
104€ JAARGANG — NO.: 166 MAANDAG 25 JULI 1988Amigoe
ff r^^X
//<t/ // Zo, wie

£'ja durft Maria
Qy nu nog een

'mini-Thatcher'
te noemen?

VANDAAG
* CflDMU legt eisen op tafel voor

verkoop CDM p.3
* Aruba goot kust 24 uur per dog

bewaken p.5
* Antillen en Taiwan: elk één

winstpartij p.7
* Nederlandse kranten: situatie

Oost-Suriname nog punt van
zorg voor Paramaribo en Den
Haag p.8

* FNV: Lubbers goat in tegen be-
loften p. 1 1

RONALD SLUIS
...eisen...

Nieuws in

vogelvlucht
MANILA—De onderLiberiaanse

vJagvarende Singa Sea meteen Fili-
Pjjnse bemanning van 25 koppen is
sinds 3 julispoorloos. Het wasonder-
weg naar Rotterdam, had oa koper-

t erts aan boorden verliet deAustra-
lische havenBanbury op 2 juli.Op3
juliwashet laatsteradio- contact. Er
's nimmer een SOS- signaalontvan-
gen en er werd ook niet gesproken
oyer technischeproblemen. Zoek- ac-
ties leverden niets op.

TOKYO — De aanvaring tussen
een vissersbooten een onderzee-boot
yan de Japanse marine zaterdag
heeftwaarschijnlijkhet leven gekost
aan 29 mensen.Men vond8 doden,er
zijn 21 vermisten. Het ongeluk ge-
beurde in deBaai van Yokosuka op
40km van Tokyo.

*****NEWDELHI — De politie in de
Westelijke Indische deelstaat Guja-
rat is ontwapend om te voorkomen
datmen in opstandkomt bij dearres-
tatie van zijn kader. Het leger pa-
trouilleert opstraat en para-militai-
re eenhedenhebben politie- bureaus
bezet. Zondag werd een inspecteur

, aangehouden die ook voorzitter is
van depolitie- vakbond. Samen met
anderevakbonds- leiderswerdhijbe-
schuldigd van "ernstige misdadige
activiteit". Hij isinmiddels weer op
vrije voeten enriep meteenop toteen
staking van onbeperkte duur.

AMSTERDAM—De dollarsteeg
vanmorgen weer.lichten bereiktein
Amsterdam een midden- koers van

i0gulden tegen 2,0630 als slot-
Vrs vrijdag.

*****RANGOON —DeBurmaanse re-
gerings- partij heeft partijleider Ne
Win en zijn medebestuurs-leden ge-
vraagdhunbesluitomafte treden teherzien totdat dehuidigeproblemen
zijn opgelost. Tijdens een bijzonder
congres istot radikalehervormingen
besloten zoals beëindiging van de
staats- controle op handel, industrieen de media.

*****MANILA—HetFilipijnselegeris
aan hetverliezenin de strijdtegen de
c°mmunistische opstandelingen op
Je eilanden,aldus chef- stafgeneraal
De Villa nav het uitlekken van een
geheim verslag over het verloopvan

strijd. Presidente Aquino echter
2eidat de oorlogtegen de communis-
ten wordt gewonnen.

JAKARTA — De leidersvan de
strijdende partijen in Kampuchea
%vandaag in Indonesiëhun infor-
meel vredes- overleg ("cocktail- par-
ty") begonnen. Zij zeiden dat de tijd
Was gekomen om een einde aan het
bloed- vergieten te maken. Voor het
overleg is geen vaste agenda opges-
teld. Ook is een aantal betrokken
Zuidoost- Aziatische landenaanwe-
zig- Het is echter een zeer moeilijke
taak. Men vergadert in Soekarno's

zomer-paleis Bogor.. *****
Situatie Casseres

weerkritiek
WILLEMSTAD —De biui-

atie van gezaghebber Ronald
Casseres is wederom kritiek.Warener tot eind vorigeweek
nog positieve geluiden te ho-
ren uit het ziekenhuis inMia-
tfti, daaris ditweekeinde ver-
andering in gekomen. De
kinderen van Casseres zijn
zondagochtend naar Miami
gevlogen.

Er waren eindvorige week
nog steeds temperatuur- pie-
ken, hetgeen er op duidde dat
6r ergens een ontstekingzat.
Patkon zowel in de longen als
in debuik zijn gelegen. Zater-
dagmiddagbegon men daar-
°m met een darmonderzoek.Tijdens het aftasten van de
darmen ging de polsslag om-
laagen debloeddruk omhoog:
een noodsituatie. Het onder-
*oek moest gestopt worden,
bondag bleek tijdens een
Scanning dat er weliswaar
een abces in de buikholte zit
toaar dat dit gevuld is met
water.

Sinds zondag krijgt Casse-res daarom weer antibiotica,
hetgeen niet zo goed is voor
?ijnnierenmaar noodzakelijk
Is omdat nog steedsonbekend
ls waardoor detemperatuurs-
Pieken wordenveroorzaakt.

De situatie vandaag was
als "kritiek" te omschrijven.
Of er direct levensgevaar is,

bij het terperse gaan van
<*e krant niet bekend.

RAMP
Als deze artikelen worden

goedgekeurd, gaat Brazilië vol-
gens Sarney een economische
ramp tegemoet. Het laatste arti-
kel alleenal gaat deschatkist3,4
miljard dollar kosten en de
schatkist zit al zo krap, aldus
Sarney. De andere clausuleszou-
den de produktiviteit van de fa-
brieken verminderen, de inflate
aanwakkeren, buitenlandse in-
vesteerders afschrikken en voor
de regering op een fiscale
nachtmerrie uitlopen.

Sarney heeftonlangs steun ge-
kregen van vijf multinationals,
waaronder Shell en Xerox, die
hebben aangekondigd campag-
ne te gaan voeren tegen enkele
artikelen uit de ontwerp-
grondwet die men anti-
bedrijfsleven acht. De campagne
zal onder meer met tv-sports ge-
voerd worden. Men wil zich niet
mengen in het werk van dewet-
gevende vergadering, heette het
onlangs op een persconferentie,
maarmen wil depublieke opinie
bewerken, zodat die zich tegen
enkele van de "revolutionaire"
artikelen zal richten. Een dele-
gatie onder leiding van de voor-
zitter van deBraziliaanse Shell,
Robert AnthonyBroughton, was
al opbezoek bij president Sarney
om de campagne te bespreken,
wateen golfvannationalistische
reacties in depers teweegbracht.

De Federatie van werkgevers
in de Industrie heeft tweehon-

derd ontwerp-amendementen
voorbereid voor haar geestver-
wanten in het parlement en de
Grondwetgevende vergadering.

AFGEKEKEN
Sarney heeft ook steun gekre-

genvan het leger. "Wij zijn ver-
ontrust over enkele artikelen,
met name de zes-urige werkdag
diedeproduktiviteit van demili-
taire fabrieken zou doen zak-
ken", aldus de minister van
Luchtmacht, Octavio Moreira
Lima, op een persconferentie.

Volgens parlementariërs wil-
len de militairen ook de nieuwe
arbeidswetten niet. Veel van dehuidige arbeidswetgeving inBraziliëwerd ook afgekeken van
wat Italië op dit gebied onder defascistische dictator Mussolini
invoerde.

Parlementariërs menen, dat
het delobbyrond Sarney nietzallukken de vereiste meerderheid
van 280 stemmen te krijgen omalle radicale clausules weg te
stemmen, maar misschien wel

enkele,zoalsdemaximum-rente
van twaalfprocent op leningen.
In maart won de Sarney-lobby
het gevecht om de duur van het
presidentschap, dat het parle-
mentwilde verlagennavier jaar,
waardoor er dit jaarpresidents-
verkiezingen gehouden hadden
moetenworden. Sarneywon zijn
gevecht voor een presidentschap
van vijfjaar, onder andere door
het parlement niet verder op de
kast te jagen door ook de ont-
werp-grondwet onder vuur te
nemen.

Door Venezuela
Schip met
wapens
opgebracht

ORANJESTAD—De Vene-
zolaanse kustwacht heeft in
de wateren tussen Aruba en
Venezuela een onder Poolse
vlag varend schip metPoolse
bemanning aangehouden en
opgebrachtnaarLas Piedras.

Aan boord van het schip be-
vond zich een grote hoeveelheid
wapens en munitie. De wapens
waren in een communistischland vervaardigd.

Uit terbeschikkingbestaandeberichten blijkt dat het schip
zich ook nabij de territoriale
wateren van Aruba bevond en
om een of anderereden in Vene-
zolaanse wateren het anker uit-
gooide.Dit trok de aandachtvan
de Venezolaanse kustwacht, die
directeen onderzoek instelde en
aan boord een grote hoeveelheid
wapens en munitievond. In Las
Piedras werd na aankomst van
het schip een diepgaand onder-
zoek naar een en ander inge-
steld.

MONROVIA — Bij de mislukte
staatsgreepvan 13julitegenLiberi-
a's president Doe en 'de daarop ge-
volgdearrestatieswaren 2niet inLi-
beria woonachtige Amerikanen be-
trokken: een exsergeant en een
schilder.

*****

COMMISSIE
Uit goede bronnen vernam

de Amigoe dat de be-
langrijkste aanbeveling van
Kibbelaar waarschijnlijk zal

zijn om een commissie te vor-
men metdaarineen aantal le-
den van het stichtings- be-
stuur van het ziekenhuis en
vertegenwoordigers van de
overheid. Die commissie
krijgt zes maanden de tijdom
voorstellen te formuleren
voor een duurzame oplossing
van deconflicten.

Kibbelaar zal daarnaast
aan het BC aanbevelingen
doenvoor hetmaken van be-
paalde afspraken om de situa-
tie in dekomende zes maan-
den in het ziekenhuis te doen
verbeteren. De situatie mag
niet status quo blijven, aldus
onze bron. Het werk van de

commissie moet er overigens
op gerichtzijnomeen geïnsti-
tutionaliseerde samenwer-
king te verkrijgen.

VANDAAG BEGINT STEMMING IN PARLEMENT
Brazilië op weg naar ”revolutionaire”grondwet

Sarney met multinationals en
leger in actie tegen grondwet
BRASILIA —De Braziliaanse president José Sarney

is op de valreep een campagne begonnen om publieke
opinie en Grondwetgevende vergadering over te halen
enkele "revolutionaire" clausules uit de ontwerp-
grondwet te schrappen, waarover vanaf vandaag ge-
stemd gaat worden. Anderhalf jaargeleden begon een
559mannen envrouwentellende Grondwetgevendever-
gaderingaan het opstellen van een nieuwe grondwet.
Het huidige ontwerp omvat voorzieningen die in maar
weinig landen in de grondwet zijn geregeld. Volgens
Fernando Gasparian, lid van de Grondwetgevende ver-
gadering,zal denieuwe grondwet"dehele manierwaar-
op Brazilianen het politieke systeem zien, grondig ver-
anderen".

Totde"revolutionaire" artike-
len die president Sarney en zijn
lobby absoluut geschrapt wil
zien, behoren de clausules over:- een werkdag van zes uur;
- stakingsrecht voor iedereen,
inclusiefbijvoorbeeld artsen en
arbeiders in elektriciteits-
centrales; ,- verlaging van de kiesge-
rechtigde leeftijd van achttien
naar zestien jaar;
- acht dagen vaderschapsverlof
voor mannen;
- vaste aanstelling voor
ambtenaren na vijf dienstjaren;
- beperkingvan buitenlands ka-
pitaal in de mijnbouw en strenge
overheidscontrole op Brazili-
aanse mijnbouw- beuiyven;- maximaal twaalfprocent rente
op leningen;
-kwijtschelding van betaling
van leningen diekleine bedrij-
ven tijdens de anti-inflatie
kruistocht in 1986 en 1987 heb-
ben afgesloten.

Jonge vrouw
komt om bij
auto-ongeluk

WILLEMSTAD— Zaterda-
gavondis de31-jarige Edseli-
ne Francisca omgekomen na
een auto- ongeluk op de weg
naar Santa Catharina. Zij
overleed omkwart voor acht'savonds in hetSintElisabeth
Hospitaal. Francisca is hettiende verkeers- slachtoffer
ditjaar opCuracao.

EdselineFranciscareed zater-
dagmiddag omstreeks half zes
van Santa Rosa naar Santa Ca-
tharina toen zij inhaar auto door
een tegenligger werd aangere-
den, die in een bocht naar links
de macht overhet stuurhad ver-
loren. Hij botstefrontaal met zijn
auto tegen de wagen van Fran-
cisca.

De bestuurder, die macht over
het stuur had verloren, R.M.C.,
en een inzittende van zijn auto,
H.J.R. raakten zodanig gewond,
datzij in hetziekenhuis moesten
worden opgenomen. Twee ande-
re inzittenden werden licht ge-
wond.

Volgens depolitieheeft C. ver-
moedelijk met te hoge snelheid
gereden. De oorzaak van het on-
geval is nog in onderzoek.

Kibbelaar klaar met onderzoek Sehos
Deze week eindverslag naar Bestuurscollege

WILLEMSTAD— Deze
weekzal drMacKibbelaar,
hoofd van de Geneeskun-
dige Gezondheids Dienst
(GGD) zijn eindverslag van
het onderzoek datbij ver-
richtte naar de structurele
problemen in het Sint Eli-sabeth Hospitaal, bij het
bestuurscollege indienen.
Omeeneindetemaken aan
devele conflicten inhetzie-
kenhuis, met name tussen
hetbestuuren degeorgani-
seerdegroeperingen in het
hospitaal, werd Kibbelaar
gevraagd de zaken door te
lichten en een advies uit te
brengen.

Mac Kibbelaar wilde van-
morgengeencommentaar ge-
ven omdat zijn verslag nog
niet is afgerond. In principe
had Kibbelaar de opdracht
omhetonderzoek binnendrie
weken af teronden, datheeft
evenwel langer geduurd, zo
erkende hij. Het hoofdvan de
GGD heeft vorige week de
laatste gesprekken gevoerd
en zal deze week zijn advies
aan hetBC doen toekomen.

Den Haag houdt vol:

Surinaamse gedoogden
moeten Nederland uit
DEN HAAG — De Neder-

landse regering houdt vast
aan zijn standpunt dat de zo-
genaamde Surinaamse ge-
doogden terug moeten naar
Suriname. StaatssecretarisKorte VanHemel van Justitie
die belast is met asiel- en
vluchtelingen-zaken heeftdit
geschrevt sident
van de Haagse rechtbank
waar een kort geding speelt
van een Surinamer aan wie
uitzetting is aangezegd.

De rechtbank- president had
om een nadere uiteenzetting ge-
vraagd van het beleid ten aan-
zien van de Surinaamse asiel-
zoekers. Eind dezemaand wordt
de behandeling van hetkort ge-

ding voortgezet. De staatssecre-
taris steltzich op het standpunt
dater geenreden is voor een spe-
ciaal ofanderbeleidvoor Surina-
mers. Voor hen moeten dezelfde
criteria gelden als voor andere
asiel- zoekers. Korte- Van He-
mel maakte begin 1988 bekend
dat naar schatting vijfduizend
personen geleidelijk aan naar
Suriname terugmoeten. Het
gaat hierbij om de zogenaamde
gedoogden: mensen diezich niet
veilig voelden door de ontwikke-
lingen in Suriname deafgelopen
jarenen die tot nu toe in Neder-
land mochten blijven.

AANVULLING
Debriefvan de staats- secreta-

ris wordtaangevuldmeteen rap-

Eort van Buitenlandse zaken.
"it is nog nietklaar omdat daar-

in ook de laatsteontwikkelingen
worden opgenomen, zoals erva-
ren door ministerPiet Bukmans
tijdens diens recente verblijf in
Suriname.

Ontvoerderechter
ongedeerd terug
in Guatemala

GUATEMALASTAD — De
onlangs in Guatemala ont-
voerde instructie- rechter
Sergio Anibel Trejo Duque is
in hetweekeinde vrijgelaten.

Tegenover de pers verklaarde
derechter dat hij "goed was be-
handeld". Hij gafverder geen de-
tails. Carlos Moran Amaya, die
een vriend van Trejo Duque was
en die samen met hem werd ont-
voerd werd eerder vermoord te-
ruggevonden. Zijn lichaam ver-
toonde tekenen van marteling.
Rechter Trejo Duque heeft ver-
schillende agenten laten vervol-
genvan deFiscalepolitie wegens
misdrijven als ontvoering, over-
val, moord. Deze agentenzouden
als een doods- eskader hebben
gefungeerd.

CONFLICTEN
Zoalsbekend zijner al jaren

Eroblemen in het ziekenhuis,
lat leidde eind 1986 tot een

staking van de vakbond CBV
diebijna twee weken duurde.
Ookrecentelijk laaiden de ge-
moederen in het ziekenhuis
weer hoog op. De meeste
conflicten vloeien voort uit
een gebrekaanvertrouwen in
het bestuur van de stichting
Sint Elisabeth Hospitaal.
Toen dit bestuur eind vorig

laar de statuten van het zie-
kenhuis veranderde en dit
pas maanden later aan de di-
rectie en andere betrokkenen
meedeelde, veroorzaakte dat
een golfvankritiek. Zowel de
vakbond als demedische staf
in het ziekenhuis (en andere
groeperingen in de samenle-
ving; red) pleitten toen voor
afzetting van het bestuur.
Omdat dat legaal niet moge-
lijk is en het bestuurscollege
toch wilde ingrijpen, werd
MacKibbelaar gevraagd met
alle groeperingen gesprek-
ken te voeren en aanbevelin-
gentedoendie toteen duurza-
me oplossing moeten leiden.

Iraq en Iran vechten door:
Voor beter uitgangspunt
bij bestands- overleg

NICOSIA — De strijd tus-
sen Iraq en Iran in de Golf-
oorlog werd inhetweekeinde
en daarna onverminderd
voortgezet. Maar ookdevoor-
bereidingen voor een staakt
het vuren in deze bijna acht
jaar oude oorlog gaan onder-
tussen door.

Iran meldde dat zijn
strijdkrachten zondag een
Iraakseinvasiemachthebben te-
ruggeslagen over de zuidelijke
grens. Daarbij zou men vierdui-
zend Irakezen hebben gedood of
verwond. Iraq zegt echter dat
men zijn troepen uit eigener be-
weging heeft teruggetrokken na
hetbereiken vanzijn doel.Radio
Theheranzei datdeIraaksetroe-
pen veertig km waren doorge-
drongenin de provincie Khuzes-
tan. Met medewerking van deRevolutionaire gardisten en
vrijwilligers werdenzij terugge-
drongen.

InBaghdadzei men echter dat
men zich uit het zuiden van Iran
had teruggetrokken waarmee

bevestigd werd "dat Iraq niet
van plan is Iraans grond- gebied
in tenemen". Eerder had men al
laten weten dat men slechts
tijdelijk Iraans grond-gebied be-
zette om het Iraanse bewind te
dwingen serieus te onderhande-
len over een bestand. Daarbij
heeft men wel zoveel mogelijk
Iraniërs krijgsgevangenen ge-
maaktals onderpand voor de ko-
mende vredes- besprekingen.

Overigens trok de Iraanse pre-
sident Hojatoleslam AliKhamfe-
neinaar het front openriep iede-
reen die een wapenkon dragen
op hem te volgen om de Iraakse
agressor te weerstaan. Vanmor-
gen meldde Iran datmen aan het
zuidelijke front veertig vierkan-
tekilometer terrein op Irag had
heroverd. Aan het centrale front
bombardeerden Iraanse vlieg-
tuigenIraakse troepenen tanks.

TEHERAN - President AIL
Khamenei van Iran heeft allen
"die een wapen kunnen aragen"
opgeroepen om hem te volgen
naar het front om samen de
"Iraakse agressor" weg te jagen
en het hele Iraansegrond-gebied
te bevrijden op de Irakezen. On-

dertussen meldt tiadw leneran
successen, welke overwinningen
doorIraq echterwordenontkend.
Iran en Iraqproberen zich een zo
goed mogelijk uitgangs- punt te
veroveren als dadelijk hetoverleg
over een bestand gaatbeginnen.
Bij de foto: de Iraanse president
Khamenei tijdens zijntoespraak.

VOLDONGENFEITEN
De voorbereidingen voor een

eventueel bestand gaan onder-
tussen ook verder. Eenteam van
deskundigen van de Verenigde
Naties kwam in Teheran aan
voor overleg over de tenuitvoer-
leggingvan het bestand. Minis-
terAli Akbar Velayati van Bui-
tenlandse zaken van Iran reisde
af naar New York voor bespre-
kingen met zijn ambtgenoot van
Izraq Tareq Izaz.

Volgens waarnemers probe-
ren beide partijenop hetslagveld
voldongen feiten te creëren die
hun onderhandelings- positie bij
het komende vredes- overleg
moeten versterken. Bij het over-
leg gaat het om VN- resolutie
598, welke een jaar geleden al
door Iraq werd aanvaard onder
voorbehoud, waarna eer. week
geleden Iran volgde. Hij vcornet
in een staakt het vuren er te-
rugtrekking dér troepen naar de
internationaal erkendegrenzen,
een uitwisseling van krijgs- ge-
vangenen en de instelling van
een commissie diemoetvoorstel-
len wie verantwoordelijk is ge-
weest voor het uitbreken van de
oorlog.
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Mensen
RUTHLYN MATTHEW is re-
centelijk in Boston afgestu-
deerd, zij behaalde de Master's
Degree in Business Administra-
tion met als hoofdrichting Fi-
nance. Bovendien ontvingzijook
een awardomdat zijbehoorde tot
de beste twintig studenten in
haar jaar. Haar ouders, het
echtpaar Matthew van de De-
venterstraat 11 woonden de
plechtigheid bij.

*****
De Italiaanse regisseur Bernar-
doBertolucci isuitgenodigdvoor
de Chinese premiere van 'THE
LAST EMPEROR", al is er in
China heel wat te doen geweest
rondom zijn film die met een
groot aantal Oscars onderschei-
den is. De film is in het chinees
nagesynchroniseerd en wordt
voor heteerst op 10 september in
Peking gedraaid, meldde het
persbureau Nieuw China.De ac-
teur en actrice die de manchu-
keizer Pu Vi, en zijn vrouw spe-
len, zullen dan onder de gasten
zijn. Toen de film in april negen
oscars in dewachtsleepte, maak-
te men in InChinabekend datde
film er vertoond zou worden,
maar menvroeg zich afofdefilm

aanvaardbaar is voor hetChine-
sepubliek. Erwasmet namekri-
tiek op liefdesscènes in de film.
Leden vanhet parlementvinden
dat de film een te vrije interpre-
tatie isvan de geschiedenis. Ver-
der vindt men dat de regisseur

feen toestemming had mogen
rijgen in de verboden stad te

filmen.

ELIZABETH TAYLOR heeft op
een persconferentie in Rome ge-
zegd dat zij, hoewel zij weer aan
hetfilmen is gegaan, destrijd te-
gen AIDS niet opgeeft. DE 56-
-jarige actrice maakt met regis-
seur Franco Zeffïrelli een film
over de vroege carriëre van dedi-
rigent ArtUro Toscanini. Zij
speelt de Russische sopraan op
wie Toscanini verliefd raakt.
Het is een Italiaans-Franse pro-
duktie van 16 miljoen dollar.
"The Yourlg Toscanini" komt in
septemberuit. Taylorzei dathet
belangrijkste in haar leven het
AIDS-research centre was diezij
in 1985oprichtte, en dievolgens
haar tot nu toe 12miljoen dollar
heeft opgeleverd. "Ik ben niet
echt graag beroemd maar ik
dacht, als het gebruik van mijn
naam enig goed doeten ietsople-
vert, dan is nethet waard", aldus
"La Taylor". Op de vraag als
haar plannen een nieuwe man
omvatten, antwoordde Taylor,
"zeg nooit, nooit, zij is zevenkeer
getrouwdgeweest enzeskeer ge-
scheiden en is eenmaal we-
duwe".

*** * *
Een kleine maar vastberaden
groep NUDISTEN in Estland
heeft zijn strijd voor het hoogge-
rechtshof gewonnen en deplaat-
selijke overheid die haar naakt
recreëeren had verboden, het

na(akt)kijken gegeven. De Prav-
da in Moskou trad even buiten
zijn gebruikelijke rechtlijnig-
heid en plaatste boven het be-
richt "De Naakte Feiten". Het
was allemaal begonnen toen een
stelparen gekleed als "Adam en
Eva een paar jaar geleden op
een Estlands strandverschenen
waren en hun van officiële zijde
was verboden een eigen stuk
strand te reserveren. De nudis-
tenhadden daaropbulldozers ge-
huurd om een muur van zand op
te werpen. De zandmuur moest
worden gesloopt. De nudisten
weigerden en stapten naar de
rechter. Hij steldehen inhet on-
gelijk en zij gingen bij het
Estlandse gerechtshofin hoger
beroep. Dat was een jaar gele-
den. Nu, aldus de Pravda, heb-
ben de nudisten de zandmuur
twee keer zo hoog gemaakt en
hun gerecreëer erachter ont-
trektzich aanonze waarneming.

FeliceAllemano, een arts in Tu-
rijn, heeft zondaggevierd dathij
na een strijd van 27 jaar
ECHTSCHEIDING heeft ver-
kregen van zijn vrouw, die
rechten was gaan studeren om
zich er tegen te kunnen verzet-
ten. Hetlaatstewoordin dezaak
werd gesprokendoor hethoogge-
rechtshof, nadat lagere
rechtbanken er zes uitspraken
over hadden gedaan en 57 ver-
schillende advocaten ereen stui-
ver aan hadden verdiend. Alle-

mano verliet zijn vrouw twee
jaarnadat zekerkelijk waren ge-
trouwd, en hij diende een eis tot
echtsscheiding in, zo gauw in
1977 in Italië de civiele
echtscheiding mogelijk was ge-
maakt.'lk weigerde mijn man
echtsscheiding te geven omdat
ik katholiek ben en voor mij al-
leen geldig is wat voor dekerk is

fesloten, ten goede often kwa-
e," vertelde Allemano's ex-

-vrouw, de 60-jarige Severina
Arneodo. De 64-jarige Allemano
isvan plan om zo gauwmogelijk
te hertrouwen met de vriendin
diehij sinds 22 jaarheeft:. *****

NEWYORK—DeDemocratische
kandidaat voor het VS- presi-
dentschap Dukakis heeft een voor-
sprong van ruim 17 % genomen op
zijnRepublikeinse concurrentBush.
Volgens en Newsweek- peilingkiest
55 % voorDukakisen Bushkrijgt 38
%. Binnen 1 weektijd steeg dukakis
in populariteit met8 %.. *****
Bij de afdeling oliezaken van
Maduro And Sons herdacht
MARCELO CROES het feit dat
hij tien jaar geleden in dienst
rad. Hij werd gehuldigd door
waarnemend directeur Hans
Henriquez en Petrochi in bijzijn
van mevrouw CarlaCroes.
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TomPoes en de Pruikenmaker door Marten Toonder

2087 — Torn Poes kan vlugwerken als het moet Zonder aan
eten te denkenveranderdehij aüebüjetten,plakte zekeurig op
schuttingen en reclamezuilen enrende toen naar derivier de
Rommel.

