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in
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TEL AVIV — Het idee van een nationaal kabinet na de onbevredigende verkiezingsuitslag van maandag
wint terrein in Israël, hoewelLikoed
en Arbeiderspartij hun sonderen bij
de kleine partijen voortzetten. Drie
daarvan willen een nationaal kabinet. Ook oud-premier Begin deed dit
als -beste weg voor de grote problemen waarmee Israël zit". Premier
Shamir zegt het idee van een nationaal kabinet te steunen, maar ArbeidspartijleiderPeres wees het tijdens de campagne af. Velen zijn ontgoocheld door de uitslag welke geen
duidelijkheid bracht.

*****

WASHINGTON—SU-vissers mogen weer in VS-wateren hun werk
doen en jaarlijks tot 50.000 ton vis
vangen binnen de VS 200 mijlszone.
Dit besluit viel in het kader van Reagans beleid tot een constructieve dialoog met Moskou maar de SU moet
wel aanvullende stappen nemen tot
VS-vissers. In '84verbood Carter het
SU-vissen als sanctie tegen de SUinval in Afghanistan.

*****

—

WARSCHAU Gisteren werden
in Polen 2.450 politieke gevangenen
vrijgelaten overeenkomstig de amnestiewet, onder wie een leider van
Solidariteit. De vrijlating gebeurt
wat geheimzinnig, kennelijk om de
betekenis ervan te minimiseren. De
Navo steltzijnbesluit over het opheffen van de sancties tegen Polen nog
uit. JohannesPaulus II vindt dat de
amnestie moet leiden tot een vernieuwing van de maatschappij. Inmiddels zijn 7 Polen met een vliegtuig uitgeweken naar Zweden. De
Poolse tv is fel uitgevallen tegen wat
men noemt Reagans dubbelzinnigheid omdat hij nu gaatbekijken ofde
VS-sancties tegen Polen worden opgeheven.

*****—

WASHINGTON Het WitteHuis
heeft voor het '84-begrotingsjaar (aflopend op 30-9) afgezien van het aanvragen van een extra krediet van 21

miljoen dollar bij het congres voor
hulp aan de anti-Sandinistische
contra's. De regering wil dit geld
waarschijnlijk reserveren voor '85.

*****

—

NEW DELHI Premier Gandhi
heeft in het parlement de VS verantwoordelijk gesteld voor de campagne om India te verdelen. De oorlog tussen de Indische bevolkingsgroepen viel namelijk samen
met VS-hulp aan Pakistan tot een bedrag van 3,2 miljard dollar. Zij houdt
vol dat de bestorming van de Gouden
Tempel te Amritsar nodig was geweest.

— *****

TRIPOLI In Tripoli,noordLibanon, ging destrijd tussen de milities
woensdag door, waarbij 11 doden en
zon50 gewondenvielen. Er wordtgevochten tussen Islamieten en proSyriërs. Er werd ook geplunderd.
Vandaag wordt er niet gevochten om
de eindexamens niet in de war te
sturen.

*****

—

AMSTERDAM De monetaire
uitspraken van Volcker van de FED
hebben gisteren geen belangrijke
koerswijzigingen teweeggebracht in
West Europa. De voorzitter van de
Federal reserve board-de leidingvan
de VS-Centrale banken- zei dat de
hoeveelheid geld, uitgedrukt in contanten en direct opvraagbare tegoeden dit jaar met 4 a 8 % mag toenemen zoals al eerder was uitgemaakt.
In '85 wil Volcker de groeiwat afremmen. Hij verwacht een afnemen van
de economische groei van 6 a 7%.

*****

QUITO —OP 11 augustus komen

de presidenten van 6 Latijns- Amerikaanse landen en VS-vice-president
Bush in Ecuador bijeen voor overleg
over regionale economische problemen en mondiale zaken. Dit gebeurt
op voorstel van president Betancur
van Colombia.

—*****

JAKARTA DePLO mag van Indonesië een kantoor in Jakarta openen. Wanneer dit gebeurt is nog niet
bekend. PLO-leider Arafat is op bezoek in Indonesië, het grootste Islamland ter wereld.

*****Doe is gisteren
MONROVIA

—

beëdigd als interim-president van
Liberia. Hij is 32 jaar en de jongste
president van Afrika, Liberia is de
oudste republiek in Afrika. Het land
is op weg naar een burgerbewind.
Sinds '80 is het leger aan de macht.

— *****

VANDAAG

HARARE Afrika wil minderafhankelijk worden van vreemde voedselhulp maar wil wel meer hulp voor
de ontwikkeling van zijn landbouw.
Daartoe besloot een conferentie van
50 ministers van Landbouw in Zimbabwe. De landbouw moet volgens
hen de hoogste prioriteit krijgen.
Men betreurt het dathet plan van de
ministersconferentie van '80 niet is
uitgevoerd. De bijeenkomst werd georganiseerd door een commissie van
de regionale afdeling van het VNLandbouw-orgaan FAO.

CHACHO DE CASTRO

...tegenwerking...
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Door bezuinigingen van Reagan

Russin wandelt en
werkt in de ruimte

Half miljoen mensen
arm geworden
—

WASHINGTON
Door
vergaandebezuinigingen, die
president Reagan in 1981
heeft uitgevoerd, zijn 560.000
Amerikaanse burgers tot armoede vervallen. Zo blijkt uit
een studie, die is uitgevoerd
door de "Ways en Means"commissie van het Ameri-

kaanse Congres.

In 1981 voerde president
Reagan een reeks bezuinigingen door, die vooral arme gezinnen troffen waar alleen
een vrouw aan het hoofd
staat. In totaal werden
560.000 mensen arm, doordat
hen bepaalde uitkeringen en
sociale voorzieningen werden
ontnomen, waarze tot dantoe
recht op hadden.
Door de recessie in het begin van de jaren tachtig werden al 1,6 miljoen mensen
arm, de meesten uit de lage
inkomens- groepen, vooral
omdat ze hun baan kwijtraakten. Deze laatste groep kan
zich nogredden, indiendeeconomie zich herstelt.

President Reagan heeft altijd volgehouden, dathet door
hem geïntroduceerde bezui-

De kritiek op Reagan komt
ook vooral uit de economisch
zwakke onder- laag van de
Amerikaanse samenleving.
Maar ook in andere sectoren wordt Reagan sterk aangevallen om zijn sociaal beleid. Er wordt hierbij op gewezen, dat hij allerlei miljarden-

MOSKOU —De Russische
cosmonaute Svetlana Savitskaya is de eerste vrouw
geworden, die een ruimtewandeling heeft gemaakt.
Drie uur lang begaf ze zich
buiten het in de dampkring
voortbewegende Sovjet-

verslindende verdedigings-

systemen opzet, die nota bene
twijfels oproepen over huneffectiviteit, maar zich weinig
gelegen laat liggenaan het lot
van de arme Amerikaan.
Tijdens een inderhaast georganiseerde verkiezingsbijeenkomst in Austin, Texas
is het staats- hoofd fel uitgevaren naar de Democratische Partij en in het bijzonder naar kandidaat Walter

ruimteschip Saljoet- 7.
Samen met twee

mannen,

Vladimir Djanibekov en Igor
Yolk, bevindt Svetlana Savitskaya zich al een week in
deruimte.
De wandeling stond voor
deze vlucht op het programma.

Mondale. "De Democraten
hebben het contact met Amerika verloren, omdat ze hun
politick veel te ver naar links
richten", aldusReagan. Ruim
30.000 aanhangers juichten
hem hartstochtelijk toe.
Reagan besloot in allerijl
Austin te bezoeken, toen Walter Mondale bekend maakte
er naar toe te zullen gaan.

nigings- programma geen ge-

Svetlana Savitskaya is de
tweede Russische vrouwelijke
cosmonaut. Ze wasal eerder in de
ruimte, namelijk in augustus vorig jaar. Ze bezocht toen het permanent in de ruimte zwevende
ruimte- laboratorium en deed er
diverse proeven. Voor deze
vlucht was ze echter uitgekozen
om de ruimte- wandeling te
maken.
Het Russische pers- bureau
Tass meldde, dat deruimte- wandeling precies drie uur en 35 mi-

volgen heeft gehad voor het
arme deel van de bevolking.

De studie van de "Ways and
Means"- commissie bewijst
hettegendeel.

CAIRO

— Een loszittende

ramide van Cheops nabij de

Egyptische hoofdstad Cairo
heeft een meisje van zeven jaar
gedood.
Het kind was met haar ouders
bij de pyramide gaan piek- nicken. Een onbekende, die de pyra-

mide besteeg, trapte een steen
los, die naar beneden viel en het
meisje raakte.
Het is niet het eerste dergelijke, dodelijkeongeval. Daarom is
het streng verboden om de pyramiden in het donker te beklimmen.

Colombia kan
ambtenaren
niet betalen
BOGOTA

— Colombia heeft

geen geld om de ambtenaren uit
te betalen. Het land zal offers
moeten brengen om de economische crisis te boven te komen.

Tass.
De drie ruimtevaarders bewogenzich in deruimte voort in een
Sajoes- satelliet.Vóór deruimtewandeling koppelden ze aan de
Saljoet. Hierdoor voegden de

drie zich bij een even groot aantal andere,Russische cosmonauten, die zich al enige tijd in het
ruimte- laboratorium bevinden.

Svetlana Savitskaya is niet alleen de eerste vrouw, die een
ruimte- wandeling maakte,
maar ook de eerste die in de

ruimte een combinatie van een
las- apparaat en een snij- bran-

der hanteerde.Het belangrijkste

doel van het experiment was het
testen van een nieuw stuk handgereedschap voor het uitvoeren
van ingewikkelde technische

werkzaamheden buiten ruimte-

schepen.
In gezelschap van haar bij het
experiment assisterende collega- cosmonaut VladimirDzhanibekov richtte de vrouwelijke in-

Een onzichtbare straal laste de
twee stukken metaal weer hecht
aan elkaar. Het is de bedoeling,
dat het stuk gereedschap in de
toekomst er nog een derde
functie bij krijgt. Men wil er
namelijk ook mee kunnen
solderen.
Het door Svetlana uitgevoerde
experiment is nog nooit eerder in
de ruimte uitgevoerd. Het ge-

reedschap is ontwikkeld door de

prominente Russische uitvinder
Boris Paton.
Met het snijden en lassen was
het werk van de eerste vrouw in
deruimte nog niet voltooid. Met
een ander apparaat spoot zij een
dek- laag op een bepaaldmateriaal, in dit geval zilver op aluminium. Kennelijk om zoveel
mogelijk ervaring op te doen,
werd de gehele cyclus van experimenten vervolgens nog eens

door Dzhanibekov verricht.

steun

toegezegd

Groot succes voor
Duarte in W-Europa
—

WASHINGTON Er bestaat weinig twijfel over, dat president Napoleon Duarte van El Salvador erg veel succes heeft geboekt met zijn recente reis door West- Europa en er zelfs in is
geslaagd dereputatie van zijn land aanzienlijkop te vijzelen.Dit
blijkt vooral uit de concrete toezeggingen over morele en financiële hulp, die de twee maanden geleden geïnstalleerde president kreeg toegezegd van West- Europese regeringen, waarvan
enkele nu heel sympathiek staan tegenover het Salvadoraanse
bewind.
In Washington zijn deze feiten "met veel genoegen" bekeken
en de Amerikaanse regering hoopt, datdit er vooral toe zal leiden het Congres te bewegen tot grotere steun- verlening aan het
bewind van Duarte. De laatste tijd heeft het Congres erg dwars
gelegen om het deregering- Reagan naar de zin te maken, voor
wat betreft aanvragen om verhoogde militaire en economische
steun aan El Salvador.

Dit heeftpresident Belisario Be-

"De werkelijkheid is, dat de

laten functioneren.", aldus Betancur op een bijeenkomst van
zakenlieden en vakbonds- leiders.
Hij verklaarde, dat de regering het parlement toestemming
zal vragen de ambtenaren te betalen middels kredieten van de
Centrale Bank.
Het tekort op de begroting is
voor dit jaar geschat op 1.800
miljoen gulden Antilliaans.

voor complexe technische operaties heeft ze beproefd", aldus

Concrete morele en financiële

tancur gezegd.

staat niet voldoende geld heeft
om zijn ambtenaren te betalen
en de overheids- dienstengoed te

universele hand- werktuigen

ERKENNING VAN NIEUW SALVADORIAANSE BEWIND

Steen van pyramide
doodt kind
steen van de 137 meter hoge py-

nuten had geduurd. "Nieuwe

genieur de electronische straal
van het apparaat op een metalen
plaat en sneed deze dooralsof het
een pakje boter was. Daarna
drukte ze op een knop en kreeg
het apparaat, dat op aarde dertig
kilo weegt, een andere functie.

—

WILLEMSTAD Enige tijd
geleden stelde de Amigoe aan de
kaak dat voor het lieve sommetje
van tachtig mille een
wachtershuisje was gebouwd bij
het APNA- gebouwen- complex
aan de Schouwburgweg. Voor
dat bedrag had de FKP twee
volkswon ingen gebouwd.

Nu blijkt dat wachters- huisje
niet eens gebruikt te worden. De
bewakers zelf zitten in een keetje
dat al gebruikt werd ten tijde van
de bouw. Het dure geval staat er

afgesloten.

Duarte was overigens na zijn
ambts- aanvaarding goed van
start gegaan. Hij verving enkele
top- officieren van het leger, die
betrokken zouden zijnbij de activiteiten van de beruchte doodseskaders. Kort vóór hij zijn reis
begon, liet hij nogmaals weten
"zonder aanziens des persoons"
tegen derechtse terreur tezullen
optreden.

Het succes' an Duarte's Europese reis was opmerkelijk, omdat West- Europese regeringen
erg veel kritiek hebben op de
Midden- Amerika- politiek van
president Reagan. In het recente

verleden hebben West- Europese

leiders meermalen het Amerikaanse beleid in Centraal- Amerika, en dus ook in El Salvador,
scherp en openlijk bekritiseerd.
Maar dat schijnt allemaal te
zijn veranderd na Duarte's reis,
zeker voor wat betreft de WestEuropese houding tegen El Salvador. De feiten liegen er niet
om:
in West- Duitsland besloot de
regering tot het opheffen van een
vijfjaar oud embargo op het verlenen van economische hulp aan
'El Salvador en beslootonmiddellijk tot het verstrekken van 18
miljoen dollar voor het bevorderen van de klein- industrie, de
volks- woningbouw en de ontwikkeling van het platteland,
in Brussel zegden functionarissen van de Europese Gemeenschap toe te zullen bekijken hoe het huidige, aan Salvador verstrekte hulp- bedrag kan
worden verdubbeld en op welke
wijze handels- priviliges kunnen

-

hij de verkiezingen in zijn land
kunnen winnen. Als hij slaagt,
slagen wij ook."
Vooral echter bestaat er in

Amerikaanse regerings- krin-

gen hoop, dat de houding van het
Congres tegenover de Salvadoraanse regering zal veranderen.

Die hoop werd versterkt, doordat
Duarte, na zijn Europese reis ook

nog even Washington aandeed
en met president Reagan sprak.
Die moet hebben toegezegd alles
in het werk te zullen stellen om
een financieel pakket van 250
miljoen dollars van het Congres
los te krijgen, bestemd voor militaire en economischehulp aan de
regering in San Salvador.
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— Shell Oil, de

Inbreken in
computer
in VS strafbaar

—

WASHINGTON Het Amerikaanse Congres heeft een
wets- ontwerp aanvaard, dat het
inbreken in computers strafbaar
stelt. Het ontwerp "electronische inbraak" werd met algemene stemmen aanvaard.
Volgens de nieuwe wetkan tot
straf- vervolging worden overgegaan wanneer de electron! sche
ns 5.000
dollar oplevert of het slachtoffer
minstens dat bedrag moet uitgeven om de schade te herstellen.
De afgelopen maanden heeft
een groot aantal computer- inbraken in de Verenigde Staten
de aandacht gevestigd op de
kwestbaarheid van in computers

"

opgeslagen informatie. Verscheidenemalen zijn jongeren er
met hun eigen huis- computer in
geslaagd toegang te krijgen tot
de informatie- systemen van
banken, ziekenhuizen en zelfs
organisaties, die zich bezighouden met de nationale veiligheid.
Drie jongeren van 13, 15 en 16
jaar waren erin geslaagd door te
dringen tot de computers van de
NASA.

-

HOT SPRINGS In een hotel in
Hot Springs, Arkansas, heeft een
man diebij een schotenwisselingmet
depolitie gewond was geraakt in het
wilde weg op mensen geschoten en
daarbij 4 doden veroorzaakt en
zichzelf gedood. Dit gebeurde nadat
de auto waarin hij zat was aangehouden.

worden verstrekt,

Verlies Eastern
Airlines
minder
—

specialisten,
De Britse regering zei sympatiek te staan tegenover Duarte's
hulp- aanvraag en beloofde minister Geoffrey Howe van buitenlandse zakenop een "fact- finding" missie naar Midden- Amerika af te vaardigen,

—

~ De Franse president Francois
Mitterrand, die driejaargeleden
samen met Mexico een verklaring tekende, waarin steun werd
betuigd aan de Salvadoraanse
guerrilla, ontmoette Duarte in
een persoonlijk gesprek. Ook Soares, de socialistische leider van
Portugal, die sympatiek stond
tegenover de guerrilla, verwelkomde Duarte.
De ontmoetingen met Mitterrand en Soares zijn van eminent
belang, omdat er een signaal van
uitgaat: terwijl Duarte is geaccepteerd, verliezen deguerrilla's
in El Salvador terrein op het internationale, politieke forum.
In Washington waren Amerikaanse regerings- functionarissen blij. Een woordvoerder zei
:"Wij hebben Duarte moreel gesteund en mede daardoor heeft

MIAMI Eastern Airlines,
de laatste jaren gebukt onder
acccumulerende verliezen, is

in het tweede kwartaal van
dit jaarweer in de rode cijfers
komen te staan. De enige
troost is, dat het verlies in die
periode minder is dan gedurende dezelfde periode van
het vorig jaar. Het verlies bedroeg in hettweede kwartaal
van 1984: 24,1 miljoen dollar,
bijna 10 miljoen dollar minder dan in het tweede kwartaal van 1983.

Eastern's verlies over de
eerste zes maanden van dit jaar
bedraagt 52,3 miljoen dollar,
eveneens een afname ten opzichte van de eerste helft van vorig jaar, toen het verlies 42 miljoen dollar hoger was.
Directie en raad van commissarissen hebben de laatste tijd
vrij vergaande wijzigingen doorgevoerd, die de operationele kosten moesten terugdringen. Hierin is men goed geslaagd. President- commissaris Frank Borman zei, dat goede vooruitgang
is geboekt in het terugdringen
van de operationele kosten,

;

Amerikaanse tak van de Koninklijke / Shell- groep heeft in
hettweede kwartaal van dit jaar
een winst gemaakt van 418 miljoen dollar. Dit is 28 mil oen dollar meer dan in het overeenkomstige tijdvak verleden jaar.
DTwee andere olie- giganten,
Mobil Oil en Texaco, maakten in
het tweede kwartaal minder
winst dan verleden jaar. Toch
bleef Mobil met 366 mil oen dollar toch flink in de zwarte cijfers,
hetgeen ook gold voor Texaco,
dat een winst maakte van 327
miljoen dollar.

In tweede kwartaal dit jaar

Duarte om de opleidingopzich te
nemen van Salvadoraanse leger-

il

418 Miljoen dollar
winst Shell Oil

—

Belgische regeringreageer-dedepositief
op het verzoek van

::

:;
en dan een
goede start met ij

maar dat er nog méér zal moeten
worden gedaan om de kleinere
ondernemingen met zeer geringe overhead, te kunnen overtroeven.
Het zal overigens nog heel lange tijd duren, voordat Eastern
winst kan boeken. De schulden
lopen in de 2.000 miljoen dollar
en die zullen eerst volledig moeten worden afbetaald, alvorens
weer winst kan worden gemaakt.
Een tegenslag in het tweede
kwartaal was het uitvallen van
de vluchten op de lijn naar Peru,
vanwege een luchtvaart- dispuut tussen deregeringen van de
Verenigde Staten en Peru.
Gecombineerd aan het uitvallen van nog andere andere
vluchten verloor Eastern 15 miljoen dollar in het tweede kwar-

taal.

Als gevolg van de negatieve
resultaten hebben de aandeelhouders van de maatschappij
'voor de vierde achtereenvolgende keer geen dividend uitgekeerd gekregen. De maatschappij staat daarom voor 25,8 miljoen dollar bij de aandeel- houders in het krijt.
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Natuurlijke goedkope aanpak uit Colombia

met pensioen te gaan. In hettheorie- lokaal werden vele vriendelijke woorden gesproken, waarbij onder meer de voorzitter van
de coördinatie- commissie Veilig
Verkeer, WalterKramers, in bijzijn van commissie- leden, de
heer Kelie een aandenken aanbood. Hij heeft nameli k altijd
erg veel aandacht besteed aan
veilig verkeer, onder meer in het
wekelijkse televisie- programma. De heer Kelie liet aan het
slot van de door hem gehouden
toespraak horen, dat "zolang er
nog teveel opper- hoofden bij de
politie zijn, veel agenten de

dienstzullen verlaten."

