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Nieuws in
vogelvlucht
NEW DELHI — Minstens 290
psen zijn in Indiaverdronken tij-
X overstromingennazware moes-

|" }-regens. Oogsten zijn vernieldenfe dorpenraakten geïsoleerd. Inde
Êlstaat Uttar Pradesh ont-
rentten honderden mensen hun

»f gpen uit angst voor overstromin-
4. De water-overlast begonin juni
een jaarvan extreme droogte.

'AKARTA — Prins Sihanouk
ft het voorstel van Kampuchea's
inier Hun Senom de leidingte ne-
Qvan eenNationaleverzoenings-

■o |d afgewezen. In zijn tegen- voor-I deedSihanouk enige concessies
i het huidige bewind in Kampu-

Mi 3- Hij liet de eisvoor een interna-
ïalevredes- macht vallen. InBo-
fWerd het "cocktail"- overlegver-
fed. Sihanouk vroeg de partijen te
jjven overleggen tot er een be-
'grijke doorbraak is bereikt. Er
I'd vooruitgang geboekt maar
stnam zegt maar "half tevreden"
Uwer te zijn.

*****GENEVE — De situatie inKam-
chea is nog steeds zorgwekkend.

■g, t land herstelt zichlangzaamvan
Verschrikkingen uit deRode
toer- periode olv Pol Pot. Aldus
ÏICEF- president Brisset. Het
Iffte- cijfer onder de kinderen on-
fde 5 jaar is nog hoog.Eén vyfde
si derpeuters bezwijkt aan maze-

K diarreeen tetanus.
*****tPjEKING—In ChinaIndenzon5,

raljoen mensen aan TBC. Vanelke
000 Chinezen lijden er 550 aan
ziekte.AldusVolksgezondheid.

*****COLOMBO — Politie en leger
H Sri Lanka zijn sindsvandaag in

C" *tvan hoogste paraatheid omdat
jg in gewelddadige acties verwacht

HextremistischeTamilsnuhetak-
<*d tussen Indiaen SriLankavrij-
eijaaroudis.Gedreigdis"alleln-*^che belangen" aan te vallen.

*****JERUZALEM— VolgensdePa-
'Wjnen hebben Israëlische solda-

" dinsdag- avond bij het schieten
1betogers in een vluchtelingen-
jjipte verspreiden een meisje (13)
'ooden 2anderemensenverwond.
6t leger hief de avondklok in Na-

en de daar omliggendekampen
'*odat 100.000 mensen voor het
*8t in 5 dagenweervrij de straatop
'ttden gaanenheteindevan hetIs-
"titisene EidAlAdha-feestkonden

Het leger beschuldigde1 Belgische consulDe Wulfvan on-paar gedrag toenzij een gevange-bewaakten. Hij zounaar de solda-
J hebben gespuwd.België sprak
'tegen.

*****\EWYORK—De VS- olie-maat-J^ppijenTexacoen Chevron heben
Jlgingvan dewinst gemeldover het

j *wartaal. Bij Texaco bedroeg de
*st 527 miljoen dollar tegen 129
J*Joen in 87. Daarin is inbegrepen

Ij 11 bedrag van 301 miljoen uit de'fsoop van de Duitse dochter. De
Jj^t groeidevan 8,5 naar 9,4 mil-

|, J* dollar. Chevron zag zijn winst
I J|6nvan 358 naar 520 miljoen; de
?- 3aar-winststeegvan710 miljoen
I rl,l7miljard.Deomzetbleefge-
i *' 7,3 miljard dollar.

*****6|*ANGOON—DeBurmaanse re-
j ?gs- partij heeft de oppositie de
s^t aangezegdmet de benoeming
j SeinLwin totopvolgervan gene-
sjy Ne Win als partijleider der
jfj I*.Hij was sindsdekomstvan Net Jj? in 62 de man die zorgde voor de
LJjerdrukking van de oppositie.
L°ralbij destudenten ishij nietge-
JJ-Premier Maung Maung Kha
U~*gverderontslag. Dit waseen ge-
ogde figuur. Voor Burma dus

nopig geen lente.
*****— De dollarging

■* 2,5 vooruit. De slotkoers in
i O^erdamwas2,0990guldentegen

\ fe/j maandag- middag. Vanmor-
gy.daalde hij iets. De stijging van

V^ dat de order- ontvangst van de
h 'ödustrie in junimet8,8%is toe-
|^°tt»en, veel meer was verwacht.tJ| '8 de grootste stijging sedert de-
fySpr 85. De Dow Jones index in
ta/ Street steegslechtseen fractie:et 2,14 punten tot2073,99.

*****to^N HAAG — Een Israëlische
delegatie is op doorreis

vtto Moskou in Den Haag geweest
L * overlegover problemen in ver-
G met deemigratievanSU-joden.
b6 j erland behartigt de Israëlische
La,lgen in Moskou sinds de 6-

C.les met Israel verbrak. Het Is-
W lBche parlement aanvaardde de
t«f welke de datumvan de gemeen-
\, a"s" verkiezingenvervroegtvane,aber naar 28februari 89.

*****

DRASTISCH
Een professor van de universi-

teit van Berkeley, James Gre-
gor, had onthulddat Marcos wil-
de terugkeren en bereid was de
regering van president Aquino
te steunen. Marcos-aanhangers
zouden bezig zijn te proberen te
voorkomen dater tegen Marcos
in de VS een aanklacht werd in-
gediend wegens het verduiste-
ren vangeld. Gregor,eenkenner
van deFilipijnen met goede con-
tacten inWashington enManila
zei dat hij had gehoord dat Mar-
cosgeldhad gebodenvoor zijnte-
rugkeer, maar hijkon geen pre-
cies bedrag noemen. De
woordvoerder van president
Aquino, Teodoro Benigno, heeft
dezeweek verklaard dat derege-
ring van geengeldaanbod weet.

Wel heeftAquino op6julihaar
standpunt tegenover een terug-
keer van Marcos ingrijpend ge-
wijzigd: de ex-dictator mag uit
ballingschap terugkeren als "de
correcte procedure daartoe
wordt gevolgd en beslissingen
van de rechterlijke macht wor-
den gerespecteerd". Daarvoor
had Aquino de terugkeer van
Marcos altijd verworpen, omdat
het weer in huis halenvan Mar-
cos een bedreiging van de natio-
naleveiligheidzouzijn.Aanhan-
gers van de voormalige presi-
dent hebben al eens geprobeerd
Marcos middels een coup weer
aan demacht te brengen.

METVERLOF
De onthullingen van Marcos

komen vlak nadat de commissie
dieopdeFilipijnen wasingesteld
om bezittingen van de familie
Marcos en hun zakenrelaties te
achterhalen, praktisch is ont-
hoofd: de voorzitter van deze

foed bestuur", Ramon Diaz, is
oorpresidentAquino metverlof

gestuurd, eveneals de advocaat
van de commissie, Francisco
Chavez.

Een persoonlijke vete zou de
reden zijngeweest voor de maat-
regel. ChavezzouDiaztegen zich
in het harnas hebben gejaagd

door de commissie van "onbe-kwaamheid, dwaasheid en cor-
ruptie" te beschuldigen. Eenweek latereiste presidentAqui-
no een accountants- verklaring
van de bedrijven die ondercontrole staanvan decommissie.

Volgens commissielid José Lau-
reta zijner driehonderdklachten
tegen de commissiebinnengeko-
men, maar zou slechts één deel
daarvan over corruptie gaan en
dan nog slechts over marginale
corruptie.

NEWYORK—VN-secretarisPe-
rez de Cuellar ontving dinsdag de
Iraanse ministervan Buitenlandse
zaken Velayati, een dag eerder dan
voorgenomen was. De VN- man zei
dathijgeentijd heeftvoor beleefdhe-
den.Er wordt op de man afgepraat.

Lichte verbetering t.o.v. zondag

Casseres nog
steeds erg ziek

WILLEMSTAD—AIhoe-
weI er een lichte verbete-
ring iswaar te nemen in de
gezondheids-toestand van
gezaghebberRonald Cas-
seres ten opzichte van af-
gelopen zondag, is hij nog
steeds erg ziek en moet hij
voorlopig op de chirur-
gische Intenisive Care af-
delingvanhetJacksonMe-
morial Hospital bnjven.

Van zijde van dr Baur ver-
nam de Amigoe vanmorgen
dat dealgemeneinfectie, het-
geen wordt aangeduid met
het begrip sepsis, nog steeds
bestaat. Hetbehandelend te-
am van artsen heeft nog geen
duidelijke oorzaak van deze
infectiekunnen vinden. Van-
morgen zijn de onderzoekin-
gen voortgezet maar om 11
uur, toen drBaurcontact had
met zijn Amerikaanse colle-

ga, waren de resultaten vandie onderzoekingen nog nietbekend.
Ronald Casseres krijgt nog

steeds antibiotica toegediend
en een middel om de schim-
mel- infectie te bestrijden.
Zijn nierfunctie is ten op-
zichte van de situatie van af-gelopen zondag, licht verbe-terd. Hijkrijgt nog steeds on-
dersteunende beademing enzijn bloeddruk en hartactiezijn weer stabiel.

Gezaghebber Casseres is
heldervan geestengoed aan-
spreekbaar, aldus drBaur dieconcludeerde dat de algeme-
ne situatie ten opzichte vanzondag verbeterd is. Deconclusie moet echter nogsteeds zijn dat Casseres erg
ziekis en datzijn verblijfin dechirurgische Intensive Care-
afdeling voorlopignogvereist
is.

BEIDE PARTIJEN ONTKENNEN GELD-AANBOD
Steun toegezegd aan bewind van Aquino

Marcos mag naar Manila
HONOLULU/LOS ANGELES — De vroegere presi-

dentvan de Filipjjnen, de nu zeventig-jarige Ferdinand
Marcos, heeft dinsdagbevestigd dathijmet deFilipjjnse
regering overzijnterugkeeronderhandelten dathij zich
als tegenprestatie niet meer metpolitiek zal bemoeien.
H« sprakechtereen bericht in deLos Angeles Times te-
gen, dat lüj vijf miljard dollar heeft aangeboden en dat
hq heeft geëist, dat zijn zoon zich wel verkiesbaarkan
stellenvoorpolitieke functies.

"Dit is een echte verzoening,
dierecht uit het hart komt, zei
Marcos in een verklaringvanuit
lianai; naai ii^j Yunai ucgiii

1986 in ballingschap leeft. 'X)p
aanraden van mijn advocaten
geefik er devoorkeur aan debij-
zonderheden van deze kwestie
voorlopig vertrouwelijk te be-
handelen". Hetbericht in de Los
Angeles Times noemde hij
"slechts gedeeltelijk juist". Het
klopte dathijen zijnfamilie heb-
ben aangeboden zich verre van
politiek te houden, aldus Mar-
cos, maar het was niet juist» dat
hijvoor zijnzoon depostvan gou-
verneur over de provincie Ilocos
Norte had gevraagd, de provin-
cie waar Marcos oorspronkelijk
vandaan komt.

Voor deelname Aerolineas Argentinas

Argentinië wijst aanbod
Alitalia en Swissair af

BUENOS AIRES-De Ar-
gentijnse regering heeft het
plan van de hand gewezen
vanAlitalia en Swissairom 95
procent van de aandelen van
Aerolineas Argentinas over
te nemen.Deregering wileen
ffroter aandeel in het
uchtvaart-bedrijfblijvenbe-houden.

Minister Rodolfo Terragno van

Transport maakte het afwijzen
vanhetaanbodvan deItaliaanse
en Zwitserse luchtvaart- bedrij-
ven bekend. De minister legde
uit dat de regering vijfprocent
veel te weinig vindt. Dit bod is
niet aanvaardbaar, aldus debe-
windsman.

SAS-AANBOD
Een eerder uitgebracht bod

van de Scandinavische
luchtvaart- maatschappij SAS
hield in dat deze maatschappij
zestigprocent van deArgentijn-
se luchtvaart- maatschappij
overneemt. In februari werden
Argentinië en SAS het eens om
een studie te verrichten naar de
mogelijkheden voor SAS om eenbelang van veertig procent te
verwerven in Aerolineas Argen-
tinas, dateenstaats- bedrijfis.

Nognietzo langgeledenwerdbe-
kend datde aankoop vanhet be-lang werd uitgesteld omdat de
studie nog niet was afgerond.
Volgens minister Terragno
staan beide partijen op hetpunt
om overeenstemming te be-
reiken.

NIETPRIVATISEREN
Hetplan van Alitalia en Swis-

sairkomt er op neer dat detwee
maatschappijen elk een belang
van twintig procent verwerven.
Voor een groep Argentijnse za-
kenlieden zou 55 procent zijn
weggelegd. Minister Terragno
verklaarde datals deregering inBuenos Aires de
staatsluchtvaart- maatschappij
had willen privatiseren ze dat
vanaf het begin zou hebben ge-
zegd. Aerolineas Argentinas be-
schikt over een vloot van 31vliegtuigen. Verleden jaarver-
voerde men 3,5 miljoen passa-
giers.

DICTAAT
De MAN- leider is van me-

ning, datdeAntilliaanse delega-
tie tijdens het verblijf in Neder-

landover devormen inhoud van
het memorandum had moeten
onderhandelen "en niet als dic-
taat van Nederland mee naar
huis had móeten nemen om er
hieraantegaan sleutelen".Mar-
tina vanmorgen: "In Nederland
had onderhandeld moeten
worden".

Bovendien, zo zei Maretina,
had deze regering inhoud moe-
ten geven aan de bescherming
van de Antilliaanse economie,
"iets wat wij in 1954hebben we-
ten binnen te halen". Martina
doelde hiermee op het Statuut.

Hij plaatste ook enkele
kanttekeningen bij het bedrag
van twintig miljoen Neder-
landse guldens, dat werd toege-
zegd voor de her- structurering.
Martina: "Dat bedrag werd sa:
mengevoegd met die 150 mil-

joen,waarvoor een zachte lening
wordt aangeboden van 2,5 pro-
cent. Maar die twintig miljoen
heeft anderevoorwaarden".

Bang voor aanslag

Marcos
ondergedoken

HONOLULU — De
vroegere Filipijnse presi-
dentFerdinand Marcos is
dinsdagmetzijn echtgeno-
te Imelda één dagonderge-
doken geweest nadat het
beveiligings- personeel ge-
wapende mannen in de
buurt van het huis van
Marcos hadden zien
rijden.

Aldus Marcos woordvoer-
der Gemmo Trinidad. Maan-

dag presenteerden zich man-
nenbij depoort diezeiden dat
zij journalisten waren. Zij
verdwenen echter toen Trini-
dadhun identiteits-papieren
ging controleren. Dinsdag-
morgen stopten drie auto'sbij
het huis en een bewaker zei
later dathij iets dater uit zag
als een geweer uit hetraam
zag steken. Er is onlangs ge-
waarschuwd voor een aan-
slagop het leven van Marcos.

Eind augustus
juntaChili bijeen
voorkandidatuur
presidentschap

SANTIAGO—Op30 augus-
tus zal de militaire junta van
Chili samen metpresident ge-
neraal AugustoPinochet ver-
gaderenover dekandidatuur
voor hetpresidentschap. Het
referendum daarover wordt
dan op5 oktober gehouden.

In het Chileense staatsblad
Gaceta verscheen het bericht
van dezevergaderingvan dejun-
ta, waarvan de commandanten
van land- lucht-enzeemachtvan
Chili deel uitmakenevenalshun
collegavan depolitie. Hetkwin-
tet wordt gecompleteerd met
president Pinochet die ook com-
mandant van de Chileense
strijdkrachten is. De vergade-
ring wordt gehouden in het de-
partement vanDefensie.

MARTINA OVER EXTRA STEUN NEDERLAND
'Toegezegde bedrag minimaal'
Regering- Liberia moet
nogmaals onderhandelen
WILLEMSTAD—De oppo-

sitiepartij MAN vindt hetbe-
drag, datNederland beschik-
baar heeft gesteld na de aan-
vrage van de Nederlandse
Antillen voor begrotings-
steun "minimaal". Zo ver-
klaarde vanmorgen de voor-
zittervan deEilandsraads- en
Staten-fractievan deMAN, ir
Don Martina. "We hebbeneen
en andergeanalyseerd enzijn
tot deconclusiegekomen, dat
het extra bedrag, dat Neder-land heeft beschikbaar ge-
steld, neerkomtopeen lening
van 94 miljoen Antilliaanse
guldens. De rest was toch al
middels de KABNA- begro-
ting voor de Nederlandse An-
tillen bestemd".

Martina vindt de toezegging
van Nederland in schril contrast
staan tot het voor Curacaoen de
NederlandseAntillenbenodigde
bedrag, dat doorAntilliaanse én
door Nederlandse deskundigen
was berekend: 285 miljoen An-
tilliaans extra.

De voormalige premier: "De
MANis danook vanmening, dat
er ruimte is voor een extra po-
ging van de Antilliaanse rege-
ring, om dekwestie nogmaals
aan te zwengelen in Nederland.
Temeer omdat premier Liberia
heeft gesteld, dat er nauwelijks
ruimte is voor additionele maat-
regelen, zoals die door Neder-
land zijn voorgesteld".

"Wij zijnhet eens met departij
SI, dat de Antillen niet moeten
accepteren dat de IMFof de We-
reldbank ofwelke internationa-
le instantie dan ook ons voor-
waarden opleggen.Daarbehoort
ook Nederland toe. We kunnen
niet aanvaarden, datbuiten-
landse instanties vanwege onze
financieel- economische moei-
lijkheden ons voorwaarden op-
leggen, die niet overeenstem-
men methetgeenwijzelfwillen",
aldusMartina.

DUURDER
"Want", aldus Martina, "vijf-

tigprocent daarvan iseen schen-
king en vijftig procent is een le-
ning. Dus alsjeditbedragnu sa-
menvoegt met die 150 miljoen,
ben jeduurder uit".

Overigens is Martina er in ge-
heel niet over te spreken, dat de
Staten- fracties tot nu toe nog
geen inzage hebben gekregen in
het voorgenomen antwoord van
deregering aan Nederland. "Dat
was de fracties wel toegezegd,
maar helaas...Toch wilden wrj
niet langer wachten met hetbe-
palenvan onze mening.Dat heb-
benwe daarom gisteren gedaan
tijdenseen vergadering".

Terugtrekking geenkwestie ene op andere dag

Fidel Castro: einde
oorlog Angola in zicht
HAVANA — Het einde van

deoorlog inAngola isinzicht
Ditzei deCubaansepresident
Fidel Castro in een tv- toe-
spraakbij gelegenheidvan de
verjaardagvan zijnrevolutie.

We staan werkelijk op de
drempel van een politieke oplos-
sing, aldusFidelCastro. Volgens
hem zijner behoorlijkevorderin-
gen gemaakt bij het overleg in
Lonaen, Cairo en New York tus-
sen de Cubaans- Angolese dele-
gatie en de vertegenwoordigers
van Zuidafrika, dat militair ac-
tief is in Angola. Volgens Fidel
Castro is er "een mogelijkheid
vooreen eerlijke en eervolle vre-
devoor allepolitiekepartijen. De
Eolitieke oplossing moet volgens

cmvrede inAngola enonafhan-
kelijkheid voor Namibië ga-
randeren.

Fidel Castrobevestigde dater
gestreefd wordt naar totale te-

rugtrekking van de Cubaanse
troepenut Angola. Maar ditkan
niet van deene op deandere dag
gebeuren, zo waarschuwde hij.
Daar is een "bepaalde tijd voor
nodig, zodat de Angolezen de
door ons verdedigde posities en
installaties kunnen overne-
men". Het is nooit de bedoeling
van Cuba geweest een militaire
overwinning te behalen, aldus
Castro. Blijkens berichten uit
Zuidafrika wordter militair ge-
heim overleg gevoerd in Kaap-
verdië tussen Cubaanse, Ango-
leseen Zuidafrikaanse top- mili-
tairen.

WASHINGTON — De VS over-
wegen handels- sanctiestegenEuro-
pa ivm subsidieswelke enige landen
aan de Airbus- industrie geven. De
VS hebbenal 2 jaarlang geprobeerd
om de miljarden- sudsidiesen de on-
eerlijke concurrentie- praktijken
uitgebannen tekrijgen.

Kanaal- tunnel

CALAIS — De bouw van de
tunnel onder hetKanaal vordert
festaag. Hier is menbezig met de

ouw van heteerste druk in San-
gatte, vlabkijCalais inhetnoord-
en vanFrankrijk.
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Mensen
Het publiek in het Londense
stadsdeel Soho liep voor hem te
hoop en het verkeer reed zich
voor hem in de knoop, maar de
rechtbank was minder onder de
indruk van de NAMAAK-
MICHAEL JACKSON. De 23-
-jarigeRonnie Beharrygafmaan-
dag toe dat hij de openbare orde
had verstoord en datkwam hem
op 340 gulden boete te staan, als
garantie dat hij zich hetkomen-
de halfjaar in het openbaar ge-
draagt als Ronnie Beharry en
niet als Michael Jackson. Vol-
gens een agent van politie had
Beharry op de hoek van een
straat gestaan in een pak dat op
het militaire pak leek dat Mi-
chael Jackson pleegt te dragen.
En hij hadnet als dezeeenpapie-
ren zakdoekje voor zijn mond ge-
houden om bacillen teweren. De
rechter waarschuwde de na-
maak: 'TJmag danwel op hemlij-
ken, U zult er iets aan moeten
doen om het minder te maken of
hetopzien datUbaart nietaante
moedigen". Beharry, die in zijn
uniform naar derechtbank was
gekomen, zei na de zaak tegen
journalisten dat hij althans zijn
uitstralingniet zou dimmen. Mi-
chael Jackson maakt op het
ogenblik een tournee van twee
maanden doorgroot-Brittannië

*** * *Koks wierzweeten sigaretten in
de pan valt die onder het berei-
den van de gerechten krabben
aan tenen waar schimmeltussen
groeit, dat moet men in deEET-
HUIZEN OP TAIWAN voor lief
nemen. Volgens onderzoek van
de overheid vormenzij eenrisico
voor de gezondheid. Het onder-
zoek strekte zich over 10.000
koks uit en het bleek dat meer
dan tweederde van hen tenen
heeft waar schimmel tussen
groeit die in zweterige over-
schoenen tegen het slippen op
vette vloeren welig tiert. "Men
kan de mogelijkheid nietuitslui-
ten dat een aantal koks voedsel
bereidt zonder na het krabben

van de tenen de handen te heb-
ben gewassen", aldus het rap-
port, dat hieraan toevoegt dat de
meeste koks metsigaret tussen
de lippen en ontbloot bovenlijf
boven het fornuis staan. Negen-
tig procent van de restau-
rantkeukens op Taiwan is vol-
gens de plaatselijke Rijkskeu-
ringsdienst van waren "broei-
nestvan bacillen.

*+* * *
De Leeuwarder rechtbank heeft
een 41-iarige man uit Den Haag
veroordeeld tot twee en een half
jaar gevangenisstraf wegens
VROUWENHANDEL, ver-
krachting en mishandeling. Ook
wees derechtbank de vorderin-
fen van deFilipijnsevrouwen E.

lamacenA. Lonezatoe: De man
moet aan elk 1500gulden smar-
tegeld betalen. De rechtbank
achtte bewezen dat de man de
twee vrouwen onder valse voor-
wendselen naar Nederland had
gelokt om hen over te leveren
aan deprostitutie. In Nederland
liethij hen schijhuwelijkenslui-
ten metNederlandsemannen en
nam hij hun paspoorten af. Naar
hetoordeelvan derechtbank wij-
zen devrouwenhandel en dever-
krachtingen op "volledige nega-
tie vanen minachtingvoor debe-
trokken vrouwen". Ook liet de
rechtbank zwaar meewegen dat
de vrouwen, eenmaal in Neder-
land aangekomen, door mislei-
dingen intimidatie in eenafhan-
kelijke positie werden gebracht,
waardoor hen geen andere keus
bleefdanzich teprostitueren. De
rechtbank wees er bovendien op
dat het niet ter zake doet of de
vrouwen op de Filipijnen al dan
niet bij prostitutie betrokken
waren.

BELFAST —De protestantse pa-
ramilitaire groep Ulster Volunteer
force heeft de verantwoordelijkheid
opgeëist voor de moord op Davison,
een IRA- lid.Hij werd inzijn woning
dodgeschoten in Belfast.

*****

Een maal 24 uur zitten de vrij-
willigersvan dedierentuin waar
PANDALing Lingverblijft, voor
twee rijen van televisiescher-
men om de gedragingen van
Ling Ling op de voet te volgen.
Totnutoeheeftmen nietkunnen
vaststellen als depanda drachtig
is. Geen vanLing Ling's worpen
zijn totnu toe succesvol geweest.
Ze zijn geen van allenblijven le-
ven. De laatste werd met een de-
fect immuunsysteem geboren,
met het gevolg dat hethezweek
aan opgelopen infecties. Om te
voorkomen dat een nieuwklein-
tje hetzelfde lot ondergaat, heb-
ben de deskundigenvan de die-
rentuin besloten een eventuele
nieuwelingreeds vier uur na de
geboorte met een sterk immuun
serum in te spuiten. Tot nu toe
heeftLing Ling nog geen gedra-
gingen vertoond van een
zwangere'panda. De enige indi-
catie tot zover, ishethoge gehal-
te van hormonen in haar urine,
welke hetzelfde is als vorig jaar
toenLingLing welzwangerwas.

