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Nieuws in vogelvlucht
NEW DELHI — Door de al een

"Teek durendemoesson- regens in In-
"ia vielenerruim 200 dodenen dui-
'enden mensen werden dakloos,
"holeraen buikgriep zijn metdere-
lensmeegekomen. InNewDelhizijn
[Is gevolg daarvan al 75 doden ge-
allen.

*****, ISLAMABAD—Pakistanspresi-
-1 'ent Zia UI- Haq heeft devoor eind
r 'Ugustus aangekondigdealgemene

'erkiezingen uitgesteld tot 16 no-
'ember wegens het slechte weer en
tadathetkies- comiténognietklaar
B met hetopstellen derkies- lijsten.

> SAN SEBASTIAN— Na stortre-
|ens in SpaansBaskenland worden- jrruim 10 mensenvermisten zijn er

ji doden gevallen.Dit doden-tal zal. tog toenemen, vreest men.
*****i WASHINGTON—De Sovjetunie

"il metde VSeen bilateraalverdrag
jangaan over samenwerking bij de

-*ugshandel- bestrijding door het
Ütwisselen van gegevens.

TELAVTV—Een Israëlischeko-
Dnist schooteen 16-jarigePalestijn-
e jongen dood nadater met stenen
laar een Israëlische auto was ge-
tooid in Dahiyeh el Baridin in bezet
febied.De jongenwasaan hetfietsen
h was niet bij de rel betrokken.De
ferontwaardiging was erggroot.

*****S CAHtO — Volgens Amnesty wor-
den politieke gevangenen in Egypte

Ijlgens eenvastpatroon gemarteld.
'Vro is gevraagd daarmee te
foppen.

*****MANILA — De Filipjjnse presi-
fentiele commissie die naar de door
e Marco's weggemoffelde gestolen
ijkdommen aan het zoeken was is
«schuldigd van corruptie. Er is een
inderzoek naar ingesteld.

*****[PARIJS — De netto- kapitaal-
Jroomrichting Derde wereld be-
toeg in 87 85 miljarddollar, 3 mil-
frd meerdanin 86. Hetgrootste deel
laarvan- 60 miljard -kwam uitoffi-

ciebronnen.Aanexport-kredieten
hoest de Derde wereld wederom
heerterugbetalen danze ervan ont-
gingenen de directebuitenlandsein-
'esteringen bleven staan op zon 13
[tiljard dolar. De uitstaande schul-

| ka groeidenmet 10% tot 1,2biljoenlollar. Ondanks alles hebben veel
'fttwikkelings- landenhunkrediet-
waardigheid kunnen behouden en
Nn schulden-crisis weten afte wen-en. Aldus de Organisatie voor eco-
'omische samenwerking en ont-wikkeling(OESO).

*****[GENEVE—In dedoordroogte ge-
-^offen provincies in noord Etiopie

*aar 5 miljoen mensenmet de hon-
—ferdood worden bedreigd komt nu

(«regeld voedsel- hulp aan, aldus de
[N. De bevolking is namelijk niet
an het trekken zoals bij de hon-
«rsnoodin84-85 welgebeurde.Eris
0g5 miljoendollarnodigom de be-
tagrijkevoedsel- luchtbrugtoteind
eptemberte kunnenvolhouden.

*****AMSTERDAM —De dollar-
*ers is dinsdag door fors ingrijpen
an Centrale banken gedrukt. In
*isterdam was de slotkoers2,1050
Uiden tegen 2.1180maandag- mid-
ag.Vanmorgenzaktehijverderweg

'aar een middenkoers van 2,0830
ld. De Dow Jones index in Wall
tfeet deed navenant en kwam met
endalingvan 20,62punten onderde
100- grensterecht: 2097,27.

*****TEHERAN—De doorbraak in de
ijna8 jaaroudeGolf- oorlogisvooral
en succes voor de "vos"Rafsanjani

e 'e al geruime tijd bezig was het
elfgekozen isolementvan Iran te
Oorbreken. Hetneerschietenvande
faanseAirbusdoordeVShjktinzijn
Wrdeel te werken. Hijwordt gezien
P8de machtigste man naKhomeini
Pc al 1 maand nietinhetopenbaar is
«ezien., GENEVE —In de overheids- sec-

' "f in de industrie-landenneemt het
*ntal stakingen toe hoewel de sta-
irs op minder sympathie van het
M>liek kunnen rekenen, aldus de
H). De meeste conflicten gingen

de salariëring.Deregeringen in
*ö aantal landen tonen zich in toe-
emende mate onbuigzaamterwijl
* vakbonden in de publieke sector
'Üst in kracht toenemen. Het onge-
lak alsgevolgderstakingendoetde

bijhetpubliek minderen.
*****LONDEN/BONN — Op de VS-
basis in Greenham

"Onimon, Engeland,kwamen 20 SU-
**Bpecteursaan vooreen Ie inspectie
'P het nakomen van het INF- ak-Sj*ord.VS- inspecteurskwamen in de

—^>BtduitseDemocratischerepubliek
Wnvoor een soorteeliike controle.

GOLF-OORLOG WOEDT NOG VOORT
Baghdad vertrouwt Iraanse wil tot bestand niet

Veiligheidsraad maant Iraq
en Iran tot zelfbeheersing

NEW YORK—De Veüigheidsraad van de Verenigde
Naties heeft Iranen Iraq dinsdaggevraagd om"uiterste
terughoudendheid om de inspanningenvan de secreta-
ris-generaal te vergemakkelijkenbij het ten uitvoer leg-
gen van resolutie 598". Na een debat over een Iraanse
klacht naar aanleiding van de jongstemilitaire acties
van deIraakse luchtmachtstemden devijftienleden van
de raad unaniem voor een verklaring waarin de twee
landen metklem wordenopgeroepen hetmaximum aan
gematigdheid te betrachten om de secretaris-generaal
van deVNniet in de wielenterijden bij dienspogingen
resolutie 598 handen en voeten te geven. De verklaring
stelt, datereennieuwe situatieis ontstaan door deIraan-
se aanvaarding vanresolutie 598.

OP het VN-hoofdkwartier
toondemen zichniet verrastover
de nieuwe gevechten. "Het
voortzetten van de vijandelijk-
heden is een duidelijkteken, dat
zo spoedig mogelijk een staakt-
het-vuren in werking moet tre-
den", aldus VN-woordvoerder
Frangois Giuliani. De nieuwe
schermutselingenzetten weleen
domper op dejubelstemmingdie
maandag heerste naar aanlei-
ding van de Iraanse aanvaar-
ding van resolutie 598. VN-
functionarissen erkennen dat
men nog lang niet uit de proble-
men is.

ARGWAAN IRAQ
Secretaris-generaal Pérez de

Cuellar hoopt het bestand bin-
neneen week tot tien dagenrond
te krijgen. Iran zou volgens di-
plomaten in New York bereid
zijn mee te werken aan een snel
staakt-het-vuren. Maar er be-
staat twijfel over de Iraakse be-
reidheid tot medewerking. Ge-
wezen wordtop hetwantrouwen
datBaghdad koesters jegens de
Iraanse bedoelingen. Volgens
zegslieden dreigt de Iraakse
argwaan de onderhandelingen
te bemoeilijken diePérez de Cu-
ellar met beide partijen moet
gaan voeren over de uitvoering
vanresolutie 598.

Iran en Iraq zijn overigens

dinsdag weer slaagsmet ernaar
geraakt, een dagnadatTeheran
zichbereid verklaardetoteen be-
stand in de Golfoorlog. Beide
partijen maakten melding van
het neerhalen van eikaars oor-
logs-vliegtuigen. ~ _ ,Iranmelddedathetdnelraak-
se oorlogs-vliegtuigenhad neer-
geschotendieaanvallenuitvoer-
den opfabrieken. Iraq verklaar-
de, dathet een Iraans vliegtuig
had neergehaald, dat probeerde
het oliecentrum Kirkuk in het
noorden van het land te bom-
barderen. Ook zou Iraq een
Iraanstoestel hebben vernietigd
tijdens een luchtgevecht boven
het noordelijk deelvan de üolt.
Baghdadgaftoe.dathetinditge-
vechtéénvanzijn eigenvliegtui-
gen verloor. Iran sprak tegen,
datéén vanzijn vliegtuigen was
neergehaald.

VN: bestand In Golf-oorlog

NEW YORK -De Vere-

nigde Naties hebben be-
kend gemaakt dat in de
Golf- oorlogtussen Iraq en
Iran een staakt het vuren
van kracht is geworden.
Iraq en Iran hebben met
een bestand ingestemd.
Eerder had Iraq aan de se-
cretaris generaal Javier
Perez de Cuellar een plan
voorgelegd om tot een
duurzame vrede te komen
in de Golf- oorlog. Maan-
dag verraste Iran de we-
reld metdemededeling dat
men de staakt het vuren-
resolutie van de VN aan-
vaardde welkeeenjaar ge-
leden in de Veilig-
heidsraadwas aanvaard.

VOORTZETTEN
Deze berichten maakten

duidelijk, dat beide partijen de
strijd waarschijnlijk zullen
voortzetten tot op het moment
dateen wapenstilstand officieel

vankrachtwordt. De Iraaksemi-
nister van Buitenlandse Zaken,
TareqAziz, zei datvoor Baghdad
de oorlog doorgaat totdat prak-
tische stappen zijn gezet dieeen
duurzame en algehele vrede ver-
zekeren.

Aziz herhaalde, dat Iraq zichvoorzichtig opstelt ten opzichte
van de Iraanse bekendmaking,
dat het onvoorwaardelijk in-
stemt met VN-resolutie 598,
waarin opgeroepenwordt tot een
onmiddellijk staakt-het-vuren
in de Golfoorlog. De Iraakse mi-
nisterverklaarde, dat hetIraan-

se opperbevel in een verklaring
heeft duidelijk gemaakt, dat
Iran nogaltijd bereid iszijn mili-
taire potentieel te mobiliseren
voor het verwezenlijkenvan zijn
oorlogsdoelen.

De Verenigde Naties dienen
zich bewust te zijn van de "dub-
belzinnigheden in het Iraanse
standpunt", aldus de minister.
Hij zei het mogelijk te achten,
dat Iran uit is op het boeken van
tijdwinstofprobeert Iraqzand in
deogente strooienomna verloop
van tijd verrassend te kunnen
toeslaan.

Met VS-beloften
Delvalle
terug naar
Panama

WASHINGTON — De afge-
zettePanamese president Er-
ieArturo Delvalle is naar Pa-
namateruggekeerd. Hij heeft
vanAmerikaansezijde detoe-
zegging gekregen dat hulp
wordt verleend aan dewede-
ropbouw van de economie.
Ook zal men steun verlenen
hij deterugkeervan de demo-
cratie.

Zo deeldemenbij dePanamese
ambassade in Washington mee,
waarvan de ambassadeur trouw
is gebleven aan Delvalle. Deze
bracht een particulier bezoek
aan de Verenigde Staten, onder
meer voor een periodiek onder-
wek vanzijnhart.Delvalle werd
in februari van zijn functie ont-
heven nadat hij besloten had ge-
neraal Manuel Antonio Noriega
vanzijn post alsbevelhebber der
Panamese strijdkrachten te ont-
slaan. Noriega is nog teeds com-
mandant en sterke man maar
hetparlement stuurde Delvalle
naar huis diedaarnaonderdook.

GEEN CONFRONTATIE
Zuidafrika: moet tot een "ter-

roristische staat" worden ver-klaard, waartegen economische
sancties moeten worden geno-
men op internationale schaal.
Namibia moet onafhankelijk
worden.

Midden-Oosten: deVS moeten
dewegopenennaar onderhande-
lingentussen Israël enzijnbuur-landen op basis van de akkoor-
den van Camp David. Deze ak-
koorden leidden al tot sluiting
van vrede tussen Israël enEgyp-
te, maaréénvan devoornaamste

andere doelen van deze akkoor-
den, autonomie voor dePalestij-
nen, is nog lang nietbereikt.

Zuid-Amerika: streven naar
vrede in Midden-Amerika opba-
sisvan hetplan-Arias, deCosta-
ricaanse president, die de Vre-
desnobelprijskreeg voor ditplan
dat is aanvaard door alle Midde-
namerikaanse landen inbegre-

Een Nicaragua. Tweede punt is
et voeren van een "beleid van

economische samenwerking en
niet van confrontatie" tegenover
Mexico en de andere landen van
het Westelijk halfrond.

Ontwikkelingshulp: het
armste continent, Afrika, "ver-
dient speciale aandacht". Lan-
denmetovervloed dienenzichbij
de VS aan te sluiten om nieuwe
hulp- initiatieven voor ontwik-
kelingslanden te lanceren.

Kennedy en Jackson brengen conventie op banken
Democratisch programma: samenwerking,
geen confrontatie met Zuid Amerika

ATLANTA — Eén van de
hoofdpunten van het Demo-
cratische partij- programma,
dat dinsdagavond op de con-
ventie inAtlanta is aanvaard,
luidt versterking van de
kracht van deVS door stabi-
lisering van deDefensie- beg-
roting en verschuiving van
een groter deel van dekosten
naar de bondgenoten. Ten
aanzien vanLatijns-Amerika
wil men meer samenwerking.

Ontwapening: de verwijde-
ring van de middellange- af-
standsrakettenmoet worden ge-
volgd dooreenreductie van stra-
tegische wapens, vermindering
van de conventionele middelen
in Europa met dien verstande,
dat het Warschaupact naar ver-
houding meer moet inleveren
dandeNAVO en dooreenverbod
op chemische en ruimtewapens
plus een totale stop op
kernproeven.

MINDER VS-BANEN
Buitenlandse handel: de VS

dienen alle beschikbare midde-
len aante grijpen om debuiten-
landse handel te bevorderen te-
neinde meer Amerikaanse pro-
dukten uit te voeren en minder
Amerikaansebanen. Bij deze ge-
wenst verklaarde vermindering
van "banenexport" wordt ge-
doeld opbepaalde Amerikaanse
bedrijven die buitenlandse on-
deraannemers inschakelen om
hunkosten te drukken.

Binnenland: een democra-
tische regering moet een "anti-
drugstsaar" om deinvoerenbin-
nenlandse vraag te beteugelen
vooral ook door programma's in

het onderwijs.
Economie: doel zijn volledige

werkgelegenheid zonder infla-
tie, een nationaal strategie van
investerenom dehuisvestingen
de algemene levenssituatie te
verbeteren, strijd tegen milieu-
vervuiling en steun voor de
landbouw.

JACKSONENKENNEDY
JesseJacksonenEdward Ken-

nedy hebben de afgevaardigden
op de Democratische conventie
in Atlanta dinsdagavond op de
banken gebracht met opzwepen-
de toespraken en oproepen voor
eenheid. Het was een ge-
denkwaardige avond voor de zo
vaak verdeelde Democraten.
Kennedy bracht demensenmas-
sa in dejuistestemming,waarna
Jackson de zaak afmaakte met
één van zijn welbekende
geestdriftige toespraken waarin
hij ruim de tijd nam de toe-
komstige presidents- kandidaat
van deDemocratischepartij, Mi-
chael Dukakis, lof toe te
zwaaien.

Het publiek kwam niet meer
bij toen deblanke miljonairen de
zwarte dominee met de zekere
Republikeinse kandidaat, Geor-
ge Bush, devloer aanveegdenen
werd tot tranen toe geroerd tij-
dens de serieuzere momenten in
Jackson's toespraak. Aan het
einde vanzijnrede stondendeaf-
gevaardigden als één man op en
scandeerden, 'Jesse. Jesse, Jes-
se'...

Delgado betrapt op doping
BORDEAUX — Uit zeer

betrouwbare bronnen werd
gisteravond in Bordeaux ver-
nomen, dat gele- truidrager
Pedro Delgado en de Neder-
lander Geert-Jan Theunisse
tijdens de Ronde van Frank-
rijk op dopingzijnbetrapt.

Ditberichtwerdnogmetof-
ficiëel bevestigd, omdat de
uitslagen van de contra- ex-
pertises van beide renners
nog niet bekend waren. Het
nieuws over de doping van
Delgado werd al omgeroepen
op deFranse televisie. Indien
het tegenonderzoek deeerste

uitslag bevestigt, krijgt Del-
gadotien minuten strafinhet
algemeen klassement en
schuift StevenRooks op naar
de eerste plaats, met grote
kans op deoverwinning in de
Tour.

Vanmorgen maakte Pedro
Delgado officieel bekend dat
hijbij dedoping-controlein de
etappe van afgelopen zondag
naar Guzet-Neige positief is
bevonden. De bekentenis van
Delgado werd bevestigd door
zijnploegleider, JoséMinguel
Echevarri. (zie sport pa-
gina...)

Bukman laat
niets los bij
aankomst in
Paramaribo

PARAMARIBO—Minister
drsPiet Bukman is optimis-
tisch gestemd in Paramaribo
aangekomen voor een twee-
daagsoverlegover deontwik-
kelings- hulp. De Neder-
landse bewindsman wilde
zich echter niet uitlaten over
deomvangvan dehulpwaar-
toeNederlandop ditogenblik
bereidis.

"De gesprekkenzijn ambtelijk
voorbereid, dus ik neem aan dat
we tot overeenstemming zullen
komen", aldus de bewindsman.
Deze wilde niet ingaan op de in-
houd van dekomende onderhan-
delingen. Evenminwilde hij iets
kwijtover eeneventuelerol voor
deWereldbank bij dehulpverle-
ningaan Suriname. InParama-
ribo was gezegd dat Den Haag
een eis in dierichting volledig
had latenvallen.

Bij het vandaag begonnen
overleg komen ook concrete
voorstellen aan de orde evenals
de wijze waarop het geld voor
ontwikkelings- hulp zal worden
besteed. Den Haagen Paramari-
bo zijn het metelkaar eens datde
Nederlandsehulpniet inhanden
moetvallen vanhet leger ofvan
dezwarte markt.

Jungle-commando:

Aanval
van leger
verwacht
PARAMARIBO —Het

Jungle- commando van Ron-
nie Brunswijk in Suriname is
in hoogste staat van paraat-
heid gebrachtomdatmen een
aanval verwacht van het Na-
tionale leger.

Het berichtviel samen met de
komst"van ministerPiet Buk-
man van Nederland in Surina-
me. Brunswijk verwacht een
aanvalvia de lucht, over de Ma-
rowijne en over land. De stellin-
genvan het leger in Moengo en
Albinazijn sindskort zwaarver-
sterkt.Er arriveerden ookzeven
korjalen met soldaten in Albina.
De brug bij Bruijnzeel is verder
door het leger gerepareerd. Al-
dus het Jungle- commando dat
ook bericht dat Oostduitse des-
kundigen het Surinaamse leger
terzijde zouden staan.

In zelfde
schuitje

ATLANTA — Ik groet

fouverneur Michael Du-
akis, zozei JesseJackson

tijdens de Democratische
conventie op het ogenblik
dat Dukakis de zaal bin-
nenkwam, voorafgegaan
door een fanfare die de
Stars andStripes speelde.

"Zijn voorouderskwamen
naar Amerika aan boord van
emigranten- schepen", aldus
Jackson, "mijn voorouders
kwamen naar Amerikain sla-
venschepen. Maar om wat
voor vaartuigen het toen ook
ging, nu zitten weallemaal in
hetzelfde schuitje", aldus Jes-
se Jackson. Ook Jacksons
aanhang juichte hem hierbij
toe.

LONDEN — De beeldhouwerlan Walters staat bij hetbronzen
afgietsel vaneen nieuwbeeld van
Nelson Mandela, de leider van
hetANC die sinds 1964 inZuid-
afrika gevangen wordt gehou-
den.Het beeld werd vorige week
in Londen onthuld en kwam in
plaats van een eerder beeld dat
dooronbekenden werd vernield.

Nieuw monunent Mandela in Londen
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MENSEN

Als je lid bent van een
FIETSCLUB,zoals dat hetgeval
is met dezevijfheren, dantrekje
jevan een staking van treinen-,
tram-, en buspersoneel niets
aan. Ligt het openbaar vervoerstil, dan is er nog altijd de fiets.
Een recente stillegging van hetopenbaar vervoer in Melbourne,
maakte dan ook geen indruk op
dezetrappers.

*****Het Rainbow Etisch Instituut
voor normen en waarden zal
woensdageen vliegtuigboven deNijmeegsevierdaagse laten vlie-
genmet detekst:StopAIDS,blijf
trouw. Het instituut is "zeer ver-
bolgen en verbijsterd" over het
initiatief van het Aidsoverleg
Nijmegen om tijdens de vier-
daagse een preventieteam de
straatoptesturenvoor hetuitde-
lenvan stickers, folders en' vrij-
kaartjes' (een omslagmetdaarin
een gratis condoom). 'Trije seks
en sportieve prestaties vloeken
met elkaar", aldus het instituut.
Het is "onvoorstelbaar dat de
overheid en door de overheid ge-
subsidieerde voorlichtingsorga-
nisaties, AIDS bevorderen door
vrije seks tepropageren.

*****Waartoe mensen allemaal niet
toe in staat zijn. Maandagmor-
gen heefteen VEEHOUDER uit
Reuver in een wegberm in de
buurt van zijn weiland de afge-
sneden hoofden gevonden van
drie vanzijn in mei geboren po-
nyveulentjes. De Rijkspolitie
van hetNoordlimburgseReuver
is na onderzoek tot de conclusie
gekomen dat de Schetlandveu-
lentjes vakkundig zijn geslacht
waarna de kadavertjes ver-
moedelijk per auto zijn afge-
voerd. In de buurt van het wei-

land zijn Danaensporen aange-
troffen. Van de illegaleslachters
ontbreekt elk spoor.

De familie Koeiman kreeg uitAmsterdam het goede nieuwsdat hun dochter RUTHMILA
(Ruth) KOEIMAN geslaagd is
voor
schoolbibliothecaris/mediathecai
aan de Algemene Hogeschool
Amsterdam, Faculteit Informa-
tie en Communicatie/PrederikMuller Akademie. Ruth is ex-
leerling van het Curacaose
Avond Lyceum (Peter Stuyve-
sant College).

*****

John Massis, de Belgische
KRACHTPATSER die met zijn
tanden een treinwagon kon
voorttrekken of een sportvlie-
tuigje aan de grond houden, is
maandag op 48-jarige leeftijd
overleden. De man pleegde in
zijnhuis inGent zelfmoord! Mas-
sis, dieeigenlijk WilfredMorbee
heette, heeft sinds 1967 een
groot aantal vermeldingen in
net Guiness Book ofRecords ge-
kregen. Hij vertoonde zijn
kunsten ook een aantalkeren op
de televisie. De laatste jaren
echter verloor Massis steeds
meer de belangstelling van hetpubliek en begon te lijden onderdetragiek van een vergetene.

*****Carmen Gloria Quintana (20),
die twee jaargeleden tijdens een
demonstratie in Chili DOOR
SOLDATEN IN BRAND werdGESTOKEN, is gisteren vanuitCanada naar huis teruggekeerd.
Quintana en haar 19-jarige
vriend Rodrigo Rochas deNegri,
werden tijdens een grote pro-
testdag tegen het militaire be-
windvan Pinochet door soldaten

ineen steegje inelkaargeslagen,
met benzine in brand gestoken
en voor dood achtergelaten. Car-
men Gloria overleefde. Ze zal
voor haar leven verminkt blij-
ven, ondanks zestien operaties
in Chili en nog eens dertien in
Montreal. Volgens deChileense
regering stootten Quintana en
haar vriend eenkan benzine om
toen ze autobanden inbrand wil-
den steken. Een soldaat is kort
na deverbranding gearresteerd
envorig jaaropeen borgsom van
ongeveer vijftig gulden vrijgela-
ten. Quintana wil in Chili wer-
ken om de democratie terug te
brengen, zoals ze onlangs zei.Sindsmaart 1987heeft ze de we-
reld rondgereisd om haar ver-
haal te doen. zij was ondermeer
in Nederland.

*****

Het Guiness book of recordswordt steedsdikker.Een nieuwebijdrage vormt dituit geel ka-toen vervaardigde MAMMOET-SHTRT (4,80 bij 3,60 meter) on-der het predikaat 's wereldsgrootste. Het is gemaakt in een
fabriek in het Zuidfranse
Carmaux. Naast de
werkneemster hangt een nor-maal shirt.

&*$ * *De politie in Flevoland is
naarstig op zoek naar twee "col-lega's" dieargeloze burgers OP-LICHTEN door zich als agenten
voor te doen en boetes direct teinnen. De twee mannen sur-
veilleren in namaakuniformen
met nep-insignes in een blauwe
volvo, een zelfdesoort als dé bur-
gerauto's die de politiekorpsen
inFlevoland gebruiken. Voor de
achterruit is zelfs een bord ge-
monteerdmet "StopPolitie". De
twee grappenmakers houden
burgers aan wegens overtredin-
gen,waarna deboete directmoet
worden voldaan. De burger in
kwestie krijgt van de" Agent"
overigens de mogelijkheid af tedingen. Een boetevan 12,50zaktal gauw vijfgulden in prijs, alsdirekt wordt betaald. De politiekreeg argwaan toen gedupeer-den op het politiebureau kwa-
men klagen over het feit dat er
geen kwitantie uitgeschreven
was van de bekeuring, zoals bij
een normale boete-inning welhet geval is.

*****

PARIJS — De Latijns Ameri-kaanse landen met een middelhoog
inkomen zitten nog steeds met eenstagnatievan hun groei te kijken.
Debiteuren en crediteuren dienen
opnieuwvast testellenhoehetgroei-
procesop gangkan wordengebracht
en daarby isvooral hetoplossenvan
fiscale problemen van belang.De in-dustrie- landenkunnen een bijdrage
leveren doorhet terugdraaien van
hetprotectionisme in landbouw en
industrie.Daarmee kan de export
van deDerdewereldaanzienlijkpro-
fiteren. Aldus de OESO in zijn jaar-
verslag.

*****
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TELECURAÇAO

WOENSDAG: 19.00'60'Minutes; 20.00Notisiero Tele-8; 21.00 Falcon Crest;
22.00 Wega di Number Körsou; 22.10
Planeta 3;23.00 Sluiting.

DONDERDAG: 16.30 Ora pa mucha;
18.00Filatelie; 18.15Purbakukeshi met
Saida Hernandez; 18.40 Informedepor-
tivo met Hector Rosario; 18.56Tempu
pa Dios; 19.05 Rikesa Universal met
Mavis Albertina( «Pentagram»; 20.00
Notisiero Tele-8; 21.00 Rags toRiches;
22.00 Wega di Number Korsou; 22.10
Aktividat kv Hubert Hopgvliets; 23.00
Sluiting.
(wijzigingen voorbehouden)

*****

TomPoes en de Pruikenmaker door Marten Toonder

2083 — De heer Harewar keek Torn Poes een beetje achter-dochtigaan. "Hm",mompelde hy. "Jebentwelergveranderd!Zou mijn haarwerk zon sterke invloed hebben! Hm! Ik ver-trouw jeniet helemaal!"
"Sinds ik ookzon pruik draag, ben ikveel verstandiger ge-worden",zei TornPoesvlug. "Het is goedtegen dewilde haren,denk ik!"
"Ik zal jetoch eerst even op deproefmoeten stellen!" zeidepruikenmaker. "Zie jedekastelein daar? Hg ligt daaropzjjntapkast te slapen en hij draagtnog geenpruik vanmijn model.Ga naarhem toe en biedt hem één van nujn haarwerkjes aan!"Torn Poes gehoorzaamde, want voorzijn list moest hij in ie-der geval het vertrouwen van Harewar hebben. Hij liep dusnaar de snurkende herbergieren tikte op detoonbank.

