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itiHERAN — Iraakse troepen
zijnvanmorgenvroeg verder doorge-
drongenop Iraans grond-gebied. Bij
de Iraanse tegen- aanval werden
honderden Iraakse soldaten uitge-
schakeld, aldus Teheran. Deze me-
dedelingkwam kort nadatBaghdad
had bekend gemaakt zijn troepen
vandaag van Iraansgrond- gebied te
zullenterugtrekken. Iraqweersprak
deberichten van Teheran en hield
vol dat vandaag de terugtrekking
van Iraans gebied begint. In New
York begint naar verwachting mor-
gen het overleg tussen de Buiten-
land- ministersvan Iran enIraqmet
VN- secretarisPerez deCuellar.

NEW DELHI — In de afgelopen
maand zijnin India 159dodengeval-
len doorcholera en diarree.Vooralin
NewDelhihoudt deepidemie huisen
in de deelstaat Uttar Pradesh. Er
worden aan cholera nog zon 3600
mensen verpleegd.

*****WASHINGTON — De vooraan-
staanderol welkede VS spelenbijde
Wereld- bank (WB) zal verzwakken
en detoekomst van de WB zelf loopt
gevaar als het VS- congres de kapi-
taal- vergroting van deWB nietgoed-
keurt. De WB beschouwtzon weige-
ring als een motie van wantrouwen;
de leningenzullen verminderenter-
wijl de Derde wereldjuist meer geld
nodig heeft. Aldus Volcker, oud- be-
stuurslidvan hetVS- Centrale ban-
ken- stelsel.

*****NEW DELHI — Extremistische
Sikhs schoten maandag 1 van hun5

jriesters dood. Van het comité
dat de Sikh- tempels, mAinrisar be-
heertraakten enkelenbij de aanslag
gewond in de stad Ludhiana in de
staat Punjad. De gedode hogepries-
terSohanSingh was doorhetComité
op 30 mei benoemd, waarbij hij een
hogepriester verving die sympathie
had voor de afscheidings- beweging
der Sikhs.

*****MANILA — De Filipijnse delega-
tie bij het overleg over detoekomst
van de VS- bases op de Filipijnen is
vandaag boos van tafel weggelopen
öascherpeconflicten overhetbedrag
datde VSjaar1 ijkszoudenmoetenbe-
talentot 1991.Hiermee isditoverleg
mislukt. Buitenland- minister
Manglaopugzei tebetwijfelenofmen
ooit nogeen stap verder zalkomen.

*****NEWYORK —DeVS-weigering
omhun contributie te betalenaande
VN met het achterstallige bedrag
van 450 miljoen dollar bedreigt de
Vrede- bewarende activiteitenvan
het VN- vredes- leger. Er komen
spoedigmeer takenbij voor dit leger
zoals in de Golf.

**"***AMSTERDAM — De dollarging
maandagomhoogen slootinAmster-
dam op 2,0750 guldentegen 2,0630
sJs slotkoers vrijdag ondanks inter-
venties doorCentrale banken. De
Dow Jonesindexin WallStreet steeg
ook en wel met 10,84 punten tot
2071.83. De inflatie was in Neder-
land het laagste van de 12EG- lan-
den. Vergeleken met een jaar gele-
den zijn dekosten van levens-onder-
houdmet0,9 % gestegen. Opjaar:ba:
sisbedroeg deinflatie indeEG injuni
3% tegen 2,8% in 87.

*****IJMUIDEN — Uit het gifschip
Broere dat 100km buiten de Neder-
landsekust isgezonkenblijkt 240ton
Uiterst gevaarlijkacrylonitril te zijn
Verdwenen, zo steldenRijkswa-
terschaat en Smit Tak vast. Het
raadsel zalpaskunnen worden opge-
lostwanneerhetschipbovenwater is
gebracht.Wat de gevolgenvan deze
Vervuilingzijn is nog onduidelijk.

*****MANILA — De 3e secretarisvan
de Belgische ambassade in Manila,
Standaert, raakte zondag gewond
toen een onbekend geblevenman op
hem vuurde, waarbij zijn Filiprjnse
vriendin omkwam. Bij deClark- ba-
sis werd een VS- soldaat gedood. In
geenvan beide gevalleniser sprakevan eenpolitiek misdrijf.

LONDEN—ScotlandYardbeves-tigde dateen gemeenschappelijkeac-
tie van de politie van Engeland, de
»S en Spanje leidde tot de aanhou-
dingvaneen man diewordt verdacht
eenvan de grootstemarihuana-han-
delaren ter wereld te zijn: de Brit
Oennis Marks. Dit gebeurde in Pal-
ma de Majorca, Spanje. In Miami
Werden tegelijkertijd tegen 22 men-
sen aanklachteningediend.

*****RIO DE JANEIRO— Braziliëlanceerde maandag een nieuwe po-
ging om 22 landen die grenzen aan
het zuidelijke deel van de Atlan-
tische Oceaan op éénUjnte brengen
tegen kernwapens in dit gebied.
Maandag begon een 5 dagen durend
Ambassadeurs- overleg.

GAST SUKARTO
Prins Sihanouk zelf neemt

niet deel aan het overleg maar
heeftzijnzoon, prinsRanariddh,
afgevaardigd. Sihanouk trad
twee weken geleden afals leider
van de verzetscoalitie, die be-
staatuitzijnaanhang, dievan de
Rode Khmer en de groep van
uuu-piciiiici uuii kjcuiii,uicjai cn-

lane het door Vietnam in Kam-
puchea geïnstalleerdebewind
van HengSamrinheeftproberen
te verdrijven. Nietteminis Siha-
nouk in Indonesië als gast van
Sukarto. Volgens Hun Sen zul-
len de anderepartijen hem later
deze week ontmoeten.

De premier herhaalde voorts
enkele oudeeisen, zoals devolle-
dige ontmanteling van de Rode
Khmer die dankzij de steun van
Chinaveruit de sterkste van de
drie verzetsbewegingen is. De
indertijd doorPol Pot geleideRo-
deKhmer wordt verantwoorde-
lijk gehouden voor de dood van
miljoenen Kampucheanen in deperiode tussen 1975 en 1979 dat
zij het in Kampuchea voor het
zeggen had. Vietnamisvierkant

tegen een terugkeer aan de
macht van de "Polpotisten".

KORTGEDINGEN
Bij de Vreemdelingen -

dienstenin Utrecht, Amsterdam
en Den Haag maakte men mel-
dingvan een "telefoontje" waar-
in het ministerie van Justitie
hen had verzocht voorlopig geen
Surinamers voor uizetting bij
Justitieaan te melden. Dit onder
meer om het aantal kort gedin-
gen bij derechtbanken niet te
veel te laten stijgen.

Een woordvoerder van Justi-
tie "ontkent ten stelligste" dat
een dergelijk verzoek is gedaan.
Hoogstens is in afwachting van
eenbelangrijk vonnis inkort ge-
dingvan derechter in Den Haag
de diverse rechtbanken ge-
vraagd geenhaasttemaken met
deuitspraak inal aangespannen

kort gedingen. "Daar staan de
Vreemdelingen-dienstengeheel
buiten", aldus Justitie.

UITLEG STAAT
Gedoeld wordthier ophetkort

geding in Den Haag dat dooreen
gedoogde Surinamerwas aange-
spannen tegen zijn uitzetting.
Device- president van het Haag-
sehof,mrPunt, deedin dezezaak
enige tijd geleden een tussen-
vonnis waarin zij de uitzetting
van de Surinamer (voorlopig)
verbood totdat de staat beter
heeft uitgelegd op welke gron-
denzij Surinamers wil terugstu-
ren. Danzalvice-presidentPunt
zich opnieuw over de zaak bui-
genen beslissen ofuitzetting ge-
rechtvaardigd is.

In verband met deze Haagse
zaak heeft staatssecretaris Kor-
teVan Hemelonder wie ditsoort
zaken bij Justitie valt een brief
geschreven aan mrPunt en ui-
teengezet datdeverbeterde situ-
atie inSurinamebetekent dat de
meeste asiel- zoekers zonder ge-
vaar weer naar Suriname kun-
nen terugkeren. Het is niet be-
kend wanneermrPuntdefinitief
vonnisgaat wijzen. Het wachten
is nogopeen toelichtingvan Bui-
tenlandse zakenover de situatie
in Suriname.

NIET ACTIEF
In februari maakte mevrouw

Korte Van Hemelbekend datde
Surinamers dievoor hetmilitai-
rebewind inSurinamewaren ge-
vlucht en die om diereden wer-
den gedoogd in Nederland best
weer terug naar Paramaribo
konden afreizen. Daarna zegden

de Vreemdelingen- diensten de
tot dantoe gedoogden aan datzij
binnen dertig dagen Nederland
dienden te verlaten. Hen werd
gevraagd om zich te melden om
eenregeling te treffen.

Overigens voerde de politie
vanaf het begin geen actief
opsporings- beleid ten aanzien
van degenen diezichniethebben
gemeld. Zo zeimen bij depolitie-
korpsen in de grote steden. De
korpsen in Rotterdam, Amster-
damen Den Haag meldde de"il-
legalen" alleen danaanwanneer
zij toevallig werden aangehou-
den, bijvoorbeeld bij een ver-
keers- overtreding.

OVERLEG IN BOGOR IN GOEDE SFEER
Premier Hun Sen lanceert vredesplan voor jarenslepend conflict

Kampuchea: voor Sihanouk
belangrijke rol weggelegd

BOGOR — Prins Hun Sen van Kampuchea heeft
maandag een vredesplan gelanceerd, datvoorziet in de
vorming van een nationale verzoeningsraad onder lei-
ding van prinsNorodom Sihanouk. Deze raad, met ver-
tegenwoordigersvan devier strijdendepartijen inKam-
puchea, moet algemene verkiezingen organiseren die
ertoe moeten bijdragen, dat een einde komt aan het al
jarenslepende conflict in het land.

De premier maakte zijn voor-
stellen bekend na de eerste dag
vanbesprekingen inBogor. Dezebesprekingen in het buiten-
verblijfvan deIndonesische pre-
sident, die in de wandeling be-
kend staan als de cocktailparty,
zijn deeerste sinds deVietname-
se inval inKampuchea van eind
1978 die een einde maakte aan
hetbewind van deRode Khmer.
Najarenvaneen uitzichtloze gu-
errilla lijkt een oplossingophan-
dennu Vietnambereid is zijnbe-
zettingsmacht uitKampuchea
terug te trekken.

TEGEMOETKOMING
Hun Senmaakte ook opnieuw

duidelijk niets te voelen voor de
eisvan Sihanouk, dater vooraf-
gaande aan eventueleverkiezin-
gen een coalitie-regering wordt
gevormd waaraan de drie ver-
zets- groeperingen en het zitten-
debewind in Phnom Penh deel-
nemen. "We moeten het volk la-
ten beslissen". Maar volgens di-
plomaten in Bogor komt de pre-
mier met zijn voorstel voor de
vormingvan eenraad van natio-
nale verzoening enigszins tege-
moet aan de eisvan Sihanouk.

Het vredesplan van de Kam-
pucheaanse premier voorziet
verder in het handhaven van de
"status quo" in Kmapuchea tot
de verkiezingen voor een parle-
ment dat een grondwet moet
opstellen en een coalitie- rege-
ring vormen. Er moetvoorts een

internationale commissie ko-
men diemoettoezien opnaleving
van alle akkoorden inzakeKam-
puchea.

HunSentoonde zich voorstan-
der van een internationale con-
ferentie die "de onafhankelijk-
heid, soevereiniteit,neutraliteit
en niet-gebondenheid vanKam-puchea' moet waarborgen. Alsdeelnemers noemde hijKampu-
chea, Laos, Vietnam, de ASE-AN-landen (de Filipijnen, Indo-
nesië, Malaysia, Singapore,
Thailand en Brunei), de Vere-nigde Staten, de Sovjetunie,
Frankrijk, Groot-Brittannië en
China en de drie laatste voorzit-
ters van debeweging van Niet-
febonden landen(Zimbabwe, In-

ia en Cuba).

MONTEVIDEO — De
werknemers van het be-
langrijkste bus- bedrijf van
Uruguay zijn weer aan het
werkgegaan.Daarmeekwam
een arbeids-conflict teneinde
datéénmaand heeftgeduurd.

Tijdens een vergadering van
het stakende personeel spraken
ongeveer tweeduizend perso-
neelsleden zich uit voor goed-
keuring van het plan om op-
nieuw met debedrijfs- leiding te
gaan praten. Daarbij distanci-
eertmen zich infeitevan devak-
bond waarin het transport- per-
soneel is ondergebracht en datde
staking eenmaandgeledenheeft
uitgeroepen.

UITERLIJK 1990
De Indonesischeminister van

Buitenlandse Zaken,Ali Alatas,
sprak nadien van een "goede en
constructieve" sfeer,al waren er

naar zijn zeggen groteverschil-
len van mening over de voor-
waarden voor een definitieve
vredesregeling.

Alatas merkte op, datin grote
lijnen is gesproken over het
conflict, zoals de terugtrekking
van debuitenlandse troepen, en
datvandaagmeerin detail ophet
probleem zal worden ingegaan.
In ditverband zeiHunSen datde
terugtrekkingvan de Vietname-
se troepenmacht uit zijn land
"uiterlijk maart 1990"zal wor-
den voltooid, maar in ruil daar-
voor moet wel de buitenlandse
(Chinese) hulp aan de Rode
Khmer worden stopgezet.

Wachten is op vonnis kortgeding in Den Haag

Vreemdelingendiensten Nederland:
geen uitzetting gedoogde Surinamers
DEN HAAG —Dein Neder-

land gedoogde Surinamers
hoeven op korte termijn niet
bang te zijn voor uitzetting.
Momenteel worden er geen
gedoogden uitgewezen. Zo
meldt net ANP aan de hand
van gegevens welke verkre-
f[en werden van de Vreemde-
ingen- diensten in de vier

grootste steden.
Bij deze Vreemdelingen-

diensten gaat men zelfs zover te
zeggen dat men van dekant van
Justitie een seintje heeft gekre-
genhet uitzettings- beleid tegen
degedoogden in de ijstkast tezet-
ten. Bij Justitiebevestigde men
dat aan derechtbanken is door-
gegeven geen haast te maken
met deafhandeling van kort ge-
dingen inafwachting van de uit-
spraak van een inDen Haag spe-
lendkort geding.

LAATSTEN EERST
InUtrechtwerd-en wordt-ook

na een overtreding de Surina-
mersnietnaarhunverbliifs- ver-
gunning gevraagd. Aldus een
woordvoerder. Hoofd- inspec-
teur Heeres van de Vreem-
delingen- dienst inRotterdam
zei dat men hét principe han-
teert: het laatst binnen, het
eerste eruit. Ditbetekent dat de
gedoogden daar geen gevaar lo-
Enomdat de gedoogdenaljaren-

agin Nederlandwonen.

NEWDELHI — De regering van
de Indische deelstaatGujarat be-
schuldigt depolitie- vakbonden van
brandstichting, plundering en chan-
tage inhunstreven een betersalaris
te bereiken.Deelstaat-premier Cha-
darybeschuldigdedebond ervan met
stakingen te dreigenop een moment
van spanningen tussen Hindus- en
Moslims. Het politie- korps is daar-
om ontwapendenpolitie- taken wor-
den uitgevoerd doorleger en een pa-
ramilitairegroep.

President Nicaragua:

Uitspraken Dukakis hoopgevend
MANAGUA — President

Daniel Ortega van Nicaragua
vindt de verklaring van de
Democratische presidents-
kandidaat Michael Dukakis
"hoopgevend" voor debevol-
king van Latijns Amerika. De
Nicaraguaanse president
sloot daarop aan met te zeg-
gen dat "wij een nieuw soort
relatie wensen met de Vere-
nigde Staten".

President Ortega vertelde dit
tijdens een plechtigheid in de
stad Leon op negentig km ten
westen van Managua. De ver-
klaring van "Dukakis is beg-
rijpelijk, hijspreekt onze taal, hij

kent de Latijnsamerikaanse
werkelijkheiden hij heeft in La-
tijns Amerika gewoond", aldus
Ortega. Deze reageerde op de
toespraak waarmee Dukakis
zijn keuze als Democratische
kandidaat aanvaardde. Bij die
gelegenheid zei Dukakis onder
meer dat hij de voorkeur geeft
aan overleg met Latijns Ameri-
ka danaan confrontatie.

Ortega wees er op dat Was-
hington zon grote bijdrage kan
leveren aan devrede in dit deel
derwereld. Juistook om deze re-
den had hij weinig goede woor-
den over voor hetbeleid van zijn
Amerikaanse collegaRonald Re-
agan.

Schimmelinfectie ontdekt

Situatie Casseres
blijft kritiek

WILLEMSTAD — "Tot
en met vrijdagavond en
nacht was de klinische
conditie van onze gezag-
hebber goed en was eralle
reden voor een zeker opti-
misme. Zaterdag 23 juni
trad er echter een dramis-
tische verandering in de
fezondheids- toestand op,

estaande uit een vermin-
derde urine- productie, ho-
ge koortspieken, een ver-
snelde hartactie en een ty-
delijke daling van de
bloeddruk. Daarnaast
werd hij duidelijk apa-
tisch.Ditgeheelwordt aan-
geduid met het begrip
sepsis."

Dat staat ineenpersbericht
van de artsen Baur en Lo-A-
Njoe die dagelijks contact
hebben met het behandelen-
de team van artsen in het
JacksonMemorial Hospital.

De Amigoe berichtte giste-
ren al dat de behandelende
artsen in Miami zaterdag, de
buik hebben geïnspecteerd
zonder abcessen te kunnen
aantonen. Wel werden enige
vochtophopingen in de buik

gezien, welke mogelijk toch
op abces- vorming zouden
hebbenkunnen duiden. Deze
werden gepuncteerd maar in
plaats van puswerd er helder
vochtuitgezogen.

Voor het eerst werd bij dit
onderzoek echter een schim-
mel gevonden. De artsen ver-
moeden datdeze schimmeltot
verslechtering van dealgehe-
le conditie heeftbijgedragen.
Inmiddels werd reeds begon-
nen met de behandeling van
die schimmel- infectie het-
geen alleen mogelijk is door
nettoedienen van eengenees-
middel dat nadelige invloed
heeft ophetfunctioneren van
de nieren.

De septischetoestand istot
nu toe enigszins met succes
behandeld: de bloeddruk is
weer stabiel, deurineproduc-
tie komt weer op gang en de
bloedgassen zijn met onder-
steunende beademing nor-
maal. Deze terugslag in dege-
zondheids- toestand is even-
wel dusdanig, dat weer ge-
sprokenmoet worden van een
kritieke fase, aldus deartsen
Baur en Lo-A-Njoe.

Ambtsaanvaarding Borja

QUITO — President OscarAnas van Costa Rica zal de
ambts- aanvaarding bijwo-
nen van de sociaal- demo-
craatRodrigo Borja alspresi-
dentvan Ecuador.

De Costaricaanse president
werd persoonlijk uitgenodigd
doorBorja. Beidenbehoren tot de
Socialistische Internationale.
Op de Ecuadoraanse nationale
feestdag 10augustus treedtBor-
ja aan. Totheden toe hebben ze-
ven regerings- hoofden toege-
zegd naar Quito tekomen en wel
de presidenten JaimeLusinchi
vanVenezuela, JulioMaria San-
guinetti van Uruguay, Virgilio
BarcovanColombia,Raul Affon-
sin van Argentinië, Vinicio Ce-
rezo van Guatemala en Mario
Soares van Portugal.

U V Kórsou - Arubo )

f om/terctam /tore i
f simplementeeraihój

Nieuwe hartbewakingsapparatuur f Un bon beter di
BRANDY

ta te hasta bon pa bo salü.y

WILLEMSTAD- Vanafhe-
den beschikt deafdeling Interne
Geneeskunde over de nieuwste
hartbewakings- apparatuur. De-
ze is bestemd voor deverpleegaf-
delingen en moet gezien worden
alseen verbetering van dehuidi-
ge bewakings- mogelijkheden.

Gezien hetfeit dater24 uurper
dag een arts- assistent interne
voor alle verpleegafdelingen be-
schikbaar is, kan er nu nog snel-
ler gehandeld worden bij
hartstilstanden interne stoornis-
sen van het hart, want datkomt
immers opminuten aan.

Foto's: de nieuwe apparatuur
en een presentatie daarvan door
profdrAJS.C. Salehen drA van
Boven, assistent cardiologie.
Verder op de foto (achter dr Sa-
leh) de importeur van de appar-
tuur, JU.van Manen en andere
personeelsleden van het zieken-
huis.