*****

Gewapende benden hebben er
dezer dagen een gewoonte van
gemaakt om buitenlandse TOERISTEN in Zuid- Frankrijk te

overvallen. Buitenlandse auto's
worden tot stoppen gedwongen
en de inzittenden beroofd van
gelden waardevollespullen. Het
scenario is altijd hetzelfde: op
een snel- weg de buitenlandse
auto klemrijden en de passagiers
met getrokken pistool in bedwang houden. Ook in hun auto's slapende vreemdelingen
worden nietontzien en zijn in feite gemakkelijker te overvallen.
De Hollandse STRIPTEASEDANSERES Carole Laporte
heeft een schade- vergoeding
geëist van 5.000 gulden, omdat

het weekbladPanorama een foto
van haar afdrukte met ontbloot
boven- lichaam. Volgens het

*****

remonieën een speciaal aangeZaterdag 7.30-10.00 uur.
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Verenigde Naties. Volgens zijn
assistent Imam Waluyo heeft
Malik een voor augustus geplande reis naar Tunesië afgezegd.
Hij zou daar een conferentie van
een door de VN gesteunde commissie voor internationale humanitaire zaken bijwonen.

De Amerikaanse LIONEL RICHIE is uitverkoren tot de zangervan de OlympischSpelen. Hij
zal zaterdag bij de openings- ce-

Scherpenheuvel z/n

Overige leden Redaktie:
Toon van Dongen, Caroline Thodé, Ronnie
Rens, Laureen Ravelli-Schenk, Hanneke
van Kouwen. Max Suart (sportverslaggever), Sheila Rhodes (secretaresse), Solange
Isselt (opmaak) en Ken Wong (fotograaf).

*****

geplakt.

UITGEVERIJ AMIGOE N.V.

Hoofdredacteur:
Frans Heiligers

paste versie brengen van zijn wereldhit «All night long- , aldus
organisatie- coördinator David
Wolper. "Dat nummer was exact
wat zij zochten".

Een Argentijns GEZIN heeft dezer dagen met de traditionele
taart en kaarsjes en met glazen
wijn, de 36e verjaardag gevierd
van de aanvraag voor een telefoon- aansluiting. Het gezin had
hiervoor familie, buren en de
pers uitgenodigd, allen met een
keurig kaartje, waarop stond
:"Zulema Plano en Mario Paressini nodigen U hierbij uit tot bijwoningvan de viering van de 36e
verjaardagvan hun oudste kind,
de aanvraag van een telefoonaansluiting." Bij de uitnodiging
werd ook een kopie gevoegd van
de aanvraag, daterend uit 1948.
Op de plek in de voor- kamer
waar de telefoon moet komen te
hangen, is ook een kopie van de
oorspronkelijke aanvraag aan-

Amigoe

'

weekblad heeft de eigenaar van
de nacht- club toestemming gegeven voor het maken van de foto's. Maar volgens de advocaat
van de danseres voelt ze zich in
haar goede naam en eer aangetast. Bovendien, aldus nog
steedsderaadsman, voelt Carole
zich in commercieel opzicht benadeeld. De raadsvrouwe van
Panorama, mevrouw Polka,
vond het echter een zonderlinge
eis. Ze zei :"Wat zijn in deze tijd
nog blote borsten? Zij vertoont
zich iedere dagbloot."De rechter
doet 1 augustus uitspraak.

De voormalige vice- president
van Indonesië, ADAM MALIK,
heeft leverkanker. Dat is in Londen vastgesteld door artsen. Hij
was eerder al in Jakarta in het
ziekenhuis opgenomen toen hij
zich ziek voelde. Malik is ook minister van Buitenlandse Zaken
geweest en voorzitter van de Algemene Vergadering van de

*****

Een vijftien jaar in dienst zijnde
politie- agent is in de kraag gevat
voor een OVERVAL op de lokettenvan het baseball- stadion van
Atlanta. De man kwam met een
helm op binnen waareen donker
gekleurdglas overheen zit, zodat
het gezicht niet te zien was. Hij
drong het stadion binnen met
een automatisch geweer in de
handnet toen er 35.000 dol 1ar geteld werd van entree- gelden van
de wedstrijd Atlanta Braves tegen de Philadelphia Phillies. Hij
loste een paar schoten, maar
werd toch overmeesterden in bedwang gehouden totdat zijn collegae bij de politie hem konden
inrekenen.

-

SABA:
Correspondentie: Ruth Hassell, Hell's Gate,
tel.: 2265, 2266 (werk) en 2299 (thuis).
STEUSTATIUS:
Vertegenwoordigster/Correspondente:
mevrouw Peggy van de Horde, WhitewEllweg 1.

DEN HAAG

CORRESPONDENT
Frans Kok (tel.: 070-614911)

Nassaustraat 110,
tel.: 24333 (drie lijnen).
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Jos van derSchoot.
Redaktie: Ramiro Tromp, Ludwina Perez.
Djisbie Franken (fotograaf).
Advertentie-afdeling: Jos van der Schoot en
Etleen Landsmark.
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Hubert Linkels, Kaya Gobernador N. Debrot
154, tel: 8627.
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Door een zuiver natuurlijke
behandeling van te lichte,
meestal te vroeg geboren
kinderen zijn kinderartsen
van het San Juan de Diós ziekenhuis in Bogota (Colombia)
erin geslaagd aanmerkelijk
meer van deze kinderen in leven te houden dan tot voor
kort mogelijk was. In plaats
van de babies in een kostbare
couveuse te doen, leggen ze de
kinderen directna de geboorte dicht tegen de borsten van
de moeder onder haar bloes
of trui. Moeder en kind blijven op deze manier dag en
nacht samen gedurende twee
tot twaalf dagen. De kleintjes
vinden daar de warmte en
voeding die ze nodig hebben,
aldus de Colombiaanse
artsen.
De resultaten zijn volgens de
kinderartsen Edgar Rey en Hector Martinez zeer bevredigend.
Stierf in het ziekenhuis enkele
jaren geleden nogde helft van de
babies met een gewicht van tussen de 500 en 2000 gram, thans
overleeft 9". procent van hen de
moeilijke periode van hun eerste
levensdagen. Zelfs de kleinste
kinderen met een gewicht van
500 tot 1000 gram, waarvan tot
voor kort niemand het overleefde, hebben nu meer levenskansen. Drie van devier groeien normaal op.
De twee Colombiaanse artsen
zijn de enige ter wereld die deze

onconventionele methode systematisch en op grote schaal toepassen. Deze zogenaamde "kangaroe"-behandeling werd uitgebreid besproken op een bijeenkomst van de wereldgezondheids- organisatie WHO en
de Zweedse organisatie voor onderzoek- samenwerking met onderontwikkelde landen SAREC
van 4 tot 8 juni in de Zweedse
plaats Sigtuna.
Dokter Rey is van mening dat
het voor de baby te stil is in etn
couveuse. Het wordt op geen enkele manier gestimuleerd.
"Geen stem, geen geluid, geen
aanraking, alleen maar glas.
Toch weten we hoebelangrijk deze eerste momenten na de geboorte zijn voor een normale relatie tussen moeder en kind", al-

dus de kinderarts.
Een ander nadeelvan een couveuse is het gevaar van infectie,
als hetkind latervan het ene moment op het andere uit zijn beschermde en bacterie- vrije omgeving wordt gehaald. Wanneer
het kind vanaf het begin
borstvoeding krijgt, heeft het alle bescherming tegen infecties

diehet nodig heeft.
De Colombiaanse artsen hebben ontdekt dat de lichaamswarmte van de moedervoldoende is om het kind met een te laag
geboorte- gewichtconstant op de
goede temperatuur te houden.
"We behandelen de te kleine ba-

-SSmeer,
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B. Jos deRooen Victor Hafkamp: Radio Nederland Wereldomroep (tel.- 035-16151
toestel 319).

UTRECHT
Frans Croes (fotograaf).
WASHINGTON
Medewerker: Paul Comenencia (tel.: 202-

-4623933).

DRUKKERIJ: Rotaprint n.v.
DISTRIBUTIE (abonnementen)
Curacao: Districo n.v., tel.: 70503,70504en
70304.
Voor klachten gelieve deze nummers op te
bellen. Het abonnementsgeld kan ook betaald worden via Giro rek. nr. 208.000, Maduro's Bankrek. nr. 286.330.08 en ABN rek.
nr 11 15.626.
Aruba: Nassaustraat 110, tel.: 24333.
Bonaire (Abonnementenen Incasso): mv.A.
Wong - Loi Sing, Noord Salinja

Cerrito. tel: 77393.
VRIJDAG
DIVERSEN

MOBIELE BANK: 08.45-09.35 uur Moo's
Grocery; 10.00-10.45 uur St.Rosa t/o kerk;
11.00-12.00 uur Weg Jan Boos naar Montagne Rey t/o kerk; 12.30-13.45 uur Weg
Groot St. Joris; 14.00-14.45 uur Weg kruising Groot St. Joris naar Porta Blancu;
15.00-15.45Weg PortaBlancu naarkruising
Hoenderberg.

JEUGDBILBIOTHEEK (Consciëntiesteeg,
Plazaßrion): 16.00-18.00 uur oude boeken
herstellen (voor kinderen vanaf 8 jaar).

BIOSCOPEN
GOLDEN DRIVE-IN
21.00 uur Indiana Jones (actiefilm,
gels, 14 jr., ’.5,-).
TELECURAÇAO

DONDERDAG: 16.30 Speciale progromma Dia di Kórsou; 18.00 Filatelie/

Alimentashon salu; 18.15 Purba kv keshi; 18.30Telenovela: Chispita; 19.15Informe Deportivo; 19.30 The Jeffersons;
20.00 Notisiero Tele-8; 20.30 Tne Ateam; 21.30 TC special; 22 00 Mundu na
bista; 22.15 Al kaso; 23.15 Sluiting.

VRIJDAG: 16.30Flintstones; 17.30Cartoons: 17.45 AGHUSA; 18.15 Agedres
na plaka Chiki; 18.30 Telenovela: Chispita; 19.15Informe Deportivo; 19.30Nature of Science; 20.00 Notisiero Tele-8;
20.30 The Road to Los Angeles; 21.30
Nos Tera; 22.00 Mundu na Bista; 22.15
Show di Job; 23.15 Sluiting.

landen kan de zorg voor te vroeg
geboren kinderen nu worden
verbeterd zonder veel geld in du-

re apparatuur te hoeven steken.

"De methode heeft nog meer betekenis
de
voor
geïndustrialiseerde wereld,
waar de zorg voor premature babies onmenselijk en te technocratisch wordt ten koste van een
gezonde moeder- kind relatie",

aldusKarin Edstrom. (ANP)

By Jack Tippit

Jim HensonMUPPETS

Door Maarten Toonder

'"'uruezijn,

"V-vergelder v-vergeldt", stamelde heer Ollie.
"M-maar het
was een goeie p-pijp, hoor. Ik
bedoel: 1,25 is niet veel",
611 afgeSchreven"' 2ei de
ander. "Verkoopwaarde
groot»
is
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En-

Buiten Antillen (Nederland):
NAfl. 80,15 per maand (luchtpost) of NAfl
24,00per maand (zeepost); jaarlijks vooruit
te betalen.

♦

wij

rookgereivieljanimergenoegprecies^detreïL^slaakL

BOTICA'S (nachtdienst)
Otrobanda: del Pueblo, tel.: 625333; Punda

Losse nummers 50 cent.
Abonnementsprijs op alle eilanden van de
Nederlandse Antillen veertien gulden per
maand.

een ontstelde uitroep, maar verder
kwam hij niet, want uit het
geheimzinnige koffertje steeg een zacht gezoem
op.
Kostbare doorroker wordt onderzocht", legde de heerGisoe
eaeneerl*lsoe
uit "Waarde wordt vastgesteld en:
Hopla'"
Nauwelijks was hij uitgesproken of uit de gleuf
in de zijkant
maezijKant
sprongen enige
in

Heer Bommel was zo verbaasd dat hy zijn
ptjp verloor en het

reldgezondheids- organisatie in
New York werkt, is van mening
dat het experiment in Bogota zowel voor de ontwikkelde landen
als voor deDerde Wereld van belang is. In de onderontwikkelde

BOTICA BANDABAO: geopend van maan-

dag t/m vrijdag van 08:00-12.00/14.00-18.00 uur; zaterdag gesloten.

met The Miami Herald, de Haagsche Courant, de Brabantse Pers.

Seen
munten naar buiten.
Centen"' Stelde Hitoto G"e
ilKop' hfvas?"Waarde^nï'
kostelijk rookgerei. Zo werkt dat, ziet u? Gooi
ftrechter
LnZ wat u wilt, en vergeldervergeldt. Voorstel: geef uXer
Hij raakte een knopje op de zijkant
en op hetzelfde moaan,
kooprechten
en inschrijvingsrecht, en als papieren n
ment sprong er een dekseltje op de
orde zZ
bovenkant open e„"es^ gaan verrekenen. Ja?"

KSf .ÜE.Ïsr.T; ?

kwam volgens de kinderartsen,
omdat de vrouwen te lang van
hunkinderen gescheiden waren
om enig emotioneel contact te
krijgen. Op het ogenblik worden
slechts 10 kinderen per jaar in
het ziekenhuis achtergelaten.
De nieuwe behandelings- methode bespaart het ziekenhuis
bovendien een hoop geld. Er is
veel minder behoefte aan de vele
duizenden guldens kostende
couveuses en andere kostbare
apparatuur. Kosten, zoals die
voor transfusies en laboratorium- proeven, zijn eveneens flink
gedaald. De consumptie van babymelk verminderdevan 300 tot
30 flessen per maand.
De Zweedse verloskundige dr.
Karin Edstrom, die voor de we-

17. tel.: 80222.

Samenwerkingsovereenkomst

BEETLE BAILEY

hee7r£l "If

harfkelijk is van de warme omgeving van de moeder", aldus dokter Rey.
Een bijkomend groot voordeel
van de nieuwe methodeis dat het
aantal kinderen dat in het ziekenhuis in Bogota achter wordt
gelaten de laatste jaren sterk is
teruggelopen. Voordat de artsen
met hun methode begonnen, lieten jaarlijks 34 moedershun conveuse- kinderen achter. Dit

Maria

Persagentschappen: ANP en AP.

-

CORRESPONDENTEN

Heer Bommel en de Vergelder

b°°g zich belangstellend over het kistje, dat
de heer Gisoe op de grond had
gelegd.
n
«te
een Bommelkoffertje?", vroeg
ga\hetyerk°Pen
hü
°og op iets bijzonders, als u begrijpt wat
V
ik
soort dingen-en
ge
"Is geen koffer!" riep de vreemdeling uit. "Is
vergelder'
Maak.all- ten gelde wat men er in doet. Ki k,een
als

by als een buideldier dat af-

GEZINSVERZORGING (Kwido pa Famia):
geopend van maandag t/m vrijdag van
07.00-12.30/13.30-17.00 uur, kantoor Sta.

HENRY
SINT MAARTEN:
Abonnement en Advertenties:
Vance James, kantoor: tel.: 2283 3040;
huis, tel.: 3072.

UITGEVERIJ AMIGOE

(ARUBA) N.V.

Kangoeroe-behandeling
spaart veel baby-levens
BOGOTA /DEN HAAG

WITGELEKRUIS (wijkverpleging):Kantoor
Santa Maria 17, tel.: 82947; geopend van
maandag t/m vrijdag van 07.00-16.00 uur;
zaterdag gesloten; de wacht heeft zuster
Leeflang, tel.: 43847 en zuster Bronneberg,
tel: 81506
volgens afspraak.

bij ons komen signeren.

van (Qjorp

NACHTDIENSTARTSEN: Patiëntenvan de
artsen van Bandabao (3e distrikt) kunnen in
spoedgevallen telefoon 641658 bellen en
dan het antwoord- apparaat afluisteren.
De patiënten van de andere medische distrikten kunnen voor spoedgevallen de
artsen- praktijk van hun eigen huisarts bellen, het antwoord- apparaat zal dan mededelenwie de dienstdoende arts is.

KLEUTERBUREAU:I4.OO-16.00uuralleen

"Song for Mother 6arth"

PUNDA

Bij de politie op Aruba nam
hoofd- agent IVAN KELIE
dinsdag- middag afscheid om

CURAÇAO
AGENDA

QUINCY

By Mort Walker

By Ted Shearer

AMIGOE
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TOUWTREKKERIJ ROND PROJECTEN VOOR RIJSTPELLERIJ
Ged Eisden laakt gang van zaken:

Bestuurs-functies

voor eigen belang

3
tuten van de NV PCA zodanig
gewijzigd dat er een mogelijkheid bestaat dat naast verpakking ook de kans wordt gecreëerd voor een rijstpellerij.
Voorts moeten de Venezolanen
voor een ander deel van het project speciale vergunningen aanvragen van de Venezolaanse
regering. Het is namelijk niet
mogelijk om grondstoffen, in casu resten, uit te voeren naar elders waar dan daar veevoeder
van gemaakt wordt.Die vergunningen zijn nog niet verstrekt.
Het is ook niet zo dat het BC
zijn correspondentie voert via de
media, zei Eisden. Wel is het zo
dat hij het verzoek van 2 mei van
de heer Sarfatti nogniet schrifte-

lijk heeft kunnen beantwoorden,
omdatde daarvoor benodigde do-

cumenten nog niet binnen zijn.
WILLEMSTAD—DeeIname in hetbestuur van organen als de
Kamer van Koophandel opent mogelijkheden voor een betere
behartiging van de persoonlijke belangen. Dat is een verschijnsel dat gedeputeerde Jules Eisden aan de kaak stelt en heeft
waargenomen in de wijze waarop het KvK- bestuur de verzoeken voor opzet van rijstpellerijen van de firma's Alesi en PCA
heeft afgehandeld.
Enige weken geleden kondigbij verstrekking van financiële
de de heer Piet Eddine plannen
steun.
aan voor de opzet van een rijstTot slot kwam de heer Eddine
pellerij op Curagao. Hij hadhierzelfaan het woord dieverklaarde
voor al de initiële medewerking
dat zijn onderneming geen ververkregen van het bestuurscolzoek tot overheids- steun heeft
lege in de persoon van gedepuingediend. Wel is ook het eiteerde Jules Eisden van Econolandgebied in de gelegenheid gemische Ontwikkeling, deKamer
steld om financieel te participevan Vakbonden (Ewald Ong-Aren in de onderneming. DaarKwie en Errol Cova) en andere
voor zijn er drie types aandelen
lokale instanties. Soortgelijke
uitgegeven: A, B en C. De Kamer
plannen waren in het verleden
van Vakbonden participeren al
op niets uitgelopen. Vlak na Edin het project. Voorts heeft hij het
dine's aankondiging kwamen
accountants- kantoorBakhuis &
nog twee groepen die verklaarCuriel in de arm genomen om de
den met soortgelijke plannen
financiële administratie te verrond te lopen. Van toen af ontzorgen.
branddeeen strijd tussen betrokkenen en ook de importeurs ginVERGELIJKING
gen vanaf dat moment een hartig
Ged Eisden zei dathij een kleiwoordje meepraten.
ne vergelijking heeft gemaakt
De discussie is nu al weken
tussen de twee ondernemingen
gaande. Er is de firma Alesi NV
in oprichting. Op 2 april schreef
van de heer Eddine aangeraden
de heer Eddine een brief met het
door ged Eisden om te proberen
verzoek aan het BC voor eenveszoveel mogelijk de rijst- importigings- vergunning. Dat verteurs te betrekken in het project,
zoek arriveerde op drie april bij
zodat de kritiek van die zijde
het Sociaal Economisch Planbuluwt. Daartoe zijn er vergaderinreau (SEP). Op 5 april werd dat
genbelegd. Ged Eisden heeft zelf
verzoek voor advies doorgesook getracht om een brug te
tuurd naar deKamer van Koopslaan tussen de diverse projechandel zoals het wettelijk staat
ten, vooral die van Alesi en die
voorgeschreven.
van de heer Roberto Sarfatti onOp 17 april is de brief gedader de naam Productos Combusteerd van het vestigings- vertibles Antill ianos. Ook datleverzoek van de firma in oprichting
de niets op.
van de heer Sarfatti en Venezolaanse geldschieters. Op 26 april
SUBSIDIE
arriveert dat verzoek bij het
In de laatste dagen zijn diverse
SEP. De tussenpoos vindt de
zegslieden aan het woord geheer Eisden opmerkelijk lang.
weest op televisie over deze maOp 2 mei gaat dat verzoek conterie. De heer Sarfatti zei onderform de regelingen door naar de
meer dat hij vernomen heeft dat
KvK.
de andere groep een overheidsTweemaal heeft het verzoek
subsidie heeft gevraagd van een
van Alesi op de agenda van het
half miljoen gulden. Dat verzoek
KvK- bestuur gestaan en werd
alleen al hekelde hij. Zijn bedrijf
het toch niet behandeld, maar
zou helemaal zelf voor de finanaangehouden.Op 14 mei werden
ciering zorgen en geen geld gedeverzoekenvan zowel Alesi als
bruiken van de gemeenschap
PCA in behandeling genomen
voor een private onderneming.
door het KvK- bestuur. Op die
Ook heeft hij nog altijd geen
vergadering heeft de
bestuursantwoord gehad van het eilandsene indiener en mede bebestuur over het verzoek dat hij
stuurslid, Sarfatti, normaal
in mei indiende voor vestiging
deelgenomen aan de beraadslavan zijn onderneming. Ondergingen in bestuurs- verband,
tussen legt de heer Eisden wel
voor zover het de heerEisden ter
verklaringen af in de krant. Hij
ore is gekomen. Op 16 mei werd
vond het niet juist dat dat
van die kant geadviseerd datbeiantwoord gedestilleerd moet
de ondernemingen een vestiworden uit krante- artikelen.
gings- vergunningkrijgen, maar
Ged George Hueck van Finandat de KvK geen voorstander is
ciën zei ook gehoord te hebben
van het verlenen van protectie
van zon verzoek, maar zijn collevoor deze bedrijven.
ga Eisden zou hem daarover
niets verteld hebben. Hij zou er
Ged Eisden zei dat het relezorgen
wel voor
dat een dergelijk
vant is te weten dat de heer Saraangehouden.
fatti
zelf lid is van het KvK- beverzoek wordt
'Er
moet dan eerst een algemene bestuur. Hij zette grote vraagtekens bij de hele gang van zaken,
leidslijn uitgestippeld worden
voor overheids- subsidies aan
die aan derechtsstaat geen goed
projecten van lokale ondernedoet. Hij verklaarde vanochtend
in een gesprek met de Amigoe
mingen om te vermijden dat er
dat er een nieuw fenomeen is
sprake kan zijn van willekeur
waar te nemen, ook binnen de
van de zijde van de bestuurders