"Graag een glas prik-prik!" riep hij, want datvond hij eengoedbegin.
De waard bleefechter doorslapen, maar op zijn bestelling,verscheen devrouw van dekastelein in degelagkamer."Doe geen moeite", zeize. "Myn man slaapt. Hij slaapt altijd,behalve alshjjeet.Maar danishij ookniethelemaalwakker,enik sta alsvrouw overal alleenvoor.Kan ik jesoms helpen?""Misschien wel", zei TornPoes. Zou uwman nietzon mooiepruik willen hebben dietegenwoordig in demode is?"

. "£enpruik?"riep degoedevrouw uk "Heb jeooit! Nee, dieheefthynietnodig.Hy draagt aleenpruik, zeije?WathijopzijnHoofdheeft, is zyn haarvanvroeger. Toen was hijnogwelknaDvenqe -maar nu ishijkaal en hij slaaptaltijd!"

Wega di Number
CUKAÇAO

achterKooyman.
SantaRosa: iedere maandag-en zaterda-gavondom 19.30uur teAloëstraat 12.

AGENDACURAÇAO

NACHTDIENSTARTSEN:Patiëntenval!
artsenvan Bandabao(3e distrikt)kunnen
spoedgevallen telefoon 641658 bellen (
danhet antwoordapparaatafluisteren.
De patiënten van de andere medische (*
trikten kunnen voor spoedgevallen'
artsenpraktijkvan huneigenhuisartsbeM
het antwoordapparaat zal dan mededel
wie dedienstdoende arts is.

***** ;i
THORAX CENTER (Jan Noorduynwé
naast UNA, tel.:85544): openingstijdenvt
maandag t/m vrijdag van 08.00-17.00 ut
opzon- en feestdagen alsmedeopwenwjgen na 17.00uur voor spoedgevallen t»
85917. »
WIT GELE KRUIS PRINSES MARGRIE
(wijkverpleging): Kantoor Santa Maria 1»'
tel.: 82947/81078; geopendvan maand*l
t/m vrijdag van 07.00-17.00 uur; zaterdfl
degeheledaggesloten; na 17.00uurkunt'
de zustervan dewachtbellen: zuster Leit
tel.: 641217, pageboy027-360.
1

KLEUTERBUREAU: 14.00-16.00uuralle*^
volgens afspraak.

ZUIGELINGENBUREAU: maandagmiddsl
van 12.30-15.30uur; donderdagmiddagva
07.15-10.30 uur; alleen volgensafspraak"'<
NEUTRALE WIJKVERPLEGING (vooj
heen WijkverplegingCuracao): Kantoor ffCanarioVGosieweg, te1.:44231/44232;«
opendvan maandagt/m vrijdag van 07.0*10.00 uur; dewacht heeftzusterBeaumoflh
tel.: 676240. ,.. ".. f
GEZINSVERZORGING (Kwido pa FamiaP
geopendvan maandag t/m vrijdag vtt
07.00-12.30/13.30-17.00 uur, kantoor St*
Maria 17,tel.: 80222...... »
FUNDASHON LECHI Dl MAMAKORSOÜ 1
voor meer informatiekunt u de volgen*
nummers bellen: 75628,672289en 55504

*****
LUCHTPOSTSLUITING (Postkantoof
GrootKwartier)
Nederland: voor gewone stukken: maan*
dag, dinsdag, donderdag en vrijdag 11.3%
uur;woensdag 10.15uur. Vooraangeteke^de stukkenéén uur vantevoren.
Suriname: voor gewone stukken: dinsdaren vrijdag 17.30 uur en zaterdag 10.45 e*
17.00uur. F
DIERENARTS: Veterinaire Dienst, Parertl
tel.: 614000.

DIERENASIEL: dagelijks geopend vaU
08.00-12.00/14.00-18.00 uur; opzaterdag
van 08.00-13.00/14.00-18.00 uur, tel?
54300. "***** I
BOTICA BANDABAO: dagelijks geopertU
van 08.00-19.00 uur.
BOTICA'S (nachtdienst)
Otrobanda
deGoede Hoop JanNoorduynweg 15, telt82857. j
Panda
Cerrito, Winkelcentrum Colon, tel.: 76155/f76689. Ti

*****DIVERSEN
ANTILLIAANSE GNOSTISCHE BEWEB
GING
Brievengat: iedere maandag- elf
woensdagavond om 19.30uur te Jirajara-t
weg8, CentrumDcviKundalini.
iedere woensdag- en vrijdagavond oiflt
19.30 uur te Openbare Basisschool!
Brievengat I
Bandabao: iedere donderdagavond orfl)
19.30uur gebouwCreditUnion San Pedro, i
Kanga: iedere woensdag- en zaterdaga-j
vond om 19.30 uur te Centrum Abraxac,'
1

AMIGOE

HENRY By Dick Hodgins

BONER'S ARK By Addison & Frank Johnson

BEETLE BAILEY By Mort Walker

REDEYE By Gordon Bess
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”WAT JE UIT HANDEN KUNT GEVEN, MOET JE UIT HANDEN GEVEN”
ProfdrPeter Boorsma geeft advies over privatisering:

Politici moeten niet alleen A
maar ook B durven zessen
i

I WILLEMSTAD—"AIs deoverheid wilprivatiseren moetenppolitici bereid zijn omnietalleenA,maarookB tezeggen.Zeboetenbereid zijn om demacht aan anderen tegeven, om ver-bouwen tehebben in hetmarktmechanisme. Jezietnogaleens
fat men privatiseert omdat er iets moet gebeuren maar datpen niet bereid is om ook demacht uit handen te geven. MenNeft nietaltijd vertrouwen in datmarktmechanisme. Politici■ebben genoeg om handen, er staat genoeg op de politieke
fgenda, er zijn genoeg problemen om zich echt druk over teNken, dus watje uit handenkunt geven, moetje uit handen(even. Ik geloofin spreiding van verantwoordelijkheid", datterklaart professor drPeter Boorsma in een gesprek met deVtoigoe.
Boorsma is opCuracao als voorzitter van destichting ABC'dviesen tevensom deregering teadviserenover demogelijk-
eden van privatisering van overheids- dienstenop de Neder-
tadse Antillen. In augustus zal hij verslag uitbrengen.

}ProfdrPeterBoorsma is hoog-leraar Openbare Financien aan
f faculteit Bestuurskunde van
fa Universiteit van Twente.
Warnaast ishij lidvan deEerstegarner in Nederland waar hij
Pet CDA vertegenwoordigt. Ge-pen de plannen van de nieuwe
Njeringvoor watbetreft hetpri-
totiserings- beleid, waar in deNjerings- verklaring alover ge-
pproken werd, is Boorsma, alsNvatiserings- deskundige, door«misterChuchoSmitsvanHan-
H, Industrie en Werkgelegen-heid benaderd om advies uit te
hengen. Nadat dat advies be-
'tudeerd is, zal deregering in
'eptember een privatiserings-
tota presenteren aan de Staten.
*at daarin genoemd wordt, zal
tog tijdens de resterende rege-
ings- periode worden uitge-
'oerd, bevestigde minister
«Hits desgevraagd tegenover de
taiigoe. "We willen er vaart
chterzettenmaargeenversnip-
erd beleid voeren. De zaken
loetenopeenrijtje gezetworden
& dankunnen we beginnen met
e uitvoering daarvan."

ARGUMENTEN
Prof dr Peter Boorsma sprak

"fe afgelopen dagen in seminars
'"et ambtenaren, het bedrijfsle-ven en de vakbonden. Morge-nochtend komen de politici, zo-
pel ministers als gedeputeer-den, bijeen om ook achtergrond
fcformatie van Boorsma tekrij-tenover devoor- entegen- argu-
menten van privatisering. "Ik
[jen geen voorstander en geente-
genstander van privatisering.
«Jetenige dat ikkan doen is aan-geven dat er veel argumenten
P"o zijn maarook veel argumen-ten contra. Ikvind het levensge-
vaarlijk om te spreken over pro-
Wivatisering want er zijn zoveelWmen waar jevoor kuntkiezene« erzijn veel situaties waarin je
terse niet kunt privatiseren, fit%d dat je daarin zeer pragma-

tisch moet zijn: jemoet van geval
tot geval onderzoeken wat het
beste is voor de samenleving.En
datkan privatiseringbetekenen
maar datkan ook een samenwer-
kings- verband betekenen: pu-
blic- private partnership."

Toch lijktvoor deNederlandse
Antillen met overheden die
enigszins uit hun voegen geg-
roeid zijn, privatisering van een
groot deel van dienstengewenst,
dat bevestigt Boorsma ook: "Als
een overheid heelgrootis gewor-
den dan is er meer ruimte voor
privatisering en zul je in meergevallen komen tot een positief
standpunt. Wat ik dan politiek
als wenselijk acht, is een over-heid die wel sterk is en opkomt
voor zwakken indesamenleving
maar zich concentreert op diedingendieze zelfwil doenen veeldoe-werkzaamheden uitbe-steedt. Op die manier maakt deoverheid gebruikvan de concur-
rentie op demarkt. Want ik denkdat de overheid de concurrentie
op demarktkan laten werken in
het algemeen belang; in die zin
ben ik voorstander van priva-
tisering."

KOSTENBESPAREND
Privatisering kan ook een

middel zijn om de budgettaire
problemen aan tepakken. Uitbe-
steding van overheids- taken
kan immers kosten- besparend
werken. Een argument pro pri-
vatisering dat ook doorminister
Smits genoemd wordt. Boorsma
daarover: "Je ziet in Nederland
datmet name diegemeenten be-
reid zijn om over privatisering
natedenken, diein debudgettai-
re problemen zitten. Die proble-
matiek dwingt de politici om op
dit punt na te denken en beslis-
singen te nemen. Want het ligt
moeilijk, privatisering, het le-
vertaltijdweerstanden opvan de
vakbonden en ambtenaren en al-
leen als de budgettaire druk er
bestaat wordt dit soort steen
vloeibaar. Hetkan een bijdrage
leveren aan het begrotingste-
kort als jedoor uitbesteding een
budgettaire besparing kunt rea-
liseren. Het kan bovendien een
tijdelijk soulaas bieden voor je
begrotings- tekort als je eigen-
dommen verkoopt. Maar dat is
altijd maar tijdelijk want als je
vandaageen eigendomverkoopt
dan geeft dat dit jaar een ver-
lichting van jebegrotings- pro-
blematiek maar niet volgend
jaar, het is eenmalig."

Andere voordelen van priva-

tisering zijn ondermeer dat de
economie gestimuleerd wordt
omdat in departiculiere sector
meerinvesteringen komen. Om-
datde overheid vaak een mono-
polie- positie heeft en die door
Erivatisering wordt opgeheven,

omt datook de concurrentieten
goede. Daarnaast werken parti-
culiere bedrijven efficiënter dan
de overheids- bedrijven. Indien
de politici en ambtenaren min-
dertakenhebben, krijgen zij een
betere greep op het geheel:de es-
sentiëleoverheidstakenkunnendan beterworden uitgevoerd.

BEZWAREN
ar zijn in de praktijk echterook veel bezwaren tegen priva-tisering. Zo noemt Boorsma dearbeidsomstandigheden van dewerknemers een "bottleneck",hetgeen ook op de NederlandseAntillen moeilijk ligt. "Er zijn

gemengde ervaringen met dege-
volgen van privatisering voornet personeel. Privatisering
komt vaak in het begin wat be-dreigend over, want men heefteen bepaaldepositie en diewordtopeens terdiscussie gesteld. Watik wel heb gezien is dat er
meerdere privatiserings- beslis-
singen zijn genomen waar ui-
teindelijk eenheleboel ambtena-ren hetgoedvonden ener boven-diennog opvooruit gingen ook."

De ambtenaren- bonden val-
lenook vaak overdekwestie van
de werkgelegenheid, die zou da-len bij privatisering. Mijn argu-
ment is dat die werkgelegenheidwel binnen de overheid daalt
maar tegelijkertijd stijgt dewerkgelegenheidbinnen depar-

ticuliere sector. Als dieparticu-
liere bedrijven inderdaad effi-
ciënter werken, kan de werkge-
legenheidopkorte termijnnogal
eens dalen. Maar op basis van
een aantal andere argumenten,
zoals de innovatie en demacro-
economische groei, kun je per
saldo een groei verwachten van
de werkgelegenheid. De econo-
mische structuur verbetert, dus
op de langere duur verwacht ik
dathet goed is voor allen."

KWALITEIT
"Een ander probleem is de

vraag of het inderdaad goedko-
per is omteprivatiseren, sommi-
gen trekken dat in twijfel. Wantals jehet werk uitbesteedt zitjenog met de ambtenaren waar
wachtgelden aan gegeven moet
worden en daaromzou het duur-derkunnen uitpakken.Dit is ook
een overgangs- probleem endaarom is een langere termijn
planning erg belangrijk."

"Over het voorbestaan van dekwaliteit van de dienstverle-
ning, zijn ook verschillende me-ningen. Naar winst strevendebedrijven hebben er belang bijom eenonrendabele lijnvan een
autobus te beëindigen of een ge-
privatiseerd telefoonbedrijf zal
opeen gegeven momenteentele-
foonaansluiting ergens ver weg
alleen willen verrichten tegen
zeerhogekosten. Als jedat soort
problemen ziet aankomen, kun
jeze ook weer ondervangen. Dan
kun je in het statuut van het
nieuw geprivatiseerde bedrijf
deze zakenregelen."

"Een anderbezwaar isdatje dekans op corruptie vergroot. In-;

derdaad, als jewerk uitbesteedt,
gaater geldover detafel en soms
valt het van de tafel af. Om-
koopschandalen, maar daar
staat het voorbeeld tegenover
dat de douane in Indonesië zeer
corruptwas enzeertraagwerkte
en juistdaaromheeftmen beslo-
ten een deel van dat werk uit te

(Vervolg oppag. 10)

ABVO wil
studie over
privatisering

WILLEMSTAD — De vak-bond voor overheidspersoneel,
VO, heeft ineen commentaar

°P een nauwkeurige studie aan-gedrongen van de effecten van
Privatisering van bedrijven, die
"aomenteel door de overheidborden 'gerund.
, De vakbond wijst erop, dat al-
ereerst dient tewordenvastges-
teld wat de overheid van de Ne-derlandseAntillen onder 'priva-tisering' verstaat: interpreteert
'e Antilliaanse overheid datbegrip op dezelfde wijze als deJfederlandse overheid? Zodevakbond zich af.. De ABVO wil ondermeerpre-ses weten welke gevolgen een

privatisering heeftW de werknemers en ofpriva-jf&eringfinancieel gezien moge-
Ujk is.

Dennis Rombley
in LRD-functie
herbenoemd

WILLEMSTAD — Minister
j!&n Verkeer en Vervoer Louis

heeft Dennis Rombley
onmiddellijke ingang wede-rom benoemd als waarnemend

van de Lands RadioPienst, LRD, op Sint Maarten,
"tombley was in november 1986
j^tdezefunctie ontheven doorde
foenmalige minister Leo,Rombleykrijgt tevens de inge-houden toelage, diehij als waar-nemend hoofd had moeten ont-vangen, volledig terugbetaald.
Jöj had met een rechtszaak ge-neigd tegen deregering van deffederlandse Antillen. Rombley
"eeft deklacht ingetrokken.

Deurwaarderkreeg geen informatie van overheid:
Bij ontvangst van lumpsum
worden schulden vergeten

WILLEMSTAD—"Deover-
heid hield haar deuren her-
metisch gesloten. Het was
zeermoeilijkominformatie te
krygen." Dat zegt deurwaar-
derR.C. Ersilia diezich deaf-
gelopen dagen heeftbezig ge-
houden met beslag te leggen
op de lumpsum- uitkeringen
van ex- werknemers van de
overheid die schulden heb-
ben bij, met name, meubelza-
ken. De bedrjjvenkwamen in
actietoen zijvernamen datde
wachtgeld- trekkers voor
lumpsum konden opteren.
Omdat debedrijven wel wis-
ten welke debiteuren
wachtgeld ontvangen en het
vermoeden was dat de mees-
ten een lumpsum- uitkering
zouden aanvragen, hebben
zij op die uitkeringen beslag
laten leggen.

De Amigoe berichtte al eerder
datmeer danveertigprocent van
de wachtgeld- trekkers die vrij-
dag hetresterende bedragin een
lumpsum- uitkeringontvangen,
slechtseen deelvarmet geldzul-
lenkrijgen. Derest gaat naar de
ueuriiven waar deze personen

schulden hebben.
Gedeputeerde Ricardo Isebia

toonde zich enigszins verbaasdover hetfeit dat debedrijven wis-ten welke wachtgelders voorjumpsumhadden geopteerd. Die
informatie wasnietdoor deover-
heid verstrekt, zo verzekerde de
gedeputeerde. Dat werd beves-tigd door deurwaarder Ersilia
dienamens acht bedrijven op82
lumpsum- uitkeringen beslag
ee*t gelegd en daarbij juist

moeilijkheden ondervond omdat
deoverheid weigerdeinformatiete geven.

Door de deurwaarder zijn alle
betrokkenen inmiddels op de
hoogte gesteld.Daar is in dit ge-
val extra vaart achter gezei om
te voorkomen dat de personen
vrijdag een onaangename ver-
rassing zouden krijgen. Volgens
Ersilia is de vrees van de bedrij-
ven niet zozeer dat debetrokke-
nen met hun lumpsum- uitke-
ring naar het buitenland zullen
vertrekken maar meer datzij bij
het ontvangen van zon grote
som geld hun uitstaande schul-
den vergeten af te betalen. Er
zijn gevallen waarvan de deur-

waarderweet dater aleen enke-le reis naar het buitenland wasgeboekt, anderen hadden plan-nen om eenhuis afte bouwen ofhet geld elders voor te gebrui-ken: "aan de schulden wordt danmet meer gedacht", aldus Er-silia.

REGELING
Dat de overheid debetrokke-nen nu dekans wil geven om ophun wachtgeld-regeling terug tekomen, is voorde bedrijven geenprobleem. Met de meeste perso-nen is een machtigings-regeling

getroffen waarbij maandelijkseenafbetaling automatischopdewachtgeld- uitkering wordt in-gehouden. Dieregeling kan dangewoon doorgaan. In eerste in-stantie hebben debedrijven ookgeprobeerd om alle debiteurenop te roepen en een dergelijkeregeling te treffen voor delumpsum- uitkering, maar datbleek voor aanstaande vrijdagniet meer mogelijk. Toen werdnaar de juridische mogelijkheid
vanbeslag leggen gegrepen.

'Bahanan' van Unisono
WILLEMSTAD — Salsa/

merengue/k-dance- muziek
vindt zijn oorsprong in Zuid-
Amerikaen het Caribisch ge-
bied en is hier populairder
danenige anderemuziekstijl.
Deze muziekstromingen zijn
in de loop der jaren over ko-
men waaien naar Europa en
zoals het ernaar uitziet niet
meer wegte denken uit de he-
dendaagse Europese mu-
zieksmaak.

Enkele muzikanten die
daar mede voor ver-
antwoordelijk zijn, nebben in
april 1987 hun krachten en
kwaliteiten gebundeld in
Unisono om eendrachtig hun
doel te bereiken, de salsa-
muziek populair té maken in
Europa. Unisono heeft vol-
gens de grammofoonplaten-
maatschappij Dureco Neder-
land bewezen in haar korte
periode van bestaan debeste

salsa-formatie te zijn ge-
worden.

Alle leden zijn afkomstig
uit gerenommeerde groepen,
waaronder Super Dynamic,
Continental Combo, Estrel-
las del Caribe, BESS en Ma-
cay. Eenjaar na hun debuut
dwong Unisono de platen-
maatschappij Dureco eenpla-
tencontract afen het resul-
taat is een LP met opzwepen-
de dansmuziek.

De LP 'Bahanan' bestaat
uit acht nummers, waarvan
zeven eigen nummers, alle-
maal nieuwe composities van
deleden van Unisono. Ook in
het Caribisch gebied, de ba-
kermat van de salsa, bestaat
reeds grote interesse voor de
LP'Bahanan'.

Unisono bestaat uit: Carlos
Rosa, Michael Raymond, ll-
vio Pietersz, Roland Alex-
ander, Eric Brigitha, Johnny
Schaarbaai en Üti Gregorio.

Voor 170 miljoen begrotingssteun
Antillen zullen ”ja”
zeggen tegen Nederland

WILLEMSTAD—De Antil-
liaanse regering zalvoor aan-
staande maandag de Neder-
landseregering op de hoogte
stellen van haar beslissing
over de 170 miljoen begro-
tings- steun dieNederland be-
reid iste geven.Dat antwoord
zal positief zijn, zovernam de
Amigoe uit politiekekringen.
Het argument van deAntilli-
aanse regering is dat "de
maatregelen— voorwaarden
waaronder desteunwordt ge-
geven — die Nederland
noemt, grotendeels ook al inderegerings- verklaring wa-
ren opgenomen".

Premier Maria Liberia Peters
is deze week terug gekeerd van
haar reis naar de Bovenwindse
eilanden en Bonaire. Daar is ge-
sproken met debestuurscolleges
over de begrotingssteun die Ne-
derland wil geven. De be-
windsvrouw zei tegenover de
ochtendkrant Extra dat zij zich
verplicht voelde ommet de eilan-
den van gedachten te wisselen.
Deze eilanden hebben immers
een zekere autonomie, als
centraleregeringkun jehetniet
maken om hen de beslissing
slechts mee te delen. Daar moet
overgesproken worden, aldusde
premier.

GEENKEUZE
Zij liettevens weten datdeNe-derlandseregeringnogvoor aan-

staande maandag een antwoord
zal ontvangen. Gisteren is zeer
langdurig in de ministerraad
over deze materiegesproken en
vandaag zijn tot slot devakbon-
denaan debeurt. Uitregerings-
kringen vernam de Amigoe
evenwel dat er "ja" zal worden
gezegd.

De Nederlandse Antillen lij-
ken immers geen andere keuze
tehebben. Weliswaar waser om
285 miljoen gulden begrotings-
steun gevraagd maar tijdens de
besprekingen in Nederland is al
duidelijkgebleken dat een nieu-
we discussieoververmeerdering
van het bedrag van 170 miljoen
datnu optafel ligt, zinloos is.Dit
is het maximum bedrag dat Ne-
derland, onder stringente voor-
waarden, wil geven.

Dat betekent dat de Neder-
landseAntillen zelfnog meerbe-zuinigingen zullen moeten door-
voeren: niet alleen omdat het
resterende bedrag van 115 mil-joen gulden dat deAntillen niet
krijgen, ergens anders vandaan
moetkomen maarook omdat de
cijfers die Nederland heeft inge-
vuldbij bezuinigings- maatrege-
lendie alophetprogramma ston-
den, veel gunstiger zijn dan
wordtverwacht.

SLUITEND
Op grond van het memoran-

dum dat nu door deAntilliaanse
regering, enkele weken na te-
rugkeer uit Nederland, zal wor-
den getekend, verbinden deAn-
tillen zich om de begroting bin-
nen vier jaarsluitend tekrijgen.
Nog voor deeerste tranche geld
van 49 miljoen gulden wordt
overgemaakt op een Antilliaan-
se bankrekening, moeten deAn-
tilliaanse regering en het Cura-
caose bestuurscollege voor eind
1988 aangeven metwelke maat-
regelen het tekort over deperio-
devan 1988 tot en met 1992 zal
worden terug gebracht tot 336miljoen Antilliaanse guldens,
waarmee een structureel even-
wicht opdebegrotingen van hetland en het eilandgebied Cura-
cao wordt bereikt.Dit plan dient
vergezeld te gaan van een tijd-
pad en per maatregel enraming
van deopbrengsten.

Voordat elke volgende
tranche beschikbaar wordt ge-
steld, zal Nederland het sane-
rings- programma op degereali-
seerde opbrengsten controleren.
Daarnaast is deontvangst van

een volgende betaling afhanke-lijk van de feitelijke ontwikke-ling van het begrotingstekort
met inbegrip van de overheids-
inkomsten en de daaruit voort-
vloeiende financierings- behoef-
te en demate waarin voortgang
is geboekt met deimplementatie
van de maatregelen terverbete-
ring van de economische struc-
tuur.

EVENWICHT
"Door middel van de voorge-

stelde en additionele bezuini-
gings-maatregelenwordt ookte-
gemoet gekomen aan de aanbe-
velingen van het IMF terzake,

inhoudende een aanzienlijke
uitgaven- beperking van deoverheid, leidend totbegrotings-
evenwicht. Tevens wordt hier-
mee aandacht geschonken aandeaanbevelingen tot efficiency-
verbetering van deoverheid, re-
ductie van de overcapaciteit en
van de overlappingen tussen de
twee bestuurslagen, en verbete-
ring van het begrotings- proces
en de begrotings- beheersing",
aldus het memorandum.

Marktbescherming
van melkpoeder
gehandhaafd

WILLEMSTAD — De Raad
van Ministers heeft besloten
de marktbescherming voor
melkpoeder, in detailhan-
dels- verpakking (met uit-
zondering van de invoer van
baby-, geitemelk enmelkpoe-
der specifiek bestemd voordierlijk consumptie) te conti-
nueren.

Debeschikking diedebescher-
ming voor ditprodukt regelde,
zal worden vervangen door een
landsbesluit houdende algeme-
ne maatregelen.

De invoerregeling, die vanaf
20 april geldig is, zal niet meerbestaanuiteen bij de invoerver-schuldigde heffing van ’.3,50per kilogram, maar is nu, inoverleg met de initiatiefnemer
van dit project, omgebouwd in
een zogenaamde contingent-
systeem en luidt: "Een vergun-
ningtot invoer in deeilandgebie-
den Bonaire en Curacao van
voormeld produkt zal aan de
aanvragerworden verleend voor
een totale jaarlijkse hoeveel-
heid, welke ten hoogste gelijk is
aan 30 procent van detotale im-
porten tenname van deaanvra-
ger uitgedrukt in kilogrammen
in de betrokken eilandgebieden
in 1986 vermeerderd met tien
procent.

De koffie-
prijzen

zijn
verhoogd

HET IS ZOVER! De kof-
fieleuten, zelfs zij die over
hetalgemeen nietzo prijs-
bewustzijn, constateerden
het als eerste: de koffie-
prijzen zijnverhoogd.

Metdekomst van de lokale
koffiefabriek Cafepas is er
eenimportheffing vankracht
geworden op buitenlandse
merken koffie. De Nescafé-
koffie isbijvoorbeeldmet2,99
dden omhoog gegaan. Dat

rag is veroorloofd, lietmi-
nister Chuchu Smits van
Handel, Industrie en
Werkgelegenheid (HM) des-
gevraagd weten. Wat echter
niet is veroorloofd, is het ver-
hogen van de prijzen van
voorraden die de zakenreeds
inhuis haddentoendeheffing
vankracht werd.

Dat gebeurt echter wel, on-
dankscontrolevan hetdepar-
tementHTW. Welkezaken dit
'geintje', dathun een aardige
som extra inkomstenkan op-
leveren, allemaal uithalen
kon deAmigoeniet achterha-
len. De bekende supermarkt
Zuikertuintje hoort daar
evenwel zeker toe. Desge-
vraagd liet een bedrijfsman
zelfs weten aan een veront-
waardigde klant die de nieu-
weprijserafhadgepeuterd en
daaronder de oude prijs zag
zitten, dat de zaken op Cura-
cao verplichtzijn dit te doen.Eenbetere controle vanhetdepartement fflW lijkt in ie-der geval noodzakelijk. Eenwat betere instelling van dezakenlieden evenzo.

rHeeft JJ gasten uit hetbui^tenland;k>mt U dan eens 1
lekker lunchen ordineren

Restaurant
Laßistroelle pBÈ
Tel.: 76929 of 70408

Elke dag geopend.