Mensen
Een verzamelingMANUSCRIP-
TEN van Mahatma gandhi,
waaronder een 80-talbrieven die
hij tussen 1905 en 1941 schreef
aan zijnBritse discipel envriend
Henry Polak, zijnvrijdaginLon-
den voor 104.500 pond sterling
openbaar verkocht. Het vendu-
huis Sotheby had verwacht er
tussen de dertig- envijfendertig-
duizend pond sterling voor te
krijgen, de met dehandgeschre-
ven brieven met bespiegelingen
over filosofie en personen, zijn
gekocht door de Indische hoge
commissaris inLonden, voor het
rijksarchief in New Dehli.
In verband met de naderende
Olympische Zomerspelen in
Zuidkorea zal depolitie op voet-
gangers die in net openbaar
SPUWEN snelrecht toepassen.
In "ernstige" gevallen kunnen
de spuwers maximaal 29 dagen
gevangenisstrafkrijgen, aldus
het hoofdcommissariaat in Se-
oul. Aan het handhaven van
Olympische netheid en orde zul-
len ook enkele duizenden straat-
venters ten offer vallen: zij mo-
gen in deweken van de Spelen
niet in debinnenstad komen. In
diebinnenstad werden twee jaar
geleden reeds de eethuizen ge-
sloten die hondevlees serveren,
om te voorkomen dat buitenlan-
ders al gegeten en gedronken
hebben nog voor ze wat van de
Spelen hebben gezien.

De politie van Parijs is als VER-
HUIZER voor het zwaardere
werk moeten optreden om de
buitvan een diefuitzijn woning
tekunnen halen: vier eneen hal-
ve ton aan boeken. Vorige week
donderdag betrapte men de 52-
-jarige man, vergezeld van zijn
vrouw, op het wegmoffelen van
eenboek in eenboekwinkel. Men
gingeens bij hem thuiskijken en
vond daar 4,5 ton aan gestolen
boeken, voor het grootste deel
nieuw,met eenwaarde van meer
dan een kwart miljoen gulden.
Het bleek dat de Caouches de
boeken stalen om ze aan studen-
ten door te verkopen. Ze hadden
er tussen de ruim 600.000 en
950.000 gulden mee verdiend.
Tweemannen diezichvoordeden
alspolitie-agenten hebben inhet
afgelopen weekeinde een tax-
passagier een attachékoffer af-
handig gemaakt waarin zich
12.000 GULDEN bevond. Vol-
gens een woordvoerder van de
"ordrechtse politie dwongen de

nep-agenten detaxiechaffeur tot
stoppen op de vluchtstrook via
een stopteken op een bord op de
achterruitvan hun auto. Zij ver-

telden dechaffeur datzijn passa-
gier vuurwapengevaarlijk was.
Inplaatsvan deman echter te ar-
resteren, zoals ze zeiden dat zij
van plan waren, namen zij onder
bedreiging van een vuurwapen
de attachékoffer van de passa-
gier mee. De beroofde man was
op weg naar Brussel, vanuit het
vliegveld. De politie vermoedt,
dathetgespuisdeman vanaf het
vliegveld geobserveerd moet
hebben, en hem dan te hebben
gevolgd.

$£$$ $

Een lid van de keuzecommissie
van de lerse Hippische Federa-
tie, is ERNSTIG GEWOND ge-
raakt tijdens een dressuurwed-
strijd. De man, met vrienden
pratend, werd onder devoetgelo-
pendooreen paard dat op hol ge-
slagen was na een wespesteek.
De lerse ruiter, dievolledig ver-
rast werd door de onverwachtte
bewegingen van het paard, is-
met ernstigehoofdwonden in het
plaatselijk ziekenhuis opge-
nomen.

Een KAMELEN-RUN was een
van dehoogtepunten van de 22-
-ste Dag van hetPaard opDuin-
digt. Zes jockeys hielden een
wedstrijd overenkele honderden
meters, waarbij echter niet iede-
reen 'in hetzadel' wist te blijven.
Duizenden paardenliefhebbers
genoten gistermiddag van dein-
middels traditionele combinatie
van koersen en show-
onderdelen.

$#* $ *

Eenplotseling ONWEER datbo-
ven net Comomeer opstak heeft
zondag een competitie van Itali-
aanse deltavliegers parten ge-
speeld. Van deongeveer 20 deel-
nemers die van een hoogte tus-
sen Como en Lecco waren ge-
start, verloren drie in de
windstoten en stortbuien het le-
ven. Maandag zocht men nog
naar de vermiste instructeur.
De Amerikaan JohnnyAce Pal-
mer is tijdens de laatste dagvan
het INTERNATIONALE
GOOCHELCONGRES we-
reldkampioen goochelen gewor-
den.De titel is voor heteerst toe-
gekend aan een zogenaamde
"close-up" goochelaar, een ar-
tiest die zijn trucs vlak onder de
neus van zijn toeschouwers ver-
toont. Close-up goochelen wordt
steeds belangrijker in de gooc-
helkunst. De beste Nederlander
werd Tommy Wonder, die de
tweede prijs in decategorie alge-
mene goochelkunst won. De der-

de prijs in de afdeling mentale
magie ging eveneens naar een
Nederlander. In deze categorie
gaat het erom dat de goochelaar
zich als helderziende presen-
teert. Het volgende congres
vindt pasplaats in 1991inRome.
De politie in Apeldoorn heeft
twee elkaarconcurrerende orga-
nisaties die zich bezighielden

met de handel in VALSE
MERKKLEDING opgerold. De
politie was de illegale handel al
geruime tijd op het spoor, maar
wilde pas ingrijpen op het mo-
ment dat bewezen kon worden
dater sprake was van georgani-
seerde handel in merkverval-
sing. Bij huiszoekingen werden
grote hoeveelheden kleding,
horloges enfalcons parfum voor-
zien van valse merken inbeslag
genomen. De politie arresteerde
vier mensenvariërend in de leef-
tijd van 25 tot 29 jaar. De twee
organisaties bestreden elkaar op
uiteenlopende wijze. Zo zou een
inwoner eenklacht hebben inge-
diend wegens bedreiging doorde
ene organisatie. Dit omdat hij
zijn inkopen zou hebben gedaan
bij de concurrent. De bedreigers
eisten van hem dathij voortaan
zijn inkopen bij hun zou doen.

*****Nico (48), dezangeres van de le-
gendarische roek-band "THE
VELVET UNDERGROUND"
uit de jarenzestig is op 18 julitij-
dens haar vakantie op het
Spaanse eiland Ibize aan een
hersenbloeding overleden. Dit is
door haar manager in Parijs be-
kend gemaakt. Tijdens een
fietstochtje werdze onwel, waar-
na zekorte tijd later overleedaan
een hersenbloeding in een zie-
kenhuis. Na als model tehebben
gewerkt, speelde Nico als actrice
ondermeer in "La Dolce Vita"
van Felini. Haar bekendheid
verwierfzij toenze zich aansloot

bij de popgroep "The Velvet Un-
derground". Deze groep leverde
onder aanvoering van LouReed
een belangrijke bijdrage aan de
verniewing van de popmuziek in
de jaren zeventig. Tot haar
vrienden en kennissen behoor-
den grootheden als Bob Dylan,
Jackson Brown, Brian Jones,
JimmyHenrix enJim Morrison.
De laatste tweepopartiesten zijn

ook reeds overleden.
$ $ * a|e +

Od de eerste dag van de nieuweVERLAAGDE MAXIMUM-
SNELHEID in Italië zijn 6.000
weggebruikers beboet wegens
overschrijding. Dit is vandaagin
Rome bekendgemaakt. De op de
bon geslingerde automobilisten
kregen voor het harder rijden
dan 110km/u op snelwegen en
90 km/u op andere hoofdwegen
boetes van maximaal 800.000 li-
re (1.700 gulden). De Italiaanse
minister van openbare werken,
Enrico Ferri, stelde de nieuwe
snelheid voor de twee maanden
van de zomervakantie met in-
gangvan zondag in, omhet aan-
tal verkeersdoden te beperken.
De meeste automobilisten die
om hun reactie werd gevraagd,
aanvaardden de beperking van
detopsnelheid met30km /u met
tegenzin. De verkeerspolitie
deelde mee dat zich in het wee-
keinde weinig ernstige ongeluk-
ken hadden voorgedaan. Vooral
Westduitse toeristen zat de be-
perking hoog enzijklaagden dat
aan de Italiaanse grens niet vol-
doende op borden was ge-
waarschuwd.

De 53-jarige Fransman Jean-
Marie Verges, die inhet massief
van Vecors in het zuiden van
Frankrijk de weg was kwijtge-
raakt, heeft vier dagen en vier
nachten OVERLEEFD doorzijn
urine te drinkenen mieren,bij-
en en wortels te eten. Woensdag

"Ik heb gebeden, gebeden en ge-
beden en de Heer aangeroepen
en hij heeft mij verhoord.

werd hij gevonden en overge-
bracht naar het ziekenhuis van
Valence. "Het was alsof ik in de
hel was afgedaald," vertelde hij
vanafzijn ziekenhuisbed bij het
beschrijven van de honger en de
dorst "en het gevoel van een-
zaamheid enverlatenheid". Ver-
ges zag mensen en helikopters
dienaar hem uitkeken, maarhij
kon hun aandacht niettrekken.
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TomPoes en de Pruikenmaker door Marten Toonder

2088 —De brandweercommandant snelde gloeiendvan drift
en blazend opeen fluitje naar hetwaterkanon, datdeboeg van
zijn vaartuig sierde:

Aan de wal werd een deurgeopend en de brandweerman-
van-de-wacht sprong aanboord. Hij was gestoord ineen spel-
letje klaverjas, maar plichtsgetrouw snelde hij naar de pomp
om dieinwerking tebrengen, terwijl decommandant de affuit
op demenigterichtte.

Heer Bommel was zich in het geheel nietbewust van de be-
drijvigheid op het scheepje. Hij beklom een zeepkist en
schraapte zijn Keel.

"Geachte Beden", sprakhij zo ongeveer, "er is niets mooiers

daneenmenigtedie doorééngedachtevervuld is.Al jarenlang
hebben allerlei autoriteiten gezocht naar een middel om dit
doel te bereiken, als ubegrijpt, wat ik bedoel. Welnu, doorhet
dragen van een pruik waarin het haar van Harewar is ver-
werkt, denken wij allemaalhetzelfde! Ikbedoel... eh...wat Ha-
rewar denkt, dat denkenwij ook. En daarom..."

Op dit moment werd hij gestoord door een vreemd geluid
achterzijnrug. De pompinstallatie vanhetwaterkanontrad in
werking, en sissend en bruisend spoot een zware waterstraal
hem in derug.

En voordat hij begreep wat er gebeurde,werden hij en zijn
toehoordersvan dekade gespoeld

BIOSCOPEN
GOLDEN DRIVE-IN
21.00uur Rambo 111 (’.5,- p.p.)

*****
TELECURAÇAO

DINSDAG: 16.30Ora pa mucha; 17.00
MTV Musical; 18.00 Obra di man met
Loupe; 18.30Mira i Skucha; 18.45Con-
tact Magazine; 18.56Tempu pa Dios;
19.05Kushina dioro metSakJa Hernan-
dez; 19.30SmallWonder;20.00Notisie-
ro Tele-8; 21.00Enkuentro met Paul de
Windt; 21.30 Tesoro di Körsou metHer-
manito;22.00 Wega di NumberKörsou;
22.10Hot Shots; 23.00 Sluiting.

WOENSDAG: 16.30 Ora pa mucha;
18.00 Survival; 18.45 Special; 18.56
Tempu pa Dios; 19.05 Leu lo'i kas met
Robby Schouten; 20.00 Notisiero Tele-
-8; 21.00 Falcon Crest; 22.00 Wega di
NumberKörsou; 22.10Planeta 3;23.00
Sluiting.
(wijzigingen voorbehouden)

Wega diNumber
CURAÇAO

achterKooyman.
SantaRosa: iedere maandag-en zaterda-
gavondom 19.X uur te Aioestraat 12.

TIENDA Dl LEYtot september gesloten.
*****

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

AGENDACURAÇAO

NACHTDIENSTARTSEN:Patiëntenvan <üfartsenvanBandabao(3e distrikt)kunnen ifllj
spoedgevallen telefoon 641658 bellen eflfj
danhetantwoordapparaatafluisteren. .
De patiëntenvan de andere medische dis-*
trikten kunnen voor spoedgevallen d4Q
artsenpraktijkvan huneigenhuisartsbellen j
het antwoordapparaat zal dan mededelen
wie de dienstdoendearts is. &

*****
THORAX CENTER (Jan Noorduynweg
naastUNA, tel.: 85544): openingstijdenvanB
maandagt/m vrijdagvan 08.00-17.00uurjj»opzoot en feestdagen alsmede opwerkdaggen na 17.00 uur voor spoedgevallen tel.
85917.

***** flWIT GELE.KRUIS PRINSES MARGRIET
(wijkverpleging): Kantoor Santa Maria tf,"
tel.: 82947/81078; geopendvan maandagll
t/m vrijdag van 07.00-17.00 uur; zaterdag j
de geheledag gesloten;na 17.00uurkunt u
de zustervan dewacht bellen: zuster Pata-ca, tel.: 87342/79063, pageboy 027-360.

KLEUTERBUREAU:I4.OO-16.00uuralleen =
volgens afspraak.

ZUIGELINGENBUREAU: maandagmiddagE
van 12.30-15.30uur; donderdagmiddagvan (
07.15-10.30 uur; alleen volgens afspraak. ,
NEUTRALE WIJKVERPLEGING (voor-
heenWijkverplegingCuracao): Kantoor Rio j
Canario-/Gosieweg,tel.:4423l/44232;ge-k
opendvan maandagt/m vrijdagvan07.00-!}
18.00 uur; dewacht heeft zuster PanneflekJ'
tel.: 671505.

*****
GEZINSVERZORGING (Kwido pa Famia): 1
geopend van maandagt/m vrijdag van(
07.00-12.30/13.30-17.00 uur, kantoor Sta. E
Maria 17,tel.: 80222...... \
FUNDASHON LECHI Dl MAMAKÓRSOU: fvoor meer informatie kunt u de volgende
nummers bellen: 75628,672289en 55504..

** * " "
LUCHTPOSTSLUITING (PostkantoorfGrootKwartier)
Nederland: voor gewone stukken: maan-
dag, dinsdag, donderdag en vrijdag 11.30
uur;woensdag 10.15uur. Vooraangeteken-
destukken één uurvan tevoren.
Suriname: voor gewone stukken: dinsdag
en vrijdag 17.30 uur en zaterdag 10.45en
17.00uur.

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

DIERENASIEL: dagelijks geopend van
08.00-12.00/14.00-18.00 uur; op zaterdag
van 08.00-13.00/14.00-18.00 uur, tel.:
54300.
BOTICA BANDABAO: dagelijks geopend
van 08.00-19.00 uur.
BOTICA'S(nachtdienst)
Otrobanda
de Goede Hoop, Jan Noorduynweg 15, tel.:
82857.
Punda
Vredenberg,Socratesstraat3, tel.: 613300.
DIVERSEN
ANTILLIAANSE GNOSTISCHE BEWE-
GING
Brievengat: iedere maandag- en
woensdagavond om 19.30uurte Jirajara-
weg 8, Centrum Dcvi Kundalini.
iedere woensdag- en vrijdagavond om
19.30 uur te Openbare Basisschool
Brievengat
Bandabao: iedere donderdagavond om
19.30uur gebouwCredit Union San Pedro.
Kanga: iedere woensdag- en zaterdaga-
vond om 19.30 uur te Centrum Abraxac,

''Vl. in'ii'i'-ii'ii iViri'isr l^>*,*l,gV^
g'

AMIGOE2

HENRY By Dick Hodgins

BONER'S ARK By Addison & Frank Johnson

BEETLE BAILEY By Mort Walker

REDEYE By Gordon Bess

DINSDAG 26 JUUI9Bk

w suss
TELEVISION WSTRWJTION SYSTEMS N.V.
( C'JHACAG I.

Schottegatweg Oost 209
TEL: 616218
DINSDAG: 18.00 TMC Jeremiah
Johnson;20.00TMC Backto thebeach;
20.20 TBS Three Stooges; 20.40 TBS
Baseball: Reds at Braves; 22.00 TMC
TheBounty; 23.25TBS Pat Garrett and
Billy TheKid; 24.00 TMCWise Guys.

WOENSDAG: 01.40 TBS Strategie Air
Command; 02.00 TMC Back to the be-
ach; 10.05TBSGirls! Girls! Girls! 13.05
TBS The Moonshine war; 19.00 TMC
TheDiary ofAnne Frank; 19.35TBSBa-
seball:Reds atBraves; 20.00TMC The
manfrom SnowyRiver; 22.00TMCRaw
Deal; 22.20 TBSRide the high country;
24.00 TMC Predator; 24.20 TBS They
diedwiththeir boots on.

*****



LANDSBEMIDDELAAR PROBEERT VAKBOND WEER AAN WERK TE KRIJGEN
CAO-onderhandelingen zijn gisteren vastgelopen

KAE-werknemers staken
WÏLLEMSTAD —De meerderheidvan het personeel

fvan de KAE, aangesloten bij de vakbond STK, is sinds
gisteravond in staking gegaan.De cao- onderhandelin-
genmetde directie, onderbegeleidingvanwaarnemend
'landsbemiddelaarRonald Francisca, liepen gistermid-
dag op een conflict uit. De vakbond liet de landsbemid-
(ideiaar wetenhet standpuntvan de directie methaar le-
«den temoeten besprekenenvanmorgenlasFrancisca in
Jjtlekrant dat er een staking was: "dat is geen systeem',
aldus de landsbemiddelaar, "als erover één punt geen

'overeenstemmingbereiktkan worden,moetendepartij-
|en verder gaan met de andere punten. Pas als ook daar
jgeenovereenstemming overbereiktkan worden,kan de
vakbond naar de leden terug gaan."

Delandsbemiddelaarheeftbeidepartijen vanmorgen
Wederom uitgenodigdvoor een gespreken wilproberen

,iom devakbond over te halen hetwerk te hervatten:' het
(lis niet goed voor zon vitaal bedrijf als daar gestaakt
jWordt", aldusFrancisca.

Twee maanden geleden be-
gonnen de cao- onderhandelin-
gen tussen de KAE- directie en
het bestuur van de vakbond

I STK. Alvanaf hetbegin gebeurt

' dat in het bijzijn van waarne-

mend landsbemiddelaar Ronald
Francisca. "De eerste weken ver-
liepen deonderhandelingen soe-
pel. Totdat we bij de problema-
tiek van het arbeidsroosterkwa-
men", verklaarde de landsbe-
middelaar.

Asfalt uit
Buskabaai

WILLEMSTAD-Hetbedrijf
NARECO is weer actiefgewor-

-1 <len bij hetoppompenvan netas-
feit uit Buskabaai. Momenteel
"Vordt eenproduktie gehaaldvan
SOO ton per dag.
1 Curoil is totovereenstemming
Kekomen met Maraven en Isla
N.V. De onderhandelingen heb-
tienongeveer twee jaargeduurd.

KAE zouaanvankelijk het as-
falt gaan gebruiken voor de pro-
jjuktie van energie, maar de
brandstof bleek onbruikbaar
Voor de bestaande apparatuur.
Binnenkort hoopt KAE een stu-
die te hebben afgerond, waarna
het wellicht toch mogelijk zal
Mijken te zijn het asfalt te ge-
bruiken.

Bij NARECO werken vijftien
baensen.

WACHTLOPERS
Beide partijen hebben een

aantal principe- punten. Vak-
bonds- voorzitter Janga van de
STKverklaardevanmorgen des-
gevraagd tegenover de Amigoe
dat de onderhandelingen giste-
ren stukliepen op de eisvan sala-
risverhoging voor de wachtlo-
pers. "Die werkenpermaand ne-
genuur langer dan de dagwer-
kers en ontvangen hetzelfde sa-
laris", aldus Janga die uitlegde
dat ditdevakbond al sinds 1983
dwars zit maar dat de directie
van de KAE nooit bereid is ge-
weestom denegenuur dielanger
gewerkt worden, extra uit te be-
talen.

Landsbemiddelaar Francisca
verklaarde evenwel dat de
wachtlopers maandelijks een
premie krijgen van twintig pro-
cent: 5 procent ter compensatie
van de meeruren die gewerkt
worden en 15 procent ter com-
pensatie van het ongerief dat
wachtlopershebbendoorhunon-
regelmatige werkuren. De pre-
mie bedraagt maximaal 530 gul-
den per maand. De directie wil
hier niet nog een extra vergoe-
ding bovenop geven, aldus de
landsbemiddelaar.

VERGADERING
De partijen moesten vanmor-

gen om tien uur in het kantoor
van de landsbemiddelaar ver-
schijnen. Francisca was voorne-
mensom daneerst metbeidepar-
tijen afzonderlijk te praten en
vervolgens te proberen henweer
met elkaar aan tafel tekrijgen.
"Mijn eerste agendapunt van-
ochtend zal zijn om de vakbond
over te halen de leden op te roe-
pen het werk te hervatten", al-
dus Francisca dieoverigens ver-
wacht dat de onderhandelingen
noggeruimetijd zullen duren ge-
zien het geharrewar aan de on-
derhandelingstafel: "over.en
weer worden voorstellen gelan-
ceerd die voor de andere partij
nietacceptabel zijn."

