de Motiance
Dance School, Jill Jacoba, Deb-
bie Hyman, Owen Bonner en de
directeurCees van Dolderen.

ZWARE NEDERLAAG
Op de muur van de vroegere

Amerikaanse ambassade — die
nu dienst doet als basis van de
Revolutionaire garde, waarvan
de leden zich zien als de hoeders
van derevolutie van Khomeini
—staat inhetEngels de leuzege-
kalkt "Wij zullen Amerika een
zware nederlaagbereiden".

Boze menigten schreeuwden
anti-Amerikaanse leuzen voor
Westerse journalistendievorige
week na deramp met de Airbus
waren uitgenodigd. "U moet we-
ten, datwij nietallemaalzo zijn",
zei een lagere ambtenaar deze
week voor eigenrekening. "Niet
alle IraniershatenAmerika. Ve-
len zijn ongelukkig met dit
beeld, dat de buitenwereld van
ons heeft".

’DEFAITISME’
( ? 54-jarige Rafsanjani, dieJ's hoogste politieke leider
k b.et land is, heeft een begin
vl^akt met het doorbrekenJjetdoor Iranzelfgekozen di-l^atieke isolement, al leidt
ijj°t beschuldigingen van 'de-
l^ftie' uit demondvan Islami-
|p fundamentalisten.
I,

6 geleidelijke opening gaat
door, zeggen di-kten en regerings- mede-L^ers, al speelde het

Schieten op 3 juli door deeftigdebtaienvan eenpassa-

giers- vliegtuig van Iran Air in
dekaart van de fundamentalis-
ten. Iraansefunctionarissen ver-
werpen boos elk plan voor een
toenadering tot de Verenigde
Staten, die Teheran omschrijft
als "de grote satan".

STABILISEREN
Diplomaten menen, dat Iran

om economische redenen en in
politiekeigenbelang gedwongen
zal worden aan verbeteringvan
debetrekkingen te werken met
debuitenwereld, met name het

Westen.Debetrekkingen met de
Duitse Bondsrepubliek, Italiëen
Japan, waarbij het vooral om
handel gaat, hebben "een be-
langrijk stabiliserend en mati-

tend effect", zegt een Europese
iplomaat.
Een strijd om de macht na

Khomeini's dood zou Iran — dat
gebukt gaat onder een oor-
logsmachine die een derde
opsloktvan denegen miljard dol-
lar aan olie-inkomsten per jaar— in beroering brengen, zeggen
diplomaten. "Als Rafsanjani
zich kan handhaven als de man
bij wie alledraden samenkomen,
kan hetbetrekkelijk kalm verlo-
pen", aldus een diplomaat. "Als
er ietsmet hem gebeurt, weet al-
leen God wat er kan gebeuren".

De Revolutionaire gardisten,
een driehonderdduizend man
sterke macht vangewapende fa-
natici, zijn een staat binnen de
staat geworden. Zij zouden de
overgangkunnen verstoren met
eenkennelijk doorKhomeini ge-
stuurde dominante positie van
Rafsanjani, aldus diplomaten.
"Zij hebben wapens, zij hebben
macht enzij stappen nietvrijwil-
lig opzij", zegt een ervaren Wes-
terse diplomaat. "De enige echte
bedreigingvoorhethele systeem
doemt op als de politieke macht
inhanden zoukomen van deRe-
volutionaire gardisten.

PRE- OLYMPISCHE ATLETIEK- WEDSTRIJDEN IN INDIANAPOLIS
Rugwind spelbrekerbij mogelijk record-festijn

Atlete Griffith vestigt
wereld- record op 100 m

INDIANAPOLIS — Florence Griffith-Joyner heeft bij deOlympische selectie-wedstrijden in Indianapolis het wereld-
record op de 100 meter verbeterd. De Amerikaanse atletekwam in de halve- finaleloop onder windstille omstandighe-
dentotdetijdvan 10,49 seconden. Hetoudewereldrecord wassinds 22 augustus 1984(Zurich) met 10.76 inhandenvan haar
landgenote Evelyn Ashford. Griffith liep in de series van de'trials' al een tijdvan 10,60, maar diescore kon wegens teveelrugwind niet als wereldrecordworden erkend.

In de halve- finales van 100
meter maakteFlorence Griffith-
Joyner haar fabelachtige we-
reldrecord van 10,49 seconden
uit de serie geloofwaardig. De

sceptici twijfelden aan de 'man-
nentijd' van Griffith in de serie,
omdat luttele minuten eerder de
prestatie van Carl Lewis (9,78)
werd opgeblazen door een
stormvlaag.

De 27- jarige altlete stormde
zondagin de halveeindstrijdmet
een toegestane rugwind van 1,6
meter per seconde naar 10,70enbleef daarmee opnieuw onder
het oude wereldrecord (10,76)
van Evelyn Ashford, die in de
baan naast haar 10,85noteerde.

Griffith was bij de start uit-
terst gspannen. Ze maakte een
valse start, maar schoot bij het
volgende schotnietteminalseen
komeet uit destartblokken. Indeanderehalvefinale ging hetove-
rigens ook hard. De amper be-kende Gail Devers won die in
10.98 seconden.

