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Nieuws in vogelvlucht
BAYRUT — InMoslemwestBay-
vielen vanmorgenzeker 10doden*ft 17 gewonden door een autobom-*xPlosie. Het was de 2e binnen 1

*<*&. Hij ontplofte vlakbij een Sy-
contrtole-post toen alle men-

ei op weg waren naar de moskee
J>or het vrijdag- gebed.Dit deelvan

1. aynit is in handen van Syrischetr<*pen.

NEW DELHI Choleraheerst in de
r^oe- wijkenvan NewDelhien eis-, al 85 mensen- levens. DuizendenJansenzijn door deziekte getroffen.
«lenvreest meer dodenalsnietgauw
jen ambtelijk conflict wordt bijge-
,?gdover devraagwieverantwoorde-'Jk isvoor dehulp-verlening.De cho-
j^akwam met de 6 weken geleden
getredenmoesson- regens.

*****, ISLAMABAD—Pakistanspresi-
S}t Zia deelde donderdagmee dat
J°utieke partijen nietkunnen deel-
den aan de algemene verkiezin-

&en van november. Men mag wel
r^pagne voeren maar dekandida-?n moeten onder eigen naam mee-
JJ*I*.1*. Dit alles om te voorkomen dat

mensen worden misleid
"^etnischevooroordelenoplaaien.

*****JERUZALEM — Extra politie-
r,6tsoneel is naar Jeruzalem ge-

om protesten bij het vrijdag-
Föedvan dePalestijnseMoslems de
i°P in te drukken. Palestijnen van

de stad werden tegengehou-
In de afgelopen dagenwerden 6

gedood door het leger en
taa^tenertientallen gewond.Het le-
p heeftmeergeldnodigom aanzijn
Wracht te kunnen beantwoorden
*>P de Palestijnse opstand, zo werd
tezegd.

*****j COLOMBOBij een bom- aanslag
jllde havenstad Trincomalee, Sri
J^ika,zijndonderdagminstens5 do-
elen 14gewondengevallen.Devan
n tijd- klok voorziene bom lag in

rn restaurant. Men vermoedt dat
et een Tamil- actie is.

*****ÏÏHERAN—Iraq heeftvanmor-
f n chemischebommengeworpenop

dorpen in west Iran en 3 Iraanse
ptis- plaatsen ingenomen. Er vie-
-5} tientallen gewonden.Kennelijk
?' Iraq nieuwehinderpalen opwer-
*>*voor deuitvoeringvan deVN-re-

aldus Teheran.
*****JEERING— Inaugustusgaateen

s delegatieolv onder-ministerRo-jv?jevvanBuitenlandsezaken naar
hina voor overleg over een oplos-

r^g van de Kampuchea- kwestie.
J?*rin VN verband zou men opmi-xers- niveauverder praten.De SU
ty.de belangrijkste bondgenoot van

'etnam en weigerde tot heden toeJ?6*Chinaover "derde landen"te on-ethandelen.
*****„ Washington — De vs aan-

JJardden een aanbodvan Vietnam
(J opnieuwte gaanzoekennaar stof-
J'jfee resten van VS- soldaten die
°rden vermist sinds de Vietnam-
f'og. In Washington vindt men dit
11bemoedigende ontwikkeling.

*****. — In de SU-republiek
.^enie zijn minstens 6mensen op-
fPaktna protesten ivm deafwijzing
fo de aansluiting van de enclave
i agorny-Karabach bijArmenië. Er

* eenarestatrie- teamspeciaalnaar. "^enieovergebracht,omdatdeAr-
jeense politie in gebrekebleef. Van-
j?,aB lagen in de hoofdstad Jerevan

fabrieken stilals gevolgvan de
staking, maar het openbaar

e*Voerwerkte normaal.
*****SOWETO — De Zuidafrikaanseïï'ticmaakteeen hand-granaat on-

welke in een postpakket
v4t voor ds Chikane, de secretaris
„^ de ZA- raad van kerken. Zijn
goedervondhetpakketverdacht.De

■ftinee wasniet thuis.
*****jGENEVE— Voor het VN- hulp-

voor Afghanistan is door
fanden uithetWesten 100miljoen
i ''ar toegezegd. De VNvroegenom

'6miljard.
*****

4 AMSTERDAM—De dollardaal-
°P de Europese wissel- markten

l^derdagmetruim 1,5cent.Deslot-
jesin Amsterdam was 2,0755gul-
S Vandaag ging de dalingverder
f. eenmidden-koersvan 2,0595. In
jv*UStreetzakte ook de Dow Jones

met 24,01 punt naar 2086,59.
*****f.öEN HAAG — PLO- leider Ara-

j' en zijn Buitenland- man Khad-
\ umi hebben "waardering" voor
Ajeen premierLubbers en minis-
j
f Van den Broek hun Israëlische
f*Preks- partners hebben gezegd
jJ<lens hun Israel- reis. Men waar-
de ook datVd Broek met voor-
w'istaar.'J» palestijnen had ge-kken.

Evenals gouverneur

Rechter in
Peru vermoord

LIMA — Een Peruaanse
rechter is doorkogels om het
leven gebracht, waarschijn-
lijk door de SenderoLumino-
so- guerrilla.

Dit gebeurde in het aan de
kust gelegen district Chincha
Alta op 195kilometer ten zuid-
oosten van Lima. Rechter Guil-
lermo Munoz Castro, die55 jaar
was, werd vlak bij zijn woning
verrast,toen hij in de buurt
boodschappen ging doen.

Eerder werd er een gouver-
neurvermoord die lidwasvan de
regerings- partij. Dit gebeurde
inhetzelfde stadje. Hij werd door
drie guerrilla- strijders overval-
lenSanchez toenhijoptoenhij op
weg was naar het staats- college
waarvan hij onder- directeur
was.

Investering van 600 miljoen:
Duitse maatschappij wil

hotelproject op San Nicolas
WILLEMSTAD — Alles

duidterop daterbinnen af-
zienbare tijd hard gewerkt
zalgaanwordenopplanta-
ge San Nicolas waar de
Duitse maatschappij Thys-
sen Rheinstahal Techniek
twee grote hotels wil bou-
wen. Het project vergt een
investering van 600 mil-
joen gulden. Een bedrag
dat door de maatschappij
zelf wordtopgebracht.

Plantage San Nicolas op
Bandabou is particulier ter-
rein. De eigenaar is met de
Duitse maatschappij in zee
gegaan, nu ditbedrijf interes-
se heeft om haar takken ook
naarhet Caribisch Gebieduit
te breiden. Thyssen
Rheinstahal Techniek is een
zeer gerenomeerd bedrijf dat
in Duitsland invele sectoren
werkzaamis, onder andere in
debouw van hotels. Het be-
drijfwileen deelvan haarka-
pitaal aanwenden voor inves-
teringen in hetCaribisch Ge-
bied.

Het project werd onlangs
aan het Bestuurscollege ge-
presenteerd omdat de over-
heid ookeensteentje moetbij-
dragen. Gevraagd wordt of de

overheid kan garanderen dat
de infrastructuur — water,
electriciteit en telefoonver-bindingen — op San Nicolas
verzorgd wordt. Een onder-
zoek naar de mogelijkheden
wordt momenteel door de be-
trokken dienstenverricht die
uiterlijk halfaugustus zullen
rapporteren aan het Be-
stuurscollege. Duidelijk lijkt
wel dat er wat aanpassingen
moeten komen, gezien de
plaats vanhet project.

Ook met de landsregering
hebben vertegenwoordigers
van de Duitse maatschappij
aan tafel gezeten. Omdat het
debedoeling is dat er op San
Nicolas een vijf sterren- en
eenvier sterren-hotel zalver-
rijzen met alle mogelijke luxe
daaromheen, wil de maat-
schappij degarantie datzij te-
gen speciale invoer- tarieven
denoodzakelijke spullen mag
importeren waar dat lokaal
niet verkrijgbaar is.

Beideregeringen lijken be-
reid te zijn om aan de eisen
van de Duitse maatschappij
tegemoet te komen. Zeker
omdat dit project als "zeer
haalbaar" wordt ingeschat
met alle positieve gevolgen
daarvanvoor heteiland.

OVERLEG VERMINDERING SPANNING
Pyongyang nodigt ”republiekKorea” uit voorgesprek

Zuidkorea gaat in beginsel
in op Noordkoreaans voorstel

SEOUL— De leiders van de belangrijkste partijen in
hetZuidkoreaanseparlementhebbenvandaaginbegin-
sel besloten, een voorstel van Noordkorea te aanvaar-
denompolitiekebesprekingen tevoerenten einde deon-
derlinge spanning te verminderen. De vier partijen
brengen na verdere besprekingen hun gezamenlijke
standpunt terkennis van deregering inPyongyang, zei
een woordvoerdervan het parlement.

Noordkorea had donderdag
een brief aan het parlement in
Seoulgestuurd,waarin hetvoor-
stelt, datvolks- vertegenwoordi-
gers uit Noord en Zuid nog vóórdeOlympischeSpelen inseptem-
ber over een niet-
aanvalsverdrag gaan onderhan-delen. In de Zuidkoreaanse
volks- vertegenwoordiging is de
oppositie sinds april in de meer-derheid.

Naar het Noordkoreaansepersbureau meldde, was debriefgericht aan de "Nationale as-

semblee van derepubliek Ko-
rea". Met name de laatste twee
woorden gebruikt Pyongyang
zelden. De twee landen, dieoffi-
cieel nog steeds in oorlog zijn,
hebben elkaar jarenlang alleen
maar met scheldwoorden aange-
duid. .

EVENEMENTEN
Met confrontatie en oorlog

schiet Noord- noch Zuidkorea
iets op, staat in debrief die ver-
wijst naar twee groteevenemen-
ten dievoor de deurstaan: in sep-
tember deOlympische Spelen in
Seoul, en volgend jaar het We-
reldfeest van jongeren en stu-
denten in Pyongyang. Dit
laatste is een mini-Olympiade
dieom devijfjaar ineen socialis-
tisch/ communistisch land ge-
houden wordt.

Opmerkelijk aan de Noordko-
reaanse brief is, dat Pyongyang
eerder gezegd had dat het een
antwoord van Seoul verlangde
op zijn voorstel tot het houden
van een "gezamenlijke conferen-
tie tussen Noord en Zuid" voor-
dathetover andere thema's wil-
depraten.

Zuidkorea negeerde dit voor-
stel nadat het het noordelijke
buurlander vanbeschuldigd had
eind vorig jaar een vliegtuig te
hebben neergeschoten om ande-
re landen afte schrikken van de
Olympische Spelen. Noordkorea
heeftnulgekregen ophetrekest,
de helft van de Spelen te orga-
niseren.

VOORKEUR
Eind volgende weekdenkende

politieke voorlieden inSeoul een
antwoord rond te hebben op het
nieuwe Noordkoreaanse voor-
stel. Een hogeregerings- functi-
onaris gaf te kennen, dat Seoul
boven meteeneen complete con-
ferentie de voorkeur geeft aan
inleidende besprekingen waar
men praat over een agenda,
tijdschema's en andere procedu-
re- kwesties.

BAYRUT — De radikale Pales-tijnse groepvan Abu Nidal die vol-
gens de Griekseregering de aanslag
pleegdeophetcruiseschipCityofPo-
ros heeft dit ontkend en zegt "geen
connectie"te hebbenmetdie actie.

Twee weken geleden had pre-
sidentRoh Tae-Woovan Zuidko-
rea officieel voorgesteldeeneind
te maken aan de onderlinge
confrontatie en de grens te hero-
penen die het Koreaanse schie-
reiland in tweeën deelt sinds de

Koreaanse oorlog (1950-53)
vastliep. Noordkorea hadweinig
goede woorden over voor het ini-
tiatief uit het zuiden. "Mislei-
dende en loze frivoliteiten",
meende Pyongyang er in te ont-
dekken.

Broederstrijd inpartij voorbij

Democraten vertrouwen
op kansen van Dukakis

ATLANTA — Vooraan-
staandeDemocraten toonden
zich donderdag optimistisch
over dekansen van Michael
Dukakis, die woensdag op de
Democratische partijconven-
tieinAtlantatot officiëlekan-
didaat voor het Witte Huis
werd uitgeroepen, beslag te
leggen op het presi-
dentschap. Sommige Demo-
craten waarschuwden
echter, dat de gouverneur
van Massachusetts deAmeri-
kanen tot nog toe niet heeft
duidelijk gemaakt wie hij is
en waarvoorhij staat.

De opiniepeilingen voorspel-
len een spannende strijd tussen
Dukakis en vice-president Geor-
ge Bush, dievolgende maand op
de Republikeinse partiiconven-
tie in New Orleans tot de kandi-
daatvan de 'grand old party' zal
worden gekroond. Maar de De-
mocraten hebbengoede hoop dat
Dukakis zal winnen.

De Democratische afgevaar-
digden gingen woensdag in een
euforische stemming uiteen na-
dat dezwarte burgerrechter- ac-
tivist zijn stemmen aan de gou-

verneur van Massachusetts had
geschonken, waarna deze metal-
gemene stemmen tot de Demo-
cratische kandidaat voor het
Witte Huis werd uitgeroepen.
Voor heteerst sinds 1976 toen zij
Jimmy Carter kandidaat stel-
den voor het Witte Huis, waren
de doorgaanshopeloos verdeelde
Democraten niet verwikkeld in
broederstrijd op de partijcon-
ventie.

Democratische voormannen,
zoals gouverneur Mario Cuomo
van New York en de vroegere
partijvoorzitter Robert Strauss,
voorspelden donderdagvol ver-
trouwen datDukakisBush inno-
vemberzal verslaan.

Coca- koning opgepakt
door Boliviaanse politie
LA PAZ — Met de aanhou-

dingvan Rodrigo Suarez Go-
mez door deBoliviaanse poli-
tieis een van devoornaamste
kopstukken van de cocaïne-
handel uitgeschakeld. Hij
heeft de veelzeggende bij-
naam theKing ofcoke.

Suarez Gomez werd aange-
houden in Beni bij de grens met
Brazilië. In 1983heeft dezeCoca-
koning aangeboden drie miljard
dollaroptafelte leggen om daar-
mee de buitenlandse schulden
van Bolivia af te lossen. Als te-
gen-prestatie moest deregering
dan wel de aanklachten tegen
hem inslikken en moest ook zijn
zoonwordenvrijgelaten, dietoen
in Miami terecht moest staan op
verdenking van handel in cocai-
ne. Suarez Gomez werd onder
meer gezocht omdat hij nog een
strafvan twaalf jaar moest uit-
zitten wegens handel in verdo-
vende middelen. Zijn zoon is nog
voortvluchtig.

OPERATIE
Bolivia isnietvan plan Suarez

Gomezuitte leveren aan deVer-
enigde Staten. Hij worül name-

lijk ook door de Amerikaanse
justitiegezocht. Aan de aanhou-
dingvanhem gingeen uitgebrei-
deoperatie voorafwelke heel stil
en in het geheim ten uitvoer
werd gebracht. Toen het zover
was viel de politie het landgoed
binnen waar Suarez Gomez
woont. Hij bood geen verzet. De
58-jarige Coca-koning is inmid-
dels overgebracht naar La Paz.
Hij zal eerst medisch worden on-
derzocht omdat hijhartklachten
heeft.

Kraak-installatie
buiten werking

WILLEMSTAD - Gisteren
heeft deraffinaderij Isla (Cura-
zao) n.v. te kampen gehad met
een mankement aan de kataly-
tische kraak- installatie, waar-
door dietijdelijkbuiten werking
moest wórden gesteld. Daardoor
nam devervuilingtoe, aldus een
persbericht van de raffinaderij,
diehiervoor haarverontschuldi-
gingenaanbiedtaan deCuracao-
se bevolking.

De extra vervuiling, aldus de
afdeling public relations van de
raffinaderij, betekende geen ge-
vaar voor de volksgezondheid.
Het is nog nietbekend wanneer
dekraak- installatieweer in be-
drijf zal zijn.

Risico uitbreken gevechtenblijft bestaan

Cuba: principe-akkoord is
feitelijk bestand Angola

HAVANA—Debeginselafspraak tussen vierlandenover de
terugtrekking van Cubaanse troepen uit Angola en de onaf-
hankelijkheid van Namibia behelst impliciet een staakt-het-
vuren inAngola.Dit heefteen Cubaansefunctionaris donder-
dag alszijn mening uitgesproken. Hij zeitamelijk optimistisch
te zijn over devredeskansen in Zuidelijk Afrika.

"Alselkepartij zich nauwgezet aan het akkoordhoudt, is er sprake
van een bestand" in Angola, zei Carlos Aldana op een persconferen-
tie. Hij is secretarisvan hetCentraal Comité van decommunistische
partij van Cuba. Aldana'suitsprakenzijnheteerste officiëleCubaan-
se commentaar opeen onderAmerikaanse bemiddeling tot stand ge-
komen beginsel- akkoordtussen Angola,Cuba en Zuidafrika omeen
eind te makenaan dedertien jaaroudeburgeroorlog inAngolaen om
Namibia onafhankelijk te maken van Zuidafrikaans bestuur.

TIJDSCHEMA
Aldana wees er op, dat het akkoord slechts het eerste resultaat

betekent van maandenlang onderhandelen. "De rest van de weg is
makkelijker", zei hij. Op een vraag naar de terugtrekking in fasen
van de naar schatting vijftigduizend Cubaanse militairen,
antwoorddehij, datmen nog overeen precies tijdschema moetonder-
handelen. "Er bestaat een tijdschema van de Verenigde Naties dat
behelst dat deZuidafrikaanse troepen uitNamibia vertrekken bin-
nen zeven maanden nadat Namibia onafhankelijk gewordenis".

Over het impliciete bestand zei Aldana, dathet risico dater ge-
vechten uitbreken "altijd blijft bestaan zolang er Zuidafrikaanse
troepen in Angola verblijven". Cuba begon in 1985 met het sturen
van troepen naar Angola, dat inhetzelfde jaaronafhankelijk gewor-
den was van Portugal. Al jarenwordt in Angola een burgeroorlog
tussen deregering diebestaatuitde innaam Marxistische MPLA en
strijdersvan deUNITA(Nationale unie voor detotale onafhankelijk-
heid van Angola).

Moeder Teresa
bezocht Cuba

HAVANA — Moeder Tere-
sa isna een bezoekaan Hava-
na doorgereisd naar New
York, waar zij aan haar ogen
zal worden geopereerd. Het
ligt in de bedoeling dat de
door haar gestichte congre-
gatie van vrouwelijke reli-
gieuzen zich vestigt opCuba.

VolgenshetCubaanse persbu-
reau Prensa Latina was dewin-
nares van de Nobelprijs voor de
vrede goedgemutst, toen zij in
hetvliegtuig stapte metbestem-
ming Mexicostad.vanwaar zij
verder reist naar New York. Zij
heeft staaren zal daaraan gehol-
pen worden. Voor haar vertrek
verklaarde zij nog, dat dezuster-
congregatie van de Missionaris-
sen van de Liefde zich wil vesti-
gen in het Cubaanse Matanzas.
De zusters zetten zichdoorgaans
in voor bejaarden maar in Ame-
rika hebben zij ook een vestiging
waar men zich vooral bezig
houdt met AIDS- patiënten, die
aan hun lot worden overgelaten.
Er bestaan verder nog plannen
voor vestigingen in de Sovjetu-
nie,Zuidafrika en Thailand.

Begin derde deel
van Casa del Mar

ORANJESTAD — Op 12 au-
gustus gaat Casa del Mar met
zijn derde project beginnen, dat
over deweg tegenoverArubaBe-
achclub wordtgebouwd. Het be-
treft hier veertig nieuwe 'vacati-
on ownership apartments'. De
ministers Don Mansur (Toeris-
me) en drs Frank Booi (Publieke
Werken) zullen de
grondwerkzaamheden starten.

Struikgewas belemmert uitzicht

WILLEMSTAD- Verschei-
dene toeristen hebben er reeds
over geklaagd dat hen de kans
wordtontnomen om schitterende
foto's temaken vanPunda, omdat
het struikgewas langs de van-
grails opdeoprit naar deKonin-
gin Julianabrug té welig tiert.
Talvantoeristenmakenvanafdit
punt foto's ter herinnering aan
hun verblijfop Curacao.Dekiek-
jeswordenvaakgeschotenvanuit
deauto.

V Curacao - Aruba \
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MENSEN

GREGORIO CAROLINA (mid-
den),werkzaam opde civieleont-
werpafdeling van publieke wer-
ken, herdacht zijn35dienstjaren
bij de overheid. Op de foto ont-
vangt hij de gelukwensen en de
bekende enveloppe uit handen
van minister Frank Booi en in
aanwezigheid van zijn vrouw,
dochter, ing Richard Mereera,
direkteur Publieke Werken Ru-
di Oduber en ing Janvan Eek.

*****ROKERS hebben het moeilijk in
Noorwegen: sindsbegin juli mo-
gen zijin principe alleen nogbin-
nen de eigen vier muren, in de
auto of in de buitenlucht opste-
ken. Voorzitter Arild Buker van
de "raad voor Tabaksschade"
roemt de scherpe verbodsregels
als een geslaagdepoging ernst te
maken methetnatuurlijkerecht
van nietrokers ophet"inademen
van nicotinevrije lucht". Bij het
voortdurend teruglopende aan-
talrokers, rookt twee van dedrie
inwoners van het Scandina-
vische koninkrijk niet. De wet
biedt hun de alleenheerschappij
in alle middelen van openbaar
vervoer, op alle kantoren en op
andere plaatsen waar gewerkt
wordt. Ook een stiekum op het
toilet aangestoken rokertje
maakt de Noorse tabaksconsu-
ment tot wetsovertreder, want
alle toiletten behalve die in par-
ticuliere woningen gelden als
openbare ruimten. Een ontsnap-
pings- weg, waarover maar wei-
nigenbeschikken, biedthet een-
manskantoor, waar men mag
blijvenroken.

£*£ $ $

Leden van deCHIMBU-STAMin
NieuwGuinea, eiseneen schade-
vergoedingvan 58miljoendollar
voor een artikel dat in een Lon-
densekrant verscheen. Indatar-
tikel werden ze beschreven als
perversekannibalen. Veertig le-
denvan destambehorende tot de

papua's, eisten in een petitie het
enorme bedrag van 58 miljoen
dollar, omdatzij menen datzij in
hun eer en goede naam zijn ge-
schaad. "Wij hebben mensen ge-
dood in stammenoorlogen,maar
wij hebben nooit mensenvlees
gegeten en nooit mensenbloed
gedronken", alduseen lid van de
Chimbustam.

Vijf jongeluidieschuldigbevon-
denwaren aanhetontwijdenvan
200GRAVEN op de Joodse beg-
raafplaats in de Oostberlijnse
wijk Prenzlauer Berg, zijn ver-
oordeeld tot gevangenisstraffen
van maximaal zes en een half
jaar. Een Oostduits persbureau
rechtvaardigde de zwaarte van
de straffen,omdat deverdachten
ernstige schade hadden toege-
bracht aan de anti-fascistische
traditie van deDDR en de herin-
nering aan de Joodse slachtof-
fers van het fascisme haddenbe-
zoedeld. Godsdienstige kringen
in de DDR echter vinden hoge
straffen niet voldoende voor het
oplossen van het probleem. Men
is in diekringen van mening dat
de weg van de dialoog alleen, de
kans geeft de "nieuwe uitwas-
sen" te verhinderen. De laatste
jaren is het verschijnsel van de
jongelui diezichkaal scheren, le-
ren jacketsenzware laarzen dra-
gen,, die zich "skinheads" noe-
men,een bekend beeldgeworden
in Europese landen.

VERSLAAFDEN aan alcohol
blijken steedsvaker ookmetpsy-
chologische problemen te kam-
pen te hebben. Was in het verle-
den alcoholisme vaak een gevolg
van een uit de hand gelopen ge-
woonte om te drinken, zonder
aanleiding", tegenwoordig zijn
ersteedsmeerdrankverslaafden

die drinken om hun problemen
—veroorzaakt doorbijvoorbeeld
angst, depressieve stemmingen

of eenzaamheid— te compense-
ren. Een Amsterdamse kliniek
schrijft datdieverschuiving over
de aard van alcoholisme blijkt
uit het feit dat steedsmeer men-
sen met alcoholproblemen ook
verslaafd zijn aan medicijnen—met name aan slaapmiddelen —of aan gokken. Bij alcohol-
verslaafden worden volgens het
Jellinekcentrum ook steeds
meer ernstige neurologische
complicaties, zoals het Korsa-
kovsyndroom (waarbij een soortgeheugenverlies ontstaat) ge-
constateerd. De kliniek behan-
delde in totaal 1500 mensen in
1987.
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Tom Poes en de Pruikenmaker door Marten Toonder

2085—"Ach, datspijt me!" riep hij uit. "Ikgleed uit, net tegen
uwvoeten aan!"

HeerBommel schudde misprijzendhet hoofd, terwy 1hij zich
over de gevallen Harewar heen boog om hem overeind te
helpen.

Torn Poes deed hetzelfde, terwijl hij de pruikenmakerzorgzaam een pruik op het hoofd drukte. Maar ditwas niet depruik vanHarewarzelfmaar dehoofdtooivan dealtijdslapen-dewaard.
TornPoes had debeide dingenonbemerki verwisseld. "Maarals hetwaaris, datalles inhethaarzitmoet deschurknu slape-rig worden", dachthij.

Nu,ikweet nietofhét doordie listkwam, ofdoor deval, maarHarewar voelde zich lang niet lekker. "Vreemd", mompeldehij, naar het voorhoofd tastend. "Ik gevoel mij wat suf in hethoofd eenzwaarte in deoogleden... ik moet even zitten!"
"Dat is nu ook wat!" riep heerBommel uit. "We moeten aanhet werk om alles klaar te maken voor deverandering en nugebeurt dit!"
"Jullie kunnen vast aan degang gaan!" mompelde deprui-

kenmaker. "Ga die aanplakbiljetten maar ophangen en zoik wil eerst even slapen, dan is het zo over Oeaaah! Pff! Ikkom later wel... Oempf... pff..."
Metdezewoorden zaktezynhoofd opdearmen-hij geeuwde

nog eens en toen viel hy in slaap

TELECURAÇAO

VRIJDAG: 16.30Ora pa mucha; 17.30
AGHUSA metLeo Roridas; 18.00Mandrechi di Dios; 18.15 Ajedres na plaka
chiki met Omalio Merien; 18.30 Mira i
Skucha; 18.45 Informe deportivo metHector Rosario; 18.56 Tempu pa Dios;
19.05 EVD-programma: «Kome salü,
bon i balansa» (met Hilary Straal over
vet) ;19.30RVD-programma: «Minister-
president Maria Liberia- Peters»; 20.00Notisiero Tele-8; 21,00 Matlock; 22.00
Wega di Number Korsou;22.loShowdi
Job:«Fernandito Villalona»; 23.00Late
Movie: «Courage» (met o.a. Sofia Lo-
ren); 24.30 Sluiting.