ZELFSTANDIG
De vakbond STK verwacht

nog meer problemen. Zij staan
ook op een rechtvaardige
functie- klassificering en op
doorberekening van indexering
in de salarissen. "De directie
voert als argument aan dat de
overheid de salarissen ook niet
indexeert", aldus Janga, "maar
dat argument gaat niet op want
de KAE is een zelfstandig be-
drijf."

Een agendapunt dat door de
directie is opgevoerd is een ziek-
tekosten- regeling waarvoor de
werknemers twee procent van
hun salaris als premie moeten
gaanbetalen. Dat isvoor devak-
bond niet acceptabel. Volgens de
landsbemiddelaar is het percen-
tage evenwel nog bespreekbaar.

Francisca meent dan ook dat
eerst alle agendapunten moeten
worden afgewerkt, alvorens de
vakbond haar leden tot een sta-
king moet oproepen.Over ande-
re punten kan misschien wel
overeenstemmingbereikt wor-
denen ondertussen loopt het be-
drijf schade op door de staking.
Desgevraagd liet STK- voorzit-

ter Janga weten dat het bedrijf,
ondanks de staking, nog nor-
maal kan doordraaien. Voor
vandaag behoeft de ge-
meenschap volgens zijn verkla-
ringen geen problemen te ver-
wachten met de water- ofelectri-
citeit- voorziening.

GROF
Eén van de meest opzienba-

rende uitspraken was dat Maria
Liberia- Peterszich grofzou heb-ben uitgelaten over premier
Ruud Lubbers. Dat wordt door
Liberia- Peters ontkend. "Woor-
den die ik nimmer pleeg te ge-
bruiken en zeker niet voor een
persoon voor wie ik zoveel res-
pect koester", zegt zij.

Datwordt door de MAN even-
wel in twijfel getrokken. In een
radioprogramma zegt
woordvoerder Harold Anastatia
dat"grove uitspraken" van onze

Sremier niet onbekend zijn. Tot
at niveau zou zij zich nog geen

maand geleden verlaagd heb-
ben, hetgeen toen al door de op-
positie- partij MAN is aange-
kaart. Een gebrek aan respect
heeftLiberia- Peters ook al voor
hethoogste Antilliaanse orgaan,
te weten de Staten, getoond, zo
vervolgt de woordvoerder. De
Staten werden immers als
laatste geinformeerd over het
antwoord dat de Antilliaanse
regering heeft geformuleerd op
het aanbod van 170 miljoen gul-
denbegrotingssteun van Neder-
land.

RECHTSZAAK
Omdat de MAN zich niet wil

schuldig maken aan "goedkope
politiek , wordt er geen verder
commentaar geleverd, zei de
woordvoerder. Wel eist deMAN
dat indien de uitspraken in het
artikel in De Tijd niet op waar-
heid berusten, er eenrechtszaak
moet worden aangespannen te-
genditweekbladwant "debevol-
king accepteert het niet indien
door leugens onzepremierwordt
afgeschilderd als een onbeschof-
te en vulgaire vrouw", aldus
Anastatia.

Depremier lijktoverigensniet
voornemens om een rechtszaak
aan te spannen. De zaak is voor
haar met debriefaan dehoofdre-
dacteur van De Tijd, afgedaan.
Deze briefisook aan demedia ge-
stuurd, aan premier Ruud Lub-
bers, en deministers Jan deKo-
ningen OnnoRuding.

”Er moeten beslissingen genomen worden ”

Daltino -directeur haalt toeristisch rapport uit de la
WILLEMSTAD —Na ze-

ventien jaar, heeft direc-
teur Efraim Martina van
Daltino Tours & Travel
Services Ine. zijn rapport
weer tevoorschijn genaaid
dat hij in 1971 heeft ge-
schreven over de 'herorga-
öisatie van hettoerisme op
Curasao.Ditrapportis op-
nieuw bij de gedeputeerde

van Toerisme ingediend
omdat het rapport "met
slechts enkele aanpassin-
gen, nog steeds uitvoer-
baar is",aldus Martinagis-
termiddag tijdens een
persconferentie.

Martina riep de persmedia
bijeen om zijn persoonlijke
frustraties met betrekking
tot het toerisme, te kunnen

uiten. Zeventien jaargeleden
heeft hij eenrapport geschre-
ven dat toentertijd zeer
enthousiast ontvangen werd.
Van deplannen om deaanbe-
velingen ten uitvoer te bren-
gen, kwam tot grote te-
leurstellingvan Efraim Mar-
tina echter niets.

BESLISSINGEN
Enige jarenlater is hij met

eeneigen bedrijfbegonnenen
is als directeur daarvan aan-
gesloten bij de verschillende
organisatiesop Curacao zoals
de VBC, deKamer vanKoop-
handel, de Chata, de Skal
Club Curacao en de CTAA.
Over dieorganisaties is Mar-
tina evenmin tevreden. Ge-
vraagd naar het "waarom"
dat nu opeens het rapport
weer uit net stof is genaaid,
antwoordde Martina dat er
"eindelijk eens beslissingen
genomen moeten worden".
Hij sprak dehoop uit dat de
gedeputeerde van Toerisme
inderdaad de verschillende
plannen ten uitvoer zal gaan
brengen die hij onlangs pu-
bliekelijk aankondigde.

Er mankeert volgens Mar-
tina een hoop aan net toeris-
me op Curagao. Zo is er nooit
eengoed marktonderzoek ge-
daan, zodat het geld van re-
clame in het buitenland ei-
genlijk is weggegooid want
het is niet duidelijk welke
markt aangeboord moet wor-
den."Er moeteersteen inven-
taris plaatsvinden van wat
hetproduct inhoudt en welke
toeristen aangetrokkenkun-
nen worden. Pas dankan de
Sromotie beginnen", aldus

lartina.
Dat de hotels op Curagao

niet geklassificeerd zijn, isvolgens hem ook een groot ge-
mis. Overigens, alsdatzou ge-beuren, zoudenwe slechts één
viersterren- hotel kennen en
voor de rest twee- of amper
driesterren hotels, zo ver-
wacht Martina.

FRUSTRATIES
"We moeten op Curacao le-

ren om naar elkaar te luiste-
ren envanelkaarteleren", al-
dus Martina die er moeite
mee heeft dater allemaalbui-
tenlandse 'experts' naar het

eiland worden gehaald om
rapporten te schrijventerwijl
er genoeg lokale mensen be-
reid zijn om voorstellen te
doen ter verbetering van het
toerisme. Hij is daaréén van.

Martinaleverdegistermid-
dag veel kritiek waar een
grond van waarheid in zit.
Hetis alleennietduidelijk ge-
worden wat zijn bedoeling
van de persconferentie was.
DeDaltino Tours- directeuris
al jaren lid van organisaties
diepretenderen zich in te zet-
ten voor de bevordering van
hettoerisme. Hetisin dezeor-
ganisaties waar hij zijn kri :tiek moet leveren.

Dat er beslissingen geno-
men moeten worden en dater
al genoeg rapporten geschre-
ven zijn en al genoeg gedis-
cussierdis, is eenfeit. Hettoe-
risme zal er echter niet beter
op worden indien iedereen die
in het toerisme werkzaam is,
op individuele basis perscon-
ferenties gaat geven om kri-
tiek te leverenopanderen. In-
dien dat gebeurt, worden de
mediagebruikt voor het lozen
vanpersoonlijke frustraties.

Premier zou zich vaker grofuitlaten
MAN durft hand niet voor
premier in 't vuur te steken
WILLEMSTAD— De oppo-

sitie- partij MAN zegt er zijn
hand niet voor in hetvuur te
durven steken dat premier
Maria Liberia- Peters geen
grof taalgebruik heeft gebe-
zigd toen zij tegenover jour-
nalisten over deNederlandse
premier Ruud Lubbers
sprak.Immerszij heeftach al
eerder opvrij grovewijze uit-

felaten, hetgeen volgens de
lAN, de gemeenschap ern-

stig geschokkeerdheeft.
Gisteren publiceerde de Ami-

goe reeds delen uit de brief die

Eremier Liberia- Peters aan de
oofdredacteur van het

weekblad "De Tijd" heeft ge-
schreven en waarin zij haar be-
klag doetover een artikel van de
journalistFrenkvan derLinden.
In het artikel stonden vrij op-
zienbarende uitspraken van de

Antilliaanse premier, hetgeen
volgenshaar "verzinsels"en ver-
draaiingenvandewaarheid zijn.

WILLEMSTAD — De com-
missie van Galardon Vitrola no-
digt alle componisten, arran-
geurs,zangers enmuzikale groe-
pen uitom hun werken, diezij in
aanmerking willen laten komen
voor denominaties van 1988van
Galardon Vitrola, in te zenden.

Voor de inzending worden al-
leenwerken geaccepteerd op ta-
f>e, cassette en grammo-
foonplaat, tevens presentaties,
diebetrekking hebben op de pe-
riode van 1november 1987tot 31
oktober 1988.

Debescheiden moeten zo spoe-
dig mogelijk worden toegezon-
denaan Sede Asosiashon di Mu-
siko.

Minister: 'Op verwekfamilie'
Geen commentaar
over zaak- Koeijers

WILLEMSTAD — Minister
van Justitie mr Ivo Knoppel
wil "geen commentaar" leve-
ren op de zaak- Koeijers. "In
het belang van de man zelf',
aldus deminister vanmorgen
tegenover deAmigoe.

De Antilliaan Karel Koeijers,
die alshobbypiloot isbij deAero-
club Curasao, wordt sinds 25 ok-
tober 1986 in Venezuela vastge-
houden. Hij had op 18 oktober
van dat jaar twee Colombianen
vanaf Hato naar Coro gevlogen.
Een week later arriveerdeKoeij-
ers als passagier samen met een
Antilliaansepiloot en een Antil-
liaanse mede- passagier wede-
rom in Coro. Het drietal werd
'onderzocht', waarna Koeijers
werd gearresteerd, omdat in het
vliegtuig 'sporen' van drugszou-
denzijngevonden.De twee ande-
re Antillianen werden vrijge-

laten.
Familieleden en vrienden van

Koeijers strijden nu albijna drie
jaarvoor zijn vrijlating. Tot nog
toe zonderresultaat.

Gisteren deeldedrs Harold ter
Haar, onder- directeur van het
Bureau Buitenlandse Betrek-
kingen, de Amigoe mee, dat ge-
tracht moetworden deVenezola-
nen op geen enkele wijze "voor
het hoofd te stoten". Voorts zei
Ter Haar, dat het 888 op alle
mogelijke manieren tracht de
berechtingvan Koeijers te "ver-
snellen".

Uit welingelichte bron ver-
nam deAmigoe vanmorgen, dat
sinds 7 julivorig jaarde 'zaak is
vastgelopen".

MinisterKnoppel zei vanmor-
gen: "Ik wil geen enkel commen-
taar leveren, mede op verzoek
van de familie".

Playbackshows op Curaçao
WILLEMSTAD — Naar

hetvoorbeeld van de'Hen-
ny Huisman Playback
Show' zal vanaf 27 augus-
tus opCurasao ook een se-
rie van 'Playback shows'
worden georganiseerd.
Ron en Janell van Kessel
organiseren ditevenement
en kwamen op dit idee ge-
zien hetenorme succes dat
de 'Playback Show' in Ne-
derland oogst.

Er worden drie voorrondes
gehouden. Definalisten daar-
van komen eind september
tijdens een groots feest tegen

elkaar uit. De hoofdprijs is
een video- recorder. De eerste
showwordt gehouden op 27
augustus in Hoffi Pietersz
van twee uur 's middags tot
acht uur 's avonds.

Het idee van 'Playback
Shows' is sinds enige jaren in
Nederland eenrage. De deel-
nemers moeten popsterren
uitbeelden maar behoeven
niet over zangtalent te be-
schikken omdat zij 'nep-
zingen'.

Voor de shows die op Cura-
cao gehouden gaan worden,
kunnen dekandidaten zich

nog inschrijven bij Ron of Ja-
nell van Kessel op het tele-
foonnummer 86674. Er zijn
twee categorieën: deelnemers
van vijf tot en met veertien
jaareneen categorievankan-
didaten van vijftien jaar en
ouder. Ook in groepsverband
mag men deelnemen.

Indien deze wedstrijd een
succes wordt, is Ron vanKes-
sel voornemens om ook een
'SoundMix Show'teorganise-
ren. Bij zon talentenjacht
gaat het wélom het zangta-
lent van de deelnemers.

WILLEMSTAD- Adry Do-
fan heeft een schoolagenda in het
Papiamentu samengesteld. Het
boekwerkje is verluchtigd metfo-
Vs en tekeningen, terwijl er ook
«era puzzel in staat afgedrukt en
elkele verhak

Foto:AdryDoran overhandigt
het eersteexemplaaraan gedepu-
teerdeDito Mendes de Gouveia.

Ontvangen: Kwaliteits Herenschoenen
van de bekende ■to^,iUiï2ll£fl!<iISLM«^

bij Alleen verkrijgbaar:
LJ Curacao " Aruba |fi%^>

onvrUrdom /tof» Hik
REMINDER

BASIS PRINCIPES VAN MANAGEMENT C^-
Aanvang kursus : Maandag 22 augustus 1988

(^i Lesuren : Elke maandag van 18.00-22.00uur

-^ Eindexamen :24 oktober 1988
Inschrijvingen : vóór 17 augustus 1988 ,^--

efficiency in operation
icuracao n.a iÊ\^o^-^""^ leptunusweg 30 §L!?3^li
te1.7785a-78514 Ë^^23

WOENSDAGAVOND - 27 JULI
***************

"SMIKKELEN EN SMULLEN IN HET
BELLE TERRACE RESTAURANT"

***************Dit keer presenteren onze chefs:
* Marinated Salmon served with

y^~ 'V "JJht lemonsauce.
R?s??së' * Avocado Salad withshrimps.
llflHiT * Chicken Souffle with paprika.

* Smoked fillet ofveal served with j—■>,WUUtJ horse-radish sauce. 0 [)(">-*
'Salad"BelleTerrace". r^^ '» A *~i"iWW " Caribbean fish baked in salad Ie- O fcx *flJ^ Q

* LambRagout served inAsparagus Vgr^^^^»/jfï3
* Roast beef sirloin with garlic and f7~^^wV^* ml

herb topping. ""'^SflvL/kJ-^ 11

* (iarden fresh vegetables. C9W »^?//*IkmiI lon potatoes - 11. Riz Pilaw. vt~^^i- /Viffi* Home madebread. /1 i%k"Tropicalcoconut cake. *%' Orange salad. uwiii^Ll/S $/,
Live-Music********* winiiS«wiiiii|J|

Nariachis Solis jiiiiiiiira/iuiuiimiiiiiuiiiM

A cv*v£fa «SeacA «Tfote/
"===*" Penstraat 130 - Willemstad

Reserveringen: tel.: 614377

AMIGOEIDINSDRG 26 JULII9BB
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Stakingpersoneel KAE

WILLEMSTAD- De meer-
derheid van hetpersoneel van de
KAE is sindsgisteravond in sta-
king gegaan omdat decao- on-
derhandelingen zijn vastgelo-
pen. Vanmorgenmoesten depar-
tijen wederom bij de waarne-
mend landsbemiddelaar aan de
onderhandelings- tafel verschij-
nen. Hijwilproberen devakbond
over te halen om de leden weer
aan het werk tekrijgen.



Tijdens overtocht in Savaneta teleton voor zwembad

Bij CNN belangstelling voor
zwemtocht Statenlid Bisslik

ORANJESTAD—ZoaIsbe-
kend zal het Statenlid Roly
Bisslik op zondag 7 augustus
aanstaande zijn ruim twee
jaarlang durende trainingen
afsluiten met de zwemtocht
van Venezuela naar Aruba.
Niet aleen op Aruba, maar
ook daarbuiten bestaatgrote
belangstelling voor de
zwemplannen van het Sta-
tenlid.
/ Uit de Amigoe ter beschik-
king staande inlichtingen blijkt,
dat ook Cable News Network
(CNN) geïnteresseerd is om in
zijn uitzendingen aandacht te
besteden aan dezwemoversteek

van Cabo SanKoman (Venezue-
la) naar Savaneta (Aruba).

TELETON
Gedurende de zwemtocht die

doorRoly Bisslikwordt onderno-
men vindt in Savaneta een tele-
ton plaats, die door TeleAruba
zal worden uitgezonden. De
opbrengst van deze teleton zal
dienen voor de bouw van een
wedstrijd- zwembad in Savane-
ta, waardoor zoals de Amigoe
reeds berichtte deregeringreeds
alle medewerking toezegde.

Tijdens de zwemtocht zullen
de nodige opnamen worden ge-
maakt, dienaar CNNworden ge-
zonden en daarnavoor de Vere-
nigdeStatenen hetCaribisch ge-
bied zullen worden uitgezonden.
HetArubaanseradiostation Ca-

nal 90 zal de gehele zwemtocht
van Roly Bisslik mee varen en
rechtstreeks uitzenden voor
Aruba.

Auto niet goeddicht
Portemonnee
met twee
mille gestolen
ORANJESTAD — De 24-

-jarige marinier F.S. deedaan-
gifte bij de recherche, dat
toen zondag zijn auto gepar-
keerd stond voor het restau-
rant Marina Pirate hieruit
een portemonnee met twee-
duizend florin werd gestolen.
De auto was niet goed afge-
sloten.

De vrouw R.F. deed aangifte
zondagmorgen, dat dieven in
haar woning te Dakota hadden
ingebroken. Zijkwamen binnen
doorenige shutterswegtehalen.
Ze gingen er vandoor met een
portemonnee dieondereentapijt
was verstopt, waarin ruim vijf-
honderd florinzat alsmedeenige
sieraden.

Zondagavond werd politie- as-
sistentie gevraagdvoor benzine-
dieven, die doende waren uit de
auto van minister Booi opDe la
Sallestraat benzine te stelen.
Toen de dieven zich ontdekt ze-
gen, namen zij de benen.

Biljart- toernooi
van Trappersclub

SANTA CRUZ — De Trap-
persclub begint vrijdag 29 juli
met een biljarttoernooi, dat zes
weekeinden in beslag gaat ne-
men. Na de opening vrijdag om
half acht wordt de eerste wed-
strijdgespeeldtussenBarracuda
en SnackRanch. Zaterdag28 ju-
li, eveneens om halfacht,komen
Urataka enRocky's Place tegen
elkaar uit, terwijl zondagmid-
dag omhalfdrieTechnicos Santa
Cruzen Trappers destrijdzullen
aanbinden.

Mexicaanse
avond

ORANJESTAD — Vrijdaga-
vond om negen uur wordt in de
POVA een Mexicaanse avond
georganiseerd. Deze avond dient
ter voorbereiding van de eerste
viering van 'Dia di Polis' van 15
tot 20 augustus.

Er zal een show worden gege-
ven doorenigevan debestemari-
achi's en ranchera-zangers. Als
gasten zijn aanwezig de win-
naars van het 'Festival Policial
diRanchero 1987diAntiyas', dat
op Bonaire werd gehouden, Vi
Maarten en Junior de Freitas.
Om deavond echtin Mexicaanse
stijl tehouden wordt hetpubliek
uitgenodigd zoveel mogelijk
Mexicaans gekleed tekomen. Ér
is ook een deurprijs beschikbaar
enkaarten zijnreeds invoorver-
koop bij de heren Spellen en Vi
Maarten alsmede op allepolitie-
posten.

Inzending FTA leuze
SAN NICOLAS—Van het be-

stuurvan devakbond FTAwordt
vernomen, dat opverzoek de in-
zending van de couponsmet een
leuze voor het zilveren jubileum
van de FTA is verlengd tot eind
juli1988.

VOORBEREIDINGEN
Ook zullen verschillende

jachten uit Aruba en Venezuela
meevaren met het zwemmendeStatenlid. Inmiddels is Roly
Bisslik in Venezuelageweest om
de nodige voorbereidingen te
treffen, terwijl zoals gebruike-
lijk iedere dag stevig getraind
wordt. Niet alleen zal CNN dezwemtocht uitzenden, maar ookbestaat dë mogelijkheid dat deoversteek in hetGuinessBook ofWorld Records zal worden opge-
nomen. De uitzending via CNN
zal zondagavond of maandaga-vond zijn.

(EMPLOYMENT OPPORTUNITY: V.
Captainsfor Sailing Charter Yachts located in Aruba andBonaire. Must have
Captain's papersorequivalent experience.
Takingapplicationsnowfor Septemberopenings.Send resume'of experience
withaddress andtelephonefor interviewto: M> Wigflln»

Scotlandstraat nr. 5
Eagle, Aruba. J

TE HUUR AANGEBODEN
WINKELRUIMTE in de Nassaustraat

Afmeting ongeveer 125 m2.
Goed gelegen nabij parkeerplaats, ban-
ken en andere belangrijke zaken.
Direkt beschikbaar.