In de luwte van de sprinsters
verbeterde StevenLewis het ju-
nioren- wereldrecord op de 400
meter. De negentien- jarige al-
teet liep de afstand in 44,61 en
haalde daarmee 0,04 seconde af
van zijn vorigetoptijd, diehij vo-
rige maand in Lausannne ver-
wezenlijkte.

ABSOLUTE WINDSTILTE
De superracevan Griffith was

volgens de officials van de Ame-
rikaanse Atletiekunie niet aan
twijfel onderhevig. De met het
bijhoudenvan derecords belaste
Robert Hersh zei geen enkele
aanleiding te zien de 10,49 niet
bij te schrijven. "Er is geenenkel
probleem geconstanteerdmet de
windmeter." die gaftijdens Grif-
fith's serie absolute windstilte
(0,0 m/sec) aan, terwijl elders in
het stadion van Indianapolis de
vlaggen wapperden en ander
wedstrijdenwerden gehinderd of
geholpen door windvlagen van
zelfs vijfmeter per seconde.

Aan de vorm van hordenloper
Edwin Moseskon gistereneven-
min iemand twijfelen. De we-
reldrecordhouder (47,02) won de
400meter horden in47,37 secon-
den, maar net boven de toptijd.
Achter derug van de 32- jarige
atleet streed dejeugdom deres-
terende twee tickets voor Seoul.

Andre Phillips (47,58) en Ke-
vin Young (47,72) waren de ge-
lukkigen. Vooral voor de laatste
gold dat, want Young, tot voor
zondag de snelste man van het
seizoen, struikelde over delaatste horde en werd nog bijna
door Dave Patrick (47,75)
achterhaald. Ooknummervijffi-
nishte nog binnen de 48 se-
conden.

TWEEDE WERELDRECORD
Op detweede dagvan deAme-rikaanse Olympische atletiek-wedstrijden werdnogeentweedewereld-record verbeterd. Jackie

Joyner-Kersee (schoonzus van
de kersverse recordhoudster op
de 100 meter)kwam op dezeven-

kamp als eerste vrouw boven de
7200punten: 7215. Dat was een
verbetering van haarrecord met
57 punten. Eerder zorgde
schoonzusFlorence voor een we-
reldrecord. Carl lewis was op de
sprint sneller danooiteen mem.
De viervoudig Olympisch kam-
pioen werd bij het winnenechter
gesteund door een ontoelaatbare
rugwind van5,20 m/sec.Zijn tijd
van 9,78 zal dan ook niet alsre-
cordin deboeken verdwijnen. Bij
het hinkstapspringen leverde
WillieBanks eveneens een pres-
tatie die zonder teveel rugwind
als record zou gelden: 18.03
meter.

UITSLAGEN
Enkele uitslagen van deAme-

rikaanse selectie wedstrijden
voor de Olympische spelen zijn:
Heren:

400 m horden: 1. Moses 47,37
2. Phillips 47,58 3. Young 47,72
4. Patrick 47,7s. ...

Speer: 1. Stephens79,66meter
2. Crouser 79,46 3. Petranoff
79,46.
DAMES:

3000 m: 1. Slaney 8.42,53 mi-
nuten 2. Huber 8.46,48 3. Plum-
mer 8.49,21.

100 m: 1. Griffith-Joyner
10,60 (10,49 in serie, wereldre-
cord) 2. Ashford 10,813. Torren-
ee 10,91.

Benoemingen van
schoolleiders
RK Schoolbestuur

WILLEMSTAD -Per 1 au-
gustus zullen de benoemingen
van de volgende schoolleiders
van kracht worden: St Thomas
College MAVO, Hoogstraat: Ro-nald Provence; TC St Jozef, Van
Leeuwenhoekstraat: Genearo
JeanLouis; TS JozefCivilis, Bar-ber: Edwin Dreischor; Regina
Pacis Huishoudschool, StaRosa:
Ruperto Augusta; Aloysi-
usschool, Julianaplein(Ere van
Thee; H. Hart College, Mgr Nie-
windtstraat: mevrouw Jilma
Yarzagaray- Lasten; DodoPalm
College, Seroe Fortuna: Hayes
Nicholls; G.Ch.PireCollege, Da-
macor:mevrouw MarieHalman-
Nicolaas; Kolegio Annie Koen-
raad, Tera Köró: mevrouw Enid
Hollander- Merkies; Kolegio
Paul de Lima, Brievengat: Irey
Corasol.

Tot zover een persbericht van
hetRK Centraal Schoolbestuur.

WILLEMSTAD— Tijdens en
surveillance werd depolitie aan-
gesproken door de 16-jarigeR.T.
Deze verklaarde datzijn vriend
C.H. ter hoogte van eenrestau-
rant aan de Cubaweg was neer-
gestoken na eenruzie. De politie
trof opdeaanwijzingenvanT. in-
derdaad de 18-jarige H. liggend
op de grond aan . Hij vertoonde
een diepe snijwondaan de onder-
zijde van zijn buiken hij werd in
allerijl naarhetziekenhuis over-
gebracht, alwaar door operatief
ingrijpen het leven van de jonge-
man werd gered. De recherche
hield vervolgens de daders van
de steekpartijaan.De 17-jarigen
R.I. en P.J. zijn voor onderzoek
naar het bureau overgebracht.

