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Nieuws in vogelvlucht
PEKING-Een 9 dagen durende

wttegolf met temperaturen van 40
fraden Celsius heeft in deChinese
stad Nanking aan minstens 83 men-
den het leven gekost, voornamelijk
"uderen. Er werden 1500mensen
£aar ziekenhuizen overgebracht.
"nds 1905 is erpas2keer zon lange
hittegof geweest.

*****, ATHENE — De hittegolf in Grie-kenland kostte al 130 dodenvan wie
'9 in de hoofdstad.Verledenjaarwa-
£endater in juli1000.InAtheneblij-
dendeziekenhuizen niet op een der-
gelijke hittegolf te zynberekend.

*****HANOI — In Ho Chi Minh- stad

'Saigon)vielenonlangs 9dodenen 15
Bewonden bij een explosie van eenoude bom uit de Vietnamese oorlog.Peze lag op een wagen.Kort tevoren
nad depolitiebij schroot- handelaren
'00 kg niet ontplofte patronen enbanaten in beslaggenomen.

*****BRUNSBUTTEL- Bij een ex-plosie op het Nederlandse schip Ma-na in Brunsbuttel, de Duitse bonds-
republiek vielen maandag 1 dodeen
*5 zwaargewonden. De dodewas ie-
mand dieop dekade stond.

*****NEW YORK — In New York isde
4eoverleg-ronde begonnen over An-
golaen Namibië door Zuidafrika, de"S, Cuba en Angola. Geen der deel-nemers lietiets los.Misschien verga-art men ook woensdag.

I*****WASHINGTON -Een plan is in
"et VS- congres in voorbereiding
Nr hulp tot 5,5 miljard dollar aan?**de droogtegetroffenVS- boeren.q^Un krijgt men als men meer dan
"*>% van zijn oogst verspeeld heeft.

*****NEW YORK — Het Pentagon
haakteeen einde aan de opschorting
Van betalingen aan 9 bedrijven die
*erden genoemd in een fraude- on-
derzoek over defensie- contracten.
Niet is gebleken dat zij hebben ge-
boemeld.

LONDEN/AMSTERDAM - De
o,ieprijzen op de vrije markt gingen
JJaandagomlaag, aldus MiddleEast
Economic Survey. Dit bladverwacht
desondanksgeen spoed-bijeenkomst
J»nde OPEC. De dollarsteegmaan-
dag verder. De slotkoerswas 2,0775
Mden, 1et meerdanvrijdag.Dit on-
danks de interventiesvan Centrale
"anken. Vanmorgenwashijeenfrac-
;le lager met een middenkoers van
1>0730. De Dow Jones index in Wall
.heet steeg met 5,16 punten tot
«11,31.

BANGKOK — Sihanouk die zich
kfugtrekt als leidervan het verzeteü die daarvoor geenreden opgafzal
?°gwel een kort bezoek aan Jakarta
"rengen waar mengaatsprekenover
?eKampuchea- kwestie. Zijnontslag
?*am alseen donderslagbij heldere
"ernel.Hij zeiwel datdeRodeKhmer
J}}et meer aan demacht magkomen.
fIJ dodenanti-communistischeguer-

zo ontdektehij. Hij zei er ge-
ö°eg van te hebben dat zijn naam
Misbruikt wordt doordat de Rode
Shiner de kans krijgt zijn positie te
verbeteren.

Bush bedankt
Arubainzake

Triana-uitlevering, ORANJESTAD — In een
aan minister- president

VHenny Emanzegt deAme-
vice-president, Ge-

*jrgeBush, deuitstekendeme-ewerking te appreciëren die
?e Arubaanse regering en devaderlandse regering aan de"erenigde Staten hebben ge-

gedurende de uitleve-
ybgszaak van AlvaroRodriguez Triana.> ''De drugshandel — aldus de
brief— is eenbedreigingvoor on-

samenleving en welzijn. Door
r" moedige acties heeft U dejjfUgssmokkelaarsde duidelijke
t>Qodschap gegeven dat Arubapen toevluchtsoord is voor uit-'evering van internationale

De internati-
°n.ale strijdtegendrugshandela-

moet op alle fronten worden
Seleverd, willen we het nodige
BUccesboeken. Wijhechten grote
gaardeaan Uwsteun".Totzover

brief van George Bush aan
GemierEman.

Wederom
problemen
cao haven

WILLEMSTAD -Direc-
teur Jacky Voges van de Cu-
racao Ports Authority (CPA)
is niet van plan om toe te ge-
ven aan de eisen van de ha-
ven- vakbond CBH/OVP. De
cao-onderhandelingen voor
de groep personeels- leden
die enkele maanden geleden
in dienst traden van de CPA,
zijn wederom vastgelopen.
Volgens verklaringen vaö
voorzitter Gilbert Marchena
tegenover een ochtendkrant,
kunnen acties "elk moment
verwacht worden".

De cao- onderhandelingen
voor deze groep personeels- le-
den zijn al geruime tijd aan de
gang. Het personeel dat
werkzaam is op de pontonbrug
en deferry-boten in de haven, is
onlangs vanuit de overheids-
dienst overgaan naar de CPA.
Voor deze groep moet een cao
worden afgesloten.

Gezien de financieel- econo-
mische situatie, kan er evenwel
geen salarisverhoging gegeven
worden, aldus directeur Jacky
Voges van de CPA. Dat isvanaf
hetbegin afduidelijk gemaakt
aan de vakbond. De bond blijft
evenwel staan op bepaalde ver-
beteringen in de secundaire ar-
beidsvoorwaarden.

Voges is niet te spreken over
de druk diemiddels de media op
de CPA- directie wordt uitgeoe-
fend. "We zullen niet toegeven
aan de eisen", aldus Voges, "ze-
ker niet onder de huidige
omstandigheden." Volgens de
CPA- directeur tracht de bond
ook haarleden tebespelen via ar-
tikelen en uitsprakenin depers.

Over de dreiging van acties,
liet Voges weten:"Laat ze het
maar proberen, wij zijn er op
voorbereid". Opwatvoorwijze de
CPA op eventuele acties is voor-
bereid, wilde Voges echter niet
zeggen.

De havenvakbond heeftechter
ookkritiek op dehoudingvan deCPA- directie. Volgens debond,
tracht de directie de onderhan-delingen te rekken en wordt devakbond al maandenlang aan
een lijntje gehouden. Terwijlhet
er even op leek dat er een over-
eenkomst gesloten kon worden,zijn die voorstellen van de ha-venvakbond wederom door deCPA- directie afgewezen.

Volgens Voges is er nog geen
nieuwe afspraak voor een vol-
gende vergadering gemaakt.
Voorzitter Gilbert Marchena
van de vakbond CBHOVP stelt
echter dat er op een uitnodiging
van de CPA- directie gewacht
wordt.

Eén nieuwe organisatie

Overheid gaat diensten
Onderwijs integreren

WILLEMSTAD — De over-
heid heeft besloten om de
Dienst Onderwijs, Sedukal
(Schooladviesdienst), Dienst
voor Culturele Zaken en
Dienst voor Jeugdzaken ge-
zamenlijk ineen nieuweorga-
nisatie onder te brengen. De-
ze integratie (clustering) is
noodzakelijk voor een effec-
tiever educatief beleid. Als
eerstestapterrealisering van
de genoemdeintegratie heeft
de gedeputeerde van Onder-
wijs en Culturele Zaken, Dito
Mendes de Gouveia, een offi-
ciële brief gestuurd naar de
betrokken diensten. Deze
moetenvóór 31 augustus aan
j|e gedeputeerde
antwoorden.

Ten aanzien van het huidige
onderwijsbeleid bestaat er een
effectief overheids- apparaat,
dat het mogelijk maakt beslis-
singen met spoed uit te voeren.
In ditkader heeft de overheid er-
voor gekozen het onderwijs- en
educatieve beleid te decentra-
liseren. Om ditterealiseren zijn
er veranderingen noodzakelijk
om het recht op goed onderwijs
en educatie voor elke inwoner
van Curagao te garanderen. Dat
betekent dat er op reeeringsni-

veau een dynamischbestuursap-
paraat moet zijn om dit beleid
voor te bereiden, te ondersteu-
nen en uit tevoeren. Momenteel
zijner verschillende diensten, ie-der met hun eigen beleid, die
werken ophet terreinvan onder-wijs en educatie. Ditbemoeilijkt
een integraal beleid, aangezien
onderwijs niet te onderscheiden
is van educatie, nochvan decul-
tureleontwikkelingvan deze sa-
menleving.

De gedeputeerde benadruktdat deoverheidhetvaste voorne-
men heeft om haar doelstellin-gen te realiseren. In de briefvraagt gedeputeerde Mendes deGouveia de betrokken dienstenom hun medewerking. Dediensten worden gevraagd hun
mening te geven over de beslis-
sing van de gedeputeerde, denoodzakelijke voorwaardenhiervoor en hun zienswijze overde structuurvan denieuwe orga-nisatie alsmede hun wensen envoorstellen ten aanzien van hetintegratieproces. De dienstenmoeten vóór 31 augustus
antwoorden om aldus het her-structurenngs- proces zonderonnodige vertraging te doenplaatsvinden.

BIJ BETOGING
De uitwijzing van de Ameri-

kaanse diplomaten volgt op een
massale betoging van de opposi-
tie in Nicaragua diezondag uit-
liep op een gewelddadig treffen
tussen demonstranten en poli-
tie. Volgens D'Escoto waren
Amerikaanse diplomaten bij de
betoging aanwezig en spoorden
zij aan tot geweld.

De Amerikaanse minister van
Buitenlandse Zaken, George
Shultz, noemde de uitwijzing
van de diplomaten "een grof
schandaal" en ook "een ver-
sterkte belediging". De be-
windsman dieop deFilipijnen op
bezoek is, wilde .niet zeggen of
Washington vergeldings- maat-
regelen zal nemen. Het ligt voor
de hand dat Carlos Tunner-
mann, de ambassadeur van Ni-
caragua in de Verenigde Staten
weldra op hetvliegtuig richting
Managua zou moeten stappen.
Shultz verwierp de beschuldi-
gingen van Managua tegen de
Amerikaanse diplomaten en zei
dat de Sandinistenzelf door hun
gedraghet land ontwrichten.Bij
Buitenlandse Zaken in Was-
hington zei men, dat het diplo-
matieke personeel in Managua
zich inlietmet"activiteit dienor-
maal is voor Amerikaanse diplo-
maten inhet buitenland". En die
bestaat in het geval van Nicara-

qua in net 'onderhouden van
contacten met de grootst moge-
lijke groep Nicaraguaanse bur-
gers, inclusief vakbonden, de
pers en deoppositie. Hij verwees
naar het neerslaan door de poli-
tievan dedemonstratiediede op-
positie zondag hield.

RADIO CATOLICA
De Sandinistische regering

heeft voor onbepaalde tijdRadio
Catolica uitdeluchtgehaald om-
dat het station valse informatie
zou hebben verspreid en tot ge-
weldzou hebbenaangezet. De di-
recteur van deze zender van de
Rooms- katholieke kerk, mgr
Bismarck Carballo, werd van
het overheids- besluit schrifte-
lijk op dehoogte gesteld. Hij be-
streed derechtmatigheid van de
beslissing.

Hij sloot niet uitdater sprake
is van een vergeldings- maatre-
gel voor een herderlijk schrijven
waarin de bisschoppen ongezou-
ten kritiek hebben geleverd op
deSandinistischeregering. Eind
verleden jaarmocht dezezender
weer met zijn programma's be-
ginnen nadatmen sedert januari
1986ookeen uitzend- verbod had
gekend.

Managuaheeft behalve deka-
tholieke radiozender ook de op-
positiekrant 'La Prensa' aange-
pakt. 'La Prensa' mag twee we-
ken niet meer uitkomen wegens
hetaanzetten totwanorde, aldus

een verklaring van de regering.
President Daniel Ortega van

Nicaragua had eerder al drei-
gend laten weten dat men niet
met de handen in de schoot kan

blijven toekijken als deoppositie
probeert misbruik te maken van
de politieke ruimte welke de
regering zijn tegenstanders
biedt.

De Sandinistische president
doelde hierbij op debetogingvan
de Democratische coördinatie
welke zondag met veel geweld
eindigde bij welke gelegenheid
tientallen lichtgewonden vielen
en er ook dertig arrestaties wer-
den verricht. "Rechtse
krachten" proberen ons nu aan
te vallen op twee fronten tege-
lijk, aldus president Orerta:
namelijk aan het militaire front
énaan het binnenlandse politie-
ke front. Ditkunnen wemetblij-
ven tolereren, zo meent hii.

Bij de oppositie echter be-
schuldigde men depolitie ervan
onnodig hardhandig te hebben
opgetreden. Dit zei onder meer
Roger Guevara als secretaris
van genoemd politiek verband.Hij zei datdepolitie meteen bru-
taal en gemeenoptrad toen der p-
tochtbeeron.

SHULTZ: GROF SCHANDAAL
Sandinisten zien hand VS-diplomaten achter onrust

Managua stuurt ambassadeur VS weg
MANAGUA — Nicaragua heeft maandag de Ameri-

kaanse ambassadeur, Richard Melton, en zeven ledenvan zijn stafgelasthet land zo gauw mogelijkteverlatenomdat zij tot opstand tegen de linkse Sandinistischeregering zou hebben aangezet. MinisterMingueld'Esco-to vanBuitenlandse Zakenverklaardeop eenpersconfe-rentie Melton tot 'persona non grata. De ambassadeurkrijgt 72 uur om het land uit te gaan.
D'Escoto zei dat zijn land Mei-

ton tot ongewenst persoon had
verklaard wegenszijn "politieke
inmenging in de binnenlandse
aangelegenheden" van Nicara-
gua. De ambassadeur waseerder
op de dag bij het Nicaraguaanse
ministerie van Buitenlandse Za-
ken ontboden.

De uitzetting van de ambassa-deur en zijn medewerkers heeft
volgens waarnemers een abrupt
einde gemaakt aan een periode
van betrekkelijke kalmte in de
stormachtige geschiedenis van
Nicaragua's diplomatieke be-
trekkingen met de Verenigde
Staten. De uitwijzing komt ver-
der op een moment, dat de span-
ningen in de oorlog met de door
de VS gesteunde contras weer
oplopen.

D'Escoto zei, dat hij Melton
een brief voor de Amerikaanse
minister van Buitenlandse Za-
ken, George Shultz, had over-
handigd waarin het besluit van
Managuawordt meegedeeld. De
ambassadeur had toen tegen
hem gezegd, dathij het"een dra-
tische maatregel vindt. De 52-
-jarige Melton, die afgelopen mei
zijn geloofsbrieven aan presi-
dent Daniel Ortega van Nicara-
gua had overhandigd, verliet
volgens waarnemers boos het
ministerie van Buitenlandse Za-
ken inManagua. Hij wilde even-
wel geen commentaar geven.

De Sandinistische regering
heeft de afgelopen dagen her-
haaldelijk het door haar zoge-
noemde 'Melton-plan' gelaakt.
Hiermee zouden de Verenigde
Staten verdeeldheid en chaos in
Nicaraguawillen zaaien om nog
voor het einde van de ambtster-
mijnvan presidentReagan in ja-
nuarihetSandinistischebewind
uit het zadel tekunnen lichten.

Vliegreis Casseres
rustig verlopen

WILLEMSTAD-De
vliegreis van gezaghebber
Ronald Casseres gisteren
naar Miami is volgens een
mededelingvan het gezag-
hebberskantoor rustig en
succesvol verlopen.

De gezaghebber is samen
metzijn medischebegeleiders
om vijfuur 's morgensaange-
komen in het Jackson Memo-
rial Hospital. Daar werd hij
via de Emergency afdeling
doorgestuurd naar de Surgi-
cal IntensiveCare Unit,waar
meteen begonnen is met een
uitgebreide behandeling om
de infectie onder controle te
krijgen en tevens zijnverdere
conditie te stabiliseren. Tot
zover hetperscommuniqué.

VERBAND
Eerder op de dag waren bij de

ontploffingvan een autoinAthe-
ne twee mensenomgekomen. De
slachtoffers waren waarschijn-
lijk Arabieren. De auto. die was

gehuurd, zat vol explosieven.
Verderzatener veelAmerikaan-
se dollars in. Depolitie denkt dat
de ontploffing van deauto en de
aanval op het schip met elkaar
verband houden. Totnu toeheeft
niemand zich verantwoordelijk
gesteld voor de aanval op het
schip.

Westerse diplomaten in Athe-
ne sluiten nietuit, dat deterreu-
ractie tegen het schip te maken
heeft met het neerschieten op 3
julivan het Iraanse passagiers-
vliegtuig door de Amerikaanse
marine in de Golf. Daarbij kwa-
men alle 290 inzittenden om.
"Iranheeft wraakgezworenvoor
de dood van zijn burgers. Deze
aanval zou de vergelding kun-
nen zijn", aldus een diplomaat.

De Griekse marine,
luchtmacht en kustwacht heb-
ben eengrootscheepse zoekactie
naar de daders op touw gezet.

Telefoontje over HetFarooi

Elstak nog niet
naar de rechter

WILLEMSTAD—Frank
Elstak, de voormalige per-
soonlijke secretaris van
ex- premier ir Don Marti-
na, isnog geenrechtszaak
begonnen tegen minister-
president Maria Liberia-
Peters in verband met de
affaire rond een telefoon-
gesprek, dat Elstak zou
hebben gevoerd met het
AntillenHuisééndagvóór-
dat een 'negatief artikel
over deAntillen in het Ne-derlandse avondblad Het
Parool zou verschijnen.

Elstak wilde vanmorgen
uitsluitend als commentaar
geven: "De zaak heeft mijn
volle aandacht". Premier Li-
beria zei: "Ik wacht af tot de
heer Elstak naar de rechter
gaat. Ik heb mij huiswerk al
gedaan, voor hetgeval hij een
rechtszaak begint". Ze wilde
niet zeggen of er vanuit het

Antinen Huis een rapport
was binnen gekomen, opges-
teld door de ambtenaar met
wie Elstak zou hebben ge-
sproken.

DeAmigoe berichtte eerder
al uitvoerig dezekwestie, die
actueel werd toenpremier Li-
beria uit Nederland terug-
keerde na haar 'begrotings-
missie'naar Den Haag. Op 25
aprilwasinHetParool eenar-
tikel gepubliceerd, waarin
ondermeer gedeputeerde Ge-
orge Hueck een "laden-
lichter" werd genoemd. Libe-
ria hadin Nederland van een
ambtenaar van het Antillen
Huis vernomen, dat Elstak
één dag tevoren naarhet arti-
kel had geïnformeerd. Publi-
katie was echter uitgesteld,
omdat het dagblad die dag
geenruimte had.

Later noemde Elstak de
uitspraken vanpremierLibe-
ria "absolute nonsens".

Mogelijke wraakneming neerschieten Iraanse Airbus

Bloedbad door onbekende op
Grieks cruisesschip aangericht

ATHENE — Drie gemas-
kerde mannen hebben maan-
dag op de Egeische Zee een
bloedbad aangericht onder
de toeristen van een Grieks
cruiseschip. De onbekenden
gooiden handgranaten naar
het schip en schoten met ma-
chinegeweren op de passa-
giers. Hierna vluchtten zij in
eenboot weg.Ervielen elf do-
den en tegen de tachtig ge-
wonden, aldus de politie.
Meer dantweehonderd men-
sen sprongen in paniek over-
boord toen het vuur op henwerdgeopend.

"Ikzagdateenmaneen machi-
negeweer uit een tas haalde en
opde menigtebegonte schieten.
Een andere man gooide
handgranaten en toen brak de
hysterie echt los", alduseen pas-
sagier. "Mensensprongen inzee.
Het schip stond in lichterlaaie.

Ik hoorde twee explosies. Overalwas er bloed".
Hetcruiseschip de 'City ofPo-

ros' hadmeer dan 570passagiers
aan boord: Amerikanen, Fran-
sen, Britten, Westduitsers, Zwe-
den, Joegoslaven,Portugezenen
vakantiegangers uit Jordaniëen
de Filipijnen. Het schip maakte
een dagjestocht langs drie eilan-
denin deEgeische Zee. Ter hoog-
te van heteiland Egina werd het
onder vuur genomen. Boten van
dekustwacht pikten gewonden
uit zee op en alle ziekenhuizenin
Athene bereidden zich vooropde
behandeling van gewonde pas-
sagiers.

JOHANNESBURG-Winnie
Mandela, echtgenote van de in
Zuidafrika gevangen zittende
ANC-leider Nelson Mandela,

f Un bon beter di
BRANDY

ta te hasta bon pa bo salü.y

Vredesconcert voor Mandela

houdthaargebaldevuist omhoog
tijdens eenpersconferentie in Jo-
hannesburg, waar zij aankon-digde, datop 18 julitergelegen-

heid van de 70e verjaardag van
haarechtgenoot een vredescon-
cert gehoudenzal worden.
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MENSEN

Een Franserechtbank heeftver-
leden week beslist dat de
diensten van het 'Minitel-
beeldschermsysteem', een soort
MOVIE CHANNEL, legaal zijn.
Dit ondanks klachten van te-
genstanders die zeggen dat dat
deMinitel-service een gemakke-
lijk werkterrein voor pooiers en
geperverteerden is geworden.
Hier een Parijse politieman die
langs een bord loopt waarop re-
clamewordt gemaaktvoor deer-
otische diensten die via het' Mi-
nitelbeeldscherm- systeem' wor-
denverleend.

*****Voor het eerst inzijn 75-jarigbe-
staan is aan het Oerwoud-
Ziekenhuis va dr. Albert
Schweitzer in Lambcrne in het
Westafrikaanse gabon een
ZWARTE MEDICUS aange-
steld. Het bestuur van de Inter-
nationale Albert Schweit-:
zerstichting heeft de benoeming
van dearts dr.Roger Otsaghauit
Gabon goedgekeurd. In Lamba-
rene zal het onderzoek op hetge-
bied van de tropische genees-
kunde weer ter handworden ge-
nomen. Een mobiele behandel-
kamer zal oogbehandeling ter

plaatse mogelijk maken. Op
langere termijn voorziet de
stichting vervanging van
elektriciteit doorzonne-energie.
Dit alles om het zieknhuis opti-
maal te laten functioneren.

OVERGROOTVADER Renzo
Buonaccorsi uit Schotland
'schrok zich lam toen hij van zn
vrouw te horen kreeg dat hij
weer vader zou worden op zn
....82ste. In 1986trouwde Renzo
met zijn toen39- jarigebruid. De
gelukkige vaderheeft vijfkinde-
ren uit een vorig huwelijk. Zn
oudste is60 enzn jongste41. Va-
dertje hoopt zijn jongste, een
zoon te zienopgroeien,om samen
met hem tekunnen voetballen.