Inlichtingen: telefoon 23500 tussen 8.00-
-12.00 en 13.00tot 17.00uur, van maandag
tot en metvrijdag.

f ' "\Per 1 oktober
TE HUUR GEVRAAGD

voor minimaal 6 maanden
REPRESENTATIEVE GOED
GEMEUBILEERDE WONING

Voorkeur: nabijheid zee; 3 slaapkamers.
Aanbiedingen tijdens kantooruren telefoon
27327-28027.

ATA AKI BO OPORTUNIDAD
STUDIAV LO BO PROGRESA

GOBIERNO Dl ARUBA
ta participa eu e siguiente cursonan lo bai cuminsé.
Haci vso di e oportunidad aki Inscribi.

CURSO Dl CONVERSACION NA INGLES:
Dia di inscripción: 2 diaugustus na Immaculata Huis-
houdschool (Sta. Cruz) pa 7.30'0rdi anochi.
E curso lo cuminsé dia 9 di augustus.

WAITER/WAITRESS:
Dia di inscripción: 2 di augustus na Immaculata Huis-
houdschool (Sta. Cruz) pa 7.30'0r dianochi.
E curso lo cuminsé dia8 di augustus.

Tur ecursonan ariba mencioné ta dirigi principalmen-
te aribapractica. Pa mas informacion yformulario por
jama tel. 33331 of acudi personalmente na Job
Centre den BibliotecaNacional naOranjestad, G. Ma-
durostraat 13.

p\~H ENSENANSA

_T |_J EMPLEO

DINSDAG 26 JULI 1988

HYUnPni Ko°P NU een Hyundai
!■——m—imj en U heeft kans gratis de Olympische
f^rTFrrr j i-j j l_j sPelen in Seoul (Korea) bij te wonen![Hm^ |[i (geldig van Mei t/m Augustus 1988)

ledere winnaarkrijgt: l
■ = 1 Retourviiegpassage Aruba - >^ r^?^_

=10 dagen verblijf van 17-27 septem-"^ j( Ps""""ber. Inbegrepen Hotel. H k^^K

H = Vliegticket en tour naar Hyundai Fa- l
= Toegangskaarten voor 10 dagen. mbo^ 6 ■Lmébi

Hyundai -Reeds vanaf ’.13.850.- W EftFinanciering 36 maanden. «^^

I PRIMA AUTO SALES Inc.
Komt de nieuwe modellen zien en proefrijden in onze showroom■ Fergusonstraat 42A - Tel.: 32578 en 28200.

Oduber Agencies N.V.
heeft vacature voor een

DIRECTIE SECRETARESSE
Vereisten: Vloeiend beheersing van Engels

en Nederlands,
Zelfstandig kunnen werken,
Ervaring in "word-processing",
Minimum Mavo-opleiding,
Dynamisch en, vooruitstrevend
persoon.

Persoonlijk solliciteren op donderdag 28 juli en
vrijdag 29 juli a.s. tussen 8-12 uur. Telefoon:
22699.

ODUBERAGENCIES N.V.
Beatrixstraat 48
Oranjestad - Aruba. ■

1b irfflatir. lül *

STUCK WITH YOUR
ADMINISTRATION?

This is the best solution to
your problem:

CD.R/MINIHOUSE n.v.
Vondellaan 21 Telephone: 28829.

We offer you complete computerized systems
and a specialized training in computer-operations.
Also available software, network systems, service,
repair and support.

FOR MORE INFORMATION AND
A DEMONSTRATION

CALL: ROBERTO ARENDS

ZIEK ZIJN KAN EEN
VERMOGEN KOSTEN -^^{^è^^^M
Wij kunnen daarover meepraten, want wij zien dagelijks Jf^H 8
de rekeningen. Uzelf indekken m Jg
tegen kosten bij ziekte en onge- FATI lA/I fël^H- ----- H_l >vallen is een verstandige zaak. |fi I lIVI lH~l^Bwi"*gTsH^W^tfgr^ **li -Uw agent geeft u graag inlicht- '"■ will ÉÉÉfirSlÉÉttÉll - 'mT^ Jr^Lingen over de FUMEK-polis. 818-B-^ IBS W7\ //' lllér^Bel hem Vrijblijvend. Nationale Nederlanden f\f C=^^S Ip^sJr-t ÉA

HELP WANTED
MANAGER FOR GROWING INNOVATIVE
SAILBOARD COMPANY.

Experience in the following areas is required - whole-sale manufacturer of sailboard products, managerialposition of equipment rental, schools/clinics, retail(buying, merchandising, budgets & projections).Please send resumé to P.O. Box 256, Oranjestad -Aruba. '

Stichting Middelbaar Onderwijs Aruba
zoekt

HUIZEN

voor uitgezonden leerkrachten
t.b.v. Colegio Arubano per 1 augustus a.s.

Voorverdere inlichtingen:
Vondellaan 6 — Tel. 28594V - ___

I ARUBADA^
ENTERTAINMENT

/ ïUsLê*,.~ desionedtoBE different
\ <$£ntf\\*X3 We arethe nwstpopularDisco and entertainment
( laS^JJ^^T complex In Aruba. Our sound poundsand our lights ,
> De beste Pizza haalt Übii —.—■—.^^ —
} OrtnSKb.. AWAY TEL.: 33541 M*BA
\ Detopnightclub Geopendvan 11 .00 a.m. tot 06.00 a.m. )
( vanAruba \
[ I *ry± GOJJÏEN TULIP \
/ mm /IYn arubaCaribbean (} MB9* V^yJ RESORT& CASINO )
/ >4tX }( Floating Restaurant (

( />/l// HIOHTCLUB j
( "Jl'vsLl proudly presents: \
( (onder nieuwe directie) Vegas goes Latin (
( zeer verzorgde rijsttafel. d ]^"r

riswin9in9 House' )
f Open 11.00-middernacht. dailycurtain time 10.30 pjn. )'( Happy Hour 6.00 - 8.00 Ta- ex<»Pt Mondays. <
I Iv UfPVPr Clubopenlrom9:oop.m.trll2«)a.m. /
\ * ' Cover charge show-time 57.50 min. 2drinksper person I
( t I " For reservations please call 33555 |
( Feest... jubileum... verjaardag... verloving, enz. {
( Dat viert ook U natuurlijk in ' {
j WIJHEBBEN OOK )
CATERING SERVICE. amlfc|K

f f***^^ phone: 32040 \

/ CT ) Zondag: gesloten. /

( Het Restaurant met Surinaamse allures, )
| zonderpretenties. j

| Boulevard Theatre I
n i

Today at 8.15 Today at 8.45 \
"LESS THAN ZERO" "CROCODILE <

drama 18yrs. DUNDEE II" {
'j adventure 14yrs. /

Drive - In
/ Today at 8.30 /> "NO HACE FALTA DECIRLO" )
i^^^^, drama 18yrs. )

4 AMIGOE



AGENDA

ARUBA

fJJTOORUREN AMIGOE: 08.00-12.00/'W-I 7.30 uur;zaterdag gesloten.

24333.

*» spoedgevallen na kantoortijd: 21639,
850 en 22316.

127-743.

Wrek. nr. 10.815.445Banco diCaribe.

PUTIE: 100.
WMCENTRALE:IIS.
PEKERTJES verschijnen op dinsdag en
[Wagen kunnen iedere dagtussen 08.00-
-£OO/14.00-17.00uur worden opgegeven;
Falve op zaterdag.Alleen zoeker^es, die
f maandag en donderdag voor 10.00uur
P'ten zijn, kunnen de dag daarop (dus
""sdag envrijdag) verschijnen.

&SCOPEN°ULEVARD THEATER
,^O.1 5 uur {.essfnan Zero (18jr).
$■45 uur CrodileDundeell (14jr.).

20.30 uur No hacefalta decirio'Jr.).

NTICA'S (nachtdienst)[*bao brug: delPueblo, tel.: 22154.
r&Hba brug:San Lucas, tel.: 45119.

jJJCHTREGEUNGDOKTOREN"^estad, Madiki,TankiFlip, Noord, Tanki
Paradera en Sta. Cruz: dokter

SK. Lm, Noord 68, tel.: 22694/21522.
°$ Chiquito, Savaneta en San Nicolas:
pier O.L. Ponse, via Centra Medico San
Was, tel.: 48833.
*Werarts: dokterCroes, te1.:27591/24300Vitaal).

ÉER-POLIKLINIEK (Shakespeare-
-13, tel.: 27263/24300): spreekuren
dag t/m vrijdag van 08.30-11.30/

i-v-17.30uur; zaterdag van 08.30-12.00rr- De wacht heeft dokter A.E. Hart.
i"" * *j^NTRO MEDICO CARABOBO (L.G.

JjMh Boulevard 34, tel.: 21777): draA.
via Centra MedicoCarabobo.

jjTGELE KRUIS: Oranjestad:tel.: 23168;
J0rd:te1.:23425;Santa Cruzen Paradera:
!":28288/25543; Savaneta en Brazil: tel.:
:'O2O/483O1; SanNicolas: tel.: 45906;Da-
*»:tel.: 29008 (wijkgebouw), 24444 (kan-

toor brandgevallen, ongelukken of
!jn of ander ongeluk gelieve
"«rmcentraie op tebellen, tel.: 115)

Jeleakuba
DINSDAG: 18.00 Robotech II; 18.30
CNN international news; 19.30Political
l*ogram; 19.45Pa unAruba mas sigur/
%ua!idad; 20.00 Telenoticias; 20.30
*"; 21.00Falcon Crest; 22.00LarryKing
show; 22.50 Showbiz today (CNN);
*3.00 Moneyline (CNN); 23.30 Sports
"onight(CNN); 24.0CSluiting.

*softhe universe; 18.30 CNN interna-
Wal news; 19.30Small wonder;20.00jßlenoticias; 20.30Bista ariba (live);21 -15 Documentary; 22.00 Larry King

22.50 Showbiz today (CNN);
<3-00 Moneyline (CNN); 23.30 Sports
"onight (CNN); 24.00 Sluiting.

.** t **

NrsentHGHT INFORMATION CENTER: dage--2geopendvan 07.00-20.00 uur;na 20.00
'Wormatiesvia verkeerstoren.

£$p SERVICE CENTER (Oranjestad):
c«0uur per daggeopend(alleen geslo-
-2zondag 20.00 uur tot maandagmor-

"*07.00 uur).

SPkter HORACIO oduber hospi-
/?Mtel.:24300):bezoekuren 15.00-15.458-30-19.30 uur.
jjNINGIN WILHELMINA FONDS (tel.:
■JJS2/22817): informatiecentrumi^nsdag gtopend van 08.30-12.00 uur -

8 (boven).

S^BINIFESTIVAL: 18.30uur in Fort Zout-
te(optreden van kah'i ogelCristal, Grupo
J'co Criollo en dansgroep The Alimah

V^tTBAL(AVB): 20.00uurEstrellavs Uni-
Lago Sportpark.

ORANJESTAD- De Ne-
derlandse ambassade in Ca-
racas deelde Buitenlandse
Betrekkingen op Aruba me-
de, dat Eunice Alberta La-
mouth- Priest in Venezuela
plotseling was overleden.

Zij was met een groep uitAru-
ba met vakantie in Venezuela.
De overledene was belast met de
mannenafdelinginhetDr Hora-
cio Oduber hospitaal, waar zij
reeds vele jarenwerkzaam was.
Het stoffelijk overschot zal naar
Aruba worden overgebracht.

UITVLOEISEL VIS- DRUGS- ZAAK
Schorsing niet voldoende gemotiveerd

Douaniers winnen hoger beroep
ORANJESTAD—Inhethogerberoep inverband metde zaak van de douane-beambten J.N. en W.C. werdgisteren door deRaad van Beroep vonnis gewezen.Ook

inhoger beroep werd de schorsing van detwee douane-beambten nietig verklaard.
Zoals bekend werden dehoofd-

kommiezen destijds in de zaak,
waarbij vis geruild werd voorverdovende middelen, ge-
schorst. OfschoonN. al twee jaar
nietmeer opde haven werkte en
O, die op de luchthaven werkte
met vakantie was, werden zij
tochbeschuldigd van betrokken-heid bij deze "vishandel".

ONVOLDOENDE
Zij werdenenigedagen aange-

houden, kregen hun salaris,
doch daarna werd bepaald, dat
zij geschorst bleven met behou-
denvan tweederde vanhun sala-
ris. Zij kwamen, bijgestaan door
mr Maximo Croes, in verzet om-
datdeschorsing onvoldoende ge-
motiveerd was.

In eerste aanleg was het land
vertegenwoordigd door mr Viei-
ra- DeRegt, terwijl bij behande-
ling voor het HofmrCarlos Her-
rera optrad.

JuanFarro in vragen aan premier:

Duidelijkheid gewenst
over Latin jazzfestival
ORANJESTAD — JuanFarro, onderwijzer aan een

technische school, trok deaf-
gelopen maanden de aan-
dacht door een groot aantal
ingezonden stukken, waarbij
hij deregering kritische vra-
gen stelde. Inzijn laatsteopen
briefisFarro niet te spreken,

dat de premier tot op heden
zijn vragen van mei 1988niet
beantwoord heeft

Hij vraagt zich af of de be-
windsman het dusdanig druk
heeft dathij geen tijd heeftom te
antwoorden of datzijn positie te
hoog is om eengewoneburger te
antwoorden. Farro is van me-
ning dat antwoordenvan de pre-
mier denodige duidelijk zal ver-
schaffen vooral in corruptieda-
denwaarover gevraagd werd.

Wega diNumber
Aruba

SOFTBALL(dames): 16.30uur Taiwan vs
Aruba -Caribeveld.

ALLIANCE FRANCAISE D'ARUBA: iedere
maandagvan 19.30-20.30uur cursus voor
gevorderdenenvan 20.30-21.30uurFranse
literatuur;dinsdagvan 20.00-21.00uur con-
versatielessen; woensdagvan 19.00-20.00
uur cursusvoor beginners - ColegioAruba-
no, lokaal 61/62.
(nieuwe Fransecursusvoorbeginners
en gevorderdenbegint in september.
Geïnteresseerden in cursus of lid-
maatschap kunnen zich opgeven brj
Marie-Thèrèse Croes (tel.: 21187) of
RozettiDijkhoff (28652).

WOENSDAG
DIVERSEN
INDIAN ROCK GARDEN WATERSLIDE:
maapdag,dinsdag,woensdagenvrijdag ge-
opend van 10.00-18.00 uur; donderdag de
geheledag gesloten.

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

STICHTING TOT BEVORDERING VER-
ANTWOORD OUDERSCHAP (Famia Pla-
nea): dagelijks van 08.00-12.00/13.00-
-16 00 uur - Medical Centre, Bemhardstraat
75 San Nicolas, tel.: 48833, toestel 219/
225. ■ - . .
Bij de praktijken in het Wit GeleKruis- ge-
bouw dinsdag 10.00-12.00uurteNoord 66,
tel: 23425; 13.00-14.00our te Oranjestad,
Koningstraat/ Emmastraat, tel.: 23168;
woensdag: 13.00-15.00 uur te Santa Cruz
39C, tel.: 28288; donderdag: 10.00-12.00
uur te Pampoenastraat 15,Dakota.
Centra di Barrio Dakota, Pampoenastraat
19, tel.: 23822; donderdag08.00-10.00 uur.
Club Caiquetlo,Paradera 47A, tel.: 24280:
dinsdag08.00-10.00uur.

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

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

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

CENTRO KIBRAHACHA (dagverblijf
voor bejaarden): openingsuren dag-
verblijf: 08.00-12.00 uur; kantooruren:
07.30-12.30/14.00-17.00 uur - Piedra Plat
23(te 1.:28159).

BEKENDE DOOFPOT
Farro is bang, dat alles in de

bekende doofpot zal verdwijnen
enbetreurt deze gangvanzaken
ten zeerste omdat de burger er
recht op heeft te weten wat er
gaande is. In dit verband haalt
hij aan, dathet transportbedrijf
voorvervoervandeschildercabi-
ne van deKennedyschool naar
de Tarabanaschool niethet afge-
sproken bedragkan incasseren.

Uitvoerig staat Farro stil bij
dekosten van het JazzFestival,
waarvan hijwil wetenwat dital-
lemaalgekost heeft. Ondermeer
zou één van de leiders van het
festival — volgens Farro — in
eerste instantie 45.000 dollar
hebben geïncasseerd en daarna
nog eens datbedrag gevraagdte
hebben, dustotaal negentigdui-
zend dollar. Als hij dit niet ont-
vangt, beginthij eenrechtszaak.

DUIDELIJKHEID
Farro zou wel graag een lijst

willen zien wat alle musici be-
taald hebben gekregen. Met na-
druk stelt hij al deze vragen te
stellen opdat er duidelijkheid
komtrond alde geruchten die de
ronde doen. Het gaat hier ui-
teindelijk om ge-
meenschapsgelden.

Aanbesteding goede
beurt Martinusschool

ORANJESTAD—Bij degiste-
ren gehouden openbare aanbe-
steding voor het opknappen,
schilderen enz. van de SintMar-
tinusschool teParadera werd als
volgt ingeschreven: G. Franken
Construction 189.675,VanKes-
sel 257.000, Geerman Construc-
tion295.604,Arends Constructi-
on 375.786 en Carlos Dania
379.000 florin.

Zoalsbekend isderegering be-
gonnen met het opknappen van
verschillende scholen op Aruba
waarvoor dekomende driejaren
twaalf miljoen florin uit eigen
middelen beschikbaar zal zijn.

Dief in
hotel gesnapt

ORANJESTAD — Dankzij
oplettendheid van een bewa-
ker bn het Talk ofthe Town
Hotelkon gisteravondeen ho-
teldief op heterdaad worden
betrapt.

De bewaker zag een man een
hotelkamer binnengaan waar
hijniet thuishoorde. Debewaker
sloot deman in dekamer op tot-
dat de politie ter plaatse ver-
scheen. De diefbleek een goede
bekende van de politie. De man
was paskortgeleden uithetHuis
van Bewaring ontslagen, waar
hij een straf had uitgezeten.Hij
werd voorverder onderzoek naar
dewachtgebrachten ingesloten.

In softbal- interland
Taiwanese dames winnen
eerste wedstrijd Aruba
ORANJESTAD — De da-

mes-softball- selectie uit Tai-
wan behaalde maandag een

7-2 overwinning op de Aru-
baanse selectie in de eerste
van de twee te spelen wed-
strijden.

Na een 1-0 voorsprong voor
Taiwanin detweede inning, kon
Arubaeen inning later mettwee
runs een2-1 leiduignemen.Déze
tweeruns bleken ookalleswatde
Arubaanse dames aan offensief
haddenmeegenomen. De Taiwa-
nese pitcher zorgde er namelijk
voor, datArubagedurendedehe-
le wedstrijd niet verder kwam
dan driehits. Taiwan nam in de
vierde inning met drieruns de
leiding weer over met 4-2 wist
dezetothet eindetebehouden. In
devijfde enzesde inningswerden
telkens twee runs gemaakt,
waardoor de eindstand 7-2 voor
Taiwan werd.

De Taiwanese selectie maakte
zevenruns,veertien hits, één er-
ror en de Arubaanse selectie
twee runs, drie hits en vier er-
rors.

Vanmiddagom halfvijfwordt
in het Caribe Softballpark de
tweede wedstrijd Taiwan - Aru-
ba gespeeld.

TELAVlV—lsrael lietmn^m/fog
zo'n 150-Palestijnsegevangenenvrij
alsgebaarvangoedewiltgyeenIsla-
mitische feestdag. Sommigen had-
den 6 maanden vastgezeten zonder
vorm van proces. Depoliticgebruik-
te traangas en rubber kogels tegen
stenen gooiende jongerenin oost Je-
ruzalem. Israel heeft 5 geheime
agenten uitEngeland teruggetrok-
ken. In geenvan beide landen had
men commentaar op ditbericht. Er
hebbenzich eerder moeilijkheden
voorgedaan over de werkwijzenvande Mossad- mensen.

Elfbedrijven uitgenodigd:

Voor offerte over
ontmanteling Lago

SEROE COLORADO —Gisteren envandaag zijn ver-
tegenwoordigers van elf be-
drijven— negen uit de Vere-
nigde Staten en twee uit Ne-
derland—opbezoek bijLago.

Zij werden doorLago uitgeno-
digd zich terplaatse op dehoogte
te stellen van wat ontmanteld
moetworden. In een gesprekmet
Henry Coffie, administratief
managervanLago,vertelde deze
de Amigoe desgevraagd dat de
elfbedrijven werden uitgeno-
digd uit ondernemingen, die
voornamelijk dit soortwerk eer-
derhebben gedaan.

Het gaater namelijk niet al-
leen om deraffinaderij afte bre-
ken, maar ook moeten de af te
breken delen verscheept en ver-
kocht worden. Over enkele we-ken moeten de bedrijven het of-
ferte uitbrengen. Het betrefthier hoofdzakelijk het afbreken
van deraffinaderij omdat het af-breken van de tanks reeds ge-

gundis. Daarmee is men al druk
doende,zoals deAmigoerecente-
lijk berichtte.