Brazilië wint
Bicentennial-cup

SYDNEY— Brazilië heeft
de Bicentennial- cup, een
toernooi georganiseerd ter
viering van het 200- jarigbe-
staan van Australië, gewon-
nen. In de eindstrijd van het
toernooi versloegen de Zuid-
Amerikanen de gastheren
met 2-0. In Sydney zagen
28.161 toeschouwers pas in de
tweede helft doelpunten.

Romario opende in de 59-
-ste minuut de score, acht mi-
nuten laterzorgde dekomend
seizoen in Italië spelende
Muller voor de eindstand.

Wereldkampioen Argenti-
nië werd zaterdag derde. In
een wedstrijd die meer weg
had van een veldslag werd
Saudi- Arabië verslagen met
2-0. Simeone en Dertycia
zorgden binnen een half uur
voor de treffers. De arbiter
slaagde er maar net in het du-
el nog tot het einde te bren-
gen. Hij had daarvoor wel
acht gelekaartenen eenrode,
voor de doelman van het Ara-
bische land, nodig.

VERKOOPPUNTEN
Amigoe

LOSSE NUMMERS van da Ami-
goezijn verkrijgbaar bij:
Boekhandel Van Dorp/Eddine:
Curasao Plaza Hotel, Punda, Prin-
cess Beach Hotel, Promenade,
Schottegatweg Oost, Otrobanda,
Hotel Las Palmas, CaribbeanHotel
Casino, Holiday Beach Hotel,
Bookshop Hato
Paul Maduro Enterprises, vertrek-
hal Hato
Kappel, Winston Churchillweg
Celia.. Postkantoor
Celestina, 3erg Altena
Fauluorn, Berg Altena
Boekhandel Mensing, Punda
Mensing's Caminada
Boekhandel Salas
Galiery Salas (Zuikertuintje)
Novo'sBook and Giftshop
SatirïaSnack
Cafeteria/Restaurant Salina
Samsom
Gasora nv, Caracasbaaiweg
Armara Liquor Store, Sta. Rosa-
weglB6
Sousa, Cas Coraweg
Toko Maiigusé, Cas Co.iawe.}
Ritz Centrum. Mahaai
Kort, Rio Canario
Cerrito Supermarket. Schoüegat-
weg Oos'
Nos Hollandse Bakkerij, landweg
JeanLouis Liquor S.ore, Gosieweg
Bloempot Book andToyshop
El Chico, Wolkstraat
La Bonanza (O)
NosTionda, Hospitaal
Shon Ma Center,Welgelegen
Boekhandel Sta. Maria, Winston
Churchillweg
La E.trella, Winston Churchillweg
Toko Las Palmas, Schonegevel-
straat
Eddy's, Colebra Berde
Edmy Liquor Store,Ronde Klip
Supermarket De Freitas, Frosweg.

Diefstal
WILLEMSTAD- Ter hoogte

van deKuiperstraat verklaarde
een 34- jarige verkoopster C.G.
dat een haar onbekende man de
zaak wasbinnengekomen en een
bier had besteld. Toen zij zichomkeerde om debestlling te ha-
len, deeddeklant een greep inde
geldkas en nam ongeveer 600
gulden weg. Hij rende hiermee
vervolgens in derichting van
Scharloo. De politie stelt in deze
zaak en onderzoek in.

PHILIPSBURG - In tegen-
woordigheid van autoriteiten,
ouders, genodigden en be-
langstellenden werd op Golden
Rock Industry Estate het eerste
InternationaleKamp vandeßoys
Brigadegeopendmettoespraken,
vlagvertoon en een défilé van de
deelnemende groepen (zie foto).
Erwaren vertegenwoordigers uit
Aruba, StEustatius,StKitts, Wi-
sconsin in de VS, Jamaica, Do-
minica,Antigua, Curagao, Mon-
serrat, St Lucia, Bahamas, Tri-
nidaden natuurlijk van StMaar-
ten zelfom metditInternationale
Kamp het zilveren jubileum van
dePhilipsburg Boys Brigade te
vieren.

1

Zeer bedroefd,maar dankbaar datwij haarzo lang in ons midden
mochten hebben, maken wij het overlijden bekendvan onze lieve
moeder, schoonmoederen dushi oma

Mevrouwde WED. JOSEFA JONKHOUT
geb. HASETH

in de leeftijd van 79 jaar,te HUIBERGEN, NEDERLAND.

Edith en Jacques Jonkhouten kinderen Curacao
Rose Ellen en WimEvertez-Jonkhout en kinderen Nederland
Marie enBert Zwueste-Jonkhoutenkinderen Nederland
Johnen Gerda Jonkhouten kinderen Nederland
George Jonkhout, Nederland
John OscarenColin David JonkhoutNederland
Margareth Grace Jonkhouten kinderen Curacao

Condoleance adres:
Familie W.B.Evertsz

Westerstraat 28
Huibergen, Noord-BrabantNederland
Telefoon:01644-2636

Deplechtige uitvaartdienstzalplaatsvinden op donderdag, 21 juli
1988om 10.30uur in deparochiekerkvan O.L. Vrouw Hemelvaart
teHuibergen, waarna debegrafeniszal geschiedenop deR.K. Beg-
raafplaats te Huibergen.