Daar lag een brandweerboot aan de aanlegsteiger gereed,
ombranden aanboord van schepen te blussen. Maardikwijls
kwam datnietvooren datwas danook dereden dat debeman-
ning zich meestal bezig hield metklaverjassen.

Toen Torn Poes aan dek verscheen, trof hij daar de
brandweercommandant die verveeld in het water staarde.
Toen hij zijn bezoeker zag, kwam er een hongerigeblik inzijn
ogen.

"Is er soms ergensbrand?" vroeg hij gespannen.
"Nee, dat niet!" zei Torn Poes. "Het is veel erger! Een hele

grote groep burgersvan Rommeldam vindt, datdit schip hier

maar nietsligt te doen.Hetkost alleenmaarbelastingcenten,
zeggen ze!"

"Zo, zeggen ze dat?!" riep decommandant geprikkeld.
"Ja", vervolgde Torn Poes. "Ze hebben besloten om de be-

manningnaarhuis te sturen en hetschip te laten zinken!Kijk,
daarkomen ze al aan!"

Hq wees naar een lange optocht, die op de oever naderde.
Voorlop liepen deburgemeester enheer Bommel metcommis-
saris Bulle Bas en daarachter volgde een menigte die grote
spandoeken torste.

"Niemand is eenhaarbeter daneen ander!" stondop sommi-
ge te lezen, en op anderen stond: "Wie een pruik draagt van
Harewar, denktals Harewar.Denkt dus allemaal gelijk!"

Maar de brandweercommandant had daar geen aandacht
voor. "Dat is opstand!" riep hij gloeiend van drift. "Ik zal ze
leren om aan mijnmooie boot tekomen!"

BIOSCOPEN
GOLDEN DRIVE-IN
21.00uurRambolll (/.5,-p.p.)

*****
TELECURAÇAO

MAANDAG: 16.30Ora pamucha; 18.00
Awe mi ke unbuki; 18.45Century ofsur-
geons; 19.00 Tempu pa Dios; 19.05
«60» Minutes; 20.00 Notisiero Tele-8;
21.00 Ku porta habrf met Robin Visser;
22.00 Wega di Number Kórsou; 22.10
Departament Cultuur en Opvoeding:
«De Toren van Babel: 'Euthanasie'»;
23.00 Sluiting.

DINSDAG: 16.30Ora pa mucha; 17.00
MTV Musical; 18.00Obra di man met
Loupe; 18.30 Mira i Skucha; 18.45Spe-
cial; 19.00TempupaDios; 19.05Kushi-
na di oro met Saida Hernandez; 19.30
Small Wonder; 20.00 NotisieroTele-8;
21.00 Enkuentro metPaul de Windt;
21.30 Tesoro diKörsou met Hermanito;
22 00 Wega di Number Körsou; 22.10
Hot Shots; 23.00 Sluiting.
(wijzigingen voorbehouden)

Wega di NumberCURAÇAO

vond om 19.30 uur te Centrum Abraxac,
achterKooyman.
SantaRosa: iederemaandag-en zaterda-
gavondom 19.30uur teAloëstraat 12.

AGENDACURAÇAO

NACHTDIENSTARTSEN: Patiëntenvan d
artsen van Bandabao (3e distrikt)kunnen
spoedgevallen telefoon 641658 bellen ei
dan hetantwoordapparaatafluisteren. V
De patiënten van de andere medische diSQatrikten kunnen voor spoedgevallen di ,
artsenpraktijkvan huneigen huisarts belief *Ci
het antwoordapparaat zal dan mededeWWe
wie dedienstdoendearts is. vp

THORAX CENTER (Jan Noorduynwetal'
naastUNA, tel.: 85544): openingstijdenva^g
maandagt/m vrijdagvan 08.00-17.00 uui
opzon- en feestdagen alsmedeop werkdB«li
gen na 17.00 uur voor spoedgevallen tel-ari
85917. ha***** **d

WIT GELE KRUIS PRINSES MARGRIEIBh
(wijkverpleging): Kantoor Santa Maria 17(JJ
tel.: 82947/81078;geopendvan maandai
t/m vrijdag van 07.00-17.00 uur; zaterdaiva
degeheledag gesloten;na 17.00uurkuntipr
de zustervan de wacht bellen: zusterPatat,,
ca, tel.: 87342/79063, pageboyo27-360. „uge
KLEUTERBUREAU:I4.OO-16.00uurallee<slj
volgens afspraak. pr
ZUIGELINGENBUREAU:maandagmiddaida
van 12.30-15.30uur;donderdagmiddagvaf y007.15-10.30 uur; alleenvolgens afspraak.

*****
NEUTRALE WIJKVERPLEGING (voor .
heen Wijkverpleging Curacao):Kantoor RiC Cl
Canario-/Gosieweg,tel.:4423l/44232;ge-di
opendvan maandag t/mvrijdag van 07.00 (J(
18.00uur; de wacht heeftzusterPannefleK
tel.: 671505. w..... oj
GEZINSVERZORGING (Kwido pa Famia) la
geopend van maandag t/m vrijdag van
07.00-12.30/13.30-17.00 uur, kantoor Sta ,
Maria 17, tel.: 80222...... pi
FUNDASHON LECHI Dl MAMAKÓRSOU S(
voor meer informatie kunt u de volgende;,
nummers bellen: 75628,672289 en 55504. Je.

***** öl
LUCHTPOSTSLUITING (Postkantooi f;
Groot Kwartier) w
Nederland: voor gewone stukken: maan' „
dag, dinsdag, donderdag en vrijdag 11.30
uur;woensdag 10.15uur. Vooraangeteken- jj
de stukkenéén uurvan tevoren. h
Suriname: voor gewone stukken: dinsdag z
en vrijdag 17.30 uur en zaterdag 10.45cd j
17.00 uur.

DIERENARTS: Veterinaire Dienst, Parera e
tel.: 614000. d
DIERENASIEL: dagelijks geepend van
08.00-12.00/14.00-18.00 uur; op zaterdag r
van 08.00-13.00/14.00-18.00 uur, tel.: t
54300. r..... ,
BOTICA BANDABAO: dagelijks geopend
van 08.00-19.00 uur. v

c
BOTlCA'S(nachtdienst)f \
Otrobanda \Sta Maria, Winston Churchillweg 155, tel.:
80800.
Punda (
Juliana, Julianaplein6, tel.: 54500. j

*****
DIVERSEN
ANTILLIAANSE GNOSTISCHE BEWE-!'
GING
Brievengat: iedere maandag- en
woensdagavondom 19.30 uur te Jirajara-
weg 8, Centrum Dcvi Kundalini.
iedere woensdag- en vrijdagavond om
19.30 uur te Openbare Basisschool
Brievengat.
Bandabao: iedere donderdagavond om
19.30 uur gebouw Credit Union San Pedro.
Kanga: iedere woensdaa- en zaterdaaa-

(SI f
X-Mn'ili'Vui'in' 'ii| BW * 1

fWg
TtUVISIONDISIIueUTION SYSTtMS N.V.

( CUKAfAO I

Schottegatweg Oost 209
TEL: 616218

TDS
MAANDAG: 18.00 TMC First Bom;
20.00 TMC Help!; 20.05 TBS The
Postman alwaysrings twice; 21.30TMC
A hardday'snight; 22.35TBSCat'sEve;
23.00 TMC Airplane II The Sequal;
24.30 TMC Wolf at the door; 24.35TBS
National GeographicExplorer.

DINSDAG: 02.00TMCHelp! 02.35TBS
Hardcastle and McCormick; 10.05TBS
Pun in Acapulco; 13.05 TBS Take the
high ground; 18.00 TMC Jeremiah
Johnson; 20.00TMCBackto thebeach;
20.20 TBS Three Stooges; 20.40 TBS
Baseball: Reds at Braves; 22.00 TMC
TheBounty; 23.25TBSPat Garrett and
Billy TheKid; 24.00TMC WiseGuys.

*****
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INVITASHON
I Aiba djadomingu 31 di yüli

padernanA. Engeln i V. Janssen
Ij taselebró

40 ana di nan Bida Saserdotal
Nos to rekordó e echo aki durante vn selebras-

!j honsolèmriba

djadomingu, 31 di yüli, 7'ordi anochi
na misa di Janwé.

I Despues di misa tinoportunidat pafelisita epa-
| dernan den misa. Ij
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HENRY By Dick Hodgins

BONER'S ARK By Addison & Frank Johnson

BEETLE BAILEY By Mort Walker

REDEYE By Gordon Bess
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VAKBOND KOMT NA STUDIE-WEEKEINDE MET ZEVEN EISEN
Toekomst werknemers moet wel verzekerd worden

Cadmu wil geen obstakel
zijn bij verkoop CDM

WILLEMSTAD — De metaalbewerkers- vakbond
die het personeel van de Curacaose Dok Maat-

iiefSchappij (CDM) vertegenwoordigt, heeft na een studie-
zeven eisen optafelgelegdinverbandmet de

verkoop van de CDM. Indien de Curacaose overheid —vaals meerderheids- aandeelhouder van de Dok-
maatschappij—akkoordgaat metdezeeisen,zal deCad-
(djöiu "geen obstakel vormen bij de verkoop van het be-
teidrijf', dat verklaarde Cadmu- voorzitter Ronald Sluis

fta afloop van de vergaderingen met het bestuur, de
iEiBhopstewards en een kerngroep van arbeiders van de
JjjCDM. Van dezew : eisen die ineen brief aan de directie
jaiVan de CDM zijn medegedeeld, lijkt met name één eis
""Problematisch: namelijk dat alvorens het bedrijf ver-
fkocht wordt, alle werknemers dezelfde afrekening krij-

gen alshunvoormalige collega's diein1986 massaal ont-
slagen werden. "Met deverkoop van hetbedrijf,begint

er een nieuwe etappe. De achterliggende periode moet
laidan helemaal worden afgesloten", aldus de Cadmu-
fvoorzitter.
or De vakbond Cadmu is inprin-
=W cipe tegen deverkoopvan hetbe-
-3* drijf. Dat is de laatste weken, nu

de verkoop van de CDM niet ver
Weg meer lijkt te zijn, weer
duidelijk geworden. Het be-

ajj langrijkste bezwaar van de Cad-
y tiu, is de uit een verkoop voort-

vloeiende onzekerheid voor het
personeel van de CDM. Dat per-

>W soneel heeft geen gemakkelijke
JJ jarenachter de rug. In 1983

stond hetbedrijfop hetpunt van
"of faillisement en nadat de CDM

Werd overgenomen doordeCura-
Ijü Saose overheid — die de ruime
m- meerderheid van de aandelen

heeft — moest het personeel
aJj zwaar inleveren. In 1986 kwam
3 daar het ontslag bij van eenpaar

honderd werknemers omdat de
a enorme verliezen bleven voort-

duren. Dit jaar lijkt de maat-,„ schappij voor het eerst sinds ja-
jg ren, een "break- even"resultaat
!■' te kunnen behalen. Voor de di-

rectie en aandeelhouders van
l£( het bedrijf, reden om nu tot een

Verkoop over te gaan.De Cadmu
denkt daar anders over: de vak-

-1 bond is bang dateen nieuwebui-
r tenlandse eigenaar andere
"I doelstellingen heeft dan de hui-

dige eigenaar, de overheid. Dat
zal blijken bij negatieve finan-
ciële ontwikkelingen in het be-

;. drijf, zo vreest de bond.

EISEN
'' De situatie werd dit weekeinde
n door de bond besproken tijdens
I een zogenaamde kwartaal- bij-

eenkomst van hetbestuurvan de
n bond, de shopstewards en een
'
r kerngroep van arbeiders van de

CDM. Daar was de eventuele
verkoop van deCDM, éénvan de
agendapunten. De vakbond
heeft tijdens dit weekeinde een
aantal eisen geformuleerd. In-
dien dieworden ingewilligd, zal
de bond de cao- besprekingen
Weervoortzetten.Eindvorigjaar
Verliep decao vanhet CDM- per-
soneel al maar toen deberichten
overeen verkoop van het bedrijf
in dewereld kwamen, werden de
onderhandelingen door de vak-
bond opgeschort.

Eén van deknelpunten tijdens

de cao- onderhandelingen, was
dat de bond participatie eiste in
het bedrijf. Die eis laat de bond
nu vallen omdat bij een nieuwe— buitenlandse — eigenaar, die
conditie toch geen inhoud meerheeft, aldus voorzitter Ronald
Sluis tegenover deAmigoe

De vakbond stelt verder dat,alvorens de cao- onderhandelin-
gen weer op gang worden ge-
bracht, een definitief standpunt
van de Curagaose overheid overde verkoop van het bedrijf, be-kend moet zijn. Om de toekomst
van hetpersoneelte verzekeren,eist de vakbond dat allerechten
van de werknemers erkend moe-
ten worden door de nieuwe eige-naar. Dat wordt ook specifiek
voor deCadmu-leden geëist. Ookhetprotocol datin 1983werd ge-
tekend, moet worden overgeno-
men door de nieuwe eigenaar.Daarin staat ondermeer dat desecundaire arbeidsvoorwaar-den, waarzwaarop isingeleverd,
slechts opgeschort zijn. Indienhet bedrijf betere resultatenkrijgt, moeten dezerechten weer
ingevoerd worden, aldusRonald
Sluis.

AFREKENING
Het bedrijf E Meta NV, dat

werd opgericht door ex-
werknemers van de CDM in
1986, moet een voorkeurs- be-
handeling blijvenkrijgen. Zoals
bekend voert dit bedrijf met na-
me werkzaamheden voor de
CDM uit. Daarnaast wordt ook
werk voor derden gedaan maar
omdat het bedrijf nog in haar
kinderschoenen staat, verdient
het voorlopig nogeen voorkeurs-
behandeling, zo meent de
Cadmu.

De enige eis die voor proble-
men kan zorgen, is dater een af-
rekening moetplaatsvinden met
al het personeel van deCDM. In
1986 waren er ook al conflicten
tussen de vakbond en directie
over hetzelfde onderwerp. Toen
moesten honderden werkne-
mers naar huis dieuiteraard een
afvloeiings-regeling kregen. De
Cadmu eistte dat ook het perso-
neel datzou blijven werken, dit

geld zou ontvangen. Het argu-
mentwastoen datbij een eventu-
eel faillisement in de toekomst,
de werknemers die afrekening
mogelijk mis zouden lopen. Het
tegenargument van de directie
was dat alleen werknemers die
worden ontslagen,recht hebben
op een afvloeiings-regeling. Ui-
teindelijk kwamen de partijen
overeen dat schriftelijk werd
vastgelegd dat de werknemers
recht hadden op die afrekening
en deze gegarandeerd werd in-
dien hetbedrijf zou sluiten.

NIEUWEETAPPE
Nu er een "nieuwe etappe"be-

gint, meent de Cadmu dathet
verleden volledig moet worden
afgesloten. Daar hoortook dieaf-
rekening bij, aidus Ronald Sluis.
Dat dit de overheid miljoenen
guldens zou kosten, lijkt hem
geen onoverkomelijk bezwaar:
"aan deverkoop wordentoch ook
miljoenen verdiend", liet Sluis
weten.

Indien aan deze zeven eisen

wordt voldaan, is de Cadmu be-
reid om de cao- onderhandelin-
genafteronden. Ermoet daneen
cao voor de duur van één jaar
worden afgesloten zodat er vol-gend jaar met de nieuwe eige-
naaropnieuw onderhandeld kanworden overeen nieuwe cao. "In-
dien de overheid denkt dat deverkoop van de CDM het enige
alternatief is, wil de vakbond
geen obstakel vormen", aldus
Sluis. "Om de toekomst van hetpersoneel en onze leden te ver-
zekeren, moet evenwel aan deze
zeven eisen wordenvoldaan." In
een brief aan de directie van de
Dokmaatschappij — de ge-
sprekspartner van de Cadmu —zijn de eisen neergelegd. "Het
wachten isnu opeenuitnodiging
om de eisen te bespreken en vande overheid een uitspraak te ho-
ren over haar standpunt metbe-trekking tot een eventuele ver-
koop. Indien aan deze eisen nietwordt voldaan, ziet de vakbondzich genoodzaaktom deverkoop
tegen te houden", aldus Sluis.

MISVERSTANDEN
De brief wordt nu in de

openbaarheid gebracht om
"eventuele misverstanden
die door het artikel zouden
kunnen zijn gerezen, uit de
wereld te helpen", zo wordt in
een bijgaand persbericht van
deRegerings Voorlichtings
Dienst gesteld.Voor zover de
premier heeft kunnen na-
gaan is het artikel, dat is ge-
schreven door Frenk van der
Linden, niet geheel in over-
eenstemming met de waar-
heid, zeker waar hij Liberia
bepaalde uitspraken toe-
schrijft die hij stelt van der-
den(een zegsman), vernomen
te hebben. "De heer van der■Linden geeft blijk, gezien het
artikel, de nodige ethiek en
een minimum aan journalis-
tieke beschaving te ontbe-
ren", aldus het persbericht.
Van de brief zijn copieen ge-
stuurd aan de Nederlandse
minister- president, drsRuudLubbers, en de ministers drs
Jan de Koning en Onno Ru-
ding.

De premier wijst er in hetpersbericht nogmaals op dat
zij steeds gevoelens van
achting heeftgekoesterd voor
de heerLubbers en datzij allebegrip heeft kunnen opbren-

gen voor depolitiekerealiteit
waar de Nederlandse rege-
ring mee wordt geconfron-
teerd. "Als geen ander zou
juistzij alspolitiek leider deze
politieke realiteit moeten in-
schatten", aldus het persbe-
richt.

CONTACT
Drs Ter Haar zei vanmorgen

tegenover de Amigoe, dat het
Bureau Buitenlandse Betrek-kingen sinds deaanhoudingvanKoeijers regelmatig tracht de
zaak versneld inbehandeling tekrijgen: "We hebben continu
contact met de ambassade inVenezuela omKoeijers versneld
voor derechter te laten verschij-
nen. Maar het is tot nu toe bij de
fase gebleven—zoals wij dieom-
schrijven—van"gehoord enver-
schenen". Toch blijven we ui-terst diligent".

Volgens TerHaardringenver-
scheidene Westerse landen er al
jarenlangop aan om internatio-
nale standaarden aanvaard te
krijgen voor de berechting van
buitenlanders: "Maar met name
deZuidamerikaanse landen zijn
daar optegen. Die landen willen
buitenlanders geen betere of
snellere behandeling geven dan
hun eigen inwoners. Venezuela
behoort tot die landen diezeggen
dat een vreemdeling geen aan-
spraakkan maken opeen andere
behandeling dan die welke een
eigeninwoner ten deelvalt".

Mishandeling
WILLEMSTAD— Ter hoogte

van een snackte Pietermaai had
een36-jarige man genaamdR.F.
een woordenwisseling met een
andere man. F. raakte hierbij zo
verhit dathij deandere man met
een stoel mishandelde. Hetslachtoffer moest voor behande-
ling naar het ziekenhuis worden
overgebracht. De manF. was bij
het arriveren van de politie niet
meerop de plaats van handeling
maarzal te zijnertijd wel aange-
houden worden in verband met
deze zaak.

Liberia-Peters aan ”De Tijd”:
”De waarheid wordt
geweld aangedaan”WILLEMSTAD — "Ik

kan mij nietaan de indruk
onttrekken, dat meneer
van derLinden willens en
wetenseen artikel heeft ge-
schreven, teneinde zijn ei-
gen ideeënen frustraties te
ventileren. Hetvoert tever
om puntsgewijs de fouten,
verzinsels en andere ver-
draaide aanhalingen naar
voren te brengen en deze
vervolgens te weerleggen.
Echter wil ik zeker daar
waar mij woorden in de
mond worden gelegd, en
wel woorden die geen zin-
nig politicus zou durven
uitspreken, deze willen
rechtzetten. Dat ik minis-
ter Ruding met zijn enge
glimlach wel kan wurgen,kan misschienwel dewens
zijn van meneer van derLinden die wél zijn nogal
negatieve mening over deheer Ruding bij mij heeftgeuit, maar niet van ie-
mand als ik, diezelfs inzijn
mening over meneer van
derLinden niet dergelijke
mensonterende gevoelens
koestert."

Dat is eencitaatuit debrief
die premier Maria Liberia-Peters eerder dezemaand aan
de hoofdredacteur van het
weekblad "De Tijd" stuurde
om "fouten, verzinsels en
andere verdraaide aanhalin-
gen" recht te zetten die ver-

schenen in een artikel onder
dekop "Curacao's eigenmini-
Thatcher".

TELEURSTELLING
In de briefzegt MariaLibe-

ria- Peters "met grote te-
leurstelling" het artikel te
hebben gelezen. "Het moet
mij van het hart dat uw me-
neervan derLindeneennogal
rare maniervan journalistiek
bedrijven heeft", aldus depre-
mier. "Aan premier Lubbers,
een man voor wie ik veel res-
pect heb en waarvan ikbij ve-
le gelegenheden blijk heb ge-
geven, geeft meneer van der
Linden bepaalde kwalifica-
ties. Woorden die ik nimmerpleeg te gebruiken en zeker
nietvoor een persoonvoor wie
ik zoveel respect koester. Ik
zal maar zwijgen over het zo-
§enaamde geheim van

oestdijk, de Amerikaanse
basis, het diner met minister
deKoning en andere verha-
len.Bertolt Brecht heefteens
gezegd: 'hij die de waarheid
kent en haar een leugen
noemt is een misdadiger.
Keert u ditgezegde maareens
om en oordeelt u zelf maar
over uw meneer van der Lin-
den", aldus eindigt premier
Liberia- Peters haar brief.

Gran Marcha
Rotterdam

WILLEMSTAD—Zaterdag 6
augustus wordt te Rotterdam
voor devierde maal deGrote Op-
tocht (Gran Marcha) van het
Rotterdam's Zomercarnaval in
de straten van binnenstad ge-
houden. Deroute is ongeveer ze-
venkm lang.

Dit jaar zullen er 24 groepen
deelnemen met ongeveer drie-
duizend participanten. Naast
Antilliaanse en Arubaanse groe-

gen, zullen er ook Nederlandse,
urinaamse, Kaap-Verdiaanse

en Braziliaanse groepen mee-
doen.

Vooruitlopend op de Gran
Marcha vond onlangs eenCalyp-
so- en Tumbafestival plaats in
het Weena Expo Centre te Rot-
terdam.Winnaarwerd deuitCu-
rasao afkomstige Andy Balen-
tin. Op 31 juliwordt in het Res-
taurant Engels teRotterdam de
carnavalskoningin gekozen.

ADVIES BUREAU BUITENLANDSE BETREKKINGEN:
Antilliaan zit al bijna driejaarvast

Venezolanen met kwestie- Koeijers
vooral niet tegen het hoofd stoten

WILLEMSTAD — Het Bu-
reau Buitenlandse Betrek-
kingen (BBB) dringt er ten
zeerste op aan om zo weinig
mogelijkruchtbaarheid te ge-
ven aan denu alruim twee-en-
een-halfjaar durende
vasthouding van de Antilli-
aan Karel Koeijers in een
Venezolaanse gevangenis.
"Het is uiterstbelangrijk, dat
deVenezolaanse autoriteiten
niet tegen het hoofd gestoten
worden en datgeen artikelen
worden geschreven of com-
mentaren worden geleverd,
diedeVenezolanen uihetver-
keerdekeelgat kunnen schie-
ten.DatzouKoeijers inhetge-
heelniethelpen", zoverklaar-
devanmorgen drsHarold ter
Haar, onder- directeur van
het888.

Karel Koeijers werd bijna drie
jaar geleden in Venezuela aan-
gehouden, toen hij daar landde
met twee passagiers die ver-
dacht werden van drugshandel.
De passagiers hadden bij de Ae-
roclub op Curagao omlucht- ver-

voer gevraagd. Koeijers was toe-
vallig in het clubgebouw en hijbracht de twee mannen naarVenezuela.

Sindsdienhebben familiele-den van Koeijers vergeefs ge-
tracht hem vrij tekrijgen. Giste-
ren werd door verscheidene le-den van de Aeroclub ernstige
kritiek geuit op Venezuela,
waarbij de 'democratischerechtsbeginselen' van het land
sterk in twijfel werden ge-
trokken.

BESCHEIDEN
De onder- dircteur van het

888 vroeg om "zeer genuan-
ceerd en bescheiden" te zijn. Ter
Haar: "Koeijers zit nu in een ge-
vangenis en de zaak begint een
beetje te lopen. Commentaren
van hieruitzullen demanbeslist
niet helpen. Indien die com-
mentarenevenwel toch geleverd
worden, dan vallen die onder
verantwoordelijkheid van debe-
trokken personen. Wijraden het
zeer af en we keuren die com-

mentaren af. Hetzes helpen be-slistniet", aldusTer Haar.

Beroving
WILLEMSTAD— Ter hoogte

vanhetRifzwembad moest depo-
litie assistentie verlenen. Daar
verklaarde de man R.W. van 52
jaar dat een hem bekende man
waarvanhij denaam echter niet
wist, zijn horloge van zijn hand
wegrukte en wegliep. De re-
cherchestelt een onderzoekin.

Diefstal
WILLEMSTAD — In Campo

Alegre deed de 50- jarige man
J.L. aangifte van diefstal. Hij
verklaarde dat een 25- jarige
vrouw, genaamd C.M. hem 350
gulden lichter hadgemaakt. Dit
was volgens hem niet het bedrag
wat zij overeengekomen waren
voor een nachtjevertoeven bij de
vrouw. De vrouw ontkende
echter de diefstal en de politie
staat nu voor de taak om deze
zaak te onderzoeken.

Programma van
Radio Tilburg
over Antillen
en Aruba

WILLEMSTAD — Sinds 15
mei is er via Radio Tilburg in
de Nederlandse provincie
Noord- Brabant elke zonda-
gavondvanzevenuur tot half
acht het programma 'Kachu'
te beluisteren.

'Kachu' is eenradio- program-
ma voor en door Antillianen en
Arubanen in Tilburg. Het wordt
twee wisselende teams gepre-
senteerd en gezamenlijk gepro-
duceerd.Kachu wil alssnelen ef-
fectief communicatie- middel
fungeren voor alle Antillianen
en Arubanen in Tilburg.

Zo wordt er in elk programma
aandacht besteed aan specifieke
vacaturetips, nieuws van de An-
tillen en lokale wetenswaardig-
heden, een actuele reportage en
een culturele uitgaansagenda
voor dekomende week. Dat alles
afgewisseld met nostalgische en
recente muziek uit de Antillen,
Aruba en Latijns-Amerika. Kor-
tom: een 'must' voor elkeAntilli-
aan en Arubaan in Tilburgomte
blijven.

'Kachu' is het eersteprogram-
ma voor minderheden viaRadio
Tilburgen aan de hand hiervan
wordt onder andere het toe-
komstig beleid uitgestippeld.
Voorlopigzendt hetKachu- radi-
otramelkezondagavondeenhalf
uur uit via de Tilburgse kabel,
maar in de toekomst wordt de
zendtijd mogelijk uitgebreid tot
een uur.

Na dezomer zullen de uitzen-
dingen ook via de ether te ont-
vangen zijn (wekker- en autora-
dio, portables etc.), maar tot die
tijd moet detunerthuis op deka-bel zijn aangesloten.