Ingevolge de overeenkomst
tussen Lago en het land aruba
moet de ontmanteling van het
bedrijf eind 1993klaar zijn.

OP HET activiteiten- program-mavan het Aruba Concorde Ho-
tel prijkt het optreden van be-kende internationale zangers
als Emmanuel, Juan Gabriel,
Paloma San Basilio en Rocio
Durcal.

Op29julitreedtArmando Hu-
erta II uit Curagao op met zijn
lied 'Dumptruck di Reggea' en
ook de lokale zangeresMarienne
deCroes.Op30 julivolgt demini-
theque 'Betelguese'uitVenezue-la. Het optredenvan Emmanuel
is op 13 augustus, terwijl Juan
Gabriel twee shows zal geven op
2 en 3 september. Paloma San
Basilio zal optreden in het wee-
keinde van 15 oktober.

Op hetprogramma staat ook
een modeshow uit Venezuela,onder leiding van de Venezo-laanse tv-presentator GilbertoCorrea. DeConcorde-shows wor-dentegen hetjaareindebesloten
met twee shows van Rocio
Durcal.

Knockoutzege van 11-1
Koploper Marlboro
maakt Coca Cola in

ORANJESTAD — Koplo-
per Marlboro sloot maanda-
gavond zijn wedstrijdenserie
van dederderonde van deba-
seball- competitie af met een
11-1 knockout- overwinning
op Coca Cola Rangers. Voor
laatstgenoemde ploeg was
het de tweede nederlaag in
tweedagen tijd, na de2-10 ne-
derlaag van zondag tegen
Richmond.

Watookopviel, was hetaantal
van maar liefstzeven errors van
Coca ColaRangers, welk aantal
opgeteld bij de tien errors in de
wedstrijd tegen Richmond uit-
komt op niet minder dan zeven-
tien errorsin twee wedstrijden.

Marlboro noteerde gistera-
vond elfruns, dertienhits, twee
errors en Coca Cola: éénrun, zes
hits en zeven errors. Milton
Croes werd winnende pitcher
voor Marlboro en Jospeh Hodge
verliezer voor Coca Cola.

De nederlaag voor Coca Cola

*****
OTTAWA — Canada heeft de VS

gevraagd een internationaal team
van veiligheids- experts een onder-
zoek telateninstellennaar deveilig-
heidvan de reactor Fremi II van de
kerncentrale in het Amerikaanse
Monroe. Daaruit ontsnapte onlangs
een radioactieve wolk. Aldus de Ca-
nadeseregering.

betekent teVens, datRichmond
nu alleenopdederdeplaats staat
met zes overwinningen en acht
nederlagen. Coca Cola heeft zes
gewonnen en negen verloren
partijen.

ZAKENVARIA
CAPITALLIFE Insurance Com-
pany Ltd.heeft deaandelenen dehele Caribisch operations van
TLIOovergenomen. CapitalLife
is voornemens meer in Aruba te
gaan investeren door onder
andere hypotheek- leningen te
verschaffen. Capital Life s ver-
zekeringsagente Dora Peters
werd uitgeroepen tot 'Caribbe-
an's leading agent' voor de
maand junien het ziet er naar-
uit, datzij ookvoor demaand juli
deze onderscheiding zal krijgen
vanwege haar produktie-
prestatie. Het verzekerings- be-
drijfmaakte dezeweek debenoe-
ming bekend van Roy Winter-
daal tot agency manager (sales).

Capital Life viert alle boven-
genoemde feiten met eenrecep-
tie voor genodigden opwoensdag
27 juli inTemptation on the Be-
ach en op donderdag 28 juli met
een 'open house'- receptie voor

Ïolishouders in hetkantoor aan
e Paardenbaaistraat 12 in

Oranjestad.

Recht opfunctie met schaal vijftien

Karel Vis wint zaak
tegen land Aruba

ORANJESTAD -Direct
nadat ing. Edwin Croes ont-
slagnam als directeurvan de
Setarenbenoemd werdtotdi-
recteur van Telecommunica-
ties, heeft het voormalig
hoofd van de Landsradio-
dienst Aruba, Karel Vis, zijn
vierde rechtszaak tegen het
land Aruba aangespannen.

Door de benoeming van ing
Edwin Croes vond Vis, dat een
door deregering in zijn nadeel
gebezigde bewering onjuist
blijkt tezijn, dater geenbehoefte
bestond aan de functie waartoe
hij indertijd door de MEP-
overheid was benoemd: direc-
teur van Telecommunicaties.

Ditmaal werd Vis door de
rechter in het gelijk gesteld. De
regering moet Vis — die nu inschaal dertienzit—met ingang
van 1 januari196 schaal vijftien
uitbetalen, hetgeen tot eind juli
neerkomt op een bijbetaling van
24.600florin. Voortsmoethijper
juli in een dusdanige functie
worden geplaatst die overeen-
komt met schaal vijftien. Het
vonnis moet direct uitgevoerd
worden.

Op de vraag of Vis er nu op
blijft staan, dathij directeur Te-
lecommunicaties wordt, stelde
deze dathij bereid ismet derege-
ring overleg te plegen en als het
moet, zal hij enig water bij de
wijn doen.

Wedstrijd van
AWRC succes

ORANJESTAD — De Aru-ba Windsurf Racers Club
(AWRC) organiseerde met
succes zijn eerste windsurf-wedstrijden tegenover deFis-
hermen's Hut

Er waren dertig deelnemers
uitAruba, de Verenigde Staten,
Duitsland, Nederlanden Frank-
rijk. Het eerste onderdeel —speed slalom, waarbij snelheden
van tussen de 25 en dertig mijl

Eer uur gehaald werden —racht devolgende uitslagen: 1.
Bincho Mansur, 2. Edmund
Harms, 3. CheoHeyden, 4. Carlo
Mansur, 5. Bone, 6. Francis Gra-
nadillo, 7. Gabriel Pichardo, 8.Rudy de Miranda,9. GeraldLui-
dens, 10. JohnEckardt.

Het onderdeel jibe slalom
bracht devolgenderesultaten: 1.
Cheo Heyden, 2. Roger Juriëns,
3.Roland Taschner,4. JanMaas-
kant, 5. Mike deI'lsle, 6. Bincho
Mansur, 7. GeraldLUidens en 8.
Bone.

De eerstevolgende wedstrij-
den van de AWRC zullen zeer
waarschijnlijk te Eaglebeach
zijnopeennogtebepalen datum.

ISLAMABAD—Ondanksd? toe-nemenderaket- aanvallen op de Af-
ghaanse hoofdstad Kabul door hetAfghaanseverzet vormt dit nog geen
werkelijkebedreiging, aldus Wes-
terse diplomaten. De bewering van
Pakistans president Zia dat de toe-
stand er onhoudbaarwordt is niet
gegrond.

..
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ORANJESTAD-Op hetCa-
ribeveld begon maandagmiddag
de serievan twee damessoftball-
wedstrijd tussen de selecties van
Taiwan enAruba.Bij deopening
werden toespraken gehouden
door de leider van de Taiwanese
ploeg, de voorzitter van deAru-
baanse Softballbond Francisco
Chirino en de minister voor
Sportzaken Watty Vos, die de
eerste bal wierp.

Bij defoto's: de Taiwanese se-
lectieenhetmoment,datdeleider
van debezoekendeselectie minis-
ter Vos eenplakkaat aanbiedt.
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InPeru
Burgers gedood
door guerrilla
LIMA — De Sendero Lumi-

noso guerrillavan Peru heeft
twee burgers gedoodbij af-
zonderlijke acties.

In Puno werd een ingenieur
vermoord op zijn landgoed toen

hij met zijn vliegtuigje passa-
giersnaar de stadAyacucho wil-
de overbrengen. Een ander
slachtoffer van deze guerrilla-
beweging was de chauffeur van
een vrachtwagen met vierhon-
derdzakken meel als lading. Hij
werd op dehoofdweg naar Lima
overvallen en metbenzine over-
goten en in brand gestoken. De
meel had onder bakkers ver-
deeld moeten worden.

..Florence Griffith sexyen snel...

CARL LEWIS OP JACHT NAAR VIERMAAL GOUD
Greg Foster: Olympische droom verstoord

'Fast Flo' Griffith mooi en snel
INDIANAPOLIS— 'FastFlo' was bloedmooi, en ver-

moeid. Het beloofde wereldrecord op de 200 meter
kwamerniet uit.De 'leading lady' opdesprintbleefin de
finale op de slotdag van de Amerikaanse selectiewed-
strijden voor de Olympische Spelen steken op 21,85 se-
conden.

Toch werd Florence Griffith-Joyner, de loopster met
de oogverblindende, flitsende pakken en lange nagels,
met schoonzus Jackie Joyner-Kersee en Mary Slaney-
Decker de blikvanger van denegendaagse strijdvanon-
geëvenaard hoog niveau op de banen van de Indiana
University inhet meestalbroeierige Indianapolis. Bij de
heren trok Carl Lewis veel aandacht, maar vormdehet
dramarond Greg Foster en in mindere mateReynaldo
Nehemiah het overheersendegespreksthema.

Voor de30-jarigeFosterwerd de
Olympische droomechtverleden
tijd. Als wereldkampioen op de
110 meter horden in Helsinki
(1983) en Rome (1987) slaagde
hij er nooit in goud op de Spelen
te bemachtigen. Moskou 1980
werd geboycot. In Los Angeles
1984 was hij te nerveus, kwam
nietin zijnritme en moestRoger
Kingdom voor laten gaan. Vier
jaar zon hij op sportieve wraak,
maarvlak voor detrailsbrak hij
zijn linkerarm.

Tegen het advies vanzijn arts
in probeerde hijzich toch te kwa-
lificeren voor Seoul. De eerste
twee exames legde hij met goed
gevolg af, maar in de derde, de
halvefinales, zakte hijdefinitief.

VAKANTIE
Op de zesde horde verloor hij

debalans en na de zevende stapte
hij uitdewedstrijd. "Ikwilde niet
het risico nemen te vallen", al-
dus de wereldkampioen. 'Tk ga
met vakantie. In de herfst zien
julliemij terug."

Reynaldo Nehemiah vertrok
zwijgend. De wereldrecord- hou-
derophetkorte hordenummer is
na een kort, lucratief avontuur
in het football teruggekeerd
naar zijn oude liefde, maar kan
de aansluiting met de top (nog)
niet tot standbrengen. Indefina-
le gaf hij na de vierde horde op.
Hij sloot hetveld en waskansloos
voor een van de drie startbe-
wijzen.

Door het drama in twee acten
kreeg Roger Kingdom niet de
aandacht die hij verdiende op
grond van zijn prestatie. In de
halvefinales liephij 13,14seco-
nden, de snelste tijd in de laatste
drie jaar en een evenaring van
zijn toptijd in 1985. In de eind-
strijd was hij een fractie langza-
mer (13,21), maar te snelvoor de
rest vanhetveld.

Kingdom verwacht dathijmet
Campbell (13,25) en Blake
(13,28) inSeoulbeslagzal leggen
op de drie hoofdprijzen. Boven-
dienwil hij in deZuid-Koreaan-
se hoofdstad een aanval doen op
uit 1981daterende wereldrecord
(12,93) van Nehemiah.

STAPJE VERDER
Florence Griffith ging een

stapje verder. Ze wil in Seoul
geen aanval doen op het we-
reldrecord opde 200meter, maar
gaat het daar met absolute ze-
kerheid verbeteren, de21,71van
de OostduitseDrechsler enKoch
vormde eigenlijk aleen mikpunt
voor Indianapolis, maar Griffith

misteop de soltdagdefysieke en
mentalekracht.

Inde halvefinaleskwam ze uit
op 21,90, in deeindstrijd, in een
opwindend wit bodysuit op
21,85. Met die tijden bracht ze
een fantastische serie op haar
naam. In alle vier races bleef ze
onder de 22 seconden, met als
hoogtepunt de 21,77 in de
kwartfinales.

"Datwereldrecordkomtwel in
Seoul", stelde Griffith na-
drukkelijk. Hier liep ik alleen
vooreen plaats in de Olympische
ploeg. In Seoul voor goud en het
wereldrecord."

In de Zuid-Koreaanse hoofd-
stad zal Valeric Brisco-Hooks
haar titel op de 200 meter niet
verdedigen. Brisco kwam in de
finale een meter tekort voor de
derde plaats en werd achter
Marshall (21,93) en Torrenee
(22,02) vierde in 22,11. Ze kan
zich nugaantoeleggen opdepro-
logantievan haarOlympische ti-
tel op de400 meter.

NIEUWTIJDPERK
'FastFlo' beheerste deopening

en sluiting van de trails. Met de
onwaarschijnlijke 10,49 op de
100 meter zette ze de sprintwe-
reld compleet opznkopen schoof

ze de sprint een nieuw tijdperk
in.

Een droomtijdopde200 meter
lagmeervoordehandmaarwerd
uitgesteld tot Seoul. Zoals
schoonzus JackieJoyner-Kersee
na haar wereldrecord op de ze-
venkamp (7215) datdeedbij het
verspringen. JJK (Jee jeeKay)
was in het zand van de Indiana
University in haar element,
sprong met te harde rugwind
(2,6) naar 7 meter45,maarbles-
seerdezich bij haar derdepoging
aandeknie, toenzij debetonrand
van debakraakte.

Op advies vanhaar echteenoot
en coach Kersee deed ze daarna
geenpogingomhetwereldrecord
van de Russin Tsjistijakova
(7.52) te verbeteren.

Achter Joyner brak een ver-
woede strijd uit om de overige
twee plaatsen. Drie springsters
deden geen centimeter voor el-
kaar onderen noteerden 6.88 als
beste prestatie. Yvette Bates
had tijdens haar poging
windvoordeel en viel af ten
gunste van Carol Lewis, het
jongerezusje vanCarl, en Sheila
Echols.

MARY SLANEY-DECKER
Mary Slaney-Deckerwerd het

derdekopstuk in deAmerikaan-
se dames-ploeg. De gazelle dook
met 3.58,92 onder de vier minu-
ten op de 1500 meter en vestigde
daarmee debeste wereldseizoen-
prestatie. Salney-Decker ishele-
maal terug en favoriet voor de
dubbel op de 1500 meter en 3000
meter.

In deherenploegen ontbreken
de Olympischekampioenen Joy-
ner (hinkstap) enAlonzo Babers
(400m). Maar deploegvoor Seoul
is in de ogen van toeschouwer
Bob Beaumon, de wereldre-
cordhouder verspringen, zeker
zo sterk als de Olympischeploeg
van 1968 in Mexico.

De 400 meter van Harr;
'Butch' Reynolds was van we
reldklaBse, net zoals de presta 'ties vanCarlLewis, diewederom
op jacht gaat naar vier goudeifc;
plakken. (

Op de slotdag slaagden eei||
saar5aar'oudjes' er in eenplaats in di||
umbo-jet naar Seoul te be

machtigen. Steve Scott doorzijl |;
tweede plaats op de 1500 meter *£
Sydnee Maree door zijn derdi
plaats op de5000 meter en good^old Mac Wilkins door de over
winning in het discuswerpen <jjrOld Mac wasal in 1976 in
Montreal Olympisch kampioen jKin deze discipline. Zijn maatje^
John Powell faalde, zijn discu^op
landde niétver genoeg (61 metelva
56), een meter ofviertekort voof^uitzending.

S(

Jeugdschakers
naar Trinidad

WILLEMSTAD - Vorige
week vertrok een delegatie van
zes jeugd-spelersvan deSchaak-
verenigingJanwénaarTrinidad
& Tobago. Zij zullen daarparti-
ciperen in het Caribbean Junior
Chess Tournament.

Hetteam, onderleidingvan de
nationale meester Luis Alvin
Smithheeftzich goedvoorbereid
op dittoernooi waar ook landen
als Venezuela en Trinidad zelf,
met zeer sterke schakers verte-
genwoordigd zijn.

Het Curacaose team is als
volgt samengesteld: eerste bord
Rurik Capella; tweede bord Pe-
ter Pilgrim; derde bord Robert
Moron; vierde bord Ludmilla
Garmers;reserves SonaliCardo-
se en Sherman Maduro.

UITSLAGEN
Enkele uitslagen van d«s<

laatste dag van de selectieweaMs
strijden in Indianapolis:
Dames: tc1500 meter: 1. Slaney-Decke^
3.58,92 2. Jacobs 4.00,46 3. Gal-B
lagher4.05,41. "200 meter: 1. Griffith 21,85 2.a
Marshall 21,93 3. Torrence
22,02. E
Kogel: 1. Pagel 19.33 meter 2 \Dasse 18.833. Price 18.14. ,
Hoog: 1. Ritter 1.99 meter 2 *King 1.963. Sommer 1.96.
Ver: Joyner7.45meter2. Echols
6.883. Lewis 6.88.
Heren;
1500 meter: 1. Atkinson 3.40,94
2.5c0tt3.41,123.Deady3.41,31.
110 meter horden: 1. Kingdom
13,212.Campbell 13,253. Blake
13 28
5000 meter: 1. Padilla 13.37,86
2. Brahm 13.40,08 3. Maree
13.44,71.
Discus: 1.Wilkins 66.00meter2.
Buncic 65.30 3. Heisler64.94.

Jeugd-atleten
op WK in Canada

WILLEMSTAD - Zondag 24
julivertrok een Curacaose juni-
or- atletiek delegatie naar Sud-
bury, Canada, om aldaar mee te
doen met de jeugd-wereld- kam-
pioenschappen atletiek.

Deze kampioenschappen zijn
voor de jeugdtot 20 jaaren over
de hele wereld zullen er atleten
in Canada aantreden (120
landen).

Voor Curasao zijn afgevaar-
digd:Byron Salome(20 km loop),
Jacqueline Sophia (200 en 400
meter) en Anthony Minguel (of-
ficial).

De onkosten zullen voor een
groot deelgedektworden door de
International Amateur Athletic
Federation (lAAF) en een ge-
deelteis voor derekening van de
Atletiek Federatie op Curacao.

De competitiebegint op 26 juli
enzaltot31 juliduren.De vorige
editie van dit wereld- kampi-
oenschap voor junioren vond
twee jaar geleden in Grieken-
land plaats.

Bridge-uitslagen
WILLEMSTAD—Dezedagen

vindt het vakantie bridge- toer-
nooi van Bridgeclub Corsow
plaats. Het toernooi bestaat uit
zes zittingen en wordt gespon-
sord doorPepsi Cola. Twaalfpa-
ren meldden zich afgelopen vrij-
dag aan de speeltafels te Scher-
penheuvel. De uitslag van de
tweedebridge-wedstrijd (22 juli)
in het vakantie- toernooi van
Bridge-club Corsow was als

volgt:
1. Bongers/Van den Ende (hr)
60.37 2. De Vries (mw)/Van den
Ende (mw) 58.52 3. Maas/Navi-
wallah 56.67 4. Bronwasser/De
Vries (hr) 56. 30 5. Rijnbeek/
O'Brien 52.59 6. Valkenberg/
Manor 53.37.

De derde wedstrijd wordt op
vrijdag 29 juli gespeeld in de
bridgezaal te Scherpenheuvel
om tien uur 's avonds.

Commandanten bij gezaghebber

WILLEMSTAD - Morgen
draagt kapitein luitenant terzee
R.H. Zuidema het commando
over demarine- basisParera over
aan deluitenantkolonel der ma-
riniers WJ.M.Fluitsma. Beiden
bezochten waarnemend gezag-
hebber drsElmer Wilsoe.

Foto: vl.n.r. Fluitsma, Zuide-
ma en Wilsoe.
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Postpakketten naar Nederland -
|li^R|/| Surface Airlifted (S.A.L.).

Specialetarievenvoor beursalen,vakantiegangersenfamiliepakketten geldigtoten
met 15 augustus a.s. inclusief verzekering, bestelling aan huis gratis.

t/m t/m t/m t/m t/m t/m
Ika 3kg skg 10kg 15kg 20kg

Haf. 10- Haf. 20- Haf. 30- Haf. 50- Haf. 80- Na’.loo-

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

Bonaire 8508
St. Maarten 22947 De directeur derPosterijen,

R.H. GALMEIJER.