*****
Een Indische stichting voor ge-
zinsplanningheeftmaandageen
rapport gepubliceerd waaruit
blijkt dat45procent van deplat-
telands- meisjes in India voor
hun dertiende jaaren 55 procent
voor hun zeventiende jaarwordt
UITGEHUWELIJKT. Volgens
de wet moet een Indische bruid
minstens 18 jaaroud zijn en de
bruidegom 21 jaar. Het gebruik

omkinderen uit tenuwelijkenop
gemeenschappelijke bruiloften
is echter in alle standen van de
maatschappij nog steeds
springlevend, niet alleen onder
de armen, die door hun dochters
jong uit te huwelijken, geen
bruidsschat hoeven te betalen.
Enkele jaren geleden werd een
minister ontslagen omdat hij
zijn minderjarige dochteraan de
man bracht.
Een Chinese gynaecoloog, ver-
bonden aan eenziekenhuis in de
provincie Shanxi, heeft een me-
thode voor PIJNT nnc AB .

ORTEREN ontwikkeld. Dit
meldde het Chinese persbureau
Xinhuagisteren. Demethode be-
staat hierin, dat via de vagina
met eenbuisje een vloeistof in de
baarmoeder wordt gespoten.
Binnen twee tot vier dagen
maakt de foetus zich vanzelf los
uit het slijmvan de baarmoeder-
wand. De bloedingen diedat met
zich meebrengt, zijn niet erger
dan dievan denormalemenstru-
atie. De ingreep is niet van in-
vloed op de vruchtbaarheid van
devrouwenzou in95procentvan
de gevallen effectief zijn. De
vloeistof werd ontwikkeld door
twee laboratoria voor medisch
onderzoek in Shanghai en She-
nyang. De vrouw hoeft tijdens de
ingreep niet onder narcose ge-
bracht te worden en hoeft niet in
het ziekenhuis te worden opge-
nomen.

*****OP 8 juli heeft CARLOS VAN
LEEUWEN zijn artsenbul in
ontvangst genomen. Hij heeft
aan deRijksuniversiteit van Lei-
dengestudeerd.DrvanLeeuwen
is zoon van Aletta Beaujon en
CorvanLeeuwenenbroervan dr
Noel van Leeuwen. De pas afge-
studeerdearts gaatzich inhetSt.
Elizabeth hospitaal specialise-
ren in interne geneeskunde.
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Feletrap: onderzoek
vervolging van
journalisten

SANTIAGO — De Latijnsa-
merikaanse journalisten-
vakbond FELATRAP stelt
een onderzoek in naar moor-
den op en de vervolging van
journalistenin Chili.

Het onderzoek beperkt zich
niet tot Chili maar strekt zich
ook uit tot Paraguay en Haiti.
Bekeken wordt welke speel-
ruimte de journalisten in deze
landenhebben, als zij al hun be-
roep vrij kunnenuitoefenen. Fe-
latrap- secretarisAlfredo Cara-
zo die van Argentinië afkomstig
is deeldeditmee na een vergade-
ring metzon vijftig journalisten
uit vijftien Latijnsamerikaanse
landen. In de slot- verklaring
van de vergadering wordt een
felle aanvalgedaan opdenogbe-
staande militaireregimes.

De ex-SS'er Richard Schulze-
Kossens, die adjudant van AD-
OLF HITLER en een van de
laatste overlevenden van de ge-
neralestafvan deFuhrer was, is
op 73-jarige leeftijd aanlongkanker overledenin Dussel-
dorf. Na zijn SS-opleiding werdhij particulier secretaris van deminister van buitenlandse za-ken van het derde rijk. In 1939
woonde hij het niet-
aanvalsverdrag tussen Duits-
land en Rusland bij. Naar zijn
zeggenlater, werdhij doorStalin
ophetogenblik waarop deonder-
tekening plaatvond, aan de
mouw getrokken zodat hij op defoto kwam. Na detweede werel-
doorlogzatSchulze-Kossensdrie
jaar in een Amerikaans gevan-
genenkamp, vrijgelaten werdhij
eerst middenstander en daarna
schrijver. Exleden van de Waf-
fen-SS en de Franse SS-divisie,
woonden de begrafenisbij.

Als deze ZEEOLIFANT verliefd
wordt, heeft hij niemand anders
om zn liefde op te botvieren dan
zijn verzorger in dè dierentuin
van Frankfurt. Voor zeeolifan-
ten dieniet in gevangenschap le-
ven is deplaats voor hetontmoe-
ten van een partner, Valdes Pe-
ninsula of Argentinië, waar
vrouwtjes zeeolifanten wachten
om teparen.

Tom Poes en de Pruikenmaker door Manen Toonder

;2076—Het zien van debloem deed Joostallesvergeten. Sinds
hij een zangpruikje op hethoofd had, zette hij iedere normale

!gedachte inklanken om.
Deeens zopientere envluggebediende was volkomen toteen

" zingend haarwerk vervallen en het werd Torn Poes dan al
! gauw duidelijk, dat hij van diekant geen hulp te verwachten
'had.

"Zet diepruikaf, heerOllie!"riep hijnogeens. "Alsudatding

' ophebt,bent u in demachtvan Harewar!"
Maarheer Bommel was reeds volkomen in degreepvanzijn

' hoofdtooi. Hetgeroepvan TornPoeskwam hem alseenbeledi-
! ging voor en debedoeling ontging hemvolkomen.

Depruikenmaker zelfvond hetmaarbeteromditlastigeven-
' tje onschadelijk te makenen daarom greephij hembij dearm
en begon hem inderichting van een schuurtjete duwen.

"Help eens even",riep hij. "Uw jongevriendstaatonze plan-
nen in deweg! We gaanhem opsluiten!"

Heer Bommel gehoorzaamdezonder aarzelen, terwijl debe-
diende Joostlustig voort zong. Hij begoner nupas helemaal in
te raken en hij was zich nietbewust, dat er om hem heen ge-
vochten engeroepenwerd.

Zo werd TornPoes dus in een oud schuurtje geworpen, dat
gebruikt werdom ergereedschappen in op te bergen,en Hare-
war deed de deurzorgvuldig achter hem op slot.

"Ziezo!' sprak hij. "Nu kunnen wij rustig aan hetwerk gaan.
Als umij nu een beetje helpt bij uwvrienden enrelaties, kun-
nen we veel bereiken, wij tweetjes!"

"Ja, ja!"zeiheer Ollie meteen dommelach. "Wij tweetjes, als
ubegrijpt, wat ik bedoel!"

TELECURAÇAO
DINSDAG: 16.30 Uitzending
softballwedstrijd: Guatemala vs Aruba;
18.00Obra di manmet Loupe; 18.30Mi-

ra i Skucha; 18.45Informedeportivomet
Hector Rosario; 18.56 Tempu pa Dios;
19.05Kushina dioro metSaidaHernan-
dez;19.30SmallWonder; 20.00Notisie-
ro Tele-8;21.00Uitzendingsoftballwed-
strijd:Colombia vs Antillen; 22.00Wega
di Number Kórsou; 22.10 Hot Shots;
23.00Sluiting.

WOENSDAG: 16.30 Uitzending
softballwedstrijd: Colombia vs Mexico;
18.00 Profile of nature; 18.45 Informe
deportivo met Hector Rosario; 18.56
Tempupa Dios; 19.05DimenshonArtis-
tikometMaritza en Richard; 20.00 Noti-
siero Tele-8; 21.00 Uitzending
softballwedstrijd: Antillen vs Cuba;
22.00 Wega di Number Kórsou; 22.10
Planeta 3; 23.00Sluiting.
(wijzigingen voorbehouden)
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AGENDA
CURAÇAO

TIENDA Dl LEY totseptembergesloten.

WOENSDAG
DIVERSEN
SEDUKAL:elkewoensdagvan 14.00-16.00
uur is er vrij spreekuur.

*** * „

WOENSDAG
DIVERSEN
TENTOONSTELLING
CULTUREEL CENTRUM CURACAO (Ko-
ninginnelaante Emmastad): openingstijden
maandag t/m vrijdag van 09.00-12.00/
14.00-17.00uur.
t/m 16juli1988(i.s.m. deVenezolaanse
consul) gelegenheidtot bezichtigingvan ex-
positie inlegwerken van de Venezolaanse
artiest JoséDomfnguez Arbe.

NACHTDIENSTARTSEN:Patiëntenvan*
artsenvanBandabao(3e distrikt)kunnen 't
spoedgevallen telefoon 641658 bellen (f

danhetantwoordapparaatafluisteren.
De patiënten van deandere medische di»
trikten kunnen voor spoedgevallen d'
artsenpraktijk van huneigen huisartsbellen
het antwoordapparaatzal dan mededelef
wie dedienstdoende arts is._, *_ *
THORAX CENTER (Jan NoorduynweJ
naast UNA, tel.: 85544): openingstijdenvaf
maandag t/m vrijdag van 08.00-17.00 uur.
opzon- en feestdagen alsmedeop werkd»
gen na 17.00 uur voor spoedgevallen tel-
-85917.

*****
WIT GELE KRUIS PRINSES MARGRIEt
(wijkverpleging): Kantoor Santa Maria 17
tel.: 82947/81078; geopendvan maandaj
t/m vrijdag van 07.00-17.00 uur; zaterdaj
degeheledaggesloten; na 17.00uurkunt»de zuster van de wacht bellen: zuster VanVelthoven, tel.: 76728, pageboy027-360.
KLEUTERBUREAU: 14.00-16.00uuralleefvolgensafspraak.

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

*****NEUTRALE WIJKVERPLEGING (voor-heenWijkverplegingCuragao): Kantoor Rk)
CanarioVGosieweg, tel.: 44231/44232;ge-
opendvan maandagt/m vrijdag van 07.00
18.00 uur; de wacht heeft zuster Pietersz,
tel.: 671147.

*****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-
destukken één uurvan tevoren.
Suriname:voor gewone stukken: dinsdag
en vrijdag 17.30 uur en zaterdag 10.45 en
17.00uur.

DIERENARTS: Veterinaire Dienst, Parera
tel.: 614000.
DIERENASIEL: dagelijks geopend van
08.00-12.00/KOO-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.
Panda
Popular, hoek Madurostraat/Columbus-
straat 15, tel.: 611269/612376.
DIVERSEN
ANTILLIAANSE GNOSTISCHE BEWE-:
GING
Brievengat: iedere maandag- en
woensdagavond om 19.30 uur te Jirajara-
weg 8, Centrum DcviKundalini.
iedere woensdag- en vrijdagavond om
19.30 uur te Openbare Basisschool
Brievengat.
Bandabao: iedere donderdagavond om
19.30uur gebouwCredit Union San Pedro.
Kanga: iedere woensdag- en zaterdaga-vond om 19.30 uur te Centrum Abraxac,
achterKooyman.
SantaRosa: iederemaandag- en zaterda-. gavond om 19.30uurteAloëstraat 12.

Wega di Number
CURAÇAO
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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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NIET CENTRALE REGERING MAAR EILANDEN MOETEN VOORSTELLEN DOEN

”Er is twee jaar gediscussieerd zonder ergens te komen”Premier wil herstructurering
Antillen anders aanpakken

WILLEMSTAD — Premier Maria Liberia Peters reist mor-genaf naar de Bovenwindse eilandenwaar ze met elk van debestuurscolleges zal praten over de begrotingssteun die Ne-
derland bereid is te verlenen en de voorwaarden waaronderdat gebeurt. Tijdens dezebesprekingenzalook dekwestie van
de herstructurering van de Antillen van de Vijf aan de ordekomen. Zeker omdat 20 miljoenvan de doorNederland toege-
zegde 170miljoen guldenbestemd is om de drukvan dekleine-
re eilanden op de begroting van de centrale regering, te ver-
minderen.

Integenstelling totdepogingenvan deafgelopenjarenomde
Antilliaanse eilanden tot concensus te krijgen over modellenvoor deherstructurering van de Antillen van Vijf die door de
centraleregering geformuleerdwaren, wil dehuidigepremier'Van onderaf beginnen": het zijn de eilanden zelf die met'deeen moeten komen. Dan kan er veel sneller overeenstem-
ming bereiktworden, zo meent depremier.

Het Bonaireaanse be-
stuurscollege stuurde onlangs
een telex aan premier Liberia-
Peters, die als minister van bin-
nenlandsezaken belast is met de
staatkundige structuur, waarin
zij werd gevraagd zo spoedig
mogelijk een vergadering te be-
leggen. Het Bonaireaanse be-
stuurscollege stelde het te be-
treuren dat sinds de regerings-
crisis deze zaak helemaal stil
Ügt.

FOUT
Volgens premier Liberia ligt

dezaak echter al meer dantwee
jaar stil: "Er is jarenlang gedis-
cussieerd zonder iets te berei-ken", aldus Liberia die de be-
nadering van de voormalige
regering "fout" noemde. "Vanuit
de optiek van de centralerege-
ring zijn verschillende modellen
geformuleerd voor de herstruc-
turering van de Antillen van
Vijf. Voor de eilanden waren de-
ze modellen niet acceptabel. Ik
ben van mening dat dezaak van
onderaf benaderd moet worden:
laat deeilandgebiedenmaar hun
wensen, eisen en voorstellen op
papier zetten. Wij kunnen, als
centraleregering, immers niet
voor de eilanden beslissen."

Liberia erkent wel het pro-
bleem van denoodzakelijke ken-
nis die waarschijnlijk op de
kleinere eilanden niet voorhan-
densomeen gedegenvoorstel te
4.en. Die kennis kan door de
Centrale regering beschikbaar
Worden gesteld, maar hetzijnde
eilanden zelf die de ideeën moe-
ten aandragen, zo meent de pre-
mier.

Aan de hand van de reactie s
van de eilandgebieden op dit
voorstel, zal een datumvoor een
vergadering bepaald moeten
worden. Het kan best dat alle-
reerst voorstellen op papier ge-
zet worden en de eilanden dan

pas metelkaaraantafel gaanzit-
ten, aldus Liberia- Peters.

20 MILJOEN
Ook zonder de telex van het

Bonaireaanse eilandgebied zou
de premier deze kwestie tijdens
haar bezoeken aan de eilanden
ter discussie stellen. Het onder-
werpvan diebesprekingen is im-
mers de Nederlandse begro-
tingssteun en een bedrag van

twintig miljoen daarvan is be-stemd om de begroting van decentrale regering te ontlasten
van de drukvan dienstenvoor de
kleinere eilanden. Het is de be-doeling dat in dekomende jaren
andere scenario's gezocht wor-
den waarbij de eilandgebieden
diekosten voor eigen rekening
nemen door het decentraliseren
van bepaalde diensten die decentrale regering nu nog voor de
kleinere eilanden verricht. Het
is in dit kader belangrijk te we-
ten hoe de kleinere eilanden
daarover denken, aldusLiberia.Zoals bekend pleit met name
Sint Maartenal jarenvoor grote-
re autonomie. Op dateiland zal
depremier dusiniedergeval niet
opproblemen stuiten.
tructurerfngvan deAntillenvan
Vijf. Ook heeft hetCuracaose be-stuurscollege(MANDP enFOL)
al voorstellen geformuleerd.
Daarin kan het huidige be-
stuurscollege zich grotendeels
vinden, aldusLiberia. Slechts op
enkele punten dient ditmodel te
worden bijgeschaafd. Dat moet

overigens gebeuren in overleg
met alle partijen: ook de opposi-
tie wordt daarbij betrokken. De
premier is vanmening datdat op
alle eilanden moet gebeuren:
"Over een onderwerp van zo vi-taal belang moet overeenstem-
ming bestaan tussen allepartij-
en van deeilanden."

De premierwilde zich nietuit-
latenover tijdschema's:voor wat
betreft de herstructurering van
deAntillen vanVijfmeentLibe-
ria- Peters datals door alleeilan-
den voorstellen geformuleerd
zijn, de zaak betrekkelijk snel
kan worden geconcretiseerd.
Veel sneller inieder geval dande
vorderingen van de afgelopen
jaren.

Over een antwoord aan de Ne-
derlandse regering of de Antil-len debegrotingssteunaanvaar-
den, liet zij weten "een eigen
tijdschema te hebben" maar
daarover wilde ze niets loslaten.Met de Curacaose overheid is algesproken. Debesprekingen met
de andere eilandgebieden zullendekomende dagenplaatsvinden.

Erfpachtvergunning vrijwel rond
Nederlanders openen ’seafood’
restaurant in Lions-duikhotel
WILLEMSTAD—Twee on-

dernemers uit Amsterdam,
Nederland, zullen
waarschijnlijk de managers
worden van deFood &Beve-
rage Afdeling van hetLions
Dive Hotel & Marina. De Ne-
derlanders zijn momenteel
werkzaam in twee bedrijven
op hetLeidseplein in Amster-
dam. Als hun werkvergun-
ning rondkomt, zullen zij in
het duikhotel een 'seafood'
restaurant gaanexploiteren.

Verder is deregeling van de
erfpacht van het Lions Dive
Hotel vrijwel rond. De aan-
vrage hiervoor is door de
Centrale Commissie van de
Eilandsraad reeds goedge-
keurd en verwacht wordt dat
het bestuurscollege binnen-
kort een definitieve beslis-
sing zal nemen.

De erfpacht- verkrijging is
noodzakelijk, omdat deze als ze-
kerheid dient voor de verschil-
lende leningen. Volgens HenkSchutte, voorzittervan definan-

ciële commissie, is de financie-
ring van het duikhotelreeds ge-
ruime tijd rond. In oktober van
het afgelopen jaaris een unifor-
me lenings- overeenkomst op-
gesteld met betrekking tot de
verschaffers vanhetvreemd ver-
mogen. Zowel bij lokale ban-
kinstellingen als bij de Neder-
landse Participatie Maatschap-
pij voor de Nederlandse Antillen
(NPMNA) en Korpodeko zijn le-
ningen voor een bedrag van 3,25
miljoen gulden afgesloten. De
looptijd van deze leningen be-
draagt 10 jaarmet een grace- pe-
riod van twee jaar".

AANDELENKAPITAAL
"Daarnaast zijn 1000 aande-

len van elk 1000 gulden per stuk
verkocht, wat eenkapitaal van 1
miljoen guldenheeftopgeleverd.
Tenslottehebben deNPMNA en
Korpodeko respectievelijk 500
en 250 aandelengekocht wateen
aanvullend aandelen kapitaal
van 750.000 guldenheeftopgele-
verd. De totale investering inhet

Lions duikhotel is 5 miljoen
gulden.

R. Vermeulenvan Integrated
Management & Design, isbelast
met de niet- bouwkundige coör-
dinatie van het Lions' project.
Hij deelde mee dat hethotel nu al
regelmatig benaderd wordt door
mensen dieindetoekomstwillen
werken in het hotel, of die om
andereredenen hun dienstenten
behoeve van het Duikhotel wil-
lenaanbieden. "Hettoekomstige
managemant van het hotel is in
handenvan het echtpaar Alco C.
Bakker en Marlies L. Ruys. Zij
zijnbeidenreeds op Curacao ge-
weest en zullen eind augustus
zich hier voorgoedkomen vesti-
gen", aldus Vermeulen.

Zij zijn hun werkzaamheden
voorhethotelreeds gestart. Bak-
ker is namelijk naar DEMA, de
grootste duikbeurs voor de duik-handel, inNewOrleansgeweest.
Gelijktijdig bezocht Ruys Boot
'88 in Dusseldorf, Duitsland.
Beiden zijn daardoordeverschil-
lende tour operators en travel
agents uit de duikwereld
enthousiast ontvangen. Bakker
is in april ook naar Toronto, Ca-
nada, gegaan, alwaar hij de
beurs 'Underwater Canada'
heeft bezocht. Daar heeft hij
diepgaande afspraken gemaakt
met de door hem gelegde contac-
ten op deDEMA.

OPENING
Pas wanneer het echtpaar defi-
nitief op Curasao is aangeko-
men, zullen zij volledig inge-
schakeld worden bij de opstart
van het hotel. Deze is volgens
Vermeulen gepland op 15 no-
vember. Dan zal het hotel eerst
een maand proefdraaien om bij
hetingaan vanhettoeristen- sei-
zoen op 15 december voor hon-
derdprocent tekunnen draaien.

In septemberzal deeerste van
een serie van twaalf adverten-
ties van het hotel in het
maandblad Skindiver worden
geplaatst. In deeditie van febru-
ari volgendjaarzal ereen specia-
lepublikatie verschijnen over
het duikhotel. De verwachtin-
genvanSkindiver overhethotel
zijn volgens Vermeulen zeer po-
sitiefmetbetrekking tot deopzet
en het potentieel van het Lions
Dive Hotel en Marina. "Be-
langrijke voorwaarden zijn
echter voor deontwikkeling van
het duiktoerismeopCuragao dat
de verschillende duikoperaties
op het eiland zich gezamenlijk
naar buiten toeprofileren".

Leven duurder
WILLEMSTAD — Volgens

berekeningen van het Centraal
Bureau voor de Statistiek is het
prijsindexcijfer van de coh-
sumptie van huishoudens voor
Curagao en Bonaire in mei met
0,3% gestegen ten opzichte van
april. Het indexcijfer was 107.0
in april en is 107.3 geworden in
mei.

Ten opzichte van december
1987 steeg hetprijsindexcijfer in
mei 1988 met 1,4%. De stijging
over de periode mei 1987/mei
1988bedroeg 2,3%.

Honderd
dagen

WILLEMSTAD — "We
wachten in spanning 18 au-
gustus af', aldus ir Don Mar-
tina, leidervan deMAN-frac-
tie in deStaten van de Neder-
landse Antillen. "Op die da-
tum heeft de nieuweregering
er honderddagen opzittenen
danwillen wij wetenwaar we
aan toe zijn".

Totdie tijdwil Martina nog
"geenoordeelvellen" over het
beleid, waarvan hij overigens
wel vindt, dathet "erg vaag"
is. De MAN- leider vindt het
eengoedgebruikomeen kabi-
net honderd dagen te gunnen
om zich in te werken en om
plannen teontwikkelen.

REACTIE OP UITSPRAKEN VAN PREMIER
Martina: ’Gevaarlijke gedachten’

MAN zondermeer tegen
vestiging van basis VS

WILLEMSTAD— De oppo-
sitie- partij MAN is zonder
meer tegen deeventuelevesti-
ging van een Amerikaanse
marine- basis op Curagao, zo
deelde .vanmorgen de leider
van deMAN-fracties in deEi-
landsraad en deStatenvan de
Nederlandse Antillen, irDon
Martina, de Amigoe mee. De
kwestie is 'actueel' geworden
na uitlatingen van premier
MariaLiberia- Peters tegeno-
ver een journalist van het Ne-
derlandse weekblad De Tijd,
dat zij niet "a priori afwij-
zend' staat tegenover een
dergelijk voorstel van Was-
hington.