Er bestonden al geruime tijd
plannen omviahetTilburgseka-
belnet uitte zenden.Door een ge-
zamenlijk initiatief van de
Stichting Yudansa en de SPA
Mediagroepis heter uiteindelijk
toch van gekomen.

WILLEMSTAD —In een
school te GrootDavelaar troffen
politie- patrouille de man A.R^
van 21 jaaraan ineen van deles-
lokalen. De man verklaarde de
school alvoor een week te 'bewo;
nen'. Hij werd door de politie
naar een ander onderkomen
overgebracht inverband met het
onderzoek van deze 'hotel'zaak.

WILLEMSTAD - Waarom
krijgt Presidente Rómulo Betan-
court een 'Boulevard' en Abra-
ham, Mendez Chumaceiro een
'Bulevar. Zijn dat twee verschil-
lende zaken?

We maken het de jongerenop
deze manier wel erg moeilijk(of
gemakkelijk) op school bij een
dietee...

AMIGOE 3
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Ds Gumbs bij jubileumkerk:
Iedere parochiaan moet
geloof in wereld uitdragen

SAN NICOLAS — De Me-
thodistenkerk in San Nicolas
hield deafgelopen dagen een
missie in verband met de vijf-
tigste verjaardag van hetMe-
thodisme op aßuba.

Onder de gasten bevindt zich
dominee JohnGumbs, die 25jaar
geleden dominee van de Metho-
distenkerk op Aruba was enzich
onder meer zeer actief inzette
voor de socialeactiviteitenopen
voor Aruba.

Hij was gisteravond de gast-
spreker bij de missie en bena-
drukte dat iedere parochiaan
uitdrager moet zijn van het ge-
loof en daardoor mede een posi-
tievebijdrage aan Aruba geven.
Hij merkte nogop, datdeMetho-

distenkerk zijn honderdvijf-
tigste verjaardag ter wereld
viert, dat deze werd opgericht
door John Wesley. Na zijn
standplaat Aruba vertrok domi-
nee Gumbs destijds naar Sint
Maarten. Thans is hij werkzaam
bij de Methodistenkerk op St
Kitts.

BAYRUT — De geestelijke lei-
der der Hezbollah- strijders in Liba-
non, Sheikh Fadlallah, drong aan op
een oplossingvoor de buitenlanders
diein Libanon worden gegijzeld.Hij
zei medelijden te hebben met deze
"onschuldigen". De VS zijn bereid
metIran teoverleggenover de vrijla-
ting van deVS- gijzelaarsinLibanon
maarmen wil nietgaan onderhande-
len. Aldus min. Carlucci.

Sovjet-generaal overAfghanistan:
Verzet betrekken
bij vorming regering

MOSKOU—EenRussische
generaal meent, dat het door
Moskou gesteundebewind in
Afghanistan te zeer is ver-
deeld om de macht te behou-
den. Hij liet doorschemeren,
dat bij de plannen voor een
coalitieregering comman-
danten van het Islamitische
verzet zouden moeten wor-
den betrokken. Hij schreefdit
in een artikelin hetRussische
weekblad 'Ogonjok', datzon-
dag werd gepubliceerd.

Generaal-majoorKjim Tsago-
lov, een militaire adviseur tij-
dens de Russische militaire be-
trokkenheid in Afhganistan,
verklaarde, dathij tijdens deoor-
log directcontact had met guer-
rillaleiders. Hij zei te menen, dat
zij bereid zijn eenregeling tezoe-
ken om verder bloedvergieten te
vermijden na de terugtrekking
van deRussische troepen. Tsago-
lov verklaarde, dat de comman-
danten van het verzet zouden
moeten worden betrokken bij
plannen voor een coalitierege-
ring inKabul.

STAMMENOORLOG
Het artikel van Tsagolov was

dehardste officiëlekritiek totnu
toeopde communistische Demo-
cratische volkspartij PDPA van
Afghanistan. De partij is door de
Sovjets in het zadel gehouden
sinds zij in decmeber 1979 het
land binnendrongen.

"Als ik het Afghaanse leger
moet beoordelen, en rekening

houd met dehuidigeomstandig-
heden, heb ik er geen vertrou-
wen in", zei Tsagolov over de
macht van de Afghaanse rege-
ringstroepen de strijd voort te
zetten nadat de terugtrekking
van deRussische troepen is vol-
tooid. "De voorwaarden en kan-
sen voor de Afghaanse
strijdkrachten hangen direct af
van detoestandvan de PDPA en
de staatsmacht", aldusdeSovjet-
generaal. "De Afghaanse leiders
schenkennaar mijnmening niet
genoeg aandacht aan het gevaar
voor de partij en staatsmacht
van binnenuit".

De pessimistische beschou-
wing weerspiegelt het officiële
Russische standpunt sinds de
aankondiging van de troepen-
terugtrekking, waarbij de
geldverslindende oorlog als een
fout wordt voorgesteld die is ver-
oorzaakt omdatmen geen begrip
had van de stammenstructuur
van de Afghaanse partij en
maatschappij.

BESCHULDIGING ZIA
De Sovjetunie begon op 15 mei
zijnnaar schattinghonderddui-
zend man troepen terug te trek-
ken uit Afghanistan. De helft
heeft naar verwachting rond
halfaugustus het land verlaten
en derest rond medio februari.

De Pakistaanse president, ZiaUl-Haq, beschuldigde Moskouer
het afgelopen weekeinde van
tienduizend troepen terug naar
Afghanistan tehebben gestuurd

in verband met de toenemende
guerrilla- aanvallen. HetKrem-
lin sprak deverklaring tegen. InWashington leek het ministerie
van Buitenlandse Zaken zich
nietzo druk temaken over dePa-kistaanse beweringen.

Dukakis gevierd in
Griekse Pelopi
PELOPI — De Demo-

cratsche kandidaat voor
hetpresidentschap van de
Verenigde Staten, Michael
Dukakis, blijkt ookin Grie-
kenland zijnaanhangers te
hebben. En dan vooral in
het dorpjePelopi.

Na zijn nominatie tot par-
tij- kandidaat tijdens de De-
mocratische conventie in At-
lanta stuurde de vrouwelijke
burgemeester van het Griek-
se plaatsje Pelopi namens de
bevolking haar gelukwensen.
De verkiezing werd door de
bevolking uitbundig gevierd
met dansen op straat en ook
stroomde de alcohol rijkelijk
tot in de vroege morgen. En
het was niet alleen bier dat
men dronkmaar ook de drank
Ouzo, een specialiteit van het
eilandMytileno waaropPelo-
pi ligt.

Dit alles vanwege het feit

dat de grootoudersvan Duka-
kis uitPelopi afkomstig zijn.
In 1880 vertrok men naar de
Turkse stadEdermitom daar
een winkel te beginnen. Daar
werd ook devadervan deDe-
mocratische politicus gebo-
ren werd. Edermit ligt 64 ki-
lometer van Mytileno.

In dewandeling wordt Du-
kakis in Pelopi "onze Mi-
chael" genoemd. Hij kan zich
gesterkt voelen doorverschil-
lende Griekse voortekenen.
Op de dagvan deAmerikaan-
se verkiezingen, 8 november,
wordt hetfeest gevierdvan de
heilige Michael, de patroon
van het eiland(en ookvan Du-
kakis) . Maardanwordtook de
onafhankelijkheid gevierd
van Mytileno, indertijd ver-
worvenopdevroegere Turkse
overheersers. Zo vertelde de
parochie- priester van het ei-
land, Lefteris Kamiris.

Democratisch front voor
Haiti in oprichting

CARACAS — De afgezette
Haitiaanse president Leslie
Manigat heeft de oprichting
aangekondigd van een De-
mocrtatisch oppositie- front.
Doel daarvan is de democra-
tie terug te brengen naar
Haiti.

Een militaire staatsgreep is
niet heteindevan depolitieke er-
varingen van Haiti, zo stelde
Manigat vast bij aankomst in
Venezuela. Hij gaf de verzeke-
ring dathij zich niet terugttrekt
uit de strijd voor het herstel vande democratie in Haiti. "De lei-
ding van het Democratischefront behoeft niet directbij mij
persoonlijk te berusten", aldus
Manigat. Van de andere kant
lijkt hethem "moeilijk ombij het
zoeken naar een leider van het
front hem helemaal te negeren.

Manigat zegt optimistisch te
zijn over het vervolg van de
strijd, ondanks alle problemen.
We zullen nietrusten voor de de-
mocratieweer hersteld is in Hai-
ti, zei hij,maar danis het wel no-
dig dater een breed front wordt
gevormd van allen die de demo-
cratie een goed hart toedragen.
De expresident wilde een paar
dagen in Caracas blijven en zou
in dieperiode ontvangenworden
door president Jaime Lusinchi
en andere politieke leiders inwelke gesprekken de situatie in
Haiti naderzal worden geanaly-
seerd. Na Caracas gaathij naar
Miami. In dezeplaats wilhij zijn
Democratisch front lanceren.
Hij wekte de indruk niet in te
gaan op hetaanbod van de Vene-
zolaanse regering om daar om
politiek asiel aan tekloppen.

NOUMEA— De separtistische
Kanaken van Nieuwcaledonie heb-
ben zondagomherzieningvan hetop
24 juni in Parijs gesloten akkoord
over de toekomst van ditFranse ge-
bieds- deel gevraagd. Tijdens een
vergadering van 500 leden van de
Kanaken- partij FLNKS wees men
het akkoordafomdater teweinig ga-
ranties in staan voor deKanaken.
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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. - 1 2.00 p.m.

2.00 p.m. - 5.00 p.m.
YOUR FRIENDLY AND TRUSTWORTHY BANK

MINISTER VAN Volksgezond-
heid, drs Frank Booi, verrichtte
zaterdagmiddag in het Strada-
gebouw deopening van denegen-
debotica opAruba, BoticaPopu-
lar(zie foto).

Eigenaren zijn Leandro Hen-
riquez — die ook mede-eigenaar
van Botica StaAnna te Noord is—en JacoboPetrochi, terwijl drs
Hermanus Verhoefde apotheker
is. Onder de velen, die hun gelu-
kwensen aanboden, bevond zich
ook de inspecteur van Genees-
middelen drs Hermans.
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is lookingfor adynamic person, male orfemale,
to fill the position of reporter and work in the
editing department.
English is a must!! Knowledge of Dutch and
Papiamento are also required. Please phone
24725 foran appointment orsend yourrésumé
to: The News

P.O. Box 379, Oranjestad
Aruba.

Gerardus Cursus

In detweede helft vande maand augustusbegin-
nen de volgende nieuwe cursussen:

— Boekhouden voor beginners
NIEUW:— Boekhouden BKB en PD voor

Ned. Associatie
— Secretaresse-opleiding (methode Schoe-

vers)
— Engels voor beginners en gevorderden

— Bedrijfscorrespondentie Nederlands en
Engels

— Steno Nederlands/Engels/Spaans.

Voorverdere informatie en inschrijven
Tel: 23268-27318
Wilhelminastraat 18 (naast Tivoli)

Nu belangrijker dan ooit: gastuderen en ver-
zeker jevan een goede toekomst.

■■■—^arm

ARUBA DAILY
ENTERTAINMENT

f£-'_ Aruba's HottestLate Night Disco."VZf-y You can danceto the latest disco soundsor justhaveaiAJL~I drink,maybe play a gameof pool, pingpong, plnball orSZ/ even dartsinourT NEWGIANTBILLIARDPALACE.
De beste Pizza van Aruba eet of haalt U bij

OrtnSSba. 66/***» ttXXA
Detopnightclub TAKE AWAY TEL.: 33541 A525JM
vanAruba Geopendvan n.oo a.m. tot 06.00 ajn:

Aruba's most elegant >^v golden tulip

restaurant " n\h ARUBA CARIBBEAN-

fa?mnmto
Fine trench and inter- 7"?^*%^national Cuisine. nightclub
All meals prepared to the proudly presents:
delight of the Gourmand, VEGAS GOES LATIN
and served "on the Ace. by our swinging House-
stone" Dancl Ferrari.
For reservations dail*X*EÜ2? pm'

„no^oM except Mondays
Call £4344 Club openfrom 9:00p.m.tul 2:00am.

Wilhelminactraot 7 Covercharge show-time$7.50 mln.2 drinksper peraonYVIIIICIII inaSiraat / For reservationsplease can 33556

Gezellige sfeer, goede servicevindt U in RESTAURANT

£ffl3l\p^©Ki
Wij verwachten U voor lunch (12.00-3.00), HAPPY HOUR(6.00-7.00) of dinner(18.00-23.00).

Telefoon 22977of 27833

kj Restaurant Waning Djawa
tofr,, Vf-fy^ Boerhaavestraat 4WwWwlßfefiiM Tel.: 33928

raf|wy*»»-»"w> Open:Dagelijks 5.00- 11.00p.m.
8«T R WiTüuront Zondag 12.00-11.00 p.m.

Dinsdag gesloten.
Het Restaurant met

Indonesische allures, zonderpretenties.

Boulevard Theatre
i n

Today at 8.15 .iï&oSïLE""WHS" SÜSS"'"aramaigyrs. adventure 14yrs.

Drive - In:
Today at 8.30

"NO HACE FALTA DECIRLO"
drama 18 yrs.
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BEKENDMAKING
Wij maken hieronderbekend dat
ons spaarbankboeknummer0-
-28979 als verloren is opge-
geven.
Eén maand na heden zal ge-
noemd boekalsverlorenworden
verklaard en daarvoor in de
plaats een nieuw boek worden
afgegeven.

ARUBABANK N.V.



AGENDA

ARUBA

KANTOORUREN AMIGOE: 08.00-12.00/
14.00-17.30 uur;zaterdag gesloten.

Telefoon: 24333.

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

Bankrek. nr. 10.815.445Banco diCaribe.

POLITIE: 100.
ALARMCENTRALE: 115.

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

BIOSCOPEN
BOULEVARD THEATER
1:20.15uur Less than Zero (18jr.).
II: 20.45 uur Crocodile Dundee II (14 jr.).
DRIVE-IN:2o.3ouurWo/?ace/a/fadec«- (18
ir-).

BOTICA'S (nachtdienst)
Pabao brug: del Pueblo, tel.: 22154.
Pariba brug: San Lucas, tel.: 45119.

WACHTREGELING DOKTOREN
Oranjestad, Madiki,Tanki Flip, Noord, Tanki
Leendert, Paradera en Sta. Cruz: dokter
B.A.R. Heinze,Kaya Maguey5, tel.: 24783.
Pos Chiquito, Savaneta en San Nicolas:
dokter M. Cheung, via Centra Medico San
Nicolas, tel.: 48833.
Kinderarts: dokter Crocs, tel.: 21522/24300
(hospitaal).

KINDER-POLIKLINIEK (Shakespeare-
straat 13, tel.: 27263/24300): spreekuren
maandag t/m vrijdag van 08.30-11.30/
14.30-17.30 uur; zaterdag van 08.30-12.00
uur. De wacht heeft dokterA.E. Hart.

CENTRO MEDICO CARABOBO (L.G.
Smith Boulevard 34, tel.: 21777): dra A.
Rodriguez, via CentraMedicoCarabobo.

",...

WIT GELE KRUIS: Oranjestad: tel.: 23168;
Noord: tel.: 23425;SantaCruz en Paradera:
tel: 28288/25543;Savaneta en Brazil: tel.:
47020/48301; San Nicolas: tel.: 45906; Da-
kota: tel.: 29008 (wijkgebouw), 24444(kan-
toor).
(voor brandgevallen, ongelukken of
een of ander ongeluk gelieve
Alarmcentrale opte bellen,tel.: 115).....

TELEARUBA
MAANDAG: 18.00 Mickey & Donald;
18.30 CNN International news; 19.30
Theworldtomorrow;2o.ooTelenoticias;
20.30 Programma BUVO; 20.45 Dan-
ces of the world; 21.00Verkiezing Miss
Teen USA (live); 23.00 Moneyline
(CNN); 23.30 Sports tonight (CNN);
24.00Sluiting.

DINSDAG: 18 00 Robotech II; 18.30
CNN international news; 19.30Political
program; 19.45Pa unAruba mas sigur;
20.00Telenoticias;20.30Alf; 21.00 Fal-
con Crest; 22.00LarryKing show; 22.50
Showbiztoday (CNN); 23.00 Moneyline
(CNN); 23.30 Sports tonight (CNN);
24.00 Sluiting.

**# * *

DIVERSEN
FLIGHT INFORMATION CENTER: dage-
lijksgeopendvan 07.00-20.00 uur;na 20.00
uur informatiesvia verkeerstoren.
ESSO SERVICE CENTER (Oranjestad):
24.00 uurper daggeopend(alleen geslo-
ten van zondag 20.00 uur tot maandagmor-
gen 07.00 uur).

DOKTER HORACIO ODUBER HOSPI-
TAAL(tel.: 24300):bezoekuren 15.00-15.45
/18.30-19.30 uur.
KONINGIN WILHELMINA FONDS (tel.:
24652/22817): informatiecentrum
woensdag geopend van 08.30-12.00 uur -Paardenbaaistraat 8 (boven).

SPORT
BASEBALL (AA-klasse): 20.00 uur
Marlboro vs Coca Cola Rangers - Mansur
Ballpark.

SOFTBALL (dames): 16.30 uur Taiwan vs
Aruba - Caribe-veld.
ALLIANCE FRANCAISE D'ARUBA: iedere
maandag van 19.3Q-20.30 uur cursus voor
gevorderden envan 20.30-21.30uurFranse
literatuur; dinsdagvan 20.00-21.00uur con-
versatielessen; woensdagvan 19.00-20.00
uur cursus voor beginners - ColegioAruba-
no, lokaal 61/62.
(nieuwe Fransecursusvoorbeginners
en gevorderdenbegint in september.
Geïnteresseerden in cursus of lid-
maatschap kunnen zich opgeven bij
Marie-Thèrèse Croes (tel.: 21187) of
Rozetti Dijkhoff (28652).

KIWANIS (Palmbeach): 19.30 uur dinner
meeting -Aruba Beachclub.

PROTESTANTSE KERK: 19.30 uurkerkkoor in dekleine kerk.
DINSDAG
DIVERSEN
INDIAN ROCK GARDEN WATERSLIDE:
maandag,dinsdag,woensdagenvrijdagge-
opend van 10.00-18.00 uur; donderdag de
gehele dag gesloten.

MUSEO HISTORIKO ARUBANO: ope-
ningstijdenmaandagt/mvrijdagvan09.00-- 12.00/16.00-19.0016.00-19.00 uur;zaterdagvan09.00-
-12.00 uur.

BUREAU LEVENS-, GEZINS- EN HUWE-LIJKS- MOEILIJKHEDEN (Layex Building,Wilhelminastraat 19): iedere werkdag van07.30-12.00/13.00-16.30uur (ook mogelijk
afspraak te makenviatel.: 23145of 25111).

CENTBO KIBRAHACHA (dagverblijf *voor bejaarden): openingsuren dag-

verblijf' 08.00-12.00 uur; kantooruren:
07 30-12.30/14.00-17.00uur - Piedra Plat
23 (tel.: 28159).

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

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

t

CENTRODl BARRIOYDEPORTE DAKO-
TA (CBBQ): 0930wurtarelterWlstoernooi.

:"*'■" "»"* «
SOFTBALLWames); 1.630uur TSiwap vs.
Aruba - Caribe-'veld. "'s .« "" " t ." ■ ""

EERST ANDEREN
In een gesprek met deAmigoe

zette depremier nogeens uiteen,
dat bij de ingang van de status
aparte deregering ook de ver-
antwoordelijkheid kreeg om te
waken tegen buitenlandse be-
dreigingen, waarbij hij de groot-
ste misdaad noemde de handel in
verdovende middelen.

De regering heeft zich ernstig
verdiept hoe dezezaken moestenworden aangepakt, waarbij men
tot deconclusiekwam datde be-
strijding eerst zal moeten ge-
schieden via die landen die de

markt vormen, daarna de produ-
cerende landen en daarna kan
Aruba als land bijdragen in die
strijd omdat men Aruba als tus-
senstation wil gebruiken.

VERVOLG
Aruba heeft deze stelling tij-

dens derecente ministeriële bij-
eenkomst opBarbados duidelijk
naar voren gebracht. Destijds
heeft de premier deze zaken zo-
wel in Nederland als Was-
hington uitvoerig besproken en
debesprekingen afgelopenweek
in Washington waren daarvan
een vervolg. Het standpunt van
Aruba is nu allerwege wel be-
kend en ondervindt ook de nodi-
ge steun. Om effectiefte kunnen
werken heeft Aruba daarbij de
steun van Nederlanden de Vere-
nigde Staten nodig.

De premier benadrukte, dat

Arubaspoedig over een goeduit-
geruste kustwacht zal moeten
kunnen beschikken waarna de
regering ook streeft. Infebruari
aanstaande wordt de politieboot
verwacht die bijzonder goed uit-
gerust is voor het patrouilleren
van en voor de Arubaanse kus-
ten. Voorlopig worden de sleep-
boten van deAPA gebruikt voor
patrouilles. Deze zullen ook in-
dien nodig ingezet worden wan-
neer de politieboot in februari
beschikbaar is.

Handelsexpo van
Miami op Aruba

ORANJESTAD-Plannenbestaan om midden septem-
ber een handels- tentoonstel-
ling uit Miami in Holiday Inn
Aruba te houden.

De handel van Miami wil daar
zijn produkten tentoon stellen.
In verband hiermede verbleven
in het afgelopen weekeinde Jpe
Ruppert en Rudy Groman op
Arubaomdenodigeafspraken te
maken en voorbereidingen te
treffen.

De MiamiForeign Trade Asso-
ciation bestaat reeds driejaaren
bestaat uit 250prominente han-
delsbedrijven uitMiami.

Oud-vakbondsleider Geerman aan regering:

Waar blijven fabrieken
en hotels San Nicolas?

ORANJESTAD — Oud-
vakbondsleider Clemente
Geerman heeft in een open
brief tien vragen aan minis-
ter- president mr Henny
Eman gesteld.

Geerman wil weten waar de
fabrieken en hotels voor San Ni-
colas blijven en wat er gedaan is
met deéén miljoenflorin diebe-
schikbaar was voor ontwikke-
ling van SanNicolas. Voorts wil
hij weten hoeveel geld door de
overheid werd uitgegeven aan
het bezoek van de Nederlandse
voetballers en het Jazz Festival.

Hoeveel huur betaald wordt om
Setar in het Ennia-gebouw eenkantoor te geven.

VandeRaad vanMinisterswilhijweten waarom er geengeld is
voor vakantie-uitkering aan dewerknemers maar wel voorandere minder belangrijke za-ken. Uitvoerig vraagt nrj minis-ter mrMito Croesoverhetaantal
werklozen datvolgens zijn bere-keningen drieduizendbedraagt.

Tenslotte vraagt hij over hetjob centre, alsmede hoeveel
vreemdelingen er legaal en ille-
gaal op Arubawerken.

WASHINGTON— De zittings-
termijn van degrand jurydieeen on-

" deraoek instelt naaf het Irljngate-
schandaal-is met 6 mganden ver-
lengd. Dit doef*veTmfceden.dat er
Jneer'beschuldig-s.tellingfen zijn te
'verwachten!-: '.*'■ * "

IN VS TOPMENSEN INGEZET VOOR PLANNEN
Schenden territoriale grenzen en luchtruim moet voorbijzijn

Eman: Aruba wil spoedig
over Kustwacht beschikken

ORANJESTAD — Tijdens de besprekingen in Was-
hington die premier mr Henny Eman afgelopen week
voerde met de 'commissioner' van deAmerikaanse dou-
ane, VonRaab, heeft de premier uiteengezet dat Aruba
doende ismet dereorganisatie van zijn douanekorps en
onder meer een kustwacht wil opzetten, waardoor het
Arubaanse luchtruim enkusten vierentwintig uur per
dag bewaakt zullen zijn.

Om ditzo effectiefmogelijk te
kunnen doenheeft Aruba gezien
zijn kleinschaligheid hulp van
buiten nodig. Nederland isreeds
betrokken bij deze hele opzet en
nu heeft de premier met Von
Raab het geheel besproken. De
Verenigde Staten zullen met
succes een bewakingssysteem op
Aruba kunnen bewerkstelligen.
Commissioner Von Raab rea-
geerde zeer positief op het Aru-
baanse standpunt en benoemde
direct drie topmensen van zijn
departement die met Aruba in
Washington binnen twee weken
voorstellen op detafel zullen leg-
gen om de nieuwe opzet te kun-
nenrealiseren.

DOUANE-POLITIEVolgens plan zal een gedeelte
van de douane worden ingezet
vooreenkustwachttezamenmet
depolitie. Bij de APA wordt een
radargeïnstalleerd,diewanneer
er ietsbijzonders wordt waarge-
nomen, dekustwacht direct in
actie kan brengen. Zowel het
personeelvan depolitie als doua-
ne zal speciaal getraind worden
met deradar tekunnen werken.

Uit het gesprek met de eerste
ministerbleek wel duidelijk, dat
alles op alleswordt gezet om een
einde te maken aan het feit, datschepen en helikopters en ande-
re vliegtuigjes zonder meer hetluchtruim en de zee van Aruba

kunnen gebruiken voor hun
handel in verdovende middelen.
Een goed uitgeruste kustwacht
zal dit moeten kunnen voor-
komen.

Indringer
opgepakt

ORANJESTAD-In het afge-
lopen weekeinde hield dere-cherche de 26-jarige A.J.uit San
Nicolas aan, omdat hij verdacht
werd in de nachtelijke uren een
vrouw in haar woning met een
mes te hebben bedreigd, sex met
haarbedreven zouhebbenen ook
haar zou hebben beroofd.

De vrouw, dieaangiftehad ge-
daan, vertelde de politie dat zij
lagte slapen toen de dader haar
kamer binnenkwam. Toen zij
wakkerwerd, zagzij de man met
een mes en een kussen in zijn
handen. Hij nam van de vrouw
geld en sieraden af. Voordat hij
vertrok bedreigde de man, dat
wanneer de vrouw aangifte zou
doen hij de dochtervan haapzou
mishandelen.

Reeds dezelfde daghield dere-cherche deverdachte aan, diebe-
kende zich aan degenoemdefei-
ten tehebben schuldiggemaaïct.

Telegram verhindering voorParadise villas laat bezorgd

Regering: orde op zaken
nodig timesharing- business

ORANJESTAD — Uit een
gesprek metéén van dedirec-
tieleden van de Paradise Be-
achVillasblijkt, dathet teleg-
ram van de ministerraad, dat
deze bij degrond- werkzaam-
heden vrijdagmiddag niet
present zou zijn, pas zater-
dagmorgen half elf— dus na
de plechtigheid — ontvangen
werd. Het telegram van gou-
verneur Felipe Tromp — die
wegens ziekte afwezig was —werd door de Setar tezelfder
tijd afgeleverd.

Uit het gesprek bleek voorts
dat de directie van het project
zich geheeldistantieerdevan be-richten ineen ochtendbladwaar-
in op zeer onvriendelijke wijze
over de afwezigheid van de mi-
nisterraad werd geschreven. Dedirectieheeft dit ineen telegram
aan de ministerraad ook nog

eens bevestigd en om een spoed-
gesprek gevraagd.