I CoPACABANA
f

_______________^_.__,____.__,mbi^■_____■_■■■_______■__!__■___■

Koersen Centrale Bank
NOTERINGENCENTRALE BATIKVAN DE NEDERLANDSE AM-
TILLENGELDIG OF MAANDAG 18 JULI 1988EN TOTNADER
ORDER:

US DOLLAR 1.77 1.78 1.80
CANDOLLAR 1.45 1.47 1.49
PNDST6RUNG 2.88 2.935 2.995
N€DGLD 82.74 83.46 84.26BOUVAR — _ _
ZW FRANCS 112.90 113.62 114.42
FRFRANCS 26.60 27.70 28.40
DUITSCMARK 93.46 94.18 94.98
SURGID _ 100.07 102.59
ITUfle 0.95 1.25 1.31
ARRORIN 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 18 JULI
1988EN TOT NADER ORDER.

9.75% OBUGATI€L€NING€NP€R 85/89 98.51
13 % OBUGATI€L€NING€NP€fI 86/90 103.27
12 % OBUGATI€L€NING€N P€R 88/92 102.41
10.5 % OBUGATICL€NING€NP€RI9BB 99.98
10.25 % OBUGATI€L€NING€N 1986P€R 1990 98.35
HET EFFECTIEVE RENDEMENT OPALLE OBLIGATIELENIN-
GEN BEDRAAGT 10.97%.
DEAANKOOP VANOBLIGATIELENINGENKAN GESCHIEDEN
BIJ HETLOKALE BANKWEZEN.

,osÊf^Miio muubminion utnezttciß
~~É Lv3P maakt de wisselkoers bekend

'Lnw_T* van de B D LI VAR, geldigtot
DINSDAG 10.30uur

AANKOOP VERKOOPCash - Cheque
l 4.20 4.40 5.40 ,
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f 1TE HUUR
GEVRAAGD:

GEMEUBILEERDE
WONING

te Julianadorp
tot 1000 gld. p.m.

Bel: Tel. 83856

(
Schoolkleding
30%korting

Blue jeans halve prijs,
Shortssets slechts ’.12.-.
Profiteer van deze aanbieding!

La Indiana N.V.
Hendrikplein 11 j

Nieuwe zending
T-shirtsen shorts

verschillende modellen
en maten

\Mahaai Minimall - Tel. 74832 I

::^rlooking for ;\^3S%^ Quality
;

i! thelatest fashion in >\
FRAMES and S

SUNGLASSES >i| at convenient prices. <

TE KOOP
ToyotaCrown

bouwjaar 1983

Fully equipped, in
zeer goede conditie.

1 Tel.: 616086

BON BINI
ARUBA

4 dagen/ 3 nachten . ~ -.
voorslechls ATIS' ,y^"

pei persoon in twee persoonskamer
Pakkel beslaat uit
Comlorlabele suite mei keuken
tacilitetlen, Amerikaanse ontbijt, zwem
bad. poolbar strand in de naaste
omgeving. Welkom Drink, T-Shirt.
Bar Restaurant CATTLE BARON, service
charge
Er bestaan ook andere verblijfs pakketten
vanat 2 nachten/ 3 dagen tot en met 7
nachten/ 8 dagen
Voor meer informatie en/of reserveringen
gelieve ALM konloor te CURACAO ot
BONAIRE te bellen i

THt AIKUN( Or THEDUTCH CAM..CAN

go. Volop zijden planten, .A ü. ]JSgCg, ook BAMBOO! DQTISU^ftC* \Ss^£>^§^ Jan Noorduynweg/ 12 )

Dokweg z/n, achter Maduro Plaza - Curacao, N ATel.: 76156-Fax70141.
WE'RE BEHIND YOURCARGO,

i ALL THE WAY!!!

LLLLLL LËM 1
\P\J^]Ê^^p\ffi PUNDA: Tel. 612640

Futuro semper tabon orabo studia. De CaSt.o Building
Typen-Steno-Engels-Spaans-Boekhouden- " 'Nederlands-Frans-Duits-Portugees-Bedrijtsleider
Sekretaresse-Receptioniste-Alg. Ontwikkeling RF . N| . npComputer vaardigheid-Computertalen- "cnuur,
Programmeur. Erkende diploma's

dßiaa'i ALLE SECRETARESSEN
fiÉLJiÉ en RECEPTIONISTEN
mÊBLW^S- KRIJGEN BIJ ONSEEN COMPUTEROPLEIDING

"^sa______r Duuropleidingen:
AANVANG 8 AUGUSTUSbij Receptioniste en Assistent sekr 1 jaar
■ eu b.._._i. -r . _.«___ Sekretaresse - 2JaarLEM Punda Tel.: 612640 Toelatingseisen:
in*. hrüfnoM . on MAVO4 (sekretaressen en receptionisten)f' MAVO 3 °fETAO (assistent sekretaressen)ERKENDEDIPLOMA'S. Bel op tussen 4-8uur.