KvK. Door zich in het bestuur te
plaatsen van dergelijke ondernemingen, wordt het gemakke-

lijkerom te zorgen voor de eigen,
persoonlijke belangen. Dat wil
zeggen dat de heer Sarfatti met
zijn lidmaatschap in het KvKbestuur de mogelijkheid heeft
om de zaken zo te regelen dat dat
zijn nieuwe onderneming er de
vruchten van kan dragen.
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De Castro hekelt tegenwerking ambassadeur

TV-programma Kontakto
met opnamen van Cuba
WILLEMSTAD— 'De Ne-

derlandse

vertegenwoordiger op Cuba heeft mij tegengewerkt. Door zijn toedoen is
het mij niet gelukt om met de
twee Antillianen te spreken
die op Cuba in de gevangenis

zitten', aldus Chacho de Castro die voor het programma
Kontakto 'Cuban Coffee Caper' naar Cuba is geweest.
Het lag in zijn bedoeling om de
twee Antillianen, de heren Oehlers en McWilliam, die in verband met de koffie-fraude van
enigejarengeledenop Cuba in de
gevangenis zitten, ook te interviewen. Volgens de Castro is dit
uiteindelijk niet gelukt door toedoen van rijks- ambassadeur
Koen Stork.
Chacho de Castro was samen
met Audrey Tromp en Ruli Bernardus twee weken geleden naar
Cuba vertrokken met het plan
om twee programma's voor Kontakto te maken. De belangrijkste
hiervan heeft als titel 'Cuban
Coffee Caper' en gaat over de
fraude in koffiehandel ongeveer
zes jaargeledenwaar twee Antil-
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Imitatie Jesse Jackson?
PROGRAMMA- MAKERChachodeCastro heeft van verontwaardiging blijkgegeven op een persconferentie omtrent de
wijze waarop hij meent onheus behandeld te zijn door deKoninkrijks- ambassadeurKoen Stork in Havana, Cuba. Het zou
de ambassadeur niet gezind hebben dat hij niet vooraf gekend was i n deplannen voor het maken van tv- opnamen over
en rondom de twee Anti 1lianen Oehlers en McWilliam, dieals
uitvloeiselvan een fraude met koffie- handel voor Cuba in de
roemruchte Cubaanse gevangenis terecht zijn gekomen. Deze zaak sleept al vijfjaar, zonderdater enige uitzicht isopeen
voortijdige vrijlating van de twee die een veroordeling hebben gekregen van acht jaar. Op de grote jongens achter de
fraude hebben de Cubanen nimmer de hand kunnen leggen.
De Castro prees de medewerking die hij van de Cubaanse
autoriteiten heeft (toegezegd) gekregen; onder andere van
de Ministeries van Buitenlandse en van Binnenlandse Zaken
en van de hoofd- figuur uit hetonderzoek naardekoffie- fraude. De enige die hem het werken moeilijk maakte is de rijk-

staat zijn gesteld om een onderhoud te hebben met de twee
Antilliaanse gevangenen. Als van die kant geen klacht was

j^^H 25" Beeldscherm
lAhËhI

inhoud daarvan vervolgens
wordt overgeheveld in kleine
zakken. Van een rijstpellerij was
geen sprake. Pas later zijn de sta-

WILLEMSTAD- Het team
dat voor het maandelijkse televisieprogramma Kontakto naar
Cuba is geweest om daar een
tweetal programma's te maken.
Het eerste is genaamd 'Cuban
Coffee Caper' en gaat over de
fraude in de koffiehandel van
enige jaren geleden. Het tweede
programma geeft een beeld van
het leven op Cuba. V.l.n.r. op de
foto: Chacho de Castro, Audrey
Tromp en Ruli Bèrnardus.
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IN HET VERKAVELINGSPLAN

sambassadeurgeweest.Alsgevolgvandiemanzouhijnietin
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Het moest ged Eisden voorts
van het hart dat de eigenlijkebedoeling van de Venezolaanse ondersteuners van het project van
plan waren om grote zakken witte rijst over te brengen naar die
Curacaose onderneming waar de
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lianen bij waren betrokken.
NaarDe Castro tijdens een gisteren gehouden persconferentie
bekend maakte, zou hi een interview mogen hebben met de
twee betrokken Antillianen die
op Cuba in de gevangeniszitten.
Hij had daarvoor toestemming
gekregen van een hoge functionaris op het Ministerie van Buitenlandse Zaken in Cuba,terwijl
een rechercheur die zeer nauw
bij de hele zaak is betrokken ook
zijn medewerking had toegezegd. Alles wees erop dathet hem
zou lukken om, misschien zonder
camera, met de twee Antillianen
te mogen praten. Naar de Castro
uitlegde, hadde functionaris van
het Cubaanse Ministerie van
Buitenlandse Zaken toestemming gegeven mits de aanvraag
voor het gesprek via de juiste kanalen zou gaan. Dan zou iedereen blij zijn en niemand zich gepasseerd voelen. Er zou dus een
gesprek moeten komen met Chacho de Castro, de functionaris
van Buitenlandse Zaken en de
Nederlandse vertegenwoordiger
Koen Stork.
AangezienDe Castro op de dag
van zijn aankomst op Cuba zeer
vriendelijk en gastvrij door de
Koen Stork was ontvangen,
dacht hij dat dit geen probleem
zou zijn. Het bleek echter anders
te lopen dan De Castro verwacht
had. De Nederlandse vertegenwoordiger reageerde zeer verbaasd op het'verzoek van de
functionaris van Buitenlandse

Zaken, maar zegde De Castro
wel toe bereid te zijn om een gesprek te hebben. Vervolgens wilde De Castro de betreffende
functionaris terugbellen, deze
bleek echter spoorloos te zijn verdwenen. Na enkele dagen van
vruchteloos proberen, kreeg De

weltevreden is. De Castro heeft
een ondermeer uitgebreid interview gehad met een rechercheur
diezeer nauw betrokken is bij de
hele koffie-zaak. Van hem heeft
hij de Cubaanse versie van het
verhaal. Verder heeft hij ook de
vice-minister van Buitenlandse
Zaken geïnterviewd. Over de inhoud van het programma wilde
De Castro tijdens de persconferentie niet teveel uitwijden, omdat iedereen datkan zien in het
programma Kontakto dat elke
laatste donderdag van de maand
optelevisie verschijnt. Als eerste
zal 'Cuban Coffee Caper' uitgezondenworden eind augustus en
daarnahet tweede opCuba opgenomen programma. Deze film
geeft een beeld van het leven op
Cuba. Aspecten zoals de vrijheid
van de bevolking, onderwijs,
volksgezondheid en toerisme
zullen hierin aan de orde komen,

aldus de programma- maker.

/

ingediend tegen het feit dat de ambassade buiten de afspraken van Cuba met De Castro was gehouden, dan had alles in
kannen en kruiken geweest.
Het is zeer de vraag of die laatste conclusie inderdaad de
juiste is, gezien het feit dat het hoe dan ook om een bewind
gaat waar logica niet altijd leidraad vormen. Het is een dictatoriaal bewind waarbij gevangenen zelfs na beëindiging van
hun officiële strafperiode nog jaren worden vastgehouden.
Meermalen heeft het erop geleken dat er hier en daar een
doorbraak zou komen inzake verzoeken voor gratie van de
twee Antillianen, maar even zoveel malen bleek dat valse
hoop te zijn. Er is geen enkelereden om zondermeer aan te
nemen dat het bewind van fidel Castro zou omslaan om De
Castro op zijn minst een gesprek met betrokkenen toe te
staan. Het zou leuk zijn geweest voor De Castro en zijn programma, maar het getuigt van onbegrensde naïviteit om een
grenzeloos vertrouwen te hebben in mooie beloften van Cubaanse regerlngs- functionarissen.
Maar als die functionarissen inderdaad die graad van medewerking hebben toegezegd en tot op zekere hoogte verleend zoals De Castro de gemeenschap voorhoudt, dan kan
iemand als Koen Stork hoog en laag springen, maar daar
geen blokkade voor opwerpen. De Castro doet het voorkomen alsof Stork de lakens uitdeelt in Havana. Laten we de
zaak vooral niet omdraaien. Niet Stork, maar de Cubaanse
regering houdt die twee Antillianen vast. Niet Stork, maar de
Cubaanse autoriteiten hebben de sleutel van de gevangenis
waarin de twee Antillianen worden opgeborgen. Niet StorK
maar de Cubaanse autoriteiten zijn degenen die de beslissing nemen of De Castro mag doordringen tot Oehlers en
McWilliam. Hoe hij ook moge denken over Stork of wie dan
ook van de ambassade, de feiten liggen er en moeten niet
anders geïnterpreteerd worden.Als de Cubanen werkelijk zo
meewerkend waren, dan hadden zij uitgemaakt
niettegenstaande eventueel gestribbel van Stork
datDe Castro
en zijn begeleiders tot de twee Antillianen zouden zijn doorgedrongen.
Kortom, de verontwaardiging zelf isal misplaatst. Maar dat
is nog meer het geval alsdie nu wordt gecentreerd op de Koninkrijks- ambassadeur. Tenzij De Castro in de waan heeft
verkeerd om in Havana in de voetsporen te hebben kunnen
lopen van iemand als Jesse Jackson die er de vrijlating bedong van een grote groep landgenoten en Cubanen.

—
—
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125.000 stuks

Voor de Nederlandse Antillen is nog een
gering aantal munten beschikbaar.
Inschrijvingen voor:

—— CURACAO,

,

BONAIRE en de Bovenwindse Eilanden: bij Boekhandel Salas, Tokkerwea, Curacao
ARUBA: bij Monumunt Aruba International, Watapanastraat 1;

\

Levering van de munten geschiedtfranko omstreeks oktober 1984.
Tevens kan worden ingeschreven op de proofmuntensets Nederland jaar 1983 tegen prijs van slechts
NAF 147 SO
(Marktwaarde m Nederland ± HFL.3SO,- tot HFL.400,-);
Levering september 1984.
'

Castro de dag vóór zijn vertrek

naar Curacao te horen dat hij
niet met deAntillianen kon praten omdat deNederlandse vertegenwoordigereen klacht had ingedienden hetalleen via hem geregeld kon worden.

Chacho de Castro verklaarde
tijdens de persconferentie dat hij
zeer teleurgesteld is over de houding van Koen Stork. Hij zei niet
precies te weten wat de reden
van zijn gedrag is. Het zou kunnen zijn dat deNederlandse vertegenwoordiger zich gepasseerd
voelde omdat De Castro zonder
zijn medewerking de juiste ingangenwist te vinden. Wat dereden van Koen Stork ook is geweest, De Castro zal op Curacao
een officiële klacht tegen hem indienen.
Er zijn ook aspecten van dereis
naar Cuba waarover het team

Oplage slechts:
60.000 stuks

VERHUISD

Door desnelle groei van het aantal bedrijven op de Nederlandse Antillen dat
voor hun personeelsleden bij onze stichtingen een pensioen- en/of ziektekostenverzekering hebben afgesloten, waren wij genoodzaakt naar een
grotere behuizing om te zien.
Ons nieuwe adres luidt:

((\)
NXAw'
(

Scharlooweg 15A (naast viadukt). Tel.: 612283.
W'J h°Pen in dit nieuwe Pand u n°9 beter van dienst te kunnen zijn.

STICHTING SOCIAAL FONDS

no^pS^^^^^

BOUWNIJVERHEID CURACAO
°P de Nederlandse Anti.len op

DOND€fIDfIG 26 JULI 1,984

AMIGOE
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Van ijscokarretje
banden gedemonteerd

— Toen de

SAN NICOLAS

man L.A. 's morgens zijn ijskarretje wilde vullen, zag hij dat de
nachtdaarvoor debuiten- en binnenbanden van zijn karretje waren verdwenen. Alleende velgen
zaten er nog onder. Het ijskarretje stond op het terrein van een
refresqueria. Ook miste de man
de pomp.

Na status aparte

Politie krijgt
Ingezonden

Kinderlijk blij
FONG POEN'S onthaal op C uracao was op zijn zachts gezegd zeer
merkwaardig. Minister Fong
Poen, die al jaren lang één der

krachtige onderdrukkers van
het Surinaamse volk is, wordt op
Curagao door onze politici uiterst hartelijk behandeld. Dat
deze Fong Poen het tot stand gekomen luchtvaart- verdrag zeer
vertraagd, zelfs tegengewerkt
heeft, wordt door de superlatieven van ministerRudy Ellis' rede totaal weggevlakt. De abraso
en lofzang van Rudy Ellis getuigen van een kinderlijk blij gemoed over het bereikteresultaat
/verdrag. Vergeet Rudy Ellis de

sociaal- economische ellende
van hetSurinaamsevolk zo snel?

M. DE PREE

Remitido
Programa di Job
MIRANDO E programa di senor Job diabièrnè anochi ultimo
mi a keda despunta kon e senor
aki ta huzapueblo komo kapa pa
trese su opinion dilanti algunkv
netamente no ta kuadra kv e
programa. Senor Job a trese lo siguiente den su programa: kv
dökternan ta mal paga, kv ta mihó bo larga bo yu sina pa komersiante, kv yunan diKörsou ta duna dökternan djafó hopi plaka,
kv dökternan ta sina 7 pa 8 ana i
ora nan kaba no ta wordu pagapa
lokualnan a studiapc. Awor ami
kier bisa sr. Job si c ke reklama o
trese su opinione mester ta serka
esunnan kv e ta duna piakat despuesdi elekshon, i no susha e
prrjgrama kv punanan barata, i
tampoko kv tur hende por paga
dokter manera dje pa hana kuidó
médikotanbe pa Jobkomprende
kv tur dokter ta vn komersiante
pasobra ora bo tin di bai 2 bes pa
trato médiko, e dokter ta bisa bo
bini 4 bes. Tambe bo a bisakv yunan di Körsou ta bai Sto Domingo o Colombia mentras kv aki
nan mes nan por wordo yuda.
Sr. Job manera bo mes sa bon
bon, kv ta falta di dökternan
mes. E kos aki ta sosode pasombra vn dokter ta studia 7 ana
pa dolor di barika pero ora e kuminsa traha, ta yuda vn pashènt
kv dolor di kabes i tur otro dolor
ku c pashènt bisa c dokter c ta
sintii no ta sobra tempu pa lokual e a studiapc. Tokante di duna
dökternandjafó hopi sen, mi kier
rekörda sr. Jobriba vn dokter na
klinika"SOMA" kv yama dr. Sta
Maria kaminda, sr. Job su
portret ta asina grandi poné i kv
tambe sr. Job aregala vntelevishon, i Dios sa kiko mas, pa awor
bo mes bisa kv nos ta hasiregalo.
Job, mi kier pa bo komprende
kv no ta abo so tin di biba dia e
video-senternan bo a rabia masha pisé i hastabo a bisa kv lo bo
habri rónt Körsou videosenternan i hür e teipnan pa vn
florin. Sr. Job mi ta duna bo vn
konseho: mihó bo husa bo programa kv bo sponsernan ta paga
bo pc , mas mihór, no pasa nan
propagandanah lihé lihé tras di
otro i tur bruha den otro. Körda
tambe ku ta nos ta bai bo sine, Isla Verde e pakusnan kv bo tin, i
ta bebe bo serbes ets. ets.
Ora bo hasi vn kos pa nos grandinan, no larga rönt mundo sa,
manera, e fariseyonankv ta benta vn plaka den schalchi i lagele
sonapa tur hende sa kv nan a duna algu. Tanbe mi kier bisabo pa
no pensa pa lanta partido
politiko, pasobra for di aworbota
demonstra ken i kiko bo ta. Bo
kier tambe pa tur hende sina pa
komersiante i no pa dokter ya bo
por bringanan. Job no kibra nos
moral di wak bo programanan,
körda kv tanos ta dibo. No e hendenan kv bo ta defende ei pasombra den wikènt nan ta na wikènt-huis, anto nos ta serka bo,
pasombra e senores no ta bai ningun kaminda.

E.F. ALBERTO

Verduistering
door werknemer
WILLEMSTAD— De eige-

naar van een zaak in Punda deed
aangifte van verduistering in
dienstbetrekking tegen één van
zijn werknemers. Deze zou een
bedrag van ongeveer 900 gulden
verduisterd hebben. De recherche stelt een onderzoek in.

-

ORANJESTAD De scheidende Nederlandse vertegenwoordiger voor ontwikkelingshulp aan deAntillen, J.,van
Hesteren, bracht gisteren een afscheids-bezoek aan gezaghebber
Pedro Bislip. Zowel degezaghebber (links) als gedeputeerde Nelson Oduber (rechts) bracht aan
de heer Van Hesteren dank voor
zijn bijdrage aan de realisering
van projecten op Aruba.

Mohameds leiden

A-klasse-tennis
ORANJESTAD

—

De nieuwe

heren A-klasse tennis- competitie werd gisteren met drie wedstrijden voortgezet. In de eerste
match versloeg Ronald Mohamed tegenstander Rudolf Croes
met 6-1, 6-3. In de tweede ontmoeting had de jeugdigeClifton
Wong meer moeite met veteraan
Yubi Toppenberg die goed te-

genstand bood doch uiteindelijk

met 6-3,7-5 in Wong zijn meerdere moest erkennen. De laatste
ontmoeting werd een 6-3, 6-2
overwinning voor Peter Mohamed op MarlonBurleson.
Vandaag worden vanaf zes
uur op de Marlboro- banen de

voorlichting
over toekomst

Ged. Zaandam zit
bestuur voor van
Hotelvakschool AHTTC

SAN NlCOLAS —Eindelijk is
het zover dat het politiekorps
van Aruba zowel van de centrale
regering als de eilandeU ke overheid voorlichting krijgt over wat
er na 1 januari1986met het politiekorps gaat gebeuren. Het ontbreken van verantwoorde voorlichting heeft de afgelopen tijd
nogal eens voor misverstanden,
ja zelfs paniek gezorgd onder de
politiemensen. In het theorielokaal van de politiewacht te San
Nicolas waren vanmorgen minister van Justitieir. Don Martina, de Procureur Generaal
L.