*PRESTAURANT LANDHUISUJ
ZEELANDIA

HISTORISCHEAMBIANCE
CURACAOSE GASTVRIJHEID

CULINAIRE TOPKWALITEIT

IBS 9" S] B'l jfk*.

€€N HOOGT6PÜNT IN UUU VAKfINTtë:
GASTRONOMISCH 5 GAMGEN MEMJ

GESERVEERD IM ONZE TERRASTUIN
Na/. 49.50 inclusief aperitief en koffie.

Voorreserveringen: Restaurant Landhuis Zeelandia
Polarisweg 28.«,. Curasao, N.A.

LJ Tel.: 614688/614807. £j

AMIGOE 3JO6NSDRG 20 JULI 1988o



Premier naar

Washington

Overleg over
bestrijding
van drugs
AEROPUERTO REINA

BEATRIX — Minister- presi-
dent mr Henny Eman is van-
mrogen, vergezeld van de
nieuwe gevolmachtigde mi-
nister van Aruba in Was-
hington, mrRoy Wever, en de
secretaris van de Raad van
Ministers, Armando Muyale,
voor een kort bezoek naar
Washington vertrokken.

Het hoofd Buitenlandse Be-
trekkingen, mr Tico Croes, ver-
blijft reeds in de Amerikaanse
hoofdstad. Tijdens het bezoek
van depremierzullen besprekin-
gen worden gevoerd met de di-
rectie van de Douane voor de
Verenigde Staten in het kader
van de drugsbestrijding. Alsme-
deover hetvestigen vaneen dou-
anepost op de Arubaanse
luchthaven—zoalsreeds hetge-
val is met de Amerikaanse Im-
migratie — zoals passagiers
naar de VS bij hetvertrek van
Aruba reeds hun bagage kunnen
inklaren.

Het gaat om de voortzetting
van besprekingen diereeds eer-
der inNederlandenWashington
werden gevoerd. Voorts zal mr
Roy Wever als Aruba's gevol-
machtigde minister in Was-
hington bij de Nederlandse am-
bassade geïntroduceerd worden.

DE CENTURM-RECHTSE
regering van Portugal biedt in
het kader vaneen groot privati-
serings- plan demiddagkrant 'A
Capital' (een oplage van 40.000
stuks te koop aan. De mini-
mumprijs is 350 miljoen escudo.Verder wil de regering deuitge-
verij Anuario Comercial verko-
pen voor 250miljoen escudo.

DE HANDEL tussen Taiwan en
Japanhad in deeerste helft van
ditjaareen waarde van 11,3 mil-
jarddollar,ruim 31 procentmeer
dan in de eerste helft van vorig
jaar. Taiwan importeerde voor
ruim zeven miljard dollaruit Ja-
pan en exporteerde voor 4,28
miljard dollarnaar dat land. Ja-
pan is na de VS de grootste han-
delspartner vanTaiwan.

AANKONDIGING
Bij exploit van mij, MODESTO JUNIOR ODUBER, deurwaarderbij het
Gerecht in Eerste Aanleg van Arubavan de 15de juni1988-waarvan een
afschrift isgelaten aan de E.A. Heer Officiervan JustitieopAruba, die het
origineelvoorGEZIENheeft getekend,is aanJAMES WALFENZAO,zon-
der bekende woon-of verblijfplaatsopAruba ofelders;

BETEKEND:
een procesverbaal van (vijftiende) 15dejuni 1988-, houdendeCONSER-
VATOIR DERDEN BESLAG onderBANCO Dl CARIBE N.V. - als in ver-
meld exploit ten verzoeke van ANDRES WALFENZAO.

MODESTO JUNIORODUBER.

AANKONDIGING:
Bij exploit van mij, MODESTO JUNIOR ODUBER, deurwaarder voor burgerlijkeza-
ken bij hetGerecht inEerste AanlegvanArubavan de 15dejuli 1988-gevolggevende
aan de beschikking van de E.A. Heer Rechter in hetGerecht in Eerste Aanleg van
Aruba d.d. - 4den juli 1988-, waarvan een afschrift is gelatenaan deE.A. Heer/
VrouweOfficiervan JusitieopAruba tenverzoekevan:HILDAESCOBARMORENO,
wonende teCaracas, Venezuela - en voor deze zaak domicilie kiezende aan de
Wilhelminastraat no. 19- te Oranjestad opAruba tenkantore van de advokaat mr.
MAXIMO CROES;

OPGEROEPEN:
JUANGIMBERNAT COMPANET, ook handelende onder de naam COMPANET
SHAREKY INVESTMENTSN.V. -, zonderbekendewoon-of verblijfplaatsopAruba
of in de Nederlandse Antillen ofelders,om op woensdag - 7den december 1988-,
des-voormiddags om 08.30uurter Terechtzitting van hetGerecht in Eerste Aanleg
van Aruba ten Raadhuize te Oranjestad te verschijnen, voor de behandeling der
zaak, die requirant(e) bij het ingediend verzoekschrift voor gemeld Gerecht tegen
gerequireerde heeft aanhangiggemaakt.

De deurwaardervoornoemd,
MODESTO JUNIORODUBER.
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ARUBA DAILY
\ ENTERTAINMENT I
o.; o .
I esVrA\jsmr*' Aanstaande zondag °a
° (mXtKriTfr^ dansen op de tonen van La Nueva Fuerza °
° lit _Tf 18.00 uur: BREAKDANCE CONTEST
» JT*^(*T Oranjestadvs. San Nicolas. %
l .r^tln ©o/pare PïSSM° LG. Smith Blvd. " Asmm* °„ Oranjestad, Aruba. Take awaytel.: 33541 *»«««a« °
l Detopnigi,tcl«i> Geopend van 11.00 a.m. tot 06.00 a.m.
0 van Aruba r °
°~ l^^k"~ GOLDENTULEP o'

° YOU ARE INVITED /lYll arubaCaribbean °» Jï? 7 !z : resort&casino i° to dine at one of Aruba s top \Jf[V>*Z.- c
.1 restaurants ?&»**?s£ .
! fhmnmo pvt;;7goe;r«n" IWilhelminastraat7 w^w* 'wa ■■»■■■ o

o Dailyfrom 6.00-11.00 Ace. by our swinging House- <»

" Meat and fish, lightly seaso- "and Ferrari. =
0 ned, grilled and served on a dailycurtain time 10.30p.m. °
1 marble stone. except Mondays I
o For reservations call: a*openfrom mopmt» 2:00a.m. °
° 94544 Coverchargeshow-times7.somin.2drinksperperson o
0 Forreservations please call 33555 °
0 o
0 Gezellige sfeer, goede service °
1 vindt Uin l
0 Wijverwachten U voor lunch o

" RESTAURANT (12.00-3.00), HAPPY HOUR l
° C\ r"\/") (6.00-7.00) of dinner (18.00- °
1 \^£^^Z^ 23.00). o

S <^TTBto3S&K©M Telefoon 22977 of 27833. \

° *** tS^ Restaurant Warung Djawa l- W<ÊF^SSvSÉ(SÊB^ Boerhaavestraat4 \„ Tel.: 33928 \o B«T 8-WiTdUrünt Open:Dagelijks 5.00-11.00 p.m. I
o Zondag 12.00-11.00 p.m. °° Het Restaurant met Dinsdag gesloten. °
l Indonesische allures, zonderpretenties.

LAPIE'S — NIGHT
h( THURSDnv V
Z fË més met \ T!

| \ Boy's Next Door /
\ Ladie's Free /

(/j >. Men ’l. s-/

§ &caramouche 1—I Discotheek -Nightclub J -H

IHDIN - S<3iaVT
t ; :—[\Boulevard Theatre
Il n I
" Today at 8.00 & 9.30p.m. °

" CROCODILL DUNDEE II "
o adventure 14yrs °D O
o '^~*** i e

UIIVC " lil Today at 8.30

L"SHE'SHAVING ABABY »
comedy-drama 14yrs. I

BBBBBBBBBBBBBBBBfIOBBOOOOOOOOOÜOOOOOOOBOT

"4 " -

'MgÊÉ Daihatsu
" In onze Showroom een nieuwe
" zending ontvangen van
9 De nieuwe Charade 1988
" Koploper in prestaties en comfort.

ir^^s^u—* :
HHK|^^. '9l

" AF-FM Radio-cassette -Antirust
Airco - 5 deuren- standard h
Financiering 36 maanden mogelijk.

[ F. 14.950.-
-' Back to Schooi korting ’. 500.- *

F. 14.450.- -[Komt kijken en proefrit maken [
" bij de autohandelaar met
. grootsekeuze en laagsteprijzen l

" BS« HTIP ' I ,|, P I h
# 1 m-mMÊÉtÈIÈÊt»ÊÉiÈÈÊiiiÊÊmÊimÊÊÊtÈaÊÊIÊ/ÊKH '■" """"""""""""«(

i^ buro arende
fmMÊt} praktijkopleidinger

aruba arendstraat t tal. 2331

Binnenkort starten de volgende ISW opleidingen op Aruba:
PUBLIC RELATIONS !

(aanvang 27 augustus 1988)
MIDDLE MANAGEMENT

(aanvang 24 september 1988)
Bel voor toezending van gratis informatiefolders: tel.: 23515.

I sl^T jSuperSpecial!

4sy jCumpra3paga2! 'Consoles Wholesale Center ta ofrece
3 shampooKhasana of Tal

pa e prijs
di 2!

Pura! Bai cumpra esnan di bo promer

I nan caba!

CONSALES ARUBA N.V. i
Gutenbergstraat 2 - Tel.: 23750 ji

AANKONDIGING:
Bij exploit van mij, MODESTO JUNIOR ODUBER, deurwaarderbij hetGerecht in Eerste Aanlegvan Arubavan de 15de juni1988- waarvaneenafschrift isgelaten aan deE.A. HeerOfficier van Justitieop Aruba die hetorigineelvoor GEZIEN heeft getekend, is aan SARARUIZLER DE WAL-FENZAO,zonder bekende woon- of verblijfplaats opArubaof elders;

BETEKEND:
ffPJ^S^^ivan opende) 15de juni1988-, houdendeCONSER-VATOIR DERDEN BESLAG onder ALGEMENE BANK NEDERLANDN.V. - als in vermeld exploittenverzoeke van ANDRES WALFENZAO.

MODESTO JUNIOR ODUBER.

AANKONDIGING:
Bij exploit van mij, MODESTO JUNIOR ODUBER, deurwaarder bij het'
Gerecht in Eerste Aanlegvan Arubavan de 15de juni1988- waarvaneen
afschrift is gelatenaan deE.A. HeerOfficier van JustitieopAruba, diehet
origineelvoorGEZIEN heeft getekend, is aan FRANKLIN WALFENZAO,
zonder bekende woon-of verblijfplaats opArubaof elders;

BETEKEND:
een procesverbaal van (vijftiende) 15dejuni 198$-, houdendeCONSER-
VATOIR DERDEN BESLAG onder ALGEMENE BANK NEDERLAND
N.V. - alsinvermeld exploitten verzoekevan ANDRESWALFENZAO.

MODESTO JUNIORODUBER.

WO€NSDfIG2OJUUIU'AMI GO E4

AANKONDIGING
Bij exploit van mij, MODESTO JUNIOR ODUBER, deurwaarder bij het
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba van de 15de juni1988- waarvan een
afschrift isgelaten aan de E.A. HeerOfficier van Justitieop Aruba, die het
origineel voor GEZIEN heeft getekend, is aan ALBERT WALFENZAO
RAISLER, zonderbekende woon- of verblijfplaatsop Aruba of elders;

BETEKEND:
een procesverbaalvan (vijftiende) 15de juni 1988-, houdendeCONSER-
VATOIR DERDEN BESLAG onder ALGEMENE BANK NEDERLAND
N.V.- als in vermeld exploit ten verzoeke van ANDRES WALFENZAO.

MODESTO JUNIOR ODUBER.

AANKONDIGING
Bij exploit van mij, MODESTO JUNIOR ODUBER, deurwaarder
bij hetGerecht in EersteAanlegvan Arubavan de(vijftiende) 15de
juni 1988waarvan een afschrift isgelaten aan deE.A. HeerOfficier
van Justitieop Aruba, die het origineel voor GEZIEN heeft gete-
kend, is aan SARARUIZLER DE WALFENZAO, zonderbekende
woon- ofverblijfplaats op Aruba of elders;

BETEKEND:
een procesverbaal van (vijftiende) 15de juni1988-, houdendeCONSER-
VATOIR DERDEN BESLAG onderBANCO Dl CARIBE N.V. - als in ver-
meld exploit ten verzoeke vanANDRES WALFENZAO.

MODESTO JUNIORODUBER.

AANKONDIGING
Bij exploit van mij, MODESTO JUNIOR ODUBER, deurwaarderbij het
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba van de (vijftiende) 15de juni 1988waarvan een afschrift isgelaten aan de E.A. HeerOfficier van Justitieop
Aruba, die het origineelvoor GEZIEN heeft getekend, is aan FRANKLINWALFENZAO, zonder bekendewoon- of verblijfplaats op Aruba of elders;

BETEKEND:
een procesverbaal van (vijftiende) 15de juni1988-, houdendeCONSER-
VATOIR DERDEN BESLAG onderBANCO Dl CARIBE N.V. - als in ver-
meld exploitten verzoeke van ANDRES WALFENZAO.

MODESTO JUNIORODUBER.

AANKONDIGING
Bij exploit van mij, MODESTO JUNIOR ODUBER, deurwaarder bij het
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba van de (vijftiende) 15de juni 1988
waarvan een afschrift is gelaten aan de E.A. Heer Officier van Justitieop
Aruba, die hetorigineelvoor GEZIENheeft getekend, isaan JAMESWAL-
FENZAO, zonder bekendewoon- of verblijfplaats op Aruba of elders;

BETEKEND:
een procesverbaal van (vijftiende) 15de juni1988-, houdendeCONSER-
VATOIR DERDEN BESLAG onderBANCO Dl CARIBE N.V. - als in ver-
meldexploitten verzoeke van ANDRESWALFENZAO.

MODESTO JUNIOR ODUBER.

HARDWARE SLASH DOWN VACATION PRICES
STARTS JULY 11 TILL JULY 30————(WHILE STOCK LAST) _—^_

__
NORMAL SALE

DOMINO PLASTICO GALL. 20.50 12.30
COLONIAL GALL. 19.50 11.70
SUPER-KEM-TONE GALL 22.50 13.50
KEM-PAREDEX GALL. 22.50 13.50
LITOKOLX-15 GALL. 23.25 17.45
LITOKOL UNIVERSAL GALL. 36.55 27.40
LITOKOL UNIVERSAL QRT. 18.00 13.50
GARDNER ROOF CEMENT GALL 12.00 8.40
GARDNER ROOF CEMENT PAIL 41.50 31.15
SOLDEERBAR 50/50 STUK 4.95 3.95
SOLDEERWATER S-39 STUK 5.85 4.70
CUTTERS EDGE TPCE. 102 STUK 130.00 97.50
TOOL STOOL TTSL 1 STUK 46.00 34.50
TOOL HOLDER 36" STUK 15.50 11.65
PLASTIC SISSORS* 1293 STUK 9.25 6.95
METAL TOOLBOX T-1 7-716 STUK 42.20 21.10
"NU WAY" BRAND TOOLS 20% DISCOUNT
"BLACK & DECKER" POWER TOOLS 20% DISCOUNT
CARBIDE BLADE TV*- 26930 23.25 18.60
SAW BLADE ASSORTMENT U-1 339 24.35 18.25
HOMELITE GENERATORS 1.190.00 714.00
HOMELITE GENERATORS 1.565,00 939.00

ASBEST PA DAL "COPESA 6' y 8'
SUPER BON CALIDAD (NORMAL 3.45) UNICAMENTE AFLS. 2.80/PIA
TUR TIPO DI PROFIELSTAAL 20% DESCUENTO
PLYWOOD PA CABINET, TUR DIKTE 20% DESCUENTO
(SPECIAAL PA TUR WELDINGSHOPNA ARUBA)
FORMICA"LAMITAL" 20% DESCUENTO
PANCHI PA DAK 15% DESCUENTO
SHINGLES (VARIOS COLOR) 15% DESCUENTO
BENTANA"KELLER"(VARIOSMIDI) 15% DESCUENTO
TEGELS PAMURAYA(TURTIPO) 20% DESCUENTO
ENORME SURTIDODI PORTA- RA PAFOR V 15% DESCUENTO
PA PADEN CU GLAS V SIN GLAS
SOFTBOARD V-GROOF W x4' xB' 20% DESCUENTO

V AINDA NOS TIN HOPI MAS.
PASA PERSONALMENTE SERCA NOS V CU GUSTO NOS LO JUDABO

ANTIL3 IN I,TA NOS SOPOR!!

WAARSCHUWING
De commandant van de mariniers-
kazerne Savaneta maaktbekend dater
op
woensdag 20 juli 1988van 07.00uur
tot 23.00uur en
donderdag 21 juli 1988van 07.00uur
tot 15.00uur
een schoolschietoefening gehoudenzal
worden op Anabui. Er zal geschoten
worden metscherpe munitie. Het onvei-
lige gebied aan landzijde zal afgeba-
kend worden met rode vlaggen en
waarschuwingsborden.



AGENDA

ARUBA

"ANTOORUREN AMIGOE: 08.00-12.00/
* 00-17.30 uur;zaterdag gesloten.

'elefoon: 24333.
'oor spoedgevallenna kantoortijd: 21639,
8950en 22316.
ageboy: 127-743.
knkrek.nr. 10.815.445Banco di Caribe.

pUTIE:100.
'LARMCENTRALE:IIS.

ÈJEKERTJES verschijnen op dinsdag en
jdagen kunnen iedere dagtussen 08.00-

-«00/14.00-17.00 uur worden opgegeven;IWialve op zaterdag. Alleen zoekertjes, diep maandag en donderdagvoor 10.00 uurNen zijn, kunnen de dag daarop (dus
"nsdag en vrijdag) verschijnen.

KOSCOPEN
"OULEVARD THEATER
■+11:20.00+21.30 uur CrocodileDundee II, WE-IN: 20.30uur She's havingababy' Mjr).

' JOTlCAS(nachtdienst)
[abao brug: StaCruz, tel.: 28028.

"rariba brug: SanNicolas, tel.: 45712.

fACHTREGELING DOKTOREN
panjestad, Madiki, TankiFlip, Noord,Tanki
Wendert, Paradera en Sta.Cruz: dokterE.Pc Cuba, Seroe Pita 54-B, tel.: 23379/
£8442.Jos Chiquito, Savaneta en San Nicolas:Pokter CE. Zaandam, via Centra Medico
Ban Nicolas, tel.: 48833.Kinderarts: dokter Hart, tel.: 27263/24300(hospitaal).
EINDER-POLIKLINIEK (Shakespeare-Mraat 13, tel.: 27263/24300): spreekurenfiaandag t/m vrijdag van 08.30-11.30/
4.30-17.30 uur; zaterdag van 08.30-12.00

Mur. De wacht heeft dokterA.E. Hart.
■CENTRO MEDICO- CARABOBO (L.G.SmithBoulevard 34, tel.: 21777):draN. Al-
farez-Quezada, via Centra Medico Cara-
-Wbo.m *****fcGELE KRUIS: Oranjestad: tel.: 23168;

rd: tel.: 23425;Santa Cruzen Paradera:JM.: 28288/25543;Savanetaen Brazil: tel.:
Ï7020/48301;San Nicolas: tel.:45906; Da-
rota: tel.: 29008 (wijkgebouw), 24444 (kan-
tor).
{Voor brandgevallen, ongelukken of
[fen of ander ongeluk gelieve
Alarmcentrale op te bellen, tel.: 115)

*****

TELEARUBA

Sv' WOENSDAG: 18.00Heman&TheMas-
ters ofthe universe; 18.30CNNinterna-
tional news; 19.30 Small wonder;20.00
Telenoticias; 20.30Bista ariba (live);
21.15 Documentary; 22.00Larry KingI show; 22.50 Showbiz today (CNN);

1 23.00 Moneyline (CNN); 23.30 Sports
tonight(CNN); 24.00Sluiting.

DONDERDAG: 18.00 Ghostbusters;
i 18.30 CNN international news; 19.30Olimpiaplein; 19.55 Sportlotto; 20.00relenoticias; 20.30Miniserie; 21.15Ta-lesof the unexpected;22.00Larry King
Show; 22.50 Showbiz today (CNN);
23.00 Moneyline (CNN); 23.30 Sports
tonight (CNN); 24.00 Sluiting.

*****

DIVERSEN
FLIGHT INFORMATION CENTER: dage-rs geopendvan 07.00-20.00 uur;na 20.00"Kir informaties viaverkeerstoren.

£SSO SERVICE CENTER (Oranjestad):
«4.00 uurper daggeopend(alleen geslo-ten van zondag 20.00 uur tot maandagmor-Sen 07.00uur).

ÖOKTER HORACIO ODUBER HOSPI-TAAL(tel.: 24300):bezoekuren 15.00-15.45'18.30-19.30uur.

JONINGIN WILHELMINA FONDS (tel.:
£[652/22817): informatiecentrum
joensdag geopendvan 08.30-12.00 uur -Maardenbaaistraat 8 (boven).

JU.IANCEFRANCAISE D ARUBA: iedere
van 19.30-20.30 uur cursus voorenvan 20.30-21.30uurFranseJwatuur;dinsdagvan 20.00-21.00uurcon-'Brsatielessen; woensdagvan 19.00-20.00Jjir cursus voor beginners- Colegio Aruba-."o., lokaal 61/62.

jjueuweFranse cursusvoor beginners3» gevorderdenbegint in september.geïnteresseerden in cursus of lid-maatschap kunnen zich opgeven bys>arie-Thèrèse Crocs (tel.: 21187) of«ozettiDijkhoff (28652).

(tg.v. Colombiaanse onafhanke-gkheidsdag): 18.00-23.00 uur grootse
**ardenshowen dansfeest-Rancho El Pa-% teWashington.

JWANIS (afd. Oranjestad): 19.30 uurnnermeeting -Bushiri Beach Hotel.

DE NIEUWAPOSTOLISCHE KERK (Schu-
bertstraat 12): 19.00uurkerkdienst.

*****
DONDERDAG
DIVERSEN
INDIAN ROCK GARDEN WATERSLIDE:
maandag, dinsdag,woensdagenvrijdag ge-
opendvan 10.00-18.00 uur; donderdagde
gehele daggesloten.

MUSEO HISTORIKO ARUBANO: ope-
ningstijdenmaandag t/m vrijdag van 09.00-
-12.00/16.00-19.00 uur;zaterdag van 09.00-
-12.00 uur.
BUREAU LEVENS-, GEZINS- EN HUWE-
LIJKS- MOEILIJKHEDEN (Layex Building,
Wilhelminastraat 19): iedere werkdag van
07.30-12.00/13.00-16.30uur (ook mogelijk
afspraaktemaken viatel.: 23145of25111).

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

BEGELEIDINGSCENTRUM GEESTELIJK
GEHANDICAPTEN«MANNAOBRA»: elke
maandag en donderdagvan 09.00-12.30
uur gelegenheidom producten te kopen in
hetoude gebouwvan «Bibito Pin»,t/o Pro-
testantse kerk,Piedra Plat.
VITALITY HEALTH STUDIO (opwarming
35kmwandelmars): 17.00uur 14km wan-
delmars van VitalityHearth Studionaar Cris-
tal enterug.

POLITIEKE STRIJD
Zoals destijds reeds bericht

zagmrFingal zijnontslag als di-
recteur van het Arubahuis als

een gevolgvandestrijdtussen de
politieke partijen MEP en de
AVP. "als man van de MEP
moest ik gewoon weg toen de
AVP de macht overnam op Aru-
ba", zo verklaarde destijds Fin-
gal aan de Nederlandse pers.

De kantonrechter stelde in
zijnvonnis datFingal voordathij
zijnontslagbriefkreeg nooithad
gehoord, dat hij zijn werk niet
goed zou hebben gedaan ofzijn
ondergeschikten onbehoorlijk
zou hebben behandeld. De kan-tonrechter meent dat gevol-
machtigd minister Merrywea-
ther over deklacht "wangedrag,
wanbeleid en intimidatie vanhet personeel" onvoldoende was
geïnformeerdom Fingal te onts-laan.

De kantonrechter vindt dat

niet is aangetoond, dat Fingal
als eerste vervanger van Merry-
weather "schromelijk tekort zou
zijngeschoten". Verder stelde de
kantonrechter in zijn vonnis dat
ook andere tekortkomingen van
Fingal "onvoldoende zijn waar-
gemaakt".

Mr Brandsma gafFingal en
Aruba tot gisteren detijd om tot
eenregering voor schadevergoe-
dingtekomen. Zoals bekend had
mr Fingal een arbeidscontract
met Aruba. Die onderhandelin-
gen zijn nog gaande.

Media- triathlon
ORANJESTAD _ Hetsoftballteam van TeleArubaheeft detriathlon-smaaktepak-

ken en organiseertop25septem-
ber een tweede triathlon. Hetvolledig programma zal volgen-
de week worden bekendge-maakt. Deze triathlon is voormensen werkzaambij depublici-
teits- media, dienu dekans krij-gen hun prestaties van deeerstetriathlon te verbeteren. Ver-moedelijkzullen ookenkele atle-ten uit de Curacaose persmedia
aan detriathlon deelnemen.

FTA wil met
WAB praten
over nieuwe cao

ORANJESTAD —Ofschoonhethuidige caotus-
sen de WAB (Arubaanse
bouwbedrijven) en FTA tot
eind van hetjaarloopt, wil de
FTA nu reeds besprekingen
metdeWAB beginnen omeen
nieuwe cao te sluiten.

Eén van de reden is dat de
bouwbedrijven diespeciaal naar
Aruba kwamen voor de hotel-
bouwdehuidigecaovan deWAB
als uitgangspunt nemen voor
betaling van hun werknemers,
terwijl iedereen weet dat deze
cao destijds in de "slechte tijd"
werd geslotentussen deFTA en
de WAB. Voor deze cao meosten
door de werknemers van de
WAB-bedrijven vele offers ge-
bracht worden vanwege die
slechte tijd. Daarom wil FTA-
voorzitter Pontilius nureeds be-
ginnen metbesprekingen om de
offers die de werknemers des-
tijds hebben gebracht recht te
kunnen trekken. Hierdoor zul-
len de nieuwe aannemers- be-
drijven hun personeel ook beta-
len, aangepast aan dehuidige si-
tuatie.

ADVISEUR STAATKUNDIGE ZAKEN
ExArubahuis- directeur in kortgeding in gelijkgesteld

Mr Fingal naar Philipsburg
ORANJESTAD — Het moet niet uitgesloten worden

geacht, dat dedestijds ontslagen directeurvan het Aru-
bahuis,mrHenryFingal, op SintMaarten zalgaan wer-
ken om deregering van diteilandin staatkundigezaken
te gaan adviseren. In eerste instantiehad mrFingal na
zjjn ontslagopArubakunnen gaanwerken, dochluj gaf
de voorkeur aan Sint Maarten.