"Eenstorm in een glas water",
zo zei vanmorgen Liberia. "Op
een gegeven momentraakten
die journalist en ik in gesprek
over de financieel- economische
ontwikkelingen van de Neder-
landse Antillen. We bespraken
alternatieven en mogelijke
bronnen om aan geld te komen.
Toen zei hij: er is ooit sprake ge-
weest van de vestiging van een
Amerikaanse basis, zou u daar
tegen zijn?".

"Ik vindhet nietcorrectomon-
middellijk te zeggen, dat je dat
nietzou willen. Ook alzou je dat
zelf geen goed idee vinden, dan
nog moet jejeerobjectiefover la-
ten voorlichten. Alle aspecten
moet je daarbij in ogenschouw
nemen: de sociale, degeo-politie-
ke en de economische aspecten",
alduspremier Liberia.

GEVAARLIJK
De oppositie- partijMANheeft

ditpunt echter aangegrepen, om
directcommentaar te geven, zo-
als gisteravondvia een radiosta-
tion gebeurde. Vanmorgen zei
MAN- leiderMartina: "Ook al is
het bekend, dat de Verenigde

Staten geen belangstelling heb-
ben voor devestigingvaneen ba-
sis in de Antillen, dan nog is het
gevaarlijk oln te stellen, dat een
dergelijk voorstel welwillend in
overweging zal worden ge-
nomen".

"Het is op zijn zachtst gezegd
geen vriendelijke daad jegens
Venezuela en Colombia, want
die twee landenkrijgen daneen
militaire machtop hundrempel.
Venezuela zal het zeker niet
waarderen indien zon basis er
echtzoukomen; debereidwillig-
heid van Venezuela om het olie-
bedrijf in de Antillen te laten
voortbestaan, zou daardoor on-
getwijfeld sterk bedreigd wor-
den", aldusMartina.

KONINKRIJK
"Bovendien", zo voegde hij er

aan toe, "hebben deAntillen in
deze kwestie geen enkelebeslis-
sings- bevoegdheid. Buiten-
landse Zaken en Defensie zijn

koninkrijks- aangelegenheden.
Het enige wat wij kunnen doen,
is: een wensuiten.Verder niets".

"De gedachteoverdevestiging
van een basis druist in tegen de
filosofie die in het Caribisch ge-
bied bestaat, om zo neutraal
mogelijk te blijven én om er een
toeristen- oord van te maken",zo
zei Martina.

De MAN- leiderzei, dathij het
inwoner- tal van de Antillen te
klein vindt, om eventueel een
dergelijke basis toe testaan: "De
vestiging van zon basis brengt
allerlei a- socialeverschijnselen,
zoals prostitutie, met zich mee".

"Daarbij kan men zich afvra-
gen hoelang een basis nodig zal
zijn. Met de moderne militaire
technologie is de noodzaak vanzon basis sterk afgenomen.
Maarbovenal", zo zei Martina, "
ishet gevaarlijk,omdat deAntil-
len danbij elkeactievan deAme-
rikanen betrokken zouden
raken".

Poging tot
beroving

WILLEMSTAD — De bewo-
nerA.K. van 27 jaarvan een wo-
ning aan de Kaya Beron riep de
hulpvan depolitie in nadattwee
mannen met geweld getracht
hadden hem vanzijn geldte ber-
oven.

De man verklaarde tegenover
de politie dat demannenA.T. en
R.U.D. die hij beide kende, hem
op het erfvan zijn woningonder
druk zetten. R.U.D. hield hem
vast terwijl A.T. hem enkele
vuistslagen toediende.-Het
slachtoffer zag kans zich los te
rukken enrende zijn woning in.
Toen liepen dedaders weg.

Bij een onderzoek werden bei-
de mannen in hun woningen
aangetroffen. Zij werden gear-
resteerd en voor verder onder-
zoek aan de recherche overge-
dragen.

Verlaging van
brandstofprijzen

WILLEMSTAD — Vandaag
zijn de prijzen van kerosine en
gasolieverlaagd met 1,9centper
liter. Gas is verlaagd met ’.2,90
per honderd lbs cylinder en zes-
tig cent per twintig lbs cylinder.

Fueloil (Buner C) en gasolie
bestemd voor KAE/Kodela zijn
respectievelijk met NA/.8,80
per duizend kg. en met
NA/.19,10 per duizend liter ver-
laagd.

Illegale personen
WILLEMSTAD -Een onderzoek

ingesteldbij een snackbar leverde
aanwijzingenopdater zich tweeDo-
minikaansevrouwen daarbevonden
die illegaal op het eilandverbleven.
Zijwerden in verband methetonder-
zoek aangehoudenen aan devreem-
delingen-dienstovergegeven.

Vervolgvan
’narcotica-cursus’

WILLEMSTAD- Onlangs
heeft hoofdcommissaris JJ?. 01-
-denboom de 'vervolg narcotica-
cursus' afgesloten. Deze cursus
had tot doel het personeel, dat
reeds de 'basis-cursus narcotica'

heeft gevolgd, diejuridischeken-
nis en vaardigheden bij te bren-
?en, zodathetkan optredenbij deestrijding van de illegale han-
del inverdovende middelen. Aan
deze cursus namen zeventien

korpsleden deel,van wie twee met
standplaats St Maarten.

Foto: de deelnemers, de hoofd-
commissaris, de docenten en en-
kele leden van destafhoofdcom-
missaris.
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■ Een grote kollektie- H exclusieve c_ai C ▼ I '' ■
dameskleding J^Llß\van het bekende merk Il^M^' wt\

Wij nemen ook bonnen. iM
ncwYNlt= om/terdom /tore =^Curacao: Breedestraat 29(P.) Aruba: Nassaustraat

llnUn I, —njh
' WaarU kwaliteitkrijgttegen

Uil "Ij redelijke prijzen! u [ju m u
tLJj ■ ü= =lr 'ör

Ontvangen: Kwaliteits Herenschoenen
van debekende BRUNOCARINI
merken JÉ ll- ■nBHaHBBI

b
WE) en NEV HEK"

ij Alleen verkrijgbaar:
tj Curacao " Aruba flHÉ^^

om/tefdom/tore Jk
■—- l~- II ■_■ II_ ■ _. ■ mii T-1 ' '

WO€NSDAGf_VOND-13J_Jll

***************
"SMIKKELEN EN SMULLEN IN HET
BELLE TERRACE RESTAURANT"

***************

IDit
heer presenteren onze chefs:

* Salmon"Bellevue"
* Vegetablestuffed taco shells
* Smoked scallops (--*.
* Paté provencale i. ,-x
'Salad BelleTerrace £ ~ ik *-* -v
* Fillet offish served ala Nigoise O Ö>A £&> Q* Chicken sauté served in grape /p& [^J3gg*%tit& / (.
* Redwine marinated beef tender- i=_______^^??^______°/
* Gardenfresh vegetables S^TVJIVL1»^
* Rice with herbs C_____)
* Bouillonpotatoes **rJ * nllÈk* Homemadebread <^^^n V~?a //'__./_
* Pear cake _ Jfflß^wr / /»*'/"Whiskypoached bananas. .„.„jOfc "|

live-Music* ******** liiiiiiiiii&iftiiiii^^
Nariachis Soils jiii_iiv«iu_ii--miu_jiuiiiiiß

cS?W/a "Beach "Hotel
Penstraat 130- Willemstad
Reserveringen: tel.: 614377

tPRESTAURANT LANDHÜÏsU
ZEELANDIA

HISTORISCHE AMBIANCE
CURACAOSE GASTVRIJHEID

CULINAIRE TOPKWALITEIT

tti? ______!W___f_f__f__« fl.lMmmWB&'s " __Sl ' 'lil_tL____M________.

_ÉN HOOGTEPUNT IN ULU VAKfiNTI€:
GASTRONOMISCH 5 GANGEN MENU

GESERVEERDlil ONZE TERRASTUIN
Na/. 49.50 inclusief aperitief en koffie.

Voorreserveringen: Restaurant Landhuis Zeelandia
Polarisweg 28. _»_ Curagao, N.A. _

M Tel..614688/614807. f\

/ "— v
De direktie van een Service verle-
nend bedrijf in de automobielbranche wil opkorte termijn in con-tact treden met kandidaten voor defunctie van:

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

Gelteve sollicitatiesmetpersoonlijke gegevens, opleidingenervaringte stu-
ren onder no.: 1683aan hetbureau van ditblad,Curacao. Striktegeheimhou-
ding verzekerd.

V >



Mooie prestatie van Miguel Janssen

Arubaanse atleten komen
in Caracas goed voor dag

ORANJESTAD—Eenklei-
ne groep atleten is goed voor
de dag gekomen tijdens de2e
internationale Invitatiewed-
strijden die in het afgelopen
weekeinde in Caracas
plaatsvonden.

Richard Rodrgiuez (18) ex-
celleerde door op de tienduizend
meterzijnpersoonlijk record met
meer dan één minuut te verbete-
ren tot33 minutenen 21.9 secon-
den. Richard Rodriguez kan nu
vol vertrouwen zijn deelname
aan deWereld- kampioenschap-
pen eindjuliinCanadategemoet
zien, waar hij zal starten op de
twintig km 'roadrace.

Eric Soemers zette ook een
persoonlijk record voor de tien-
duizend meter baan met zijn tijd
van 34 minuten en 51.8 se-
conden.

VIERDE PLAATS
De prestaties op de sprintnum-
mers werden beïnvloed door he-
vige slagregens waardoor de
wedstrijden tweemaal voor ge-
ruime tijd werden gestopt. De-
sondanks zette Miguel Janssen
een voor een zeventige-jarige ge-
weldige tijd neer door de twee-
honderd meteraf ter_/.>n in 21,6

sec. Een uur eerder had hij zich
"opgewarmd" met een honderd
meter in 10.9 sec. Vorig jaar
speelde Miguel Janssen nog een
rol van weinigbetekenis tijdens
de Centraalamerikaanse kam-
pioenschappen. Nu bleefhij tus-
sen het Caribisch sprintgeweld
uitCuba, Jamaicaen Venezuela
overeind meteenvierdeplaats in
de finale. Bij de jeugdzal Migu-
el'stijd internationaal hoog wor-
den aangeslagen.

OPWEG TERUG
Evelyn Farrell lietzienduide-

lijkop dewegterugtezijn doorop
de honderd meter een vierde
plaats in definale tepakken met
12,40electronisch(12.20 handti-
me) achter twee loopstersuitPu-
erto Rico (winnende tijd 11.90)
en een Venezolaanse, maar voor
twee andere sprintsters uit de
Venezolaanse A-selectie. Eve-
lynFarrell hoopt alsnog tijdig de
11.90 sec. voor haar Seoul-
kandidatuur tekunnen halen.

Sprinter Anthony Illidge
kwam ook tot verbeteringenvan
zijn persoonlijke records onder
andere op de honderd metervan
11.6 tot 11.4 sec. en op de twee-
honderd meter van 23.4 tot 23.1

sec. Helaas mist deze geboren
sprinter de mogelijkheden die
Miguel Janssenheeftbij zijn op-
leiding aan het CIOS te Over-
veen.

De atletiek- beoefening in Ne-
derlandvindt in deze moderne
tijd vrijwel uitsluitend plaats op
kunststofbanen, terwijl de ac-
commodatie op Aruba absoluut
onvergelijkbaar is met die in
andere landen. Ter illustratie
hiervankan vermeld worden dat
Illidge vorig jaarnog net zo snel
was als Janssen.

SLECHT WEER
Kenneth Lucas wierp de speer
ditmaal naar een afstand van
54.22 meter, ongeveer drie me-
ter onderzijn persoonlijk record.
Alle werpers bleven vanwege
het slechte weerruim onderhun
beste persoonlijke prestatie.

Tijdens het verblijfin Caracas
kreeg de Arubaanse Atletiek
Bond (AAB)van deDominicaan-
se federatie een aanbod voor een
trainingstage voor Lucas. Het
AAB-bestuur zal trachten dit te
realiseren. HetAAB-bestuur zal
voorts deprestaties van Richard
Rodriguez en Miguel Janssen
voordragen voor erkenning als
nationalerecords.

Antillen, Venezuela, Brazilie, Arubaronde verder

Venezuela bezorgt Aruba
10-0knock-out nederlaag

ORANJESTAD — In het
derde Zuidamerikaans
jeugdbaseball- toernooi be-
haalde Venezuela maandag
een 10-0knockout-zege op
Aruba, deNederlandse Antil-
len wonnen met 11-1 (knoc-
kout) van Ecuador en met5-4
vanBrazilië, Peruboekte een
3-2zege opEcuador.

De Arubaanseploeg, dietotnu
toe de indruk wekt niet veel
enthousiasme in het spel te wer-
pen, wasvanafhetbegin alkans-loos tegen Venezuela. De Vene-
zolaanse werper Felipe Lira had
geen hoofdbrekens met het of-
fensief van Aruba, dat hij op
slechtstwee hitswistte houden.

Het wedstrijdverloop geeft de
verhoudinggoedaan: Venezuela
tienruns, elfhits, éénerror, Aru-
ba geenrun, twee hits en drie er-
rors. Winnende pitcher: Felipe
Lira, verliezer: Benjamino
Tromp. De beste batter in deze
wedstrijd was Luis Figueredo
(Venezuela) met één hit in een
keer öt_n slag.

De vier ploegen dieeen ronde
verder mogen gaan, zijn al be-
kend: de Nederlandse Antillen
en Venezuela met elk drie ge-

wonnen wedstrijden zonder ne-
derlaag en Aruba en Brazilië
mettwee overwinningenentwee
nederlagen, Peru (1-3) en Ecua-
dor(4-0) gaan niet naar deplay-
offs.

De wedstrnden voor vandaag:
Venezuela - Ecuador(11.30 uur)
en Antillen - Peru (2.00muur),
beide wedstrijden in Mansur
Ballpark. Antillen - Venezuela
(5.00 uur in hetLago Sportpark)
en Aruba - Brazilië (8.00 uur, inhet MansurBallpark).

Directie Hotelvakschool

Vervalst diploma is
niet van onze school

ORANJESTAD — In ver-
band metde aanhouding van
de directeur van de Hotel-
vakschool, E.D., betreffende
het vervalsen van een diplo-
mazou deindruk gewektkun-

nen worden, dat het hier een
diplomabetreftvan deAruba
School of Hotel Technology
(ASHT), bekend als Hotel-
vakschool te Bushiri.

"Dit is pertinent niet het ge-
val", zo laat de directie van de
school in een verklaring weten
naar aanleiding van publicaties
rond dit gebeuren. Met nadruk
stelt de directie, dat waar in de
berichten gesproken wordt over
het vervalsen van een diploma
dit pertinent geen diploma van
de ASHT is. volgens de directie
zijn er geen aanwijzingen, datde
directeur bij een en ander be-
trokken is, noch dathij de image
van de school schadeheeft toege-
bracht.

FTA-voorzitter Pontilius

Overheid moet renovatie
Concorde-kamers delen

ORANJESTAD — "De
overheid moetniet alleen een
regeling treffen met het Aru-
ba Concorde Hotel om het
achterstallige bedrag van
drie tot vier miljoen dollar
aan water, stroom en belas-
ting in 24 maanden tijd te be-
talen, maar ook concrete
plannen eisen voorrenovatie
van dekamers in dit hotel".

Aldus voorzitter Anselmo
Pontilius in het radioporgram-
mavan deFTA. Ondanks dat het
hier om een project van departi-
culiere sectorgaat, moet deover-
heid de hoteldirectieeropwijzen,
dat de situatie van dekamers
niet langer geduld wordt. Wan-
neer een toerist—aldus Pontili-
us—een slechtekamerkrijgt en
hiervoor tussen tachtig en 140
dollar per dagbetaalt, dan is de
slechte propaganda die hij gaat
maken niet voor het Concorde
Hotel maarvoor Aruba.

Terwijl aan deoverigekamers
niets gedaan wordt, heeft de ex-
-general manager, Alain
Peghoux, volgens Pontilius, wel
onkostengemaakt om zijn eigen
kamer terenoveren voor eenbe-
drag van vijftigduizend dollar.
Pontilius merkte hierna op, dat
het niet zo is zoals de media be-
richten, datPeghoux een nieuwe
offerte heeft gekregen, maar dat
men hem in feite de deur gewe-
zen heeft omdat hij exorbitant
hoge onkosten hadgemaakt zon-
der machtiging hiervoor.

Het was Peghoux die volgens
Pontilius buitenlandse
werkkrachten had aangetrok-
ken om twee- tot drieduizendflo-
rin meertekomen verdienen dan
de landskinderen en hen het
werk te leren, maar waarbij
bleek datzij zelfniets weten om
de landskinderen iets tekunnen
leren.

BETREUREN
Ten overvloede zet de directie

in zijn verklaring nog eens ui-
teen, dathetvervalsen van de di-
ploma's van de ASHT tot de on-
mogelijkheden behoort. Diplo-
ma sen lijsten met cijfers van de
leerlingen van de school worden
minitieus bekeken door de coör-
dinator Tony Green, de inspec-
teur vanhetOnderwijs Emeren-
cia, in samenwerking met de
leraren en gecommitteerden.

Betreurd wordt door de direc-
tie, datberichten overdezekwes-
tie op dusdanige wijze werden
gebracht waardoor een verkeer-
de indruk werd gewekt en indi-
rect deschool indiskredietwordt
gebracht.

Aanhouding waarnemend hoofd Volksgezondheid
ORANJESTAD — De offi-

ciervan Justitieheeft de aan-
houding van het waarne-
mend hoofd van de Volksge-
zondheid, dr8., metzesdagen
verlengd.

Volgens de officier van Justi-
tie zijn er voldoende redenen de
aanhouding te verlengen, ter-

wijlhet onderzoeknog gaande is.
Zoalsbekend heeft drAparcio in
Venezuela, die als tussenper-
soon optrad, deregering laten
weten, dathij niets met deze
fraude van doen heeft. Hij zegde
toe naar Aruba te kómen om de
zaak persoonlijk teregelen, doch
tot op heden is hij niet op Aruba
aangekomen.

r 1WANTEDAT

Go/pore P*?SIS/^ J I
CHEERFUL, DEPENDABLE people for

CASHIER, I
PIZZABOY
and COOK POSITIONS

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

1 ÜT# WATER- ENENERGIEBEDRIJF
ARUBA

ANUNCIO GENERAL

Gerente diWEB, dencuadrodiemaneho pacobraecuentanan diawa
atraza, ta participa na e Pueblo di Arubaen general lo siguiente:

Tur cuenta di awa atraza di e abonadonan bao Categoria-Tarifa-B
(„Consumo Comercial V Bouwmeter") incluso ecuenta di Mei 1988
mester ta paga pa dia 15 di Juli 1988 („Uiterlijke betaaldatum Mei
1988").

Turcuenta di awa di Maart, April V Mei 1988di abonadonanbao Cate-
goria-Tarifa-A(„ConsumoDomestico") mester tapaga pa dia 15Juli
1988(„Uiterlijke betaaldatumApril 1988").

Entrante dia 16di Juli 1988WEBta cuminsa desconecta meteman di
awa dieabonadonan diamboscategoria, cv noapaga.Di acuerdocv
e stipulacionnan vigente e.o. tur cuenta di awa atraza mester keda
cancela o aregla na Ontvanger prome cv bolbe conecta e meter.

Pa conecta e meter atrobe mester haci un peticion y paga e suma
stipuladi ’.15.- pa coneccionnaWEB. („Wederaansluiting").

W.E.B. no ta garantizacv por ponee metemanaki atrobe aribae me-
sun diacv nan a serkita.

Alavez seaasina bon ditenecuenta cv pagonan viaBancotaalcanza
WEBdespuesdi3asdia.

Water-en Energiebedrijf
Director WEB

ing.A.C. Yarzagaray.
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

/kp~|N Robert Nahar Construction
( XJv Company N.V.

CONTRACTOR
EQUIPMENT FOR RENT

PETTYBONE CRANES
WELDING MACHINES
GENERATORS Balashl6s
AIRCOMPRESSORS Tel.: 26477
VACUUM TRUCK 47560

ENTERTAINMENT
■ _»___-__*.. - DESIGNED TO BE DIFFERENT 1
\ C_l_^wF_m_? Weare the mostpopularDisco and entertainment \
/ _^__ffVli-V' T complex In Aruba. Our sound poundsand our lights /
) (__vLp^3r de"9ht )
) |Sj2»/ De beste Pizza haalt U bij ._—._._ j^ 1

( uaSmith Blvd. AWAY TEL " 33541 AS&J&A) Oranjestad,Aniba.
avyai _.____... _--W«_i (

\ Detopnightclub Geopendvan 11.00 a.m. tot 06.00 a.m. -( van Aruba \

> ___**___ GOt_DENTULIP )
( m W /I \W ARUBA CARIBBEAN )
( -_s=-_=- V%iVV RESORT & CASINO <> "— \_j£X FAHDANGO NIGHTCLUB /
\ Floating Restaurant proudly presents: 1

( ($/"./f Vegas goesLatin J
( (Onder nieuwe directie) Ace. by our swinging House- (
> , . band Ferrari. /
\ zeer verzorgde njsttafel. ... ___.«. 1

Openll.oo-middernacht. *^J^JEÜJ? p-m- ){ Happy Hour 6.00-8.00Ta- ,
Qrv

_
" V> . ■»» ' " Club openfrom 9:00p.m. till2_ooa.m.

\ 'jT W©VW» Cover charge show-time$7.50 min. 2 drinks per person_ Forreservations please call 33555 *Feest... jubileum...verjaardag... verloving, enz.
Dat viert ook U natuurlijk in * <
WIJ HEBBEN OOK j
CATERING SERVICE. wmÜ^fK |

1 -^^^^^ phone: 32040 (
£—^___>'___^_Jiv<!-._if^_,-_t < o'stadaruba (I-. __^ mmmmmmrM^m.
(— ~~j Zondag: gesloten. /

Het Restaurant met Surinaamse allures, )
zonder pretenties. ), 1— i

Boulevard Theatre
n i

( Today at 8.15 Today at 8.45 {
/"THE YEAR OF LIVING "SHE'S HAVING {) DANGEROUSLY" ABABY" {) romantic-drama 14yrs comedy-drama 14yrs )

I v*. " w Today at 8.30 <\ DriVP - 111 "THE SICILIAN" 1> *^***V ami crime-drama 18yrs. J

'éÊiks op reis 1fUmU^MjS Wees dus wis en sluit Uw

IWm3^ reisverzekering

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

Windstraat 11 Tel.: 22775 - 21333 - 24443 J
J EMPLOYMENT OPPORTUNITY:

Captains for Sailing CharterYachts locatedin Aruba andBonaire. Must have
I Captain's papers or equivalent experience.

