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Nieuwsinvogelvlucht

t£° CHIMINHSTAD -Sinds de
L tr>amese invasie in Kampuchea
Cfl 1978 zijn er 25.000 Vietname-
L !nKampuchea gesneuveld.Sinds
Kn 88 zijn er 13.000 Vietnamese
L.i Jw'lligers"teruggetrokken, ofte-
VW van de 50.000 man dieViet-
P>terug wiltrekken.

*****IPHANNESBURG-Bij de ge-

' laa nin Ang°la heeft Zuidafrikajïzijn zeggenruim 300 Angolese
soldaten gedoodbij de

retn " ver<-*e*-*ugde Calueque- dam.
ai r-a had het overeen tank- aan-

■icu? Ver een front van 5 km in de
ïn , lngvan dezedameneenbijbeho-aa Pomp-station.

******>SKOU—Bijde SU- terugtrek-
l**JB uit Afghanistanzijn tientallen
k „-daten gedood door het verzet.
.3n sinds mei 20.000 Russen te-
k^'rokken. In de grens- provin-
EIT-gen Pakistan is niet 1 SU-sol-
*lmeer,zo meldde Tass.

*****L — De linkse Filipijnse
Leenrechten- activistPrudente,
tan ilfan deTechnischeuniversiteit
È8 Manila, is gewond geraakt bij

Ook 3 lijfwachten wer-
ft^, --tedood en er vielen 4 gewonden.Li *as de 3e aanslag tegen een
üJ"!6 activist in 2 weken tijd. De
■Wo g *erd geP-eegd door 10 met
iijj^iatische geweren bewapende

f AMSTERDAM — De dollarsteeg
j^tsdagweer. In Amsterdam was
<V°_tkoers 2>0565te*?en 20330&**-
k .dinsdag. Vanmorgen noteerde
"-tö8 -a£er- &e middenkoerswas

' *9(l gld.Ook inWall Street was er
j'«chteachteruitgang,metdeDow
kj-es index diemet 8,89punt daalde
,5*2121,98. De VS- economischeba-
rter gingomlaag:de indexvan de

termijn te verwachten eco-
jj?-lschebedrijvigheid daalde in

lmetO,l%.Deeerdergemeldestij-
St oVan°'2%inaPril isgecorrigeerd

Washington—lsraelen devs
"j^'-ien een gemeenschappelijkon-
■■alt k" Prc-ectArrowvoor een anti-
HjL^ysteem, waarbij men vooral
lönn i°P het ongedaan maken van
%^km-raketten. De VS nemen 80
fe-|°01*' hunrekening. Er wasmeteen

Arabischekritiek op.

LEED BESPAARD
De Pravdapubliceerde gedeel-

ten van toespraken diedinsdag
en woensdagzijn gehouden door
afgevaardigden, waaronder ook
passagesdie in deversiesvanhet

persbureau Tass waren wegge-
laten. Dekrant vermeldde zo het
commentaar van deAmerikano-
loog Georgi Arbatov, dat het
land veel leed bespaard zou zijn
gebleven als Sovjet-leiders als
JosefStalinen Leonid Breznjev
niet langer dan tien jaaraan de
macht warengebleven.

Partijleider Michail Gor-
batsjov zei dinsdag in zijn ope-
ningsrede, dat de afgevaardig-
den moeten uitmaken of de
ambtstermijn voor functionaris-
sen wordt beperkt tot twee keer
vijfjaar. Hij stelde daarbij ook
voor, dat plaatselijke partijlei-
ders tevens worden gekozen tot
voorzitter van de Sovjets, de lo-
kale bestuursraden. Dit zou ove-
rigens tot gevolg hebben, dat in
het geval een partij- secretaris
nietwordt gekozen doordepk it-
selijke afgevaardigden, zijnposi-
tie als leider van departij ookop
detochtkomt te staan.

Nawijding vier bisschoppen

Home excommuniceert
aartsbisschop Lefebvre

ÊCONE -Aartsbisschop mgr Marcel Lefebvreisgeex-
>municeerd als gevolg van zijn "bewust schismatisch
J^eden^Zomaaktedewoordvoerderva^}.*> Navarro, bekend nadat de schismatieke aartefcsschop
& Priesters tot bisschop had gewijd. De excommumcatae
lyt ook degenen dezich totbisschop hebben latenwydenen
hjeaanlLwijdingactiefhebbenfeelgenome^

in feite heteerste schisma m dekatholieke kerk se-
"^t 1870JktLefebvre kreeg nog woensdag via de pauselijke nuntiusi een

ft-tam aangeboden walVinkardinaalRatzinger namenpaus Jo-

J>es Paulii H "uit liefde voor Christus en dekerk hem vroeg
Sg af te zien van dewijding. De paus vroegmgr "»£
2*us en Plulus dat zij U inspireren noch het bissch°ps-^b* te
>aden waarmee U zijt belast, noch de door U afgelegde belofte

u trouw hebt beloofd aan de paus als opvolger van Petrus .
GEENPARALLEL-KERK

wVeze laatste bedevanuitRome kon Lefebvre met vermurwennj»vanmorgen de Fransman Bernard Tissier de Mallerais (43)
G-^gelsman Richard Williamson (48), de Spanjaard Alfonso de
fiWta (31) dieuitArgentiniëafkomstigis en deZwiteer Bernard
Jfifcy (30). Ngr Lefebvl-e zei tijdens de preek onder de wydings-
thtigheid dithij "niet debedoeling heeft een parallel- kerk met

Öen paus te stichten". Totderuim achtduizend aanwezigenzei

Wijwillennietdatdezebisschops-wijdingalseenschismawordt
rhouwd"

ehHenshemisergeensprakevan"datwijonsvanRome losmaken
Ln^twijeentegenkerkwülenoprichten".Nahettweedeyaticaan->ncilie echter bevindt deRoomskatholieke kerk zich op wegen

ffeen bisschop van deRooms katholieke kerk". Hij beklaagde er
Swel over dathij tijdens zijn talrijkerecente bezoeken aanRome
SSéén keer is ontvangen door de paus. Aan debisschopswijding
r>ookde vroegere aartsbisschop vanCampomBrazilië deel,Anto-

-0 «kCastro Mayer (84). Ook hemtreft deexcommunicatie.
TALRIJKE SCHISMA’S

ciDe katholieke kerk kent veel schisma's sedert hetbegin van het
o^stendom.Haareerstegroteschisma wasdatvan 1054,waaruitde

i^hodoxieisvoortgekomen.Debanvloeken overenweernaditschis-
h_.

2Ün in 1965ingetrokken. Ook was er een Westers schisma in de
r^ode 1378 tot 1417.Daar was later deHervormingin dezestiende
pl*- Het laatste schisma ontstond toen het dogma van de onfeil-
«Theidvan depaus werdaangenomen waarnadeoud-katholieken

t v , ,excommunicatie is deban waarbij een katholieke gelovige uitde
Ipoeenschapvan degelovigen wordt gestoten maarnietuit dekerk.
UeD is dan onder meer uitgeslotenvan de sacramenten.

IN STRIJD
Het voorstel over de herstruc-

turering van de regionale Sov-
jetsontlokte zowel op de confe-
rentie- vloer als in de wandel-
gangen felle discussies. Een af-
gevaardigde begon het debat
met deopmerking, dateen situa-
tie waarbij de partijleiders te-
vens leidende functies innemen
binnen het bestuursapparaat, in
strijd zou zijn metplannen par-
tij- en bestuursfuncties te
scheiden.

De echte scheidingtussenpar-
tij en staat in de Sovjetunie is on-
danks de verrassende voorstel-
len van Sovjetleider Michail
Gorbatsjov nog ver weg, aldus
waarnemers van de 19e partij-
conferentie in Moskou.Dit komt
volgens hen doordat departij de
absolute meerderheid behoudt
in devertegenwoordigende orga-
nenofSovjetszowel alsin uitvoe-
rende organen, zoals deregering
en deministeries, en doordat het
Politburo zowel als het Centrale
Comité van departij de leidende
rol blijven eisen.

UITHOLLEN
Daar ligt detegenstelling in de

jongste voorstellen van de Sov-
jetleider.Enerzijds streeft hij
naar sterkere scheiding tussen
de partij en de vertegenwoordi-
gende (Sovjets) en uitvoerende
organen (ministeries). Daarom
wilhijeen machtigepresidenten
een permanent vergaderend
parlement van slechts400 è 450afgevaardigden. Maar doorvoor
te stellen, dat eerste-
secretarissen van partijcomités
automatischkandidaat zijnvoor
het voorzitterschap van de Sov-
jetsholthij descheidingweeruit.

Wat Gorbatsjov eigenlijk wil,
is afbraak van het uitgebreide
"dubbele" controle-apparaat,
waarmee de partij tot dusverre
op alle niveaus devertegenwoor-
digende en uitvoerendeorganen
wil sturen en controleren tot in
Dorpssoyjets toe.

Deze Sovjets ofraden zoudenvolgens de oorspronkelijke
ideeënvan Lenin deechte macht
van het volk moeten uitoefenen,
maar al vanaf het begin van deOktoberrevolutie van 1917 ligt
de macht bij de partij via de se-
cretaris- generaalenhetCentra-
le Comité. Dit comité is hethoogste van alle partijcomités.
Al dezecomités hebbenvan hoog
tot laag groteapparaten ontwik-
keld dieopalle terreinen van po-
litiek, economie en cultuur pa-
rallel willen sturen aan de Sov-
jetsen ministeries. Gorbatsjov
meent, dat de communisten hun
invloed eerder moeten doen gel-
den van binnen uit deze verte-

genwoordigende en uitvoerende
organen.

Hij knikte woensdag op detweede dag van de eeiite partij-
conferentie sinds 1941 dan ook
instemmend toen partijleiderVladimir Kalasjnikov van Vol-
gograd de klacht uitte, dat de
centrale organen van de partij
zich teveel bemoeien met lokale
regerings- kwesties. "Wij moe-
ten allen onszelfhervormen, zo-
wel op lokaal niveau alsook
hier", aldusKalasjnikov.

De conferentie besloot
woensdag zes commissies in te
stellen voor de voorbereiding
van resoluties: over de uitvoe-

ring van debesluiten vanhet 27e
congres van februari-maart
1986 en de taken tot verdieping
van 'perestrojka', de democra-
tisering van de samenleving en
dehervorming van hetpolitieke
bestel, destrijdtegen debureau-
cratie, de inter-etnische betrek-kingen, 'glasnost' en de hervor-
ming van het rechtsstelsel.

BAGHDAD—Iraqspresident Hu-
sayn beschuldigt deVS ervan Iran te
hebben ingelicht over het voorgeno-
men Iraakse offensiefin de Golf oor-
log. Teheranhaddaarnaversterkin-
gen aangevoerd in het gebied waar
Iraq ging aanvallenzoals bij de Maj-
noon- eilanden.

ECHTE SCHEIDINGS-PARTIJ STAAT VER WEG
Gorbatsjovwil afvan dubbele controle-apparaat

Felle discussies kenmerken
partijconferentie in Moskou

MOSKOU —De conferentie van de Communistische
partij van de Sovjetunie ging donderdag zijn derde dag
in in een sfeer van felle debatten over kwesties als
persvrijheid, etnische verhoudingenen economischeen
politieke hervormingen. De discussies barstten los tus-
sen conservatieve afgevaardigden die progressievere
deelnemers ervan beschuldigden het verleden van de
Sovjetunie zwart te maken. De hervormingsgezinden
sloegenterugmet een vurig pleidooi voor persvrijheid.

Het partij-orgaan Pravda
opende vandaag methetbericht,
dat sommige uitgesproken her-
vormers, die zijn afgewezen als
afgevaardigden, de conferentie
wel bijwonen als genodigden.
Onderhenzijn deeconomen Tat-
janaZaslavskaja en Gavriil Po-
pov, detoneelschrijvers Michael
Sjatrov en Aleksander Gelman
en de dichter Jevgeni Jevtoes-
jenko, die geen partijlid is. Ook
de schrijver Viktor Astafev, die
beschouwd wordt als eenconser-
vatief, woont deconferentie bij.

Ook naarAntillen

Van Duin
naar Aruba
ORANJESTAD — Met

hetzelfde KLM-toestel
waarmedeFrankRijkaard
en Marco van Basten zon-
dagavond op Aruba aan-
komen, bevindt zich ook
Nederlands bekendste —en populairste—radio-, te-
levisie- en theaterartiest
Andrévan Duin.

Midden mei was hij reeds
tien dagen op Aruba en kon-
digde toen aan dat hij in juli
zou terugkomen, waarbij dan
ookCurasao en Bonaire wor-
denbezocht.Ditmaalkomt hij
weer naar Aruba om welis-
waar vakantie te houden,
maarook omvoorbereidingen
te treffen voor zijn televisie-
programma, dat hij vanuit
Aruba wiluitzenden.

VS willen aan
Brazilië

Phalanx-geschutverkopen

WASHINGTON — Het mi-
nisterievan Defensie in Was-
hington heeft het congres in-
gelicht over hét feit dat men
geen bezwaar heeft tegen de
levering van Phalanx appa-
ratuur aan de Braziliaanse
marine.

Bij afwezigheid van oppositie
tegen deze transactie in het
Amerikaanse congres kunnen
binnenkort acht van deze anti-
luchtaanval- artillerie- eenhe-
den naar Brazilië verscheept
wordenwaarzij opvierfregatten
en vierkorvetten van deBrazili-
aanse marine worden aange-
bracht. Deze acht Phalanx een-
hedenkosten samenongeveer63
miljoen dollar. Elke eenheid be-
staat uit één of meer kanonnen
welkecomputer gestuurdzyn en
raketten kunnen afvuren tegen
doelen in de lucht. Dit kunnen
raketten zijnmaar ooklaag vlie-
fende vliegtuigen. De Ameri-

aanse marine blijft ver-
antwoordelijk voor het toezicht
op de transactie. De be-
langrijkste contracterende on-
dernemer is General Dynamics
Corp.

’Nadelige effecten op investeringen’
VBC bezorgd over uitlatingen
van vooraanstaande personen
WILLEMSTAD — DeVereniging Bedrijfsle-

ven Curacao (VBS)
maakt zich zorgen overde manier waarop de
laatste dagen vooraan-
staandepersonen uit de
gemeenschap gemeend
hebben zich negatief te
moeten uitlaten overCuracao's economische
toekomst, waaraan mo-menteel hard gewerkt
wordt, met name doorhet bedrijfsleven en se-mi- overheidsinstanties.

Onder andere de uitlatin-gen van een gedeputeerde
(Tolinchi Pietersz; red) over"bedrijven uit het moeder-land" die alsgevolgvan debe-sprekingen in Den Haag"maar minder geld zoudenmoeten overmaken naar

huis" zou ernstige nadelige
effectenkunnen hebben opde
bereidhid van buitenlandse
investeerders om naar Cura-
sao te komen". Zo meent deVBC.

In dit verband is het
minstens even kwalijk, dat
een oud-premier (Juancho
Evertsz; red) gemeend heeftvlak voor de opening van hetInternational Trade Center
(ITC) Curacao, dit project
voor de televisie te moeten af-kraken, ofschoon het een feit
is dathet ITCbelangrijke eco-
nomische ontwikkelingen op
gang zal kunnen brengen.
Onverantwoordelijke verkla-
ringen als dievan dehuidige
gedeputeerde en die van de
oud-minister- president doen
ernstig afbreuk aan het in-
vesterings- klimaat.

Onder meer wordt door de
samenbundeling van

krachten in het 'Curacao
Inc.'-project van ITC, Kamer
van Koophandel, CPA, CPS
en Curinde, intensief ge-
werkt aan nieuwe econo-
mische mogelijkheden voor
Curagap. Het helpt beslist
niet als onze eigen mensen
dan misbruikmaken van hun
toegangtot demedia om dere-

Eutatie van Curasao (en dus
vn eigen geloofwaardig-

heid) schade toe te brengen.
De VBC doet wederom een

beroep op denieuwsmediaom
meer zorgvuldigheid te be-
trachten in hun berichtge-
ving en zich niet te laten ge-
bruiken alsdoorgeefluik. Het
is de verantwoordelijkheid
van deredacties om deposi-
tieve en negatieve effecten
van dit soort verklaringen in
te schatten en, conform diein-
schatting, correcte beslissin-
gen te nemen over het wel of
nietpubliceren ervan.

Vandalen
WILLEMSTAD — De politie

werd gisteravond geconfron-
teerd met een groep baldadige
mannen die zich tijdens de
nachtelijke uren met vandalis-
tische praktijken bezig hielden.
Het bleek een groep mariniers,
vermoedelijk van de Marine ba-
sis Parera, te zijn die onder in-
vloed van alcohol onder andere
stenen op deweg gooiden, tegen
een geparkeerde auto trapten,
deze bevuilden en een bewoner
van de Fokkerweg lastig vielen.

De mariniers werden naar het
bureau overgebracht alwaar zij
over werden gegeven aan deMi-
litaire Politie die dezaak verder
zal onderzoeken.

EHD-T€_P
Ja, eindelijk: Grote Vakantie!

WILLEMSTAD- Vakantie!
De leerlingen van de kleu-
terschool van het Dr Albert
Schweitzer College beseffen het
nu tenvolle. Hetzware schooljaar
is achter de rug...Vanmorgen
reedeen vrachtwagen vanKoaela
voor, boordevol water. Het koele
vocht werd in de zelf meege-
brachte badkuipjes, teiltjes en
plastic zwembadjes gespoten,
waarna hetfeest begon.

Juffrouw Manna Broersma en
de andere leerkrachten,plus de
kinderen werden allemaal drijf-
nat, maar dat deerde niemand:
het is vakantie!



MENSEN
CAROLINE SCHLOSSBERG-
KENNEDY, de dochtervan wij-
len president John F. Kennedy
en JacquelineKennedy Onassis,
heeft het leven geschonken aan
haar eerste kind. Uit hetzieken-
huis in New York werd meege-
deeld dat de baby, Rose
Schlossberg, zaterdagochtend
vroeg in het New York Hospital,
Cornell Medical Centre werd
geboren en 7 pond weegt.Rose —genoemd naar de grootmoeder
van vaders kant van Caroline
Schlossberg- Kennedy, de 97-
-jarige Rose Kennedy- Fitzergald— is het eerste kleinkind van
JacquelineKennedy Onassis.

Op 27 junij.l. vierde Royal Red
Pool Lounge & Percy's Food het
feit dat zij één jaargeleden hun
deuren voor het publiek open-
den. Om dit heugdelijk feit te
herdenken werd door de eige-
naars een COCKTAILPARTY
georganiseerd. Vlnr: de eige-
naars; Ismael Dovale, Diko Hen-
nep, Ilse Hennep- Dovale, Percy
Da Costa Gomez, Iris Da Costa
Gomez-Dovale, Luis Dovale.

Het grootste STRUISVOGELEI
ter wereld, met een gewicht van
2,3 kilo, is dinsdag gelegd in de
kibboets Haon op de oostelijke
oever van het meer van Galilea.
Dit heeft het Israëlische persa-
gentschap ITIM woensdag be-
richt. Het ei met een doorsnee
van 52 centimeter is afkomstig
van een van de 500 struisvogels
dievoor hun vlees, huid en eieren
op dekibboets gehouden worden.
Het voorheen grootste struisvo-
gelei woog 1,8kilo, aldus ITIM.
De HAAGSE POLITIE en GGen
GD hebben in de nacht van
woensdag op donderdageen ern-
stig zieke en zwaar vervuilde
zwervervan destraatgehaalden
naar een ziekenhuis overge-
bracht. Ze werden op de naar
schatting37 jaaroude man geat-
tendeerd doorvoorbijgangers die
hem in een tramhokje hadden
zien liggen. Hij verspreidde een
enorme stank en om hem heen
zwermden honderden vliegen op
zijn benen, die bijna zwart wa-
ren, krioelden volgens de politie

massa's maden rondom open
wonden. Het tramhokje werdna-
derhandontsmet, net alsdetram
waarmee de man gekomen was.

TELECURACAO
DONDERDAG: 16.30 Ora pa mucha;
18.00Filatelie; 18.15Purba kv keshi met
SaidaHernandez: «Maasdamfondue»;
18.40Informe deportivomet Hector Ro-
sario; 18.56Tempupa Dios; 19.05 Rike-
sa Universalmet Mavis Albertina;20.00
Notisiero Tele-8; 21.00Rags ofRiches;
21.30 Special; 22.00 Wega di Number
Körsou; 22.10Noske sa; 23.00Sluiting.

VRIJDAG: 16.30 Ora pa mucha; 17.30
AGHUSA met Leo Floridas; 18.00Man
drechi di Dios; 18.15 Ajedres na plaka
chiki met Omalio Merien; 18.30Mirai
Skucha; 18.45 Informe deportivo met
Hector Rosario; 18.56Tempu pa Dios;
19.05 Hubentut na marcha; 19.30 PR-
programma; 20.00 Notisiero Tele-8;
21.00 Matlock; 22.00 Wega di Number
Kórsou; 22.10Show di Job;23.00 Slui-
ting.
(wijzigingen voorbehouden)

Aangezien het zeker nog een
poos zal durenvoordat hij al zijn
waar verkoopt, besloot deze Pa-
lesteinsekoopman tussen dever-
koop van MELOENEN door,
even te dutten.

De 6-jarigeHONDRosie is giste-
ren in Amerika onderscheiden
voor hetredden van zijn basin
Marie Murphy. Het dier alar-
meerde op 27 maart 's nachts de
slapende huishoudster van zijn
vrouwtje toen deze in hevige ad-
emnood was geraakt door een
technisch mankement aan haar
"ijzeren long". De 56-jarige Ma-
rie maakt 's nachts van een der-
gelijk zuurstofapparaat ge-
bruik. Voor de zekerheid houdt
Rosie nu ook overdag de wacht.
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ttna.i

Losse nummer. i^ocent:.
Abonnementsprijsopaite^landenvanI
de NederlandseAnÖïen vijftiengul-'
denper maand |u_i_ perinaana.i

BuitenAntillen(Nederland):
WA/.80.15 per maand (luchtpost) of
wA/pi. nPr maandVzeeoóstï- iaar-lijksworuittóSsl

Torn Poes en de Pruikenmaker door Manen Toonder

2067—ToenTornPoes devolgende morgenbeneden kwam, zat
heer Bommel al aan de ontbijttafel. Hij had natuurlijk zijn
pruik open hij droegeen warmebouffante om dehals.

"Goede morgen, heerOllie", zeiTornPoesvriendelijk. "Hebt
ugoed geslapen?"

Ach , sprak heerBommel metzachte stem,"het slapenmetzon bos haar op hethoofd valt niet mee. Maar kunstenaars
hebben vaak lastvan slapeloosheid. Men moet tenslotte iets
voor zijn roeping over hebben!En je moet nietzo drukpraten,
jongevriend. Ikmoetmijn stemsparen,zodat ik jetoch nietzalkunnen antwoorden".

Opdatmomenttrad debediende Joostbinnen met deschaal
ochtendpap diehijbehoedzaam naar detafeldroeg.Heer Ollie
trok dewollen dasvaster aan en zijn gelaatbetrok.

"Hettocht hier!"riep hij uit. "Doe die deurtoch dicht, Joost!
Denk toch aan mijn gevoelige keel! Weetje dan niet, dat een

zanger zijn stem moet sparen?"
"Excuseer, heer Olivier!" zei detrouwe bediende geschrok-

ken. Hij zette de schaal neer en haastte zich naar de deurope-
ning.

Maar nu lichtteheerBommel het dekselopenkeek woedend
naar hetdampendevoedsel. "Pap!"tierde hij,zonderzijn stem
te sparen."Al weerpap! Altijd pap! Iser danniemand, die aan
deverzorging vanmijnzangkunst denkt? Inplaats van honing
met aardbeien en slagroom krijg ik pap! Maar ik neem het
niet!"

En tot ontsteltenis van Torn Poes en Joost wierp hij demet
zorg toebereide schaal metkracht tegen de muur. "Honing!"
tierde hij. "Ikwil honing hebben!"

Torn Poes schudde bezorgd het hoofd. Het werd hem duide-
lijk, dat ernog anderekrachten dan alleenmaar zingenin de
pruik zaten.

Hartaanvallen, beroerten enhoge bloeddruk

Welvaartsziekten in
opmars in Derde wereld
GENEVE—Hartaanval-

len, beroerten en hoge
bloeddruk zijn in opmars
in deDerde wereld oftewel
dein derijke industrie- lan-
den veel voorkomende
kwalen. Dit is grotendeels
het gevolgvan het feit dat
de bevolking in de Derde
wereld steedsmeer dewes-
telijke eet- gewoonten
overneemt, inclusief de ge-
woonte van te weinig li-
chaams-beweging.