KONINGIN-MOEDER van
Groot-Brittanië die binnenkort
88 jaarwordt, heeft donderdag
bij een bezoek aan een arbei-
derswijk in het zuidoosten van
Londen, aan detoog van een pub
een kleintje bier achteroverges-
lagen. De koningin-moeder wil-
de de wijk terugzien waar zij in
de Tweede Wereldoorlog, tijdens
de Duitse Blitz, verschillende
keren opbezoek wasgeweest. De
bewoners van dewijk geloofden
hun ogen niet toen de hofauto

In Japan zijn er de laatste tijd
verscheidene programma's in
het leven geroepen om de jeugd
meer CULTUURBEWUST te
maken, en om de gewoontes Van

vandeT' Queen-mum" stoptevoor
de "Blacksmith's Arms" en Eli-
zabeth ineen vanhaarberoemde
bloemetjeshoeden uitstapte en
zich door de waard liet inschen-
ken. In de pub ontmoette de ko-
ningin-moeder een serveerster
diezij uit deoorlogkende, de 39-
-jarige Lilian Collins. Lilian was
indertijd 13 en zij herinnert zich
datzij kort na het bezoek van de
toenmalige konigin Elizabeth
een kostbaar cadeau kreeg: een
blik melkpoeder. Koningin-
moeder Elizabeth was dorstig
gewordenvan deeerste steenleg-
ging die zij had gelegd voor een
gebouw in het havenkwartier
van Londen, dat geheel is geren-
oveerd en waarvan de apparte-
mentenveel opgeld doenbij Yup-
pies.
De meest geliefde HEILIGE
OLIFANTvan Sri Lanka die za-
terdag van ouderdom is gestor-
ven, wordt opgezet en als natio-'
nale schat bewaard. Raja die 81
jaaris geworden, heeft geduren-
de 50 jaar in een jaarlijkse pro-
cessie in de heuvelstad Kandy
een goudenkistgedragenmetre-
lieken van Boedha. Hondeiden
mannen en vrouwen trokken za-
terdag intranenlangshet stoffe-
lijk overschotvanRaja bij de wo-
ning van Diyawadana Nilame,
de lekehuismeester van de tem-
pel van detand. In de schrijn zit
een tand dievanBoedha zouzijn
geweest. Toenhetbericht over de
dood van de olifant zich ver-
spreidde, werden witte vlaggen
van de daken gehesen. De
opdracht om het stoffelijk om-
hulsel van de olifant te bewaren
was afkomstig van de president
vanSriLanka. Telkenswanneer
Raja ziek was stuurde hij eente-
am van veeartsen. De olifant,
sinds 1927 eigendomvan detem-
pel, werd enkele jaren geleden
tot nationale schatuitgeroepen.
Nadat de olifant in Colombo is
opgezet, wordthij teruggebracht
naarKandy, om er eenplaats te
krijgen in der*m">l.

vroeger enigzins terug te bren-
gen. Hier een Japans meisje dat
met stokjes leert eten. Eenkunst
die de Japanse jeugd moetwor-
denaangeleerd, in tegenstelling
tot hun voorouders die dat als
vanzelfsprekend konden.
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TomPoes en de Pruikenmaker door Marten Toonder

2089— Een machtige waterstraal uit hetwaterkanon trof de
onthutste menigte, en heerBommel werd, samenmet zijn toe-
hoorders,voorgeschoten.

Hetwas een vreselijke paniek, dieechtermaarkort duurde.
Want inminder dan geentijd was dekade leeg: deburgers van
Rommeldam verdwenen in deverte metachterlating van hun
pruiken en hoofddeksels.

"Ziezo", sprak de brandweercommandant, voldaan de
kraan dichtdraaiend, "hetgevaar is geweken! Zezullen hetnu
verderwel uithun hoofden laten omnierbetogingen tekomen
houden!"

"Ja",zei TornPoes."Ikdenk, datdiewatermassa hen weltot
andere gedachtenheeft gebracht". Hij bedoelde natuurlijk de
afgespoten pruikjes, want zonder diedingen begon iedereen
weerzijn eigen gedachten te denken.

Dat was bijvoorbeeldmerkbaar aan burgemeester Dicker-

dack, diealseerste tot stilstandkwam enopeen weggeworpen
spandoek wees.

"Niemand is een haar beter dan een ander", las hij. Hij
fronste de wenkbrauwen. "Wat is datvoor onzin?"blafte hij.
"Wou iemand beweren, dat ik geen haar beter ben dan die
brandspuit vandalen?"

"Ikbegrijp het ookniet", zeiheer Ollie onzeker. Hij betastte
zijn nuweerkale,natte schedelen schuddehethoofd. "Onzin!"
mompelde hij. "Natuurlijk is een heer anders dan iemand die
geenneer is, alsubegrijpt, watikbedoel! Ikbegrijptnietwatik
daarnetbedoelde!"

Intussen, sliep de pruikenmaker Harewar rustig voort, on-
bewust van hetfeit, datzijn plannen mislukt waren. Maar de
vrouw van dewaard zaghem daarzitten, en werd boos.

"Dat is hettoppunt!"riep ze uit. "Daar heeft me dievalse ke-
rel depruik van mijnman opgezet! Hs zalhem!"

MARSEILLE — Op een druk
strand bij Marseille is binnen24 uur
een 2e moord gepleegd. Mogelijk is
het een onderlingemafia- afreke-
ning.

BIOSCOPEN
GOLDEN DRIVE-IN
21.00uurflamf»/// (’.5,-PP)-
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TELECURAÇAO

WOENSDAG: 16.30 Ora pa mucha;
18.00 Survival; 18.45 Contact Magazi-
ne; 19.00TempupaDios; 19.05Leufo'i
kasmetRobby Schouten; 20.00Notisie-
ro Tele-8; 21.00 Falcon Crest; 22.00
WegadiNumberKórsou; 22.10Planeta
3;23.00Sluiting.
DONDERDAG: 16.30Ora pa mucha;
18.00Filatelie; 18.15Purbakukeshi met
Saida Hernandez: «Boerenkool
Surprise»; 18.40 Contact Magazine;
19.00TempupaDios; 19.05Rikesa Uni-
versal met Mavis Albertina:
«Pentagram»; 20.00 Notisiero Tele-8;
21.00Uitzending bokswedstrijden (met
o.a. Frank Tatevs Michael Nunn); 22.00
Wega diNumberKèrsou; 22.10 Aktivi-
dat; 23.00Sluiting.
(wijzigingen voorbehouden)

AGENDACURAÇAO

NACHTDIENSTARTSEN: Patiënten van de
artsen van Bandabao (3e distrikt)kunnen in
spoedgevallen telefoon 641658 bellen en
dan hetantwoordapparaatafluisteren.
De patiënten van de andere medische dis-
trikten kunnen voor spoedgevallen de
artsenpraktijkvan huneigenhuisartsbellen;
het antwoordapparaat zal dan mededelen
wie de dienstdoendearts is.
THORAX CENTER (Jan Noorduynweg
naast UNA, tel.: 85544): openingstijdenvan
maandagt/m vrijdag van 08.00-17.00 uur;
op zon- enfeestdagen alsmedeopwerkda-
gen na 17.00 uur voor spoedgevallen tel.:
85917.

WIT GELE KRUIS PRINSES MARGRIET(wijkverpleging): Kantoor Santa Maria 17,
tel.: 82947/81078; geopendvan maandag
t/m vrijdag van 07.00-17.00 uur; zaterdag
de geheledaggesloten; na 17.00uurkuntu
de zustervan de wacht bellen: zuster Pata-
ca, tel.: 87342/79063, pageboy027-360.

KLEUTERBUREAU:I4.OO-16.00uur alleen
volgens afspraak.

ZUIGELINGENBUREAU: maandagmiddag
van 12.30-15.30uur; donderdagmiddagvan
07.15-10.30 uur; alleen volgensafspraak.

*****NEUTRALE WIJKVERPLEGING (voor-
heenWijkverplegingCuragao): Kantoor Rio
CanarioVGosieweg, tel.:44231/44232; ge-
opendvan maandagt/m vrijdagvan 07.00-
-18.00 uur; dewacht heeftzuster Panneflek,
tel.: 671505

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

*****LUCHTPOSTSLUITING (Postkantoor
GrootKwartier)
Nederland: voor gewone stukken: maan-
dag, dinsdag, donderdag en vrijdag 11.30
uur;woensdag 10.15uur. Vooraangeteken-
de stukken éénuur van tevoren.
Suriname:voor gewone stukken: dinsdag
en vrijdag 17.30 uur en zaterdag 10.45en
17.00uur.

DIERENARTS: Veterinaire Dienst, Parera,
tel.: 614000.
DIERENASIEL: dagelijks geopendvan
08.00-12.00/14.00-18.00 uur; op zaterdag
van 08.00-13.00/14.00-18.00 uur, tel.:
54300.

*****
BOTICA BANDABAO: dagelijks geopend
van 08.00-19.00 uur.

BOTICA'S (nachtdienst)
Otrobanda
Paradeis, F.D. Rooseveltweg 46-B, tel.:
89676/89808.
Punda
Sta Rosa, Winkelcentrum Bloempot, tel.:
77650/77679.

*****
DIVERSEN
ANTILLIAANSE GNOSTISCHE BEWE-
GING
Brievengat: iedere maandag- en
woensdagavond om 19.30 uur te Jirajara-
weg 8,Centrum Dcvi Kundalini.
iedere woensdag- en vrijdagavond om
19.30 uur te OpenbareBasisschool
Brievengat
Bandabao: iedere donderdagavond om
19.30uur gebouwCredit Union San Pedro.
Karma: iedere woensdag- en zaterdaqa-

Wega di NumberCURAÇAO

vond om 1d.30 uur teCentrum Abraxac
achterKooyman.
SantaRosa: iedere maandag-en zaterda-
gavondom 19.30uurteAloëstraat 12.

<E> W3ë!
THiVISIONDtSTWWJTIOM STSTCMS NX

( CU*X<?AC. )

Schottegatweg Oost 209
TEL: 618318
WOENSDAG: 19.00TMC The Diary of
Arme Frank; 19.35TBS Baseball:Reds
at Braves; 20.00 TMC The man from
Snowy River; 22.00 TMC Raw Deal;
22.20TBSRide the high country; 24.00
TMC Predator; 24.20 TBS They died
with theirbootson.

DONDERDAG: 02.00 TMC The man
fromSnowny River; 10.05TBSGlBlues;
13.05TBS The Law and Jake Wade;
18.05TMC Mr Mom; 20.00 TMC Sum-
mer Heat; 20.20 TBS Fort Apache;
21.30TMCArabesque; 23.05TBSHon-
doandtheApaches; 23.30TMCTheHa-
noi Hilton; 24.50 TBSThe postman al-
ways rings twice.** *****
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HENRY By Dick Hodgins

BONER'S ARK By Addison & Frank Johnson

BEETLE BAILEY By Mort Walker

REDEYE By Gordon Bess
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Martina over
zaak-Koeijers:

'Blijven
volhouden'

WILLEMSTAD - "Wehebben alle stenen bewogen
enwe hebbenallekanalen ge-
bruikt om iets te bereiken
voor Karl Koeijers, maar hetheeft allemaal niet veel mo-
genbaten", zo reageerde van-
morgen ex- premier ir Don
Martina opde vraag wat zijn
kabinet heeft gedaan voor deAntilliaanKoeijers, die albij-
na drie jaar in Venezuela in
voorarrest wordt gehouden.

"Alle formele en informelekanalen hebben we ge-bruikt", zo ging Martina ver-
der. "We hebben de ko-ninkrijksregering ingescha-
keld. Meerderemalen hebben
we contact gehadmet het mi-

nisterievanBuitenlandse Za-
ken in Nederland. Maar het
heeft niet geholpen".

Martina zei voorts dat hij
enkelekeren met defamilie-
leden van Koeijers overleg
had gepleegd. "Dit is niet al-
leen voor Karel Koeijers ver-
schrikkelijk, maar ook voor
zijn gezinsleden en familiele-
den. Het is éèh regelrechte
ramp".

Wat kan er nu verder ge-
beuren?

Martina: "Door blijven
gaan met het gebruiken van
dezelfdekanalen. Blijven vol-
houden. Maar ik kan van
hieruit derechtsgang inVen-
ezuela nietpeilen".

PARTIJEN HELE OCHTEND MET INDERSON AAN TAFEL
Ministergrijpt naar afkoelings- periode

KAE-staking duurt voort
WILLEMSTAD— De staking bij het water- en electriciteits-bedrijfKAE duurtnog steeds voort. Vandaagwil minister drsStanley Inderson van Arbeid en SocialeZaken derust in hetbedrijf terugkrijgen. Eventueel zal hij daarvoornaar hetmid-del van een 'afkoelings- periode' grijpen waarbij de werkne-mers wetteüjk verplicht worden om het werk te hervatten. In-dien zij datin zon geval blijven weigeren, kunnen ze voor de

worden gesleept.. Tegenheteindevan deochtend waren departyennog steedsin vergaderingmetministerInderson.Hij ontvingvanmorgenom acht uur de vakbond STK al en had om tien uur een ver-
gaderingmet dedirectievan deKAE. Naafloopvan diebespre-kingen lanceerde de minister een tussen- voorstel. Bij hetter
perse gaanvan de Amigoe was evenwel nognietbekend of de
partijen datvoorstel accepteren.

De Amigoe berichtte gisteren
aluitgebreidoverhetconilictdat
is ontstaan tussen de directie
van deKAE en de vakbond STK
die het personeel van de KAE
vertegenwoordigt. Sinds twee
maanden zijn er cao- onderhan-
delingen gaande onder begelei-
ding van waarnemend landsbe-
middelaar Ronald Francisca.Maandag liepen die besprekin-
gen vast. Zonder dat zelfs de
landsbemiddelaar inkenniswerdgesteld, besloot devakbondSTK maandagnacht tot een sta-
king over te gaan die nog steeds
voortduurt.

NEGEN UREN
Gisterochtendriep delandsbe-middelaar de vakbond STK bij

hem aan tafel om het bonds- be-
stuur over te halen het werk te
hervatten. Ondanks vergaderin-
gen die deheledagvoortduurdenen waarbij ook de KAE-directie

uitgenodigd, kon men geen
hereiken.

Het geschil draait om negen
Uren die de wachtlopers elke
maand, volgens de vakbond, te-
Veel werken. De vakbond STK
gtaat er op dat deze negen uren
uitbetaald gaan worden. Het is

de bond nietrechtvaar-mgdat de wachtlopers hetzelfde
salarisontvangen als de dagwer-
*ers en zij daar meer uren voor
boeten werken. "Als jewerkt,
jY1'je daarvoorbetaaldworden",
"et vakbonds- voorzitter Jangayanmorgen in gesprek met de

weten.De directievan deKAE gaater
echtervanuit datdewachtlopers
*i een vergoeding ontvangenvoor dienegen urenextra. Maan-
delijks krijgen zij namelijk een
Premie van twintig procent,waarvan een deelals vergoedingvan de extra uren en het reste-
rende bedrag ter compensatievan het ongerief dat deonregel-
matigewerkuren metzich meeb-rengen. Een extra salaris-verho-Slrig is daarom niet ver-antwoordelijk, zo meent de"-^L-directie.

GARANTffi
Vanmorgen liet vakbonds-voorzitter Janga desgevraagdweten dat het personeel naastme premie, toch de negen urenspecifiek uitbetaald wilkrijgen.vaaruaar hebben de wachtlopers

recht op", aldus Janga die lietweten dat dat is uitgezocht door«e vakbond. Slechts als de vak-bond degarantiekrijgt dat de di-fectie dieextra urenzal gaanuitstalen, is het personeel bereid

om het werk te hervatten. "An-
ders blijven wij staken", aldus
Janga die toen al een eerste ge-
sprek met de minister achter de
rug had.

Vanzijdevan deKAE- directie
wilde menvanmorgen geencom-
mentaar geven over de inhoud
van het geschil. Slechts werd of-
ficieel medegedeeld dat de sta-
king nog voortduurt. Het bedrijf
draaitmomenteelmeteen perso-
neels- bestand van minder dan
tien werknemers.Zolang alleap-
paratuur normaal blijft werken,
is dat niet zo problematisch. In-
dien er evenwel technische pro-
blemen ontstaan, kunnen die
waarschijnlijkniet te lijfgegaan
worden met een dergelijk laag
personeels- bestand. Op het mo-
ment dat het "onverantwoorde-
lijk"wordt om nog langerteblij-
ven werken, zullen er andere
maatregelen genomen worden,
liet dewoordvoerder van deKAE
desgevraagd weten.

KRITIEK
"De situatie in het bedrijf is

kritiek", verklaarde ook minis-
ter drsStanley IndersonvanAr-
beid en Sociale Zaken die van-
nachtpolshoogte is gaan nemen
bij hetbedrijf. Van de33 mensen
die nachtdienst hadden, waren
er slechts zeven op het werkver-
schenen. "Onderbezetting is in
dit geval eufemistisch uitge-
drukt", aldus Inderson. Hij
meent datwevan "geluk"mogen
spreken dater in deafgelopen 24
uur niets ernstigs is gebeurd
maar wil dat geluk niet langer
tarten. "DeKAE is eenvitaal be-
drijf .Over devraagof destaking
van de STK gerechtvaardigd is,
wil ik me in dit stadiumniet uit-
laten. Er moet echter een afwe-
ging gemaakt worden: de
rechtvaardigheid moet getoetst
worden aan het algemeen be-
lang. In dit geval wordt het alge-
meenbelang op het spelgezet en
dat is voor de gemeenschap niet
rechtvaardige', aldus Inderson.

De consequenties kunnen ca-
tastrofaal zijn, meent Inderson,
zeker als de staking langer
voortduurt. Hij heeft zich dan
ook voorgenomen om het perso-
neel vandaagweer aan het werk
tekrijgen. Indien datniet luktin
redelijk overleg met de partijen,
zal deminister naar het 'wapen'
van een afkoelings- periode grij-
pen. "Infeite is de stakingal ille-
gaal. De partijen waren nog in
onderhandeling bij de landsbe-
middelaar. Die is niet van deac-
ties op dehoogte gesteld. Boven-
dien staat in de wet dat deKAE

een vitaal bedrijf is en dat het
personeel daarom het werk niet
mag weigerenofnalaten."

GEVOLGEN
Indien de minister een afkoe-

lings-periode zal afkondigen, zal
hij de vakbond terdege op de
hoogte stellen wat degevolgen
zijnvoor hetpersoneel indienzijdantoch blijvenstaken. Dat was
twee jaargeleden bij de staking
in het ziekenhuis ook al het ge-
val. Ondanks de afkoelings- pe-
riode, bleeft de staking daarvoortduren. Uiteindelijk zijn al
die stakers voor de rechter ge-
sleept.

Tegen het einde van de
ochtend, sprak de Amigoe nog
heel even met de minister die
verklaarde dat hij, na de beide

partijen gehoord te hebben, een
tussen- voorstel hadgelanceerd.
Inhoudelijkwildehij daaroverindat stadium nog niet veel zeg-
gen. De minister bevestigde dat3e vakbond en de directie ophun
beider standpunt blijven staan.
Hij benadrukte echternogmaals
dat vandaag noghét werkin het
bedrijf hervat dient te worden.

Voorzitter Janga van de STK
wilde geen commentaar geven
op de vraag wat de vakbond zal
doen indien de minister een af-
koelings- periode afkondigt.
"Wij zullen de leden goed in-
formeren en wij moeten dewet
respecteren", zei hij. De vraagof
dat betekent dat zij een afkoe-
lings- periode zullen respecte-
ren, wilde Janga niet bevesti-
gend noch ontkennend be-
antwoorden.

'Lovers Night'
in Seaquarium

WILLEMSTAD - Onderhet genot van muziek, eendrankje en het licht van devolle maan, kan men vrijdageen romantische avonddoorbrengen op het Seaqua-
rium.

Het is dan volle maan enhet Seaquarium opent haardeuren tot 1 uur fs nachts.Niet alleen kan men tijdens
deze 'Lovers Night' genieten
van de onderwater wereldmaar als extra attractie zijn
er artiesten uitgenodigd voor
de muzikale omlijsting. Trio
Los Ruiz Senores enMariachiFortuna zullen de 'lovers' be-zingen. Op de verschillende
terrassen aan de haven en
langs de zee, zijn bovendien
lekkere drankjes verkrijg-
baar.

GROTE POUT
De MAN vindt het evenwel

een "grote fout" van deregeringdat Boorsma voor dit onderzoek
naar de Antillen is gehaald. Deheleproblematiek vanprivatise-
ring is al terdege bestudeerddoor een werkgroep onder lei-ding van voormalig ministerWinston Lourens en besproken
met 45 diensthoofden, aldus deMAN. Er zijn genoeg rapporten
over geschreven waaruit de
regering alle wenselijke infor-
matiekan halen. "Het enige datderegering moet doen is beslis-
singen nemen", aldus de MAN-
woordvoerder in het radioprog-
ramma van dezepartij.

Er is ook al ervaring met pri-
vatisering: verschillende over-heids- dienstenzün door de jarenheen omgezet in N.V.'s zoals Se-
tel, Curinde,KAE, Kodela en deCPA enmeerbedrijven die inhet
verleden rechtstreeks onder de
overheidvielen. Deervaringvanhetprivatiseren van dezebedrij-

ven, kan beter gebruiktworden
dan de mening van een buiten-landse deskundige.

Tal van brieven naarpresident Lusinchi, maar geen antwoord

Jarenlang voorarrest Koeijers: schending mensenrechten
WILLEMSTAD—De schrijverBoelivanLeeuwen, die

gedurende zes jaarin Venezuela advocaat is geweest, is
zeer verbaasd over dehouding van het Bureau Buiten-
landse Betrekkingen (BBB) ten aanzienvan de aanhou-
dingin Venezuela van deAntilliaan Karel Koeijers. Zo-
als deAmigoe al eerderuitvoerigberichtte, wordtKoeij-
ers al bijnadriejaar invoorarrest gehoudeninVenezue-
la, zonder dat duidelijk is welk misdrijf hem ten laste
wordt gelegd. Het 888 ziet eigenlijk het liefst, datgeen
artikelen ofcommentaren worden gewijd aanrit lang-
durige voorarrest, om de Venezolanen "niet tegen het
hoofd te stoten".Ookdient,volgens het888,zorgvuldig
getracht te worden om geen woorden te gebruiken dieBij de Venezolanen "in het vekeerde keelgat kunnen
schieten".

Gisteren publiceerde de Ami-
goe een reactie van pater C.
Streefkerk namens het Komité
voor de Mensenrechtenopde uit-
spraken van drs Harold ter
Haar, onder- directeur van het
888, in deAmigoevan maandag
ji- "Het Komité kan niet aan-
vaarden, dat de familie van de
betrokken persoon(Karel Koeij-
ers; red.) en heel de Curagaose
gemeenschap wordt ingeprentomtoch vooral voorzichtig te zijn
en uittekijken voor deVenezola-
nen. Dat is jereinste blackmail",
aldus Streefkerkin hetcommen-taar.

Boeli van Leeuwen, die zich
geruime tijd geleden voor deze

kwestie is gaan interesseren
"omdathettoch tegekvoor woor-
den is om iemand zolang zonder
eenreden tenoemen gevangente
houden" spreekt zijn bevreem-
ding uitover dewoorden van Ter
Haar, dat "de zaak begint te lo-
pen". Van leeuwen: "Volgensmij
zit dezaak muurvast.Al eenjaar
ben iker meebezigen ikzie geen
enkele vooruitgang".

Hij zei, dat hij acht maanden
geleden contact had gehad met
hetBBB: "Toen zeiden ze ook al:
doerustig aan. Maar het is lo-
gisch dat we commentaar leve-
ren. lemand moettoch zijn mond
open maken?"

In deAmigoe van maandagzei
Ter Haarondermeer: "Wij raden
hetzeer afen wekeuren die com-
mentaren af. Hetzes helpen be-
slist niet". VanLeeuwen daaro-
ver: "Hetzes? Als wij zeggen, dat
heteen onrecht is omiemandbij-
nadriejaar in voorarrest te hou-
den, dan is dat geenhetze. Dat is
de waarheid".

"Ik twijfel niet aan de goede
bedoelingen van het 888, maar
ik denk dat een dergelijke hou-
ding geen bal uithaalt; een hou-
ding van: houd je mond, anders
nemen ze wraak. Daar kunnen
we toch niet op ingaan?", aldus
VanLeeuwen, diezich overigens
"sufprakkiseert" over de vraag
watnuhet beste is omvoorKoeij-
ers tedoen.

Het Komité voor Mensen-
rechten heeft wederom gestipu-
leerd, datin alleverklaringen en
overeenkomsten betreffende
rechten van de mens gesproken
wordt over een spoedige be-
handeling van een zaak, zodat
niemand onschuldig voor lange
tijd van zijn vrijheid beroofd
blijft. En mede in dit verband
protesteert het Komité tegen de
'passieve houding" van het

888.