I TakingapplicationsnowforSeptemberopenlngs.Sendresume' ofexperience
with addressand telephonefor interviewto: M.Wiggins

Scotlandstraat nr. 5■ Eagle, Aruba. J

1

_____ w- ■";^:______ ________$__£)_________ ____^^^_____B_______l

HmW ': ______*! '? w * v_w^_____^^ -*_ mUmW «S.*I;_"oX'3R"_S::; .§& ■_" Sag 7S ___________HT____Tw 1 v if __ri________H

■ ||B_^________H____i_É:': _ff_'': %!-£ ;- JiIPSH ??____- *:- ** f^<s£______
BÉ N ,J9H|:n B .^HÉ^JBI

■ K^«^:--____rc_-__r>s~s&£"ir ijj

* C.D.P./MINIHOUSE N.V.
thatwill keep your business up-to-date...

- We supply complete computerized systems and
with us you can enjoy professional training
sessions,

- We offer quality software and sophisticated
programs for good management,

- We also garanty our service and all repair on our
computer systems.

FOR MORE INFORMATION AND I
A DEMONSTRATION CALL:

C.D.P./MINIHOUSE n.v.l
Vondellaan 21 Telephone: 28829. M

/fi2E§fc SETAR
I—lL jf&Pïk SERVICIO Dl TELECOMMUNICACIONW4t£ _* lm HENDRIKSTRAAT 20-22

OPENBARE AANBESTEDING
De Wnd. Directeur van de SETAR maaktbekend dat
op woensdag 17 augustus 1988 om 10.00 uur 's
morgens te zijne kantore, in deEnnia-Building op de
1e Verdieping, een Openbare Aanbesteding wordt
gehouden voor

levering van stalen Telefoonmasten

Het bestek is tegen betaling van A/Is. 20.- verkrijg-
baar bij debali van de SETAR te Hendrikstraat 22.

De Regering van het Land Aruba
MAAKTBEKEND

datop 28 juli 1988om 11.00uurv.m.ten kantore
vandeDirecteur van deDienst OpenbareWerken
in het openbaar zal worden aanbesteed.

- Bestek DOW nr. 3 dj. 1988 ■

"Het uitvoeren van onderhouds- en reparatie
werkzaamheden aan de "MonPlaisir College te
Oranjestad".
Het bestek ligt ter inzage en is vanaf 13 juli 1988
verkrijgbaar bij het kantoor van de Dienst Open-
bare Werken tegen betaling van Af. 150.- per
stuk.

SAN NICOLAS - Zondag
werd het feit herdacht, dat de
stichting voor Bonaireanen op
Aruba, UnionMutualistaßonai-
reano, vijftig jaar bestond. De
herdenkingvan deze dagwerdin
deBonaireclub besloten met een
jubileum-receptie die bijge-
woond werd door onder anderen
minister-president mr Henny
Eman, de ministers Frank Booi
en Armand Engelbrecht en de
Bonaireaanse gedeputeerde Car-
mo Cecilia.Premier Eman hield
een toespraak, waarbij hij wees
op de belangrijke invloed die de
Bonaireaanse "broeders" hebben
gehad in deschepping van defa-milieAruba.

Bij defoto: devoornoemde ge-
zagsdragers samen met be-
stuursleden van Union Mutua-
lista Bonaireano tijdens de re-
ceptie.
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AGENDA

ARUBA

BOLS
KANTOORUREN AMIGOE: 08.00-12.00/
'4.00-17.30uur; zaterdag gesloten.

Telefoon: 24333.
v°or spoedgevallenna kantoortijd: 21639,
22950 en 22316.pageboy: 127-743.
Bankrek.nr. 10.815.445Banco diCaribe.
POLITIE: 100.
ALARMCENTRALE: 115.
ZOEKERTJES verschijnen op dinsdag en
vrijdag en kunnen iedere dagtussen 08.00--12.00/14.00-17.00 uur wordenopgegeven;
behalve op zaterdag. Alleenzoekertjes, dieop maandag en donderdagvoor 10.00 uurojnnen zijn, kunnen de dag daarop (dusdinsdag en vrijdag) verschijnen.

BIOSCOPENBOULEVARD THEATER: 20.15 uur Theyear ol'living dangerously(18jr.).
[1: 20.45 uur She 's havingababy (18 jr.).
DRIVE-IN: 20.30 uur The Sicilians (18 jr.).

BOTICA'S(nachtdienst)
{Jabaobrug: Oduber, tel.: 21780.Paribabrug: San Lucas, tel.: 45119.
WACHTREGELING DOKTOREN
Oranjestad,Madiki,Tanki Flip, Noord,TankiLeenden, Paradera en Sta. Cruz: dokter A.bidderstap, Sta Cruz 362, tel.: 28017.
r°s Chiquito, Savaneta en San Nicolas:
°okterK. Vieira, via Centra Medico San Ni-3?!as, tel.: 48833.kinderarts: dokterCroes, te1.:27591/24300(hospitaal).
EINDER-POLIKLINIEK (Shakespeare-
straat 13, tel.: 27263/24300): spreekuren
baandag t/m vrijdag van 08.30-11.30/
1430-17.30 uur; zaterdagvan 08.30-12.00u"r.De wacht heeft dokter A.E. Hart.
OENTRO MEDICO CARABOBO (L.G.
*>mith Boulevard 34, tel.: 21777): dra N. Al-
Va.ez-Quezada,tel.:2l777.
WIT GELE KRUIS: Oranjestad: tel.: 23168;
Noord: tel.: 23425;Santa CruzenParadera:
'el.: 28288/25543; Savaneta en Brazil: tel.:47020/48301; SanNicolas: te1.:45906;Da-
kota: tel.: 29008 (wijkgebouw), 24444(kan-
toor).
'voor brandgevallen, ongelukken ofeen of ander ongeluk gelieve
Alarmcentrale op te bellen,tel.: 115)

*** * *

JELEARUBA°INSDAG: 18.00 Robotech II; 18.30
CNN international news; 19.30Political
Program; 19.45Pa vn Aruba mas sigur;
20.00 Telenoticias; 20.30 Alf:
«Gambler»; 21.00Falcon Crest: «Body
a Soul»; 22.00Larry King show; 22.50
Showbiz today(CNN); 23.00Moneyline
(CNN); 23.30 Sports tonight (CNN);
24.00 Sluiting.

WOENSDAG: 18.00Heman&TheMas-
tors oftheUniverse; 18.30CNNinterna-tional news; 19.30Small wonder;20.00
Jelenoticias; 20.30 Bista ariba (live);
21.15 Documentary: «Nasser» (part 1);
22.00 Larry King show; 22.50 Showbiz
today (CNN); 23.00 Moneyline (CNN);
23.30 Sports tonight (CNN); 24.00 Slui-
ting.

?YERSENrj-'GHT INFORMATION CENTER: dage-rs geopendvan 07.00-20.00 uur;na 20.00uu' informatiesviaverkeerstoren.

f^SO SERVICE CENTER (Oranjestad):
|7-00uurperdaggeopend(alleen geslo-
Bn vanzondag 20.00 uur tot maandagmor-

-36n 07.00uur).
S.°KTER HORACIO ODUBER HOSPI-
/'^L (tel.: 24300):bezoekuren 15.00-15.45
18-30-19.30 uur.

&NINGIN WILHELMINA FONDS (tel.:
■£652/22817): informatiecentrumJJpensdag geopend van 08.30-12.00 uur -

8 (boven).

J^-lANCEFRANQAISE D'ARUBA: iedere
J^andagvan 19.30-20.30uur cursus voor
jWirderdenenvan 20.30-21.30uur Franse
"fatuur; dinsdagvan 20.00-21.00 uurcon-
«satielessen; woensdag van 19.00-20.00
J*'cursusvoor beginners -Colegk) Aruba-?.■ lokaal 61/62.'leuwe Fransecursusvoor beginners
q° gevorderdenbegint in september.
«interesseerden in cursus óf lid-maatschap kunnen zichopgeven bij

3rie-Thèrèse Croes (tel.: 21187) of
(28652).

svfR
N
s|D

N
AG

HISTORIKO ARUBANO: ope-, p*>t ijdenmaandagt/mvrijdag van09.00-
-1 _'_9/160°-1900uur;zaterdagvan09.00-

-■="00 uur.

ACHTING TOT BEVORDERING VER-
OUDERSCHAP (Famia Pla-,?*): dagelfjkr van 08.00-12.00/13.00-

-£OO uur - Medical Centre, Bemhardstraat
j£lSan Nicolas, tel.: 48833, toestel 219/

|J de praktijken in hetWit GeleKruis- ge-
j2ü*: dinsdag 10.00-12.00uur te Noord66,

*"" 23425:13.00-14.00 uurte Oranjestad,

Koningstraat/Emmastraat, tel.: 23168;
woensdag: 13.00-15.00 uur te Santa Cruz
390 tel.: 28288; donderdag: 10.00-12.00
uur te Pampoenastraat 15,Dakota.
Centro di Barrio Dakota, Pampoenastraat
19,tel.: 23822; donderdag08.00-10.00 uur.
Club Caiquetio, Paradera 47A, tel.: 24280:
dinsdag 08.00-10.00 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 maken viatel.: 23145of 25111).

BIBLIOTECA NACIONAL (ope-
ningstijden)
ANTILLIAANSE SECTIE, STUDIEZAAL,
AFDELINGKRANT- EN TIJDSCHRIFTEN:
maandag t/m vrijdag vanaf 07.30 uur (de
Krant- en Tijdschriften- afdeling is ook tus-
sen 12.00-13.30uur open).
UITLENING AFDELING: maandag,
woensdag en vrijdag 09.00-11.55/13.30-
-20.00 uur; dinsdagvan 09.00-12.00/13.30-
-17.00 uur; donderdagvan 13.30-17.30 uur
('s morgens gesloten).

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

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).

Geslaagden
ORANJESTAD—Bij deJu-

lianaschool MAVO/ETAO is
dit jaar in het algemeen 74
procent geslaagd.

Van de MAVO slaagde vijftig
procent en van de ETAO-3 97
procent van dekandidaten. Voor
de kantooropleiding slaagde 75
procent van dekandidaten.

Bij de Abraham de Veerschool
slaagden 22 leerlingen, hetgeen
neerkomt op 66.7 procent.

ORANJESTAD -De ingang
van het woonhuis van wijlen dr
Eloy Arends Sr, aan de Wilhel-
minastraat, Oranjestad, dat de
Arubaanse regering metdedaar-
omheen liggendepandenvoor IJ!
miljoen dollar heeft aangekocht
(zie foto). Hetpand zal verbouwd
worden tot onderdak van de Be-
volking/Burgerlijke Stand. De
Centrale Commissie van deSta-
ten hieldzich vanmorgen met de
financiering van ditproject be-
zig. Met verbouwingenzou nog
een bedragvan één miljoenflorin
zijn gemoeid.

VOORZIENINGEN
In de aanbiedingsbriefaan de

Staten — de Amigoe berichtte
reeds eerderuitvoerigover deop-

richting van deArubaanse Uni-
versiteit — schrijft deregering,
dat het wenselijk is voorzienin-
gente treffenmetbetrekking tot
de oprichting en inrichting van
de UA, mede in verband met het
strevennaar uitbreidingvanhet
hoger onderwijs en het ver-
richten van wetenschappelijk
onderzoek.

In elk geval heeft de UA tot
taak het geven van hoger on-
derwijs:- omzovoortebereiden ophetbe-
kleden van maatschappelijke
functies, waarvoor een hogere
opleidingvereist is ofdienstbaar
kan zijn;- om zo het inzicht in de samen-
hang der wetenschappen te be-
vorderen alsmede het maat-
schappelijk verantwoordelijk-
heids- besef.

De UAstaat ten dienstevan de
beoefening der wetenschap en
het wetenschappelijk onder-
zoek, zulks mede ten behoeve
van hen, diezich doormiddel van
hoger onderwijs verder wensen
tebekwamen. Tevenskan deUA-al danniet in samenwerking
met derden—cursussen verzor-
gentenbehoeve vanhen, diezich
door middelvan hogeronderwijs
verder wensen te bekwamen.

PPA-leider aan Staten
Aankoop AEloy Arendscomplex

onderdeel spel
ORANJESTAD —De PPA-

leider Benny Nisbet heefteen
lange verklaring gezonden
aan de Staten van Aruba, in
het bijzonder de Centrale
Commissie, die vandaag de
zaak behandelt over definan-
ciering van het door derege-
ring gekochtecomplex van de
EloyArends aandeWilhehni-
nastraat, datonder meergaat
dienen als onderdak van Be-
volking enBurgerlijke Stand,
waarvoor dit historisch ge-
bouw zeergeschikt is.

Uit de PPA-cijfers blijkt dat
met aankoop van dit pand, de
verbouwing hiervan de interest
opdeleningvoor definanciering
en het oplossen van parkeerpro-
blemen een bedrag van 5.3 mil-
joenflorin zouzijn gemoeid. Nis-
bet tracht de Statenleden te
overtuigen, dat de aankoop niet
plaats vindt om een historisch
pand te behouden noch voor on-
derdak van Bevolking en Bur-
gerlijke Stand.

Volgens de PPA-leider speelt
deregering hier een spelletje en
men weet niet waarom. Hij ba-
seert zijn gedachten op hetfeit,dat eerder gesproken werd over
een Bevolkingskantoor aan de
Franklinstraat, waarmede een
investering van 1.149.000 florin
gemoeidzou zijn,waarvoorreeds
een halfmiljoenflorinop debeg-
roting werd opgebracht.

Dit zou inhouden, dat Bevol-
king/Burgerlijke Stand niet in
verbouwd pand komen, maar in
een geheel nieuw pand aan de
Rockefellerstraat aan derand
van de stad. Nisbet besluit zijn
brief aan de Staten met te zeg-
gen, dat deonafhankelijken wel
weer zullen "dansen" zoals de
AVP ditwenst.

BESTUUR
De UA omvat tenminste één

faculteit: de faculteit van de
rechtsgeleerdheid. Bij landsbes-
luit, houdende algemene maat-
regelen kunnen andere facultei-
ten worden ingesteld. Het be-
stuur van de unversiteit wordt
uitgeoefend dooreen college van
curatoren, die voor een periode
vanvierjaarwordenbenoemd en
opnieuw benoembaar zijn tot
hun 65ste jaar. Het eerste colle-
ge, dat benoemd werd, bestaat
uit M.R. Croes RA., mr HectorGonzalez, mr L.C.A. Lafleur,
A.J. Muyale, mr A.J. Swaen en
mrFlorencio Wernet. Het dage-
lijksbestuurbestaatuitdepresi-
dent curator, zijn plaatsvervan-
ger en derector.

Olympische loop
diploma’s aangekomen

ORANJESTAD — De diplo-
ma's voor de onlangs gehoudenOlympic Day run'- loopwed-strijd zijn nu gereed.Deze diplo-ma's zijn beschikbaar gestelddoor het Internationaal Olym-pisch Comité en voorzien van dehandtekening van de lOC-voorzitter, Antonio Samaranch.Hierop is tevens denaam van dedeelnemer vermeld. De diplo-ma s kunnen vanaf vandaagworden afgehaald bij SportshopAntihano in Oranjestad tijdensde dagelijkseopeningstijden.

KAPEL ALS AULA
In het gezelschap van derec-

tor, mr drsP. Pronk, maakte de
Amigoe gistermorgen een
rondgang door het voormalige
HuizeDe la Salie.Er isnogmaar
weinig uit de frèrestijd terug te
vinden. "Inwendig is er niets
over van Huize De la Salie", zo
stelde de rector. Tijdens de
rondgang bleek wel, dat van de
tweeënvijftig kamers die het ge-

bouw tentijde van defrères telde
inderdaad totaal niets meer te
zien is.

De kapel, die de functiekrijgt
van aula, is geheelklaar. Alleen
het tapijt moet nog gelegd wor-
den en de stoelen geplaatst. In
deze aula zal binnenkort de ope-
ning plaatsvinden en in de toe-
komst debij de universiteitpas-
sende activiteiten.

ARUBA-ECUADOR
Ineen wedstrijd meteen span-

nende slotfaseboekte Aruba een
13-12 overwinning op Ecuador.
Er kwamen twaalf innings en
viereneenhalfuur spelen aan te
pas om debeslissing teforceren.

Ecuador had gedurendeprak-
tisch dehelewedstrijd een eerie-

lelijke voorsprcfogvan eerst 9-1
en daarna 10-6. De laatste in-
ningbegon met destandvanlO-6
voorEcuador maarmeteen Aru-
ba dat zich nog niet gewonnen
had gegeven. Met een offensief
van vijfhits en twee vrije lopen
zond Aruba maar liefst zes spe-
lers over de thuisplaat en veran-
derde hierdoor een 6-10
achterstand in een 12-10 voor-
sprong.

Met de stand 10"-8 voor Ecua-
dor sloeg Bericio Benders een
verre driehonkslag naar het
rechterveld hetgeen drie nieuwe
runs voorAruba opleverde en de
standin 11-10voorArubaveran-
derde. Hiernabereikte doorBen-
ders de thuisplaat op een error
van deeerste honkspeler.

VERBOUWINGKLOOSTER FRERES VORDERT GOED

Officiele opening op 9 september

Universiteits-wet bij
staten in behandeling

«KANJESTAD-Deregering vanArubaheeftaan defctaten de landsverordening Universiteit van Aruba(UA)' ter behandeling gezonden. Gisteren hield de On-derwijscommissie zich met dit ontwerp bezig terwijlmorgen de Centrale Commissie het ontwerpbehandelt.Daarna gaat het verslag naar de regering en na ont-
vangst van het antwoord derregering zal het vermoede-lijk als één der eerste agendapunten,na hetrepes van 15
augustus, behandeld worden. Inmiddels wordthard ge-werkt inhet voormalige Huize De la Salle-gebouw—datderegering aankochtvooreenhalfmiljoenflorin, terwiilde verbouwingervan 570.000florinkost metdaarnaasteen ton voor deinrichting.

De oplevering geschiedt door
de aannemer Geerman and sons
op 5 augustus, waarna op 9 sep-
tember de officiële opening zal
zijn. De Nederlandse minister
van Onderwijs,Deetman, zal we-
gens debegrotings- vergadering
niet meer present kunnen zijn.
Namens hem komen zijn secre-
taris- generaal J.A. van Boven
en de directeurVoorlichting Bi-
bliotheek en Internationale Be-
trekkingen, M.L. Matthijssen.

BIBLIOTHEEK
Erkomt een juridische biblio-

theek, met aan weerszijden een
tweetal studieruimten, waarvan
indien nodig een wandkan wor-
den weggenomen om de biblio-
theek—bijvoorbeeldbij meerde-
re faculteiten — te kunnen ver-
groten.

Ook komt er een plaats voor
overheids- instanties die ter
plaatse dein debibliotheek aan-
wezige juridische lectuur kun-
nen raadplegen. De grote,
vroegerestudiezaalvan defrères
wordt omgebouwd tot college-
zaal.Werd ineerste instantiebe-

sloten alleen de linkervleugel
van hetfrères-gebouw teverbou-
wen, kortgeleden werd besloten
ook de linkervleugel onder han-dente nemen, vooral ook omdat
ook hier nieuwe vloeren moeten
worden gelegdvanwege de hout-
worm. Het gehele gebouw is dan
in optimale vorm.

IN DE WEER
Derector vertelde nog, datnog

steedskan worden ingeschreven— het kantoor van de universi-
teiten derectorskamerzijnreeds
in gebruik —en datreeds dertig
studenten van Aruba voor het
eerste jaar hebben ingeschre-
ven. De verwachtingen zijn, dat
de Arubaanse universiteit met
rond de veertig studenten zalkunnen beginnen.

Rector Pronk—de grotemotor
achter dit project — is dag ennacht in de weer om te zorgen,
dat de verbouwing tijdig wordt
opgeleverd zodat men dan nog
een maand voor de inrichting
heeft.

VIERPUNTEN
Bij zijn werk bij de Volksge-

zondheid neemt hij vier punten
in acht:economiseren, professio-
nalisme bevorderen, alle aan-
dacht voor het management envooral het volk doorlichtenover
ziekten en de gangvan zaken.
MinisterBooiwees erop, datvoor
een stringente controle door de
inspectie van Volksgezondheid
en de Inspectie van Medicijnen
een van de belangrijkste onder-

delenvan hetbeleidzalvormen.
Hij betreurde hetrecente ge-

beuren bij deze dienst waarbij
facturen betaaldwerdenvoorbe-handeling van Arubaanse pa-
tiënten in Venezuela aan een
arts die in Venezuela onbekend
was. Hij herhaalde datin deze de
Justitie zijn beloop zal moetenhebben. Wat het meer be-roepsmatig werken betreft, zalaandacht worden besteed aan'upgrading*vanpersoneel, waar-
door efficiënter gewerkt kanworden en een optimale servicegegeven.

Ondermeerzal begonnen wor-den met de Ambulancedienst,
waar drie nieuwe mensen aan
het werk gaan. Met dokter B.Warry van dePAHO werd over-
eengekomen, dat in september
twee experts naar Arubakomen
voor upgradingvan de Ambu-
lancedienst, die ook debeschik-
king over nieuwe wagens moet
krijgen.

Wat management betreft
wees minister Booi erop, dat de
structuur van de Volksgezond-
heid geleid zal moeten wordendoor een topberoepskracht, die
een autoriteit moet zijn en ook
als autoriteit zal moeten funge-
ren. Ook de afdelings- hoofden
zullen hun bevoegdheden moe-
tenkrijgen enaan dedirectie alle
medewerking moeten verlenen,
zodat tezamen de Volksgezond-
heid een krachtige leiding zal
krijgen. Tenslotte merktehijnog
op,datvia decommunicatie- me-
dia de bevolking intensief zal
moeten worden voorgelicht over
behandelingen en ziekten.

Voorts dater een commissie
komt die deproblemen onder de
loep zal kunnen nemen. "Waar
nodig zal technische hulp wor-den gevraagd, doch eerst zullen
we moeten zien wat we zelfmet
onze eigen mensenkunnen doen
op kortere of langere termijn",
aldusministerBooi inhettelevi-
sie-programma van deBUVO.

Na achtergestaan te hebhen met 1-9 en 6-10

Aruba wint van Ecuador
ORANJESTAD — Het der-

de Zuidamerikaans jeugdba-
seball- kampioenschap werd
zaterdag dwars gezeten door
de regen, waardoor de ge-
programmeerde wedstrijden
afgelast werden. Hierdoor
moesteninhetwedstrijdsche-
ma de nodige wijzigingen
worden aangebracht.

Zondag behaalden de Neder-landseAntilleneen 3-0 overwin-
ningop Aruba. De eerste inning
bleek fataal voor Aruba toen deNederlandse Antillen op een
honkslag en geholpen door een
paar kostbare fouten een 3-0
voorsprongnamen. Indeze standkwam geen verandering meer.