Tot deze conclusie komen
deskundigen van de Wereld
gezondheids- organisatie
WHO. De uit zeventien lan-
den afkomstige specialisten
besloten hun vier dagen du-
rende conferentie met een
aantal aanbevelingen aan
het adres van de regeringen

van deDerde wereld. Daarbij
staat centraal het opzetten
van een informatie- campag-
ne om hun burgers op te voe-
den zodat zij oogkrijgen voor
bijvoorbeeld de hart-ziekten.
Deze zijn te voorkomen door
eengezondemaniervan leven
er op na te houden.

TRAINEN PERSONEEL
Daarnaast moeten de Der-

de wereldlanden hun me-
dische aanpak van deze pa-
tienten verbeteren door het
trainenvan hun medisch per-
soneel. Maar ook door het be-
vorderen van wetenschappe-
lijke onderzoek- program-
ma's. Zo deelde drKihumbu
Thairu van Kenya mee;als
voorzitter van het organise-
rende comité.

CARIBBEAN MEDICAL FOUNDATION:
20.00uur 'Duiksymposium',waarinverschil-
lende medische aspecten van de (gevaren
van) de duiksport zullen worden belicht
(sprekers: dr T.A.J. Kroon, longarts; drs T.
Bierman, KNO-arts; drs J. Mourik, neuro-
loog; drs Th. V/d Vaart, huisarts; drs A.F.
Rosina, longarts en drsY. van Es, biologe) -aula UNA.

CURACAO STRIJKORKEST: 20.30 uur
concert in deFortkerk.

DIENST CULTURELE ZAKEN: 19.00-
-21.00 uur jazz-workshop - zaal Cultureel
Centrum Curagao in Emmastad.

*** * *
VRIJDAG
DIVERSEN
TENTOONSTELLING
CURACAOSCH MUSEUM (Van Leeuwen-
hoekstraat z/n): openingstijden dinsdag
t/mzaterdagvan09.00-12.00/14.00-17.00
uur; zondag van 10.00-16.00 uur; maandag
gesloten.
t/ m3juli1988expositiefoto's en keramiek
van Ellen Spijkstra.

AGENDA
CURAÇAO

NACHTDIENSi ahiStN: Patiënten**}
artsenvan Bandabao(3e distrikt)kunn** jt
spoedgevallen telefooa641658 belle"! Ie
dan het antwoordapparaatafluisteren. ",

De patiënten van de andere medische' i,
trikten kunnen voor spoedgevallen
artsenpraktijkvan huneigen huisartsW
het antwoordapparaat zal dan mededq a
wie de dienstdoende arts is. \,

THORAX CENTER (Jan Noorduyn*
naast UNA, tel.: 85544): openingstijden
maandag t/m vrijdag van 08.00-17.00" {
opzon- en feestdagei. alsmede opwei* .gen na 17.00 uur voor'spoedgevalW"
85917.

*** " *
WIT GELE KRUIS PRINSES MARG^(wijkverpleging): Kantoor Santa Mali»! j
tel.: 82947/81078; geopendvan maaffl .t/m vrijdag van 07.00-17.00 uur; zató-JJdegeheledag gesloten;na 17.00uur WJ*j
dezustervan de wachtbellen:zuster C****! i
man, tel.: 370029,pageboy 027-360. ■KLEUTERBUREAU:I4.OO-16.00uuraM
volgensafspraak.

ZUIGELINGENBUREAU: maandagmi^,
van 12.30-15.30uur; donderdagmiddag^
07.15-10.30 uur; alleenvolgens afspra»

NEUTRALE WIJKVERPLEGING M
heenWijkverplegingCuracao):Rio Can»JGosieweg, tel.: 44231 /44232;geopend*
maandagt/m vrijdagvan 07.Ö0-18.O0J*de wacht heeft zuster Schoonhoven, *74449.

*****
GEZINSVERZORGING (Kwido pa Fail*
geopend van maandag t/m vrijdag*
07.00-12.30/13.30-17.00 uur, kantoor S»
Maria 17,tel.: 80222.

FUNDASHON LECHI Dl MAMAKORSjJ
voor meer informatie kunt u de volgej*
nummers bellen: 75628,672289en 555"
LUCHTPOSTSLUITING (Postkante-5Groot Kwartier)
Nederland: voor gewone stukken: ma*
dag, dinsdag, donderdag en vrijdag ïlj
uur;woensdag 10.15uur. Vooraangetek**
destukken éénuur van tevoren.
Suriname: voor gewone stukken: dins*
en vrijdag 17.30 uur en zaterdag 10.45 1-
-17.00 uur.

DIERENARTS: Veterinaire Dienst, Pare1*te).: 614000.
DIERENASIEL: dagelijks geopend _\
08.00-12.00/14.00-18.00 uur; op zatefl»
van 08.00-13.00/14.00-18.00 uur, t*
54300.

*** * "
BOTICA BANDABAO: dagelijks geope**l
van 08.00-19.00 uur.
BOTICA'S (nachtdienst)
Otrobanda
Otrabanda, Winkelcentrum Colon, te*-'
625633/625634.
Punda
del Pueblo, ShaCaprileskade 7-A.te**
612444/612555.

*****
DIVERSEN
ANTILLIAANSE GNOSTISCHE BEV#'
GING
Brievengat: iedere maandag-'jj
woensdagavondom 19.30 uur te JirajB**|
weg 8, CentrumDcvi Kundalini.
edere woensdag- en vrijdagavond o*l
19.30 uur te Openbare Basisschol
Brievengat.
Bandabao: iedere donderdagavond o*-1
19.30uur gebouwCreditUnion San Pedi*3-
Kanga: iedere woensdag- en zaterdag
vond om 19.30 uur te Centrum Abraxa6
achterKooyman.
SantaRosa: iedere maandag-en zaterd*
gavondom 19.30uurteAloëstraat12.

DOND6RDHG3OJUNII9* \

HENRY By Dick Hodgins

BONER’S ARK By Addison & Frank Johnson

BEETLE BAILEY By Mort Walker

REDEYE By Gordon Bess

AMiGOE
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BI-PARTITE OVERLEG OVER ’TECHNISCHE PROBLEMEN’Arubaanse Statenvoorzitter vindt houding van
Nederland niet onredelijk maar realistisch:

Antillen nu in zelfde situatie
als waarin Aruba verkeerd heeft
WILLEMSTAD — "De Nederlandse Antillen moetenaudezelfde situatie 'doorstaan',waarmee Arubaenkele

Jaren geleden kennis maakte: een financieel- econo-
fctische malaise en een vermoedelijke wijziging van de
s,taakundige structuur. Hetverschil is, datAruba inder-
tijd de staatkundige structuur zelfwilde veranderen —fcaar de status aparte toe — en dat Nederland nu iets
toeer aandrang uitoefent", zo zei gistermiddag de voor-

van de Staten van Aruba, mrHector Gonzalez, te-
genover de Amigoe, voorafgaande aan de vergaderin-
«|en in verband met het Contactplan Nederlandse
Antillen /Aruba.
wGonzalez zei de houding van
Nederland (voorzover hij een
J°nclusiekan trekkenuitdehem
ter beschikking staande gege-

ens) tijdens hetoverlegover ex-
!*a begrotings- steun niet
streng" tevinden. "Die houding
*as niet onredelijk, wel realis-
t!*Bch. Erzijn harde maatregelenv°orgesteld, datwel, maar iede-
Feen moet op een lagerpitje gaan

Dit moet hethelevolkbeg-
'"■Jpen. Daarvoor is een preciese
'utlegnaar het volk toe, uiterst
ö°odzakelijk", zo zei hij.„ "Op Aruba", aldus Gonzalez,
Singen wij er in financieel- eco-

nomisch opzicht vijftig procent
°P achteruit.DeLago ging dicht,afijn, noemt u maar op. Daar-
naast kregen we nog de status
aParte. We hadden deextra beg-
gings- steun van Nederland
*j°dig. Toen moesten weook har-
(le maatregelen treffen. En de
"^euweregeringheeft dieook ge-Men".

’RECOVERY’
is er eenenorme "dri-

Ve"gekomen tot "economiereco-
Very". Met de geschikte advi-

lukt datook, danzorgt eenlai-d er zelf voor, dat er laterjachten geplukt kunnen wor-?eö. Aruba is nu bezig met die
■"ecovery", maar wemoeten nietVefgeten, dat het land zich nog
j^eedsin een precaire situatiesevindt", aldus de Arubaanse

voorzitter., Gonzalez zei, dat op Aruba de
preidheid bestaat om de Neder-
aadseAntillen bij testaan in de-

moeilijke tijden: "Wij hebben
?e toestand rond begrotings-
Jjalp al meegemaakt. Wij kun-denmisschien ideeënopperenen
Vertellen over onze ervaringen,
rjede in verband hiermee, vind
}k het bestaan van het Con-
■jactplan tussen de Antillen en

zo belangrijk. We moeten
eakele technische dingen — als
Sevolgvan de "boedelscheiding"-~ zo spoedig regelen. Dan kun-
denwe komen tot een hechte sa-
menwerking. Alle misverstan-
den uit het verleden dienen uitde weg te worden geholpen. Aru-
?a moet gezien worden als een
Jongeling, die volwassen is ge-

worden. Een volwassen broer
van Curasao".

Gonzalez haddat al eerder ge-
zegd, tijdens zijntoespraak tot de
deelnemers aan de vergaderin-
gen in het kader van het Co-
nactplan: "Wij willenbeschouwd
worden als een even grote broer
van de Antillen. Ik verzeker u
dater bij ons geen gebrek aan
goedewil bestaat. Indien wijerin
slagen detechnische, kleine pro-
blemen opte lossen, dankunnen
we samen ook de grotere proble-
men aan".

"Het isnietvreemd om hier te
zitten. Wij voelen ons hier thuis.

We zijn bijzonder goed ontvan-
gen — en dat was ook niet
vreemd", aldus Gonzalez in zijn
antwoord op hetwelkomstwoord
van drsRufus McWilliam, dieals
voorzitter van de Contactplan-
bijeenkomst in de Antilliaanse
Statenzaal aan het Wilhelmina-
park een welkomstwoord had
uitgesproken. McWilliam:
"Voor veel Arubanen geldt, datu
terug bent van even wegge-
weest".

Het bi- partite overleg tussen
Aruba en de Nederlandse Antil-lenis een voortvloeisel uitde tri-
partitebijeenkomst, die in janu-
arivan ditjaaropArubawerdge-
houden tussen Nederland, de
Antillen en Aruba. Toen werd
besloten, datdeAntillen enAru-
ba om de zes maanden bespre-
kingen zouden voeren om te ko-
men tot oplossingen van geza-
menlijkeproblemen.

Het Contactplan kan gezien
worden als een soort "voor- over-
leg" van de parlementen van
Arubaen deAntillen, zodat som-
migewettelijkeregelingen tege-

lijkertijd in beide parlementen
behandeld kunnen worden.

Gisteravond werd gesproken
over de Postspaarbank, de
Landsloterii en de Capriles kli-
niek. Ook het Gouvernements
Opvoedings Gesticht(GOG) was
onderwerp van gesprek, evenals
de splitsing van het Algemeen
Pensioenfonds Nederlandse An-
tillen.

Vanmorgen werd overleg ge-
voerd over de samenwerkings-
regeling tussen de Antillen en
Aruba: net functioneren van de
rechterlijke macht; de uitvoe-
ring van de protocollen; het sa-
menspel tussen de Statenvan de
Nederlandse Antillen en de Sta-
tenvanArubabij detotstandklo-
ming van een- vormige lands-
verordeningen.

Vanmiddag zou het overleg
worden voortgezet. Dan zou de
boedelscheiding ter sprake ko-
men en de restitutie van de in-
voerrechten en accijnzen bij
doorvoer van goederen naarandere landen. Ook zou gespro-
ken worden over de invoering
van het Papiamentu op de ba-
sisscholen. Tevens zou voor-

overlegplaats vinden inverband
met de tri- partite bijeenkomst
(dus dan is Nederland erook bij)
in januarivolgend jaar.

Morgenmiddag zullen de be-
sprekingen worden afgerond op
Bonaire, met een eventuele uit-
loop naar zaterdag. Op die dag
vindt de slot- bijeenkomst
plaats.

MR HECTOR GONZALEZ

SAMENWERKING
McWilliam zei gistermiddag

blij tezijn, datde Statenvan Aru-
ba en de Antillen "in deze vorm
bijeenkmomen". Hij zei ver-
heugd te zijn overhetfeit, datzo
kort nadestatus apartevan Aru-
ba er al geen rivaliteit meer be-
staat tussen de beide parlemen-
ten, zodat ieder voorzich hetbes-
teresultaat kan boeken "in goe-
de samenwerkingmet deander".

Volgens McWilliam is het bi-
partiteoverlegookvanbelangin
verband met hettrekkenvanéén
lijnwanneer Nederland erbij be-
trokken wordt: "Zodat geen
andere partij tussen ons in kan
komen, waardoor geen van ons
beiden ietswint".

Psychiatrische zorg als export product naar Caribische regio
Minister Gumbs wil Dr Caprileskliniek privatiseren
WILLEMSTAD — In zijn hoe-

danigheid van minister van
"olks- gezondheidenMilieu-hy-
S-ene heeftir. LouisC. Gumbsaf-
gelopen week een werkbezoek
«gelegd bij deDr. David RicardoLapriles Kliniek. Tijdensdit be-
zoek heeft hij zich volledig laten
'""lichten over het reilen en zei-
*n van het enige psychiatrisch-
J'ekenhuis binnen de Neder-
landse Antillen.Het biedt psychiatrisch hulp
?an patiënten afkomstig van al-
-2 eilanden van de NederlandseAntillen in vier categorieën:
j acute psychiatrie, zowel ambu-
lant als klinisch;
* chronische psychiatrie;
'Psychogeriatrie;
" zwakzinnigenzorg.Tijdens de rondgang door alle
«delingen binnen dekliniekdaarin tussen de 320en 350 pa-
tenten zijn opgenomen, werd de
"■mister door waarnemend di-
recteur- geneesheer Glenn E.
"Matroos, psychiater, en deadmi-
jü- strateur van dit ziekenhuis,
Stanley A. Bodok, ingelicht
jjmtrentde problemen1, waarmee
jjrtpsychiatrisch instituut te

kampen heeft.
Hierbij zijn aan de orde ge-

weest:
" het tekort aankwalitatief per-
ceel, het "instrumentarium"
Voor verantwoorde psychiatri-

behandeling;
"de aanpassing van de huisves-
"ng aan de thans geldende nor-men;
" de profes-sionalisering van de
jl-viele en administratieve
Wensten, alsook de onder-

hgouds- sector;
- de behoefte om metbehulp van
automatisering een adekwaat

...Gumbs bekijkt een vissersboot
gebouwd dooréén van depatiën-
ten van deDrDavidRicardo Ca-
prilesKliniek. In dit kader is de
bewindsman de mening toege-
daan, dat alle talenten, dieonder
depatiëntenaanwezig zijn, benut
dienen te worden. Zo zal de vis-
sersboot gebouwd en verkocht
kunnen worden, hetgeen bij-
draagt aan de inkomsten van de
kliniek en van depatiënt...

management informatie- sys-
teem te introduceren;- de behoefte aan speciale kli-
nische, psychiatrische behande-
ling van een categorie van de
drugs- verslaafden, een be-
handeling welke binnen de Ne-
derlandse Antillen nog niet
wordt gegeven;- debehoefte en debouw van een
psychiatrisch pension- tehuis in
de directe nabijheid van de kli-
niek, datbeschermende huisves-
tingmoetbieden aanmensen die
om psycho- sociale redenen niet

in staat zijn tot zelfstandig wo-
nen;- desituatiebetreffende degroep
zwakzinnigen, waarbij men te
kampen heeft met gebrek aan
differentiatie mogelijkheden
voor patiënten van diverse ni-veaus.

In verband met het bo-
venstaande heeft minister
Gumbs te kennen gegeven, dat
hij privatisering van dekliniek
voorstaat. Hij is de mening toe-
gedaan, datdezekliniek zich ten
aanzien van de regio duidelijk

profileert. Derhalve is het zijns
inziens zeker de moeitewaard te
bestuderen in hoeverre juist het
verworven niveau van psychia-
trische zorg, voor wat betreft de
acutepsychiatrie met enigeaan-
passingen een "export product"
zoukunnen zijn naar deregio.

De kliniek zou alsdankunnen
uitgroeien toteen Caribischpsy-
chiatrisch behandel- centrum.

Immers in tijden van financiële
en economische malaise waarin
de Antillen zich momenteel be-
vinden, dientmen allemiddelen
die ter beschikking zijn aan te
wenden om ditpsychiatrisch zie-
kenhuis "selfsupporting^' te ma-
ken, zo zei hij. Gezondheis- zorg
als toeristen- attractie kan ge-
zien onze gastvrijheid en de
"know-how" op demeestefficiën-
te wijze worden benut, aldus de
bewindsman.

Voor de kliniek is het Cari-
bisch gebied en potentiële
markt. De minister heeft reeds
de PAHO benaderd om een stu-

diete latenmaken naar demoge-
lijk- heden om de kliniek uit te
dragen als behandel- centrum
voor de regio. Conform het ge-
stelde in deregerings- verkla-
ring van het kabinet Liberia-
Peters wil minister Gumbs met
daadkracht deprivatisering van
dekliniek aanpakken. Indien dit
gerealiseerd wordt, zullen tal
van problemen, zoals gebouwen
en personeels- tekort worden op-
gelost. Het instituut zal finan-
cierders kunnen benaderen in
plaatsvan steunvan deoverheid
in teroepen. Het proces dient op
korte termijn van start te gaan,
zo meent Gumbs.

ministerGumbs ontvangt een al-
bum over de geschiedenis van de
Dr David Ricardo CaprilesKli-
niek. Hetgebouw wasvroeger ge-
heel voorzien van ijzeren tralies,
hetgeen tegenwoordig niet meer
hetgeval is...

’PODIUM’
Gedurende 15 jaar heeft de-

zelfde Nederlandse regering
rapport na rapport opgesteld

waarin aangegeven werd hoe
een verantwoordelijker financi-
eelbeleidkon worden gevoerden
aan deregeringen inWillemstad
gestuurd. De politici hadden het
echter te druk met zichzelf. De
ene regering na de andere klomhet 'podium' op, maakte haar
plannen bekend om vervolgens
als het moment van uitvoering
was aangebroken weerplaats te
maken voor de volgende 'ar-
tiesten.

Volgens Kousa Komun moet
het kiesstelsel veranderd wor-
den. Het huidige kiesstelsel laat
het toe dat er om de achttien
maanden en nieuweregering zit.
Dat iswat onze gemeenschap nu
net nietnodig heeft. Ditheeft tot
gevolg dat geen enkele zittende
regering doortastende maatre-
gelen of beslisingen durft te
nemen.

Volgens deverenigingmoeten
wij voor ons eigen bestwil naar
een systeem toe dathet volk wel
stemrecht geeft maar niet de
regering laatkiezen.

KousaKomun overoverleg Nederland
’Onverantwoordelijk
gedrag verbergen’

WILLEMSTAD — In een
openbrief steltdevereniging
van burgers diehetbeleidvan
de overheid kritisch volgt,
Kousa Komun, datzij tot haar
spijt moet constanteren dat
onze gemeenschap haar 35
jaar geleden verkregen auto-
nomie langzaam maar zeker
kwijt raakt. Volgens Kousa
Komun is het totale gebrek
aan interesse voorhetwelzijn
van ons volk en de politieke
frustratie diewederom hoog-
tij viertdéreden datdeNeder-
landse Antillen, met Curacao
voorop, steedsmeer afhanke-
lijkworden van Nederland.

"Voor de duidelijkheid is het
goedom even stilte staan bij wat
deregerings- delegatie vorige
week eigenlijk is gaan doen in
Den Haag. Men ging dit maal
niet om steun vragen voor een
ontwikkelings- project, noch om
steun voor een of andere natuur-
ramp. De delegatie ging niet met
een concreet project om een aan-
gepaste lening vragen. De dele-
gatie ging 285 miljoen gulden
vragen om ons onverantwoorde-
lijk gedrag te kunnen verber-
gen", zegt de vereniging in de
brief.

Nog geen vijfjaar geleden
bleef de overheid in gebreke,
toen er bij deoffshore sector voor
350 miljoen aan belastingen
moest worden opgehaald. Dit
vindt Kousa Komun illustratief
voor het beleid van de vader-
landsepolitiek.

VICIEUS
"Ons kiesstelsel is een funda-

menteel probleem dat Curagao
en de Antillen in een soort vi-
cieuzeeikel houdt van politieke
frustratie, onmacht om beslis-
singen te nemen en gebrek aan
geloofwaardigheid. Zelfs al zou
deregering de gevraagde 285
miljoen gekregen hebben dan
zou dit probleem vanwege het
huidig kiesstelsel toch blijven
bestaan. Hetis zaak datwij daar
als gemeenschap en volk aan-
dacht aan besteden," aldus de
brief die getekend was door de
voorzitter van Kousa Komun'
OscarCastillo.
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Vanaf 2 juliVAKANTIEKICK van dit jaar
Landhuis Brakkeput

open lucht caféVan woensdag t/m zondag van 9.00 uur
's avonds tot 2.00 uur. Muziek van een DJ.
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Hartelijk
dank

aan allen die op enigerlei wijze heb-
ben bijgedragen tot het welslagen
van de viering ter gelegenheid van
onze 4de lustrum.

U hebt deze dag tot een onvergete-
lijke voor ons gemaakt!

Nogmaals onze dank!

Directie en Personeel
A&ouilfua

EENKLASSE APART__m__m__m______________t__________u_______________________________m
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[GRANmOSOWA^
j DI MARTUN TRADING
1 IHAGEMEYER

E Nos lo bende productonan nobo iun tiki machica
di marcanan renomba, entre otro di:

fl NF<STLE f_^iraiAiM_fl_^. MOULINEX <1kv 1-toiLt E__-^vnr/vi_S_^_ES_r_iiyE_. nrvA_iA aI KALKAN CRAVE M*^^» 5!??^ 1COVER GIRL BALSAM 1

W m^ "= varia aki eu mas productoü!

I Bentasolamente. Diavierne 1 juli 2.00 - 5.00 or| Diasabra 2 juli9.00 -12.00 or
| Lugar: WARE HOUSE MARTUN TRADING j
R Entrada pa Zuid

"| ess?is LING & SONS SUPERMARKETS
San Nicolas & Oranjestad

GROCERIES 4iv^
Henny Penny dogfood 0,57 S^
Santo Domingo Coffee 3,49
Campbells vegetable soup 0,74 ■,I,*,*,uuAu- -^-vivAv-Avi
Delmonte catsup 14 oz 0,89
Continental soup 1,59
Charmin toiletpaper 24/4 3,69
Sugar 5 lbs 2,09
Libby's corned beef 12oz 2,46 -^-^--S^
Libby's roastbeef 12oz 2,79 --NS^ss^
Chinese Oyster sauce 12 oz 2,95vW//f(i
Welch Grape juice24oz 2,49 --xs^i I |y| J£l I) J^^Shurfineasst. napkins 6o ct 1,19 h_^A\>A^-'— JU^WL _,T >V)
Sutil towels (single) 1,29 I Hfl^fflKHr^sS^" %
Kleenex 100's 1.39 fi WmÊÊÊr \ V^~~~^<*
Reynolds wrap 25 ft 1,49 Bhmw"l"ffi^^ a^nilS/iAmoy chinese sauce 14 oz ....1,49 ___j___K IVvl*^ itAmoy chinese sauce 28 oz ...2,11 \^kW '" £__Hk__n_Vtp
Kraft miracle whip 8 oz 1,18 AFLS- oW""l
Kraft miracle whip 16oz 2,02 T" ""■ -*-*-'"'" «mn.fl
Sunmaid mini raisins 14ct pack ...2,19 2fl __£_____Mosquito coil 0,60 a\mr^ma\m-%+
Pasta del Domingo 1,19
Tofu 2,99
Maltin Polar per case 12,95

DAIRY FROZEN DEPARTMENT
Sliced Ham ’ 7,25/kg
Totino pizza 3,43
Parkay 8 oz. soft marg 0,99
Birdseye corn on the cob 3,19
Valleyfarm fries 1,88
Chicken hot dogs 1.13
mcCain dollar chips 1,79
McCain peas & carrots 16oz 1,55
McCain sweet peas 16oz 1,47
McCain mixed veg. 16oz 1,47
McCain Orange juice12 oz 2,13

Come and seeforyourself. Wehaveweekly special, lowpricesonourdiffe-
rent variety ofmeatAlso available now:
unsweeted ~\
nocholesterol
salt free > American margarine
lightly salted fcorn oil J

29WESTSTRAAT O'STAD TEL 22153 37 CONGOWEG S.N. TEL. 45065
ARUBAZ- /

A FOR SALE
TURIBANA3:3 bedroom, 1 bath Housewith largeRum Shop 250,000 Afls.
ROOI BOSAL 29:Old cunucu Houseon 21,080 M2PropertyLand 80,000Afls.
JOHANde WITTSTRAAT 10-A; 3 bedroom, 2bath House 100,000 Afls.
SEROE PITA: 15,450 PropertyLand 5Afls. per M 2
REGENTS PARK: House lots(Property Land) from 900W

to 1500 M217Afls.per M 2
WILHELMINASTRAAT
15 417: 2 Story building on 905 M2Property Land.