De voormalige Antilliaanse
premier ir Don Martina heeft

over de zaak- Koeijers contact
gehad met de Venezolaanse pre-
sident dr Jaime Lusinchi. Dat
was in julivan hetvorigjaar. Tij-
dens het bezoek van Lusinchi
aan Curagao —in november vo-
rigjaar —is hem via de Venezo-
laanse consul een stuk in het
Spaans overhandigd, waarin al-
le feiten rond de aanhoudinmg
van Koeijers waren opgesomd.
Hetmemorandumvanhetkomi-
téwasmede ondertekend door de
Curagaose afdeling van Amnes-
ty International. Er kwam nim-
mer een reactie op.

Ook de bisschop van Wil-
lemstad, mgr Wim Ellis, schreef
een persoonlijke briefaan presi-
dent Lusinchi en overhandigde
die aan de Venezolaanse presi-
dent.Streefkerk: "Dereactievan
depresident was: hetrecht moet
zijnbeloop hebben".

In februari van ditjaar stuur-
de het Komité voor Mensen-
rechten hetzelfde document als
via deconsul aan deVenezolaan-
se president was aangreikt, we-
derom naar Lusinchi. Het is nu
bijna augustus: nog geen
antwoord.

Ook is een brief verzonden
naar het Algemeen Comité voor
Mensenrechten, dat in Bogota
(Colombia) zetelt. Geen
antwoord.

In dePaasweek had hetKomi-
té een gesprek over dekwestie-
Koeijers met Nagan van het na-
tionaalbestuurvanAmnestyIn-
ternational in de Verenigde Sta-
ten. Hij zoueen briefsturen naar
het Latijnsamerikaanse ge-
rechtshofvoor mensenrechten.
Ook zou nagan een brief schrij-
ven naar president Lusinchi. Opdeze acties vernam het Komi-
took nimmer iets.

Gedurende diezelfde Paas-
week vond een bijeenkomst

Elaats op Curagaovan de Carib-
ean Conference of Churches.

HetKomité hadtoen contactmet
Myrtha Leetz. "Zij heeft beloofd
een brief naar president Lu-
sinchi te schrijven. Ze heeft het
ook gedaan. Maar uitVenezuela
is nooit antwoord gekomen", al-
duspater Streefkerk.

Tot slot nog een citaat uit het
commentaar van Streefkerk in
deAmigoe van gisteren:

"In plaats van een passief af-
wachtende houding aan te ne-
men, wordt het de hoogste tijd,
dat onze regering (misschien
zelfs de koninkrijks- regering)
en heel hetvolk van Curagaohet
opneemtvoor onze landgenoot de
heer Koeijers".

MAN: lokaalgenoegkennis aanwezig
Boorsma is verkeerde keuze
voor privatiserings-advies

WILLEMSTAD-Het aan-trekken van buitenlandsedeskundigen als er lokaalgeen experts beschikbaar
aJ°LÏ\yolgens de oppositie-party MAN zeer terecht Datde regering echter prof. dr.Feter Boorsma heeft aange-trokken omadviesuitte bren-gen over de privatiserings-mogelijkheden van over-heids- diensten, is een ver-keerde beslissing. Niet alleen
is er lokaal voldoendekennisopditterrein, maar afgaandeop het artikel datBoorsma inhetboek 'NosFuturo' schreef

meent de MAN ook dat hij
geenkennis van zaken heeft
van deAntilliaanse situatie.

De Amigoe berichtte al eerder
over de aanwezigheid van Peter
Boorsma opheteiland. Hij is een
'privatiserings- deskundige' en
houdt zich al geruimetijd bezig
met internationale onderzoekenop ditterrein. Hij is door de An-tilliaanseregering gevraagd om
een algemeen advies te gevenover welke diensten geprivati-
seerd kunnen worden en welke
vorm vanprivatisering debesteis. Dit onderandere inhetkader
van debezuinigingen omdatpri-
vatiseringtotvermindering vandekosten op deoverheids- begro-
tingkan leiden.

ONGESCHIKT
De MAN is het bovendien niet
eens met dekeuze van derege-
ring. Boorsma schreef al eerder
een artikel in het boek 'Nos Fu-
ture' dat in 1986door de Univer-
siteitwerd uitgegeven. "Wijres-

Eecteren profBoorsma voor zijn
ennisenervaringophetterrein

van privatisering maar hij is to-
taal ongeschikt om advies uit te
brengen over deAntilliaanse si-
tuatie", zegt de MAN na lezen
van zijnartikel inhetboek. "De-
ze meneer komt onder andere
met het voorstel om onze institu-
ten die medische verzorging ge-
ven,zoals hethospitaal, tepriva-

tiseren zodat ze kunnen gaan
draaien op commerciële basis
met winst als doelstelling."
Hiermee is deMANhet absoluut
niet eens: het hospitaal en ver-
schillende andere medische in-
stellingen, zijn al in privé- han-
den maar hun doelstelling is op
de allereerste plaats medische
verzorging te leveren en geen
winst te maken, aldus de MAN-
woordvoerder.

"De heer professor Boorsma
heeft de brutaliteit en de arro-
gantieom te bepalen wat goedisvoor ons zonder dat hij op dehoogte is van de lokale situatie
en nu geeft hetkabinet Liberia-Peters zon man de opdracht om
te adviseren." Dit is weer eenfout van deregering, constateertdeoppositie- partijMAN.

Over fouten
gesproken

DE MAN meent dat de
regering een fout heeft ge-
maakt bij de beslissing om
prof dr Peter Boorsma aan te
trekken omadviesuittebren-
gen over de privatiserings-
mogelijkheden op de Antil-
len. Op het moment dat de
partij zijn naam hoorde, ging
er een belletje rinkelen, werd
door dewoordvoeder gesteld.
Uit onderzoek blijkt dathij al
voor 'Nos Futuro had ge-
schreven.

Vreemd is wel, dat de
MAN-woordvoerder stug
over profPeterBootsma blijft
praten. Ook in het boek 'Nös
Futuro' is denaam Boorsma
goedgeschreven, dus toen dat
artikel er door deMAN werd
bijgehaald, had men toch de
juiste spelling kunnen
achterhalen. Uit hetverhaal
van de MAN-woordvoerder
kon worden afgeleid dat hun
Bootsma dezelfde persoon is
als de Boorsma die van de
regering een opdracht kreeg.
Over fouten gesproken...

Een heerlijk gevoel...
op eigen benen staan!
Inderdaad, na enkele jarenonder-
dak tehebben genotenby Papa en
Mama Hendriks in BOUTIQUE
CHIC, hebben wij, dankzij hun
waardevolle adviezen, het tot on-
ze eigen boutique kunnen
brengen.
Wy hebben helaas geen woordengenoeg om ze daarvoor te be-
danken.
MASHA DANKI! Eric Odor Öf

Sharon-Ann Hendriks

Receptie voor Softballsters

WILLEMSTAD- Gistera-
vond boden de centrale- en ei-
landsregeringen deAntilliaanse
softballsters diezo goed gepres-

teerd hebbenop hetIX- deCON-
CACAS- toernooi, een receptie
aan. Voor deze gelegenheid had
men gekozen voor de accomoda-

ties vanLasPalmasHotel. Up de
foto overhandigt manager Ber-nardFrans een aandenken aandespeelsters Soraida Juliana(l)
en Leonice Avastia (r).
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sljpermercadoFAVORITO heeft
« IIPFRMFRr -no «» de mooiste slagerij, a?a
F/f^mTO. h°Se kwaliteit produkten, l^,
r^vuiYiiu. <Vk* schone winkel, speciale prijzen, *A*Opvallend # % ruime parkeer plaats achter op,

kompleet «f voordelig geen imitatie. I
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:ISB Daihatsur
" In onze Showroom een nieuwe
" zending ontvangen van
0 De nieuwe Charade 1988 I
" Koploper in prestaties en comfort.

U.

" h

j& -iJjjM 1» Mi

" AF-FM Radio-cassette - Antirust
Airco-5 deuren-Standard b

" Financiering 36 maanden mogelijk.

F. 14.950.- I
9 Back to School korting 500.- e

F. 14.450.-
Komt kijken en proefrit maken

" bij de autohandelaar met

" grootsekeuze en laagste prijzen

"p 5 fTTWIFfI(HHPf( 1 *IkvSß^i I K-* i d i ■ 11J iii ■11 A\ 'm\t

" 1 DAIHAT3U |

is looking fora dynamicperson, male orfemale,
to fill the position of reporter and work in the
editing department.
English is a must!! Knowledge of Dutch and
Papiamento are also required. Please phone
24725foranappointmentorsend your résumé
to: The News

P.O. Box 379, Oranjestad
Aruba.

THREE ROSES
U.S. Quality Rice

Jf**sx!mm ap*^^ %s:

THREE ROSES is the finest
PREMIUM CALIFORNIA RICE

available today.
This special variety requires longer growing
times and absolute quality control
from hartvest to packaging.
Look for THREE ROSES in your super-
market.

* It's suitable for Caribbean cuisine.
* It's clean and uniform.
* It's tasty and nutritious

and your Family will love it.

lPuE B,o : ledere week: Grote keuze
Jrafe^L, in verse groenten en fruit lI '^^^SJ^^^t^^Sft waaronder: witlof - bloemkool - rabar-

\ 'Ï^^^^^^^^^^^^^^^E ber"s,a" kersen - aardbeien - appels, \I -feilil^HHl^SÉ^^feÊÉÖSÉN"- pruimen en nog veel meer.
■r^^jz^ii^ffzjjjgr^^g wmr++*9*immmÉ tegen lage prijzen
| KL^ISUiO^HI mm^mMJjMèUAmUm Geldig t/m 2 aug.

Stoofvlees !__j j«-»

500 gr. 3.55 Frosty Acres Mixed Vegetables ■ CTTffnffl ■
Beefsteak 160z.2.35

500 gr.3.75 Frosty Acres Peas and Carrots Upton's Tea
Carné(Lamb) 10oz. 1.20 paki-503.25
500 gr. 2.95 Frosty Acres Sliced Carrots Continental Soup
Leverkaas 160z.1.85 paki- 21.55

100gr. 1.10 Frosty Acres Brussel Sprouts Libby's Corned Beef
Boterhamworst 80z.1.35 12 oz. 2.39

100gr.0.55 Pepsi Ligera
Bolonia caja - 24 9.25

100 gr.0.60 I I Disiclin Desinfectante
| I 16oz. 1.48

d^** '***n^" \—mmmmm^—m—^mmm^* I Ve,vet Kitchen Towels
ii\\ i mi i urn 'Jf'}] 1 rol 1 >35

Bk || Pueblo Napkins

JIT^F Cherries A PhoebeTunchi paki -50 0.73
|2?/ paki 2.50 \ 5 lbs. 3.19 r—> -m. -\$*&*>/■' 1 u<»m<>U4mhiimare 1 Wat een keuze in Fóïï^esifïïjm£4i Sla(Lechuga) 1 Norma Hamburgers 1 verse |§^Sfp

kg 3.15 I 425 gr. 3.23 l9roentenenfruit;§E^i^
1) Kool I Haladodi Plastic "^^P^^^mË^^

''° kfl" 2m3°y Serena Toal",as Sanjtarias i ~}Fr^n^Ê
■^^k^^L^^M Toilet Paper Maracay 'SP^fV-i^Stfn^^^f/f Bundel-4811.50 T^^fW
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AGENDA

ARUBA

fNTOORUREN AMIGOE: 08.00-12.00/
00-17.30uur; zaterdag gesloten,

efoon: 24333.
{Voor spoedgevallenna kantoortijd: 21639,
22950en 22316.
rageboy: 127-743.

Pankrek. nr. 10.815.445Banco di Caribe.

(POLITIE: 100.
(ALARMCENTRALE: 115.

ZOEKERTJES verschijnen op dinsdag en
kijdag en kunnen iedere dagtussen 08.00-
-tó.oo/14.00-17.00 uurworden opgegeven;
Mialve opzaterdag. Alleen zoekertjes, diefep maandag en donderdag voor 10.00uur
pinnen zijn, kunnen de dag daarop (dus
flinsdag en vrijdag)verschijnen.

Bioscopen
Boulevard theater| 20.15uurLess thanZero (18 jr.).
IJ: 20.45uur Crocodile Dundee II (14 jr.).
PRIVE-IN: 20.30 uur Slaughterhouse (18

if-).

jBOTICA'S(nachtdienst),Pabaobrug: del Pueblo, tel.: 22154.pariba brug: San Lucas, tel.: 45119.

tWACHTREGELING DOKTOREN
■Oranjestad, Madiki, TankiFlip, Noord,Tanki
[Uendert, Paradera en Sta. Cruz: dokter E.taclé, Seroe Pita 54-B, tel.: 23379/28442.
Pos Chiquito, Savaneta en San Nicolas:

ilokter D. Bislip, via Centra Medico SanNi-
Olas, tel.: 48833.
(inderarts: dokterCrocs,tel.: 21522/24300
hospitaal).

**» » *EINDER-POLIKLINIEK (Shakespeare-faraat 13, tel.: 27263/24300): spreekuren
maandag t/m vrijdag van 08.30-11.30/
W4.30-17.30 uur; zaterdag van 08.30-12.00[Uur. De wacht heeft dokter A.E. Hart.
ÊENTRO MEDICO CARABOBO (L.G.
Smith Boulevard 34, tel.: 21777): dra A.
Rodriguez, via Centra MedicoCarabobo.' *****
WIT GELEKRUIS: Oranjestad:tel.: 23168;
INoord: tel.: 23425;SantaCruzenParadera:

"jfel.: 28288/25543;Savaneta en Brazil: tel.:
♦7020/48301; SanNicolas: tel.: 45906;Da-
kota: tel.: 29008 (wijkgebouw), 24444 (kan-
toor).
(voor brandgevallen, ongelukken of
een of ander ongeluk gelieve
Alarmcentrale op tebellen,tel.: 115)

*****

ÖÏVERSEN
S-IGHT INFORMATION CENTER: dage-'ws geopendvan07.00-20.00 uur;na 20.00

informaties via verkeerstoren.

*SSO SERVICE CENTER (Oranjestad):
£.00uurperdaggeopend(alleen geslo-
"6(i van zondag 20.00 uurtot maandagmor-
kn 07.00uur).

$OKTER HORACIO ODUBER HOSPI-
;^AL(tel.: 24300):bezoekuren 15.00-15.45
''8.30-19.30 uur.

JONINGIN WILHELMINA FONDS (tel.:J*652/22817): informatiecentrum
joensdaggeopend van 08.30-12.00 uur -aardenbaaistraat8 (boven).

HASEBALL (AA-klasse): 20.00 uur2lchmondvs Aruba Video Center - Mansur

NACIONAL: 20.00uur lezing
ï*[ technologie en automatisering (spre-
l^s:MiltonPonson JrenRik vandeVaart;in"Engels) -Activiteiten-zaal.

JfiIANCE FRANQAISE D'ARUBA: iederenaandag van 19.30-20.30 uur cursus voorR? vorderdenen van 20.30-21.30uurFranse.^fatuur; dinsdagvan 20.00-21.00uur con-
„fSatlelessen; woensdagvan 19.00-20.00Jjr cursusvoor beginners - Colegio Aruba-
(^okaal 61/62.

Franse cursusvoorbeginners
r? Bevorderden begint in september,

in cursus of lid-
2a atschapkunnen zich opgeven bq
?arie-Thèrèse Croes (tel.: 21187) of
*°*ettiDükhoff(28662).

S^ANIS (afd. Oranjestad): 19.30 uur

'nr>ermeeting - Bushiri Beach Hotel.

DE NIEUWAPOSTOLISCHEKERK (Schu-
bertstraat 12): 19.00u'/^kerkdienst.
DONDERDAG
DIVERSEN
INDIAN ROCK GARDEN WATERSLIDE:
maandag,dinsdag,woensdagenvrijdagge-
opend van 10.00-18.00 uur; donderdag de
geheledaggesloten.

MUSEO HISTORIKO ARUBANO: ope-
ningstijdenmaandagt/mvrijdag van 09.00-
-12.00/16.00-1900 uur;zaterdagvan 09.00-
-12^00 uur.

BUREAU LEVENS-, GEZINS- EN HUWE-
LIJKS- MOEILIJKHEDEN (Layex Building,
Wilhelminastraat 19): iedere werkdag van
07 30-12.00/13.00-16.30 uur (ook mogelijk
afspraakte maken viatel.: 23145 of 25111).

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«MAN NAOBRA»:elke
maandag en donderdag van 09.00-12.30
uur gelegenheid om productente kopen in
hei oude gebouwvan «BibitoPin», t/o Pro-
testantse kerk, Piedra Plat.

SPORTZWEMVERENIGING 'ARUBA MARLINS'
(dinsdag + donderdag): 17.30-18.30uur
zwemlessen - GoldenTulip Aruba Caribbe-
an Hotel.
(zaterdag): 14.00-16.00uur zwemlessen
(dipl. A, B, C, D, E en F) voor kinderen en
volwassenen - POVA-zwembad.

CENTRO Dl BARRIOV DEPORTE DAKO-
TA(CBDD): 09.00-12.00uur rondrit.

VITALITY HEALTH STUDIO (opwarming
35-km): 17.00uur start 8-km wandelmars
van SantaCruz-kerk naar Uratakaen terug.

*****

TELEARUBA
WOENSDAG: 18.00 Thundercats;
18.30CNN international news; 19.30
Smallwonder;20.00Telenoticias;20.30
Bista ariba (live);2l.lsDocumenta-
ry; 22.00LarryKing show; 22.50Show-

'Jbiz today (CNN); 23.00 Moneyline
(CNN); 23.30 Sports tonight (CNN);
24.00Sluiting.

DONDERDAG: 18.00 Ghostbusters;
18 30 CNN international news; 19.30
Olimpiaplein; 19.30 Telenoticias; 20.00
Uitzending bokswedstrijden vanuit Las
Vegas (meto.a. Michael Nunn vs Frank
Tate); 24.00Sluiting.

ALLEDRIE
De mogelijkheid is niet uitge-

sloten, dat de maatschappij die
met de beste offerten daarvoor
komt alle drie de gebiedenkan
krijgen. Het contract dat Aruba
met betrokken maatschappijen
zal sluiten heeft een duurvan
drie jaren, met twee verlengin-
gen, ieder van één jaar. In de

eerste drie jaar moet tenminste
één put geboord worden, waar-
mede binnen achttien maanden
begonnen moetworden.

De maatschappij krijgt zesmaanden om methetwerk tebe-
ginnen. Indieneenmaatschappij
meer onderzoekingen in zijn ge-
biedwil doen, danmoet datinde
eerste zes maanden geschieden.

REGERING ZAL UITSPRAAK RESPECTEREN
Minister van Communicatie MrAngel Bermudez:

Vonnis in Vis- Setar- zaak
oorzaak van frustraties

ORANJESTAD— InTelenoticiasreageerde minister
vanCommunicatie, mrAngelBermudez, datderegering
hetvonnisin dezaakvanKarel Viszalrespecteren, doch
ditzal weldenodigefrustraties veroorzaken, zowelvoor
Viszelf als anderen.

Immers ingevolge het vonnis
moet deregering Karel Vis, die
een MTS-opleiding heeft, ineen
functieplaatsen waarvoor hoge-
re opleidingen nodigzijn. In dit

verband haalde deministeraan,
datbijvoorbeeld bij Setar acade-
mici werkzaam zijn dieeen veel
hogere opleiding als Vis hebben,
doch in schaal dertien vallen.

Wanneer Vis directeur van Se-
tarzoumoeten worden,houdt dit
in dat een MTS-er de leiding
moetkrijgen over mensen met
hogereopleidingen, hetgeenniet
alleen denodige frustraties voor
die mensen, maar ook voor Vis
zelfzal veroorzaken.

Regering overlegt over oliezaken
Rapport olie- exploratie
naar Staten gezonden
ORANJESTAD — De rege-

ring heeftgisterenbesprekui-
gen gevoerd met de firma
Gaffney, Cline and Associa-
tes, die adviseert in verband
met de plannen van Aruba
voor het houden van een in-schrijving voor olie-ex-
ploratie. Zoals toegezegd

door minister Don Mansur
werd hetrapport aan deSta-"ten vanArubagezonden.Ver-
wacht wordt, dat volgende
week de Centrale Commissie
een en anderzalbehandelen.

Inhetrapport bevindt zich on-
dermeer het contract datAruba
zal gebruiken bij olie-exploratie
en exploitatie, waarin ook het
verdelen tussen Aruba en be-
trokken maatschappij indien er
olie gevonden wordt. Ongeveer
vijfendertig maatschappijen
hebben laten horen, dat zij
geïnteresseerdzijnom deeltene-
men aan de inschrijving voor de
exploratie, welke vermoedelijk
in september zal beginnen en in
november worden afgesloten.

De mogelijkheidbestaat, dat
meer dan één maatschappij de
exploratie zal krijgen, omdat
Aruba drie gebieden beschik-
baar heeft, zodat er drie maat-
schappijen aan bod kunnen
komen.

GESPREK
Op deuitlating van Vis aan de

pers na het bekend worden van*—- " —

het vonnis dat de bewindsman
verwacht dat Vis met hem con-
tact zal opnemen om aan tafel de
gang van zaken te bespreken,
wilde de bewindsman niet in-
gaan.

Op de vraag waarom derege-
ring nahet eerste vonnis daarte-
gen in beroep was gegaan, stelde
minister Bermudez dat toen
reeds deregering zag, dat door
het eerste vonnis denodige frus-
traties zouden ontstaan en het
consequenties zou hebben indien
Vis in schaal vijftien geplaatst
zou moeten worden.

Bermudez merkte nog op, dat
Vis destijds door het MEP-
bestuur in die functie was be-
noemd.

Cocaïne
gevonden

ORANJESTAD-Tijdens
huiszoeking in een perceel te
Dakota trof derecherche een
hoeveelheid van 7.87 gram
cocaïne aan. Vier mannen
werden in verband hiermee
voor verder onderzoek inge-
sloten.

De recherche had een tip ge-
kregen, dat inhetbetrokken per-
ceel drugs verborgen gehoudenworden. Tijdens de huiszoeking
werd onder een gascylinder een
op cocaïne gelijkend substantie
aangetroffen. In verband hier-
mee werden aangehouden de
mannen E.L. (19),A.G. (24),5.G.
(23) en de bewoners .van het per-
ceel, de 36-jarige ambtenaar
M.H.

De Sectie Verdovende Midde-
len is met het verder onderzoek
bezig.

Volgens CTRC- gegevens:
Hoogste stijging toerisme
in percentage is voor Aruba

ORANJESTAD — 'Statisti-
cal News', het kwartaalblad
van Caribbean Tourism Re-
search and Development
Centre (CTRC), wijst Aruba
aan als het land met de
hoogsteprocentuele toename
(29.1 procent) aantoeristen in
de periode januari tot april
1988.Ditis invergelijkingmet
deresultaten over het hele
jaar 1987.

Na Aruba volgen: Anguilla
(27.4 procent), Puerto Rico
(21.1), Guadeloupe (19.1) en op
devijfdeplaats Bonaire met 15.2

procent. De andere Nederlands-
Antilliaanse eilanden die ge-
noemd worden, zijn Sint Maar-
ten als nummer 11 met 5.4 pro-
cent en Saba als nummer 13 met
1.5procent.

LAGER
De vermindering in toeristen-

aankomst in het Caribisch ge-
bied schijnt tot stilstand geko-
men tezijn, zoschrijft Statistical
News. Deze toeristen-aankomst
was 3.5 procent hoger in de
eerste vier maanden van 1988
vergeleken met dezelfdeperiode
een jaareerder.

Hoewel de verbetering, die in
de laatstemaanden van 1987 be-
gon, zich voortzet, is detoename
met3.5procentaanzienlijk lager
dan de toename van veertien
procent over het hele jaar 1987.

Wat betreft deresultaten per
land, blijven Anguilla, Aruba,
Bonaire, Cayman Islands, Gua-
deloupe, Montserrat en Puerto
Rico hoge percentages scoren.
Andere landen, zoals de Baha-
mas, Bermuda, Jamaica en Tri-
nidad & Tobago, registreerden
een daling in het aantal toeris-
ten vergeleken met dezelfde pe-
riode eenjaar geleden.

Het aantal Amerikaanse toe-
risten was in de eerste vier
maanden van 1988 slechts 2.2
procent hoger danin dezelfde pe-
riode eenjaar geleden. De grote
toename op Aruba, Bonaire,
Cayman Islands, Grenada, Gua-
deloupe en PuertoRico werd ge-
deeltelijk geneutraliseerd door
de vermindering in Antigua en
Barbuda, The Bahamas, Barba-
dos, Jamaicaen Martinique.

'Statistical News' meldt nog,

datverwacht wordt dat het toe-
risme naar hetCaribisch gebied
in de zomer van dit jaar (mei-
december) met zes procent zal
toenemen vergeleken met de zo-
mervan vorig jaar.

ATHENE—Dé wapens waarmee
de aanslag op de City ofPoros is ge-
pleegd zijn afkomstig uit een Itali-
aanse wapen- zending aan Libië van
1976, aldus de Atheense politie.
Daarbij vielen 9 dodenen 80 gewon-
den onder de passasriers en daders

ARUBAANS COMMENTAAR

Gefrustreerd
m EEN TELEVISIE-COMMENTAAR op het rechterlijk

vonnis in dezaakrond de ambtenaar Karel Vis—dat overi-
gens door deregering gerespecteerd wordt — meende de
ministervan Communicatiezijn bezorgdheid te moeten ui-
ten, dat door dit vonnis de nodige frustraties kunnen ont-
staan: niet alleen voor de ondergeschikten, maar ookvoor
betrokken ambtenaardiemet deleiding belastzou kunnen
worden. Dit zou vooral kunnen gebeuren wanneer iemand
met een"lagere opleiding" de leidingkrijgt overpersonen
met een "hogere opleiding". Dit noemde de bewindsman
dan ook de reden dat de regering destijds in beroep ging
tegen hetvonnis van deeersterechter.