ZATERDAG: 16.30 Spotlights on
sports; 17.30Telefiesta metTante Irmaen TanteShirley; 18.30 Marathon;19.30
Notisiero Tele-8; 20.00 Uitzending
softballwedstrijd: Taiwan vs Antillen;
22.00 Wega di NumberKörsou; 22.10Caroussel; 23.00 Sluiting.
(wijzigingen voorbehouden)

*****

BIOSCOPEN
GOLDEN DRIVE-IN

121 .00+24.00uurflamöo/// (/.5,-p.p.).

AGENDA
CURAÇAO

WEEKEINDEDIENST EILANDSGENEES-
KUNDIGEN
STADS- EN 2DE DISTRICT OOST
23 juli 1988vanaf 08.00 uurt/m25juli
1988om07.00 uur.

Dokter Winklaar, Dokterskamer Sta. Rosa,
tel.: 671101; spreekuren 11.00-12.00/
17.00-18.00 uur; spoedgevallen: tel.:
616784 b.g.g. 625822/625800 toestel 143.
(dit geldt voor patiënten van de volgende
artsen: Wilsoe, Da Costa Gomez, Nassy,
mevr. Nassy-Tseng, Lutchman, Tseng,
Winklaar, Braakman, Doran en mevr. Guer-
rero-Bakmeyer)

STADS- EN 2DE DISTRICT WEST
22 juli 1988 vanaf17.00uur t/m 25juli
1988om 07.00uur

Dokter Soliana, Spreekkamer: Schottegat-
weg Oost 34, tel.: 370635; spreekuren
11.00-12.00/17.00-18.00uur; spoedgeval-
len: tel.: 370635 b.g.g. 625822/625800
toestel 143.
(dit geldtvoor patiënten van de volgende
artsen: Swart, Roose, mevr. Braakman-
Bonder, Whiteman, mevr. Goilo, mevr. Soli-
ana-Tjin, Heerenveen, Nivillac, King, mevr.
Rosales-Concession, mevr. Pablo en El-
hage)

DERDE DISTRICT BANDABAO
22juli 1988vanaf 17.00uur t/m25juli
1988om 07.00uur.

(dit geldtvoor patiënten van oe volgende
artsen:Tweed, Vonhögen,Schellens,Luca-
cius en Spong).

*****
NACHTDIENSTARTSEN: Patiënten vande
artsenvan Bandabao(3e distrikt)kunnen in
spoedgevallen telefoon 641658 Pellen en
danhet antwoordapparaatafluisteren.
De patiënten van deandere medische dis-
trikten kunnen voor spoedgevallen de
artsenpraktijkvan hun eigenhuisartsbellen;
het antwoordapparaat zal dan mededelen
wiede dienstdoendearts is.

THORAX CENTER (Jan Noorduynweg
naastUNA, tel.: 85544): openingstijdenvan
maandag t/m vrijdag van 08.00-17.00 uur;
opzon- en feestdagen alsmedeopwerkda-
gen na 17.00 uur voor spoedgevallentel.:
85917.

WIT GELE KRUIS PRINSES MARGRIET
(wijkverpleging): Kantoor Santa Maria 17,
tel.: 82947/81078;geopendvan maandag
t/m vrijdag van 07.00-17.00 uur; zaterdag
de geheledaggesloten; na 17.00uur kunt u
de zustervan dewacht bellen: zuster Pata-
ca, tel.: 87342/79063,pageboy027-360.

KLEUTERBUREAU: 14.00-16.00uuralleen
volgens afspraak.

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

*****
NEUTRALE WIJKVERPLEGING (voor-
heenWijkverpleging Curacao):Kantoor Rio
Canario-/Gosieweg,tel.:4423l/44232;ge-
opend van maandagt/mvrijdag van 07.00-
-18.00 uur; de wachtheeftzuster Panneflek,
tel.: 671505.

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 MAMA KORSOU:
voor meer informatie kunt u de volgende
nummers bellen:75628,672289en 55504.

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

DIERENARTS: Veterinaire Dienst, Parera
tel.: 614000.
DIERENASIEL: dagelijks geopend van08.00-12.00/14.00-18.00 uur; op zaterdag
van 08.00-13.00/14.00-18.00 uur tel ■54300.

BOTICA BANDABAO: dagelijks geopend
van 08.00-19.00 uur.

BOTICA'S (nachtdienst)
Otrobanda
Union, Breedestraat 137, tel: 62357"5/625837.
Punda '
del Pueblo, Sha Caprileskade 7-A tel "612444/612555.

*****
VERLOF BEGRAFENIS
23 juli:M.V.Meyer,Kaya Wawa Scholtz 724 juli:R.A. deWindt, Uteweg 53.
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DIVERSEN
ANTILLIAANSE GNOSTISCHE BEWE-GING
Brievengat: iedere maandag- enwoensdagavond om 19.30uur te Jirajara-weg 8, CentrumDcvi Kundalini.
iedere woensdag- en vrijdagavond om19.30 uur te OpenbareBasisschoolBrievengat
Bandabao: iedere donderdagavond om
19.30uur gebouw Credit Union SanPedro.Kanga: iedere woensdag- en zaterdaga-
vond om 19.30 uur te Centrum Abraxac,
achterKooyman.
SantaRosa: iedere maandag- en zaterda-
gavondom 19.30uur te Aloëstraat 12.

ZATERDAG
DIVERSEN
TOERISTENSCHIP: 08.00-19.00 uur The
Victoria'-vert.SELMA.Dokter Sommer, SentroMedikoBarber,tel.:

641605/641658; spreekuren: 10.00-11.00/17.00-18.00 uur; spoedgevallen: tel :648930 b.g.g. 625822/625800 toestel 143.

dagmiddagvan 14.00-20.00uur; dinsdag en
vrijdag van 10.00-12.00/14.00-18.00 uur,
woensdag van 10.00-12.00/14.00-20.00uur; donderdagmiddagvan 14.00-18.00uu'
en zaterdagmorgen van 09.00-12.00 uur.
De studiezaal iselke dag open vanaf 09.00uur.

FILIAAL MUNDO NOBO: alleen op maan-dagopen van 14.00-20.00uur(voorvolwas-
senen).

FILIAAL BARBER: maandagmiddag van
14.00-17.00 uur; dinsdag-en vrijdagmiddagvan 14.00-19.00uur.

JEUGDBIBLIOTHEEK (Consiënciesteeg,
Plaza Brion): maandag en donderdag van
14.00-18.00uur; dinsdag,woensdagen vrij-
dag 10.00-12.00/14.00-18.00uuren zater-dagvan 09.00-12.00 uur.
Elke maandag na 16.00uur: activiteitenvod
kinderen.

BIBLIOTHEEK MONQUI MADURO(Landhuis Rooi Catootje): openingstijden
dinsdag, donderdag en vrijdag van 09.00--12.00 uur (voor afspraken gelieve mevr.Dankmeyer, tel.: 34263 opte bellen).

ST. EILIZABETH HOSPITAALEN SANA-TORIUM: (bezoekuren) 's morgensvan
11.30-12.30 uur en 's middags van 16.00-
-19.00 uur (kinderafdeling van 10.00-19-00
uur en IntensiveCare: 18.00-19.00 uur).

DR. DAVID R. CAPRILESKLINIEK: (be-
zoekuren) opname afd. Mannen van
15.00-16.00/18.00-19.00uur; opname aW.
Vrouwenvan 15.00-16.00/18.00-19.00uur,
overigeafdelingen van 09.00-12.00/14.00-
-16.00/17.00-19.00 uur.
FUNDASHON PA KONSUMIDO (Schar-
looweg64,tel.: 611733): openingstijdenvan
08.30-12.00/14.00-17.00uur.

KANTOOR ALKOHOL- EN DRUGSTEAM
(Witteweg 54, tel.: 623973): spreekuren da-
gelijks van maandag t/m vrijdag of volgens
afspraak.

TENTOONSTELLING
CURACAOSCH MUSEUM (Van Leeuwen-
hoekstraat z/n): openingstijden dinsdag
t/m zaterdagvan 09.00-12.00/14.00-17.<X>
uur; zondagvan 10.00-16.00uur; maandag
gesloten.

GALLERY EIGHTY-SIX (Bloksteeg, Pun-
da): dagelijks geopend van 09.00-12.00/
14.30-17.30.

CHRISTOFFEL PARK: dagelijks geopend
van 08.00-15.00;zondagreeds vanaf06.00
uur. Voorrondleiding en andereactiviteiten
tel.: 640363.

KAS Dl ARTEKORSOU (Local Art Gallery),
Breedestraatl26(o),tel.:624sl6:openvan
maandagt/m zaterdag van 08.30-18.00
uur.

CURACAO ONDERWATERPARK (Pisca-
deraweg z/n naast Caribbean Hotel):
duiktripsvoor lokale duikers in hetweekein-
de. Voor informatie tel.: 624242/624705.

CURACAOSEAQUARUIUM(BaporKibré):
openingstijden maandagt/m zondag van
10.00-22.00uur.

SOKUDI: elkevrijdagmogelijkheidom infor-
matie teverkrijgenen bloedsuikergehalte te
bepalen -,nieuw gebouwKraamkliniek Rio
Canario.
STICHTING KINDERBESCHERMING Cl>
RAQAO: hetkantoorist/m3l juli1988g-
esloten. Voor spoedgevallentel.: 613145.

PLEEGGEZINNEN CENTRALE CURA-
QAO, KayaKiwa33, tel.: 77408.

SYNAGOGE MUSEUM (Hanchi Snoa):
open van maandag t/m vrijdag van 09.00-
-11.45/14.30-17.00 uur; gesloten op alle
feest- en Joodsefeestdagen.

LANDHUIS BRIEVENGAT: geopend van
maandagt/m vrijdag van 09.30-12.30/
15.00-18.00 uur (toegangskaarten verkrijg-
baarbij «Curava» enLandhuisBrievengat)-

PRINSES WILHELMINA FONDS (kanker-
bestrijding): voorlichtingscentrum te Schar-
looweg 52,tel.: 611998. Elke ochtendopen
van 08.00-11.30 uur; dinsdag- en vrijdag-
middagvan 14.00-17.00 uur.

OPENBARE BILBIOTHEEK (Johan vanWalbeeckDlein 13): ooeninastijden maan-

De manager geniet
Hij is succesvol en rookt lange,
dikke, en dure sigaren. Zijn
naam: Frank Dileo, MANAGER
van MICHAEL JACKSON. Het
gaat goed met het bedrijf, bijna
overal (behalve in Frankrijk,
daar werd een concert afgelast
omdat slechts de helft van het
aantal beschikbareplaatsen was
verkocht) lopen stadions vol om
de 29-jarige popzanger te horen
en vooral te zien. Het Dileo-
circus doet nu Groot-Brittanië
aan. Jackson zal er dertien keer
optreden. De eerste concerten
waren in het Wembley-stadion,
het publiek uitzinnig. Dileo trok
zich terug inzijn suiteineen van
Londens meest vooraanstaande
hotels.

TELEVISION WSTKIIUTION SYSTEMS NV

' OJAAJAOl

Schottegatweg Oost 209
TEL: 616218

TDS
VRIJDAG: 18.00TMC Legend; 19 30TMCAirplane IIThe Sequel; 19.30TBSBaseball, Braves at Mets; 21.00 TMCBlueCity; 22.20TBSPortraitof America;
23.00TMCThe HanoiHilton; 23.20TBSNightTracks (till 6.00a.m.).
ZATERDAG: 01.10 TMC RSVP-1205TBSThem; 19.00TMCAChristmas Sto-ry; 20.05 TBS Beach Red; 21.00 TMCThe Hanoi Hilton; 22.20 TBSShark Kill;
23.30TMC Fairy Tales;23.50T8S Night
Tracks(till 6.00 a.m.); 24.45TMC Inva- Iders from Mars.

*** * "

Wega di NumberCURAÇAO

AMIGOE2 VRIJDAG 22 JULI 1988

HENRY By Dick Hodgins

BONER'S ARK By Addison 4 Frank Johnson

BEETLE BAILEY By Mort Walker

REDEYE By Gordon Bess
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Consumentenbond: enorme prijsverschillen artikelen
WILLEMSTAD - Deze

maand heeft de Consumen-
tenbond zestien super-
marktenbezocht en deprijzen
van 83 produkten verge-
leken.

De bezochte supermarkten:
Las Vegas, Ferreira, Juliana-
dorp, Bello Horizonte, Espe-
ramos, La Ronda, La Bande-
ra, Arco Iris, Muizenberg en
Pita.

"Zoals gewoonlijk verschil-
den de prijzen enorm", ze
schrijft deConsumentenbond
in een persbericht.

Enkele voorbeelden:
Een doos kipperborsten

van 5 lbs. kost in Las Vegas
f.8,25. In Bello Horizonte:
f. 10,40. Een verschil van
£2,15.

Bandera Portugeza ver-
koopt een ons gerookte ham
voor f.2,55, terwijl las Vegas

en Julianadorp er f. 1,50 voor
vragen. Bij Ferreira kost een
ons gerookte hamf.1,85.

Corned beef Exter van 12
oz. kost bij Las Vegas f.2,06
per blik; Julianadorp vraagt
er f.2,46 voor en Esperamos
f.2,99.

La Ronda verkoopt "whole
legs" van 5 lbs. voor f.6,00 per
doos. Las Vegas: f.5,31 enAr-
co Iris f.6,15.

Soya Sauce La Choy 10 oz.
kost bij Las Vegas f.2,05 —een verschil van f.0,24 met
Bandera Portuguesa. Arco
Iris is 53 cent duurder.

Mayonaise Bennet van 32
oz. wordt in Ferreira en in
Bello Horizonte verkocht
voorf.3,60. BanderaPortugu-
esa: f.3,28. Een verschil dus
van 48 cent.

Maismeel van 5 lbs.kostbij
La Ronda en bij Bandera Por-

tuguesa f.4,27. Ferreira
vraagt er f.2,39 voor — een
verschil van f.1,88, "een ver-
schil van bijna twee gulden",
schrijft deConsumentenbond
er ter verduidelijking nogbij.

Crest Reg. Flavor 2.7 oz.
kost bij Esperamos f.1,62. Bij
Arco Iris f.2,46 enbij Las Ve-
gas f.2,28.

T.C.B. Shampoo: bij Las
Vegas f.5,95. Bij Ferreira:
f.8,01. Eenverschil van maar
liefst f.2,06. Bij Bello Hori-
zonte kost die shampoo f.5,50
en bij Bandera Portuguesa
f.5,97.

Ér bestaat een enorm ver-
schil tussen Impulse Venezo-
lano en Impulse Merikano,
schrijft de Consumenten-
bond. De Venezolaanse kost
f. 1,65bij lasVegas en dezelfde
supermarket vraagt f.4,70
voor de Amerikaanse — een

verschil vanf.3,05. Bij Ferrei-
ra kost de Amerikaanse Im-
pulse f.5,63 en de Venezo-
laanse f.1,85. Bello Horizonte
vraagt voor de Amerikaanse
Impulsef.5,45 en voorde Ven-
ezolaanse f.1,75.

Nivea Body Milk 250 ml
kost bij Esperamos f.8,19 en
bij Bello Horizonte f.8,85. Ju-lianadorp: 4,20. Bandera Por-
tuguesa: f.7,50.

Huid-creme Ponds cream
cacao butter kost bij Las Ve-
gas f.4,15. Bij Bello Horizon-
te: f.5,60. Een verschil van
f. 1,45.

Maandverband New
Freedom Super (groen) — 30
stuks — kost bij La Ronda
f.9,10 enbij banderaPortugu-
esa f.6,87. Een verschil van
f.2,23.

Carefree Pantyshields —26stuks—kostbij Bello Hori-

zonte f.7,45 en f.4,60 bij Arco
Iris. Een verschil van f.2,85.
Las Vegas vraagt er f.6,13
voor.

De Consumentenbond
heeft ook prijzen vergeleken,
die door de overheid zijn
vastgesteld. Bij La Ronda en
bij Bandera Portuguesa werd
een te hoge prijs ontdekt voor
maismeel. Voor 5 lbs. is de
prijs door de overheid
vastgesteld op f.3,38. Maar
beide supermarkten vroegen
er f.4,27 voor.

De bond heeft een vergelij-
king gemaakt tussen Pita en
Las Vegas. Voorbeelden:

Pindakaas Peter Pan 18 oz.
Las Vegas: f.4,46. Pita: 4,65.

PottemLibby's 5oz.Las Ve-
gas: f.1,15. Pita: f.1,20.

Whole legs. Las Vegas:
f.5,31. Pita: f.5,75.

Drumsticks 5 lbs. Las Ve-
gas:f.5,05. Pita: f.5,75.'

Kippeborsten. Las Vegas
f.8,25. Pita: f.9,50.

Mayonaise Bennet 32 oz.
Las Vegas: f.3,32. Pita: f.3,70.

T.C.B. Shampoo. Las Ve-
gas: f.5,95. Pita: f.7,10.

De rekken bij Pita waren
vergeleken bij dievanLas Ve-
gas minder goed gevuld, zo
heeft de Consumentenbond
geconstateerd.

Nogmeer voorbeelden:
Drumsticks. Toko Nobo

f.5,25. Muizenberg: f.6,05.
Kippeborsten. Muizen-

berg: f. 10,60. Toko Nobo:
f.8,45. Las Vegas: f.8,25.

MayonaiseBennetvan8oz.
Las Vegas: f.1,53. Toko Nobo:
f.1,93. Muizenberg: f.1,83.

Papa Quaker Oats 400

gram. TokoNobo:f.1,97. Mui-
zenberg: f.2,53. Las Vegas:
f.2,02.

De Consumentenbond
wijst erop, dat de consument
zeer goed moet opletten bij
welke supermarket inkopen
worden gedaan; zeker in deze
tijden, waarin het slecht gaat
met de economie. De bond ad-
viseert dan ook om meerdere
supermarkten langs te gaan;
er bestaan al enorme ver-
schillen in prijzen bij super-
marketen die in dezelfde
buurt liggen.

Tot slot, zo meldt de bond,
kan onmiddellijk gebeldwor-
den naar het departement
van Controle(tel. 613158) in-
dien geconstateerd wordt, dat
hogere prijzen worden ge-
vraagd voor produkten dan
wettelijk mag.

Mendes:”Ik geefde moed nog niet op”
Gedeputeerde wil toch deel
leerkrachten ontslag geven
WILLEMSTAD — "Ik get

demoednog niet op", datzijn
de woorden van gedeputeer-
de Dito Mendes- de Gouveia
van Onderwijs die al het mo-
gelijke wil doen om voor ten-
j&inste een dccl van de{eerkrachten dievoorvrijwil-
Jjgontslag hebbengeopteerd,
dat verzoek met ingang van
dit schooljaar in te willigen.
Dpor de val van de regering
*ijn de noodzakelijke wetten
Pas veel later aangenomen
J^aardoor ook veel later be-kend werd hoeveel en welke
'eerkrachten voor ontslag
°Pteren. Daardoor is het vrij-
wel nietmeermogelijkom dat
ontslag ditschooljaar in te la-
:*« gaan. Dat hebben ook de
"esturen van het bijzondere
onderwijsaan degedeputeer-
delaten weten.

Gedeputeerde Mendes noem-
?e het een "zeer moeilijk pro-bleem". Voor deoverige diensten
18het niet zon bezwaar met in-gangvan welke datumambtena-ren met ontslag gaan. Voor het
°oderwijs ligt dat echter anders:jlljanuarihad albegonnen moe-
j*nworden meteventuele veran-
j|eringen voor het komende
B(rhooljaar. Toen was de wetge-Vll*g echter nog nietrond, het-j>een met de val van deregering
jtogmeer vertraging heeft opge-
l°pen.

TIJDSFACTOR
Oe uiterlijke datum waarop

j^btenaren de overheid moes-j*11 laten weten of zij vrijwillig
jötslagwillen, was eind juni.
at was voor het onderwijs alVeel te laat. "De tijdsfactor be-

moeilijkt de zaaK", aldus
Mendes.

Intotaal hebbenmeer dan 200
leerkrachten de overheid laten
weten dat zij hun werkverband
willen beëindigen. De grootste
groep is werkzaam bij hetRooms
Katholieke onderwijs dat de
meeste scholen op het eiland
heeft en 1600 leerkrachten in
dienst heeft. Om het aantal
leerkrachten te verminderen,
zullen er een aantalbeslissingen
genomen moeten worden. Het
R.K. Schoolbestuur is bijvoor-
beeld van mening dat er geen
overtollige leerkrachten zijn.
Datbetekent datdeklassen gro-
ter zouden moeten worden, er
leerlingen naar andere scholen
moetenworden overgeplaatst en
ook met leerkrachten geschoven
moet worden omhet vertrek van
collega's op tevangen.

Volgens voorzitter Vigdis
Jonckheer- Mensing is dat voor
15 augustus in ieder geval niet
meer mogelijk. "We wachten al
weken op beslissingen van de
overheid. Vorige week heeft het
bestuur besloten dater niet lan-
ger kan worden gewacht. We
hebben dat schriftelijk medege-
deeldaan hetBestuurscollege en
ook alle leerkrachten op dehoog-
te gesteld dat zij dit schooljaar
nog niet met ontslag kunnen",
aldus de voorzitster die meent
daterintweewekengeen"volks-
verhuizing"kan worden gereali-
seerd en dat lijkt de enige moge-
lijkheid om aan de verzoeken te
voldoen.

Dito Mendeswil tochproberen
om met wat noodmaatregelen de

zaken zo te schuiven dat er ten-
minste eenkleine groepkan ver-
trekken. Niet alleenom aan hun
verzoek tevoldoen, maarookom-
dat het ontslagvan leerkrachten
noodzakelijk is om bezuinigin-
gen door te voeren. Mendes
meent evenwel dat waar de be-
zuinigingen binnen het onder-
wijs door deze problematiek dit
jaarachterstand zullen oplopen,
datdekomende jarenmetadditi-
onele maatregelen kan worden
opgevangen. Mendes noemde
bijvoorbeeld declustering- plan-
nen die niet in het maatregelen-
pakket waren opgenomen en die
een beduidende kostenbespa-
ring betekenen.

MAATREGELEN
Hij bevestigde dat debesturen

van het bijzondere onderwijs
hebben laten weten dat er ko-
mend schooljaar geen
leerkrachten kunnen vertrek-
ken. Toch wil Mendes in ver-
f adering met de schoolbesturen

ijken of er mogelijkheden zijn
om aan een deel van de verzoe-ken te voldoen. "Ik geef de moed
nog niet op", aldus Mendes.

Omdathet grootste deelvan de
ontslagenopgeschort zal moeten
worden naar volgend jaar,wil de
gedeputeerde zo snel mogelijk
beginnen met het voorbereiden
van de maatregelen die dan ge-
nomen moeten worden. "Dat
moet op verantwoorde wijze ge-
beuren: er kan niet zomaar met
leerlingen en leerkrachten ge-
schoven worden", aldus de gede-
puteerde.

Een standpunt dat volledig
wordt gesteund door Vigdis
Jonckheer- Mensing: "Op grond
van dehuidigeregelskunnen we
geen leerkrachten ontslaan
wantwe hebbengeen overtollig-
heid. De enige manier zou zijn
om deklassen te vergroten en dehoofden van scholenweervoor de
klas te zetten. Daarvoor moeten
evenwel beslissingen genomen
worden. Indien er leerlingen
naar andere scholen worden
overgeplaatst, moeten daarvoorooknormen vastgesteldworden.Want wie bepaald anders welkeleerling wel en welke leerling
niet mag aanblijven? We zuilen
de komende weken aan tafel
moeten gaan zitten om dit soort
zaken te bespreken."

Aanrijdingen
WILLEMSTAD — De ver-

keers- afdeling van de politie
meldde gisteren tien aanrijdin-
gen waarbij drie lichtgewonden
vielen, demateriële schade was’9.500,-.

ISEBIA: EIND NOVEMBER MOET ER WEER RUST ZIJN IN DE OVERHEID
Enquête wijst uit: 230 werknemersfunctioneren niet goed

Bijna 500 ambtenaren
opteren voor ontslag
WILLEMSTAD — In totaal 489 ambtenarenvan de intotaal

4211 ambtenaren diebij deCuracaose overheid in dienstzijn,
hebben in een enquête hun voorkeur uitgesproken voor vrij-
willig ontslag metverkrijgingvan een wachtgeld-oflumpsum
uitkering. Datkomt neer opongeveer 12 procent.

Ook de meeste diensthoofdenhebben inmiddels devragen-lijstmet antwoordeningediend. Daaruitblijkt datdecijfers diein hetrapport Berenschotgenoemd werdenvrij goedkloppen:
230 ambtenaren functioneren niet zoals dat moet. Zij zullenontslagen worden, bevestigde gedeputeerde Ricardo Isebia,
echter niet eerder nadat geval voor geval onderzocht is of zy
inderdaad niet goed functioneren en of daar bewijzen voor
zijn. De overheids- vakbonden zullen by dezebeoordeling be-
trokken worden.

Gezien de cijfers handhaaft Isebia zijn eerdere stelling dat
"de solidariteits- heffing dichterby denul procent danbij de
dertienprocentzal liggen". Ofdezemaatregel helemaalvan de
baan is,kon hij in dit stadiumnog niet zeggen.

Vandaag ontvangt de eerste
groep exoverheids- werknemers
haar lumpsum- uitkering. Bij
een groot deel van deze 245per-
sonen, wordt een bedrag op de
uitkering in minderinggebracht
omdat zij schuldenhaddenbij be-
drijven die beslag hebben laten
leggen op de uitkeringen. In
eerste instantie leek de situatie
zeer alarmerend: omdat er door
meerdere bedrijven beslag was
gelegd op sommige uitkeringen,
vreesde gedeputeerde Ricardo
Isebia, die ondermeer belast is
met Personeels- zaken, dat voor
velen meer dan vijftig procent
van hun uitkering naar afbeta-
lingen zou gaan. Dat blijkt
echter mee te vallen: slechts in
twee gevallen is datzo.