—

Na goedORANJESTAD
keuring van verandering in de

statuten van het Aruba Hospitality Trade and Training Center
(AHTTC) wordt Onderwijs- ge-

deputeerde Remie Zaandam
voorzitter van deze stichting en
het hoofd van Onderwijszaken
Ronny Koolman wordt ondervoorzitter. Voortshebben van de
overheid zitting in het bestuur:
het hoofd van Financiën Boy Nicolaas als penningmeester en
het hoofd van het Toeristenbureau Betty Arends als secretaris,
terwijl nog een andere persoon
door de overheid benoemd gaat
worden. In de eerstvolgende vergadering zalworden voorgesteld

—

ORANJESTAD Een groep
sportvissers met kleinere boten
heeft besloten wat meer aandacht te gaan besteden aan eigenaren met 25 voet- boten, die
niet deelkunnen nemen aan grote vistoernooien die voor de
jachtenregelmatig worden georganiseerd. Daarom werd beslo-

Nahr, hoofdcommissaris Johan
Oldenboom, minister mr. ing.
Ralph Richardson, algemeen adviseur van het Bestuurscollege
Betico Croes, de gedeputeerden
Nelson Oduber,Remy Zaandam,
het hoofd van de werkgroep voor
vorming van het politiekorps,
mr. J. van der Kuyp van Staatkundige Structuur en adviseurs,
aanwezig om de politiemensen te
vertellen over hun toekomst en
alles wat daarmee samenhangt.

Jacopucci overleden
door bloedverlies

nault,Jan Verdaasdonk, ir. Joop
Bok, mr. Raymond Croes en mr.
Willem Smit waren gistermiddag aanwezig in het bejaardenverpleegpaviljoen in het oude
San Pedro Hospitaal. Aan de
voorzitter van de stichting Bejaardenzorg Aruba, Horacio
Oduber (zie foto), werd een Rotary- cheque van niet minder dan
vijftigduizend gulden overhandigd. Ook de algemeen directeur
van de Bejaardenzorg Aruba,
Willem van denBerg, die dagelijks definanciële eindjes aan elkaar moetknopen, was aanwezig.
DeRotary-geste werddoor deßejaaFdenzorgzeer opprijs gesteld.

Vistoernooi voor
vissersboten
tot 25 voet lang

mr.

om de AHATA en FTA te verzoeken weer een vertegenwoordiger
in het bestuur aan te willen wijzen. De FTA zou in principe reeds
hebben besloten hiervoor zijn vice- voorzitter Franklin Krozendijk te zullen aanwijzen.

ORANJESTAD — Eric d'Ar-

ten zaterdag een mini- vistoernooi te organiseren, waaraan alle eigenaren van 25 voet- boten
kunnen deelnemen. Het vertrek
is zaterdagmorgen om zeven uur
bij Surfside waar de boten tussen
drie en vier uur — hopelijk met
veel vis
worden terug verwacht. Er zijn trofeeën beschikbaar. Tot morgenmiddag vier
uur kan worden ingeschrevenbij

—

ORANJESTAD Uit de sectie ophet slachtoffer van de dodelijke steekpartij in het afgelopen
weekeinde te Santa Cruz is komen vast té staan dat hi is overleden ten gevolge van bloedverlies. Voorts werd vastgesteld dat
Giovanni Jacopucci een steekwond van ondernaar boven

—

NAIROBI—Presidentkolonel Bagaza van Burundi, Midden Afrika,
heeft de kleine misdadigers gratie
verleend en deterdoodveroordeelden
levenslang gegeven bij het 2e
congres van de enige toegestane politieke partij. Een paar duizend gevangenenprofiteren ervan.

Nelson Richardson, Dr. Henriquezstraat 7 (tel.: 22893). Indien
voor dit eerste mini- vistoernooi.
goede belangstelling bestaat,
kunnen in detoekomst meer activiteiten op dit gebied worden
verwacht.

—

—

onder het sleutelbeen kreeg.
Hierbij werd de hoofdslagader
van zijn long geraakt. Het onderzoek in deze zaak duurt voort, de
30-jarige E.B. blijft aangehouden.
*****

volgende wedstrijden gespeeld:
Frank Hodgson Marlon Burleson, Peter Mohamed Marcel
Tjon- A- Fat en Yubi Toppenberg

-

-

Croes.
- Rudolf
Na de eerste twee competitie-
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Statenvragen
over schiet polite

II

dagen is de tussenstand als
volgt: Peter en Ronald Mohamed
2-0, Marcel Tjon- A- Fat en Clifton Wong 1-0, Frank Hodgson en
Rudolf Croes 0-1, Y\ibi Toppenberg en MarlonBurleson 0-2.
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STJRTEO: DIA 3DI AUGUSTUS 1984.
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WILLEMSTAD
Het
MAN- Statenlid Anton Zimmerman is bezorgd over de
herhaalde publicaties over
vermeende onregelmatigheden die door politie- mensen
zouden worden gepleegd. In
vragen aan de minister van
Justitie, vraagt hij daarom of

naar dergelijke handelingen
van de zijde van politie- agenten onderzoeken worden ingesteld.
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weggenomen
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tamano

mantsteen, twee gouden dames
polshorloges en een gouden vingerring.
Ook in een woning aan dePunta Cardonweg werd ingebroken.
De inbrekers hebben een tas met
een gouden kruisbeeld, vijf gouden armbanden en vijf gouden
ringen meegenomen. De deur
van de woning was wel dicht
maar niet op slot. De recherche

onderzoekt beide gevallen.
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WILLEMSTAD— De bewoners van een woning aan de
Kaya Kuki Indjan kregen ongewenst bezoek. De inbrekers waren het huis binnengedrongen
door het forceren van een raam.
Ze gingen er vandoor met een
gouden armband, een gouden
herenpolshorloge, twee gouden
halskettingen, twee gouden
hangers, een gouden armband
bezet met diamanten, een gouden armband bezet met dia-
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gebeurtenis eveneens nota heeft
genomen. Indien de berichten op
waarheid gebaseerd zijn, zou dat
betekenen dat een onschuldige
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Afgaande op berichten die
gisteren een politie- achtervolging van een personen-wagen en
het lossen van verschillende wapen- schoten vermeldden, wil
Zimmerman van de minister weten of deze van die aangehaalde

burger, met alle gevolgen van
dien, gewond kon zijn geraakt,
stelt het Statenlid. Als er naar
dergelijke voorvallen inderdaad
wel eens onderzoekenwerden ingesteld, wil derhalve Zimmerman van de verantwoordelijke
bewindsman weten, welk resultaat die onderzoeken opleverden, terwijl hij tot slot tevens het
resultaat van een, naar de
achtervolging en de daaruit
voortvloeiende schietpartij, in te
stellen onderzoek wil vernemen.
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PPA informeert dr Wathey over accenten in regeerprogramma

ARUBA
AGENDA
LOSSE NUMMERS OP Arubabagelijks verkrijgbaar bij:

ORANJESTAD: ZeppWever,La Fama, Piet
Soda Fountain en Refresqueria Ingrid.
NOORD: Panaderia Turibana.
SAN NICOLAS: Nicolas Store; De Wit Stores in Sheraton hotel; Van Dorp in Americana; Holiday Inn Drugstore en Van den Berg
Giftshop in Dr. Horatio Oduber Hospitaal.

KANTOORUREN: 08.00-12.00/14.00;
17.30 uur; zaterdag gesloten.
Telefoon: 24333 (drie lijnen).
Voor spoedgevallen na kantoortijd: 22950,
21639 en 22316.

AVP en MEP tevreden over
voortzetting van gesprek
—

ORANJESTAD Zowel
MEP- leider Betico Croes als
AVP- leider mr. Henny Eman
heten gisteravond in Telenoticias horen te vreden te zyn
over de gistermiddag voortgezette bespreking tussen

Pageboy: 027-774.
Bankrek. nr.: 248-1 Barclays Bank.
Taxicentrale: 24 uur per dag, tel.: 22116 of
21604.

POLITIE: 100.
ALARMCENTRALE: 115.

ZOEKERTJES verschijnen op dinsdag en.
vrijdag enkunnen iedere dag tussen 08.00-

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

2 liter flessen N

AVP en MEP om toteen gezamenlijk standpunt te komen
in verband met de kabinets-

formatie.
Mr. Henny Eman vertelde dat
besloten is door te gaan met vergaderen, waarbij aanstaande zaterdagrapporten worden besproken die door een ingestelde commissie worden samengesteld en
een inventaris moeten bevatten
van wat er samen besproken en
besloten moet worden. Daarbij
komt er een draaiboek hoe gehandeld gaat worden. Deze commissiebestaat uit mr. Mito Croes
en Watty Vos van deAVP en mr.
John van der Kuyp en ing. Roland Laclé van de MEP. Belang-

rijk bij de verdere besprekingen

geen

statiegeld, goed voor feesten,
sport en spel, ieder moment van de

dag.

Vraag Uw kruidenier.

\^

Victoria Bottling Co.
Tel.: 45192

_/

BIOSCOPEN
BOULEVARD: 20.30 uur Adiós Miami (14

jr.).

DRIVE-IN: 20.30 uur The evil that men do
(18jr).

BOTICA'S: Oranjestad: del Pueblo, tel.?
21253; San Nicolas: San Nicolas, tel.:
45712.
WACHTREGELING DOKTOREN
San Nicolas en Savaneta: dokterCE. Zaandam, via Centro Clinica San Nicolas, tel.:
48833 of via Hospitaal, tel.: 24300.
WIT GELE KRUIS: Oranjestad: tel: 23168;
Noord: tel.:23425; Santa Cruz en Paradera:

tel: 28288/25543; Savaneta en Brazil: tel.:
47020/48301; San Nicolas:tel.:4s9o6; Dakota: tel 29008 (wijkgebouw), 24444 (kantoor).

:

brandgevallen, ongelukken of
een of ander ongeluk gelieve
Alarmcentrale op te bellen, tel.: 115).
(voor

DIVERSEN

FLIGHT INFORMATION CENTRE: dagelijks geopend van 07.00-20.00 uur; na 20.00
uur informaties via verkeerstoren.
ESSO SERVICE CENTRE (Oranjestad):
24.00 uurper dag geopend(alleen gesloten van zondag 20.00 uur tot maandagmorgen 07.00 uur).

is om tot overeenstemming tekomen over punten die van belang
zijn voor een regeer- programma
tot 1 januari 1986. AVP- leider
Eman benadrukte nog eens dat
beidepartijen het eens zijn dater
een concreet regeer- programma
moet komen. Op vragen van Telenoticias of men ook gesproken
heeft over samenwerking op eilands- niveau liet de heer Eman
horen dat mennu eerst in defase
is om te zien wat er op centraal
niveau bereikt kan worden en of

den om over dekwestie van de
Lago te spreken.
De PPA had daarom vorige

MOKO ZOO RANCH (iedere dag geopend in de vakantietijd): van 10.00-

houdt, was niet voor commentaar bereikbaar. Hij verblijft tot
eind van de week op St. Croix.

TAAL (tel.: 24300): bezoekuren 15.00-15.45/18.30-19.30 uur.
ALLIANCE FRANQAISE D'ARUBA: iedere
maandag van 19.30-20.30 uur cursus voor
gevorderden; dinsdag van 19.30-20.30 uur
conversatielessen; woensdag van 19.00-20.00 uur cursus voor beginners - Colegio
Arubano.

Plaisir).

-18.00 uur.
SPORT

BASEBAL: 20.00 uur AA-kl.) Richmond vs
Marlboro Marlboro Ballpark

-

VRIJDAG
DIVERSEN

WIT GELE KRUIS (consultatieburo's)
zuigelingenbureau
13.30-15.00 uur te Santa cruz.

(peuter- en kleuterburo's volgens afspraak)

ZWEMVERENIGING "ARUBA MARLINS":
17.00-18.00 uur POVA- bad; 18.00-19.00
uur POVA- bad (waterpolo).
BUREAU VOOR LEVENS- EN GE-

ZINSMOEILIJKHEDEN (Zuidstraat 7A, tel.:

open maandag t/m vrijdag van
07.30-12.00/13.30-17.00 uur.
23145):

STICHTING TOT BEVORDERING VERANTWOORD OUDERSCHAP (Famia Planea): dagelijks van 08.00-12.00/13.00-16.00 uur - Medical Centre, Bernhardstraat
75, San Nicolas, tel.: 48833, toestel

zien wat programma- en minister- functies betreft. Betico
Croes vond het een goede gedachte dater een gesprek van alle eilanden wordt gehouden,
waarbij gesproken wordt over de
vormingvan een regeringen mogelijke problemen. Hierdoor
kunnen problemen voor een
nieuwe regering tot het uiterste
beperkt worden. ledereen weet
dan "wie, wat, waar".
Op devraag of dit lange tijdzal
nemen, stelde Betico Croes van
mening te zijn dat in feite zes weken geen limiet is als we zien dat
we de goederichting in gaan. Het
kan daninderdaad wel wat uitlopen. Op de vraag of de demissio-

naireregering- Martina dan niet
lang blijft zitten, stelde de MEPLeider: "Beter nu een demissionaire regering en straks een stabieleregering".
PPA- leider Benny Nisbet
heeft informateur dr. Wathey la-

—

—

stort.

-

Dronken man stapt
plots huis binnen

—

TARABANA De bewoners
van een huis te Tarabana werden plotseling verrast door een
ongewenste gast diein opgewonden toestand verkeerde en alcohol wilde hebben. De gast, de 54-jarige G.C., beter bekend alsBuchi, verkeerde onderinvloed van
alcohol. De politie heeft hem
meegenomen naar de politiewacht om hem te kalmeren en
om verdere problemen te voorkomen.

Coca Cola klopt

Richmond: 8-2

—

SAN NICOLAS Coca Cola Rangers klopte gisteravond Richmond met 8-2 en
haalde daarmee zijn 14eoverwinning binnen tegen 9 nederlagen. Voor Richmond
was dit de 12e nederlaag tegen 11 overwinningen.
In feite waren de 3 runs die de
Rangers- ploeg in de eerste inning maakte al voldoende voor
de overwinning. In de vijfde inning deed Coca Cola een schepje
bovenop door op 3 hits 5 nieuwe
runs te maken voor een geriefelijke 8-0 voorsprong. Het gelukte
Richmond pas in de laatste slagbeurt om de eer te redden door 2
runs binnen te halen. Henry Gomez bleef de heleroute op de heuvel en werd de winnende pitcher
voor Coca Cola. Voor Richmond
was Buchi Crocs deverliezer. Coca Cola maakte 8 runs, 9 hits, 1
error enRichmond 2 runs, 7 hits,
1 error. Franklin Giel
(Richmond) was beste batter van
de avond met 3 hits in 4 beurten.
Vanavond speelt in het
Marlboro Ballpark Richmond
zijn tweede wedstrijd in twee dagen tijd en wel tegen koploper
Marlboro.

ORANJESTAD -Op de foto
de aankomst va* de Belgische

parlementariërs gistermorgen op
Aruba. Zij werden op de luchthaven verwelkomd door gezagheb-

ber Pedro Bislip, gedeputeerde
Remie Zaandam, algemeenadviseurBetico Croes en bezoek-coördinator ing. Roland Laclé. De
parlementariërs waren vergezeld
van de Statenleden Edsel Jesurun enReginaldßrazilen George
Palm van de Staten- griffie.

Benzineloze defecte
truck blokkeert drie
kwartier kruispunt
ORANJESTAD — Op het
kruispunt van de Smithboulevard en de Weststraat werd de
weg geblokkeerd door een grote
watertruck die dwars over de
weg stond. De chauffeur E.K.
had de wagen verlaten en was
niet in debuurt toen depolitie arriveerde. Na enkele minuten
kwam hij aanlopen en verklaarde dat zijn wagen geen benzine
meer had. Zijn wagen was afgeslagen en hij kon hem niet meer
aan de gang krijgen. Hij was toen
maar benzine gaan halen. Toen
hij deze in de auto deed, bleek dat
ook de motor niet in orde was. De
wagen is later weggetakeld door
een andere truck. Na ongeveer
drie kwartier was de weg weer
vrij en kon hetverkeer verder.

Slapende dronken
man beroofd van
zijn polshorloge
ORANJESTAD—Toen de 47-jarige man A.L. in een bar lag te
slapen werd hij beroofd van zijn
polshorloge ter waarde van 500
gulden. De man verkeerdeonder
invloed van alcohol en was toen
in slaap gevallen.
In een huis te Cumana waren
enkelevernielzuchtigepersonen
naar binnen gedrongen. Zij hebben alle plaatjes van de

FILIAAL SAN NICOLAS: openingstijden
maandag, woensdag en vrijdag van 09.00-12.00/13.30-17.30 uur; dinsdagvan 13.30-17.30 uur; donderdag dehele dag gesloten.

Na sluitingstijd van het theater in Oranjestad werd een
geldkistje gestolen. In het
geldkistje zaten 200 bolivars.
Uit een auto van de dame A.M.

BIBLIOTHEEK CENTRO Dl BARIO DAKOTA: dinsdag en vrijdag van 16.00-20.00 uur
geopend.

werd een bedrag van 150 dollar
gestolen. Het geld zat in een

SHASA (Stichting Hulpaan Slechthorenden
Aruba), Engelandstraat (Lionsgebouw t/o

de zaak in de Nassaustraat. Lu-

VRIJDAG: 17.30 Little hobo; 18.00 The
Smurfs; 18.45 Telenovela: Chispita; 19.30
Cocktail musical; 20.00 Telenoticias; 20.30

Telesport; 21.30 Wrestling; 22.30 Repetition Telenoticias; 23.00 Sluiting.

Ongeslagen Aruba door
Venezuela ingemaakt: 2-7
ORANJESTAD — Het AruOrman alsverliezer.
baanse
LatijnsaAruba
Door deze
team in de

merikaanseSenior LittleLeague basebal- kampioenschappen op St. Croix, liet
gisteren dekans voorbijgaan
om ongeslagen als eerste definale te bereiken. Tegen Venezuela werd een gevoelige 2-7
nederlaag geleden.

De klap kwam hard aan omdat

Aruba reeds in de eerste inning
op een 2-run homerun van

Franklin Danies een 2-0 voorsprong nam. Het debacle voor
Aruba begon in de derde inning
toen op 2 errors en slechts 1 hit
Venezuela de stand met 2-2 gelijk trok. In de vierde Venezolaanse slagbeurt volgden op 4
hits(waaronder een 3-run homerun van Roberto Guanipa) en 1

Wel meerjarenplanning vereist

Kelly: kosten mogen status
aparte niet belemmeren
ORANJESTAD—Hetonaf-

hankelijk raadslid Pedro
(Charro) Kelly is van mening
datde kosten ons niet moeten
belemmeren de status aparte
te realiseren. Wel moet er nu
al een meerjaren- planning
gemaakt worden van de te
volgen procedure om aan de
meest noodzakelijke kosten
het hoofd te kunnen bieden.
In deze planning moet rekening worden gehouden met de
verschillenderealistische aspecten. Als een enkele voorbeeld
distilleert Kelly uit de laatste
prognose die deraad van het Bestuurscollege ontving, dat er op
de gewone dienst 1984 alleen al

.

een overbesteding is van 84 miljoen gulden.
Dientengevolge moeten nu

reeds de geëigende maatregelen
worden getroffenom de financiële situatie zo spoedig mogelijk te
saneren. Kelly vindt danook dat
de begroting voor 1985 nu reeds
ver gevorderd had moeten zijn,
aan de hand waarvan een prognose kan worden gemaakt van
wat er per 31 december 1985 aan
financiële middelen aanwezig
zal zijn. Ook dienter nu reeds begonnen te worden met de samenstelling van een voorlopige
begroting voor het status aparte
jaar 1986.
Uitgangspunten, die hierbij in
acht moeten worden genomen,
zijn: de per 31 december 1985
voorspelde financiële situatie,
de huidige staatkundige stuctuur waarbij de begroting 1985
als grondslag kan dienen, en een
begroting van de financiële consequenties die de status aparte
met zich zal meebrengen. Volgens Charro Kelly moet er van
tevoren een globaleindicatie zijn

lichtschakelaars kapotgeslagen.

CORNELIS EN Ludwina Vis
mochten gistermiddag vele gelukwensen in ontvangst nemen bij
de officiële openingvan hun twee-

LA-little league-kampioenschap:

Franklin Danies, Richard Or-

OPENBARE BIBLIOTHEEK (Oranjestad):
openingstijden maandagmiddagvan 14.00-18.00 uur; dinsdag- en vrijdagmiddag van
14.00-17.00 uur; woensdag van 08.00-12.00/ 14.00-1900 uur; donderdag van
08.00-12.00/14.00-18.00 uur; zaterdag van
10.00-12.00 uur.

18.00
Nos mundo; 18.30 World of tools (Scissors
and shears); 18.45 Telenovela: Chispita;
19.30 Cocktail musical; 20.00 Telenoticias;
20.30 Aruba isu independencia; 21.00 Newhart; 21.30 Culturama (Classical masterpieces); 22.30 Repetition Telenoticias; 23.00
Sluiting.

landelijke overheid alle gelegenheid heeft gehad
het was
mogelijk hiervan 100 miljoen te
reserveren om zich voor te bereiden op de financiële gevolgen
van de aparte status.