Upstairs:4 bedroom,2bath House
Downstairs: 2 storesplus manylarge
storageareas, etc 975,000 Afls.

STEENWEG 17419: 2Story buildingon443 M2Property Land
Upstairs: 2bedroom, 1bath House
Downstairs: Storefront withoffices and
storagerooms - 600,000Afls.

All Properties shownby Appointment onlyPlease! Call J.R. Real Estate for Infor-
mationon these or other properties we have available. Tel. 34262.

universiteit van aruba
JÊÊÊL faculteit derrechtsgeleerdheid

INSCHRIJVING STUDENTEN
COLLEGEJAAR 1988-1989

Vanaf heden kan de inschrijvingplaats vinden van &tuden-
ten voor de studie aan defaculteit derrechtsgeleerdheid.
De studiegids 1988-1989 en de aanmeldingsformulieren
zijn verkrijgbaar bij de administratie, Irausqumplein 4.
Openingstijden: 7.30 -12.30 uuren 14.00-17.00 uur (nog
geen telefoon).
Bij de inschrijving dienen de volgende bescheiden te wor-
den overgelegd.
1. een volledig ingevuld aanmeldingsformulier;
2. een fotocopie van het getuigschrift cq. diploma en cijfer-

lijst ofbeschikking van deMinister van Welzijnszaken, op
grond waarvan inschrijving wordt verzocht;

3. een uittreksel van het geboorte- en bevolkingsregister;4. twee recente pasfoto's (4x 4cm);
5. het bewijs van storting van het college- en inschrijfgeld

resp.A/.500— enA/.150,—(A.8.N., rek. nr. 30.58.646,
t.n.v. de Universiteit van Aruba).

COLLOQUIM DOCTUM
Tot uiterlijk 3 augustus 1988kunnen personen, die deleef-tijd van 23 jaarhebben bereikt en die niet voldoen aan de
toelatingseisen voor de studie in defaculteit derrechtsge-
leerdheid, zich voor het colloquium doctum aanmelden bij
deadministratie.
Het colloquium doctum zal schriftelijk worden afgenomen
op vrijdag 12 en zaterdag 13 augustus 1988zowel voordegenen die in mei il. zijn afgewezen alsvoor hen dievoorde eerste maal deelnemen. Dit is de laatste mogelijkheid in
1988. M

Hetcolloquium doctum omvat devolgende vier vakken:— Nederlands— Engels— Geschiedenis— naar keuze: Spaans, Economie, Wiskunde of Frans.
Het inschrijfgeld ad Af. 50,— vooraf te voldoen door stor-ting oprek. nr. 30.58.646 A.B.N.
Nadere informatie verkrijgbaar bij de administratie,
Irausquinplein 4.

V 4

Aankondiging
Bij exploitvan mij, MODESTOJUNIORODUBER, deurwaarderbij het
Gerecht opAruba van de(negenentwintigste) 29ste juni1988, waar-
van eenafschrift is gelatenaan deE.A. HeerOfficier van Justitieop
Aruba, die het origineel voor GEZIEN heeft getekend, is aan JUAN
COMPANET GIMÖERNAT, ook handelend onder de naam COMPA-
NET SHARKEY INVESTMENT N.V.:

BETEKEND:

eenprocesverbaalvan (negenentwintigste) 29ste juni1988, houden-
de CONSERVATOIR BESLAG ONROERENDE GOEDEN, als in ver-
meldexploit ten verzoekevan HILDA ESCOBAR MORENO.

(get) MODESTO JUNIOR ODUBER,
Deurwaarder.

SAVANETA—Dezwemvere-
niging Aruba Dolphins sluithet
zwemjaar 1987-1988 meteen'fa-
mily day' en barbeque af. Dit ge-
beurt zaterdag2juliop hetRifei-
land te Savaneta. De leden moe-
ten tussen tien en elfuuraanwe-

zig zijn om met de ferry mee te
gaan. De terugkeer is tussen zes
en zeven uur's avonds.De leden
moetenvoor vrijdag hun deelna-
me bevestigen bij één van de da-
mes NichiArends(tel.:47339)en
Ena Schwengle (48512).

~T| UITVERKOOP... UITVERKOOP...
In onze Discount House aan de WESTSTRAAT
Voor dames: een grote sortering kleding,cosmetica,

parfums
Voor kinderen: schoenen, jeans, jurken, shirts
Voor heren: pakken,hemden,broeken, schoenen,etc.
Allerlei likeur, toiletartikelen, schoenen,gereedschap en

4~~V~n nog veel meer. O

(èW^ Kom,en doe uw inkopen bij ons,op / t^MmöL
VriidagJ iu,i : 9:00 v.m. tot 10:00 n.m.

U (?\ f Zaterdag,2 juli: 10:00v.m.tot l'.OOn.m.i^
n+f- ' ARUBA TRADING COMPANY * *

>, ~' ~j : '* " ' .*A.J I . .

ARSCR

3 & dub i9Bö J|
V ll -~m~s p.m..,;^ JfL'

bama* of trece bc don&cion iti«- f»enc/tCK> rfi. asn-an. den-neceaUtoi.... __
t. :.; aituiia.^^ljy

ATTENTIE -ATTENTIE
Schenk de meest completeen mooiste VIDEO VAN ARUBA nu op de markt,genaamd:

ARUBA TOREMEMBER
hwfmJewr ken"'-»»en In het buitenland, zodat ze Aruba kunnen blijven

VWcrltabaar in alle boekhandels, giftstores en souven irsshops op Aruba en

PROVmEONV-Tei34391_8656-26383

i -*■«

Ji SURINA n.v.INSURANCE & RE-INSURANCE AGENCY

cnxujü
. General Agent for A.L.1.C.0.

Is seeking
ambitious young men

and women
interested in an Insurance Carreer in Aruba.

Requirements: Minimum Mavo Diploma
Self Motivated with
potential to sell
Own private car

Please call or send personal resumé to
SURINA N.V.
J.G. Emanstraat 1
Oranjestad " Aruba

m """""""""""""""""""""""""""""""""""" a
" "£ ARUBA DAILY j
: ENTERTAINMENT j
" #

" . —; "" (isAa\wa%m.- Designed to be different J
" @J____£zK'ïi) We are the most popular Disco '"" or* f*r and entertainment complex in Aruba. #

" Ik -^V our Sound pounds and J
" ***\y our Lights delight

5 Qo/pcire PifSSA
" gahtC,Ub Takeawayte.,33s4l **«*"
I Geopend van 11.00a.m. tot 06.00a.m. j

M(\\t\ti /ixlk ARUBA CARIBBEAN JIJI*. Li W__\W RESORT & CASINO JJ "*g__s^r Tel -22131 VJ^fandangonightclub j

" Floating Restaurant proudly present»:

1 (onder nieuwe directie) Vegas goes latin "" Open 11.00 - midder- Ace. by our swinging House- J
" nacht. bandFerrari. "*2 Niet alleen daily curtain time 10.30p.m. *
" exotische gerechten except Mondays a

" maar OOk Clubopenfro(T*9:<>op.m.till2.*oOa.iri. 0

" wi« <_r__**>r_i_ilitf_itf_n Ccvwcharfleshow"tim<'s7s°m*n*2*■■■.« perpen»* "4 VI» Stlft-V-ICUUC-ICII F«reservations please call33555

JGezellige sfeer, goede service J
«vindt U in Wij verwachten U voor lunch #
2 RESTAURANT (12.00-3.00), HAPPY HOUR "" Htb IAUHAN i 6.00-7.00) of dinner (18.00- J
j OaT^^mK, Telefoon 22977 of 27833. j'
" __f^_L. * -■*■-—-■ —. y>?_l phone: 32o4o ", / <*S&S!LZyzA y^ —7 Open: Dagelijs 7.30 -4.00 p.m. %
0 C7Zondag: gesloten. "J HetRestaurant met Surinaamse allures, "e zonderpretenties. "
: Boulevard Theatre j
1 i D \
" Todayat 8.15 Today at 8.45

" "LA BAD" "MOONSTRUCK" :
" action-drama romantic - comedy
t 18yrs. | "V»- I

: Drive -In "positive ï.d." \: TodayatB.3o thriller 18yrs. .
____v ____
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AGENDA

ARUBA

l -^g». i i.ijJ«B_g«"
L kantooruren amigoe: 08.00-12.00/
_"' 00-17.30 uur; zaterdag gesloten.

Telefoon: 24333.

spoedgevallen na kantoortijd: 21639,______ en 22316.
r"9eboy: 127-743.

10.815.445Banco di Caribe.

POUTIE:100.

J^EKERTJES verschijnen op dinsdag en
en kunnen iedere dagtussen 08.00-

-I^*oo/14.00-1 7.00uur worden opgegeven;
*-*ialve op zaterdag.Alleen zoekertjes, diePP maandag en donderdag voor 10.00uur?nnen zijn, kunnen de dag daarop (dus
■"isdag en vrijdag) verschijnen.
Bioscopen
fOULEVARD THEATER
:«**ls_ur_.Aea_ (IBjr.).

' L2o*4suur Moonstruck (18 jr.).
"RIVE-IN: 20.30 uur Positive LD. (18jr.).

i (nachtdienst)
£abao brug: del Pueblo, tel.: 22154.

brug: San Lucas, tel.: 45119.

J*ACHTREGELINGDOKTORENyranjestad, Madiki, Tanki Flip, Noord,Tanki
genden, Paradera en Sta. Cruz: dokterE.
£*<-*é, Seroe Pita 54-B, tel.: 23375/28442.
r°s Chiquito, Savaneta en San Nicolas:

K. Vieira, via Centro Medico SanNi-
Pp-as, tel.: 48833.
s'n-erarts: dokter Bryson, tel.: 24254/

(hospitaal).

(Shakespeare-
slraat 13, tel.: 27263/24300): spreekuren
■^aandag t/m vwjdag van 08.30-11.30/"4*30-17.30 uur;zaterdag van 08.30-12.00Uür* De wacht heeft dokter A.E. Hart.

£ENTRO MEDICO CARABOBO (L.G.
«nith Boulevard 34, tel.: 21777):dra N. Al-
*arez-Quezada, Venezuelastraat 21, tel.:25050.
U-TT GELEKRUIS: Oranjestad: tel.: 23168;
"■oord: tel.: 23425;Santa Cruzen Paradera:
_*-■ 28288/25543; Savanetaen Brazilrtel.:
jJ'O2O/48301;San Nicolas: te1.:45906;Da-
*°'a: tel.: 29008 (wijkgebouw), 24444(kan-

hoor brandgevallen, ongelukken of
**n of ander ongeluk gelieve
"^armcentrale op te bellen,tel.: 115)

TELEARUBADONDERDAG: 18.00 Ghostbusters;
18.30 CNN international news; 19.30
Olympiaplein (deel 1); 19.55Sportlotto;
20.00 Telenoticias; 20.30 Miniserie:"Murder ordained»; 21.15 Tales of the
""expected: «Patern of guilt»; 22.00
«TyKing show; 22.50 Showbiz today
(CNN); 23.00MoneyLine (CNN); 23.30
sports tonight (CNN); 24.00Sluiting.

18.00Archie & Sabrina: «Onlhe Q-Tee»; 18.30 CNN internationalnews; 19.30Memoria;20.00Telenotici-
jjs;20.30 Movieof the week: «Breaking
[}°me ties»; 22.04Larry King show;
'2*40Showbiztoday; 23.00MoneyLine(CNN); 23.30 Sports tonight (CNN);24*00Sluiting.

KersenrL|GHT INFORMATION CENTER: dage-
Il****- geopend van 07.00-20.00uur;na 20.00ür informaties via verkeerstoren.
ijSSO SERVICE CENTER (Oranjestad):
J^-00uurper daggeopend(alleen geslo-en van zondag 20.00uur tot maandagmor-
-Beh 07.00 uur).

T?KTER HORACIO ODUBER HOSPI-}_*L(tel.: 24300): bezoekuren 15.00-15.45

'B*3o-19.30 uur.

j^NINGIN WILHELMINA FONDS (tel.:
7): informatiecentrump^nsdag geopendvan 08.30-12.00 uur -aa*-enbaaistraat8 (boven).

uSEO HISTORIKO ARUBANO: ope-. ï19stijdenmaandagt/ mvrijdagvan 09.00--'«■00/16.00-19.00uur; zaterdagvan 09.00--l2*oouur.
PUREAU LEVENS-, GEZINS- EN HUWE-yJKS- MOEILIJKHEDEN (Layex building,
JJ-helminastraat 19): iedere werkdag van
"'-30-12.00/13.00-16.30 uur(ook mogelijka,sPraakte makenviatel.: 23145of 25111).

KIBRAHACHA (dagverblijf
_?1r bejaarden): openingsuren dag-
*°rblijf: 08.00-12.00 uur; kantooruren:
"'"3O-12.30/14.00-17.00 uur -Piedra Plat
*> (tel.: 28159).

TENTOONSTELLING£BN-GEBOUW (tot 8 juli 1988): tijdens
"«ntooruren gelegenheidtot bezichting ex-
rrsi,le aquarellenvan Imgard Lampe- Nas-saustraat.

TELE-NETWERK
Eveneens is aandachtbesteed

aan het mogelijkerwijs opzetten
van een tele-educatief netwerkt
tussen de institutenop Aruba en
Curasao. Het beschikbaar zijn
van een nog vriie camera-video-
verbinding biedt hiertoe
perspectief.

Spoedigna deaanvangvan het
academisch jaar in september
zal opnieuw een vergadering
wordenbelegd, waarbij dedocen-
ten vanbeide instituten de gele-
genheidkrijgen met elkaarken-
nis te maken.ARSCA-voorzitsterDe Isle:

Hulp dringend nodig om
werk voort te kunnen zetten

ORANJESTAD — In Tele-
noticias sprak de voorzitster
van deARSCA, Tina de I'lsle,
de hoop uit dat aanstaande
zondagbij deradioton eenbe-
dragvan over dezeventig mil-
lebinnenzal wordengehaald.
Dat was hetbedrag, datvorig
jaarwerd ontvangen. Een
dergelijk bedrag heeft de
ARSCAhard nodigom dehel-
pende handtekunnenblijven
bieden.

De ARSCA-voorzitster bena-
drukte, dat deARSCA blijft hel-
penwaarmogelijk is, enerwordt
veel voorhulp aangeklopt omdat
vele gezinnen het nogzeer moei-
lijk hebben en bijvoorbeeld wa-
ter- en stroomrekeningen niet
kunnen betalen. Wanneer ver-
zoeken tot hulp binnen komen,
stelteen socialewerkster een on-
derzoek in, waarbij nagegaan
wordt ofinderdaad hulp nodigis.

OMDRIE MAANDEN

Als dathet geval is, danwordt er
ook geholpen, maar nu heeft de
ARSCA dringend geld nodig om
tekunnen blijven helpen.

Tenslotte is overeengekomen
dat, naast de individuele contac-
ten tussen de docenten van de
verschillende vakgebieden, het
overlegtussen debeide universi-
teiten gestructureerd wordt in
diezin dathiertoe eenmaal in de

drie maanden een bijeenkomst
wordt gehouden.

BELANGLOOS
Aanstaande zondagmorgen

vanafnegen uur totzesuur in de
middag wordt in Alhambra
Shopping Center eerst een
fietstocht en daarna vanaf elf
uur een radioton gehouden,
waar jongen oud iederebijdrage
kankomen brengen.

JoyKoek die de muzikale om-
lijsting verzorgt, vertelde dat
ook dit jaarweer vele Arubaanse
artiesten en groepen belange-
loos medewerking verlenen om
ARSCA te helpen. Dit gebeurt
reeds tweeëntwintig jaarlang.

Bijdragenkunnen opalleban-
ken van Aruba worden gestort of
menkanzondag bellen ofzelfzijn
bijdragekomen brengen.

MEP-StatenlidBareno:

Wil meer weten over
benoemen consultants

ORANJESTAD — MEP-
StatenlidGrace Bareno heeft
aan de minister-president
schriftelijk vragen gesteld
over, wat zij noemt, het nieu-
we verschijnsel 'consultant'
dat de regering
geïntroduceerd heeft in
plaats van 'raadsadviseur'
ten tijde van deEilandsraad.

Het Statenlid stelt, dat de
regering Michael Kuiperi in-
gaande 1 maart 1988 benoemd

heelttotconsultantmeteen bar-
baars salaris van ’.7.060,- per
maand en vraagt welke criteria
deregering hierbij hanteerde en
welke taken de consultant ge-
kregen heeft.

Bareno wenst ook nog te ver-
nemen hoeveelconsultants meer
benoemd werden. Hoe hoog is
hun salaris,wat voor taken heb-
benze gekregen en voorhoelang
werd het contract getekend? zo
vraagt zij depremier.

Mogelijk ook aanbieding geschenk
Handtekeningen-actie voor
Dominicanessen-reunie

ORANJESTAD—Op 3 sep-
tember aanstaande wordt in
Motel 'De Gouden Leeuw',
Veurseweg 180 te Voorscho-
ten, een reünie van oud-
leerlingen met de zusters Do-
minicanessen—dievele jaren
op Aruba hebben gewerkt —
gehouden.

Eén van de leden van de com-
missie 'Aruba-Hulanda', Caroli-
na Arends, verblijft op Aruba
(Schotlandstraat 1, achterdeur)
met vakantie en heeft ook op
Aruba de nodige belangstelling

ondervonden voor deze reünie.
Hetïigtnu in debedoelingomuit
dankvoor het werk van de zus-
ters voor en opAruba een album
van handtekeningen en foto's
van oud-leerlingen op Aruba sa-
men te stellen. Ookkan een bij-
drageworden gegevenomdezus-
ters een aandenken aan te bie-
den. De komende weken zal na
iedere mis een commissielid bij
dekerk aanwezig zijn methet al-
bum om te tekenen. Hierdoor
hoopt men zoveel mogelijk oud-
leerlingen tekunnen bereiken.

Dit gebeurt te Savaneta 2 juli
om 19.00uur en3 juli17.30.San-
ta Famia Kapel Pos Chiquito 3
juli08.00 uur, Emanuel Kapel 9
juli 19.00 uur, Santa Thereeia-kerk zondag 10 juli 08.30 en18.30, Santa Cruz: 16 juli 19.00
uur en 17 juli 06.30, 09.00 en
18.30; Paradera: 23juli19.00,24
juli: 10.00 en 17.30 uur; Noord:
30 juli 19.00 en 31 juli: 07.30 en
18.00uur;TankiLeendert: 31 ju-
li 09.00; Dakota: 31 juli08.00 en
Oranjestad6augustus 19.00en7
augustus 06.30, 10.00 en 19.00
uur.

Agent misdraagt zich
ORANJESTAD—Debe-

heerster van een restau-
rant te TankiLeendert ver-
zocht dinsdagavond half
twaalf politie- assistentie.

Twee mannen waren de
zaak binnengekomen, had-
den gegeten en gedronken
doch toen puntje bij paaltje
moest komen, weigerde één
van demannenresoluut tebe-
talen. Toen de beheerster de
man hierover aansprak,
spuwde deze een mondvol

eten op de bar en goot er bier
over. Vervolgens gooide de
man een bankbiljet van tien
florin in deprullebak en ver-
liet de zaak.

Bij het politieel onderzoek
bleek, dat de man die zich zo
onbehoorlijk gedroeg politie-
agent is. Deze zaak wordt in-
tern verder onderzocht, zo
deelde de politie- woordvoer-
der woensdag mede, waarbij
de nodige sancties niet zullen
uitblijven.

OVERLEG IN GOEDE SFEER
Universiteiten besluiten tot regelmatig contact

UA en UNA stemmen studie-programma’s opelkaaraf
ORANJESTAD—De studieprogramma's van deUni-

versiteit van Aruba (UA) en van de Universiteit van de
Nederlandse Antillen (UNA) zullen zoveel mogelijk op
elkaar zijn afgestemd. Er zal regelmatig overleg
plaatsvinden met betrekking tot het opstellen van de
tentamens en examens. Zo zullen de tentamenperioden
synchroon lopen voor het eerste jaar van de kandi-
daatsfase.

Dit waren de concrete afspra-
ken die gemaakt werden tussen
deUA en deUNA tijdens de deze
week plaats gevondeneerste for-
mele bespreking, die zich ken-
merkte door een goede en open
sfeer.

Ook is afgesproken, datbeide
juridischefaculteiten overleg
zullen plegen inzake de toela-
tings- criteria, waarbij getracht
zal worden de regelingen zoveel
mogelijk op elkaar af te stem-
men.Een punt vanbespreking is
ook geweest het eventueel uit-

wisselenvan medewerkers en
het gemeenschappelijk aantrek-
ken van gastdocenten.

TOEJUICHEN
Trinidad schrijft devoorzitter,

dat hij uitziet naar het overleg
tussen de voorzitter der Staten
en deaanvragers tervaststelling
van de datumenhettijdstip van
de aanvangvan de interpellatie-

vergadering. De minister van
Justitieheeft — zoals bekend —in het verleden al laten weten
een interpellatie ten zeerste toe
te juichen.

De vragen van Trinidad en
Van derKuyp, waarvanvelen al
in de Statenwerden gesteld ofin
de media hebben gestaan, wor-
denhier inbeknopte vormweer-
gegeven. Is de minister ervan op
dehoogte — aldus devragen —datgedetineerden dertig dagen
ofmeeropgeslotenworden inpo-
litiecellen diegeen enkel meubi-
lair — niet eens een matras of
een kot — hebben, zodat zij ver-

plicht zijn te zitten en te slapen
op een betonnen vloer; datzy 24
uren per dag opgesloten blijven
en geen gelegenheid krijgen om
te luchten, gymnastiek te doen
en zonder mogelijkheid tot ont-
spanning, overeenkomstig de
huisregels voor politiecellen; dat
de gedetineerden geen boeken of
tijdschriften mogen lezen, geen
bezoek mogen krijgen en/of de
minister een lang verblijf in de
politiecellen onder voornoemde
omstandigheden als ver-
antwoord voor de fysieke en
mentale conditie van de gedeti-
neerdenbeschouwt.

VRAGEN OVER EENZAME OPSLUITING
Trinidad en Van derKuyp wegens interpellatie
In beschaafde landen deze
vorm van arrest lang opgeheven

ORANJESTAD — Staten-
lid Guillermo Trinidad, één
van de indieners van het ver-
zoektot hetinterpelleren van
deministervan Justitie,heeft
mede namens zijn collega en
partijgenoot mr Johnvan der
Kuyp de aan die interpellatie
inhaerente vragen ingediend
bij de Staten- voorzitter met
hetverzoekdevragenterken-
nis van de minister te
brengen.

De veertig vragen in totaal
hebben betrekking op: de
zelfmoord van verdachte D.C.
(zeventien jaar)in eenpolitiecel

in Oranjestad en de verschillen-
depogingenvan zelfmoord inpo-
litiecellen; deberichten over een
hongerstaking in politiecellen;
de behandeling van verdachten
in politiecellen, in het bijzonder
de huisregels voor de politiecel-
len en het beleid inzake de ver-
blijfsduur van verdachten in po-
litiecellen.

’PRIVACY’
Of deminister weet,dat in be-

schaafde landen "eenzame
opsluiting" allang opgeheven
werd en dat depijnlijke omstan-
digheden waarondergedetineer-
den in politiecellen worden op-

fesloten gebruiktworden ombe-
entenissenafte dwingen, en of

de minister van mening is, dat
gedetineerden recht hebben op
een zekere graad van 'privacy.

De Statenledenvragen verder
welk misdrijf de jongemanD.C.
heeft gepleegd, of hij heeft be-
kend zichaaneenmisdrijfte heb-
ben schuldig gemaakt, enwelke
deredenen warenom dedetentie
van D.C. te prolongeren. De mi-
nister wordt gevraagd om uit te
leggen hoe en met welke fre-
3uentie toezicht op gedetineer-

en in politiecellen uitgeoefend
wordt. Ofhet waar is, dat D.C.'s avonds over dekou klaagde,
zijn vader een dag voor dezelfmoord een jacket voor hem
bracht, maar dathij op het mo-
mentvan dezelfmoord een bloot
bovenlijf had. Wat heeft de ver-
richte sectie aangewezen als
doodsoorzaak?