Dat Aruba niet tot scoren
kwam, was veelal het werk van
pitcherRonny Inesia van deAn-
tillen diehetArubaanse offen-
siefop slechts twee hits wist te
houden. Ook de Arubaanse

pitcher IgmarRamharak her-
stelde zich na de desastreuze
eerste inning, dochArubakon de
schadenietmeerinhalen vanwe-
gehet uitstekende pitcherswerk
van Inesia.

De Nederlandse Antillen no-
teerden drie runs, zes hits, twee
errors en Aruba geen run, twee
hitsentwee errors.Ronny Inesia
werd dewinnende pitcher en Ig-
marRamharak de verliezer. De
beste slagprestatie was voor
SharnonAdriana (Antillen)met
tweehits in vier beurten.

EXTRA INNINGS
Deze Arubaanse voorsprong

duurde niet langomdat Ecuador— als Tiome team' — in dezelfde
negende inning de stand 12-12
gelijk trok. Er werden hierna
nog drie extra innings gespeeld
voordat in de twaaldde inning
Rosslyn Marchena op een 'pas-
sed ball' van de Ecuadoraanse
vanger de dertiende tevens de
winnende run voor Aruba kon
scoren.

Voor Aruba werd hetpitcherswerk gedaan door Ray-
mundo Dijkhoff, Rudy Hazel en
Rudolf Angela, met laatstge-
noemde als winnende pitcher.
Carlos Sanchez was deverliezer
voor Ecuador.

Andere uitslagen waren: Bra-
zilië - Peru 3-23 (in elf innings),
Venezuela-Peru8-0enBrazilië -Ecuador 7-2.

Wega di Number
Aruba

JERUZALEM— InShamirs Her-
uttreedtdenieuwegeneratieaan.De
partij telteen aantalcapabelejonge-
mannen die in Israel vooraanstaan-
de posities kunnen gaan bekleden.
Herat is de grootste deelnemer in de
Likud- coalitiediein deKnesset even
sterk is als de Arbeiders- partij van
Peres.

Prioriteiten: besparen, verbeteren kwaliteit, leiding en voorlichting

Minister drs Booi: bewust van
zwaarte Gezondheidsportefeuille

ORANJESTAD—In hette-
levisie- programma van de
Arubaanse Voor-
lichtingsdienst (BUVO) sprak
minister van Volksgezond-
heid, drs Frank Booi, in het
bijzonderover deportefeuille
van Volksgezondheid die hij
recentelijk overnam van zijn
collegaWatty Vos. "Ikbenmij
bewustwat ik opmijnam", al-
dus de bewindsman. "Het is
een zware portefeuille, doch
ikzal diebeslissingen nemen
met dezelfde toewijding en
discipline die ik bij de porte-
feuille van Publieke Werken
toepas".

De bewindsman, die destijds
als één der adviseurs mede-
werkte aan de samenstelling
van hetregerings- programma
stelde, dathijopdehoogtevan de
problemen bij Volksgezondheid
is en dat hij orde op zaken wil
stellen. Met nadruk stelde mi-
nister Booi, dat iedere burger
van Aruba recht heeft op me-
dische hulp op basis van de eco-
nomische mogelijkheden van
Aruba.

Fam. Boudens
(1960-1966

Colegio Arubano)

verblijft in Talk of the
Town

I tot 26 juli

Delft porselein uit
1650bestaat niet.

Pasna 1700toenF.W. Böttger, onderde
keurvorst Augustde Sterke in Duitsland,
■tot geheim van hetporseleinontdekte,
en dit geheimuitlekte, werd voor het
eerst in Nederland porselein gemaakt,
"elhebben wij uit de 18eeeuw enkele
*eervroegestukken in voorraad.

LXV Antiek en
CuriosaN.V.,

\Janki Leendert 158G. j

z' ledereen is altijd Happy "1
met

fpEPSi| I
Bestel bij Uw kruidenier
VictoriaBottling

Company J
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j Vanwege mijnoverhaaste vertreknaarNeder-]
landhad ik geen tijd meer om iedereen te be-
zoeken.

Bij dezewil ikjulliebedanken voor deplezie-
rige tijdop Aruba.

L Anja van denBroeke. A



OPPOSITIE WORDT VAN KAART GEVEEGD
Fraude komt voort uit oppositie, niet van regering

Pinochet: binnen negentig
dagen referendum in Chili
TALCAHUAMO — Presi-

dent generaal Augusto Pino-
chet heeft aangekondigd dat
er "binnen negentig dagen"
eenreferendum wordtgehou-
denover denieuwe president.
Hij beloofde dat er niet gef-
raudeerd zal worden bij dit
referendum.

De Chileense president be-
waarde deze verrassende uit-
spraak voor een bezoek aan Tal-
cahuano, dat op 520 kilometer
ten zuiden van Santiago ligt en
waar hij zon zestienduizend
enthousiaste aanhangers toe-

sprak iijeen overdekte sporthal.
Hij gafvoor zijn jubelendgehoor
de verzekering dat "de"oppositie
van de kaart zal worden ge-
veegd". We staan "aan de voora-
vond van een referendum. Het
duurt geen negentig dagen
meer", zo onthulde de 72- jarige
leger- leider die bijna vijftien
jaargeleden drSalvadorAllende
als president verjoeg. "Wij gaan
demonstreren dat die kleine
minderheid (van de oppositie)
welke schreeuwt en zijn stem
verheft net alsof zij met velen
zijn, dat zij maar met een paar

man zijn. We zullen hen van de
kaart vegen".

NOG GEEN DATUM
Hetvolk wil alleen werk, vrij-

heidenrust, zo hadPinochetbeg-
repen. "En datzullenwij hetvolk
geven". Als ginghet omeenkind
wiens nieuwsgiergheid men op
de proefwil stellen onthulde Pi-
nochet nog niet de precieze da-
tumvan hetreferendum waarbij
de Chilenen met Ja en Nee zich
mogen uitspreken over de door
het leger voorgestelde presi-
dents-kandidaat.

Als het aan Pinochet ligt zal
hij dekandidaat zijn die door de
militairejuntanaar voren wordt
geschoven voor nog eens een
ambts-periode van achtjaar.De-
ze juntabestaat uit de comman-
danten van de drie
strijdkrachten-onderdelen en de
commandant van de politie.

FTA-vergadering
Americana-casino
kwestie niet doorgegaan

SAN NICOLAS-De ver-
gadering van de FTA om te
spreken over de brief van de
regering aan Bohica, waarin
dezewordtaangezegd datwie
straks na de verbouwing het
casino ook opent, dezeventig
ontslagen werknemers voor
tenminste een jaar in dienst
moet nemen, vond geen door-
gang omdat volgens de FTA
nog geen copie was ont-
vangen.

Verwacht wordt, dat vanmid-
dag hierover vergaderd zal kun-
nen worden. Intussen heeft Bo-
hica reeds laten horen niet ak-
koord met deze termijn van een
jaarte zijn — een periode waar-
achter de Staten van Aruba zich
unaniem hebben geschaard —en indien nodig naar derechter
tezullen stappen.

Aanstaande vrijdag zal voor
personeel van het Hotel Ameri-
cana door deFTA eencao worden
getekend.

******
NEW YORK — De SU overweegt

opkorte termijnzijntroepen uitHon-garije terug te trekken, zei men bij
Buitenlandse zaken. De VS zouden
dit toejuichen.

AFREKENEN
Pinochet vertelde de aanhan-

gers ook nog dat er niet gefrau-
deerd zal worden bij dit plebi-
sciet. Hij reageerde daarmee op
de beschuldigingen van de oppo-
sitie. Voor Pinochet ligt dezaak
heel eenvoudig: fraude gaat niet
uit van deregering, maar komt
vanuit deoppositie voort. Die op-
ponenten treden op als zaak-
waarnemers voor het buiten-
land.

Er moetvolgens Pinochetvoor
eens en voor goed afgerekend
worden met alle terreur- groep-
jeswaar men denkt datmen dóen
en laten kan watmen wil. Pino-
chet moest zijn toespraak uit-

stellen omdat de stroom uitviel.
Niemand stelde zich daarveran-
woordelijk voor maar hoogst-
waarschijnlijk was het een guer-
rilla-actie.

TWEEDE GARNITUUR
Detweede garnituur metenig

klim- vermogen greep de over-
gangs- etappe naar de Alpen
dankbaar aan. De Franse ploeg
Z- Peugeotkon eindelijk debelo-
ning vinden voor een week aan-
vallen, even driest als vruchte-
loos.

In de 160 kilometer lange
etappe tussen Nancy en
Straatsburg was het tempo an-
dermaal moordend. Het eerste
halfuur werd 25kilometer afge-
legd, het tweede 23. De beslis-
singviel bij de 64- ste kilometer
in de eerste beklimming, deDo-
non van tweede categorie. De
Fransen Simon, Vichot,
Caritoux, Garde en Bibollet, de
Zwitser Winterberg, de Spanj-
aardEchave, deItaliaanLeali en
Peter Winnen kregen de zegen
van de grotemannen inhet pelo-
ton. "ledereen vond het best,
wanthethield deTourbetrekke-
lijkrustig", legdeErikBreukink
later uit.

Denegen liepenopdeStruthof, van de derde categorie, ruim
drie minuten uit.De samenwer-
king was voortreffelijk. Simon, 2
minuten en 18 seconden achter
inhetklassement,kreeg uitzicht
opde geletrui. Indeafdalingkre-
gen de vluchters gezelschap van
deEngelsman Yatesen verloren
ze Bibollet dooreen lekke band.

LAATSTE GEDEELTE
Op ongeveer 150 kilometer

koersen, in het tamelijk laatste
gedeelte van de etappe, plaatste
Garde een aanval. Hij slaagde
bijna in zijn opzet maar de
vluchters haalden hem op drie
kilometer voor de eindstreep
weer in en toen zag Simon zijn
kans schoon. Hij demareerde
metLeali in zijnwiel, liet deIta-
liaan echter ook ver achter zich
en haalde de finish met een klei-
ne 7 seconden op de Italiaan die
zelf 2 seconden op de nummer
drie, Vichot, aantikte.

Jerome Simon beloonde zijn
Eloeg aldus na een week van

ara werken. Hij miste in
Straatsburg degeletrui openke-
leseconden maar dat is nog niet
het ergste waar de Z- ploeg mee
zat. De Franse ploeg leek in de
Tour ook bij het uitdelen van de
prijzen helemaal achteraan te
komen.

Op dedrempel vanhet Europe-
se parlement waren alle te-
leurstellingen over de vergeefse
inspanningen van Simon, Casa-
do, Arbadie en Cornillet even
vergeten.

De succesvolle Jerome Simon
is 27jaaren jongstevanvijfwiel-
rennende broers, vanwie er drie
in dezeTour deFranceactiefzijn.
Pascal enRegis wonnen bij vori-
ge gelegenheden eenetappe. Je-
rome presteerde zelden op hoog
niveau.ln deze Tour was hij uit-
stekend opdreefen verdiende hij
de overwinning dan ook ten
volle.

TEUN VAN VLIET
Teunvan Vliet is gisterenniet

gestart voor de negende etappe.
Van Vliet, die drie dagen de gele
trui droeg tussen Nantes en Lie-
vin, voelde zich ziek. Hij bleek
spanning op de maag te hebben,
hetgeen zich uitte met diarrhee
en misselijkheid.

Zondagavond had Peter Post
twee doktoren bij Van Vliet ge-
roepen. Beide geneesheren stel-
den dezelfde diagnose: spanning
op de maag. Van Vliet had er
geen verklaring voor. "Het was
er zomaar." Zijn vrouw Trees
kwam Teun in Nancy ophalen

om hem in Breda naar de inter-
nist te brengen. Ploegleider
Post:"Het wasbétergeenrisico's
te nemen. De bergetappes staan
voor de deur en daar dienen de
renners optimaal fit aan te be-
ginnen, anders wordthet niets."

Er was maandag ook sprake
van dat Laurent Fignon zou af-
stappen. De Parijzenaar ver-
scheen met ingebondenknie aan
destart. Hij heeft een irritatie in
het knie- gewricht. Fignon had

er in dekoers geen lastvan, want
hij fietste de hele dag in het
eerstepeloton.

Teunvan Vliet

Paniek, bloed en ontzetting
aan boord van City of Poros

ATHENE —"Er was
overal bloed", het was
vreselijk. Het schip draai-
de als een tol, er was pa-
niek", aldus de Fransman
AndréLegall vandaag, één
dag na de aanslag op het
Griekse cruiseschip 'City
ofPoros' waarbij elftoeris-
ten om het leven kwamen
en 78gewondraakten. Het
schip, datmet570toeristen
aan boord vanuit Athene
een dagjestocht maakte
langs drie Griekse eilan-
den,werd gisteren aan het
einde van de dag onder
vuur genomen door een
terroristen- commando.

Aan boord van het schip
werden zes slachtoffers ge-
vonden. Drie overleden op
weg naar het ziekenhuis. En
twee mensen kwamen na in
zee tezijn gesprongen omhet
leventoenzij in deschroefvan
het schip terechtkwamen. De
Griekse autoriteiten tasten
nog in het donker over de
achtergrond van de aanslag,
waarvoor neimand zich nog
verantwoordelijk heeft ge-
steld.

"Eerst dachten wij dat het
om een woordenwisseling
ging op deboyenbrug van het
schip. Maar toen hoorden wij
het geratel van machine-
f;eweren en knetterende ge-
uiden", aldus Legall. "Wij

waren ongerust, maar het
leek niet erg. Toen, plotse-
ling, vielen de mensen op de
grond en rolden zij van de
trap. Een explosie maakte de
verwarring compleet. De
mensenraakten in paniek en
gingen op devloer liggen. Er
brak een grote brand uit en
wij dachten, dat de schoorste-
nen waren ontploft. Wij heb-

ben geprobeerdreddingsves-
ten te pakken" te krijgen,
maar alleswas verroest".

VISSERS
"Toen werd hetrustiger en

we merkten dathet schip niet
zonk. De eersten die te hulp
schoten, waren Griekse vis-
sers die op zeer slimme wijze
vissersnetten naast het schip
hebben uitgezet", vertelde de
Fransman. 'Terroristen zou-
den moeten vechten tegen
hun rechtstreekse vijanden
en niet buitenlandse toeris-
ten als doelwit nemen", ver-
volgde hij.

Een andere toerist zei ge-
zien te hebben, datéén van de
terroristen zijn wapen
leegschoot, het weer laadde
en het schip opnieuw onder
vuur nam. "Hij gooide vervol-
gens een handgranaat in de
schoorsteen. Daarna breidde
een hevige brand zich uit. Er
heerste totale paniek: men-
sen sprongen overboord. Ik
zag drie doden liggen, geheel
verbrand. Mijn vrouw werd
met brandwonden in het zie-
kenhuis opgenomen. Zij isook
blind geworden, waarschijn-
lijkdoorhet shock-effect".

ARABIEREN
Het vermoeden, dat de da-

ders Arabieren zijn en de
vondst van het Iraanse blad
hebben inAthene speculaties
doenontstaan, datdeaanslag
een vergeldingsactie is ge-
weest voor hetneerhalen van
het passagiers- vliegtuig van
Iran Air door een Ameri-
kaans marineschip,- vorige
week boven de Golf. Daarbij
kwamen alle 290 inzittenden
van het Iraanseburgertoestel
om het leven.

De Griekse minister van
Buitenlandse Handel deed de
aanslagop de 'City ofPoros'af
als "verschrikkelijke bar-
baarsheid". Premier Andreas
Papandreou heeft na de aan-
slag een cruisereis door de
Egeische Zee onderbroken en
is naar Athene teruggekeerd.

TERRORISTEN
Volgens de kapitein van

het schip, JorgosMavromma-
takis, waren er twee terroris-
ten onder de passagiers aan
boord van de City of Poros'.
Twee ofdrieanderenkwamen
uit een speedbootje aanboord
van het schip. "Zij begonnen
als wilden om zich heen te
schieten en met handgrana-
ten te gooien", aldus dekapi-
tein. "Zij schoten ook in de
binnenvertrekken van het
schip". Andere ooggetuigen
zeiden, datdeterroristen don-

ker haar hadden. De daders
ontkwamen in het speed-
bootje.

Het onderzoek spitst zich
toe op een speedboot dieonbe-
mand is gevonden in een baai
bij het eiland Egina. Ook
wordt rekening gehouden
met een mogelijk verband
tussen deaanslagop hetschip
en deontploffingvier uureer-
der van een auto, die volge-

Eakt was met explosieven,
andgranaten en vuurwa-

pens, in een buitenwijk van
Athene.

Bij deontploffingvande au-
to, die een week eerder was
gehuurd door een jonge man
met Libanese papieren op
naam van Namen Amud Al-
Hamid, kwamen twee man-
nen om het leven, vermoede-
lijk Arabieren. De politie
vond ook een tijdschrift uit
Iran in wat van de ontplofte
auto overbleef.

AANVAL VAN Z-PEUGEOT EINDELIJK GELUKT
Veenstra derde Nederlandse afvaller

Franse Tourkrant: Nederlanders rijden
voor Colombiaanse kanshebber Herrera

STRAATSBURG—De Fransman Jerome Simon van
de ploeg Z - Peugeot heeft gisteren de negende etappe
van de Ronde vanFrankrijk gewonnen.De etappe ging
van Nancy naar Straatsburg over 160kilometer. Simon
ontsnapte twee kilometer voor de fininsh uit een
kopgroepje van negenrenners. Hij had op destreepeen
voorsprong van elf seconden op zijn naaste volgers. Pe-
terWinnen was met een zevende plaats de beste Neder-
lander. De Canadees SteveBauerbehield de geletrui.De
sprint van het eerste peloton, op bijna twee minuten,
werd gewonnen door de ler ScanKeJJy.

De Franseploegen moesten de
handen ineen slaanom eindelijk
een etappe in de Tour te kunnen
binnenhalen.De ijverige Jerome
Simon werd de speerpunt van de
Franse slag. De jongste telg uit
een groot wielernest, zegevierde
met zeven seconden voorsprong
op de Italiaan Bruno Leali. Hij
kwam vijftien seconden tekort
om de gele trui van deCanadees
SteveBauer aftepikken. De eve-
neens in dekopgroep aanwezige
Peter Winnen zat erbij en keek
ernaar.

De eerste bergen in de Tour,
Donon en Struthof, voerde in
drukkende warmte een selectie
door maarkregen degroteniet in
beweging. De Elzasser cols wa-
ren niet zo koppig als de wijn.
Voor de Fries Wiebe Veenstra
waren het struikel-blokken. De
eerste en enige Fries kwam er
slechts kruipend overheen. Hij
kwam telaatbij deeindstreep en
werd geëlimineerd. Veenstra
was de derde Nederlandse uit-
valler na de gevallen Kneteman
en de zieke Van Vliet.

HOMERISCH GELACH
Bij het lezen van de Franse

kranten klonk gisteren een ho-
merisch gelach in het kamp van
de succesvolle ploeg van Jan
Raas. Nico Verhoeven en Jean-
Paul van Poppel zoudenvoor grof
geld overgaan naar de Colombi-
aanse ploeg van Lucho Herrera.
"Wat krijgen we nou?" zei'Van
Poppel. "Wat heb ik daar te zoe-
ken?" vroeg Verhoeven.

Alle renners van Superconfex
werden voorts tot bondgenoten
van de Colombiaanse klimmer
benoemd. "Zij rijden opvallendveel in de buurt van Herrera",
liet deFransman Charly Mottet
afdrukken in L'Equipe, de
sportkrant die de Tour patron-
neert. "Wat een gezwets" lachteJanRaas. "Onzerenners hebben
deafgelopendagenveel opdekop
van hetpeloton gereden om degele trui te verdedigen. Dat dieHerreraaan hetwielgaatrijden,
is slim bekeken van hem. Zo zal
het idee dat wij met hem in de
slagzitten wel ontstaan.

Juan Pablo Duarte L.T.S.

98 leerlingen geslaagd
WILLEMSTAD — Bij de

openbare Lagere Technische
School Juan Pablo Duarte te
Buena Vista zijn dit school-
jaar98 (82,5 procent) van de
115leerlingen geslaagd. Een

record volgens de schoollei-
ding. Van de afstudeer-
richting Aplus P- stroom zijn
66 (83,5 procent) van de 79
leerlingen geslaagd. Van de
afstudeer- richting T-stroom
zijn 30 (81 procent) van de 36
leerlingen geslaagd. Juan
Barriento van de afdeling
bankwerken is als beste leer-
ling geslaagd, terwijl Rosen-
dy Slijger van de afdeling au-
tomonteur alsbeste meisje ge-
slaagd is.

De schoolleiding van deze
technische school kijkt met
vreugde en voldoening terug op
deresultaten van het afgelopen
schooljaar. Inhaar 21- jarigebe-
staan is de Juan Pablo Duarte
school veranderd van een
E.T.0.-school naar een L.T.S.
met verschillende afstudeer-
richtingen. Men kan er electri-
cien, schilder, bankwerker of

mecanicien"\vorden op het ni:
veau P-, A- en T-stroom. P-
stroom is een praktiscli niveau,
A- stroom is meer op een theore-
tische leest geschoeid. Hethoogste niveau is T-stroom, wel-
ke de leerling in staat stelt ver-
derte studeren aan deM.T.S.

Op de school te Buena Vista
zijn zowel vrouwelijke als man-
nelijkeleerlingen. Xiomara Par-
doen is geslaagd als schilder en
Ilene Ocalia als electricien. De
schoolheeft deafgelopen twee ja-
ren op T-stroom niveau de beste
examenresultaten van alleL.T.S.- scholenbehaald. Het be-
stuur en het personeel van de
schoolfeliciteerthaar leerlingen
met het bereikte resultaat enhoopt dat de school in de toe-
komst de goede examen- uitsla-
genkan prolongeren.

MOSKOU — Ongeveer 80 SU-jo-denvan wie een groot deelniet van
plan is te emigreren hebben in Mos-
kou een officiëlevriendschaps- vere-
nigingmetIsrael opgericht.Men wil
een beter begrip tussen de beide
volkeren bewerkstelligen.

DEN HAAG -Een van de
eerste officiële bezoeken diede on-
langs benoemde gevolmachtigde
ministervan deNederlandseAn-
tillen, Edsel (Papi) Jesurun,
heeft afgelegd, was aan de
bassadeurvan Venezuela,Rafael
León Morales, inDen Haag.

Zoals bekend bestaat er een
cultureel akkoord tussen Vene-
zuela en de Nederlandse Antil-
len. Het is niet denkbeeldig, dat
zowel de ambassadeur als de ge-
volmachtigde minister vanuit
hun standplaats in Den Haag,
doorhun beider tussenkomstge-
stalte helpen geven aan het ver-
drag.

Jesurun heeft van de gelegen-
heidgebruik gemaaktom de am-
bassadeur op de hoogte te bren-
gen van de laatste ontwikkelin-

gen op economisch gebied. Er
werd onder meer gesproken over
de mogelijkheid dateen Venezo-
laans aluminiumbedrijfzich in
deAntillengaatvestigen.