InterphotoBloempot
Vakantie Special

Bij ontwikkelen en afdrukken van Uwfotorolletje:

ONTWIKKELEN GRATIS
(scheelt U ’. 3.50)

INTERPHOTO BLOEMPOT
Uw foto-totaalzaak!

RUM SAN PABLO uitmuntend
V ______ /

i^\ buro arends
wrz^X praktijkopleidingen

curacao scharlooweg 75 tel. 612470

Binnenkort start de volgende ISW opleiding:

MIDDLE MANAGEMENT
(begint 20 augustus op Curacao).

Aanmelding kan telefonisch geschieden.

-

Engineering and Management Consultants

Intecma is een Ingenieurs- en Management adviesbureau datzich recentelijk opCuracao
heeft gevestigd. Intecma is vooral gespecialiseerd op het gebied van installaties voor de
productie en distributie van water en electriciteit.
Wij zoeken voor spoedige indiensttreding een energieke

PROJECT ENGINEER
Hij krijgt deverantwoordelijkheid voor de lopende projecten waarbij hij leiding dient te ge-
ven aan een aantal MTS'ers. Verder zal hij belast worden met nieuwe projecten. Hierbij
dienthij de volgende werkzaamheden geheel zeltstandig uit te voeren:

—de algemene project voorbereiding— het makenvan hetontwerp en de benodigde tekeningen— het maken van werkomschrijvingen, bestek en begroting— hetvoeren van directie.
Kandidaten dienen in het bezit tezijnvan een HTS-diploma of doorervaring op HBO-niveau
te kunnen functioneren. Kandidaten dienen tevens een ruime ervaring te hebben op het
gebied van projectvoorbereiding enproject management.Verder dienen zij te beschikken
over goedecontactuele en leidinggevende eigenschappen, een flexibele instelling en goe-
de uitdrukkingsvaardigheid in woord en geschrift in het Nederlands en Engels.
Hetsalaris alsmede de secundaire arbeidsvoorwaarden zijn afgestemd op deopleiding en
de werkervaring van dekandidaten.
Schriftelijke sollicitaties met curriculum vitae voor 27 julirichten aan:
INTECMA, P.O. BOX 3736,CURACAO N.A.
voor informatie telf.: 371785.

\ gee_tvcclq_qang //
\ /i^N deze // L
\ ZAr.CN. /^

/IS^afl^Bo^^^*^ ' Qalina V. HB_fi //Winkelcentrum Bloempot - Zuikertuintje ,\\Bk Ontvangen voor\ saima \\ // »_fk -Tei..-370514 \\ %

feJ^P^ iJiST*_CKTOSC_OO.s il /M -_.«__. Ml
schoenen,kedsen \\ |y| Z' aJ^3T\U Babvk,edin9 //Xx*"^*^ en tassen v. S 9 // v^!y^3*~ *nor*sen [■/\ Redelijke prijzen. Wij verwachten U\\ ||rl| // A \ sweater* v°or meisjes, ff

rt- a f—H 1- v i’/ ) 7* oooawe *i \ v
// (__ T 888 888 f _-._..L_-v i^v ARTS&CRAFTS A «I
f PjLVZ%LUt9tiLm>£ mM\ VOriOC C] BloempotShoppingCenteO \\/;/ "^""*J»**lV**fïr*» 88S888& J Tel.: 79817 \\/.'■'■/ (achter Pizza HutSaliria) r __fll___)88888SLt __..._. V\ ,/":"/ Pasbinnen- * M^&SSSS®^ De kursus MAKEN VAM FANTASIE- \:\ d

\.::\ DUCKTALES fnrïliW mtßsvS/f \ SIERADEN (broches en oorbellen) 0.1.v. Henny [.':■) v
V\ borden, napkins, hoedjes, fluitjes, be- ffi il '«^■■PRBs &^j--* JoanneSpelbrink begintop 20 juli. k-t a
\:\ kers, rietjes, brillen en spelletjes. \\ \ ... _»&_»g Er zijn nog enkele plaatsen open voor /::/VA Allerlei fantasie-potloden en -pennen _____vl\. ,/ I «888881 woensdagmorgen, donderdagmiddag en vrij- /;/Y\ En.... niette vergeten onze f<3?^ jS iwggwSl dagmorgen. // vV Helium ballonnen '<i:-;-_~=>4j^. Mm Komt langs om de modellen te zien en direkt in te // eV Kom langs; U bentvan harte welkom. jwrgS»! schrijven. tg

/C3QCTS /_■?* I lill DROP FESTIVAL \ ï
’’ Tel.:614801-616484 ff." §88 §§« IHIIM \\ </:/ Caracasbaaiwegnr.l7o ii&lgil SOOllen ___# ■■ \0_T V\