—

ORANJESTAD Ter gelegenheid van het2s-jarig bestaan
van de stichting het Wit Gele
Kruis kwamen alle medewerksters en medewerkers bij het
wijkgebouw te Tarabana bijeen.
Het was voor de Amigoe- fotograafeen goede gelegenheid om alle zusters, die dagin dag uit door
de wijken van Aruba trekken om
de helpende hand aan jong en
oud te bieden, op de gevoelige
plaat vast te leggen (zie foto).
Voorzitter Hypolito Tromp vertelde de Amigoe vele telefoontjes
te ontvangen van "wat kan ik cadeau geven aan ons Wit Gele
Kruis?" De voorzitter zei het zo:
Geen bloemen, geen hoera- advertenties en andere gelukwensen, maar liefst een geldelijke donatie, die op derekening van hetWGK bij deABNkan worden ge

man en Richard Mackay, met

dinsdag: 08.00-10.00 uur.

TELEARUBA

lenzijn als Aruba uit hetAntilliaanse staatsverband treedt.
Nisbetreageerde ook nogop de
verklaringen van gedeputeerde
Nelson Oduber over de kosten
van de status aparte, waarvan
niemand het juiste schijnt te weten en waarover de nodige onzekerheid bestaat. Hij wees erop
dat de PPA reeds lange tijd het
Bestuurscollege hierover heeft
gevraagd en erop heeft gewezen
dat er een planning moet komen
alsmede voorzieningen voor de
financiële gevolgen van de aparte status. De heer Nisbet herhaalde van mening te zijn dat
met de 300 miljoen extra
winstbelasting van Lago de ei-

error nog 4 runs (6-2 voor Venezuela), hetgeen ook de genadeslag voor Aruba betekende. De
laatste Venezolaanse run werd
in de vijfde inning gemaakt, terwijlAruba na deeerste inning de
thuisplaat niet meer konvinden.
De Venezolanen waren goed
voor 7 runs, 9 hits, 1 error,terwijl
Aruba 2 runs, 5 hits en 5 errors
maakte. Het pitcherswerk voor
Aruba werd verricht door

219/225.
Bij de praktijken in het Wit Gele Kruisgebouw: dinsdag 10.00-12.00 uur te Noord
66, tel: 23425; 13.00-14.00 uurte Oranjestad, Koningstraat/Emmastraat, tel: 23168;
woensdag: 13.00-16.00 uur te Santa Cruz
39C, tel.: 28288; donderdag: 10.00-12.00
uurte Pampoenastraat 15, Dakota.
Centra di Bario Dakota, Pampoenastraat 19,
tel: 23822; donderdag: 08.00-10.00 uur.
Club Caiquetio, Paradera47A, tel.: 24280;

Eagleclub), is dagelijks geopend van 08.30-12.00/13.00-16.30 uur.

ten weten dat bij de PPA in het
regeerprogramma het accent
moet worden gelegd op het ingaan van de aparte status van
Aruba op 1 januari 1986.De heer
Nisbet was van mening dat de
nieuweregering als eerste plicht
heeft om de Lands- ambtenaren
te informeren wat hun toekomstige status en rechten zul-

—

ORANJESTAD PPA- leider Benny Nisbet heeft via de
voorzitter van de Eilandsraad Pedro Bislip aan
de voorzitter van de huishoudelijke commissie, Kaspar
Boekhoudt, laten vragen
wanneer de beloofde vergadering van de huishoudelijke commissie wordt gehou-

YOUTH IN ONE ACCORD (van 22 tot 29
juli): 19.30uur diensten in Oranjestad (Mon

DOKTER HORACIO ODUBER HOSPI-

dat een basis is voor voldoende
samenwerking.Daarna kan verder worden gezien.
MEP- leider Betico Croes liet
eenzelfde geluid horen waarbij
hij stelde dat nu nog gesynchroniseerd wordt met de AVP. Hij
herhaalde dat men ditmaal de
formatie als één pakket moet

PPA vraagt wanneer
raad bijeenkomt
over Lago-kwestie

week reeds gevraagd. De PPA
zet in de telex- boodschap niet te
hopen dat de PPA gebruik moet
maken van artikel 28 van de
ERNA om over dit onderwerp
een vergadering aan te vragen.
Zoals bekend wil de PPA ook
meer horen over de reizen naar
Venezuela en Washington van
de algemeen adviseur.
De voorzitter van de huishoudelijke commissie,Kaspar Boek-

DONDERDAG: 17.30 Poppenkast;

5

cor Jewelers is een aanwinst voor

winkelendeNassaustraat, vooral

vanwege de rustige en sfeervolle
inrichting van hetgeheel. Tearasa zorgde voor de airco en
electrische leidingen, terwijl
Norman Kuiperi voor de mo-

dernste alarminstallatie zorgde,

wat in deze tijden geen overdadige luxe is.

handtas welke werdtoegeëigend
nadat het raam in de deur was

vernield.

BRAZIL—Het nieuwevakantie- programma van Centro di
Barrio Brazil begint morgenochtend acht uur. Hetprogramma vermeldt voor deze dag gymnastiek zowel in de sporthal als
in Centro di Barrio Brazil.

PPA wil vandaag
met AVP verder praten
ORANJESTAD — PPA- leider Benny Nisbet heeft in

antwoord op hettelegram van de
AVP, datde PPA zelf maar moet
laten weten wanneer verder gepraat kan worden, de AVP laten
weten dat men nu donderdagmiddag drie uurwilvergaderen..
Oorspronkelijk had de PPA
woensdagmiddag om drie uur
met de AVP door willen praten,
maar de AVP had toen reeds een
afspraak met de MEP.

dat het toekomstige land Aruba
kan betalenvoor de diverseregelingen die moeten komen, zoals:
eigen munteenheid en Centrale
Bank, het aantal ministeries en
de wachtgeld- regeling. Pas na
een grondige studie van de voorlopige begroting moeten er volgens Kelly, de nodige maatregelen worden getroffen en moet
men de begroting in een realistische vorm opstellen, met een
zekere evenwicht tussen uitgaven en inkomsten.

Te hard rijden: 51 pv's

—

SAN NICOLAS In een periode van zes uur deelde de politie
51 bekeuringen uit aan mensen
die de maximale snelheid overtraden. De controle had plaats in
de Pastoor Hendrikstraat. De
hoogste snelheid die werd geredenwas 98 kilometer door de 28-jarige L.D.

Onvoldoende bewijs:
verdachte weer vrij
ORANJESTAD

— In verband

met de diefstal van een video recorder uit de Essoclub heeft de
27- jarige I.N. enkele uren
vastgezeten. Hij ontkende dat hij
de video uit de club had gehaald
en is op vrye voeten gesteld, omdat er niet genoeg bewi zen van
dekant van de politie waren.

Honden doodgeschoten
na achtervolgen
van geiten
SANTA CRUZ

— Omdat

twee honden achter zijn geiten aanrenden, heeft de 66-jarige man CR. ze met een shotgun doodgeschoten.
Dit namen de eigenaren van
de honden niet. Zij snelden naar
de politie waar zij eisten datCR.
hen schadevergoeding zou betalen. Bij het huis van CR. trof de
politie diens zoon S.R. aan. Hij
vertelde de reden waarom zijn
vader de honden had geschoten.
Voor het wapen hadCR. een vergunning en de plaats waar de
honden waren geschoten stond
vermeld op zijn vergunning. S.R.
verklaarde dat hij met zijnvader
zou praten om tot een overeenkomst te komen met de eigenaren van de honden.

nederlaag is
in de verliezersronde terechtgekomen en zal nu morgenmiddag
om zes uur uitkomen tegen de
winnaar van de wedstrijd Curagao Dominicaanse Republiek.
Bij winst blijft Aruba in de running voor de titel, bij verlies is
het team uitgeschakeld van verdere deelname.

-

De zeven
jaren van
Cay Marquez

—

ORANJESTAD Het besluit van de regering om de

heerCay Marquez met terug-

werkende kracht van zeven

jaren te bevorderen tot de
rang van adjunct- verificateur vindt zijn oorzaak in het
feit dat op 27 maart van dit

jaar de ambtenaren- rechter
hiertoe het bevel gaf. Jarenlang heeft de heer Marquez
voor de ambtenaren- rechter

voor zijn promotie moeten
vechten. Bij vonnis van de
ambtenaren- rechter in de
zaak die de heer Marquez had

aangespannen verklaarde de
rechter de weigering van het

gouvernement van de Nederlandse Antillen om Marquez
te bevorderen nietig. Voorts
werd het gouvernement bevolen de heerMarquez alsnog te
bevorderen tot de rang van
adjunct- verificateur der belastingen en wel met terugwerkende kracht tot 1 april
1977. Hieruit blijkt duidelijk
dat deze bevordering met terugwerkende kracht van zeven jaar weinig met politiek
te maken heeft.

De Amigoe tekent hierbij

aan: dat opnieuwblijkt datde

voorlichting door de overheid
ditmaal de RVD veel te
wensen overlaat. In dit geval
had een duidelijker persbericht —er werd helemaal niet
over een besluit van de
ambtenaren-rechter gesproken veel geruchten en geklets kunnen voorkomen.
Overigens moest de RVD in
dezeroeien met debeschikbare riemen, met andere woorden: zoals het berichtdeRVD
ter verspreiding werd toegezonden.

—

—

—

Indringer
aangehouden
ORANJESTAD

—

Door de po29-jarige
litie werd de
man L.S.
ingesloten in verband met deberoving van een armband uit het
huis van de 27-jarige dameD.D.
enkele dagen geleden. De man
verraste de vrouw 's morgens
toen zij in dekeuken kwam en de
man achter haar ijskast zag
staan. S. had slechte bedoelingen met D.D., maar rende even
laterweg met een armband.Een
onderzoek in de omgeving door
depolitie leverde toen niets op. S.
is al vaker aangehouden in verband met diefstallen en mishandeling.

Aanhouding na
verkrachting

—

SAN NICOLAS
In een
van dekamers boven een bar
in San Nicolas trof de politie
een dame aan die helemaal
overstuur was. Ze vertelde
datze was misbruikt dooreen

zekere J.R.
De vriendinnen van het meisje
hadden de politie gewaarschuwd
toen ze haar hoorden gillen. In
een van de straten in de buurt

van de bar werd enkele minuten

later J.R. aangehouden. Hij gaf
toe dat hij bij het meisje was geweest, maar van misbruik was
geen sprake. J.R., die bekend
staat als lanterfant, is ingesloten voor verder onderzoek aangezien er genoeg bewijzen zijn
dat hij de dame heeft verkracht.

AMIGOE
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Vraag is wat rijksgenoten zei willen

Het weer

—

Alle
WILLEMSTAD
door
Nederkaarten worden
land op de onafhankelijkheid
gezet. Maar zouden we niet
liever informeren wat onze
rijksgenoten zelf willen? Een
vrijwillig rijksverband, ook

n

al liggen er oceanen tussen, is
volstrekt nietiets om jeover te
schamen, maarkan een goede
vorm van wederzijdse samenwerking zijn. Zo stelt het Nederlands Dagblad vast in het
commentaar Antillen en

Aruba,
Het streng gereformeerde
dagblad ziet een unie na het uittreden van Aruba uit hetAntilliaanse verband niet zitten. Daar-

Samenwerkings ASLM,

op was evenwelvanuit Den Haag
wel aangedrongen, omdat deze
eilanden in allerlei opzichten zoals defensie, politieke en economische relaties met het buitenland enz., sterk op elkaar aangewezen zouden blijven. Maar de
Vijf vinden dat Aruba te eigenzinnig is voor het aangaan van
een dergelijke unie. Wijziging
van de RTCafspraken op dit
punt lijkt ons verstandig, aldus

kansen

nader bekeken
WILLEMSTAD —

De Antilliaanse Luchtvaart Maatschappij (ALM) en de Surinaamse Luchtvaart Maatschappij (SLM) zullen een onderzoek instellen naar mogelijke samenwerkings- vormen binnen de Caribische

regio.

De directies van ALM en SLM
kwamen deze week tot overeenstemming dit onderzoek op
korte termijn te beginnen. Zij
gaan, zo werd van van ALM- zij-

Indringer met
handtas vandoor
WILLEMSTAD— Een bewoner van een woning aan de Urdalweg werd omstreeks vijf uur
's morgens wakker en ontdekte
een hem onbekende man in zijn
slaapkamer. De man die zich
ontdekt voelde, vluchtte het huis
uit. Het bleek dat hij de woning
was binnengedrongen door het
openen van de glazen shutters in
devoordeurwaardoor hij de deur
kon openen. Uit de woning wordt
een blauwe handtasvermist met

de bekend gemaakt, hiervoor
een gezamenlijke studie- commissie in het leven roepen waarin staf- functionarissen van bei-

de luchtvaart- maatschappijen
zitting zullen nemen.
Naast de exploratie van de mogelijkheden van gezamenlijke
operaties binnen de Caribische
regio, willenSLM en ALM ook de
mogelijkheden nagaan van een
gezamenlijke ontwikkeling van
hetverkeer van en naar Europa.
Ook hiermee zal de in te stellen
studie- commissie worden belast.

persoonlijke papieren, enkele
sleutelsen een totaal bedrag van
190 gulden.

ARUBA DAILY

ENTERTAINMENT
SHARON ROSE
Rembrandt Dining Room at 8.30 p.m.
(except on Wednesdays)
Galactica Discotheque Nightclub
at 12.00 p.m.
accompaniment by the"Third
Dynasty" our houseband
Fridays and Saturdays

House

Galactica Nightclub 10.00 p.m.-1 .30 a.m.
THE GOLDEN NOTES
Sunday: 1-5 Poolbar:
LOS CACIQUES

$ 20,- gratis wijn per paar
met Uw gourmet dinner.

Gezellig lunchen en tegelijk
zaken doen
dan natuurlijk naar

PROUDLY
PRESENTS

I\RUBI\
",7S,w ALLTOP SHOW
PaÏ:.
Two Shows Nightly

- STELLARIS SUPPER CLUB Show 9:15 pm
LOUNGE Show 12:00 mn

Dinner Seatings 7:30 8:00 pm
Dinner
-LECLUB
Midnight
Covercharge: 2 drinks minimum
per person

ForReservations call: 24500
Social Hostess, ext. 9
Stellaris Supper Club, ext.B

Restaurant

Dat wordt een dubbel succes
Geopend 12.00-3.00 en
6 00-11.00
ledereavond 10.00-12.00
Happy Hour

Tel.: 22977-27833

PIZZA PUB
L.G. Smithboulevard 154
Tel.: 29061
Gedurende de schoolvakantie eén

softdrink gratis bij aankoop van

’.lO,- of méér.

.
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voor Italian Pi/va's. submarines.
,
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desmorgens ge-
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HOTEL

SAN NICOLAS
telefoon 45132
open: 11.00 a.m. -10.30 p.m.

EVERY DAY
Keuken geopend:
van 11.00 a.m. 9.30 p.m.

-

CANTONCHINESE FOOD
en óók voor CATERING.

PALMBEACH CLUB AND LOUNGE

Thursday

at 8.30 p.m.

DRIVE-IN

THEATRE
Thursday 26 July
at: 8.30 p.m.

\
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'CARCRASH'
ENTRANCE: FLS. 5,ADMISSION:I4YRS.

———

de Antillen. Zaken als Buitenlandse zaken en Defensie behoren tot de bevoegdheden van het
koninkrijk en niet van de
rijksdelen afzonderlijk. Gemeenschappelijke belangen laten zich ook zonder unie regelen.
Nederland ziet overigens hunkerend uit naar het moment dat
de eilanden onafhankelijk wor-

den, waarna het van zijn verantwoordelijkheid af is. Maar de
animo daarvoor is zeer geringop
de Antillen, aldus Nederlands
Dagblad. Anderzijds bevredigt
de huidige vormgeving van het
Statuut, waarbij de eilandbewoners geen zeggenschap hebben
in de Staten Generaal die met de

koninkrijksregering de koninkrijksaangelegenheden bespreken ook totaal niet. Tekenend acht het Nederlands
Dagblad in dit verband het nieuwe wetsontwerp waarbij straks

alle Nederlanders die buiten de
grenzen van Nederland woonachtig zijn, kiesrecht voor de
Tweede Kamer krijgen. Met uitzondering echter van de inwoners van de andere rijksdelen.
Hoezeer ook verklaarbaar, daaruit blijkt wel het ongerijmde van
de huidige verhouding. Landen
als Denemarken en Frankrijk
hebben dat aanzienlijk beter geregeld. Tot zover het Nederlands
Dagblad.

Van vrachtwagen
de accu gestolen
WILLEMSTAD— Vanuit een
vrachtwagen op een terrein aan
de Cariacaoweg hebben onbevoegden een accu ter waarde van
145 gulden gestolen. Vanuit een
vrachtauto die geparkeerd stond
op de Van Staverenweg is ook
een accu gestolen. Deze had een
waarde van 190 gulden.

Ondergoed voor
oud papier
WARSCHAU Een bedrijfin
Polen heeft allerlei nieuwigheden bedacht op het gebiedvan terugwinning van gebruikte materialen. Zo wordt in ruil voor
oud papier geen geld maar Italiaans ondergoed aangeboden.
Vóór het bedrijf staan lange
rijen mensen, die voor tien kilogram oud papier een in Polen niet
te krijgen Italiaanse dames- of
heren- slip ontvangen.
Twee kilo ander oud materiaal, zoals oude schoenen, wordt

—
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ALTIJD HET EERSTE
MET HET LAATSTE NIEUWS

j

ledere werkdag:
12.05: Nederlands Nieuws Bulletin

l\

Edi'cion Principal:
6:ssmalnta
12:20 merdia
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.

with
Charles Bronson
ENTRANCE: FLS. 5.00 P/
CAR ADMISSION: 18 YRS.
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voorzitter zelfontslag moeten indienen. Momenteel fungeert als
voorzitter van de Centrale Commissiehet thans onafhankelijke,
voormalig lid van de MAN,
raadslid Harold Martis.
Kandidaten voor de functies
van voorzitter en onder-voorzitter van de Centrale Commissie
zijn de fractie- voorzitters van de
MAN en de PNP in de Ei-

Hoofdaannemer wordt
straks verantwoording
plichtig bij de wet

i

s

Poging tot
beroving
tijdens eten

landsraad, respectievelijk Syl-

vio Plantijn en Andres Schoop;
respectievelijk voor het voorzitters- en het vice- voorzittersschap. Van PNP- zijde zouden, zo werd uit politieke kringen gehoord, tegen de kandidatuur van Plantijn als CC- voorzitter geen bezwaren bestaan.
lil de raads- vergadering zullen tevens de op St. Maarten tijdens het topoverleg tussen de vijf
Antilliaanse eilanden genomen
resoluties, geratificeerd moeten
worden. De ratificatie van deze

nu maakt het voor de hoofdaannemer erg aantrekkelijkom met
koppelbazen in zee te gaan, omdat datvoor hen goedkoop is en ze
uiteindelijk niet aansprakelijk
gesteld kunnen worden. Door
het wetsontwerp wordt hier verandering ingebracht.

WILLEMSTAD— Het wetsontwerp dat bedoeld is om
een oplossing te bieden voor
de problematiek van koppelbazen, verkeert momenteelin
een eindstadium. Het eindontwerp zal naar alle
waarschijnlijkheid over twee
a drie weken ter behandeling
naar Staten gaan.
Naar de heer Nelson Navarro
van het Centraal Bureau voor
Juridische en Algemene zaken
verklaarde ishet wetsontwerp al
geruime tijd in behandeling. Begin 1983 is men begonnen met de
voorontwerpen. Het wetsontwerp is vervolgens naar de
verschillende instanties gestuurd zoals deRaad van Advies
en de Sociaal EconomischeRaad.
Inmiddels is het wetsontwerp,
voorzien van allerlei opmerkingen en aanbevelingen, terug op
het Centraal Bureau voor Juridische en Algemene Zaken.
Het wetsontwerp vereist veel
wijzigingen in verschillende
landsverordeningen.ln de

-

WILLEMSTAD— Een bewoner van een woning te Rooi Santoe die gisteravond omstreeks
tien uur zat te eten, werd plotseling door een hem onbekende
man bij zijn hals beetgepakt
kennelijk met de bedoeling hem
te beroven. De man verklaarde
dat hij begon te schreeuwen teneinde de overige huisgenoten te
alarmeren. De man liet hem toen
los en vluchtte weg. Het signalement werd opgenomen en derecherche stelt een onderzoek in.

Cempro Technica n.v.

-
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Telefoon: 22444 - 22861 24199
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Met een SPECIALE OFFERTE
tot en met 4 augustus 1984.
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* EEN KRUIWAGEN

* EEN SCHEP EN
* DIVERSE METSELAARGEREEDSCHAPPEN

is de wijziging het meest ingrij-
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wetsontwerp aansprakelijk is
voor alle belasting en socialelasten die van het loon afgetrokken
moeten worden. Hij kri gt zoge-
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Dit alles voor

pend. Dit is noodzakelijk omdat
de hoofdaannemer volgens het

IT
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BIJ AANKOOP VAN
EEN BENFORD TIP-UP BETONMOLEN
ONTVANGT U GRATIS:

landsverordening loonbelasting

Koop nü want de voorraad is gelimiteerd.

OWi"

naamde inhoudingsplicht.