Het verder uitbouwen van de
brugfunctie van deAntillen tus-
sen Venezuela, de tweeAmerika's
en Europa was één van de ge-
sprekspunten. Het geassocieerd
lidmaatschap van de Neder-
landse Anullenbij deEG zou als
stimulus en impuls kunnen die-
nen bij meer gerichte Venezo-
laanseplannen omde landen van
deEG te penetreren. De Antillen
als vakantie-oord, maar dange-
combineerd met Venezuela om
deze verre bestemming aan-
trekkelijk te maken, zouden tot
een grotere stroom Nederlandse
en Europese toeristen kunnen
leiden.

Kennismaking in Den Haag
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ROBERT ZINGEL:
golf ambassadeur

WILLEMSTAD — Enkele
Wekengeledenvertrok deAn-
tilliaanse golf- kampioen Ro-
bert (Rob) Zingel naar Euro-
Pa, om daarmee te doen aan
enkelPro- Am- toernooien en
aan het bekende KLM- open
in Nederland. Over hetKLM-
open werden nog geen be-
richten ontvangen. Wel is be-
kend gewordendatZingel het
in de verschillende toernooi-
en goed doet. Zo werd hij
tweede in het Pro- Am toer-
nooi in Friesland en vorige
week speelde hij een Pro- Am
in Eindhoven en werd hij zo-
als verwacht door de Neder-
landse pers her- ontdekt. In
het ochtendblad 'Algemeen
Dagblad' van vorige week
stond het volgende over
Zingel:

"Robert Zingel past zich zon-
der morren aan. De 38-jarige
professional van de Golf- en
Squashclub op Curasao is ge-
iend bij een subtropische tem-
peratuur van dertig graden te
spelen.Hij trofhet echter slecht
°P de Bosbaan van de Eindho-
vense Golf. Het was typisch Hol-
lands weer, met een lichte re-
genval."

Zingel vertelt in het artikel
dat de verschillen met Neder-
land ten opzichte van Curagao
niet alleen in het weer liggen.
"Door de aanhoudende droogte
groeiter op de Nederlandse An-
tillen vrijwel geen gras. Deklei-
de greens op de kleine 9- holes-
baan bij devroegere Shell- raffi-
naderij, die in 1934werdontwor-
pen door de Amerikaanse archi-
tect Harold Simpson, zijn dan
ook van zand."

BUITENBEENTJE
Volgens het Algemeen

Dagblad is Zingel het 'Midden-
Amerikaanse buitenbeentje on-
derdedeelnemersaan hetVolvo-
toernooi voor professionals en
amateurs, de open Nederlandse
titel-strijd.'

De eerste weken van het ver-
Wijf in Nederland zijn voor Ro-
bert Zingel doorgaans het moei-
lijkst", gaat het artikel verder.
'Hij weet nooitwaar de bal pre-

cies geplaatst moetworden. "Dat
is ook een probleem metputten.
|kvoel meonzeker.Rolt debal op
bet zachte gras nou wel of niet
door."

Robert Zingel, diehet baanre-
cord in Curagao met 63slagenin
handen heeft, fungeerde vorig
jaarals uitzendkrachtop Aruba.
Om de twee weken verichtte hij
daar zijn werk als prof met de
Twentenaar JackCramerals as-
sistent. De geblokte prof, in het
bezit van het Nederlands pas-
poort, voelt zich dan ook als pio-
nier verantwoordelijk voor het
golfen op de Nederlandse An-
tillen.

EXCLUSIEF
"Het golf was bij ons vroeger,

net als in Nederland, een ex-
clusieve aangelegenheid", ver-
klaart Zingel, die vaak meedoet
aan dekampioenschappen inhet
Caraïbisch gebied, in hetartikel.
"Maar dat is nu veranderd. lede-
reen die wil golvenkan dat. Wij
rekenen 500 gulden entree geld
en een kleine 1000 gulden aan
contributie. Onze club telt vele
ledenuit deoffshore- wereld, het
bankwezen en ook nog steeds
van devroegere Shell- rafïnade-
rij. De Venezuelanen diehet ma-
nagementvan hetbedrijfhebben
overgenomen, zijn ook enthousi-
aste golfers."

Het is zeer waarschijnlijk dat
enkele pupillen van Robert Zin-
gel binnenkort naar Nederland
zullen gaan. "De Curagao Golf-
en Squashclub telt zon 350 le-
den, van wie er tweehonderd re-
gelmatigspelen.Wij hebben zon
veertig jeugdleden, daarbij zit-
tenenkele talenten. Een bewijs?
Eén van hen krijgt binnenkort
een sportbeurs aan de universi-
teit van Miami..."

Totzoverhet artikel in het Al-
gemeen Dagblad gewijd aan deAntilliaanse golfer Robert Zin-
gel die momenteel in Nederland
verblijft om daar deel te nemen
aan onder meer het KLM- open
en om Curacao als toekomstig
golf-oord te promoten.

EEN GROOT AANTAL Rus-
sische exporteurs hebben een
nieuwe vereniging, de 'Vereni-
ging van exporteurs', opgericht
om hun handel met het buiten-
land te intensiveren. Deze vere-
niging moet de bedrijven helpen
bij de onderlinge uitwisseling
van informatie en hen op de
hoogte tebrengen van de gebrui-
ken in deWesterse wereld.

VRIJUIT
In detweede wedstrijdkonden

de Antüiiaansen vrijuit spelen.
Zij waren duidelijk agressiever
dan in de eerste ontmoeting en

liepen uit tot 6-0 alvorensBelize
tegen wist te scoren. Wederom
werdreeds in deeerste slagbeurt
de leiding genomen met 1-0 op
een fout van de eerste
honkspeelster en een honkslag
van Soraida Juliana. In de derde
werder 3-0 vangemaakt dankzij
honkslagen van Juliana, Leoni-
ce Avastia en Norinda de La
Croes, waarna in devijfde en zes-
de inning verder afstand werd
genomen van Belize.

De enige inning waarin het
even moeilijk werdvoor deAntil-
liaanse meisjes was dezesde. Be-
lize reduceerde in die slagbeurt
haar achterstand tot 6-3 maar
daarbleefhet bij dankzij kundig
werperswerk van Rosalyn Kin-
burn die ondanks de vermoeie-
nissen van de vorige wedstrijd
bijzonder effectiefoptrad als ver-
vangster van Sharline Josephi-
na. De Antillen eisten toch het
laatste woord voor zich op met
een zevende run in de zesde in-
ning.

De eindcijfers waren alsvolgt:
7-12-2 voor de Antillen en 3-5-3
voor Belize. Sharline Josephina
liet haar tweede overwinning
voor het toernooi aantekenen.
Bij Belize eindigde Linda Reyes
alsverliezende werpster.

De Antilliaanse ploeg moet in
de voorronde nog met vier lan-

den haarkrachten meten waar-
onder Puerto Rico en Cuba die
zich metrecords vanrespectieve-
lijk 4-0 en 5-1 op de tweede en
derde plaats bevinden. Vana-
vond wordter omnegen uuraan-
getreden tegen Colombia dat tot
dusverre 2 keer won en 3 maal
aan hetkortste eind trok.

...\yUraQao oegroet Guatemala...

...Een moment-opname tijdens
Guatemala -NA...

Nederlanders toch naar Seoul
WK-Flying Dutchman Deense aangelegenheid
MEDEMBLIK — De Deense zeilers Bojsen-Möller en Grö-

borg hebben ophet Ijselmeer bij Medemblik het wereld- kam-
pioenschap in de Olympische Flying Dutchman veroverd. De
dagzege in de slotwedstrijd was voor de Fransen Delage en

DeNederlanders Henri Koning en Hans Schelling voldeden
«andekwalificatie- eis van het Nederlands Olympisch comité
Voor dezomer- spelen van Seoul. Het duoeindigde als achtste
'and. Inhet totaal klassement bezette Koning de elfde plaats.
Vandaag beslist hetNOC inDen Haag over deuitzending van
bet tweetal naar Zuid- Korea.
, Met de hakken over de sloot,
'at was uiteindelijk de vorm
]?aarinKoning het halen van de
J^ttüet voor de spelen goot. Deze
'ttiiet was een plaats bij de

achtvan dewereld.
k De organisatie- adviseur uit.lokker, met in de trapeze defy-
?lotherapeut uitLeiden, finishte
Mi de rega.ta om het wereld-kampioenschap, op het ver-
trouwde water voor de west-
:riese kust en met een meer dan, tevige Hollandsebries in dezei-S als elfde.

De aanwezigheidvan tweeDe-
nen, twee Fransen en twee No-
ren in detop- tien van hetklasse-
ment zorgde ervoor, dat de posi-
tie van achtste land, die vrijdag
in de voorlaatste race eindelijk
in Nederlandse handen was ge-
komen, werd gehandhaafd.

Dat ging zaterdagmiddag, in
de slotrace, wel met behoorlijke
hartkloppingen gepaard. On-
danks het ziek aan de kant blij-
ven van de West- Duitse concur-
rent Batzil en het minder ver-
richten van de Israëliër Selable-

ven Koning en Schelling onder
hoogspanning.

LEIDENDE POSITIE
Bij het ronden van de eerste

bovenboei, vrijwel in leidende
positie, ging het danook mis. Be-
manning Schelling liep om met
zijn trapeze, dieechter van dege-
leidende staaf schoot. De met
twaalf kilo extra gewicht uitge-
ruste trapeze- werker schoot
over boord.

Voor hij weer terug was in de
Flying Dutchman, waren er ze-
ker tien boten voorbij. Het Ne-
derlandse duoeindigde tenslotte
als vijftiende,verachterdagwin-
naar Delage en wereldkampioen
Bojsen-Möller, een Deen die al
vijftien jaarzes dagen per week
vaart enzekerbij stevigewind de
vruchten van zijn trainings- ar-
beidkan oogsten.

Koning en Schelling,bij devo-
rige WK in Kiel veertiende en

negende land, misten door die
fout, niet deeerste overigens in
zeven wedstrijden, dekans opte
schuiven naar depositie van ze-
vende land.

Coach Van derAatenploeglei-
der Dupon hadden gisteren in
Den Haag, op het kantoor van
het NOC,toch een ietsmakkelij-
ker verhaal te vertellen, zeker
met de wetenschap datde Vere-
nigde Staten in Medemblik niet
vertegen- woordigd was. "Maar
achtste land isachtste land. Zo is
de limiet. Die is nu gehaald,
maar de beslissingblijft natuur-
lijk aan het Nederlandse comi-
té", vond Van der Aat, die in de
jachtopde limietzijn ploeg liefst
drie keer in de jurykamer liet
verschijnen.

Koning en Schelling behoren
volgenseigenwaarnemingtot de
kandidaten voor ere- metaal op
het Olympische water van Pu-
san. Inkleine startvelden, bij de

spelen mag elk land per klasse
slechtséén boot afvaardigen, ko-
menzij beter tothun recht, vindt
Koning, vorig jaargoedvoor een
vierde positie in de voor- Olym-
pische wedstrijden.

Coach Van der Aat kan mee-
gaan in die meningsvorming
maarheeft het eerder over derol
van outsider. In ieder geval is
Nederland weer vertegenwoor-
digd in deFlying Dutchman, een
Nederlands ontwerp uit 1952.

SOFTBALL GROEIT UIT TOT POPULAIRE SPORT

Soraida Juliana nog beste slagvrouw
Guatemala en Belize kunnen
opmars Antillen niet stoppen
WILLEMSTAD—GuatemaIa en Belize zijn er ook niet

in geslaagd de Antilliaanse selectie te stoppen in haar
resolute opmars naarkwalificatie voor deplay- offs van
het negende regionale softball- toernooi. De lokale
softbalsters toonden gisteravond opnieuw in optimale
fysieke enmentaleconditie te verkeren doordubbel suc-
ces teboeken metoverwinningenvanrespectievelijk3-1
en 7-3 tegen de vertegenwoordigingen van bovenge-
noemde landen.

De Antillen prolongeerde met
deze twee overwinningen haar
zegereeks tot zes wedstrijden en
vergrootte aldus de voorsprong
op derest van de deelnemers.

Aangevoerd doorSoraida Juli-
ana die zich met een uitnemend
slag- gemiddelde van 556 (10
honkslagen in 18 beurten) tot
dusverre heeft ontpopt als de
beste slagvrouwvan het toer-
nooi, haalden de Antilliaanse
meisjes weer een goed collectief
slag-resultaat. Tegen Guatema-
la werden 9 honkslagen geno-
teerdentegen Belize 12,voor een
totaal van 21 in 13 slagbeurten.
Dekwaliteitvan hetheuvelwerk
was ook beduidend beter omdat
zowel Guatemala als Belize niet
verder kwamen dan 3
honkslagen.

Omdatze onmiddellijk daarna
moesten aantredenvoor hunzes-
de wedstrijd deden de lokale
softbalsters het rustig aan in de
eerstewedstrijd tegen Guatema-
la.Hetwerd danookeen beschei-
den3-1 score,wat echternietbe-
tekent datdezege ingevaar is ge-
weest.

Depuntenwerden in deeerste,
derde en vijfde inning gescoord.
In de eerste inning op honksla-
genvan SherryHowellen Jadira
Pietersz, in de derde inning op
honkslagenvan Asila Finies, So-
raida Juliana en wederom Jadi-
ra Pietersz. In devijde inning op
een honkslagvan Finies en twee
veldfouten van Guatemala.
Misgrepen van de tweede
honkspeelster, de shortstop en
de linkerveldster stelden Guate-
mala in de zesde inning in staat
haar enige run van deze wed-
strijd op het scorebord te
brengen.

De eindcijfers luidden: 3-9-3
voor deAntillenmet als winnen-
de werpsterRoselyn Kinburn en
1-3-3 voor Guatemala met als
verliezende werpster Antonieta
deCampoyo.

Prost voor het eerst dit
seizoen zonderpunten

Strijd om WK-titel
Formule I weer open

SILVERSTONE—DeBraziliaan Ayrton Sennaheeft afgelo-
pen zondag de Grote Prijs van Engeland voor Formule I wa-
gens gewonnen. Op het circuit van Silverstone werd de Brit
Nigel Mansell tweede.

Senna, dierijdt in een McLaren Honda, heeftnu vier van de
achtGrandPrix' gewonnen. Deoverigevier leverden winst op
voor zijn stalgenoot Alain Prost, die zondag uitviel. Senna
heeft daardoorzijn achterstand in de strijd om dewereldtitel
verkleind. Prost blijft staan op 54punten, Sennakomt op48.

Op de helft van het seizoen
voorformule Irijders, isdevraag
welke McLaren- rijder we-
reldkampioen wordt, weeropen.
De Braziliaan Ayrton Senna
bracht in zijn onderlinge strijd

met stalgenoot Alain Frost de
stand na acht van zestien races
in evenwicht: vier - vier. Maar
belangrijker was dathij, door het
uitvallen van Prost, negen pun-
ten van zijnachterstandafknab-
belde. DeFransman staat nu nog
maar zes punten voor.

De omstandighedenophetcir-
cuitvan Silverstonewaren inhet
voordeel vanSenna, diebij slecht
weer goed pleegt te rijden. De
baan was nat, het zicht slecht.
Voor de'Oostenrijker Gerhard
Berger, die van pole- position
startte, was dateenreden veel ri-
sico'ste nemen. Ferrari- coureur
Berger, met 21 punten derde in
de stand om de wereldtitel, be-
hield zijn eerste plaats tot de
achtste ronde. Toen kwam
Senna.

EINDSTAND:
1. M. Bojsen-Möller 25 pt. 2. Jo-
nes 35 3. Berger 58. 4. Delage
66,75.McLaughlin/Miller(Can)
70,4 6. Schonherr71,7 7. Borodi-
nov/Boedantsjov (Sov) 72,7 8.
Hartmann 93,7 9. Yeoman/
McDonald (GBr) 10. Petter Pol-
len 97,7 11. Koning 109,8 12.
Batzil/Lang(WDl) 123 13.
Smith 138 14 .Frau/Van Elde-
ren (Spa) 14215. Haakman 147.

STORT AGENDA

MALTA AMSTEL
SENTRODEPORTIVO KORSOU
(zwembad)
geopendvan 09.00-12.00/14 00-17.00uur:
dinsdag en donderdagmorgengeslc

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

SCHAAKVERENIGING CURAQAO
(Maduro Plaza)
iedere maandagavond om 20.00 uur gele-
genheidtot schaken.
SCHAAKVERENIGINGJANWE
(Sentro diBario Janwé)
elke zaterdag van 09.00-13.00 uur uur
schaaklesen -training voor de jeugdvanaf7
tot 23 jaar.

BASEBALL
(AA-klasse)
20.00 uur Wild Cats/Banco di Caribe vs
Sorpresa - Sentro DeportitfoKörsou.
SOFTBALL
(9e Centraalamerikaansen Caribisch
dameskampioenschap)
16.30uur Guatemala vs Aruba;
18.30uurPuerto Rico vs Mexico;
21.00 uur Colombia.vs Antillen - Curagao
LittleLeague Ballprk te Suffisant.

WOENSDAG
TAFELTENNIS
(t/m 15 juli)
09.00-17.00 uur trainingskamp voor de
jeugd0.1.v.Robert Hoséen Edith McLeod -Recreatiecentrum Irene Moreno te Suffi-
sant.

SOFTBALL
(9e Centraalamerikaansen Caribisch
dameskampioenschap)
10.00uur Mexicovs Belize;
12.00uur Belizevs Venezuela;
16.30uur Colombiavs Mexico;
18.30uur Venezuela vs Puerto Rico;
21.00 uurAntillen vs Cuba - Curagao Little
League Ballpark.
10.00uurGuatemala vs Bahamas;
12.00 uur Aruba vs Dominicaanse Repu-
bliek- StaMaria Ballpark.

REGENSPECIALIST
De Braziliaanse regenspecia-

list, die tijdens de laatste 'natte'
wedstrijd (Estoril, 1985) zijn
eerste Grand prix- overwinning
boekte, nam de kop over. Dat
ging overigens niet zonder pro-
blemen. Terwijl hij met Berger
streed om de koppositie, botste
hij bijna met zijn ploeggenoot
Prost, dieeen slechte daghad en
een ronde achter lag. Na deris-
kante inhaal- manoeuvre bleek
pas goed hoe groothetvermogen
van de Turbo- motoren is. Deze
zijn volgend seizoen verboden.

Binnen een korte tijd reed de
Braziliaan een straat- lengte
weg van Berger, die nietmeer in

het spel voorkwam en uiteinde-lijk genoegen moest nemen met
denegende plaats, goedvoor één
WK-punt.

Prost bleef voor het eerst eSt
seizoen zonder punten. Hij haal-
de zelfs de finish niet. In de 20-
-ste van de 65ronden viel hij uit,
omdat zijn benzinedruk te laag
was.

Spannend was de strijd om de
tweede plaats, die door het uit-
vallen van Prost nou eens niet
naar een McLaren ging. Voor de
meer dan 100.000 Britse fan,
was het leuk. dat Nigel Mansel'
daarbij betrokken was.

Mansell, vorig jaarwinnaaroj
Silverstone en toen in de eini-
strijd om de wereldtitel tweede
achter Nelson Piquet, maakfe
een mislukt seizoen door. Nog
geen enkelekeer hadhij de eind-
streep gehaald. De meeste con-
currentiehad hij te duchten van
het Italiaanse talent Alessandro
Nannini, maar deBritse fans za-
gen hunfavoriet tweede worden.
Op bijna 25 seconden van Senna
af, datwel.

UITSLAG& STAND:
De volgorde in de Grand Prix

van Engeland was als volgt:
1. Senna (Bra) McLaren 310,57
kilometer in 1.33.16,36 uur.
(gem snelheid 199,78 km/u) 2.
Mansell (GBr)Williamsop 23,34
sec 3. Nannini (Ita) Benetton
51,21 4. Gugelmin (Bra) Lotus
1.11,37 minuut 5. Piquet (Bra)
Lotus 1.20 mm. Op een ronde of
meer 6. Warwick (GBr) Arrows
7. Cheever (VSt) Arrows 8. Pat»
trese (Ital) Williams 9. Berger
(Oos) Ferrari en 10. nakajima
(Jap) Lotus.

De stand in de strijd om het
WK:
1.Prost (Fra) 54pt. 2. Senna48 3.
Berger (Oos) 21 4. Piquet (Bra)
155. Alboreto (Ita) 13 6.Boutsep
(Bel) 11.

AMIGOE

Alain Prost
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VOLLEDIGE GEMEUBILEER-
DE flat voor verlofgangers. Tel.
79147.

GEMEUBILEERD APPARTE-
MENT voor 1 persooh, ’.425,-
-per maand, inkl.Direct beschik-
baar. Tel.: 75897.

VOOR DEperiode 24julit/m 14
aug.: oppashuis voor Ned. gezin.
Wilgraagvoor planten en dieren
zorgen. Vergoeding geen be-zwaar. Tel.: 671137.

SURFPLANKWAYLER, 290-P
slalom. Tel.: 33597.

PIANO OF vleugel en bassgi-
taar. Tel: 29000/24646.

OF TE huur: woonhuis 3 slaap-
kamers in rustige buurt, Oran-
jestad, koopprijs: Af. 110.000,-,
huurprijs A/.800,- p.m. Tel.:
23916/21932.

WOEFZOEKTeen baas, gester.
teefje, 3 jaar, lief. Tel: 21580
07.30-17.00 uur, vragen naar
Saskia.

( 1WANTED TORENT
HOUSE

with at least 2bedrooms in
good neighbourhood.
Willing to pay up to
’.1.200.-.
Phone during working
hours

70480-70481 J

I IDEAL I
OFFICEI LIGHTING I

REFLECTORS
AND LOUVRES

TO DIFFUSE
LIGHTSPREAD
FOR THE MOST

EFFECTIVE
ILLUMINATION.

AVAILABLE FROM
STOCK! ALSO !N

LARGE QUANTITIES!

Zeelandia j—\
opposite Latra mi JkGANEKOis»_____________

■Mggß-___—M~B~'
TEHUUR

GEVRAAGD

HUIS
in goede buurt

tot ± ’.1.200.- p.m.
Aanbiedingen:

Tel.: 671184

CLIMA CARS

AOTOAIRCONDmONING
\ Herst 1A - Tel. 672059 Sta. Rosa

WEGENS VERTREK tegen
weggeet'prijzen: huishoude-
lijke en kristallen artikelen.
Alleen serieuze gegadigden.
Tel.: 80761.

TOYOTA CELICA '81, zwart,
airco, NA/.4.800,-; tv Sansung
'87, NA’.650,-; inboedel: be-
dden,kasten, bankstel, airco,
fornuis, koelkast, wasmachi-
ne, frituurpan, koffiezetap-
paraat, blender, broodroos-
ter, fan, accu-loader etc. etc;
Sony stereoset, NA’.400,-.
Shastaweg 17.Tel.: 78716.