Kwj Profiteer van deze CTtk!ÓW SPECIALE AANBIEDING
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Een beker met moderne afdruk voor
slechts ’■ 1 ■■

Er zijn 3 verschillende afbeeldingen,

■P99HI zorg dat Uze rATAIwQ^LQMam alle driekrijgt. |M*Al _~ Jl
N>fi^ | KAMPIOENI | Curacao - Aruba N| MJJÊ /%££[

TOTALE fefci
UITWRKÓèP^
Televisies®* -„JJÜjULLQt »füS;:„to,„»nu:

Fis. 885.= Fis. 525.= rL VfiTCr iti^èfi m\ National Panasonic window unit
Cetronic kleurentelevisie 14 VWtiE2s*i!^ WW^f^ 18000 BTU Fis. 1799.= Fis. 1195.=
r Sid675'=

ki tl "" it ■ÉiïlS^^S I^S^riA National Panasonic window unit

lleIsaetan 9000BTU ns.^s,? 1 sy
Fis.iB2s,=

IÜOtxGOIUI INU 1Bf^Sy %tiwl P National Panasonic split system

Fis. 1850.= Fis. 1150.- Rgj^p njj ißnnnßTiiFk dwn- Flq 2625-Kelvinator, amerikaans 26 cub _ T^TT-tp ii7C- rZ^oc |LIBQQOJIUFIS-4250'= HS.ZbD,- 1
metwateraansluiting en FreeiS^tr°n^ l3 LT Fls-1175-;F,s:^2s;= _ . ' ,",.
"ice maker"Fis.4s99= Fis.3loo.- CTC Showroom in het gehouw van Latra Zeelandia

Stroomonderbreking
Veel werkzaamheden kunnen wij voor U uitvoe-
ren zonder U te storen, doch ditmaal moeten wij
de stroomvoorziening onderbreken op:
* Woensdag 27 juli 1988

vanaf 09.00 t/m 16.00uur.
* GedeelteMontagneRey, gedeelteWeg naarFuik, gedeelteWeg

naar Montagne, Sabana Baka, Seru Machu, Seru Grandi,Klein
Sint Joris, Choloma, Weg Fuik, Fuik.

sgïKODELA^



SPORT AGENDA
MALTA AMSTEL
t

ISENTRO DEPORTIVO KORSOU

IBOWLEN

SCHAAKVERENIGING CURACAO

SCHAAKVERENIGING JANWE

BRIDGEN

BASEBALL

.wvembad)
igeopend van 09.00-12.00/14.00-17.00 uur;jdinsdag-en donderdagmorgen gesloten.

(Damacor Bowling Club, Chuchu-
biweg)
Openingstijden: maandag t/m donderdag
Van 17.00- 02.00 uur; vrijdag en zaterdag
Van 16.00uur tot na 02.00uur;zondagvanaf
13.00 uur.

(Maduro Plaza)
iedere maandagavond om 20.00 uur gele-
genheid totschaken.

(Sentro di Bario Janwé)
elke zaterdag van 09.00-13.00 uur uur
schaakles en -training voor de jeugdvanaf7
tot 23 jaar.

(Bridgeclub Asiento)
19.30uur 2decompetitie- wedstrijd - Rust &
Burgh.

(AA-klasse)
20.00 uur Sta Maria Pirates /Wallé Con-
struction vs Sorpresa - Sentro Deportivo
Kórsou.

Duarte:
top weken
uitgesteld
SAN SALVADOR- Presi-
dent José Napoleon Duarte
van El Salvadorheeft meege-
deeld dat de Middenameri-
kaanse top- conferentie een
paar weken wordt uitgesteld.

Volgens de zieke Duarte kan
de bijeenkomst van de vijf Mid-
denamerikaanse presidenten op
7 augustus niet doorgaan. Er is
tothedentoe noggeen voorberei-
dendwerk verrichtvoor dezetop-
conferentie, aldus Duarte. Deze
voegde eraan toe dat hij trou-
wens verdere behandeling be-
hoeft aan dekanker waaraanhij
lijdt.

Detop wasvoor 7augustus uit-
geschreven omdat het dan één
jaargeledenis datdezelfdepresi-
denten hun goedkeuring gaven
aan het Middenamerikaanse
Vredes- plan. Daarvan is
sindsdien niet zoveel terecht ge-
komen. In het enige land waar
het vredes- proces wel opgang
leek te komen, Nicaragua, is de
zaak echter sedert enige tijd ook
Volkomen vastgelopen.

Alpha weer naar nederlaag: 1-3
Blue Hawks pakt belangrijke
punten in poule A baseball

WILLEMSTAD— Alpha kreeg gisteravond zajn tweede ne-
derlaag in drie dagen te verwerken. Verloor men zaterdaga-
vond kansloos met 1-8tegen Wild Cats, gisteravond werd iets
beter gespeeld maartoch niet voldoende om de dertiende ne-
derlaag van het seizoen te vermijden. De winst ging met 3-1
naarBlue Hawks/Ray-O- Vac datzelfde overwinninghard no-
dig had om niet af te zakken naafeen gedeelde laatsteplaats
met Grootkwartier stars inpoule A.

Hawks dat in de vorige wed-
strijd tegen Alpha niet veel kon
uitrichten tegen de worpen van
pitcher OtwinPieternella, open-
de ditmaalreeds vroeg de score.
Nigel Faneyte zorgde in de
eerste inning reeds voor run
nummer één met een honkslag
waarop Payo Faneyte binnen
kon lopen, waarna Chendell Go-
dett in detweede inning enEmi-
le Haswell in de derde inning de
tweede en de derderun lieten
aantekenen.

Alpha had in alle slagbeurten
lopers op dehonken maarslaag-
de er alleenin devijfdeinning in
tot scoren tekomen.

Pitcher Kenneth de Lima van
Blue Hawkskreeg tien honksla-
gen tegen maar wist zich op de

kritieke momenten uit de pro-
blemen te werken.

VOLLE STEUN
Daarbij kon hijrekenen op de

volle steunvanzijnvelders diede
gehele wedstrijd foutloos speel-
den.Hawks wasveel opportuner
aan slag, althans in de eerste
drie innings. Hetkwam niet ver-
der dan zeven honkslagen maar
was wel productiever wat het
aantalruns betreft.

Alpha gingviermaal indefout
in het veldmaar dezemisgrepen
hadden geen consequenties; al-
leenbetekende datuiteraardwel
extra wérk voor pitcher Pieter-
nella.

De eindcijfers waren als volgt:
3-7-0 voor Hawks en 1-10-4voor

Alpha. Winnende werper, Ken-
neth de Lima, bracht met de
overwinning zijn record op 2-3,
terwijl Otwin Pieternella zijn
achtste nederlaag leed.

Pieternella won tot dusver
viermaal. Bij Blue Hawks ble-
ven 14 lopers op de honken ste-
ken en bij Alpha 11. De beste
slagprestaties werden geleverd
door GilbertAvastia(4-3) en El-
vis Ercicia (5-3), beiden van
Alpha, en Nigel Faneyte (5-2)
van Blue Hawks.

De competitie wordtvanavond
voortgezet met de ontmoeting
tussen St Maria Pirates /Walle
Construction en Sorpresa, dat
evenals Alpha gisteren voor de
tweede maal in slechts drie da-
fen tijd moetaantreden. Pirates

an met een overwinning zijn
voorsprong op concurrent Royal
borpions tot één hele wedstrijd
verruimen terwijl Sorpresa met
een overwinninghetrecord vanAlpha, dat met 5-13 de voor-laatste plaats inneemt in pouleB, zal evenaren.

Hetty McLeod en Vernon Pieternella
sterkste jeugdtafeltenissers

Vakantie spelbreker
in CTTB- toernooi

WILLEMSTAD — Vorige week vonden de laatste wedstrij-
den in het toernooi om de Tafeltennis Beker van Curagao
plaats in de sportzaal Irene Moreno. Na de heren, dames en
veteranen waren het de jeugdige spelers die de stryd om de
CTTB- beker met elkaar aanbonden. Bij dejongenstot 16 jaar
was het uiteindelijk Vernon Pieternella die met de eer ging
strijken. Bij de meisjes in dezelfde leeftijdsgroep bleek Hetty
McLeod nog steeds de sterkste.

Vanwege de vakantietijd wa-
ren er voor het jeugdtoernooi
niet zo veel aanmeldingen als
verwacht. Misschien eentipvoor
de organisatoren om zon beker-
strijd op en ander tijdstip in het
jaarte houden (herfst vakantie?
). In ieder geval waren degenen
diewel deweg naar de zaal had-
den gevonden met enthousiaste
en ambitieuze plannen geko-
men. Vooral bij de jongensspet-
terden deballen zo hard dat het
leek ofer echte senioren aan hetwerk waren.

Donderdag avond 21 juli
schreven zich 11 junioren in.
Voor de halve finales plaatsten
zich na de voorronden Bertje
Vos, Vernon Pieternella, JoelConradusen ArgeniPieternella.

De gebroeders Pieternella
hadden het geluk dat zij niet te-
genelkaarhoefden uittekomon.
Vernon moest tegen Bertje Vos
en won overtuigend met 2-0 de
partij.

Hij kon toen toekijken hoe
jongere broer Argeni het tegen
JoelConradus deed. Joel dieveel
met de 'grote jongens' meedoet
maakte met Argeni korte met-
ten, 2-0.

VernonPieternellanam daar-
na sportieve wraak voor zijn
broertje en versloegConradus in
een zeer spannende en enerve-
rende finale met 21-10en 22-20.
Vooral in delaatstegame was de
strijd hard.

Geen vanbeide spelers gaftoe.
Vooral Joelvochthard,omdathij
reeds een game achterstand had.
Winst in de tweede game zou
voor hem immers dekansen op
een eindoverwinning vergroten,
vanwege het psychologisch voor-
deel.

Met de nederlaag van zijn
broertje in het achterhoofd liet
Vernon het echterniet zoverko-
men entrokaanhetlangsteeind.
Grote winnaar was het publiek
dat getrakteerd werd op een
spannende en finale- waardige
partij. .

Het spel van de jeugdspelers
beloofd veelvoordetoekomst.En
het iseen geruststelling dat jon-

fens zoals Conradus, gebroeders
'ieternella en Vos door de grote-

re spelers op sleeptouw worden
genomen.

De volgende avond, vrijdag 22
juli, wasladies night. Hier ble-

ken de lessenvan toptafeltennis-
terEdithMcLeodgoedovergeko-
men tezijn.

Edith, diezelfbij de dames de
beker voor de derde maal in de
wacht sleepte, is de laatste tijd
actiefals instructricevoor de op-
komende jeugd.

Niemand minder dan haar ei-
gen dochter Hetty, bewees an-
dermaal de sterkste tezijn bij de
meisjes tot 16 jaar.Hetty is mo-
menteel Curacaos kampioen bij
dejeugden tevens sub-kampioe-
ne bijde dames.

De overwinning van Hetty is
grotendeelsaan haareigen capa-
citeiten en verdiensten te dan-
ken. WantEdith heefthaarkun-
nen aan menig jonge speelster
overgedragen en heeft zich niet
uitsluitendbeperkt toteen select
groepje.

Voor de wedstrijden van vrij-
dag waren zeven jongedamesop
komen dagen. De halve finales,
die direct na de eerste ronde al,
werden gespeeld door Madeline
Cijntje en Hetty McLeod op de
ene tafel en Zaira vd Biest en
Maella Pandt op de andere tafel.

Zaira, die ook een beroemde
tafeltennis- vader heeft, won
haarpartijtegen Maellavrijeen-
voudig: 21-5 en 21-6. lets meer
tegenpunten moest Hetty toes-
taan aan Madeline Cijntje, die
zich niet liet imponeren door de
grote naam die Hetty reeds
heeft. De eindstand indiepartij:
21-16 en 21-10 in het voordeel
van McLeod.

Toen was het tijd voor de
laatste finale in dit beker- toer-
nooi.Zairavdbiest- Hetty McLe-
od. In deeerstegamevochtZaira
voor alleswatzijwaardwas. Het-
ty moest ookhet beste gevenvan
watzij in huis had en sloot de ga-
me één daardoorwinnend afmet
21-17. Zaira was zichtbaar aan-
geslagen door demislukte coup-
poging enverloor vervolgens ga-
me twee gelatenmet 21-12.

Voor Hetty is dit haar eerste
beker- overwinning, omdat dit
ook de eerste maal is dat debe-
kerstrijd voor junioren werd ge-
organiseerd. Het Curacaose
jeugdkampioenschap had zij al- opzak en dietitelzal zij in deder-
de week van augustus (15-19)
verdedigen.

De CTTB- beker- strijd was

een goede indicatie voor diverse
spelersom de stand vanzakente
meten in voorbereiding op de
Open Curacaose kampi-
oenschappen van augustus. Bij
de heren- senioren zal de strijd
ongemeen fel zijn. Bij de dames
zijn er enkele kanshebbers,
waaronder uiteraard EdithMcLeod en Swinda Jobs. Favo-
riet bij de juniorenzijn, ondankszijn verlies vorige week, JoelConradus enHetty McLeod. Bei-
de jeugdspelersmakenin de dub-bel- strijd ook goedekansen methun respectievelijke partners.
Hetty is tevens samen met El-
dert Van der Hout een van de
beste Curacaose mixed dubbel-
combinaties.

Andere kanshebbersbij de he-
ren zijn Robert Hose, RonaldiVos, Lualdi Wetmaas, OrnelioMartina en de gebroeders Vander Hout (Eldert en Shanley). Detijdzal lerenwiebij debekerwed-strijdenhetmeest bij deles is ge-
weest.

Major League
Baseball

NEW YORK — De uitslagen
van dewedstrijdenvanmaandag
in de Amerikaanse baseball-
competitie zijn:

AmericanLeague:

NewYorkYankees - Milwaukee
Brewers 3-2, MinnesotaTwins -
Toronto Blue Jays 5-4, Chicago
White Sox - Seattle Mariners 6-
5, Boston Red Sox - Texas Ran-
gers 2-0, California Angels -Oakland Athletics 2-1.

NationalLeague:
Philadelphia Phillies - New
York Mets 3-2,SanFrancisco Gi-
ants - Los Angeles Dodgers 3-2,
Saint Louis Cardinals -Pittsburgh Pirates 5-1.

CARACAS — President
JaimeLusinchi van Venezue-
la heeft zijn gelukwensen
aangeboden aan de gekozen
president Carlos Salinas de
Gortari vanMexico.

De Venezolaanse president
legdeer de nadruk opdatditeen

tekenzalzijnvan devooruitgang
van het geliefde Mexicaanse
volk. Zoals bekend betwist de
Mexicaanseoppositie deze stem-
bus- uitslag, welke vervalst zou
zijn doorderegeringspartij PRI
om aan de macht te kunnen
blijven.
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~ Pa un banko sirbi Kórsou. e mester konosé Kórsou manera nos!
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Ingezonden

De zaak- Koeijers

Antwoord aan de
heer Ter Haar
IN JULI 1987 heeft het Komité
voor de Mensenrechten een ge-
sprek gehad met de toenmalige
premier, de heer Don Martina,
bij ditgesprek was aanwezig het
hoofd van het Bureau Buiten-
landse Betrekkingen, de heer
Erik Kleinmoedig. Onderwerp
van dit gesprek was dezaak Ka-
relKoeijers, onze landgenoot die
alvanaf november 1985 inCoro,
Venezuela, in voorarrest wordt
gehouden, zonder dathijooit een
volwaardige rechterlijke be-
handeling heeft gekregen.

Het Komité heeft toen uit-
drukkelijk gesteld dat het niet
oordelen kan over het al of niet
schuldig-zijn van de heer Koeij-
ers. Dat is een zaak voor de
rechter. Waar hetKomité wel
f>rotest tegen aantekent, is het
èit datde heerKoeijers alsmaar

in voorarrest wordt gehouden,
zonder dat dezaak voorkomt. En
dat is in strijd met de mensen-
rechten. Alle verklaringen en
overeenkomsten betreffende de
rechten van de mens spreken
van hetrecht op een spoedige be-
handeling van een zaak, zodat
niemand onschuldig voor lange
tijd van zijn vrijheid beroofd
blijft.

Uit het gesprek bleek, dat de
regering in deze zaak niet veel
invloed heeft. Deregering heeft
kontakten gehad hierover met
verschillende instanties binnen
Venezuela, totzelfs met depresi-
dentvan derepubliek. Maarzon-
der enig sukses. Het bezoek van
president Lusinchi aan Curacao
in november 1987 heeft hetKo-
mité aangegrepen om schrifte-
lijk kontakt met de president te
hebben over deze zaak. Een
antwoord heeft het Komité zelfs
nooit ontvangen. Ook een twee-
depogingom de aandachtvan de
president te vragen voor dezaak
Koeijers, in februari 1988, is on-
beantwoord gebleven.

HetBureau Buitenlandse Be-
trekkingenzou hetKomité op de
hoogte houden van verdere ont-
wikkelingen in deze zaak. Ook
van ditbureau heeft hetKomité
nooit iets gehoord, tenzij hetKo-
mité zelf om informatiekwam
vragen. En dat was ook niet te
verwachten.

In juli1987 konstateerde het
bureau: dezaakKoeijers is hele-
maal vastgelopen. En het bu-
reau besloot een afwachtende

houding aan te nemen.
Nu lezen wij in deAmigoe van

25 juli 1988 een verhaal van de
heer Ter Haar, waarnemend
hoofd van het Bureau Buiten-
landse Betrekkingen. In deze
verklaring wordthet Curacaose
volk weer eens gezegd: wees
Voorzichtig,pasvoor die Venezo-
lanen. Zij hebben zo hun eigen
methode om rechtszaken af te
handelen en dankan het gebeu-
ren dat voorarrest erg lang gaat
duren. In het gevalKarel Koeij-
ers: albijna driejaar.

Heeft de vorige premier het
nogeen grofschandaalgenoemd,
dat de heer Koeijers zolang in
voorarrest wordt gehouden, de
heer Ter Haar schijnt het dege-
woonste zaak van de wereld te
vinden, want: zo gaat datnu een-
maal inLatijns-Amerika.

Heeft de heer Ter Haar dan
nooit gelezen, dat Amnesty In-
ternational protesteerttegen de-
ze methode, waardoor vele men-
sen onnodig lang in voorarrest
worden gehouden tegen alle ve-
klaringen van mensenrechten
in? Het Komité protesteert dan
ook heftig tegen deze passieve
houding van hetBureau Buiten-
landseBetrekkingen. HetKomi-
té kan niet aanvaarden, dat de
familie van de betrokken per-
soon en heel de Curacaose ge-
meenschap wordt ingeprent om
tochvooral voorzichtig te zijnen
uit te kijken voor de Venezola-
nen. Dat is jereinste blackmail.
In plaats van een passief af-
wachtende houding aan te ne-
men, wordt het hoogste tijd, dat
onzeregering (misschien zelfs de
koninkrijks- regering) en heel
het yolk van Curacao het op-
neemt voor onze landgenoot de
heerKoeijers.

Is hij schuldig, laat derechter
dan duidelijk zeggen waaraan
hij schuldig is en hem een pas-
sende straf opleggen. Is de heer
Koeiers niet schuldig, dan moet
hij onmiddellijk in vrijheid wor-
den gesteld. Maar geefhem de
rechterlijke behandeling waar
iedere mens recht op heeft. En
daar moeten wij voor opkomen.
Datzijn wijaan onze landgenoot
verplicht.

C. STREEFKERK
Namens hetKomité

Curagao

Amman zou geldkraan willen afsluiten
Westelijke Jordaan-oever in ban
geruchten ommekeer Jordaans beleid

JERUZALEM — Sommige
Palestijnen zijn verontrust
gewordenover steeds sterker
wordende aanwijzingen, dat
Jordanië plannen heeft om
zijn betrokkenheid bij de
door Israël bezette Westelijke
Jordaanoever te ver-
minderen.

lemand diegoedop dehoogte is
vanwater speelt in deJordaanse
regering, zei datkoning Husayn
overleg heeft gepleegd met hoge
legerofficieren over binnen-
landse politieke veranderingen,
diezoudenkunnen leiden toteen
verminderde Jordaanse aanwe-
zigheid op de Westelijke Jor-
daanoever. In politieke kringen
in de Jordaansehoofdstad Am-
man wordt gespeculeerd op ver-
anderingenin hetkabinet eneen
mogelijke ontbinding van het
Lagerhuis, waar gedeputeerden
van de Westelijke Jordaanoever
de helft van de zetels bezetten.
Ook zou het ministerie voor de
bezette gebieden aan belang
gaan inboeten.

ONTKEND
De speculatieszijnontstaanop

hetzelfde moment, dat de PLO
beweerde, dat de Israëlischepre-
mier ShamirdePLO had aange-
boden het bestuur over debezet-
te gebieden over te nemen, in de
lijn van de Camp David-
akkoorden van 1979, wat in-
houdt dat de gebieden alleen op
bepaalde bestuurlijke gebieden
autonoom zouden worden. De
iremierheeft ditin alle toonaar-
denontkend.

"De Jordaniërsvertellen men-
sen op de Westelijke Jordaanoe-

ver, datze zullen ophouden hun
salarissen tebetalen",zei een za-
kenman uitOost-Jeruzalem met
goede contacten in Amman. Jor-
danië betaalt de salarissen van
ongeveer dertienduizend Pales-
tijnen in overheidsdienst, onder
wie een deelvan deonderwijzers
op deWestelijke Jordaanoever.

