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Nieuws in vogelvlucht

I_OR
—De Kampuchea-

il- party in het Indonesische
is geëindigdmet afspraken
ieuwe ontmoetingen om tot
ilitieke oplossing van het; tekomen. Volgens deIndone-
minister Alatasvan Buiten-
zaken was er een doorbraak
eRode Khmer- guerrillawei-
kkoord te gaanmet een geza-
ke verklaring. Tijdens de
fase werd vooral gesproken

n kan voorkomen datdezeRo-
ler weer aan de machtkomt
er Vietnam zijn troepen te-
kt. Er moet internationaal
it komen op Vietnams te-
Jdng.

ARTA — Kampuchea's pre-
un Sen heeft na het "histo-
inderhoud met de leidersvan
npucheaanseverzet inJakar-
ekondigd dat hij en prins Si-: hunvredes- overlegin okto-
Darijs voortzetten. Sihanouk
mtraal bij de "cocktail" waar
voor heteerst mengde in het
ig gestarte informele vredes-. Sihanouksvooretel houdt in
ingvan een uit de4 partijen
deregering waarbij elkemi-
l co- ministers toegewezen
lijhoudtvast aan devorming
coalitie- bewind tot ervrije

ngen worden gehouden.
*****ORK—VN-secretarisPerez

lar verklaarde na zijn eerste
ken met Iran en Iraq datzij
ietconflictwillen beëindigen
lijzelf zo snel mogelijkeen
et vuren wil. De Golf- oorlog
ndertussen voort. Hij sprak
Juitenland-ministers Velay-
_iz van Iran en Iraq. Iraq is
h over deIraansevredes-wil.

*****GOON — In noordwestelijk
waren er weerrellen; er vie-
leen 5 gewonden.Honderden
trokken stenen gooiend door
mvan hetdistrictMyade. De
pende her vuur. Er geldtnu
itelijk uitgaans-verbod.

*****YORK — De VN- waarne-
! moetentoezien op deSU- te-

king in Afghanistan dreigen
lijkheden te komen wegens- tekort doordatde VSweige-
achterstallige contributies
VN- vredeswerk te betalen.

_en dewaarnemersteveelaf-
jk zijnvan VN- bemiddelaar
ordoves die het vredesplan
p.

*****
SNE — Griekenland richtte
ialeeenheidopomhet terro-

) zee en in de havens te be-
Dit gebeurt binnen het ka-
le maatregelen welkeAthe-
t navde aanslagop het crui-
CityofPoros.
)EN — De Britse premier
r vindthetideeabsurddatde
onomie in detoekomst van-
sel bestuurdzal worden en
ideevan een Europese unie
md.Zij reageerde zo opuitla-
an Delors als voorzitter van
«se commissie dievooospel-

«ai umnen 10 jaarde meeste exo-
tische enmogelijkzelfs fiscale en
°ciale wetgeving van de EG af-s°öistig zalzijn.

*****Brussel — eg- Landbouw-ijtttinissaris Andriessen ontvouwde'Sttnen die deEuropese landbouw-
pitiek een nieuw aanzien moet ge-

*■*" Erkomt daarbijmeeraandachtl***milieu-beschermingenvoor het"«houd van hetplatteland.
*****i Washington — De vs ver-enden politiek asiel aan de Ar-Jpense nationalistParoeir Ajrikjan

'e door Moskou werd uitgewezen
jj?ar Etiopie. Hem was eerder het
Z' staats- burgerschap ontnomen
"? hij moestweg wegens hetaantas-*övan het SU- imago.

*****
) RlO DE JANElRO—Maatrege-
v « omhet dumpenvan chemisch af-i*J te voorkomen waren woensdagj*l centrale thema op het overleg
v'jSBen 22 landendieaan dezuidkant
jjp de Atlantische Oceaan liggen.

Benlijke doelisuitvoeringtegeven
(T^de VN-tesolutie omditdeelvan. Oceaan tot zone van vrede en sa-eöwerking te verklaren.

****Washington—President_*-
q°<ïh prees de Hongaarse leider
-irl

8trWegens Z^n hervormings- be-a- Hijzegdetoe dezehervormingen
steunen. Grosz is de eerste Hon-

dse leider die de VS bezoekt.
"Ich 8Zver^laarde desgewenst dathet
tiiH aam van Premier lmreNagy van
be_!ns **e Hongaarse opstand her-graven mag worden maarerkomt
seei» politiek eerherstel.

SINDS 1981
Egypte lijkt op het punt te

staan weer toegelaten te worden
tot deArabische Liga, nauit het
Arabischekampverstoten tezijn
na de vredesakkoorden met Is-
raël van 1979. Niettemin ver-
klaarde Mubarak ook dathij be-
reid was de Israëlische premier
Shamir te ontmoeten, "als hij
een positieve stap neemt in de
richting van het bijeenroepen
van een internationale vrede-
sconferentie zonder voorwaar-
denvooraf.Shamiren Mubarak
hebben elkaar niet meer ont-
moet sinds de moord — door het
fel anti-Israëlische Islamisten
(fundamentalisten) — op de
Egyptische presidentAnwar Sa-
dat m oktober 1981.