VOORZICHTIG
Er zal vandaag 3,3 miljoen

gulden uitbetaald worden, tei.
minste als alle personen die de
lumpsum- uitkering hebben
aangevraagd, deze vandaag
gaan innen. De overheid hoopt
dat dit niet het geval is en doet
middels een persbericht nog-
maals een beroep op de ex-
werknemers om voorzichtig om
te springen met het geld. De
vrees is dat dit onverantwoord
besteed gaat worden. Veel meer
dan een beroep doen op het ge-
zond verstand van deze perso-
nen, kan de overheid niet. "De
mogenlijkheid om voor
lumpsum te opteren is wettelijk
geregeld.De Statenzijn hiermee
akkoord gegaan", aldus Isebia,
"de exwerknemers hebben hier
recht op."

Voor de overheid betekent de
lumpsum- uitkering een bespa-
ring van 1,4miljoen gulden om-
dat niet het volledigeresterende
bedrag van de wachtgeld- uitke-
ring betaald wordt, maar70pro-
cent daarvan.

Nadat deze groep het geld
heeft ontvangen, gaat de dienst
Personeelszaken zich bezighou-
denmet de werknemers dieont-
slagen zijn bij de Dienst Water
Distributie (DWD) en bij de
hulpkantoren. Als gevolg van
clustering zijn bijbeide diensten
een groot aantal ambtenaren op
straat gezet. Indien deze groep
voor lumpsum opteert, zullen de
uit tebetalenbedragen veel gro-
terzijn danbij deeerstegroep het
geval was. Die groep ontving al
bijna twee jaarwachtgeld: de
werknemers dienu aan debeurt
zijn, nog maar zeerkort.

INFORMATIE
Isebiabenadrukte dan ook dat

deze groepzo mogelijk nog beter
begeleid zal worden. Henzal alle
mogelijke informatie gegeven
worden: waaronder ook de nade-
len van het ontvangen van zon
grote som geld in één keer. De
overheid hoopt overigens hier-
mee het particulier initiatief te
stimuleren. Methetgeldkunnen

demenseneen eigenproject star-
ten waarvoor nog een extra le-
ning met speciale interest- per-
centage, verkregenkan worden.

Het meeste werk levert even-
wel de afhandeling van het nu
nog actieve personeel op, aldus
Isebia. Middels een enquête
heeft de overheid al het perso-
neel gepolst om een indruk te
krijgen van hetaantalambtena-
ren dat eventueel vrijwilligont-
slag zou willen nemen. De reac-
tie op deze enquête was zeer
goed: 74 procent van de
ambtenarenhebben gereageerd,
waarvan een groot deel met de
mededeling datzij in dienst wil-
len blijven. "Gezien de respons
op deze enquête, denk ik dat de
overheid vaker, bij ingrijpende
beslissingen, het personeel zou
moeten polsen overhun mening
daarover", aldus Isebia die niet
verwacht had dat zoveel
ambtenaren deenquetelijst zou-
den invullen.

ENQUETE
Ongeveer 12 procent van het

ambtenarenkorps heeft middels
de enquête voorkeur uitgespro-
ken voor vrijwillig ontslag. Dat
komt neer op 489 ambtenaren.
Een kleine meerderheid van de-
ze groep, 257 personen, geeft
voorkeur aan de wachtgeld-
regeling terwijl 232 personen
voor de lumpsum- uitkering
kiezen.

Behalve de ambtenaren, wa-
ren ook dehoofdenvan diensten
gevraagd om een enquête in te
vullen. De diensthoofden moes-
ten zeven vragen beantwoorden
waaruit een beeld werd gekre-
gen van het aantal ambtenaren
dat niet goed functioneert. Van
de36 diensthoofden die deover-
heid heeft, hebben er 22 gerea-
geerd. De overige diensthoofden
zullen alsnog gesommeerd wor-
den de vragenlijst in te vullen.
Isebia merkte hierbij wel op dat
het voornamelijk gaat om
diensten waar een tekort aan
personeel is, zodat deze diensten
infeiteniemandkunnen missen.

Gebleken is dat 230 ambtena-
ren niet naarbehoren functione-
ren. Dat cijfer komt redelijk
overeen met het aantal dat door
Berenschot genoemd was, alsdus
Isebia. Bovendien is gebleken
dat de meeste ambtenaren die
niet goed functioneren, zeer on-
regelmatig ophetwerk verschij-
nen. Op devraag ofer ambtena-
ren zijndiemetopzetopdrachten
van de diensthoofden niet uit-
voeren, werd door weinig
diensthoofden bevestigend ge-
antwoord^a^sde£leinste

BEWIJS
Deze gevallen zullen één voor

één bekeken worden.Niet alleen
is er de vraag of de ambtenaren
inderdaad slecht functioneren,
maarbovendien is het niet zeker

of daarvoldoende bewijs van is.
De overheid heeft er geen zin in
omvoor derechter te worden ge-
sleeptenzal dus goedophaartel-
len letten, zobleek uit deverkla-
ringen van gedeputeerde Isebia.
Hij is ook voornemens om een
aantal nieuwe instructies in te
voeren om in detoekomst betere
dossiers van alle ambtenaren te
verkrijgen. Isebia denkt daarbij
aan een verplichting voor de
diensthoofden om tenminste
éénmaal per jaardeambtenaren
op hun functioneren te eva-
lueren.

Of alle 489 ambtenaren die
voor vrijwillig ontslag hebben
geopteerd inderdaad zullen ver-
trekken, is ook nog een open
vraag. Niet alleen wil de over-
heid voorkomen dat de goede
ambtenaren afvloeien maar bo-
vendien zal voorzichtig te werk
worden gegaanom ontwrichting
van diensten te voorkomen. De
kwestie van leerkrachten ligt
bijvoorbeeld bijzonder moeilijk.
Van het openbaar onderwijs zijn
er 62 leerkrachten dievrijwillig
ontslag hebben gevraagd.
Slechts eenkleine groepkan per
ingang vanhet komende school-

jaarwegomdat hetanders opeen
enorme puinhoop uitzou lopen.

Uiterlijk 31 november wil Ise-
bia deze werkzaamheden heb-
ben afgerond: dan moetbekend
zijn welke ambtenaren verplicht
ontslag krijgen omdat zij niet
goed functioneren en hoeveel,
ambtenarenbij elke dienstvrij-
willig vertrekken. "Het is nood-
zakelijk dater weerrust komt in
deoverheid", aldus Isebia die de
huidige onzekerheid zo snel
mogelijk uit deweg wilruimen.

Omstreeks die datum zal ook
bekend zijn wat er met de solida-
riteits- heffing gebeurd. Isebia
kon daar vandaag nog geen
concrete uitspraak over doen
maar zeiwel opzijn standpunt te
blijven staan dat deze heffing
"dichterbij denulprocent danbij
de dertienprocent ligt". Hij ver-
klaarde al eerder tegenover de
Amigoe datgezienhet betrekke-
lijk grote aantalambtenaren dat
vrijwillig wil vertrekken en ge-
zien de extra bezuinigingen die
het Bestuurscollege bijvoor-
beeld in de materiele sfeer wil
doorvoeren, de solidariteits-hef-
fing misschien nietnoodzakelijk
is.

CommandowisselingParera

WILLEMSTAD- Op 27 juli
zul op deMarinebasis Parera een

wisselingplaatsvin-
den. De huidige commandant,
wpitein-lüitenant ter zee R.H.
Zuidema, zal het commandoovergeven aan luitenant-kolonelder mariniersW.J.M. Fluitsma.

in Rotterdam. De huidige com-
mandant, kapitein-luitenant ter
zee Zuidema (rechts) zal na de
commando- overdracht stafoffi-
cier operaties van de comman-
dant der zeemacht in het Cari-
bisch gebiedworden.

Beide officieren maakten
woensdag hun opwachting bij
gouverneurdrprofRenéßömer.

De nieuwecommandant, luite-
nant-kolonel Fluitsma (links)
was voorheen werkzaam als

teerste officier van de oplei-
dineskazerne van de mariniers
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H^RESTAURANT LANDHUISU
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Na/. 49.50 inclusief aperitief enkoffie.
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Polarisweg 28, ~ Curagao, N.A.
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Door brandstof heen
TACA- vliegtuig vermist
na noodlanding op zee

NEW ORLEANS—EenDC---vliegtuigvan deluchtvaart-
maatschappij TACA met drie
man aan boord en vracht is
waarschijnlijk in de Golfvan
Mexico gestort. Het toestel
kampte met tekort aan
brandstof.

Het vliegtuig was onderweg
naar New Orleans. Het meldde
aan de verkeerstoren van New
Orleans dat men een landing op
zee ging maken omdat er geen
brandstof meer was. Men wist
aanvankelijk niet of de landing
al dan niet geslaagd was omdat
deverbindingen verbroken wer-
den. Het was trouwens ook niet
duidelijkwaarhetvliegtuig van-
daankwam. Het enige wat men
begreep was dat de bestemming
New Orleans is.

ZEELANDING
Het bericht werd bevestigd

door de woordvoerder van het
achtste district van de Ameri-
kaanse kustwacht met als zetel

"ew Orleans. Maar onder- offi-
cier David Moore zei dater ver-
der geen details bekend waren
bij deKustwacht. Bij deBurger-
luchtvaart- dienst in New Orle-
ans maaktemen duidelijk datde
afdeling Houston het vliegtuig
begeleidde.

Op een gegeven ogenblik
meldde depiloot dat er nog voor
vijftien minuten brandstof aan
boord was en dat hij geen kans
zag het vliegveld van New Orle-
ans te bereiken. Het dichtstbij-
zijndevliegveldwas datvan Fou-chon met een landingsbaan van
negenhonderd meter. Een DC- 6
heeft echtervijftienhonderd me-
ter nodig om te kunnen landen.
Daarom bleef er voor de piloot
niets anders over dan op zee te
landen.

TACA is een Middenameri-
kaanse luchtvaart- maatschap-
pij. Zijn hoofdzetel is in San Sal-
vador gevestigd. Men heeft een
kantoor in NewOrleans.

CongreslidMica:
Door ingrijpen
Fidel Castro geen
visum gekregen
MIAMI — President Fidel

Castro zelf heeft gezorgd dat
een visum- verzoek door het
Democratische congreslid
Dan Mica werd afgewezen.
Dit gebeurde op het laatste
ogenblik toen hij al op hetvliegtuig met bestemming
Havana stond tewachten.

Hetwas debedoeling vanMicazich persoonlijk op de hoogte te
stellen van het onderdak van het
Amerikaanse personeel, dat debelangenbehartigt van de Vere-
nigde Staten op Cuba. Mica wil-
dezich vooral bezig houden met
deveiligheids- voorzieningen in
enrond ditpand en onderzoeken
of de Cubaanse geheime dienst
mogelijk ook in deze vestiging
was doorgedrongen. Mica is er-
van overtuigd dat Fidel Castro
tussenbeide is gekomen om het
inreis- visum in te trekken.

Hij is voorzitter van de sub-
commissievanhetAmerikaanse
huis van afgevaardigden voor
toezicht op veiligheids- zaken in
Amerikaanse ambassadesin het
buitenland. Mica zegt dat het
hem nog nooit is overkomen dathem een visum door enig land
werd geweigerd.

GOED DOOR ONTVOERDERS BEHANDELD
Gomez Hurtado: gijzeling bewijst
datverzoening noodzakelijk is
BOGOTA—Gelukkig en

blij, zo voelde Alvaro Go-
mez Hurtado zich donder-
dagmorgen toen hij weer
als vrij man bij zyn gezin
kon zijn. Tegenover het
Amerikaanse persbureau
AP verklaarde de leider
van debelangrijkste oppo-
sitie- partij der Conserva-
tieven dathij"goedwasbe-
handeld".

Hij zei via brieven en ban-
dopnamen contact te hebben
onderhouden met zijn fami-
lie. Deze brieven en banden
werden door de guerrilla bij
zijnfamilie thuisbezorgd. "IK
benblij en gelukkigopnieuw
weer thuis te zijn bij mijn fa-
milieen al mijnvrienden", al-
dus Gomez Hurtado met een
stem welke het bijna begaf
van de emoties. Hij bleek op
een snelweg aan derand van
Bogota uit de auto te zijn ge-
zet, daar wachtte hij op een
reeds bestelde taxi. "Eenmaal
in detaxi gafik hetadresvan
mijnwoningopen binnen tien
minuten waren we toen
thuis", zo vertelde hij.

NIETZIEK GEWEEST
Hij ontkende de berichten

dat hij erg ziek zou zijn ge-
weest. Hij had alleen watpro-
bleempjes met zijn maag ge-
had. "Ikben steeds goedopge-
vangen en goed behandeld.
Steeds wanneer ik een medi-
cijnnodighadwerd ditdiebe-
schikbaar gesteld. En dit ge-
beurde zonder enige vertra-

ging". Aldus Gomez Hurtado.
"De episode van mijn ont-

voering is de bevestiging ge-
weest van het feit dat we
moeilijke tijden beleven en
dathetnoodzakelijk is dever-
zoening na te streven tussen
alle Colombianen". Aldus de
Conservatieve leider. Hij had
snel na zijn vrylating al een
telefoontje gekregen van pre-
sidentVirgilioBarco diehem
gelukwenste namens de hele
regering.

BIJBOGOTA
Gomez Hurtado zei dat hij

er geen idee vanhad waar hij
gevangen heeft gezeten.
Maar hij dacht dat alles er op
wees dathijnietvervanBogo-
ta gegijzeld werd gehouden.
"Het duurdenietlangvoorwe
van de plaats waar ik werd
vastgehouden aankwamen
op de plaats waar de taxi me
oppikte. Op grond hiervan
neem ik aan dat het niet ver
van Bogotakan zijn geweest.

De taxi heeft hem vlakbij
zijn woning neergezet en het
laatste stukje heeft hij gelo-
pen. Ongeveer zon honderd
journalisten hadden hun
kamp opgeslagen bij de wo-
ning van Gomez Hurtado in
afwachting van zijn vrijla-
ting.Hij werd direktherkend
toen hij aan kwam lopen.
Maar na hen even toege-
zwaaid te hebbenginghij snel
zijn woning binnen.

In een doorminister Cesar
Gaviria Trujillo voorgelezen

verklaring voor radio en tv
uitte president Barco zijn
vreugdeen geluk over hetfeit
dat de Conservatieve leider
fezond en wel terug was ge-

ëerd. Hijkan zich nuweer in
gaan zetten voor het welzijn
van het land, temidden van
zijn familie en allen die hem
dierbaar zijn.

VAGE VERWIJZING
Met een heel vage verwij-

zing naar deeis van deM-19-
-guerrilla dater een nationale
dialoog moetkomen liet pre-
sidentBarco weten dat zijn
"regering zich blijft inzetten
voor de vrede en dat geen
moeite teveel zal zijn om de
verzoening binnen de Colom-
biaanse gemeenschap te be-
reiken". Aanhet slotvanzijn
verklaring riep Barco de Co-lombianen op de solidariteit
en eensgezindheid te behou-
denwelke menbetoond hadin
deperiode dat Gomez Hurta-
do ontvoerd was. Dit is dan
"een symnbool van de afwij-
zing van geweld en van de
wensnaar het zoekenvaneen
dialoog welke een democra-
tische samenleving ten doel
moethebben.

IJMUIDEN—Op96kmbuitende
Nederlandse kust op de Noordzee
kwam Smit Takklaar met het leeg-
pompen van een lekkendetank met
het levens- gevaarlijke acrylonitril
van het chemicalieën- schip Anna
Broere. Er zijn nog 2 onbeschadigde
tanksinhetschipmet hetzelfde spul.

*****

ROERMOND—HetRijkspolitie londerzoeks- team ivm de IRA- aaJ !
slageninLimburg ismeegedeeldéA
er een duidelijkverbandbestaat tu>
sen deze aanslagenvan 1 mei en <Ü'
vanDuisburg op 13 juli.Hetgaat oKjdezelfde patronen en om hetzelÖ'
wapen. Aldus deWetsduitsepoliti*

VRIJDAG 22 JUIN9j

| BO TAMBE TA PROBECHA Dl E VAKANTIE
—^ f| SPECIALCU i1 TOYOTA |

I GdlGJtfBG EGEBDO tfGJDDGfI ELGP. J^ HV> w

| TAOFRECERIBA STARLET V COROLLA 4DRS.??????? L T^|| CU FACILIDAD Dl PAGO! \o^ w

I > . -r^-y X* II C STARLET J> prijs PRIJS SPECIAL *^ g. —| STD.SINfIIRCO AF. 14.690 AF. 14.190 |
I STDCUfIIRCO AF. 16.085 AF. 15.580
| fIUTOM.SIN fiIRCO AF. 16.250 AF. 15.700 /^Kïï!!hD^\f RUTOM. CU AIRCO AF. 17.645 | AF. 17.090 | M p|
I dCORQLLA 4DRS^> ._ . fe|B|||j|li|| \

SIN RIRcIT AF. 17.425 AF. 16.870
i STD. CURIRCO AF. 18.855 AF. 18.300
i RUTOM. SIN RIRCO AF. 18.865 AF. 18.260
i RUTOM. CURIRCO AF. 20.275 AF. 19.670 —i I . 1 V |

REGERING VAN ARUBA
In verband methetaflopen van hetcontract metde
huidige operator, zoekt de Regering van Aruba
voor Aeropuerto Internacional Reina Beatrix een:

BEHEERDER/EXPLOITANT
ten behoeve van restaurant, bars en snackbar in
het luchthavengebouw.
Van kandidaten wordt verwacht datzij, naast de financiële
middelen, tevens beschikken over de benodigde expertise
en jarenlange ervaring in de horeca.

Gelet op de belangrijke plaats die de luchthaven inneemt
binnen ons toerisme, dient deaan te bieden food & bevera-
ge service te voldoen aan internationale normen. Derhalve
worden hoge eisen gesteld aan de inrichting, assortiment
en investeringsbereidheid.

Belangstellenden dienen uiterlijk 20 augustus a.s. hun of-
ferte schriftelijk in te leveren bij de LUCHTHAVENMEES-
TER, p/a Reina Beatrix Luchthaven, vergezeld van:

I. Uitreksel uit het Register van deKamer van Koop-
handel;

11. Inschrijvingsbiljet c.g. offerte;
111. Upgradings-c.q. Investeringsplan;
IV. Bankverklaring ter dekkingvan het gestelde onder

punt III;
V. Commercial/Retail Plan.

Het inschrijvingsbiljet en een kopie concept-overeenkomst
kan tegen betaling van A/l. 50.00 bij de Administratie van
de Luchthavendienstworden afgehaald na 21 juli 1988.

mr. A.R. Bermudez
Minister van Vervoer en Communicatie.
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I ENTERTAINMENT
| (j^wfe^r^. Aanstaande zondag
' (STnÊ^f^f-s dansen op detonen van La Nueva Fuerza| \M\ *'f 1800 uur BREAKDANCE CONTESTjT"rm^ Oranjestad vs. San Nicolas.

Go/pore PT2SM
LG. Smith Bivd TAKE AWAY TEL.:33541{ Oranjestad,Aruba.

j Geopend van 11.00 a.m. tot 06.00a.m.

®ARraACAHS&PAri | Een goed verzorgde

SOR^Z° CATERING
y^S^yZ^ voor welke geiegen-
" NIGHTCLUB Upirf Ortk

proudly presents: ne,<l °°K' .....
Vegas goes latin bel 24544

I Sand&? Win9ingH°USe" fA?ï$M£jJTO
1 dailycurtain time 10.30 p.m. Restaurant

JZïZZZÏÏ^ Wjj geven U gaarne een
Cover charge show-time $750 mm 2 drinksper person VrijDlljVOflQ© OlfêrtG.

Forreservations pleasecall 33555

_
Gezellige sfeer, goede service
vindt U in .....
dcoxa i idakit

w,lverwachten Uvoor lunchRESTAURANT (12.00-3.00), HAPPY HOUR
V\r\f) (6.00-7.00) of dinner (18.00--C&B'EBffiüSftK^W Telefoon 22977 of 27833. '
i

fj Restaurant Warung Djawa
/jjfik Boerhaavestraat 4

W&Vmt3Ê&®é Te1:33928
'yW fy I*^'^** Open: Dagelijks 5.00-11.00 p.m.

ft*» a tO 'mhm«4> Zondag 12.00-11.00p.m.B4T ».TOStdimint Dinsdag gesloten.

Het Restaurant met
Indonesische allures, zonder pretenties.

The OId Open Tuesday to Sunday
Cunucu House Bar: 500 600

res tauran T International cuisine and
Tig^C" FRESH Fish with Funchi

/ .A^^HW andpanbati
U,^^^LllJi^^^^ Palmbeach 150— Tel. 31666em^^ NOW OPEN ON_ SUNDAY

fffjf club §k>caramouche
Discotheek - Nightclub

presenteert
zaterdag 23 juli

Papito y su D' Sabor
Speciaal voor de vacantie.
Fli 7.50 voor iedereen.
Boulevard Theatre

I i n
Today at 8.00-9.15

" CROCODILE DUNDEE II "adventure 14 yrs.
Midnight Friday & Saturday at 12.00

" CROCODILE DUNDEE II "adventure 14yrs.
Sunday at 6.00- 8.00 - 9.15

■ CROCODILE DUNDEE II "adventure 14yrs.
i -
i\ " w Today at 8.30 & 12.00liriVe - 111 Sunday at 9.00

" BOARDING SCHOOL"comedy 18yrs.

CARIBBEAN MERCANTILE BANK N.V.

There are many different
Banking hours in Aruba

but only our

BANCOMATICOS
provide service

24 HOURS A DAY
7 DAYS A WEEK

The hours of our offices
Monday- Friday are:

NASSAUSTRAAT 8.00 a.m. " 11.50 a.m.
1.15 p.m. - 4.00 p.m.

BOULEVARD 8.00 a.m. - 5.00 p.m.
SAN NICOLAS 8.30 a.m. -12.00 p.m.

2.00 p.m.- 5.00 p.m.

AMIGOE4

IcAMPAN/bANTI' DRflßfl

"pa PROMocioN. Di\^\|ebliM-.iefN"
eu MusicA Vov^S:|

DJ. KENNETH KOOLMAN^J^^^'
DRUMMER POPULAR DI CURACAÖ'S^IpeDDY
MUSICALISACION: HILDWARD^êROES.
PERCUSSIONS : KENNY & fasslQ
INSTRUCTORNAN QUALIFICAApi^IFERENTE
GYM NA ARUBA HUNTO (SffijM

KENNETH V MAlfeo \^\
DIA: 23 JULY ,1988 ÈÊf IfeJ
\JJ(ffi§^sU&A BETIcdKRQESI%a

'jTraff'srKicioh door di RaflicTQanna, '^Ügjg^gjp
E= —--"-■■■'--"-■- '■ -"■' ' ■ ' * ■ ■ ■-"



AGENDA

ARUBA

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

Telefoon: 24333.
Voor spoedgevallen na kantoortijd: 21639,
«950 en 22316.pageboy: 127-743.
Bankrek. nr. 10.815.445 Banco di Caribe.
pOLITIE: 100.

ALARMCENTRALE: 115.
ZOEKERTJES verschijnen op dinsdag en
J%lag en kunnen iedere dagtussen 08.00-
-.£"00/1 4.00-17.00 uur worden opgegeven;
tertalve op zaterdag. Alleen zoekertjes, die
°P maandag en donderdagvoor 10.00uurbinnen zijn, kunnen de dag daarop (dusfl|nsdag en vrijdag) verschijnen.

BIOSCOPENBOULEVARD THEATER'+II: 20.00, 21.15+24.00 uur Crocodile
Wee// (14 jr.).ORIVE-IN: 20.30+ 24.00 uur Boarding*%>/ (18jr.).

(nachtdienst)
£abao brug: Sta Cruz, tel.: 28028.Fariba brug: SanNicolas, tel.: 45712.

*** * *

DOKTORENP'anjestad, Madiki,TankiFlip, Noord, Tanki
Paradera en Sta. Cruz: dokter R.

f Cuba, Sta Cruz56, tel.: 25666.
r°s Chiquito, Savaneta en San Nicolas:*kterB. Britt-Croes, viaCentroMedicoSan[«colas, tel.: 48833.
J'nderarts: dokter A.E. Hart, tel.: 27263/«300 (hospitaal).

EINDER-POLIKLINIEK (Shakespeare-
j*aat 13, tel.: 27263/24300): spreekurenyaandag t/m vrijdag van 08.30-11.30/1430-17.30 uur; zaterdag van 08.30-12.00"ff. De wacht heeft dokterA.E. Hart.

*****
medico carabobo (lg.

gfiith Boulevard 34, tel.: 21777): dra A.
Rodriguez, via Centro MedicoCarabobo.
*TGELEKRUIS: Oranjestad: tel.: 23168;
''oord:tel.: 23425;SantaCruzenParadera:'<*■: 28288/25543; Savanetaen Brazil: tel.:
J'o2o/48301;San Nicolas: te1.:45906;Da-JWa:tel.: 29008 (wijkgebouw), 24444(kan-

toor brandgevallen, ongelukken of
'en of ander ongeluk gelieve
'«armcentrale op tebellen, tel.: 115)

TELEARUBA
VRIJDAG: 18.00 Archie & Sabrina;
18.30 CNN international news; 19.30
Memoria; 20.00Telenoticias;20.30Mo-
yie of the week: «Bonanza, the next
Sjeneration»; 22.04 Larry King show;
«2.40 Showbiz today; 23.00Moneyline
(CNN); 23.30 Sports tonight (CNN);
«4.00 Sluiting.

SfVERSEN3-IGHT INFORMATION CENTER: dage-«s geopendvan 07.00-20.00uur; na 20.00
"r informaties via verkeerstoren.

ISSO SERVICE CENTER (Oranjestad):
r*.oouurperdaggeopend(alleen geslo-
"[l van zondag 20.00 uurtot maandagmor-
«lo7.oouur).

>.°KTER HORACIO ODUBER HOSPI-,'*AL(tel.: 24300):bezoekuren 15.00-15.45'8.30-19.30 uur. #

KONINGIN WILHELMINA FONDS (tel.:
22817): informatiecentrumjJOensdag geopend van 08.30-12.00 uur -aardenbaaistraat 8 (boven).