Debewindsman, diedeArubaanse gemeenschap inkorte
tijd leerdekennen en waarderen alseenkundig enreëel be-
stuurder, geeft ditmaal toch wel de indruk dat hij zelf
enigszins gefrustreerd is. Indien hij in het dagelijks leven
opAruba eens goedkijkt hoeveel personen—vooral ook in
overheidsdienst — een leidende functie bekleden, zonder
titel of"hogere opleiding"en tochmetsuccesleiding geven
aan hun ondergeschikten, onderwie velen met een"hogere
opleiding" dan had hij deze opmerking niet hoeven te
maken.

Een titel betekent nogniet, datzonpersoon ookover lei-
dinggevende capaciteiten beschikt.

Wij geloven, datdebewindsman moei!ijk doordezure ap-
pel van het rechterlijk vonnis kon bijten en daardoor zelf
gefrustreerdraakte.

Lezingen in
NationaleBibliotheek

ORANJESTAD — In de Nati-
onale bibliotheek worden don-
derdag 28 julilezingengehouden
overtechnologie van deinforma-
tie en de automatisering. Dit is
om acht uur 's avonds in deActi-
viteiten-zaal. Milton Ponson Jr
zal spreken over 'Information
technology and developing
countries' en Rik van de Vaart
over 'Technology and automati-
on. De twee lezingen zijn in het
Engels.

MOSKOU — De SU heeft veel
stranden aan deOostzee,Zwarte Zee
en de Stille Oceaan moeten sluiten
wegens toegenomen kans op tyfus,
dysentrieenz.

__^^____

Kustwacht
Aruba feit

ORANJESTAD — De Raad
van Ministers heeft in zijn ver-
gaderingvan gisteren besloten
de adviezen van dewerkgroepen
Reorganisatie douane op te vol-
gen.Dit houdt ondermeer in het
instellen van een kustwacht,
wat nu in uitvoering is.

Rococo Plaza
LXV

ANTIEK & CURIOSA
Tanki LeendertlsBG-

Tel.: 34478
IN-en VERKOOP

van Antiek
Open: 9.30-11.30

14.30-16.30.

5 ;*cÓmpléte \} airconditioning 5

v refrigeration \( parts & supplies 5
) ' DRIERS * EXPANSION VALVES S)f COMPRESSORS *COPPER TUBING V
) 'VIRGINIA CHEMICALS *SOLDERS SyELECTRIC MOTORS <
S TEAJRASAN.V., 22188 \
\ K. Onnestraat34 k

ORANJESTAD -Op 3 au-
gustus zal de dienst Posterijen
van Aruba een serie van drie
frankeerzegels met toeslag uitge-
ven, deSolidariteits- zegels 1988.
Deze zegels worden om de twee
jaar uitgegeven. De netto
opbrengst van de toeslag wordt
uitgekeerdaan sociale, culturele
en charitatieve instellingen op
Aruba. De frankeerzegels en
eerste dag-enveloppen zijn zo-
langde voorraad strekt toten met
2 november 1988 verkrijgbaar.
Bestellingen c.q. abonnements-
aanvragen kunnen gericht wor-
denaan deFilatelistische dienst
Aruba.

Erzijn drie zegels— zie foto —
naarontwerpvanLudwig deVis-
ie, in dewaarden 45plus 20 cent
toeslag, 60plus 25 cent en 100
plus 50 cent. Zij stellen voor het
elfde Wereldcongres van deYM-
CA, dat deeerste twee weken van
augusuts opAruba wordtgehou-
denenwaarop deAmigoe volgen-
de week uitvoerigterugkomt.

ORANJESTAD— Namens de
Caribbean Mercantile Bank
(CMB) overhandigden defuncti-
onarissen Venancio Angela,
R uss Whiteen JuanMaduro, een
cheque van vijfduizend florin
aan het bestuur van stichting
Centro di Barrio Lago Heights.
Dit bedrag is voor hetfonds voor
de wederopbouw van het
buurtgebouw, dat enkele weken
geleden door brand verwoest
werd.

PA MOTIBO Dl \y^
EMBELLISIMENTO y^ -y
Dl NOS EDIFICIO y^ j*

*Or gran

baratil lo
DEN EDIFICIO Dl KAN DEN NASSAUSTRAAT

CUMINSANDO-

diahuebs, juli 28

DE JEUGDIGE Venezolaanse
zanger Bordell zal op uitnodi-
f ingvanradio-omroeper Johnny

fabibe een show opArubageven.
Dit gebeurt zondag 31 juli in
Club Visage. Deze zanger was in
het verleden onder de naam van
JoséTonioBordell,één van dele-
den van de jeugdgroep Uni-
cornio.

5AMIGOE
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ORANJESTAD—Op 14au-
gustus wordt een 'Bushiri Be-
ach Hotel Triathlon' georga-
niseerd ter gelegenheid van
het zes-jarig bestaan van het
hotel.Alleen plaatselijke atle-
ten mogen aan dezetriathlon
meedoen.

De onderdelen zijn: 60-km
zwemmen, 25-km fietsen en 6-
km lopen. Men kan tussen 1-10
augustus inschrijven op het
IDEFRE-kantoor in Oranjestad.

Het inschrijfgeld geeftrecht op
een T-shirt.

Verder heeft IDEFRE op tri-
athlon-gebied een uitnodiging
voor de lokale atleten gekregen
om op 7 augustus mee te doen
aan de internationale triathlon
op Trinidad and Tobago. De af-
standen zijn: zwemmen 1,5-km,
fietsen 30-km en lopen 10-km.
Bij IDEFRE isnadere informatie
verkrijgbaarover dezeTrinidad-
triathlon.

In verband vervalsings- affaire
Directeur Hotelvakschool

ontslagen
ORANJESTAD-E.D. -

die betrokkenwas by de ver-
valsing van een diploma van
een werkneemster op de
luchthaven, hetgeen geen di-

E lornavan deHotelvakschool
etrof — is door het bestuur

van de Hotelvakschool ont-
slag gezegd.

De voorzitter van het school-
bestuur/stichting, minister mr
Mito Croes, lietE.D. weten, dat
men onder dezeomstandigheden
hem niet in dienst kon houden.
Een Hotelvakschool moet het
vertrouwen van iedereen heb-
ben. Zeker in deze tijden nuAru-
ba met de Antillen en Bonaire
overeenstemming bereikte^om
leerlingen naar de Arubaanse
school te sturen.

VERANDERINGEN
Binnenkort zullen de nodige

veranderingen worden bekend
gemaakt onder meer dat de
school niet alleen onder de mi-
nistervan Welzijnszaken, maar
ook van toerisme zal gaan val-
len. Geruime tijdwordt door een
commissie gewerkt om de statu-
tenvan de school aan tepassen.

ZEERBELANGRIJKE
In de komende jaren gaat de

Hotelvakschool een zeer be-
langrijkerol spelenin hettoeris-
mevan detoekomst, waarinvoor
Aruba alleen drieduziend ar-
beidsplaatsen in de nieuwe ho-
tels en restaurants beschikbaar
komen.

Bij het begin van het nieuwe
schooljaar wordt een delegatie
van de Haagse Hotelvakschool
verwacht die een analyse van de
Arubaanse Hotelvakschool
komt maken en denodige advie-
zenzal geven.

| BEICO S.P.A. j
| needs urgently |

! 2 SKILLED CARPENTERS {[ FOR FORMWORK j
I Apply during workinghours viaJobCenter, Madu- I
| rostraat. |
W" w. .■» «> —" » i» ———<——'— ■"■■ ""*"**'

-
WAARSCHUWING

De commandantvan de mariniers-
kazerne Savanetamaaktbekend dat
erop
donderdag 28 juli 1988van 07.00
uur tot 17.00 uur
een schoolschietoefening gehouden
zal worden op het terrein Anabui. Er
zal geschoten worden met scherpe
munitie. Het onveilig gebied aan
landzijdezal afgebakendworden met
rode vlaggen en waarschu-
wingsborden.

CARIBBEAN MERCANTILE BANK N.V.

There are many different
Banking hours in Aruba

but only our

BANCOMATICOS
provide service

24 HOURS A DAY
7 DAYS A WEEK

The hours of our offices
Monday - Friday are:

NASSAUSTRAAT 8.00 a. m. -11.50 a. m.
1.15 p.m. - 4.00 p.m.

BOULEVARD 8.00 a.m. - 5.00 p.m.
SAN NICOLAS 8.30 a.m. -12.00 p.m.

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

WmtmmmmmmmmWmmmmmmmWmMmmmmmmMMmmmmmmmmmmmmaÊmmmMmmmmmmmmMmmmmmm
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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 I 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
"NUWAY" BRAND TOOLS 20% DISCOUNT
"BLACK & DECKER" POWER TOOLS 20% DISCOUNT
CARBIDE BLADE 7V4- 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 WELDINGSHOP NA ARUBA)
FORMICA"LAMITAL" 20% DESCUENTO
PANCHI PA DAK 1 5% DESCUENTO
SHINGLES (VARIOS COLOR) 15% DESCUENTO
BENTANA "KELLER" (VARIOS MIDI) 15% DESCUENTO
TEGELS PA MURAYA (TUR TIPO) 20% DESCUENTO
ENORME SURTIDODI PORTA-PA 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!!

Toi ■ orodr ■""■■*■""' Tel.: 26008Te1..26008 REAU ESTATE NY iei-MWO

Paardenbaaistraat 10

TE KOOP
PINDASTRAAT nr. 7:

Aantrekkelijk woonhuis in rustige
buurt, 4 slaapkamers, 2 badkamers
op 960m2 erfpachtsgrond. Tegen re-
delijke prijs.

BEATRIXSTRAAT nr. 17:
Ruime woning in goede buurt, be-
staande uit 3 slaapkamers, 2 badka-
mers, meidenkamer, garage, etc. to-
taal bebouwd 270m2op 793m2eigen-
domsgrond. I

WANTED:
SALES REPRESENTATIVE

HILTI, an innovativefastening system leaderfor
nearly half a century, is presently seeking a self
motivated individual with a minimum of 2 - 3 ye-
ars successful direct outside sales experience.
A college (Havo) degree is preferred.
We offerthe selected candidate the opportunity
for complete product training inAruba and TUL-
SA, OKLAHOMA. Salary and commission com-
mensurate with bottomline results.
The successful candidate will beresponsible for
the entire HILTI SALES operation, including in-
ventory control, ordering and customer rela-
tions.
Only accomplished sales professionals interes-
ted in a challenging career opportunity should
submit resumé with salary history.

Write as soon aspossible to:
ARUBA FASTENERS N.V.
SEROE BLANCO 60 -G
ORANJESTAD, ARUBA.

Oduber Agencies N.V.
heeftvacature voor een

DIRECTIE SECRETARESSE
Vereisten: Vloeiend beheersing van Engels

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

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

ODUBERAGENCIES N.V.
Beatrixstraat4B
Oranjestad-Aruba.

sv ntnrn bbbbbbspb b'btb'b muictctimiiit»»»»»» ars-»
ARUBADAILY

I- ENTERTAINMENTo oT

I gfr*l^fc Aanstaande zondagavond 11.00 \
l (êfttiïfini uur: Annual Back to School \
' flr^T Modeshow 1 988/89 \
o l^^r Midnight: Show van de Venezo- \
»■ LGslSthßivd. laanse zanger ]
o Oranjestad, Aruba.

■"*"■■ °° Detopnightciub «Jose Antonio Bordell° van Aruba , - °t
0 - GOLDENTULIP =| YOU ARE INVITED «Vkimggg;». |
° to dine at one of Aruba s top

.o restaurants 7^^-—-^. I
1 DIdTAUStirA proudly present*: NISMTCI.U» .»TOM«ITO vegas goes latinWilhelminastraat 7 -- *" 9 -— a
I Daily from 6.00-11.00 Ace by our swinging House- "S Meat andfish, lightly seaso- bandFerran.
o ned, grilled and served on a daily curtain time 10.30 p.m. °
° marblestone. except Mondays
0 For reservations call: ciubopentrom9:oo P.m.riii2:ooa.m. °
° 94544 Cover charge show-time$7.50 min. 2drinks per person g

° For reservations please call 33655 °G '! Gezellige sfeer, goede service ;
1 vindt Uin
0 Wij verwachten U voor lunch %
° RESTAURANT (12.00-3.00), HAPPY HOUR %
1 f\M/7 (6.00-7.00) of dinner (18.00- %
o 230°)- i
» Cftïtl^MM Telefoon 22977 of 27833.
o

o An Restaurant Waning Djawa j
° wfefl^ffimm^irffll Boerhaavestraat 4

o BüT %■ wJFdUront Open:Dagelijks 5.00-11.00 p.m.. o
" Zondag 12.00-11.00p!m. «
o HetRestaurant met Dinsdag gesloten. °
° Indonesische allures, zonderpretenties.

LADIE'S - NIGHT
\-{ THURSDfIV lc

lm wtW met \. I Boy's Next Door /\ * / iVThunder St Lighting/
X Standard Bar /

CO X $2.- /

% £j*{ Discotheek - Nightclub "*j
y Ladies:Free— Men:fis. 5.- J
iHoiN - s.aiavn
Boulevard Theatre

i n_ . ..,_ Today at 8.45
° «, rJed^?u8Üo«» "CROCODILE S. "LESSTHAN ZERO» DUNDEE IP»
0 drama 18yrs. j adventure 14yrs. 5

° DriVe - Til Today at 8.30 "
1 *,**T*' *** "SLAUGHTERHOUSE"
o

° thriller 18 yrs. 1
fraaoooooooooooooooo9bflB 8 8 a a e o o o o o o o o o o o o o o o i»

XvX'X'X" Voor een nieuw op te richten trustkantoor op
vXvXvX ARUBA, dat gelieerd is aan een groot internatio-
"X'XvX'X naa' belastingsadvieskantoor, zoeken wij kontakt
X'X'X'XV met kandidaten diegeïnteresseerd zijn in de funktie
'X'X'XvX van:

¥xgï:S accountmanager
vXvXvX Deze fün|<tionaris is zelfstandig belast met het beheer van
X\%vX\v corporate trustclienten. Hij onderhoudt hiertoe regelmatig
XvX'Xv*!* persoonlijke, schriftelijke en telefonische kontakten. Zijn
vXvXvX verrichtingen kenmerken zich in hoge mate door slagvaardig-
"X'X'XvX neic* en accuratesse.
XvX'X'X' Kandidaten moeten voor wat betreft opleiding en ervaring
XvXvXv" 90ed ingevoerd zijn in fiscale aangelegenheden, zowel op on-
"XvX'X'X shore als op offshore gebied. *
XvXvXv ref. no. 962

" »"""""«"'X'X'XvX Schriftelijke sollicitatiesvoorzien van volledige ge-
XvX'X'X' gevens moeten worden gericht aan Drs. Harold
X'X'XvX' C\" Arends, Psychologisch Adviesbureau, Postbus 751,
"X'X'XvX CT] 't""] Curacaoof Arendstraat 9, Aruba. Strikt vertrouwe-
X'XvX'X' lijke behandeling gegarandeerd.
vXvXvX l I Gelieve ref. no. van de funktie te vermelden.

Svi'X'Xv" *-= psychologisch adviesbureau
V.V.'.'.'.V. arendslrsot 9, aruba
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GARDE- KOLONEL: VS NIET BETROUWBAAR
Grootste blunder Carter was desintegratieNationale garde

Bermudez: contra's ontstaan
met steun van Argentinië

WASHINGTON — De ex-
commandant van de
strijdkrachten van het Nica-raguaanse verzet,kolonel En-
rique Bermudez, die indertijd
bij dictator Somoza in deze
hinctie heeft gediend, heeft
beklemtoond dat Argentinië
indertijd aan de wieg stond
van de contra's. Het was ook
Buenos Aires dat het anti-
Sandinistische verzet in staat
Btelde ten strijde te trekken
tegen de Sandisten. Deze eer
komt dusniettoeaan deVere-
nigde Staten, aldus de ver-
zets-kolonel.

Na de moord op president
Anastasio Somoza Dehayle eind
1980inParaguay "ontvingenwij
gteun van de Argentijnse rege-
ring, welke zich zorgen maakte
°ver deontwikkelingen in Nica-ragua. Dit vooral toen de Monte-
öeros- guerrilla- beweging Ma-
**aguaginggebruiken alszijn al-gemene kazarne". Zo betoogde
Bermudez.

Dit was het geval toen gene-
faal Jorge Videla als president

fungeerde in Argentinië en na
een periode van zeven maanden
toen generaalRoberto Viola als
zodanig optrad kwam generaal
Leopolao Galtieri aan de macht
in Buenos Aires. Laatst- ge-
noemdewas dezaakvan deNica-
raguaanse kwestie het meeste
toegedaan. We begonnen pas in
1982steun vanAmerikaansezij-
de te ontvangen, aldus Ber-
mudez.

Deze door Bermudez nu be-
kend gemaakte feiten komen
overeen met tot nu toe beschik-
bare informatie in diezin datAr-
fjentinië zichuit deze dienst-ver-
eningaan de contra'sterugtrok

omdat Washington dekant koos
van Londen in de Malvinas- oor-
log. Deze oorlog brandde in april
1982 los.

Bermudez

KRITIEK OP VS
In diplomatieke kringen

neemt men aan datGaltieri van
deveronderstelling is uitgegaan
dat de Verenigde Staten ditAr-
gentijnse optreden tegenover
Nicaragua zouden beantwoor-
den met neutraliteit in het
conflict over deFalkland- eilan-
den.Dit zouhet deEngelsen heel
moeilijk hebben gemaakt deze
eilanden terug te veroveren op
deArgentijnen.

Zegt kolonel Bermudez: hoe-
wel dealgemene opvatting is dat
onze beweging van af het begin
werd geholpen doordeVS waren
het de Argentijnen die ons dé
noodzakelijke steun verleenden
om onze strijdte beginnen tegen
het Sandinistische bewind". De
opmerkingen van Bermudezzijn

vervat in een stevig brokkritiek
op deVS in eenpublicatie van de
rechtse Heritage foundation
waarin de commandant onthult
dathij vanmening is datdepoli-
tieke leiding van de VS "niet te
vertrouwen is".

CARTERS BLUNDER
Bermudez vindt dat "de groot-

ste vergissing van president
Jimmy Carter was dat toen de
laatste dagen van deregering
van Somoza waren aangebroken
hijheefttoegestaan dat deNatio-
nale gardevan Nicaragua desin-
tegreerde. Het verdwijnen van
de Garde en de overgang van de
militaire autoriteit aan de San-
dinistenwas de grootstezegevan
de communisten in Nicaragua".

De vroegere kolonel van de
Nationale garde, Bermudez,
schrijft verder dat hoewel hij er
trots op is gedurende 27 jaar in
deze gardete hebben gediend hij
nietkon zeggen dat hij "de val
van Somoza betreurde. Integen-
deel, ik geloof dat ik dat al een
jaar eerder had gewenst. De So-
moza- dynastie werd door decor-
ruptie gevoed evenals door
vriendjes- politiek. Ik vond dat
Nicaragua een beter lot ver-
diende".

INMENGING VS
Bermudez die een technische

opleidingvolgdeaaneen Brazili-
aanse militaire academiezei dat
de tegenstellingen tussen het
verzeten Washington toenamen
totdat Ronald Reagan in 1981
Carter als president opvolgde.
Afgezien van het probleem dat
men de VS nietkan vertrouwen

zijnernog andereproblemen ten
aanzien van deVS. "Zoals de in-
tense controle door de VS over
ons optreden als commandant
over de contra- strijdkrachten.
Dit heeft er enige keren toe ge-
leid dat ikbesluiten heb moeten
nemen welke ik niet optimaal in
ons belang vond".

De controle door de VS was
vooral schadelijk "toen de bu-
reaucratie probeerde onze lei-
ding te selecteren en daarin
mensen te plaatsen met weinig
ofgeen ervaring voor deposities
met een dergelijke grote ver-
antwoordelijkheid. Edgard Cha-
morro bijvoorbeeld werd geko-
zen wegens zijn betekenisvolle
naam in Nicaragua, AlfonsoRo-
belo wegens zijn vroegere rela ;
ties methetSandinisme,Arturo
Cruz wegens zijn contacten met
Washinghton. In de praktijk
kwam het er op neer dat dehele
leidingvan decontra's doorWas:
hington werd bepaala'.

Aldus Bermudez die door Ma-
nagua wordt omschreven als de
stro- popvan WashingtonVooral
ten aanzien van het vredespro-
ces waarvan deVS tegenstander
zijn en dus ook Bermudez.Althans volgens de Sandinis-
tische opvatting.

Inmiddels heefthetNicaragu-
aanse verzet laten weten datBermudez aftreedt als comman-
dant der strijdkrachten in ver-
band met het aanvaarden van
een functie in het bestuur van
het verzet. In dit bestuur wordthij belast met het toezicht op de
contra- strijdkrachten.

Van 'Rijstkom van Azië' tot straatarm land

Sterke man van Burma stortte zijn
land in diepe economische crisis

RANGOON — De zaterdag
als partijleider afgetreden
sterke man van Burman, Ne
Win (77), heeftzyn land gedu-
fende zijn regeerperiode in
een diepe economische crisis
gestort. Als Marxistisch
«uddhist toverde hjj devoor-
malige 'Rijstkom van Azië'
°in in een straatarm land.
Ooit één van de Groot-Brittanniës rijkste kolonies,
Werd Burma in maart van dit
tearofficieel doordeVerenig-
de Naties erkend als éénvan
J»eminst ontwikkelde landen
'er wereld.. Alsopperbevelhebber van het-JegernamNe Winin 1962zonder
°loed te vergieten demachtover

de Democratische president
Hijrichtte deBurmaanse

socialistische programma partij
*>P en werd moeiteloos verschei-dene malen tot president geko-
*en. Met ruim 26 dienstjaren

wisthij de langstzittende sterke
manvan Azië teworden. In 1981
trad hij wegens "ouderdom en
een slechte gezondheid" welis-
waar terug als president, maar
als leider van de enige toegesta-
ne partij bleefhij de sterke man
achter de schermen.

Ne Win stond bekend als een
hardvochtig leider, wiens woord
wet was voor de veertig miljoen
inwoners van Burma. Veel van
zijn opposanten belandden in de
gevangenis of werden geëx-
ecuteerd.Hij wasmenigmaalhet
doelwit van een aanslag, maar
wist altijdte ontkomen.

Al ver voor zijn officiële
staatsgreep had NeWin een vin-
gerin depapin Burma. Geboren
in een kleine stad ten noorden
van Rangoon, sloot de toen nog
ShuMuanghetendeNe Winzich
opjonge leeftijd aanbij een mili-
tante groep Nationalisten. In de-
ze tijd kwam hij in aanraking

met hetMarxisme. Hijvertaalde
het Communistisch manifest in
hetBurmaans.

Aan hetbegin van de Tweede
Wereldoorlog kreeg hij samen
met 29 andere Nationalisten een
militaire trainingin het door Ja-
panbezette Taiwan, om in 1942
met de Japannersterug tekeren
naar Burma. Alle leden van de
groep die later bekend zou wor-
den als 'De dertigKameraden'
namen een guerrillanaam aan;
Shu Muang liet zich in het ver-
volg Ne Win— Briljante Zon —noemen.

Na deoorlogkeerde het inmid-
dels opgerichte onafhankelijk-
heids- legerzich, mede onder lei-
ding van Ne Win, tegen de Ja-
panners. Methunhulpwisten deBritten demacht inhun kolonie
weer terug te winnen. Ne Winkreeg als dank voor bewezendiensten verscheidene hoge mi-litaire posten. Na deonafhanke-

lijkheid van Burma (1948) werdhij opperbevelhebber van het le-
fer. Hij hielp president U Nu

ard af te rekenen met allerlei
opstandige etnische minderhe-
den. In 1962 vond de generaal
hettijdom,"gedreven doorhisto-
rische krachten", U Nu aan de
kant te zetten. Dit om het land
van dreigend verval teredden.

De nieuwe sterke man lan-
ceerde vervolgens de 'Burmaan-
se weg naar het Socialisme', een
naar het eigen volk gerichte
mengeling van Marxisme,
Buddhisme en Nationalisme,
dat het land in een geïsoleerde

Sositie bracht. Chinezen en In-
iërsraakten economischeprivi-

legeskwijten devrijheidvanme-
ningsüitingwerdaanbandenge-

YMCA
congres

SAN NICOLAS-Bij hetvolgende maand te houden
Wereldcongres van de YMCA
°P Aruba verwacht menruimAchthonderd vertegenwoor-
digers.Tussen 3 en 16augus-
tus komt men bijeen voor intotaal vier verschillende YM-

De Ami-goe hoopt nader terug te ko-
jöenop dezevoor dechristelij-

ke jeugd uiterst belangrijke
vergaderingen.