Sinds lange tijd
verliest Marlboro

SAN NICOLAS— Na lange
tijd verloor baseball- kampi-
oen Marlboro woensdaga-
vond weer een wedstrijd en
wel met 4-3 tegen Lucor Je-wellers. Ondanks deze neder-laag blijft Marlboro koplo-
per, numetelfoverwinningenen tweenederlagen.

Hetzagerbij destartnietnaar
uit, dat Lucor de winnaar zou
worden. Al in deeersteslagbeurt
zette Marlboro een offensief in
van vijfhonkslagen die drierunsproduceerden voor een 3-0 voor-
sprong. Lucors pitcher RonnyYrausquin herstelde zich hierna
enriep met zijn gevarieerd wer-
peneen definitiefhalttoe aan desigarettenploeg. Marlborobleef
voor het verdere verloop van dewedstrijd op deze drie runs
zitten.

Lucor haalde de 0-3achterstandgeleidelijk inen met
tweeruns indezesde inningnam
men met 4-3 deleiding over. Indéze stand kwam geen verande-
ring meer. Ronny Yrausquinkreeg de Lucor- overwinning op
zijn naam. Voor Marlboro wasFrank Koek de verliezer. Lucormaakte vier runs, negen hits,
twee errors, en Marlboro drieruns, acht hits, drie errors. De

beste slagprestatie was voor
MaikelRasmijn (Lucor) en Emi-
liano Thiel (Marlboro) met twee
hits in drie beurten.

De baseball- competitie wordt
voor enkele weken onderbroken
in verband met deLatijnsameri-
kaanse enCaribische jeugdbase-
ball- kampioenschappen, die
van 8-14 juli op Aruba wórden
gehouden.

WANHOOP
Of deminister de meningvan

Trinidaden Van derKuyp deelt,
dat de omstandigheden waaron-
der de zeventien-jarige D.C. ge-
durende 56 dagen heeft vastge-
zeten een toestand van wanhoop
zou kunnen hebben veroorzaakt
die mogelijk tot zelfmoord heeft
geleid.

De MEP-Statenleden vragen
ook over depoging van een gede-
tineerde in de politiewacht San
Nicolas op 19 februari dit jaar
zelfmoord te plegen en welke de
reden was dathij spiernaakt zat
opgesloten. Op 11 maart laat de-
ze gedetineerde rechter weten
dathij zelfmoordzalplegen. Was
deze gedetineerde in de periode
tussen 19 februari en 11 maart
opdezelfde spiernaaktewijze op-
gesloten? zo luidt een andere
vraag van Trinidad en Van der
Kuyp.

De Statenledenwensen nogte
weten of deze spiernaakte gede-
tineerde op dedag, dathijvoor de
rechter verscheen nog geenpsy-
chiatrische behandeling haa ge-
kregen ondanks een verzoek
hiertoe.En ofdeminister de Sta-
ten uitgebreid kan informeren
over gevallen van hongersta-
king door gedetineerden in poli-
tiecellen.

Vice-premier uit Tokyo:
veel belangstelling
ORANJESTAD — In een

Telenoticias- reportage uit
Tokyo heeft de leider van de
Arubaanse delegatie, vice-
premier mr AngelBermudez,
evenals zijncollegaDon Man-
sur,tevredenheid latenhoren
over de belangstelling die al-
lerwege voor de Arubaanse
mogelijkhedenbestaat.

Gisteren werd gesproken met
autoriteiten vanhet Japanse de-
partementvan Handel en Indus-
trie, dieveel interessetoonden in
wat Aruba te bieden heeft. Wat
het toerismebetreft gaathet Ne-

derlandse toeristenbureau in
Tokyo per 1 januariaanstaande
ook de Arubaanse belangen be-
hartigen. Tijdens de presentatie
over het toerisme door minister
Mansur trok de nieuwe video-
opname over Aruba aller aan-
dacht.

Vanmorgenvertrok de delega-
tie met detrein naar Osakawaar
voor ruim vijftig vertegenwoor-
digersvan grotebedrijven en in-
stellingeneveneens een seminar
wordt gehouden. Veel medewer-
king wordt ondervonden van de
Nederlandse ambassade.

ARRIYAD—Buitenlandsediplo-
maten in Saudiarabie kunnen zich
bij overtreding van de drugswetten
nietophunonschendbaarheidberoe-
penen krijgen temakenmet de Sau-
dische strafwetgeving. Zo liet het
hoofdvande Narcoticadienst, eenge-
neraal,weten.

r Dienstverlening
meteen
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ORANJESTAD — Vanuit het
Concorde Hotel heeft men een
fraai uitzicht op het in aanbouw
zijndeRamadaRenaissance Ho-
tel, datvijftig miljoen dollarkost.
Het hotel — de Amigoe berichtte
daaroverreeds —zaÏ2lOluxeka-
mers krijgen, waarvan dertig
suites. De grote motor achter het
project, Ernesto R. Schvartzer,
verwacht dat het hotel eind 1989
in bedrijfkan worden genomen.

Vanhet nieuweArubaanse ho-
tel werden reeds fraaie kleuren-
folders vervaardigd, die overal
ter wereld — deRamadagroep
heeft ofbeheert 138.000 hotelka-
mers inachthonderd hotels over-
alter wereld—verspreidwerden.
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ORANJESTAD- Voor het
jeugdseminar, dat deKiwanis
Club op Aruba vrijdagavond in
het Concorde Hotel organiseerde
bestond vooral bij de jeugd een
grote belangstelling. Bij de ope-
ning spraken Kiwanis- voorzit-
ter, JohnEvery, en ministerMito
Croes over het belang van dit
soort bijeenkomsten. Hierbij
sloot zich de commissie- voorzit-
terRobertNieuwaan,die metzijn
commissie opeen goedgeorgani-
seerdprogramma kon terugzien,
dat zaterdag en zondag werd
voorgezet met workshops en dis-
cussie-groepen.

Bij defoto: 'Skol, antokiko des-
pues' een optreden van to-
neelgroep Picante die dit onder-
werp in zijn stuk toelichtte.

5

[R Judyen Stanley |j|
hartelijk gefeliciteerd, SS

V veel geluk.' jj
Lilian Haseth Jgf""* *_.-___

,
11.,,.. „ ~",i...i.w

\l



William Morales: erkenning van onze strijd
Mexicaanse pers achter besluit
vrijlating activist Puerto Rico

MEXICOSTAD — Terwijl
Buitenlandse zaken in Mex-
icostad het diepste stilzwij-
gen bewaart na de felle Ame-
rikaanse kritiek op de vrijla-
ting van de Portoricaanse ac-
tivist William Morales is de
Mexicaanse pers enthousiast
over hetoptredenvan Mexico
in dezen. De media makenwe-
deromfront tegenover wat zij
zien als "buitenlandse druk".

Bij het Mexicaanseministerie
van Buitenlandse zaken zeiden
functionarissen dat men niet
over officiële informatie be-
schikte over deze kwestie. Om
deze reden wilde men zich ont-
houden van elk commentaar op
het Amerikaanse besluit zijn
ambassadeur terugteroepen uit
Mexicostad "voor overleg". Na
zijn voortijdige vrijlating uit ge-
vangenschap werd Morales de
kans gegeven naar Cuba uit te
wijken. Dit laatste vooral stak
het Witte Huis omdat het om de
uitlevering van Morales had ge-
vraagd die indertijd uit Ameri-
kaanse gevangenschap was ont-
vlucht.

STEUN
Het dagblad Uno Mas Uno

stelt vast dat dit regerings- be-
sluit desteun verdientvan de he-
le burgerij, "omdat het de natio-
nale souvereiniteit versterkt te-
genover de buitenlandse druk".
Er zullen "ongetwijfeld repre-
sailleskomen. Wij moetenklaar
zijnom die op te vangen. Souve-
reiniteit is niet een zaak waaro-
ver te onderhandelen valt". Zo
meent ditblad.

Hetregerings- gezindeblad El
Nacional geeft geen commen-
taar op het diplomatieke inci-
dent.Dat doetExcelsior ook niet.
Maar het dagblad La Jornada
zegt in een commentaar dat de
Verenigde Staten proberen de
zaak op te blazen tot een diplo-
matiek- politieke kwestie. De
"kwestie van depatriot William
Morales" wordt weer aangevat
voor een "nieuwe confrontatie

met Mexico, wat voor beide lan-
denriskant kan zijn, vooral ge-
zien de tijd en deruimte waarin
dit incident zich afspeelt".

INTERNATIONAALRECHT
Morales blijkt uiterst geluk-

kig te zijn met de Mexicaanse
maatregel. Volgens AP zat hij
een strafuit van twaalfjaarwel-
ke hem in 1984werd opgelegden
waarvan hij nu vier jaarachter
derug heeft. "Ik ben erg geluk-
kig. Ikvoel mehelemaal gezond.
Voor het ogenblik heb ik geen
plannen", zo verklaardehij tege-
nover depers, toen hijhetbericht
van zijnvrijlatingin de gevange-
nis had vernomen. Volgens Mo-
rales heeft Mexico "het interna-
tionale recht" op hem toegepast.
"Dit is een politieke erkenning
van onze strijd," zeihij nog. Hij is
niet van plan naar Puerto Rico
terugtekeren "want daarheerst
politieke onderdrukking".

*****PRAAG — De Tsjechoslowaakse
partijleiderJamesmeent dat de ont-
wikkeling van de situatie niet mag
ontsnappen aan de partij- greep.Dit
is de belangrijkstelesvan de "Lente
van Praag" in 68. De doelstellingen
van 68 en nu zijn dezelfde, de wijze
van uitvoering isverschillend. De
partij- conventie in Moskou zal met
grote belangstelling worden ge-
volgd.PremierStrougal waskritisch
over het politie- optreden tegen de
mensenrechten- conferentie. De
NewYorkTimeszegt datinTsjechos-
lowakije nog steeds de winter heerst
enGorbatsjovshervormingener nog
nietzijn doorgedrongen.

*****

Topman Sendero
Luminoso-verzet
aangehouden

LIMA — De militaireleider
van Sendero Luminoso is bij
een actie in Lima aangehou-
den.Zomaakte dePeruaanse
regering bekend.

Osman Morote Barionuevo
werd ingerekend samen met
twee andere verdachten bij een
onderzoek in een woning in de
hoofdstad. Hij zou de nummer
twee zijn in de hierachie van de
guerrilla- organisatie Lichtend
fiad. Morote Barionuevo zou be-
astzijngeweest met demilitaire

kant van dezaak.De onder- mi-
nister van Binnenlandse zaken
van de Peruaanse regering
maakte dearrestatiebekend. Bij
de strijd welke door SenderoLu-
minoso acht jaargeleden werd
ontketend zijn zeker twaalfdui-
zend mensen omgekomen. Dit
voornamelijk ook door de harde
aanpak van de kant van het
leger.

Adviesraad Vrede en Veiligheid:
’Stabiliteitin Europa alleen

bij minder Sovjet-troepen’
DENHAAG—De conventionele stabiliteit inEuropa kan al-

leenverbeterd worden dooreen sterke terugdringingvan het
offensievekarakter van structuurenvermogen van deSovjet-
landstrijdkrachten, vooral in Centraal-Europa. Bij dekomen-
deonderhandelingen tussen NAVO en Warchaupact, dezoge-
noemde Conventional Stability Talks, moet hierop denadruk
liggen.

Dat steltde adviesraadVredeenVeiligheid inhetadvies 'Be-
vordering van conventionele stabiliteit inEuropa', dataan de
Staten-Generaalis aangeboden.Omhetadvies isvorig jaarge-
vraagd doordeministers Van denBroekvanBuitenlandse Za-
ken en VanEekelenvan Defensie.

Deraad, een extern adviesor-
gaan van de Nederlandse rege-
ring, pleit voor reducties van
strijdkrachten die"substantieel
en sterk asymmetrisch" ten na-
dele van het Warschaupact zijn.
Die kunnen het beste worden
verwezenlijkt door het overeen-
komen van gemeenschappelijke
plafonds op een lager en stabie-
ler niveau, aldus deraad.

Devermindering van offensief
inzetbare wapensystemen door
de Sovjetuniezoubij voorkeur in
de vorm van eenheden van divi-
siegrootte moetenplaatshebben.
Aan de "geostrategische" nade-
len van het Westen zoutegemoet
gekomen moeten worden door
compenserende maatregelen,
zoals het recht om Amerikaans
zwaar materiaal op te slaan in
depots in Europa.

COLLECTIEF
Reducties van strijdkrachten

moeten volgens deraad collec-
tief, dat wil zeggen voor hetbondgenootschap als geheel gel-
dend, zijn. Dit om "politiek en
militair ongewenste status-
verschillen" tussen de diverse
landen te vermijden.

De Adviesraad meent, dat de
komende onderhandelingen
plaatsvinden "in een politieke
context, dieopeen aantalpunten
nieuwe perspectieven lijkt te
bieden". Recente overeen-
komsten als het INF-akkoord
zouden een "positieve prece-
dentwerking kunnen hebben".
Wel meent deraad, dat dekans
op resultaat vergroot kan wor-
den door het "verbreden van het
onderhandelings- perspectief.
Gedachtzoukunnen wordenaan
acceptatie door het Westen van
het bespreken van de tactische
luchtstrijdkrachten, op voor-
waarde van een substantiële re-
ductie van tanks en artillerie
aan Oostelijke zijde.

Onder conventionele stabili-
teit verstaat de Adviesraad een
situatiewaarin geen van depar-
tijenkanrekenen opblijvend po-
litiek of militair voordeel bij ag-
ressie met uitsluitend conventi-
onele middelen. Om deze situa-
tie tebereiken is volgens deraad
een getalsmatig evenwicht op
zichzelf toereikend noch nood-
zakelijk. Het gaat om het ver-
beteren van de verhouding tus-
sen het verdedigend vermogen
van de een en het aanvallend
vermogen van de ander, aldus de
raad.

BALANS
De Adviesraad sluit zich aan

bij "verschillende recente stu-
dies" waaruit blijkt, dat de con-
ventionele balans ten gunste
van het Warschaupact
doorslaat. Gewezen wordt op het
"kwantitatief overwicht in per-
soneel en materieel" van het
Warschaupact, en op de "op het
voeren van een offensieve mili-
taire strategieafgestemde struc-
tuur" van de Sovjet-
strijdkrachten.

De Adviesraad meent, dat de
conventionele stabiliteit kan
worden bevorderd door kwanti-
tatieve en kwalitatieve ver-
mindering van strijdkrachten
"in combinatie met aanpassing
van de militaire strategieën en
door vertrouwenwekkende en
veiligheids-bevorderende maat-
regelen".

Onder dat laatste worden
maatregelen verstaan die een
grotere openheid en voorspel-
baarheid van militaire activitei-
ten beogen. Zijkunnen daardoor

het risico van een verrassings-
aanval of het uitbreken van een
gewapend conflict verminderen,
hoewel zij de militaire vermo-
gens als zodanig onverlet laten.
Tijdens de conferentie van
Stockholm in 1986 is een aantal
van dergelijke maatregelen

overeengekomen. Volgens de
Adviesraad zou dat aantal moe-
ten worden uitgebreid. De raad
doethiervoor een aantal sugges-
ties.

SPANNING
Hoewel de Adviesraad van

meningis, datervoorhetWesten
risico's aanverbonden zijn, pleit
hij toch voor het bespreken van
de militaire strategieën door de
beide bondgenootschappen.
"Dat zou de NAVO de mogelijk-
heid bieden het Warschaupactte
wijzen op debedreigende span-
ning die uitgaat van de te-
genstelling tussen de beweerde
defensieve uitgangspunten en
de op offensieve operaties afge-
stemde structuur en opstelling"

van de strijdkrachten van het j*
Oostblok. 8

Bij deuitvoeringvan eenover- f
eenkomst tot reductie van {
strijdkrachten moet de onver- \i
minderde veiligheid van alle J
partijen gewaarborgdblijven, zo Isteltderaad. Datkan ondermeer j]
dooreen "stapsgewijze fasering" !
van de vermindering, met tvs- 'sentijdse controles daarop. Bin- inen de NAVO dienenvolgens de
raad tijdig afspraken te worden
gemaaktover de verdeling van
een eventuele Westersereductie
over de lidstaten. Ook zou het
raadzaam kunnen zijn de natio-
nale Defensie- planning op het.mogelijke resultaat of falen van
deonderhandelingen af te stem-
men, aldus deraad.

NIEUW CRITERIUM
De wet op passende gehoor-

zaamheid werd door het Argen-
tijnse congres injuni 1987 aanv-aard onderdrukvan deregering.
Dit nieuwe criterium werd in de
krijgs- wetgeving opgenomen
nadat het leger en vooral het
midden- kader in opstand was
gekomen toen bleek dat officie-
renvervolgd zoudenwordenvoor
misdrijven welke zij onder het
militairebewind straffeloos had-
denbegaan. De passende gehoor-
zaamheid houdt in dat slechts
opper- officieren in derang van
generaal en daarboven voor de
rechtbank zullen kunnen wor-
den gebrachtvoor misdrijven te-
gen demensenrechten.
VOORTDUREND GEVAAR

De Moeders van het Meiplien
welke als groep zich inzet voor
het zoeken naar de duizenden
mensen dietentijdevanhetmili-
taire bewind zijn verdwenen zei
dat de toepassing van genoemde
criteria evenals het massaal te-
rug- schroevenvan processen te-
gen militairen niets meer en
nietsminder is daneen "gemak-
kelijke en volledige amnestie
voor moordenaars van mensen".

De regering ontkent dat hier
sprake is van amenstie en zegt
dat de justitie in deze zijn eigen
verantwoordelijkheid heeft.
VolgensdeMoedersvanhetMei-

pleinzullenhetverraaden debe-
trokkenheid eens worden geoor-
deeld en veroordeeld. "Met deze
vrijgelaten en vrijgesproken
moordenaars zijn ons leven en
onze vrijheid voortdurend in ge-
vaar".

BETER VOOR CARIDI
De Socialistischeparlementa-

riër SimonLazara dievia deRa-
dikale partij in het parlement
kwam uitte zijn twijfels over de
juistheid van de opmerkingen
van deminister van Justitie Oc-
tavio Gauna in dezezaak. De be-
windsman had gezegd dat de
vonnissen "de weg openen voor
generaal José Caridi om de
strijdkrachten beter te kunnen
leiden".

Caridi kreeg eerder te maken
met een actie binnen het leger
om hem afgezet te krijgen als
commandant van de

strijdkrachten. Verleden jaar
waser zelfssprake vaneenvolle-
dige muiterij tegen hem en de
regering. Volgens Lazara be-
geeft debewindsman zichmet dit
soort uitspraken op een gevaar-
lijke weg.

HERVATTING VLUCHT
Het ging om twee vliegtuigen

van het Aerocomander- type
welkeeencapaciteit hebbenvoor
tien passagiers. Toen de vlieg-
tuigen probeerden hunvlucht te
hervatten werden zij door de
luchtmacht aangevallen. Het
gevolg is datzij niet meer bruik-
baar zijn. Militairen voerden
meteen een inspectie uit in de
beide vliegtuigen.Zokwamenzij
departij coca- pasta ophet spoor.
Ook trof men er dertig flessen

metbrandstofaan. Bij deze actie
maakte de luchtmacht gebruik
van apparatuur waarmee men
ook in het donker luchtbewegin-
genkan zien.

Moeders van Meiplein: ons leven niet meer veilig

Kritiek op vrijspraak officieren
Argentinie in mensenrechtenzaken

BUENOS AIRES— Een re-
cent rechterlijk vonnis waar-
bij Argentijnse militaire ka-
derleden ontkwamen aan
vervolging voor mensen-
rechten- zaken heeft aanlei-
ding gegeven tot vragen bij
politici en inkringen van de
mensenrechten- beweging.
Daar heeft men het over een
regelrechte amnestie aan
"moordenaarsvan hetvolk".

Hethooggerechts- hofvan Ar-
gentiniëheeftbij debehandeling
van het hoger beroep van hoge
militaire officieren de zoge-
naamde wet op "passende ge-
hoorzaamheid" toegepast en
concludeerde aan de hand daar-
van dat de beklaagden niet ge-
straft konden worden voor de
aan hen ten laste gelegde
misdrijven tegen de mensen-
rechten. Volgens het hof moest
op deze manier "een punt gezet
worden" achter de berechting
van dit soort zaken welke date-
ren uit deperiode dathetleger de
macht inhandenhad entegen de
guerrilla ten strijde trok in wat
men later eufemistisch om-
schreefals "de smerigeoorlog".

Voor zover men weet zijn er
nogprocessen onderwegofzijnal
achter derug tegen 63 officieren
van deverschillende wapensvan
de Argentijnse strijdkrachten.
Van hen zitten er acht vast. De
rest is voorwaardelijk invrijheid
gesteld.

Ministerie vanDefensie: zware klap maffia
Luchtmacht Colombia maakt

drugsvlietuigenonklaar
BOGOTA -De Colombi-

aanse luchtmacht heeft twee
vliegtuigen onbruikbaar ge-
maakt welke ingezet werden
voor hettransportvan drugs.
Tegelijkertijdwerd eenpartij
van twaalfhonderd kilo co-
caine- pasta in beslag ge-
nomen.

Zo deelde men mee bij het mi-
nisterie van Defensie. Daar
meende men dathet een van de
hardste klappen is welke men
aan de drugsmaffia heeft toege-
bracht de laatste tijd. De drugs-
vliegtuigen werden in de
avondlijke uren gelokaliseerd
toen zij een vlucht maakten
waarvoor officieel geen toestem-
mingwas verleend. De vliegtui-
gen gingen toen in derichting
van de grens van Colombia en
Panama. Gevechts- vliegtuigen
van het type A- 37 dwongen de
beide vliegtuigentoteen landing
op een clandestiene landings-
baan bij de stad Ayapel op 430
km ten noorden van Bogota. Al-
dusDefensie.

Burgerwacht in Peru
SenderoLuminiso

executeert leden
LIMA — In de Peruaanse

provincie Ayacucho zijn 25
mensenvermoord enraakten
er acht gewondbij acties van
de Sendero Luminoso- guer-
rilla in drie verschillende
dorpen.

De meeste slachtoffers waren
ledenvan deBurgerwachtwelke
als boeren- militie de guerrilla
zoveel mogelijk in de gaten
houdt. De leden daarvanzijnbe-
wapend met stokkenenkatapul-
ten. De straf- expeditie werduit-
gevoerd doorruim twintig als
militair of politie- agent verkle-
de mannen.

Zij bevalen de inwoners van
hetdorp San Gerardo zich tever-
zamelen in het school- gebouw.
Daarna openden zij het vuur op
hen. Hierbij zouden zestien do-
denen acht gewondenzijngeval-
len. Na het d.rp te hebben ge-
plunderd gingmen naar het daar
vlakbij gelegen dorpje Rampos-
pampa waaropidentiekemanier
zeven mensn werden gedood. In
Tanquipuquio tenslotte werden
de gezaghebberen hethoofd van
de Burgerwacht geëxecuteerd.

Te Huur
ARUBABEACH CLUB

DELUXE SUITE
voor devolgende weken
Van 9 uil '88tot 16 ulil9BB
Van 16 uli'BBtot23 UÜI9BB
Van 23 uli'BBtot3o UÜI9BB
Van 30 uli '88tot 6 aug. 1988Prijs US$45O,- of
AFLS. 800,— per week

ALLES INCLUSIEF
Contact:H. DARYANANI

Tel.: 24233of26369
gedurende 9am - 6 pm

DONDERDAG 30 JUNII9BB DOfAMIGOE

. t' IBENEFITS & FEATURES & COMFORT J I
B _ — ?

I Does the mattress look comfortable YES YES YES/NO I
lls the quilted topthick and inviting? YES YES/NO NO
I Is the mattressneatly tailored? YES YES YES

I Can you comfortably siton the edge of the mattress? YES YES NO

I Does the mattress contour to your body9YES NO YES I
I Does the mattresssupport you evenly trom head to toe? YES NO YES
I Is the firmness of fhe mattress adjustable? YES NO NO

I Does the mattressrequire a special 9-leg bed frame? NO NO YES
I Does the mattress seton European styleplatform beds? YES YES NO
I Does themattress use standard bedding? YES YES NO

I Is the mattress conveniently filled at home? YES NO NO
I Does the mattress have an extended warranty? YES YES YES
I Are the mattresscylinders seamless? YES NO NO

RISICO, SPAREN... ZEKERHEID ""Tflljf^i
Bescherm uw gezinsleden. Zij zijn van u afhankelijk. Hoe rvT'C^LwÉ Pn (K
staan ze ervoor als u iets zou overkomen? Doe er nu iets |JiP^ï-55r" ï] - c!Jp,, '; Kr^rw.aan, straks is het misschien te laat. FATUM biedt u een scala jy^ffrLNi ■ _P T naan levensverzekeringen, particu- fy U ■ m ,<JÊ |p
lier of per groep - met of zonder %JÈ -ril'n --extra spaarmogelijkheid-, en zelfs CATI IRA '1 jJtIJmj■■;iiji, J„ Jj
in de vorm van een DUOPOLIS ril I I lyl -■'- - __LS flp
die zowel vader als moeder dekt. mi vi II KSIIJIË ~~^_WÊ UiUw eigen agent weet er meer van. '""fv'fc IIÉr1! (53. wÊkBel hem gerUSt. Nationale Nederlanden #\f '^-^Jff^Blll ÖsÉ ü

6

Aankondiging
Bij exploitvan mij, MODESTO JUNIORODUBER,deurwaarderbijhet I
Gerechtop Aruba van de(negenentwintigste) 29ste juni 1988, waar- i
van eenafschrift is gelatenaan deE.A. Heer Officier van Justitie op
Aruba, die hetorigineelvoorGEZIEN heeftgetekend, isaan VIVIANO I
OSCAR SHARKÉY VALERA:

BETEKEND:
een procesverbaalvan (negenentwintigste) 29stejuni1988, houden-
de CONSERVATOIR BESLAG ONROERENDE GÓÉDEN, als in ver-
meld exploitten verzoeke van HILDAESCOBAR MORENO.