TULIP SOCIAL CLUB: 19.00uur
?Jt 10-km 'opwarming' wandelmarsop de
ÏHeerplaatsvan hetGoldenTulipHotelom**etfde plekte eindigen.

J^SEBALL(AA-klasse): 20.00 uurAruba
t?eoCentrevs Golden TulipThrillers - Donq|as MansurBallpark.
j&TERDAGgVERSEN
S'EMVERENIGING 'ARUBA MARLINS'
vj*»Bdag + donderdag): 17.30-18.30uur*6miessen - Golden Tulip Aruba Caribbe-
zaterdag): 14.00-16.00 uur zwemlessenyjPI. A, B, C, D, E en F) voor kinderen en
Passenen - POVA-zwembad.

bJCHTING SCHOOLZWEMMEN: iedere
van 10.30-11.30 uurA^hiles in de zee voor het Golden Tulip

Caribbean Hotel.
v'NDSURF (Windsurf Racers Club):
S^yOuur skipper's meeting; 10.30uur startjl*«dslalom races bij deFishermen's Hut

11noorden Holiday InnAruba).

j&TTRODl BARRIO VDEPORTE DAKO-
15.00uur lezingoverdrugsspe--931 voorkinderen tot twaalf jaar.

TOESTEMMING
Hiervoor werd de toestem-

mingvanaeVenezolaanseJusti-
tie verkregen. Niet alleen zal dr
Aparicio gehoord worden, doch
ook andere doktersdieArubaan-
se patiënten behandelden en
daarvoorvia drAparicio hun re-
keningen indiende.

De Arubaanse Justitie heeft
geenrechten omin Venezuela ie-
mandaan tehouden.Welkan dit
gevraagdworden aan deVenezo-
laanse politie waarna in overleg
met het koninkrijk mogelijke

uitlevering kan volgen om op
Aruba terecht te staan. Ook deinspecteur van de Volksgezond-
heid, drHermans, is naar Vene-zuela vertrokken om de re-
cherchebij te staan.

Intussen duurt het onderzoek

op Aruba voort, waarbij onder
meer de Technische Opspo-
ringsdienstten huizevan deaan-
gehouden waarnemend direc-
teur onder meer een typewriter
in beslag nam, waarmede moge-
lijk nota's werden getikt.

Winnaar
bij Lotto

ORANJESTAD -Bij detrekking van de ArubaanseLotto gisteravond voor Tele-Aruba bleek slechts één in-zender de vier getrokkennummers — 15-30-18-4 — tehebben geraden.

Deze ontvangt daarom deeerste prijs van twintigduizend

""^-
Voor de tweede prijs van

4.d65florin— drienummersmet
dejoker20—wasgeen goedein-zender, terwijl de derde prijs —drie nummers goed— voor der-tig deelnemersieder 35,60 florinoplevert. Volgende week is deeerste prijs weer hetgarantiebe-dragvan twintig mille florin.

ORANJESTAD- Zoila Pie-
ters, coördinatrice vanCentroKi-
brahacha (voor mensen op leef-
tijd) overhandigde (zie foto) in
hetbijzijn van assistente Bertha
Jap-Ngie, het verslag van het se-
minar 'Un lugarpa nos Grandi-
nan' aan minister van Wel-
zijnszorg, mrMito Crocs. Op het
indertijd gehouden seminar
kwamen de deelnemers tot be-
paalde aanbevelingen, die ineen
rapport werden samengevat. Mci
dit verslag— aldusPieters — le-
vert destichtingCentroKibraha-
cha een bijdrage aan deverbete-
ring van het werk, datopAruba
gedaan wordt voor de mensen op
leeftijd.

Wega di NumberAruba

IN HET MANCHEBO BeachHotel is hetzaterdagavondextra
feest. HousebandLatin Four and
Company herdenkt dan het feitdat zij al vijfjaar lang iedere
avond -— met uitzondering van
woensdag — in Manchebo
optreedt. Devele vrienden die in
de loop der jaren gemaakt wer-den, zullen op zaterdag zeker
present zijnom degroep het bes-
te voor de toekomst te wensen.

MET TOESTEMMING VAN CARACAS
VerhoorAparicio in verbandfraude medische declaraties

Onderzoek Venezuela begonnen
ORANJESTAD — Rechter-Commissaris mr H. van

der Griendt is vergezeld van enige rechercheurs naar
Venezuela vertrokken in verband met het onderzoek
naar hetgeknoeimet doktersrekeningenvan in Venezu-
ela behandelde Arubaanse patiënten. Zoals bekend
werd in dit verband de waarnemend directeur van de
Volksgezondheid, dr 8., enige tijd geleden aange-
houden.

Aangezien dr José Aparicio,
die in Venezuela als coördinator
voor Aruba optrad, vermoedelijk
ook bij dezefraude isbertrokken
en hij zijnbelofte naar Aruba te
komen niet nakwam, is thans
mét medewerking van de Vene-
zolaanse politie een onderzoekin
Venezuela begonnen.

Ronselaar van
vrouwen ingerekend

ORANJESTAD—De po-
litie heefteen vreemdeling
aangehouden, die ervanverdacht wordt vrouwen
te "ronselen" om tegen eenbepaald bedrag op Aruba
tekomen "werken".

De reis werd betaald, dochde vrouwen moesten niet al-leen dereiskosten, maar ookcommissie betalen. Het be-treft een Dominicaan die re-
gelmatig naar Santo Domin-
go reisde en daar de nodige
vrouwen wist te bewegen
naar Aruba te komen. Wer-

denzij doordeImmigratieuit-
gezet, dan zorgde hij dater
weer nieuwe vrouwen
kwamen.

De autoriteiten hadden
reeds enige tijd het vermoe-
den, dat iemandvrouwen aan
het ronselen was, dat werd
versterkt toen twintig Domi-
nicaanse vrouwen werden
uitgezet en kort daarop weer
twintig andere vrouwen naar
Aruba kwamen. Aangezien
de zaak nog in onderzoek is,
waren geennadere bijzonder-
heden bekend.

Bartender van ruim vier mille beroofd
Afperser snel gegrepen
SAVANETA — Een man

deed aangifte van afpersing.
Hij had in eenzaak te Savane-
ta wat geld in degokmachine
gewonnenen stapte inzijnau-
to om naarhuis tegaan.

Een onbekendeman, dieopde
achterbank van zijn auto zat,
pakte hem van achteren beet en
trok daarbij deketting van zijn
hals. De man had zijn gezicht
met een T-shirt bedekt. Onder

bedreiging eistehij geld. De ver-
schrikte bestuurder gaf hem
honderd florin , waarna deover-
valler de benen nam.

Met de hulp van ooggetuigen
werd de man geïdentificeerd als
M.H. (20). Hij werd enige uren
laterbijzijn woning te Savaneta
aangehouden. Hij bekende het
feit en werd ingesloten.

In San Nicolas deeddebarten-
der van een snackbar aangifte

van diefstal met geweldpleging.
Kort voor het middernachtelijk
uur ging hij in zijn zaak aan de
Quilstraat en zette daarbij een
geldzak met 3800 florin aan
checks en 220 florin aan klein
feld even op de grond. Een onbe-

ende man duwde hem omver,
nam de geldzakweg enkoos het
hazepad. De bartender kon de
man niet goed zien.

Derecherche heeft de zaak in
onderzoek.

VoorLatijnsamerikaanskampioenschap

Senior division-selectie
naar St Croix vertrokken
ORANJESTAD- Met

American Airlines vertrok
vanmorgen dekampioens- se-
lectie van de SeniorDivision
van de Aruba South League
naar St Croix om Aruba te
vertegenwoordigen bij de
veertiende Latijnsameri-
kaansebaseball senior divisi-
on- kampioenschappen.

De wedstrijdenbeginnen mor-
gen en duren tot 31 juli aan-
staande.Morgenochtend om tien
uurwordteencongresgehouden,
waarna 's middags om halftweede opening van de wedstrijden
geschiedt in het Paul E. JosephStadion. De Arubaanse spelers
zijn: Clarence Arrindell, Grego-ry Vrolijk, Kendall Wilson, Ge-raldo Milton, Gregorio Milton,Carlos Gumbs, GiovanniRafïni,Kenneth ruiz, Rubio Ras,RolandWernet, Edwin Mohamed, Da-niel van derLinden en Luigène
Eduardo. Voorts manager Ge-rardo Kock, coach Ewald Moha-
med, scheidsrechter Donny
Kelly.

De leiding van de delegatie isin handen van JohannesKam-

perveen met assistentievan El-
rov Kack, terwijl ook de district
administrateur Milo Crocs als-
mede een aantalsupportersnaar
St Croix zijn vertrokken.

Op de luchthaven was hoofd
IDEFRE, Jerry Gomez, aanwe-
zig waarbij door de leiding nog
eens dankwerd gebracht aan de
overheid voor allemedewerking
ondervonden. De deelnemende
landen zijn: Aruba, Curagao, St
Maarten, Venezuela, Puerto Ri-
co, Santo Domingo, Mexico, Vir-
ginsIsalnds. Panama, Honduras
en SanSalvaldor.

Bonbini-festival
ORANJESTAD — Het weke-

lijks Bonbini Festival in FortZoutman wordt aanstaandedinsdagvoortgezet met hel
optreden van: kah'i orgel Cris-tal, Grupo Tipico Criollo erdansgroep The Alimah ArubaOp het festival zullen niet ontbreken de bekende stands meihandenarbeid- artikelen, Arubaanse gerechten en dranken
cocosnotenen debarvanHolida)
Inn. HetBonbini Festival beginlom halfzeven.

Waarnemend commissaris
terug van FBI-cursus

in VS
ORANJESTAD — Waarne-mend commissaris van Poli-tie, hoofdinspecteur ArieRasmijn, heeft een tienmaan-den durende cursus aan de*BI Academyte Virginiavol-tooid.
Het was een hoger manage-ment- cursus gebaseerd op hetwerk van depolitie, zoalsbestrij-ding terrorisme- opleiding, com-

municatie en crisis- manage-
ment. Na deze cursus heefthoofdinspecteurRasmijn ookeen symposium over moordza-ken gevolgd. Aan dit symposiumnamen vertegenwoordigers vandeVerenigde Statenen elfande-re landen deel.

In weekeindefinales en vriendschappelijke wedstrijden

Montana-softball
toernooi komt ten einde

NOORD — Het softball-
toernooivan MontanaBraves
om de Copa NelFrank wordtdit weekeinde besloten metde laatste serie wedstrijden.
Deze wedstrijden worden in
het Montana Ballpark ge-
houden.

Op zaterdagmiddag om één
uurkomen Caribu en Ponton te-
gen elkaar uit. Om 14.45 uur
volgt de wedstrijd tussen North
Eagle Stars en de winnaaar van
eerstgenoemde wedstrijd. Dewinnaar hiervan speelt zondag
om één uur de finale tegen
Westpunt Hitters.

Het wedstriidschema voor
zondag is als volgt: La roca - We-
ma (9.30 uur, vriendschappe-

lijk), Racketeers - Boogaloo
(11.15 uur, vriendschappelijk),
finale tussen Westpunt Hitters
en winnaar van zaterdag (1.00
uur). Indien Westpunt Hitters
dezewedstrijd verliest, danvolgt
om 14.45 uur een tweede tevens
beslissende wedstrijdom detitel.
De dag wordt besloten met een
vriendschappelijke wedstrijd
tussen Kudawecha en Calabas
(om halfvijf).

SAN NICOLAS — Het auto-
keurings- lokaal in San Nicolas
is ingaandemaandag 25julivoor
een week gesloten. Dit is in ver-
band met reparatie- werkzaam-
heden die in het gebouw moeten
plaatsvinden.

INVLOEDRIJK
In de Senaat behoort

Bentsen alsvoorzitter van de
commissie voor Financiën tot
de invloedrijkste mannen in
Washington. Hij geldt alseen
expertophet gebiedvan alles
wat het Amerikaanse zaken-
leven raakt: van belastingen
tot handel.

Een"Democraatvoor deza-
kenman" wordt Bentsen ge-
noemd. In de Senaat verde-
digthij metvervedebelangen
van de olie- industrie vanzijn
thuisstaat. Zo ijverde hij voor
belasting- verlichtingen voor
de olie- industrie en staat hij
een heffing op geïmporteerde
olie voor. Mensen die hem
hebben lerenkennen alsvoor-
zitter van de commissie voor
Financiën omschrijven hem
als een listig politicus en een
harde onderhandelaar.

Bentsen stond aanvanke-
lijk bekend als een conserva-
tief politicus. Zo stemde hij
voor verscheidene lievelings-
projecten van president Rea-
gan.Zoals militaire steunaan
de Nicaraguaanse contra's.
De belasting- verlagingen en
de ontwikkeling van de om-streden zware continentalMX- raket allemaal zaken
waar Dukakis fel tegen is. Deafgelopen jaren is Bentsenechter voorop gegaan in destrijd voor een aantal"linkse"- wetsvoorstellen, zo-
als een maatregel die bedrij-
ven verplicht massa- ontsla-
gen twee maanden tevoren
aan te kondigen. Reagan
heeft zijn veto uitgesproken
over dit voorstel. Bentsen
heeft verder een hoofdrol ge-
speeld bij de invoering van
een ziektekosten- verzeke-
ring voor bejaarde Ameri-
kanen.

Air Aruba
spoedig
lucht in

ORANJESTAD — Twee
technici uit Japan zijn op
Aruba omaan directieen per-
soneel vanAirAruba de nodi-
ge inlichtingen te gevenover
de twee vliegtuigen die spoe-
dig verwacht worden.

Zoals bekend begint Air Aru-
ba spoedig met interinsulaire
vluchten. Air Aruba begint met
buitenlandse piloten te vliegen
totdat de lokale piloten, die
thans hun opleiding om in deze
toestellen te vliegen voltooid
hebben, over kunnen nemen. De
opleiding van stewards en ste-
wardessen is inmiddels afge-
rond.

Bij controle doorpolitie
Bestuurster over toeren

ORANJESTAD—Eenpoli-
tie- agenthield in de Nassaus-
traat een personenauto aan
voor controle. In eerste in-
stantie stopte de bestuurster
niet en de agent moest opzij
springenomnietoverreden te
worden.

Honderd meter verder kwam
deautotot stilstand en begon de

bestuurster de politie met min-
der nette woorden aan te spre-
ken. Zij vertelde, datdeautorem-
men niet in orde waren. Toen de
politie zei dat dewagenvoorkeu-
ring naar Balashi moest,raakte
de bestuurster over haar toeren
en weigerde uit te stappen. Na
veel gepraat kon de politie de
vrouw overreden enwerd dewa-
gen naar Balashi gebracht.

De bestuurster kreeg eenpro-
cesverbaal en kan haar auto na
denodigereparaties enkeuring
weer mee nemen. Zij kan ook
haarrijbewijs bij depolitie afha-
len, dat zij in de verwarring
achterliet.

Nieuwsvoor-
ziening

valt uit
ORANJESTAD — Sinds gis-

termiddag heeft de SETAR met
problemen te kampen verbandhoudende met stroomtoevoer.
Hierdoor is de nieuwsvoorzie-
ning van het ANP naar Aruba
geheel uitgevallen. Hetwas van-
morgen nietbekend wanneer de
Eroblemen opgelost zijn omdat

epaalde onderdelen niet op
Arubabeschikbaar waren.

Door de Setar wordt al het mo-
gelijke gedaanom deverbinding
zo spoedig mogelijk te norma-liseren.

Expert op gebied van alles wat
hetAmerikaanse zakenleven raakt

Bentsen Democratisch
tegenwicht van Bush

ATLANTA — Lloyd
Bentsen, die als hetaan de
Democraten ligt devolgen-
de vice- president van de
Verenigde Staten wordt,
heeft veel gemeen met de
man die dat ambt nu be-
kleedt: zijn eeuwige poli-
tieke rivaal George Bush.
Beiden zijn multimiljo-
nairs uit Texas. Beiden
staan bekend als bondge-
noten van de olie- indus-
trie. Beidenzjjn taaiejeug-
dig ogendezestigers.

De zilverharige senator uit
Texas, die anderhalve week
enigszins verrassend door de
Democratische presidents-
kandidaat Michael Dukakis
werd aangezocht als "run-
ning mate", kent Bush
waarschijnlijk beter dan zijn
partij- genooten nieuwebaas
Dukakis. In 1970 streden
Bentsen en Bush om een van
de zetels van Texas in de Se-
naat. Bentsen won, iets waar
de Democraten nu graag een
voorspellende betekenis aan
toekennen. Het staat nu al
vast dat Dukakis het in no-
vember zal moeten opnemen
tegen Bush.

De 67-jarige Bentsen is een
slanke, rijzige man met een
voorkeur voor dure, elegante
kleding,, met zijn wat aristo-
cratischuiterlijken afstande-
lijke wijze van optreden valt
hij enigszins uit de toon bij de
doorgaans zeer gemoedelijke
en wat rumoerige Texaanse
politici. Desondanks wist hij
de positie van de be-
langrijkste democraat in de
"LoneStarState"tebereiken.

CONSERVATIEF
Dukakis' besluit Bentsen

als tweede man te vragen
wordt algemeen gezien als
een poging de conservatieve
vleugelvan departij tevreden
te stellen enkiezers diebij de
vorige presidente- .verkiezin-
gen naar het Republikeinse
kamp zijn overgelopen terug
te lokken. Maar op grondvan
Bentsens stemgedrag in de
Senaat valt moeilijk uit te
makenofhij nu in het conser-
vatieve of het liberale kamp

thuishoort.
Volgens de behoudende

Amerikaanse Kamer van
Koophandel heeft Bentsen in
zijn loopbaan als senator
slechts in 57 procent van de
gevallen met de conservatie-
ven meegestemd.. De Ameri-
kaanse vakfederatie AFL-
CIO geeft Bentsen een score
van 51 procent voor "progres-
sieve" wetsvoorstellen.

Bentsen, die sinds 45 jaar

Eetrouwd is met Beryl Ann
onging en drie kinderen

heeft, is een echte zoon van
het zuiden. Hij werd als zoon
van eenrijke grootgrond- be-
zitter op 11 Februari 1921
geboren in de Texaanse stad
Mission, vlakbij de grensmet
Mexico. Bentsens vader, die
nu94 is,beheert nog steedsde
uitgestrekte landgoederen
van defamilie in Texas.

FORTUIN
Bentsen werd op 27-jarige

leeftijd gekozen in het Huis
van Afgevaardigden, maar
hij gafzijn zetel nazes jaarop
omdat hijnaar hij zei nietkon
rondkomen van het salaris.

Met een royaal startkapi-
taal van zeven miljoen dollar
van zijnvaderbegafhijzich in
verzekeringen en onroerend
goed, een handelwaarmee hij
al snel een fortuin maakte. In
1970keerde hij terugin de po-
litiek en kwam hij via een
overwinning opBushin de Se-
naat. Zes jaar later deed hij
een mislukte worp naar de
kandidatuur van de Demo-
craten voor het Witte Huis.

Zijn zakelijke instincten
hebben Bentsen een keer in
problemen gebracht. Zo no-
digdehij enkele jarengeleden
vertegenwoordigers van de
talloze "Lobby's" in Was-
hington uit voor 10.000 dollar
per jaar lid te worden van de
ontbijt met Bentsen"-club.

Deze naarcorruptieruikende
wijze van geld inzamelen
deedzoveel stofopwaaien, dat
Bentsen zijn ontbijtclub snelophief.
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HfINTNOL WW

Marlboro 1S
S. ii i J

Joker 20
Eerste prijs:

20.000florin één persoon
Tweede prijs:

4.365 florin geen winnaar
Derde prijs:

30 deelnemers ieder35.60
Volgendeweek eerste prijs:

20.000florin

Mei complimenten van:
SuperiorTobacco Co.v J
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ANTIEK & CURIOSA
Tanki Leendert 158-Tel.: 34478
IN-en VERKOOP

van Antiek
Open: 9.30-11.30

14.30-16.30.



RESTANT BEGROTING ONTWIKKELINGSHULP
'Halt toeroepen aan nationale verarming'

Bukman zegt Suriname voor
dit jaarnog 78 miljoen toe
PARAMARIBO—De Nederlandse minister van Ont-

wikkelings- samenwerking Piet Bukman heeft Surina-
me voor dit jaar78 miljoen gulden toegezegd. Dat is het
bedrag datnogoverisop debegrotingvoorNederlandse
ontwikkelingshulp aan Suriname. Dit hebben minister
Bukman en deSurinaamse premier,HenckArron,giste-
rochtend tijdens een gezamenlijke persconferentie in
Paramaribo bekendgemaakt. Bukman was dinsdaga-
vondinParamaribo aangekomen omhet overlegoverde
hervatting van de ontwikkelingshulp, dieeind 1982wasopgeschort afte ronden.

Tijdens een eerste bezoek aan
Suriname, in mei ditjaar, stelde
Bukman dertig miljoen gulden
beschikbaar als eerste aan-
loop".Dit bedragisnu uitgebreid
tot 78 miljoen. Daarvan wordt
achttien miljoen guldenbesteed
aan definanciering van lopende
en nieuwe projecten en aan eco-
nomische en sociale voorzienin-
genvoor het binnenland.

Tijdens de persconferentie
were!benadrukt, dat"inhet licht
van een evenwichtige ontwikke-
ling van Suriname" het van
grootbelang is, dater een "spoe-
dige oplossing komt van de pro-
blemen in het binnenland", met
name in Oost-Suriname. Het
overige bedrag van zestig mil-
joen gulden dient als overbrug-

gings- hulp, in atwachting van
een opgroeigericht economische
aanpassings- en herstelprog-
ramma. De overbruggings- hulp
is bedoeld om de economie weer
op gang te brengen en een "halt
toe te roepen aan de nationale
verarming".

AFLOSSEN
In totaal stond dit jaar hon-

derdmiljoengulden voor Surina-
me op de begroting van het mi-
nisterie van Ontwikkelings- sa-
menwerking inDen Haag. Daar-
van waren echter dit jaar al ze-
ventien miljoen uitgegeven aan
humanitaire hulpen vijfmiljoen
voor het aflossen van de rente
van een lening die Suriname in
het verledenbij Nederlandheeft

gesloten.
Het Meerjaren- Ontwikke-

lingsplan (MOP) tot 1993, waar-
aan deSurinaamseregering mo-
menteel werkt, zal in oktober
aande NationaleAssemblee(het
parlement) worden voorgelegd.
De overbruggings- hulp wordt
met veertig miljoen gulden
voortgezet tot mei volgend jaar.
Dit omdat de voorbereiding vandetweedefase van het MOP, hetherstelprogramma, naar ver-
wachting pas danzal zijn afge-
rond. Dit staat in het gezamen-
lijk communiqué, dat Bukman
en Arron na de persconferentie
uitgaven.

ONDERDELEN
Deze overbruggingshulp totmei 1989wordtgebruiktvoor de

levering van te importeren on-
derdelen vooressentiële produk-
tie- processen en wederopbouw
van deinfrastructuur. Arronon-
derstreept tijdens de persconfe-
rentie dat "het Surinaamse be-drijfsleven mede zal kunnen in-
spelen opdeverdragsmiddelen".
Het aandeel van de Nederlandse
bijdrage, dat bestemd is voor de
privé-sector is veel groter dandatvoor de publieke sector. En

dat is goeavoor de industrie, zo
voegde hij eraan toe.

Beide partijen verklaarden
voorts, dat debetrekkingen tus-
sen Nederlanden Surinamever-
der moeten worden verdiept.
Daarbij wordt bijzondere aan-
dacht gevraagd voor de han-
delsrelatietussen onze twee lan-
den, aldus Arron.

Tijdens deonderhandelingen,
die volgens het communiqué
werden gekenmerkt door een
"vriendschappelijke en hartelij-
ke sfeer", isovereengekomen dat
Suriname, datvolgens hetbila-
terale ontwikkelingsverdrag
van 1975nog 1,6miljardvan Ne-
derlang tegoed heeft, tot 1996
jaarlijks tweehonderd miljoen
zalkrijgen. Over deprocedure is
afgesproken, dat tweemaal per

jaarbeleidsoverleg zal wordel
gevoerd. Dit overleg zal wordej
voorbereid door de Nederlands!
ambassade in Paramaribo ej
door het Surinaamse planbil
reau.

OPSCHORTING
Het ontwikkelingsverdral

tussen Suriname en Nederlaffl
werd in 1975 gesloten nadat a
voormalige kolonie onaftiankfj
lijk was geworden. Daarin wen
bepaald, datSuriname in totaa
3,5 miljard gulden zou ontvan
gen, verspreid over een perioffl
van vijftien jaar. Na deopschon
ting van het bedrag als gevoll
van de Decembermoorden iij
1982 resteerde nog een bedral
van 1,6 miljard. De ontwikkej
lings- relatie werd op 3 mei vd
ditjaarhersteld.Tijdens hetkon
daarop volgende bezoek vafl
Bukman is afgesproken dat hel
verdrag zou worden verlengd
met de duur van deopschortinl— tot 1996.

De Nederlandse delegatie
toonde zich gisteren verheugd
over hetinitiatiefvanSuriname]
zelfde Wereldbank tebetrekkelj
bij het opstellen van het ontwikl
kelings- en aanpassings- beleiffl
"Gezien de deskundigheid vafl
deWereldbank wasditeenkweflj
tie van wijsheid", aldus Buk]
man. De Wereldbank is dan ootj
geenpuntvandiscussie geweest]

Paramaribo
positief over

Bukman
SCHIPHOIvPARAMA-

RIBO —In Paramaribo
heerste een sfeer van op-
luchting overhetpositieve
resultaat van het overleg
met deNederlandse minis-
ter van Ontwikkelings- sa-
menwerking drsPiet Buk-
man. Bij terugkeer in Ne-
derland legde deze er de
nadruk op dathetniet zo is
dat Suriname nu automa-
tisch elkjaartweehonderd
miljoen gulden aan ont-
wikkelings- hulp van Ne-
derlandkrijgt.

In de Nationale assemblee
zei president Ramsewak
Shankarin een toelichtingop
hetrecente overleg over de
ontwikkelings- samenwer-
king te hopen dat met het los-
komen van de Nederlandse
hulp de democratie en deont-
wikkeling van Suriname
"daadwerkelijk gestalte zul-
lenkrijgen".