/;:"/ Ontvangen: ■J> _iiBBBSBBa^_____ JP ■_■ _f% y\/.;./ *Butterfly Wonton # l^fltï________C7o7_ + "%_TI V::\V:\ "Shrimps wonton 11 > L V 7 Nü f ■ I __Ww Der ons /:":/ i\:::\ .Wonton vellen *C _________tW__g^\Z/ «f /:;/\i\ 'PoSmumms 3^ Ï_S?T Aanbieding tot eind JT~ZëÜ\ _. „ /:/\\ ;|hrim%Ta9stes«rassi) &# WW vandemaand Vr&*tfst\ Sta. Rosaweg 17//\\ * Soya sauce darkand light tW^ .SAvX-X- Kom en profiteer it\\ Allerlei soorten Chinese pruimen -^^gpps>- ,X-X-X*X van deze \BJt-*1 ■ *-~"^ .#V'Allerlei Chinesesauzen en specerijen. . >W&W ffi.nblBding t-\ J Hmm...Hmm...Hmm...Hmm... /Jgl^A
iv ■ t _ft j4__________K jfr~^ t*- W/ Have fun & party iiii J ip=^i \\>y Winkelcentrum Brievengat ' 5/lopping \.\

/# Kaya Charles Maduro7B "■tif^r -T^^'Xft%WT> Center 4^^»**^ V\\:f\ VooraIUwFEESTARTIKELEN -s^fO5; m^W-'^"'':'—^^ Die gezelligehuiselijkesfeerkrijgt U met ©Bji^'cll-* /X/\i\ en ookallerlei GRAPJES en -_r-_rTL^-V 1 ; WXr éénvanonze SiS^**^--» /."#
V\ FOP-ARTIKELEN T\l fv,"^ I ix-W houtAn tafollamnon JL /:/Vi Voorde vakantie grote sortering .'.r?.! '■ ___k %¥;:%% nouien laieiiampen ]Sr /"’\\ educatief speelgoed > .Mk- I 'x-x. met fraaie kannen S /"/\ voor groot en klein j^^ .vlv.. v.v.; mei ir««iMS nappen », /’r— —— 1 : :X;XvXv:: Ook snoezigelampen voor dekinder- mÊk-ÉF^rfvXx'x'xv kamer. i#

&& MAMI STÜP^ "@t~il W:iü |, Pasontpakt:

tM_aho__; u- -ii * " «^Tr-rnW' :::::::: ;:':vi:: Trainingspakken,tennisbroeken.tennissok-^i^y
/u , ,7* m,n,ma" " r&Wél ::::::::: :::::;::: ken, tennis-shirts van Ellesse. 6
(HoekVanStaverenweg) *W 7TT \___ü'::-:-: -:-:-::- l^fe\ A "*.".:77369 9m~^L^^M:-^é^ ilOntvangenvoor back to school r,"TE:x:::::::::::_LT M 111111l__—r _V>aVvoor jongens en meisjes \>(!::^::::::::::::i!fc 3Wïmm^r * "***' t^V^ l\nieuwe zendingkleding V !:j:j:i:j:i:jSj:S: lp 11111^^ Prof.Kemkampwegu m: 75304 -%Jp

zoals: roksets, T-shirts - shorts - lllllli^______k r Ipoloshirts-enz.enz. itiu/^a
te bereiken via deSchoüegatweg //

«. .._ .- w_ . .... .. vX-X' MMuA (deweg tussen Xerox en Antraco) rjfKwahtert-Redeßjkepmzen. || |g -g| || Sport» Nu ook op Aruba waterweg 3-Tel: 23670 /
i = ,1 'Wmm, I stoffeerderil ANTILLANA \
/ riTJßJfJfyjnTiJTlfffffff!^^ Montagneßeyll4 tel. 671789 f*l \// [:":■;":":■:■:■:■:■:"; Uw aangewezenadres voor het Jfe_e*i\\

% V°°r hGt WaSSef1 ' dr°gen en V»iWI IJ SÏÏÏÏÏS^kantvanhMdaki^f }$
v\ ■"-"" fe-H vouwenvan al Uw wasgoed. i^:::: : :.:.::ILJB ■ yanuwauto. >—t^- /:y\«1 >S______A """ IIMlaar aai ____■<___ r *■ M\\^^ VoorslechtS/.9..perwaS. !' " :::::s:j: :s|:j:|:|i Wij zijn de hele dag non-stop GEOPEND tot 7 uur /’N-^*-- — — —I :-::X: Zaterdag open tot 4.00 uur n.m. t-i

Wü zijn altijd tot Uw dienst! J

fiisex Beauty Parlor=== Il ÊMÏM i—== -f- v
ideWnkelgaleriiyanhet '<MÏM iÏM /TUOUdtÓUId \TZ^tn*! . >»^::^§:si:>H P^l altüdai_^sopschoolgebied\

Wij zijn ook tot Uw dienstvoor r M 1 iöiis: *Agemu's v\
Manicure en Pedicure :::.:: ::xP 3 *sd_rtfte. };i;\