MAATREGELEN
Musa Abu Ghosh, een Jor-

daans parlementslid uit het
stadje Al-Bireh, zei dat de ge-
ruchten bedoeld leken om druk
uit teoefenenop dePLOmeer sa-
menwerking met Jordanië te
zoeken. "Misschien is het eenre-
actie op dekritiek die tijdens de
opstand tegen Jordaniënaar vo-
ren is gebracht, maar officieel
heeft Amman geen plannen om
zijn handen van de Westelijke
Jordaanoeveraf tetrekken", zei
hij. "Jordaniëwilhetmetde PLO
eens worden over samenwer-
king. Maar als er geen akkoord
komt, danvalt teverwachten dat
Jordanië zijn maatregelen
neemt', voegde hij eraan toe.
PLO-leider Yasir Arafat wordt
binnenkort inAmman verwacht
voor verzoenings- gesprekken
met Husayn.

Als Amman zijn handen zou
aftrekken van het gebied, zou-
den depraktische gevolgenniet
miszijn. De Palestijnen daarbe-
schikken over Jordaanse pas-
poorten, onderwijs-examens en
-diploma'szijnnogvooreen groot
deel Jordaans, het geldverkeer
gaat grotendeels met Jordaanse
dinars en Jordaniëblijft depoort
naar derest van de Arabische
wereld. Een Palestijnse journa-

list die niet bepaald een fan is
van koning Husayn, zei dat te-
rugtrekking van Jordanië "een
ramp" zou zijn, omdat Jordanië
over de middelen beschikt om
geldnaar de bezette gebieden
door te sluizen.

NEWDELHI — India's centrale
regering olv premierGandhi bereik-
te een principe- akkoord met Ghur-
ka- leider Subash Ghising over be-
perkte autonomie voor de Ghurka's
inwestBengalen. Erkomteen Ghur-
ka- raad met beperkte be-
voegdheden.

1989:Jaar dialoog VS met Latijns Amerika
President Peru vol lof over
programma van Michael Dukakis
LIMA — President Alan Gar-
cia Perez van Peru heeft zich
vol lofuitgelaten over het re-
gerings- programma van de
Democratische presidents-
kandidaat Michael Dukakis.
De Peruaanse president ziet
hetjaar 1989tegemoet als het
jaarvan de dialoog van de
Verenigde Staten en Latijns
Amerika.

President Garcia die dezerda-
gen driejaaraan hetbewind was
in Lima zette zijn gedachten ui-
teen bij het begin van de zoge-
naamde Dag van deLatijnsame-
rikaanse eenheid. Hij deedditin
het regerings- paleis in aanwe-
zigheid van de leiders van debe-
langrijkste Latijnsamerikaanse
integratie- mechanismen. Ook
een vertegenwoordiger van de
Verenigde Naties was daarbij
aanwezig. Het lijkt er op dater
een nieuwewind gaat waaienin
Washington, aldus de Peruaan-
se president.

HYPOTHEEK
DeLatijnsamerikaanse schul-

denlast is nu opgelopen tot vier-
honderd miljard dollar. Deze
schuldrust als eenenormehypo-
theek opdevolkeren vanLatijns
Amerika. Deze landen zijn ex-
porteurs van grondstoffen maar
in sommigegevallenook van ka-
pitaal. Dit alsgevolg van het on-
geremde egoisme van de schul-
deisers.

Met verwachting ziet presi-
dentGarciauit naarhet jaarvan
de dialoog van deVS met dit we-
relddeel. Wil deze dialoog zin
hebben danzal men alseen een-
heidmoeten optreden opbepaal-
de gebieden.

GEEN CONFRONTATIE
Hij verwees daarbij naar het

programma zoals Dukakis ont-
wikkeldhadtijdens dcDemocra-
tische conventie. Dukakis heeft
zich daarbij uitgesproken voor
hetbeëindigenvan dcconfronta-
tie en het daarvoor in dc plaats

stellen van relaties met Latijns
Amerika en dan vooral eenrela-
tie van vrede en harmonie.

President Garcia zei de
boodschap van Dukakis met in-
stemming te hebben gelezen
waar deze spreekt van econo-
mische samenwerking. Dit ook
ten aanzien van de schulden-
kwestie. De Peruaanse presi-
dentbenadrukte het belang van
deLatijnsamerikaanse integra-
tie. Vanuit deze integratie kan
men danook hetbeleidcoördine-
ren ten aanzienvan de schulden-
kwestie.

Lusinchi
SAN JUAN — President

JaimeLusinchi vanVenezue-
labrengt in september eenof-
ficieel bezoek aan Puerto
Rico.

Voorhetbezoek zijn de dagen 9
en 10 september uitgetrokken.
Hij zal danuit handen van gou-
verneur Rafael Hernandez Co-
lon de onderscheiding in ont-
vangst nemen bij gelegenheid
van herdenking van het vijfde
eeuwfeest van de ontdekking
van Amerika. Tijdens zijn be-
zoek aan San Juanin november
kreeg de Portoricaanse gouver-
neur de Venezolaanse hoogste
onderscheiding in de Orde van
Simon Bolivar deBevrijder. Tij-
dens hetkomende bezoek zullen
Lusinchi enHernandezColonte-
zamen het plein officieel inge-
bruik nemen dat denaam krijgt
van De man die dromen werke-
lijkheidmaakte. Daarmee wordt
de overleden Venezolaanse pre-
sidentRomulo Betancurt gehul-
digd.

Ingezonden

Na nos patria
Gloria nanos patria
Tera stima
Feliz y orgulloso
Nos ta biba
E ta un islaprecioso
nos dushiKórsou
Ku e blauw kla die cielo
y lamanturrondona
c ta luci mas bunita
ora e solo ta baha
Fey esperanza
ta nosreligion
ku ayudo divino
pa nos salvación
uniendonos forza
pa sigui traha
y bendición diDios
pa nos progresa.

Tera hospitalaria y bendita
tranquil pa tradition
bo yiunan ta biba
yen di luzpazy amor
Ariba tur nación
kv tin libertad
ykv semperpor goza
dibon expresión.

LOLAAMASIA
Curacao

RANGOON — Generaal Ne Win
hieldvast aanzijn ontslagen isafge-
tredenalspresidentvan deenige toe-
gestane partij BSPP na sedert 62 de
teugelsvanBirma inhanden te heb-
ben gehad.Zijnopvolgingisnog niet
bekend. Partij- vice- voorzitter, te-
vens staats-president San Vu, heeft
ook ontslag genomen. Hij was ge-
doodverfdalsNeWins-opvolger.Het
buitengewone congres heeft zich te-
gen NeWinsplan uitgesprokenvoor
een referendum over het al dan niet
invoerenvan hetmeer- partijen- sys-
teem en economischehervormingen.
Het parlement van 480 man komtwoensdag in spoed- zittingbijeen.

WILLEMSTAD-In verband
met de technische service van de
Tulip Computers op de scholen
van het voortgezet onderwijs,
heeft Info'Track N.V.. onlangs
twee jonge mensen in dienst ge-
nomen. Insamenwerkingmethet
departement van Handel, Indus-
trieen Werkgelegenheid,zijn de-
ze technici zaterdagnaar Neder-
land vertrokken om bij Tulip-
Computers in 's—Hertogenbosch
een speciale opleiding te volgen.

Foto: vlnr; Nico Willemse, ge-
neral manager Info'track Af.V.;
AstridMercelina; Orlando Snij-
ders; Hendrik Willemse, marke-
tingmanager.
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TJ landhuis brievengat
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P
HOLLAND - INDIA - INDONESIË - MEXICO - ST. MAARTEN

SURINAME - VER. STATEN - VENEZUELA- NORMANS PASTRY
GV^Speciole attrokties voor dekinderen: Poppentheater -handenarbeid - wonderland -fr^ paardrijden.
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B EILANDGEBIED CURACAO 'Het Hoofd van dé Geneeskundige en Gezondheids-
dienst van het Eilandgebied Curacao maakt bekend
dat de heer José A. Süva Nevei een verzoekschrift
bij het Bestuurscollege heeft ingediend ter ver-
krijging van een vergunning ingevolge de Hinder- 1
eilandsverordening Curacao (AB 1953 nr. 21) voor
het hebben van een machine werkplaats voor auto-
uitlaatsystemen te Groot Davelaar 5-m 51, kavels
6 en 7, alhier.
Dit verzoekschrift en de bijlagen liggen vanaf de
dag na deze bekendmaking gedurende veertien
dagen ter visie bij de Milieudienst, De Rouvilleweg
41, alhier, gedurende welk tijdvak een ieder het
recht heeft schriftelijk zijn bezwaren tegen het ver-
lenen van bovengenoemde vergunning kenbaar te
maken. * ;

Namens de Gezaghebber, i
Het Hoofd voornoemd,

Dr. M. Kibbelaar.

1 TOKO II \& UIKERTUINTJEIr

f <X>PECIALSÜ
U?\s&, I AppelsRood, Groen of Geel 3.95iiSSJ- 4fifïtfr*I*^Pers sinaasappels 2.35
//jpP t*V> J| Nektarines _ 3.30

I 1 fPerziken /^Hw_ 2"75

l/J ?i««p JRomeinse Sla 1.75(f 3m, 4
/ ïv^ 3.35
fö |^©.*-*J|Champignons 1.95

%"| fit» J? Sirloin Steak &Ï 16.50
jij? **># Nassivlees 12.50

i #il^ÏLoinribs \W\ 4.95
ft
ivT* 't*^# Druivensap 2.50

f/ li^V' JbJusd'Orange 2.25

W 5 F«nch Green Beans 1.19
fft *^Whr 4* «*_//i Sweet Peach 0.85

'!f *$#"" 1.75
#v^* J Muesli vruchten 4.35

Watten 4.05

f a<**e*s Moorkoppen 3 voor 3.50
Hazelnoottaart 9.50

F^ * Ananasbrood Taart 2.98

ft Le BeauGeste,De Gallery,Bonsai alles onderJ'/LééndakbijUw
ij Toko Wuikertuintje
I de altijd vers Grutter!!

KODELA
BEKENDMAKING

KODELA maakt hierbij bekend dat met ingang van
dinsdag 26 julihaarSTORINGSDIENST(voor water
en elektra) bereikbaar is op

TELEFOON 135
Onze storingsdienst staat 24 uur tot Uw beschikking.

S§HKODELA==
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AGENDA

BONAIRE

"KANDWEER.-8222
8845

J^flLLte Lagoen:maandagt/m vrijdag5"" 00-16.00 uur; zaterdag 08.00-12.00"": zondag gesloten.

Ï^BAREBIBLIOTHEEK[Peninggt^jden voor hetpubliek)mandag en donderdag van 14.00-18.00JJ'; dinsdag en vrijdag van 08.00-12.00/lülrt °° uuf; zaterdag van 10.00-12.00
j/0 ' .iL^ngstyden voor lezers)

van 14.00-19.00 uur.

maandag t/m vrijdag
jJWekende stukken 15.45 uur; gewone

16.30uur.
jgjyjCECLUBSg^anis: donderdagavond 19.30uur - Hotel

E. Felipa, tel.: 8546/8238.
ötin- Table: elke tweede maandag -Terra Corra.Mary: woensdag 12.00uur-HotelBonaire.

S^TUURSKANTOOR EN BEVOLKING:
jjy-l2.00/14.00-15.30uur loketten geo-

K'EKBIBUOTHEEK: voor bezichtiging
E?**l gelieve contact optenemen met der*Rudy Bedacht, Noord Nikiboko 194.

j^JECLUB(Weg naarWillemstoren):
Ibm"*1°P vrijdagvan 20.00-24.00uur; za-"«S van 12.00-24.00uur.
j,„EEKUUR(gezaghebber): elke donder
stuurt" 090°-11 00 uur op het Bei|Lu^Kantoor, Kralendijk; laatste donder

1 de maand van 10.00-12.00 uur te

(tel.: 8198):,verzameling Bo-ft,/^nse schelpen en koraal; open var
Kaü,?9 1/m vrijdag van 10.00-12.30 uur "P» Nikiboko Zuid 3.

fer^ENARTS DR J-A-JANSEN (Dok-
kliniek Noord Saliria, tel.: 4255):
|'5 On en: dir|sda9 en vrijdag van 14.00-I ,uuuuren voortsvolgens afspraak.
Lvv-
dg. openingstijden slachthuis maan-
lek"1*oensdag van 07.00-12.00/13.00-
-"6(Vi Uur en donderdag en vrijdag van

1100/11.30-14.30uur.

feIENSTEN
Öjo Kralendijk:
ujpw 18.45uur; zondag 08.30en 19.00
n 'da^otokerkAntriol:idupte 19.30 uur; zondag 09.00en 18.00

da^cuskerkRincon:l**B. ookzondag, 19.30uur.

Inzittenden geborgen
van verongelukt
TACA-vliegtuig

NEW ORLEANS— De stof-
fehjke resten van de inzitten-
den van een TACA-
transport- vliegtuig zijn ge-
borgen.

Het vliegtuig dat van El Sal-
vadoropwegwasnaar New Orle-
ans was in moeilijkheden geko-
men omdatzijnbrandstofopwas.
De laatste boodschap was dat de
bemanning van de DC- 6 zou
proberen een landing op zee te
maken. Daarna werdniets meer
van het toestel en zijn driekoppi-
ge bemanning meer vernomen.
Het onderzoek richt zich op de
vraag of men bewust minder
brandstof had meegenomen ilan
normaal is om zo meer vracht te
kunnen vervoeren.De Middena-
merikaanse luchtvaart- maat-
schappij TACA had het toestel
gehuurd van Universal Air
equipment leasing SA van
Miami.

Wachten is op kabels doortrekken vanafBestuurskantoor

Reconstructie- werkzaamheden vanKaya Grandi liggen dagenlang stil
JjftALENDlJK—Derecon-|/£ctie- werkzaamheden in

Grandi liggen al een
Jj^al dagen volledig stil.Al-
y**el het in de avonduren
J>ebgk is de straat in te rij-
-3 is dit niet aan te raden

de grotekuilen wel-
j?tehhieren daarbevinden.

k e aan weerskanten van de
aat gelegen trottoirs zijn

rxJ?Bebroken zodat sommige
j 0 *sls en andere bedrijven
eneihjk bereikbaar zijn. Vol-
?ep pen woordvoerder van de
e jpnbouw Maatschappij, wel-
*dT Werkzaamheden uitvoert,
5*reden van het tijdelijk stil-
len kVan e reconstructie, dat
'uu Plein voor het Be-

Urskantoor eerst klaar wil

maken

WACHTENKABELS
Met name is hetwachten op dediverse kabels welke aldaar on-der de grond gaan.Zodra men de

kabels voorhet Bestuurskantoor
ondergrondslegt,zullen dezeka-
bels eveneens doorgetrokken
wordennaar enin deKaya Gran-
di. Wanneer ditwerk is voltooidkunnen degeulen, welkenuin deopengebroken trottoirs liggen,
weer gedicht worden waarna deeigenlijkereconstructie voltooid
kan worden.

Genoemd wegenbouwbedrijf
is overigens op diverse andere
Elaatsen aan bouw- werkzaam-

eden bezig. Zo zal bijvoorbeeld
de kruising Amsterdamweg/

Gouverneur Debrotweg een ro-
tonde worden ter hoogte van deingangvanHotel Bonaire. Zodra
derotonde gereed zal zijn, zal dekruising hier ter plaatse eruitgehaald worden. Op dezemanierzal het verkeer aldaar niet ge-
hinderd worden.

SNELHEIDMINDEREN
Dereden waarom men aldaar

yoor een rotonde gekozen heeft,
is datop deze manierhetverkeer
ter plaatse gedwongen wordt
snelheid te minderen, ongeacht
vanwelkezijdemen hetverkeer-
spleinnadert.

De anderewerkzaamheden zo-als de nieuwe verbindingsweg
achter de Abraham Boulevard
zijn in een vergevorderd stadi-um, terwijl het tweede parkeer-
terreinbij de luchthaven zo goed
alsklaar is.Van27 juli tot en met 5 augustus

Inschrijving Avond- MAVO
I«PjALENDIJK-De direc-L*»n de Scholen Ge-Lj^chap Bonaire (SGB)
Pd wee de m°geliik-
iH„w°rdt geboden aan he-
rtellenden zich in te
AVa en yoor de avond-
D Y.u schooljaar 1988/1989.
'slu ?SchriJving begint 27 juli
'schi- 5 au?ustus 1988- Voor

Ving ient men zicn te
In Q^n bij het departement
j^iiderwijs, aan de Kaya
ntj. la_j"- Contactpersoon is Ja-
Ottpi-.^out. Inschrijving isseilJk voor alle klassen. Men

moet echter wel het laatste
schoolraport ofpuntenlijst over-
leggen.

Geïnteresseerden, die met de
eersteklas avond-MAVO willen
beginnen, dienen een punten-
lijstofrapportover te leggen van
de laatste klas of school welke
men bezocht heeft. Het inschrijf-
geld dientvoldaan te worden bij
inschrijving. Voor eventuele uit-
gebreide informatie kan een ie-
der eveneens contact opnemen
met JacinthaWoutbij het depar-
tementvan Onderwijs.

WORLDWAYS VOERT VLUCHTEN UIT
Canadese gasten naarFlamingo Beach HotelBonaire

Ook dit jaar Carouseltoeristennaar Bonaire
KRALENDIJK/FLAMINGO AIRPORT— Door de

agent opBonaire, Bonaire Trading Company, werdme-
degedeeld dat ook dit jaar de Canadese vliegtuig-
maatschappij Worldwaysin samenwerkingmethetreis-
bureau Carousel directe vluchten zal gaan uitvoeren
naar envan Bonaire. Afgelopen jaarvoerde deze maat-
schappij eveneens wekelijkse vluchten uit naarBonai-
re. Op dezemaniernamhetCanadese toerisme eenenor-
me vlucht.

De toeristen, die met de maat-
schappij Worldways en hetreis-
bureau Carousel naar Bonaire
kwamen, werden ondergebracht
bij debeide hotels, Flamingo Be-
ach en Hotel Bonaire. Ook dit
seizoenzal ditgehandhaafdblij-
ven ondanks het feit, dat het Bo-
naireBeach Hotelgedurende die
tijd vermoedelijk midden in de
renovatie- werkzaamheden zit.
Volgens Fekkes, general mana-
ger van genoemdhotel, zal alles
gedaan worden om de gasten zo

min mogelijk ongerief te
brengen.

BEGIN 5 NOVEMBER
De eerste vluchten zullen be-

ginnen op 5 november van dit
jaar en worden uitgevoerd met
eenDC-8. Vanaf 18 decemberzal
echter gevlogen worden met de

grotereLockheed 1011.
De wekelijkse vluchten tot en

met 10 december zullen via Cu-
racao gaanenvanaf18december
via Aruba. Worldways Airlines
en het resibureau Carousel zul-
len tot en met 28 mei deze weke-
lijkse vluchten blijven uit-
voeren.

WAPEN OPROEP
Na zijn college over de Bevrij-

dings- theologie was hij ook doorin burger geklede mannen mee-
genomen. Hijwerd toen onderge-
bracht in dekazerne van devei-ligheids- dienst in een der bui-
tenwijken van Asuncion. Daar
werd hij gedurende drie dagen
nader aan detand gevoeld over
de Bevrijdings- theologie.

Uit een verklaringvan de mi-
nister van Onderwijs en Cultus-
zaken, Carlos Ortiz Ramirez,
bleek datpater De la Vega open-

lijkzijnoppositie tegen de huidi-
geregering haduitgesproken en
daarbij had opgeroepen de wa-
pens ter hand te nemen om een
verandering mogelijk temaken.
De bewindsman deelde toen ook
mee dater maatregelentegen de
priester zouden worden geno-
men. "Wij kunnen niettoestaan
dat een vreemdeling zich komt
mengen in onze zaken", aldus
minister OrtizRamirez.

'ART IN AVILA'

Geslaagd koffie-concert
IN DE LOUNGE van het

Avila Beach Hotel werd afge-
lopen zondagmorgen weer
een geslaagd koffieconcert —eersthetconcert, dankoffie—
gegeven. De uitvoerenden
waren ditmaal de pianisten
Hendrik Kreyen en Iman
Landheer, de fluitiste Aya
Landheer, en dochter Mariet-
te, gevorderd cellostudente
aan hetKoninklijk Conserva-
torium te Den Haag.

Het programmavermeldde
overwegend werken van 'ro-
mantische' componisten alsSchumann,Rachmanioff, von
Weber enFauré, maar door degekozen werken en de wijzevan uitvoeren bleef de lichtetoon bewaard die past bij dezondagochtendkoffie. Boven-dien kan Fauré, zoalsHendrik Kreyen hetpubliek
uitlegde, beter als vroegeimpressionist dan als echte19e eeuwse romanticus be-schouwd worden. Kreyenspeelde allereerst 'Papillions'
van Robert Schumann, een
serie van twaalfkorte, speel-

se schetsen. Op de prachtige
vleugel van Avilaklonken zelicht,precies en toch met ver-
ve gespeeld. MarietteLandheer vertolkte vervol-gens, begeleid door haar va-der, de VocalisevanRachma-nioff.