DRUK VANKETEL
De overeenkomst betekent

voor deregering van premier
Henck Arron die de onder-
handelingenaan Surinaamse
zijde leiddeeensucces tegeno-
ver debevolking. De druk is
van de ketel. Maar nu moet
blijken hoeveel wil er is om de
Eroblemen op te lossen. Nu

et geld er is moet er hard
worden gewerkt. Zo zei men
inParamaribo.

Ook de ontwikkelings- ad-
viseurvan Suriname,Marcel
Meier, die een belankrijk rol
speelt in de Vereniging Suri-
naamsbedrijfsleven zei"blij"
te zijn met het resultaat van
het overleg. Hij is ook tevre-
den over deomvang van het
bedrag. "Een miljard in één
keer was teveel geweest, der-
tig miljoente weinig", zei hij.
Hetbedrijfsleven zal nu moe-
ten gaan knokken om te zor-
gen dat het geld niet ver-
dwijnt.

PRIORITEIT
De prioriteit moet nu gaan

naar de producerende bedrij-
ven, met name devoedsel- in-
dustrie. Suriname had vroe-
geraleenenormproductie ap-
paraat opgezet, dat moet nu
weer op gang worden gezet,
zei Meier. Premier Arron
meent dat nu begonnen kan
worden met het indammen
van de zwarte markt. Het di-
recte gevolg van de overeen-
komst was dat de illegale

koers van de Nederlandse
gulden donderdag zakte van
zes gulden Surinaams naar
drie gulden.

Bij terugkeer op Schiphol
maakte minister Bukman
duidelijk dat Suriname deko-
mende jaren;'riiet automa-
tisch jaarlijks tweehonderd
miljoen gulden*Nederlandse
ontwikkelings- hulp zal ont-
vangen. Zolang het ontwik-
kelings- verdrag van kracht
is zal Den Haag jaarlijks
tweehonderd miljen gulden
op de begroting vastleggen
voor deze hulp. Maar indien
Nederland en Suriname het
nieteenskunnen wordenover
de financieringvanprojecten
die deel uitmaken van hetmeerjaren- programma voor
economische aanpassing en
herstel is het mogelijk dat de
tweehonderd miljoen niet
wordtbetaald.

GESPREID
Terwille van debetrekkin-

genmet Surinameen uitbud-
gettaire overwegingen is het
gewenst dathetbedrag dattot
1995 nogbeschikbaar is ge-
lijkmatig over de Neder-
landse begrotingen wordt ge-
spreid. De Surnaamse rege-
ring is verantwoordelijk voor
deprioriteiten in hetaanpas-
sings- en herstel- program-
ma, datwelichttegen mei, ju-
ni 1989klaar zal zijn.Maar de
financieringvan deprojecten
uit ditprogrammaiseen zaak
waarover Nederland en Süri-
amehet eens moeten worden.
Aldus Bukman.

Debewindsman legdeer de
nadruk op dat contact is ge-
zocht met het Internationaal
MonetairFondsen datde We-
reldbank is gevraagd een uit-
voerig rapport op te stellen.
"Beiderapporten zullen wor-
den gehanteerd bij het for-
muleren van het meerjaren-
progamma. Minister Buk-
man zei dat er in Suriname
wordt gedacht aan èen deva-
luatie van de Surinaamse
gulden, " al zullen daarover
nog niet onmiddellijk beslui-
ten worden genomen".

Voor de uiterstbelangrijke
bauxiet- industrie iseen "goe-
deregeling" getroffen in ver-
band met dekoers van de gul-
den en de dollar.Er wordt nu
volgens Bukman ernstig ge-
sproken over deomvang van
de Surinaamse begroting en
over niet- renderende staats-
bedrijven.

Voor Tunnermann visum voor VS
aangevraagd

MANAGUA — De onlangs
door deVerenigde Statenuit-
gewezen Nicaraguaanse di-
plomaat Carlos Tunnermann
heeft tevergeefs een verzoek
ingediend voor een visum
voor deVerenigde Staten.

Hetverzoek is ingediend door
functionarissen vanhet ministe-
rie van Buitenlandse zaken.
Tunnermann moet naarde Vere-
nigde Staten toe omeen interna-
tionaal congres over het onder-
wijs bij te wonen. Daarnaast is
zijn aanwezigheid in deVS ver-

eistomalsgedelegeerdevan zijn
landbij deOrganisatievanAme-
rikaanse Staten te kunnen
optreden. Dit maakte het Sandi-
nistischeradiostation bekend in
Managua.

Bij deAmerikaanse ambassa-
de in Managua deed men er het
zwijgen toe. Dit was echter niet
het geval in Washington. Bij
Buitenlandse zaken zei men dat
zijn verzoek was afgewezen om-
dat hij van zijn verblijfeerder in-
de VS "misbruik" had gemaakt-
Men ging daar nietverder op in-

WILLEMSTAD-De Venezo-
laanse consul- generaalPabloMarquez Gil (rechts), dieCura-
gao gaat verlaten, heeft gisteren
samen met zijn opvolger, José
Angel Marchena (links), waar-
nemendgezaghebber drs ElmerWilsoe bezocht.

Wilsoe sprak een af-scheidswoord, waarin hij Mar-
quezGil dankzeivoor hetgeen hij
voor de Nederlandse Antillen
had gedaan, en waarin hij
Marchena welkom heette en alle
succes toewenste.
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Vt—t*m pracn MrbMl wat op9.wl.kt .n andarl.^nd do«r
N«m« * rrocmireaarul H II KEIZERWEEHD I I I I S.hiiï.n:
o. Dhcto km. Thomas 1ste PRIJS 2de PRIJS 3de PRIJS j.m wiison

6. A. BAREND

i«.--^-p*«.-*.2imm" 26544 2.000 30840 1.500 4852 1.000 ÏI^T^«*«^iï.
26545 100.000 30841 35.000 4853 15.000 . a.c^,2.00.n,3.3^.30

SanNtcotaas: 8.00—11.00 en U.30—17.00
26546 2.000 30842 1.500 4854 1.000 BONAIRE : 8.0&-ll.30on13.()0-15.00(rnaandafloMloi«n)

I i 1 | ST. MAARTEN : 7.15—12.30 (optrekkingsdagen gesloten)

OruWcwl |-D.CuracMM*»Courant -N.V.
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SPORT AGENDAMALTA AMSTEL

SENTRO DEPORTIVO KORSOU
Zwembad)

Jgeopend van 09.00-12.00/14.00-17.00 uur:j- ' -- en donderdagmorgen gesloten.

1BOWLEN
I 'Damacor Bowling Club, Chuchu-

ibiweg)Openingstijden: maandag t m donderdag
\OO- 02.00 uur: vrijdag en zaterdag

"an 16.00uur tot na 02.00uur;zondagvanaf
\ '3.00 uur.

SCHAAKVERENIGING CURACAOHMaduroPlaza)
)'Were maandagavond om 20.00 uur gele-
üenheid tot schaken.

SCHAAKVERENIGING JANWE['Sentro diBario Janwé)
Islke zaterdag van 09.00-13.00 uur uur
Ischaakles en -trainingvoor de jeugdvanaf 7
'ot 23 jaar.

TAFELTENNIS
(CTTB)
j20.00uurdamesjeugdtoernooi(t/m 16jaar)
."Recreatiezaal Irene Morenote Suffisant.
Zaterdag
isoftball'Uga Uni Tur)
Play-off
JO.OOuur Citcovs Terremoto;
J2.00 uur Pepinavs SureLottery;
J4.00uur Bow di Palu vs nummer 3;
'6.00 uur Gasora Giants vs nummer 2 - StaMaria Ballpark.

CHALON-SUR-SAONE-
De 20- ste etappe van deRon-
de van Frankrijk, van Cler-
mont Ferrand naar Chalon-
sur-Saone over 223,5 kilome-
ter, is gewonnen door deFransman ThierryMarie. Hij
had enkele meters voor-
sprong op het peloton, waar-
van de Nederlander Jean-
Paul Van Poppel de sprint
Won. De Spanjaard Pedro Del-
gado,blijft leider in het alge-
meenklassement.

Estafette-ploeg VS super
INDIANAPOLIS — Op de

Jesde dag van het selectie-toernooi van deAmerikaanse
ötletiekploeg voor de Olym-

Sische Spelen van Seoul was
ory Tarpenning de beste

Polsstok- hoogspringer: 5,89
toeter. Slechts acht specialis-
ten sprongen ooit hoger danie 26-jarige Tarpenning. Het
Gereld- record staat met 6,06
toeter opnaam van deSovjet-
*tleetSergej Boebka.

öe Olympische debutant Tar-
Penning wordt in Seoul verge-
eld doorEarl Bell, vier jaargele-engoed voor brons, en Billy Ol-son, de nationale indoorrecord-houder. Bellkwam tiencentime-
ter minder hoog dan Tarpen-
tong.

Gary Kinder werd gisteren
Mnnaar van detienkamp. Kin-
der verzamelde een totaal van
8293 punten. OokTimBright en
öavid Johnsonverzekerden zich

van een startbewijs op de olym-
pische tienkamp. Winnares van
het discuswerpen werd Connie
Price met 61,28 meter.

De door de geboorte van haar
dochtertje en een achillespees-
blessure uitgeschakelde Mary
Decker-Slaney lijkt in Indiana-polis de aanloop te nemen voor
een nieuwe machtsgreep op de
middenafstand. De tweevoudige
wereld- kampioene van 1983,
eerder tijdens het selectie- toer-
nooiwinnares op de 3000 meter,
liep de halve finale van de 1500
meter in 4.04,27.

ESTAFETTE-PLOEG
Met zes man binnen de 45 se-

conden heeft de VS de beschik-
king overeen estafette-ploeg die
vrijwel niet te verslaan is. Rey-
nolds (23) werd letterlijk op de
voet gevolgd door twee pupillen
van JohnSmith, Everett (21) en
Lewis (19). Het verschil van

laatstgenoemde, wereldrecord-
houder bij de junioren(44,11),
metnummerzes wasminder dan
zes-tiende seconde.

Kevin Robinzine bezet voor-
alsnog de vierde plaats in het
kwartet. Netals bij verspringen
en de400 meter dateert het we-
reldrecord op de 4 x 400 meter
van de Olympische Spelen van
Mexico. Het zeldzaam getalen-
teerd viertal Matthews, Freem-
an, Jamesen Evans liep destijds
op hoogte 2.56,16.

Grote verliezer was Calvin
Smith.

De wereldkampioen op de 200
meter eindigde als vijfde. Hij
moet zich in Seoulnu getroosten
met een startplaatsopde 100me-
ter. "Ik was in topvorm vana-
vond", verklaarde de inmiddels
27-jarige sprinter, die ook bij de
eerste mondiale titelstrijd (1983
in Helsinki) de 200 meter won."Mijn topvorm is kennelijk nietvoldoende om in dit fantastische
toernooi mee tekomen."

Basketball Kodela sterk
WILLEMSTAD— De basketbal- ploegvan Kodela versloeg

gisteravondineen vriendschappelijke wedstrijd hetteam van
«rievengatmeteenscorevan78-66.DeKodela- ploeg isinvoor-
bereiding op hetin augustus te houden toernooi op de goede
J^egen toonde andermaal over denodige capaciteiten te bezit-
*en om een goede kans te maken in hetaankomend toernooi.voorKodela- coachCarryl Waalvormt deverdediging nogeen
frobleem. Het teamvanBrievengat datpasbegonnen is met devoorbereidingenzal tijdenshettoernooi nietover debasis kun-
"ten beschikken.

De spelverdeler en motor van
?e Brievengat- ploeg, Nel Veer-
's, zal er in augustus gelukkig
*el bij zijn voor zijn ploeg, want
donder hem had de score van de
Wedstrijd van gisteravond er be--Bist anders uitgezien.

De wedstrijd stondineerste in-
gtantie door de aanhoudendere-
§en op detocht. Het bleefechter
'"'oog en de ploegen verschenen
j^öipleetop het veld. De eerstellen minuten waren duidelijk

de gasten van Brievengat,
Jjie een 10-0 voorsprong namen
(*oor scores vanmetname Jeffreyyan Sichem en Nelson Braaf-

Jeffreyvan Sichemheerstezo-
onder het bord van de te-

genstanders als dat van zijn ei-jtenploeg. De licht-jongens van
hadden geen antwoord

°P de sterke opening van Brie-yengat enzochten hun toevlucht
{J_ een time- out. Coach Waal
"'èef vertrouwen houden in zijn
parting- five en zag zijn jongens
Riddels scores van Pablo Merce-
?eB en Nino Dunker weer terug
*°öien in de wedstrijd,
j Deploeg vanKodela verdedig-
~& slordig en zo kon Brievengat

regelmatig verschil van zes
guitenbehouden. Door dewissel
&n Izaan Moeniralam voor Ni-jj?Dunkerwerd dedefensie van

versterkt en kon het te-*tovan Otrobandaverschillende
«isses van Brievengat onder-deppen.

SNELSTE GUARDS
Door de, wellicht snelste gu-?^B, AmadeoKemper en Moeni-j^amwerden debreaks voorKo-

omgezet in een voorsprong
i °or hun ploeg. Nelson Braaf
*rt en Veeris sputterde nog te-

genvoor Brievengat. Jeffreyvan
Sichemwerd doorKodela center,
Marlon Hansen, goed afgestopt
en deKodela ploeg gingmet een
38-22 voorsprongrusten.

Nahetverwisselen van debuc-
kets opendeBrievengat opnieuw
sterk.QnderaanvoeringvanNel
Veeris en de inmiddels gearri-
veerde JohnvanSichem werd de
nadelige score ten opzichte van
Kodela verkleindtotzesen op ge-
geven moment' zelfs tot vier
punten.

Onnodig balverlies en slechte
schotkeuzes, vooral van Kern-
per, braken het team van coach
Waal op. Wederom brachteen ti-
me- out ommekeer in de strijd.
SpelverdelerArnel Haatma,van
Kodela, liet zijn mannen eerst
posities kiezen alvorens de bal
snelrond te laten gaan en aldus
de schutters, Dunker en Merce-
des, in stelling te brengen.

Bij Brievengat liepen de aan-
vallen ook vlot maar werd het
tempo onnodig laag gehouden.
Met nog tien minuten te gaan
verzilverde John van Sichem
menig Brievengat- aanval en
hield daarmee zijn ploeg in de
wedstrijd. German Delfïna en
Earling Martina pakten enkele
goede steels voor Brievengat.
Maar aan de andere kant werd
Hansen steeds sterker onderhet
bord. Vooral toen Jeffreyvan Si-
chem naar debank ging, heerste
de jonge Kodela- center onder
beide borden.

Met nog enkele minuten voor
de boeg probeerde Brievengat
via een totaal offensief de score
nog gelijk te trekken maar ver-
gat daarbij datMoeniralam de
snelste op hetveld was. Bij elke
score van Brievengat was de te-

genscore in nog geen tien secon-
deeen feit.

Ditbetekende het eindevande
strijd. De brievengat ploeg was
mentaal aangeslagen en via en-
kele gave driepunters van NinoDunker en zuivere schoten van
Mercedes werd deeindstand, 78--66 in het voordeel van Kodela,bereikt.

TOERNOOI
Kodela behaalde hiermee detweede overwinning in de voor-bereiding op het toernooi dat devereniging in augustus zal hou-den. Dit toernooi is een pogingvan Kodela om het basketbal-gebeuren op Curacao, dat de af-gelopen jaren in de slop is ge-raakt, weer nieuw leven in teblazen.
Basketbal was voorheen opCuragao vrij populair. Het StThomas Collegewas toen debas-ketball- tempel en wekelijks

kwamen honderden toeschou-
wers kijken naar dewedstrijden
die daar gehoudenwerden. Toenhet St Thomas College op Otro-banda niet meer veilig bleek
voor vandalisten, stierf deze dy-
namische sport langzaam maar
zeker.

Aan het toernooi op hetKode-la- terrein kunnen zes ploegen
deelnemen. Door het groot aan-
tal inschrijvingenen debeperkte
tijd zal het lot moeten bepalen
welke teamsop hettoernooikun-
nen spelen. Deze lotingvind vol-
gende weekplaats.

Voor de statistieken volgen
hiernog delaatste gegevensvan
de wedstrijd van gisteren:

Kodela-team: Pablo Merce-
des, IzaanMoeniralam, BoyEve-
ron, Arnel Haatma, MarlonHansen, Amadeokernper en Ni-
no Dunker.

Brievengat: German Delfïna,
Nel Veeris, Nelson Braafhart,
JohnvanSichem, Jeffreyvan Si-
chem, Earling martina enRoge-
lioMontero.

Topscorers voorKodela: Mar-
lon Hansenmet20punten enNi-
noDunkermet 18.VoorBrieven-
gat: Jeffreyvan Sichem 22 pun-
ten en Nel Veeris 18.

DELGADO WEL POSITIEF MAAR NIET BESTRAFT
Theunisse ook bij tegen-expertise
te hoog testosteron-gehalte in urine

Deen Weltz wint etappe
na vlucht van 100km
PUYDE DOME —De negentiende etappe van deRon-devanFrankrijk, eenrit over 193kilometer van Limoges

naar de top van de Puy deDome, is gisteren gewonnendoor deDeen JohnnyWeltz uit de ploeg van Pierre Baz-
zo. Weltz onsnaptesamen met de Westduitser Rolf Golz
na 71kilometer uithetpeleton. De Deenbereikte meteenvoorsprongvan42seconden opGolz definish. De Spanj-aard Pedro Delgado werd derde, maar positief bevon-den aan het gebruik van versterkende middelen. Hij zalechterniet bestraft worden omdat hetmiddel (Probeni-
cide) dat hij gebruiktheeft, niet op dezwarte-lijstvan deTour de France voorkomt. Dit goldniet voor de Neder-lander Geert-Jan Theunisse. Hn w«rd wnl bestraft.

De winnaar van denegentien-
de etappe van de Ronde van
Frankrijk is een man van lange
ontsnappingen. Johnny Weltz
uit Denemarken bracht in deRonde van Spanje de vijftiende
etappe opzijn naam eveneensna
een vlucht van meer dan hon-
derdkilometer.

StevenRooks heeft op dePuy
de Dome zijn positie in hetklas-
sement van de Tour niet alleen
geconsolideerd, maar ook ver-sterkt. De Colombiaan FabioParraen deCanadees SteveBau-er moesten op de steilste helling
van het centraal massiefzo veeltijd (0.26 en 1.31) toegeven, datze m de tijdrit van zaterdag on-mogelijk nog voorbij de bergko-
ningkunnen komen.

■CarlLewis ook naar Seoul.

DEMONSTRATIE
Met de donderwolkvaneen do-

pingstrafboven zijn hoofd greep
gele- truidrager Pedro Delgado
de venijnige klim aan voor delaatstedemonstratievanzijnsu-
perioriteit in deze Tour.Na debinnenkomst van etap-
pewinnaar Johnny Weltz en
diens vluchtmakker over hon-
derdkilometer, RolfGolz, schud-
de deSpanjaard het hele peloton
van zich af. Steven Rooks en
Geert-Jan konden het langst
aanklampen bij Delgado. Rooks,
moester heteerst af,kort daarop
gevolgd door Theunisse.

Voor de Noord- Hollander le-
verde de 188kilometer langerit
over vlakkebochtige wegennaar
de Puy de Dome ondanks teke-
nen van verzwakking toch iets
positiefs op: de definitieve
achterstand voor Parra en Bau-
er, respectievelijk 2.20 en 4.50.
"Meerhadik niet ophetoog", zei
Rooks na de felicitaties van de
NederlandseministerRuding en
staats- secretaris Dees.

Door zijn vierde plaats op dePuy de Dome klom Geert-Jan
Theunisse naar dezelfde plaats
terug in dealgemenerangschik-
king. Zonder doping- affaire zou
hij zelfs uitzichten op de derde
positie vanParra hebben. Theu-
nisse zou depodiumplaats kun-
nen veroveren in de46kilometr
lange tijdrit over vlak terrein
door de Bourgondische wijn-
gaardenvan Santenay.

De 26-jarigeDeen Weltzgreep
deoverwinningin de negentien-
de etappe door twee kilometer
onder de top weg te rijden van
medevluchterRolf Golz. Beide
renners hadden in een vlucht
over honderd kilometer een
kwartier voorsprong opge-
bouwd.Er bleefgenoegvanover
nadat het peloton uitgepraat
was over de dopingaffaire van
Delgado.

Met een Deen in de bloemen
kwam hetaantal nationaliteiten
onder de etappe- winnaars op
tien. Een groot wielerland hoor-
denognietin hetrijtje thuis: Bel-
gië. Voor het laatst in 1910had
België een Tour de France afge-
sloten zonder etappe-zege. Er
resteren nog drie dagen om het
dieptepunt afte wenden.

DOPINGAFFAIRE
De doping-affaire rond gele-

truidrager Pedro Delgado in deTour blijkt een gruwelijke fout
van het jury-korps te zijn. De
Spanjaard werd gisteren witge-
wassen. Niets staat zijn huldi-
gingop deChamps Elysés in Pa-rijs nog in deweg.

De winnaarvan de75-ste Torn-de France kwam met de schrik
vrij. Hij is positiefbevonden,
maar wordt niet gestraft.De do-
ping- affairekon hij beschouwen
als en boze droom. De beste van
dekoers zat in een fuik met een
gataan heteind, waar hijpreciesdoorkon glippen.

Wat is hetverhaal. De doping-
controles in de Tour de France
worden verricht doorhet labora-
torium van professor Lafarge in
Parijs. Dit lab heeft sinds enige
jarenweer deerkenningvan het
Internationaal Olympisch Co-mité (IOC). Mede met het oog op
de Olympische winterspelen in
Albertvillekon demodernste ap-
paratuur worden aangeschaft.

Infebruari van dit jaarmaak-
te professor Lafarge tijdens een

symposium overdopinginParijs
bekend, dathij zoverwas dat ook
de preparaten, die het gebruik
van spierversterkendemiddelen
verdoezelen, in de nabije toe-
komst kunnen worden opges-
poord. Het lOC zette de testoste-
ron- verstopper probenicide di-
rect op de lijstvanverboden pro-
ducten.

De Wereldwieler- Unie (UCI)
en haar profsectie FICP kregen
een voordracht hetzelfdete doen.
Deze voordracht zal volgende
maandtijdens hetcongres terge-
legenheid van dewereld-kampi-
oenschappen in België worden
bekrachtigd. Hier is dekardina-
le foutbegaan.

Delgado en zijn medische be-
geleiders hebben zich gericht op
de lijst van verboden middelen
van de UCI. Met het lOC hebben
zij niets te maken. Bij het eerste
onderzoek van zijn urine werd
hij, in wezen, valselijk beschul-
digdvan doping. Hetmiddel pro-
benicide stondimmers niet op de
lijst van de UCI. Nog niet.

Professor Lafarge meldde het
jury-korps in deTour datDelga-
dobetrapt wasop een middel van
de lOC- lijst, erkennelijk vanuit
gaande datde UCI ditreeds had
overgenomen. Deverantwoorde-
lijke wedstrijd- commissarissen
in de Tour hebben dit niet ge-
controleerd, verklaarden Delga-
do schuldig en kwamen pas
achterhunblunder toen hetwie-
lercircusop zijnkop stond.

KOPSTUKKEN
Uit Spanje, en ookuit Neder-

land voor het geval van Geert-
Jan Theunisse, kwamen
kopstukken naar de Tour in een
poging de zaken recht te trek-
ken. Dit is uiteindelijk gelukt.
Donderdag hadden in Parijs de
contra- expertises plaats. Zoals
Sebruikelijk gaf het tweede on-

erzoek dezelfde uitslag. Beiden
positief. Dit wetende hadhet ju-
rykorps van deUCIonmiddellijk
sancties uitkunnen spreken.De
schuld stond vast.

HoewelLafarge 'smorgens om
achtuurzijn deurenvoor alle ex-

Eerts had geopend, was de straf
ij het einde van deetappe op de

Puy deDome nognietuitgespro-
ken. Voorzitter Mario Prece uit
Italië vond het uitermate verve-
lend, 's Avonds om negen uur
kwam het verlossende woord.
Het stond onomstoten vast dat
Delgado zich met testosteron
had versterkt, het bewijs kon
echter niet met de 'vernietiger'
probenicide geleverd worden, de
tourwinnaar was gered door de
ambtenarij van de UCI.

Geert-JanTheunissehadmin-
dergeluk. De Nederlander werd
opnieuw positief bevonden op
het middel testosteron. In de
tweede urinetest van Theunisse
werd een testosteron- spiegel
van 20 aangetoond, terwijl max-
imaal 6 is toegestaan. Hijkreeg
laatin de avond degebruikelijke
straf opgelegd: een maand voor-
waardelijke schorsing, 1800gul-
den boete, 10 minuten straf in
hetklassement en zijnprijs in de
uitslagvan de etappe naar Mor-
zinekwijt. Het middel dat in zijn
urine werd gevonden stond wel
op de lijst.

ONTSPANNEN
Pedro Delgado wasdonderdag

ontspannen aan de etappe naar
de Puy de Dome begonnen. Hij
zou andermaal exelleren in de
slotklim. Na overleg met Luis
Puig, de Spaanse voorzitter van
de UCI, moest hij geweten heb-
ben datzijn zaak in orde zou ko-
men, al zou hij nooit meer een
schonewinnaarvan deTourzijn.
Hij stond dan ook voor de start
vrolijk te verklaren: 'Tk rijd de
Ronde hoe danooktot heteinde."

Datkon hijgemakkelijk bewe-
ren, omdat hij zeer goede hoop
had op en goede afloop. De ont-
snapping was gevonden. Het
gewraakte middel stond niet op
deUCI- lijst. Gomez Navarro, de
staats- secretaris voor sport uit
Spanje, eveneens in Frankrijk
aanwezig, riep ook al zeer pre-
matuur uit: "De strijd is gestre-
denen gewonnen."

Voor StevenRooks betekende

de 'onschuld' van Delgado een
opluchting. "Bi wil de Tour niet
op zon manier winnen, ik word

liever tweede als ik destrijd met
de beste heb verloren. Met de
tweede plaats ben ik tevreden."