Voetganger
aangereden
Willemstad — GisterenJjndter hoogte van de Winston

een aanrijding
Plaats waarbij een voetganger
Jöstig gewond raakte. Het

L.R. van 30 jaar,
*erdbij het oversteken van de
jeggeschept dooreenvoorbijrij-
j?code personenwagen. Hij

met zware verwondingen
*°rden overgebracht naar net'ekenhuis en is daar opgeno-men in de intensive-care afde-V
, Willemstad — De ver-ders- afdeling van de politie
r*eldde gisteren zes aanrijdin-
§en- met een totale schade van
{:5-200,-. Er viel in het verkeer
Stèren één zwaargewonde.

ONVOORSPELBAAR
Volgens deexperts moeten

zij een vijand bestrijden die,
naar wat ervan bekend is,
goed georganiseerd en on-
voorspelbaar is en zeer goed
weet waar voedsel te vinden.
Samir Al-Khitim, van de in
Adis Abeba gevestigde orga-

nisatie voor controle van de
woestijn- sprinkhanen, zei
dat de zwermen wel vier a
acht uur non-stop kunnen
vliegen met snelheden tot 35
knvuur.

Volgens Shaaban Shihata,
een functionaris voor, be-
schermingvan gewassen van
het Sudanese ministerie van
Landbouw, kennen de zwer-
men sprinkhanenhetmilitai-
re principe van verkenning.
„Als een vliegende zwerm
hongerigwordt scheiden zich
verkenners van de groep af
om de aanwezigheid van
voedsel op de grond te onder-
zoeken. Als het voedsel goed
is, daalt de zwerm bijna on-
middellijk af om zich te voe-
den", zei hij. Probleem is ook
dat de sprinkhanen hun eie-
ren onder de grond leggen
waardoor die moeilijk op te
sporen zijn om ze te kunnen
vernietigen metpesticiden.

In Khartoum overlegden
gisteren deskundigenen ver-
tegen- woordigers van donor-
landen en internationale
hulp- organisaties om een op-
roep opte stellenvoor noodbij-
stand om de sprinkhanen te
bestrijden.

PROTESTEN
In 1980 verlichtte Ne Win de

politieke maatregelen enigszins

en verleende hij Amnesty aan
ondermeer U Nu. Hij slaagdeer
echter niet in de in het slop ge-
raakte economie weer opgang te
brengen. Een jaar later trad hij
af als president. Het zou echter
nog zeven jaar durenvoordat hij
ook daadwerkelijk zijnpositie
als partijleider zou neerleggen.
Dat momentkwamafgelopen za-
terdag namaandenlangebloedi-
ge protesten tegen het gebrek
aan de eerste levensbehoeften,
dehoge inflatie, de lage lonen en
de onbetaalbaar geworden bui-
tenlandse schulden.

Enige uren voor hij zijn aftre-
den bekend maakte, kondigde
Ne Win de noodtoestand af en
legde hij de staat van beleg op
aan het voornaamste centrum
vanverzet, zijnthuisstadProme.
Vervolgens verklaarde hij
zichzelf "indirect schuldig te
achten aan de onlusten". Samen
met vijfbestuurders trad hij af.
Hijhoopt "buitenBurmavanzijn
pensioen te kunnen gaan ge-
nieten".

Waar dat zal zijn, is nog niet
bekend, evenmin als wie hem op
zal volgen.

Uitputtingsoorlog in Sudan
tegen woestijnsprinkhanen
KHARTOUM — Sudan

staat een uitputtings- oor-
log te wachten tegen reu-
sachtige . zwermen
woenstijn- sprinkhanen
die de afgelopen week in
het grootste landvan Afri-
ka neerstreken.

Deskundigen verklaar-
dengisteren dattweeenor-
me zwermen van de bees-
ten gebieden in hetwesten
en oosten, Irij degrens met
respectievelijk Chad en
Etiopië, zijn binnenge-
drongen. Een derde
zwerm, die een gebied van
135km2 bedekt, bevindt
zich sinds maandag ten
westen van Khartoums
tweelingstad Omdurman.
Volgens de experts zyn el-
ders kleinere zwermen
sprinkhanen ontdekt en
kunnen nog zwermen wor-
den verwacht uit de pro-
vincie Eritrea en mogehjk
uit het noord- oostehjk ge-
legen Saudiarabische
schiereiland.

De invasievan dewoestijn-
sprinkhanen treft Sudan
zwaar, nu de oplandbouw ge-
baseerde economical tekam-
pen heeft met de effecten van
de aanhoudende droogte, die

heeftgeleid tot misoogsten.
De deskundigen zeiden dat

de sprinkhanen, die in hun
vraatzucht dagelijks tiental-
len hectare cultuur- gewas-
sen vernietigen, tot dusver
nog weinig of geen schade
hebben aangerichtomdathet
nu het zaaiseizoen is. "Er is
gewoon niets voor hun te
eten", zei Keith Cressman
van de NV- organisatie voor
voedsel en landbouw FAO.

Maar Cressman en andere
deskundigenzeidente vrezen
dat gebrek aan voedsel de
sprinkhanenzal drijven in de
richting vandegroeneakkersin het midden van het land,
diederuggegraatvormen van
de Sudanese landbouw- in-
dustrie en waar de gewassen
in bloei staan. ~Nog een
slechte oogstkan een werke-lijkeramp betekenenvoor Su-
dan", zei een deskundige.

WILLEMSTAD- Vanaffe-bruari van dit jaarheeft de Ou-
dervereniging Totolika mede-
werking gekregen van Marshall
Vinck om judo-lessen te geven
aan een groep jongeleden van de
vereniging. Op de foto: de groep
die elke zaterdag enthousiast de
trainingen volgt in gezelschap
van J. Alvarez, die namens de
Obna een donatie overhandigde
aan devoorzitter, terbekostiging
van dejudo-uniformen.

Reis het Caraïbisch
gebied rond, met BWIA
voor slechts $ 990

BWIA introduceert haar "Inter Caribbean Fare": mt
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VREDESOVERLEG ZIT VAST
Bosnegers niet terug zolang legerpresent is

Patstelling kenmerkt
situatie oost-Suriname
PARAMARD3O — De Suri-

naamse regering heeft het
[joed voor met het binnen-
and. Maar in depraktijk iser

nog niets gedaan aan de pro-
blemen in datgebied. Ditzegt
districts- commissaris H. Li-
bretto inParamaribo. Libret-
to vertegenwoordigt het dis-
trict- Sipaliwini, dat 87 pro-
centvan Suriname beslaaten
waaruit de meerderheid van
de naar schatting vijftigdui-
zend bosnegers afkomstig is.

Ongeveer tienduizend bewo-
ners van het binnenland, vooral
bosnegers maar ook indianen,
zijn wegens de gewapende strijd
in Oost-suriname gevlucht naar
Frans-Guyana. Zijn zijn bang
voor het leger dat massaal aan-
wezig is in hun woongebiedenin
hetoostenvan Suriname.Zijzul-
len daar niet terugkeren zolang
desituatieniet veilig is.Dit geldt
ook voor de duizendenbosnegers
die naar Paramaribo zijn ge-
vlucht, waar de meesten in er-
barmelijk slechte omstandighe-
den leven. Vooral in het op-
vangcentrum voor gevluchte
bosnegers Nieuw-Combe, in het
centrumvan de stad, waar onge-
veer vierhonderd mensen in een
zeer beperkte ruimte bij elkaar
moetenwonen,zietde situatieer
hopeloos slecht uit. De door de
regering ter beschikking gestel-
de middelen zijn minimaal en
veel vluchtelingen leven alleen
van voedselpakketten vanparti-
culiere instellingen.

WONING GEKRAAKT
Een andere groep bosnegers

heeft zijn toevlucht gezocht in
Pontbuiten, in zuid-
Paramaribo. Daar hebbenzij nog
niet afgebouwde huizen ge-
kraakt, waar licht en sanitaire
voorzieningen ontbreken. Voor
drinkwater zijn zij aangewezen
op regenwater. De meesten zijn
afkomstig uit het gebied tussen
Moengo en Albina en vluchtten
een halfjaar geleden of meer
naar Paramaribo met het oog op
destrijd tussen het Nationale le-

ser5eren deopstandelingen vanhet
unglecommando van Ronnie

Brunswijk.
Een vrouw vertelt, datzij acht

familieleden is kwijtgeraakt die
vorig jaar door militairen wer-
den doodgeschoten. Hoewel zij
iedere daguitdegekraaktekrot-
woning waar zij nu leeft, kan
worden gezet,zegtzij er nietover
te peinzen naar het oosten terug
tekeren. Uit angst.

IMPASSE
De vredes- onderhandelingen

tussen de regering en het
Junglecommando, die worden
gevoerd onder bemiddeling van
het Comité ChristelijkeKerken

(CCX), zijn in een impasse ge-
raakt. "Het overleg, dat vorige
maand heeft plaatsgevonden in
Frans-Guyana, werd albij aan-
vang getorpedeerd door de me-
dedeling van Brunswijk datzijn
mensen waren aangevallen door
militairen in het gebiedvan Pa-
tamacca, in Oost-Suriname", al-
dus districts- commissaris Li-
bretto, die zelf deel uitmaakte
van de regerings- delegatie.
Vanaf dat moment was net al. niet meer mogelijk om over een
toekomstige vrede tepraten.

Het gebied van Patamacca is
strategisch belangrijk omdat
daar doorheen de verbin-
dingsweg naar het hoofdkwar-
tiervan het Junglecommandoin
Langetabbetje loopt. Het is in
hetbelang van de opstandelin-
gendatvernielde bruggenop die
weg niet worden gerepareerd
omdat dan de militairen direct
toegang zouden krijgen tot Lan-
getabbetje, legtLibretto uit

WACHTENPRESIDENT
Het ziet er naar uit, dat

Brunswijk de strijd wil staken,
maar het wantrouwen in het le-
ger is te groot om daar opte re-
ageren. Met een staakt-het-
vuren zal deregering nooit in-
stemmen omdat zoiets alleen
tussen twee landen kan, zo luidt
deofficiële verklaringvan Para-
maribo. Maar kritische Surina-
mers wijzen erop, dat het
wachten is op het momentdat de
president, Ramsewar Shankar,
opstaat en zowel het legerals de
opstandelingen beveelt de wa-
pens neer te leggen. Maar hoe-
wel de president formeel opper-
bevelhebber vanhet legeris, ziet
het er naar uit dat de legerlei-
ding nog veel in demelk tebrok-
kelen heeft.

Voor bosnegers is het leven
heilig.Zij zullen dus nietzo maar
terugkerennaar het gebiedwaar
bloed heeft gevloeid.Een eerste
voorwaarde is, dat het leger ver-
trekt. Maar niets wijst erop, dat
dit gaat gebeuren", aldus Ber-
nard Weewee, een naaste mede-
werker van de Mensenrechten-
activist StanleyRensch, alsbos-
neger is Weewee actieflidvan de
pasopgerichteFederatie van Or-
ganisaties voor het Binnenland
(FOB), diezich inspant voor ver-
betering van de economische si-
tuatie in het binnenland.

Ook uit uitsprakenvanhet le-
ger zelfblijkt dat de militairen
niet veel op hebben met eenvre-
desregeling in het Oosten van
het land. "Wie is Brunswijk om
een staakt-het-vuren te eisen?"
vraagt commandant Badressein
Sital, die lid is van het Militair
Gezag, de leidingvan het Natio-
nale leger. De regering is vol-
genshem fout bezigdoor aan ta-

fel te gaan zitten met "terro-
risten .

Sital, die geen kans voorbij
laat gaan om Nederland de
schuldvoor alles watfout gaatin
Suriname in de schoenen te
schuiven, wordt bijzonder fel
waneer hij spreekt over de Ne-
derlandse bezorgheid over de si-
tuatie in Oost-Suriname.De Ne-
derlandseregering heefterdeaf-
gelopen maanden voortdurend
op gehamerd, dat de inspannin-
gen van de Surinaamse autori-
teiten een oplossing te vinden
voor de problemen in Oost-
Suriname, een voorwaarde is
voor dehervattingvan de Neder-
landse ontwikkelingshulp. Sital
is echter van mening, dat de
kwestie Oost-Suriname een bin-
nenlandse aangelegenheid is,
waar Nederland zich niet in te
mengen heeft. Het steekt hem
dan ookzeer, datin hetgezamen-
lijk communiqué dat vorige
week is uitgegeven door de Ne-
derlandse ministervoor Ontwik-
kelings- samenwerking, Piet
Bukman, en de Surinaamse pre-
mierHenckArroneenparagraaf
was gewijd aan het "belang van
een spoedige oplossing van de
problemen in het binnenland".

Een oplossingvoor desituatie
in Oost-Suriname weet Sitalook
niet aan te dragen. Wel zegt hij
ervan overtuigd tezijn datzeker
zeventig procent van de naar
schatting tienduizend vluchte-
lingen in Frans-Guiyana "nooit
initiatiefzullen ontplooien om
terug tekeren". Dat ligt volgens
hem "in de aard van deze men-
sen; daar moet jerekening mee
houden", aldus Sital die daaro-
ver verder niet wilde uitweiden.

TROEPENVERPLAATSING
Op devraag ofer recentelijk mi-
litaire versterkingen zijn ge-
stuurd naar Oost-Suriname
antwoordtSital dater inderdaad
troepen- verplaatsingen zijn ge-
weest. "Maar dat is eennormale
zaak wanneer we bedenken dat
er 77 militaire posten en deta-
chementen in het land zijn", al-
dus de verklaring van de leger-
commandant.

in regeringskringen wordt
verwacht datdesituatiegeleide-
lijkaan tot een oplossing zal ko-
men. Men kijkt nu uitnaar het
overlegmet debosland- dignita-
rissen die door deregering zijn
uitgenodigd naar Paramaribo te
komen. Deregering hoopt dat de
gezaghebbersinhet binnenland,
de Granmansenhoofdkapiteins,
invloedkunnen uitoefenenop de
opstandelingen.

Een regerings- functionaris
erkende, dater sprake isvan een
"patstelling". De vluchtelingen
keren niet terug zolang zij zich
door het leger bedreigd voelen.
"Maarhet legermag niet wegzo-
lang zwervende bendes, die ove-
rigens waarschijnlijk niets te
maken hebben met Brunswijk,
plunderacties uitvoeren in het
gebied", aldus defunctionaris.

Vooruitgang binnenland Suriname

Bosnegers en Indianen
gezamenlijk aan slag

PARAMARIBO —Twaalf bosneger- organi-
satiesen twee indianen- or-
ganisaties uit het Suri-
naamse binnenland heb-
ben de koppen bij elkaar
gestoken. Methetoogop de
uiterst moeilijke toestand
in vooral oost Suriname
besloten zij tot de op-
richting van Federatie van
organisaties voor hetBin-
nenland(FOB).

Deze beweging is een initi-
atiefvan demensen-rechten-
activistStanleyRensch. Doel
is "de rijkdommen van het
binnenland ten goede te doen
komen aan de bevolking ter
plaatse". ZozegtHaroldßlan-
ca, een indiaan die onder-

voorzitter is van deFOB. Vol-
genshem isde samenwerking
van bosnegers en indianen es-
sentieel wil men inderdaad
iets bereiken. Men heeft al
constructief overleg gevoerd
met hetPlan-bureau inPara-
maribo.

KLEINSCHALIG
Tot heden toe was het bin-

nenland niet opgenomen in
het totale ontwikkelings-
plan voor Suriname en wer-
den projecten ad hoc uitge-
voerd. Dit moet volgens de
FOBveranderen. Menwil ook
contacten opnemen met bui-
tenlandse non- gouverne-
mentele organisaties als de
NOVIB in Nederland. Daar

wil men gaan aankloppen
voor financiële steun en des-
kundig advies bij eenvoudige
en klein- schalige projecten
waarvan bosnegers en india-
nen zelfhet beheer in handen
kunnen nemen. Daarbij
denkt men aan houtzagerij-
en, waarvan de planken als
eind- product in Paramaribo
verkochtkunnen worden.

De natuurlijke hulp- bron-
nen zijnaltijdmetbehulp van
de plaatselijke bevolking
geëxploiteerd zonder dat dit
voor hen enige economische
verbetering opleverde, aldus
Blanca. Men noopt trouwens
ook wat van de Nederlandse
ontwikkelings- hulp te ver-
krijgen.

Opmerkelijke uitspraken in Nederlands dagblad:

Sital: Surinaamse regering
overtreedt dagelijks grondwet

-door Victor Hafkamp-
HILVERSUM — Volgens de Surinaamse majoor Ba-drisseinSital,managervanhetrijstexportbedrijfSurex-

co en de ideoloog achter demilitaire top inParamaribo,
laat de Surinaamse regering niets na dagelijks de
grondwet te overtreden. Sital (41) zegt dat in een inter-
view met An Salomonson van het NRC-Handelsblad."Het is aan demilitairente danken, dater—ondanks depolitici—nu tenminste een grondwet is.Diepolitici bla-
zen nu dan wel luid hun democratische trompet, maarkeer opkeer kunnen demilitairen hen op de vingerstik-ken en ze eraan herinneren, daternu een democratie is
en datze zich daaraanmoetenhouden", aldus Sital.

Sital speelde in februari 1980
een grote rol bij de militaire
staatsgreep. Hij was onder meer
minister van Volksmobilisatie,
Cultuur, Jeugden Sport, vertrok
na een conflict met Bouterse in
1983 naar Cuba, maar keerde
eenjaar later naar Suriname te-
rug. Sital wordt doorvelen inSu-
riname als de sterksteman in de
militaire top gezieneneen moge-
lijke bedreiging voor Bouterse.

Sitalvindt, dat inSuriname de
nodige democratische structu-
ren ontbreken. "Volgens de
grondwet moeten gelijktijdig
met de Nationale assemblee ook
deregionale en districtsraden
worden gekozen. De desbetref-
fende wet evenwel is nog niet
goedgekeurd, maar intussen
stelt de regering wel een rege-
rings-programma samenvoor de
komende vijfjaar. Dat gebeurt
zonder consultatie opregionaal-
en distictsniveau en dat wordt
dan maar zogenaamd geaccor-
deerd doorhet democratischebe-
stel", zegt Sital boos.

STAATSRAAD
1 Hij bekritiseert ook het uit-
blijven van de installatie van de
staatsraad, hoewel dat in degrondwet wordt geëist. "Toch
moetenregelingen dievan natio-
naal belang zijn — en een rege-
rings- programma is dattoch ze-
ker? —volgensdegrondwet door
een staatsraadworden goedge-

keurd. In feite is deregering dus
voortdurend onwettig bezig.
Daarover zou de Nederlandse
regering eens moeten praten in
plaats van over zaken die haar
nietaangaan, zoalsde situatiein
hetbinnenland", vindt Sital.

Een passage in het gezamen-
lijke slotcommuniqué na de be-
sprekingen tussen minister
Bukman en vice-president
HenckArronover vredes- onder-
handelingen met het Jungle-
commando van Brunswijk heeft
Sital bijzonder geërgerd. Hij
vindt dat Den Haag zijn steun
aan deopstandelingen moetsta-
ken en geen actiesvanafhet Ne-
derlandse grondgebied meer
moet toestaan.

CHRISTENEN
Hijen demilitairenvinden hetkwalijk, dat de regering aan ta-

fel is gaan zittenmet demannen
van Brunswijk. Ook de in-
schakeling van het comité van
christelijkekerken is slecht ge-
vallen. "Ik heb alleredenen aan
de betrouwheid en integriteit
van deze christenentetwijfelen.
Zijkiezen in dezekwestie dekant
vandeterroristenenkunnen dus
nooit debelangenvan Suriname
vertegenwoordigen", meent
Sital.

Hij denkt verder, dat de Bos-
landnegers noch de Granmans
zich met Brunswijk identifice-
ren. Als er mensenzijn gevlucht,

dan eerder voor Brunswijk dan
voorhetnationale leger, stelthij.

Het rapport van de VN-
rapporteur Wako over wreedhe-
den,begaan door het Surinaam-
se leger in Oost-Suriname, heeft
Sitalkennelijk ook geïrriteerd.
"Wie is die meneer Wako eigen-
lijk", zegt hij in het interview
met het NRC-Handelsblad. "Is
hij misschien ook in Zuidafrika

geweest om een rapport over de
mensenrechten teschrijven ofin
Engelandbij derassenrellen tus-
senwiten zwart?Zijn diegruwe-
lijke dingen de schuldvan het le-
ger? ...Heus het leger gebruikt
geen geweld. Maar als het ge-
weld opjeafkomt met maximale
steun uithetbuitenland,kunt u
me danzeggenwat ons anderste
doen staat?" vraagt Sital in het
interview.

ALGESTRAFT
Galtierizitvoorzijnaandeel in

het Malvinas- fiasco een strafuit
van twaalf jaar, Amaya kreeg
veertien jaar opgelegd en Lami
Dozo acht jaar. Bewezen werd
toen verklaard dat zij nalatig
waren geweest en in het alge-
meen onbekwaam. In rechterlij-

ke kringen verwacht men dater
in dit civiele proces zwaardere
straffen zullen worden geëistte-
gen dittrio dangebeurde tijdens
de militaire procedure.

Het isnietbekend hoe langhet
procesgaatduren.Deverklaring
van oud- minister Costa Nendez
zal achter gesloten deuren ge-
beuren omdatermogelijkstaats-
feheimen aan de orde kunnen

omen. De oorlog duurde toen
tienwekenenbegon met deinval
van een Argentijns invasie- le-
gerop deMalvinas- eilanden die
volgens Londen alsFalkland Is-
lands op dekaart staan.

Proces over falen Legerleiders
in Malvinasoorlog

BUENOS AIRES — Voor
een burgerlijke rechtbank in
de Argentijnse hoofdstad is
hetprocesbegonnentegen de
voormalige militaire leiders
die verantwoordelijk zijn
voor desmadelijkeArgentijn-
se nederlaagtijdens deMalvi-
nas- oorlog van zes jaar gele-
den.Er worden 136 getuigen
gehoord van wie slechts de
oud- minister Nicanor Costa
Mendez vanBuitenlandse Za-
ken een burger is.

Volgens de openbare aankla-
ger hebben expresident Leopol-
do Galtieri, admiraal Jorge
Amaya en brigade-generaal Ba-
silio Lami Dozo hun militaire
plicht verzaakt. Zij waren onbe-kwaam gebleken en verder had
het henaanvisie ontbroken. "De
beslissende slag werd op de
eerste dagalverlorenen dat is de
aanklacht". ZosteldeLuis More-
no Ocampo in zijn requisitoir
vast.

HARD TERUGGESLAGEN
Londen sloeg toen hard terug

en zagkans een grote vloot naar
hetver afgelegengebied tebren-
gen. Uiteindelijkzijner zon dui-
zend mensen omgekomen, van
wie driehonderd Britten. Aan
Argentijnse kant waren het
voornamelijk dienst-plichtigen.
Overigens hebben de slecht ge-
traindeArgentijnen hetzwaarte
verduren gekregen in het pool-
koude gebied. Argentinië ver-
loor verschillende schepen, on-
dermeerzijn slagschipAlmiran-
teBelgamo. Hetmaaktegebruik
van de Franse Exocet- raketten
om Engeland ook enige slagen
toete brengen.

11 NIEUW!!!
Eindelijk eenkompleteM Herenverzorgingslijn

*SANS SOUCIS MAN
Verkrijgbaarbij debetere Botica's
en parfumerie zaken - en

"Le Beau Geste".
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BRCK-'IA uccnc) TeruB naar sch°ol

SCHOOI "E""1! La BonanzTotrobanda
Het einde van devakantie is inzicht en het is goed, dat ouderenkind goedvoorbereid zijn
voor het nieuwe schooljaar.
Zoals altijd heeftLa Bonanza alles gedaan om zoveel mogelijk schoolartikelen in huis te
hebben en tegen aantrekkelijke prijzen.
Vele soorten agenda's, schriften, cahiers, linialen, sandwich "^trommels, thermosflessen indiverse matenen dessins, mapjes, /c^MyW^fc" I j
interieurs ballpennen vanaf 45et, ruim4ssoorten schooltassen J |$fe*T| I
en attaché cases. fBekijk onze etalages. Uw bezoekaan La Bonanza is altijd welkom. ■^^j^^M U
LA BONANZA OTROBANDA \&f^^

al72 jaarUw zaak van vertrouwen.

HILVERSUM-OpenNeder-
landsGolfkampioenschap.Prins
Bernhard was één van de deelne- Graspol ofgolfbal...

AMIGOE UUO6NSDAG 27 JULI 1988— jl8

mers aan dePro-Am- wedstrijd.
Hier lijkt deprins echter eerder
een graspol dan debal te slaan.



BASKETBAL- KOORTS STEEKT KOP OP
Stamdunk van Inge Ricardo

St Helena onderuit tegen Kodela
WILLEMSTAD —-HetaanstaandeKodela- toernooi heeft de

'basketbal fever' enigszins aangewakkerd. Verschillende te-
ams en wijkverenigingen trommelen hun spelers op om zich
voor tebereiden op hetkomend evenement In ditkader vond
er gisteravond in het 'Kodela-dome' een basketbal- treffen

Êlaats tussen het team van Kodela en het team van St Helena
"evils.
DeKodela 'licht'-jongensbleken met 102-96 overwinningop

St Helena, een serieuze kandidaat te worden voor een ere-
plaats op het toernooi in augustus.