Bel voor afspraak. mw *p««iie«e.potiod<ii /:;"/
vXvX-X\vX\^|^ Openingstijden maandag t/m zaterdag Km

pendvan ma.t/m za. Zondag van 10 v.m. - 3n.m. ":":":":■:' .XvX-'l van 8-12 uur—l.3o-6.00uur n.m. f.JV van 9 v.m.-7n.m. Tel. 625400-625532 :X:X::: :v*:':-:': I AbrahamdeVeerstraatl2Tel.:6ll9o4-613558-612782 ff
——' 1 ;XvX; X;X;X;I| Het hele jaar door V

<]119 I tCY\OONHEIDSS4/„ V
Voor advertenties 5 ?A UADTICM v\. j .. _HRWx:::x:x::::::::b^\ MAK I ICN \:\ïndewegwyzer i|i8K::$:$:::$:::::^^^ Ned. gediplomeerd schoonheidsspecialiste VA

Uwadres voor /;.';/bel tel.: 672000 MMWW] complete gezichtsbehandeling, pee- //
Mng, harsen, epileren,electrisch ont- ’’>^SSSfevJ^ haring, wimpersverven, etc. f/tt%W:%ï.¥# MAHAAIMINIMALL ft" ' SÏSH^^'S? ö! -_- (hoek Van Staverenweg-Tel.: 371871) /

/ ImprentaßonßiniN.V. liiiü i^ i—-—~ A/ The Bottomweg 48 -Tel.: 86688 Voor al Uw \
/.-/ f^ Is het aangewezen adresvoor al ïïkÊÈ& __»_>__. HARDWAREARTIKELEN O2^^ v\// V*S>_^f*?v Uw W8& Wïïs en GEREEDSCHAPPEN \\/:■/ «?f^W BOEKDRUK-ZET- en fggm adres: tiT~4BÊB&k \\

\\ met redelijke prijzen en prompte levering. raWMöMMMM. PAINT + HARDWARE N.V. //W f n n' ' i. >_?OggWgWW?B? Formerly MuskusPaint & Hardware NV. //Imprenta BOn Hmigaame tOt UW dienst. gggSgX $&£s& Fokkerweg3o-P.0.80x218-Willem_tadC_n_QaoN.A.-Tet.614644 ft

10


	Amigoe no. 160 18.07.1988
	vogelvlucht
	GEEN PARTNERSCHAP
	UITVINDING
	ONVERENIGBAAR
	IKDANSERES
	LUBBERS KRITISEERT PALESTIJNEN-BELEID Minister Shalal beschuldigt premier Shamir: PLO burgerlijk bestuur bezet gebied aangeboden
	GEEN UITZICHT
	Bij omzeilen van vaargeld: Boot verongelukt in zijarm Amazone: ruim vijftig doden
	DRIEMAAL TEVEEL
	Politie met zeshonderd man in actie Kraakpanden ontruimd in Amsterdam na veldslag
	VERRASSING
	Spanjaard Cubino wint vijftiende etappe
	Aruba reep
	Iran aanvaardt staakt vuren-resolutie VN
	EERVOLLE VREDE
	Panama: nog geen besluit over asiel Bucaram
	MENSEN
	Amigoe Tel:572000
	Torn Poes en de Pruikenmaker door Marten Toonder
	In Honduras: VS- soldaten gewond bij overval
	TELECURAÇAO
	Wega di Number CUKAÇAO
	AGENDA CURAÇAO
	DISCUSSIE NA VOORSTEL MINISTER INDERSON OVER SINT MAARTEN VBC wil spoedig besluit aanpassing minimumloon- systeem Bankwezen vindt tijdstip gesprek over verhoging minimum-lonen ’ongelukkig’
	EILANDELIJK
	FLEXIBEL
	VERVOLG-ACTIE
	Commentaar minister Inderson: We moeten af van het idee: Wat goed is voor Curaçao, is goed voor alle eilanden
	Geste van president Lusinchi Venezolaanse volkswoningen
	KWALITEIT
	RUWBOUW
	In augustus te Rome AMK neemt deel aan internationaal congres
	Congrecur
	In Eredivisie- voetbal Dakota en Bubali behalen zege met minimumscore
	Moeder met strijkijzer bedreigd
	Bij rellen zes studenten gewond
	Onder grote belangstelling vond
	KARACHI — In zuid Pakistan
	DE BRITSE mediagigant, Reed
	AGENDA ARUBA
	Vóór aangifte al gesnapt
	MEDEWERKING
	Wega di Number Aruba
	ZONDER UITSTEL
	REGERING ZEGT MEDEWERKING TOE Buurtcentrum- bestuur wil activiteiten weer op gang brengen Lago Heights-centrum niet tegen brand verzekerd
	WEINIG TE REDDEN
	KABINET ONDERLING VERDEELD Leger klaagt over verlies politieke bescherming Bareo’s regering bereid deel te nemen aan dialoog
	Herziening ouderdoms voorzieningen SVB
	Minister in Guatemala ontslagen
	CELAM-BEZETTING
	LEGER KLAAGT
	OP LAATSTE BENEN
	EERDERE POGING
	Vermisten-federatie: Terreur in Haïti neemt toe
	Op last rechter Argentijnse oud-minister op vrije voeten
	Sport in het Kort
	Bij negende lustrum Sociedad Santa Helena: Gedeputeerde Isebia zegt onderdak toe aan begrafenis-coöperatie
	STELENDE HERDERS
	NIET TEVREDEN
	WARSCAHU —Het Warschau-
	SPORT AGENDA MALTA AMSTEL SENTRODEPORTIVO KORSOU
	BOWLEN
	SCHAAKVERENIGING CURAÇAO
	SCHAAKVERENIGING JANWE
	BASEBALL
	NEW YORK — De uitslagen
	NEDERLAAG
	FORTUINLIJKER
	Eindstand softball
	KRACHTTOER
	SPORTFESTIJN HIELD DUIZENDEN TIEN DAGEN IN DE BAN Curaçao wellicht permanente plaats voor tweejaarlijks softball- toernooi Goud voor Puerto Rico, zilver voor Antillen en brons voor Cuba
	KOPGROEP
	TWEEDE PLOEGLEIDER PDM STORT IN RAVIJN Bouvatier en Millar begaan enorme blunder bij finish Italiaan Ghirotto verassende winnaar van veertiende etappe
	WILDE ARMGEBAREN
	Soraida Juliana
	DOOD IN DE OGEN
	Uit protest tegen massale stembus-fraude Honderdduizenden straat op in hoofdstad Mexico
	PRI: EERLIJK
	Er is nog veel hulp nodig Kinderbescherming kampt nog steeds met mankracht
	WORKSHOPS
	KINDERLIJN
	Controle vergunningen
	Vrouw ontvoerd
	Aanhouding
	BONAIRE
	Met steun van Rotaryclub Hotelwerknemer gaat aan Hotelschool in Den Haag studeren
	STICHTING
	Teheran probeert isolement e doorbreken onder Rafsanjani
	ZWARE NEDERLAAG
	’DEFAITISME’
	STABILISEREN
	PRE- OLYMPISCHE ATLETIEK- WEDSTRIJDEN IN INDIANAPOLIS Rugwind spelbreker bij mogelijk record-festijn Atlete Griffith vestigt wereld- record op 100 m
	ABSOLUTE WINDSTILTE
	TWEEDE WERELDRECORD
	UITSLAGEN
	Benoemingen van schoolleiders RK Schoolbestuur
	Brazilië wint Bicentennial-cup
	VERKOOPPUNTEN Amigoe
	Diefstal