Inzijnkamp werd met ontzet-
ting gereageerd op het positief
verklaren van Geert-Jan Theu-
nisse. Derenner werd onmiddel-lijk teruggezet naar de elfde
plaats. Op de dagvan de tegen-
expertise, in aanwezigheid van
professor VanRossum, probeer-
de manager ManfredKrikke te
zeggen dat ook in deze zaak ern-
stige procedure- fouten zijn ge-
maakt. "Dezaak lektevoortijdig
uit. Daarom hebben we onmid-
dellijk een advocaat ingescha-
keld en ons beklag gedaanbij de
Tour- directie en het jury-
korps."

Misschien winnnen Theunis-
se en PDM hun zaak ook wel, al
zal dat niet meer tijdens deze
Tour deFrance zijn.

.StevenRooks: liever tweede.

VIERDE HOMERUN
OrlandoNicolinaproduceerde

met zijn vierde seizoens- home-
run, eenverre slagin het linker-
veld, deze twee punten. Scorpi-
ons kreeg in deze slagbeurt nog
meerkansen doorhetgebrekaan

controlevanDamoenenzijnver-
vanger Hannes Presentacion,
maar liet dezekansen voorbij-
gaan.

In de negende inning echter
maakte Scorpions gelijk opvier
vrije-lopen en een honkslag van
Nicolina. Verder dan de gelijk-
makerkwam het echter niet.

GK-Stars had slechts één ex-
tra inning nodig om terug teko-
men in dewedstrijd. In detiende
inning sloegLinderLourens na 2
outs, een honkslag en scoorde
daarnaop een tweehonkslagvan
Griffith Cathalina de beslissen-
derun. Aangezien GK-Stars de
thuisclub was, betekende dat
ookmeteenheteindevandewed-
strijd.

Deeindcijfers waren als volgt:
5-8-2 voor GK-Stars met Catha-
lina als winnende werper en 4-5-
-2 voor Scorpions metRignald
Martina als verliezende werper.
Door de overwinning heeft GK-
Stars, dat de laatste plaats in-
neemt in poule A, zijn
achterstand op Blue Hawks tot
slechtséén halve wedstrijdgere-
duceerd.

Scorpions is door denederlaag
naar de tweede plaats afgezakt
met eveneens een halve wed-
strijd achterstand opkoploper St
Maria Pirates.

De competitie wordtzaterdag-
avond voortgezet met de wed-
strijdtussenAlpha enWild Cats.

TAIWANESE
De Taiwanese golfers Lu

ChienSoon enChin ShengHsieh
krijgen, ondanks hun magere
prestaties, de meest opvallende
publiciteit tijdens deKLM-open
in Hilversum.

Het tweetal wordt bijna
constant gevolgd dooreen came-.ra- team van vijfpersonen. Ter-
wijl andere journalistenkeurig

buiten demet touw afgezette ho-
les moeten blijven, zoeken de
Oosterse filmmakers op de
freens naar debeste posities om

vn golfende landgenoten vast
te leggen.

Dat de prestaties niet ophef-
makend zijn, deert het
thuisfront waarschijnlijk niet.
Soonsloegal 78keer op deeerstedag. Hsieh was pas na 80 slagen
klaar. Beiden kunnen de finales
van het weekeinde waarschijn-
lijk wel vergeten.

De stand na de eerste dag
(baangemiddelde 72):
1. Murray (Eng) 65 2. Howell
(VS), Anglada (Spa), Young
(Schl), Russell en Hansen (Eng)
allen 66 7. Jacobs(VS), Durnian
en Ralph (Eng) 67 10. Calero
(Spa) 68.

Vierde homerun Nicolina

Scorpions onderuit
tegen GK-Stars
WILLEMSTAD— Evenals in de wedstrijd van dinsdaga-

vond tussen St Maria Pirates en Blue Hawksviel gisteravond
bijRoyal Scorpions/MCB en GrootKwartier Stars/AGT-CPS
debeslissing inextra innings. GK Starswist in de negende in-
ning nog net te voorkomen dat Scorpions een voorsprong
kreeg en scoorde in detiende inning de winnenderun.

De overwinning van GK-
Stars is verassend maar alles-
zins verdiend. Men heeft vanaf
devierde inningdeleidinggehad
en Scorpionskon pasin denegen-
de inning langszij komen. De
Groot Kwartier- ploeg scoorde
driemaal in de vierde slagbeurt
op een honkslagvanLinder Lou-
rens. Deze scoorde deeersterun
en later ook de laatste, beslissen-
derun door een tweehonkslag
van Mark Curiël, een veldfout
vanderechtervelder eneenwild-
pitch van werper Michael Victo-
ria. Omergertevoorkomen werd
Victoria in deze inning vervan-
gendoorReginald Martina.Deze
sloot de inningverder goed af-
,maar moest in de zesde inning
een vierde punt toestaan na
honkslagenvanEdward Cannis-
ter en Heirich Leito en een fout
van de tweede honkman.

Tot dezevende inning zag het
er naar uit datGK- Star werper,
JeromDamoen op de heuvel on-
bedreigd op de overwinning af
zou stevenen. In de achtste in-
ning halveerde Scorpions echter
zijn achterstand.

Brit Murray leidt in
golf-strijdKLM-Open

HILVERSUM— De EngelsmanAndrew Murray gaatna de
eerste dag van de Open Nederlandse titelstrijd golf (KLM-
open) in Hilversum alleen aan deleiding. Hij sloeg65keer voor
luj de achttien holes had afgewerkt Zijn score is zeven onder
par (het baangemiddelde is 72). De Amerikaan Jamie Howell,
de Schot lan Young, de Spanjaard Juan Anglada en de En-gelsmannen David Russell en Neil Hansen sloegen één keer
meer.

Beste Nederlander in het met250.000 Engelse ponden gedo-teerde toernooi is de jongeama-teur Constant Smits van Waes-berghe. Hij bleef alsenige Nede-lander onder par met 71 slagen
en heeft daarmee een gerede
kans de finale-ronden op zater-dag en zondag aanstaande tehalen.

Van Waesberghe staat opeen
gedeelde 41- ste plaats. De beste
65 gaan naar de finales. Bart
Nolte,vorigjaarNederlands eni-
gevertegenwoordiger tijdens de
slotdagen presteerde ook goed.
Hij hield zichprecies aan het ge-
middelde van debaan: 72. Gor-
donBrand junior,delaatstewin-
naar van de Open Nederlandse,
verwezenlijkte een totaal van 70
slagen op deeerste dag.

DE CACAOPRIJZEN op de we-
reldmarkt schommelen sterk.
Vorige week schoten de prijzen
op de Londense termijnmarkt
nogomhoog inreactie op het be-richt, dat de grootste cacaopro-
ducent, Ivoorkust, zijn leveran-
tie tegen de toen geldende lage
prijs zou staken. Nu zijn deprij-
zen weerfors gedaald.
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AANVAARDINGSREDE DEMOCRATISCHE KANDIDAAT DUKAKIS
Er gaat een nieuw tijdperk naReagan beginnen

De 'Amerikaanse Droom' bestaat niet slechts
voor bevoorrechte groep, maar voor ons allen

De presidents- kandidaat zei
dat de tijd is aangebroken om
verder te kijken dan de bekrom-
pen idealen en beperkte ambi-
ties van de laatste acht jaaren
dat de geest van vertrouwen
waarmee JohnKennedy enLyn-
don Johnson de vorige generatie
inspireerden weer moet worden
opgepakt.

"Het is tijd omaan een nieuwe
economische toekomst te gaan
bouwen diegoede banenen lonen
creëert voor iedere burger in dit
land. Tijd om de voodoo-
economietevervangen door can-
do (realistische) economie. Tijd
omonsaftevragenhoe hetmoge-
lijk is geweest, dat de nationale
schuldvan dit land in de afgelo-
pen achtjaarhogerwas danin de
tweehonderd jaar daarvoor en
omer voor te zorgen datdit nooit
meerzal gebeuren. Het is tijdom
intezien, datniet deSandinisten
de grootste bedreiging op dit
halfrond zijnvoor onze nationale
veiligheid, maar de lawine van
drugs die het land inrolt en die
onze kinderen vergiftigt".

ATLANTA — De Democratische
kandidaat voor het presidentschap
van de Verenigde Staten, Michael
Dukakis, heeft in de nacht van don-
derdag op vrijdag voor deconventie
van zijn partij een aanvaardingsre-
de uitgesproken waarin de 'Ameri-
can Dream' en "bekwaamheid" van
de nieuwe(Democratische)regering
centraal stonden.

Dukakis begon zijn toespraak met
de voorstelling, dat de Democraten
derace naarhetWitteHuisgaan win-
nen, "omdat wij de partij zijn die in
deAmerikaanse droomgelooft". "Ik
weet het, want ik ben een produkt
van die droom", zei de zoon van een
Grieks immigrantenechtpaar. Hij
benadruktemetname datde'Ameri-
can Dream' een droomvoor iedereen
is. "Als iemand jullie zegt, dat de
Amerikaanse droomslechts aan een
kleine bevoorrechte groep toebe-
hoort en niet aan ons allemaal,
antwoordt dan dat het tijdperk-
Reagan voorbij is en dat een nieuw
tijdperk gaatbeginnen".

BEKWAAMHEID
MichaelDukakis, nu noggou-

verneur van de staat Massachu-
setts,zei het nietnodig tevinden
zijngehoorte zeggen wat Ameri-
kanen van zichzelf verwachten
en ook niet watzij tenminstevan
de door hen gekozen bestuurders
mogen verwachten. "Deze ver-
kiezingen gaan niet over ideolo-
gie", zei hij, "maar over be-
kwaamheid". Niet over het om-
verwerpen van regeringen in
Centraal-Amerika of over de
handel in Wall Street. Ze gaan
niet over zinloze etiketten, maar
over positieve Amerikaanse
waarden als verantwoordelijk-
heid, aansprakelijkheid en res-
pect voor de waarheid".

Volgens hem zullen de Repu-
blikeinen in de komende maan-
denvaak zeggen, dat het in som-
mige streken van de Verenigde
Staten zo goed gaat. Dat sommi-
ge gezinnengeen moeitehebben
met het betalen van hun dok-
tersrekeningen. "Maar het
handhaven van de status quo,
hetdoenvaneen pasopdeplaats,
stilstaan, is voor Amerika niet
goed genoeg. Een kans voor
slechts enkelen isvoor Amerika
niet goed genoeg",zei hij.

GROOTHEID
Dukakisbeloofde zijn landeen

"nieuw tijdperk van grootheid"
in tezullen leiden, maar zei dat
daarvoornodig isdat alle Ameri-
kanen samenwerken. "Het ge-
meenschaps- idee, het idee dat
we het samen moeten doen, dat
elk van ons teltongeacht wie we
zijn,waar wevandaankomen en
hoeveelgeld wehebben, dat idee
zal kansen en een goed bestaan
voor iedereen creëren. Niet
slechts in economischezin, maar
alsburger en als mens".

Hij vervolgde met te zeggen,
dat hij als president doelen zal
stellen voor het gehele land en
niet voor deregering alleen. Doe-
len waaralle mensensamen aan
moeten werken.

"Wij zullen het Amerikaanse
genie uit het koelhuis halen en
de jeugdeen uitdaging verstrek-
ken; wijzullen onze scholen, uni-
versiteitenen laboratoria debes-
teindewereld maken.Wijzullen
het onderwijs weer een gewaar-
deerdberoep maken", aldus Du-
kakis.

"Wij zullen de vuren van ver-
nieuwing en onderneming aan-
steken van kust tot kust om zo
mensen in de bijstand dekans te
geven zich op te richten uit hun

armoede, om zo te zorgen voor
kinderopvang en scholing diezij
nodig hebben, om hen dekans te
geven naar buiten te stappen in
het felle zonlicht van kans, van
hoop envan eer".

WONINGNOOD
Na een opsomming van een

reeks idealen, zoals terugdrin-
genvan het analfabetisme, weg-
werken van de "schaamtever-
wekkende" woningnood, de
strijdvoor leven doorondermeer
de overwinning van de ziekte
Aids en het terugwinnen van de
straten en buurten in de Vere-
nigde Staten op de misdaad zei
Dukakis: "Vrienden, die droom
die 360 jaar geleden begon in
Plymouth, de moed die de ver-
schrikkelijke winter in Valley
Force overleefde en overwon op
de stranden in Normandie; de
moed die Chroesjtsjev deed te-
rugdeinzen tijdens de Cubaanse
rakettencrisis - is vandaagnet zo
sterk en levend als ooit".

"Wij moeten — wij zijn — en
wij zullen militair sterk blijven.
Maar wij moeten die militaire
kracht steunenmet economische
kracht; wij moeten demannenen
vrouwen in de strijdkrachten
wapens geven die werken; we
moeten een ministervan Defen-
siehebben die leidten niet geleid
wordt door het Pentagon en we
moeten een buitenlands beleid
hebben dateen weerspiegeling is
van defatsoenlijkheid, deprinci-
pes en dewaarden van het Ame-
rikaanse volk", aldus Dukakis.

KERNWAPENS
Hij prees president Reagan

voor wat hij bereikt had on het

gebiedvan het terugdringenvan
kernwapens, maarhij zei dat er
nog veel gedaan diende te wor-
den om de verspreiding van nu-
cleaire en chemische wapens te
beperken. Dat er veel meer
mogelijk is om vrede in Midden-
Amerika en het Midden-Oosten
te bereiken en dat er veel meer
mogelijk is en veel meer gedaan
zal worden om een einde te ma-
ken aan apartheid inZuidafrika.

"De mensen hebben mij de af-
gelopen zestien maanden her-
haaldelijk gevraagd", aldus Du-
kakis, "ofikeen speciaal doelheb
voor de komende vier jaar, iets
wat weerspiegelt waar ik voor
sta en waar ik alsAmerikaan in
geioof. Het antwoord daarop is
ja, dat is er. Over vier jaar, als
mensen wandelen over Pennsyl-
vania Avenue in Washington
D.C. of een afbeelding van het
Wite Huis op de televisie zien,
wil ik dat zij trots zijn op hun
regering, trots op een regering
die hoge maatstaven stelt, niet
alleen voor deAmerikaansebur-
ger, maar ook voor zichzelf.

"Wij moeten een ministerie
van Justitie hebben, dat niet in
het hele land wordt uitgelachen
—wij moeten een ministerievan
Justitehebben, dat weetwat het
woord "recht" betekent. Wij
moeten leden van het Hoogge-
rechtshof hebben die intelligent
en integer zijn en die de
grondwet begrijpen. Wij moeten
een departement voor Milieu-
beschermingkrijgen, dat meer
belangstelling heeft voor het
stoppen vanvervuiling, danvoor
bescherming van vervuilers.

"Wij moeteneen echte —geen
zogenaamde—ooglog krijgente-

gen drugsen wij zullen geen za-
ken doenmet in drugshandelen-
dePanamese dictators. Wij zul-
len een vice-president hebben
die niet stilblijft zitten wanneer
iemandvan de Nationale Veilig-
heidsraad met het belachelijke
idee op deproppenkomt om met
de ayatollah wapens voor gijze-
laarsteruilen. Wijkrijgen Lloyd
Bentsen alsvice-president diede
'oval office' binnen zal lopen en
zeggen 'meneer de president dit
is belachelijk."

MARATHON
"En terwijl ik deze nominatie

aanvaard, moetiker aan denken
datdeeerstemarathon inhetou-
de Griekenland werd gelopen en
datopbelangrijke momentenzo-
als deze, de burgers van Athene
hun plechtigheden afsloten met

het afleggenvan een gelofte. Die
gelofte is vandaag net zo wel-
sprekend en bij de tijd als twee-
duizendjaar geledenen luidt:wij
zullen dit land van ons nooit tot
schande brengen, door enige
daad van oneerlijkheid of laf-
heid. Wij zullen strijden voor de
idealen van ditland van ons. Wij
zullen de wetten eren en eerbie-
digen.Wij zullener naar streven
ons gevoel van burgerplicht te
verdiepen. Zo, op al deze manie-
ren, zullen wij dit land grootser,
beter, sterker, trotser en mooier
doorgeven danhet aan ons werd
doorgegeven".

Michael Dukakis besloot zijn
toespraak met dewoorden: dat is
mijn belofte aan jullie, medè-
democraten, en datis mijnbelof-
te aan jullie, het Amerikaanse
volk. Senator Lloyd Bentsen

BAGHDAD
InBaghdad zei president Sad-

damHusayn van Iraqdaarop dat
zijn land zonder rechtstreeks
overleg geenwapenstilstand zou
accepteren.

"Wienietrechtstreeks metons
wil onderhandelen, wilook geen
vrede met ons", zei hij volgens
het Iraakse persagentschap
INA. Iraq wil wel "uit de grond
van zijn hart vrede", aldus Hu-
sayn, "maar een wapenstilstand
alleenkan deoorlognietbeëindi-
gen,maar alleen eenadempauze
geven om daarna nog heviger op
te vlammen. Een wa-
penstilstand is maar een stap op
de weg naar een vreedzame op-
lossing.

Baghdad meldde gisteren
nieuwemilitaire activiteittegen
Iran in hetnoordoostenvan Iraq.
In een oorlogs- communiqué
stond dat Iraakse troepen in de
voorbije 24 uur op het noordoos-
telijke front "35 pieken en ber-
gen hebben bevrijd, na heldhaf-
tige gevechten waarin de Iraan-
se bezettingstroepen werden
verdreven".

In het communiqué stond
voorts, dat Iraaksegevechts- he-

likopters 45vluchten uitvoerden
tegen Iraanse stellingen aan het
twaalfhonderd kilometer lange
front en deIranierszware verlie-
zentoebrachten.

De Iraanse televisie maakte
op haar beurt gewag van over-
winningen op Iraq bij de
hoogvlakte vanBidel in het wes-

ten van Iran en de moerassen
van Hawizah op het zuidelijke
front. De Iraanse troepen had-
den tientallen Iraakse soldaten
gedood of gewond, pantserwa-
gens vernietigd en twintig
Iraaksemilitairen, onderwieen-
kele officieren, krijgsgevangen
gemaakt.

ECO-NOTEN
DE POGINGEN van Carl Icahn
om vijf zetels in de directie van
Texaco te krijgen zijn door een
meerderheidvandeaandeelhou-
dersverijdeld. Texaco liet weten
dat 58,6 procent van de houders
van stemgerechtigde aandelen
tegen Icahn hebben gestemd.
Vorige maand al werd bekend,
dat Icahnhet lid opzijn neus had
gekregen, maar toen was de
stemmenverhouding nog niet
bekend.
DE AMERIKAANSE Bechtel,
één van 's werelds grootste

elektro-technische concerns,zal
zijn internationale computer-
centrum in Dublin neerzetten.
Indejarenzestig washetconcern
albetrokken bij debouw van en-
kele hotelsin lerland, evenalsbij
de uitvoering van enkele indus-
triële projecten.

DE WESTDUTTSE sportwagen-
fabrikant Porsche wil in de ko-
mende vijfjaar de helft van zijn
207 eigen dealers kwijt en bre-
ken met het gezamenlijke dea-
lerschapmet VW/Audi.Porsche
wilde niet meer bijzonderheden

kwijt. Eind deze maand zal het
concern een persconferentie
houden. Op het ogenblik ver-
koopt tachtig a negentigprocent
van de Porsche- dealers ook
VW's en Audi's.

SCHINDLER IN Zwitserland,
deop één na grootsteliftenfabri-
kant terwereld, wil van deAme-
rikaanse Westinghouse de lif-
tensector overnemen. Hoeveel
hetconcern bereid is neer te tel-
len is nietbekend, maar deskun-
digen houden het op 500 a 600
miljoen dollar. Westinghouse
Elevator is de op drienagrootste
liftenbouwer in de VS. Otis, on-
derdeel van United Technolo-
gies, is de grootse terwereld.

Militaire chefs Iran vragen natie
wapenstilstand Iraq te accepteren

NICOSIA—Dehoogste militaire chefs van Iranhebben de
natie gisteren gevraagd zich te verenigen achter hetbesluit
om een wapenstilstand met Iraq te accepteren.
* De commandantvan hetkorps IslamitischeRevolutionaire
wachters, MohsenRezaei, zei dathij achter dewapenstilstand
stond, maar zijn legerkorps op zijn hoede zoublijven.
* AliAkbar HashemiRafsanjani, injunibenoemd totwaarne-
mend opperbevelhebber van dekrijgsmacht, drongook aanop
eenheid en zei dat men bij het wapenstilstandsbesluit geen
vraagteken moest zetten.
* "Nu degeëerbiedigdepolitieke autoriteitenvan hetland tot
eenwapenstilstand hebbenbesloten, en zij door deleider(aya-
tollah Ruhollah Khomeini) is goedgekeurd, steunen wij de
maatregel in alleernst", zei Rafsanjani ineen boodschap die
doorRadio Teheran werd uitgezonden.

De commandant van deRevo-
lutionaire wachters, die zich in
meikeerde tegenvrede metIraq

uit een positie van zwakte, zei
dat zijn mannen Khomeini's be-
velen als altijd zouden uitvoeren
en niet zouden optreden als "de
vredesminnaars van gisteren
dieinvredestijdrevolutionair en
oorlogszuchtig handelen".

Zowel Rafsanjani alsRezaei
zei dat de troepen aan het front
moesten blijven en klaarstaan
omeen Iraakseaanvalafteslaan
die voor een wapenstilstand
haar beslag zou hebben gekre-
gen, zou worden ondernomen.

Teheran heeft gisteren het
voorstelvanBaghdadafgewezen
om door rechtstreeks overleg
tussen beide hoofdstedende Gol-
foorlog tot een einde te brengen.
De ambassadeur van Iranbij de
Verenigde Naties, Mohammed
Mahallati, zei in New York te-

gen journalisten dat er geen
noodzaak bestond voor dergelijk
overleg. Iran is evenwel bereid
secretaris- generaal Javier Pé-
rez deCuellar te aanvaarden als
tussenpersoon.

Ex-presidentBrazilië in hoofdrol ”novela”:

Figueiredo: vrucht van
door mij gemaakte opening

BRASILIA—Oud-presi-
dentJoaoFigueiredoheeft
ffeweigerd commentaar te
everen op de actie welke

Edine Souza Correa tegen
hem heeft ondernomen
met betrekking tot haar
zoon die ook zijn kind zou
zijn. Het proces datbij
rechter Jozair Gardes is
aangespannen door de ad-
vocaat van Souza Correa
noemde de expresident
"een vrucht van de ope-
ning dieik heb gemaakt".

Met het begrip opening
wordt in het hedendaagse
Braziliaanse politieke
spraak- gebruikhedoeld de
periode dat onder het militai-
re bewind decensuur geleide-
lijk verdween en ook de poli-
tieke beperkingen minder
werden. Dit was gebeurdon-

der het presidentschap van
Figueiredo als eenmanierom
terug tekeren naar de demo-
cratie.

Indezeperiode zou depresi-
dentookzo democratischzijn
geweest dat hij met Edine
SouzaCorrea een verhouding
aanging toen zij nog een tie-
nerwas. Hij hadhaar toen ook
eenbaanbezorgdbij deNatio-
nale informatie- dienst, wat
de zondagse naam is voor de
geheime dienst.

Ondertussen is deze zaak
een novela van de eerste orde
geworden, waaraan geen en-
kel boulevard- blad voorbij
kan gaan. Het is de vraag of
dit in het voordeel van Souza
Correa is. Zij beschikt nog
steeds overbelangrijke en in-
vloedrijke vrienden en rela-
ties.
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EILANDGEBIED CURACAO

jgPj AFDELING BURGERLIJK STAND,
BEVOLKINGSREGISTER EN VERKIEZINGEN

Het Hoofd van de Afdeling Burgerlijke Stand, Bevolkingsregister en Ver-
kiezingen roept hierbij op, al degenen die naar het buitenland zullen vertrek-
ken voor verdere studie en die op CURACAO geboren zijn, om van nu af hun
uittreksel geboorteakte te komen aanvragen en niet te wachten tot op het
allerlaatste moment. Aanvrage kan geschieden bij loket 3 van de Burgerlijke
Stand en wel van maandag t/m vrijdag van 07.45 t/m 11.00 uur a.m. en van

13.30 t/m 15.00 uur p.m.
Het Hoofd voornoemd,

Afd. P.R. A.R. Ramirez^

~^~ EILANDGEBIED CURACAO

& AFDELING BURGERLIJKE STAND,
ijT BEVOLKINGSREGISTEREN VERKIEZINGEN

Het Hoofd van de Afdeling Burgerlijke Stand, Bevolkingsregister en
Verkiezingen maakt hierbij bekend dat hij voor degenen die naar Nederland
op 6 en 8 augustus a.s. zullen vertrekken voor verdere studie, speciale
faciliteit zal verlenen om zich te laten uitschrijven uit het Bevolkingsregister
en wel op:

Maandag 25 yuli 1988 Dinsdag 26 juli 1988
Woensdag 27 juli 1988 Donderdag 28 juli 1988

Van 17.00 uur t/m 19.00uur aan de loketten 5 en 6 van hetBevolkingsregister.
Gelieve mee te brengen:
1. Identiteitskaart of Paspoort;
2. Naam Gemeente van Vestiging.
Uitschrijven onder normale kantooruren blijft van kracht en wel van
07.45 t/m 11.00 uur en van 13.30 t/m 15.00 uur.
U wordt aanbevolen om van bovengenoemde speciale faciliteiten gebruik te

maken.
Het Hoofd voornoemd,

Afd. P.R. A.R. Ramirez.

personeel gevraagd

LES BOUTIQUES

(caeharel) curacao
Franse couture met allurevoor dames en meisjesvan 6-12 jaar

opent binnenkort haardeuren:

WAAR?? in deWaterfortbogen natuurlijk!

WIE?? is geïnteresseerdin een leuke baan

WAT?? zijn devereisten:

- kennis van de moderne talen en het papiaments- een gezonde dosiswerklust en enthousiasme- ervaring op het gebiedvan verkopen en mode strekken natuurlijk tot "aanbeveling.

SCHRIJFMETEEN een brief naar Les Boutiques CaeharelCuracao
p/a VanEngelenweg 21
t.a.v. Hetty Oster

'exclusive licenseeforCaeharel in the Dutch Caribbean.

■ ■- - II 1111l-—

Minister President di Antia
seriora Maria Liberia-Peters

lo tene un
DISKURSO NASHONAL

Transmishon : via Tele-Curacao
Fecha : djabièrnè, 22 di yüli 1988
Ora : 19.30(mitar di ocho)
Topiko : Ayudo Presupuestario èkstra

di Hulanda.
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Antillen in België!