Zoals bekend vond de Haagse
kantonrechter mr H.Brandsma,
datAruba de voormalige direc-
teur van het Arubahuis in 1986
tenonrechte opstaande voethad
ontslagen. De kantonrechter
steldeinhetvonnis in dezaak die
mrFingal tegen ditontslag aan-
hangig maakte, dat Fingal in
Erincipe recht heeft op de door

cm gevorderde schadevergoe-
ding, ringal eistvan Aruba on-
geveer twee ton aan salaris plus
rente.

Bridge- uitslagen
ORANJESTAD — In de brid-

geclub Aruba Ariba werden
dinsdagavond de volgende uit-
slagen geboekt: 1. heer Marapin/
mv Bermudez 69.4 procent, 2.
echtpaar Bilderbeek 63.7,3. he-
renPennings/Scheppink 61.0,4.
echtpaar Somers 58.3, 5. heer
Russo/mw Sim 53.0, 6. dames
Leerdam/Slim 51.5, 7. heren
Mooy/ Paping 51.2, 8. dames
Henriquez/Flanegin51.0.

Bescherminggevraagdbij ministers

ASOMA op bres voor
musici van Aruba

ORANJESTAD—De Vere-
niging van Arubaanse musi-
ci, ASOMA, heeft brieven ge-
stuurd aan leden van de mi-
nisterraad. Aan de minister
van Justitie werdhetverzoek
gedaan om niet toe te staan,
dat muziekbands uit hetbui-
tenland in dehotels komen
spelen daarAruba zijn eigen
bands van beroepsmusici
heeft. Voorts, dat de minister
woord houdt en per maand
slechts één buitenlandse
band toestaat om op
dansfeesten te spelen.

De minister van Financiën
wordt verzocht om debestaande
belastingvrijdom op grammo-
foonplaten van lokale artiesten
ook toe te passen op cassettes en
compact-discs. De minister
wordt verzocht de veertig pro-
cent invoerrechten op muziek-
instrumenten te herzien. ASO-
MA vindt dit percentage onge-
looflijk hoog voor een instru-
ment dat een musicus nodig
heeft om zijn dagelijks brood te
verdienen.

De ministervan CultureleZa-
ken wordt verzochtom insamen-
werking metASOMA zo spoedig
mogelijk een muziekschool op te
richten om de te verwachten
leegte,wanneerstraks allenieu-
wehotelsgereedkomen, tijdigte
vullen. Deze "muziekvakschool"kan volgensASOMA deafgestu-deerden van Berklee College of

Musicen deautodidactische mu-
sici als docenten gebruiken.
ASOMA zegt in een communi-
quéruim vierhonderd leden tehebben.

Commissie gevormd: Redt
leven van onschuldigen

ORANJESTAD - Naar
aanleidingvanrecente publi-
caties en tv-programma's
over abortus heeft zich op
Aruba een commissie ge-
vormd, die onder de haam
'Salba Bida di Inocentenan'
een campagne tegen abortus
gaatbeginnen.

De redactie van de Amigoe
ontving van de commissie eendossier met vele publicaties te-
genabortus,waaronder het Wit-Boek overeenzwarte bladzijde in
de Nederlandse geschiedenis.

Decommissie wijst erop, dat inhetverleden op ditgebiedfouten
werden begaan, omdat men niet
op de hoogte was vaneen en an-
der. De commissie wil nu door
middel van publicaties deze
voorlichting gaan geven. Aan de
radiostations werd een cassettebeschikbaar gesteld waarin de
strijd tegen de abortusnog eens
uitvoerig toegelicht wordt.

"Het is triest", aldus de com-
missie in zijn aanbiedingsbrief,
"dat een onschuldig kind moet
sterven omdat iemand anders
wil levenzoalszij wenst te leven.Het leven is een geschenk vanGod. Respecteer dat leven, dank
aan God datonze moeder onsliet
leven. Wij levenineen tijd, dater
allerwege beschermingen zijn,
maar voorhen die geboren moe-
ten worden, is er geen bescher-
ming. Dat blijkt uit de abortus-
sen die toegepast worden. Daar-
tegen trekken wij ten strijde".

Een afschrift van het dossier
met gegevens werd gezonden
aan deministers van Justitie en
Volksgezondheid, commissarisvan Politie, de Procureur Gene-
raal, officier van Justitieen alle
communicatie- media vanAruba.

DE 29-JARIGE DUITSER
Manfred Rippich zoekt corres-
pondentie- vriendenopArubaen
in de Nederlandse Antillen. Hij
correspondeert zowel in het
Duits als in het Engels.
Manfred's hobbies zijn: lezen,
muziek, radio, ansichtkaarten,
munten, sport,postzegels enrei-
zen. Zijn adres: Berg Strasse 5,
Oschatz, DDR 7260, Germany.
Hij garandeertalle teontvangen
brieven te zullen beantwoorden,
ongeacht leeftijd, sex enras.

Softbalsters uit
Taiwan in actie
ORANJESTAD — Een da-

mes- softballteam uit Taiwan,dat momenteel een rondreismaakt, zal volgende week tweewedstrijden spelen tegen deAru-baanse damesselectie. De tweewedstrijden worden om half vijf
op het Caribeveld gespeeld op
maandag 25 en dinsdag 26 juli.

BIJBJ.ARENDSandsons her-
dachten SamuelKelly en Deta
Maduro, twee supervisors, hun
respectievelijk twintig en vijftien
dienstjaren.Bij defoto: demana-
ging directors Donny en Ebby
Arends bieden de gebruikelijke
enveloppen aan. Opdezelfde dag
herdacht ook Ebby Arends
(rechts) hetfeit, dathij25jaarge-
leden in diensttrad.

Pre-tournement van Essoclub

Camacuri I wint bowling
SEROECOLORADO— Het

§re-tournament bowling van
e Essoclub is achter derug.

Het team van Camacuri I, be-
staande uitRina Heronimo,
Lilly Arends, JacoboArends
en CecilBronswinkel, eindig-
de op de eerste plaats met
2989 pins.

De tweedeplaats was voorVi-
liframa met 2957 pins. Dezeploeg bestaat uit Vincent Leys-
ner.LitoArends, Franklin Ruiz
en Maybeline Arends.

Het internationaal toernooi
gaat op 8 augustus van start en

haast bovengenoemde twee te-
amszullen ook devolgendeEsso-
club-teamsinhettoernooi uitko-
men: EBso 1: Edna Maduro, Bob
Arends,Elias Fingal Jren Nochi
deCuba; Esso 2: Rubia Nicholls,
Nick Nicholls, Clyde Peterson,
Charlie Huntington; Esso 3:
Yvette deCuba, Casper Helmey-
er, Lucho Panneflek enRichard
Lopez Henriquez.

Aan het pre-tournament na-
men 56teams deel.De individue-
leprestaties die in hetoog schie-
tenzijn:highgame(heren): Jaco-
boArends met267pins,high ga-
me (dames): Charlene Sponsel-ler 222pins, high series (heren):
VincentLeysner 846pins en (da-
mes)Rina Heronimo 787 pins.

DoorA andE Food andbeverage services:

Opnieuwrechtszaak over
luchthaven- bar/restaurant

ORANJESTAD — Nadat
kortgeleden in een kort ge-
ding de A&E Food andBeve-
rage Services nv (Lasten en
Ellis) door derechter in het
ongelijk werd gesteld over
eenhuurcontractvoor debar/
restaurant van deArubaanse
luchthaven — de Amigoe be-
richtte destijds over deze
rechtszaak — heeft deze
maatschappij opnieuw een
kort gedingover dezekwestie
aangespannen.

Ditmaal wordt A&E bijges-
taan door mrKloes, terwijl het
land Aruba weer verdedigd
wordt door mr Carlos Herrera.
De maatschappij wil dat de
rechter het land beveelt zich aan
het huurcontract te houden, dat

in principe met de luchthaven-
meester werd gesloten op ver-
beurte van een dwangsom van
vijftigduizend florinperdag.

Voorts dat derechter het land
Aruba een verbod oplegt om een
openbare inschrijving te houden
voor dehuurvan betrokkenbar/
restaurant en mocht het land
Aruba daarmeereeds begonnen
zijn, dezetestoppen, eveneensop
verbeurte van een dwangsom
van vijftigduizend florinperdag.

Tenslotte moet derechter het
land Aruba een verbod opleggen
het bar/restaurant- bedrijfaan
een anderte verhuren totdat de-
zerechtszaak isbehandeld en af-
gedaan, eveneens op verbeurte
van een dwangsom van vijftig-
duizend florin per dag. De zaak
dientmorgen om negen uur.

ORANJESTAD — BibliotecaNacional verpletterde Setar met
5-1 en werd kampioen van de
zaalvoetbal- competitie voor
overheidsdiensten. Setar werd
subkampioen.

Voorzitter buurtcentrum Silvio Emerencia:

Lago Heightskrijgt
nieuw buurthuis

SANNICOLAS—"Wijgaan
'all out' om op dezelfdeplaats
een nieuw buurthuis neer te
zetten, want we kunnen dejeugdniet op straatlaten", al-
dus een verklaring van de
voorzittervan Centro diBar-rio Lago Heights, SilvioErne-
rencia.

Hij zei, dat de enorme blijken

van medeleven en de morele
steunuit degemeenschap inver-band met degrotebrand, het be-
stuur hebben doenbesluiten omcoute que coute met een nieuwbuurthuis tekomen.Hetbestuur heeft tot dit doeltwee commissies in het leven ge-roepen: een commissie van We-deropbouwonder leidingvanEr-rol Brown en een commissievanInzamelingvangelden onderlei-ding van Modesto Ruiz. Perso-nen, die in hun vrije tijd eenhandjewillen helpenbij dewede-

ropbouw van het buurthuis,
kunnen zich in verbinding stel-len met de herenBrown enRuiz
ofmetbestuursleden van Centro
diBarrio Lago Heights.

Vakantieplan
Dakota- centrum

ORANJESTAD — Het va-
kantie- programma van
Centro di Barrio y Deporte
Dakota(CBDD) isvanmorgen
van start gegaan meteenvos-
senjacht voor de jeugd.

Hetprogramma vermeldtver-
der: zaterdag 23juliom drieuur
een lezing over drugs speciaal
voor kinderen tottwaalf jaar,om
negen uur volgt een disco-party
voordeoudere jeugd.Dinsdag 26
juliwordt vanafhalftien 's mor-
gens een tafeltennis- toernooi
georganiseerd. Donderdag28ju-
livolgt eenrondrit van negentot
twaalf uur 's morgens. Deelne-
mers aan dezerit moeten hun
naam opgeven tussen zes en ze-
ven 's middags in het CBDD-
febouw. De laatste activiteit is

insdag 2augustus: een domino-
toernooi vanaf half tien 's mor-
gens.

BIJDMHOTELS werden Gio-
vanny Koolman (links) en Gla-
dys Éllis (rechts) uitgeroepen tot
employees van demaand. Bij de
foto: de beide employees samen
met general manager John
McDonald, die de bekende enve-
loppen uitreikte.

Ruben Page
op Aruba

ORANJESTAD—De Curaca-
ose gedeputeerde van Toerisme
Ruben Page bracht dinsdag, ver-
gezeldvan de managing director
van Holding Company Curasaony, drs Ben Rosheuvel, een be-
zoek aan Aruba. Zij voerden ge-
sprekken met minister- presi-
dent mr Henny Eman en minis-
ter van Toerisme Don Mansur.

Ookwerd eenbezoek gebracht
aan de Hotelvakschool in het
Bushiri Beach Hotel, waar ver-
gaderdwerd met de stafvan hetAruba Hospitality Trades and
Training Center. De bezoekers
stelden zich op dehoogte van deontwikkeling van de toeristen-industrie opAruba en van defa-
ciliteiten die de Hotelvakschool
te bieden heeft.

Page verklaarde, dat hij naarArubawas gekomen om denodi-
gecontacten te leggenen overlegte plegen. Hij wees erop, dathet
toerisme op Curacao de laatstejaren niet de volle aandachtheeft gehad, "maarwe beginnen
vol goede moed aan de verdere
uitbouw".

Totslotzei gedeputeerde Page
onder de indruk te zijn gekomen
van wat hij op Aruba gezien en
gehoord had. Hij besloot meteen
spontaan 'pabien' aan Aruba
voor hetgeen op het gebied van
toerisme de laatste jaren werd
bereikt.

Voorbereiding
35 km wandelmars

ORANJESTAD-- Als op-
warming voor de 35km wan-
delmars op 31 juli van Seroe
Colorado naar het ArubaConcorde Hotel, organiseert
Vitality Health Studioeen se-
rie trainingen.

Het trainings- programma is
als volgt: donderdag 21 juliom
vijfuur's middags 14kmvan Vi-
tality healthStudionaarCristal
en terug. Vrijdag 22 juliom vijf
uur 's middags 10km van
Palmbeach naar Malmok en te-
rug. Zondag 24 juliom vier uur
' ochtends 15km van hetConcor-
de Hotel naar Alto Vista en te-
rug. Donderdag 28 juli om vijf
uur 's middags Bkm van Santa
Cruz-kerk naar Urataka en te-
rug en vrijdag 29juliom vijfuur's middags 10km van de POVA-
club naar het Buccaneer restau-
rant en terug.
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Familie Verte
nu in Aruba.

Schitterende schaal van Chi-
neesporselein, uitdeK'ang Hsi
periode 1662-1722,waarbijde
groene grondkleur overheerst.

LXVAntiek en
Curiosa N.V.,

TankiLeendert 158 G, tfn. 34478l I

AANKONDIGING:
Bij exploit van mij, MODESTO JUNIOR ODUBER, deurwaarder bij hetGerecht in Eerste Aanleg van Aruba van de (vijftiende) 15de juni 1988
waarvan een afschrift is gelaten aan de E.A. Heer Officiervan Justitieop
Aruba, die het origineel voor GEZIEN heeft getekend, is aan ALBERTWALFENZAO RAISLER, zonderbekendewoon-ofverblijfplaats opAruba
of elders;

BETEKEND:
een procesverbaal van(vipende) 15de juni1988-, houdende CONSER-
VATOIR DERDEN BESLAG onderBANCO Dl CARIBE N.V. - als in ver-
meld exploit ten verzoeke van ANDRES WALFENZAO.

MODESTO JUNIORODUBER.



Kardinaal Nicaragua: enige uitweg via Overleg

Nationale verzoening lijkt
bemoeilijkt door rellen

MANAGUA — De recente
gebeurtenissen in Nicaragua
kan men moeilijk als een bij-
dragebeschouwen aan dena-
tionale verzoening, waaraan
Nicaragua behoefte heeft. Zo
stelde kardinaal Miguel
Obando y Bravo vast. Het is
de hoogste tijd dat de muren
van haat en vijandschap om-
laag gehaald worden, aldus
de primaat van de Nicaragu-
aanse katholieke kerk.

De eerste Middenamerikaan-
sekardinaal die voorzitterisvan
de Nationale verzoenings- com-
missie van Nicaragua welke
werd gevormd overeenkomstig
de besluiten van het Akkoord
van Esquipulas II deed zijn uit-
spraken in een gesprek met jour-
nalisten nadat hij eerder was
voorgegaan in de zondagse mis-
viering en wel in de parochie-
kerk van Las Sierritas in Ma-
nagua.

MEER SPANNING
Hij doelde op de gebeurtenis-

sen een week eerder toen bij de
plaats Mandaime een confronta-
tie zich voordeed tussen politie
en betogers waarbij veel gewon-
denvielen en ook enige tiental-
len mensen werden aangehou-
den. Deze rellen hebben meer
spanning opgeroepen. Met als
gevolg dat nu de indruk bestaat
dat de vrede nog erg ver weg is.
Ondanks alles, aldus de kardi-
naal, zou ik graagwillen zien dat
de regering en het verzet weer
aan tafel gaan zitten. Want via
redelijkheid en overleg zijn de
problemen echt op te lossen. Al-
duskardinaal Obanoy Bravo.

Samen met de secretarisgene-
raal van de Organisatie van
Amerikaanse Staten (OAS), Jo-
ao Baena Soares, is deleider van
de katholieke kerk van Nicara-
gua officiële getuige bij het vre-
des- overleg tussen verzet en
regering. Dit werd enige tijd ge-
leden opgebroken. "Het is een
schande dat men zijn problemen
moet gaanoplosen meteen groot
aantal doden", aldus de aarts-
bisschop van Managua. De
kracht van de rede moet de
doorslag geven, aldus dekardi-
naal.

Op de vraag of er inderdaad
een kans is datregering en ver-
zet weer aan tafel gaan zitten
merkte dekardinaal opdathij in
die richting weinig invloed kan
aanwenden. Hij zei echter hoop
te hebben dat beide leiders zul-
len beseffen datzij omhun poble-
men te regelen echt aan tafel
moeten gaan zitten met hun te-
genstanders. Ik kan me niet
voorstellen datwij alsNicaragu-
anen gaan denken dat we alles
moeten oplossen met schieten.

Kardinaal ObandoyBravo be-
treurt het erg datRadio Catolica
weer het stilzwijgen is opgelegd.
Als gevolg daarvankon zijn we-
kelijkse zondags- preek ook niet
worden uitgezonden.

MANAGUA — Bij de woning
van kardinaal Miguel Obandoy
Bravo in Managua werd gede-
monstreerd door familieleden
van Sandinisten die bij de strijd
tegen decontra's omhet levenzijn
gekomen. Men vroeg de kardi-
naal de acties van de contra's te
veroordelen. De kardinaal ont-
ving de betogers niet.

EXTREMISTEN
De New York Times stelde in

eencommentaar op desituatiein
Nicaragua vast dat de ex-
tremisten inNicaragua en bij de
contra'smet genoegen terugzien
op de recente ontwikkelingen.
Hetblad doelde daarbij opde uit-
wijzingvan deAmerikaanse am-
bassadeur uitManagua en op de
sluiting van Radio Catolica en
het dagblad Le Prensa. Aan de
anderekant lijkthetverzet meer

tekoersen mderichting van een
hervatting van de burger- oor-
log. Volgens de Times blijkt uit
alles dat deextremisten in beide
kampen blijkbeer kans zien hun

wil doorte drijven.Dit maakt de
zaak er niet gemakkelijker op in
een land waarvan de economie
bijvoorbeeld op instorten staat.

GRONDRECHT
Volgens de woordvoerder van

Conap gaan Shell Peru en de
regeringvan Peru eindaugustus
een contract afsluitenover de
ontginning van een groot gas-
veld in de regio Urubamba. De

Conap staat er op dat de zaken
voor het zover is goed geregeld
worden. "Wij willen dat het
grondrecht van de plaatselijke
bevolking gerespecteerd wordt
en dater voor de inheemse men-
sen kleine gezondheids- posten
worden ingericht. Wij willen
verder één procent van de jaar-
lijkse winst uitgekeerd krijgen.
Datkomt neeropzesmiljoen dol-
larper jaar".

De Conap wil graag spijkers
met koppen slaan omdat in de
voorgaandeperiode alhet nodige
onheil is aangericht onder de
oorspronkelijke bevolking van
Peruaans Amazonie. Vijfjaar
geleden namelijk is Shellbegon-
nen met het zoeken naar gas in
hetgebied."Gemeenschap- gron-
den zijn toen illegaal toegeëi-
gend voor het aanleggen van
kampementen en installaties".

KOOPKRACHT HERSTELLEN HOOGSTE PRIORITEIT
Schuldenkwestie, inflatie, werkloosheiden bevolkingsgroei

President Mexico wacht serie
van zeer ernstige problemen

MEXICOSTAD — De nieu-
we president van Mexico
wachteen serie economische
problemen welke uiteenlo-
penvan een inflatiewelke tot
drie cijfers voor dekomma is
uitgegroeid tot een buiten-
landse schuldvan 104miljard
dollar.

Gekozenpresident Carlos Sa-
linas de Gortari krijgt het

waarschijnlijk nog moeilijker
danzijnvoorgangers dieook heb-
ben moeten worstelen met het
schulden- vraagstuk. Met deze
economisch- financiële proble-
men heeft het feit van de hoge
werkloosheid veel van doen
maar ook de snelle toenamevan
de bevolking speelt hierbij een
rol om niet te vergeten de groei-
ende ontevredenheid over de
partij welke al bijna zestig jaar
wordt vereenzelvigd met de
regering, deRevolutionaire in-
stitutionele partij PRI. Al deze
zaken en omstandigheden zijn
aanwijzigingen voor de komst
van een moeilijke regerings- pe-
riode.

Salinas

HALFMILJOEN
Volgens deskundigen zal aan

heteinde van deregerings-peri-
odevan Salinas deGortari debe-
volking zijn toegenomen tot 91
miljoen mensen. Invergelijking
met nu een toename met tien
miljoen zielen. Rekening hou-
dend methet feit dat dehelftvan
de huidige bevolking jeugdiger
is dan zestien jaar betekent dit
dater dan in dat jaar voor een
half miljoen jongelui arbeids-

plaatsen gecreëerd moeten zijn.
Een recente studie van de Na-

tionale kamer van fabrikanten
brachtaan het lichtdatverleden
jaarslechts 350.000 nieuwe ar-
beids- plaatsen zijn gecreëerd.
Dat wil zeggen minder nieuwe
arbeids- plaatsen erbij dan het
jaar daarvoor. Een andere stu-
die, van deregeringspartij PRT
van Salinas de Gortari, toonde
aan dat het ongeveer 28procent
van het arbeiders- potentieel
van 47 miljoen ontbrak aan sta-
bielwerk en datdewerkloosheid
veertien procent bedraagt. Dit
wil zeggen dat de feitelijke
werkloosheid eigenlijk 42 pro-
cent van de beroeps- bevolking
bedraagt.

De inflatie bedroeg verleden
jaar159,2procent. Hetkwam er
opneer datdekoopkracht van de
salarissen met meer dandehelft
verminderde. De gekozen presi-
dentheeftverklaard dathet her-
stel van de koopkracht een van
zijn hoogste prioriteiten zal zijn.
Hij heeft nogeen heelrijtje prio-
riteiten: zoals voorzien in huis-vesting, onderwijs, medische
verzorgingen andere fundamen-

tele soorten van dienst- verle-
ningen.

Het gaat hem hierbij niet al-
leen om de achterstanden welke
er nu bestaan in te lopen op deze
gebieden. Maar hij richt zich
daarbij ook op de zes miljoen
mensen die zich bij de beroeps-
bevolking gaan voegen tijdens
zijn ambts-periode. Als devoor-
waarden in verband met de
schulden- last te kostbaar blij-
ken tezijn danzal eropnieuw ge-

Eraat moeten worden over de
erstructurering vandeze schul-

denlast of eventueel zal dan het
afbetalen moeten worden op-
geschort. Zo vertelde hij in een
recent tv- interview. Eenrapport
van het Instituut van derege-
rings- partij PRI voor politieke,
economische en sociale studies
wees erechter onlangsop datde
vaste brute investeringen jaar-
lijks aan het verminderen zijn
met vijfprocent met een verla-
gingvan zelfs twaalfprocent in
1986.

Decennia lang diendede ille-
gale migratie van Mexicanen
naar deVerenigdeStatenalseen

ontsnappings- ventiel voor het
bevolkmgs- probleem, maar de n
Amerikaanse migratie- wetge- e
ving is aangepast in 1987waar-1
bij het strafbaar werd illegalen i
in dienst te nemen. Dit kan wel h
eens betekenen dat de ontsnap-iipings- mogelijkheid niet meer g
bestaat. I

SalinasdeGortariis in deperi- *ode dathijbelast wasmet debeg- 'roting en planning onder de(
regering van aftredende presi- sdentMiguel de la Madrid als zo-
danig nauw verbonden geweest \
met de bezuinigings- politiek en <met andereimpopulaire maatre-1
gelen welke getroffen werden. '1
Dat was dereden dat de vakbe- fweging welke deregering goed- Igezindwas en hetoudepartij-ka-
dervan dePRI gekant waren te- ;
gen zijn aan wijzing als presi-
dents-kandidaat. Om diereden
probeert Salinas de Gortari nu
zijn banden met deze sectoren
watopte poetsen. Vooral dever-
houding metFidel Vazquez pro- lbeerthijopeenbeterpeiltebren- fgen. Hij is de patriarch van het!Mexicaanse vakverbond met|
zijn 88 jaar. |

VOLKERENMOORD
De drugs- handelaren zijn

schuldig aan volkeren- moord,
welke zich, zijhetweliswaar ver-

kapt maar geleidelijk, voltrekt.
De enige mogelijkheid voor red-
ding is "de bekering en daartoe
roepen wij uuitons hele hart op,
aldus debisschoppen.

Er is politieke wil nodigbij de
uitvoerendemachtomkrachtda-
dige actiesteontwikkelen welke
samenhangend met elkaar moe-
ten zijn en ook verantwoord zo-
dat de complexiteit overwonnen
wordt en de bureaucratische
traagheid ongedaan wordt ge-
maakt waarmee debeste wetten
ontkracht worden. Zo merken de
bisschoppen op.

STRAFFELOOSHEID
Derechters, zo vervolgt de lei-

ding van de Colombiaanse ka-tholiekekerk, moeten meer beg-
rip voor waarde- gevoelens tot
uitdrukking brengen om een
einde te maken aan de onstraf-
baarheid welke debelangrijkste
figuren van de drugshandel om-
geeft in Colombia. De justitie
moetstoppenmetvonnissen wel-
ke als gevolg van angst of om-
koopbaarheid gunstig uitvallen
voor de drugshandel en welke
leiden tot straffeloosheidvan de-
ze sector. Zo merken dezeventig
bisschoppen op met een opmer-
kelijke openhartigheid.

De bisschoppen doen ook een
dringend beroep op het congres
om de fase van besluiteloosheid
achter zich te laten ten aanzien
van de problemen. Men moet

overgaan tothet treffenvanwet-
telijke maatregelen welke de
overheid in staat stellen dehan-
del in verdovende middelen
krachtdadiger eneffectiever ter
handtekunnen nemen.

ONBEKENDEZIEKTEN
De organisatievervolgt in zijn

communique:"Onder deplaatse-
lijke bevolking komen nu ziek-
ten voor die wij voorheen hele-
maalnietkenden zoals malaria,

griep en geslachts- ziekten. Bo
vendien is hetrivier- water sterk
verontreinigd". Volgens Conafohebben de tweeduizend menseik:die de afgelopen jaren naar hefe
gebied zijn gekomen voor ondern
zoekingen deze problemen metï
zich meegebracht. j

Daarom heeft Conap same»
met een aantal andere organisa?<
ties een aantal eisen opgesteld)
waaraan Shell en de overheid
moeten voldoen voordat het gas-
contract kan worden getekend.
Het gas- contract heeft volgen*
doorConapubekomen inlichtin-1
fen een looptijdvan veertig jaar.^

len delegatie van Conapu heeftc
een gesprek gehad met een af-t
vaardigingvan deShell-directiet
in Den Haag. Daar noemde det
woordvoerder het gesprek "ple-1
zierig. We hebben goed geluisd
terd en toegezegd dat we de be-
zorgdheid van deze mensen zul-i
lenoverbrengenaan deShell- di-
rectie in Peru". Men wees er opi
dat Shell een "sterk gedecentra-
liseerde onderneming is. Wij*
kunnen ShellPerunietvertellen
hoe zij moeten handelen". Aldus'
de Shell inDen Haag.