TOYOTA CROWN,model 1980,
goedonderhouden. Tel: 615339.
WEGENSVERTREK:2 heel lie-
ve honden + hondevoer
NA/.50,-. Tel: 78716.
1 VIDEO-APPARAAT Panaso-
nic’.150,-; pocketboeken ’.0,50
+ ’.1,-. Tel.: 72514 na 5 uur.

DIRECTIEWAGEN FORD Cou-
gart 1984, 50.000 km gereden,
zeer goede staat, babybedje, te-
akhout. Te bevragen tel.:
671171.

PICK-UPSUBARU, i.g.st.,
’.4.250,-. Tel: 88282.
Z.G.A.N. VOLVO 360 GLE,
1985, vraagprijs ’.18.500,-, fi-
nanciering mogelijk. Tel.:
615776.

BOEKEN BOEKHOUDEN PD;
wandelwagen ’.100,-; baby-
draagzak ’.60,-. Tel.: 672840.
PORCHSALE WEGENS ver-
trek (spotprijzen): inboedel; boe-
ken (geschiedkundige); planten
etc. Graham Bellstraat 19. Tel:

.151.

VOLKSWAGEN JETTA '81, ..., 60.000 km, vraagprijs
’.7.000,-, financiering mogelijk.
Tel.: 75663.
TOYOTA CROWN, bouwjaar

n zeer goedestaat. Tebevra-
gen: 616086.

JEEP GRAND Wagoneer, type
7. 23.000 km, full equipped,

dais nieuw,prijsn.o.t.k.,
nciering mogelijk. Tel.:

73395.

WOONHUIS TE Goede Hoop: 4
kamers, 1 badkamer, ruime zit-
iamer/eethoek,keuken met in-
"gebouwde kasten, voor- en
«achterporch, eigendomsterrein.
Tel.: 81352 zoniet 55489voor af-
spraak.

AUTO CRESSIDA '83,kv airco,
’.9.200,-. Tel.: 89485.
LADA STATION 1600, '81,
’.1.750,-. Tel: 78743. ■

TOYOTA CELICA Coupé St
1983 metairco + radio- cassette;
stereoset Sansui + speakers;
Apple computer + diskdrive; 1
paar Roller Boogie. Tel.: 82470
(na 17.00uur).

CHEVROLET NOVA 1975, .vraagprijs ’.1.800,-. Tel: 74125.

BETROUWBARE PERSONE-
NAUTO. Tel: 76258.

TE HUUR gevraagd (eventueel
te koop); rustig gelegen woon-
huis. Tel: 76258.

GEMEUBILEERDE KAMER
:igen ingang, voor studente

■enstaande dame. Tel.:

UN KAS meubla, Romar, ob-
tenibel 1 ougustus. Informa
tel.: 84636.

____■__! S^"^ ,'"e >l>.

Aim*t

m>enha) 's Ladies Boutique
heeft een sportieve collectie

KLEDING
M Lj\ speciaal voor de vakantie

M \ü /^ 1708

// //

1 fT i\t Curagao "_ , :
: PLAN SUPER VAKASHON :

ABO KU NOS
" Bo kieralgu diferente? ,
0 Bo kierpasa vndushi vakashon akinaKörsou? "" Ata e oportunidat pabo ibo famia. "J For di solamente NA’■ 96a- pa persona esei por bira rea- "" lidat. "" 3 DIA/2 ANOCHI NOCHIADICIONAL \
" Sencilla NA/. 239.- NA/. 104.- "" Doble NA/. 136.- NA/. 52.- jAf . I2 Triple NA/. 109.. NA/. 39.- yT^JÊt "" Quad NA/. 96.- NA/. 32.- ___^|rflgfL 2
" Inkluiendo: ÊÊmm^^ "2 — bunita kamber kompletamente renoba w^^P^
" —T.V.dikolókucable/radio AM-FM !*==^E===fS" —frishidèr denkamber -^l^^t
" —vnkóktel di bonbini pa persona - ïk_vb -fl&l 2" — usodipisina jêÊ KWlJtsli 2
m — stulisèrbètèdipisinagratis .^__C Euj Jfi "" — 2 desayuno amerikano pa persona "" —vn entrada gratis denSabine's Nightclub pa persona "" —vnfabulosorekuerdo di Curacao Plaza Hotel pa persona "" — US$lO.-kupön dikasino pa persona \2 — turkargodiservisioiimpuestodiGobie.no. "" MUCHANANBOUDII2ANAKOMPARTIENDOEMESUNKAMBER 21 KU NAN MAYORNAN SOLAMENTE NA/. 25.-. "" TUR PREIS ARIBA MENSHONA TA PA PERSONA i e plan aki ta J
" vélido te 1 di september 1988 i unikamente pa residente di Antias 2
m NeerlandesiAruba. "" Bin eksperiensia bo tambe e plan "SUPER VAKASHON ABO KU 2" NOS" ieplan "WEEK-END ROMANTIKO ABO KUN'E". 2
" Pa reservashon yama tel. nr. 612500 -ext. 2035/2034. "

NEUTRALEWIJKVERPLEGING
naRIOCANARIO

i
NEUTRALEWIJKVERPLEGING

antes WIJKVERPLEGINGCURACAO
naSCHARLOO

a mudapa
GOSIEWEG 15

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

fTEKOOP
PHOENIXWEG No. 3

4 slaapkamers, 2 badkamers, 1 toilet, woonkamer, dubbele
garage; keuken, washok, overdekte voor- en achterporch,
beveiligd mettraliewerk. Prachtig uitzicht 180graden over de
haven.

É
Erfpachtsgrond.v lil-*-- Oplevering in overleg.
Vraagprijs NA/1.300.000.-.

'ARESTOEB Arraratweg4B \
Ammm Inlichtingen: J\

Mm HIT Tel.: 614744-614712 _^/J
fc——... ervice is our business —*^_^y

Stroomonderbreking
Veel werkzaamheden kunnen wij voor U uitvoe-
ren zonder U te storen, doch ditmaal moeten wij
destroomvoorziening onderbreken op:
* Donderdag 14 juli1988

vanaf 09.00 t/m 14.00uur.
* GedeelteWeg naar Montanja,gedeelteMontanjaAbou, gedeel-

te Cadushistraat en omgeving, gedeelte Roi Santu, gedeelte
Hanenberg, Seru Grandi, Seru Macho en gedeelte Weg naar
Fuik.

SeïKODELAi^

Curacao Trading Company (Curacao) N.V.
TE KOOP

1984Toyota Crown Super Saloon(wit)
z.g.a.n. Na/Is. 19.500.-
-<

Tel.: 613200 tst. 237 of 238.

Lekkage van Uw dak?
2-componententechniek voorbehoud

en herstel van goten en daken
fV] | i[cT*T*i ik]

Voor een vrijblijvende offerte:
DeAanbrengspeciaiis, jRSSSSSSf*'"" 'SALADINROOFING AWASEKUI..V.-Curasao §f^^no\
Tel.: 615231 Tel.: 371421-648321 *fea=?F/!*ï=a*^-'-'

NI)co-TeraCora IJ

AWASEKUN.V. Ook voor allerlei soorten deepwellpompen.

|^1 SINGER
"^ mm^ Sta. Rosaweg 68

_ni|Ci» Siberië 5a Tera Cora
mihó kalidat, na mihó preis!< Every week Sailing to

BONAIRE
Please contact:

4mY^ Caribbean Cargo Services N.V.
V-S te1.:672588/671566 fax.:674366

y^k 9JJJC^969 l^^

HEAO-er- B.E. (Bedrijfs-econoraie)

ZOEKT PASSENDE WERKKRING
Ruim drie jaar ervaring op breed administra-
tief gebiedzowel inNederland alsopCuracao.
Brieven onder nummer 31 aan hetbureau van ditblad,

\^Curagao. J
B. A. LEON Ltd. KAYA PANACEA %

CURACAO, N.A.

HOOI uit Miami ’. 15.-per baal
PAARD Moro Claro -’. 3000.-
JtenchiLeon tel.: 612066 OudeCaracasbaaiweg No. 91 tJ

: yxlam
s :

" HOTELACASINOV^ 2
PLAN WEEK-ENDROMANTIKO 2

2 ABOKUN'E
2 Momentonan agradabel? Momentonan romdntiko na vn sitio dife- .
2 Nos tinepabo. Jt mb^ssstm». 2

" 3DIA/2ANOCHI i'^^mfe3 ""j PA SOLAMENTE \£ NA’i 231.- "
2 Inkluiendo: 2
" — bunita kamber kompletamente renoba "" —T.V.dikolókucable/radioAM-FM 22 —frishidèr denkamber "" —vn kóktel di bonbini pa persona "2 — vso di pisina 2
" — stulisèrbètèdi pisina gratis "" —vn desayuno amerikanopa persona 22 —vn boter di champagne "" — unentrada gratis den Sabine's Nightclub pa persona "" —flanel diCuracao Plaza Hotel (pabo ip'e) 22 — US$lO.- kupon dikasino pa persona "" —tur kargo di servisio i impuesto di Gobièrno. 2
" EPREISARIBAMENSHONATAPAPAREHAiepIantavéIidote "2 15didesèmber1988iunikamenteparesidentediAntiasNeerian- 22 desi Aruba. ":" "" .......:
r\^ >_t/o Industriepark z/n -Brievengat

.-. _-.. __. _ _ Te1.:77658
c/iravvS/e C/ay "Products

% derivative 8 ~ Openingstijden:
% "£ffi? / maandag t/m vrijdag 8-6uur\ f"a""" j? zaterdag van 9-1 uur.

Pils U gosten heeft uit het buitenland, laathen dan een mooi stukjezienvan ons

v „dushi Kórsou"

Servisiodi Informashon diGobièrnuSentral
denun TAPRESENTA

PROGRAMAINFORMATIVO
na TeleCuracao vnresumen die forum kv resientementea tuma luga entre voluntarionan di Fundashon Giya diFamia bou di Vigilansia di Hues (Gezinsvoogdij), iekspertonanribaKwidoHubenilHudlsial.
Dia : 12di yüli 1988Ora : 19.30
Transmishon : Tele-Curacao.

Alles op hetgebiedvan
m bevestigingsmaterialen
JHL engereedschappen.

aÖa i

I

■ I

I

_> —- wi _____
„ $w <

CARIBBEAN FASTENERS N.V.
INDUSTRIETERREIN(achter Maduro Plaza)

TELEFOON 76227 - TELEX 3408
Ook op zaterdagGEOPENDvan &30-12.00 uur.

-_*-_-_--------------_-__________—i-H_ÜI_ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ—^^^—M,— I—|^_________________________________—___—________________________________■ I
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AGENDA

BONAIRE

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

LANDFILL teLagoen:maandag t /m vrijdagvan 07.00-16.00 uur;zaterdag 08.00-12.00uu .zondaggesloten.

OPENBAREBIBLIOTHEEK(openingstijden voor het publiek)
maandag en donderdag van 14.00-18.00
"w . dinsdagen vrijdag van 08.00-12.00/
14.00-17.00 uur; zaterdag van 10.00-12.00
uur)
(openingstijden voor lezers)
Woensdagvan 14.00-19.00 uur.
pOSTSLUITING: maandag t/m vrijdag
aangetekende stukken 15.45 uur; gewone
stukken 16.30uur.
SERVICECLUBSKiwanis: donderdagavond 19.30 uur - HotelBonaire.
uons: informatie E. Felipa, tel.: 8546/8238.Round Table; elke tweede maandag -Buurtcentrum TerraCorra.Notary: woensdag 12.00uur-Hotel Bonaire.

BESTUURSKANTOOR EN BEVOLKING:
°8.00-l 2.00/14.00-15.30uur loketten geo-
pend.

MUZIEKBIBLIOTHEEK: voor bezichtiging
"ervan gelievecontact op tenemen met de
"eer Rudy Bedacht, Noord Nikiboko 194.

pOUTIECLUB (Weg naar Willemstoren):
peopend opvrijdagvan 20.00-24.00uur; za-
,6rdag van 12.00-24.00uur.
SPREEKUUR(gezaghebber): elke donder-dag van 09.00-11.00 uur op het Be-
">tuurskantoor, Kralendijk; laatste donder-
dag van demaand van 10.00-12.00 uur te
Rincon.

*OKOLISHI (tel.: 8198); verzameling Bo-naireaanse schelpen en koraal; open vandinsdag t/m vrijdag van 10.00-12.30 uur -Kaya Nikiboko Zuid 3.
pIERENARTS DR J.A. JANSEN (Dok-
'erskliniek Noord Salina, tel.: 4255):
spreekuren: dinsdag en vrijdag van 14.00-
-5.00 uur en voorts volgens afspraak.

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

KERKDIENSTENSintBernarduskerk Kralendijk:
dagelijks 18.45uur;zondag 08.30 en 19.00
Uur.
Coromotokerk Antriol:
dagelijks 19.30 uur;zondag 09.00en 18.00
uur
LudovicuskerkRincon:
dagelijks, ookzondag, 19.30uur.
Klachtenbezorging doorgeven
tan mevr. A. Wong- Loi- Sing, Kaya
|Gacique4.

NIEUWE FINANCIERS
Volgens de heerBoelen die te-

vens direkteur is van de door
Van derLely opgerichte n.v. en
alscommissaris is aangesteld in
deholding, wordt opditmoment
naarstig onderhandeld met
nieuwe financiers en heeft hij
goede hoop dat men voor ge-
noemde datum met het geld op
tafelkomt.

Uitbetrouwbare bron heeft de
Amigoe echter vernomen dat de
projectontwikkelaar VanderLe-

ly op dit moment gerechtelijke
stappen overweegt tegen de oor-
spronkelijke financiers die zich

om onbekende redenen hebben
teruggetrokken.

VRAAG
De totale overdracht van het

terrein zal — indien men voor 1
augustus 1988, met de vereistetien procent op tafel kan komen— plaatsvinden op 31 december
1988.

Het is echter de vraag of men
deresterende negentig procent

kan financieren als men nu al
problemen heeft met devereiste
borgsom voor 1 augustus 1988.
Eveneenskan menzichafvragen
op welke wijze men het eigenlij-
ke project zal financieren.

De heer Boelen aan wie eve-
neens een project inFrankrijk is
aangeboden zei de Amigoe /ol
goede moed te zijn. Of de werke-
lijkheid ook zo zal zijn, zal bin-
nenkortblijken.

Oppositie gelooft
officiele cijfers niet

MEXICOSTAD— De Mex-
icaanse oppositie gelooft niet
dat de cijfers kloppen welke
de federale kies- commissie
maandagmorgen heeft vrij-
gegeven van de verleden
week gehouden verkie-
zingen.

Volgens de gegevens van het
Democratisch nationaal front
van Cardenas is de uitslag heel
anders dandiewelke de overheid
presenteert. Volgens de kies-
commissie ligt Carlos Salinas de
Gortariver vooropzijnnaaste te-
genstanderCardenas.

Bogota: problemen door
guerrillaacties

opstroom-voorziening
BOGOTA — De stroom-

voorziening van de Colombi-
jjausehoofdstad heeft last on-
dervonden van deaanslag op

hoogspannings- masten
Va&het electriciteits- bedrijf.

Aangenomen wordt dat hetjleö actie van de guerrilla was.
-ögeveer vijf miljoen inwoners
l*nBogota zagen hoe de stroom-oevoer aanmerkelijk minder
*erd. De aanslagen werden ge-
leegdin hetwestelijke deelvan
h??°tavlakbij de internationale
jpdorado- luchthaven. Presi-
dent Virgilio Barco die op het
?j&nblik van de aanslagen een
/^oek bracht aan de internatio-
??ue jaarbeursvanBogota moest
r* bezoek onderbreken wegens
j^stroom- onderbreking. Twee
Jannen en twee vrouwen zijn
Pgepakt in verband met dezeinslag.

Aantal rand-activiteiten iets minder
Voorbereidingen voor
Regatta 1988begonnen

KRALENDIJK — Afgelo-
pen week kwam het bestuur
van de stichting Regatta bij-
eenom de activiteitenvoor de
regatta 1988 te bespreken.

Het is debedoeling dater een
aantal uiteenlopende activitei-
ten gedurende de regattaweek
zullen worden georganiseerd.
Het aantal randactiviteiten zal
echter enigszins worden inge-
krompen.

In het communique dat werd
uitgegeven door de Bonaire In-
ternational Sailing Regatta
werdechter bevestigd dat hetre-
gatta festival, de carnavalsop-
tocht en detien kilometer loop-
wedstrijd gelijkverleden jaarge-
handhaafd zullen blijven.

MANNON SERVICES
Het tennistoernooi zal echter

worden aangepast. Eveneens
brengt deheerNikiTrompinzijn
communique naar voren dat
men op dit moment in onder-
handeling ismetMANNONSer-
vices betreffende deorganisatie
van diverse andere activiteiten
gedurende deregattaweek.

Nadere details omtrent déze
activiteiten zullen binnenkort
door de organisatie bekend wor-
den gemaakt.

Crisissfeer overschaduwt
Argentijns

onafhankelijkheiasfeest
BUENOS AIRES - Argen-

tiniëheeft de 172everjaardagvan zijn onafhankelijkheid
gevierd.

Deherdenking stond inhet te-ken van deernstige economische
crisis waarin hetland zich ophetogenblik bevindt als gevolgwaarvan de voortgang van hetdemocratische systeem wordtgehinderd. Een derhoogtepun-ten van de herdenking was hettraditionele Te Deum in de ka-thedrale kerk van Buenos Aires,gevolgd door een militair defileophetMeiplein. Zoals te doen ge-oruike ijk is mocht president
Raul Alfonsin de gelukwensen
in ontvangst nemen van hetcorps diplomatique.

LEIDERSFIGUUR
De kandidatuur is ook voor

een heel eenvoudige reden de
beste keuze, vindt hij. In depoli-
tiek is leiderschap het meest be-
langrijke ingrediënt. En de ge-
neraal is een leider, niet alleen
op nationaal niveau, nee hij
heeft zelfs internationaleallure,
aldus Paredes. Feitelijk is hij al
bezig met zijn campagne, zo
meent de politicus.

CAMPAGNE
"Voor die campagne heeft hij

niet zelfhoeven tezorgen. Dat is
hetwerk geweestvan deAmeri-
kaanse president Ronald Rea-
gan. Die heeft zijn uiterstebest
gedaan voor dekandidatuur van
Noriega. Zij het weliswaar met
een andere opzet, namelijk om
Noriega ten val te brengen. Hij
wilde hem schade berokkenen",
aldus Paredes. "Maar het tegen-
deel is gebeurd. De campagne
heeft in hetvoordeel van Norie-
ga uitgewerkt".

De commandant van de
strijdkrachten is een held gewor-

den, is de David gewordendie de
Reus heeftoverwonnen.Dit is al-
leenmaar gunstig voor eenkan-
didaat voor het presidentschap.
Vanwelk land inLatijns Ameri-
ka ook. Daar zou hijgemakkelijk
winnen. Zoverklaarde Paredes.

VOOR AUGUSTUS MOET BORGSOM BETAALD
Woordvoerder Boelen blijft vol optimisme
Van der Lely zoekt nieuwe
financiers voor zijn project
KRALENDIJK —HetVan derLely-miljoenenproject,

bestaande uiteen vijfsterrenhotelen diverse andere ac-
commodaties, lijkt op losse schroeven te komen staan.
Het project waarvoor men als lokatie het gedeelte van
het terrein heeft uitgekozen datbekend staat als Santa
Barbara en eigendom isvan de familie Smeets opCura-
cao kampt metfinanciële problemen.

De woordvoerder voor Van der
Lely, Eric Boelen, die zojuist is
teruggekeerd uit Nederland en
aldaareenbezoek heeftgebracht
aan deprojectontwikkelaar Van
derLely, deelde ons desgevraagd
mede, dattienprocent vande to-
tale koopsom voor 1 augustus
1988 aan de eigenaren van de
grond te Santa Barbara gestort
dientte zijn.

’Spoedige duidelijkheidgewenst’

Martina ook voorstander van
differentiatie minimumloon
WILLEMSTAD — De Ne-

derlandse Antillen moeten
snel een keuze maken betref-
fende het minimumloon- sys-
teem. Zo zei vanmorgen ir
Don Martina, leider van de
MAN- fracties in de Ei-
landsraaden deStatenvan de
Nederlandse Antillen. Giste-
ren zeiministervanArbeiden
SocialeZaken, drsStanley In-
dersontegenover deAmigoe,
dathij voorstander is van dif-
ferentiaties op de eilanden:elk eiland zal zelf een mini-
mumloon kunnen bepalen.

Martina zei vanmorgen, dat
zijn partij nog geen standpunt
heeft bepaald. Zijn persoonlijke
mening: "Ik geloof, dat deminis-
ter van Arbeid en Sociale Zaken
op de goede weg is met handha-
ving van het huidige systeem,
dat gebaseerd is op de gedachte:
capacity topay".

Enkele jarengeleden was het
beleid gericht op de instelling
van één minimumloon: "Dathad
natuurlijkookgekund, indiener
maar voldoende ruimte zou zijn
opengelaten voor devakbonden,
waarbinnen die hun werk kun-
nen verrichten".

Wij kennen het systeem van
verschillende minimumlonen
voor verschillende sectoren. In-dien dat mogelijk is, dan moet
dat ookkunnen geldenvoor ver-
schillende eilanden. Dat sys-
teem kent Engeland ook, goed
voor eeneilanden-economie , al-
dus Martina.

Hij legde er de nadruk op, dat
erwel"binnenzeerkorte tijddui-
delijkheid dienttekomen in deze

materie".
En afschaffing van het mini-

mumloon?
Martina: "Dat zal een zeer

moeilijke kwestie zijn. We die-
nen er rekening mee te houden,
datwe veel niet- georganiseerde
werknemers hebben, die niet
zijn aangesloten bij een vak-
bond. Die werknemers hebben
bescherming nodig, omdat zij
geen cao's hebben".

Op terrein van Sorobon
Rock Star Inc. gaat
hotel op Bonaire bouwen
KRALENDIJK -Rock

Star Inc.— gevestigd te Con-
necticutin de Verenigde Sta-
ten en eigendom van de heer
William Thomas Moore —heeft toestemming gekregen
om op het terrein van Soro-
bon, waarin hetverleden een
andere maatschappij faalde
in hetopzetten van een hotel
project, een hotel te bouwen.

De overdracht van het terrein
vond vrijdag plaats in tegen-
woordigheid van de heer Moore,
de gezaghebbervan Bonaire mr
George A. Solianaen deheerRu-di Ellis ten kantore van Notaris
mrAlfred Knuf alwaar de nota-

riele acte getekendwerd.
Uit goedebronwerdvernomen

dat de oppervlakte van het ter-
rein dataan deheerMooreterbe-
schikking is gesteld 51.500 vier-
kante meterbeslaat.