WILLEMSTAD —Dit jaar
gorden alweervoor de zesdekeer de Antilliaanse Feesten
gehouden bij Hoogstraten in
België, zon twintigkilometer
onder Breda. Geen cultureel'estival, maar twee dansa-
vonden'pursang' mettopacts
Uit de Franse, Britse en Ne-
derlandse Antillen. Begon-nen als een zwoele, Antilli-aanse dansavond in de
achtertuin van een plaatse-
lijk café, worden de Antilli-aanse feesten de laatste jaren
gehouden in een uitermate
gezellig "tentenkamp", mid-
den tussen de weilanden en
bossen.

Zo schrijft het blad Progreso,
*en uitgave van de Stichting
n-ogeso Ahtiyano, die in Noord-
«rabant enLimburg werkt voor
Antilianen en Arubanen.

Ook uniek is de programma-
lle, die op een zeer hoog peil
,#aat. Zo stonden in deafgelopen
Jarengrote namenophetpodium
als Macay, Gl Brass Internatio-
nal, Las Chican del Can, Bacha-
ttal, Bomba, Arrow, Calypso Ro-
seen Gazoline, diehet dansplan-
kier zijn haar voegen dedentril-
len. Verantwoordelijk voor de
liuziekkeuze is Luc Vloemans
09), bij deBonaireanenbeter be-
kend als 'Loek', diezichvan 1976
jot 1980als arts gevestigd had in
funcon en later is neergestreken
üi Hoogstraten in België.

AFRIKA
Vandaar die gerichte be-langstelling voor Antilliaanse

jauziek, want hetkoloniaal ver-
fden van België ligt in Afrika
'Zaire)! Door de muziekkeuzevanLuc en de strakke organisa-

tie van Lode Verschueren heb-
ben de Antilliaanse Feesten in
deloop der jarendenodigeerken-
ning gekregen. Vorig jaarvoel-
den maar liefst drie- totvierdui-
zend mensen zich aangetrokken
door de Caribischeklanken van-
uit de Blauwbossen bij Hoogs-
traten.

De optredens gaven dan ook
een goede doorsneevan de diver-
se Antilliaanse muzieksoorten:
zouk en k-dance uit de Franse
Antillen, soca en calypso uit de
West-Indies en onderandereme-
rengue en salsa uit de Neder-
landse Antillen. Elke avond
twee hoofdacts op het podium
van 21.30 tot bam en nevenacts
op het terrein... er kan onop-
houdelijkworden gedanst. Daar-
naast diverse tentjes metAntil-
liaanse hapjes, cocktailbarretje,
platenstand, biertent en gezelli-
ge terrasjes. Volgens Luc "slaat
de warmte er vanafen spelen de
groepen depannenvan het dak!"
AldusProgreso.

PROGRAMMA
Voor dit jaar staan vrijdaga-

vond 12 augustus geprogram-
meerd: Unisono en Imagination
Brass. De laatst telt veel ex-
-leden van BESS en speelt soca
van de Virgin Islands. Op het
feestterrein houdt de Aruban
Brass en een steelband de stem-
ming er in. Zaterdagavond 13
augustus wordt geopend door
een zouk-groep, waarschijnlijk
de 16-mansformatiePakatak en
sluitWilfrido Vargas y su Orche-
stra dezesde feestronde af.

Op het feestterrein zorgt de
Caribbean Brass International
voor de muzikale omlijsting.
Swingen dus in optima forma.

GENEVE - SU- onderhande-laars bij het ontwapenings- overlegin Geneve zwakten donderdag devoorstellen af tav het omstredenra-dar- complex in Krasnojarsk, Sibe-
rië. De SU isnietmeerbereidhethelecomplex te ontmantelen, zoals eerstwas gezegd.

LISSABOIN — Het vrachtschip
Khian Sea metradio- actiefafval uit
VS- kern- centrales zwerft volgens
Portugals persbureau LUSA sinds
20 maandenin Afrikaanse wateren
zonder het spul ergens te kunnen
lossen.

Buiten levensgevaar
Het gaat bergopwaarts

met gezaghebber Casseres
WILLEMSTAD- Ge-

zaghebber Ronald Casse-
res ligt weliswaar nog
steeds in de 'Intensive Ca-
re' afdeling van het
Jackson Memorial Hospi-
tal inMiami,maarisbuiten
levensgevaar. De gezag-
hebber heeft deze week
wederomeenkleine opera-
tie ondergaan die hij goed
heeft doorstaan. De ver-
wachting is dat Casseres,
nu dekunstmatige beade-
ming niet langer via een
pijp in de mond gaat, van-
daag voor het eerst weer
kan praten. Hij communi-
ceert echter al langer mid-
dels gebarenen op schrift.

"Het gaat bergopwaarts
met de gezaghebber",vernam
de Amigoe. De gezaghebber
moest deze week wederom
een kleine operatie onder-
gaan omdat het nietmogelijk
bleek om de beademings- ap-
paratuur uit zijn luchtwegen
te verwijderen. Via een pijp

doordemond, moest de gezag-
hebber ademen. Nu is een
kleine opening in de keel ge-
maakten gaathetademhalen
veel beter.

De gezaghebber lijkt defi-
nitiefbuiten levensgevaar te
zijn alhoewelhetnoggeruime
tijd zal durenvoor hij weer de
oude is. Ofhij kan deelnemen
aan deburgemeesters- confe-
rentie die in het ITC op Cura-
gao wordt gehouden dankzij
de inspanningen van Casse-
res, is nog devraag. Hetis niet
bekend of hij dan al sterk ge-
noeg is om weerredelijk te
functioneren.

Zijn vrouw, Ans Casseres,
en eenbroer van de gezagheb-
ber, zijn nog steeds in Miami.
Zijreisden met hem mee,eve-
nals de behandelend arts, dr
Lo-A-Njoe. Die is inmiddels
op Curacao terug gekeerd na
zijn patient tehebben overge-
dragen aan deartsen van hetJackson Memorial Hospital.

Nieuw programma Radio
Hoyer I vanuit wijken
WILLEMSTAD - Vanaf

morgen wordt de zaterda-
gochtend programmering
van Radio Hoyer I gewijzigd
en start ditPapiamentstalige
radiostation tevens met een
nieuw programma 'Bati
Basia'.

Dit programma wordt weke-
lijks 'live' vanuit een wijk uitge-
zonden en duurt tweeëneenhalf
uur. De programma- wijziging
houdt in dat de uitzending van
het interview- programma 'Hoy-
er In' een half uur wordt ver-
vroegd en nuom halfnegen van
start gaat. Hetprogrammaduurt
één uur.
Robin Visser wordt weer belast
met de presentatie. Tijdens zijn
afwezigheid van enkele maan-
den heeft Louis Philips de pre-
sentatieverzorgdvan 'Hoyer In.
Hij wordt nu belast met de pre-
sentatie van het nieuwe prog-
ramma.

Het nieuwste programma
biedt debewoners van dewijken
die bezocht worden de kans om
middels vraaggesprekken hun
meningte gevenover hetleefkli-
maat in hun wijk. Ook worden
tijdens het programma informa-
tiesverschaft over onder anderedehistorie, degroeien ontwikke-ling, desociale, cultureleen com-
merciële activiteiten en milieu-
hygiënein de wijk.

Uitzending van het program-
mavindtplaats opeen bekend te

maken plaats in de wijk via de
'Boom Box' van hetradiostation.
Daarnaast rijdt de uitzendwa-
gen van Radio Hoyer door de
straten van dewijk en verzorgt
regelmatig reportages. Het ge-
heel wordtopgeluisterd met mu-
ziek enreclame- boodschappen.

Direct na hetprogramma om
twaalfuur volgt liet nieuwsbul-
letin.

Activiteiten
Seaquarium

WILLEMSTAD — Zondag is
er weer volop activiteit op debe-
ach van het Curasao Seaquari-
um. Vanaftwee totzesuurspeelt
er eenLatin JazzBand op hetpo-
dium naast Gipsy. Deze band
wordt gevormd doorAntilliaan-
se topmusici, dieallen inhet bui-
tenland werken.

Zondagvanafelfuur wordt er
ook gevliegerd. UitNederland is
defamilie De Groot opvakantie.
Diebestaatuitzeerenthousiastevliegers. Zij zullen zondag met
hun 'Manlifting'- vliegers op de
beach zijn.

Bridge- uitslagen
WILLEMSTAD- Uitslagen

van dederdezittingvanhet open
Toyotazomer toernooi vanBrid-
ge Club Baranca op woensdag 20
juliwas als volgt:
Groep A:
1. De Jong/De Vries 64.58 2.
Brown/Sewrajsing 60.00 3. Van
Den Ende/De Vries 56.25 4.
Echtpaar Kruisheer 52.08 5.
Vlug/Bongers 51.67 6. Echtpaar
Maas 50.42 7. Van den Ende/
Opstal 50.00.

De overige 5 paren scoordenbeneden de 50 %.
Groep B:
1. Buist/Van Silfhout 65.63 2.
Echtpaar Scnog56.77 3. Valken-
berg/Gibbs 55.00 4. Van der
Breggen/Van de Velde 52.50 5.
Loos/Lubbers 51.25 6. Echtpaar
Hilhorst 50.52.

De overigeparen scoorden ook
hier lager dan 50 %.

Op woensdag 27 juliwordt de
vierde zitting gespeeld van dit
toernooi. Van de in totaal zes zit-
tingen tellen devier besteresul-
taten mee in het berekenen van
de eindstand. Alle deelnemers
worden verzocht uiterlijk 19.45
uur aanwezig te zijn in de Brid-
ge- zaalop Scherpenheuvel.

Aanhouding
WILLEMSTAD-Op de

Schottegatweg-west werd de 33-
-jarige F.O. aangehouden opver-
denking van een beroving van
eenzaak op deRooseveltweg. De
man is overgegeven aan dere-
cherche die het onderzoek ver-
richt.

Major League
Baseball

NEW YORK — De uitslagen
van de donderdag voor de
hoogsteafdelingen vanhetAme-
rikaanse baseball gespeelde
wedstrijden zijn:

AmericanLeague:
BostonRed Sox - Chicago White
Sox 6-1, Kansas City Royals -NewYork Yankees6-5, Milwau-
kee Brewers-TexasRangers 6-1,
Seattle Mariners - TorontoBlue
Jays6-2.

NationalLeague:
SanDiego Padres - ChicagoCubs
3-1, MontrealExpos - Cincinnati
Reds 3-2, Pittsburgh Pirates -
Los Angeles Dodgers 3-2, Hous-
ton Astros - Philadelphia Phil-
lies 2-0, Saint Louis Cardinals -
San Francisco Giants 6-4, New
YorkMets -AtlantaBravesafge-
last.

Buschauffeur overvallen
WILLEMSTAD- Ter hoogte

van de F.D. Rooseveltweg ver-
klaarde de bestuurder van een
grote auto- bus, C.J. (36), dat hij
bij een bushalte op de genoemde
weg gestopt was om een passa-
gier uit te laten. Onverwachts
sprong toen een hem onbekende
man debus in en dwong de chaf-
feur onder bedreiging van een
kapmes om zijn geldkistje af te
geven. Hiernaliep demanweg in
de richting van de Seroe Fortu-
naweg.

Aan dehand vandeopgegeven
signalementen werd in de omtre-

ving gezocht enkon depolitie de
vermoedelijke dader lokalise-
ren. De politie moest een
waarschuwingsschot lossen om
de man tot staan te brengen. De
man, E.Z. van 41 jaar,reageerde
niet op het schot en verdween
weer in derichting van demondi
De politie schoot nog een maal
gericht, ma.ar raakte de man
niet. Later werd dezelfde man
wel aangehouden ter hoogte van
deRooseveltweg. Hij was in het
bezit van een groot mes en werd
overgegeven aan derecherche
die het onderzoek zal voort-
zetten.

£■*« ÊË*m STICHTINGl^T m #b" verpleeghuizen
2 1 11 1_■ CURACAOV^ W VV postbus 3435

Stichting Verpleeghuizen Curagao zal a.s. 1 november
haar verpleeghuis te Groot Piscadera openen.
Hierin komen 160bedden voor een psychogeriatrische en
een somatische afdeling. In een later stadium zal uitbrei-
dingplaatsvinden met een afdeling dagbehandeling. Bij to-
tale beddenbezetting zal het personeelsbestand ± 120per-
sonenbedragen. De Directie bestaat uit een Directeur, die
bijgestaan wordt dooreen management-team, bestaande
uit een Hoofd Patiëntenzorg en een Hoofd Niet-
Patiëntenzorg.

I. Bij verschillende diensten en afdelingen bestaan de
volgende vakatures, waarvoor kandidaten opgeroe-
pen worden. In het algemeen wordtvan dekandidaten
"verwacht datzij een adekwate attitudekunnen opbren-
gen jegens de bewoners van het verpleeghuis.

A. MaatschappelijkWerk(st)er-
Parttime (50%)
Korte Funktie-inhoud— medewerking verlenen bij opname-beleid,— kontakten onderhouden met oorspronkelijk leef-

milieu,— bijdrage leveren aan het optimaal leefmilieu v.d.
bewoners,— maatschappelijke begeleiding en hulp verlenen.

Funktie-eisen— HBO-maatschappelijk werk, eventueel aange-
vuld met specialisatie medisch maatschappelijk
werk,— ervaring in de gezondheidszorg,— in multidisciplinair teamverband kunnen werken,— zelfstandig funktioneren,— veel eigen initiatief,— bereid om onregelmatige uren te werken.

B. Aktiviteitenbegeleid(st)er
Korte Funktie-inhoud— Het stimuleren, aktiveren en begeleiden van de

patiënten omte komen toteen zinvolle tijdsbeste-
ding,— meewerken aan revalidatieprogramma's,— instruktie en begeleiding van personeel inzake
tijdsbesteding van het personeel.

Funktie-eisen— HBO-opleiding tot creatief therapeut,— in multidisciplinair teamverband kunnen werken,— veel eigen initiatief,— bereidheid om onregelmatige uren te werken,— ervaring in de gezondheidszorg strekt tot aan-
beveling.

11. Bij de Direktie:

Direktie-secretaresse
Korte Funktie-inhoud— Verrichten van secretariaatswerkzaamheden,— bijstaan van de Direkteur bij uitoefenen van zijn

taak,— notuleren van vergaderingen,— koncipiëren van brieven.
Funktie-eisen— M.E.A.0.-opleiding, secretariële richting of

Schoevers -Direktie secretaresse of gelijkwaardi-
geopleiding,— ervaring met computergebruik of bereidheid een
cursus hiervoor te volgen,— ervaring in de gezondheidszorg strekt tot aan-
beveling,— minimum leeftijd 25 jaar.

111. Voor de Sub-Afdeling Voeding en Proviand:
A. Chef Kok

Korte funktie-inhoud— Geeft leiding aan het keuken-personeel,— draagt zorg voor een adequaat voedselvoorzie-
ningssysteem,— beheert het voedingsmagazijn.

Funktie-eisen— Gerichte kok-opleiding, aangevuld met speciali-
satie dieet-keuken,— leidinggevende kwaliteiten,— enige kennis van administratie en magazijnbe-
heer.

Sollicitaties binnen 14dagen in te dienen bij Postbus 3435.

Afscheid in ABN Trustkantoor

êf/MmmK Postpakketten naar Nederland -
* vllc^ Surface Airlifted (S.A.L.).

Specialetarievenvoor beursalen, vakantiegangersenfamiliepakketten geldigtoten
met 15 augustus a.s. inclusief verzekering, bestelling aan huis gratis.
t/m t/m t/m t/m t/m t/m
Ikg 3kg skg 10kg 15kg 20kg

Na/. 10.- Na/. 20.- Na/. 30.- Na/. 50.- Na/. 80.- Na/. 100.-

S.A.L. GOEDKOPER KAN HET NIET!!!
Inlichtingen: Curacao 76666

Bonaire 8508
St. Maarten 22947 _ _.

De Directeur derPosterijen,
R.H. GALMEIJER.

rassing voorzijn cuuega's, dieut-
ze gestebijzonder konden appre-
ciëren.

Op deachtegrondkijken onder
anderenABN- directeurMiguel
Pourier (tweede van rechts), ge-
flankeerd doorirHermand Geor-
?" (directeur van FKP) en Pie-

WILLEMSTAD - Het altijd
|p. rustige ABN Trustkantoor te
J^termaai daverde gistermid-
"es van Dongen afscheid nam
JJ°i zijn collega's. De onder- di-&teur van ABN Trust had eenra ssband uitgenodigdals ver-

tersz van de Stichting Pensioen-
fonds ABN lachend toe.

VanDongenwaslidvan netbe-
stuurvan deStichtingPensioen-
fondsABN.De stichtingheefteen
projectvanFKP (Funaashonkas
Popular) mede- gefinancierd.
Ookmevrouw VanDongen(twee-

de van links op de achtergrond)
was bij de feestelijke 'plechtig-
heid' aanwezig.

Dit weekeinde vertrekken de
Van Dongens "met pijn in het
hart" naarNederland.
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ZOEKERTJES
DINSDAGS EN VRIJDAGS

I tot 10 woorden

/,/\\ Elk woord meer (J&fy )
// \\ UITSLUITEND W~l

#3füv M A CONTANT!

PORCH-MEUBELS; 3 kavelsteHoenderberg, resp.800,700
en 600 m 2. Tel.: 615161.

CURACAOSE POLYESTER
vissersboot, 14 ft, evt. met
trailer. Tel.: 672108.
GLASTRON FUTURA 15 ft
met 85 PK Yamaha, compleet
’.5.000,-; Philips wasmachine’.475,-, pas opgeknapt; race-
fietsRaleigh, 10versn. ’.150,-;
soundmixer Monacor ’.150,-
-(nieuw). jan Sofat 160. Tel.:
672287.

TOONBANK; 1 CASH regis-
ter; 3spil grandi,i.z.g.st. Kaya
Rooi Catootje 64.Tel.: 70047.

MAZDA 323, Stn.-wagoni
1982, aut., 5-drs, radio, 69.00&
km, verkeert in zeer goede
staat, ’.5.700,-; prachtige le-
ren Chesterfield bank
’.1.200,-. Tel.:82916.

PORCHSALE ZATERDAG
23 juli 10.00-17.00uur: Philips
koelkast, 2 jr, ’.570,-; Zaanse
klok ’.125,-; stoelen; blender;
rubberboot; naaimachine
enz.; veel mooie planten. Pa-
rallelweg 29.

STEREO TOREN(Pioneer) +
Base boxen; tuintafel; boe-
kenkast; stoel; wasmachine
(Philips 220V); 3 plafondfans;
autostoeltje; Bosch koelkast;
koffiezetapp.; duikset cpl.
Mexicoweg 11-B.Tel.: 87499.
WEGENS VERTREK: Euro-
pese inboedel: automatische
wasmachine; wandset, wit
hout met zijn eethoek; slaap-
kamerset met kaptafel;
bankset metmarmeren salon-
tafel; keukenkast; ijskast. Ad-
res: Kralendijkweg 8 (zijweg
Hispaholaweg).
VOLKSWAGEN JETTAcl '81
met airco, Duits fabrikaat,
i.z.g.s. Prijsn.o.t.k.Tel.:75663.
TELEVISHONDI koló isu fl
mesa, marka Sharp, 25 inch,
kasi nobo, preis normal
’.2.600,-, awor ’.1.600,-. Tel.:
616738 (hinter dia).

—————————^—.—^—^—^^__ -DAIHATSU CHARADE '87,
’.10.000,-; eiken meubelen:kast, bankstel, eethoek, sa-
lontafelen bijpassende mimi-
set-lampen, klok enz. In- A
lichtingen 73467. f
2-PERS.BED KINGSIZE +
matrassen en 2 nachtkastjes
+ spiegel ’.475,-; 1-pers.bed, E
echt grenen (80x1.90 cm) +
matras ’.135,-. Siouxweg 10.

MACK INTOSHcomputer ge-
vraagd, SE,Plus ofMac 11.Beltel.: 611211 (kantoor)/672003
('s avonds).

VOLLEDIG GEMEUBI-
LEERDE royale 2 slaapka-
merwoning, direct a/h
Spaanse Water, meteigen
strand en steiger, huurperui-
devan 1 aug. '88 tot 1 dec. '88,
op week- ofmaandbasis. Tel.:
672108.

APARTAMENTU MEUBLA.
Tel.: 672391. Kaya Acacia 40.

RUIM APPARTEMENT mcl.
water, NA’.500,-, 1 maand
borg. Tel.: 84500.

WONING, TYPE twee-onder-
éénkap, 2 slaapkamers. Kaya
Mamondengue 26. Te bevra-
gen: H. Wallé. Tel.: 54390.

CARAVAN, 6 METER,
nieuw, ’.10.000,-, geschikt als
kantoor oflogeerkamer, met
toilet. Tel.: 672514.
GEMEUBILEERDE FLATS
in rustige buurt. Tel.: 676699.

GEM. WONING te Juliana-
dorp tot ’.1.000,- p.m. Bel
83856.

Z.S.M. GEMEUBILEERDE
woning in goede buurt, v.v. 3
sl.-kmrs+ airco, plm3maand.
Inl. tel.: 87030of 87144.

WOONHUIS, MIN. 3 slaapka-
mers.Bel 614944,kamer 4177.
WOONHUIS VOOR
echtpaar, Willemstad of om-
geving, minimaal 3 slaapka-
mers, begroeide tuin. Bel
614944, kamer 1115.

1 PEAVEY BASS amplifier
with speakers; 1 Marshall
bass combo. Te bevragentel.:
23670.

I JU ADVANCED
I: jij ENERGIZING i'

jPI Available

J* 1700

1 M>ENIW
Curagao

j^ Aruba
St. Maarten

I Advanced energizing extract
by

K^ ~ 7^ i
'""ll^t^T'- ~ >r'l *aya Begonia 2

\ T^ v Nestorweg inrijden.
\ / VCi^fk%k blokkenfabriek

_>" ii' X^J^T* lAgVw BeaWalle inrijden.
Jff7 ■/?> Iste zijstraat linksaf

f# Als U aan een mooie
È SChoen of tas denkt, %

denkt U automatisch aan:

Kaya Jr. Solas 1-PO. Box 49 - Curafao Netherlands AntÜles

New Downtown Management
Organization

We are seeking two highly motivated, aggressive, andcreative individuals to fill full-time positions with theDowntown Management Organization, which is nowbeing formed:
1) Executive Director-responsibilities include Istrategic planning, marketing concepts, mem-ber relations, government relations, budge-ting, collection of dues, organizationof securi-ty, maintenance, and beautification programs,merchant development and leasing.
2) Marketing Director ■responsible for develo-ping, budgeting, and implementing local andtourist campaigns involving advertising, spe-cial events, entertainment, and sales promo-

tion.
Candidates should have had direct experience inthese or comparable activities.
Salary commensurate with experience.
Please send resumé to:

Curacao Action Group
Kaya Jr. Salas 1
Curacao, N.A.
Att. Bill Fothergill.

Establecida compania co-1
mereial solieita para su staff I
ejecutivo

QUINTA
übicada en zonaresidencial I
(minimo 3cuartos).

Tel.:72l9Bhorasdeoficina. [

I* TEKOOP
ISUZU CARIBE

financiering mogelijk

Telf.: 79926 j

CLIMA CARS

bAOTOAIRCONDfTIONTNGHerst IA Tel. 672059 Sta.
*i~>-ii-irinjir.il. * -^irti^uinjuLruuuu<

C*~~* " " "* TEHUUR:

" 19" li *

, T.V.'s, "

# VIDEO'S "
"p>oL|trxsr^ica#

Schottegatweg Oost 36- Tel.: 79785-79787 #V» " " " " mj

fï 1 FIRST CLASS^^
BIJOUX

Mahaai Minimall
U) Ontvangen

nieuwe kollektie
[broches

zowel voor sportieve
en deftige gelegenheden._ Kom langs]

Beauty-cases
tasmodel ’.60.-
Samsonite-cases
grote maat ’.40.-

Beperkte voorraad.
La Indiana N.V.

L^ Hendrikplein 11

Voelt U zich
eenzaam of
bent U nog
alleen, schrijf
dan naar
Tropical —Contact

Postbus 35
Willemstad/Curacao
geheimhouding
verzekerd. ,

/^Six N.V. CURACAOSE |(CgCy DOK MAATSCHAPPIJ I
heeft dringendbehoefte aan een aantal
ONGEMEUBILEERDE HUURHUIZEN I

Aanbiedingen: tel.: 78333 toestel 119 I
Wfol ' ' ' —7AMffis 100%Rayon £$$
Jr-^ combinaties van

rokken, slacks en blouses
aqua-zwart.

Boutique fy/pP JT

< Weekly service to

ARUBA
Please contact:

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

Winkelcentrum Colon - Rio Canario -Fokkerweg - Punda
JAARLIJKSE UITVERKOOP bij Brokx Shoes

U weet hetal!!HU
Dat betekent grote kortingen op restanten paren schoenen van de bekende
merken, tevens kortingen op leren tassen en een specialeaanbieding kinder-
sokkenvoor Back to School.

Tot ziens bij Brokx Shoes, goede kwaliteit, eerlijke prijzen.

f^v VanelkedagtieWe
..^ss gajegèuw&ka.

.. ötoi/ïyyfe/u waèvariatie
inhuneèen: lekkerderen ook
gezonder!Brokjes, blikjes,w
afer? toe vjatrauw vim en
GZnstevigboi...!!

I DIEREN *$&■■ bescherming
l^^""curacao
I O^i^V^"^^ Topkwaliteit
I (*J[ TéTi W/k diepvries
I dierenvcedsel

TEHUUR
AANGEBODEN

APPARTEMENT
inrustige buurt

Tel.: 674886

f -e^M^S^- De veelgevraagdebroeken

i^^'lraif van het merk

'L«j^É§ Brzijn binnen. Verschillende
JW h Ook chique Franse en Italiaanse

&%M , jurken.

MAISON RUTH
Punda en Dr. Maalweg

(nieuwe boekmaand is begonnen.)