üe afwezigheid van de minis-
terraad moet voor de directie
niet als eenverrassingzijn geko-
men. De ministerraad stuurde
vrijdag vanuit haarvergadering
hettelegram, dat zij niet aanwe-
zig zou zijn, nog eens om een en
ander tebevestigen.Reeds enige
tijd zouden er spanningen be-
staan omdat er een geval is be-
kend, waarin de directieniet tot
levering van een timesharing

zou zijn overgaan en dat betrok-
ken klant hierover een
rechtszaak aanhangig wil
maken.

De regering van Aruba wil
eerst dat orde op dezezaken wor-
den gesteld, omdat het rege-
ringsbeleid ten aanzien van ti-
mesharing- projecten zeer
streng wordt gevoerd. Verwacht
wordt, dat binnenkort de rege-
ring ook met een wetsvoorstel
ten aanzien van timesharing zal
komen om dezezaak geheelin de
handte kunnen houden.

Dakota na zege op Bubali naar semi-finale
La Fama verbetert positie
met 2-1 zege op RCA

ORANJESTAD—De eredi-
visie- voetbalcompetitie
bracht in het weekeinde een
2-1 overwinning voor La Fa-
ma op RCA/Arends Con-
struction,terwijl Dakota zon-
dagmiddag met 1-0 de over-
winningbehaalde opBubali.

De 2-1 zege van La Fama op
RCA betekende, dat de kansen
voorLa Fama om de semifinale-
ronde te halener beter opzijnge-
worden. Alle drie doelpunten in
deze wedstrijd werden in de
tweede helft gemaakt, waarbij
Alvin Tromp en Jack de Vos de
scherpschutters waren voor La
Fama. Het RCA-doelpunt werd
via een penalty doorRaymond
Davelaar gemaakt. De overwin-
ning heeft La Fama op veertien
punten gebracht. Deze ploeg
staatnu gelijkmetEstrella opde
tweede plaats.RCA behoudt zijn
dertienpunten.

Koploper Dakota behaalde

met zijn 1-0 overwinning opBu-
bali alseerste desemifinale-ron-
de. Het doelpunt van Luis
Sanchez, na achttien minuten
spelen, bleek zondagmiddag vol-
doendevoor deDakota- overwin-
ning. Bubali probeerde hierna
vol enthousiasme de
achterstandin te halen en de lei-
ding over te nemen, doch het zo
begeerde doelpunt bleef de hele
wedstrijd in de lucht hangen.
Koploper Dakotaheeft nuzeven-
tien winstpuntenbinnen, terwijl
Bubali met elfpunten op devijf-
deplaats staat.

Morgenavondwordt inhet La-
go Sportpark de wedstrijd
Estrella - Universal gespeeld.

Dames- softballploeg
uit Taiwan op bezoek
ORANJESTAD — Een
softball- damesdelegatie uit
TaiwanisvanmorgenopAru-
ba aangekomen enkreeg on-
derdakinhet TamarynBeach
Hotel.

Omvier uur vanmiddag— na
de openingsceremonie — werd
op het Caribeveld deeerste wed-
strijd tegen deArubaanse selec-
tie gespeeld. Vanavondbiedt de
Chinese Club dedelegatie een di-
ner aan in Hongkong restau-
rant. Morgenochtend is men vrij
om Aruba's stranden te leren
kennen waarna morgenmiddag
om halfvijf de tweede wedstrijd
tegen Aruba plaatsvindt.

Morgenavond biedt minister
voor Sportzaken Watty Vos de
delegatie in het Tamarijn Beach
Hotel een 'happy hour' aan. De
delegatie vertrekt woensdag-
middag naar Caracas. ' sMor-

gens wordt een rondrit ge-
maakt..

InAA- klasse baseball:
AVC wint met 14-4
en Richmond met 10-2

ORANJESTAD —Een 14-4
knockout- overwinning van
ArubaVideo Center(AVC) op
GoldenTulip Thrillers en een
winst van 10-2 voor
Richmond opCoca ColaRan-
gers, waren de uitslagen van
de AA-baseball- wedstrijden
in hetweekeinde.

Vanwege de knockout- score
had de wedstrijd van AVC -Thrillerseeneenzijdigkarakter.
AVC sloeg in deze wedstrijd niet
minder dan achttien hits die
goed waren voor veertien runs.
Video's winnende pitcher, Ru-
dolfAngela, liet hetThrillers- of-
fensief niet verder komen dan
acht hits. Het veldwerk leverde
vijf errors op voor Thrillers en
vier errors voor AVC. Het best
slaggemiddelde was voor Rock
Angela (Video) met vier hits in
vijfbeurten.

Richmond klopte zondagmid-
dagCoca ColaRangers met 10-2,
waarbij winnende pitcher, Ri-
chard Orman, het Coca Cola-
offensief volkomen in bedwang
hield. De Coca Cola-batterskwa-
men niet verder dan drie hits te-

gennet werpenvan Orman. Van
zijn kant sloegRichmond tien
hits, maar profiteerde ook van
het enorm aantal errors van Co-
ca Cola. Hetveldwerk van Coca
Cola was met maar liefst tien er-
rors fataal te nomen. Derreek
Johnson kreeg de Coca Cola-
nederlaag op zijn naam.

Richmond en Coca Cola ne-
men nu — achter Marlboro en
Video Center — samen de derde
plaats in met zesoverwinningen
en achtnederlagen.

POLEN IS ERIN geslaagd een
renteverlaging te bewerkstelli-
gen in een nieuwe schulden-
regeling voor negen miljard dol-
lar, vrijwel het totale bedrag dat
het land de Westerse banken
schuldig is. In bankkringen in
Wenen is vernomen, datderente
13/ 16de procent boven hetLon-
dense interbancaire tariefkomt
te liggen. In eerste instantie was
een rente van 15/16de procent
overeengekomen. De overeen-
komst wordt deze weekonderte-
kend, negen maanden later dan
de bedoeling was.

Peter Palmen in USA Netherlands economie yearbook:

Aruba beter dan Hongkong
ORANJESTAD- In "Uni-

ted States/Netherlands Eco-
nomic Yearbook 1987/88' is
een uitgebreid artikel ver-
schenen over 'Aruba: Econo-
mic bridge between the USA
andthe Netherlands'.

Dit jaarboekwordtuitgegeven
door de NederlandseKamer van
Koophandel in de Verenigde
Staten en wordt verspreid onder
investerings- maatschappijen
van internationale faam. De on-
derwerpen in dit jaarboek gaan
hoofdzakelijk over de commer-
ciële banden tussen Nederland
en de Verenigde Staten.

UITSTEKENDE SERVICE
In het artikel over Aruba

wordt Peter Palmen, managing
director van Aruba Foreign In-
vestment Agency, uitvoerig aan
het woord gelaten. Het eiland
wordt voorgesteld als een auto-
noom land binnen het konink-
rijk. Er wordtgewezen op hetre-
geerprogramma om meer econo-
mische pijlers te scheppen door
middel van promoties op de in-
ternationale investe-
ringsmarkt.

Gewezen wordt op de associa-
tie bij de CBI en de EG, drie ha-
vens diein bedrijfzijn,devrijezó-
ne, het Amerikaanse pre-
inspection- systeem op de
luchthaven en hetbanksysteem

dat uitstekende service biedt
aan lokale en internationale be-drijven.

PRODUKTIVITEIT
In het artikel wordt ook na-

drukgelegdophetbelangvan de
aanlegvaneen eigengrondsatel-
liet- station voor Aruba en op de
arbeidersklasse, die volgens het
rapport van Booz, Allen andHa-
milton het hoogste arbeids- pro-
duktiviteits- gemiddelde in het
Caribisch gebied heeft.

In het begin van het artikel
wordt Aruba vergeleken met
Hongkong, maar rekeninghou-
dend met alle faciliteiten en
voordelen die Aruba te bieden
heeft, de strategische ligging
vanhet eilanden deeconomisch/
politieke banden met de Vere-
nigde Staten en Nederland, zal

Aruba beter worden dan
Hongkong, aldus Peter Palmen
in 'United States /Netherlands
Economic Yearbook 1987/88.

Aruba baas
over Sint
Maarten: 11-8

ORANJESTAD — Aruba
behaalde in zijn eerste wed-
strijd van het Latijnsameri-
kaanse Little League base-
ball- kampioenschap (Senior
Division) een 11-8 overwin-ning op Sint Maarten. Het
kampioenschap wordt dit-
maal op St Croix (Virgin Is-
lands) gespeeld.

De Arubaanse overwinning
werd in extra inning binnenge-
haald. De laatste inning ging in
meteen 8-6 voorsprongvoor Sint
Maarten, dochAruba wist in de-
ze inningtweeruns tem?ken en
destand op8-8gelijk tebrengen.

Daarna werd tot extra inning
overgegaan om de beslissing te
forceren. Het was Clarence Af-
rindell die met een goed ge-
plaatste honkslag drieruns voor
Aruba binnensloeg dieruim vol-
doende bleken voor de overwin-
ning. Aruba speelt dinsdaga-
vond zijntweede wedstrijd tegen
PuertoRico.

DE AMERIKAANSE olie-
maatschappij Atlantic Richfïeld
(Arco) heeft van de belas-
tingdienst een naheffing van 1,1
miljard dollar gekregen. Arco
zoutussen 1980en 1983dewaar-
devan de doorhaar geproduceer-
de olie te laag in de boeken heb-
ben gezet, metals gevolgdaterte
weinig belasting over is betaald.
Arco zal bezwaar aantekenen.
Eerder kreeg Texacq een flinke
naheffing.

IN DE BONDSREPUBLIEK
Duitland zijn er in juni 413.000
personenwagens geproduceerd
tegen 398.600 in mei. De export
bedroeg 238.500 stuks tegen
215.700.1ndeeerstehelftvan dit
jaarzijnproduktie enexportvrij-
wel gelijkgeweestaan dievan de
eerste zes maanden van vorig
jaar.

DE VERENIGDE STATEN zul-
len ongeveer de helft bijdragen
aan een overbruggings- krediet
van vijfhonderd miljoen dollar
aan Brazilië. In een verklaring
vanhetAmerikaanse ministerie
van Financiën staat verder dat
ook de818, de Bank voor Inter-
nationale Betaling, aan hetkre-
dietmeedoet.

TIJDENS EEN cocktailparty
van directieen stafvan deAruba
Beachclub en Casa del Mar Be-
ach Resort werden de beste
werknemers van demaand juni
gehuldigd. De eer ging naar de
senior front office clerk, me-
juffrouw Marcia Engelhart, die
doorfrontoffice manager Cobito
Lopez en directeur Janvan Nes
juniorhartelijk gehuldigd werd.

ORANJESTAD - In het bij-
zijnvan mejuffrouwLilian Prin-
ce van het departement van On-
derwijs. Boy Escalona cursuslei-
deren docent S. Maduro had de
uitreikingplaats van hetdiploma
'Basiskennis Boekhouden. Een
opleiding van de Nederlandse
Associatie voor Praktijkex-
amens. In januariwerden voorde
eerste maak dezeexamens inNe-
derland en Aruba gehouden.

Van de vijftien kandidaten
slaagdener veertien, teweten(zie
foto) Maria Arends, Ester Ber-
mudez, Soraya Croes, Edwin
Everon,EdithFeliciana,Louella
Habibe, Albert Horzelenberg,
Mirla Koek, Roel Pillot, Lilia
Ras,Lindell Werleman,Adriana
Yarzagaray, Fabiana Franken
enRosendo Boekhoudt.

Wega diNumber
Aruba

Rococo Plaza
LXV

ANTIEK & CURIOSA
Tanki Leendert 158-Tel.: 34478
IN-en VERKOOP

van Antiek
Open: 9.30-11.30

14.30-16.30.
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DIANA,
Leuk snorkelen in Aru-
baanse wateren, alleen
zoonlief en de vissen
maakten er een grap van.
Desondanks, volhouden.

J
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SUBT ten onder, JongColombia wint
'Nederlandse' Antillianen:
één nederlaag en één zege

WILLEMSTAD— De selec-
tie van in Nederland woon-
achtige Antilliaanse voetbal-
lers heeft haar officiële prog-
ramma van twee wedstrijden
op Curacao afgesloten met
één overwinning en één ne-
derlaag. Na de 0-1 nederlaag

van SUBT/Fatum in deeerste
wedstrijd zorgde Jong Co-
lombia/Winkel & Zonen gis-
termiddag voor bijnavijftien-
honderd toeschouwers met
descorevan 2-1voor deCura-
caose overwinning.

Het was een aantrekkelijke
wedstrijd. JongColombia, dat in
zijn laatste optreden in competi-
tie- verband reeds een aanzien-
lijke vooruitgang had getoond
(1-0 zege over Jong Holland),le-
verde gistermiddag ook sterk
spel. Technisch, en ook in tak-
tisch opzicht, deed de "Neder-
landse' ploeg niet onder voor de
Boca-ploeg. Wat de ontmoeting
vooral interessant maakte, wa-
ren de verschillende taktische
varianten die beurtelings door
de beide ploegen werden toege-
past. Aan beide kanten werd vo-luitaanvallend voetbal gespeeld
wat nu resulteerde in drie tref-
fers.

Jong Colombia kwam in de
34ste minuutaan deleiding door
toedoen van Erwin Emerencia,
die de bal onverwacht in bezit
kreeg dooreen fout van verdedi-
ger SixtoRovina die debal onaf-
doende wegwerkte na een vrije
trap van Wincho Bernadina.
Emerencia nam debalk meteen
vol op dewreefen verraste keep-

er Sydney Marten met eenhard,
strak schot.

Bermudez
treedt af

SAN JOSÉ—Kolonel Enri-
que Bermudez legt zijn taak
als commandant van de anti-
Sandinistische guerrilla
neer. Dit doet hij in verband
met het aanvaarden van het
lidmaatschap van het dage-
lijkse bestuur van het Sandi-
nistische verzet (RN). Zo deel-
de Alfredo Cesar mee als be-
langrijksteman in hetverzet

Cesar maakte het besluit van
Bermudez bekend tijdens een
pers- conferentie. Hetplan is om
aan president Oscar Arias van
Costa Rica te vragen of een vol-
gendevergaderingvanhetRN in
San José mag worden gehouden.
Cesarzei dat hetnieuwe bestuur
taak- gewijs wil gaan werken.
Bermudez die nu deel uitmaakt
van het bestuur van het verzet
heeft als taakgekregen militaire
supervisie uit te oefenen maar is
niet meer met de directe leiding
van de strijdkrachten belast. Zo
maakte Cesar bekend.

KOPPELING
De benoeming van Bermudez

in hetRN- bestuur heeft de nodi-
gekritiek losgemaakt. Vooralde
koppeling van het bestuurs- lid-
maatschap met het commando
van de troepen schoot velen in
het verkeerde keelgat. Hij werd
daarmee de machtigste man bin-
nen het verzet. Daarbij stak het
velen ookerg dathij afkomstig is
uit hethogerekader van degeha-
te Nationalegardeuit detijdvan
Somoza.

Zeven verzets- commandan-
ten van het zuidelijke front
maakten meteen bekend dat zij
hun banden met het RN verbra-ken. Tijdens depers- conferentie
deed Cesar een dringendberoep
om de eenheid te herstellen. Hij
drukte de boze commandanten
op hethart niet te snel tereagee-
ren omdat blijkbaar velen ver-
keerd zijn ingelicht.

FRUSTREREND
Hij begreep ook wel hoe deboosheid kwam: het uitblijven

vanhulp isvoor hetverzeteen ui-
terst frustrerende zaak. Vooral
voor het zuidelijk front is dat
moeilijk omdat Costa Rica wei-
gert de hulp- goederen via zijn
grond- gebiedte laten verdelen.

HET AANTAL in aanbouw ge-
nomen huizen in deVS is in juni
toegenomen met 5,1 procent, de
grootste toeneming sinds febru-
ari toen dit aantal met 9,9 pro-
cent groeide. In mei nog is het
aantal in aanbouw genomenhui-
zen teruggezakt met 12.6 pro-
cent (gecorrigeerd). Het aantal
afgeleverdebouwvergunningen,
een barometer voor de toe-
komstige bedrijvigheid in de
bouw, is in juni ten opzichte van
meitoegenomen met3,7procent.
Ookbij deze categoriewas in mei
sprake van een daling, toen met
0,9 procent.

GELIJKMAKER
In de laatste tien minutenvan

de eerste helft stelde de "Neder-
landse" ploeg enkele goede po-
gingenin hetwerk omaan de ge-
lijkmakertekomen, maarslaag-
de hierpas in de tweedehelft in.
Goede timing en snelheid van
Anthony Pieter lagen hieraan
ten grondslag. Hij Tiet verdedi-
ger Shurton Torbed van wie hij
vanaf het begin speciale bewa-
king had genoten, de hielen zien
op een uitgekiende dieptepass
van Eugène Constancia en gaf
keeper Kenneth Martin meteengoedshot hetnakijken.

De eerste, debeste aanval dieJongColombiana deuittrap lan-
ceerde, leverde echterreeds het
tweede doelpunt van deze ploeg
op. Wincho Bernadiria tekende
hiervoor. De "Nederlandse"ploeg vocht tot heteinde toe voorde gelijkmaker, maar de defen-
sie van JongColombiableef her-
metisch gesloten.

In verband met dereturn te-
genAntigua aanstaande vrijdag
zijn de voor deze week geplande
competitie- wedstrijden afge-last. De competitie wordt pas devolgende week hervat.

DE EERSTE WAGEN die de
Sovjetunie naar de Verenigde
Staten exporteert, is een zwarevrachtwagen diewordtgebruikt
in de mijnbouw. Het Russische
auto-exportbureau Avtoexport
gaatpratenmetdeAmerikaanseGlobal Technology over distri-butie eneen servicenet in deVS.
De Sovjetunie produceert 2500
van deze vrachtwagens per jaar
en kan ze een stuk goedkoper
leveren dan vergelijkbare wa-
gens dienu worden gebruikt. De
Amerikaanse markt voor deze
auto'sis goed voor 140.000stuks
per jaar.

DE GELDGROEI in Groot-
Brittannië bedroeg in de twaalf
maanden tot en met juni 20.3
procent. Deze groei overtreft de
slechtste verwachtingen en
geeftaan datdeBritse economie
oververhit is. De rentetarieven
in degeldmarktgingenna depu-
blicatie van de gegevens om-
hoog, maar op de valutamarkt
was geen reactie te merken.

...JoySintJago(van de'Neder-
lands' Antilliaanse ploeg) be-
laagt verdedigerHerman Marti-
na van JongColombia...

WendellElizabeth sterke werper
Moeizame overwinning 3-2
SR Indians tegen Sorpresa
WILLEMSTAD—Sta Rosa

Indians /Mermen Speedstick
heeft geenfout begaan in zijn
wedstrijd tegen hekkesluiter
Sorpresa van poule B. Wel is
het een moeizame strijd ge-
worden waarbij slechts met
eenkrappe 3-2 scorekon wor-
den gewonnen. Wilfred Mar-
tiszoon zorgde voor twee
kostbare punten metzijn der-
dehomerun van 1988.

Martiszoon sloeg zijn home-
run in de vijfde slagbeurt met
Randell Meulens (vrije loop) aan
boord. Tot de zevende inning
wierp werper Wendell Elizabeth
een shut-out. Met één out in de
zevende inning moest hij echter
plaats maken voor Orsendo Cle-
mencia dienietkon voorkomen,
dat Sorpresa tweemaal scoorde
maar verder in de partij slechts
één honkslag toestond.

Op het moment,datElizabeth
de bal moest overhandigen aan
zijn vervanger hadSorpresa alle
honken bezet, dankzij twee
honkslagen en een vrije loop.
Verder dan twee punten kwam
Sorpresa echter niet. De runs
werden gescoord op een 'fielder's
choice'en een fout van de achter-
vanger die slecht naar deeerste
honk wierp ineen pogingom een
'doubleplay' tevolbrengen.

Dit was detweede, goedekans
die Sorpresa in de wedstrijd
kreeg omtot scoren tekomen. In
devierde inninghad het twee lo-
pers op de honken met slechts
éénout, maar dezepoging liepop
niets uitomdat deeerstvolgende
twee slagmensen op drieslag
werden uitgeschakeld en de
daaropvolgende batter met een
vangbal werd bedwongen.

De eindcijfers luiden als volgt:
3-6-1 voor StaRosa en 2-5-1 voor
Sorpresa. Wendell Elizabeth
eindigde als winnende werper.
Hijwierp6/3inningenschakelde
liefst tien slagmensen uit op
drieslag. De nederlaagkwam op
naam van IrvingRedan diein de
vijfde inning vervangen werd
door Nestor Clemencia. Eliza-
beth heeft thans een record van
3-1 enRedan van 0-5.

De voorsprong van Indians op
zijn dichtsbijzijnde concurrent,

Wild Cats/banco di Caribe, is
thans uitgegroeid tot één hele
wedstrijd. Indians heeft een re-
cord van 12-4 en cats van 11-5.
Beslist nietrooskleurig is daar-
entegen desituatie voor Sorpre-
sa, datthanseenrecord heeftvan
4-13.

Decompetitiewordtvanavond
voortgezet met de wedstrijd tus-
sen Blue HawksenAlpha. Beide
Sloegen nemen momenteel de

erdeplaaats in, Alphamet 5-12
en Hawks met 6-11.

KLOOF
In het begin van derace sloeg

hij eenkloof, diezijn teamgenoot
enconcurrentProstnahetpasse-
ren van de lastige Berger en de
rappe Nannini niet meer kon
dichten. Op de langzaam opdro-

fende baan probeerde de
ransman het in hettweede deel

van de 300 kilometer. Hij nam
echter teveel risico, spinde in de
34- ste van de 44ronden, en koos
toenvoor hetconsoliderenvan de
tweede positie. Dat leverde
McLaren zijn vijftiende dub-
belslag uit de Formule I historie
op. In denegenraces van dit sei-
zoen eindigden de twee wagens
van de superieure Honda-
turbomotor alzeskeer als eenen
twee.

Senna gaat vooral hard in de
regen, omdat hij een groot hart

heeft. "Bij het inhalen van de
achterblijvers", zo liet hij
koeltjes weten, "oriënteer ik me
op de randstenen. Zicht heb ik
echt niet." Senna was ookzuinig
opzijn regenbanden, de technici
van het toeleverende Good Year
hadden de levensduur van het
profielrubber op een halfuur ge-
steld. De Braziliaan reed ander-
halfuur met dezelfde banden
rond.

Regerend wereld- kampioen.
Nelson Piquet, dit seizoen ook
kansloos tegen de hegemonie
van de McLarens, deed op Hoc-
kenheim eengokje.Hij startte op
slicks, maar debaan was niet ge-
noeg opgedroogd. In de eerste
ronde vloog de Braziliaan twee
keer de banden in, waarna hij
zijn beschadigde bolide in depits
parkeerde.

De fustraties van derest van
het Formule I- veld werd na af-loop het best gekarakteriseerd
doorde alsderdegeëindigdeGer-
hard Berger. "Wij hebben geen
enkele kans tegen deze McLa-
rens om ook maar één race te
winnen", aldus deOostenrijker.

Coureur Alain Prost heeft za-
terdag na de laatste training
voor de Grand Prix een poging
gedaan de steeds sterker wor-
dendegeruchtenstroomover zijn
aanstaandevertrek bij McLaren
teontzenuwen. De Franserijder,
na acht races leider in de strijd
om dewereldtitel, verklaarde na
de sessie op het circuit van Hoc-
kenheim dathij ook in 1989voor
McLaren zal uitkomen.

De Fransman zal leverancier
Honda blijven steunenbij deont-
wikkeling van een zuigmotor,
dievanafvolgend seizoen de tur-
bo's gaatvervangen, "daarnaast
ishet eenprivelege te mogenuit-
komen voor het team dat alles
wint."

Negende dubbelzege voorHonda-rijders
McLarens weer ongenaakbaar
in Grand Prix Formule-I
HOCKENHEIM — De Braziliaanse auto- coureur Ayrton

Senna heeft zondag op het circuit van Hockenheim de Grote
Prijs van West- Duitsland gewonnen. De Fransman AlainProst, leider in de wereldtitelstrijd Formule I, werd tweede.Beide rijders bestuurden een McLaren-Honda. De derde
plaats was voor de Oostenrijker GerhardBerger in de eerste
Ferrari. Voor McLaren was het de negende zege van het sei-
zoen en dezesde dubbelslag.

De strijd omhet wereldkampi-
oen- schap Formule I is dit jaar
voor 24van de 26rijders een ge-
vecht om de derde plaats en te-
gen dè eigen fustraties. De we-
reldtitel- strijd is dit jaareen
tweestrijd tussen derijders van
de superieure Britse renstalMcLaren.

Na regenrace van Hocken-heimom deGrotePrijs vanWest-Duitsland is de stand inhet duelSenna-Prost 5-4 in het voordeel

van de Braziliaanse nat-
weerspecialist.

Ayrton Senna Da Silva (28)
heeft, nazijn overwinningin het
befaamde Motodrom, in de we-
reldtitelstrijd nog een kleine
punten- achterstand (57-60) op
zijnmerkgenoot, maar in werke-
lijkheid heeft de Braziliaan een
voorsprong opgebouwd op de
Franse favoriet. Aan het eind
van het seizoen vervallen de vijf
minste resultaten uit de zestien
GrotePrijzen.

Die aftrek- regeling kostte de
Brit Nigel Mansell de laatste
twee keer het wereld- kampi-
oenschap. Senna is momenteel
uitermate op dreef. Van de
laatste vijfraces won hij er vier.
Vijftien dagen geleden lachte
het fortuin de Zuidamerikaan
toe, toen derace opSilverstonein
deregen verreden moestworden.
Senna maakte zijn reputatie als
regenrijder waar.

Boven Hockenheim pakten
zich zondagmorgen ook de don-
derwolkensamen. Driekwartier
voor de race gingen de he-
melsluizen voor een half uur
open. Senna profiteerde van die
voor hem ideale weers- omstan-
digheden.

VOOR HET EERST sinds veer-
tienjaarheeftVenezuela zich totde Wereldbank gewend om le-
ningen van in totaal 3,4 miljard
dollar. Het land heeft bij de IFCaangeklopt, de Wereldbank-tak
diezich bezighoudt met definan-
cieringvan projecten in departi-
culiere sector. Venezuelawil een
lening van zeventig miljoendol-
lar voor projecten ten behoeve
van de oliesector en een lening
van veertig miljoen dollar voor
deMijnbouw. Over de andere le-
ningen zijn geen bijzonderheden
bekend.

Amateur Van Waesberghe
beste Nederlander

Brit Mark Mouland
wint Dutch-Open

HILVERSUM—MarkMouland uit Wales heeft deOpenNelderlandse Golf- kampioenschap op de banen van de Hilver-;sumscne Golfclubveroverd. Op de laatste dagmaakte hij eemachterstand van zeven slagen goed op de Zimbabwaan TonVfcJohnstone, diegedeeld derde werd. Het totaal van Moulandover72 holes was 274, veertien onderparfcours gemiddelde). *
Van de twee Nederlanders in de finales was de amateur^Constant Smitsvan Waesberghe, overvier dagen één slagbe- J

ter dan deberoeps. Van Waesberghe sloeg, dankzij een uitste-kende 67 op de laatste dag, 285 keer. Professional Ruud Bos-was een slagminder snelklaar.
Mark Mouland was innovem-

ber 1986bang dat hij nooitmeer
zou golfen. Hij brak beide benen
bij een ernstig auto ongeluk. De
27-jarigeWelshman kon zichzesweken niet bewegen.MaarMou-
land vocht terug, hoewel hij bij
kouenregen veel pijn inzijn bot-
ten heeft.