Nu debasketbalsport weerbe-
kendheid krijgt, blijkt hoeveel
Verborgen talent er hier
rondloopt. Onlangs presenteer-
de Brievengat haar troeven.
Gisteren bleek dat in St Helena
genoeg potentiële stuiteraars
aanwezig zijn. Vooral de jonge
Eric Hoeve en Anthonie Leito
onderscheiden zich doorhun gro-
te springkwaliteiten.

Kodela hadhetvoordeel datzij
bekender was met hetspeelveld
en ditbleek al van het begin af
aan een voordeel. Deploeguit St
Helena keek in de eerste minu-
ten reeds tegen een achterstand
aan. SpelverdelerErrol Schutter
van St Helena kon zijn center,
Leito, niet goed bereiken onder
het bord en de schoten van zijn
forwards misten dering omdat
zij nog moesten wennen aan het
bord.

OP SCHERP
Gelijdelijk aan kregen de

8chutters van St Helena onder
aanvoering van Eric Hoeve en
beterrichtingsgevoel, maar had-
dendaarvoorweleenuitstekend
Voorbeeld aan de op scherp
staande Amadeo Kemper van de
tegenpartij. De Kodela ploeg
toiste spelverdeler Arnel Haat-
öiamaar had in Ashley Hernan-
dez(uit Nederland op vakantie)
en Pablo Mercedes goede ver-
Vangers.

De regelmatige scores van de
'licht'- ploeg hield Kodela op
Voorsprong.Kemper schoot deSt
Helena verdediging letterlijk
aan flarden en in plaats van op
een 'boxin- in one verdediging
over te gaan liet speler- coach
GuidoRojer dezone- defense van
St Helena staan.

Ashley Hernandez, die nog
öietzekerweetofhijerophetKo-
dela- toernooi ookbijzalzijn, had
aan het eind van de eerste helft
een goedeperiode waarinhij me-
nig fraaie passes van zijn hand
Hetkomen. De ploegvan St Hele-
nahadgeluk datnietallekansen

van Kodela benut werden, an-
dershad de standbij heteindsig-
naal van deeerste helft weleens
wat nadeliger voor hun kunnen
zijn. Voorlopig gingen de ploe-
gen met 52-44 in het voordeel
van Kodela rusten.

SLAMDUNK

kaar. Met individuele actiespro-
beerde men het nogenvooral Er-
ic Hoevebleek daareen talent in
te zijn. Marlon Hansen en NinoDunker vanKodela konden hem
niet stoppen.

Kodela profiteerde, metMark
'doctorMark' Mendeszoon in een
hoofdrol, van de slappe St Hele-
na verdediging. Mendeszoon
leidde de ploegvan Kodela naar
de 'century' (100) en er was zelfs
nog tijd over om er 102 van te
maken.

St Helenahad in feite al opge-
geven maar produceerde via
Guido Rojer en Errol Schutter
toch nog genoeg punten om de
eindstandvan 104-96 voorKode-
la op hetscore-bord te brengen.

Het team van Kodela bestond
uit: Ashley Hernandez, Nino
Dunker, Marlon Hansen, Mark
Mendeszoon, Amadeo Kemper,
GlennRichardson, Pablo Merce-
ra en IngeRicardo.

Voor St Helena verschenen:
Eric Hoeve, Richard Ventura,
Raoul Serberie, Anthony Leito,
Errol Schutter, Guido Rojer,
Rensley Pinedo en Melvin Boni-
fastia.

Topscores in de wedstrijd van
gisteravond waren: Eric Hoeve
(24), Errol Schutter (24) en
Anthony Leito (28) voor StHele-
na. Ashley Hernandez (20), Inge
Ricardo (24)en AmadeoKemper
(32!) voor Kodela.

Morgenavond vind de loting
plaats voor de ploegen die zich

Detweedehelftwaswat sensa-
tionele momenten betrof leukerdan de eerste met een heuse
'slam dunk', van Inge Ricardo
voorKodela, als hoogtepunt. Dit
gebeurde allemaal halverwege
detweede helft.

Kodela lietdeStHelena-ploeg
gevaarlijk dichterbij komen en
stondop hetpunt degelijkmaker
te incasseren toen een schotvan
NinoDunker, dieop dering stui-
terde, door dehoogopspringende
Ricardo tot een dunk werd ver-
werkt. "Ik voelde dathet kon, en
de verdedigers lieten mij de
ruimte", aldus de 'spring in het
veld'.

De StHelenaploeg was duide-
lijkonder deindruk van deze ac-
tie en viel als een pudding in el-

hebben ingeschreven voor het
Kodela- toernooi.

Tover- voetbal
NAIROBI—AlshetaanAb-

ubakar ShariffOmarligt, spe-
len het Engelse en het
Westduitse nationale voetba-
lelftal binnenkort 'tovervoet-
bal'. De 53- jarige Shariff
Omar is een van de meer be-
kende Oostafrikaanse voet-
bal- medicijn- mannen.

Ineenbriefaan deWestduitsebondscoach Franz Beckenbauer
Zegt deAfrikaan dat dienselftal
8lechts met hulphetverloren ge-
gane terrein kan goedmaken.
Ook Bob Robson, de weinig suc-
cesvollemanagervanhet Engel-
se voetbal, wordt aangeraden
Omar te hulp teroepen. Als dat
eenmaal is gebeurd, kan er ge-
sprokenwordenover definancië-le invulling van het contract.

Het is niet de eerste keer dat
Omareenwestersevoetbalcoach
hulp aanbiedt. Vijftienjaargele-
den kreeg AlfRamsey al een
brief van de medicijnman waar-
in deze aanbood het Engelse
Voetbal uit de slop te halen. Na-
datEngeland dooreennederlaag
tegen Polen werd uitgeschakeldvoor de eindronde van de we-
reldtitel- strijd van 1974, liet
Omar weten dathij winst op de
Oost- Europeanen had kunnen
garanderen.

NEGENTIG PROCENT
In Afrika is het geloofin dekunsten van Omar en zijn colle-

gas groot. Ruim negentig pro-
tent van de voetbalclubs in Ke-
niamaaktgebruikvaneenmedi-
cijnman. De spelerskrijgen voor
tedere wedstrijd een speciaal
drankje dat de faalangst moet
Wegnemen.

Een Keniaanse doelman ver-klaarde niet alleen de bal maar
°ok tientallen slangen op zich af
te hebben zien komen. Na de
«ulp van Omar bleef de aan-
valsgolfbeperkt tot een leren
vijfje.

Shariff Omar heeft door zijn
jnagieeenaardig belegde boter-ham. Tevreden klanten betalen
J&aximaal 300 gulden. In 1969kreeg hij van deregering vanUganda een auto cadeau nadathij deploeg hadgeholpen aan deAfrikaanse titel. De magie van
ShariffOmar werkt echter niet
Zomaar. De klanten dienen
enigszinste helpen. Sex voor de
Wedstrijd is niet geoorloofd. Omgeenkwade gezichten te krijgen
heeft Omar ook zichzelf die be-
merkingopgelegd.

Andere schoenen
ZURICH — Niet alleen

door een opzienbarend we-
reldrecord, opwindende one-
leggers en superlange nagels
onderscheidt Florence 'Fast
Flo' Griffith zich van andere
sprintsters. De schoenen van
Flo ziinook anders.

Door het ontwerp van de
Zwitserse orthopeed Berhard
Segesser valt net 'Wonder
van Indianapolis' wellicht be-
ter te begrijpen. De schoen
werd vorig jaartijdens de we-
reldtitelstrijd in Rome al ge-
bruikt door de Oostduitse

sprintsters.
Sinds afgelopen winter

heeft de IAAF echter atleten
toegestaan spikes met zeven
inplaats van zes punten te
dragen. Daardoor is de grip
beter dan voorheen en blijkt
het model geoptimaliseerd.
De nieuwe schoenenzijn pun-
tiger dandeoude. Volgens Se-
gesser, diealsarts deZwitser-
se Olympische ploeg naar
Zuidkorea begeleidt, is er
sinds het begin van de jaren
zestig nauwelijksietsaan het
schoeisel van de sprinters
verbeterd.

Liga Uni Tur
WILLEMSTAD—Inhetwee-

keinde vonden wederom debase-
ball wedstrijden plaats van Liga
Uni Tur. De strijd om de ere-
plaatsen begint steeds serieuze-
re vormen aan tenemen en in de
wedstrijden van afgelopen wee-
keinde werd de eerste finale-
kandidaat bekend: Gasora Gi-
ants.
Huizerstars -Pepina:

Deeerstewedstrijdvan hetba-
seballweekeindegingtussenSu-
re Lottery Huizerstars en Pepi-
na. Een wedstrijd om de tweede
en derde plaats op de ranglijst.
Huizerstarswonkrap met 12-11.
Sherman Gomezwerd winnende
werper. Beste slagmensen wa-
ren voorHuizerstars:Sandy Pos-
tina (1-3) en Hensley Senior (3-
3). VoorPepina sloeg CarlosRu-
dolph drie uit vier. Homeruns
warener in dezewedstrijdvanR.
Mercera en A. Leonara voor de
winnende ploeg en van Paul
Landburg voor Pepina.
Bow diPalu-Pepina:

Aangezien Pepina door het
verlies op de derde plaats stond
in deranglijst moest de ploeg
vervolgens aantreden tegen het
team van Banda Abou, Bow di
Palu(BP). De jongensvanBP be-
zorgden dePepina ploeg voor de
tweede maal een nederlaag en,
helaas voor Pepina, wederom
met één punt verschil. Albert de
la Chiquez verloor dit maal de
wedstrijd voor Pepina met 9-10.
Sixto Schoop wierp voor BP het
beste en Luti Jacobazette debes-
te slagresultaten neer (4-3) voor
deploeguitBanda Abou. Jacoba
sloeg ook deenige homerun voor
BP, terwijl bij Pepina, Darcey
Martinez, Carlos Rudolph en S.
Landburg ieder een homerun
voor hun rekeningnamen.
Gasora Giants -Huizerstars:

De volgende wedstrijd ging
tussen denummers één en twee
van deranglijst. Gasora Giants
(GG) had zich reeds verzekerd
van de eerste plaats en kon de
wedstrijd tegen Huizerstars dan
ook als favoriet starten. De 'reu-
zen' maakten korte metten met
Huizerstars 13-5. Glenn Pieter-
nella eindigde alsbeste werper.
Voor de scoresvan zijnploeg wa-
ren mede- verantwoordelijk de
slagmensen: Henry Isenia en
Hendrik Gabriël, beide met 4-3.
Dat het geen regelrechte knoc-
kout werd had Huizerstars te
danken aanRandolph Mercera
en Eric Senior die beiden twee
hits uit drie beuren sloegen.

Stanley Duncan verloor voor de
Huizerstars-ploeg.

Deverschillende returns wer-
den op zondag 24 julivoortgezet.
Huizerstars moest winnen om
een derde wedstrijd tegen Gaso-
ra Giants te mogen spelen, Bow
diPalu hadaannog éénoverwin-
ningopPepina genoegomzich te
plaatsen voor devolgende strijd.
Een strijd diezalgaan tussen de
verliezer van debestofthree tus-
sen de nummers één en twee en
de winnaar van de wedstrijden
tussen denummers drie en vier
(Pepina en BP).
Pepina -Bow diPalu:

Deploeg uitBanda Abou (BP)
begonzondag meteen 3-6 neder-
laag tegen Pepina. SeferianoSchoop verloor voor BP en Ruti-lio Eustatia hield Pepina, dooreen gewonnen wedstrijd te wer-
pen, in derace. Beste slagman
was voor Pepina, Stanley
Landburg met 3-3. Landburg
sloeg de enigehomerun voor zijnploeg. Aan de andere kant (BP)
sloeg Luti Jacoba wederom éénhomerun en presteerde hij te-
vens alsbeste aan slag met 3-2.

In de derde en beslissende
wedstrijd was het de BP- ploegdieaanhetlangste eind trok. 5-0
werdhetvoor dejongensuitBan-da Abou. Ivan Balentina liet
voor BP geen enkele run toe en
gesteunddooreen goede Marcia-
no Schoop aan slag (3-2) en
weer(!) een homerun van Luti
Jacoba, werd Albert de la Chi-
quez namens Pepina, met een
blanco score weggespeeld.
Gasora Giants - Huizerstars:

Tussen de twee wedstrijden
van denummers drie en vier in,
speelde GG en Huizerstars hun
volgende en tevens laatste wed-
strijd van debest ofthree, want
GGwon met 7-5 enkon zich gaan
opmaken voor de play-offfinale.
Rolando Hyman wierp GG naar
een overwinning. NorwinCeles-
tina sloegtweeuit drieendaarbij
was één homerun voor de GG-
speler. Linton Alias verloor voorHuizerstars. Sandy Postina
sloeg voor deverliezers nog wel
goed met 3-3 en ook Irving Sling
noteerde een homerun, maar zij
konden het verlies van Hui-
zerstars toch niet voorkomen.

Dit betekent dat Gasora Gi-
ants nu uitzalkomen in definale
tegen de winnaar van de best of
three tussen Bow diPalu en Hui-
zerstars. Deze wedstrijden wor-
den hetkomend weekeinde ver-
speeld.

In Senior- little league

Aruba verslaat
Puerto Rico: 6-4

ORANJESTAD - Op StCroix, Virgen Islands, be-haalde Aruba dinsdagavond
zijn tweede overwinning in
het Latijnsamerikaans Little
League baseball- kampi-
oenschap (Senior Division).
Ditmaal werd Puerto Rico
met 6-4 geklopt

De vijfde inning ging in met
een 5-3 voorsprong voor Aruba,
doch in deze inning wist Puerto
Rico meteenrun gevaarlijk in te
lopen tot 4-5. In Aruba's vijfde
slagbeurt sloeg Luigène Eduar-
da zijn derde hit van de avond in
evenveel beurten, waarmee de
zesde run voor Aruba binnenge-
bracht werd.

In deze inningkreeg Aruba de
kans omnogmeerruns temaken
toen de drie honken bezet raak-
ten met twee outs op het score-
bord. Gregory Vrolijk sloeg
echter een vangbal naar het
tweede honk, hetgeen de derde
out betekende en een einde
bracht aan hetoffensiefvanAru-
ba. In deze6-4 standkwam geen
verandering meer. Danilo van

der Linden werd de winnende
pitcher voor Aruba.

Aruba speelt vanavond om
half acht de derde wedstrijd te-
gen Venezuela. Deze twee ploe-
gen hebben elk twee overwin-
ningen en zijn nog ongeslagen.

Super-softball
toernooi aan semifinales

toe
ORANJESTAD — In het

Super Copa Amstelito
softball-toernooizal de semi-
finale worden uitgevochten
tussen Extra Sluggers,
Tromp's CementProduction,
Sugar Kings 77 en Amstel
Vets.

Dit is in de veteranen- afde-
ling. Sugar Kings behaalde in
het weekeinde een 5-4 zege op
Rolando's, terwijl ook Amstel
VetsRolando's met 9-4versloeg.

In de senioren- afdeling is de
semi-finale al gestart, waarbij
Survival Lucky Car met 2-1 ze-
gevierde op Windhill Tigers. De
eerste wedstrijd tussenKibaima
All Stars en Astros Amstelito
eindigde in een 3-0 overwinning
voorKibaima. De wedstrijd was
in devoorlaatste inning 0-0 ge-
lijk, docheen homerunvanRegi-
nald Williams mettwee honken
bezetbetekende dusdrieruns en
de overwinning voorKibaima.

De semi-finale wordt aan-
staande zaterdag en zondag
voortgezet.

Plannen VijfC's developmentvorderen goed
Minister drs Frank Booi:
mogelijkheid twee golfbanen

ORANJESTAD — Vragen
van de pers ofde eerste plan-
nen voor een golfveld door-
gaan wanneer ook de VijfCsDevelopment Company met
haar golfveld te Arashikomt,
werden doorministervan Pu-blieke Werken, drs FrankBooi, bevestigend be-
antwoord.

Devragen werden gesteld om-
dat directeur Herman Nahar

van de VijfCs had laten horen
dat de plannen goed vorderen,
waarvoor in principe minister
Booi het conceptplan had goed-
gekeurd. Het gaat goed met de
verdereplannen enbinnen enige
weken hoopt deVijfCs definan-
ciering van het project aan de
regering te kunnen aanbieden,
waarna de groep het grote ter-
rein te Arashi definitief in er-
fpacht kan krijgen.

Ten aanzien van de eerste
plannen voor een golfveld stelde
ministerBooi, dat de destijds be-
noemdecommissie doorgaat met
zijn plannen om mogelijk in de
'salina' achter de huizen van
Malmok een golfveld aan te leg-
gen. Hiervoor stelde deregering
destijds twee miljoen florin be-
schikbaar.De ministerzag in dit
verband voor Aruba demogelijk-
heid vantwee golfvelden.

ZEILEN/NEW YORK-Schip-
per Dennis Connor van de San
Diego Jachtclub mag van de
rechter inseptember deAmerica
Cup verdedigen met een reuze-
catamaran. De Nieuwzeelandse
uitdagerMichel Fay, dievoor het
prestigieuze evenementeenboot
met een romp en een waterlijn
van 27 meter wil inzetten, haal-
debakzeil. Hij moet volgens de
rechter maarna dewedstrijd een
klacht indienen tegen deoneer-
lijke concurrentie catamaran
vanConnor.

Tot zevende inning gelijk met SMPirates

Sorpresa geeft zich na
'zware strijd' over: 1-8
WILLEMSTAD—De8-1 overwinning dieStMariaPi-

rates/Walle Construction gisteravond op Sorpresa be-
haalde, heeftaanzienlijkmeer moeite gekost dandecij-
fers doen vermoeden. Totenmetdezevende inningston-
den dekansen namelijk gelijk(1-1) enkon debeslissing
nog aanbeidekanten voordelig uitvallen.

De St Maria- ploeg die prak-
tisch alle slagbeurten lopers op
de honken had geplaatst maar
iedere keer weer had gefaald in
hetproducerenvanruns, sloegin
haar laatste twee slagbeurten
zes honkslagen en scoorde zeven
maal om uiteindelijk toch met
eenruime score te zegevieren.

In de achtsteinningkonden de
Pirates bovendien profiteren
van drie veldfouten van Sorpre-
sa, dat tot en met dezevende in-
ning uitstekend veldspel had la-
tenzien metniet minder danvier
double-plays.

Onder de drukvan het St Ma-
ria offensiefginghetechter in de
achtsteinning falikant mis. Een
vierde fout werd in de negende
inning begaan, hetgeen Pirates
mede in staat steldeom nogdrie
punten ophet scorebord tebren-

fen. Pirates sloeg in totaal 15
onkslagen. Op CaiLeonora na

hadden alle spelers er minstens
éénop hun naamstaan. Sorpresa
kwam niet verder dan vijf
honkslagen.

De eindcijfers luidden als
volgt:8-15-3 voor Pirates en 1-5-
4 voor Sorpresa. Richinel Allee
eindigde als winnende werper.
Hijbracht daarmeezijnrecord op
2-0. Pitcher Ernesto Marks van
Sorpresa leed zijn tweede neder-
laag van het seizoen (0-2). Hij
werd na 7 1/3 innine- vervangen

doorPeterAlberto.
Kwalificatie voor de play-offs

kan Pirates na de overwinning
van gisteravond niet meer ont-
gaan. Inpoule B hebben St Rosa
Indians, meteenrecord van 12-4,
en Wild Catsmet 11-5,zichreeds
verzekerd van deelneming aan
de eindronde. De standenlijst
ziet er na de wedstrijdvan giste-

ravond als volgtuit:
Poule A:
1. Pirates 12- 4
2. Scorpions 11- 5
3. Blue Hawks 7-11
4. GK-Stars 5-11
Poule B:
1. Indians 12- 4
2. Wild Cats 11- 5
3. Alpha 5-13
4. Sorpresa 4-14

De competitie wordt donder-
dagavond voortgezet met de
wedstrijd tussen GK- Stars en St
Rosa Indians.

ALGEMEEN/PEKING — De
Chinese sport- autoriteiten heb-
ben een premie uitgeloofd van
8000 yuan (ongeveer 4000 gul-
den) voor het behalen van een
gouden medaille tijdens de
Olympische spelen van Seoul.
Zilver is de helft waard en brons
een kwart. China, datgeen poli-
tieke betrekkingen onderhoudt
met Zuidkorea, stuurt eèn af-
vaardigingvan ongeveer300 at-leten naar Seoul.

0-0-0-0-0
De Engelse voetbal- internatio-nal Tony Cottee speelt het ko-
mend seizoen bij Everton. Despeler van West Ham United
wisselde tegen betaling van 2,5
miljoen pond (ruim acht miljoen
gulden) van werkgever. Dat is
een Britsrecord. Cottee tekende
een contract voor vijfjaar. Ook
Arsenal hadbelangstelling voor
de jongeaanvaller, die driekeer
voor hetEngelse elftal uitkwam.

American League:
New YorkYankees - Milwaukee
Brewers 3-2,Cleveland Indians-Baltimore Orioles 7-3, Detroit
Tigers - Kansas CityRoyals 2-1,
MinnesotaTwins - Toronto Blue
Jays6-3, Chicaco White Sox-Se-
attle Mariners 1-0 (11 innings),
TexasRangers - BostonRed Sox
9-8, Oakland Athletics - Califor-
niaAngels 6-2.

SPORT AGENDA

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

BOWLEN
(Oamacor Bowling Club, Chuchu-
biweg)
openingstijden: maandag t/m donderdag
van 17.00- 02.00 uur; vnjdag en zaterdag
van 16.00uurtot na 02.00uur;zondagvanaf
13.00uur.
SCHAAKVERENIGING CURAQAO
(Maduro Plaza)
iedere maandagavondom 20.00 uur gele-
genheidtot schaken.
SCHAAKVERENIGING JANWE
(Sentro diBario Janwé)
elke zaterdag van 09.00-13.00 uur uur
schaaktes en-trainingvoor de jeugdvanaf 7
tot 23jaar.

VOETBAL
20.30 uur (Ned.)/Ant. selectievs Sithoc -Sentro DeportivoKorsou.

Bij softball dames
Taiwan wint
tweemaal

ORANJESTAD — De Tai-
wanese dames- softballsele.-
tie heeft op dinsdag ook de
tweede wedstrijd tegen de
Arubaanse damesgewonnen.
Ditmaal was de eindstand4-1
voor Taiwan.

De twee ploegenwisten elkaar
fedurende vijfinnings op nul te

ouden. In de zesde inning was
hetAruba, dat het eerst tot sco-
ren kwam met één run. In de-
zelfde zesde slagbeurt beten de
Taiwanese dames hard terug
metvierruns ennamen hierdoor
definitiefde leidingover.

HanHsinLinwerd dewinnen-
de pitchervoor Taiwan enMilly
Briezen kreeg deArubaanse ne-
derlaag op haar naam. De wed-
strijdverliep metvierruns enzes
hits voor Taiwan en één run en
zeven hitsvoor Aruba.

MajorLeague
Baseball

NEW YORK — De uitslagen
van de wedstrijden van dinsdag
in de Amerikaanse baseball-
competitiezijn:

National League:
(le) Cincinnati Reds - Atlanta
Braves 3-2, (2e) AtlantaBraves _
CincinnatiReds 2-1, Montreal
Expos - Chicago Cubs 8-4, Nevf
York Mets -Philadelphia Phil-
lies 7-5, (le) Los Angeles Dod-
gers - SanFrancisco Giants 7-3^
(2e) Los Angeles Dodgers - San
Francisco Giants6-5,Pittsburgh
Pirates - Saint Louis Cardinala-
2-1, San Diego Padres - Houston
Astros 5-1.

TAFELTENNIS /WAREND
DORF —Voor de40- ste wereld-_
kampioenschappen tafeltennis»in Westduitsland is volgens een£woordvoerder van het organise-^
tie- bureau inWarendorfnu al de1,
helft van debeschikbare 110.000
kaartjes verkocht. Het toernooi
wordt van 29 maart tot 9 april
1989 inDortmund gehouden.

Little League- ploeg naar Puerto Rico

WILLEMSTAD- Vanmor-
gen vertrok de delegatie van
Litlle-league spelers naarPuerto
Rico.Dejongenonkballerszullen
aldaarparticiperen in het Mid-
den- en Zuidamerikaans toer-
nooi voor de jeugd. Voordat de
ploeg het vliegtuig instapte ging
men nog even op defoto.
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ECONOMISCHE HULP ALS WAPEN IN DRUGS-OORLOG
Peru en Bolivia onder zware druk VS bij verdelging coca-cultures

Amerikaanse drugs- opvatting
brengt democratie in gevaar

LIMA — De cocaine- kwes-
tie betekent een gevaar voor
de democratieinPeruen Boli-
via. Dit wel met dien verstan-
de dat de democratie aan het
kortste eind kan gaan trek-
ken als toegegevenwordt aan
deoproep endwangvanuit de
Verenigde Staten om rigo-
reus het mes te zetten in de

Eroductie van het coca- blad.
ie coca- cultuur betekent

namelijk werk- gelegenheid
voor tienduizenden boeren.

Peru enBolivia zijn detweebe-
langrijkste producenten van de
grondstof voor cocaine: het coca-
blad. De export daarvan, al dan
niet als coca- pasta, zij het ille-
gaal, brengt een enorme sloot

geld in beide landen in omloop.
Beide landen staan nu voor de
bijna onmogelijke opgave hun
afhankelijkheid van de export
vancocainevenwicht tebrengen
met de eis van de Amerikaanse
regering hun verwerpelijke in-
dustrie te vernietigen.