(get)MODESTO JUNIOR ODUBER,
Deurwaarder.

BUDAPEST— DuizendenHonga- gelijkmaken wegens een agrarisd
ren betoogdenin Budapest tegenhet. hervorming. Het zijn vooral dorptff
minderheden- beleid in Roemenie, van Duitse enHongaarse minderW
vooral waar Ceausescu's regering den. De Hongarenzijn tegen de»
duizenden dorpen met de grondwfl "bulldozer- politiek".



Timmanverliest
van Brit

L BELFORT — Jan Timman
''«eft woensdag bij het we-

schaaktoernooi in
belfort ook zijn partij uit de

ronde verloren. De
t Nederlander gaf na de veer-

ggste zet zijn partij tegen de
Brit Speelman op. We-, Kasparov
bevestigde zijn status door

j I'Jn jonge landgenoot Jaan
' '"hlbest te verslaan.. . Uitslagen tweederonde:, fiubner(Wdl)—Spasski (Fra)V_-

’-.Karpov (Sov) —Short(Gbr)K-

' [h Kasparov (Sov) — Ehlvest
i !Sov) 1-0, Sokolov (Sov) — Bel-

Javski(Sov) IA-A, Joesoepov (Sov)
Andersson(Zwe) IA- IA, Noguei-

£s(Cub)—Ljubojevictfoe) 1/--'/^
fwbli (Hon)—Hjartarson (IJs) V_-
f>> Timman (Ned) — Speelman(Gbr) 0-1.

AFKOPEN
Tyson, die geen van zijn 35

profpartijen verloor en 31 te-

fenstanders voor het einde van
e duels op hetkanvas achter

liet, gaf maandagnacht zijn ad-
vocaat de opdracht het contract
met manager Bill Clayton af te
kopen. De spierbundel zou in
september zijn wereldtitel ver-
dedigen tegen de Brit Frank
Bruno.

Promotor Don King wilde
nietsvan eenafscheid van Tyson
weten. "Ikweet datMike na drie
vermoeiende jareneen pauze no-
digheeft. Hij noemt datstoppen.
Ik ben er van overtuigd dat Ty-
son weer terugkomt".

Hetopzienbarebesluitvan Ty-
son heeft waarschijnlijk ook te
makenmet de golfvannegatieve
publiciteit over zijn vrouw, de
actriceRobin Givens. "Ik geef
het boksen mede op om mijn fa-
milieleven te redden. Ik houder
niet van te lezen, datmijnvrouw
een prostituee is. Ze kan niet
over straat lopen zonder te wor-
den aangesproken over ons pri-
véleven. De media hebben van
alles geschreven en gesugge-
reerd.Misschiendatdaarnueen
einde aan komt".

STAND„ 1.Kasparov 9!_, 2.Karpov 8,3.
fihlvest 7 '/_, 4. Hubner, Sokolov
enSpasski 7,7.Ribli 6 % 8. Short
§. 9. Speelman 5 xh, 10. An-
"fersson,Nogueiras enJoesoepov
5.13. Beljavski, Hjartarson en
MJubojevic 4 % 16. Timman3 V_.

MECIRWALST EENVOUDIG OVER WILANDER
Grafvermaakt zich in dubbelspel
Becker zonder boem-boem
tennis zege op Pat Cash
~ LONDEN—Zonder tevervallen in boem-boem- tennisheeft
Boris Becker woensdag titelhouder Pat Cash op het
£°urtvan Wimbledontot abdicatiegedwongen.De uitslag,6-4,
H 6-4, Het aan duidelijkheid niets te wensen over Van èen

J-Jeuwetroonbestijging is echter nog geen sprake. Mijnpro-
Üeein is", aldus Becker, "dat ik met hetbeste tennis uitmijn

«arrière van Cash win en daarmeenog maar in dehalve emd-
-Btrijd sta.Omweerkampioen te wordenmoetikzevenpartyen
,vinnen. Totnu toe zijn heter slechtsvijf.

Er zijn om met de telefoon-
Qlenst te spreken nog twee
lichtenden voor hem: Ivan

en dewinnaarvan hetMe-
""ir- Edberg. Pat Cash was

Dat wil zeggen ruw, op
°et ongemanierde af. Of hij nu
kerkelijk afstamt van de Aus-
tralische struikrover Daniel

is aan twijfel onderhevig.
J-kman schijnt geenkinderen te

Jebben gehad. Maar soms ge-
waagt Cash zich er wel naar.
*°en de spelers bij een charge
achter elkaar over hét net rol-
den, uittehij een verwensingdie
Pecker maar liever niet her-
haalde.

De felicitatie bestond eve-neens uit een scheldwoord. "Die
*-*eckerbazuint gewoon van alles
°ver mij en mijn familie rond",

Cash zich. Dat ver-
gaart alles. Vriendin, dekinde-ren en verdere familie beteke-nen allesvoor Pat.

GRAF
Al met alkrijgen decontouren

Janeen dubbeleDuitse Wimble-
Jjpnzege langzamerhand vorm.
terwijl Steffi Graf zich uitste-
kend vermaakte in het dub-Nspel,kreeg Martina Navrati-
|°va op baan veertien plotseling

öiaken met angst voor debal,
?°als ze dat uitdrukte. In de
p^artfinale werd de brave Ros

airbank in de eerste twee sets
6en vrijwel winnende voor-zong in de schoot geworpen.

Deeerste won ze, bij detweede
ze van schrik debal bij een

Böiash richting tribunes anders
?°u ze weer een 5-1 voorsprong
nebben genomen. "Het enige
Punt datze me schonk, maarwel
onbelangrijke", aldus Navrati-
-1(>va. Met een waas voor deogen
BPeelde de titelhoudster verder
en zowaar ze redde het: 4-6,6-4,
'-5 naruim twee uur spelen.

MECIR
Miloslav Mecir duwdemeteen

Negante zwaai de deur van de
onderste helft open door Mats
Wilander met 6-3, 6-1, 6-3 het
uitzichtop de Wimbledontitel te
ontnemen. De Tsjechoslowaak

ontnam de Zweed daarmee ook
de kans op het grand slam, de
winst in de vier grote kampi-
oenschappen. De manier waar-
op,maaktMeciruniek.Niet door
kracht, maar louter op gevoel.
Met de schaaktennis- kwalitei-
ten, waar ook Wilander het van
moest hebben.

De Zweed had in vier partijen

liug geenact aigeotaancli _ic___i.e

zich best in staat grofgeweld te
bedwingen. Het was echter het
kleine ongerief van de subtiele
volley en de diepe plaatsbal, dat
hem nekte. Hij had zich, zo zei
hij, watandersvan dekwartfina-
le voorgesteld. Wie niet. Maar
ook hij moest toegeven, dat zijn
tegenstander vrijwel foutloos
had gespeeld. "Begrijpen doe ik
het eigenlijk niet. Ik heb de
laatstetijd veel meer op gras ge-
speeld danhij".

De als eerste geplaatste Tsje-
choslowaak IvanLendl plaatste
zich als laatste voor de halve fi-
nales in het enkelspel door een
zege indriesetsopdeAmerikaan
Tim Mayotte. De setstanden wa-
ren 7-6,7-6,6-3.

Lewis roffelt 200m
afin 20,24 sec.

LEVERKUSEN — Carl Le-
wis en Jan Zelezny tekenden
dinsdagavondvoor de beste
prestaties tijdens internatio-
nale atletiekwedstrijden in

Leverkusen. De Amerikaan
Lewis zegevierde op de 200
meter in 20,24 seconden. De
Tsjechoslowaak Zeleznywon
het-speerwèrpen met een
worp van 86,88 meter. Daar-
mee naderde Zeleznyzyn we-
reldrecord tot op 78 centime-
ter. Zelezny voert nu de we-
reldranglijst aan.
De Oost- Europese atleet kwam
bijvijf geldige pogingen verder
dan 83 meter, de Westduitser
Klaus Tafelmeier moest met
83,40 meter genoegen nemen
met detweede plaats.

Carl Lewis die daagste voren
in Lile de 100 meter in 9,95 se-
conden had afgelegd, eiste met
vijf andere pupillen van Joe
Douglas de helft van de 150.000
dollar, die voor het deelne-
mersveld beschikbaar was. Af-
wezig wasLarry Myricks, die in
Noord- Frankrijk 8,51 meterver
had gesprongen.Deprestaties op
de 100 meteren de hordensprint
vielen wat tegen. Verrassende
winnaar op desprint zonderhin-
dernissenwas in 10,34seconden
de Braziliaan Analdode Olivei-
ra. DeAmerikanen CletusClark
en Arthur Blake noteerden op
het hordennummer met tegen-

wind 13,42 seconden.
Een sterk optreden verzorgde

de Westduitsekogel- slingeraar
Heinz Weis, diein tweepogingen
hetnationale record op82,52 me-
terbracht.

De eerste uitslagen van de at-
letiek ontmoeting in Leverku-
sen zijn:

100meter: 1.De Oliveira (Bra)
in 10,34 sec. 2. Cooper (VS)
10,38.3. Spearman(VS) 10,43.

110 meter horden: 1. Clark
(VS) 13,43.2. Blake (VS) 13,43.

Speer: 1. Zelezny (Tsj) 86,88
meter. 2. Tafelmeier (Wdl)
83,40.3. Arop (Oeg) 75,48.

Kogelslingeren: Weis (Wdl)
82,52 meter.

1500 meter dames: Sheskey
(VS) 4.09,88 minuten.

Laatste gevecht duurde 91 seconden
Tyson stopt met boksen

NEW YORK — Twee dagen na zijn opzienbare over-
winning op uitdager Michael Spinks heeft MikeTyson,
wereldkampioen in het zwaargewicht, aangekondigd
met boksen te stoppen. De Amerikaan, die maandag in
91 seconden afrekende met zijn opponent, verklaarde
dat woensdag in de NewYork Post. De 21-jarige Tyson
zegt in het interview, dat zijn besluit definitiefis.

"Ik weet wel dat de meeste
mensen het niet zullen geloven,
maar mijnbesluit staat vast. Ik
zagpromotor Don King grijnzen
toen ik na het gevecht tegen
Spinks zei te overwegen mijn
loopbaan te beëindigen. Het la-
chenzalKing echtervergaan als
hij er achter komt, dat ikhet se-
rieus bedoelde", verklaart Ty-
son, die aan het anderhalve mi-
nuut durende gevecht tegen
Spinksruim veertigmiljoen gul-
denoverhield.

Tyson is zich er van bewust,
dat grote kampioenen als Sugar
Ray Leonard en Muhammad Ali
meerdere keren hun vertrek
aankondigden en daarna weer
rustig de ring instapten. "De

meesten verwachten dat ik in de
ring zal terugkomen,maar als ik
zeg te stoppen is dat definitief',
vertelde Tyson in 'De Post. "Ik
vind boksen leuk.lk hebeen leu-
ke tijd gehad, maar na het duel
tegen Spinks heb ik er nog eens

foed over nagedacht. Het is nu
et juistemoment dehandschoe-

nen in dekast te stoppen en ze
daar te laten", aldus de Ameri-
kaan, die als twintig-jarige de
jongste wereldkampioen in het
zwaargewicht in degeschiedenis
werd.

! Hike Jymn

Estafette-nummer dames 4 X 100 meter
enige uitschieter: 42,30 seconden

Grand Prix atletiek in
Oost-Berlijn verregend

OOST-BERLIJN — De
GrandPrix atletiek- wedstrij-
den in Oost-Berlijn hebben
woensdagavond nauwelijks
aan de hoge verwachtingen
kunnen beantwoorden. We-
reldrecords bleven uit en de
ruim 20.000 toeschouwers
moesten het voornamelijk
doen met de Oostduitse da-
mes- estafetteploeg, die de4 x
100 meter in 42,30 seconden
afwerkte. De beste prestatie
in de wereld van dit seizoen.
De Nederlandse afvaardi-

ging, Elly van Hulst, Els Va-
der en Marjan Olijslager,
kwam in het door regen ge-
plaagde Oost-Berlijn niet tot
uitschieters.

De 4 x 100 meter werd het
hoogtepuntvan het gala. Geteis-
terd dooreen serievan tropische
regenbuien startte Anett
Kerstin explosief. Silke Moller,
Ingrid Lange en Marlies Gohr
maakten het karwei succesvol
af. Met 42,30 bleef het viertal
0,23 seconden onderdebeste sei-
zoen- prestatie die het Oostduit-

se kwartet onlangs in de Inter-
land tegen West-Duitsland in
Dusseldorfliet noteren.

Elly van Hulst kreeg op de
1500 meter al voor het ingaan
van de laatsteronde dekopposi-
tie opgedrongen. De Capelse at-
lete moesthetin delaatstebocht
afleggen tegen het Oostduitse
AndreaHahmann. Hahmann fi-
nishte in 4 minuten en 6,96 se-
conden. Van Hulst die op de
laatste meters ook door Barth
werd gepasseerd, eindigde op de
derdeplaats in 4.07,93.

Els Vader eindigde als vijfde
op de 200 meter, die eenvoudig
door de Oostduitse Silke Moller
werd gewonnen in 22,54 secon-
den.Vaderbleefdaarprecies een
secondebij achter. Marjan Olijs-
lagerkon haar succesvolleoptre-
dens van de laatste weken geen
vervolg geven. De horden-
loopster eindigde in deB-serie in
de achterhoede.De zegewasvoorde OostduitseKnabe in 13,07.Ook Heike Drechsler had, bij
het verspringen, problemen methet weer. De oud- wereldrecord-houdster kwam pas in haarlaatstepoging over de grens van
zeven meter.Metdevoor haarte-leurstellende sprong van 7.17
meter zegevierde zij.

De beste individueleprestatie
bij de dames kwam van deOostduitseGabrieleReinsch, diehet discuswerpen wonmet 72,78
meter.

Bij deheren deeddeCubaansehoogspringer Javier Sotomayor
een poging de beste wereld- sei-
zoenprestatie te verbeteren. Hijbleef echter ver verwijderd vande 2,38meter, diehijeerder over-brugde. Sotomayorbleef op 2,33
steken.

Amerikaans baseball
NEW YORK-De uitslagen

van de woensdag in de Ameri-
kaanse baseball- competities ge-
speelde wedstrijden zijn:

American League:
New York Yankees -Detroit Ti-gers7-3, Toronto Blue Jays- Bal-timore Orioles 4-2, Boston RedSox - Cleveland Indians 5-1,Oakland Athletics - MilwaukeeBrewers 7-2,Kansas CityRoyals- Chicago White Sox 9-8, Texas

Rangers - Seattle Mariners 1-0(12 innings), CaliforniaAngels -Minnesota Twins 2-1.
NationalLeague:
Philadelphia Phillies - Chicago
Cubs 4-2, San Diego Padres -CincinnatiReds 3-2, SanFranci-
sco Giants - Atlanta Braves 7-2New Vork Mets -Pittsburgh Pi-
rates 8-7 (11 innings),Los Ange-
lesDodgers - Houston Astros2-0,Montreal Expos - Saint Louis
Cardinals 3-2 (10 innings).

SPORT AGENDA
MALTA AMSTEL

SENTRODEPORTIVO KORSOU
(zwembad)
geopendvan 09.00-12.00/14.00-17.00uur;dinsdag-en donderdagmorgen gesloten.

BOWLEN
(Damacor Bowling Club, Chuchu-biweg)
openingstijden: maandag t/m donderdag
van 17.00- 02.00 uur; vrijdag en zaterdagvan 16.00uur tot na 02.00uur; zondaavanaf13.00uur.

SCHAAKVERENIGING CURAQAO(Maduro Plaza)
iedere maandagavond om 20.00 uur gele-
genheidtot schaken.
SCHAAKVERENIGING JANWE(Sentro diBario Janwé)
elke zaterdag van 09.00-13 00 uur uurschaaklesen -trainingvoordeieuadvanaf 7tot 23 jaar. "^

BOKSEN
(Big Boxing Promotions)
20.30 uur int. bokswedstrijden (met o a Ba-ft Quammi vs IbiZmmerman) - CinderellaMagicKingdom (Cmelandia-gebouw).
BASEBALL
(AA-klasse)
20.00 uur Wild Cats/Banco di Caribe vsSorpresa- Sentro Deportivo Körsou.

Parijs-Dakar
sterk ingekort

PARIJS - De rally Pa-
rijs — Dakar wordt aan-
zienlijk ingekort. De orga-
nisatievan de omstreden
wedstrijd door dewoestijn
heeftwoensdagbekendge-
maakt dat het evenement,
dat op 25 december van
start gaat, van 25 dagen
wordt teruggebracht tot
vijftien dagen. Ook zullen
minder wagensworden in-
geschreven, 450 in plaats
van 600.

Vrachtwagens worden
voortaan niet meer toegela-
ten tot derally. Bovendien
worden de afstanden die per
dag moeten worden afgelegd
verkleind en zal het toeges-
taande aantal pk's per auto
eveneens minder zijn.

De maatregelen werdenge-
nomen nadat de FISA, de in-
ternationale autosport-bond,
de organisatie naar aanlei-
ding van derally van vorig
jaar met ruim twee ton had
beboet. Gilbert Sabine, de lei-
dervan de wedstrijd, hekelde
de beslissing van de FISA.
"De boetes zyn opgelegd voor
onnozele vergrijpen. Zoals
het gebruiken van verkeerde
autogordels".

De internationalefederatie
heeft er nooiteen geheimvan
gemaaktmetParijs —Dakar
in demaagtezitten. Hetgrote
aantal ongevallen, waarvan
vorig seizoeneen grootaantal
metdodelijke afloop, levert de
sport een slechte naam op.

De FISA dreigde vorig jaar
derally in de ban te doen als
deaanwijzingen van deinter-
nationale organisatie niet
werden opgevolgd. De fa-
brieksteams zouden dan
hoogstwaarschijnlijk de
'zwarte'rally Parijs —Dakar
mijdenom een schorsing van
derijders te voorkomen.

Capablanca

WILLEMSTAD — Vorige
week werd tijdens een algemene
leden- vergadering van de
schaak- verening Capablanca
een nieuw bestuur gekozen. Dit
zieter nu alsvolgt uit:O. Merien
(voorzitter), A. Pinto (vice- voor-
zitter), D. Holiday(secretaris), J.
Plaate (penningmeester), L. Ab-
ad(tweede secretaris) en G. Chin
aLin (commissaris).

Het nieuw bestuur zal zich
voor de komende tijd vooral
richten op het populair maken
van de schaaksporten de schaak-
vereniging Capablanca. Te-
vens zal er een jeugd- afdeling
aan de vereniging toegevoegd
worden.

Op vrijdag 1, zaterdag 2 en
zondag3juliorganiseert devere-
niging in haar clubhuis, het
open- schaaktoernooi 'Emanuel
Schob Memorial. Men hoeft dus
geenlid van devereniging tezijn
om deel te nemen. Erzalvolgens
het Zwitsers systeem gespeeld
worden. De inschrijving be-
draagtf 12,50 per deelnemer en
dient te geschieden vóór vrijdag
1 juliom halfzes 's avonds.

Schaakliefhebberskunnen lid
worden van Capablancavoor de
contributie van f 5,- per maand.
De vereniging huist in het ge-
bouw aan dePlantersRust 5.

Sport in het Kort
VOETBALCAEN — Het naar
de eerste divisie gepromoveerde
Caen heeft twee engelse spelers
gecontracteerd, middenvelder
Rix van Arsenal en aanvaller
SteinvanLuton.Rix (30), die ze-
ventien keer uitkwam voor het
Engelse elftal, tekende een
contract voor twee seizoenen,
Stein, die een keer het Engelse
Shirt droeg,voor drie.

0-0-0-0-0
VOETBALKEULEN — Tony
Woodkockheeft 1.FCKoln inge-
ruild voor FortunaKoln. De 32-
-jarige Engelse spits tekende een
verbintenis voor twee jaarbij de
tweede- Bundesligaclub. Met de
transfer is een kleine 350.000
gulden gemoeid.

0-0-0-0-0
VOETBAL/DORDRECHT —
DS'79 heeft twee spelers aange-
trokken. Alfred Knippenberg
(18), jeugd-international van Go
Ahead Eagles, tekende voor
twee jaarbij deDordtseeerste di-
visieclub. Spartaan Victor Teb-
bens (25) ging een verbintenis
van een seizoen aan.

0-0-0-0-0
VOETBAL/BRUSSEL — De
Belgische voetbal international
Stephane Dernol (22)verlaatAn-derlecht. Voor een bedrag van
bijna drie miljoen gulden ver-
trekthij naar de Italiaanse club
AC Bologna. Dernol stond ook in
de belangstelling bij VFB
Stuttgart, de club die getraind
wordt door zijn oud- oefenmees-
terArieHaan.

0-0-0-0-0
VOETBALTURIJN — De Bra-
ziliaanse voetbalinternational
Juvencio Muller speelt komend
seizoenvoor de Italiaanse club
Torino. Met de overgang van de
aanvallerzoueenbedrag vanbij-
na zes miljoen gulden gemoeid
zijn.

0-0-0-0-0
VOETBALZAGREB — Josib
Skoblar is de nieuwetrainervan
de voormalige Joegoslavische
voetbalkampioen Dinamo Zag-
rep. De 47-jarige oud- topvpet-
baller heeft een tweejarig
contract ondertekend. Skoblar,
die het laatste halfjaar bij het
laag geklasseerde Celik Zenica
werkte, werd op 9 november
1987 ontslagen alstrainer van
HamburgerSV.

0-0-0-0-0
VOETBAL, MALAGA — De
Deense international JohnLau-
ridsen heeft een contract gete-
kend bij deSpaanse clubMalaga,
die in de hoogste voetbalklasse
van het land uitkomt. De 29-
-jarigeLauridsen speelde deafge-
lopen zeven seizoenen bij Es-
panol.

0-0-0-0-0
VOETBAL/MILAAN — De

Italiaanse doelmanvanhetnati-
onale elftal, Walter Zenga van
Internationale uitMilaan is don-
derdag geopereerdaan zijnknie.
De 28-jarige doelman verdraai-
de zijn knie tijdenseen training

inWest-Duitsland. Hij is zes we-
ken uitgeschakeld.

0-0-0-0-0-0
VOETBAL/DEVENTER —Eerste- divisieclub Go Ahead
Eagles uit Deventer heeft een
nieuwe sponsor. De voetballers
spelenvoorminstenseen seizoen
met 'Fam- Nederland' op hun
borst.

0-0-0-0-0-0
VOETBAL/VEENDAM —Veendam, het afgelopen seizoen
gepromoveerd naar de eredivi-
sie, heeft Gerard Zeeman ge-
contracteerd. De 18-jarige mid-
denvelder, afkomstig van de
hoofdklasserAppingedam, heeft
een contract voor een jaar gete-
kend.

0-0-0-0-0-0
VOETBAL/LEVERKUSEN—Bundesliga- club Leverkusen
heeft beroep aangetekend tegen
de door de tucht- commissie van
de UEFA opgelegde geldstraf
van ongeveer 70.000 gulden. De
nieuwe club van Rinus Michels
kreeg dieboete, omdat deorgani-
satie tijdens de thuiswedstrijd
van definale om de Europa Cup
111 tegen Espanol niet afdoende
zou zijn geweest.

0-0-0-0-0-0
VOELBAL/MUNCHEN — FC
Nurnberg en Bayern Munchen
zijnhetnamaandenlange onder-
handelingen eindelijk eens ge-
worden over detransfersom van
International StefanReuter en
Roland Garhammer, diekomend
seizoenin dehoofdstadvan Beie-
ren spelen. Bayern betaalt voor
detweede spelers zeven miljoen
mark, bijna acht miljoen gulden.
Nurnberg had aanvankelijk en-
kele miljoenen meer voor de spe-
lersgevraagd.