Gisteren brak de zon boven
Hilversum voor het eerst goed
door,na driedagenregen. De zon
smolt de pijn weg en Mouland
speelde eenronde van 65, de ge-
deeldbeste van het toernooi. De
winnaar van 142.000 gulden na
afloop: "Mijn vrienden zeggen
dat ik sinds het ongeluk beter
ben gaan spelen.Vorig jaarwon
mijnvriend GordonBrand jr,nu
ik."

Mark Moulandhad,gafhijtoe,
nietmeergerekend opzijneerste
winst in een nationaal open.
Maar dankzij debeste ronde van
de dag, met vijfBirdies (een on-
derpar) eneenEagle (twee onder
par), steeg hij tien plaatsen. Zijn
score van 65 werd op eerder da-
genalleenbereikt door deEngel-
senMurray en Boxall.

Bovendien profiteerdehijopti-
maal van een slechte dagvan de
Zimbabwaan Johnstone, die za-
terdag nog overliep van
zelfvertrouwen. De 32- jarige
Johnstone zei het fijn te vinden
als lijstaanvoerder deslotdag in
te gaan. Voor hem was het ver-
lies, Johnstone werd gedeelde
derde achter Mouland en de ler
Smyth, nauwelijks te verteren.
Op hole zeventien, toen zijn ne-
derlaag vaste vormen kreeg,
smeet hij bal en stokboos weg.

ZEKER
Mouland was op dat moment

zeker van zijn overwinning. Hij
was zo blij, dat hij nog voor de
huldiging door prins Bernhard
naar het thuisfront in Wales
belde.

In deschaduwvan destrijd om
de eerste plaats, werd amateur
ConstantSmitsvanWaesberghe
met één slag verschil, beste Ne-derlander voor professional
Ruud Bos. Van Waesberghe
maakte indruk met zijn laatste
rondgang langs de holes in 67
slagen: De beste van een ama-
teur in de Dutch Open.

De 20-jarige Brabanderkreeg, op twaalfjarige leeftijd,
zijn eerste golflessen van een
neef van Ballesteros. De Bra-bandtse familie was opvakantie
in Mallorca, vlak bij een
golfbaan. Constantje pakte de
stokkenvan zrjnopa,maar wilde
wel een paar lessen. Die kreeg
hij

Alsof hij al jarenlang meed-
raait in het golfwereldje,rafelde
Van Waesberghe de holes af in
67 slagen. Bij het laatste gat,
waar de tribune in enkele minu-
ten was volgestroomd, miste hij
een putt van tachtig centimeter.
Maar zenuwachtig was hij niet."Dat ben ik nooit, stelde hij na
afloop laconiek. "Ja, alleen de

eerste afslag, want dan weet je'a
nogniet zekerwater gaatgebeu-a
ren, hoejevorm is en wat de mo-t;
gelijkheden zijn." &

Ruud Bos en Constant Smits»
van Waesberghe waren de ex-8
ponenten van de groeiendei!
golfsport in Nederland. Zij heb-)i
ben nog tijd tot de Europese topit
door te dringen. De echte Top-U
perszijn dedertigmeestal gepas-0
seerd. vJJan Willem Verloop, voorzit-a
ter van de Nederlandse GolfFe-
deratie, spreekt over de twee na-*
tionale talenten als potentiële
sterren. Verloop: "Van Waes-.
berghe is deruwe diamant.Bosis'
rijper, weet beter waar hij mee„
bezig is."

Bos was helemaal niet tevre-jjden met zijn prestatie op dej
laatste dag. In zijn dromen had-
hij gehoopt op en plaats bij dej
eerste twintig, in zijn stoutsterdromen zag hij zichzelf bij de„eerste vijf. "Natuurlijk is dat
nietrealistisch, ik had vier su-.perdagen moeten hebben." BoSjhad slechts gewone dagen. Hij
sloot af met een ronde van 72 eneindigde op de gedeelde 41- ste
plaats. f;
1De Open Nederlandse titek
strijdheeftover vier dagen onge-s
veer 45.000 toeschouwers ge-:c
trokken. Dat is vijfduizend meer«
dan begroot. De toeloop naar del)
banen van de HilversumschekGolfclub viel alleen donderdags
en vrijdag wat tegen. Mede door*
het slechte weer. De eerste tweeil
dagen waren er samen zon tien-
duizendmensen, tijdens de slot-3
dagenkwamen er ruim twintig- V
duizend. fj

UITSLAG:
Deuitslagvan de OpenNeder- \,landse Titelstrijd Golf was als *volgt (standaard van de baan D

288): t
1. Mouland (Wal) 274 2. Smyth 1
(ler) 275 3. Mason (Eng) enl
Johnstone (Zim) 276 5. Martin
(Spa) 277 6. Olazabal (Spa) en 3
Parry(aus) 278 8. Murray(Eng), N
Williams (Eng) en McNulty i
(Zim) 279. fDe beste Nederlanders: 35. t
(gedeeld) SmitsvanWaesberghe ü
285 en 41. (gedeeld) Bos 286.

Als aangetekend
stuk cocaïne naar
Canada gestuurd

VANCOUVER — Met nh,
gen en vier jaarzyn twee bf"klaagden in Canada bestr&A
wegens het samenspannen
omdrugs in ditland inte votii
ren. Dit gebeurde in noveift
berl9B6. . P

Als aangetekende post heet(
men een partij van vier kilo dl-
caine Canada binnen proberep
te smokkelen Het pakket ws(E
verstuurd uit Colombia. Er wfl!
ren bij dezezaak driemensen WT
trokken. De 42-jarige Christinß
Cartagenakreeg negen jaarvabi
de rechter en de twintg jaaoi
jongereReginald Beharry kree(\
vier jaar. De derde verdachte
Chabrierha Jaipul, zal in sejP
tember voor de rechtbank moei-
ten verschijnen. De waarde vafc
hetspul wordtopvijfmiljoendoK
lar geschat. Bij eenroutine- oi4'
derzoekdoordeCadnadese dousV
nekwam men de cocaine-post oM
het spoor. n

E
TENNIS — De Amerikaans^
combinatie Riek Leach en JiiU
Pugh heeft het dubbelspel ge}*
wonnen bij het tennistoernooi,
van Washington. Ze versloegen
de favorieten Jorge LozanC
(Mcx) en Todd Witsken (Vst) irdrie sets: 6-3,6-7,6-2.

0-0-0-0-0-0

BRAZILIE WILzo snel mogelijk
weer geldgaanlenenopdeinter-,nationale kapitaalmarkt. Voor-'waarde daarvoor is wel, dat het 1
met het IMF overeengekomen 'i
economische programma conse-,
quent wordtuitgevoerden datde f
met de banken en de overheden fgetroffen nieuwe regelingen f
voor de bestaande schulden ook \werkelijk worden toegepast. Dit'
heeft de Braziliaanse minister}van Financiën, Mailson da No-}
brega, in Frankfurt gezegd na
overleg met bank- functiona-
rissen.
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Eindstand
Tour de France

PARIJS —Het eindklasse-ment van de 75- ste Tour de
*"rance ziet er als volgt uit:
«lgemeenklassement:

*" Delgado (Spa) in 84 uur, 27
Jninuten en 53 seconden 2.
Rooks (Ned) op 7.13 min 3.Parra (Col) 9.58 4. Bauer*Can) 12.15 5. Boyer (Fra)
2,4.04 6. Herrera (Col) 14.367.Pensee (Fra) 16.52 8. Pino
<Spa) 18.36 9. Winnen (Ned)
09.1210. Roux (Fra) 20.0811.
theunisse (Ned) 22.46 12.
oreukink (Ned) 23.0613. Cu-
*>ino (Spa) 23.4614Criquieli-
*>n (Bel) 24.32 15. Hampsten
WS) 26.00.
Puntenklassement:
f- Planckaert (Bel) 278 pun-
en 2. Phinney (VS) 193 3.Kelly (ler) 183.4.Rooks (Ned)
54 5. Hermans (Ned) 153 6.
Van Poppel (Ned) 141 7. De
Wilde (Bel) 133 8. Van derpoel (Ned) 1329. Dcminguez;Spa) 114 10. Bauer (Can)
108.

Bergklassement:
l Rooks (Ned) 326punten 2.(Theunisse (Ned) 2483. Delga-
Jo (Spa) 223 4. Pensee (Fra)
f3O 5. Simon(Fra) 1276. Par-
fa (Col) 123 7. Cubino (Spa)
10l 8. Pino(Spa) 98 9. Cabre-ra (Col) 82 10. Herrera (Col)
80.

Jongerenklassement:
}■ Breukink (Ned) 2. Alcala■Mcx) 3. Kuum (Noo) 4. Ste-
fenhaagen (Ned) 5. Bouva-
per(Fra).

Combinatieklassement:
-Rooks (Ned) 84 punten 2.
neunisse (Ned) 70 3. Delga-

'o (Spa) 63. 4. Planckaert 49
'Simon (Fra) 47.

Klassement
strijdlustigsterenner:

(Fra) 38 punten 2. Cle-
"e(Fra)3o3.Weltz(Den)3o4.
!Jelgado(Spa)2ss.Golz(Wdl)
'4.

Drie doden op
le Gastellet
iLE CASTELLET —Tijdens de
(ainingen op het circuitvan Le
«stellet voor de grote prijs van
frankrijk weg-aceszijn drie do-
K gevallen. TweejongeFranse
'Keurs, Patrick Durix en Eric
flOatier, overleden in de nacht
'\n zaterdag op zondag in het
tepitaal van Toulouse. Zij wa-
»in zaterdag zwaar gewond ge-
takt na een botsing tijdens de
00 cc-training. Donderdag
<*am de Westduitser Alfred
leekomhet leven. Hij vieluit de
'&k van een zijspan.

TAFELTENNIS— De Neder-
todse tafeltennis bondvaardigt
*s juniorenen vijf kadetten af
aar de Europese titelstrijd. Die
j*n 1 tot 8 augustus in Novi Sad
'°egoslavie) wordt gehouden,
'ider leiding van de coaches
*rt van der Helm en Jan Vlieg
[ttiien achter de tafel: Bert van
aren, Trinko Keen, Danny
'eister, CasperMol, EmilyNoor
11 Cyril Onstenk. Kadetten:
«rtKobc- Remißeelen,Melis-
?Mulder,Diana Bakkeren Mo-
'lue Arends.

VOETBAL — De voetballers
l^n Jamaica en de Verenigde
paten hebben hun eerste WK-
f^alificatie- wedstrijd in de
*eede ronde van de Concacaf-
£tte gelijkgespeeld (0-0). Beide
Nns hadden inKingston, waar
8000 mensen toekeken, goede

r°rings- mogelijkheden. In de
r eedehelft verzuimde Jamaica
p drie keer toe het duel te be-
P«en.

0-0-0-0-0-0gPLF—DeAmerikaanse golfer
Park Brooks heeft de Greater
hartford Open gewonnen. Hij, °eg met een putt over vier me-
p een birdie op de tweede hole
'a« deplayoff. Die wasnodig ge-
erden omdat zijn landgenoten
"aveBarr enJoeySindelarnade
pr omlopen ook waren geëin-
Hgd op 269 slagen. Vijftien on-lei,Par.
L 0-0-0-0-0-0

—DeZweedse golfsterLi-
elotte Neumann heeft ander-
:alve ton verdiend met haar[ Verwinningin hetOpenAmeri-
r^s dames-kampioenschap in
pltimore. Voor de vier ronden
S"ze 277 slagennodig. DeAme-
*iJansen Dottie Mochrie en
"°,Ueen Walker miktenzes keer'aker.
!>. 0-0-0-0-0-0['JLLEYBAL — Argentinië,eeft het zeslanden- volleybal-
jjefnooi in Cannes gewonnen.
J- Argentijnen, die ook een
stserie speelden tegen Neder-jjy(2-3), verloren de laatste
I weliswaar met 1-3 (14-
P»l2-15, 15-10, 5-15) van

ankrijk, maar waren dooreen
liever setsaldo al zeker van
2ege. Bulgarije werd derde

met3-1teverslaan.
n-0-0-0-0-0

EINDE
Met de vierde koningssprint

kwam heteinde van de Tour met
een weinig betekenisvol wee-
keinde. De 46 kilometer lange
tijdrit door dewijnrankenvan de
Bourgogne was bepaald niet
'grandcru. Delgado stondte ver
voor en bouwde zijn voorsprong
op Steven Rooks nog uit tot 7.13
minuten.

Pedro Delgado, 28 jaaruitSe-
govia, werd in 1981 beroepsren-
ner. In1983behaalde hij inZara-
goza-Sabinanigo zijn eerste
overwinning. Het is overigens
opmerkelijk datDelgado eenvan
de beste Spaanse wielrenners
werd. Als kind sukkelde hij ja-
renlang metzijngezondheid. Hij
had chronische bronchitis en
leed aan geelzucht.

Door sport te bedrijven werd
Delgado gezond. Op 28- jarige
leeftijd won hij de Tour de Fran-
ce. Op deChamps Elysees in Pa-
rijs was hij bereid de kwelgees-
tenvan de laatste weekteverge-
ven. "Met mezelfben ik honderd
procent in het reine en ten op-
zichte van andere ben ik niet
rancuneus."

De tourdirectie kreeg de
boodschap mee zich te buigen
over de formule van de tijdrit.
Het gebeuren was mettussenpo-
zen van twee en drie minuten
tussen elke renner weer zo lang
gerekt, dat,net als inhetbegin teWasquehal met Scan Yates, een
volslagen outsider met de etap-
pe- zege ging strijken. De Spanj-aard JuanMartinez - Oliver,
nooit bij deeerste tien in een tij-
drit, trof dewind in derug. Zijn
tijd werd door geen enkele speci-
alistmeer overtroffen.

GEEN MOEITE
Op enkele uitzonderingen na(Bauer, Hampsten) hadden de

renners in de Tour geen enkelemoeite met de meesterschapvanPedro Delgado inhetklassement
en Geert-Jan Theunisse in debergen. Inhet peloton ontvingenbeiden veel morele steun. StevenRooks zei er ook geen enkelemoeite mee te hebben, dat hem
aan de groene tafel de overwin-ning in de Tour niet werd toege-
kend. "Pedro wasveruit debeste.
Ik ben liever tweede dan win-
naar op zon manier."

Na Jan Janssen, Joop Zoete-
melk en Hennie Kuiper werd
Steven Rooks de vierde Neder-
landse renner met een tweede
Ëlaats in de Tour op zijn naam.

Ie Noordhollander zorgde voor
zijn manier opeen unieke presta-
tie. Hij werd de eerste Neder-
landse bergkoning, hier was
zelfs de ongeëvenaarde Zoete-
melk in zijn zestien ronden niet
aan toe gekomen.

Voor Nederland was het droe-
vig dat de dopingaffaire de
laatsteweek overschaduwde. De
Tour was hard op weg een nieuw
Oranje- feest te worden na het
Europees voetbal- kamni-

oenschap. Jean-Paulvan Poppel
was dekoning der sprinters met
vier etappe-zeges.

De laatste sprint, op de
Champs Elysees in Parijs, was
hetspannendst. Zijn vierde etap-
pe- zege betekende een verbete-
ring van het Nederlands record
etappe-zeges in de Tour.

StevenRooks maakte van Al-
pe d'Huez weer een Nederlandse
berg, etappe-zeges warenervoor
deformatie van Peter Post in de
ploegentijdrit, voor Jelle Nijdam
en voor Adri van der Poel. Teun
van Vliet, Henk Lubberding en
Jelle Nijdam waren gele- trui-
drager. Frans Maassen won de
rode trui, Erik Breukink werd
winnaarvan het jongeren-klas-
sement.

BESTE TOUR
Voor het Nederlandse wiel-

rennen zou dit de beste Tour de
France kunnen zijn sinds 1980,
als niet denaastRooks in deber-
gen excellerendeTheunisse in de
dopingaffaire bleef hangen. "Ik
begrijp het nog steeds niet", zei
Theunisse inParijs.De 25-jarige
Brabander overwoog nog steeds
te stqppen met wielrennen, al
hadden tientallen fans hem dit
met telegrammen naar zijn huis
afgeraden.

Moreel geknaktkeerde Theu-
nissezondag op de Champs Ely-
sees deTour derug toe. Met hem
was zowat iedereen blij dat deze
wedstrijd voorbij was. Velen
hadden ernstige bedenkingen
gekregen.De ontwikkelingen in
deze Tour de France schreeuw-
den om een nieuw dopingregle-
ment.

Derenners hielden er in Cler-
mont-Ferrandzelfs eenkorte sit-
down stakingvoor.Er moetmeer
en uitgebreider gecontroleerd
worden. Elke dag de eerste drie
uit het klassement, nog meer
renners bij lottrekking. Als het
nieuwereglement voor iedereen
geloofwaardig wordt, kan de
Tour de France als het grootste
wielerspektakel uit het moeras
herrijzen.

Major League
Baseball

NEW YORK — De uitslagen
van dein het afgelopenweekein-
de gespeelde baseball- wedstrij-
denin deAmerikaanse Leagues
zijn:

ZATERDAG
AmericanLeague:
Kansas City Royals - New York
Yankees 6-5, CaliforniaAngels-Cleveland Indians 5-4, Oakland
Athletics - Detroit Tigers 4-1,
Baltimore Orioles - Minnesota
Twins 11-8, Boston Red Sox -
Chicago WhiteSox 11-s,Toronto
Blue Jays-Seattle Mariners 5-2,
TexasRangers -MilwaukeeBre-
wers 7-4.
National League:
Montreal Expos - Cincinnati
Reds 1-0, SanFrancisco Giants -
Saint Louis Cardinals 6-5, Los
AngelesDodgers -PittsburghPi-
rates 6-2, Chicago Cubs - San
Diego Padres 3-2, Houston
Astros - Philadelphia Phillies 7-
6, Atlanta Braves - New York
Mets 6-1.

ZONDAG
American League:
BostonRed Sox - Chicago White
Sox 3-2, MinnesotaTwins - Bal-
timore Orioles 6-1, New York
Yankees - Kansas City Royals
10-8, Texas Rangers - Milwau-
kee Brewers 6-4,Cleveland Indi-
ans - California Angels 9-2,Oak-
land Athletics -Detroit Tigers 1-
0, Toronto Blue Jays - Seattle
Mariners 6-0.

NationalLeague:
AtlantaBraves-NewYorkMets
4-2, Los Angeles Dodgers -
Pittsburgh Pirates 2-1, Montre-
al Expos - Cincinnati Reds 5-3,
San Francisco Giants - Saint
Louis Cardinals 5-0, San Diego
Padres - Chicago Cubs 2-1,Phi-
ladelphia Phillies - Houston
Astros 6-4.

HOMERUN
De tweede wedstrijd werd gis-

teravond door Taiwan gewon-
nen. De Antilliaanse ploeg nam
wederom de leiding, ditmaalechter met minimaal verschil,
maar Taiwan scoorde éénmaal
in derdeen éénmaal in de vijfde

inning en eiste met 2-1 de over-
winning voor zich op. De enige
run van de Antillen was een
spectaculaire homerun van So-
raida Juliana in de tweede run-
ning. Indiezelfde slagbeurtsloeg
Jadira Pietersz een twee-
honkslag, maar verder dan die
enerunkwamen deAntilliaanse
dames niet.

De eindcijfers waren: 2-5-3
voor Taiwan en 1-6-2 voordeAn-
tilliaanse selectie. Jadira Pie-

tersz wierp de gehele wedstrijd
voor deAntillen.

De mogelijkheid bestaat, dat
Taiwan op de terugreis Curacao
weer aandoet. Geprobeerdwordt
om een vierlanden- toernooi te
organiseren waarvoor behalveTaiwanookPuertoRico enCuba,
respectievelijk kampioen en
nummer drie in het onlangs ge-
houden Middenamerikaans en
Caribisch toernooi, zullen wor-
den uitgenodigd.

...na afloop van de
vriendschappelijke partijen een
groet. Wellicht ontmoeten deAn-
tillenen Taiwan elkaarzeer bin-
nenkort weertijdenseen softball-partij...

NEDERLANDERS SUCCESVOL IN 75-STE TOUR DE FRANCE
Advies aan Tourleiding: nieuwe dopingcontrole

Winnaar Delgado krijgt
morele steun van peloton

PARUS —De 75- steRonde van Frankrijk is gisteren
op de Champs Elysees in Parijs geëindigd met een Ne-
derlandsrecord door Jean-Paulvan Poppel. De sprinter
wasdeeerste Nederlandermetvieretappe-overwinnin-
gen in één Tour. Joop Zoetemelk (1976) en Jan Raas
(1978,1980) hadden erieder driegewonnen.

Winnaar van dezeTourde France werd de Spanjaard
PederoDelgado. De Touris de tweede groteronde op de
erelijst van de Spaanse wielrenner. In 1985bracht hij de
Vueltad'Espana opzijnnaam. Ookaandie overwinning
kleefde en luchtje, want zij kwam tot stand door eenmonsterverbond van alle Spaanse ploegen tegen de
SchotRobert Millar. " v 6

Jean-Paulvan Poppel werd in
het hart van Parijs uitbundig
toegejuicht door duizenden
Oranje- supporters, evenals
trouwens bergkoning Steven
Rooks, beste jongereErik Breu-
kink, tussensprinter Frans
Maassen en dewinnende PDM-
ploeg. De Nederlandse fans hiel-
den een wedstrijd in spreekko-
ren met honderden Spanjaarden
die deeindzege van PedroDelga-
dokwamen vieren.

De vierde overwinning in een
massa- sprint voor Van Poppel
kwam aanzienlijk moeilijker tot
stand dan de drie voorgaande.
Hetverschil met Guido Bontem-
pi was zondag slechts een half
wiel. Van Poppel zat opgesloten
in hetgedrang, leek zich niettij-
dig te kunnen bevrijden. Op de
laatste meters kon hij met zijn
bekende 'jump' de Italiaan nog
verschalken.

VanPoppels sprint- vermogen
kan hem de volgende seizoenen
een kapitaal opleveren. Hij
kreegtijdens deze Tour verschil-
lende aanbiedingen. Hij voelt er
echter weinig voor naar het bui-
tenland te verhuizen. De volgen-
de week tekent hij daarom een
contract bij een Nederlandse
ploeg. Hij blijft ofwel bij Jan
Raas of gaat naar PeterPost.

SPANNEND SOFTBALL IN WEEKEINDE
Wellicht binnenkort vierlanden-toernooi
Antillen en Taiwan elk één overwinning

WILLEMSTAD- De
softballsport zit nog
steeds in de lift wat po-
pulariteitbetreft. Nahet
succesvolle Middena-
merikaanse en Cari-
bisch kampioenschap,
dat in totaal 32.000
toeschouwers trok, be-
zochtenin hetafgelopen
weekeinde vierduizend
supporters detwee wed-
strijden van de Antilli-
aanse damesselectie te-
gen de selectie van aan-
komende speelsters van
Taiwan, dat op tournee
is in het Caribisch ge-
bied.

De eerste wedstrijd, diezater-
dagavond Voor 2200 toeschou-
werswerd verspeeld, leverdeeen
Antilliaanse overwinning op
van 6-5. De beslissing viel pasin
detiende inning- De Antilliaan-
se dames namen een fikse voor-
sprong van 5-2, maar via 5-3
kwam Taiwanin de zevende in-ning terug om de score recht te
trekken en extra innings teforceren. Dit nadat de Antilli-
aansen in dezesde slagbeurt een
uitgelezenkans onbenut hadden
gelaten om de score verder op te
voeren.Zij vulden dehonkenmetslechts één out, maar kwamenniet tot scoren.

De 'tie-break'- regel, waarbij
tedere ploegom debeurt met een
loopster op het tweede honk mag
starten, bracht uiteindelijk debeslissing in de tiende inning.
Een uitstekend uitgevoerd 'dou-
bleplay' van de Antillen beletteTaiwan het scoren in de eerste
helft van detiende inning waar-
na de Antiliaanse dames wel de
'tie-break' benutten om de win-
nende run op het scorebord te
brengen. M. Doran loodste Asila
Finiesbinnen meteen opportune
honkslag in hetrechterveld.

De eindcijfers waren als volgt:
6-5-4 voor deAntillen met Shar-
line Josephina als winnende
werpsteren 5-11-4voor Taiwan.
Roselyn Kinburn startte voor de
Antillen enwierp acht innings.

MaatregelenBrazilië
Blokkade voetballers

RIO DE JANEIRO—Bezorgd alshij is doordeuittochtnaar
Europa van Braziliaanse internationals heeft Nabi Abi Che-
did,presidentvan devoetbalbond, verklaard datalletransfers
van spelers naar hetbuitenland zijn geblokkeerd.

Chedid heeft besloten aan de goedkeuring van de transfers een
aantalvoorwaardente stellen.DeEuropese clubsmoeteneenverkla-
ring naar de Braziliaanse bond sturen waarin ze beloven de ge-
contracteerde spelersvoor drieperiodenvrij te geven. Allereerstvan
15 augustus voor het Olympisch toernooi in Seoul. Hetzelfde geldt
van 15mei 1989, alsBraziliëkwalificatie- duelsvoor dewereldtitel-
strijd moet spelen.

Als Brazilië zichkwalificeert voor de einderonde van hettoernooi
om dewereldtitel moeten de spelers na 2 april 1990beschikbaar zijn.
Chedid: "Als wegeenmaatregelennemen,gaat debuitenlandse han-
del in onze spelers onbelemmerd door. DeBraziliaanse bond kan die
ontwikkeling niet met dearmen over elkaar aanzien".

Overruim twee maanden worden vijfBraziliaanse spelers geacht
af te trappen in de Italiaanse competitie: Muller en Êdu (Torino),
Renato en Andrade (Roma) en Edmar (Pescara). Met vier anderen
wordt nog onderhandeld door clubs uit de serie A.

MEXICO-STAD-DeBrazili-
aanse sprinter Robson Caetano
heeftbij deLatijns- amerikaanse
atletiek- kampioenschappen in
de ijle lucht van Mexico-stad
voor de beste jaarprestatie ge-
zorgd op de 200 meter. Caetano
finishte na 19,78 seconden, 0,06
boven het wereldrecord van de
Italiaan Pietro Mennea. Behal-
ve Mennea is alleen de Ameri-
kaan Carl Lewis sneller ge-
weest.Lewis liepvorigjaarbij de
Panamerikaanse Spelen 19,75.

Ook sponsors in
Chinees voetbal

CHENGDU — De voet-
balsport in Chinawil niet achter
blijven bij deontwikkelingen el-
dersin dewereld. Datheefter toe
geleiddatde sponsorzijn intrede
heeftgedaan.De zakenm? ,-> Wan
Jiachünhad in de stad Chengdu
deprimeur.Hij wierp zich op als
geldschieter en tevens manager
van een plaatselijke ama-
teurclub, die hij prompt liet om-dopen in "wan". De manager in-
vesteerde naar eigen zeggen
10.000juan,ongeveer 5500
gulden.
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SENTRODEPORTIVO KÓRSOU
(zwembad)
geopendvan09.00-12.00/14.00-17.00 uur;
dinsdag-en donderdagmorgengesloten.