HELDERE TAAL VAN COLOMBIAANS EPISCOPAAT
Rechters moeten minder lafzijn bij opleggen straffen aan drugskartels

Van regering en congres actie
verwacht in strijd tegen drugs

BOGOTA — De katholieke
kerk van Colombia acht de
drugs- mafia samen met het
guerrilla-geweld en deSocia-
le onrechtvaardigheid een
van de factoren als gevolg
waarvan het land uit zijn
evenwicht dreigt te geraken.
Daarom wordt van president
Virgilio Barco verwacht dat
hij politieke beslissingen
neemt om daaraaneeneind te
maken. Ook mag van de
rechters worden verwacht
datzij minder lafhartig straf-
fen durven opleggen aan
drugs-verdachten.

Dit staatin eenverklaringvan
het Colombiaanse episcopaat
welke gekenmerkt wordt door
duidelijk enkernachtig taal- ge-
bruik. De drugsmafia, desubver-
sieen het sociale onrechtvormen
sameneen driehoekvan deonge-
lukige factoren welke het land
destabiliserenen welke denatio-
nale situatiebijnawanhopigma-
ken, waarvan iedereen de dupe
wordt en bezorgdraakt. Zo mer-
ken de bisschoppen op in hun
pastorale verklaring. Daarin
zeggenzij categorischdatergeen
enkele sprakekan zijn van over-
leg en onderhandelen met de lei-
ding van de drugs- kartels.

CORRUPTIE
De bisschoppen wijzen op de

corruptie welke in hetvoetspoor
van dedrugshandel omzichheen
grijpt. Deze breidt zich uittot de-
genen die het transport regelen
en degenendie alstussen-perso-
nenoptreden maar ookstrekt de
corruptiezich uit tot definancië-
lesectoren dehandel,hetpolitie-
korps, de militairen evenals tot
de rechters, congresleden en
vooraanstaande politici, inclu-
siefde sport- gemeenschap, wel-
ke eigenlijk dezuurstofen de na-
tionale gezondheid zou moeten
vertegenwoordigen. Overal
werkt deze corruptie vergifti-
gend door.Aldus het episcopaat.

Sedert 1983 is door twee mi-
nisters van Justitie gewezen op
het feit dat er voetbalclubs zijn
welke beheerd worden doorfigu-
ren die banden hebben met de
handel in verdovende middelen.
Een van die ministers, Rodrigo
Lara Bonilla werd op 30 april
1984vermoord door huur- moor-
denaars in opdracht van de
drugs- mafia. De andere, Enri-
queParejö Gonzalez, wist, zij het
gewond, te ontsnappen aan een
moordaanslagin januari1987en

wel in Budapest, Hongarije.
Daar was hij als ambassadeur
heengezonden om hem te be-
schermen tegen de wraakzucht
van de georganiseerde misdaad.

Organisatie inheemse volkeren Peru:
Eisen gesteld aan Shell
bij ontginnen van Amazone
DENHAAG—De organisa-

tie welke opkomt voor de in-
heemse bevolking van Peru
in hetAmazone- gebied heeft
Shell en de Peruaanse rege-
ring gevraagd rekening te
houden met de belangen van
de inheemse bevolking. Debezorgdheid geldthetfeit dat
Shellaardgas boven degrond
gaat halen.

De Confederacion de naciona-
lidades Amazonicas del Peru
(CONAP) is op debres gespron-
gen voor de zestien inheemse
volkeren van Amazonie. Men
heeft onder meer met de Shell-
directie in Den Haag gesproken
maar die heeft de bal terygges-
peeld naar zijn dochter in Peru,
waarbij men niet naliet er op te
wijzen dat de Shell- dochters op
eigen benen staan.

In Asuncion
Priester aangehouden
na lezingover
Bevrijdingstheologie

ASUNCION — De politie
van Paraguay heeft de
Spaanse pater Jesuiet Juan
Antonio de la Vega aange-
houden omdat hij een inlei-
dingover de Bevrijdings- the-
ologie had gehouden.

Ditwerd vanuit deorde der Je-
suieten vernomen. Zijn ordege-
noot José Maria Blanch deelde
aan de journalisten mee dat pa-
ter De la Vega was "ontvoerd
door depolitie' enwel opeen ma-
nier welke spot met elke juri-
discheen ethischenorm. De aan-
gehouden-priester is hoogleraar
in hetkerkelijk recht aan de
plaatselijke katholieke univer-
siteit.

De aanhouding gebeurde na-
dathij eencollegehadgewijdaan
de Bevrijdings- theologie. Deze
manier van theologiseren be-
schouwt president generaal
Alfredo Stroessner als Marx-
istisch. Van officiëlezijde isniets
meegedeeldover deze arrestatie.
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«EILANDGEBIED CURACAO

AFDELING BURGERLIJK STAND,
BEVOLKINGSREGISTER EN VERKIEZINGEN

Het Hoofd van de Afdeling Burgerlijke Stand, Bevolkingsregister en Ver-
kiezingen roept hierbij op, al degenen die naar het buitenland zullen vertrek-
ken voor verdere studie en die op CURACAO geboren zijn, om van nu af hun
uittreksel geboorteakte te komen aanvragen en niet te wachten tot op het
allerlaatste moment. Aanvrage kan geschieden bij loket 3 van de Burgerlijke
Stand en wel van maandag t/m vrijdag van 07.45 t/ra 11.00 uur a.m. en van
13.30 t/m 15.00 uur p.m.

Het Hoofd voornoem d,
Afd. P.R. A.R. Ramirez.
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Swinda Jops: zelfvertrouwen kwijt infinale
Edith MacLeod wint voor
derde keer tafeltennis- cup

*° WILLEMSTAD— Edith MacLeod mag deCTTB- wisselbe-r*er houden. Zij won gisteravondin desportzaal Irene Moreno
a£oor de derde achtereenvolgende maal deze tafeltennis- be-e*er, na een sidderendefinale tegen Swinda Jobs. 19-21,21-19e TO 21-13 waren degame- standen. MacLeod is momenteel eve-neens Curacaos kampioen bij de dames maar zal in de toe-komst op geduchte concurentiekunnen rekenen van deopko-
bende jeugd. In een goed bezette sportzaal te Suffisant bleek'gisteravond,totvreugde vanhetbestuurvan deCuracaos e Ta-

feltennis Bond (CTTB) dat detafeltennis- sport steedsmeerin'"populariteit begint toe tenemen bij de dames.
as-
id. Nadat Eldred van der Hout
'nSttaandagavond de beker bij dein-heren had gewonnen, was het
ïïgisteren de beurt van de damessflde strijd om de Curagaose bekerif-toet elkaar aan te binden. Zes-aetien inschrijvingen kwamen op
detijd binnen. De zaal was behoor-e-lijk vol met voornamelijk vrou-
welijke supporters,
e* Rond een uur ofachtbegon deJ-eerste ronde in het toernooi datli-Volgens het knockout- systeem
>Pgespeeld werd. De uitslagen ga-rven aan dat de strijd tussen dey dames ongemeen fel en hardn *as. De meeste matches moes-
19ten over de volle drie games ge-
_8peeld worden om de winnares-
"" aan tewijzen diedevolgende

Jonde, tevens kwart- finales,
baalden.

FAVORIET
Oppapier was Edith MacLeodde grote favoriet, maar in prak-

tijk bleken haar tegenstanders
Êeen respect voor haar naam te

ebben. Zij moest wel degelijk
haar beste beentje voor zetten
°m de favorietenrol waar te
öiaken.

In de halve finale tegen Svet-
'ana (geen Russische) Hoyer
toaakte Edith haar sterkste
optreden met een overtuigende
2-0overwinning,

t Haar tegenstandster in de fi-
e Uale werd Swinda Jobs.Jobshad- een zwaarbevochten zege van 2-■ 1 behaald op Annie Marchena in
1<Je halve eindstrijd en werd door1het publiek lichtelijk gesteund-in haar positie als underdog te-

' gen de regerend kampioene
Edith MacLeod.

De finalepartij vond ongeveer■ en een halfuur na de aan-

" Jtag van het toernooi plaats op
1«e voorste tafel en kende een
Spannend verloop.

Het was tot grote verbazing
Van een ieder Swinda Jobs die de
eerste game met 21-19 naar zich
toe trok. Swinda was zeüverze-
kerd en zweepte zich zelf
constantop metluide aanmoedi-
gingen.

Vooral op de fore-hand was
Jobs zeer sterk in deze periode.
MacLeod had geen antwoord op
<je keiharde smashes van Swin-jja,elke keer als ze op de fore-
hand speelde. Edith probeerde

danook steedsdebalin het back-
hand gebied van haar te-
genstandster te drukken. Het
lukte Jobs om de backhand
steeds te omzeilenen debal toch
met net zoveel vaart, fore-hand
teretourneren.

KAUWGUM KWIJT
Dit spelbeeld zette zich ook in

de tweede game voort. Toen
raakte Swinda Jobs haarkauw-
gummie en daarmee ook haar
zelfvertrouwen kwijt. "Ik weet
niet hoe datkomt, maar toen ik
mijn vertrouwdekauwgum niet
meer in de mond had voelde ik
mij zelf niet meer zeker. Dit wil
ik niet als excuus gebruiken
hoor, want Edith ging steedsbe-
terspelen", aldus deverrassende
Jobs.

Inderdaad werd het spel van
Edith efficiënter. Even leek het
erop dat Macleod de beker nietvoor de derdemaal zou winnen.Indetweede gamebleef de stand
tot 18-18gelijken toen Editheen
voorsprong van 20-18 nam haal-dezij opgelucht adem. Niet voorlang want met 20-19 bedreigde
Jobs nog één maal.

Daarna was het over 21-19
voor Edith in detweede game.Despeelsters hadden nu nog evenveel kans om dederdegamenaar

zichtoe tetrekken.
Jobs die niet meer kon terug

vallen op haar vertrouwde
kauwgummie bleek dit verlies
ook niet tekunnen verwerken inde derde set. MacLeod stevende
regelrecht af op een 21-13 over-
winningenkon aldus haarreeds
overvolle prijzenkast opsieren
met de bokaal die aan het win-
nen van de cup-kampioenschap-
pen was verbonden.

Volgens Maggie Sprock, secre-
taresse van de bond, zullen de
open Curacaose kampi-
oenschappen in augustus of sep-
tember van dit jaarplaatsvin-
den. Het is devraagofEdith Ma-
cLeod, die tot nu toe een impos-
sante staatvan dienstheeftin de
tafeltenniswereld op Curacao.

de titel zalkunnen prolongeren.
De jongere generatie meldtzich aan en de jonge dames trai-

nen hard om zich te doen gelden.
Overigens is het dezelfde EdithMacieod die de scholing en trai-
ningvan dejeugdop haar schou-
dersheeftgenomen. Dat is op al-le manieren toe te juichen.

Vanavond vindtdebekerstrijd
voor veteranen (ouder dan 35jaar) plaats. Of de veelvoudigoud- kampioen Robert Hose ookzal aantredenis nognietbekend,
maar alsdatzo is zal hijzeker totéén van defavorieten behoren.Morgenavond is het de beurt
aan dejeugd.Beidewedsrtrijden
worden wederom in de sportzaal
van Irene Moreno verspeeld en
beginnenom acht uur 's avonds.

...Swinda Jobs (links) ontloopt
een backhandbal vanEdith Ma-
cLeod(rechts)...

...Voorzitter van de CTTB,
Franklin Mathilda, reikte aan
Edith MacLeod de beker uit.
Swinda Jobs werd eervolle
tweede...

Major League
Baseball

NEW YORK — De uitslagen
*an de gisteren in de hoogste
Massenvan deAmerikaanseba--Bebal- competitie gehouden
Wedstrijden zijn:

American League:
Jje) Baltimore Orioles -ChicagoWhiteSox6-4, (2e) Chicago Whi-te Sox - Baltimore Orioles 2-0,
le) Oakland Atheltics - Cleve-land Indians 4-2, (2e) OaklandAthletics - Cleveland Indians 9-

ij. Boston Red Sox - Minnesota
£wins 5-0, Milwaukee Brewers -Kansas City Royals 3-1, Texasgangers - New York Yankees 7-
s Seattle Marmers - Detroit Ti-gers 9-6, Toronto Blue Jays-Ca-
'tfornia Angels 7-6.

Rational League:
J>an Francisco Giants - Chicago
Mibs 3-1, (Ie) SanDiego Padres -Dttsburgh Pirates 6-2, (2e)
nttsburgh Pirates - San Diegopadres 9-5, CincinnatiReds -New York Mets 11-2, Phila-delphiaPhillies -AtlantaBraves
«-4, Houston Astros - Montreal*<xpos4-3, SaintLouis Cardinals
'Los AngelesDodgers 3-2.

Voetbalwedstrijden
~ WILLEMSTAD- Vanavond

in het SDK te Brievengat
£eteerstevoetbal- treffenplaatsyan de selectie bestaande uit in

wonende enspelende
en de lokale vereni-gingen.

.Om half negen vanavond*eedt de selectie aan tegen de
'ereniging SUBT. De tweede

vindt plaats op zon-dag24 julienwel tegen JongCo-'°mbia. Deze wedstrijd vindt*veneens in het SDK plaats en
wel om vier uur 's middags.

MAASSEN TERUG IN RODE TRUI
Bordeaux: traditionele Nederlandse dag
Van Poppel weer sterkste sprinter

BORDEAUX— Jean-PaulvanPoppel heeft dezeventiendeetappe in de Ronde van Frankrijk over Pau naar Bordeauxover 198kilometergewonnen.De sprinteruitdeploeg van JanRaas was de snelste in de massa- spurt. Matthieu Hermanswerdtweede, deBelg Eddy Planckaert derde.Het was de derderitzege voorVan Poppel en devijfde voorde ploeg Raas. De Spanjaard Pedro Delgado behield wellis-waar degele leiders-trui maaris samenmetGert-Jan Theunis-se ineen doping- schandaal verwikkeld geraakt

Oranje boven bij het Neder-
lands elftal. Het had nietste ma-
ken met de Europese voetbal-
kampioenschappen maar alles
metdeNederlandse wielrenners
inde Tour deFrance.

Zoals in het verleden ooiteen
traditie was, werd in Bordeaux
weer eens een hoogtijdag ge-
vierd. Jean-Paul van Poppel be-
haalde in een massasprint zijn
derde etappezege. Het beteken-
de deelfde voor Nederland in de
historie.

Oranje was gisteren in nog
veel meer opzichten boven. De
tienduizenden, uiteraard in
Oranje uitgedoste, Nederlandse
vakantie- gangers in de wijn-
streek van de Gironde juichten
ook om de tweede plaats van
MatthieuHermans.Dat allesna
de etappezege van Adri van der
Poel bij hetkrieken van dedag in
Pau. Deklassieker-koning sloeg
toe inhetkronkelig eindvan een
miniritje uit Tarbes.

NOOITEERDER
Twee etappe-zeges Voor Ne-

derland in de Tour. Nooit eerder
vertoond. In deze doldwaze Ron-
dewarener alvijfgewonnen door
Van Poppel (2), Nijdam, Rooks
en deploeg Post. Of het nog niet
genoeg was in Bordeaux hero-
verde Frans Maasssen de rode
trui opdeBelgEddyPlanckaert.

Hetwas, na deSpanjaard Del-
gado dieeen nieuwe geletrui af-
haalde, eenkomen en gaan van
Nederlanders op hethuldigings-
podium. Rooks bolletjes- en lap-
jestrui, Breukink witte trui,
Maassen rode trui, Van Poppel
etappezege.

De 165overgeblevencoureurs
lieten gistermorgen in alle
vroegtehetgebergtemeteen die-
pezucht achterzich.De sprinters
maakten zich opvoor nieuwe du-
els, nadat zijzich moeizaam over
de bergtoppen hadden gesjord.
Derenners vanRaas, zonder uit-
zondering in hetachterste gelid,
kregen te verstaan datzij oneer-
lijk in dekoers waren gebleven.
Ze hadden totaal niet aan de
wedstrijd deelgenomen, profi-
teerden optimaal van duwtjes
door detoeschouwers.

Er werd ook hardop beweerd
datze meeraan deauto's hadden
gehangendanopdepedalen had
dengeduwd. Een deelvan het pe-
lotongafhente verstaan datze in
Paubeter niet aan desprintkon-
den deelnemen.

In Pau versloeg Adri van derPoel uitdeploegvanJanGisbers
de Belgische kampioen Etiennede Wilde, de Amerikaan DavisPhinney en de ItaliaanBontem-

pi. Van Poppel eindigde als 26-
-ste. Een solo van Jelle Nijdam
strandde een kilometer voor de
eindstreep. De zege van Van der
Poel kwam min ofmeer als een
verassing. Hij ismeer eenrenner
van de langeafstanden.

"Ik had gezien dat de aan-
komst inPau, met aldiebochten
en een heuveltje, geknipt was
voor mij. In een normale massa-
sprintben ikkansloos. Direct na
destartvoelde ikgoedebenen. Ik
kon gemakkelijktwee, drie tan-
denkleiner rijden dan derest.
Alles liepgewoon perfect", aldus
Van derPoel.

Adri van derPoel had zijn
overwinning in zekere zin te
danken aan de inwoners van
Pau. Deze stad in dePyreneeën
heeft deTourkaravaan zon zes-tig keer ontvangen. Dit jaar
werd Pau overgeslagen. Het ge-
meente- bestuur heeft toen deTour- directie gedreigd nooitmeer meete zullen doen.

Dechantage werkte.De direc-tieknipte een stukvan een ande-re etappe af en trok een finish-lijn in Pau. Van der Poel blij, de
meeste renners boos, want zij

houden niet van twee starts op
een dag.

Vanuit Pau ging het onderdrukkendewarmte in de middag
naar Bordeaux. Er stondenmeerNederlanders dan Fransenlangs dekant.Deploeg vanRaasbepaalde het beeld van de wed-strijd.

Vluchtgroepen werden on-
middellijk tot de orde geroepen
en in de eindsprint was Jean-Paul van Poppel andermaal su-
perieur. "Watkan diegast sprin-ten", sprak ploegleider JanRaasvol bewondering. "Er zijn er
maar weinig geweest, die zoietskunnen. Heel vroeger, Darriga-
demisschien.

Jean-Paul van Poppel moest
om vier redenen in Bordeauxwinnen: 1. Zijnploeggenoten re-

den zich voor hem in hetzweet,
vooral Golz, Maassenen Nijdam.
2.Definish lag inBordeaux. 3. InBordeaux hadhij vorig jaarpijn-
lijk verloren van deAmerikaanPhinney en 4. Het was dinsdag.
Van Poppel behaalde zijn twee
eerdere etappe- zeges in de Tourtelkens op dinsdag. De dinsdag
in de75- steTourwerd dusomge-
doopt in Poppeldag.

' voorafzeg jezoiets niet", ver-
telde defabuleuze sprinternaaf-
loop, "hetklinkt zo opschepperig
alsjezegt drieetappes in de Tour

te willen winnen. Dat was wel
mijn doel.Vorig jaarwon ik twee
etappes en de groene trui. Die
prestatie was alleen te verbete-
ren met drie etappezeges. Nu
hoop ik nog op een succes op de
Champs Elysees."

...Pedro Delgado (links) kan
door doping- misbruik de gele
trui morgenkwijt zijnaan deNe-
derlander Steven Rooks
(rechts)...

PRAAG — Miroslav Mecir is
de kopman van de Olympische
tennisploeg van Tsjechoslowa-
kije. De nummer zes van de we-
reld- ranglijst zal in Seoul in het
enkel- en dubbelspel uitkomen.
In de individuele discipline be-
vindt hij zich in het gezelschap
van Milan Srejber. Tomas Smid
zal metMecir dubbelen.De Tsje-
chische dames-ploegwordtaan-
gevoerd door Jana Novotna en
Radka Zrubakova. Sukova en
Novotna vormen het dubbel.

La Fama wint van
koploper Estrella

SANNICOLAS —In deere-
divisie voetbalcompetitie be-
haalde La Fama dinsdaga-
vondeen 2-0zege opkoploper
Estrella. ■*—*-»"

Door deze zege verbeterde LaFama zijn positie aanzienlijk en
staat nu mettwaalfpunten op dederde plaats achter Dakota, denieuwe koploper met vijftien
punten en Estrella (veertien
punten).

Beide La Fama-doelpunten
werden in de tweede helft ge-
maakt, nadat deeerstehelft metde blanco stand was verlopen.
Het eerste doelpunt werd in de
22e minuut gemaakt op eenkopstoot van HenkieBikker, ter-
wijl het tweede doelpunt in de27e minuut eveneens op een
kopstoot geschiedde. Ditmaal
van verdediger Engelbrecht.

De tussenstand in decompeti-
tie is na de overwinningvan La

Fama opEstrella als volgt: Da-
kota 15 punten, Estrella 14, La
Fama 12, RCA 11, Bubali 9 en
Universal 3.

SPORT AGENDAMALTA AMSTEL

SENTRO DEPORTIVO KORSOU
(zwembad)
geopendvan09.00-12.00/14.00-17.00 uur;
dinsdag- en donderdagmorgen gesloten.

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

SCHAAKVERENIGING CURAQAO(Maduro Plaza)
iedere maandagavond om 20.00 uur gele-
genheidtot schaken.

SCHAAKVERENIGING JANWE
(Sentro diBario Janwé i
elke zaterdag van 09.00-13.00 uur uurschaaktesen -trainingvoor dejeugdvanaf 7tot 23jaar.

TAFELTENNIS
(Curacaose Tafeltennis Bond)
20.00 uur veteranentoemooi(35 jaaren ou-der) - RecreatiezaaJ Irene Moreno te Suffi-sant.

VOETBAL
20.30uurAnt. selectie (Nederland) vs SUBT- SentroDeportivoKórsou.

Morgen uitslag contra- expertise

Delgado en Theunisse
positief bij controle
BORDEAUX — Gistera-

vond werd op de Franse tele-visie bekend gemaakt dat ge-le- truidrager Pedro Delgado
en de Nederlandse su-perknecht, Geert-Jan Theu-nisse,bij een doping- controle
na de rit van afgelopen zon-dag, positief waren bevon-
den. Delgado ontkende van-
morgen dat hij zich schuldigzou hebben gemaakt aan do-
ping- gebruik en zal naar alle
waarschijlijkheid een straf
van tien minuten aan zijn
broek krijgen als het tegen-
deel blijkt. Hierdoor zal de
Nederlandse ploegmaat van
Geert-Jan Theunisse, Steven
Rooks de leiding in het alge-
meen klassement kunnen
overnemen «n maakt hij een
goedekans om de75- ste Tour
te winnen.

Morgen, op de dag dat hetTourpeloton dePuy deDome be-
klimt, zal het resultaat van de
conta- expertise worden be-kendgemaakt. Dat viel vanmor-
gen op te maken uit mededelin-
genvanrenners.

Naar een Frans televisie- sta-tion gisteravond berichtte, zijngele- truidrager Pedro Delgado
en Theunisse op dopingbetrapt.
Beide beschuldigderenners hiel-den vanmorgen-vroeg hun ont-kenning vol.

Theunisseverklaarde een sla-
Êeloze nacht te hebben gehad,

'elgado heeft inmiddels toege-
geven dathij betrapt is.De Tour-karavaan verplaatste zich naar
Ruelle, waar vandaag de
achtiende etappe start. De rit
gaat over 97kilometer naar Li-
moges. Voor het vertrek zou de
Tour- directie mededelingen
doen over dedopingzaak.

BEVESTIGING
Delgado bevestigde het feit

dat hij positiefwas bevonden te-
genover het Britse persbureau
Reuters. "Ik heb woensdagmor-
gen van mijn ploegleider Echa-
varri vernomen, dat ik eenposi-
tievetest hebafgelegd. Ikheb ge-
vraagd om een contra- ex-
pertise", aldus deSpanjaard.

Derenner kan geen strafwor-
denopgelegd, voordat de tweede
test met de urine-straalopnieuw
heeft aangetoond dater gebruik
is gemaakt vanverboden stimu-

lerende middelen.
Ploegleider Echavarri kreeg

om 10.30 uur Nederlandse tijd
vanmorgenofficieel te horen datde doping- controlevan zijnkop-
man positiefwas uitgepakt.

In net communique van de
Reynolds- ploeg staat dat is ge-
vraagd om eencontra- expertise.
De Franse arts Francois Bellogo
is de verantwoordelijke man inde medische staf voor die ex-
pertise. Delgado vertrok van-
middagnormaalvoor deachtien-deetappe naar Limoges.

Delgado reed sindsdonderdag
14 juli, de dag waaropRooks de
rit naar I'Alpe d'Heuzwon, inhetgeel. Gisteren staken de ge-
ruchten dekop op, dat de Spanj-
aardpositief zou zijn bevonden.

Donderdag worden naar ver-
wachtingvanhetpeloton deoffi-
ciële resultaten van de contra-
expertise vrij gegeven. Maar het
is niet uitgesloten dat deuitslag
van detweede controlepas na de
Tourbekend wordt.

Vandaagvertelde Delgado te-
gen Reuters, dat hij niet wist
welkverboden middelzich inzijn
urinebevond. De Spanjaardkon
ook niet zeggen na welke etappe
de dope in de urine- straal is ge-
vonden. De gele- truidrager
moet in deRonde van Frankrijk
.elke dag naar de doping- contro-
le. Onduidelijk is in welke etap-
Ee Delgado dope zou hebben ge-
ruikt: in de vijftiende rit, naarGuzet-Neige,ofin deveertiende,de door de Spanjaard gewonnen

individuele tijdrit naar Villard-de-Lans.
Delgado bleef vandaag ont-

kennen stimulatia gebruikt te
hebben. "Ik heb nognooit stimu-
lerende middelen genomen. Ge-
durendedeTourhebik nooitme-
dicijnen gebruikt, ikkan alleen
maar hopen dat ik het geel be-
houdtot Parijs", aldus deteleur-
gestelderenner.

NEW BRITAIN - Het voetba-
lelftal van de Verenigde Staten
heeft in New Britain een
vriendschappelijke wedstrijd te-
gen Polen met 0-2 verloren. De10.213 toeschouwers, voor het
grootste gedeelte Poolse immig-
ranten, zagenRoman Kosecki in
beide helften scoren.

samsam
Curasao, Salirïa.

UWEERSTE KEUS
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Nog vijfprojecten in buitenland op stapel

Haagse Hotelschool werkt
aan opleiding in Venezuela
DEN HAAG-De Haagse

Hotelschool is bezig met net
opzetten van een hotelschool
opmiddelbaarniveau inVen-
ezuela.

Met ditproject is zeven maan-
den werk gemoeid voor twee
mensen. De school heeft nog vijf
van dezeondernemingen op sta-
pel staan in Noordjemen, Zam-
bia, Malta, Aruba en CostaRica.
"Het gaat om toeristisch onder-
ontwikkelde landen die een be-
roep doen oponzekennis", aldus
H. Collings Polak van de ho-
telschool.

Ruim eenderde van de afge-
studeerde studenten van de
Haagse Hotelschool zoekt zijn
heil in het buitenland. Volgens
Collings Polak zijn de studenten
zeer gewild. "In Nederland lei-
den de driehogere hotelscholen
te veel mensen opvoor de Neder-
landse arbeidsmarktalleen.Een
deel komt terecht in leidingge-
vende functies in het buiten-
land".

De Haagse Hotelschool heeft
volgens Collings Polak een uit-
stekendenaam. "Wij horen bij de
vijfbestevan dewereld. Datzegt
wel iets", meent hij. Die goede
naamis langzaam opgebouwden
resulteert nu in een aantal vrij
lucratieve contacten met het
buitenland. "Vroeger moest dat
allemaal stiekem, je mocht als
HBO-instelling geen andere ac-
tiviteiten ontplooien dan onder-
wijskundige. Gebeurde dat wel,
dan worden die activiteiten on-
dergebracht in speciale, aparte
stichtingen".