	familieberichten
	Ann. 1

	advertenties
	Adv. 1
	Adv. 2
	Adv. 3
	Adv. 4
	Adv. 5
	Adv. 6
	Adv. 7
	Adv. 8
	Adv. 9
	Adv. 10
	Adv. 11
	Adv. 12
	Adv. 13
	Adv. 14
	Adv. 15
	Adv. 16
	Adv. 17
	Adv. 18
	Adv. 19
	Adv. 20
	Adv. 21
	Adv. 22
	Adv. 23
	Adv. 24
	Adv. 25
	Adv. 26
	Adv. 27
	Adv. 28
	Adv. 29
	Adv. 30
	Adv. 31
	Adv. 32
	Adv. 33
	Adv. 34

	illustraties
	Veel prijzen voor Soraida
	HENRY By Dick Hodgins
	BONER'S ARK By Addison & Frank Johnson
	BEETLE BAILEY By Mort Walker
	REDEYE By Gordon Bess
	ORANJESTAD – De drie Oranje-spelers Marco van Basten, Frank Rijkaard en Johnny vanhetSchipzijnvanmiddagper KLM naar Nederland teruggekeerd. Zoals de Amigoe al berichtte werd in "carnavalsstijl" afscheid genomen, waarbij de voetballers zich een "oranje" dansten. Foto: de glunderende Oranjespelers met leden van dt dansgroep van Diana Antonette
	NOORD — Het veteranen leyballteam van Centre d. Ba Noord, heeft Mercuriu* als sponsor gekregen wijnprodukt 'Th Gallowines'. Bij de foto: mevrouw i echtgenote vanMercur teur Edwin de Cub doop van de 'Thur,: in tegenwoordigheid. lers.
	WILLEMSTAD – De directeur van de Refineria Isla (Curazao) N.V., dr GuiÜermo Archila G. (uiterst rechts), heeft onlangs een twee dagen durend programma over veiligheid binnen de rafdfinaderij afgesloten. Hieraan verleenden eenentwintig deskundigen van PDVSA hun medewerking. Tot de belangstellenden behoorden ondermeer gedeputeerde Ricardo Isebia, vertegenwoordigers van dePWFC, het departement van Volksgezondheid, de brandweer en van het departement van Sociale Zaken.
	PHILIPSBURG – In tegenwoordigheid van autoriteiten, ouders, genodigden en belangstellenden werd op Golden Rock Industry Estate het eerste Internationale Kamp vandeßoys Brigade geopend met toespraken, vlagvertoon en een défilé van de deelnemende groepen (zie foto). Er waren vertegenwoordigers uit Aruba, St Eustatius, StKitts, Wisconsin in de VS, Jamaica, Dominica, Antigua, Curagao, Monserrat, St Lucia, Bahamas, Trinidaden natuurlijk van St Maarten zelf om met dit Internationale Kamp het zilveren jubileum van de Philipsburg Boys Brigade te vieren.