Mocht een onderaannemer dus
geen sociale lasten en belasting
van het loon aftrekken, dan is de
hoofdaannemer uiteindelijk

BEDTRUCK

Tel. 22664 of 21622

ne, steel bed.
Price: /15.5000,--.
Contact:

Leon Battery
Factory

,

Alfred Moron: omstandigheden beter

Cinelandia heropent
deuren in september
ze plannen in de ijskast zijn gelegd. Het zou een mooie, moderne bioscoop moeten worden met
een 'fast-food' restaurant erbij.

Alfred Moron wil dit echter wel
dichtbij de bebouwde kom omdat
hij van mening is datde mensen
niet ver willenrijden om naar de
bioscoop te gaan.

gelegen aan de Paardenbaaistraat 12, Oranjestad.
Bizonder gunstig gelegen met goede verbindingen en ruime parkeergelegenheid.

new tire, excellent engi-

Ph0ne: 45052

i

OFICINA MARITIMA

KANTOORRUIMTE

DODGE FLAT

inpakken en vervoeren
alsmede verhuizingen op
Aruba:

TE HUUR AANGEBODEN

FOR SALE
one 1974

aansprakelijk, aldus Nelson Na-

V
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VERHUISBOEDEL

gereed is.
Zoals bekend is Cinelandia al
ruim eenjaar gesloten. Naar
Alfred Moron meedeelde is de
concurrentie van video's, die ze
toendertijd de das omdeed, inmiddels afgenomen. "De prijzen
voor hethurenvan onze films liggen lager en wij krijgen de films
'nu ook sneller.' Alfred Moron
ziet emu wel weer business in.
Van de Golden Drive In verwacht hij niet zoveel concurrentie. Het is volgens de Cinelandiaeigenaar een ander publiek dat
daarheen gaat. Bovendien, zo
voegdehij eraan toe, is een beetje
concurrentie alleen maar gezond. Met de tweede bioscoop
Roxy die uitgebrand is, zijn er
nog geen plannen. Naar Alfred
Moron verklaarde ligt deze bioscoop niet zo gunstig. De plannen
voordebouwvan een nieuwebioscoop zijn er nog wel. Het probleem is echter dat ze geen vergunning krijgen voor de bouw
van het complex, vandaar datde-

I

deze de Antilliaanseconstellatie
per 1 januari 1986 verlaat, gebeurt dan nog net voordat volgendeweek het topoverleg wordt
voortgezet. Van 1 toten met 3augustus komen de eilands- vertegenwoordigersvan Curacao, Bonaire, St. Maarten, Saba en St.
Eustatius opnieuw in overleg
bijeen.

maandag plaatsvinden.
De raad is dan nog net op tijd
voor wat betreft de benoeming
van een nieuwe voorzitter voor
de Centrale Commissie. Die benoeming moet reglementair uiterlijk in de maand juli geschieden. Blijft die benoemingbinnen
die periode uit, dan zou de CC-

Middel tegen koppelbazen-vraagstuk

*****
Volgens de aposto-

WILLEMSTAD— De bioscoop Cinelandia zal begin
september na ruim een jaar
haar deuren weer voor het
publiek openen. 'Het is hoog
tijd dat er weer wat leven

Boletin informative.:

8-9-10-11 mainta
3-4-satardi

met een rol toilet- papier vergoed. Voor drie kilo oud materiaal wordt een glas gegeven.

JAKARTA —
lisch administrator van Oost Timor,
mgrBelo, wil Jakarta dit gebied opnieuw koloniseren en terroriseert
het de bevolking. Java is de nieuwe
kolonisator van Oost Timor, zei hij.
De Oost-Timorezen zijn 2e rangsburgers geworden.

resoluties, die betrekking hebben op de bereidheid van de Vijf
na de uittreding van Aruba samen te blijven en op de afwijzing
van de Vijf een Unie- verband
met Aruba aan te gaan wanneer

WILLEMSTAD De twee
weken geleden door ziekte
van een aantalraadsleden tot
nader order verdaagde vergadering van de Eilandsraad,
zal uiteindelijk komende

varro.
Door dit wetsontwerp kan de
problematiek van koppelbazen
naar zijn mening doeltreffend
worden opgevangen. De situatie

verklaarde eigenaar Alfred
Moron desgevraagd tegenover de Amigoe. Momenteel is
men druk bezig met het
opknappen van de bioscoop
zodat alles begin september

The Drifters
featuring Charlie Thomas
July 12-August 7

1* 3B____fjOf^_\\\\

nog eens een unie tussen twee
van de drie instellen leidt alleen
maar tot bureaucratieen overbelasting van het schaarsekader in

komt in de binnenstad', zo

Gespecialiseerd in nostalgisch entertainment.

BOULEVARD
THEATRE

Geschorste vergadering
raad gaat maandag door

RESTAURANT

£>Ww: ARUBA

,

Ratificatie van St Maarten-resoluties

Nederlands Dagblad. Er is immers al een band via het Statuut
van het koninkrijk. Daarbinnen

—

HOTEL AND CASINO

LARRY
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Nederlands Dagblad
ziet Unie niet zitten

LICHT TOT halfbewolkt mei
in de vroege ochtend kans of
een plaatselijke bui. Zwakke
tot matige, overwegend oostelijkewind. Weeroverzicht: De
tropische depressie die gisteren het Caribisch gebied binnen trok, bevond zich vanmorgen 06.001t. op 14.8
66.0woftewel halverwege
Curagao en St. Maarten, er
trekt in westelijke richting
meteen voorwaartse snelheic
van 35 km/uur. Het centrurr
van de depressie zal in de loop
van de middag op een afstand
van ruim 300 km ten noorder
van de Benedenwindse eilanden iangs trekken, en vormt
daarmede geen bedreiging
voor de Benedenwindse eilanden.
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van 27 juli tot 3 augustus 1984.
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Favorieten
sneuvelen vroeg
in Washington

STRAFMAATREGELEN TEGEN WEGBLIJVERS BELANGRIJKSTE ONDERWERP

—

WASHINGTON
De topfavorieten in het tennistoernooi
van Washington, Jimmy Arias
en Jose Luis Clerc, zijn in de
tweede ronde uitgeschakeld.
Arias, nummer één geplaatst,
verloor van de Amerikaanse junior Dan Golide in 66 minuten:
3-6,4-6. De Argentijn Clerc, titelverdediger in Washington,
ging ten onder tegen de
geïnspireerd
spelende
Fransman Thierry Tulasne: 6-7

Vergadering niet achter standpunt Samaranch

Eerste echte nederlaag
voor IOC-voorzitter
—

LOS ANGELES Straf of geen straf op de afwezigheid van
een aantal landen bij de Spelen van nu en in de toekomst is het
belangrijkste punt van discussie geweest tijdens de eerste zitting van de 88e vergadering van het Internationaal Olympisch
Comité. In haar toelichting op de gesprekken van gistermorgen
maakte lOC-directeur Monique Berlioux duidelijk dat de vergaderingzich niet achter het standpunt van president Juan Antonio Samaranch wilde opstellen, die een verklaard voorstander is van strafmaatregelen tegen boyeotters.

In plaats van een besluit te ne-

men, verschoof de vergadering,
nadat 26 sprekers aan het woord
waren geweest, de beslissing
over dit hete onderwerp naar een
bijzondere algemene vergadering, die eind november, mogelijk begin december zal worden
gehouden in Lausanne of omgeving. De gedachten van Samaranch waren opgenomen in een
bestuursvoorstel aan de vergadering.
ECHTE NEDERLAAG
Daarmee werd de eerste e-chtr

nederlaag van deeerste man van
het lOC een feit. De Spanjaard
namelijk had in zi n openingswoord tot de vergadering
een vurig pleidooi gehoudenboyeotters te straffen, in ieder geval
van de aangesloten leden te verwachten dat zij aan de vier-

jaarlijkse gebeurtenis zouden
deelnemen. Samaranch wilde
daarmee de invloed van de politiek op de Spelen terug dringen.
Hij zei onder andere; "De
olympische familie mist al voor
de derde keer een aantal van zijn

(tiebreak 1-7) en 3-6.

Uitslagen Major
League Baseball

-

leden. Zowel in Montreal als in
Moskou waren er afwezigen. In
Los Angeles is dat opnieuw het
geval. De beweegreden zijn verschillend, maar steeds eng verweven met zuiver politieke motieven.
Opnieuw hebben de sport en de
olympische beweging een hoge
prijs moeten betalen voor de periodieke uitbarstingen van politieke spanningen in de wereld.
Het is onze taak met alle inzet te
strijden ten einde de groten van
de wereld ervan te overtuigen
dat het in de houdgreep nemen
van de sport met politieke oogmerken slechts leidt tot nieuwe
conflictsituaties".
Monique Berlioux legde uit
dathetvoorstel niet uit besluiteloosheid naar de winter wasverschoven. "Op dit moment zijn de
Spelen van Los Angeles het belangrijkst. Er zal pas uitgebreid
kunnen worden gesproken over
wegblijversnadat de Spelen van
de 23e olympiade achter de rug
zijn".
De directrice van het lOC verwierp met nadruk de suggestie
dat de buitengewone vergade-

ring tegen het einde van dit jaar
zal worden gehouden om Samaranch tijdens zijn bezoeken aan
Moskou en Seoel (september) onderzoekswerk te laten verrichten..

"Die bezoeken en de datum
van de bijzondere vergadering
hebben niets met elkaar te maken", liet zij weten. "De Spelen
van 1988 in Zuid-Korea staan op
dit moment in het geheel niet ter
discussie. Uit de woorden van de
26 sprekers, die gezamenlijk
meer dan anderhalf uur achter

de microfoon stonden , kwam
naar voren dat de eenheid van de
olympische beweging niet mag
worden aangetast en dat men wil
blijven deelnemen aan alle activiteiten van het IOC".
Een omschrijving die meer
verborg dan onthulde, want mevrouw Berlioux wilde niet meedelen uit welke hoek van de wereld, of uit welk politiek blok de
26 sprekers kwamen. Zij wilde
helemaal geen indicatiegeven of
de gedachten, diein de-beslotenvergadering werden geuit aanwijsbaar samen liepen met politieke standpunten in een aantal
naties.

NEW YORK De uitslagen
van de gisteren geldig voor de
Major Leagues gespeelde
honkbalwedstrijd, is als volgt:

Olympische adelaar
om het leven gekomen
LOS ANGELES— Een zeldzame kale adelaar, het nationale
symbool van de Verenigde Staten en van de Olympische Zomerspelen 1984, is tijdens de oefeningen voor de openingsceremonie van zaterdag om het leven
gekomen. De oorzaak van de
dood van het zeldzame dier, in
karikatuur als 'Sam the Eagle'
de populaire beeldvanger van de
Zomerspelen, is niet bekend gemaakt. Wel wordt in allerijl een
plaatsvervangend vogel, de
twaalfjarige Samantha uit een
park in Chatswork, klaar gestoomd voor het speciale
feestvertoon van zaterdag in het
coliseum, waar president Ronald
Reagan de traditionele openingswoorden zal uitspreken.
De adelaar werd overigenspas
voor de show vrijgegeven na een

—

Huben-

Zuid-Afrika
verstoken van OS

televisiebeelden

—

LOS ANGELES
ZuidAfrika blijft verstoken van televisiebeelden van de Olympische
Spelen in Los Angeles. Een poging van de Zuidafrikaanse tvmaatschappij SABC de rechten
te kopen voor rechtstreekse uitzendingen liep op niets uit.
Ook kreeg de SABC geen toestemming de beelden op een later
tijdstip, vlak na de sportieve gebeurtenissen, uit te z,enden.
Zuid-Afrika is wegens de
apartheidspolitiek uit het Internationaal Olympisch Comité gestoten.
Om die reden werd eerder de
toelating van een groep Zuidafri-

kaanse journalisten geweigerd.
Die beslissing zorgde voor de nodige opschudding, ook in deVerenigde Staten. De gezaghebbende New York Times schreef in

een hoofdredactioneel commentaar: Het buitensluitenvan journalisten, van welk land dan ook,
is niets minderdanhet bedrijven
van een weerzinwekkende discriminatie.

Strenge veiligheidscontrolein
olympisch dorp

—

LOS ANGELES
Rene
Klaassen heeft aan den lijve ondervonden hoe streng de veiligheidscontrole in het olympisch
dorp is. De 23-jarige hockeyer
van Kampong liep niets vermoedend te wandelen op de campus
van UCLA toen hij op barse toon
werd gemaand zijn identiteitskaart te tonen. Klaassen,
die pas op 24 juni zijn debuut

maakte in het herenteam en verrassend de olympische selectie

haalde, keek om zich heen, maar
zag niemand. Toen hoorde ik die
stem weer en ineens werd er een
schijnwerper op me gericht en
stonden er wel vier veiligheidsagenten om me heen, aldusKlaassen. Het bleek dat een agent in
een torenflat dacht dat ik geen
pasje bij me droeg. Maar hij kon
niet weten dat ik dat ding onder
mijn shirt had gedaan. Het liep
natuurlijk goed af, maar je
schrikt toch wel even.

LOS ANGELES - Op de foto
de lOC-voorzitter Juan Antonio
Samaranch (links) in gesprek
metPeter Überroth voorzitter van
de organisatie comité van de
Olympische Zomerspelen in Los
Angeles. Samaranch leed gisteren een gevoelige nederlaag tijdens de 88e vergadering van de
lOC.

vond een veel zeggende overwinning op Undeba/NAC in
het kader van de Fedeprofvoetbalcompetitie. Met een
doelpunt van Jimmy Wolff in
debeginfase van de wedstrijd
-reeds in de 8e minuut- wist

HubentutKörsou de Bandabou-ploeg twee waardevolle
punten afhandig te maken.
Met de zege van gisteravond
lietHubentutKörsou Victory
Boys alweer alleenachter als
hekkesluiter.
Door het niet goed functione-

Atletiekwedstrijden
leveren recette van
ruim 40 miljoen dollar
—

LOS ANGELES De atletiekwedstrijden van de Olympische Spelen in Los Angeles
zullen tenminste een recette
van ruim 41 miljoen dollar opleveren. Primo Nebiolo.de
Italiaanse voorzitter van de
Internationale Amateur Atletiek Federatie (lAAF) heeft
dat gisteren in Los Angeles
bekend gemaakt. Voor de
acht wedstrijddagen zijn
voor elke dag al minimaal
170.000 toegangska arton, gemiddeld 80.000 voor de
ochtend en 90.000 voor de
middag/avond verkocht.
Tenminste 116 landen met in
totaal 1377 atleten(968 heren en
409 dames) zullen aan de wedstrijden, die op3 augustus beginnen en op de 12e augustus eindigen met de marathon van de heren, deelnemen.Het aantal deelnemers is vrijwel gelijk aan dat
van de eerste wereldkampioenschappen, die vorig jaar augustus werden gehouden. Door
de boycot van de Oostbloklanden is het aantal deelnemende naties echter geringer.

De technische commissie van
de lAAF heeft voordat de wedstrijden beginnen al een aantal
kleine wijzigingen in het programma moeten aanbrengen. De
voornaamste daarvan is, dat de
finale van het speerwerpen heren tachtig minutenlater begint
omdat de atletenanders tegen de
laag in het coliseum staande zon
in zouden moeten werpen. Verder zijn een aantal series vervallen door een kleiner dan verwachte inschrijving.
Die onderdelen zijn :De 110
meter horden bij de heren en bij
de dames de twee estafettes en de
3000 meter. Bij dedames vervalt

de kwalificatie kogelstoten. Dat
betekent dat Ria Stalman direct
geplaatst is voor de finale.
Van de Nederlandse deelnemers krijgt Rob Druppers hetongetwijfeld het zwaarste om door
te dringentot definale. Op de800
meter bij de heren zijn 71 inschrijvingen. Dat aantal zal bij
de definitieve aanmelding onge-

twijfeld iets verminderen maar

desondanks blijft een respectabel aantal deelnemer over.

Voetbaltoernooi

bij tweede lustrum
van Rooi Santoe
WILLEMSTAD

—

Sportvere-

niging Rooi Santoe organiseert
zondag een knock out-toernooi
ter gelegenheid van zijn tienjarig bestaan. De wedstrijden worden gespeeld op het sportterrein
van Brakkeput Ariba, de thuisbasis van Rooi Santoe. Om tien
uur begint de wedstrijdenreeks
en volgens plan is om vier uur de
finale. Er is voor de winnaar een
grote beker beschikbaar en voor
de sub-kampioen een trofee.
Voor de eerste ronde van het
toernooi ziet het programma er
als volgt uit: 10 u Rooi SantoeWillemstad, 11 u Quick 60- Unidos, 12 u JanThielBoys- DTS Fatum en om 13.00 u Independiente- Hacona. De semi- finale serie
begint om tweeuur.

ANGELES — Robert
Helmick is op het congres van de
wereldzwemfederatie (FINA)
LOS

gekozen tot voorzitter. De Amerikaan die tot dusverre de post
van secretaris-generaal bekleedde, volgt de JoegoslaafAnte Lambasa op, die zijnreguliere
termijn had voltooid.

ren van de middenvelders van de
tegenpartij zag Hubentut Körsou de kans om reeds vanaf het
eerste fluitsignaal van
scheidsrechter JozefBadour, een
ware offensief op touw te zetten
op het doel van keeper Robert
Hansen. In de achtste minuut
zag JimmyWolff dekans op door
de Undeba-defensie door te dringen om later doelman Hansen
met een uitstekende kopstoot
het nakijkente geven. Na de openingstreffer bleef de ploegonder
leidingvan trainer Ronald Martel ook profiteren van hetfeit dat
de Undeba defensie helemaal
niet op dreef was.
Voor de ontmoeting waren menigen van mening dat Undeba
aan het langste eind zou trekken, daar HubentutKörsou het
moest op nemen zonder zijn twee
belangrijkste verdedigers, de gebroeders Poppen. In praktijk

bleek het volkomen anders. Het
was juist Hubentut Körsou die
Undeba praktisch gedurende de
gehele wedstrijd onder druk zette. Beide ploegen kregen verder
enkele kansen om te scoren in
het eerste spelgedeelte, maar zo
ver kwam het echter niet.

VOORSPRONG
Met Hubentut Körsou op 1-0
voorsprong werd er een begin gemaakt aan de beslissende driekwartier. Tot grote verrassing
van iedereen wist Hubentut

Körsou de minimale voorsprong
te behouden ondanks het feit dat

PANAMASTAD — De Argentijnse Nobelprijswinnaar voor de

vrede, Adolfo Esquivel achte het
van groot belang dat de dialoog
tussen Nicaragua en de VS
nauwlettend wordt gevolgd.

landbouwvergif, gedaald van
50.000 naar een kleine vijftienhonderd exemplaren. De "Fish
and Wild Life Service" weigerde
op die gronden een ontheffing
voor de beschermende maatregelen. Pas toen het organisatiecomité zijn invloed in de Amerikaanse regering aanwendde,
werd het beest vrijgegeven. Met
fataal gevolg en volgens de dierenliefhebbers onder mysterieuze omstandigheden.De dodeadelaar is overgevlogen naar de
plaats van herkomst, een wildreservaat in Patuxent, waar op de

denverricht.

Hubentut Korsou brengt
Undeba gevoelige nederlaag
WILLEMSTAD

roo£vogelsoort, veelal door

stoffelijke resten sectie zal wor-

Met de minimum score van 1-0

tut Körsou behaalde gistera-

machtsstrijd op het hoogste niveau. De Amerikaanse dierenbescherming wilde 'Sam' niet laten optreden. De Amerikaanse
adelaar behoort in de Verenigde
Staten tot de beschermde diersoorten. Na de tweede wereldoorlog is het bestaan van die

de ploeg uit Bandabou verschil-

lendekeren echt gevaarlijk-werd
voor hun doel. Dit was ook te
merken aan het feit dat Undeba
niet minder dan 7 hoekschoppen
forceerde tegen slechts 4 van Hubentut Körsou.
Ondanks de nederlaag van
gisteravond bleef Undeba op de
derde plaats van de standenlijst
samen met Sithoc met een totaal
aantal van tien punten, maar
met één wedstrijd meer ge-

speeld.
In de ontmoeting geldig voor
de tweede divisie maakte Scherpenheuvel een einde aan de ongeslagen positie van Vesta uit
Sta Maria, dat met 0-2 het hoofd
had moeten buigen. Zodoende is
Scherpenheuvel, dat gedurende
het afgelopen seizoen uit de
hoofdklasse degradeerde, nu alleen koploper in de tweede divisie.

De competitie wordt morgen
voortgezet met de ontmoeting
tussen Sithoc en Centro Dominguito.