Dat stiekeme is er overigens
af. Het is volgens Collings Polak
nu algemeen aanvaard, dat on-
derwijs- instellingen zich ook op
'demarkt' begeven.

CONTACTEN
CollingsPolak benadrukt, dat

de projecten om de toeristische
industrie in hetbuitenland tebe-
vorderen niet in de eersteplaats
zijn opgezet uit financiële over-
wegingen.

"Het gaat in de eerste plaats
om de contacten, diewe daarmee
opdoen en dievoordeligzijn voor
onze studenten.Daarnaast ishet
natuurlijk mooi, als weer finan-
cieel ook positief uitspringen".
Die wereldwijde contacten heb-
ben ook gezorgd voor de Venezo-
laanse opdracht.

Debegeleiding, zoals nuookin
Venezuela, wordt gegeven door
een specialeafdelingTraining&
Consultancy. Deze afdeling is
ondergebracht in zon aparte
stichting. Het geld, dat de afde-
ling voor de Haagse Hotelschool
in het laatje brengt, wordt ook
ondergebracht in de stichting.

Door de activiteiten van deze
afdeling kan de hotelschool zich
voor tien procent zelfbedruipen.
De overige negentig procent
wordt bekostigd door het rijk.
"Vroeger was zoiets 'not done',
maarnu zekergezien dehuidige
onderwijs- bezuinigingen, is die
mening watnaar deachtergrond
geraakt".

KORT DAG
Hetproject in Venezuela moet

al in oktober van dit jaar van
start gaan. Collings Polaj heeft

daarover zijn twijfels. De ho-
telschool komt in een bestaand
hotel in Merida, in het zuiden
van Venezuela in het Andesge-
bergte.

"Wij stellen het leerplan op,
trainen de docenten en advise-
ren over de inventaris. Op het
ogenblik hebben wij twee men-,
sen van de afdeling Training &
Consultancy in Venezuela. Ze
zijn daar een maand en komen
danterugmeteen compleetplan.
De schoolstaatopmidaelbaarni-
veau, dat is in Venezuela voor-
alsnog het hoogst haalbare. In
augustus komen detoekomstige
docentenvan de school naar Ne-
derland om hier een training te
volgen. Oktober is dan een vrij
korte termijn. Niet het meest
ideale. Maar je bent toch af-
hankelijk van de politiek daar,
de medewerking van de over-
heid".

Het toerisme is sterk in ont-
wikkeling in het Zuidameri-
kaanse land. Hetis goedkoop en
heeft veel toeristische attracties
te bieden. Alleen is het niveau
van hethotelwezenerglaag. Met
de oprichting van de hotelschool
wordt een impuls gegeven aan
een betere opleiding van hotel-
managers enrestaurateurs. Ook
in andere landen is de Haagse
Hotelschool actief.

"In Brazilië hebben we in
opdracht van individuele hotel-
ketens de obers getraind. Boven-
dien hebben we de capaciteit in
huis om de toeristen- industrie
van een land door te lichtenente
analyseren. Dat soort
opdrachtenkrijgen we ook".

Maarniet alleenin hetbuiten-
land adviseert de Haagse Ho-
telschool. Ook in Nederland
wordt aan de weg getimmerd.
"Zo voeren we nu een onderzoek
uit naar het gebruik en de gevol-
gen van achtergrondmuziek in
Nederlandse horeca-gelegenhe-
den. Dat doen we in opdracht en
insamenwerkingmet deBuma",
aldus Collings ?olak.

De school moet uiteindelijk

een soort Kema Keur-merk aan
de Venezolaanse hotelschool
verlenen. Dat lijkt wel vreemd.
Het is alsof de Michelin- organi-
satie een eigenrestaurant opzet
en hetmeteen vier sterren geeft.
"Het klinkt misschien
merkwaardig, maar we zullen
zeer kritisch zijn. We hebben
tenslotteeennaam teverliezen",

meentCollings Polak.
"Als we nietkritisch zijn, zul-

len we daarvan de gevolgen on-
dervinden. Het vertrouwen in
onszalafnemen.Er looptnogeen
aantal contacten met andere
landen voor soortgelijke projec-
ten. Die kun je niet in gevaar
brengen doorjenaam te grabbel
te gooien".

Ochoa
spekt

rechters
WASHINGTON — Jorge

Ochoa wilbkjkbaar bezui-
nigenopzijnbudget. De co-
ca- koning moet namelijk
miljoenen dollars betalen
aan advocaten en andere
juristen om zo uit handen
van de justitiete kunnen
blijven.. Zo heeft de Washington
Post onthuld. Als lid van het
Kartel van Medellin neemt
Ochoa een vooraanstaande
plaats in de coca- wereld in.
Ochoa schijnt zich vooral
kwaad te hebben gemaakt
over het feit dat hij in 1986
zon zes miljoen dollar aan
smeergeld heeft moeten uit-
trekken om deColombiaanse
rechters te betalen om zo bui-
tendeklauwen van deAmeri-
kaanse justitiete blijven.

Hij heeft trouwens ook ge-
speeld met de oprichtingvan
een eigen partij namelijk de
Partido de los sequestrabiles
(degenen die ontvoerd kun-
nen worden). Die partij zou
dan de strijd moeten aanbin-
den tegen eventuele uitleve-
rings- verdragen tussen Co-
lombiaen deVS.

MANAGUA — De Ameri-
kaanse ambassade in Mana-
gua heeft bekend gemaakt
datmen geen tijdelijke visa
meer verstrekt voor Nicara-
guaanse toeristen naar de
Verenigde Staten.

Als motiefvoor deze maatre-
gel wordt opgegeven dat men
met personeels- tekort kampt.
Onlangsheeft deNicaraguaanse
regering het vertrek geëist van
de ambassadeur en zeven diplo-
maten van deAmerikaanse am-
bassade. De visum-afdeling van
de ambassade zal in de toekomst
alleen Amerikaanse staatsbur-
gershelpen maargeenvisa meer
uitgeven. De laatste maanden
kreeg men dagelijks zon twee-
honderd verzoeken voor toeris-
ten- visa tebehandelen in de am-
bassade.

IJSCOWAGENOP WEG
Het ongeluk op een Venezo-

laanse snelweg deed zich voor in
het gebied dat Machango wordt
genoemd. Op 120kilometer van
Maracaibo en dertigkm van La-
gunillas. De oorzaak was dat de
eveneens bij hetongeluk gewon-
de buschauffeur een aanrijding
probeerde te voorkomen meteen
ijsco- wagen welke de snelweg

opreed zonder voorrangte verle-
nen. Bij zijn uitwijk- manoeuvre
kwam debus in een greppel te-
recht. Uiteindelijkkantelde het
voertuig. Volgens ooggetuigen
had het aantal doden best hoger
kunnenzijn, gezienhetwrak wat
er overbleefvan debus.

De muzikanten waren zo on-
der de indruk van het gebeuren
dat zij niet bereikbaar waren
voor depers. Voor een eerste on-
derzoek waren alle musici naar
medische centra overgebracht.
Van de bus- passagiers raakten
er vijftien gewond. VanLos hijos
del Rey raakten nog gewond de
gebroeders Juanen Freddy Val-
dez.

ATHENE — De Griekse
regering istot deconclusiege-
komen datderecente aanslag
op hetcruiseschip City ofPo-
ros is voorbereid doorKha-
dar Samir Mohamad die in
1978 opCyprus voor dePales-
tijnseguerrillagroepvan Abu
Nidal een aanslag heeft ge-
pleegd.

Er zijn vijfguerrilla- strijders
bij de aanslag betrokken ge-
weest. Een van hen kwam daar-
bij om het leven. Er zouden ook
guerrilla- strijders op de wal
klaar hebben gestaan om bij te
springen. De bedoeling zou zijn
geweest het schip te kapen. De
zaak liepwatandersmedeomdat
explosieven in een autobom- au-
to te vroeg zijn ontploft waarbij
twee guerrilla- strijders omkwa-
men. De aanslag kostte aan ne-
gen mensen het leven.

Tijdens toernee in Venezuela
Bus met Hijos delRey
verongelukt: drie doden

CARACAS — Bij een ver-
keers- ongeval In Venezuela
is een derleden van de Domi-
nicaanse muziek- groep Los
hijos delRey om hetleven ge-
komen. De autobus waarmee
deze groep- reisde ging over
dekop. Bij het ongeluk von-
den nog twee andere passa-
giers de dood.

In de verongelukte bus zaten
33 passagiers. Los Hiios delRey
was op toernee met de bekende
Dominicaanse zanger Sergio
Vargas, diebijhetongeluk onge-
deerdbleef. Van deDominicaan-
se merengue- groep verloor Jai-
meEmiroAndujarhet leven.Hij
is van de Dominicaanse Repu-
bliek afkomstig.De man dievoor
de veiligheid van de groep ver-
antwoordelijk was, Jose Pablo
Diaz, heeft het ongeluk ook niet
overleefd. Over deidentiteit van
het derde dodelijke slachtoffer
bestond aanvankelijk grote ver-
warring.

Nelson Mandela
BUENOS AIRES-De Ar-

gentijnse regering heeft aan-
gedrongen op deonmiddellij-
ke invrijheids- stelling van
Nelson Mandela doorZuidaf-
rika. In een officieel commu-
nique werd door Buiten-
landse ZakeninBuenos Aires
adhesie betuigd met de leider
van het African National
Congress.

Dit gebeurde bij gelegenheid
van de zeventigste verjaardag
van Mandela die al 26 jaarlang
gevangen wordt gehouden.

Guerrilla actief
Doden hij
overval op
politie Peru
LIMA — Bij een aanslag

door tweehonderd guerrilla-
strijders van Sendero Lumi-
nosoop depolitiepost van Po-
zuio in Peru zijn negen men-
sen gedoodonderwiezes poli-
tiemannen. Ook in Lima was
deguerrillaactiefmeteenvrtf
massale actie.De oproepvoor
een algemene staking heeft
geen algemene respons ge-
kregen.

Hetplaatsje Pozuzo ligtop450
kilometer ten noordoosten van
Lima. De overval werd gemeld
door de burgerwacht welke de
politie en hetleger terzijdestaat
bij de strijd tegen de guerrilla.

In dehoofdstad Lima zijn dui-
zend mensen opgepakt door de
politie tijdens en na betogingen,
welke van doen hadden met een
algemene staking van 48uur die
dooreen procommunistisch vak-
verbond was opgeroepen. Vol-
gens de regering is de staking
een flop omdat de oproep groten-
deels werd genegeerd. Volgens
de vakbond is er sprake van
voedsel- schaarste en moeten er
loons- verhogingenkomen naar
gelang de inflatievoortschreidt.

Op een plein in het centrum»
van Lima verschenen opeen ge-
gevenogenlik meer danhonderd
gemaskerdemannen. Ditbleken
strijders van Sendero Luminoso
te zijn geweest.

-^, EILANDGEBIED CURACAO

B AFDELING BURGERLIJKE STAND,
jjjT BEVOLKINGSREGISTER EN VERKIEZINGEN

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

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

Van 17.00 uur t/m 19.00 uur aan de loketten 5 en 6 van hetBevolkingsregister.
Gelieve mee te brengen:
1. Identiteitskaart of Paspoort;
2. Naam Gemeente van Vestiging.

Uitschrijven onder normale kantooruren blijft van kracht en wel van
07.45 t/m 11.00 uur en van 13.30 t/m 15.00 uur.
U wordt aanbevolen om van bovengenoemde speciale faciliteiten gebruik te
maken.

Het Hoofd voornoemd,
Afd. P.R. A.R. Ramirez.

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

* Architectenweg van perceel 49 t/m 59.
Druifweg van perceel 3 t/m 14.

* Granaatappelwegvan perceel60 t/m77.
Apelsinaweg van perceel 1 t/m 19.
Dividiviweg compleet.
Tampajaweg compleet.

S©SKODEI_A^=

N.V. GEMEENSCHAPPELIJK
ELEKTRICITEITSBEDRIJF

BOVENWINDSE EILANDEN ST. MAARTEN N.A.
Zoekt een geschikte kandidaat voor de funktie van

CHEF DRINKWATER DISTRIBUTIE
Onze belangstelling gaatliit naar een kandidaat met een
HTS-opleiding of gelijkwaardig,
— met ervaring in (Water) Leiding techniek

— met goede contactuele eigenschappen en lei-
dinggevende capaciteiten

— in staat zich uit te drukken zowel mondeling als
schriftelijk in de Engelse taal.

Een psychologische test kan deel uitmaken van de sollici-
tatie.

Sollicitaties met kopieën van getuigschriften, diploma's en
cijferlijsten te richten uiterlijk 22 juli 1988 aan:
N.V. GEBE
Postbus 123
Philipsburg
St. Maarten, N.A.

UNIVERSITEIT VAN DE
NEDERLANDSE ANTILLEN
Faculteit der Rechtsgeleerdheid

VACATURES VOOR EEN WETENSCHAPPELIJKE MEDE-
WERKER (M/V) METEEN GEDEELTELIJKEDAGTAAK VOOR
HET VAK

SOCIOLOGIE
TAAK:
Hetverzorgen van decolleges en tentamens in ditverplichte
kandidaatsvak, het begeleiden van studenten bij het maken
van werkstukken en het doen van onderzoekop bovenver-
meld vakgebied. Het onderwijs is erop gericht de student(e)
in dekandidaatsfase (het eersteentweede jaarvan destudie)
in te leidentot deSociologieenvervolgens debeginselenvan
desociologievan het Caraïbischgebied bij te brengen.
VEREISTEN:
Een voitooide universitaire opleiding op voornoemd vakge-
bied. Praktijkervaring - bij voorkeur opgedaan op de Neder-
landse Antillen en/of Aruba -op het betrokken vakgebied
alsmede affiniteitmet het juridisch gebeuren strekken sterk
totaanbeveling.
STREEFDATUM:
Vervulling van deze functie wordt nagestreefd per 1 septem-
ber 1988.
SOLLICITATIES:
Schriftelijke sollicitaties, vergezeld vaneencurriculum vitae,
dienenuiterlijk 2augustus a.s. gericht teworden aan devoor-
zitter van de benoemingscommissie, Mr. H.L. Peloz, Jan
Noorduynweg 111, Curacao.
Mr.H.L.Peloz, 111 /@\/3N
Dekaan van deFaculteit
der Rechtsgeleerdheid. UmJJ |Ul|

Univers'dat Nashonal di Antla ||

Universileil van de NederlandseAntillen
University ol the NetherlandsAntilles
Universidad de las AntiliasNeerlandesas

pausJohannesPaulus lltijdens een wandeling in deItaliaanseDolomieten.De paus, een liefhebber vanhet berglandschap, brengt daar al enkele jarenzijnprivé-vakantie door.

AMIGOE
8
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In mei bijna vijfduizend
toeristen meer dan in '87

ORANJESTAD — In de
maand meikwamen er22.159
toeristen naar Aruba. Ditzijn
4.973 toeristen meer dan in
meivorig jaartoen hun aantal
17.186bedroeg.

De grote meerderheid der toe-

risten kwam weer uit de Vere-
nigde Staten (15.960), gevolgd
doorVenezuela (2034), de Ne-
derlandse Antillen (1042), Ne-
derland (903) en op de vijfde
plaats de Dominicaanse Repu-
bliek (334).

Na de Duitse en Nederlandse
toeristen met respectievelijk
11.4 en 11.3overnachtingen per
toerist, staat de Dominicaanse
Republiek opde derdeplaats met
10.2 overnachtingen per toerist.

Het aantal toeristen geduren-
de deeerstevijfmaanden vandit
jaar—januaritot en met mei—bedraagt 122.613. Dit zijn
27.626 toeristen meer dan het
aantal dat in januari/mei vorig
jaar geregistreerd werd: name-
lijk 94.987.

WILLEMSTAD - Tot van-
daagbrachthetFranse bevoorra-
dings- schip 'Rhone' een bezoek
aan Curagao. Het schip, datvan
Martinique kwam, ondersteunt
deFranse schepen in het Cari-
bisch gebied. De commandant,
Capitaine deFregateJ.Y.Nerzic,
maakte onlangszijn opwachting
bij gouverneur drprof.RenéRo-
mer. Bij dezegelegenheid mocht
degouverneureenzilveren asbak
met daarin het wapen van het
schip ontvangen.

ECO-NOTEN

TWEE WESTDUTTSE autopro-
ducenten, Daimler-Benz en
BMW, hebbentoegezegd de loka-le werknemers in de Zuidafri-
kaanse dochterondernemingen
bij loon- onderhandelingen de
gelijkerechten te geven als hun
Westduitse collega's. Daarmee
borden dezwarte Zuidafrikaan-
*awerknemers beschermd tegen
£%tassenwetten van deZuidafri-
*aanse regering. Het akkoord
Verhindert bijvoorbeeld dat sta-kende werknemerskunnen wor-
den opgepakt of dathun salaris
wordt ingehouden. Het
Westduitse elektronica- concern
Siemens wil het akkoord enige
tijd als proefnaleven.

VOLGENSEEN rapport van de
Organisatie van Economische
Samenwerking en Ontwikke-ling (OESO) riskeert Joegosla-
vië mislukkingvanhet inmei in-
gevoerde economische hervor-
öüngs- programma als nu niet
topprioriteit wordt gegeven aan
de inflatie- bestrijding. Tussen
November 1987 en mei van dit
Jaarwerd deinflatie verminderd
Van250totnegentigprocent. Vo-rige week melddepremier Bran-doMikulic echter dat de inflatie
*öjuniwasopgelopentot 175pro-
cent.

DE WERKLOOSHEID in Zwit-
serland heeft in juni0,7 procentvandeberoeps-bevolkingbedra-
gentegen 0,8procent in dezelfde
j&aandvan het afgelopen jaar.
"etaantal werklozenbedroeg de
afgelopen maand 21.351.

JE JAPANSE autofabrikant"oyota heeft in de eerste helftvan dit jaarbijna 922.000 perso-nenwagens geëxporteerd, 2.9
Procent meer dan in de eerste
"telft van vorig jaar. De export

Europa groeide met acht
Procent, maar die naar de VS

veel kleiner. Alleen in juni
deexporteenrecordvan

W.324 stuks, 20,2 procent meer
daneenjaar ervoor. ConcurrentNissanzagzijnexport verminde-
feil met 35procent tot79.189 au-
*o'B. Ineigen landverkocht Toyo-
ta 16,1 procent meer en Nissan13,6 procent meer.

Ï&AN HEEFT Frankrijk ge-
daagd het embargo op de aan-
koop van Iraanseolieopte heffen
*°dathet land deinFrankrijk be-
stelde hoevelheden suiker,
jfraanenrundvlees met oliekan
betalen. Het olie-embargo da-
vert van 1987, toen de Franse
fegering Iran ervan betichtte
fet brein tezijn achter eenreeks
terroristische aanvallen in

Jepresddent- directeur
"an de Italiaanse luchtvaart-maatschappijAl Italia,Umberto

is afgetreden nakritiek?P zijn beleid van de be-
j ügrijkste aandeelhouder, het

voor industriële wede-Jpbouw(IRI). Volgenshet IRI is
Italia te weinig

|eïnteresseerd in joint-ventures
,ft gedraagt ze zich passief op de
.^cratieve markt van char-

Voor twintig
mille sieraden
gestolen

ORANJESTAD —Door dere-
cherchewordt een onderzoek in-
gesteld naar diefstal van ruim
tienduizend dollar aan sieraden
uiteenwoning aandeL.G. Smith
Boulevard. De sieraden werden
uit een kantoor gehaald dat ge-
sloten was.

Een andere sieraden- diefstal
werd te Seroe Blanco gemeld,
waardoor een dief door het ver-
wijderen van enige shutterseen
woning binnenkwam. Na zijn
vertrekwordt voorruim tiendui-
zendflorinaan sieradenvermist.

Alpha reageerde hierop doorin de achtste inning de stand op
zijn beurt weer gelijkte trekken.
In de tweede helft van deze in-
ning scoorde Ashwin Daal, met
driehonkslagen uitvier beurten
de beste Sorpresa-speler zonda-
gavond, dewinnenderun voor de

InBrazilië
Koeien steken over:
bus verongelukt
36 doden

BRASILIA — Bij een po-ging een botsing te voorko-
men met een stelkoeien op
een Braziliaanse snelweg is
een autobus verongelukt
waardoor 38 mensen om het
leven zijn gekomen. Tiental-len andere passagiers liepen
verwondingen op.

Bij het ongeluk was nog een
andere autobus betrokken. Bei-deImssenmaakteneen tochtvanzon vijfhonderd kilometer en
wel van Londrina in dezuidelij-
ke staatParana naar Campinas.
Het ongeluk gebeurde op 75km
van het belangrijkste industrie-Ie centrum van Brazilië in de
vroege morgen. Drie koeien sta-
ken onverwacht desnelweg over
in verband waarmee de chauf-
feur van derampbus op de rem
ging staan. Het gevolg hiervan
was datde anderebuserboven op
reed, kennelijk omdat de chauf-
feur ervan niet bedacht was op
ditremmen. Door de aanrijding
van achteren schoot de eerste
busvan dewegafen kwamin een
vlak daarbij gelegen meer te-
recht. Het zicht op de snelweg
wasoverigensbeperkt omdat het
nevelig was.

De doden bevonden zich alle-
maal in devoorop rijdende bus
welke zon vijftig mensen ver-
voerde. In detweedebus zaten 46
mensen. Geenvan henkwam om
het leven. Erraakten wel enige
tientallen mensen gewond. De
beide chauffeurs overleefdenhet
ongeluk.

DE WESTERSE ruwe-
staalproduktie is in juni in ver-
gelijking juni 1987 met 6,8 pro-
cent toegenomen tot 38,46 mil-joenton, aldus het internationa-le instituut voor ijzer en staal teBrussel. De produktie over de
eerste zes maanden van 1988
van de31 bij dit instituut aange-
sloten landen is met 10,5procent
gegroeid tot 233,9 miljoen ton.

ploegvan Sorpresa.
De eindcijfers waren als volgt:

8-12-3 voor Sorpresa en 7-10-5
voor Alpha. Randolph Mereera
die slechtséén tweederde inning
voor zijnrekening nameindigde
alswinnende werper. Hijwerd in
deachtste inningingezet alsver-
vanger voor Peter Alberto. Ot-
win Pieternella, die menig uit-
stekend optreden op zijn naam
heeft staan, verkeerde gistera-
vond niet in altebestevorm. Hij
werd in deachtste inningvevan-
gen door Cedric Martha en ein-
digde als verliezende werper. Bij
Alpha werd debeste slagpresta-
tie geleverd door Edson la Cruz
(3-2). De competitie werd giste-
ravond voortgezet met de wed-
strijd tussen St Maria Pirates en
Blue Hawks uit poule A.

Vuil- stortingen in Caribische Zee

Alarmerend commentaar
in blad Sport Fishing

'THOSE OF YOU who have
been reading the magazine
for awhile mayknow thatoce-
an dumping is one of the
things that really gets me ri-
led up.

The latest large-scalethre-
at tothe world'soceans comes
intheformofahush-mouthed
attempttopawnourproblems
offona tinyCaribbean island.

The full story is a bit
complicated, but the .facts
aren't. Picture this: a small
Caribbean island is offered
large sumsofmoneyto allow a
US-based company to dump
huge quantitiesofgarbage in-
to the pristine waters sur-
rounding the island. By cal-
ling the garbage dump a
"manmade reef ', by maintai-
ning a low profile, by offering
payment to the island go-
vernment for rights to dump,
andby greasing the palms of
certaingovernement officials
under the table, the US com-
pany — which is really no-
thingbut a papercorporation—reaps huge profits.

A sad prospect, but unless
we take strong action, it may
become areality. Theisland is
Saba, which is a tiny member
of the Netherlands Antilles.
The UScompany operates un-
der the name oi Waste
Central. Waste Central has
no office, andprobably exists

only as aledgerbook ona desk
somewhere.We can speculate
as to whatkind of Mafia and
underworld types are most li-
kely behind such a venture,
but it is impossiblepin anyin-
dividual or group to the pro-
ject. And since the dirty deal
is taking place in a foreign
country, the US governement
has norole to play.

The soleresponsibility lies
with a few officials on Saba
and on the island of Curasao,
which is the seat of the Ne-
therlands Antilles go-
vernment. It doesn't take
muchimagination to imagine
how a few well-placed dollars
mightswaysuchpublic offici-
als intofavoring the project.

As Waste Central's propo-
sal stands, it is a very dange-

rous project. Thetinyislandof

IN HET TIJDSCHRIFT
SportFishing (juni /juli- edi-
tie) is een commentaar ver-
schenen over de vervuiling
van de Caribische Zee. Een
waarschuwend woord tegen
hetgebruikvan deCaribische
Zee ("onze zee") als vuilinis-
stortplaats.

In het artikel wordt de le-
zers gevraagd hun bezorgd-
heid uit te spreken en
schriftelijk op te sturen naar
onder anderen Don Martina
als minister-president van de
Nederlandse Antillen. Pierce
Hoover, hoofdredacteur van
Sport Fishing, kan ook niet
alles weten: Don Martina is
inmiddels vervangen door
Maria Liberia- Peters.

Laat uw verontruste stem
horen!

Saba would assume any res-
ponsibility for clean-up ifthe
manmade reef' were to dis-

integrate. And I'llbet my last
dollar that the folks at Waste
Central — whoever or whate-
ver they might be — are not
the types who will concern
themselves overly much with
environmental safety.'Garbage dumped onthe Sa-
ba bank could easily end up
floating down current to St.
Thomas and PuertoRico, rui-
ningone ofthe last great blue
marlin fisheries lefton earth.
In fact, Vernon Hassell, the
Saba official who is working
in cahoots with Waste
Central, is reported to have
stated quite cavalierly that
any floating garbage
wouldn't be his problem, be-
cause itwouldwash uponthe

beaches inthe Virgin Islands.
The time to act is now. We

can't afford to have hundreds
ofthousands oftons ofgarba-
ge and deadly floating plastic
drifting around the Caribbe-
an. The officialswho are in fa-
vor of the project are concer-
ned only with short-term per-
sonal gain, and haven't even
given a thought to the devas-
tatingeffects the garbagewill
have on sportandcommercial
fisheries... to say nothing of
the effect on tourism.

Ifyou don't want to spend
yournextCaribbeanvacation
wading through garbage, do
something about it. Ifwe put
the pressure of public scruti-
nyon thosewhowouldhope to
keep their actionshidden, we
might just do some good. The
directorsofWasteCentralare
comfortably hidden behind
their paperwork, but the offi-
cials on the island aren't. I'm
asking all of you to write to
them, on impressive company
letterhead if possible, and
expressyour displeasure.
Vernon Hassell
Commissioner ofTourism
Administration Building
The Bottom, Saba
Netherlands Antilles.
Prime MinisterDon Martina
Fort Amsterdam,
Willemstad, Curacao
Netherlands Antilles."

Randolph Mercera winnende vervanger
Alpha laat winst liggen

WILLEMSTAD — Na een
onderbreking van ruim een
week inverband metde inter-
nationale softball- kampi-
oenschappen werd afgelopen
zondagavond de AA- klasse
baseball- competitie hervat'
met de wedstrijd tussen
Alpha en Sorpresa. Kwalita-
tiefwerdheteenminderever-
toning maar van de andere
kant kende hetduel een ener-
verend verloop waarbij
Sorpresa tot tweemaal toe
een achterstand moest weg
werken om tenslotte met 8-7
zijn vierde seizoenzege te
boeken.