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

SCHAAKVERENIGING CURACAO(Maduro Plaza)
iedere maandagavondom 20.00 uur gele-
genheidtot schaken.
SCHAAKVERENIGING JANWE
(Sentro diBario Janwé)
elke zaterdag van 09.00-13.00 uur uur
schaaktes en -trainingvoor de jeugdvanaf7
tot 23 jaar.

SCHAKEN
(SV Curacao)
20.00uurtrainingswedstrijdenmetdegong -Maduro Plaza.

BASEBALL
(AA-klasse)
20.00uurBlue Hawks/Ray-O-Vac vs Alpha-Sentro DeportivoKörsou......

...Nederlandse winnaarRooks
(l) en verliezer Theunisse (r)...



Chili: overschot op handelsbalans
SANTIAGO — De handels-

balans van Chilivertoonde in
het eerste halfjaar van 1988
een overschot van 1,230 mil-
jard dollar.

Dit werd meegedeeld door de

Centrale bank van Chili. De uit-
voer tot eind juni steeg met 43,4
procent tot 3,452 miljard dollar.
De invoerkwam uitop 2,222 mil-
jard. Hier bedroeg de stijgimg
17,9 procent.

VREDESREGELING
NRC-Handelsbladwijst ophet

probleem Oost-Suriname, waar-
voor nog altijd geen vredesrege-
ling is bereikt. Dat moet voor
Den Haag zowel als voor Para-
maribo een punt van grote zorg
zijn. In de gezamenlijke verkla-
ring wordt het belang van een
spoedige vredesregeling onder-
streept. De Surinaamse burger-
regering die met de hervatte
hulp ookeen forse steuninderug
krijgt, moet nu echter aantonen
dat zij in staat is een dergelijke
regeling tot stand te brengen.
Pas dankan aan de voorwaarde
in het ontwikkelings- verdrag
worden voldaan, dat de gehele
Surinaamse bevolking — inclu-
sief Boslandcreolen — van de
hulp profiteert, aldus NRC-
Handelsblad.

In haar nieuwsanalyse in de-
zelfde krant schrijft An Salo-
monson, datmedebepalend voor
het snelle onderhandelings- re-
sultaat deafgelopendageninPa-
ramaribo het optreden van pre-
mierHenck Arronwas. Hij voer-
denu de Surinaamse onderhan-
delings- delegatieaan, terwijl in
de ministers Mungra (Finan-
ciën) en Sedoc(Buitenlandse Za-
ken) Bukmans belangrijkste ge-
sprekspartners waren. Dat gaf
toe nogal wat problemen voor
wat betreft de terugkoppeling.
Die problemen zijn nu achterwe-
ge gebleven. Arronstaat aan het
hoofd van het Surinaamse Plan-
bureau, het uitvoerende orgaan
voor wat betreft de ontwikke-
lings- plannen. De politiek eerst
verantwoordelijke man zat nu
aan deonderhandelings- tafel en
dat is volgens An Salomonson
voor een efficiënte gang van za-
ken een grootvoordeel geweest.

PRESTIGE
De toezeggingenvan Bukman

zijn ook een voelbare vesterking
vanhetprestigevan deregering-
Arron en dus een zekere ver-
zwakking van depositie van het
leger, meent NRC-Handelsblad.
Dat pas in het beleid van minis-
ter Bukman om via ontwikke-
lings- steun jonge democratieën
een steuntje in derug te geven.
Ook landen als Guatemala, Ni-
caragua en deFilipijnen krijgen
ondanks hun grote interne pro-
blemen extra hulp van Neder-
land. Dat in zulke landen— Su-
riname nietuitgezonderd — ook
extra risico's aan de hulpverle-
ningvastzitten—doordat de mi-
litairen of zwarthandelaren er-
van kunnen meeprofiteren —neemt men in Den Haag op de
koon toe. Er is immers een even

grotekans om juist doordiehulp
ook politieke ontwikkelingen
ten goede tekeren, aldus An Sa-
lomonson in NRC-Handelsblad.

Het AlgemeenDagblad is wat
minder positiefin zijn commen-
taar. Bukman zal er volgens dat
blad rekening mee moeten hou-
den, datde democratieinSurina-
me — ondanks de verkiezingen— nog lang niet in alle geledin-
gen is doorgedrongen. Uit aller:

lei signalen blijkt dat de invloed
van demilitairen op de samenle-
ving nog altijd aanzienlijk is,
meent het blad.

Spookrijder in
Mexico: 12 doden

CORDOBA — Een
vrachtwagen in Mexico
kwam in aanrijding met een
autobus waarbij twaalf men-
sen om het leven kwamen en
er negentien gewond
raakten.

Het ongeluk deed zich voor in
de Mexicaanse staat Veracruz.
De vrachtwagen reed met zeer
grote snelheid in de verkeerde
richting een snelweg op met als
gevolg een frontale botsing met
debus. Van de gewonden zijn er
verschillende zeer ernstig aan
toe. De vrachtwagen vloog na de
botsing in brand en verschillen-
de slachtoffers heeft men niet
kunnen identificeren. Het aan-
tal passagiers van de bus is niet
bekend.

SEOUL—ZuidKoreagaatzijnim-
migratie- wetgeving herzien om er-
kenningvanpaspoorten van commu-
nistischelanden mogelijk te maken.-
Men wil de bestaandebeperkingen
verlichten. ' ■ . "

Nederlandse kranten over akkoord Nederland-Suriname:

Situatie Oost-Suriname nog punt
van zorg Den Haag en Paramaribo

-door Victor Hafkamp-
HILVERSUM-Nederland

en Surinamekunnen tevre-
denzijn over het akkoord in-
zake dehervattingvan deont-
wikkelings- samenwerking.
Dat schrijft het NCR-
Handelsblad ineen commen-
taar naar aanleiding van het
tweede bezoek van minister
drsPiet Bukmanvan Ontwik-
kelings- samenwerking aan
Suriname. Volgens het blad
bevestigt het akkoord nog
eens hoe juist de "nieuwe za-
kelijkheid" van Nederland is.
Totmei volgend jaarkomt er
ruim honderd miljoen Neder-
landseguldenoptafel.Dat be-
dragis heel wat meer inover-
eenstemming met de ab-
sorptie- capaciteit van de Su-
rinaamse economie dan het
eerder gevraagde halve mil-
jard.

Het NRC-Handelsblad vindt
hetpositieftewaarderen,datSu-
riname nu zelfheeft besloten de
Wereldbank te betrekken bij de
opstelling van een ontwikke-
lings- en aanpassingsplan. Deze
ontwikkelings- instelling'be-
schikt over deskundigheid die
Suriname node mist na het
wegtrekken van veelkader. Een
rol van de Wereldbank kan er
ook toebijdragen, datNederland
niet al te snel het verwijt van
neo-koloniale bemoeienis hoeft
te krijgen. Nederlandse gevoe-
ligheid hiervoor heeftin hetver-
leden te vaak tot verkeerde be-
slissingen geleid, vindt NRC-
Handelsblad.Kennelijk is inPa-
ramaribo het besef doorgedron-
gen dat aan enigerlei aanpas-
sings- en saneringsbeleid niet
valt teontkomen. Zonderzonbe-
leidzou deontwikkelingshulp op
een weinig vruchtbare bodem
vallen.

Het blad vjndt het opmerke-
lijk, dat deSurinaamseregering
het particuliere bedrijfsleven
nadrukkelijk wil gaan betrek-
ken bij de besteding van de ont-
wikkelings- gelden. Juist deWe-
reldbankheeftvoortdurend aan-
gedrongehop eenrol voor depar-
ticuliere sector in de econo-
mische ontwikkeling. Een effi-
ciëntere besteding van het ont-
wikkelingsgeld lijkt ermee ge-
diend.

AKKOORD
Hernieuwde gevechts- hande-

lingen in OostTöuriname zullen
volgens het Algemeen Dagblad
mede bepalend moeten zijnvoor

de ontwikkelingshulp die Ne-
derland Suriname de komende
jarenzal geven. Hetbladwijst op
de pogingen van de groep
Brunswijk namens de Bos-
landcreolen tot vrede in Oost-
Suriname te komen en op het
verzet van Bouterse tegen een
akkoord met de groep
Brunswijk. Het zal duidelijkzijn
dat na beëindiging van de over-
bruggings- steun volgend jaar

mei met de ontwikkelingshulp
aan Suriname alleen kan wor-
den aangevangen als er een op-
lossing is gevonden voor depro-
blemen in Oost-Suriname. lede-
re cent is daar weggegooid, zo-
lang er geen vrede in dat gebie(
heerst en de 10.000 naar he
buurland Frans Guyana ge
vluchte bosnegers nietnaar hun
eigen grondkunnen terugkeren)
aldus het Algemeen Dagblad.

Links Akkoord: 'Onzorgvuldige werving'
Politie Amsterdam weigert vier
Surinamers na aanstelling

-doorVictor Hafkamp-
AMSTERDAM — Amster-

dam werft opeen onzorgvul-
digewijze ledenvoorzijn poli-
tiekorps. De procedure die
wordt gevolgd bij het aanna-
mebeleid valt niet te rijmen
met hetbeleid om migranten
te werven. Dat zegt het
Amsterdamse Links Ak-
koord, een samenwerkings-
verbandvankleine linkse po-
litieke partijen in deAmster-
damse gemeenteraad in vra-
genaan burgemeesterEdvan
Thijn, het hoofd van de po-
litie.

Aanleidingtot devragen is de
weigering van vier aspirant-po-
litie-agenten voor het hoofdste-
delijke politiekorps. De vierhad-
den detoelatings- procedure wel
met goed gevolg doorlopen.

Devier jongeagentendienuin
Nederland wonen, waren tot
voorkort in dienstbij depolitie in
Paramaribo. Zij solliciteerden
naar een functie bij hetAmster-
damse korps, dat zijn team zo-

veel mogelijk een afspiegeling
wil laten zijn van de samenle-
ving in Amsterdam.

NaParamaribo is Amsterdam
de stad met het grootste aantal
inwoners van Surinaamse af-
komst. De Amsterdamse politie
roept in advertenties vertegen-
woordigers van migranten-
groeperingen in Nederland re-
gelmatig opbij dehoofdstedelij-
ke politie te solliciteren. Ook
andere grote Nederlandse ste-
den willen meer allochtonen in
hun politiekorps. Om het wer-
vings- beleid onder Surinamers,
Antillianen en anderen kracht
bij tezettenwerd het viertal eer-
derditjaartoegelatentot bijeen-
komsten, waarin voorlichting
over hun nieuwe baan werd ge-
geven. Naar eigen zeggen heb-
benze eenpsychologische testen
een medische keuring onder-
gaan en zijn er methen sollicita-
tie- gesprekken gevoerd.

Eind juniontvingen zij een
brief, waaruit zij konden aflei-
den dat ze voor een post bij het

Amsterdamse korps konden
worden voorgedragen. Zij kre-
gen het verzoek zich in juli te
melden voor de start van de op-
leiding. Kort daarop ontvingen
ze opnieuw eenbrief.

Daarin staat dathet gestelde
in de aanstellingsbriefkomt te
vervallen. Eenreden zoudaarbij
niet zijn opgegeven. De sollici-
tanten hebben zich met een ad-
vocaat in verbinding gesteld,
maar hebben tot dusverre nog
geen duidelijke reactie op hun
vraag, waarom de aanstelling te
elfder ure is geannuleerd.

"Als je streeft naar opname
vanmeer migranteninjepolitie-
korps en jebehandelt sollicitan-
ten opzon manier, danisdateen
verkeerde handelwijze", vindt
raadslid Hein Albeda van het
Links Akkoord. "Wat de politie
ook maghebben bewogenvan de
aanstellingvan devieraftezien,
je zult toch wat zorgvuldiger te
werk moeten gaan".

De sollicitanten spreken het
vermoeden tegen, datdeoorzaak

van de afwijzing schuilt in hun
activiteiten als politieman ten
tijde van hetmilitaire bewind in
Suriname. "Amsterdam wil
fraag jonge politiemannen uit

uriname in de stad laten wer-
ken. Alsze inSuriname inhetre- j
cente verleden actief zijn ge-
weest in een politiefunctie, dan
houdt dat automatisch in, datze
onder het militaire bewind heb-
ben gediend", zegt één van hen.
De vier hopen dat de politie te-
rugkomt op haar weigering.

Volgenspolitie- woordvoerder
L. Detering is de aanstelling in-
getrokken na een antecedenten-
onderzoek. Daarbij bleek achte-
raf dathetviertal tochnietzo ge-
schikt was voor een functie bij
het Amsterdamse korps. Op de
vraag of ze mogelijk een
strafblad hadden, wilde hij niet
ingaan. Twee van devier zouden
hun baan alhebbenopgegeven of
hun uitkering laten stopzetten,
omdatzeveronderstelden aande
slag te kunnen. Volgens Dete-
ring zal er alles aan worden ge-
daandevierweer in hun oude si-
tuatie terug te brengen.

INMENGING
Panama verwijt namelijk de

Verenigde Staten zich te men-
gen in de binnenlandse aangele-
genheden van Panama. Was-
hington erkent namelijk nog
steeds de afgezette president Er-

ie Arturo Delvalledie door het
Earlement van Panama aan de

ant is geschoven. Verder heeft
Washington in eenpogingom de
sterke man van Panama, gene-
raal Manuel Antonio Noriega,
pootje te lichten allerlei sancties
uitgevaardigd. Deze hebben dan
wel Noriega'spositie niet aange-
tast maar eerder versterkt, zij
hebben wel tot gevolg gehad dat
hetlandfinancieel aan de grond
is gelopen.

Bij het Amerikaanse leger-
commando in de Panama- ka-
naalzone werd verklaard dater
zich recentelijk gevallen hebben
voorgedaan waarbij onbevoeg-
den het militaire terrein waren
binnengedrongen. Dit gebeurde
in de buurt van een brandstof-
fen- opslagplaats.

GEEN BOM
De regering op zijn beurt be-

klaagde erzich over datdeVSbe-
zigzijnmethet voorbereiden van
een militaire opératie. De om-
vang van deteverwachten acties
noemt men onvoorstelbaar. Een
regering- goed gezinde krant
kwam met het bericht dat een
van deAmerikaansevliegtuigen
een zware bom had laten vallen.
Ditwerd metklem ontkend bij de
Amerikaanse leger-leiding. Het
enigewatuiteen dervliegtuigen
wasgevallen waseenrook- raket
wat gebeurde tijdens een oefe-
ning.

Volgens de oppositie is er vo)
gend jaar geen sprake van vrijj
verkiezingen. Men is dan ooi
niet van plan aan de stembu
meete doen. In de ondernemers
wereld is men ook van menin
datde verkiezingenniets om he
lijfhebben. "Deomstandighedei
zijn er gewoon niet naar dat c
vrije verkiezingen worden ge
houden"zeimen in dezekringen

Tien campesinos
vermoord in
Colombia

BOGOTA— Indeomgeving
van de Colombiaanse sta<
Yarima zijn tien mensen om
hetleven gebracht,onder wi<
vijf minderjarigen.

De politie van het departe
ment van Santander zei dat d<
slachtoffers campesinos zijn di*
aangevallen werden door eeJ
groep gewapende mannen, wel
ke bende al sedert enige maan
den in dit gebied opereert. DÜ
jaarzijn al negen collectieve ei'
ecutiesuitgevoerd waarbij in to-
taal 150 mensen om het levefl
kwamen. Volgens depolitie zoü
het gaan om een bende die han-delt inopdracht van dedrugsma-
fia en dieeen guerrilla- cel moe*
opruimen die ontvoeringen uit-
voert om aan geld te komen
waarbijmen hetgemuntheeftjop
grootgrond-bezitters.

OppositiePanama: niet van partij bij stembus

Regering wil kieswet wijzigen
ter vermindering polarisatie
PANAMASTAD — De Pa-

namese regering gaat de vol-
gend jaar te houden verkie-
zingen aanwenden alseen uit-
weguit depolitieke crisis. Bij
deoppositie is men ondertus-
sen van mening dat deecono-
mieen derelaties metdeVere-
nigde Staten met de dag nog
verder achteruitgaan.

De Panamese regering heeft
bij het parlement een wets- ont-
werp ingediend dat beoogt het
kies- stelsel te wijzigen ten aan-
zien van de presidents- verkie-
zingen. Blijkens de toelichting
moet langs deze weg "polarisa-
tie" teruggedrongen worden.
Fungerend president Manuel
Solis Palma formuleerde het on-
langs alsvolgt: dekomende ver-
kiezingen stellen dePanamezen
in staat him verschillen van me-
ningopte lossenover allesen nog
wat, als er tenminste een einde
komt aan de destabiliserende in-
mengingen het opruienvan bui-
tenaf. De Panamezen moeten
zich namelijk bewust worden
waterophetspel staat: namelijk
het overleven van Panama als
natie.Aldus SolisPalma.

PROBLEMATIEK
Daar wijst men er ook op da

men de economische problem*
tick niet kan oplossen als nic
eerst het politieke probleem i
geregeld.President Solis Palml
ontkent dit met klem. De Pan»
mese banken moeten bijvoof
beeld nog steeds met de nodig1
beperkingen werken. Er zijn J)
de laatste maandenwel enige Ij
mieten opgeheven. Aan de poli
tieke discussieswordtechterw^
deelgenomen door verschillend1
oppositie- partyen.

De enige partij welke zich oo'
onthoudt van deelname aan &
politieke discussie is deAuthen
tieke Panamese partij van e*
presidentArnulfo Arias Madri»
Driemaal is hij tot president g<?
kozen en driemaal ook werd V
door hetlegerofzijn stromanne'
aan de kant geschoven. Hij zo'
ook dewinnaarzijn geweest val
deverkiezingen van 1984 welk1
door het leger zijn gemanipiJ
leerd.
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BEKENDMAKING
OMWISSELING WATERMETERS

Het omwisselingsprogramma van onze watermeters omvat in de
week van 25 julit/m 29 juli 1988 devolgende wijken:
MONTANA ABOU - OOST STA. ROSA - ABRA-
HAMSZ - ZUID ABRAHAMSZ - MA LOUISA - MIN-
GUELITO - POPO- ZUID POPO en KENT U ZELF.
KODELA verzoekt alleverbruikers om zowel de standvoor als na
de meteromwisseling te noteren om eventuele controle teverge-
makkelijken.

sSïKODELA^
GEVRAAGD

EEN BOEKHOUDKUNDIGEKRACHT
metervaring

Minimum vereiste praktijk-diploma of liefst
MBA. Minimum leeftijd 25 jaar.
Aangeboden goede salariëring.
Schriftelijke sollicitaties naar postbus 100, Cu-
racao.. j

De Directeur van het Departement van Onderwijs roept
hiermede op al degenen die een examen voor de

ZEEVAART
willen afleggen in de maarid september 1988.
Kandidaten gelieve zich schriftelijk aan te melden bij het
Departement van Onderwijs, SantaRosa 48 Curacao, vóór
5 augustus 1988, onder vermelding van naam, adres en
eiland.

De Directeur van hetDepartement
van Onderwijs,
Drs. R.W.A. Naaldijk.

PIERSON TRUST{SINT MAARTEN) N.V.
has a vacancy for a (part-time)

SECRETARY
Pierson Trust (Sint Maarten) N.V. specializes in world-wide
trust and management services and is looking for a
Secretary who meets the following requirements:

— Secretarial training a/o experience

— Fluent in the Dutch and English language,
both orally and in writing;

k — Accurate, efficient andreliable;
— Good typing skills andexperience with word-

processors;

— Abilityto work independently;
— Good contactual qualities.

We offer excellent conditions of employment.
Candidates should reflect in writing, enclosing complete
Curriculum Vitae accompahied by photograph to:
Pierson Trust (Sint Maarten) N.V.
Fouress Building, Emmaplein,
Post Office Box 462 m
Philipsburg, SintMaarten.
Attention: The Manager.

lER
ZIJN VEEL DELICATE

EN MOEILIJK TE
REINIGEN APPARATEN
EN SPULLEN, DIE
AFGESTOFT MOETEN
WORDEN.
Daarom is er
DUST-OFF, droge lucht
in een spuitbus, die
stof en vuil wegblaast.
Met de punt van de
spuitbus kunt U veilig
het stof uit hoekjes en
naadjes verwijderen.
Ideaal voor b.v.:

" camara's/lenzen
" film projectors

" pick-up naalden

" CD players & discs

" video recorders

" computers

" telmachines

" naaimachines t

" microscopen

" alle delicate
instrumenten

Verkrijgbaar bij:
FOTO STUDIO TRAMM -
Dr. Maalweg -
Promenade, Colon.
VALCO, Sta. Rosaweg.

THE SAFE. DRY "CANNED AIR"'
CLEANING SYSTEM

Robert Conrad in Caribbean

WILLEMSTAD- De Ameri-
kaanse acteur Robert Conrad
(Wild Wild West) verblijft mo-
menteel met vakantie op Cura-
gao. Hij heeft zijn echtgenote en
kinderen meegenomen.
Donderdag werd in het Curagao
CaribbeanHoteleen cocktailpar-
tygehouden, waarbij deConrads
deCuracaose gemeenschapbeter
konden leren kennen.

Foto: v.l.n.r. gedeputeerdevan
Toersime Ruben Page, Jimmy
Cosso, Peter Conrad, de echtge-
note van de acteur en drs Ben
Rosheuvel van de Curagao Hol-
ding Company.
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Over nieuwe onderkomen van de school
Skol Humanista nog steeds
in conflict met gedeputeerde
WILLEMSTAD— De direc-

tie van de Skol Humanista —een lagere school waar in het
Papiamento onderwijswordt
gegeven—is nog steeds in af-
wachting van een besluit van
het Bestuurscollege over het
nieuwe onderkomen van de
school. Het huidige gebouw
waarin de school zit, laat veel
te wensen over. De school wil
haar een nieuw te bouwen
school in Emmastad, mede
vanwege de bereikbaarheid
van die wijk. Gedeputeerde
Mendes- de Gouveia van On-
derwijs, meent echter dat
"het laatste woord hierover
hog nietisgevallen '.Hij heeft
er moeite mee om enkele hon-
derdduizenden guldens aan
nieuwbouw te spenderen, ter-
wijl er scholen leeg staan op
het eiland.

Al wekenlang is de discussie
tussen de gedeputeerde en direc-
teur Frank Martinus- Arionvan
de Skol Humanista gaande. In
principe was een offerte ge-
vraagd van de Fundashon Kas
Popular voor een nieuw te bou-
wen school in Emmastad. De
kosten zouden 250.000 gulden
bedragen, hetgeenlaterwerd op-
geschroefd tot 360.000 gulden.
De Skol Humanistaheeft daarop
een offerte van een andere aan-
nemergevraagd, diewaarschijn-
lijk beduidend lager komt te
liggen.

NIET ZAKELIJK
Voor de gedeputeerde lijken

echter niet alleen de kostenvoor
de bouw van een nieuwe school

problematisch. "Dat de prijs
opeensmeer werd, isvoor mij on-
acceptabel. Ik vind het echter
ook niet juistom de FKP deze
school te laten bouwen. De
doelstelling van die stichting is
de woningnood op het eiland te
verminderen. Dan kan zon
stichting zich moeilijk metbouw
van scholenbezig gaan houden."

Daarnaast heeftgedeputeerde
Mendesmoeite met hetfeitdater
scholen op Curagao leeg staan.
Zo is er een school opBonam niet
meer in gebruik, waar de Skol
Humanista heen zou kunnen.
Dit noemde Martinus- Arion
"geen zakelijk argument" dat
volgens hem ook voor derechter
geen stand kan houden. "De ge-
deputeerde heeft wel de moge-
lijkheid om andere scholen naar
Bonam te brengen. Daar kan hij
bussen enzovoor inzetten.Dat is
al eenjaar gebeurd met de leer-
lingen van de school op TeraKo-
ra. Voor ons ii debereikbaarheid
echter zeer belangrijk. We heb-

ben leerlingen die overal op het
eiland woonachtig zijn."

Illegalen
WILLEMSTAD - Een poli-

tie- patrouille heeft gisteren
twee Dominikaanse vrouwen die
wiegaal op het eiland verblijven
aangehouden. Het betrof de
vrouwen M.R. van 31 jaar en
S.M. van 25 jaar.Zij zijn overge-
ven aan de vreemdelingen- poli-
tie die de zaak verder zal uit-
zoeken.

Kantine afgebrand
WILLEMSTAD —In het wee-

keinde vloog een mobiele kanti-
ge aan de Ontarioweg in brand.De brandweer van Steenrijk
heeft de brand geblust maar
heeft nietveel meerkunnen red-
den. Bij nader onderzoek kwamvast te staan datmen bezig was
{Het voorbereidings- werkzaam-heden, toen de stoof in brand
vloog. Derecherche stelteen ver-
der onderzoek in.

Vernieling
WILLEMSTAD — In de 'Ma-

rokko Bar' richtte een onder in-
vloed van sterke drank verke-
rende man vernielingen aan
deuren ruiten van de lokalitiet
aan. De beheerster van de zaak,
de35-jarige C. deJ. deed hiervan
aangifte bij de politie. Zij ver-
klaarde datde man tevens moei-
lijkheden verzoorzaakte met
klanten in haar zaak. De man
met de bijnaam 'Miro' werd nog
steeds onder invloed van sterke
drank voor zijn eigen en vooral
andermans veiligheid naar het
bureau overgebracht. Hij zal na
ontnuchtering worden overge-
ven aan derecherche.

MOSKOU—De Armeensepartij-
leiding heeft met maatregelen ge-
dreigd tegen de organisatoren van
stakings- acties en betogingen voor
deteruggavevan deArmeense encla-
ve. HetPolitburo kwam hieroverbij-
een, aldus Tass. Het actie- comité
wordt steeds meer onder vuur geno-
men van hoger hand. In Nagorny-
Karabach ging menvoor het eerst in
bijna 2 maanden weer aan het werk.

Kenneth Croes op bezoek in Nederland

HET AMERIKAANSE conglo-
nfi^raat Allied-Signals heeft in
ne^t tweede kwartaal van ditjaar
let^ö nettowinst behaald van 128e^iljoen dollar tegen 111 miljoen
ge j*1hettweedekwartaal van vorig
ecpr. De omzet gingvan 2,8 mil-

£*d naar 3,1 miljard dollar. De

S^nst per aandeel steeg van 21
't 28 dollarcent. Het concern
eeft eigen aandelen terugge-

.. °cht.

ni(^PAN ZAL zijn invoerrechten
nSto]°r zeven Amerikaanse voed-
otpProdukten, variërend van si-jg4?°p tot tomatenketchup, in
i i(( 90opheffen en de import- hoe-
i li^lheden van bijvoorbeeld pin-
-olicBen slagroom verruimen. De
wgP°te handelsconflicten tussen
noyPan en deVSzijnnuvrijwel uitj*weg geruimd. Er ligt alleen
oo^S dekwestie van de Japanse, arJstimport.>eIJE BUNDESBANK heeft voor
e.V>2 miljard mark toegewezen
rl^ speciale beleningen tegen
ëy verhoogde rentetarief van

' "ï6r procent. Er was ingeschre-
n®p op 67,2 miljardmark. De vo-zoJ&beleningen hadden eenren-v^Van 3,75 procent. De rente

,ffatnu°P het hoogste peil sinds
Pü biuari 1987.