KIND REKENING
Inbeide landen vreestmen dat

dekwetsbare democratie het
kind van derekening gaat wor-
den als Washington hen koste
watkost dwingt decoca- cultuur
te bestrijden zonder dat er een
navenante inkomsten- bronvoor
de campesinos tegenover staat.
Deregering van de Amerikaan-
se president Ronald Reagan
heeft sinds enige tijd de
drugshandel de oorlog ver-
klaard. De Amerikaanse kiezers
dringen trouwens aan op meer
actie tegen de drugs- invoer. Als
gevolgvan dezeontwikkelingen
heeft Washington de econo-
mische hulp afhankelijk gesteld
van de vorderingen bij het aan-
pakken van de drugs- culturen.

De presidenten Alan Garcia
vanPeru enVictorPazEstensso-
ro van Bolivia staan tussentwee
vuren. Daar is de Amerikaanse
druk om de drugs- aanplant te
elimineren en dit zo snel moge-
lijk en aan de andere kant heb-
ben zij te maken met zware bin-
nenlandse druk. De coca- cul-
tuur verschaftnamelijk aan eni-
ge honderdduizenden mensen,
campesinos, werk en dat zijn
evenzovele kiezers. De toene-
mende werkloosheid welke het
gevolg is van het Amerikaanse
aandringen kan de ultra linkse
en nationalistische groepenin de
kaart spelen.

VEELGELD
Daarnaast doet zich nog het

feitvoordatdeillegaledrugs-ex-
portveel geldin omloopbrengt in
deproductie- landen. VoorPeru
komt dit uit op anderhalftot
twee miljard dollar. Dat is dan
wel meer dan dertigprocent van
dewaarde van de legale export.
InBolivialigtditnogmoeilijker.
Daar komt er evenveel geldbin-
nen aancoca- geld als aan de le-
galeexport.

Bolivia is ondertussen door de
knieën gegaan. Het parlement
heeft een wet aanvaard waarbij
het cocablad tot een gevaarlijk
Sroduct wordt verklaard. Dit is
an het handvat waarmee de

regering in zeven jaartijd de co-
ca- cultuur met tachtig procent
wil gaan inperken. Menigeen in
Bolivia en daarbuiten twijfelt
aan de uitvoerbaarheid van dit
plan.

VERDELGERS
Die twijfel isnoggrotergewor-

den nu het gebruik van verdel-
gings- middelen om decoca- cul-
tuuruitteroeienverboden is.Dit
verbod was weer het gevolgvan
hetfeit dater elfboeren zijn om-
gekomen in het Boliviaanse
Chapare. Dit zou de schuld zijn
geweestvanAmerikaanse DEA-
agenten toen zij onkruid- verdel-
gers aan het uittesten waren.
Chapare is het belangrijkste co-
ca- gebied van Bolivia. Daarop
ontstond er een dergelijk oproer
van vakbeweging en campesi-
nos- met als lachende derde de
drugsmafia -dat de regering
nietsanders ovebleefdanuitver-

bod van verdelgings- middelen
aftekondigen.

In Peru staat men ook huive-
rig tegenover de verdelgings-
middelen. Daar heeft derege-
ring vanAlan Garcia een onder-
zoek gelast naar de veiligheid
van deze middelen, ookvoor het
natuurlijk milieu in detoekomst
nadat men eerder al zijn fiataan
het gebruik ervan had gegeven.
Het isniet duidelijk wanneer de-
ze proeven worden gehouden. Ze-
ker is wel datmen ook in Peru
zich zorgen maakt over de poli-
tieke repercussies van het eli-
mineren van de coca- cultuur
zonder dater een anderaantrek-
kelijke broodwinning tegenover
staat.

ANDERE KIJK
Een andere factor welke ook

meespeelt is de andere kijk op
het coca-blad enzijn gebruik.De
Amerikaanse visie ophet drugs-
probleem houdt indatcocanage-
noeg het ergste is water bestaat
op drugs- gebied. Dit moet met
wortel en al uitgeroeid worden.

In Zuid Amerika echter kent
men het coca- blad al eeuwen-
lang als een middel dat het hon-
ger- gevoel wegwerkt en datook
goed werkt als men op grote
hoogten moet leven. Het drugs-
misbruik is er nog niet zo groot
als in de VS hoewel het toe-
neemt.

ZORGRIJKE LANDEN
Men begrijpt dus niet zo goed

waarom men zich als Zuidameri-
kaan druk moet maken over de
drugs-kwestie. In Latijns Ame-
rika doet steeds meer de opvat-
ting opgang dat het drugs- pro-
bleem opdeeersteplaats eenpro-
bleem is van derijke industrie-
landen, waar de jongeren cocai-
ne enz. nodighebben. Dan moet
het ook in die landen worden
aangepakt, zo steltmen nuchter
vast. Zijn er geen gebruikers af-
nemers, meer danneemt depro-
ductie ook af, zo redeneert men
kort enkrachtig.

In de VS en het vrije Westen
heeft men een even rechtlijnige
opvatting: als men de productie
onmogelijk maakt kan er ook
niet meer worden gesnoven, ge-
kauwd ofgerookt.En dusmoeten
de productie- landen het pro-
bleem bij zijn kern aanpakken:
de wortels....

Politie waarschuwt
ORANJESTAD—Depo-

litie- woordvoerder deelde
dinsdag mee, dat politie-
{mtrouilles tijdens contro-
eop dewegen alleen origi-
nele documenten accepte-
ren. Fotokopieën van
rijbewijs, keuringskaart
en autobelastings- formu-
lier worden niet geaccep-
teerd.

Chauffeurs van vrachtwa-

gens moeten ervoor zorgen,
dathun ladinginevenwicht is
tervoorkomingvan omkante-
ling van wagen en al.
Dumptruck- chauffeurs moe-
ten hun lading zand of steen
met een stukzeilbedekken.

Ook is hetverboden om met
een baby of hondje in dearm
een auto te besturen en mo-
genbabies enkleine kinderen
zich niet op de voorbank be-
vinden.

VERZETSCEL IN ARGENTINIE OPGEROLD
Aangehoudenen zijn verbonden met communistische partijen

Bij Buenos Aires leden van
guerrillagroep Chili opgepakt

BUENOS AIRES — In ver-
band metactiviteitenvan een
Chileense guerrilla-groep op
Argentijns grond- gebiedzijn
er inArgentinië achtarresta-
ties verricht; in drie gevallen
ging het om Argentijnen. Het
bestaan van degroep werd in
de tweede helft van juli ont-
dekt.

De federale rechter van
de nietver van Buncos Aires
afgelegen stad San Isidro, Al-
berto Piotti, bevestigde de
aanhoudingvan de derdeAr-
gentijnse staatsburger inver-
band met dezezaak. Denaam
van betrokkene maakte hij
niet bekend. Eerder werden
onder meer twee Chileense
damesaangehouden.Zij wer-
den onder uiterst strenge be-
waking overgebracht naar
hetkantoorvanrechter Piotti
voor verhoor. Hun bewaking
is toevertrouwd aan vrouwe-
lijke politie- agenten.

Het officiële Argentijnse
persbureau TELAM berichtte
met een verwijzing naar bron-
nen in derechterlijke wereld, dat
de Chileense Maria Christina
Donato Avendano Argentinië
was binnengekomenop een iden-
titeits- bewijs vanElsa Espiono-
saSilva. Inhaarwoningtrofmen
ook een foto- laboratorium aan
waar zij zich bezighield met het
vervalsen van officiële identi-
teit»- bewijzen.

De andere Chileense, Josefina
Asenjo Zapata, was Argentinië
binnengekomen op een identi-
teits- bewijs van Maria Jimenez.
Zij heeft bevestigd dat zij lid is
van de Chileense communis-
tische partij. Zij ontkent echter
enigeband met demislukte aan-
slag op president generaal Au-
gusto Pinochet welke door de
Chileense autoriteiten aan de
communistische partij wordt
toegeschreven. De verklaringen

van detwee Chileensenkunnen
mogelijk leiden tot nog meer ar-
restaties.

WAPENS GEVONDEN
Rechter Piotti verklaarde te-

fenover Radio Continental uit
e Argentijnse hoofdstad, dat

het totale aantal gedetineerden
inverband met dezezaak achtis.
Zo was er een Argentijn aange-
houden die vermoedelijk lid is
van de Communistische partij
van Argentinië. Maar derechter
konzich zijnnaam"nietherinne-
ren". Hij was aangehouden in de
wijk Flores. Telam wist hem wel
te identificeren en wel als Ga-
briel Zeinstein. Hij zou volgens
Telam niet zo veel met deze zaak
te maken hebben.

Hetbegon allemaal op 17 juli.
In de buurt van de Argentijnse
stadEscobar op veertig kilome-
ter ten noorden van Buenos Ai-
res arresteerde de politie drie
Chilenen. In hun bezit werden
wapens aangetroffen, munitie
en granaten. Ook vond men op
hen literatuur waaruithun ver-
bondenheid met het Patriot-
tische front Manuel Rodriguez
uitChilibleek. Dit wordt gezien
als demilitaire arm van de Chi-
leense communistische partij.

COMMUNISTEN

In de daarna volgende dagen
werden detwee Chileense dames
opgepakt. Daarnaast werden de
Argentijnen JulioBulacio en Jo-
se Alberto Raopachiani aange-
houden. Bulacio werd opgepakt
omdathij deeigenaar wasvan de
auto waarin het Chileense trio
werd aangetroffen. Rapachiani
enBulacio behoren tot deArgen-
tijnse communistische partij,
evenals de voortvluchtige Boris
Reisin en Luis Carlos Fiori. Deze
zouden militante leden van de
Communistische partij zijn.

Rechter Piotti maakte duide-
lijk dat de aangehoudenen een
omvangrijke tenlaste legging

kunnen verwachten. Onder
meerworden zijverdachtvan het
in bezit hebbenvan oorlogs- wa-
pens, oorlogs- munitie, maar ook
van explosieven, en verder van
het vervalsen van documenten.
Tenslotte wordthenten lastege-
legd overtreding van artikel 213
vanhetStrafboek.

POLITIEKEKANT
In dit artikel wordt strafbaar

gesteld met een gevangenisstraf
van drietot acht jaardegene die
permamenteoftijdelijke groepe-

ringen opricht' of daaraan deel'
neemt welke ten doel hebbenbe-
paalde ideeën op te leggen ofdi*
met kracht of angst deze probe-
ren teverspreiden. Derechter er-
kende dat deze zaken zeker eeO
politieke kant hebben. Hij legde
er de nadruk op dat men moe*
uitgaan van wat de wet voor-
schrijft in Argentinië, ook alzijl*
betrokkenen van mening datzj)
volkomen in hun recht staan-
Voor alle zekerheid zei hij wel
datniethet plan bestaat deChi-
lenen aan Chili uit te leveren.

In Bolivia
Acties tegen verhoging
salaris parlementariërs
LAPAZ —Niet minder dan

157 Boliviaanse parlements-
ledenzijn er van beschuldigd
datzij een "aanslag" tegen de
democratie hebben gepleegd
enooktegen de"waardigheid
van hetBoliviaanse volk".Dit
doordat zij zich niet hebben
verzet tegen een verhoging
van hun salaris datzij als zo-
danigkrijgen van destaat.

De scherpe aantijging is ge-
daan door een bont gezelschap
vanmensen uitdevakbeweging,
burgerlijke organisaties, pers en
ook uit dekringvan deregering.
Het isniet alleenbijwoorden ge-
bleven bij ditprotest. In de be-
langrijkste steden van Bolivia
werd er 's middags gestaakt te-
gen de grote verhoging van de
parlementaire vergoeding,
namelijk van duizend dollar tot
2500 dollar.Deze verhoging viel
daarom al heel slecht omdat de
regering over de hele linie geen
grotere verhogingen toestaat
van salarissen dan met enige
tientallen procenten.

Deze salaris- verhoging heefl
in devolksmond denaam parle-
mentair dieet" meegekregen-
VolgenshetBoliviaanse vakver-
bond COB vormt dit parlemen-
taire dieet een aanslag op de
waardigheid der Bolivianen el»
is het meteen een bedreiging
voor de democratie. Terwijl de
parlementariërs duizenden dol-
lars verdienen komt het mini'
mumsalarisniet verder danvij''
tig dollar.Aldus hetCOB. De se-
cretaris Simon Reyes daarvan
die namens de Communistsche
partij lid isvanhethuis vanafge-
vaardigden gaan de arbeider*
actie ondernemen om ditbeslui
van het parlement terugge-
draaid tekrijgen.

ACTIES
Vice- president Julio Garree*

die ook president is van he'
congres heeft in een briefaan de
senaat en het huis gevraagd de
maatregel te herzien. Onder de
parlementariërs zelfis grootver-
schil van mening ontstaan ovel"
deze kwestie.
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AMSTERDAM - Alleen <H
voorgevel staat nog overeind. D*
rest van hetvoormaligepand va»
de papierhandel Proost e*
Brandt in deAmsterdamse Spini
huissteeg is afgebroken. De geve
zal in de toekomst echter eet
nieuw gebouw sieren. Achter g
gevel (rechts) is men hard bez%
metdebouwvan een hotel, datit
1989 gereedzal mo
WARSCHAU — De Poolse rege-

ring heeft bij deRK kerk zijn exuseS
aangebodenvoor hetwangedragva»
deoproep-politie tijdenseen incident
onder een avondmis in een kerk te
Gdansk.

OMWISSELING WATERMETERS
Hetomwisselingsprogrammavan onzewatermeters omvat
voor 27 juli 1988 de volgende straten:
CERESSTRAAT - MERCURIUSSTRAAT " JUPITER-
STRAAT - KLEERMAKERSWEG - GOUDSMIDSWEG -
BANKWERKERSWEG - GROOT DAVELAARWEG -GAITOWEG - ROOI CATOOTJEWEG - EMANCIPATIE
BOULEVARD - FOKKERWEG - SCHOUWBURGWEG -
ZEELANDIA - CYBELLESTRAAT- RHEASTRAAT - AR-
GUSWEG - SATURNUSSTRAAT - SCHOTTEGATWEG
OOST- SALINJA- SALINJAABOU - VRIJEZONE NIEU-
WE HAVEN - AURIGAWEG - POLARISWEG- URANUS-
STRAAT - SCALAWEG - RIGELWEG - ASTEROIDEN-
WEG " ONTARIOWEG - PERSEUSWEG en LYRAWEG.
KODELA verzoekt alleverbruikers om zowel destandvoor
als na de meteromwisseling te noteren om eventuele
controle te vergemakkelijken.

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

* Donderdag2B-07-88
van 9.00 uur tot 14.00uur.

* Ledaweg vanaf Hecubaweg en omgeving. Ledaweg str.
A, Kaya Cupido. GedeelteCassandraweg tussen Leda-
weg en oost-Jongbloedweg. GedeelteKaya Jongbloed
Noord tussen Cassandraweg en Hydraweg. Gedeelte
Kaya Paul deLima tussenKaya AugustoBoelijnenKaya
Doy Sillië. Kaya Koko Ie Pol lopende van Zuid naar
Noord. GedeelteBonam.

iOsKODELA^

ONDERHANDSE VERKOOP
Het Departement van Financiën biedt vrijdag 29 juli
1988een aantal
AFGESCHREVEN DIENSTVOERTUIGEN
te koop aan.
Plaats: terrein LandsfinanciëntePietermaai 4-4 A

te Curagao.
Vanaf 08.00 tot 10.00 uur v.m. is er gelegenheid de
voertuigen te bezichtigen en Uwbod in gesloten cou-
vert in een aldaar geplaatste gesloten bus te de-
poneren.
10.00 uur zal debus worden geopend.
Toewijzing en verkoop zal geschieden aan de
meestbiedende en tegen geredebetaling, "as is whe-
re is".

DeDirekteurvanhet
Departement van Financiën, a.i.
drs. T.L Cheong.

£*|IS^ JULY3Q-31 *W^L^j^Ji LANDHUIS BRIEVENGAT \3ll
Gntree: ’. 2.00 10.00 v.m. -12.00 n.m.

LOKALE Kik WIMP SPECIALE
BANDS o\\V? ATTRAKTIES

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

GV^Speciale attrakties voor dekinderen: Poppentheater - handenarbeid - wonderland -fr^ paardrijden. *mmm—*

tP+Jr^X Alles onder speciale begeleiding. (~\ I l^^f^/] A IS^S
\ MJJ& AEROBICSMARATHOn. VJIjV^I [/ \ | 1|
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Gevel in wankel evenwicht



AGENDA

BONAIRE

WMJTIRSOOO
BRANDWEER: 8222
TAXICENTRALE: 8845
HOSPITAAL: 8900
LANDFILL te Lagoen: maandagt/m vrijdag
van 07.00-16.00 uur; zaterdag08.00-12.00
uur;zondag gesloten.

OPENBAREBIBLIOTHEEK
(openingstijden voor hetpubliek)
baandag en donderdagvan 14.00-18.00uur; dinsdag en vrijdag van 08.00-12.00/
14.00-17.00 uur; zaterdag van 10.00-12.00
uur)
(openingstijden voor lezers)
Woensdag van 14.00-19.00 uur.

fOSTSLUITING: maandag t/m vrijdag
aangetekende stukken 15.45 uur; gewone
«tukke» 16.30uur.

SERVICE CLUBS
Kiwanis: donderdagavond19.30uur - HotelBonaire.Uons: informatieE. Felipa, tel.: 8546/8238.Round Table: elke tweede maandag -Buurtcentrum TerraCorra.
Rotary: woensdag 12.00uur-Hotel Bonaire.
BESTUURSKANTOOR EN BEVOLKING:
08.00-12.00/14.00-15.30uur loketten geo-
pend.

MUZIEKBIBLIOTHEEK:voor bezichtiging
hiervangelieve contactopte nemen met de
"teerRudy Bedacht, Noord Nikiboko 194.

POLITIECLUB (Weg naar Willemstoren):
Oeopend op vrijdagvan 20.00-24.00 uur;za-
terdag van 12.00-24.00uur.
SPREEKUUR (gezaghebber): elke donder-
dag van 09.00-11.00 uur op het Be-
stuurskantoor, Kralendijk; laatste donder-
dag van de maand van 10.00-12.00uur te
Rincon.
KOKOLISHI (tel.: 8198): verzameling Bo-
"aireaanse schelpen en koraal; open van
Jnsdag t/m vrijdag van 10.00-12.30uur -Kaya Nikiboko Zuid3.
dierenarts dr j.a. Jansen (Dok-
lerskliniek Noord Salina, tel.: 4255):
spreekuren: dinsdag en vrijdag van 14.00-
-15.00 uur en voorts volgensafspraak.

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

KerkdienstenBint BernarduskerkKralendijk:
dagelijks 18.45uur;zondag 08.30 en 19.00
Uur.
Coromotokerk Antriol:
dagelijks 19.30uur; zondag 09.00en 18.00

WovicuskerkRincon:
dagelijks,ook zondag, 19.30uur.

KLACHTENBEZORGING doorgeven
«an mevr. A. Wong- Loi- Sing, Kaya

(Cacique4.

Duarte naar
Washington

SAN SALVADOR — Presi-
dent Jose Napoleon Duarte
Kaat binnenkort weernaarde
Verenigde Staten voor een
behandeling tegen de lever-
kanker waaraan brij üjdt.

Duarte heeft, zittend, hetpar-
lement gevraagd ofhij het land
toag verlaten. Dit gebeurde
overeenkomstig de grondwet.
Hij wilop 1augustusnaar deVS.Op 11 juli keerde hij uit Was-hington terug na er gedurendeeen maandbehandeld te zijn. Hij
Jijdt aan een onbehandelbarekanker aan zijn lever. Bij die ge-legenheid werd een groot deelvan zijn maag weggenomen. Hij
*ou een levens-verwachting van
Maximaal een halfjaarhebben.

Sterrit
WILLEMSTAD — Op zondag

31 juli organiseert de Stichting
Groepscomite in samenwerking
met Automobiel Club Curagao
een sterrit ten bate van de pad-
vindersgroepen Cariben APV
groep 6 en Trekvogels PNA
groep 3.

De start van derit is om negen
uur 's morgens bij het clubhuis
van de padvinders- groepen
achter de muziekschool in Em-
mastad aan deBeatrixlaan.

Aldaar kan men zich ook in-
schrijven voor de sterrit en wel
op woensdag 27 endonderdag 28
juli.De deelname- kosten zijn
’12,50 per persoon (inclusief
eten en drinken). Kinderen tus-
sen 6 en 12 jaarbetalenvijf gul-
denen dekleinere mogen gratis
meedoen. Na de28- ste kan men
nietmeerinschrijven.

Erzal in tweeklassen gereden
worden om ook minder ervaren
rijderskansenopdeprijzen te ge-
ven. Voor de kinderen die niet
meerijden is voor opvang ge-
zorgd.

Leu fo'i kas
WlLLEMSTAD—lnhetprog-

ramma Leu fo'i kas, dat vana-
vond via TeleCuracaowordt uit-
gezondenenop30 juniviaTeleA-
ruba, komen onder anderen de
volgende personen aan het
woord: Selbino Siebel, Nelson
van der Linden, Edna Cecilia,
Glenn Carthy, Ray Anthony
Thomas en de groepControl. Het
programma is op Sint Maarten
opgenomen.

OVERHEID, KVK, VBB IN SLAAP GEVALLEN
Marelva Soliana- Pourier overprotectie- beleid:

Bonaire deel van Curaçao
KRALENDIJK—VoIgens zakenvrouw Marelva Soli-

ana-Pourier,zijn zowel deKamer vanKoophandel, Ver-
enigingBedrijfsleven Bonaire (VBB) alsmede het gou-
vernement van Bonaire in diepe slaap gevallen. Niet al-
leen in slaap gevallen doch volgens mevrouw Soliana
zijnzezelfsblind. Zij doelt indezenopdeprotectie- maat-
regelen welke volgens haar zeggenvoorBonaire uitslui-
tendnadelig werken.

Volgens haarkomt er geen en-
kele reactie van een der eerder
genoemde instanties. Dit zou
volgens mevrouw Soliana- Pou-
rier eveneens dereden zijn, dat
investeerders niet
f;eïnteresseerd zijn inBonaire en
ïever uitwijken naar Curagao,

want aldus de woordvoerster
"daar krijgen ze automatisch de
markt cadeau".Ofhetook te ma-
ken zou kunnen hebben met de
grootte van Bonairewordt in de-
zen niet vermeld.

Eveneens wordt door haar
naar voren gebracht, dat de Cu-
ragaose fabrikanten zich niet
aan deregels zouden houden. De
fabrikanten zijnnamelijkwette-
lijk verplicht de vrachtkosten
Curagao -Bonairevoorhunreke-
ning te nemen zodat de produk-
ten opbeide eilanden gelijk zijn
inprijs. Volgens mevrouw Solia-
na- Pourier zouden demeeste fa-brikanten en agenten devrachtkosten toch doorbereke-
nen aan de agenten op Bonaire.

Eveneens zouden de imnnr.

teurs en fabrikanten niet bereid
zijn voor hun produkten opslag-
loodsen op Bonaire te plaatsen
zodat dit ten goedekomt van de
werkgelegenheid op Bonaire.
Voorts zou het ook voorkomen
datreeds bestelde produkten
nietopBonaire arriveren enmen
derhalve met een excuus komt
vanuitCuragao, dat de boot met

bijvoorbeeld koffie vermist zou
zijn tussen Curagao en deDomi-
nicaanseRepubliek. Deze geval-
len zijn echter gemakkelijk te
controleren via de scheepsagent.

NIEUWE LENINGEN
Op 22junikwam Brazilië methet IMF overeen om een schuld

van61 miljarddollar,welke in de
periode 1987tot 1993vervalt omte zetten in nieuwe leningenmet
een looptijd van twintig jaar.Deeerste acht jaarvan dezeperiode
zijn aflossings-vrij. Ookzal Bra-

zilië als onderdeel van dezeover-eenkomst 5,2 miljard dollar aan
nieuwe leningen ontvangen om
nogrente over de jaren 1987tot
en met 1993 tebetalen.

Brazilië wil in de jaren90 op-
nieuwgaan groeien,"We hebben
een groei van zes tot zeven pro-
centnodigom werk-gelegenheid
te scheppen. Ook beklemtoonde
hij dat Brazilië aan zijn schuld-
verplichtingen zou blijven vol-doenomdathetland anders"gei-
soleerd zou raken van de inter-
nationale financiële ge-
meenschap".

Bermudez
WASHINGTON — Enri-

que Bermudez heeft zijn
ontslag genomen als mili-
taireleidervan decontra's.
Dit deedhij inverband met
zijnbenoeming inhetdage-
lijksebestuurvan hetNica-
raguaanse verzet (RN).

Ei dit bestuur wordt hij di-
recteur van deMilitaire afde-
ling. Dit houdt in dat hij be-
middelaar wordt voor de
Amerikaanse hulp- program-
ma's voor de contra's. Hij
moet ook toezicht houden op
demilitaire acties en de stra-
tegische projecten.

INHOEK GEDRUKT
Eveneens is zij van mening,

dat alle instanties op korte ter-
mijn maatregelen dienen te ne-
men, zodat Bonaire niet in een
hoekgedrukt wordt. Hetis debe-
doeling om in de komende Ei-
landsraads- vergadering hier-
omtrent duidelijkheid te ver-
krijgen.