Navier competitie- ronden is
de stand in de onderlinge serie
tussen de twee ploegen die bei-
den inpouleß uitkomen, gelijk
(2-2). Sorpresa's achterstand op
Alpha, datop deranglijst de der-
deplaats bezet, is geslonken tot
één wedstrijd.

In de eerste twee innings zag
het er allerminst naar uit dat de
wedstrijd in het voordeel van
Sorpresa zou uitpakken. Alpha
scoorde in deeerste inning twee
runs en bouwde in de tweede in-
ning devoorsprong uittot 5-1.

Sorpresawashierdoor genood-
zaakt start- werper Wendell
Anthony te wisselen. Achteraf
bleek dit een juiste beslissing
van manager Franklin Rozen-
dal, want Anthony's vervanger,
Peter Alberto, slaagde er tot de
achtste inningin de slagmensen
van Alpha in bedwang te hou-
den, waardoor zijn teamgenoten
met twee runs in de tweede in-
ning en twee in de vierde de
stand gelijkkonden maken. Ver-
volgens nam Sorpresa met nog
eens tweeruns in devijfde inning
de leiding met 7-5.

AMSTERDAM — Ondanks in-
vesteringenvanintotaal720 miljoen
in het op 31 maart geëindigde boek-
jaarzijn de vermogens- verhoudin-
gen bij deKLM evenals in de voor-
gaande3 jarenweerverbeterd. Er is
genoegruimte tot uitbreiding van
hetvreemdevermogen. De winstvan
314miljoenwas de hoogsteinzijn ge-
schiedenis.DeKLM ziet detoekomst
met optimisme tegemoet. Zo blijkt
uithet jaar-verslag.

WARSCHAU—HonderdenPool-
se dienst- weigeraars worden bin-
nenkortuit degevangenis ontslagen
nu hetrecht op dienst- weigering is
erkend. Nahunvrijlatingkunnenzij
vervangende dienst gaanvervullen.

*****
Kennedy's op Democratische conventie

John F. Kennedy Jr treedt
voor eerst in politiek op

ATLANTA — John F.
Kennedy Jr heeft zijn
eerste politieke optreden
achterderug enweltijdens
de Democratische conven-
tie in Atlanta waarop Mi-chael Dukakis wordt aan-
gewezen als de Democra-
tische kandidaat voor het
presidentschap van de
Verenigde Staten.

John F. Kennedy was
eenkwart eeuw geledenin
de hele wereld bekend.
Omdat hij als driejarige

Eeuter de militaire groet
racht bij de begrafenis

van zijn vader, president
JohnF. Kennedy. De nu27
jarige John F. Kennedy
heeftlangetijd zichbewustbuiten de politick en het
openbare leven gehouden.
Op deze conventie verge-
zelde hij zyn oom, senator
Ted Kennedy die een toe-
spraakhield.

NIEUWE GENERATIE
Dat JohnF. Kennedy hier-

bij duidelijk aanwezig was
leidde meteen tot berichten
dat hij de devertegenwoordi-
ger wordt van weer een nieu-
weKennedy- generatieoppo-
litiek gebied. EdwardKenne-

dy zinspeelde hier enige tijd
geleden al op toen hij zei dat
"John zich met openbare za-
ken gaat bezig houden op 'de
een of andere manier, maar
dathoeftniet noodzakelijker-
wijs een politieke opdracht te
betekenen".

MEER KENNEDY'S
De zoon van de vermoorde

president studeertaan de Ne-
wyorkse universiteit en wel
aan derechten- faculteit. Hij
was overigens niet de enige
Kennedy die op de conventie
presentwas. Ookvandepartij
was Patrick, de jongste zoon
van senatorEdwardKennedy
die zich kandidaat heeft ge-
steld voor het huis van afge-
vaardigden. Eveneens pre-
sent waren twee andere
kinderen van Ted Kennedy:
Teddy en Hara. De oudste
dochtervan deeveneens ver-
moorde Robert Kennedy,
Kathleen Kennedy, is ook op
de conventieaanwezigen wel
als gedelegeerde van de staat
Maryland. Van de partij zijn
ook haar broers: Joseph P.
Kennedy als congreslid, Mi-
chael,Kerry enCourtney. En
daannaast zijn er nog neven
en nichten van dezeKenne-
dy's aanwezig.

j M)e- P«MJ■■^^^^. winkelcentrum Brievengêt

! SsLaSS
j Grandioze Opening

in onze nieuwe locatie in het

Winkelcentrum Brievengat
(naast Boutique Chic N.V.)

Op 21 julivan 6-10 uur n.i

De muziek zal verzorgd uuorden door
I

„The Happy Peanuts"

M»MM «MMM>»«« """"«" CTll Curacao

" . HOTEL&CASINO^^J: PLAN SUPER VAKASHON
ABO KU NOS

" Bo kier algu diferente?
0 Bokierpasa vn dushivakashon aki naKörsou?

" Ata eoportunidat pabo ibo famia.

J. For di solamente NA’■ 96a- pa persona esei por bire1 lidat.
5 3 DIA/2 ANOCHI NOCHI AD3CIONAL
l Sencilla NA/. 239.- NA/. 104.-
-" Doble NA/. 136.- NA/. 52.-
-" Triple NA/. 109.- NA/. 39.-
-" Quad NA/. 96. NA/. 32.

" Inkluiendo:
1 — bunita kamber kompletamente renoba ■ Jr
" — T.V. di koló kv cable/radioAM-FM
" —frishidèr denkamber

" —vn köktel di bonbini pa persona
", —vso dipisina ÉÊJ — stul i sèrbètè di pisina gratis ■" — 2 desayuno amerikano pa persona
" —vn entrada gratis denSabine's Nightclub pa persona

" —vn fabuloso rekuerdo di Curacao Plaza Hotelpa pc

" — US$lO.-kupèn dikasino pa persons
J —turkargo di servisio i impuesto di GobièrnO.

" MUCHANANBOUDM2ANAKOMPARTIENDOEMEC.
2 KU NAN MAYORNAN SOLAMENTE NA/. 25.-.
"- TUR PREIS ARIBA MENSHONA TA PA PERSONA
" valido te 1 di september 1988 i unikamente pa res

" Neerlandes i Aruba.
" Bin eksperiensia bo tambe e plan "SUPER VAKAi

" NOS" i e plan "WEEK-END ROMANTIKO ABO KUN'E".
Z Pa reservashon yamatel. nr. 612500 - ext. 2035/2034.

" "" """... """"""""!

Kaya Jr. Solas 1-PO. 80x 49 - Curagao NetheriandtAntUlet

New Downtown Management
Organization

We areseeking two highly motivated, aggressive,
creative individuals to till full-time positions with the
Downtown Management Organization, which is now
being formed:
1) ExecutiveDirector "responsibilities include

strategic planning, marketing concepts, me
ber relations, government relations, budge-
ting, collection of dues, organization of securi-
ty, maintenance, and beautification programs,
merchant development and leasing.

2) Marketing Director "responsible for develo-
ping, budgeting, and implementing local and
tourist campaigns involving advertising, spe-
cial events, entertainment, and sales prcn
tion.

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

Curacao Action Group i
Kaya Jr. Salas 1
Curacao, N.A.
Att. Bill Fothergill. 4,

"" ■

Bouwmaterialen
Jongbloed n.v.
KAYA TERPSICHORE 11 jA
TEL:79276 — 78309

,^fl^^\jHl
j^M■"ria

t pervt
Offerte r
week geitiig.
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Goed tweede kwartaal
Amerikaanse banken
NEWYORK—Afgaandeop

deresultaten van enkele ban-
ken in de Verenigde Staten
heeft de Amerikaanse
bankwereld over het alge-
meen genomen een goed
tweede kwartaal achter de
rug. Daarbij moetwelworden
bedacht, dat het tweede
kwartaal van vorig jaarwerd
gekenmerkt door grote voor-
zieningen aan de reserves
voor mogelijke verliezen op
leningen aan de ontwikke-
lings-landen.

Deze voorzieningen veroor-
zaakten bij veel banken een fors
verlies. Sommige deskundigen
achten het dan ook beter de re-
sultaten te vergelijken met het
eerste kwartaal van dit jaar en
dan iser sprake vanwatzwakke-
re resultaten. Enkele banken
wisten in het tweede kwartaal
ook te profiteren van belas-
tingvoordelen inverband met de
voorzieningen aan de stroppen-
pot van vorig jaar.

J.P.Morgan meldde eenkwar-
taalwinst van 228.7miljoen dol-
lar vergeleken met een verlies
van 568,4 miljoen dollar in het
tweede kwartaal van vorig jaar.
De voorziening aan de stroppen-
pot werd verminderd van 875
miljoen totdertigmiljoen dollar.
De voordelen van deze ver-
mindering werden enigszins te-
nietgedaan door vermindering
van derente-inkomsten enhoge-
rekosten. In deeerste drie maan-
denvan dit jaarbedroeg dewinst
van J.P. Morgan 281,4 miljoen
dollar.

Bij Chase Manhattan bedroeg
dekwartaalwinst 224 miljoen
dollar, inclusief de 69 miljoen
dollardie deverkoopvan een be-

lang in Cain Chemical heeft op-
gebracht. In de halfjaarwinst
van 501 miljoen dollarzijn ook
begrepen de winst van 61 mil-
joendollar uit deverkoopvan In-
teractiveDataendewinstvan 59
miljoendollaruitdeverkoopvan
eenkantoor inParijs.

Continental Illinois boekte
een winst van 60,2 miljoen dol-
lar. In het tweede kwartaal
moest de bank genoegen nemen
met een verlies van 476,9 mil-
joen dollar. Ze stopte toen vijf-
honderd miljoen dollar in de
stroppenpot. De vorderingen op
de schuldenlanden verminder-
denmet 250 miljoendollar. Eind
junihad de bank 1,7 miljard dol-
lar van die landen tegoed. Het
bedrag aan dubieuize leningen— waarover gedurende zestig
dagen ofmeer geenrente is ont-

vangen — was 733 miljoen
dollar.

Manufacturers Hanover kon
een winst melden van 403,1 mil-
joendollarna een enorm verlies
van 1,73 miljard dollar in het
tweede kwartaal van het afgelo-
penjaar. De winstvan deafgelo-
pen drie maanden omvat onder
meer deopbrengstvan 291,3mil-
joendollar uit deverkoop van de
dochteronderneming diezichbe-
zighoudt met consumptieve kre-
dieten.

Over de eerste zes maanden
van dit jaar bedraagt de winst
543,4 miljoen dollar tegen een
verliesvan 1,29 miljarddollar in
de eerstezes maanden van vorig
jaar. De bank wil dit jaar 2500
personeelsleden kwijt. In de
eerste helft van ditjaarvertrok-
ken er al 2400.

Politici
besteden aan een particulier be-
drijf."

(Vervolg vanpag. 3.)

UITBESTEDEN
Er zijn verschillende manie-

ren waarop de overheid kan be-
sluiten te privatiseren. Zo kan
men een dienstverzelfstandigen
waarbij het een overheids-N.V.
wordt of een zelfstandige N.V.,
maar profdrBoorsma meent dat
het uitbesteden van diensten
vaak de meest gunstige vorm
van privatiseren is. "Er zijn alle-
maal doe-taken waarbij uitbe-
steding meer voor de hand ligt.
Want danblijfjeals overheid wel
verantwoordelijk voor de
dienstverlening maar je laat de
markt voor jouwerken omdat je
offertes opvraagtvan een aantal
concurrerendebedrijven. Alshet
bedrijf het niet meer goed doet
danbeëindig jehet contract en je
zoekt een nieuwe contract-
partner. Dat geeftookmeer flex-
ibiliteit inhetmanagement. Uit-
besteding vind ik een buitenge-
woon goede zaak en waar je dat
kunt doen, zou jedatook moeten
doen. Hetzal in de meeste geval-
lenkostenbesparend werken."

Er zijn evenwel uitzonderin-
gen: dienstenwaar uitbesteding
niet mogelijk is. "Neem bijvoor-
beeld landsradio, er zijn geen

concurrenten die dat over kun-
nen nemen. Dus als je dat wilt
privatiseren dan moet jekiezen
vooreen verzelfstandiging."

"Watikhiermee wil aangeven
is dat ik een heleboel argumen-
ten pro en contra hoor en tegelij-
kertijd zie jeook het betrekkelij-
ke van dieargumenten. Jekunt
ernietblind opkoersen. Endaar-
omwil ikvoor mijnadvies aan de
regering heel concreet naar de
verschillende gevallen kijken.
Afhankelijkvan de situatiekom
jetot een bepaald advies."

HAALBAAR
Hetaantal mogelijkhedenvan

de Antilliaanse regering om te
privatiseren is groot, zo meent
prof dr Boorsma, de technische
mogelijkheden zijn ook be-
trekkelijk eenvoudig inkaart te
brengen. "Watveel moeilijkeris,
is om vervolgens aan te geven
wat haalbaar is: wat zou goed
zijnvoor deeconomie, voor de sa-
menleving. Gezien dekorte tijd
kan ikniet anders danbetrekke-
lijk oppervlakkig zijn, maar ik
denk dat mijn advies als een
soort eerste tekstboek kan wor-
den gebruikt waaruit men de
veelbelovende dingenkan halen
en die zouden dan nader onder-
zochtkunnen worden."

Grootste militaireproefterrein NAVO

Medische wetenschap 'vaart wel'
bij vuile oorlog Noord-Ierland

BELFAST- In hethartje
van het Roomskatholieke
ghetto van West-Belfast
staat hetRoyal VictoriaHos-
pital (RVH) al meer dan ne-
gentien jaar in de frontlinie
vaneen conflict dat meer dan
twintigduizend gewonden
heeft gemaakt. Noord-
lerland wordt wel eens het
grootste militaire proefter-
rein van de NAVO genoemd.
Waar is in ieder geval, dat de
medische wetenschap erveel
vernieuwingen aan te dan-
ken heeft.

In 1969, "toen de problemen
begonnen, kregen we gewonden
binnen die we nog nooit eerder
gezien hadden. Het was iets to-
taal nieuws, we hebben veel
moeten leren", vertelt dokter
Denis Couple, hoofd van de In-
tensive Care- afdeling van het
RVH.

In die tijd dateerde de meest
recente medische literatuur over
"oorlogsblessures" uit 1945. In
tegenstelling tot oorlogs- situa-
ties buiten woongebieden, lukte
hetin Belfastzwaargewonden op
tijdnaar eenziekenhuis metalle
faciliteiten te krijgen. Artsen

kregen te maken met ernstige
schotwondenin hethoofd dieeen
deel van de schedel hadden ver-
brijzeld en zij moesten iets uit-
vinden om dehersenstebescher-
men. Ze ontwikkelden her-
senplaten van titaan, een ge-
makkelijk bewerkbaar metaal
datlichter isdanijzerenzeer cor-
rosievast is. De uitvinder ervan
werd doordeBritsekoningin Eli-
zabeth onderscheiden. De her-
senplaten hebben inmiddels in
de helewereld ingang gevonden.

'SHUNT'
De artsen van hetRVH zijn

ook deuitvinder van een nieuwe
'shunt', waarmee wordt voorko-
men dat dehersensnaeen schot-
wond in het bloed komen te drij-
ven,wanneereen slagaderinhet
hoofd is geraakt. Ook deze uit-
vinding heeft zijn weg naar het
buitenland gevonden,evenals de
'Belfast fixator', een soort spalk
voor meervoudigebotbreuken.

De medische wetenschap ont-
wikkelt zich in Belfast gelijk op
met het gebruik van nieuwe wa-
pens. In het begin werden ex-
plosieven gefabriceerd met be-
hulp van bepaalde kunstmest-
produkten, die lichte brandwon-
denveroorzaakten. Maar nu ge-

bruikt het lerse Kepublikeinse
leger (IRA) steeds meer semtex,
die volgens dokter Couple meer
gewonden met derdegraads
brandwonden veroorzaakt.

Het ziekenhuis heeft een
ijzersterke reputatie opgebouwd
alsbehandelaar van brandwon-
den. De plastische chirurgie
staateropeenhoogniveau.Toen
deramp methetolieplatform 'Pi-
per Alpha' in Belfast bekend
werd, boden de specialisten van
hetRVH meteen aan naarAber-
deen tekomen.

KNTESCHOTEN
Het behandelen van de

knieschoten is in hetRVH pure
routine geworden. Voor sommi-
ge slachtoffers is het de derde of
vierde keer dat zij behandeld
worden en de resultaten zijn zo
goed, dat deze IRA-straf voor
"ongedisciplineerde" katholie-
ken volgens sommige inwoners
van Belfast zijn afschrikwek-
kend effect praktisch verloren
heeft. Toch is het een gecompli-
ceerde operatie: zenuwen, aders,
spieren en bot moeten zo "gere-
pareerd" worden dat het been
nietafgezethoeft tewordenen de
knie soepel blijft.

Het ziekenhuis heeft de afme-
tingen van eenklein dorp. Poli-
tie-agenten, Britse soldaten en
IRA-leden liggen er soms zij aan
zij. "Veiligheid is hier een groot

probleem", zegt dokter Couple.
Vooral in de jaren zeventig We-
ven schietpartijen het zieken-
huis niet bespaard. "Het is on-
mogelijk om de aanwezigheid
van eenagent of soldaat hier ge-
heim te houden", zegt hij. Op de
Intensive Care liggen ze in ka-
mers met gepantserde deuren,
met videocamera en lijf-
wachten.

M-19 leiding:

Gomez Hurtado komt
vóór vrijdag vrij

BOGOTA — De comman-
dant van de M-19- guerrilla
van Colombia, Carlos Pizar-
ro, heeft opdracht gegeven
dat Alvaro Gomez Hu -tado
voor vrijdag op vrye voeten
wordt gesteld. Deze Conser-
vatieve politicus was sinds 29
mei in handen van de guer-
rilla.

De aankondiging van de vrij-heid voor Gomez Hurtado diekandidaat was voor het presi-dentschap twee jaar geleden
stond in een communique. De
vrijlating moet binnen 72 uur
zijn beslagkrijgen. Alle maatre-
gelen zijn getroffen rond GomezHurtadozodat zijn levengeen ge-
vaar loopt hoewel het leven van
hen die hem in hun macht heb-
ben welrisico loopt. Het commu-
niquewerdaan depersverstrekt
tijdenseen persconferentie door
exminister Felio Andrade van
Justitie die actief heeft deelge-
nomen aan het overleg met de
guerrilla over de vrijlating van
depoliticus.

NIEUW VREDESPROCES
De opdracht voor devrijlating

werdontvangen doorhet bureau
voor dePacificatie vanhetpresi-

dentiele paleis via de radibtele-
fonische verbinding met het
kampement van deFARC- guer-
rilla, watvoortdurend een direc-
te verbinding heeft met hetpre-
sidentiele paleis overeen-
komstig een bestand voor een
staakt het vuren dat Fare aan-
ging met deregering maar dat
niet zo goed wordt nageleefd-
FareenM-19maken deeluit van
deSimonBolivar guerrilla-coör-
dinatie, waarbij ook andere gu-
errilla-groepen zijnaangesloten
zoalsEPL en ELN.

Tijdens het voorgaande over-
leg in verband met devrijlating
van Gomez Hurtado is beslotei 1
een nieuwe dialoog te beginnen
tussen guerrilla met als doeleen
nieuw vredesproces op gang te
brengen. Aan het vooroverleg
namenpolitici van verschillende
Eartijen dcci, ondernemers,vak'

eweging en kerkelijke leiders
evenals guerrilla- chefs. De
eerste vergadering in het kader
van deze nationale dialoog is op
29 juli in eenM-19-kamp in het
zuiden van Colombia. Dan gaat
men met elkaar praten over de
manier hoe dit nieuwe proces
voor de vrede zijn beloop moet
krijgen.

WICHELROEDELOPER
" Nog steeds valt er geen druppel
regen in grote delenvan de Vere-
nigde Staten. Op sommige plaat-
sen heeft dit er al toe geleid dat
waterreservoirs volledig droog
zijn komen te liggen. Zo bestaat
het waterbekken boven de Rapi-
dan Dam in Minnesota nog
slechts uit volledig uitgedroogde
en gebarsten modder. De kinde-
ren Jared Helleren Scott Corneli-
us profiteren van deze gelegen-
heid om op een snelle manier

naar de overkant te komen. El-
ders in de VS wordt steeds vaker
dehulp van wichelroedeloperDon
Wood ingeroepen om de nog
aanwezige waterbronnen op te
sporen. Hier is hij aan het werk in
Ulster County (New York). Zonder
succes echter. De punt van zijn
wichelroedeblijft naar boven wij-
zen; bij aanwezigheid van water-
reservoirs zou de punt naar bene-
den moeten draaien.

BLOED
Bijna twintig jaarvan bijna-

burgeroorlog heeft ook het on-
derzoek gestimuleerd naar
bloedvervangende middelen,
omdat deartsenvreesden opden
duurzonder bloed te zitten. Het
is een probleem, dat op andere
plekken in dewereld is ontstaan
doordeopkomstvan onder meer
dehartoperaties entransplanta-
ties.

Professor William Odling-
Smee vertelde, dater inmiddels
in de Verenigde Staten is geëx-
perimenteerd met een Belfasts
produkt opbasis van hemoglobi-
ne, dat minstens een jaar houd-
baar blijft bij kamer- tempera-
tuur en dat waarschijnlijk over
driejaar opde markt zal komen-
Dat zou dan meteen een gedeel-
telijke oplossingzijn voor de niet
altijd even hygiënische praktij-
ken van bloedbanken in de we-
reld.

WILLEMSTAD - Onlangs
zijn uitNederland teruggekeerd
RuthmilaHasethenSidney Pau-
lina,functionarissen van dePos-
terijen van de Nederlandse An-
tillen, nadat zij hadden deelge-
nomenaande internationale ma-
nagement cursus bij deNeder-
landse PTT en een stageperiode
hadden doorlopen bij de Neder-
landse Filatelistische dienst.

Foto: de stagiaires met de di-
recteur derPosterijenR. Galme-
ijer, waarnemend directeur O.
Schoop en personssl- functiona-
ris S.Pinedo.
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MOfliS) evdi£in Waar kopen^beze specials zijn I(^B^s^^^ kwaliteit QQn n \a-\ar -\\\ geldig t/m 30 juli isupermarket I I een plezier is!!! " ' I
"E&E" Rooi Catootje hele kip per kilo 4.98 i 'Continental" Chicken Noodle Soup 1.48

"Juice bowl" Orange juice 46onz 2.35 I "Kellogs" Corn Flakes 1 onz 0.50
J^w En nog véél meer.

"Juice bowl" Pineapple juice 46 onz 2.31 fcfUJ
7* . .U^(_2z—^!|Mf Specials-]

"Campbell's" Vegetable Soup 1o 5 onz 0.79 | jgjT[Bier> | imonade, Apollinaris, ijs,
»!■-!■ " ■* Xrftf^ ferJEi papieren en plastic cups,"Koopmans" broodjes mix wit.. MtfÉtë» Bill l^j..t^^&f [■SP' borden.

"„r ov^ %&¥** Wtm* Alles voor deB.B.Q.500gr 237 j^^^ ]̂EM Alles in voorraad. I
"Anco"Mie 500gr 1.73 j^/

Numet I vrijdag I P&\
"Niaaara" Spray starch »««»««.«.:..«« koopavond ,;^ -..Ty ,-.-..y \T^^l3tóSl numtC tot8.30 uur p.m. tjft^j^

I 00 nn7 9H4 ' ~ ijMJlgÉr «R ROg ZATERDAG 2!>SÉsb\4.U4 tÊÊYwÊÊÊk . NONSTOPOPEN /^O^Ht^» lw»tPrP «PrVIPP vanaf8.00 uura.m. C
f x . jr >\ _ tot 6.30 uur p.m. cf^MßaW

"Kard"Syrup (alledrie)... 2.38 i'■
" ’ | 1 tffWS?^
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AGENDA

BONAIRE

POLITIE: 8000BRANDWEER; 8222TAXICENTRALE: 8845
HOSPITAAL:8900
LANDFILL te Lagoen:maandagt/mvrijdag
»an 07.00-16.00 uur; zaterdag08.00-12.00
*r;zondag gesloten.
openbarebibliotheek
'openingstijdenvoor hetpubliek)
baandag en donderdag van 14.00-18.00uur; dinsdag en vrijdag van 08.00-12.00/
'4.00-17.00 uur; zaterdag van 10.00-12.00
uur)
(openingstijden voor lezers)
*oensdagvan 14.00-19.00uur.
pOSTSLUITING: maandag t/m vrijdag
ingetekende stukken 15.45 uur; gewone
stukken 16.30uur.
SERVICECLUBS
jiwanis:donderdagavond 19.30uur - Hotel
Waire.
Uons: informatieE. Felipa, tel.: 8546/8238.
£<>und Table:'elke tweede maandag -Buurtcentrum Terra Corra.Rotary: woensdag 12.00uur-Hotel Bonaire.

BESTUURSKANTOOR EN BEVOLKING:
°8.00-12.00/14.00-15.30uur loketten geo-
pend.

[JUZIEKBIBLIOTHEEK: voor bezichtiging
Jiervangelievecontactop te nemen met de
■fcerRudy Bedacht, Noord Nikiboko 194.
pOLITIECLUB (Weg naar Willemstoren):
jfeopendopvrijdagvan 20.00-24.00uur;za-
Nag van 12.00-24.00uur.
SPREEKUUR(gezaghebber): elkedonder-a sg van 09.00-11.00 uur op het Be-
jjuurskantoor,Kralendijk; laatste donder-
jfljvan de maand van 10.00-12.00 uur te
Nincon.

(tel.: 8198): verzameling Bo-
Jl?ireaanse schelpen en koraal; open van
Jfsdagt/m vrijdag van 10.00-12.30 uur -
fya NikibokoZuid 3.
pIERENARTS DR J.A. JANSEN (Dok-
'«rskliniek Noord Salina, tel.: 4255):

dinsdag en vrijdag van 14.00-
-5.00 uur en voortsvolgens afspraak.

yV: openingstijden slachthuis maan-
*9f /mwoensdagvan07.00-12.00/13.00-
-!j>00 uur en donderdag en vrijdag van
"S-00-11.00/11.30-14.30 uur.

KERKDIENSTEN
°|0tBernarduskerkKralendijk:
lelijks 18.45uur; zondag 08.30en 19.00uur.
JVomotokerkAntriol:lelijks 19.30uur; zondag 09.00 en 18.00
Uur

Rincon:""Wijks, ook zondag, 19.30 uur.

**4CHTENBEZORGING doorgeven
**a mevr. A. Wong- Loi- Sing, Kaya
jftcique 4.

KRALENDIJK— Tijdens het
bezoek aanßonairevan minister-
president MariaLiberia- Peters,
werd eveneens een vergadering
gehouden met alle hoofden van
dienst, die deel uitmakenvan de-
partementen welke onder de
Centraleregering vallen.Bij deze
vergadering waren eveneens
aanwezig waarnemend gezag-
hebberRichard Dammers en mi-
nister ing.FranklinCrestian van
Ontwikkelings- samenwerking.

Gedurende de vergadering
werden de diensthoofden op de
hoogte gebracht van het verloop
van het bezoek watdepremieron-
langs aan de Nederlandse rege-
ring bracht inDen Haag. De mi-
nister-president deeldeeveneens
mede, daterrekening meegehou-
den dient te worden, dat met in-
gang van heden minstens tien
procent bezuinigd dient te wor-
den op de begroting van de
Lands- departementen op Bo-
naire.