Het contract is gebaseerd op
een periode van zestig jaren er-
fpacht onder bepaalde voor-
waarden.

De bedoeling is datop hetter-
rein een hotel met condomini-
ums wordt gebouwd aangevuld
met de nodige faciliteiten zoals
eenrestaurant en tennisbaan.

De heer Moorekrijgt een jaar
de tijd om met de bouw van het
project aan te vangen.

Panamese politicus Paredes:

Noriega geknipt als
presidents-kandidaat

PANAMASTAD —Noriega
isdebestekandidaat voorhet
presidentschap. Zomeenthet
congreslidRigoberto Pare-
desvan deRevolutionair- de-
mocratische partij van Pana-
ma. Op 7 mci 1989 gaatPana-
ma naar de stembus voor het
kiezen van een nieuwe presi-
dent.

De parlementariër Paredes
legde deze verklaring aftegeno-
ver het Amerikaanse persbu-
reau AP. "Commandant gene-
raal Manuel Antonio Noriega is
de beste kandidaat die wij ons
kunnen wensen. Ikben er zeker
van dat dit de mening is van de
overgrote meerderheid van de
partij", aldus Paredes. Volgenshem beschikt Noriega, die de
sterke man van Panama wordt
genoemd, over alle noodzakelij-
ke kwaliteiten welke men van
een adspirant- president mag
verwachten.

Luchtmacht-chefMatthei
Geen uitspraak
gedaan over druk
Pinochet op junta
voorkandidatuur

SANTIAGO—Decomman-
dant van de Chileense
luchtmacht ontkent aan een
Westduitsblad te hebben ge-
zegd dat Pinochet pressie ui-
toefent omaan tekunnen blij-
ven als president.

Luchtmacht- generaal Fer-
nando Matthei heeft gezegd dat
het nietwaar is dathij tegenover
het vooraanstaande dagblad
Frankfurter Allgemeine Zei-
tung gezegd zou hebben datpre-
sident generaal Augusto Pino-
chet druk zou hebben uitgeoe-
fend om aangewezen te worden
als kandidaat voor het presi-
dentschap van Chili. En wel bij
leden van de militaire junta die
de kandidaat voor het presi-
dentschap mag aanwijzen. Vol-
EensMatthei hadhijslechts "een

eel algemeen gesprek" met een
journalistvan dit dagblad. Er
wasgeensprake geweestvaneen
interview, volgens de Chileense
generaal.

"Depublicatie in deFrankfur-
ter Algemeine is een persoonlij-
ke interpretatie" van betrokken
journalist. Het blad had onder
meergemeld datdekandidatuur
vanPinochet "zeker" was. Na de
kandidaat- stellingvolgt een re-
ferendum waarbij de Chilenen
metJaofNee himmeningmogen
geven over dekandidatuur.

BOGOTA — Het Colombiaanse
leger heeft vijftien ille-

gale laboratoria opgerold
waar men het cocaineblad
verwerkte tot cocaine.

Volgens de militaire gouver-
neur, generaal Eddy Pallares,
van het departement Caqueta,
werden deze laboratoria gedre-
ven door de linkse guerrilla. De
laboratoria werden aangetrof-
fen in de omgevingvan Caguan

op 380kilometer ten zuiden van
Bogota. Daar werden maande-
lijks tonnen aan coca- blad ver-
werkt welke cultuur bedreven
wordt door de campesinos ter
plaatse. Volgens de generaal is
deverwerkingvan cocainedebe-
langrijkste inkomsten- bronvan
de FARC- guerrilla. Tijdens de
schoonmaak-operatie werdgeen
tegenstand ondervonden van de
guerrilla of de drugsmaffia, al-
dus generaalPallares.
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Lido in Amsterdamgesloopt

AMSTERDAM-Hetbekendere staurantannex nachtclubLido
a^n het Amsterdamse Leidse-
Mem wordt gesloopt. HetLido
"toest wijken voor de bouw vaneen casino.

AMIGOE 9

>> stpckmarhet <<

AMSTE-SUM- TODAY JULY 12,1988.

Aegon 84,70 KIM 38,20
Ahold 84,60 Meneba
Akzo 130,70 Philips 34,30
Cred.Lyon. 56,00 Kpyal Dutch 228,60
Fokker 26,30 Telegraaf 300,00
Gist.Broc. 35,50 ' Onilever 111,50
Heineken 144,70 Index 266,10

NEW YORK STOCK __XO____GE

Abbott Labs. 45 1/2 IBM 126 7/8
Aiterican Exp. 27 1/8 ITT 52 1/2
Apache 7 5/8 Johnson &J. 78 5/8
___i.__=a.& Itel. 26 1/4 McKesson 33 3/4
Anooo 74 3/4 Merdc & 00. 54 5/8
Ariieuser B. 30 3/4 Minnesota Mng 6 1/2
Becton Dick. 51 1/8 M_i.il Cbrp. 44
Canfbell S. 24 3/8 Monsanto 89 7/8
Chrysler 23 1/4 NO. Corp. 63 1/4
Citicorp 24 3/8 -torf.South. 27 5/8
CocaCola 37 3/8 PPG Indus. 44 7/8
Di-iold 40 Hiilips Ind. 21 3/8
Digital Bj. 112 1/8 Placer D.M. 13 3/4
Dvpont 89 1/2 Itorthrop Corp. 30 3/8
East.Kodak 44 5/8 Pac.First Fin. 14 3/8
Exxon 44,7/8 Pflzer 50 3/8
Figgie 'A' 67 5/8 Phelps Dodge 41 1/2
Btord 52 1/8 Riilip Marris 86 7/8
Flvor 20 1/2 Quaker 43 7/8
Genl.Electr. 43 3/4 MR Nabisco 50
Genl_Motors 77 3/8 Sara Lee 36 7/8
Gulf « West. 43 5/8 Shell Trp.Tr. 71 7/8
Hecla Mng. 15 3/8 Southern U. 6 1/2
Hilton 48 1/4 Unisys 35 1/4
Hctrestake Mng. 15 3/8 Unocal 36 7/8
DO. JONES
Tr-_i.__-r._l_ 2111,31
Transportation 890,38
REÜIER.

CLOSING MARKET COMMENT JULY 11,1988.
EASING INFLATION PRESSURES DUE TO LOWER OIL PRICES COUPLED
WITH RAIN IN THE DROUGHT REGIONS, MOVED THE BOND MARKET
HIGHER. THIS IN TURN HELPED THE DOW TO A 5.16 GAIN TO
2111.31, VOLUME WAS A VERY LIGHT 123.3 MLN.

Ifj^O MAMJIUKV(I MIX'S BAMiN.V.
dZM INVESTMENT DEPARTMENT
fe^S ) For further information call
MÉ^ë Tel. 612511 612991 612294_____________
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Koersen Centrale Bank
NOTERINGENCEMTRALE BATIK VAM DE NEDERLANDSEAN-
TILLEN GELDIG OF DINSDAGI2 JULI 1988EN TOT NADER
ORDER:
US DOLLAR 1.77 1.78 1.80
CAN DOLLAR 1.45 1.47 149
PNDST6RUNG 2.94 2995 3055
N€DGLD 85.04 85.76 86.56
BOLIVAR _ _ _
ZW FRANCS 116.00 116.72 117.52
FRFRANG 27.51 28.51 29.21
DUITSeMARK 96.07 96.79 97.59
SURGLD _ 100.07 102.59
ITUR€ 0.98 1.28 1.34
Afl FLORIN 98.00 100.00 100.20
KOERSEN VAN DE OBLIGATIELENINGEN VAN DE NEDER-
LANDSE ANTILLEN UITGEGEVEN DOOR HET DEPARTE-
MENT VAN FINANCIEN EN GELDIG VANAT HEDEN 12 JULI
1988 EN TOT NADER ORDER.

9.75% OBUGATI€L€NING€NP€R 85/89 98.61
13 % 08UGATI€L€NING€NP6R 86/90 103.43
12 % OBUGRTI€L€NING€NP€R 88/92 102.63
10.5 % OBUGATI€L€NING€NP€RI9BB 99.98
10.25 % OBUGATI€L€NING€N 1986P€R 1990 98.54
HET EFFECTIEVE RENDEMENT OPALLEOBLIGATIELENIN-
GEN BEDRAAGT 10.88%.
DEAANKOOP VAN OBLIGATIELENINGENKAN GESCHIEDEN
BIJ HETLOKALE BANKWEZEN.

I /

/^S_?tyßnCo mDUSTR,BI DE VEnEZUELR
"lÉ '\^^— maakt de wisselkoers bekend
*"tJ_fel_^*' van de BD L IVAR, geldig tot i

WOENSDAG 10.30uur
AANKOOP VERKOOPCash - Cheque

4.40 4.60 5.60 j

DINSDAG 12 JULII9BB

]}4__P^ Direktie en Personeel vanLandsradio

y zijnbijzonder geschokt doorhetheengaanvan hun ge-
r liefde medewerkster

Mayvine Macaay

Haaronuitputtelijke werkinzet en haar grotemedemense-
lijkheidzullenons altijdbijblijven en ons noglang tenvoor-
beeld doenzijn.

Wij condoleren hierbij alle nabestaandenen troos- .
ten ons met de gedachte dat haar aardse lijden V
thans is overgegaan in een tijdperk van onbe- A
grensdhemelsgeluk.

Direktie en Personeel vanLandsradio. X ...Ik ...



VOOROVERLEG IN PANAMA
Conservatieve Colombiaanse senator
M-19 wil kerkelijke bemiddeling
bij overleg vrijlating politicus

BOGOTA — De Colombi-
aanse guerrilla-beweging M-
-19wil datervankerkelijke zij-
deuitbemiddeld wordtinver-
band met de ontvoering van
meer daneen maandgeleden
van de Conservatieve presi-
dente- kandidaat Alvaro Go-
mez Hurtado. Over deze
kwestie is er in Panama ook
overleg gevoerd. De guerrilla
wilkomen tot wat men noemt
"een nationale dialoog voor
hetzoeken naarvrede".

De Colombiaanse senator Al-
varo Leyva Duran maakte be-
kend dat M- 19 denkt aan mgr
Dario Castrillon als voorzitter
van de Latijnsamerikaanse
bisschoppen- conferentie gaat
optreden als bemiddelaar. Dit
dan samen met vertegenwoordi-
gers uit de politieke hoek en uit

die der ondernemers. Leyva Du-
ran deelde een en ander mee tij-
dens een persconferentie. Bij-
voorbeeld dat Antonio Navaro
Wolffals hoogste leider van M-
-19 in Panama vijftien uur over-
leghad gepleegdmet hem. Daar-
bij had Wolff beklemtoond dat
hetvoorbereidende overleg voor
de nationale dialoog in het bui-
tenland moet gebeuren. Na deze
voorbereidende vergadering zal
Gomez Hurtado in vrijheid wor-
den gesteld. Aldus de Conserva-
tieve senator Duran aan,partij-
genootvan Gomez Hurtado.

DEELNEMERS
Aan die voorbereidende ver-

gadering zullen behalve
bisschop Castrillon deel nemen
de senatoren Dario Marin Ber-
nal als voorzitter van het be-
stuur der Conservatieve partij,
Ernesto Samper als bestuurslid
van de Liberale regerings- partij
en devoorzittervan deUnionPa-
triotica, Bernardo Jaramillo. M-
-19 wil ook graag een afgevaar-
digde van de ondernemers- we-
reld aan tafel zien evenals ie-
mand van de vakbeweging en
tenslotte ook een afgevaardigde
van de coördinatie voor burger-
lijkeacties.

Leyva Duran zei dat het voor-
bereidende overleg in Panama
geen wet overschrijdend karak-
ter had. Het was slechst een po-
ging "om ruimte te scheppen"
met het oog op devrijlating van
Gomez Hurtado. Daarbij moet
ook deruimte geschapen worden
voor een dialoog tussen de "for-
mele sector" en de informele sec-
tor(van deguerrilla), zonder dat
er sprake isvan onderhandelin-
gen over de grondwet en de wet-
gevingvan derepubliek.

Managua vraagt
getuigen contraacties

te verifieren
MANAGUA — De Nicara-

guaanse minister van Defen-
sieHumberto Ortega heeft op
de beide officiële getuigen
van hetvredes- proceseenbe-
roep gedaanomofficieelken-
nis te nemen van de recente
aanvallen van deguerrilla.

Bij deze aanslagen, aldus de
minister van Defensie, zijn ver-
schillende doden en gewonden
gevallen. In de brief waarin hij
zijn verzoek doet verwijst hij
naar de plaatsen waar de scher-
mutselingen zich hebben voor-
gedaan. Volgens Managua is er
sprake van schending door de
contra's van heteenzijdig doorde
Sandinisten verlengde bestand.
Getuigenvan het vredes- proces
zijn kardinaal Miguel Obando,
aarts- bisschop en Joao Baena
Soares, secretaris van de Orga-
nisatievan Amerikaanse staten
(OAS). Het verzoek van Mana-
guakomt neer op hetverifïceren
van de verdrags- schendingen.

ERNSTBIJ M-19
De Conservatieve senator zei

er vast van overtuigd te zijn dat
M- 19 Gomez Hurtado vrijlaat.
"We overleggen met serieuze
mensen,diehunleven ophetspel
zettenvoor hun idealen". Bij het
voorlopige overleg in Panama is

deregering niet betrokken. Dit
neemt volgens hem niet weg dat
ministerCesarGaviria vanBin-
nenlandse zaken zijn goede
diensten kan aanbieden zodat
dit vooroverleg een gunstig re-
sultaat oplevert. Bij een eerdere
gelegenheid had deze minister
diedepresidentvervangt gezegd
dater inColombia en opCubapo-
gingen worden ondernomen om
Gomez Hurtado vrij te krijgen.
Maar hij had er in één adem aan
toegevoegd dat hetM-19 nietzal
wordentoegestaan hun politieke
doeleinden te bereiken met ge-
bruikmaking van chantage of
via toepassingvan terreur.

PEKING — DeDalai Lama ofeen
vertegenwoordiger zijn welkom om
in Peking te komenpraten maarvan
enige vorm van onafhankelijkheid
voor Tibet kan geen sprake zijn, al-
dus China's parlements- voorzitter
WanLi.

BUKAREST-Ditis een
landbouwkundig industrieel
complex bij deRoemeense hoofd-
stad, in een grootschalige stijl,
zoals dat in socialistische econo-
mieën de gewoonte is. Er is een
soort competitie ontstaan tussen
Roemenië en Hongarije.Er zou-
den duizenden van dergelijke
dorpen moeten verrijzen, in beide
landen; elk land doetzijnbestom
als eerste de beste en grootsteag-
ro- industriële dorpen te stichten.

X'XvX'X* Onze opdrachtgever is een automobielbedrijf op
"XvX'X'X Curagao, dat vertegenwoordiger is van autofabri-
X'X'XvX" kanten.
'!'!'! . .MX Men ZOÜ flaarne in kontakt willen treden met kan-
X'XvX'X' didaten die geinteresseerd zijn in de funktie van:

*********
direkteur-bedrijfsleider

vXvXvX Hij is verantwoordelijk voor de algehele leiding van het be-
vXvXvX drijf, dat zich richt op de verkoop van auto's en auto-onder-
XvXvXv delen, op autoreparaties en op beperkte schaal eveneens op
X\v_>Xy_* deverhuur van auto's. Hij rapporteert aan de aandeelhouders.
l'lXvXvX Kandidaten voor deze funktie moeten reeds ervaring hebben
!_"!_____.' °P een leidinggevende niveau, bij voorkeur in de automobiel-
vX-X-Xv. branche. Technische kennis "strekt tot aanbeveling. Honore-
X'X'X'Xv ring geschiedt op basis van salaris en winstaandeel, aangevuld
IvXvXv** met goede secundaire arbeidsvoorwaarden. Demogelijkheid
vXvXvX bestaat tot overname van aandelen.
XvXvXv ref. no. 960

X'XvX'X* Schriftelijke sollicitaties voorzien van volledige ge-
vXvXvX gevens moeten worden gericht aan Drs. Harold
XvXvXv 'T" Arends, Psychologisch Adviesbureau, Postbus 751,
\\;X\X\'X CT] 'T"] Cu.ar.aoof Arendstraat 9, Aruba. Strikt vertrouwe-
XvXvXv lijke behandeling gegarandeerd.
vXvXvX Gelieve ref. no. van de funktie te vermelden.

Xv.-X-i-iv L_b. psychologisch adviesbureau
.*.'.".*.*.".'.*." «clio.loo-.sg 76b,curagoo

Xvt'XvX* Het Sint Elisabeth Hospitaal op Curapao is een aI-
.vXv.V.V gemeen ziekenhuis met ca. 600 bedden. Nagenoeg
'XvX'Xv. alle specialismen worden er behandeld verdeeld
X'XvX'X* over 13 verpleegafdelingen. Het totale personeels-
vX'XvX." bestand is 1200 man, waarvan 500 in de verple-
X'X'XvX" ' gingsdienst werkzaam zijn.
"XvX'X'X De volgende funktie vaceert:

hoofd verplegingsdienst (m/v)
XXvvX'X Direkt onder de algemeen direkteur geeft dit hoofd leiding
".-IvXv.v. aan 3 coord, hfd. verpleegkundigen, hoofd avond en nacht-
v.v.v.vX dienst, de medisch maatschappelijk werkster, de materiaal
IvXvX'X- beheerder, de stafmedewerker en het sekretariaat.
_\*X\"X«X» 'n deze funktie draagt men zorg voor de uitvoering van het
vXvXvX beleid inzake deverplegingsdienst en het verpleegkundig han-
">X*.v.*X*_ delen. Men is met name verantwoordelijk voor het niveau
v!.v.!.-_ van Ce verpleegkundige zorg en kwantiteit van de personeels-
XvXv.'X" bezetting.
"X'XvX'X Kandidaten voor deze funktie dienen een A-verpleegkundige
*;X;X*X*X' opleiding aangevuld met de Hogere Opleiding (Management)
X'XvX'X* te hebben. Minimaal dient men 5 jaar ervaring in een leiding-
;XvX'Xv_ gevende positie te hebben en in staat te zijn om met verschil-
vXv'.v.v lende disciplines te werken.
jlv.v.v.v. ref. no. 959
"V.v.v.'.V Schriftelijke sollicitaties voorzien van volledige go-
XvXvXv H | gevens moeten worden gericht aan Drs. Harold
"XvX'X'X c—| tr-i Arends, Psychologisch Adviesbureau, Postbus 751,
V.'.V.V.V. Curacao of Arendstraat 9, Aruba. Strikt vertrouwe-
"XvX'X'X lijke behandeling gegarandeerd.
V.'.V.V.V. V^^-J L-^y Gelieve ref. no. van de funktie te vermelden.

X.v.j.v.v. Lh psychologisch adviesbureau
,vX*X*Xv scharlooweg 75b,curacao

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

* Donderdag 14 juli1988
vanaf 09.00 t/m 14.00 uur.
Gedeelte Gosieweg (tussen Adjudantenweg en Prairieweg en
omgeving), Schuttersweg en omgeving, Araucaweg, Navajos-weg, Eskimoweg, Kaminda Hidasta, Kaddoweg en omgeving,Kaminda Yakima en omgeving,Olindaweg,Lucayanweg en ge-
deelte Grenadiersweg.

sëïKODELAj^
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Bedrijf in de koeltechnische sector heeft
op korte termijn arbeidsmogelijkheden
voor

EEN ELEKTROTECHNICUS

met ervaring in instrumentatie en be-
sturingstechniek.

EEN KOELTECHNICUS

metervaringop industriële encommer-
ciële koel- en airconditioning installa-
ties.

Voor beide functies gaan onze ge-
dachten uit naar een technicus in net
bezit vanrespectievelijk een MTS diplo-
ma electrotechniek, werktuigbouw-
kunde of Feffyk diplomakoeltechniek.
Uw schriftelijke sollicitaties binnen 14 da-
gen insturen naar dit blad onder vermel-
ding van letter "J", Curagao. .

CARIBE Inc.
heeftplaatsingsmogelijkheden voor een:

PROJECT-LEIDER
die geheel zelfstandig de uitvoering van technische installatie-

f projecten op zich kan nemen.

!r\yt Wij vragen:

f\ * i Een dynamischepersoonlijkheid dieresultaat-gericht wil werken en
OAll een grote matevan zelfstandigheid en doorzettingsvermogen weet

tekombineren met dekunst inoverleg met opdrachtgever, architect
en technische adviesburo's dewerkzaamheden te realiseren naar
tevredenheid van alle betrokken partijen zonder daarbij;hetkosten
aspect uit het oog te verliezen.
Dat de juistekandidaat een middelbare of hogere technische oplei-

| ding (bij voorkeur op elektro-technisch gebied) dient te hebben omI bovenstaande werkzaamheden naar behoren te kunnen uitvoeren
I spreektvoor zich.I Ervaring in soortgelijk werk strekt tot aanbeveling maar is geen ver-

km pflll I eiste.

p:K É|i:| I Wij bieden:
t^A mS§i Een afwisselende baan bij een jongen snel groeiend bedrijf. Voorde

f " "":. juistekandidaat hebben wij goede primaire en secundaire arbeids-
|f ; voorwaarden, waaronder een auto van de zaak.. Indienuinteresseheeftinbovenstaandefunctieofindienumeerwilt

weten over defunctie en/of mogelijkheden bel of schrijf naar:

gmmeüq p-°crSa3o812

y CARIBE Ine. <□& 370110-370109

1 11I <*>
TOKO ' !f \±_/UIKERTUINTJEIf

f
ll*^^'=POrkChOP 14-90
I _?*«*> 1 Emmer Spareribsf]^< gekm,d 1250
Iff "^ ,»f«p4/ös Emmer Drumsticks ._A ift % l/® gekruid 11 .50
'lA n**ri ?V*C J Emmer BiefstukJ] %V^ gekru,d " 23,0°

I| #%&*> **'$ Bio Braun Sun Milk 16.20

MJ^ Bio Braun Sun Oil 14.05

f/M\&*M B«o Braun After Sun 18.50|N^"
f//Sa«Kct - Boterkoek 2-00

{( fè**-**-? Yogho-Yogho taart 7.50

//i^CïC^S Appelbroodtaart 2.98

S^^c*4 Augurkenz'z-3709»- " 2.10

1/ -£\>jfi-jL Picallily 340 gr 1.16

/I ?t^a*l jFGrapefruit juice 3.72
IWf ■[/J_JS** ,T,1%iIII "? tS%t* -e- Perssinaasappels 2.35
//1 %^VV"^'fl7-ftt)«t-S Gele appels 3.45

'_!¥ **lc Wittekool 1-95
|i f C J Rode ko°' * -®5

J Toko^uikertuintje
I deGruttervan altijd vers!!

a* /l_—(\ f\ Ik ban"£^"® J ge-rtwlltoeertll w«te*n"^Sr—
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