0-0-0-0-0-0
VOETBAL/LOKEREN — De
Nederlander Peter Eikelboom
speelt volgend seizoen voor de
Belgische eersteklasser Loke-
ren. De 28-jarige voorstopper
kreeg na zes jaar trouwe dienst
bij Beerschot een vrije transfer.

0-0-0-0-0-0

Basketbalcoach
uit VS op bezoek

ORANJESTAD — Met va-
kantie verblijft op Aruba de
Amerikaanse basketball- co-
ach Edward Foster, die ver-
bonden is aan een High
School tePhiladelphia.

Tijdens zijn verblijf op Aruba
liet hij horen graag in contact te
willenkomen met de lokale bas-
ketball- wereld. Door bemidde-
lingvan Maikito Croeskon hij in
contact komen met de coach van
de Arubaanse herenselectie Or-
lando Rasmijn. Na op dehoogte
gesteld te zijn wat er op gebied
van training reeds was gedaan,
verklaarde Foster zichbereid bij
vier trainingen medewerking te
verlenen. Volgende week
dinsdagverlaat hij Aruba weer.
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—Costaßiga
.^^lo/ulilB/uli|

-*■i-i^ 9 DAGEN -8 NACHTEN
Prijzen per persoon in e.n kamer

■ 'Sofa **,*&* 3 Pers- Slc^hl
Vl'fc'.i _______& *£V_* Uw reispakket houdt in: —_ ,

,;*'-,*£ffis.' - * Retour TicketMet De -_#■■- ■
',&38ro&y *. *? "$ * 8 Nachten Hotel Europu ."v^tJw^ *^_^Èi*'y*» * Welkom cocktail met folklorische groep

■"' /^ as^t§S i * Hotel tax en Airport tips

STV ü^Ary^* *s_i Optional Tours:
jb\V1rffiufojftdy**"'y^^L *' ra*zu </Orosi - Poas " Ojo de Agua/Sarchi.

Zrk STA. MARIA : F.D. Rooseveltweg 315-A Tel: 84788
___f*_o_vJSl|^^ PUNDA :Pietermaaiplein 14 Tel: .611077
ffi^^lKiyv^'L^V^___^ MAIN OFFICE: SchoUegatweg Oost 48 Tel: 79400

Hpf-UniM xiïfö^qffe? (Zate.dag's open van 9.00 - 12.00)

VAKANTIE SPECIAAL
Gedurende de maand juliofferte:

trips naar Klein Cura9ao fls.i 7,50 p.p.

De vertrekdagen zijn: woensdag, zaterdag enzondag.

Voor verdere inlichtingen en inschrijvjngen:
CHIRINOSPORT&RECREATION I<£$%■*

Orionweg 12, Zeelandia - Tel. 613346/612744



MOSKOU—Zo’n300mensenheb-
ben in Moskou betoogdvoor debouw
van een monument ter herdenking
van de slachtoffers van Stalin. Een
der sprekers was Sacharov. De poli-
tie greep nietin. Dit gebeurdewelel-
ffpr*. i*. .'rp=kou toen de Demoera-

tische unie betoogde voor de invoe-
ring van een meerpartijen- stelsel.
Er werd daarbij gevochten en 12
mensen werden opgepakt. Ook bui-
ten Moskou isvoor meer democratie
betoogd door duizenden mensen.

Psychiatrisch rapport

Ferdi E. is beperkt
toerekeningsvatbaar

AMSTERDAM — De ver-
dachtevan deontvoeringvan
en moord op Ahold-topman
Gerrit-Jan Heijn, de 45-jarige
Ferdi E., is volgens het psy-
chiatrisch rapport, dat overhemis opgesteld,beperkt toe-
rekeningsvatbaar. Mr J.Weermeijer uitAmsterdam,
één van de advocaten van deverdachte, heeft datvandaag
meegedeeld. Hetprocestegen
E. is morgen in Haarlem.

Weermeijer wilde vandaag
nog geen conclusies verbinden
aan deuitkomstvan hetpsychia-
trisch rapport. Hij wacht daar-

mee totmorgen. Inhetalgemeen
kan welworden gesteld, dateen
beperkte toerekenings- vatbaar-
heid gevolgenheeft voor het von-
nis: een combinatie van een ge-
vangenisstrafeneen gedeeltelij-
ke TBR (Ter Beschikkings- stel-
ling van deRegering) ligtvoor de
hand.

Het Openbaar Ministerie
(OM) in Haarlem wilde nog niet
ingaan ophetpsychiatrisch rap-
port. Het OM heeft morgen als
enige getuige prof. H. Beyaert
opgeroepen. Beyaert leidde het
team, datFerdiE. in deBijlmer-
bajes onderzocht.

Weermeijer verwachtte van-
daag dathetbij deze getuige zal
blijven. Zijn cliënt woont, zoals
het er nu naar uitziet, dezitting
bij. Ferdi E. wordt morge-
nochtend overgebracht naar de
Haarlemserechtbank.

Weermeijer weigerde de afge-
lopen week op vragen van jour-
nalisten in te gaan over de in-
houd van het psychiatrisch rap-
port. Hijbevestigde wel dehoofd-
conclusie tegenover een lande-
lijk ochtendblad. Dat blad zou
zelfde beschikking hebben over
het psychiatrisch rapport of het
hebben ingezien. Weermeijer:
"Erwastoengeenreden meerom
het te ontkennen. Het rapport
komt trouwens morgen toch in
hetopenbaar tersprake".

*****BELGRADO — Slovenië als de
westelijkste van de 6 deel-republie-
ken in Joegoslavië isook demeest li-
berale. Tegen de achtergrond van
groeiende sociale en economische
problemen koos partij- leiderKucan
voor een"op demens toegesnedenso-
cialismetegenover het "socialisme
van destaat dattot dusverredeideo-
logischebasisvormt. Hetresultaat is
dat de regering in beginsel instemt
met het stakingsrecht, afzag op ver-
zoek van de bevolking van de bouw
van een 2ekern- centrale,aandepers
eenvoor Joegoslaviëongekendevrij-
heidgafenofficieeleenonafhankelij-
ke vakbond, een pacifistischeen een
mimilie-beweging erkent. Slovenië
zegt op de ingeslagen weg door te
gaan.

*****

Valkaan: meeste aanhang Lefebvre volgt niet bij schisma
SALTZBURG — Vier-

kwart van de volgelingen
van aartsbisschop mgr Le-
febvre is nietvan plan hem
tevolgen alshet inderdaad
tot een schisma komt met
deRooms katholieke kerk.

Zo verklaarde bij het Vati-

caan woordvoerder Joaquin
Navarro Vals. De aanhang
van Lefebvre wordt geschat
op zestig tot zeventigduizend
mensen.

De kerk- scheuring
wordteen feit als deopstandi-
ge bisschop zijn eigen

bischoppen gaat wijden. Men
hooptnu maar dat deomvang
van de scheuringmeevalt.
oud- missiebisschop Mgr Le-
febvre kan zich niet neerleg-
genbij hettweede Vaticaanse
concilie enzijnleerstellingen.
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«GOBIERNU DI KORSOU

SEDREKO

SEDREKO den kooperashon kv FEDERASHON
POWERLIFTING KORSOU, dia 1 di yüli
próksimo 8.00 p.m. Ta organise, den' Sentro
Deportivo Körsou, vn kompetensia di powerlifting
abri. Entrada pa e kompetensia di powerlifting ta
solamente fis. 3,-- pa persona.

Hefe di Sedreko,
Dept. R.P. H.D. Jansen.

_-_»=----------»----------■---------■■—■■■■■■■■■—
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Een Europees welbekend merk... wm

ALGOR diepvriezershg^HJH

IP ** >r /*Ar V t_\t \

" met slot " met mandje " met verdeelschot

" en nu nog praktischer... op wieletjes.. jff4_=_-__6}^ Caracasbaaiweg 6-10, Tel. 616055. I
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Rio deJaneiro steeds onveiliger

RIO DE JANEIRO— Een bij-
na dagelijks beeld in de straten
vanRio de Janeiro:een voetgan-

ger wordt overvallen, terwijl
omstanders toekijken zonder in
te grijpen.Detoenemende crimi-

naliteitop straat iser debet aan,
datlijfengoederenniet meervei-
lig zijn in deze stad.

MM^"M"^^^=^^^^s_ÉiöiS_______=

MJ*\ ____ \ -i —________F^

Traha vn pintura kv tin komo tópiko EXPO-FIESTA riba
Koredo i gana premionan masha atraktivo.Bo por
traha bo pintura bo só of huntu kv hinter bo famia.

Entega bo pintura promé kv dia 6 di yüli na
EXPO-FIESTAriba Koredó. Dia 13 di ougüstüs ta

anunsia e ganadonan i eritrega premionan.
Pa mas informashon pasa

_^^Ê \\__________. m na e stent dipintura
MP na EXPO-FIESTA.

051^4 fl *__I^K__________ïi wr E**-*___. ___!_______l-Vv

i^BTJI ■—___ "___________■__■____________■■____________»■ J____—__■ MT-_7*^^i^^***_B—_________ll__^T_^^vl___t___i^b ***^_. ___________________________________h_____t_____ __■____________! ___>_________■ ____i___________a _______

8



Seaquarium vijf jongehaaien
WILLEMSTAD - Het Sea-Jttarium is een attractie rij-

!?'" Gistermorgen werden
J-Jf pasgeboren 'blue tip'«aien, d_e diezelfde morgen
?*re zee bij Westpunt zijn
«eboren, in aquaria van het
reaquarium overgebracht.
fan de oorspronkelijke zes
Jjlgen iséén haai, evenals het
Poederdier, inmiddels over-

;!ec*en. De ongeveer vijftig
l^otimeter grote dieren, zijn
P*t dekeizersnede geboren.

Xp haaien zullen, wanneer ze
'e aguaria ontgroeid zijn,
r^rgebracht worden naar
Pei haaienkanaal van Sea-l^rium.
L verder zullen in het Sea-
'.■"ium binnenkort nieuweJ^kels en eenrestaurant ge-
■tend worden."et nieuwe management is
ai^plan orde op zaken te stellenn het drie jaaroude Seaquari-

!*"■ Daartoe is Jacques Visser
!? 1 junitot directeurbenoemd.|L Uc toekomst van dit bedrijf

IPoet geconsolideerd worden.
ifj6ll van deeerste prioriteiten is
r? van de admimi-
ijptratie. Verder zal meer aan-
|?ac"t besteed worden aan ver-
P.r°ting van het sponsorbe-
P^d", zei Visser. Hij verklaar-F-idesgevraagd dat Seaquarium
r^sors hard nodigheeft, omdat
?? bezoekers, voornamelijk toe-
f-aten en scholieren, nauwelijks
ipdoende inkomsten in het laa-
ïe brengen om de onkosten te
Sekken. "Zonder sponsors kan

niet blijven be-
gaan", aldus Visser die zei dat
!<!0r elk van de 64 bakken
m*nstenséén sponsornodigwas.

WILLEMSTAD - De
nieuwsteaanwinstvan het Cura-
gao Seaquarium, eenpasgeboren
'blue-tip' haai. Zes van deze die-
ren zijn met dekeizersnede gebo-
ren, nadat bij het Seaquarium

sumptie. "Koopje veel dieren?",
vroeg de Amigoe. "Jazeker, een
intactekreeft kost zeker 20 gul-
den per pond", zei Schrier. Hij
verklaarde verder dat onder de
voorbank van de auto van de-

een melding was binnengeko-
men, dat een moederhaai moei-
lijkheden met de bevalling had.
Eënjong is evenals demoeder in-
middels overleden. De overige
vijfdieren maken het volgens di-
recteur Jacques Vissergoed.
zelfde mannen twee emmers vol
met geschoten vis is verstopt.
"Als het Onderwaterpark aan
dergelijke situaties iets doet,
dankunnen we over samenwer-
king praten", aldus Schrier.

DUIKSHOP
Verder zullen in Seaquarium

Pkorte termijnnieuwe winkels
&e°Pend worden. Zo is de voor-
malige PADI duik- instructeur
ïa*& het Princess Beach Hotel,
?°wn van den Heuvel, aange-
fokken dietezamen metzijncol-
je?a's de exploitatie van de

'Underwater Curasao'
y°°r zijn rekening zal nemen.
verder wordt binnenkort een

met lectuur, zon-
en lekkernijen geo-

Daarnaast wordt gedacht
*an de opening van een

In het najaar zal er
/"& restaurant met Curagaose
jP^cialiteitengevestigd worden.
7&restaurant komt in de plaats

restaurant Garuda, datgaat
Ruizen naar hetCuragao Ca-
lboean Hotel. Volgens de eige-

van het restaurant, me-
3uwKomdeur, is tot deze stap
Noten, omdat "het zo stil is in
?et Seaquarium. Zeker in het
!aagseizoen zijn er nauwelijks
hoekers".

CIJFERS
j Navraag bij directeur Vissereverde geen concrete gegevens
P over het juistebezoekersaan-tal* Ook medeëigenaar Dutch

verklaarde geen cijfers
Ve*r bezoekers of over de omzet,an dezetoeristische attractie te

£uQnengeven, omdathijdezege-
F£Vens niet had bijgehouden. "Ik
-ffö geen manager", zei Schrier.
rl. kon wel meedelen dat Sea-
3Uarium vorig jaareen verlies
%f geledenvan 650.000 gulden,

eigenlijke verlies is slechts
FJ-000 gulden. Hetresterende

moet worden toegeschre-
/^naanuitbreiding van en nieu-
*einvesteringen in het Seaqua-
ft-Un", aldus Schrier, die ver-
aarde dat dollars en cijfers
r*>r hem niet veel te betekenen
?eoben. "Ik hou ervan om vissen
t vangen en nieuweprojecten op
petten".Elke week gaat Schier de zee
°*P om het vissebestand in de
*-Uaria op peil te houden. "On-
machthetbezoekersaantal moe-
jft de bakken op niveau gehou-
1 6Hworden,want sponsorsbeta-
eiiniet voor lelijke aquaria. De-
**eek heb ik zon vijfhonderd
JBsen gevangen", zei Schrier.
j^euwevissen gaan eerst tien
rgen in quarantaine ineen spe-
cie bak. Daarkrijgen zij medi-anen om te voorkomen datventuele ziektes die zij bij zich

dragen, niet over derest van de
bakken wordtverspreid", zo ver-
klaarde mariene bioloog Paul
Hoetjes, aan wie de zorg voor de
vissen en koralen is toe-
vertrouwd. Maandelijks koopt
hij voor ongeveer 1500 gulden
aan voedsel voor de vele dieren
die in Seaquarium te bewonde-
ren zijn.

STROPERS
Op devraag ofhettentoonstel-

len van zeeorganismen in bak-
ken niet ten koste gaatvan het
bestand in zee, antwoordt
Schrier ontkennend: "Juist bij
onskrijgen zeldzame soorten een
kans om te overleven. Grote en
mooie exemplaren zouden an-
ders tenprooi vallen aan vissers
en stropers". Schrier zei desge-
vraagd dathij zijnvissen niet uit
het Onderwaterpark, waaraan
het Seaquarium grenst, haalt.
Het Onderwaterpark is een na-
tuurreservaat. Speervissen en
hetweghalen van levende orga-
nismen is in dat gebied ver-
boden.

Schrier verklaarde desge-
vraagd dat de samenwerking
tussen het Onderwaterpark en
Seaquarium enigszins stroef
verloopt. "De mensen van het
Onderwaterpark zijn theoretici.
Zij stellen allerlei regels op,
maar doennietsomdezeregels te
handhaven of bijvoorbeeld het
toerisme in ditpark te bevorde-
ren. Hoe lang geleden heeft het
Onderwaterpark iemand be-
keurd wegens speervissen?", zo
vraagt Schrier die hieraan toe-
voegt dat hij dagelijks minstens
acht mensen in het park bezig
ziet met deze verboden manier
van vissen.

KREEFTEN
Als om zijnwoorden te onder-

strepen, stappen op dat moment
twee mannen op Schrier af die
hem twee volwassen kreeften
van ongeveer 15 pond te koop
aanbieden. Na nauwkeurig on-
derzoek blijkt dat de dieren met
een weerhaak beschadigd zijn,
waardoor ze volgens Schrier al-
leen nog geschikt zijn voor con-

tOp naar

BIOEMPOTS
book-toy & giffshop njy.

a.s. vrijdag 1 juli
■§S%-f{ de hele dagweer verkrijgbaar

\^\ Heerlijke poffertjes vsf__\ j____f a f. 3.00 per portie %\3
Een leuk begin voor de vakantie voor U
en voor dekinderen!

BLOEMPOT S aandeTOP
book-toy fir giftshop nu voorUèn Uwkinderen

V . _____ '
Bij ons kunt U rustig hoge ■VjflHp
eisen stellen, want... W^f-tT^^

"Wij hebbeneen uitgebreide sortering brilmonturen van bekende f\- H.
merken, zoals Silhouette, Luxottica van Avant Garde, Metzier, VX >//

" Wij hebbenzonnebrillen te kust en te keur, o.a. van Rayban en ... Zeiss.--- 7~"^^^J| _____Tl
" Wij hebbenonze eigenslijperij waarin wij vrijwel allerecepten /J^^^H M/voor brilleglazen zelfkunnen verwerken, zodat U bij ons van een / F^- >?^-^^/snelle serviceverzekerd bent. / /f^ïs?'>»»i_"^---_^/
" Wij hebbenbehulpzaam, ter zakenkundig personeel. / vf Ja I
" Wij hebben gewone, bifocale, geharde, ontspiegelde, Varilux, en / J*~~^ V f?j /"photomatic" glazen, en bieden U ookextra dunne, plastic en / Ji) *"** }**^~-%S I

verharde glazen. Wij kunnen U dus zeker het glas, dat voor U het beste / \ /
" Wij hebben een "aan huis" servicevoor hen die slecht ter beenof /
" Wij hebbenvoor kinderen speciale, sterkeen toch modieuze monturen. (~\ /^*
" Wij leveren allesoorten contactlenzen:harde en zachte lenzen, gekleurde optica '/ .

lenzeneet. OWftCt
Wij verzekeren U, bij ons gaat iedereen VOOR een4rfectz,CHtde deur uit met een blij gezicht! t6i 6ii7.4.H_nchisnoai9

' *-' Ook zaterdag open (8 - 4 non-stop)

■«_■__________________________i^—■-— "■«■■"*"——~—^~"^^^~~~^^^^~

Wij zoeken op zo kort mogelijketermijn een

administratief
medewerker/ster
(leeftijd minimum 22 jaar

Heb jeM.E.A.0., of gelijkwaardige opleiding met
typevaardigheid?

Ben jeflexbel en inventief en vind jeheteen uitda-
ling onder wisselende omstandigheden te kun-
nen improviseren?

Stuur dan een sollicitatiebrief + pasfoto aan

HUBO CURACAO N.V.
StoDomingoweg no. 10

■***s?~"~*~ -r^^_-_---------------------_*-

Si. ba lesa bon. un boter dl bina PIZZA HUT di e forma aki ke gradlsfGRATlS!.orabokumprakuatkePIZZA tur su fiel klientenan kv durantel-ARGE' slnku ana a pone PIZZA HUT bira f ITa trata di vn bina CHABLIS di e Restorant No.i diKèrsou.
famoso kas dl Ernesto & JulioGallo. Bln selebranos promélustro kv no* ikv tin vn balor di f1.12.50-. dal vn kopa na salüdinos tur

js___sA-4«*fiÉw^ IL. r" "*l*■■"■*>■ ■" ■/ _.»*******^ -w ■!* !** _■_»». ~^V S

«b' _^/3 _____ -J---X2y^HS^__?9p3 » f^o%
■T^7^_____li>^L? ** _3lVW.^__^_--_Hi ■"vWO'-vh" n i|,f■ VIE» NM- ■- -v% >"■*
E oferta aki ta valido durante luna di yünipa Take-out I Eat-in. Wm^^^*~E no ta valido en kombinashon Il^G-Ö*| kv otro oferta. Tlllt- I
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GUATEMALA kgl^r*
Guatemala, een land met ondoordringbare iongle.'__%_&''■'__&£ /**;^**lHiM $MR| Hf ''"■:■:■:■:■:■'!

tuur, metvriendelijke dorpjes en met grote steden. Sp^&sllr * ' &/2A^k\

~ 7 Nachten accommodatie Wij bieden bovendien in ons Guatemala— Belastingen op hoteltarieven f programma
— Fooien voor porters op de lucht* m \t*:*:*haven en in de hotels- M ' 11 daagse ALL GUATEMALA* * .

- .'-j**'.*.... M * Keuze uit vier hotels m-'.<:
m % * Tikal excjr.ie __f* iiiufc*dik''jd'_'#_ft_i_','''v'''" _r ':;::»:»:»^<^j:>»g#:Kx|x;:;x;x:::.:.:..., * Excursies naar Copar. en Quirigua _^;x:x:

'i.' * --■-■■■": * Reizen in combinane met Costa Rica. _^r ■■■
" "

MadmoPlaza 76700 Colon 6263Ó0/Öi BONAIRE ""'"'" * "^^^^(■■■■.
fc

__ ______*»-'*''^^^ :Punda 613853/54 Isla 72576/77 Kralendijk 8652/53 r , . .! .'.'.. ' " ! ... .-.

ROWLCkNIN
I COMPLETE DOG FOOD SPECIALIST II BRONCO I
I KAM PION Dl F.C.C. 1988 I

111 " :

■J ;. x*x:.

ROYAI CfININ feliciteert de heer Papito Reinita,
eigenaarvan deROTTW€II€R BRONCO methet behaalde

kampioenschap, georganiseerd door
FC-DCRACION CfINOFILfI D€ CURACAOI ROY4LCKNIN I

FOOD OF TH€ CHAMPS■ 1 Agent: SUNNY TRADING CO. N.V. - Tel. 623750

%___y Ballet- en Dansschool
Vf "LES SYLPHIDES"__^l I organiseert in samenwerking met

STICUSAen C.C.C, een
VAKANTIE-WORKSHOP

Lessen in aerobics, jazz,modern en klassiek, vanaf 4 juli
t/m half augustus a.s.
Speciaal uit Nederland Mevr. Toos Mutsaers als gastdo-
cente voor jazz.
De lessen zijn voor iedereen toegankelijk.
Tevens bestaat de mogelijk tot inschrijving voor nieuwe
leerlingen voor balletlessen in augustus.
Voor meer informatie TEL. 75468

MEDEDELING I
Hierbij berichten wij alle studenten, docenten en het pu-
bliek in het algemeen, dat de

ADMINISTRATIE van de UNA
GESLOTEN

zal zijn van 4 julit/m 30 juli 1988.
De universiteits-bibliotheek en de studie-zaal zullen
geopend zijn van 07:30 's morgens tot 17.00's middags en zullen in het weekend gesloten
zijn.

R.R. RAVENSTEIN, I __7§_\((7§_\
Administrateur

Unjyersidat Nashonal di Antia |

Universiteit vande Nederlandse Antillen
University ol the Netherlands Antilles
Universidad de lasAntiliasNeertandesas
:



NOTITIE BETALINGSBALANS BEDRIJFSLEVEN CURACAO
Mentaliteit van’investeerder en toerist
hebben ons nodig’ volstrekt uit den boze

WILLEMSTAD— De over-
heids- financiën zullen een
belangrijke (negatieve) in-
vloed op de betalingsbalans-
ontwikkeling van de Neder-

landse Antillen blijvenuitoe-
fenen, zolang deeilandgebie-
den (met name Curacao) en
het land niet uit de zorgwek-
kende tekort- situaties weten

te geraken. Het zijn namelijk
de te hoge overheids- uitga-
ven die (mede) geleid hebben
toteen situatievanoverbeste-
ding en daarmee een tekort
op de betalingsbalans.

Zo is te lezen in de'Notitie Be-
talingsbalans', een uitgave van
de Vereniging Bedrijfsleven Cu-
ragao, VBC. daarin staatverder:
"Uit hoofde van betalingsba-
lans- beleid is het noodzakelijk
dat de tekort- situaties worden
weggewerkt en datde overheids-
bestedingen zoveel mogelijk
aangewend zullen worden voor
produktieve doeleinden(verdere
verbetering van het opleidings-
niveauvan debevolking, alsme-
deverbeteringvan de infrastruc-
tuurvan de eilanden)".

Dit beleid dient, volgens de
VBC, ondersteund te worden

door ondermeer de volgende
maatregelen:
—afremmen van deconsumptie-
ve bestedingen in de private sec-
tor (krediet beheersing). De pro-
duktieve bestedingen (investe-
ringen) dienen daarentegen ge-
stimuleerd te worden.
—verbetering van deconcurren-
tie- positie door middel van:
* verdere loonkosten- matiging.
Een belangrijk instrument hier-
bij is flkexibilisering van de ar-
beidsmarkt,
aanpassing/afschaffing van de
ontslagwet, minimum- lonen en
de cessantie wetgeving (herin-
voering leeftijdsgrens) is hierbij
noodzakelijk.
* verlaging van energie-enutili-
teitskosten.— eiliminatie van de 'red tape'
(bureaucratie; red.)— prioriteit geven en verder on-
dersteunen van deviezen gene-
rerende activiteiten.