WILLEMSTAD

- Op de foto

het moment waarop gedeputeerdevan sport de heer Will Franco
deretour ticket voor Los Angeles
overhandigt aan mejuffrouw
JessyLeito voor het bijwonen van
de Spelen van Los Angeles. Leito
spelervan softballclubRed Sox is
als winnares uit debus gekomen
van de campagne georganiseert
door het Bureau Sportzaken tegen drugs gebruik in de sport.
Van links naar rechts ziet met de

heerlbyPieternella.HelenFerdi-

nandus,sportgedeputeerde Willy

Franco, de winnares Jessy Leito

en Welton Esprit tijdens de prijsuitreiking gistermiddag te

Landhuis Hel.

Pilletjes

zuiveren
straten
—

LOS ANGELES De negentig politiepaarden in Los
Angeles krijgen dagelijks pilletjes toegediend ter voorkoming van besmeurde straten.
In de hitte en de wind ver-

anderen de paardevijgen door

een chemische reactie in een
ommezien tot stof. De uitwerpselen hebben geen schadelijke gevolgen voor de

nietsvermoedende wandelaars. "De kans op kwalen

door menselijk contacten is
groter", verklaarde Ron
Wechsler, professor in de veterinaire wetenschap en deskundige op het gebied van
paarden.

SAO PAOLO — Minstens negen mensen zijn omgekomen bij
een grondverschuiving in Sao

Paolo, Brazilië. Dit gebeurde
toen men bezig was een tunnel
aan te leggen op 25 meter onder
de grond. Dit gebeurde in
opdracht van de Waterleidingdienst van genoemde stad.

Cleveland Detroit Tigers 4-1;
Oakland Athletics Minnesota
Twins 1-0; Baltimore Orioles
Texas Rangers 3-l;New Vork
Yankees -3-0; Boston Red SoxChicago White Sox 3-2; Kansas
City Royals Toronto Blue Jays
,5-4. California Angels Seattle
Mariners

-

-

-

-

NATIONAL LEAGUE

-

Chicago Cubs Philadelphia
Phillies 9-4; New York Mets St
Louis Cardinals 9-3; San Francisco Giants Houston Astros 7-3;
Los Angeles Dodgers Atlanta
Braves 2-1; Pittsburgh Pirates
Montreal Expos; San Diego Padres Cincinnati Reds 6-5.

-

-

-

-

-

Scheidsrechters
meteen in actie
in Los Angeles

—

LOS ANGELES Een dagna
aankomst in Los Angeles, waar
het tijdverschil van negen uur
met Nederland toch om enige
aanpassing vraagt, kwamen de
twee Nederlandse hoc-

keyscheidsrechters bij de heren
al in actie. Het duoleidde een oefenwedstrijd tussen Australië en
GrootBrittannië.De Britten, die
in dezelfde poule zijn ingedeeld
als Nederland, maakteneen uitstekende indruk. Zij dwongen de
Australiërs, favoriet voor goud,
een gelijkspel (1-1) af. Overigens
werd er over drieperioden van 25
minuten gespeeld.
Ook in het damestoernooi is
twee
Nederland met
scheidsrechters vertegenwoordigd.

Belg van 12 jaar
jongste deelnemer
tijdens OS

—

LOS ANGELES
De Belg
Philippe Ceulenaars, 12 jaar uit
Gent, is de jongste deelnemer
aan deOlympische Spelen in Los
Angeles. De 1.70 meter lange en
50 kilo wegende schooljongen is
de stuurman van deroeiers William en Guy de Fraigne.
'Flupke' Ceulenaars vestigt met
zijn leeftijd overigens geen olympisch record. Dat staat nog
steeds op naam van de Noorse
kunstrijdster Sonja Henie. Zij
nam op 11-jarige leeftijd deel aan
de Winterspelen van 1924. In
drie daaropvolgende Spelen veroverde zij telkens het goud. De
jonge Belg kondigde in het
Olympisch dorp te Californië
aan bij de volgende Zomerspelen
in Seoel eveneens van departij te
zullen zijn. Dan alsroeier.

WK-turnen 1987
in Rotterdam
LOS ANGELES —De wereldkampioenschappen turnen
1987 zijn toegewezen aan Nederland. Tijdens het congres van de
Internationale Gymnastiekfederatie (FIG) hebben de afgevaardigden zich woensdagavond
duidelijk uitgesproken voor de

kandidatuur van hetKoninklijk

Nederlands

bond.
De

Gymnastiekver-

wereldkampioenschappen

zullen in 187 van 18 toten met 25
oktober in het 'Sportpaleis Ahoy'
in Rotterdam worden gehouden.
Drie bonden hadden zich kandi-

daat gespeeld. Naast Nederland
hadden ook Japan (Tokio) en de

Verenigde Staten (Indianapolis)
verzocht de titelwedstrijden in
1987 te mogen organiseren. Japan trok zich voor de stemming
terug. De afgevaardigden
brachten 36 stemmen uit opRotterdam en 20 op Indianapolis. De

verkiezing van Rotterdam was
een groot succes voor de delegatie van de KNGV.

Joeri Titov, president van de
Internationale Gymnastiekfederatie, toonde zich afgelopen
zondag tijdens de presentatie al
een groot voorstander van Ne-

derland. Eerder organiseerde de
KNGV de Europese kampioenschappen dames (1967 in

Amsterdam) en de wereldkampioenschappen ritmische gymnastiek (1973 in 'Ahoy').
Het KNGV had zijn kandidatuur gesteld in verband met het
75-jarig bestaan van het Nederland Olympisch Comité in 1987,
dat via de stichting Sport Support deKNGV financiële ondersteuning toezegde.
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3 VIDEO TAPE CASSETTES*
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Op vrijdag 27 julizijn wij DE GEHELE DAG tot 21.00 uur geopend. Ook tussen
de middag!! Als vakantie aanbiedingen voor deze dag heeft
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VALCO,
Santa Rosaweg,
Airport

Fokkerweg,
Colon.

HENDERSON,
Rio Canario.

BOOLCHAND'S,
Punda.

LA FORTUNA,
Otrabanda.

DENISE'S VIDEOTHEEK,
Mahaai.
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Schrijf achterop de bon uw naam, en deponeer deze A, W
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Punda, Otrabanda,
Salinja, Promenade.

'

Mn|<o0 P

-Uw kassabonnen van deze dag, vrijdag 27 juli, hebben

\V

Verkrijgbaar bij:

Bi

"

\\^

i.^A'rt i

Precies op tijd om de Olympische spelen op te nemen!
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wil samen met U, de vakantie zo fijn mogelijk doorbrengen.
TOT ZIENS, VRIJDAG 27 JULI, BIJ
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het met volop parkeergelegenheid zo heerlijk toeven is.
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aan de

TOP voorüen

in de dierentuin en bij
Landhuis Brievengat

SPOEDIG CAMPAGNE: Attaché en Schooltas
BAL AGENCIES

Belgen slaan

honderdduizend

Pletterijweg 7
Tel.: 55556-55557
CURACAO

\^

spreeuwen dood

nmmé

Fergusonstraat 70A

Tel.: 22845

1

ARUBA

BEKENDMAKING

—

1 persoonskamer ’1.985.- per persoon
2 persoonskamer. ’l. 755.- per persoon
3 persoonskamer ’1.685.- per persoon
Kinderen tussen 2en 12 jaar ’1.565.PACKAGE HOUDT IN:

CURACAO, als volgt zijn vastgesteld:

Alleen de

.^^B ■— ■ mm^

ONZat

hoogst

toelaatbare

al
DAGELIJKSE LIJNVLUCHTEN tussen ARUBA, BONAIRE,
CURACAO en MIAMI , met op ZATERDAG nog eens een Dl REKTE VLUCHT
BONAIRE MIAMI v.v.

asn da
kleinhandel

30/2 lbs
12/5lbs
6/10 lbs
3/20 lbs
100 lbs
1/2kg

’. 40,57

’. 1,49 N

25 lbs

’. 17,30

24/100gr

’. 61,70

96/25X2 gr

’.

20/100X2 gr
12/200 gr

’. 91,73

’:

’. 2,85 -’.0,38
1,11 + 0,11
’. 4,22
’.
+Jr. 0,48
’. 5,09 N

Pablum

24/8 oz

’. 58,23

’. 2,69 -’.0,14

Enfamil met ijzer
MELKPOEDER
FriescheVlag

24/1 lbs

’.122,18

f 585-/027

24/454 gr

’. 52,64
’. 60,29
’. 57,53

’. 2,37 -’.015
’. 5,43 -’.0,15

verpakking

RIJST

Fiesta (parboiled)
(parboiled)
(parboiled)
(parboiled)
(parboiled)

ufSö^J

-

Sunset (parboiled)
KOFFIE
Brooke Bond
(coffeetime)

THEE
Tetley (theezakjes)
(theezakjes)

(theezakjes

met enveloppe)

BABYVOEDING

IJËÉR MI POPCH'I SUKÜj^ïll

,

geslagen.

BABYMELKPOEDER

(instant)
(instant)

(instant)
SUIKER

JP'PRACHTIGE
9
KINDERKLEDING W
100%
van
Europa
vanuit
katoen.
;

'"
;

!
Kom langs bij

Zijn woorden waren een reactie op een uitspraak van dedemo-

cratische kandidaat Walter
Mondale, die had gezegd :"Wie er
ook gekozen wordt, belastingverhogingen zijn het volgend
jaar onvermijdelijk." Mondale
vindt, dat het enorme begro-

tings- tekort verhoogdebelastingen zal afdwingen.
Reagan kreeg gisteravond de
lachers op zijn hand, toen hem
tijdens een pers- conferentie
werd gevraagd naar zijn reactie
van Geraldine
1 op de uitspraak
dat
"Reagan
Ferraro,
geen goed
1
christen" is. Reagan antwoordde
i :"Toen ik dit hoorde, keerde ik
haar de andere wang toe."

'
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Domino

MI POPCH' I SUKU

"j I1

-

12/1134gr
6/2268gr
24/400 gr
12/900gr
6/1800 gr
30/2 lbs

Friesche Vlag
(gesuikerd)
(gesuikerd)
(ongesuikerd)

48/397 gr

(ongezouten)

2X40/227 gr
40/227 gr
2 X 40/250 gr
40/250 gr
20/100X10 gr

(ongesuikerd
ROOMBOTER
Anchor (ongezouten)
(gezouten)

120/78gr
48/410 gr

96/170gr

’.

40,25
’. 40,13
’. 40,77
’. 59,24

96,03
’. 91,20
36,02

/.

’.63,98 N

0,72
’.’.19,03

N
N

3,33

+ ’.0,29

'

’.
’.
’.
’.

58,76
56,00

’.10,36 -’.0,66
’. 2,31 -’.0,15
’. 5,29 -’.0,34
’.10,08
-’.0,65
i,i,

29,74
33,55

’. 2,68 +/.011
’. 1,21 + ’.0,04

’.
’.
’.
’.

37,03
25,40
34,12
34,12

’.
’.
’.

’.

51,41

’. 96,07
’. 48,04

’. 105,81
52,91
’.

’.122,55
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u uitvoeren zonder Ute storen, doch
r^atu\^ | ditmaal
moeten wij de stroomvoorzievJSJJfI / ning onderbreken:
Vee' werkzaamheden kunnen wij voor
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Ticket Cur/AUA Maiquetia/AUA
4 nachten in Caracas Hilton
4x Amerikaans ontbijt
Transport vliegveld Hotel vliegveld CCS en Mrd.
Tour naar Colonia Tovar samen met een lunch
* City Tour in Caracas
* Ticket Maiquetia Merida Maiquetia
* 4 nachten Hotel Park samen met een lunch in Merida
* City Tour in Merida
* Tour Teleferico in Merida
* Tour Jaji samen met een lunch in Merida
* Tips bagagedragers en kamermeisjes in CCS en Mrd.
* Airportbelasting in Curacao.
Ook hebben wij
PACKAGE CARACAS ANAUCO HILTON
voor 2-4-5 of 7 nachten. Vertrek elke vrijdag.
Voor verdere inlichtingen:
*
*
*
*

3,69 N

’. 7,36 N
/. 14,95 N

'

-

-

-

0,86 -’0,06
0,23 -’0 02
0,79 -’OOl
’. 0,39 -’OOl

'

’. 1,33 -’0 33
’. 1,47 N
’. 6,80 -’.2,88

Afwijkingen naar beneden van dehierboven vastgestelde prijzen zijn uiteraard toelaatbaar.
De absolute prijsverhogingen en/of prijsverlagingen zijn in de laatste kolom per
eenheid aangegeven.

STROOMONDERBREKING
f/
f
\

24/100X2gr

12/slbs

MELKIN BLIK

i

Hoek Poseidonstraat
voormalige Maison Ruth-gebouw Tel.: 54472

WASHINGTON — President
Reagan heeft beloofd, dat hij de
I belastingen volgend jaarniet zal
I verhogen als hij wordt herkozen
,tot president.

Echt iets apartsü

hoogst

toelaatbare
prijs
aan da
consument

prijs
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jaren

verzorgt

.

.,

CARACAS, MERIDA

Vertrekdagen: 6-13-20-27 juli - 3 augustus
Aankomstdagen: 13-21-27 juii - 3-10 augustus.
PRIJS:

Het Departement van Economische Zaken maakt bekend, datkrachtens Beschikking van deMinister van Economische Zaken, met ingang van 26 JULII9B4, de
hoogst toelaatbare prijzen aan dekleinhandel en aan de consument ten aanzien van
een aantal goederen per aangegeven hoeveelheid, voor watbetreft het Eilandgebied

LEUVEN
De autoriteiten
van de Belgische stad Leuven
hebben een praktische maar
wrede manier uitgevonden om
schadelijke vogels onschadelijk
,te maken. Met zeer grote netten
werden een enorm aantal
spreeuwen gevangen en vervolgens dood- geknuppeld.
De actie is al enige tijd gaande
en moet reeds aan 100.000
spreeuwen de dood hebben gekost.
Leuven ligt in een streek waar
veel fruit wordt geteelt. Door de
jonge spreeuwen wordt aarlijks
grote schade aan hetfruit aangericht.
Vroeger werden veel spreeuwen gedood door middel van
springstof. Maar sindsvorig jaar
" maakt men gebruik van netten,
waarmee de vogels in hun slaapplaatsen worden gevangen en
vervolgens met knuppels dood-

Reagan belooft
belastingen
niet te verhogen

8 DAGEN, 7 NACHTEN

DEPARTEMENT VAN ECONOMISCHE
ZAKEN

mm^'^aaaaaaaaaaaaamaaaaaamamtÈ-ma-amaaaaaaaaaamaa-aaaaaaaaaamaaaaamÊatm

verhoging
verlaging

nieuw op de markt.

Eerstvolgende publikatie geschiedt op 9 augustus 1984.

Prijsverhogingen en/of wijzigingen dienen uiterlijk op7 augustus 1964 vóór 12 00
uur 's middags aangevraagd teworden.

OP VRIJDAG 27 JULII9B4
VANAF 09.00 T/M 14.00 UUR

CAS CORRAWEG (tussen Flamingoweg en Dr. Jacques Ellisweg), GEORGE MADUROWEG (tussen Cas Corraweg en
Schout bij Nacht van Staverenweg), DR. JACQUES ELLISWEG, CHARLES DEBROTWEG, JAN HAAYENWEG (omgeving George Maduroweg), REIGERWEG (tussen Chuchubiweg en Flamingoweg).

-

Hoofd I.P.E.

1

F
L

TE HUUR:
KANTOORRUIMTE
± 110 m 2’. 775,- p. mnd.
Inlichtingen: Tel.: 671581

.

EILANDGEBIED CURACAO
De Gezaghebber van het Eilandgebied Curacao
maakt bekend dat de Stichting The Evangelical

—J
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Alliance Mission een verzoekschrift aan het Bestuurscollege heeft gericht ter verkrijging van
een vergunning ingevolge de Hinderverordening Curacao (A.B. 1953 no. 21) voor het hebben
van een drukkerij te St. Thomas 19, alhier.
Dit verzoekschrift met bijlage ligt vanaf heden
gedurende veertien dagen ter visie op het
Centraal Bestuurskantoor, Concordiastraat no.
24, bij de Afdeling Algemene- en Juridische Zaken, gedurende welk tijdvak een ieder het recht
heeft schriftelijk zijn bezwaren tegen het verlenen van bovengenoemde vergunning kenbaar
te maken.
De Gezaghebber,
R. A. Casseres.

AMIGOE

DOND6RDRG 26 JULI 1984

AGENDA

BRANDWEER: 8222
TAXICENTRALE: 8845
HOSPITAAL: 8900

LANDFILL te Lagoen' maandag t / m vrijdag
van 08.00-16.00 uur; zaterdag 08 00-12 00
uur.
OPENBARE BIBLIOTHEEK
openingstijden voor het publiek)

maandag en donderdag van 14.00-18.00
uur; dinsdag en vrijdag van 08 00-12.00
14.00-17 00 uur; zaterdag van 10.00-1200
uur)
(opening.stij.dèïï'Voor lezers)
woensdag van 14 00-19.00 uur.

POSTSLUITING: maandag t m vrijdag
aangetekende stukken 15.45 uur; gewone
stukken 16.30 uur

-

SERVICE CLUBS Vk
Kiwanis: dondferdaga\óï)d 19.30 uur Hotel

-

Lions: elke tweede vrfclag van de maand
Hotel Bonaire.
Round Table: elketweede maandag- Buurtcentrum Terra Qorra.
Rotary: woensdag 12.00 uur-Hj|elBonaire.

BESTUURSKAJ&xJR EN BEVOLKING:
loketten
08.00-12.00£J4fOÜ-15.30 uur
geopend

KERKDIENSTEN

Sint Bernarduskerk Kralenrlijk:
dagelijks 18.45 uur; zondag 08.30-19.00

uur.

Coromotokerk Antriol:
dagelijks 19.30 uur; zondag 09.00 en 18.00

uur

Ludovicuskerk Rincon:

dagelijks, ook zondaa; Ss.3o uur.

KLACHTENBEZORGING doorgeven
aan mevr. A. Wong- J.x>i- Sing, Noord
Salinja z n.

KRALENDIJK Volgens
Jopie Abrahamis de lange afwezigheid van gezaghebber
A.R.W. Sint Jagonadeligvoor

BC stelt onderzoek in naar
gebruik entreegelden stadion

POLITIE: 8000

.

—

Stichting Exploitatie van sportterreinen

BONAIRE

Bonaire.

9

—

Volgens
KRALENDIJK
algemeen adviseur van het
BC Jopie Abraham, heeft het
er alle schijn van dater zich financiëlefonregelmatigheden
hebben voorgedaan bij de
Stichting die verantwoordelijk is voor de exploitatie van
de sportvelden pp Bonaire.

De afgelopen dagen! werden
steeds meer bewijzen aangedragen, die er op wezen dat
niet allesin de stichting is vérlopen zoals de bedoeling was.
De stichting tot exploitatie
van sportterreinen werd door
toenmalig gedeputeerde Ra-

moncito Booi ingesteld.
Jopie Abraham deelde mee,
WILLEMSTAD- In verband
met de viering van haar atroon
feest, heeft de Misadi Santa Ana
deze dagen een 'Ban Topa georganiseerd. Dinsdagavond zijn de
festiviteiten.geopend. Gisteren
was er een ayond voor volwassenen waarbij de heef Gibbès vertelde over de hi.ïto'rievan Curagao
en ook NydiaEctjjty trad er op. Op

-

defoto: deaan wezigen in deMisa
di Santa Ana'tijdens de informatie-avond.

dat in dekomende weken geanaliseerd en geverifieerd zal worden wat er nu precies gebeurd is
en of het noodzakelijk is, dat er
een officiële aanklacht wordt ingediend.Kortgeleden heeft het
BC op verrassende wijze reeds
aan alle leden van de stichting
verzocht hun ontslag te nemen,
zodat er in de opengevallen
plaatsen nieuwe leden benoemd
konden worden. Zoals bekend
exploiteert de stichting behalve
de voetbalveldenook het stadion
van Kralendijk, dat gebouwd is
met financiering vanuit Nederland. De mogelijke malversaties
blijken overigens voornamelijk
in de exploitatie van dit stadion
te liggen, aldus Abraham. Bij de
exploitatie van het stadion zijn
grote geldsbedragen binnengekomen, maar uit het financieel
verslag is niet op te maken waar
het binnengekomen geld dan
weer aan uitgegeven is.

Abraham wijster wel op, dater
een aantal personen op de betaallijst voorkomen die werk

hebben

vefricht

voor

de
stichting. Inmiddels is echter

het goedfunctioneren van het

wel duidelijk geworden, aldus
Abraham, dat die werkzaamheden in het geheel niet zijn verricht. Ook wijst Abraham er op,

dat het beleid van de Stichting
tamelijk gedesorganiseerd was
en wanneer er werkzaamheden
aan het stadionverricht moesten
worden, dan stuurde de overheid
werknemers en materiaal hoe-

wel de stichting in feite autonoom
Datzou dan in hebben
moeten houden, dat de stichting
zelf verantwoordelijk was voor
de kosten die daar bij gemaakt
zijn. Abraham heeft grote twijfels over de inkomsten via het
stadion bij sportgebeurtenissen
of sociale of culturele evenementen. Voor het gebruik van het
stadion werden forse prijzen gevraagd, aldus Abraham, maar
tot op heden is het eigenlijk niemand duidelijkwaar dit geld dan
is gebleven. Er is nog steeds geen

was.