Volgens mevrouw Soliana-
Pourier dienen genoemde in-
stanties snel wakker te worden.
Het is echter inderdaad juistdat

deboterwelke in het verleden in
blikken van een bekend merk
naar Bonaire kwamen, sinds de
opening van de boterfabriek op
Curagao niet meer verkrijgbaar
zijn.

Ondanks, datdeBedrijfsvere-
niging in het verleden diverse
keren aan de bel heeft getrok-
ken, is het misschien toch ver-
standig dat men allert blijft in
deze gevallen voordat onze ogen
door de boter worden dichtges-
meerd.

Volgens mevrouw Soliana-
Pourierishetzo, datdeprotectie-
maatregelen van Bonaire een
Bandariba vanCuragao maken.

IMF wacht op banken metkrediet van 1,4 miljard

Brazilië: banken van VS
zeggen kredieten toe

NEW YORK — Een aantal
Amerikaanse banken heeft
zich bereid verklaard aan
Brazilië nieuwekredieten ter
beschikking te stellen. Dit is
een bijdrage "aan de pogin-
gen van Brasilia om uit de
schulden- problemen te ko-
men", zo werd uitgelegd. Van
het IMF kreeg Brazilië een
krediet van 1,4 miljardtoege-
zegd.

De toezeggingen maken deel
uit van een financieel program-
ma datBrazilië hierbij moet hel-

fen. Zo stelde ministerMailson
erreira da NobregavastvanFi-

nancien na een ontmoeting met
22 president- directeuren van
banken en enige andere autori-
teiten in New York.

De vergadering werd ook bij-
gewoond door financiële
kopstukken als Alan
Greenspan, president van de
FED, hetbestuurvanhetAmeri-
kaanse centralebanken- stelsel.
Ook was van de partij Gerald
Corringan als president van de
Federal bank reserve. Enrique
Iglesias was eveneens van de
partij als president van de Inte-
ramerikaanse ontwikkelings-
bank. Daarnaast warennog aan-
wezig belangrijke vertegen-
woordigers van de Wereldbank
en het Internationaal Monetair
fonds (IMF).

Onderdeel van het akkoord is
de overeenkomst met deAmeri-
kaanse schuldeisers,dieinhoudt
datBrazilië zijncrediteuren een
miljarddollar aanrente terugbe-
taalt. Volgens minister Da No-
brega krijgt zijn land nog deze
week een overbruggings- kre-
diet van één en een halfmiljard
dollar,waaraan hetAmerikaan-
se ministerie van Financiën de
helft bijdraagt en de Europese
landen de andere helft.

VOORWAARDE IMFHet Internationaal MonetairFonds (IMF) maaktedinsdagbe-
kend inprincipe te hebbenbeslo-
ten Brazilië een krediet van 1,4
miljard dollar te verstrekken.
Daarbij wordt wel de voorwaar-de gesteld datde eerder gesloten
overeenkomst met het Comité
van banken ook werkelijk door
alle banken wordt ondertekend.

Brazilië gaf onlangs toe dat
het opschorten van derente- be-
talingen over bankschulden een
vergissing is geweest. DaartoebeslootBrasilia begin 1987.Metdeze vasttellingkwam het over-
leg weer op gang en uiteindelijk
werd een akkoord bereikt met
het Banken- comité over de om-
zetting van de schulden, zoals
hierboven alwerd gemeld. Onge-
veer negentig procent van de
banken moet daarmee instem-

menvoordat deovereenkomst en
dus ook de IMF- lening van
kracht kunnen worden. Vorige
maand lietministerDa Nobrega
weten dat het bijna zover was.
Het enige punt is nog de verde-
ling van de leningen onder de
banken.

In Peru:
Drugsbenden
rekenen af onder
elkaar: elf doden

LlMA—Tijdenseen onder-
linge afrekening in de Peru-
aanse drugs- wereld zijn niet
minder dan elf doden geval-
len. Het ging hierbij om de
controleover decocaine-pro-
ductie. Zo deelde de politie
mee.

De confrontatietussen detwee
drugs- benden deed zich voor in
het gehucht Dos de Mayo bij het
plaatsje Uchiza op 388 km ten
noordoosten van Lima. De ben-
den staan respectievelijk onder
leidingvan dePeruaanËriek del
Castillo en van de Colombiaan
die bekend staat als Luchin die
de leider is van deCongo-bende.
De Colombianen verrasten de
Peruanen toen zij bezig waren
eenpartij vanvijfhonderdkilog-
ram cocaine- pasta te vervoeren
naar een een illegaal vliegveld.
Vanuit het betrokken gebied
wordt veel cocaine- pasta naar
Colombia overgebracht voor de
bereidingvan cocaine.Bij hetge-
vecht zijn zeker vijf Colombia-
nen en zes Peruanen om het le-
ven gekomen.

Geschenk voorfederatie Antar

DENHAAG—Biide opening
vanhetnieuwepandvan defede-ratie Antar in Den Haag vorige
maand, hadgevolmachtigde mi-
nisterEdselA.V. Jesurun inzijn
toespraak beloofd dathijeenpas-
send geschenk zou aanbieden
aan Antar, dat in het pand ge-
bruikt kan worden.

Het moest iets worden dat de

Nederlandse Antillen moest
voorstellen, daar Antar, evenals
de minister, de gehele Antillen
vertegenwoordigt.

Het werdeenkunstzinnigefotovan de Curacaose
schilder/fotograafGeraldPine-
do methetregeringscentrum van
de Nederlandse Antillen, ForiAmsterdam, in een compositie

die in spiegelbeeld het gedeelte
van deRaad van Ministers voor-
stelt.

* Foto: Mevrouw Evelyn Gibbs
poseert temidden van haar mede-
oestuursleden en kan-
toorkrachten met de
foto/compositie die door Jesu-
run werdgeschonken.

CLUB VANPARIJS
De principe- overeenkomst

met het IMF maakt de weg ook
vrij voor overeenstemming met
deWesterse overheden over een
nieuwe schulden-regeling. Deze
overheden, verenigd in de Club
van Parijs , komen later deze
week bijeen om te praten over
een verlaging van derente en
verlenging van de looptijd voor
een deel van deongeveer zeven-
tien miljard dollar aan officiële
leningen.

DEN HAAG — De bekende
kunstenaar A.C. Gomes, die in
de loop der jaren, tientallen
fraaie objecten van inlegwerk in
hout en edele metalen heeft ver-
vaardigd, heeft onlangs een be-
zoek gebracht aan de gevol-
machtigde minister van de Ne-
derlanse Antillen te Den Haag,
E.A.V. Jesurun.

Gomes vergezeldvanzijn zoon
Franklin, had een prachtig
dienblad bij zich, voorstellende
de eilanden van de Nederlandse
Antillen. Hij had het dienblad
aan koningin Beatrix willen

aanbieden. Door de drukke
werkzaamheden van de vorstin,
kon hij het geschenk niet per-
soonlijkoverhandigen aan deko-
ningin. Hij verzocht de gevol-
machtigde minister het ge-
schenk aan koningin Beatrix te
willen doentoekomen.

Gomesheeft sinds 1950aanal-
le ledenvanhetKoninklijk Huis
die deAntillen hebben bezocht,
één van zijn kunststukken ge-
schonken.

...in de werkkamervan deGevol-
machtigde Minister toont Gomes
het dienblad aan Jesurun...

Koersen Centrale Bank
NOTERINGENCENTRALE BANKVAN DE NEDERLANDSEAN-
TILLEN GELDIG OP WOENSDAG 27 JULI 1988 EN TOT NA-
DER ORDER:

US DOLLAR 1.77 1.78 1.80
CANDOLLAA 1.445 1.465 1.485
PNDSTCRUNG 2.965 3.02 3 08
N€DGLD 83.59 84.31 85.11
'BOLIVAR _ _ _
ZUJ FRANCS 113.97 114.69 115.49
FR FRANCS 26.92 28.02 2872
DU.TSC.vV.RK 94.48 95.20 96 00
SUR GLD — 100.07 102.59
ITURC 0.96 1.26 1.32
fifl FLORIN 98.00 100.00 100.20
KOERSEN VAN DE OBLIGATIELENINGEN VAN DE NEDER-
LANDSE ANTILLEN UITGEGEVEN DOOR HET DEPARTE-
MENT VAN FINANCIEN EN GELDIG VANAF HEDEN 27 JULI
1988EN TOT NADERORDER.

9.75% OBUGATI€L€NING€NP€fl 85/89 98.52
13 % OBUGATI€L€NINGC-NPC-fl 86/90 103.25
12 % OBUGfiTI€L€NINGC-N PC-fl 88/92 102.40
10.5 % OBUGRH6LCNINGC-N PC-fl 1988 99.99
10.25 % OBUGATI€L€NING€N 1986PC-R 1990 98.36
HET EFFECTIEVE RENDEMENT OPALLE OBLIGATIELENIN-
GEN BEDRAAGT 10.97%.
DEAANKOOPVAN OBLIGATIELENINGENKAN GESCHIEDEN
BIJ HETLOKALE BANKWEZEN.

>> sipckmajjet <<

AMSTERDAM TODAY JULY 27,1988.

Aegon 84,00 KIM 38,60
Ahold 89,00 Meneba
Akzo 144,20 Philips 34,10
Cred.Lyon. 72,00 Royal Dutch 237,70
Fokker 32,10 Telegraaf 291.00-
Gist.Broc. 39,00 Unilever 114,50
Heineken 147,00 Index 276,30

NEW YORK STOCK EXCHAN3E
Abbott Labs. 44 1/8 unch IBM 122 5/8 + 1/4
Amsrican Exp. 26 5/8 - 1/4 UT 49 7/8 + 1/4
Apache 8 + 1/2 Johnson &J. 77 1/2 1/4
Am.Tel.s Tel. 26 1/4 - 1/8 McKesson 33 1/8 - 3/8
Anoco 76 - 1/8 Merck & Co. 54 1/8 - 1/8
Anheuser B. 29 3/4 + 3/8 Minnesota Mng 62 7/8 + 3/8
Becton Dick. 49 3/8 + 1/8 Mobil Corp. 44 1/8 + 1/8-
Cairpöell S. 25 + 1/8 Mansanto 87 - 5/8
Chrysler 22 3/4 unch NOR Corp. 57 1/4 unch
Citicorp 23 5/8 unch Norf.South. 27 1/8 + 1/4
CocaCola 37 5/8 + 1/2 PP3 Indus. 43 5/8 - 1/8Diebold 36 1/2 unch Philips Ind. 19 3/4 - 1/8Digital Eg. 103 1/2 - 1 5/8 Placer DJ!. 13 5/8 + 1/8
Dupont 86 1/8 - 1/2 Northrop Corp. 30 3/8 - 1/8
East.Kodak 42 5/8 unch" Pac.First Fin. 13 - 1/4
Exxon 45 5/8 + 1/4 Pflzer 50 1/2 - 1/4
Figgie 'A' 65 1/2 + 3/8 Phelps Dodge 40 3/4 unch
Ford 51 3/S + 5/8 Philip Morris 90 + 7/8
Fluor 21 3/4 - 3/8 Quaker 44 1/4 + 3/4
Genl.Electr. 41 1/2 - 1/4 RJR Nabisco 49 3/8 - 1/2
Genl.Motors 79 3/8 - 1/2 Sara Lee 36 1/2 - 1/8
Gulf & West. 41 7/8 - 7/8 Shell Trp.Tr. 72 5/8 - 3/8 ,
Hecla Mng. 15 7/8 + 1/4 Southern D. 7 1/2 - 1/4 'Hilton ' 45 1/2 - 1/2 Unisys 34 + 1/4
Rcmastake Mng. 14 3/4 unch Unocal 36 1/8 unch
DOT JCNES
Industrials 2073,97 + 2,14
Transportation 860,22 + 1,95
REOTER.

CLOSING MARKET COMMENT JULY 26,1988.
DESPITE SHARPLY LOWER COMMODITY PRICES THE MARKET COULD NOT GET
OVER CONCERNS FOR THE G.N.P. FIGURES, DUE OUT LATER THIS MOR-
NING. THE DOW CLOSED UP 2.14 AT 2073.97 ON SLUGGISH VOLUME OF
122 MLN.

EPTjI MADURO & (URIEL'S BANK N.V.
£~>-&] INVESTMENT DEPARTMENT«DT^Ja For further information call

Mês£Ê> Tel. 612511 612991 612294———
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inousTßini oe uehezueir
*■ fl £\^h maakt de wisselkoers bekend

'"■ mnbW*' van de BOLIVAR, geldig tot
DONDERDAG 10.30uur

Cash aank?kP VERKOOPCash Cheque
4.20 4.40 5,40

DEPARTEMENT VAN HANDEL, INDUSTRIE
EN WERKGELEGENHEID

Maximumprijzenvoor heteilandgebied BONAIRE, ingaande27Juli 1988;
verpakking kleinhandel consument

Koffie
NESCAFE
Colombianblend 24/170gr. ’.168.90 ’" 7.81 +/.2.99
Colombianblend 24/85 gr. ’. 90.87 ’■ 4.20 + ’.1.60

Babyvoeding
MOLENAAR
rijstebtoem koken 20/200gr. ’. 25.16 ’. 140 R
7 granen 12/200 gr. ’. 16.02 ’. 148 R
tarwebloem 12/200 gr. ’. 16.98 ’" 1-57 R
rijstebtoem bordklaar 12/200gr. ’. 16.98 ’" 1-57 R
tarwegries met honing 12/200 gr. ’. 20.71 ’. 1-92 R
MILUPA 7 granen 20/200 gr. ’. 27.10 ’. 1-50 R

Maismeel
PHOEBE geel 24/2 lbs. ’. 38.79 ’. 1.79 + ’.0.01

10/slbs. ’. 40.39 ’. 4.48 +’.0.04
RAINBOW geel 90 lbs. ’. 44.94 ’.48.54 +’.2.42

750 gr. ’. 0.94 +’.0.05
FUNCHI geel 24/2 lbs. ’. 31.35 ’. 1.45 +’.0.09

10/5 lbs. ’. 30.44 ’. 3.38 +/-0.19
geel 90 lbs. ’. 44.94 ’.48.54 +’.2.42

750 gr. ’. 0.94 +’.0.05Melk In blik
CARNATION

ongesuikerd 48/340 gr. ’. 37.93 ’. 0.88 +AO.lO
melk(tow fat) 48/340 gr. ’. 37.93 ’. 0.88 +’.0.10Mmmil Iim

BECEL 40/250gr. ’. 53.22 ’. 1.48 -’.0.12
24/500 gr. ’. 59.96 ’. 2.77 -’.0.23Spijsolie

HYDEPARK corn oil 8/480Z. ’. 32.56 ’. 4.40 -’.0.13
veg.XMl 6/1 gin. ’. 51.82 ’. 9.33 N

Suiker 'KEY FOOD wit 12/5 lbs. ’. 32.31 ’. 2.91 +’.0.17DOMINO wit 30/2 lbs. ’. 34.35 ’. 1.24 +’.0.08

EVERCANEwit 12/slbs. ’. 34.30 ’. 3.09 +/.0.3030/2 lbs. ’. 39.63 ’. 1.43 +’.0.25

De eerstvolgende publikatie geschiedtop8 augustus 1988.Voor informatiebetreffendehoogsttoelaatbare prijzen gelievetel. 8960opte bellen.
De MinistervanHandel, Industrieen Werkgelegenheid.



HAPPYCLEANING
ta brindabo
servisio pa laba, strika,
kushina nabokas ofentre-
ga, limpiesa dikas, servi-
siopafiesta, tambe mani-
kür, pedikür i si bo ta de-
sea baby-sitters.
Pamas informashon:

Yamatèl.: 81421

QBackmSckool
"fMonilet"

Pietermaaiplein 20
Punda

Alles voor school
is binnenïï^A

Bi} besteding van ’.25.- of
meer ontvangt U:— Een school-étui van

„Coast" met inhoud (zo-
lang devoorraad strekt)— Een lot om mee te din-
gennaareenvan deprij-
zen in de’.80.000.- cam-
pagne.
Kom tijdig!

"■ ■ ' »■■■! I II ■ —

jJpUEUWEBRIL?

\SffiCaribbean Optical
.^^jheeft de allernieuwste
qjv modellen voor U.
2aË Alle soorten glazen
W en brillen vindt U bij:

■3&DBB9SBI I ■

drukkerij N
Inótont s~\
Printlnq IK
Service n.v. J | I

Voor al Uw
DRUKWERK

snel, goed en lage prijzen.
Bel625262 ofkom langsop

Witteweg 66
(straat v/h Sanatorium)

De liquidatieis involle gang. |Oorbellen enKaarspelden
vanaf/. 1.-

Pocket-calculator,
slechts ’. 10.-

T-shirts, kindermaten
vanaf/. 1.. I

La Indiana N.V.
>k Hendrikplein 11

l^^^^^^i^^^L^^^^^l H

Il6r Ontvangen Tög
W^T van „Country Suburban" wöft

corduroy slacks,rokken
en blazers met bijpassende
geruite en gestreepteblouses.

Boutique (ii^ j^^
L-_ Caracasbaaiweg Q iLm Pt-—Jfi& Tel.:613496 WTg»

GEVRAAGD ]
GEMEUBILEERD WOONHUIS

in rustige buurt.
L Tel.: 611293

-nz\z\^>w_ TRUPIALIHH

requires:

1-FRONT OFFICE/SALES MANAGER

Thisperson mustpossess someleadership,be well or-
ganized and dependable. Be personable and well-
groomed. Master all facetsofFront Office and Sales Di-
vision.
Minimum 3 years of experience in similar position, be
fluent in English, Spanish andDutch,both verbally and
in writing.
Someknowledge ofFront OfficecomputerIBM 36 (Lod-
gistix 36) is recommendable and familiarity with NCR
2251.
Please send letters and curriculum vitae before: Au-
gust 15th to:
PERSONNEL MANAGER
TRUPIAL INNHOTEL

Staat Uvoor de beslissing Uw huis ofgrondte verkopen?
Wilt U Uw huis verhuren?
Wij hebben een ervaren beheer-organisatie.
Kom geheel vrijblijvend langs voor advies.

Épl||||k
Aanbiedingen via:

_.'*__ _^. bim Arraratweg4B
CARESTO ■T,L!e,474tS,3r^

"Service is ourBusiness" \,^^Ê

kfaw©JDatam Administraties N.V.
Voor een van onze stafleden

vragen wij met spoed een
WOONHUIS

te huur in een goede buurt.

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

- — — —- -

BfflEKlynveld Peat Grootens
Accountants

KPMG Klynveld Peat Grootens is het grootste accountants-kantoor op Curagao. Op onafhankelijke, doelgerichte en
kostenbewuste wijze worden controle-en advieswerkzaamheden
verricht bij een groot aantal ondernemingen en instellingen.
Internationaal maken wij deel uit van KPMG, de meest vooraan-
staande internationale firma van accountants en consultantswaar meer dan 50.000 mensen werken in ca. 115 landen.
Voor onze vestiging op Curagao hebben wij vacature voor een

ERVAREN TYPISTE
Naast het bezit van een HAVO/MAVO-diploma en een type-
diploma is een aantal jaren ervaring in een soortgelijke funktievereist.
Er wordt een vloeiende beheersing van het Engels verwacht,
terwijl een goede kennis van Spaans en ervaring met word-
processing tot aanbeveling strekken.

Sollicitaties gaarne richten aan:

KPMG Klynveld Peat Grootens
t.a.v. de Heer Drs. F. Douglas
P.O. Box 3082
Curagao

\ «>» (J Sta. Rosawegl94
X^g^/ Kom en profiteer nu!

I i^h:«prihzwh ( UITVERKOOP ]
* Schoenen nu V» van deprijs

j * Kinderkleding nu met 25% korting

*T-^hihrtesmden } 3 halen 2 betalen

jr i7o«

Q>ENHA/
GEVRAAGD

REPRESENTATIEVE
VERKOOPSTERS

voor onze parfum en cosmetica-afdeling.
Ruime ervaring in verkoop gewenst.

Schriftelijke sollicitaties met recente pasfoto
te richten aan
PenhaP.O.Boxl49.

*

VOOR ONMIDDELLIJKE INDIENSTTREDING GEZOCHT:
SALESPERSON M/VR.
(3) Voor: Verkoopvan Cosmetica,Zoetwaren, Diversen. Moet
in hetbezitzijnvan eigenvervoermiddel. Zonderervaring on-
nodig te solliciteren.
SALESPERSON M/VR.
(1) Voor: Verkoopvankantoormachines. Ervaring met copiër
/typ/tel. en stencilmachines strekt tot aanbeveling. Moet in
het bezit zijn van eigen vervoermiddel. Verkoopervaring
strekt tot aanbeveling.
SALESPERSON M/VR.
(1) Voor:Verkoop vankantoorbehoeften (artikelen).Ervaring
in verkoop eneigen vervoer zijn vereist.
Sollicitaties uitsluitend donderdag 28 juli 1988 tussen 14.00 en
15.00uur.
S.v.p. niet solliciteren indien U geen ervarina. of aeen eigen ver-

DnQNPRI■ yf l~ *J* ]Mr
POSNER'S AGENCIES CURACAO N.V.

ERIEWEG 28, ZEELANDIA.

Op een klein kantoor in de juridische(offshore) sector
is met onmiddellijke ingang plaats voor een

SECRETARESSE
met HAVO of MAO-opleiding, met goedekennis vande Nederlandseen Engelse taal, ervaring metcompu-
ters, in bezit van rijbewijs.

TAAKOMSCHRIJVING:
normale secretariaats- en representatieve
werkzaamheden, zelfstandig verzorgen van corres-
pondentie.

ENIGE WERKERVARING IS VEREIST.

Sollicitaties uitsluitend schriftelijk te richten aan |
Mr. A.V. Oster, Van Engelenweg 16.

"PURBA KU KESHI" MET SAIDA
DONDERDAG, 28 JULI, 6.30 P.M.

VIA TELE CURACAO
DEZE KEER MAAKT SAIDA VOOR U:
"BOERENKOOL - SURPRISE"

KAASTIP: Halvemaantjes - snack
Voor 6 stuks: 6 sneetjes stokbrood - boter -igaKU») 3 plakjes belegen Edam - 3 plakjes

isg**Bj^?' salami - 3 ontplrte olijven.

JSfeihO* " Besmeer de sneetjes stokbrood met boter.
Snijd de kaas In even grote cirkels als de
salami en halveer deze. Leg op leder

£-« U\ sneetje brood een halve cirkel kaas en
l(c<s salami. Leg in het midden een halve olijf.I HC^LANPES J

*^§^^T*P\« heeft deze week
wßO^^' in de special |

zijden stukken "ROSE- SHERRY" ■
normaal’" 42-95 dezeweek ’. 35.00 I

lets anders, natuurlijk eenfruitschaal of groentenmand, datfl
kan, apart en gezond. ■

NÉten h'AM#&i Landhuis Zuikertulntje H
GytfS BONSfII Tel.: 79843 of 79255. ■

I PELMGOLD fe comlng I
I ras COMPUTER WHOLESALERS I
I *-** Roodeweg 5 - Tel. 624427 I

Luxueus restaurant/nightclub dat spoedig hero-
pend zal worditeP roept sollicitanten op voor de
funktievan:

WA ITER
VEREISTEN:— Goedekontalrtuele eÉFensïhWn;M an— Goede beheersing *?" de ÊJ?«JIBe en

Spaansetaal in woordIf1 geschrift.— Representatief. m— Minimum 3 jaarervaring. ■ "— Maximum leeftijd 30 jaar. i|
Sollicitanten kunnen hun curriculum v

t
itae en een

recente pasfoto naarpostbus 2133 slnuim

FARMACEUTISCHE 'S
VERTEGENWOORDIGER ?b% no een"zoektop korte termijn voor spoedige indiensttredi,," s "

ARTSENBEZOEKER(STki!ER)

Funktie-eisen: -Df _
n— Minimum HAVO-diploma met wi^f." z"

scheikunde en biologie of een gelijk\jdem °
dige opleiding »sm n— Beheersingvan Nederlandse-Engelsw >Spaanse taal— Goede kontaktuele eigenschappen uit— Goede mondelinge en schriftelijke
drukkingsvaardigheid— Sterkepersoonlijkheid— Bezit van eigen vervoermiddel.

Ervaring in deze branche strekttot aanbeveling.
Gegadigden gelieve sollicitaties met curriculum vitae»richten onder nr. 35 aan het buro van dit blad, Curacao, I_r jL

iClf» aaraa:
4heblPIERSON TRUST (SINT MAARTEN) N.V. leegei

has a vacancyfor a (part-time) >crec
3n.ze!

SECRETARY Tl
Pierson Trust (Sint Maarten) N.V. specializes in world-wide ietrust and managementservices and is looking for a enin
Secretarywho meets the following requirements: ech

— Secretarial training a/oexperience taa

— Fluent in the Dutch and. English language, 1_
both orally and in writing;

— Accurate, efficient andreliable;— Good typing skills and experiencewith word- 1processors; I
— Ability to work independently;
— Good contactual qualities.

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

KODELA
BEKENDMAKING

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

TELEFOON 135
Onze storingsdienst staat 24uur tot Uw beschikking.
i@SKODEL.ABSi

12 AMIGOE LUO€NSpRG27jyUJ9
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