Op korte termijn, zo wordt ge-
steld, valt geen herstel te ver-
wachten in de devizen genere-
rende capaciteit van de offshore
en de olie- sector. Als gevolgvan
het beëindigen van het belas-

ting- verdrag met de Verenigde
Statenstaat hetvrijwel vast, dat
de winstbelasting- inkomsten in
de komende jarenverder terug
zullen gaan lopen. Hoe het ver-
loop van de inkomsten, verkre-
gen uit management- fees, zal
zijn, moet nog worden afge-wacht.Er zijnaanwijzingen (o.a.
geen "massa"- ontslagen) dat dit
meezal vallen,metname nu deze
sector nieuwe produkten ont-
wikkeld heeft.

Het slagen van deze produk-
ten zal mede afhangen van de
overheid, vooral op het gebied
van invoeren, respectievelijk
aanpassen,van wets- artikelen,
alsmede het afsluitenvan belas-
ting- verdragen met andere lan-
den. Voorts is het van groot be-
lang dat de telecommunicatie
verder verbeterd en competitie-
ver wordt.

De olie- rafïïnage en overslag-
activiteiten zullen devizen- in-
komsten blijven leveren, echter
deze zullen waarschijnlijk min-
der zijn dan in de afgelopen ja-
ren. Behalve voor de deviezen-
inkomsten is deze sector ook van
belang voor de werkgelegen-

heid. Verdere ontwikkeling van
deze sector zal afhangen van de
situatie op de oliemarkt en de
concurrentie- positie van de
maatschappij daarbij.

HERSTEL
De toeristen- en transport-

sectorzijn twee sectorendie in de
komende jaren naar alle
waarschijnlijkheid een verder
herstel te zien zullen geven, zo
meldt de 'Notitie. In detoeris-
ten- sector zal verdere produkt-
verbetering en vernieuwing
voorop dienen te staan. Het ac-
cent zal daarbij gelegd dienen te
worden op de Amerikaanse
markt en het verder tot ontwi-
kelling brengenvan deEuropese
markt. Uiteraard zal de Venezo-
laanse markten landenuit dere-
giohierbij nietverwaarloosd mo-
genworden.

EENIEDER
Met nadruk moet hierbij ge-

steldworden, zo schrijft deVBC,
dateen ieder zijn steentje bij zal
dienente dragenom daadwerke-
lijk een bloeiende toeristen- in-
dustrie te krijgen. "Bureaucra-
tie en een mentaliteit van "de
buitenlandse
toerist/investeerder heeft ons
nodig (en niet omgekeerd)" zijn
uit den boze. daarnaast moeten
faciliteiten als tax en duty free
shopping, fiscale incentives a la
de Dominicaanse Republiek en
garantstelling van de overheid
voor de bouw van nieuwe hotels
worden ingevoerd. Indienwijons
huiswerkgoeddoen, zaldeze sec-
tor belangrijk bijdragen aan de
betalingsbalans en dewerkgele-
genheid", aldus de 'Notitie'.

De transport- sector lijkt zich
verder te herstellen. Bemoedi-
fjend zijn depositieve ontwikke-
ingenbij deCDM, deALM en de

shiphandling. De sanerings-
operaties bij deCDM en deALM
beginnen vruchten afte werpen,
zo zegt de VBC. Verder herstel
zal nauw samenhangen met het
verderverbeterenvan deconcur-
rentie- positie en de infrastruc-
tuur. Hieronder vallen ook
diensten die door derden aan de-
ze maatschappijen worden gele-
verd.

GEEN PANIEK
Het goed tot ontwikkeling

brengen van een sectorofproject
dan wel ombuigen van trends
kost enige tijd. Het is om deze re-
den dat voor 1988, net zoals dat
voor IÖB7 het geval was,een te-
kort op de betalingsbalans ver-
wacht moet worden. Een (tijde-
lijke) teruggang in de deviezen-
voorraad is geenreden voor pa-
niek. Wel moeten wij ervoorzor-
gen, dat deviezen genererende
projecten en verdere innovatie
van bestaande deviezen genere-
rende produkten en diensten
daadwerkelijk van de grond ko-
men.Tot zover de 'Notitie'van de
VBC.

Vergunning
voor koffiehuis
uit 1950

SAN NICOLAS -Dinsdagavond werd eel
rumzaak in de Helfricb
straat diegeen vergunnin.
had door de politic ge
sloten.

Voordathij dedeurvan zij'
Rumshop dicht deed, haalo«
deChinese eigenaar een ver-
gunning tevoorschijn die in
oktober 1950 werd uitgegf
venaaneen zekere J.E. en3i«
geldigwas voor eenkoffiehuis
annexrestaurant in deRod'
gerstraat. De eigenaar werd
crop gewezen, dat de antiek*
vergunning niet geldig was
voor de zaak die hij nu ex-
ploiteerde, en dat de sectie
Bijzondere Verordeningen de
nodige maatregelen za-
treffen.

Little League

WILLEMSTAD — Op vrijdaS
liuli enzaterdag2juliworden*
play- offs vanCurasao Little L*
ague gehouden. Zowel in &*
'little' als in de 'senior' afdelin.
Tijdens en 'best ofthree' ontoo*
ting zullen deselecties van Ow
en West uitmaken wie CuraS*-"1
mag vertegenwoordigen op&
Latijns Amerikaanse kampl'
oenschappen die volgend'
maand opPuerto Rico (little) e'
St Croix (senior) gehoude"
worden.

De speeltijdenzijn als volgt:
Vrijdag 1 juli: zeven uur 'avonds aanvang'little'wedstrijd

en om negen uur 's avonds 's*
nior'.

Zaterdag 2 juli: zes uur 'avonds aanvang'little'wedstrijd
enom achtuur 's avonds 'senior ■Voor het geval er een gelijk"
standbereiktwordt over detw<#
speeldagen vindt er op zondag}
juli een beslissings wedstrijd
plaats en wel omtwee uur's mid'
dags voor de 'little' en om viel
uur 's middagsvoor de 'senior*

Plaats: Little League Bal'
Park te Sufïïsanten de toeganl
is gratis.

Taekwondo
WILLEMSTAD—DeCura«B'

ose Teakwondo Bond organi'
seert op de dagen 1, 2 en 3 juS
aanstaande een technisch semi'
nair in degymzaal van deUNA*

Het seminair zal geschieden
onder leiding van dr Dong J**l
Yang uit de USA.Dong JaYang
is hoogleraar Lichamelijke Op-
voeding aan de Howard Univer-
sity in Washington en tevens
achtsteDan Teakwondo.

Het seminair is bedoeld voC
deleden van deCTB en een dele-
gatie van de Surinaamse tae-
kwondo bond. De bijeenkomsten
zullen op de genoemde dagen
plaatsvinden op de volgende tij-
den:'smorgensvannegentotéén
uuren 'smiddags van drie tot ze-
ven uur, in de gymzaal van de
UNA.

Miljoenen-orders voor CDM
Reparatie bagger-

machines Venezuela
WILLEMSTAD— De Cura-

caose Dok Maatschappij,
CDM, houdt zich actief bezig
met de werving van klanten
uit Venezuela. Het Instituto
Nacional de Canalizaciones,
INC, behoort reeds tot de
klanten-kring van deCDMen
de dokmaatschappij wil dat
graag zo houden. Per jaar
worden op Curacao voor het
INC miljoenen dollars kos-
tende reparaties uitgevoerd.

Deze week verbleef een dele-
gatievanhetINCopCurasao. De
leden werden door ir Mario
Evertsz, directeur van de CDM,
ontvangen enrondgeleid, terwijl
ook bezoeken werden afgelegd

aan de president- commissaris
van de CDM, Ricardo Isebia, en
de waarnemend gezaghebber,
drsElmer Wilsoe.

HetINC is belast methet open
houden van de vaarwegen in
Venezuela, met name van de
Orinocoenvan hetMeer van Ma'
racaibo. Zoals bekend, moet
constant gebaggerd worden, om-
dat de Venezolaanse vaarwegen
vanwege dezwareregenval in de
bergen, dicht slibben.

ACQUISITIE
De bagger- vaartuigen dienen

regelmatig gerepareerd te wor-
den. Vroeger werden dierepara-
ties uitgevoerd in de Verenigde
Staten, maar na een "agressie-
ve"acquisitie isCurasao erin ge-
slaagd enkele orders van het
INCbinnen te slepen.

Twee jaargeleden werd al een
bagger- machine bij de CDM ge-
repareerd, tot volle tevreden-
heid van de Venezolaanse
opdrachtgevers. Vorigjaarkwa-
men driebagger- machinesnaar
Curasao. Momenteel ligteen 'ko-
los' afgemeerd bij de dok-
maatschappij, terwijl onderhan-
deld wordt over een volgende
order.

" De reparaties dienen te wor-
denuitgevoerd door specialisten
enkosten danook veel geld: twee
miljoen dollar is 'normaal.Mario Evertsz verklaarde
vanmorgen tegenover de Ami'
goe, dat het bezoek aan Curasao
van de Venezolanen "succesvol
isverlopen: "Ik ben een tevreden
man".

WF THORAX CENTER
Jan Noorduynweg

DRS. R.F. IGNACIO, LONGARTS

AFWEZIG
van 04 juli tot en met 29 juli 1988.

Waarnemers: Dr. T.A.J. Kroon
Drs. A.F. Rosina, _________ )

NATioNALPanasonic
) AIRCONDITIONING

lU M^W^. 'tls nu al erg genoeg,
/) 'n&\*n^ en e warme Wls no9( vv^f* öK nieteens begonnen.
/A ""t^ _f\° Jm \ Maar raak niet in paniek. Met de
/ /1 VV'^V\L \ Panasonic aircos van CTC/LATRA
Ij \^4a^( f? \ houdt U het hoofd koel. En U bent\
/ / //V^v k\ r nog net op tijd om gebruik te makenk y^^^J' \ v van de unieke aanbieding op split units

van national Panasonic
7000 BTU, contant Fl. 1450.-

18000 BTU, contant Fl. 2850.- Ko" £"9
n
s' en d?e zaken

24000 BTU, contant Fl. 3550.- X° ' ■■

Multi Split 2 x 6000 betalingsvoorwaarden zijn
BTU, contant Fl. 4299.- y FASILI

;IS^_v/

Koop bij ons/en U krijgt
gratis een T-shirt van ,*#irilß9MKd__l Bfc^
NATIONAL Panasonic en,.__t^rmy___^ /■ mr_■!■ i______ mlzeelandia-Te1.613333 ITI^/LATIBIfL

DOND6RDAG 30 JUNI 1988 D

|-/ HET IS WEER M
VAKANTIETDD! f

Wegens collektieve vakantie zal !f^
La Ganga Salina

gedurende hele maand JULI
GESLOTEN *_

U kunt dan echter wel bij ons in PUNDA terecht.
Voor devakantietijd bieden wij o.a. aan^^^T^s^v. |

—Reisartikelen .r-w»—Strand- en vrijetijdsartikelen -^^Tj^ t-l

— Gezelschapsspellen en speelgoed "Ö*§___C r" V\yV""*—Fietsen, wel 20 verschillende modellen 3-s_2_KV>v -^vv
Als speciale aanbieding voor de maand juli geven wij 10-
-30%korting op onze artikelen.
Bovendien ontvangt U bij aankopen van elke vijftig gulden
een glas ter gelegenheid van ons jubileum.

LA GANGAreeds 30 jaartot Uw dienst

DEPARTEMENT VAN HANDEL,
INDUSTRIE EN WERKGELEGENHEID

Maximumprijzen eilandgebiedCURASAO, ingaande30 juni 1988.
verpakking kleinhandel consument

BABYVOEDING
Milupa
7granen 20/200gr. fl. 26,68 fl. 1,48—0,28
Nesturn
wheat/honey 24/250gr. fl. 39,34 fl. 1,82 N
Liga
infant 24/175gr. fl. 41,97 fl. 1,94—0,14
junior 24/200gr. fl. 47,06 f1.2,18— 0,19

Nutricia
Nutrix gemengde
granen 12/200gr. fl. 28,82 f 1.2,67+0,19

Cremevanille 24/454gr. fl. 134,64 fl. 6,23 + 0,46
Creme4fruits 24/454gr. fl. 155,41 H. 7.19 + 1,29
Fantomalt 24/400gr. fl. 103,44 fl. 4,78+ 0,29

Molsnflflr
Rijstebloem koken 20/200gr. fl. 24,72 fl. 1,37—0,24
7granen 12/200gr. fl. 13,32 fl. 1,23—0,45
Tarwebloem 12/200gr. fl. 14,16 fl. 1,31—0,50
Rijstebloem bordklaar 12/200 gr. fl. 14,16 fl. 1,31—0,50
Tarwegries met honing 12/200gr. fl. 17,37 fl. 1,61—0,55

SUIKER
Flo sweet sugar

12/5 gr. fl. 29,15 ft. 2,62 N
De eerstvolgende publikatie geschiedt op 15 juli 1988.
Prijsaanpassingen dienen uiterlijk op 11 juli 1988 vóór 12.00 uur 's middags aange-
vraagd te worden.
Voorinformatie betreffende hoogsttoelaatbare prijzen, gelievetelf. 613297 opte bellen.

DE MINISTER VAN HANDEL,
INDUSTRIEEN WERKGELEGENHEID

I SANTA ROSA Tel. 671264 / "% ___^^ ___\\
■ SANTA MARIA Tel. 83322 I \^^ Jk\\\w

I bij Kooyman bentUin goedehanden J^^

_________!__________! ________ _______ I

Wij hebben VELE SUPER SPECIALS
ter gelegenheid van deDAG VAN DE VLAG!

TEVENS MAKEN WIJ HIERBIJ DE OPENINGSTIJDEN
BEKEND VOOR DE VOLGENDE DAGEN:
DONDERDAG GEOPEND TOT 7.30 N.M.
VRIJDAG KOOPAVOND TOT 9 UUR N.M.

KOM LANGS EN PROFITEER VAN DEZE GEWELDIGE SPECIALS!

AMiGOE10



AGENDA BONAIRE

?2U'1'1K:»«00BRANDWEER: 8222'AXICENTRALE: 8845HOSPITAAL: 8900
j-ANDFlLLteLagoenimaandagt/mvrijdag
*n07.00-16.00 uur; zaterdag08.00-12.00
üuf;zondag gesloten.

PPENBAREBIBLIOTHEEK
openingstijdenvoor hetpubliek)"■aandag en donderdag van 14.00-18.00
;ür; dinsdag en vrijdag van 08.00-12.00/
""■■oo-17 00 uur; zaterdagvan 10.00-12.00
uur)
(openingstijden voor lezers)
"oensdag van 14.00-19.00uur.

JOSTSLUITING: maandag t/m vrijdag
stukken 15.45 uur; gewone

"«"-wen 16.30uur.

SERVICE CLUBS
JN-anis: donderdagavond 19.30uur - HotelBonaire.

informatie E. Felipa, tel.: 8546/8238.
gound Table; elke tweede maandag -
2Uu*Ic6ntnjm Terra Corra.rotary; woensdag 12.00uur-HotelBonaire.

&ESTUURSKANTOOR EN BEVOLKING:"""00-i 2.00/14.00-15.30 uur loketten geo-
pend.

voor bezichtiging
"'ervan gelieve contactopte nemen met de
"«erRudy Bedacht, NoordNikiboko 194.

"^Ol-ITIECLUB (Weg naar Willemstoren):
peopend opvrijdag van 20.00-24.00uur; za-
'erdagvan 12.00-24.00uur.

SPREEKUUR(gezaghebber): elke donder-
dag van 09.00-11.00 uur op het Be-
«■Jurskantoor, Kralendijk; laatste donder-
£.9 van de maand van 10.00-12.00 uur te
nincon.

KOKOLISHI (tel.: 8198): verzameling Bo-
"aireaanse schelpen en koraal; open van
Jnsdagt/m vrijdag van 10.00-12.30 uur -
■^aya NikibokoZuid 3.

JjVV: openingstijden slachthuis maan-
dagt/mwoensdagvan 07.00-12.00/13.00-
-.£"00 uur en donderdag en vrijdag van
"**oo-11.00/11.30-14.30uur.

KERKDIENSTENJ>ntBernarduskerkKralencüjk:aa9elijks 18.45uur; zondag 08.30 en 19.00
UUr.
Jo-romotokerkAntriol:aagelijks 19.30uur; zondag 09.00en 18.00uur
J-UdovicuskerkRincon:"agelijks, ook zondag, 19.30uur.

doorgeven
*M> mevr. A. Wong- Loi- Sing, Kaya
tacique4.

WINDHOEK — De vakbondenv*ft Namibiëhebben opgeroepen tot
algemene staking van 2 dagen

""Ut solidariteit met de al 4maanden
""Urende massale boycot van zwarte
School- leerlingen. De overheid liet
*eten met geweldde orde te zullen
"handhaven alshetnodigis.Zaterdag
aJn 4 zwarte Zuidafrikanen ontsla-an uit de gevangenisvan hetRob-

waarzijzatenwegenster-
daden.In Stockholmwerd zon-

<Jag overleg gevoerd tussen invloe-
Sjijke blanke Namibiers en een
öWAPO- delegatie. Dit moest de
y-fees wegnemen voor een eventueel

SWAPO-bewind.

Na ontploffing
op Puerto Rico:
onderzoek strekt
zich uit tot Miami

MAYAGUEZ — De politie
van Puerto Rico heeft in sa-
menwerking met de FBI het
onderzoek uitgebreidtotMia-
mi in verband met het gebeu-
ren met een Amerikaanse
staatsburger die omkwam
dooreen explosie tijdens een
incident waarbij ook een Cu-
baan gewondraakte.

Volgens de door de politie be-
schikbaar gestelde gegevens
kwam deAmerikaan JeffParker
om het leven toen hij bezig was
meteen soortbomineenauto. De
Cubaan Antonio Alfredo Gonza-
lez Olmeda die Parker vergezel-
de maar diezich op datogenblik
buiten de auto bevond raakte
daarbij gewond. Het eerste on-
derzoek wees uit datbeide man-
nen in Miami woonden. Men
heeft nog niet kunnen vaststel-
lenwaarvoor de explosieven be-
doeld waren. Ook heeft men er
noggeen ideevanofeen en ander
van doenheeft met de politieke
situatieopPuertoRico ofmetbij-
voorbeeld een arbeids- conflict.

Regering praat met gezaghebbers binnenland

Doden bij confrontatie
leger en Jungle-commando
Paramaribo - zeker

"^s dodenzijn er gevallen by
gevecht in Suriname tus-
net leger en opstandelin-gen van Ronnie Brunswijk.

"ödertussen meent derege-
ling, dathetnu tijd wordt om

gesprek te gaanmet de ge-
in het Surinaam-

"^binnenland.
T Zeker drie leden van het
junglecommandoen drie solda-
te.n van het Surinaamse leger
*.n woensdag gedoodbij felle ge-vechten in het oosten van Suri-name, daags nadat deregeringe« opstandelingen- leider, Ron-
jtyBrunswijk, in Frans-Guyanatwee protocollen hadden onder-
kend. Dit is bekendgemaakt
doorhetSurinaamsepersbureau

De onderhandelingen hadden
°ödermeerhet staakt-het-vuren
°Pgeleverd. Brunswijk kreeg
SpE hetrecht met deregering in
r^ramaribo te onderhandelen
Semens de bijna negenduizend
■p^rinaamse vluchtelingen in
rans-Guyana. De twee over-

?e jikomsten moeten nog door
Peide partijen worden goedge-
keurd. De onderhandelings- de-

legatie, onder leiding van secre-
tarisWimvanEervan hetminis-
terie van Buitenlandse Zaken,
overhandigde het onderhande-
lings- resultaat dinsdagavond
aan president Ramsewak
Shankar.

LEGER AANGEVALLEN
Commandant Badrissein Si-

tal verklaarde, aldus SNA, dat
deopstandelingen deregerings-
militairen hadden aangevallen
toenzijwater haalden bij eenput
in Patamacca, honderd kilome-
ter ten zuidoosten van de hoofd-
stad. Twee soldaten overleden
terplekke, dederde stierflater in
Moengowaarhijnaar toewas ge-
bracht. Vier soldatenwerden ge-
wond. Hoeveel leden van het
Junglecommando verwondin-
gen opliepen, is niet bekend,
maar in welingelichte kring in
Frans-Guyana is vernomen, dat
het er vijfzijn.

GEENREACTIE
De Surinaamse regering

vindt, dathetmoment aangebro-
ken is omformeel overleg te ple-
gen met de gezaghebbers in het
binnenland van Suriname. Aan
het ministerie van Binnen-
landse Zaken is opdracht gege-
ven defunctionarissen uit te no-
digenvoor overleg inParamari-
bo. Dit heeft de woordvoerder
van president Shankar
woensdag bekendgemaakt. Het
gaatomenkele tientallenleiders
van gemeenschappen van Bos-
landcreolen en indianen in het
centrum, oosten en zuiden van
Suriname, die te lijden hebben
gehadvan destrijd tussenhet le-
geren het Junglecommandovan
Ronny Brunswijk.

Deregering heeft tot gesprek-
ken met de Bosland- functiona-
rissen besloten na het verslag
van het vredesoverleg in Saint
Jean, Frans-Guyana. Dit ver-

slag was dinsdagavond en
woensdagochtend uitgebracht
door de regerings- delegatie on-
derleiding van Wim van Eer, en
het bemiddelingsteam van het
Comité Kerken onder mgr Aloy-
sius Zichem.

De regering heeft niet gerea-
geerd op de bemiddeling van
Ronny Brunswijk van het
Junglecommando, dat het Nati-
onaleleger inhetPatamacca- ge-
bied actiesheeft ondernomen.

PARIJS — De teruggekeerde
-^-nse premierRocard wil volgens

?.lJn regerings- verklaring de dage-
'Jkseproblemen aanpakken, een da-

democratie, zonoemt hijdat.
!*_ wil zich inzetten voor armen en
W(*klozen.

*****BELFAST —Tegen de NoordierseP°ütie- chef Sir JohnHennon, wor-
?e° geen straf- maatregelen getrof-
*önav een onderzoeknaarbeschul-
digingendat de politie het consigne
nadoplerse terroristen metscherpte
Schieten. Dit stelde de Waakhond-

voor toezichtop depolitievast met een meerderheid van 1
sw-fli. Hetvooronderzoek begon in82
rO-311 -ongewapendelersenationalis-
tische verzets- strijders in een -poh-
«eval liepen. Dublin was boos over
letnietvervoltren van H"""1"1

MOEILIJKE PERIODE ACHTER RUG
Uitstekendresultaat beroepsonderwijs:
Alle kandidaten geslaagd

KRALENDlJK—Hetlijkterop.datdemoeilijke perio-
de die het Lager Beroepsonderwijs (LBO) aan de Scho-
lengemeenschap Bonaire (SGB) heeft doorgemaakt de-
finitiefachter derug is. Deresultaten van ditschooljaar
zijn uitstekend geweest en alle kandidaten die voor de
P—stroom, en deA—stroom en deT—stroom zijn opge-
gaan, zijn geslaagd.

De bestgeslaagden van de drie
stromen zijn respectievelijk Al-

Bert Beaumont, Shandro Goeloe
en Vladimir Thodé. De P—
stroom is het lager beroepson-
derwijs (LPB) dat gericht is opde
praktijk. Theoretische vakken
spelen daarbij een minder Voor-
namerol danhetgeen deleerling
in depraktijk presteert. Deze op-
leiding aan de LTS duurt drie
jaar. De A—stroom is wat vroe-
ger in feite de lageretechnische
school (LTS) was. Jongens die

praktijk gericht zijn, maar bo-
vendien in staat een beroepsop-
leidingvan kwaliteit te volgen.

T—STROOM
Aangezien het echter bleek,

dat jongensmetvoorkeurvoor de
LTS eveneens zeer hoge presta-
tieskunnen leveren, werder een
T—stroom ingesteld. Deze leer-
lingen kregen nadrukkelijk
meer theoretisch onderricht.
Hetbehalen van een T—stroom
dilpoma kan in zwaarte gelijk
worden aan de mavo opleiding.
Voor deze leerlingen is het dan
ook zeer wel mogelijk, via de
MTSzelfs door testomennaar de
HTS (Hogere Technische
school), dus in feite deUNA.