Bestuurscollege. Zoals bekend is gezaghebber Sint Jago al geruime tijd met ziekteverlof en het ziet er niet naar
uit, dat de heer Sint Jago
spoedig zijn dagelijkse
werkzaamheden zal hervatten.

In eerste instantie werd de gezaghebber vervangen door wnd
gezaghebber Victor Winklaar
diedeze functie ook al bekleedde
onder het UPB bestuur, maar
verschil in opvattingen tussen
Winklaar en algemeen advisieur Jopie Abraham kwam er
een eind aan de waarneming van
Winklaar die toen opgevolgd
werd door gedeputeerdeAvelino
Cicilia. Aangezien de waarneming langer duurde dan verwacht werd, besloot hetBC de gedeputeerde-functies van Cicilia
te verdelen tussen beide andere
gedeputeerden en zo is de situatie momenteel nog steeds.

Abraham heeft er alle begrip

financieel overzicht verschenen
dat het beleid kan verantwoorden.
Naar de Amig°e vernomen
heeft, is er kortgeleden een ad-

Wegens langdurige afwezigheid van Sint Jago

BC wil andere regeling
waarneming gezaghebber
voor, dat iemand door ziekte getroffen is en daardoor een functie

niet kan uitoefenen. Dat neemt

echter niet weg, aldus Abraham,
dat een goed functioneren van
een voltallig BC nu wel belemmerd wordt. Kortgeleden legde
Abraham deze kwestie ook voor
aan ministerpresident Don Martina om tot een oplossing te kunnen geraken. Oorspronkelijk
vernam het BC via de Centrale
regering van de gevolmachtigd
minister dat gezaghebber Sint
Jago wegens ziekte zijn
werkzaamheden tot maart 1984
niet zou kunnen uitvoeren. In
maart zou de gezaghebber zich
danweer onder doktersbehandeling stellen in Nederland. Het
BC heeft echter vanaf die tijd
geen enkele informatie meer

Klachten over bezorging
van de Amigoe moeten
worden doorgegeven bij
<l«distributie-

administratie-systeem van de
stichting. Overigens is de mogelijkheid niet uitgesloten dat het
BC een accountantsbureau in de
arm zal nemen om het gehele financiële beleid van de stichting
te laten doorlichten.

maatschappij DISTRICO
NV op de telefoonnummers 70503, 70504 of 70304.
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Mr. ELMER H. RICHARDSON

tieke partyen angst voor een

gezamenlijke confrontatie
met de vakbonds- kariïer. Cova ziet dat als dereden waarom ten tweede male een aantal partijen niet htet de KvV
willen samenkomen.
Bij de KvV kwam er, tot nog
slechts van de DP het bericht
binnen dat deze partij dé voor
vandaag door de vakbonds- kamer uitgeschreven vergadering
met de politieke partijen, niet
zou bijwonen. Alhoewel ook de
PNP en de Frente, zoals de Amigoe gisteren berichtte, niet van
-1 plan
zijn aan de vergadering deel
nemen,
te
stelden
inde
vakbonds- kamer nog nietofïïcieel in kennj
Cova
>lde alt.ia;,
;»eide
i'tijen no;
i van
verhindering te nebben'binnengekregen. Indien echter, evenals
begin deze week bij een eerder
geplande vergadering tussen de
KvV en de partijen, de DP, PNP

We will remember him as a fine colleague.
That hè may rest in peace.
Curacao, 25 July 1984.

en Frente opnieuw verstek zouden laten gaan, zal de vergade-

ring worden MgWSff; Biaaktè

de

vakbonds- leider bekend. De
I MAN, die wel de bedoeling heeft

voort uit vrees in aanwezigheid
van de vakbonds- organisatie
"open kaart" te «moeten spelen.

Hij had de.indruk, bracht de
KvV- man naar voren, dat de
partijen weliswaar zeggen debereidheid te hebben een alliantie
met elkaaraante gaan, maar het
hen in dit opzicht 'aan oprechtheid ontbreekt.
Terwijl de politieke partijen
enerzijds de i rupressie geven aan
een kabinr
aie mee te
willen werken'J'ijkt het er ander-

zijds sterk op dat zij zich ondertussen toch op verkiezingen aan

het voorbereiden zijn, vindt Cova. De verklaringen die deze dagen van de partijen gehoord worden, vindt hij namelijk met het
formatie- proces weinig te maken hebben. Die zijn integendeel

Curaçao-dag
HET IS VANDAAG precjes 485 jaar geleden
dat de Spanjaard
flionso de Ojeda Curacao
ontdekte en er op 26 juli 1499 aan land
ging Het was de eerstèexpeditie onder zijn leiding
naarhetCaribisch gebied.
Vanwege de grote jengte van de Indiaanse bewoners, de Caiquetios indianen, noemde ontdekker De Ojeda de
eilanden "Islas de tos Gigantes", De
naam
"Curacao" kwam pas later tot
stand Over de herkomst van die naam bestaat geen volledige
zekerheid. Daarvoor worden verschillende mogelijkheden aangedragen: diekan-afkomstig zijn van "corossol", naar de op het
eiland voorkomende vrucht zuurzak, van "corauacu", hetgeen
grote plantage, zwarte berg of hoge berg betekent, van "curacan", deCaribische verbinding voor langwerpig en machtig, of
van de spaanseof Portugese vertaling van het woord hart respectievelijk "corazon" en "coracao ", aangezien op de oudste
kaarten het eiland in hartvorm werd weergegeven. Klein Curacao werd door de indianen waarschijnlijk "Adicora" genoemd
Die werd rond 1634 door de Spanjaarden veranderd in NJcula

Pa« later werd denaam "Curacao chico", ofwel Klein Curacao

gehoord.

durven komen.

De gisteren tegenover de Amigoe gedane uitspraak van Frente- leider Wilson (Papa) Godett,
die deKamer van Vakbonden ervan betichtte met een politieke
zet bezig te zijn, wees de vakbonds- leider categorisch van de
hand.Die uitspraak was en bleef
voor rekening van deFrente- leider, aldus Cova. Het KvV- streven naar een politieke alliantie
tussen de Curacaose partijen op
zowel regerings- niveau als opeilandelijk niveau, is geenszins
een politieke zet van de vakbonds- kamer om de MAN in de
regering te houden, ontkende
hij. Het streven hield slechts verband met deKvV- wensom in belang van de werkende klasse een
zo groot mogelijke eenheidop politiek gebied te bewerkstelligen.

De evenals de vergadering
met de partijen voor vanavond
opgeroepen vergadering van het
KvV- bestuur met de shopstewards van de aangesloten bonden, zal gewoon doorgaan. In die
vergadering zullen de shopstewards de nodige informatie krijgen en zal een gezamenlijk
standpunt worden geformu-

leerd.

Te dicht op
autorijden:
in de greppel
WILLEMSTAD— Een aanrijl
ding tussen twee personenauto's
werd gisterochtend veroorzaakt
doordat één der auto's te dicht
achter de auto vóór hem reed.
Toen deze auto vaart minderde
moest hij uitwijken en kwam in
de greppel terecht. Eén persoon
raakte gewond en werd naar de
poli- kliniek vervoerd.
In totaal vonden er acht aanrijdingen plaats waarbij twee gewonden vielen. De totale materiële schade bedraagt ongeveer
1600 gulden.

56.50
*3.30

Tele Graaf

54 >70
1*1.30

219,00

--

--

Maarten.

vooral op de verbetering van het
eigen imago gericht. Dit is evenwel niet het geschikte moment
voor "mooie woorden", hekelde
Cova. Die diendendepartijen op
het ogenblik met daden hard te
maken, was hij van oordeel. Indien er inderdaadniet debereidheid is onder de partijen om samen een eenheid te bereiken,
moeten zij daar eerlijk vooruit

226,00
25,70

59>°°

Rolinco
R oya l Dutch

-

acting Chiefof the Meteorological Department, St.

—

128,00

-

-

vanavond aan de bijeenkomst
deel te nemen, zal daarvan dan
tijdig in kennis worden gesteld.
Cova zei het te betreuren dat
partijen dievoorheen herhaaldelijk lieten weten ten alletijde, en
over elk gewenst onderwerp, bereid te zijn met de Kamer van
Vakbonden te praten, hier nu op
terugkomen. Zij beperken zich
tot de stelling in een later stadium een afspraak voor een gesprek te willen maken. Volgens
Cova vloeit deze stellingname

Philips
Robeco

332,50

252,50
Unilever
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Onbehalf ofStaffandJ?ersonnel ofthe Meteorological Service Netherlands Antilles, I hereby fulfil
the sad duty to announce the sudden passing away

WILLEMSTAD Volgens
voorzitter van de Kamer van
Vakbonden (KvV) Errol Cova
bestaat er bij bepaalde poli-

Oce v Grin
Ormeren
Pakhoed

85,00
57,80
123,10
45,20
159,00
35,90
202,50
101,00

Fokker

Partijen zijn bang
voor confrontatie

nomen worden die zullen leiden
tot de benoemingvan een nieuwe
waarnemer of een nieuwe gedeputeerde. In het laatste geval
kan Avelino Cicilia dan zijn
functie van waarnemend gezaghebber blijven uitoefenen.

>> stockmarket«

Elsevier

KvV voorzitter Errol Coava.

beurt.
Volgens Abraham zullen er zo
gauw het BC op de hoogte gesteld
is van de situatie stappen onder-

doorgekregen.
De huidige situatie is erg
moeilijkvoor het BC, want ditorgaan kan zelf geenbeslissing ne-

Klachten
bezorging

ministratiekantoor benaderd
dat trachtorde te scheppen in het

men omtrentde zaak en in de gelederen van de PDB is de afwezigheid van gezaghebber Sint
Jago telkens een punt van discussie omdat dit een goede uitvoering van de werkzaamheden
van het BC stagneert. Hoewel
voor gedeputeerde Avelino Cicilia het waarnemend gezaghebberschap een zeer zware belasting was, beslootde PDB toch Cicilia voor te dragen als waarnemer omdat een gedeputeerde
tenslotte het best op de hoogte is
van hetgeen er in het BC ge-

C.F. Reudink, Director
Meteorological Service.

-

-

ds. Wybe Plantinga
Na een kort ziekbed is hij op 25 juli 1984 in Amsterdam van ons heengegaan.
Wij zullen zijn inzet en betrokkenheid met ons
koopvaardijwerk node missen.
Ds. Plantinga wordt in Nederland begraven.
Op vrijdag 27 juli a.s. te 19.30 uur zal in de Tamarijnkerk een rouwdienst worden gehouden, waarin
ds. J.C. Schaap voor zal gaan.
Namens de

Stichting Protestants Koopvaardijwerk
L.J. Bronsgeest
Kaya Damasco 21.

Ijgpji
ilft*]
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De leden van de voormalige Gereformeerde kerk
van Curacao te Mundo Nobo hebben met grote verslagenheid kennis genomen van het plotselinge
overlijden in Nederland van

ds. Wybe Plantinga

-

U.S. CREDIT MARKET OUTLOOK ASSESSING VOLCKER BY
ALAN WHEATLEY
New York, July 26 Federal Reserve board chairman Paul
Volcker's senate testimony could set the stage for a
sustained bond market rally, some economists believe.
Volcker encouraged investors yesterday by confirming
that the Federal open market committee did not tighten
policy at Its meeting last week, by forecasting a slowdown in economic growth and by reiterating the Fed's
commitment to fight inflation through slower money growth
in 1985. Bond prices responded with gains Of 2-1/2 points
at one stage, and discount corp's Ed Sawicz sees more to
come. Noting that yields on long-term Government Bonds
have fallen about 100 basis points from the 14pct peak
scaled at the end of may, Sawicz said, "I see no reason
why we couldn't have another 100 basis point rally.
Inflation psychology has improved substantially in recent
weeks." Volcker said the fomc expects price increases to
rise by only one percentage point or so next year assuming
the dollar remains in the same range as over the past year.
"Given the very favorable price statistics, I think the
market has further upside potential, at least for the next
week or two," said Norman Mains of Drexel Burnham Lambert.
REUT£R.

Met verslagenheid geven wij kennis van het overlijden van onze koopvaardijpredikant

I

>i\m iukvu mi is »a\hx.v.

INVESTMENT DEPARTMENT
n For further information call
Aad van der Pol tel. 612511 / 61 2991

V

_

—

Koersen Centrale Bank

consulent van onze gemeente van 11 december
1983 tot 10 juni 1984.

Wij denken met grote dankbaarheid terug aan zijn
grote persoonlijke inzet.
Wij bidden Engelien en dekinderen Gods nabijheid
toe.
Namens hen,
D. J. van Dijk,
Reigerweg 4.
Curacao, 25 juli 1984.

Uit Nederland bereikte ons het bericht dat daar na
korte ziekte op 25 juli 1984is overleden

een

Ds. Wybe Plantinga

Gastpredikant van onze Gemeente.
Onze gebeden gaan uit naar zijn vrouw en kinderen.
Psalm 103 vers. 14 t/m 18
De Verenigde Protestantse Gemeente
te Curacao.

Vrijdag 27 juli zal een gebedsdienstworden gehouden in
de Tamarijnkerk, aanvang 19.30 uur.
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NOTERINGEN CENTRALE BANK VAM DE NEDERLANDSE
ANTILLEN GELDIG OP DONDERDAG 26 JULI 1984 EN
TOT NADER ORDER:
177

US DOLLAR
CAN DOLLAR

PNDSTCRUNG
N€DGLD
BOUVRR
ZW FRANCS
FR FRANCS
DUITSC MARK
SURGLD
rrufl€

1.34
2.315
54.89

—
73.09
19.16

62.13 '

—

0.70

179
136
2 37
55.61

_

2 43
56 41

73.81

74 61

20.26
62.85
100.07

1.00

! 81
,$q

2096
63 65
10259
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KOERSEN VAN DE OBLIGATIELENINGEN VAN DE NEDER
LANDSE ANTILLEN UITGEGEVEN DOOR HET DEPARTF
MENTVAN FINANCIEN EN GELDIG VANAF HEDEN
26 JULI
1984 EN TOT NADER ORDER.
9.75 %
%
13
12.5 %
12 %
10.5 %

OBLIGATI€L€NING€N P€R 85/89

OBUGATI€L€NING€N P€R 96/90

OBLIGATI€L€NING6NP€RI9B6

OBLIGATI€L€NING€N P€fl 88/92

OBUGATI€L€NING€NP€RI9B3

94 30
104 26
10162

10108
96J4

HET EFFECTIEVE RENDEMENT.OP ALLE
OBLIGATIELEudliua icll
NINGEN BEDRAAGT 11.76%.
DE AANKOOP VAN OBLIGATIELENINGEN KAN GESCHIEDEN BIJ HET LOKALE BANKWEZEN.
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Industriegebouw Gaito West Cur. Ned. Antillen
Tel.: 76156 70141 Telex 3493 Carta N.A.
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Een troost en een toost voor de niet\ \
vakantiegangers.
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Vanaf heden tot eind Augustus '84
per karton van 12 flessen
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Zeiler Schwarze Katz
Piesporter
Nierstein
Jolly Monk

automatic, in goede
staat, tegen redelijke
prijs.
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Bloempot's Book & Giftshojfn
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Sta. Rosaweg
naast New York Dry Cleaning
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Dokweg z/n Telf.: 76233 76266
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Beta"

Sony

"WALKMAN" DRAAGBARE STEREO
RADIO CASSETTERECORDERS. DRAAITAFELS,

"CLOCK-RADIO", STEREO RADIO
CASSETTE RECORDERS EN Hl Fl KOMPO-
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Caracasbaaiweg 6— 10

SONY-'tJEALERS": BOOLCHAND'S voor Curacao/ INPO voor Bonaire
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Klein bedrijf zoekt

EEN WERKNEMER/STER
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Tel.: 614300
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mode
samen in een topkoUektie sanitair. Van het allerkleinste detail
tot het meest luxueuze geheel
Speciaal voor u bij elkaar '
gebracht onder één Hak- Vnm
ste
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als beige, camel,

I

zodat het v geen moeite zal kose Combinaties te maken die

ten
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kastanje brum,
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cu^y, wit ohjf enblauw.
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Europa
Seppelfncke,
Austrovit, Bette,
ken mt

zoals

lÜ Piturvit en natuurlijk de ECHTE
SPHINX.
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VANAF 09.00 T/M 16.00 UUR.
SAUNA (tussen Riouwstraat en Pareraweg).
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Is het te warm in Uw huis en verbleekt de zon Uw meubilair??
Pieker er niet langer over!
Dé oplossing:

TAPASOL van ALUMINIUM

Wij maken ze in alle afmetingen en verschillende kleuren, snel en mooi.
Voor verdere inlichtingen:

J.M. CONCALVES

Tel 672178
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tique betekent ook betaalbare
luxe, inklusief de kwaliteit en het
komfort die daar vanzelfsprekend
bijhoren. Plus alle service en in-
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Kom daarom
langs
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Verkrijgbaar bij:

LAFARANTILLANAN.V.

WÊaM*u*MMMMMa.

MMr^
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gebouw Hector Henriquez B. Ine.
Caracasbaaiweg 38, tel. 613266

U

maar eens
en loop door de badkamer van
uw dromen. Gegarandeerd dat
we samen tot een keus komen,

:,T 0 aM^kaawmmmm MglYlk
SCHARLOO/WERFSTRAAT - TEL: 611044

Vee' werkzaamheden kunnen wij voor
U uitvoeren zonder U te storen, doch
ditmaal moeten wij de stroomvoorziening onderbreken:

OP ZONDAG 29 JULII9B4

badkamerideeën.
W /.

**

voor:
licht administratief werk
sales promotion.
Brieven onder letter nr. 38 aan het bureau varrdit blad,

Ontarioweg 8
Curacao N.A.

Een zee van

■Pj

Tel.: 70571 (kantooruren), anders 80324.

op korte termijn

Curacao Pharmacal
Company N.V.

ALLEMAAL VERKRIJGBAAR BIJ:

HAGEMEYERHANDELMU.N.V. CURACAO.

HUIS

omgevingRadulphus College (± 1,5km.), 4 slaapkamers. Tot

Prijs totaal: NAFLS. 15.000,--

TOSHIBA, BETA,
eveneens zichtbaar en hoorbaar
aan de top.

NENTEN.

zoekt voor één van zijn medewerkers-

Utility software
Diagnostic software
MDOS operating system users guide
Software en hardware users guides
Okidata Service en Operators Manuals

.is—V^
het superieure
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,
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HAQUEBORD BETONWAPENING "

Lear Siegler display terminals
Okidata Slimline Matrix Line Printers
Cobol compiler

LJv LO

standsbediening.
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in uitstekende staat, compleet met:
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BETAMOVIE, BETA VIDEO CASSETTE RECORDER, VIDEO CASSETTES, TVS IN
DIVERSE MODELLEN, OOK MET AF-
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TE KOOP AANGEBODEN:

Twee I.M.C.
business computers,

f7l

VROEGER

opz^e^n,*

en Uil kinderen

|„^ootUgktó"i \ij ;*Ctcareti

!""""

/*"'
A

WAAR HET GEZELLIG WINKELEN IS
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Santé en tot ziens
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vrijdag 27 juli t/m zaterdag 4 augustus.
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Entre deux Mers
J Blanc deBlancs
i; A "S Vouvray
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PLATTE
SCHOENEN !
makkelijk
om op te lopen in \ \
i
\ verschillende kleuren ;;
vanaf/. 12,50
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Heerlijk in een luie stoel genieten van een goed
boek met naast U een lekkerglas rodewijn.
Deze aanbieding geldt van

. " ""A

’. 84- ’. 70.- ii
St.Emilion
’.lll- ’. 90.- !:
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jI n I St. Louis Beaujolais
’. 96- ’. 80.- !
’.105- ’. 85.- :l
! < Medoc
St.Julien
’.144- ’.115.- ;!
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B'j aankoop van f. 25.00 of meer aan lektuur voor volwassenen, detective
verhalen, kookboeken, sciencefiction verhalen, romans van bekende en minder bekende schrijvers, krijgt U een flesje Bordeaux wijn kado!!
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Ü* /-Fonset Lacour

Telefoon 674880
tussen 12 en 14 uur.
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Franse Wijnen
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VOOR DE THUISBLIJVERS
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BOOK & OIFTSHOPcö
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Hotel& Vacation Village

; Voor de vakantie-gangers
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van uytrecht

Emballeer & Transportbedrijf N.V.
Tel. 84566 Telex 3463 Utree NA.
GROUPAGE OF CONSOLIDATORS
VANUIT MIAMI - USA.
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JOHN CASSIDY & SONS INC.
7301 NW, 36 CT P.0.8. 471296
Phone 305 (836 -6216) -Miami USA
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