B Internationale verhuizers en verschepers

IHTERSTERO
Dokwegz/n - achter Maduro Plaza -Curacao N.A.
Tel.: 70140 - Fax 70141
MOVBVG-PACKING-FORWARDING-I SHIPPING-PORTHANDLING-STORAGE

Interphoto Bloempot
Vakantie Special

Bij ontwikkelen enafdrukken van Uw fotorolletje:

ONTWIKKELEN GRATIS
(scheelt U’. 3.50)

INTERPHOTO BLOEMPOT
Uwfoto-totaalzaak!

f 7 —">'
Pierson, Heldring & Pierson (Curagao) N.V.

zoekt voor de Trust-sector een

HOOFD-ADMINISTRATEUR
Pierson, Heldring& Pierson (Curagao) N.V. is een vol-le dochtervan Pierson, Heldring & Pierson N V eeninternationaal georiënteerdebank die zich toelegt opoff-shore banking, trust activiteiten en vermogensbe-

Tot de werkzaamheden van de Administrateur beho-ren 0.a.:

— hetzelfstandig doen bijhouden van de daar-mee samenhangende boekhoudingen vanbij ons kantoor gedomicileerde ven-nootschappen— het samenstellen van financiële overzichten— hetvoeren van correspondentie in de Engel-se en Nederlandse taal.

FUNCTIE-EISEN— vooropleiding SPD - HEAO-diploma of gelij-kwaardig a '— kennis van de Engelse en Nederlandse taal(zowel in woord als geschrift). — goedecontactuele eigenschappen— zelfstandig kunnen werken.

Schriftelijke sollicitaties te richten aan:
Pierson, Heldring & Pierson (Curacao) N.V.,JohnB. Gorsiraweg 6,
Willemstad, Curacao, t.a.v. de afdeling Perso-neelszaken.

TE KOOP WOONHUIS
'3 slaapkamers, 2 badkamers, "Lundia"-keukengrote living, overdekte achterporch, grote'
bergruimte, geasfalteerde oprit.
Direkt beschikbaar. Prijs: ’.125.000.-

Kaya Ararïa 58, Seru Mahüma,|[ Tel.: 80993 of 611585.

f Üro\GOLD
e

iscom. 1
" ts coming

I ö|P COMPUTER WHOLESALERS II Roodeweg 5 - Tel. 624427

1VACATURE: "|
! TANDARTSASSISTENTE
j Vereisten: Minimaal MAVO-4

Leeftijd ongeveer 20 jaar
Goede beheersing van de Neder-

| landsetaalenhetPapiamentu. JBrieven vóór vrijdag 29 juli 1988 onder nummer 33 aan hetbureau, van ditblad, Curagao.

© ~lMANPOWER
UITZENDORGANISATIE

's Werelds grootsteuitzendburo met 40 jaarervaring inde dienstverlenende sektor.
Biedt U
tijdelijke arbeidskrachten
met "POWER".

Telefoon 611195.
l, Salina 108,Curacao. J

Mayor Curagao based manufacturer is seeking:

QUALIFIED PERSONNEL
for it's St. Maarten branch for the position of:

ADMINISTRATIVE ASSISTENT
Requirements are: P.p. Certificate or higherMinimum experience 2 yearsAbility towork independently.

Excellent salary, and fringe benefits commensurateswith education and experience level.
Please contact Mr. G. Frank at phone 70499 for anappointment, before July the 26th 1988.
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AGENDA

BONAIRE

2>LITIE:8000«UNDWEER:B222AXICENTRALE: 8845'OSPITAAL:B9OO
LANDFILL teLagoen: maandagt/mvrijdag«n07.00-16.00 uur; zaterdag 08.00-12.00
**;zondag gesloten.

Nnbare bibliotheekopeningstijden voor het publiek)bandag en donderdag van 14.00-18.00f"; dinsdag en vrijdag van 08.00-12.00/
"00-17.00 uur; zaterdag van 10.00-12.00
«ür>openingstijden voor lezers)
"oensdag van 14.00-19.00uur.

JOSTSLUITING: maandag t/m vrijdag
ingetekende stukken 15.45 uur; gewone
«ukken 16.30uur.
JERVICECLUBS
*»anis: donderdagavond 19.30uur -Hotel"Ofiaire.
Ws: informatie E. Felipa, tel.: 8546/8238.
Wind Table: elke tweede maandag ■fjurtcentrum Terra Corra."wary: woensdag 12.00 uur-Hotel Bonaire
NSTUURSKANTOOR EN BEVOLKING*00-12.00/14.00-15.30uur loketten geo-
fend.
MEKBIBLIOTHEEK: voor bezichtigingP^van gelievecontactopte nemen met de!**Rudy Bedacht, Noord Nikiboko 194.
N-ITIECLUB (Weg naar Willemstoren):
gopendopvrijdagvan 20.00-24.00uur;za-Nag van 12.00-24.00uur.
WEEKUUR (gezaghebber): elke donder-P'9 van 09.00-11.00 uur op het Be-JjHirskantoor, Kralendijk; laatste donder-
S9van de maand van 10.00-12.00 uur te"«icon.
POKOLISHI (tel.: 8198): verzameling Bo-Jsireaanse schelpen en koraal; open van
J"sdag t/m vrijdagvan 10.00-12.30 uur -tya NikibokoZuid 3.

."IERENARTS DR J.A. JANSEN (Dok-*[skliniek Noord Salina, tel.: 4255):
yeekuren: dinsdag en vrijdag van 14.00--5.00uur en voorts volgensafspraak.

W openingstijden slachthuis maan-
*>9t/mwoensdagvan 07.00-12.00/13.00--1»00 uur en donderdag en vrijdag vanU6OO-11.00/11.30-14.30uur.

Sjarten
.jjonbini-toernooi)
£00 uur Antriol Stars vs The Gamblers
"jnnaarA);

I!MO uur Heinekenvs Vera Inn (winnaarß) -f te Antriol.

%t BernarduskerkKralendijk:
lelijks 18.45uur; zondag 08.30en 19.00I
"tromotokerkAntriol:
Jfcelijks 19.30 uur;zondag09.00 en 18.00
jur
J*dovicuskerkRincon:"Sgelijks, ookzondag, 19.30uur.

jUCHTENBEZORGINGdoorgeven
!*« mevr. A. Wong-Loi- Sing, Kaya

VERANTWOORD
Eveneens zal de Centrale

regering zich in dit verband af-
vragen of een garantie als deze
verantwoord is gezien deprecai-
re financiële situatie van de
overheid. Hoewel Parker op St

Maarten opsuccesvolle wijzeeen
project tot stand bracht — het-
geen echter na korte tijd werd
verkocht aan een Italiaanse
groep—eneveneens een succes-
vol zakenman is in New York,
hoeft dit nog geenreden te zijn
voor de Centrale regering om
overte gaantot deverleningvan
dezegarantiewelkevolgens zeg-
genrond de twintig miljoen ligt.

Ook zullen toekomstige inves-
teerders aanspraak kunnen ma-
ken op een dergelijke garantie.
Dit neemt echter niet weg, dat
het voor project- ontwikkelaars
een normale zaak is dergelijke
garanties van overheden te
vragen.

De verlening hiervan echter
hangt afvan het feit in hoeverre
de economische noodzaak het fi-
nanciële risico overtreft. Voor
Bonaire zijn hotelprojecten
echter van grootbelang.

KRALENDIJK - Ter gele-
genheid van de 178everjaardag
van deonafhankelijkheid van de
republiek Colombia legde decon-sulvanColombiadrOctavio Cer-
vantes-Pava en devertegenwoor-
digervan Sociedad Bolivariana
de heer Carlito Nicolaas een
kransbij hetstandbeeldvan vrij-
heidsstrijderSimonßolivar.Na-
mens hetBonaireaanse volk wa-
ren vertegenwoordigd de waar-
nemendgezaghebber,deheerRi-

chardDammers en deeilandsse-
cretaris mr. Frits Goedgedrag.
Naafloop van hetofficiële gedeel-
te werd er een receptie aangebo-
den ten huize van de vertegen-
woordiger van deColombiaanse
gemeenschap opBonaire, deheer
JulioAngela teAntirol.Bij defo-
to : het momentvan dekransleg-
gingop dePlasa Bolivar. V.l.n.r.
deColombiaanse consul drCer-
vantes en de heer Carlito Nico-
laas.

Voor carrental- bedrijven

Nieuwe parkeerterrein
luchthaven bijna klaar

FLAMINGO AIRPORT -Het nieuwe parkeerterrein
bij de Flamingo Airport zal
binnenkort gereedkomen.
Hetparkeerterrein datin het
kader van het meerjarenplan
is gefinancierd en wordt uit-
gevoerd door deAntillen n.v.
onder direktie van Ascon
heeft enige vertraging onder-
vonden.

Deze vertraging, zo werd ver-
nomen uit betrouwbare bron,
ontstond daarer enigereparatie-
wcrkzaamheden diendente wor-
denuitgevoerd aan deasfaltmo-
lenwelke eveneens in eigendom
is van deAntillen n.v. Deze pro-

blemen schijnen inmiddels te
zijn opgelost zodat het parkeer-
terrein zijnvoltooiing nadert.

Wanneer het parkeerterrein

fereed zal zijnzaldituitsluitend
ienst gaan doen voor de auto's

van de plaatselijke car-rentals
(verhuurbedrijven). Deze car-
rentals hebben zoals gebruike-
lijk altijd een deel van hun wa-
genpark op de luchthaven be-
schikbaar. Op ditmoment staan
deze auto's op het huidige par-
keerterrein, zodat bij veel
vluchten nogal eens ruimte- ge-
brek ontstaat. Dit probleem zal
dus binnenkort tot het verleden
behoren.

SCHANDAAL OP FRANS SINT MAARTEN
Fleming ook directeur ondernemingen

Vereniging vraagt berechting
en opsluiting burgemeester

PARIJS/MARlGOT—Bur-
seaieester Albert Flemming**n Marigot, hetFranse deel'.'Jn Sint Maarten, dient uit
2JQ ambt te worden gezet,be-

en opgesloten. Dat is deRekking vaneen oproepvan*en onlangs opgerichte vere-nging op het eiland aan de
jjfansepresident, premierJ^Ocard, minister Le Pensee
*n Overzeese Gebiedsdelen

5?aan de Justitie.Tegelyker-J)dheefteenvan deledenvan?e vereniging, Stephan Gui-
J**. een klacht ingediend te-
jeö Fleming by de ministersi°Xe van Binnenlandse Za-J*tt en Le Pensee van Over-use Gebiedsdelen, zo meldt,e Parijsekrant Le Monde.

j.Fleming wordt ervan beschul-
£gdzijnambtteneigen bateaan
*Wenden. Aan de Franse kant
j*U Sint Maarten is hij burge-
r^ster en aan de Nederlandse
i^ftt (mede)eigenaar of direc-?lrvan een groot aantal onder-
j®öiingen,dieveel werk uitvoe-
i6*» voor de gemeente Marigot.
j^bertFlemingwoontzelfookinjjjtNederlandse gedeelte, maar

iszijn adreshetgemeen-
*<Jüis van Marigot.
jVolgensLe Monde is een pro-
j^t-ontwikkelings- schandaal* grondslag van de oprichting
v*ö deze nieuwe "verenigingter
Wedigingvan Sint Maarten",
j^jge tijd geleden heeft Guiten
S«e gemeenteraadvan Marigot
raming beschuldigd hem een

te hebben ge-
.?igerd, omdathijweigerde Fle-r*ög steekgelden te betalen. Dej^gemeesterdiende eenklacht?" toaar dezaak is uiteindelijk

j Guiten is hotelhouder en on-
*rnemer in Marigot. Maar in

een andere zaak tegen Fleming,
meldt het Franse avondblad,
heeft derechtbank van Basse-
Terreop Guadeloupe—waarhet
Franse deel van Sint Maarten
administratiefondervalt—Fle-
ming eind juniveroordeeld Gui-
ten een schadevergoeding te be-
talenvanruim 1,2miljoenfranc
plusrente daarovervanaf 1983.

Blijkbaarkunnen de twee het
absoluutniet met elkaarvinden.
Op 13juli,deavondvoor deFran-
se nationale feestdag, werd de
waterleiding in het hotel van
Guiten afgesloten. Die deed on-
middellijk zijn beklag bij het ge-
meentelijk waterleiding- bedrijf
en verliet dat, schrijftLe Monde,
al even vlug: met handboeien
aanentussen zesagentenvan de
fjemeentepolitie. Sindsdien
oopt hijrond met zijn nek in het

gips na een valvan een trap": de
officiële lezing volgens Le
Monde.

Dat alles heeft in Frankrijk
het licht geworpen opproject-
ontwikkelingen op het Franse
deel van Sint Maarten. Volgens
Le Monde wordt daar gebouwd
enzijnerbouwplannen meer dan
het eiland kon bevatten. De on-
dernemingen van Fleming heb-
ben om te beginnen een belang-
rijk deel van de orders in hun
zak. Maar om alle lopende pro-
jectentekunnen ontwikkelen—
de bouw van flats en bungalows
langs dekust —moet er land op
de zee worden aangewonnen.
Volgens de Franse wet mag dat
niet zomaar. Een dergelijke be-
slissing valt onder de ver-
antwoordelijkheid van Maritie-
me Zakenen die toestemming is
er niet.

Hetrisico zit er nu in, dat ko-
pers zich door de Franse staat
onteigend zienomdat Maritieme
Zaken er de enige eigenaar is.

Daarnaast zet dekrant vraagte-kens bij deveiligheidvan de con-
structies in geval eencycloon endewettigheidvan de aanleg vaneen weg met overheidsgelden.Ophet ogenblikwordt land ge-
wonnen in de baai van Nettle,noordwest van Marigot, metzand datuithetNederlandse ge-
deeltevan het eilandkomt. Ookdaarin hebben de ondernemin-gen van Albert Fleming een ste-
vig aandeel, dezelfde Fleming
die als burgemeester deeerste
verantwoordelijke is voor het af-

gevenvan vergunningen. Enke-
le ondernemingen die gedeelte-
lijk of geheel in handen van de
burgemeester van Marigot zijn,
zijn volgens Le Monde: Island
Material (50 procent) en Island
Constructions (100 procent), de
belangrijkste leverancier ook
van de gemeente Marigot. Daar-
naast is Fleming voor honderd
procent eigenaar van de projec-
tontwikkeings- maatschappij
Canilas en voor 51 procent vanhet autoverhuur- bedrijfBudget
CarRental.

HOTELPROJECTEN VAN BELANG VOOR BONAIRE
In verleden verschillende hotels nooit afgebouwd

Onzekerheid rond garantie
regering voor Parker-project

KRALENDIJK —Hoewel erofficieel nog geen enkele
beslissing is genomenüjkt heterop dat degarantie, wel-
ke doorRobert Parker is gevraagd aan het eilandsbes-
tuur voor de financiering van debouw van een vijfster-
renhotel met denodige accommodaties op een gedeelte
van het terrein van het voormalige Flamingo Paradise-
project, tot de onzekerheden gaatbehoren.

Tijdens de onlangs gehouden
Eilandsraads- vergadering werd
besloten deze garantie via de
Centraleregering te verkrijgen.
Of de Centrale regering, onder
leidingvanpremier MariaLibe-
ria- Peters, diedezeweek een be-
zoek bracht aan Bonaire, hier
iets voor voelt, is nog maar de
vraag. Met name daar Bonaire
nog al eens temaken heeftgehad
met projecten welke vroegtijdig
tot een eindekwamen en waar-
door Bonaire, letterlijk en fi-
guurlijk, met de(beton)brokken
kwam te zitten.

TAS GESTOLEN
Dezelfde dagmeldde een taxi-

chauffeur zich bij de politie-
wacht met een tas diehij hadge-
zonden. Bij nader onderzoek
bleek het dezelfde tas te zijn die
eerder op die dag gestolen was.
Depersoonlijke documentenwa-
ren nog aanwezig doch het geld

en decheques verdwenen.
Onima, is echter niet de enige

plaats waar dit soort voorvallen
gebeuren. Ook Slagbaai, Was-
hington Park en Gotomeer zijn
de laatste tijd het decor van dit
soort gevallen. Ook is er duide-
lijkeen uitbreiding van dit soort
diefstallen merkbaar. Ondanks
datdepolitie al het mogelijkezal
doen om de daders op te sporen
vvordt geadviseerd de auto af te
sluiten en in geen geval waarde-
volle voorwerpen in de auto
achter te laten. Het wegbergen
van waardevolle voorwerpen in
de kofferbak heeft geen enkele
zin daarvermoedelijkvaneen af-
stand degedragingenvantoeris-
ten door de dieven worden gade-
geslagen.

Bij Onima, Slagbaai, Gotomeer

Diefstallen gemeld bij
toeristische plekjes
KRALENDIJK — De grot

bij Onima, waar de indianen
inscripties zijn en waardoordeze plaats door vele toeris-
ten word bezocht, was deze
week weer het toneel van
diefstal, aldus een politie-
woordvoerder.

Een toeriste welke een aantal
aangename dagen op Bonaire
wilde slijten, meldde zich giste-
ren bij de recherche om aldaar
aangifte te doenvan diefstal. De
benadeelde verklaarde dat zij
haar huurauto in de omgeving
van de grot had geparkeerd om
de indianen inscripties te bekij-
ken. Toen zij terugkeerde naar
haar auto, bleek dat dieven de
koffer- ruimte van haar auto geo-
pend hadden en een tas met al

haar persoonlijke documenten
en geld hadden meegenomen.

De inhoudvan detas,afgezien
van deze persoonlijke documen-
ten bestond uit 55 dollars,
achttien antilliaanse guldens en
tachtig dollars aan traveller-
cheques. Het is niet bekend op
welke wijze de dieven er in zijn
geslaagd om dekoffer- ruimte
van deauto te openen.

Ezel
hindert
ALM

FLAMINGO AIRPORT —Dat ezels in de volksmond
voor dom door gaan, is alge-
meen bekend. Dat deze dom-
heid kan overslaan invertra-
ging van de ALM was
woensdag vast te stellen toen
een Fokker Fairchild van de
ALM op deFlamingoAirport
wildelanden.

Deze landing was namelijk
niet mogelijk daarer een ezel op
de landingsbaan liep. Dat ezels
en vliegtuigen "in dit ver-
band"niet samen gaan lijkt
duidelijk. Derhalve diende de
Fokker rond te cirkelen tot dat
het luchthaven personeel als
ezel(cowboys) de jacht inzetten
om de ezel van de landingsbaan
te verdrijven, zodat de ALM-
vlucht veiligkon landen. Opwel-
ke wijze deezelkans heeftgezien
op de baan te komen is niet be-
kend. Misschien zijn ezels toch
nog niet zo dom??

Lichte wervel storm
KRALENDIJK — Gistera-

vond omstreeks zes uur trof
een lichte wervelstorm het
zuidelijke gedeelte van Bo-
naire met name de wijk
Belem.

Hoewel naar de eerste indruk
deschade beperktbleefwerd dat
fedeelte van het eiland versto-

en van elektriciteit. De reden
was, dat een der palen van het
electriciteits- net uit de grond

was gerukt doorde storm. Tot in
de late uren was het WEB bezig
de stroomvoorziening te herstel-
len, door het plaatsen van een
nieuwe paal. Voorzover bekend,
werd slechts een porchdak van
een derwoningen door dekracht
van de storm in zee geslingerd.
De woningen in deze wijk liggen
voornamelijk aan zee, derhalve
werd hier en daar enige lichte
waterschade gemeld.
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Kv tristesa nos ta anunsia fayesimentu di
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ALEXANDER D. HELENA
kv tabata traha naK.A.E. (antes D.W.E.P.).

Su rekuerdo lo keda semper den nos me-
moria.

Kv e sosega na pas.

Z\ GerenshadiK.A.E.N.V.
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Aegon 84,10 KIM 36,90
Ahold 89,40 Meneba
Akzo 136,30 Philips 33,10
Cred.lyon. 63,00 Royal Dutch 234,20
Fokker 32,90 Telegraaf 291,00
Gist.Broc. 34,60 Unilever 113,30
Heineken 143,30 Index 269,80

NEW YORK STOCK EXCHStKE

Abbott Labs. 44 1/2 - 3/8 IBM 121 3/4 - 2 1/4
American Exp. 26 5/8 - 5/8 ITT 49 5/8 - 1
Apache 7 3/8 unch Johnson &J. 78 5/8 - 1
Am.Tel.fi Tel. 26 3/8 - 1/2 McKesson 33 5/8 - 1/8
Aroco 76 1/4 + 1/8 Merck & Co. 54 1/2 - 3/4
Anheuser B. 29 1/4 - 7/8 Minnesota Mng 63 1/4 unch
Becton Dick. 49 5/8 + 1/4 Mobil Corp. 44 - 5/8
Canpbell S. 24 5/8 - 3/8 Monsanto 88 1/2 - 7/8
Chrysler 23 1/8 - 3/8 NCR Corp. 58 3/8 - 1/2
Citicorp 24 1/8 - 5/8 Norf.South. 27 - 3/8
CocaCola 36 7/8 - 5/8 PEG Iraiis. 44 1/8 - 1/4
Diebold 36 1/2 - 1 1/4 Philips Ind. 19 5/3 - 1 5/8
Digital Eg. 104 1/2 - 3 1/8 Plaoer D.M. 14 1/8 - 1/8
Dupont 88 - 1 1/2 Nbrthrop Corp. 30 5/8 - 1/8
East.Kodak 42 3/8 - 1/2 Pac.Pirst Fin. 13 - 1/8
Exxon 45 1/8 - 1 Pfizer 51 1/2 - 1/4
Figgie 'A' 65 3/4 - 3/4 Phelps Dodge 41 sB - 1 1/8
Ford 52 - 5/8 Philip Morris 89 3/4 - 1 1/8
Fluor 21 7/8 - 3/8 Quaker 44 5/8 - 3/8
Genl.Electr. 42 - 1 PJR Nablsco 49 5/8 - 7/8
Genl.Motors 79 3/4 + 1/2 Sara Lee 36 3/4 - 3/8
Gulf & West. 41 1/2 - 3/4 Shell Trp.Tr. 73 3/8 unch
Hecla Mng. 17 3/8 + 1/8 Southern Ü. 7 3/4 - 1/8
Hilton 46 - 1 i Unisys 34 1/4 - 3/4
Hccrestake Mng. 15 1/4 - 3/8 Unocal 36 1/4 - 1/4
DOW JONES
Industrials 2086,59 - 24,01
Transportation 869,47 - 13,59
REUTER.

CLOSING MARKET COMMENT JULY 21,1988.
A SHARPLY LOWER DOLLAR, SLIPPING BONDPRICES ALONG WITH DISAPPOINTING
EARN.INGS FROM TECHNOLOGY COMPANIES BROUGHT SELLING PRESSURE.
THE DJIA CLOSED AT THE DAY'S LOWEST LEVEL OF 2086.59 OFF 24.01
ON DECREASED VOLUME (149.5 MLN).

IgSfl MADURO & <l Kill S BANK NX
J^&j INVESTMENT DEPARTMENT
«s^j?« For further information call

Tel. 612511 612991 612294

Koersen Centrale Bank
NOTERINGEN CENTRALE BANK VAN DE NEDERLANDSEAN-
TILLEN GELDIG OPVRIJDAG 22 JULI 1988EN TOT NADER
ORDER:

USDOIIAR 1.77 1.78 1.80
CANDOUAR 1.465 1.485 1.505
PNDST6RUNG 3.025 3.08 3.14
N6DGLD 85.82 86.54 87.34
BOUVAR _ _ _
ZW FRANCS 116.96 117.68 118.48
FR FRANCS 27.63 28.73 29.43
DUITSCMARK 96.97 97.69 98.49
SURGLD — 100.07 102.59
ITUR€ 0.99 1.29 1.35
AARORIN 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 22 JULI
1988 EN TOT NADER ORDER.

9.75% OBUGATr€I€NINGC-NP6R 85/89 98.51
13 % OBUGATI€L€NING€NP€R 86/90 103.27
12 % OBUGATI€L€NING€NP€R 88/92 102.41
10.5 % OBUGATI€I€NING€NPC-Rl9BB 99.98
10.25 % OBUGATI€I€NING€N 1986P€A 1990 98.35
HETEFFECTIEVE RENDEMENT OPALLE OBLIGATIELENIN-
GEN BEDRAAGT 10.97%.
DEAANKOOP VAN OBLIGATIELENINGEN KAN GESCHIEDEN
BIJ HETLOKALE BANKWEZEN.

V /

IHDUSTRIRL DE UEIIEZUEIR
*~É Xj3b" maakt de wisselkoers bekend

van de BDLIVAR, geldig tot
MAANDAG 10.30 uur

AANKOOP VERKOOPCaSh - Cheque
. 4.20 4.40 5.40

EgUDfiG 22 JULI 1988
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De uitstekende keuken en de Q «
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Entree:/.5.- p.p. B ,
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Every Day in

Lounge open b.uu p.m. -h
Dinner from 7-11.15 p.m.
Enjoy a Gourmet dinner P^

whileyou listen to U
live piano music

and enjoy thefantastic M
view of Willemstad U

Sunday: SUNDAY BRUNCH
in tne watertort Room

& Terrace
from 11.30 am-3.00p.m. WÊÊ

oome ana join , LjJJ
usfor-/1 MK&> Eexquisite |HK££ M

agogo wbbmöj» ■■

MISS ANN BOATTRIPS GARUDA heeft haar deuren i£^ÉL "e^tMondt^ □AND RENTALS N V gesloten in het Seaquarium, f ifiöÖKlU.^ * _^«>-^ from 10.00-11.00p.m.Hnü «Cn I HLO n.V. maar zal beainauaustii*wp*.r V $fêks Matinee on Sundays U
boattripsnaarKlein-Curacao.BandaAbou, maar zal Degm augustus weer l^Pg^^^ (fe^T ) with Karino from
Bonaire, Moonlights, enz. \^^y/NDONESIAN \\M J 6.00-11.00 p.m.
Nu ookverhuur van vissersboten, zeil- ...^j.^Ai ■ *

tot Uw dienst zijn in het voormalige [[RESTAURANT o%\-y Entry: ’.7.00; Hboten, zeilplanken vanaf het Spaanse "fft #!Tl ÉP PicraHora.nahnnui 'T TTl\\ Ladies: ’. 5.00 only. ■■Water 31, risvaucra*i|ciiiiiiw u j v»
Inform :Solange,Tel.: 671579 £B ÊÈÊÈÊ (achter de tennisbaan) 4Plfl3ff-Adres: Jan Sofat 232A. °P het terrein van het Caribbean Hotel «óéiS^tj H

.^
Tel.: 612500 KM
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