Vinder
PHILIPSBURG — De toe-

rist D.J. bracht een tas naai
het politiebureau met de me-
dedeling, dathij die gevonden
had. Enkele uren later deed
de eigenaar varj
Shipwreckstore aangifte van
diefstal van een tas met een
inhoud van 120 dolar. Helbleek, dat er de hele dag uit-sluitend toeristen in de win-
kel waren geweest, zodat helvermoeden bestaat datde taswerd ontvreemd door de toe-ristD. J.die,nazich deinhoud
te hebben toegeëigend, de tas
op het politiebureau afle-verde.

Bukarest boos op Budapest

Na anti-Roemeense
betoging Hongaren

BUKAREST — President
Ceausescu van Roemenië isdinsdag fel van leer getrok-
ken tegen Hongarije. In eenrede tot het Centraal Comité
van deRoemeense partij ver-oordeelde hij debetoging diemaandag inBudapest werdgehouden tegen het Roe-meense minderhedenbeleidals "chauvinistisch, nationa-listisch, anti-Roemeensenan-ti- socialistisch". Hij beschul-digde de Hongaarse autori-teiten ervan de betoging tehebben gesteund.

Naar schatting vijftigduizend
Hongaren betoogden maandag
in Budapest tegen Roemeenseplannen een paar duizend dor-
pen met degrondgelijkte maken
in hetkader van agrarischeher-
vormingen. Volgens de Honga-
ren worden daardoorvooral dor-
pen van de Hongaarse minder-heidgetroffen. Debetogers trok-
ken naar deRoemeense ambas-

sade.De autoriteitenlegden hun
niets in deweg.

AMBASSADE
"De vraag die hier is gesteldof

er wel de juisteomstandigheden
aanwezigzijnvoor hetfunctione-
ren van deRoemeense ambassa-
de in Budapest, is een terechte
vraag", aldus Ceausescu. Hij
ginghierechter niet naderop in.
Wel gafhij Hongarije te ver-
staan, datalleproblemen van de
Hongaarse minderheid in Roe-
menië worden opgelost door de"competente organen" vanRoe-
menië.

President Ceausescu heeft desluiting gelast van een Hon-
gaars consulaat in de stadCluj-
Napoca. De stafvan het consul-
taat moetbinnen 48uurRoeme-
nië uit, zo heeft het Hongaarse
persbureau MTI dinsdag ge-
meld. Cluj-Napoca ligt in
Transsylvanië waar 1.7 miljoen
mensen vanHongaarse afkomst
wonen.

KRALENDIJK —DeAsosias-
hon diKomersio i Industria Bo-
nairiano(VVB) zal vandaagdon-
derdag de eerste algemene le-
den-vergadering organiseren
van deze nog jonge vereniging.
Dat gebeurtin deNeptuneRoom
van Bonaire Beach Hotel (BBH)
om acht uur 's avonds. Op de
agenda staan onder andere de
goedkeuring van het financieel
verslag en het verslagvan de se-
cretaris. Belangrijk punt is de
verkiezing van een nieuw be-
stuur, waarvoor zich zeven kan-
didaten kunnen aanmelden. De
aftredende bestuursleden zijn
voorzitter Evert Piar, Papa Lu-
cia, Erwin de Grijze en Anton
Sieverding. Zij hebben zich ove-
rigens allen herkiesbaar gesteld
voor een tweede bestuurspe-
riode.

Hogere
winst
van KLM

WILLEMSTAD —De KLM
heeft in het afgelopen boek-
jaar (dat op 31 maart eindig-
de) drie procent meer ver-
voers- inkomsten gehad, ter-
wijl deoverige inkomsten met
zes procent stegen. Het posi-
tieve resultaat over 1987/88:
314 miljoen gulden. Het jaar
daarvóór: 301 miljoen.

Hetresultaat per gewoon aan-
deel van 20 gulden: ’.5,94.

Over de winst van bet boek-
jaar 1987/88 is geen ven-
nootschaps- belasting verschul-
digd wegens fiscale compensa-
tie-mogelijkheden. Aan dealge-
mene vergadering van aandeel-
houders, die gehouden zal wor-
den op 11 augustus, zal worden
voorgesteld ’. 216 miljoentoe te
voegen aan dereserves en ’.94,5
miljoen te bestemmen voor de
betaling van een contant divi-
dend van 5% aan houders van
prioriteits- enpreferente aande-
len en van 8%(’.1,60; gelijk aan
vorig jaar) aan houders van ge-
wone aandelen en ’.3,5 miljoen
voorhet statutairewinstaandeel
van het personeel.

In het verslagjaar steeg het
vervoer van deKLM en de NLM
tezamen met 14% tot 3.976 mil-
joen tonkilqmeters, bij een toe-
nemingvan deproduktie met 8%
tot 5.665 miljoentonkilometers.
Het vervoer van passagiers en
bagage steeg met 15%, het
vrachtvervoer met "13%, het
postvervoer met 1% en de char-
ters met 6%. De beladingsgraad
steeg van 66,7% naar 70,2%.

De groei van de vervoers- in-
komsten bleef achter bij dievan
hetvervoer, hoofdzakelijk alsge-
volg van lagere valutakoersen
(vooral van de US dollar) en
scherpe prijs- concurrentie.

Het jaarverslag zal op 20 juli
worden gepubliceerd.

*****
WASHINGTON - De lancering

van hetVS- ruimteveerDiscovery is
uitgesteld tot begin september. Het
had in augustus moeten gebeuren.
Bij het testen is men achterop ge-
raakt.

KRALENDIJK - Tijdens de
diploma-uitreiking op de Scho-
lengemeenschap Bonaire (SGB)
werd extra aandacht besteed aan
de jongelui die de beste prestatie
hadden geleverd tijdens de
laatstgehouden examens. Van el-
ke afdelingwerd de bestgeslaag-
dekandidaat even in hetzonnetje
gezet. Algemeen direkteurRolly
Pourier reikte aan de geslaagde
leerlingen hun welverdiende di-
ploma uit.

AMIGOE 11

Hierbij maken wij het overlijden bekend van deheer

LUIS HATEM
Namens defamilie:

HasnaElias
Fohed en Marie Louise Elias
JeamilElias
Havez en ElsaElias (Venezuela)
Luis Elias

De overledene is opgebaard in deR.K. Kerk te Groot
Kwartier.

Gelegenheid tot condoleren op vrijdag 1 juli vanaf
1.30p.m. , waarna deteraardebestellingzalplaatsvin-
denom 4.30p. m. opdeR. K. begraafplaats van Groot
Kwartier.

Gelieve geenrouwbeklag aan huis.

» stockmarfat«
MiSTEJ-ftM TCDAY JUNE 30,1988*

Aegon 34 qq MJH 36,50
Ahold 82*70 Meneba
flkzo 12580 Philips 32,80
Cred.Lyon. 50*50 Bpyal Dutch 228,50
Fokker 24^20 Telegraaf 276,00
Gist.Broc. 24^80 Unilever 109,60
Heineken 143,30 Index 263,80

NEW YORK STOCK EXCHMKE

flbbott Labs. 44 1/2 lEM 127
American Exp. 26 3/4 ITr 51
Apache 7 3/8 Jchnson &J. 77 3/4
Am.Tel.S Tel. 26 1/2 McKesson 34 7/8
Amoco 74 1/2 Merck _ Co. 54 3/4
Anheuser B. 30 7/8 Minnesota Mng 55 5/8
Becton Dick. 51 1/4 Mcbil o_rp. 44 7/8Cairfbell S. 24 7/8 Monsanto 86 \/z
Chrysler 24 1/4 N-3*. Corp. 65 i/g
Citicorp 24 1/2 N_rf.South. Z8 1/4
CocaCola 38 3/8 EPG Indus- 44 3/4
Diebold 39 7/8 -bilips Ind. 2 1 3/4
Digital 83. 114 3/8 Placer DM. 13
Dupont 90 1/8 Narthrcp Corp. 29
East.Kbóak 44 1/2 PacFirst Fin. 13 1/2
Exxon 45 3/4 Pfizer 50 5/8
Figgie 'A' 68 -helps Dodge 42 3/8
Ford 52 5/8 IW-liP Morrls 83 5/8
Fluor 21 3/8 Quaker 44 j/4
Genl.Electr. 42 7/8 *** Nabisoo 46 5/8
GenlJtotors 78 5/8 Sal& "*-ee 36 5/8
Gulf & West. 45 3/8 -**»-1*! Trp-Tr. 72 7/8
Hecla Mng. 14 1/4 Southern 0. 6 3/8
Hilton 49 1/2 Unisys 35 1/2
Hotestake Mng. 14 7/8 Unocal 34 7/8
DOW JCNES
Industrials 2121,98
Transportation 888,14
REUTER.

CLOSING MARKET COMMENT JUNE 29,1988.
ON INCREASED VOLUME OF 160 MLN SHARES THE MARKET CLOSED DOWN

8.89 AT 2121.98.

|Bff] MADUHO & (URIEL'S BANK NXX**_s INVESTMENT DEPARTMENT
V/___> i For further information callIj^pgl Tel. 612511 612991 612294

Koersen Centrale Bank
NOTERINGEN CENTRALE BANK VAN DENEDERLANDSE AN-
TILLEN GELDIGOPDONDERDAG30 JUNI 1988EN TOT NA-
DER ORDER:

USDOLLAR 1.77 1.78 1.80
CAN DOLLAR 1.45 1.47 1.49
PND STERLING 2.97 3.025 3.085
NCDGLD 85.98 86.70 87.50
BOUVRR — — -
ZUJFRRNCS 117.34 118.06 118.86
FR FRANCS 27.67 28.77 29.47
DUITS6MARK 97.11 97.83 98.63
SURGLD — 100.07 102.59
ITUR6 0.99 1.29 1.35
AR FLORIN 98.00 100.00 100.20
KOERSEN VAN DE OBLIGATIELENINGEN VAN DE NEDER-
LANDSE ANTILLEN UITGEGEVEN DOOR HET DEPARTE-
MENT VAN FINANCIEN EN GELDIG VANAF HEDEN 30 JUNI
1988EN TOT NADERORDER.

9.75% OBUGATI€L€NING€N PCR 85/89 98.71
13 % OBUGATI€L€NING€NPCR 86/90 103.63
12 % OBUGATI€L€NING€N P€R 88/92 102.88
10.5 % OBUGATI€L6NING€NP€RI9BB 99.97
10.25 % OBUGATieL€NING€N 1986P€R 1990 98.76
HET EFFECTIEVE RENDEMENT OP ALLE OBLIGATIELENIN-
GEN BEDRAAGT 10.78%.
DEAANKOOP VAN OBLIGATIELENINGENKAN GESCHIEDEN
BIJ HETLOKALE BANKWEZEN.V J

’—"— ' \

IRDUSTRIRI DE UEHEZUELR
-_■ rp2_-;' maakt de wisselkoersbekend

van de BOLIVAR, geldig tot
VRIJDAG 10.30 uur

AANKOOP VERKOOPCash - Cheque
4.60 4.80 5.80

GRADISIMENTU
Famianan di e defuntu

JEAN-MARIEROJER
kv enpaz deskanse, ta gradisiunu i turkunabidaakooperakv supersonay despues
di su morto akompanele te na su ultimo lugar di deskansoof a traves ditelegram,
flor of otrokomunikashon a demonstra nan apresioy carino na su personay na su
famianan kv a keda tras.
Pa deskanso disualma lotin Sakrifisio diMisanaParokia diBrievengat dianan: 28
dijuni, 30 di juni i 1 di juli 1988pa 6.30 anochi.

Sra. Vda. HildaRojer i Joenan

DONDERDAG 30 JUNI 1988

CopacabanA
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f WORKSHOP
voor scholieren

" Scholieren, wij organiseren in de grote vakantie alweer een
: workshop, speciaalvoor jullie!

i Aanvang: Dinsdag sjuli 1988
Duur: 6 Weken (2 lessenper week)

" Kursusgseld:fl. 105,— inclusief inschrijfgeld: Getuigschrift voor de deelnemers, die alle lessen hebben gevolgd.
Informatieen inschrijvingen: Dagelijks

SCHOOL VOOR FOTOGRAFIE EN FOTOTECHNIEK
Kaminda Turkuas 22- tel.: 80935 Iv — J

,f ,vJL ~%

%^
Caracasbaaiweg (t/oLunapark)

Pas ontpakt
HERENSCHOENEN

inverschillendekleuren
Sokken, dassenen riemen.

GEZOCHT
Huis

of

Appartement
minimaal 2 slaapkamers

in nette buurt
Tel.: 83578

RODEO
RANCH

In het Seaquarium
Forreserv. : 615757

Vanaf 3 JULI

Szijn wij elke zondag
voor lunch
>

GEOPEND f
van 12.00- 2.30 uur fen natuurlijk ook

voor diner
■Q_a-_-__c-___.._. f . i-tifliflu-r^ fr.fa~f<r

TE HUUR
VOLLEDIG GEMEUBILEERD

APPARTEMENT

’. 700.— permaand
t maand vooruitbetaling

+1 maand borg

(mcl.water, gas,colort.v., anten-
ne), bovenverdieping met privé
voor- en achterbalkon.

Tel. 75890 - b.g.g. tel. 77386J

GEZOCHT

EEN HUIS I
TEHUUR

metminimaaltweekamers in eengoeiebuurt.

Prijs tot NAfl. 700.-

Tel. 77351
/

Wmerica
Real Estate
Company

BOUWGROND
TEKOOP

TUTURUTUWEG
ROOI CATOOTJE

KAVEL 43-885 m 2
PRIJS: Fis. 46.905-

Tel.: 53822

2 di yüli
Plaza Brion
10'ordimainta

selebrashon ofisial.
Despues ta siguikv

manifestashon i
ekspreshonnan

kulturaltelO'ordi
anochi. Hinter

Kórsou ta bon bini.
2d.yülinosturta

selebré dia di
Kórsou.

J3j_ Kórsou:
«m vn pueblo
k-jt-__j] vn bandera I

Gemeubileerde en
ongemeubileerde

huizen te huur
in Abrahamsz,Buena Vista, Sta.
Rosa, Weg naar Welgelegen,
Mahoema en Souax.

Prijsklasse f. 550,—en boven

Informatie tel. 80400kantooruren

\
Te huur

gevraagd
3 slaapkamer-

woning
S^ Tel.: 76029

ÊËët\ HaaitÜ"";
_Éh&jft m'*i°P

Ua\ ,Icben m
yfi| fvj \ net asie'

op Parera. "

[ DIERENI BESCHERMING VMEM

WoßßCuracao 54300

Bedrijf in toeristische sector heeft ter versterking
van de internecontrole afdelingplaatsingsmoge-
lijkheid voor een

ASSISTENT INTERNE
CONTROLE (M/V)

Functieomschrijving:
Zal het hoofdvan deinterneafdeling assisteren in
het uitoefenen van preventieve en repressieve
controle op de juistheidvandefinanciële en admi-
nistratieve vastlegging uit het bedrijfsgebeuren.
Taken:— het onderzoek naar bijzondere posten van de

maandelijkse financiële overzichten— het onderzoek naar dekorrekte naleving van
administratieve procedures— het uitvoeren van bijzondere controle onder-
zoeken.

Vereisten:
— Administratieve opleiding— enige jaren ervaring in een controlerende

functie— redactionele vaardigheid— goede contactuele eigenschappen.

De salariëring is afgestemd op de gesteldeeisen
en is medeafhankelijk van ervaring.

Gegadigden wordt verzocht schriftelijk te re-
flecteren aan het bureau van ditblad onder letter
F -Curacao.

tm^^étm^^m£^m^^^^^^t»^»»^mgm^»m^.mm.mmm^MÊé^ai^am^m^^^^M^^^ék^^Mmmmmm m mm mm mm m mm-_-__---------_--------«"——————*** ;

Toko \Ë/uikertuintje Weekend Y?/pecial__

I VenrsGë^ Kip 5.95T1I I_L 1
Toko V^/uikertuintie de grutter met hopi kip!

»■■«■■■■■■■■■■■■■■»■■■■■■■■«'»■»»■»»■■»»■»■■■■■■■■■■■■■■■■■■ » -WWl^W»»»»**»

gey qallewyeighty-Six
\_^m Bloksteeg, Punda

m is GESLOTEN van
#_ j 2juli t/m 1 augustus
mjJi en wenst haar clientèleeen Prettige Vakantie toe.

riËaJ Telefonische afspraken gedurende dezeperiode zijn mogelijk.

' Tel. 76530 HENNYBLOK-STORM

|lolß[cToi|
|]bla|n|kl

Orco Bank nv. Dr. H. Fergusonweg io, Curacao, Nederlandse Antillen

Ondergetekenden berichten dat in de op 27 juni 1988
gehouden algemenevergadering van aandeelhouders
is besloten een stockdividend uit te keren van 10% in
aandelen ten laste van defiscaal vrije agioreserve.

Aan houders van certificaten (er staan uitsluitend CF-
stukken uit) zullen hun rechten opdeuitkering op7 juli
a.s. terbeschikking worden gesteld doortussenkomst
van debewaarder bij welke het dividendblad op 27 juni
in bewaring was.

Als hoofdverwisselkantoor treedt op Amsterdam-
Rotterdam Bank N.V. te Amsterdam.

Voorzover op 30 september 1988nog dividendrechten
uitstaan, zullen de daartegen validerende certificaten
van aandelen worden verkocht. De netto opbrengstzal
daarna incontanten prorata parte terbeschikking wor-
dengehoudenvan houders van niet uitgeoefende divi-
dendrechten.

Aan de bedrijfsleden van deVereniging voor de Effec-
tenhandel zal terzake van de omwisseling in nieuwe
certificaten dereglementaire provisiewordenvergoed,
zodat de omwisseling vrij van provisie zal kunnen ge-
schieden.

Curacao/Rotterdam, 30 juni 19P8
Oreo Bank N.V.
Stichting Administratiekantoor
gewone aandelen OrcoBank.

CTC/ULTKA
Curasao Trading Co. (N.A.) N.V.

Wegens inventarisatie
zijn wij op

30 juni 1988
GESLOTEN

{iRESVmANT \__l____M
n — IN CURACAO SEAQUARIUM HUM 111001

[J deuren,
maaropentbeginaugustus hetRestau-
rant in het voormalige Piscadera-
gebouwop het terrein van het Caribbean
Hotel (achter detennisbaan).

V )

"Uitzendbureau*

Vraagt met spoed!!!
" Bedrijfskunde / informatica minimaal

M.8.0. opleiding.

" Man /Vrouw metacte U
en /of coupeuze opleiding.

" Doktersassistente.

Scharlooweg 108tel. 617415 of617416

Showroom K^^*£^^i*lM_______________________________L_____r /■ DESIGNED AND Zeelandia 1 ■■■■■■f/Al■ MANUFACTURED opposite W f«Yil 1IH Y_lT
IN CURACAO Latra \ L^Zgl^ S_S_k N\J

■■■■■■■■■■B*****'"*************1*I*^1*^ 'i#ilM. Landhuis _**} *_}* j

BBBilß*' Zondag 3 juli ____\ \ n
wordt een romantische avond u

__
_■ _ A .. . =-*■*. PU EÈ\ \in Landhuis JanKoek °UUrfi©/?Wmet optreden van

"Three Voices" 7^oMr. Chong & hisRitm box
Entree f. s,— p.p. fj **y h^4ÊÊ&

Tot ziens dan in \%Mltt /^OCé^ 7V 1 fflf

Stroomonderbreking
Veel werkzaamheden kunnen wij voor U uitvoe-
ren zonder U te storen, doch ditmaal moeten wij
de stroomvoorziening onderbreken op:
* vrijdag 1 juli

vanaf 09.00t/m 14.00 uur
* MontPeleestraat,Quillstraat,Vesuviusstraat, ge-deelte Dr. M.J. Hugenholtzweg(vanaf Bramendi-weatot nabijPoseidonstraat), gedeelteDr.Willem

P. Maalweg (nabij Bramendiweg) en Bramendi-straat.

i@SKODELAi!S

jt"£*^§ CURACAO I
SEAQUARIUM J

LEDEN CURACAO SEAQUARIUM ATTENTIE!!!I Op 2en 3 juli is hetstrandvan hetCuracao Seaquarium
beschikbaar gesteld aan DARWIN DRIVE-IN DISCOin het kader van de "FIESTA MARATHON". De
opbrengst van deze marathon wordt geschonken aande organisatie YUBIA BENDITA voor de bouw van een IItehuis voor "AAN DRUGSVERSLAAFDEN".De
entreeprijs voor leden is net als voor niet-leden NAF.2O,—.
Gedurende deze46 uren zullen demeestpopulairebands
en DJ's van Curacao belangeloos hun medewerkingverle- il
nen aan ditvoor de jeugden aan drugsverslaafden zo be-||l langrijk project.

\\Wd r w'j hopen datU als lid de urgentievan ditprojekt\_\\_\K J@ zuftinzién.endatweookopllmogenrekenenin
\__yr£J de strijd tegen drugs.

~p/ DIREKTIE SEAQUARIUM

( T""iBijles Wiskunde!
ook tijdens de

vakantie

Voor informatie:
tel.: 53256 J

»iiiiiiuiuimiu.,_^uN,.mMi,iiL_rniig_w_www---ww_ DROP |_
\~ FESTIVAL "7
Lm tA

Gedurende2 weken
t/m 9 juli

t^;^^f^w^l■l:^:l:t:l;^>.l:■:■:■;■:.:.:»:■:■qr^?:^r.^^^^^^^^^^^^^'■'■^-'.'yl'4

UflUr
liïtó;soórtert'id]f||l

NU ’.1.50 II
P i

?"*"*"'■*■*'*■''*'*''''''"'■*'*''"'*"■'■'- ■'*:-.-' : ,'-,*'">.■-".-".■.■,■.* ■■■■■■■"""">'■*■’

Kom en profiteer van deze
aanbieding bij:

Sta. Rosaweg 17

Hmm...Hmm...Hmm...

WAARSCHUWING
De commandant van de
marinebasis Parera maakt be-
kend dateropol juli1988 van
07.00uurtot 13.20 uur schiet-
oefeningen worden gehouden
op de schietbaan Hato.
Onveilig zeegebied
±400Q meter uit dekust. ,

Wr_^P "*" 7 mr Mm

¥ Fordi 1 te kv 6 di yüli, riba "Koredó"* W lo tin hopi stent estilo "Ban Topa" Lo tinAm stènt di industria, komèrsio, arte, obradi
\*m man,kumindaibokadushididiferente
A pais.Turdiatadedikanaunsusesospesial.A Evenementonanpahubentuttakuminsa

A I fordi9orteku6ordjatardi,pasiguiteloor
A \\__^___è pauni turbingosaku bandanan lokal,I «^^^^ baileimusikfolklóriko, limbo i hopi mas.

yüli 1 nos ta sigui te 2or di marduga i
____m nos t'ei te dia 3,100r djanochi.

«1 BI IP U^^^^k. %_/ ________ f EXPO riESTA CURACAO N.V.

\Entrada: 2 florin p_rmucha, 4 pa aduito.^^^"

AMiGOE
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	Wega di Number Aruba
	ORANJESTAD – Voor het jeugdseminar, dat de Kiwanis Club op Aruba vrijdagavond in het Concorde Hotel organiseerde bestond vooral bij de jeugd een grote belangstelling. Bij de opening spraken Kiwanis- voorzitter, John Every, en minister Mito Croes over het belang van dit soort bijeenkomsten. Hierbij sloot zich de commissie- voorzitter RobertNieuwaan,die met zijn commissie op een goed georganiseerd programma kon terugzien, dat zaterdag en zondag werd voorgezet met workshops en discussie-groepen. Bij de foto: 'Skol, anto kiko despues' een optreden van toneelgroep Picante die dit onderwerp in zijn stuk toelichtte.
	ORANJESTAD — Vanuit het Concorde Hotel heeft men een fraai uitzicht op het in aanbouw zijnde Ramada Renaissance Hotel, dat vijftig miljoen dollar kost. Het hotel — de Amigoe berichtte daarover reeds—zaÏ2lO luxe kamers krijgen, waarvan dertig suites. De grote motor achter het project, Ernesto R. Schvartzer, verwacht dat het hotel eind 1989 in bedrijf kan worden genomen. Van het nieuwe Arubaanse hotel werden reeds fraaie kleurenfolders vervaardigd, die overal ter wereld — de Ramadagroep heeft of beheert 138.000 hotelkamers in achthonderd hotels overal ter wereld—verspreid werden.
	Rio de Janeiro steeds onveiliger
	KRALENDIJK – Tijdens de diploma-uitreiking op de Scholengemeenschap Bonaire (SGB) werd extra aandacht besteed aan de jongelui die de beste prestatie hadden geleverd tijdens de laatstgehouden examens. Van elke afdeling werd de best geslaagde kandidaat even in het zonnetje gezet. Algemeen direkteur Rolly Pourier reikte aan de geslaagde leerlingen hun welverdiende diploma uit.