Bij defoto: depremier in ge-
sprek metdediverse landsdienst-
hoofden.

, Kralendijk/flamingo
füPORT — Zoals deAmigoe
**ds vermeldde vertrok Finies

van hetFlamin-
"Jieach Hotel naar Nederland
P aldaareen studie tegaan vol-
Waan deHotelvakschool inDen

De studie- en reiskosten
„'''den mede dankzij financiële*«nvan deRotaryclub Bonaire

gerealiseerd, welke hieronlangs
een stichting voor in het leven
riep.

Bij defoto: het momentwaarop
de voorzitter van deRotaryclub
Bonaire (rechts) het vliegticket
overhandigt aan John Finies
(midden). Geheel links op defoto
de coördinator van het Rotary
studiefonds,KeesFekkes.

Op 28 augustus op initiatiefvan Federatie
Ban topa Shell-gepensioneerden

KRALENDIJK — De Fede-
ratie van gepensioneerden
van de voormalige Shell Cu-
racao zal op 28 augustus op
Bonaire een bijeenkomst
houden voor gepensioneer-
denvan de voormalige Shell-
maatschappij Curacao. Dit
evenement is op de Rancho
Gran Chaparal onder de
naam 'Ban tona'.

Zeer waarschijnlijk zullen
twee hoge functionarissen van
de verzekerings- maatschappij
Zwitserleven, afkomstig uit

Amsterdam en Zurich bij deze
ontmoeting aanwezig zijn. Ge-
durende dezebijeenkomstzullen
de Shell- gepensioneerden, wo-
nende op Bonaire, informatie
verstrektkrijgen over het pensi-
oenfonds van de Shell.

PENSIOENFONDS
In het afgelopen weekeinde

brachten de directeur van het
Pensioenfonds Shell Curasao,
Stanley Pieters, in gezelschap
van Elsio Keep en Boy Simon,
twee laatstgenoemden zijn van

het bestuurvan defederatievan
gepensioneerden, een bezoek
aan Bonaire. Tezamen met hun
contactpersoon opBonaire, Shon
Manchi Emerenciana, werd be-
gonnenmet deorganisatie-voor-
bereidingen voor deBan Topa.

De op 28 augustus te houden
BanTopa zalom tienuur 's mor-
gens beginnen en eindigt om vijf
uur 's middags. Gedurende de
bijeenkomst zullen verschillen-
derecreatieve activiteiten wor-
dengehouden. Uiteraard zijn de
familieleden van de gepensio-
neerden eveneens van harte
welkom.

WILLEMSTAD — De uitsla-
gen van de dinsdag 12 juli ge-
peelde bridge- wedstrijden van
Bridgeclub Asiento Dames wa-
ren als volgt:
1. Schouten/Van Vliet 70.14 2.
Murray Jones/VanHeel 3. Han-
sen/v Henegouwen 57.74 4.
Moores/Mesker 50.00 5. Eikel-
boom/Horsthuis 47.92 6.
Echtpaar Van Meijeren 47.62 7.
Kruisheer/Boudewijns 47.22 8.
Bongers/De vries 45.83 9. Val-
kenberg/Bockhove 44.44
10.Goudsberg/v Werkhove
40.97 en 11. Mooldijk /Drent
36.31.

Vooral voor activiteiten van M-19-guerrilla
Aanbod drugsmafia Colombia in
1984 voor medewerking aan CIA
WASHINGTON — Het

Kartel van Medellin heeft
in 1984 al geprobeerd tot
een afspraak tekomen met
de Amerikaanse autoritei-
ten. Inruil voor vrijwaring
van uitlevering en bestraf-
fing aan en door de Vere-
nigde Staten zouden deco-
ca- bazen informatie gaan
verschaffen via de CIA
over de Colombiaanse gu-
errilla- beweging en dan in
hetbijzonderoverM-19.Zo
meldde de Washington
Post welke zich baseert op
DEA- documenten.

Volgens dit materiaal van
de Amerikaanse Narcotica-
brigade zou de top- drie van
het Medellinsekartel- Pablo
Escobar, JorgeOchoa en Car-

losLender -toen hebben aan-
geboden voor deAmerikaan-
se inlichtingen- dienst te
gaanwerken maar danmoest
de Amerikaanse justitie hen
wel voortaan met rust laten.
Van dittriozitLehder gevan-
gen indeVS. Ochoawerd eer-
der dit jaar onder bijzonder
vreemde omstandigheden
vrijgelaten uit een Colombi-
aanse gevangenisen Escobar
werd onlangs vrijgesproken
van debeschuldiging als zou
hij betrokken zijn geweest bij
demoord op een ministervan
Justitie.

COCA-DOLLARS
De bedoeling was geweest

vooral Washington in te sei-
nen over de M-19- guerrilla-
beweging. Metdezegroep had
het Kartel van Medellin een
paar jaar eerder een akkoord
gesloten, nadatmenooit eens
een lid van de Ochoa- familie
had ontvoerd. Later richtten
decoca-families huneigen le-
gertje op om zich tegen de gu-
errillatebeschermen welk le-

ger luisterde naar de naam
MAS: Morte a las sequestra-
dores.MASopzijnbeurt dood-
de enige guerrilla- kopstuk-
kenenriep debevolkingop tot
steun aan acties tegen de ont-
voerders zoals vooraanstaan-
de figuren van buitenlandse
bedrijven en Colombiaanse
politici.M-19 heeft naeen pe-
riode van samenwerking met
hetKartel vanMedellin later
afgezien van het idee om met
coca- dollars zijn acties te fi-
nancieren.

STEUNCAMPESINOS
Over deredenen waaromde

fuerrilla wordtgesteund door
e campesinos op hetplatte-

land zijn de meningen ver-
deeld.Erzijn waarnemers die
zeggen dat de campesinos dit
doen omdat de guerrilla hen
niet hindert bij net aanplan-
ten van coca en marihuana.
Anderen zeggen dat de cam-
pesinos in dienstvan decoca-
boeren er niet beter aan toe
zijn dan hun lotgenoten bij
andere grootgrond-bezitters.

Na verkiezing van kolonel Bermudez
Zuidelijk verzetsfront
breekt met contra bestuur

SANJOSÉ—Deverkiezing
van kolonel Enrique Bermu-
dez tot lid van het dagelijkse
bestuur van het Nicaragu-
aanse verzet heeft geleid tot
een breuk met het Zuidelijke
verzetsfront. Managua heeft
verlenging van het bestand
aangekondigd.

De zeven commandanten van
het verzet die in het Zuidelijke
front samenwerken vinden deze
ruk naar ultrarechts in de strüd
tegen de Sandinisten te erg. Zij
zeiden niets te moeten hebben
van deze"kolonel van degehate
Nationale garde van Somoza".
De breuk van het Zuidelijke
front is in tegenstelling met alle
verklaringen over de herstelde
eenheid binnen het Nicaragu-
aanse verzet, welke verklarin-
gen zijn uitgegeven in SantoDo-
mingo, waar de algemene ver-
gadering van dit verzet bij-
eenkwam.

Kolonel Bermudez staat be-

kend als een houwdegen en als
ultra rechts. Hij was tot heden
toe de commandant van het
Noordelijke front. Bij het Zuide-
lijke front heeft men zich altijd
achtergesteld gevoeld bij het
verdelen van de Amerikaanse
hulp.

President Daniel Ortega van
Nicaragua heeft het eenzijdige
bestand met de contra'smet der-
tigdagen verlengd. Hij hoopt dat
decontra'sin delaatsteweek van
juli bereid zijn te gaan praten
over een definitief staakt het
vuren.

WILLEMSTAD — Mevrouw
Cerejïna Martinez heeft drie mi-
nuten gratis mogen winkelen in
desupermarket Vreugdenhil Co-
lon, omdat zij een doos Malta
Amstel in huis had toen een ver-
slaggever vanRadio Kórsou FM
bij haar aan huis kwam tijdens
eenradio-programma. Ook ont-
ving mevrouw Martinez een be-
dragvan 500gulden.

ECO-NOTEN

IN DE AFFAIRE rond het om-
stredenDalkon-schildje, dat als
anti-conceptiemiddel in 1974 uit
demarkt werd genomen, hebben
een benodigde meerderheid van
ruim 67 procent van de eisers en
99,95 procent van de bezitters
van stemhebbende aandelen
A.H. Robins een reorganisatie-
plan goedgekeurd, waarbij de
onderneming American Home
Products(AHP) hetaangeklaag-
de bedrijf A.H. Robins over-
neemt. Robins had, met een
groot aantal processen tegen
zich in het vooruitzicht, in 1985
een aanvraag tot faillissement
ingediend. AHP wil een fonds
van 2,47 miljard dollar vormen
om de geleden schade te ver-
goeden.

GTF, DE GROOTSTE onafhan-
kelijke telecommunicatie- con-
cern in de VS,wil dertigprocent
van zijn belang in de verlieslij-
dende producent van telecom-
municatie- apparatuur US
Sprint, verkopenaan United Te-
lecommunications, dat al twee
jaarterug vijftig procent van de
aandelen US Sprint van GTF
overnam. Voor detransactie be-
taalt United Telecommunicati-
ons zeshonderd miljoen dollar.
Verder geeftGTFoptieop derest
van zijnbelangin US Sprint.

Overleden 20 juli 1988

G. E. van Beek, arts
Uitallernaam:
MevrouwW.A. van Beek - de Wolf
Sibeliuspark327
53438M058
Nederland.
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Metgrotedroefheidmakenwijbekenddatin Nederlandplotseling
van ons is heengegaanonze lieve man, zoon, broer, zwager en oom

ROY RICHARD BURKE
Namens:
zijn vrouw:Annie Tajahaparyen kinderen
zijn moeder:Mevr. deWed. SilviaBurke-Sarmaat
zijn broers enzusters:

Carlo en MarietjeBurke-Slagers en kinderen (Ned.)
Marcel en TineBurke-Krul en kinderen (Ned.)
Elly enFrankFun en kinderen
Titiaen HugoMohamed en kinderen
Frank Burke
Dennis enRosa Burke-Gomez en dochter
Lesley en MildredBurke-Tromp en kinderen
ImroenRosemary Burke-Leysner enkinderen (Ned.)

De teraardebestellingvindtplaats inNederlandop zaterdag23juli
1988.

Condoleance adres:
Mevr. S. Burke, WegSeroeBlanco38, Aruba. ■

» stockmarket «

AMSTERDAM TCDAY JULY 20,1988.

Aegon 83,50 KIM 36,80
Ahold 90,00 Meneba
Akzo 135,60 ' Philips 34,40
Cred.lyon. 60,60 Rcyal Dutch 235,60
Fokker 30,90 Telegraaf 292,50
Gist.Broc. 35,20 Unilever 114,00
Heineken 147,00 index 271,00

NEW YORK STOCK EXOMEE

Abbott labs. 44 5/8 - 3/8 IBM 124-1 3/8
Aterican Exp. 26 7/8 - 1/2 UT 50 7/8 - 1/4
Apache 7 3/8 unch Johnson Ir J. 79 unch
Am.Tel.s Tel. 26 5/8 unch McKesson 33 3/4 - 3/4
Anoco 76 - 1/4 Merck 4 Co. 54 5/8 - 1/8
Ariieuser B. 30 1/8 - 1/8 Minnesota Mng 62 1/2 - 1 _
Becton Dick. 49 5/8 - 1/4 Mcbil Corp. 44 1/2 - 3/8
Canpbell S. 24 V4- 1/8 Monsanto 89 1/4 + 1/8
Chrysler 22 5/8 - 1/4 NCR Corp. 58 1/2 - 3 1/8
Citicorp 24 1/8 - 1/8 Norf.South. 27 3/8 - 1/8
CocaCola 37 3/8 - 1/8 PPG Indus. 44 1/4 - 5/8
Diebold 38 1/2 + 1/2 Philips Ihd. 21 1/4 - 1/8
Digital Eg. 108 5/8 - 7/8 Placer DJI. 18 3/8 + 1/4
Dupont 88 7/8 - 1/4 Ifarthrop Corp. 31 - 1/2
East.Kodak 42 7/8 - 3/8 Pac.First Fin. 13 1/2 unch
Exxon 45 5/8 - 1/2 Pfizer 50 3/8 + 1/8
Figgie 'A' 66 - 1 Phelps Dodge 42 3/4 + 1
Ford 51 7/8 + 3/8 Philip Morris 89 3/4 - 1 1/8
Fiver 22 1/4 - 3/8 Quaker 44 1/4 - 1/4
Genl.EleCtr. 42 1/2 - 1/2 MR Nabisco 50 - 1
GenlJtotors 79 1/8 - 1/2 Sara Lee 37 1/4 - 1/4
Gulf & West. 42 1/8 - 1 1/4 Shell Trp.Tr. 71 3/4 + 1/2
Hecla Mng. 17 1/4 + 1 Southern U. 7 3/8 + 1/8
.Hilton ' 46 3/8 - 3/8 Unisys 34 7/8 + 5/8
Hcnestake Mng. 15 5/8 + 1/2 Unooal 36 1/2 - 1/4
DOW JONES
Industrials 2097,26 - 20,63
Transportation 877,09 + 9,56
REOTER,

CLOSING MARKET COMMENT JULY 19,1988.
IN PART DUE TO A 500 POINT DROP IN JAPAN AND PROFIT TAKING AFTER
CENTRAL BANK INTERVENTION IN THE U.S. DOLLAR, THE DOW CLOSED
DOWN 20.63 AT 2097.26. VOLUME WAS LIGHT AT 144 MLN.

ij^ffj MAIHJRO & (URIEL'S BANK N.V.
ils! INVESTMENT DEPARTMENT
V/j£ \ For further information call
J^pp Tel. 612511 612991 612294

Koersen Centrale Bank
NOTERINGENCENTRALE BANK VAN DENEDERLANDSE AN-
TILLEN GELDIG OPWOENSDAG 20 JULI 1988 EN TOT NA-
DER ORDER:

US DOLLAR 1.77 178 1.80
CANDOLLAR 1.465 1.485 1.505
PNDST€AUNG 2.97 3.025 3.085
N6DGLD 84.53 85.25 86.05
BOUVfIR — — —ZW FRANCS 115.41 116.13 116.93
FRPRANG 27.21 28.31 29.01
DUITS6MARK 95.53 96.26 97.05
SURGUD — 100.07 102.59
ITUR€ 0.97 1.27 1.33
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 VANAT HEDEN 20 JULI
1988 EN TOT NADER ORDER.

9.75% OBUGATI€L€NING€NP€R 85/89 98.51
13 % OBUGATI€L€NING€NP€R 86/90 103.27
12 % OBUGATI€L€NING€N P€R 88/92 102.41
10.5 % OBUGATI€L€NING€NP€RI9BB 99.98
10.25% OBUGRTI€L€NING€N 1986P€R 1990 98.35
HET EITECTIEVERENDEMENT OPALLE OBLIGATIELENIN-
GEN BEDRAAGT 10.97%.
DEAANKOOPVAN OBLIGATIELENINGEN KAN GESCHIEDEN

I BU HETLOKALE BANKWEZEN.

/■ " N

0 mOUSTRIRL DE UEHEZUELR
* É ' N^P"« maaktde wisselkoers bekend

van de BOLIVAR, geldig tot
DONDERDAG 10.30 uur

AANKOOP VERKOOPCash - Cheque
4.20 4.40 5.40
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VEILING
Op 8 augustus 1988, om elf uur in demorgen, zal
ten kantore en ten overstaan van de ondergete-
kende notaris in het openbaarvolgens plaatselijk
gebruiken onder deveilingsvoorwaarden als ge-
durendeachtdagen tevorente dienskantore voor
een ieder ter inzage liggen, aan de meestbedien-
de worden verkocht ex artikel 1203 van het Bur-
gerlijk Wetboek van de Nederlandse Antillen.
1. Een perceel grond gelegen te Noord Niki-

boko opBonaire,kadastraal bekend als af-
deling 4,sectie G, nummer 229, groot
tweehonderd en tien vierkante meter
(210m2).

2. Een perceel grond gelegente Zuid Nikibo-
ko op Bonaire, kadastraal bekend als af-
deling 4, sectie G, nummer 526, groot
zevenduizend achthonderd en twintig
vierkante meter (7.820m2).

MR. AP. KNUF, notaris
Kaya Charles E.B. Hellmund 9

Ltel. 8540,
Bonaire I
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Voor dekleuters
sandwich-trommels,
schooltassenmet 1 yak voor
de

HALVE PRIJS
La Indiana N.V.

Hendrikplein 11

SKnIEUWE BRIL?

~j£Jjy Caribbean Optical
de allernieuwste

~jÉ» modellenvoor U.
2MË Alle soorten glazen

W en brillen vindt U bij:

Offset drukkerij
Instant s—\
Printing (J^n
öervlce n.v. M) I |

Voor al Uw
DRUKWERK

snel, goed en lage prijzen.
Bel 625262 ofkom langsop

Witteweg 66
(straat v/h Sanatorium)

TEHUUR
AANGEBODEN

ruime representatieve
APPARTEMENTEN
met 2 slaapkamers en 1 I
slaapkamer in rustige I
buurt.

Inlichtingen: tel.: 676113

VERHUISD *Bsa
fysiotherapie praktijk M.E.BREEVELD

per 18 juli 1988
. Nieuw adres: FÏCUSWeg 19

(schuin tegenover JulianadorpSupermarket)V Tel.: 80239-P.O. Box 310

TEHUUR f WAARSCHUWING
f^rVDAArr»» I De commandant van hetDeta-il vka/\uu. I chement Suffisant maakt be-

GEMEUBILEERDE I kenddaterop2len22julil9BB
WONING I van 07-00tot 14.00 uurschiet-
Vi. . I oefeningen worden gehouden

te Julianadorp I op de schietbaan Hato.
tot 1000 gld. p.m. I Onveilige zeegebied

Bel: Tel. 83856 I I ±4000 meter uit dekustlijn.

■ ~ ■f-^ Van „Komar" grote collectie
sleepwear - duster combinaties
metbadkamerslippers
Kado-artikelen. |J^

Boutique fydP JT
X^ï Caracasbaaiweg Q V\ ftsw|ggj Tel.: 613496 . fljTTflakj

I Ü^GOLD is coming I
£32) COMPUTER WHOLESALERS I

Roodeweg 5 - Tel. 624427

* V
Gediplomeerd DOKTERSASSISTENTE

(3-jarige opleiding MDGO-DA in Nederland)
ZOEKT PASSENDE WERKKRING

Tel.: 81580 of 73586 vanaf 20.00 uur.

/Kom naar Monilet Punda

„Vouw Schoolbank" f*47

" >s^SHT groot ’..99:95, klein /.^rSS x 89.95
’■ 39.95 J

l Slechts geldig van 20 tot 26 juli 1988 _J

Balidó di djaluna pa djabièrnè,
entre 11or di mainta i 4or djatardi.

K&ntucky
FriedChicken

gitiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiniii mi iiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiliiiii i mi 11111115

I U werktheledagen enweetgeenraad metopvang van Uwjonge
land nè schooltijd, wijwillen beginnen met:

Kindergarten voor de middaguren
(omgeving Salirïa)

Van maandag t/m vrijdag
0.1.v. gediplomeerde Peuterlêidster

Informatie: tel. 613117 na 7.00 uurp.m.
■lllllllllllllllllllllMllllllllinillllllllllllllllllll 11111111111111111111111111111111111111111111111111llllfi

f\ W&'(ïi\'*%**X7ZZTZ77r\ Promenade

Nieuw ietsaparts. m JUN| W
Schilderijen anders dan hetdoodgeiuo- M Wj
ne. Moetgezienworden ombewonderde W
te worden. Vele modellen en moten, m W

I SPECIAL
alléén geldigvoor de maand juli

Voor elke mixer-machine, van welk merk dan ook, goed of defekt,
geven wij ’.250.- korting bij aankoopvan de complete set van
Kenwood.

KENWOOD CHEF EXCEL

Erieweg2B \=^ cP—s^l x-nZeelandia V^^^^^L uÊ-in hetPosner-gebouw \ /W^iP

De voorraad is beperkt - dushaast U!
' —i~=—~— ———____i__J

f~T\l Curasao "| , :
HOTEL& CASINOV^

plan week-endromantiko £
: abokunt :
" Momentonan agradabel? Momentonan romdntiko na vn sitio dife- m

" Nos tine pabo. Êr*BÈ&(<xs*<*^ "i 3DIA/2ANOCHI /^^K^f^P l
" PASOLAMENTE j'
: na/.23i.- JinM^ :
" Inkluiendo: *" — bunita kamber kompletamente renoba "" — T.V.dikolóku cable/radio AM-FM "J —frishidèr denkamber J
" —vn kóktel dl bonbini pa persona "" —usodi pisina "
" — stul isèrbètè di pisina gratis "" —vn desayuno amerikano pa persona "J —vn boter di champagne J
" —unentrada gratis den Sabine's Nightclub pa persona "" —flanel di Curacao Plaza Hotel (p'aboip'e) "
" — US$lO.- kupón dikasino pa persona "" — turkargo di servisio i impuesto di Gobièrno. "
" EPREISARIBAMENSHONATAPAPAREHAiepIantavaIidote "" 15di desèmber 1988i unikamente paresidente diAntias Neerlan- J
" desi Aruba. "

BEKENDMAKING
De Minister van Handel, Industrie en Werkgelegenheid "MAAKT BEKEND

dat deRaad van Ministers voornemens is de
MARKTBESCHERMING TEN AANZIEN

VAN MELKPOEDER
in detailhandelsverpakking, met uitzondering van baby- en
geitemelkpoeder, alsmede melkpoederspecifiek bestemd voor
dierlijke consumptie, te continueren.
Dit zal per landsbesluit houdende algemene maatregelen ge-schieden waarin een bepaling zalworden opgenomen die aan ditlandsbesluit terugwerkende kracht verleent tot en met 20 juli
1988.
Een vergunning tot invoer in deeilandgebieden Bonaire en Cu-
racao van voormeld produkt zal aan deaanvrager worden ver-
leend voor een totale jaarlijkse hoeveelheid, welke ten hoogste
gelijk is aan30% van detotale importenten name van deaanvra-
ger uitgedrukt in kilogrammen in de betrokken eilandgebieden in
1986vermeerderd met 10%.
Hetverzoek voor een invoer-vergunning dient schriftelijk te wor-
denaangevraagd bij het Departement van Handel, Industrie en
Werkgelegenheid op het eiland Bonaire en Curacao onder over-
legging van de vereiste gegevens.

De Minister van Handel, Industrie
en Werkgelegenheid.

ROME—Bijdechemischefabriek JERUZALEM—IsraëIenNeder-
Farmoplant inhetItaliaanseMaska land hebben elkaar niet gevonden
ontploftezondageentankmetso.ooo tav hetfeit dat SU-joden dievia de
litervloeistofvoor hetmakenvanin- Nederlandse ambassadeeen visum
secticidenen vloogdaarna in brand, krijgen moeten worden gedwongen
Honderden mensen vluchtten uit zich inIsrael te vestigen.Doorgaans
hun huizen toen een grote gifwolk gaanzy naar de VS. Tijdens het be-
vrijkwam. Volgens deautoriteiten is zoek van de Nederlandse ministers
die ongevaarlijk. Inmiddels besloot Lubbers en VandenBroek iser"diep-
het Openbaar Ministerie deze fa- gaand" over gesproken,
briek te sluiten. **********

[INSTITUUT VOOR HUIDVERZORGING*^^
I t/ EN OPLEIDING

/ fec^^è
/ tss:s^r& start per 1 novemberas. */ ofx/^^Wz internationaal erkende

/ «liv-'j&l! 'CIDESCO' .
’ OPLEIDING TOT

’ "3"^ SCHOONHEIDSSPECIALISTE
f De cursus duurt2jaaren wordtafgesloten met het 'CIDESCO' examen

onder toezichtvan de internationaleorganisatie uit Zwitserland. *"Cursusdagen: maandag, dinsdagen donderdagvan
1730—22.00uur.

APPLICATIE-CURSUSSEN
VOOR SCHOONHEIDSSPECIALISTEN fc

In augustusverzorgen wij devolgende cursussen:- licliaamsmassageDanteMenarinie
-kosmetische Voetreflexzonemassage

\ -zenuwpuntgezichtsmassage

\ VISAGIE OPLEIDING
\ Deze start per31 augustus as. duurt3 maandenen wordtgehouden of \\ woensdagvan 18.30totongeveer 2130uur.

\\Voor verdere informatie kuntu bellen naartelefoon nummer
73747 _^^tl

Éu^a" /T\js^&r l Vil 'y
Mr Bloemen, Bloemen, TC,-*^"v4 .*/***►/"**"llW B.oemenrnn Afmt^ \L JanNoorduynweg/ 12 £j
■ ï

ie
■

... ... L

NET BINNEN ' }
KENWOOD
KENWOOD CHEF
KENWOOD CHEF EXCEL \KENWOOD CHEF MAJOR S
ERIEWEG 28 ■- - '_ l

611799 !
Zeelandia J
In het Posner-gebouw. J

Stroomonderbreking \
Veel werkzaamheden kunnen wij voor U uitvoe-ren zonder U te storen, doch ditmaal moeten wij 'de stroomvoorziening onderbreken op: »
* Donderdag 21 juli1988

vanaf 09.00t/m 12.00uur. , d
* Gedeeltevan Leeuwenhoekstraat(tussen Donderstraatenvan

Eyck van Voorthuyzenweg), gedeelte Laufferstraat (tussen
Rector Zwijssenstraaten W.l.Compagniestraat), Quarantaine-
weg,Donderstraat en gedeelteEyck van Voorthuyzenweg(tus- 0sen van Leeuwenhoekstraat en van Slobbeweg).

i@ïKODELA^
t. , i -I

Dankzij de pro- deobeschikbaarheiden medewerking van het medisch/para- Imedisch team, is hetmogelijkgeweestomeenprofessioneleopvang tebieden Iaan delokale enbuitenlandse atleten gedurende hetnegendeLatijns Amerl- !kaanse en Caraibische Dames Softball Kampioenschap. ILangs deze weg wil ik nogmaalsde ondergenoemde medewerkers hartelijk ibedanken voor hun inzeten moeite.
dr. Berry, M. arts
dr. Booi, G. orthopaedisch chirurg
dhr. Chan, S.T. fysiotherapeut
dhr. v. Eenennaam, J.W. fysiotherapeut
dr. Elhage, W. artsdhr. Ersilia, S. sport masseur
dr. Gerstenbluth, I. arts
dhr. Ignacio, W. fysiotherapeut
dhr. Leocadia, E.F. sport masseurmw. Martis, S. verpleegkundige
dhr. Paulina,R. verpleegkundige
dhr. Persaud, G. sport masseur
mw. Sanchez,X. verpleegkundige "
dr. de Windt,E. arts'
dhr. de Windt, G. verpleegkundige
mw. de Windt,R. verpleegkundige
Ook wil ik deG.G.D. -Curagao, hetRode Kruis en deBlauweKruis vereniging
speciaalbedanken voor de verleende medewerking.

R. J.Dunker, fysiotherapeut.
Medisch Coördinator van het
9deCONCACAS Kampioenschap.

Snel bruin met
TROPICAL BLEND*

The Secret Of The Tropics'"
DARK TANNING OIL & LOTION

BlWffHrl iliaWl-t^^Éai 1 WBWWBIméJ^" ~ aail HHBMMIL.N * iWJI

met palmolie met cacaoboter met kokosolie
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