+ WILLEMSTAD -Opzijn te-
van deelname aan de In-

firnationale Zwemmarathon
heeft de Curagao-

!f afstand- zwemmer Kenneth\foes een bezoek gebracht aanNederland.
Vergezeldvanzijntrainer, Mi-

%_/ Croes, deeddesportieve all-
®und atleet zijn opwachting bij
T Gevolmachtigde Minister van
.jj Nederlandse Antillen in Den

'9"pag,Edsel Jesurun. Op defotoIf'irKenneth Croes, Edsel Jesu-
0 _J"i enMichaelCroes.

Rikesa Universal
met sport-verrassing

WILLEMSTAD—Op3O en
31 julizal in het Holiday Be-
achHotel & Casinoeen groots
culinair en sportspektakel
plaats vinden. Dit evenement
wordt gehouden ter gelegen-
heid van het vijtienjarig be-
staan van het televisie- prog-
rammaRikesa Universalvan
Mavis Albertina.

De presentatrice heeft in
voor de viering van dit 'feest'
de toezegging van vele cul-
tuur- gemeenschappenop ons
eilandgekregen. Erzullen op
die dagen gerechten, hapjes
en andere lekkernijenvanve-
le streken en landen te proe-
venzijn.

De sportieve verrassing die
Albertinavoor het Curagaose
pubkliek in petto had bestaat
uit eenteamvanzeerbekende
en gerenomeerde Venezo-
laanse artiesten van het tele-
visie- stationRadio Caracas
Television (RCTV) die de
sportevenementen luister
zullen bijzetten.

Hetteam zal bestaanuit de
dames: Mariela Alcala, Ca-
therine Fullop, Mariene Ma-
seda, Mary Carmen Reguei-
ro, Ines Maria Calero en Ma-
risela Berti. De heren die de
Venezolaanse artiestenploeg
meebrengtzijn: Franklin Vir-
guez, Miguel Alcantara, Vla-
dimir Torres, Fernando Ca-
rillo, Roberto Lamarca, Jai-
me Araque en Carlos Mon-
tilla.

De artiesten zullen in ver-
schillende sport- diciplines
uitkomen tegen lokale ploe-
gen. De heren in baseball,
tennis en zwemmen. De da-
mes zullen hun talenten to-
nen op volleybal- en basket-
bal-terrein. Naast deze ere-
gasten komt ook de bekende
sportverslaggever Gustavo
Suarez het evenement bijwo-
nen. Hij zal daarde wedstrij-
den verslaan. Voor het blad
'Bloque de Annas' zullen de
journaliste Olga Salas en de
fotograaf Carlos Marquez de
feestdagen komen bijwonen.

Het belooft al bij al een
groots gebeuren te worden,
waarbij natuurlijk de muzi-
kale omlijsting niet vergeten
is. Groepen zoals Doble R en
Survival, artiesten als Clau-
dius Philips en Richi Babalu
zullen optredens verzorgen.

Verder zijn er enkele leuke
prijzen teverdienen. Zokrijgt
bijvoorbeeld de leukst gekle-
de dameen dito heereen prijs
mee. Er is een echte beach-
buggy als deurprijs beschik-
baar gesteldennogvele ande-
re verassingen.

De toegangsprijs op debei-
de dagenisvijfguldenperper-
soon en de aanvangstijd is op
beide dagen om tien uur 's
morgens tot een uur ofzes 's
middags.

COUVEUSE-KIND
Dat de Skol Humanista niet

langer in het huidige onderko-
men kan blijven, is een punt
waarover de partijen het eens
zijn. Dat gebouw wordt niet al-
leenteklein methettoenemende
aantal leerlingen,maarheeftbo-
vendien een andere bestem-
ming.De Skol Humanistateltnu
113 leerlingen: "het aantal
groeit gestaag", aldus Frank
Martinus- Arion. Er moetennu
meer leerkrachten komen, een
tweede punt van geschil met degedeputeerde.

"De Skol Humanista is nog
steeds een couveuse- kindje. De-
ze school kan niet zomaar ver-
plaatst worden", aldus Marti-
nus- Arion dievoornemens is om,
indien de gedeputeerde geen be-
vredigende oplossingvindt,naar
de rechter te stappen voor een
uitspraak.

Van toeristische vertegenwoordiger

Raadslid stelt vragen
over miljoenenvordering
WILLEMSTAD —Naar

aanleidingvan een bericht in
het dagblad Nobo, dat de
overheid een vorderingvan 1
miljoen gulden te wachten
staat van onze toeristische
vertegenwoordiger in Mex-
ico, Roberto Bixio, is het ei-
landsraadslid Donald Her-
nandezin depen geklommen.
Hij zegt zich zeer bezorgd te
maken over deze situatie en

vraagt hetBestuurscollege zosnel mogelijk een onderzoekin te stellen.
VolgenshetartikelheeftBixiorecht op zon 1 miljoen gulden

omdat het voormalige Be-stuurscollege vergeten is het
contract officieel met hem op te
zeggen. Roberto Bixio zou eind
1984 in dienst zijn getreden als
toeristische vertegenwoordiger
van Curacao in Mexico voor de
duur van één jaar. Indien dit
contract nietbeëindigd zou wor-
den, zou het automatisch ver-
lengd worden met iedere keer
twee jaar.

Alhoewel het voormalige Be-
stuurscollege de intentie had om
het dienstverband met Bixio te
beëindigen (dit in het kader van
het sluiten van diverse buiten-
landse toeristen- bureau's; red)
zou ditnietofficieel aan hem ziin

medegedeeld. Bixio zou daarom
nu nog een vordering op deover-
heid van ongeveer 1 miljoengul-
denhebben diehij voornemens is
te innen, aldus het artikel in de
Nobo.

Indien dit waar is, aldus Do-
naldHernandez in zijnbrief aan
het Bestuurscollege, en de over-
heid nu 1 miljoen moet betalen
door nalatigheid van be-
windslieden, ishet zaak dater zo
snel mogelijk een onderzoek
wordt ingesteld om de exacte
waarhied te achterhalen.

Tot slot doet hij de aanbeve-
ling aan het Bestuurscollege om
alle contracten dieer nu nogzijn
met toeristische vertegenwoor-
digers in hetbuitenland, aan een
juridischonderzoek te onderwer-
penom ditsoort problemen in de
toekomst tevoorkomen.

Brasilia reageert ongekendfel
Brazilië daagt VS voor
GATT wegens sancties
BRASlLlA—Brazilië heeft

fel gereageerd op het Ameri-
kaanse besluit extra- invoer-
rechten op Braziliaanse pro-
ducten tot een bedrag van
tweehonderd miljoen dollar
per jaarin te voeren. Brazilië
daagt deVerenigde Statenuit
voor deGATTomdat deVS de
principes van de internatio-
nale markt schendt.

Washington heeft eind verle-
den week besloten tot sancties
tegen Brasilia in de vorm van
een extra invoer-heffing opBra-
ziliaanse producten omdat vol-
gens deAmerikaanse zienswijze
Brasilia hetpatent-recht op me-
dicijnen enz. schendt.Ditkost de
Amerikaanse farmaceutische
industrie jaarlijksenige tiental-
len miljoenen dollars. Over dit
patent- recht is al jaren gespro-ken tussen beide landen maar
zonder resultaat. Uiteindelijk
besloot Washington tot de extraheffing. Brasilia gaat dezaak nu
voor deAlgemene overeenkomst
inzake tarieven en handel(GATT) brengen. Volgens waar-
nemers was de Braziliaanse re-
actie ongewoon fel.

WISSELVALLIG
De handels- relaties tussen

Brazilië en deVSzijnvanwissel-
vallige aard. Verleden jaar ont-
stond erookbijna een crisis toen
Washington ook met sancties
dreigde. Toen ging het om een
import- verbod vanBrazilië voor
kleine computers waarmee Bra-
silia zijn eigen computer- indus-
trie beschermde. Uiteindelijk is
het niet zo ver gekomen doordat
Brazilië via een speciale wetge-

ving de invoer van computers
versoepelde.

Overigens had Brasilia verle-
den week niets dan lof voor de
Amerikaanse regering toen be-
kend werd dat deVS mee zouden
doen aan een overbruggings-
krediet van vijfhonderd miljoen
dollarvoor Brazilië. Om het on-
genoegen over depatent- kwes-
tie wataan te zettenheeftBrasi-
lia het ceremonieel vertoon bij
het bezoek van minister George
Shultzvolgende maandaan Bra-
zilië op een zeer laag pitje gezet.

LISSABON — Hoge militairen
uitZuidafrika, Angola en Cuba heb-ben in het diepste geheim in Kaap-
verdiëoverleg gevoerdover eenvre-
des-regeling voorAngola. Er wasook
een VS- deputatie present. Men be-
sprak de militaire situatie en een
tijdschema voor terugtrekking derZA- enCubaansetroepen uitAngola.
Eerder was in New York een princi-
pe- akkoordbereikt over Angola enNamibië datnaderuitgewerkt moetworden.

*****

Lezing van
Parisius
in Den Haag

DEN HAAG — In de Staten-
zaal van hetPromenade Hotel te
Den Haagheeft eenzestigkoppi-
ge publiek geboeid geluisterd
naar een voordracht van de di-
recteur van Refineria diKörsou
nv, mr ir Henry Parisius. De le-
zing die als titel had: 'Desaroyó
di industria internashonal di zei-
ta' (de ontwikkelingen in de in-
ternationaled olie-industrie);
werd ondersteund door een aans-
tel projectie- kaarten waardoof
de soms gecompliceerde materie
voor iedereen duidelijk was. Bij;
zonder is het feit, datde lezing in
hetPapiamento werd gehouden*

Dat de voordracht bij de aan^
wezigen zeer in smaak is geval-
len,blijkt uit het feit, dataan de
stroom vragen aan Parisius cci
eind gemaakt moestworden, geï
zien het toch wel late uur en het
feit dat verschillende menseij
van buiten Den Haag waren ge»
komen.

Gevolmachtigde minister Ed*
sel A.V. (Papy) Jesurun onder
wiens auspiciën de avond wertï
gehouden, zei in zijn slotwoord!
dat het in debedoeling lagom iri
de toekomst relgematig meef
van dit soort bijeenkomsten tft
organiseren. Vooral wanneef
men opzijnkabinet van tevoren
weet dat er bezoekers uit de An-|
tillen in Nederland zijn die over
een of andere onderwerp een le-
zing kunnen houden.

...een overzicht van de aanwezi-
gen metgastheer Edsel Jesurun
linksv00r...

...mr ir Henry Parisius tijdens
zijnvoordracht in hetPromenade
Hotel...

Pa unlkamente
★ Sparerlbs Maparia .plus : k" A
★ Funchi bros bros hasa ....plus. \JïlHhyvwl^'
★ Steak Maparia plus 2=L
★ Batata fresku hasa plus ~^£\ AQhC
★ Porkchop Maparia pJus^gTlüW» ,^~~
★ Salada dlkolo (Coleslaw) ...plus /LaAAAjïC^. ★ Fillet dl Gallha Maparia plus *^<w\P%
★UN POP GRATIS!!! plus JJ^„„,
J Pa selebré nos dlDOS ANIVERSAMO nos ta trese L

bek e oferta kv a pone nos Hba mapmlll

Spareribs, Funchi bros bros basé, Steak, Batata fresku hasa, Porkchop, Salada dikolo
(Coleslaw) i Sate di GaUAa. Tur ""aki pa unlkamMtefL9.98 wno»ka 10Karin.
Bin saboria nos delisioso SPESHJU. na TEXAS STYLE ALAPARIA, banda di Pizza Hut
SaliAa.

ALAPARIA m-a^asmimdssm

Banda di Pizza Hut Tel. 618616 GRATIS!!!

Stroomonderbreking
Veel werkzaamheden kunnen wij voor U uitvoe-
ren zonder U te storen, doch ditmaal moeten wij
de stroomvoorziening onderbreken op:
* Woensdag 27 juli1988

vanaf 09.00 t/m 16.00 uur.
* GedeelteMontagneRey, gedeelteWeg naarFuik, gedeelteWegnaar Montagne, Sabana Baka, Seru Machu, Seru Grandi,KleinSint Joris,Chcloma, Weg Fuik, Fuik.

BS3KODEL*A.aS
TE HUURAANGEBODEN

WOONHUIS
Geheel of gedeeltelijkgemeubileerd

3 slaapkamers/2 badkamers/studeerkamer en verder
van alle moderne gemakken voorzien. Alles in prima
staat van onderhoud.
Zeer rustig gelegen. Direkt beschikbaar.
Serieus geïnteresseerden kunnen het huis bezichti-
gen op dinsdag 26 juli tussen 5 en 7 uur n.m. Adres:
Majoorsweg 11.

9AMIGOE

/^3gs*>^) JULY3Q-31

9WJ LANDHUIS BRIEVENGAT V^jyjj£ €ntree: ’.2.00 10.00 v.m.-12.00 n.m.

fliC^y A^

LOKALE c|lMk lP SPECIALE
BANDS OV \\y? ATTRAKTIES

HOLLAND - INDIA - INDONESIË - MEXICO - ST. MAARTEN
SURINAME - VER. STATEN - VENEZUELA - NORMAN'S PASTRk7

CV_ Speciale attraktiesvoor dekinderen: Poppentheater - handenarbeid - wonderland -j£^i paardrijden. tanmmmwmm

Ë^JtW Alles onder speciale begeleiding. (~~\ I I (~~\ [^A f\ |Sk
\ /B^J AEROBICS MARATHON. Vj|J^y| |/ \ IJIJ

MfIRNDRG2SJUUI9BB



Na benoeming Bermudez in verzetsbestuur:

Barricada: vrede
nog verder weg
MANAGUA — De kansen

op vrede in Nicaragua zijn
minder geworden als gevolg
van deverkiezing vankolonel
Enrique Bermudez tot lid van
hetdagelijksbestuur van het
Nicaraguaanse verzet (RN).
Dit is de algemene mening in
kringenvan deSandinistenin
Nicaragua.

De Sandinistischepartijkrant
steldevast dat devre-

■'de nunog verderweg is danhijal
was. De kans op echt vredes-
overleg is aanzienlijk vermin-
derd. "Met zijn verkiezing ver-
hoorhetRN- bestuurzijnburger-
lijke masker", aldus Barricada.
Dit besluitveroorzaakte meteen
een nieuwe breuk binnen het
verband van de contra's. Het zo-
genaamde Zuidelijke front
(BOS) verbrak de verbindingen
met hetRN- bestuur.

DOOR CIA GEDROPT
Volgens Barricada is het zon-

neklaar wie Bermudez in het
"RN- directorium heeft gedropt:
dat is deAmerikaanse inlichtin-

gen- dienst CIA. De verkiezing
van Bermudez betekende me-
teen, aldus Barricada, dat het
verzets- bestuur in feite erkende
dat men Somoza- gezind is, hoe-
wel men ditaltijdheeft proberen
te verhullen. Met Bermudez als
kolonel van de gehate Nationale
garde uit Somoza's tijd valt er
niet veel meer te verhullen.

Het Sandinistische dagblad
vindt het ook veelbetekend dat
deze droppinggebeurdeeen paar
maanden voordat president Ro-
nald Reagan als zodanig af-
treedt. Deze heeft zijn doel niet
kunnen bereiken, namelijk dat
het Sandinismeten val werd ge-
bracht. Ook deCIA moetknarse-
tandend bekennen dat men in

die opzet niet is geslaagd. Men
probeert zich nu te dekken voor
dekomende peridoe, zo meent
hetblad.
REAGANS HUURLINGEN
Barricada wijster opdatopde-

zelfde dag dat president Daniel
Ortega zijn vernieuwde aanbod
deedaan decontra's omaantafel
te gaanzitten voor eendefinitief
bestand, het gebeurde dat twee
voertuigen met burgers in een
hinderlaag van de contra's lie-
pen in het noorden van Nicara-
gua. Daarbij kwamen zeven
mensen om het leven, onder wie
vijf kinderen. Dit was het werk
van de "huurlingen van Re-
agan".

VERKOOPPIJNTEN
Amigoe

LOSSE NUMMERS van dj Ami-
goe zijn verkrijgbaar bij:
Boekhandel VanDorp/Eddine:
Curacao Plaza Hotel, Punda, Prin-
cess Beach Hotel, Promenade,
Schottegatweg Oost, Otrobanda,
HotelLasPalmas, Caribbean Hotel
Casino, Holiday Beach Hotel,
Bookshop Hato
Paul Maduro Enterprises, vertrek-
hal Hato
Kappel. Winston Churchillweg
Celia Postkantoor
Celestina, 3erg Altena
Faulborn, Berg Altena
Boekhandel Mensing,Punda
Mersing's Caminada
Boekhandel Salas
Gahery Salas (Zuikertuintje)
Novo'sBook andGiftshop
Salina Snack
Cafeteria/Restaurant Salina
Samsom
Gasora nv, Caracasbaoiweg
Armara Liquor Store, Sta. Hosa-
weglBü
Sousa, Cas Coraweg
Toko Maigusa, Cas Corawe.)
Ritz Centrum Mahaai
Kort, Rio Canario
Cerrito Supermarket. Schotiegat-
wegOos:
Noo Hollandse Bakkerij, sandweg
JeanLouis Liquor S'ore, oosieweg
Bloempot Book arid Toyshop
El Chico, Wolkstraat
La Bonanza (0)
Nos Tionda, Hospitaal
Shon Ma Center, Welgelegen
Boekhandel Sta. Maria, Winston
Churchillweg
La Eitrella, Winston Churchillweg
Toko Las Palmas, Schonegevel-
straat
Eddy's, Colebra Berde
Edmy Liquor Store, Ronde Klip
Supermarket DeFreitas, Frosweg.

ENCLAVES
Wie tochkomt, blijftvaak niet

lang: traditioneel vestigen de
lerse immigranten zich in de
Londense stadsdelen Islington,
Camden, Kilburn en Ham-
mersmith, waar sinds dehonge-
ruittocht rond 1850 lerse encla-
ves ontstaan zijn. Het bestuur
van deze toch al door de nodige
sociale problemen gekwelde wij-
ken weten vaak niets beters te
doen-Han de mensen bij aan-
komst meteen eenretourkaartje
voor hetvliegtuignaar Dublin in
de hand te drukken om het geld
in dezaktehouden datnodig zo-
zu zijn voor een permanente
huisvesting inLonden.

Camden spendeerde in het af-
gelopenjaarruim 18miljoengul-
den aan opvang in 'bed and bre-
akfast'- logementen, wat neer-
komt optienprocentvan detota-
le begroting.De lerenmakeneen
kwart uit van de mensen zonder
dak boven het hoofd, die op die
vooerziening aangewezen zijn.
Totvoorkort bood deBritse Soci-
ale Dienst (met haar basisuitke-
ring voor iedereen) de jonge le-
ren nog een twijfelachtig motief
om deoversteek over de lerse zee
tewagen. Maarsindskort zijnde
regels aangescherpt: een aan-

vrager moet een woonadres op-
geven en twee weken wachten
voor hij zijn eerste envelop met
steungeldkan ophalen.

GELD
Op zijn minst 3.500 gulden

moetelke immigrantopzak heb-
ben, meentPaterTomScully van
het Irish Centre in Camden, om
er zeker van te zijn dathij debe-
ginfase doorkomt. lerse mannen
verhuren zich vaak in de Lon-
dense bouwindustrie, maar een
uurloon vanzelden meer danne-
gen gulden is in de wereldstad
nauwelijks voldoende om in de
allereerste levensbehoeften te

voorzien. Hotels en restaurants
betalen ook niet beter, want bij
alle welvaart kent zuidoost-
Engeland, het hart van deecono-
mische oplevingonderMargaret
Thatcher, ongeveer 400.000
werklozen.

Maar zolang thuis in lerland,
met een werkloosheid van 20
procent, de toestand nog beroer-
der is,zullen dekinderen van het
arme eiland steeds weer hun ge-
luk elders zoeken. In ettelijke
streken in de lerse Republiek
trekt elk jaar 13 procent van de
bevolking weg. lets beters dan
het leven daarkunnen zij overal
vinden, is hun stille hoop.

PRETORIA — De Zuidafrikaan-
se politie schoot zondag 4 zwarten
dood nadat zij vanuit nun auto 2
handgranaten hadden gegooid naar
een versperring op een weg 200 km
ten westen van Johannesburg. Er
raakten 12 agenten gewond.

Bijparlements- verkiezingen

Thaise regeringscoalitie
is winnaar

BANGKOK — Bij de in het
voorbije weekeinde in Thai-
land gehouden parlements-
verkiezingen is deregerings-
coalitie van departijloze pre-
mier Prem Tinsulanonda als
de winnaar uit de bus geko-
men. Men behaalde 210 van
de357zetels. Hetplan bestaat
om de coalitie uit te breiden
met nog één oppositie- partij,
j Bij de verkiezingen kwam 63

procent van de stemgerechtig-
den opdraven. Het was het
hoogste cijfer sinds Thailand in
1932 een constitutionele mo-

PARIJS — In de voorbije 12
maanden is de vraag naar staalver-
rassend grootgeweest. Inderest van
88zal devraagwat afzwakken. Over
het helejaarisdetoename 3,5 %.Het
isdanvoor het2e achter-eenvolgen-
de jaar dat er meer staal wordt ge-
vraagd. Aldus de OESO, de Organi-
satie voor economische samenwer-
kingenontwikkeling,waarin24 gro-
te westerse industrie-landensamen-
werken.

BELFAST—De IRA heeftdever-
antwoordelijkheid opgeëist voor de
aanslag langs de weg naar lerland
waarbij een lers gezin om het leven
kwam. Hun jeepwerduiteengereten
bij deexplosies. Men wasop wegnaar
huis. De bom waste vroegafgegaan
en was bedoeld geweestvoor veilig-
heids-troepen. AlverschillendeIRA-
acties zijnrecentelijk "verkeerd" af-
gelopen.

narchiewerd.Als grootstepartij
kwam uit de bus de conservatie-
ve Chart Thai- partij. Volgens
zijn leider Chatichai Choonha-
ven, die tevens vice- premier is
kan premier Prem opnieuw de
regering vormen. Dit wordt dan
de zesde regering die hij leidt
sinds 1980. Prem had tot van-
morgen nog niet gezegd ofhij be-
reid is weeraan tetreden alspre-
mier.

APRIL-AFSPRAAK
Choonhaven zei datdevierzit-

tende regerings- partijen en een
oppositie- partij al in april een
"gentleman's agreement" had-
den gesloten om een nieuwe
regering onder Prem tevormen.
Als leidervan dewinnendepartij
was Choonhaven bereid een stap
terug te doen en zo de weg voor
Premweer vrij te maken.

De Chart Thai- partij won 87
van de357zetels innet Thaise la-
gerhuis. Deze werkte samen met
de volgende drie partijen in
Prems vijfdekabinet: de Sociale
actie partij welke 54 zetels won,
de Democratische partij die 48
zetels veroverde en de Volkspar-
tij dietevreden moest zijnmet 21
zetels. De oppositie- partij welke
een nieuwe regering Prem wil
steunen is de Verenigde Thaise
Eartij die 35 zetels inbrengt,

aarmee zou de stabiliteit van
deregering verbeterd worden.

Prem is partijloos en werd
nooit in het parlement gekozen.
Volgens waarnemers is hij de
enige politicus die het vertrou-
wen geniet van de drie machts-
blokken in Thailand: het leger,
het koningshuis en de regering.
De verkiezingen verliepen vrij
rustig. Erkwamen twee mensen
om bij een granaat- explosie in
een stemlokaal in het midden
van het land. In deprovincie Na-
rathiwaty aan degrens met Ma-
laysia werden vlak voor het
stemmenbegon zes stemlokalen
in brand gestoken.

JERUZALEM- Honderden Pa-
lestijnenneDDen zaterdag inJeruza-
lemagenten van degevreesdegrens-
politie aangevallen met stokken en
flessen na een demonstratieve op-
tocht langshetgrafvan eenverleden
week doodgeschotenPalestijnse jon-
gen.Bij deKlaagmuurraakten men
slaags met joodsestudenten.DeBel-
gische consul de Kuif in Jeruzalem
zou bij een ruzie met Israëlische sol-
daten naar hen hebbengespuugden
hen ondiplomatiek hebben uitge-
scholden. Zo berichtte de pers. Er is
opdracht gegeven voor een onder-
zoek naarhetincidentwaarbij solda-
ten een geblind- doekte Arabische
gevangenebewaakten.

In Engelse hoofdstad enorme dakloosheid
Voor jonge Ieren is Londen eerder
een nachtmerrie dan een droom

LONDEN — Hoopvol ko-
men zij aan. Zij dromen van
een betere toekomst, van een
leven dathun vaderland ler-
land niet inpetto heeft. Voor-
al dromen zij van een baan.
Meer dan30.000 leren komen
jaarnajaar naarLonden, ge-
dreven door werkloosheid,
een gevoel van provinciale
bekrompenheid en een ge-
brek aan toekomst- perspec-
tief. Ook al gelozen zij niet
meer in het sprookje van de
succesvolle bordenwasser,
zij doen dat wel in hun kans
omteoverleven. Maar dewer-
kelijkheid in destratenvan de
Britse hoofdstad israuw.

"leder zou eens zonder behui-
zinggeweest moeten zijn, alleen
maar om te weten hoe dat is",
schrijft de 24-jarige Susan, sinds
drie weken in Londen, aan haar
familie in lerland. Na twee
nachten op straat gebivakkeerd
te hebben heeft ze onderdak ge-
vonden in een kerkelijk op-
vanghuis voor vrouwen in Bus-
well-street. Haar lot staat voor
datvan veel meisjesenvrouwen,
dienaar Londen komen op zoek
naar goed betaald werk en een
vleugjeavontuur. Maarinplaats
ervan ondervinden zij dat er
geenwerk is,en geenwoning. De
heimwee gaat knagen en meni-
geenkrijgt lastvan depressies.

Het grootsteprobleemvoor ie-
mand die nieuw in Londen aan-
komt, is het vindenvan een on-
derkomen. Waar dehuizenprij-
zen tot bizarre hoogten gestegen
zijnen dehuurwoningen algauw
1.400 gulden per maand doen,
rest voor veel jongerenniets an-
ders dan dakloosheid. Garoid
O'Meachair, voorzitter van het
adviescentrum "Cara" in Is-

lington, heeft maar een be-
langrijke raad voor alle lerse
landgenoten die de oversteek
naar Londen willen wagen:
"Komt niet, blijft thuis".

Mighty Sparrow
op Saba

SABA — Woensdag treedt de
Koning van de Calypso, Mighty
Sparrow, in The Bottom op. Dat
gebeurt in hetkader van het Sa-
ba Summer Festival, dat van-
daag van start is gegaan. Minis-
ter Ellis Woodley opende offici-
eel het festival.