Een schijnbaar eenvoudig
stuk, dattechnisch aan depi-
anist eigenlijk hogere eisenstelt dan aan de cellist. ImanLandheer toonde zich een uit-stekend begeleider; Mariette
wist in haar debuut van dezeochtend de melancholischesfeergoedtetreffen. Toch hadik haar dit stuk graag nogeens horen spelen, als toegiftbijvoorbeeld na het Elegie
van Fauré en het vuurwerkvan Popper's polonaise deConcert, werken dieze later
met groeiende flair en met
grote technische beheersing
ten gehorebracht.

Na Rachmanioff speelden
Iman Landheer en Hendrick
Kreyen samen vier delen uitFauré's Dolly Suitevoor qua-
tro mains, frisse geestige, en

toch zekernietoppervlakkige
muziek, waaropFaurépatent
lijkt tehebben, doorbeidepia-
nisten in goede samenwer-
king perfect behandeld.

Tenslotte een voor defami-
lie Landheer wellicht bekend
zondagochtend- tafereel: te-
zamen speelden ze twee delen
uit het trio van Carl Maria
von Weber voor fluit, cello en
piano. Wekonden daarbij ge-
nieten van het fluitspel van
Aya Landheer: soepel, muzi-
kaal en met een mildetoon.

Het publiek dat de lounge
van Avila geheel vulde be-
loonde de uitvoerenden
steeds met enthousiast
applaus. Laat ons hopen dat
'Art in Avilla' voor demuziek
althans betekent dat zulke
concertenregelmatig worden
gegeven. Curacao heeft, hoe-
wel het veel muzikaal talent
exporteert, nog genoeg goede
musici om een dergelijk initi-
atieftot een blijvend succes te
maken.

Z. REGELINK

Na college Bevrijdingstheologie
Asuncion wijst Spaanse
pater Jesuiet land uit

ASUNCION — De regering
van Paraguay heeft de
Spaanse pater Jesuiet JuaoAntonio de Ia Vega uitgewe-
zen. Dit omdat hij tijdens een
college over de Bevrijdings-
theologie zou hebben opge-
roepen de wapens op te ne-
menomzo eenverandering inhet bewind te verkrijgen inParaguay.

De 65 jarige priester werd tot
aan de grens metArgentinië ge-bracht. Daarbij werd hij over deIgnatius de Loyola- brug bege-
leid. Ironischgenoeg is dezebrug
genoemd naar de stichtervan deorde waarvan pater De la Vega
lid is. De hele manier van optre-
den van de politie in deze zaakdoet meer denken aan een ont-
voering dan aan iets anders. Zo
waren depolitiemannen diehemwegbrachten in burger gekleed.

KLOOF KERK-STAAT
Eerder heeft het aartsbisdom

de aanhouding van pater De la
Vega een klinklare ontvoering
genoemd. "Een beschamende
ontvoering", zo werd gezegd.
Volgens waarnemers is de uit-
wijzing van deze Spaanse pries-
ter de zoveelste aanwijzing van
een steeds groter wordende kloof
tussen kerk en staat in Paragu-
ay, waar generaal Alfredo
Stroessner het al meer dan der-
tigjaar voor het zeggen heeft.

MOSKOU — SU- leider Gor-
batsjovlijktaan de winnendehandte
zijn in Armenië: de staking ebt weg
zonder dataan de hoofdeis (aanslui-
ting van de enclaveNagorny-Kara-
bacn) istoegegeven en zonderdater

feweld is gebruikt. De stakers den-
enkennehjk langsanderewegmax-

imaleautonomietekunnen bereiken
voor de enclavce waarin de Arme-
nierseen meerderheidvormen maar
zich onderdruktvoelen.

PANAMASTAD — Funge-
rend president Manuel Solis
Palma van Panama heeft de
"Amerikaanse economische
agressie" aangeklaagd waar-
van Panama het slachtoffer
is.

Vooreengehoorvan Middena-
merikaanse afgevaardigden en
mensen uit deDominicaanse Re-
publieken MexicogingSolisPal-
ma nader in op deAmerikaanse

economische sancties tegen Pa-
nama, waarvan Panama ten
zeerste de dupe is. Zijn gehooi
was de vierde bijzondere ver■

gadering van de regionale raad
voor samenwerking op
landbouw- gebied. Volgens de
Panamese president wordt Pa-
nama bedreigd in zijn onafhan-
kelijkheid en in zijn bestaan ah
natie door de grootmogendheid
Amerika.

■■■■■■■HMHIiHBBIIi^HM^HHaaHHBBBni
Met verslagenheid geven wij kennis van het
overlijden van onze werkneemsterencollega
mevrouw

SANDRA THIJSEN
in dankbaarheiden ook alsvoorbeeld ter na-
volging zullen wij gedenken, dat zij ruim
veertien jaarmet grote toewijding en op uit-
stekende wijze haar werk als apotheker-
assistente verrichtte.
Moge zij in vrederusten.
Aruba, 26 juli 1988.

Directie en Personeel
van
Botica SanLucas N.V.
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Aegon 83,80 KIM 38,20
Ahold 89,10 Meneba
Akzo 142,50 Hiilips 33,80
Cred.Lyon. 70,50 Royal Dutch 236,90
Fokker 31,90 Telegraaf 291,00
Gist.Broc. 36,30 Unilever 114,20
Helneken 146,30 Index 273.60

NEW YORK STOCK EXCHANGE

Abbott Labs. 44 1/8 IBM 122 3/8American Exp. 26 7/8 ITT 49 5/8Apache 7 1/2 Johnson & J. 77 3/4Am.Tel.- Tel. 26 3/8 MCKesson 33 1/2
Amoco 76 1/8 Merck _ Co. 54 1/4Anheuser B. 29 3/8 Minnesota Mng 62 1/2
Becton Dick. 49 1/4 Mobil Corp. 44
Carrjfcell S. 24 7/8 Monsanto 87 5/8
Chrysler 22 3/4 NCR Corp. 57 1/4Citicorp 23 5/8 Norf.South. 26 7/8
CocaCola 37 1/8 PPG Indus. 43 3/4
Diebold 36 1/2 Philips Ind. 19 7/8
Digital E3. 105 1/8 Placer DJ_. 13 1/2
Dupont 86 3/8 Nbrthrop Corp. 30 1/2
East.Kodak 42 5/8 Pac.First Fin. 12 3/4
Exxon 45 3/8 Pfizer 50 1/4
Figgie 'A' 65 1/8 Phelps Dodge 40 3/4
Ford 50 3/4 Philip Morris 89 1/8
Floor 22 1/8 Quaker 43 1/2
Genl.Electr. 41 3/4 RJR Nabisco 48 7/8
GenlJtotors 79 7/8 Sara Lee 36 3/8
Gulf & West. 42 3/4 Shell Trp.Tt. 73
Hecla Mng. 15 5/8 Southern U. 7 3/4
Hilton 46 Unisys 33 3/4
Hem-stake Mng. 14 3/4 Unocal 36 1/8
DCW JONES
Industrials 2071,83
Transportation858,27
REUTER.

CLOSING MARKET COMMENT JULY 25,1988.
A RECOVERING DOLLAR AND BOND MARKET COMBINED TO SUPPORT THE
MARKET. THE SESSION WAS DOMINATED BY DIVIDEND TRADING. THE
DOW CLOSED UP 10.84 AT 2071.83 ON VOLUME OF 215 MLN. 103 MLN
SHARES WERE DIVIDEND CAPTURE PLAYS. THE MARKET IS WAITING
FOR THE GROSS NATIONAL PRODUCT FIGURES WHICH ARE DUE TOMORROW
THIS WILL GIVE INDICATIONS ON INFLATION AND CONSEQUENTLY WHERl
INTEREST RATES AND THE STOCK MARKET ARE HEADING.

[jg^j MAM lUKVCI l.IIX'S BANK N.V.
Xl$] INVESTMENTDEPARTMENT
fcj_£> «J For further information cally^pP Tel. 612511 612991 612294
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i SfifflïUo inDUSTRini DE UEHEZUEIR
*~É aA^P"ï maakt de wisselkoers bekend

van de BOLIVAR, geldigtct
WOENSDAG 10.30 uur

aankoop VFRirnoD
Cash - Cheque VtK*OOP

i 4.20 4.40 5-40

f
WILLEMSTAD - Onlanss

hebben 110kinderen in hetkader
van het vakantie- plan van de
Stichting Nos Grandes Banda
Abao een bezoek gebrachtaan de
centrale van Setel n.v. te Barber.
Daar kregen dekinderen uitleg
over het functioneren van de
centrale.

De stichting bestaat sinds
1978. Het doel ervan is om de
jeugdte banda Abao enkelepret-
tige en opvoedende dagen te bie-
den.Flora Vijntje voert desuper-
visie over het vakantie-plan, bij-
gestaan doorvijftien leidsters.

STICHTING SCHOLENGEMEENSCHAP |
BONAIRE I

vraagt per 1 augustus 1988
een coördinator voor het |
AVOND MAVO BONAIRE |

ic'tanten dienen binnen 10 dagen na I
sSVe/schynen van deze advertenffe, hun frichten aan bovengenoemde fAchting, P.O. Box 29, Bonaire f
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Koersen Centrale Bank
NOTERINGEN CENTRALE BATIK VAN DE NEDERLANDSEAN-
TILLEN GELDIGOP DINSDAG 26 JULI 1988EN TOT NADER
ORDER:

USDOLLAA 1.77 1.78 180CANDOLLAA 1.445 1.465 1485PNDST6RUNG 2.99 3.045 3105N.DGLD 84.32 85.04 8584BOUVAA — _ _'
ZUJFAANG 114.66 115.38 11618FRFRANG 27.15 28.25 2895DUITSe MARK 95.30 96.02 9682SUR GLD _ 100.07 102.59ITUR€ 0.97 1.27 1.33ARFLOAIN 98.00 100.00 10020KOERSEN VAN DE OBLIGATIELENINGEN VAN DE NEDER-LANDSE ANTILLEN UITGEGEVEN DOOR HET DEPARTE-MENT VAN FINANCIEN EN GELDIG VANAF HEDEN 26 JULI1988EN TOT NADER ORDER.

9.75% 08UGATI€L€NING€N P-fl 85/89 98 5213 % 08UGATI6L6NING6N P€R 86/90 103.2512 % OBUGRTI€L€NING€N P€R 88/92 1024010.5 % OBUGATI.l.NING€NP€R1988 9999
10.25 % OBUGATI€LÉNING€N 1986 P€R 1990 98.36
HET EFFECTIEVE RENDEMENT OPALLE OBLIGATIELENIN-
GEN BEDRAAGT 10.97%.
DEAANKOOP VAN OBLIGATIELENINGENKAN GESCHIEDEN
BIJ HETLOKALE BANKWEZEN.

CoPAOABAwA
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CURACAOSE POLYESTER
vissersboot, 14 ft, evt. met
trailer. Tel.: 672108.

STEREO TOREN (Pioneer) +
Base boxen; tuintafel; boe-
kenkast; stoel; wasmachine
(Philips 220V); 3 plafondfans;
autostoeltje; Bosch koelkast;
koffiezetapp.; duikset cpl.
Mexicoweg 11-B. Tel: 87499.

WOONHUIS, 3k./2 b., in goe-
debuurt, prijsn.o.t.k. Vooraf-
spraak schrijf aan 'Woon-
huis', Postbus 2138, Curacao.

DOBBERMAN PUPPIES
(teefjes), ’.300,- p.st., gecou-
peerd en ontwormd. Incl. tel.:
79380.

AMERIKAANSE COCKET-
SPANIEL puppies (blond),
geboren 14-6-1988. Open hou-
se ter bezichtiging op dinsd.
26 julien zaterd. 30 juli na 3
uur oftel.: 76483. Beatrixplein
2(Emmastad).

AUTOPOLISHER;
LUCHTBED; kinderzwem-
bad; rubberboot; keu-
kentrap; radio portable; 3-in-
-1 stereoset; freezer; speakers
Akai; tapijt; wandmeubel; tv-
tafel; fan; naaimachine; föhn.
Inl. tel.: 79200.

VOLKSWAGEN JETTA cl
'81, met airco, Duits fabri-
kaat, i.z.g.s. Tel.: 75663.
CROSS-SKELTER, 5HP ben-
zinemotor, i.z.g.s., ’.400,-. Tel.:
79254.

TV + VIDEO, vraagpr.
’.1.000,- samen.Tel.: 86954
tussen 8-10 am/6-10 pm.

PORCHSALE O.A. bankstel;
eethoek;kasten; 5-deurs hang
legkast; 2-pers. bedden; for-

nuis; koelkast; wasmachine
enklein huisraad. Woensdag,
donderdag en vrijdag na 3
uurpm.: Jamaicaweg23. Tel.;
89730.
DODGE DART 1983, mooie
wagen, goede conditie. Tel.:
78308.

DOUBLE CABIN pick-up
1984/'B5/'B6, met airco. Tel.:
77297.
PERSONENAUTO I.G.ST.,
airco. Tel.: 76258.

FLAT IN zeer rustige omge-
ving. Verdere ml. tel.: 676699.

RIANT APPARTEMENT in
een rustige buurt. Tel.:
674886.
GEMEUBILEERD APPAR-
TEMENT te Matancia, ’.425,-
-incl., directbeschikbaar. Tel.:
75897.

WOONHUIS TE Dokterstuin
63(Bandabao). Informatie op
bovengenoemd adres 9 vm-6
run.

GEMEUBILEERD éénper-
soons- appartement met 3
vertrekken, ’.400,- p.m. mcl.
water. Lunaparkweg 1. Tel.:
614342 tussen 17.00-21.00uur.

COMPL. GEM. T
persoonsappartement per 1--- '88, inel. water + licht. Inf.:
53403.

ARTS ZOEKT woonhuis, 3 of
4 slaapkamers. Tel.: 75761 of
53525.

ONGEM. HUIS, prijs tot
’.200,- per mnd. Tel.: 73447
vanBam-spm.

GEHELE INBOEDEL: 1 Toy-
ota Corolla '88; 1 Toyota Star-
let.Patiastraat 14-Ana 6 uur,
za. hele dag.

WANTED
A BABYSITTER
for 2 or 3 times a weekfor
in the evening. Has to ha-
ve own transportation.

For more information call:
72474 or 78489_

AUTO TE KOOP
GEVRAAGD I

Tel.: 81867 I
19.00hr.-21.00hr. J
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j CLIMA CARS

LADTO AIRCONDITIONING -
HersMA-Tel. 672059 Sto. Row

f Ladies Boutique Wll\
hs@ft 66n P^M^'^uk^

;portieve collectie n if im||
ÏLEDINGO' 1%
voor de vakantie fTT \l|

rj|M SINGER
TT sta. Rosaweg 68

W\YlËJB Siberië 5a Tera Cora
mihó kalidat, na mfhó preis!
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I&MWKlynvèld Peat Grootens
Accountants

KPMG, formed last year by the merger of Peat Marwick International and
Klynveld Main Goerdeler, is the world's leading international firm of accountants
and consultants with over 50,000 staff in some 115 countries. The local accounting
firm of KPMG Klynveld Peat Grootens was formed on January 1,1988 by the
merger of KPMG Klynveld Kraayenhof & Co. and Peat, Marwick, Mitchell & Co.

We are looking for oustanding professionals to join the Curagao office at the
following level:

AUDIT SENIOR
Candidates should be accounting graduates and/orexpect to be qualified
accountants (CPA, RA etc.) in the near future, and have at least 5 years' experience
in public accounting.

Interested candidates who meet the aboverequirements should write in confidence
giving details of experience and education to:

Antony W. Owers. Partner
KPMG Klynveld Peat Grootens
P.O. Box 713
Curagao
■

H folW IEALE WIJKVERPLEGING "*
roept

sollicitantenopvoor de funktie

VERPLEEGKUNDIGEN en
ZIEKENVERZORGENDEN

Sollicitanten moeten in het bezit zijn van een rijbewijs.
Schriftelijke sollicitatieste richten aan de
Direktievan NeutraleWijkverpleging
Schottegatweg Noord43

\ P.0.8. 3619 ,
X^*1"

43838. Stichting NeutraleWijlcverpleging./

; 1 TV U—-jr=r\ hoodtents
\j\V^ __A TAPASOLO

| \]^<*^~* *T£&* MARKIEZEN
Zonwering en Airconditioning —tel.: 74815
U E M United Energy Management

Centra Commercial Antilia 4

/jSjfc. INTERNATIONAL SCHOOLWO?) OF CURACAO
WANTED TORENT

Afurnished 2-3 bedroom
HOUSE

in Emmastad, Biesheuvel, Damacor, Cas Cora or
surrounding areas. From end August. Rent
approx. NA/. 1.200.- p.m.
Tel.: 75239 - Mrs. Smeuiders.

InterphotoBloempot
Vakantie Special

Bij ontwikkelenen afdrukken van Uwfotorolletje:

ONTWIKKELEN GRATIS
(scheelt U ’. 3.50)

INTERPHOTO BLOEMPOT
Uwfoto-totaalzaak!

[/^^INTERNATIONAL SCHOOL

\^^ OF CURACAO
Candidates are invited to apply for the position of:

STH GRADE TEACHER
Applicants should send their creditials, statingcollege deg-ree, certification and teaching experience to: Mr. Joe Wal-ker, Principal, International School of Curacao, P.O Box3090, Curacao.

i^\ buno arends
y/^SA praktijkopleidingen

curacao scharlooweg 75 tel. 612470

Binnenkort start de volgende ISW opleiding:

MIDDLE MANAGEMENT
(begint 20 augustus op Curacao) .

Aanmelding kan telefonisch geschieden.

MET SPOED: "1
Wegens Vertrek

TEKOOP
EEN LUXE

HONDA PRELUDE
bouwjaar 1982; in heel goede I
conditie; metairco;tape; casset- I
te; nummerplaten.
Prijs: ’.6300.-
Tel.: 80815.

Adres: Souax nst. 70
Sorinda's Flowershop

JÉ'ïfi' Haait Ü""""iIK¥| mij op |

rö-l CY\ netaB,e|

-^^as* opParera. "

I fc=Sekretaria, tipista, ofisinista operadó dikomputer

H—TJjjfpi /*> Bo tin difikultatpa key-in?
U BH *%i AtaoportunidatrJSR5sïj-k\*H Oumenta spit i efisiensia usando tur dedi 'I^CZSg/jf 'COMPUTERTYPING WORKSHOP' ■llT""] durashon 4 simani i/v rs=i pa partisipa mestertin typediploma I
COMPUTER TA NOS FUTURO! i

Pa mas informashonyama telefon 87712
djamars" djérason ■ djawepsmaintaentre9'or ■ 12'or.

Cvi Cautto» Wad BouiüjwL
" jj (klein maarfijn)

*^ Druifweg 36, Dominguito .
Voordevakantie-periode en ookvoor daarnahebbenwij ontvangen:

* Deftige en sportieve jurken ll^BfiS^
* Mini setsvoortieners, minirokken
* Broeken, broekpakken Tr' W
* Leuke combinatie van rokken met "X

* Ook rokken, blousjes en sweaters IB<j- % IhP
* Bekende merkenB-H.'s en panties IIP* Bekende merken parfums, cosme-

* Kousen, pantyhose ofkneehigh ||| ■ÉH^l* BUoux en nog veel meer.
W{j hebben dameskledingvoor alle

GEVRAAGD 'i
EEN BOEKHOUDKUNDIGE KRACHT [

met ervaring
Minimum vereiste praktijk-diploma of liefsP
MBA. Minimum leeftijd 25 jaar. *Aangeboden goedesalariëring. L
Schriftelijke sollicitaties naar postbus 100, Cufracao. ,5

wmmmmmm^mmmmmmmmmmmmmmÊmmmmm**
t
h, i- ■ ■ E

Un hotel prestigioso
SOLICITA

ASSISTANT FOOD &
BEVERAGE MANAGER

REQUISITOS:— Conocimientos profundus en la operaf
cion j— Organization de Horarios— Supervision del Personal *— Relaciones Humanas— Conocimientos culinarios i— Calidad y servicio

— Presentacion. i
c
IIPorfavor mandar cartas con curriculum vitae ac-j

tualizado, referencias laborales y certificado dej
Salud al diario Amigoe, Curacao, numero 34. [
1

I =H
Alles ophet gebiedvan

Ijl bevestigingsmaterialen
JjL en gereedschappen.

9 BH bjß

I»fiHfWl

IMP g^J?.-jS^
CARIBBEAN FASTENERS N.V.

INDUSTRIETERREIN (achter Maduro Plaza)
TELEFOON 76227 - TELEX 3408

Ookop zaterdagGEOPENDvan &30-12.00 uur.
1

=—I — 'I

kfetó-lDatam Administraties N.V.
Voor een van onze stafleden

vragen wij met spoed een
WOONHUIS

te huur in een goede buurt.

Aanbiedingen: tot 5 uur: tel. 370601
of Mw. Boerkamp, tel. 82532

10 DINSDAG 26 JULI 1
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