De Sparrow--show kost tien
dollar voor volwassenen vijf dol-
larvoor kinderen.
DE AMERIKAANSE onderne-
mingen ATT en GTE gaan een
jointventure vormen voor de
ontwikkeling van telefoon-
centrales voor GTE. Voorwaar-
denen naam van de gezamenlij-
ke onderneming zijn niet be-
kend. Hetbesluit vormt een gro-
tetegenvaller voorondernemin-
gen als Ericsscon, Siemens en
NEC, die hadden gehoopt deko-mende tien jaarvoor miljarden
dollarsaan centrales te kunnen
verkopen aan GTE.

Zo hoogsprongnog niemand

DEN HAAG - De 24-jarige
YanZhichengvan hetGrootChi-
nees Staatscircus krijgt een ver-
melding in het bekende Guiness
Book ofRecords.

Hij maakte tijdens deHaagse
première van hetcircus indeSta-
tenhal van het congresgebouw,
een sprong van ruim 2,46 meter.
Dit is de hoogste sprong die ooit
dooreen mens is gemaakt.

Het record lag op 2,42 meter.
Yan Zhicheng sprong door een
hoepel, die opvierandere hoepels
stond.

Na afloop van zijn prestatie
verteldehij, dathij ditnummeral
meer dan honderdkeer met suc-
ces heeft uitgevoerd. Bijzonder-
heid aan deze versie was echter
dat twee officiële waarnewmers
van het Guiness Book in dezaal
zaten.

De acrobaat heeft twee jaarop
dit nummer geoefend. De ge-
slaagdesprong wordt nietgezien
als een officieel sportrecord.
Daarbij moet de atleetzich met
één voet afzetten; Yan Zhicheng
deed het met twee voeten.

I DIERENI BESCHERMING """Wiaaacuracao 54300

KODELA I!
BEKENDMAKING l

KODELA maakt hierbij bekend dat met ingang van
dinsdag26 julihaarSTORINGSDIENST(voor water
en elektra) bereikbaar is op R

TELEFOON 135 l
Onze storingsdienst staat 24 uur tot Uwbeschikking. p

I9iKODELAIS:
OPENBAREVERKOOP I

Op dinsdag 26 juli 1988desvoormiddagsom 10uurzaltenkanto-
re aan de Polarisweg 31-33 alhier ten overstaan van éénvan de
notarissen of diensplaatsvervanger van hetkantoor Palm & Seni-
or in hetopenbaar worden verkochtkrachtens Rechterlijk bevel:
een perceel grond gelegen op Curacao op "MUNDO NOBO",
ter grootte van 100m2, nader omschreven in rooibrief num-
mer 87van 30 juni1926,met hetdaaropgebouwde plaatselijk
bekend als W.Kerckrinckstraat 10.
Het onroerend goed is verhuurd.
De veilingvoorwaarden liggenter inzage opvoormeld notariskan-
toor vanaf 8 dagen voor de veiling en houden ondermeer in dat
iedere bieder gehouden is terstond een bankgarantie of andere
vorm van zekerheid te stellen tot nakoming van zijn bod en de
bijkomende kosten.

NOTARISKANTOORPALM & SENIOR
Polarisweg 31-33
Tel.: 613199-613655. -

®
flkodemio di Komputer
Information Technology Center

In de week van 22 augustus 1988 gaat de
AKADEMIA Dl KOMPUTER van start met de
opleiding

COMMERCIËLE INFORMATIKA
NIEUWE STIJL

a. Basiskennis Informatika (801 & B02)
(Inclusief introduktie tot wordprocessing,
spreadsheets, databases en computer-
boekhouden)

b. Commercieel Programmeren
(POl & PO2)

(Inclusief problemsolving in LOTUS 1-2-3*
dBASE 111 Plus en Dataflex)

#

c Systeem Ontwerp (PO5)
ATTENTIE: Personen diein aanmerking wil-
len komen voor eenstudiebeurs dienenzich
zo snel mogelijk aan te melden bij de Akade-
mia diKomputer.
Inlichtingenen Inschrijvingen:
Akademia diKomputer
Information Technology Center
Irenelaan 3
Emmastad
Tel.: 73048.

Baaaaaaaapaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaßßaaßaaaaaaaaaaaaßaaaßßaß**

Un hotel prestigioso
SOLICITA

ASSISTANT FOOD &
BEVERAGE MANAGER

REQUISITOS:
— Conocimientos profundos en la opera-

eion— Organization de Horarios— Supervision del Personal
— Relaciones Humanas— Conocimientos culinarios— Calidad y servicio— Presentacion.

Por favor mandar cartas con curriculum vitae ac-
tualizado, referencias laborales y certificado de
Salud al diario Amigoe, Curacao, numero 34. .
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...Jesse Jackson houdt de hand
omhoog van Rosa Sparks. Zij
kreeg nationale bekendheid in
het beginvan de jaren '60 door in

Montgomery,Alabama, te weige-
ren achter in de busplaats te ne-
men. Dat was destijds verplicht
voor zwarten.

AMIGOE



AGENDA
BONAIRE

POLITIE: 8000BRANDWEER-8222
TAXICENTRALE: 8845HOSPITAAL: 8900
LANDFILLte Lagoen: maandagt/mvrijdag
"an 07.00-16.00 uur; zaterdag 08.00-12.00uur; zondag gesloten.

OPENBAREBIBLIOTHEEK(openingstijden voor hetpubliek)
baandag en donderdagvan 14.00-18.00
"ur; dinsdag en vrijdag van 08.00-12.00/
'4.00-17.00 uur; zaterdag van 10.00-12.00
uur)
(openingstijden voor lezers); *oensdagvan 14.00-19.00uur.

/OSTSLUITING: maandag t/m vrijdag
aangetekende stukken 15.45uur; gewone
stukken 16.30uur.

SERVICE CLUBS
Kiwanis: donderdagavond19.30uur -Hotel
Bonaire.Uons: informatie E. Felipa, tel.: 8546/8238.jjound Table: elke tweede maandag -Buurtcentrum TerraCorra.Rotary: woensdag 12.00uur-Hotel Bonaire.

BESTUURSKANTOOR EN BEVOLKING:"8-00-12.00/14.00-15.30 uur loketten geo-
Pend.

JfUZIEKBIBUOTHEEK: voor bezichtiging
tyervan gelieve contactopte nemen metde
"«er Rudy Bedacht, Noord Nikiboko 194.

>f>OLITIECLUB (Weg naar Willemstoren):
öaopend opvrijdagvan 20.00-24.00uur; za-
wdag van 12.00-24.00 uur.

SPREEKUUR(gezaghebber): elke donder-
dag van 09.00-11.00 uur op het Be-
stuurskantoor, Kralendijk; laatste donder-
dagvan de maand van 10.00-12.00uur te
Rincon.

KOKOLISHI (tel.: 8198): verzameling Bo-
naireaanse schelpen en koraal; open van
dinsdag t/m vrijdag van 10.00-12.30uur -Kaya Nikiboko zuid 3.

DIERENARTS DR J.A. JANSEN (Dok-
terskliniek Noord Salina, tel.: 4255):
spreekuren: dinsdag en vrijdag van 14.00-
-15.00uur en voortsvolgensafspraak.

LVV: openingstijden slachthuis maan-
dagt/mwoensdagvan07.00-12.00/13.00-
-16.00 uur en donderdagen vrijdag van
06.00-11.00/11.30-14.30 uur.

KERKDIENSTEN
SintBernarduskerkKralendijk:
dagelijks 18.45 uur; zondag 08.30 en 19.00
uur.
Coromotokerk Antriol:
dagelijks 19.30uur; zondag 09.00 en 18.00
uur
Ludovicuskerk Rincon:
dagelijks,ookzondag, 19.30uur.

KLACHTENBEZORGING doorgeven
aan mevr. A. Wong-Loi- Sing, Kaya
Cacique 4.

NIETLEVENSLANG
Nederland kent geen afzon-

derlijk stelsel voor arbeidsonge-
vallen en beroepsziekten. De
voorzieningen waartoe het ver-

dragverplicht, zijnin Nederland
volgens hetkabinet terugte vin-
den in de Arbeids- ongeschik-
heidswetten WAO en AAW,
maar ook in de ziekenfondswet,
de AWBZ, de Algemene Wedu-
wen- en Wezenwet(AWW) en de
AOW. Het ILO-verdrag werkte
door in al dezeregelingen, meent
hetkabinet.

Maar Nederlandkent geen le-venslange uitkeringbij arbeids-
ongeschiktheid. Wel is er het
AOW-pensioen. De Arbeids- on-geschiktheids-uitkeringeindigt
wanneer iemand 65 jaarwordt
en recht krijgt op AOW. Die vAOW-uitkering kan lager zijn
dan de Arbeids- onge-
schiktheids- uitkering en dat
verbiedt het verdrag.

FNV BOOS
De werkgevers in de grootste

ondernemerscentrale VNO zijn
het geheel eens met de opzeg-
ging. Een woordvoerder zei des-
gevraagd dat het gezien de ont-wikkelingen in de sociale zeker-heid onvermijdelijk was een
punt achter het verdrag te
zetten.

DeFNV vindt dat hetkabinet
in strijd handelt met de her-haaldelijk beloofde rust op het

front van de sociale zekerheid.
Het kabinet en de Tweede Ka-
mer kunnen van devakcentrale
een brandbrief tegemoet zien.
Hetparlement wordt daarin ge-
vraagdhetkabinet terugte flui-
ten. Overigens komt er nog een
reactie van het kabinet op de
bezwaren die de Kamer in mei
uitte tegen deopzegging. Met de
opzegging heeft het kabinet nu
de handen vrij om naar eigen in-
zicht sociale wetgeving te wijzi-
gen ente verminderen zodat ons
stelsel minder duur wordt, zo
meent deFNV.

CYNISCH
"De mensen zijn cynisch ge-

worden. Zij weten dat er van
echte veranderingen geen spra-
ke kan zijn zolang(de 78-jarige)
Ne Win nog leeft', aldus een in-
woner. Zelfs al zou hij terugtre-
den dan zou de gewoonte, om
voorelkbelangrijk besluitbij "de
oude man" omraad aan te klop-
Een,blijvenvoortbestaan, zo ver-

laarde een Westerse diplo-
maat.

De minister van Binnen-
landse en Religieuze Zaken, ge-
neraal- majoor Min Guang, is
dinsdag afgetreden naar aanlei-
dingvanhetfeit dat tijdensbloe-
dige onlusten in maart in Ran-
goon 41 aangehouden personen
stiktenin een arrestantenwagen
van de politie. Dit heeft de Bur-
maanse radio gemeld. Waarne-
mers gaan er van uit de be-
windsman vooruitlopend op het
congres tot zondebok is bestem-
peld voor de voortdurende on-
rust.

In het gewraakte geval waren
71 betogers in een arrestanten-
wagen van de politie geperst en
gebracht naar de Insein- gevan-
genis in het noorden van Ran-
goon. Toen tweeuur later de deu-
ren van de wagen werden geo-
pend, bleken 41 betogers te zijn
gestikt. In hetzelfde nieuwsbe-
richt gaf deradio gedetailleerde
beschrijvingen van wat zich in

maart in de hoofdstad had afge-
speeld, toen duizenden studen-
ten en anderen de straat waren
opgegaan om veranderingen in
de samenleving teeisen en bete-
re bestaansvoorwaarden.

Volgens diplomaten in Ran-
goon hebben de onlusten in
maart en juniin dehoofdstad en
in andere steden aan meer dan
200mensen hetlevengekost. Po-

litie en andere officiële voertui-
gen en gebouwen waren doelwit
van de onlusten. InRangoon,
Prome, Moulmein en Pegu werd
een avondklok ingesteld. Vorige
weekbraken opnieuw gevechten
uit in Prome in het noorden en
Taunggyi in het oosten van het
land. Minstensvier mensenwer-
den gedood toen de politie het
vuur op de demonstranten
opende.

Den Haag: ILO- conventie 121 als kinderlijk ervaren

Vakverbond FNV: Lubbers
gaat in tegen beloften
DEN HAAG — Het Neder-

landse kabinet heeft verdrag
121 van de Internationale Ar-
beids-organisatie (ILO) opge-
zegd. Het verdrag stemt met
meer overeen met de uit-

gangspunten van ons sociale
zekerheidsstelsel, zo luidt de
argumentatie. Het verdrag
bepaalt, dat mensen die door
hun werk arbeidsongeschikt
raken levenslang recht heb-
ben op een arbeids- onge-
schiktheids- uitkering van
zestig procent van het mini-
mumloon. Bij overlijden door
een beroepsziekte ofeen be-
drijfsongeval krijgen nabes-
taanden een uitkering.

Hetministerievan Sociale Za-
ken en Werkgelegenheid heeft
deopzegging vrijdagbekend ge-
maakt. Woensdag is de brief
naar de ILO de deuruitgegaan.
Devakcentrale FNV vermoedde
al vorige week, dat opzegging
van het verdrag op komst was.
De FNV toonde zich "buitenge-
woon verontrust enboos" daaro-
ver. Het verdrag garandeert dat
een regering van een land niet
naar willekeur uitkeringsduur
of uitkerings- percentage kan
verkorten of verlagen, aldus de
vakcentrale.

De 69-jarige William McCarthy
is de nieuwe topman geworden
van de TEAMSTERS, de groot-
ste vakbond in de VS. Hij volgt
Jackie Presser op, die onlangs
overleed. McCarthy kreeg van
de 17ledenvan hethoofdbestuur
de voorkeur boven de man die
Presser had aangewezen als zijn
plaatsvervanger. McCarthy, die
!;eldt als een harde onderhande-
aar met een nogal opvliegend

karakter, blijft tot 1991 aan het
roer vandeopnieuw door connec-
ties met de georganiseerde mis-
daad in opspraak geraakte va-
korganisaties.

Onder druk bloedige en wijdverbreide onrust

Enige toegestane partij in Burma
voertrigoureuze hervormingen in

BANKOK—Onderdruk
van /de bloedige en wijd-
verbreide onrust in grote
delen van het land zullen
de leiders van de enig toe-
gestanepartij inBurma za-
terdag in Rangoon ver-
strekkende besluiten ne-
men omdeeconomie en de
Eartij te hervormen. Dit

eeft een woordvoerder
van de regerende Bur-
maanse Socialistische
Program Partij bekendge-
maakt.

Ongeveer 1.280 afgevaardig-
denvan deBSPP zullenvoorhet
buitengewone congres bijeenko-
men ineenzaal van deoudekolo-
niale Britse renbaan. Paarden-
races worden hier sinds 1962,
toen de militairen demacht gre-
pen, niet meer gehouden maar
dat was slechts een van de
kleinere dingendie 26 jaargele-
den verloren gingen. De rege-
ring verbood alle politieke oppo-
sitie, nationaliseerde bijna de
gehele economie en sloot het
land afvan derest van dewereld.

In de aankondiging zegt de
partij dat "heteconomischbeleid
en derichtlijnen van destaatzul-
len worden hervormd en veran-
derd alsmede debasisregelsvoor
de organisatie van de partij".
Nietbekend is hoelang departij-
vergadering zal duren.

Diplomaten in Rangoon spe-
culeren dat de voorzitter van de
BSPP, Generaal Ne Win, moge-

lijk enkele jongeremensen in de
partij zal inbrengen, waaronder
elke technocraat waar hij zijn
handen op kan leggen. Zelf zou
hij,nadertigjaaraan demachtte
zijngeweest, mogelijk de teugels
uit handen willen geven en een
rol achter de schermen ambië-
ren. De 38 miljoen inwoners, ge-
hard dooreen al tientallen jaren
dalende levens- standaard, ge-
broken beloften en alomtegen-
woordige politie, geloven er niet
echt nin. Wegens achteruitgangVS-produktie

Suiker- invoer veertig procent omhoog
WASHINGTON — Het

Amerikaanse ministerie van
Landbouw heeft besloten de
invoer- quota te verhogen
voor suiker. Dit is het gevolg
van eendalingindeproductie
van suiker in de Verenigde
Statenzelf. Intotaal38landen
komen op het lijstje van
Landbouw voor. Panama be-
hoort niet meer tot de geluk-
kigen.

Minister Richard E. Lyng van
Landbouw zei dat de verhoging
van de import- limiet noodzake-
lijk was geworden omdat de
Amerikaanse binnenlandse sui-
ker- productie onverwachte te-
genslagen heeft gehad, waarbij
men nog niet weet wat de gevol-
fen zijnvan de grotedroogte wel-

e deVSheeft geteisterd. Verder
wil men het suiker- quotum dat

aan Panama is toegewezen her-
verdelen. Amerika heeft name-
lijk de grenzen geslotenvoor Pa-
namese producten in verband
met de moeilijkheden welke
Washington heeftmetPanama's
sterke man generaal Manuel
Antonio Noriega.

VEERTRIG PROCENT
De Amerikaanse suiker- im-

port wordt voor de helft voor de
rekening genomen van drie lan-
den: de Dominicaanse Repu-
bliek, Brazilië en de Filipijnen.

Van het extraatje van een ve-hoogde suiker- invoernaar deVSprofiteren van Latijsn Amerikaook nog de volgende landen: Ar-gentinië,Barbados, Belice, Boli-
via, Canada, Colombia, Costa
Rica, Ecuador,El Salvador, Gua-
temala, Guyana, Haiti, Hondu-
ras, Jamaica,Mexico,Paraguay,
Peru, Trinidad en Tobago en
Uruguay. In totaal veertig pro-
cent meerkan er aan suikerwor-
deningevoerd in deVS.

DieloArvelo bezoekt gevolmachtigde minister

Koersen Centrale Bank
- — — — -■- ■■ - -

NOTERINGENCENTRALE BATIK VAMDENEDERLANDSEAN-
TILLEN GELDIGOP MAANDAG25JULI 1986EN TOTNADER
ORDER:

US DOLLAR 1.77 1.78 1.80
CRN DOLLAR 1.455 1.475 1.495PNDST6RUNG 3.02 3.075 3.135
N6DGLD 85.17 85.89 86.69BOUVAR _ _ _
ZUJ FRANCS 116.03 116.75 117.55FR FRANCS 27.42 28.52 29.22DUITS6MAAK 96.25 96.97 9777SUR GLD — 100.07 102.59
ITUR6 0.99 1.29 1.35
ARRORIN 9800 100.00 100.20
KOERSEN VAN DE OBLIGATIELENINGEN VAN DE NEDER-
LANDSE ANTILLEN UITGEGEVEN DOOR HET DEPARTE-
MENT VAN FINANCIEN EN GELDIG VANAT HEDEN 25 JULI
1988 EN TOTNADER ORDER.

9.75% OBUGATI,L€NING€NP€A 85/89 98.52
13 % OBUGATl€L€NING€NP€fl 86/90 103.25
12. % OBUGAH€L€NING€NP€R 88/92 102.40
10.5 % OBUGATI€L€NING€NP6R1988 99.99
10.25 % OBUGATI-L€NING€N 1986P€R 1990 98.36
HET EFFECTIEVE RENDEMENT OPALLE OBLIGATIELENIN-
GEN BEDRAAGT 10.97%.
DEAANKOOPVAN OBLIGATIELENINGENKAN GESCHIEDEN
BIJ HETLOKALE BANKWEZEN.

r^mammZ " " ~^V
/£l|__JMnn_o inousTRiPLo. ujEjiczikir

- É rrQ_- maakt de wisselkoers bekend
'As&/£* van deB O LI VAR, geldig tot

DINSDAG 10.30 uur

AANKOOP VERKOOPCash - Cheque
, 4.20 4.40 5.40 J

#. „>*

OnbehalfoftheBoard, Management andPersonnel of
Windward Islands Airways International N.V., we
announce the sudden deathof

Miss E. Francisca
We expressour deepestsympathy toherparents, bro-
thers and sisters and other relatives.

N.C.Wathey
President ofthe Board
Drs. I.G.Romer
President Winair.

Met diepe droefheid maken wij het plotselinge overlijdenbekend
van mevrouw

HILDA RAGPATI NARAIN
Namens haarechtgenoot:Rampersad (Toon) Narain
Haarkinderen:

Lloyd Narain enYvette Narain-Raveneau
MavisdeKok-Narain en Jos deKok
Ingrid van derLinden-Narain en Pietervan derLinden
Goretti Narain
ErrolNarain

Haarkleinkinderen
De teraardebestellingvindt plaats op 28juliin Nijmegen.

Condoleance-adres:
R. Narain, Hillekensacker 10-52,6246 XC, Nijmegen.

- '
AffP^m «Aafam STICHTINGSlffl I "B"ra
VaaV Wt W postbus 3435

Stichting Verpleeghuizen Curagao zal a.s. 1 november
haar verpleeghuis te Groot Piscadera openen.
Hierin komen 160 bedden 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 door een 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 algemeenwordt van dekandidaten
verwacht datzij een adekwate attitudekunnen opbren-
gen jegensde 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,— maatschappelijkebegeleiding en hulp verlenen.

Funkti6~6is6fi— HBO-maatschappelijk werk, eventueel aange-
vuld met specialisatie medisch maatschappelijk
WGrk— ervaring in de gezondheidszorg,— in multidisciplinairteamverband 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 om te komen toteen zinvolletijdsbeste-
ding,— meewerken aan revalidatieprogrammas,— instruktie en begeleiding van personeel inzake
tijdsbesteding van het personeel.

FunKtï&~GïSGn— HBO-opleiding tot creatief therapeut,— in multidisciplinairteamverband kunnen werken,— veel eigen initiatief,— bereidheid om onregelmatige uren te werken,— ervaring in de gezondheidszorg strekt tot aan-
beveling.

'I. Bij de Direktie:
Direktie-secretaresse
Korte Funktie-inhoud— Verrichtenvan 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 - Direktiesecretaresse ofgelijkwaardi-
ge opleiding,— ervaring metcomputergebruik of bereidheid een
cursus hiervoor te volgen,— ervaring in de gezondheidszorg strekt tot aan-
beveling,— minimum leeftijd 25 jaar.

"'" 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,—- leidinggevendekwaliteiten,— enige kennis van administratie en magazijnbe-
heer.

<PJjicitaties binnen 14dagen in te dienenbij Postbus 3435.

Martina maakte ook deel uit van
deAntilliaanse formatie op dit
sport- spektakel. De minister
bood de twee atleten een lunch
aan namens hetAntillenhuis. Op
defoto vlnrJean-Philippedelan-
noy, minister Jesurun en Dielo
Arvelo.

WILLEMSTAD-De Antilli-
aanse Triathlon- altleten Dielo
Arvelo en Jean-Philippe deLan-
noy hebben vorige week een be-
leefdheidsbezoekgebrachtaan de
Gevolmachtigde Minister van de
Nederlandse Antillen in Den
Haag,EA.V. Jesurun.

De atleten deden mee aan een
kwart- triathlon in Almere, en
bereikten ondanks, voor Antilli-
aanse begrippen, zeer slechte
weersomstandigheden plaatsen
bij de eerste vijftig van de 300
deelnemers.

De Curagaose atleetBenjamin

AMIGOE 11"MAANDAG 25 JULI 1988

1"^aBBBBBBBBaBBBai I ICopacabanA

Vii ii i . " "



MAANDAG 25 JULII9BBAMIGOE

TE KOOP
WOONHUIS

3slaapkamers/2 badkamers, in
goedebuurt.
Prijs n.o.t.k.
Voorafspraak schrijf aan:
"Woning, postbus 2138, Cu-
racao", j

VoorBack to School
T-Shirts

en lange broeken
lekkerfris voor

dezewarme dagen.

$$«*
Mahaai Minimall - Tel. 74832

Nederlandse echtpaar
zonder kinderen

werkzaam bij depolitie,

ZOEKT OPPASHUIS
in de maanden oktober of
november.

I Honden geenbezwaar.

I Tel.: 73973

j^T lookingfor
pSfca Quality; Optical

the latestfashion in
FRAMES and

SUNGLASSES
at convenient prices.

/ \Speciaalvoor debursalen
10%KORTING

op souvenirsen sweat-shirts
20%KORTING

op brush-nylon damespyama's
mat«n S en M.
Stretch langebroeken ’.lO.-

La Indiana N.V.
Hendrikplein 11 ,

bon Bira
ARUBA

4 dagen/ 3 nachten ~. IQQ
voor slechts ' '

per persoon in twee persoonskamer.
Pakket beslaat uit
Comlortabele suite met keuken -taciliteilen. Amerikaanse ontbijt, zwem-
bad, poolbar, strand in de naaste
omgeving. Welkom Drink. T-Shirt,

Bar-Restaurant CATTLE BARON, service
charge
Er bestaan ook andere verbli|ts pakketten
vanaf 2 nachten/ 3 dagen tot en met 7

nachten/ 8 dagen.
Voor meer intormatie en/of reserveringen
gelieve ALM kantoor te CURACAO ot

BONAIRE te bellen i

TMC AJRUNI orTH( DUTCHCAM»IAM

(Bim\ ALLE SECRETARESSENjffiLMlh en RECEPTIONISTEN
ÖKwEpHIr-- KRIJGEN BIJ ONS EEN COMPUTEROPLEIDING

«sasÜß^^'- Duur opleidingen:
AANVANG 8AUGUSTUS bij Receptioniste en Assistent sekr. 1 jaar
i-i . B.._j__. ..„.„ Sekretaresse 2 aarLEM PundaTel.: 612640 Toelatingseisen:
ln«rhriifr»i>< * 9n MAVO4(sekretaressen en receptionisten)inscnnitgew j.zu. MAVQ 3 QfETAQ (assistent sekretaressen)
ERKENDE DIPLOMA'S. Bel op tussen4-8uur.

[#H Laredna MR
kk Dokweg z/n, achter Maduro Plaza -Curagao, N.A.

"^ Tel.: 76156 — Fax 70141.
CONSOLIDATED CONTAINER TRANSPORT

SERVICESAROUND THE WORLD.

"■ NEU 11ULEWIJKVERPLEGING
roept

sollicitantenopvoor de funktie

VERPLEEGKUNDIGEN en
ZIEKENVERZORGENDEN

Sollicitanten moeten in het bezitzijn van een rijbewijs.
Schriftelijke sollicitaties te richten aan de
Direktie van Neutrale Wijkverpleging
Schottegatweg Noord 43

VP.0.8.3619 ,Te,:
43838. ' Stichting Neutrale Wijkverpleging^/

\y \jt* Systemen
'*^„S *^ , v.a. 99.-

-drip irrigation is
Reigerweg 2% Booster

v Tel.: 78229 >

INSTITUUT VOOR HUIDVERZORGING
ENOPLEIDING

Salonbehandelingen: — acné behandeling— gezichtsbehandeling— lichaams massage/behandeling—harsen— verven
l/P j^-Völ —Kwik Slim
% <# —mini
'tygso* — elek. apparatuur— aromatherapie.

Voorverdere informatie: Mariniersweg 11A "Tel.:73747.

[Êi»GOLD\ coming J
£30) COMPUTER WHOLESALERS

Roodeweg 5 - Tel. 624427

RUM SAN PABLO uitmuntend
V J

£//rWmÈh % Postpakketten naar Nederland -
i\\|lP^? Surface Airlifted (S.A.L.).

Specialetarievenvoorbeursalen, 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
1 kg 3kg skg 10kg 15kg 20kg

Haf. 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 D|recteur der posterijen,

R.H. GALMEIJER.

WEGWIJZER
,i 111 j?
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