Volgende week zal Richard
Murphy in Genève dePalestijn-
sekwestie bespreken met Vladi-
mir Poljakov, de Russische ver-
antwoordelijke voorhetMidden-
Oosten van het Sovjet- ministe-
rie van Buitenlandse Zaken. De
woordvoerder van het Ameri-
kaanse ministerie van Buiten-
landse Zaken, CharlesRedman,
verklaarde woensdag dajt
Murphybereid wasergens inhet
Midden-Oosten een ontmoeting
te hebben met "verantwoordelij-
ke Palestijnen".

GEENDIRECT CONTACT
De officiële politiek van de

Amerikaanse regering is nog
steeds geen directcontact te zoe-
ken met de PLO, hoewel er wel
ontmoetingenzijngeweest inhet
verleden. Murphy zou na het
overleg in- Geneve, dat ook ge-
wijd zou zijn aan de nieuweont-
wikkelingen in deoorlog tussen
Iran en Itaq, ook metregerings-

vertegenwoordigers van Jorda-
nië, Syrië, Egypte en Israël spre-
ken, maarRedman wilde verder
geenbijzonderheden óver dereis
van Murphy. Diens bezoek zou
"niet noodzakelijkerwijs" het

voorspel zou zijn voor een vijfde
bemiddelings- poging van deAmerikaanse minister van Bui-tenlandse Zaken,GeorgeShultz.

Het beleid van de VerenigdeStatenten aanzien van dePLO isniet gewijzigd. Dat komt er opneer, datWashingtonpasmet dePLO wil onderhandelen als diehet bestaansrecht van de staatIsraël erkent.Ditheeft deonder-minister Murphy vandaag ver-klaard voor deIsraëlische radio.Hijreageerde indirect opeenuit-

latingvan president Mubarak
van Egypte diewoensdag tegen
een krant in Cairo gezegd had,
dat deVS nu met minder promi-
nente PLO-mensen willen pra-
ten en dat die optic komende
maand besproken wordt, wan-
neer Murphy weer een rondreis
door het Midden-Oosten maakt.

Met turboprop- toestel op Curaçao

Op 18 augustus eerste
vlucht van Air Aruba

AEROPUERTO REINA
BEATRIX — Zoals de zaken
er thans voor staan — Air
Aruba-directeur Tawa Iraus-
cmln komt vandaag uit de
Verenigde Statenterug —zal
Air Aruba op 18 augustus
aanstaanders morgens omacht uur de eerste vlucht op
Curacao uitvoeren.

Het eerste turbo prop-toestel
van het type YS-11-Awordteindvan deze week op Aruba ver-
wacht en zal plaats bieden aan
achtenvijftig passagiers. Het

tweede toestel wordt 10 augus-
tus op Aruba verwacht.Devluchten en boekingen van
Air Aruba zijn opgenomen in de
computers van deK__yf*A__eri-
canAirlinesenEastern. Spoedig
zal langzaam worden overge-
gaan op 'space control' waarbij
eenvluchtbewaking watboekin-
gen betreft kan worden toege-past. Spoedig zal Air Aruba opeen eigen computersysteem
overgaan. De toestellen, dienaarAruba komen, zijn reeds in dekleuren van Air Aruba — met
nieuwe logo —geschilderd.

In verband vluchtelingen-probleem
Suriname vestigt hoop op
tripartite commissie
PARAMARIBO — Voor deoplossing van het Surinaam-se vluchtelingen-probleem isde hoop gevestigd op de tri-partite commissie, tot de op-richting waarvan in mei is be-sloten. De bedoeling is datdaarbij Suriname, Frankrijken het Hoge commissariaatvoor de vluchtelingen van deVerenigde Naties gaan sa-menwerken.
Het wachten ten aanzien van

de tripartite commissie is nu opnet Surinaamse parlement, dat
zijngoedkeuringmoetgevenaandit plan. Dit zal naar ver-
wachting in augustus gebeuren.
Overigens beseft men in Surina-me maar al te goed dat deze tri-partite commissie vleugel- lam
is wanneerhet legerin oost Suri-name een bedreiging blijft voorde vluchtelingen. Toch kan de
commissie ook in dit geval nog
een belangrijke rol gaan spelen,
namelijk bij het voorbereidendewerk ten aanzien van de Suri-naamse vluchtelingen in FransGuyana. De commissieheefteenbovennationale functie gekre-gen" en zal zowel vanuit devluchtelingen-kampen in FransGuyana aÉ vanuit oost- Surina-mekunnen rapporteren over de
situatie. Zo wordt vernomen uit
regerings- kringen.

TECHNISCHEKANT
De technische kant van hetprobleem is het gemakkelijkste

opte lossen.Frankrijk datnuon-
geveer anderhalf tot twee mil-
joen gulden per maand uittrekt
voor de Surinaamse vluchtelin-
gen is bereid een substantiële fi-
nanciële bijdrage te leverenvoor
de repatriëring. En uit de
geldpot van de VN- vluchtelin-
gen- organisatie is ook een toe-
reikendbedrag te verwachten.

Van de78miljoen guldenwel-
ke Nederland uit de ontwikke-
lingshulp ter beschikking stelt
voor Suriname is achttien mil-
joenguldenbedoeldvoor dereha-bilitatie van het binnenland en
voor lopende projecten. Ver-
wacht wordt dat debeschikbaar

komende hulp voornamelijk in
de vorm van urgente producten
als levensmiddelen en medicij-
nen aan hetbinnenland ten goe-
dezal komen.

Nederland zal ook bij het ver-
lenenvanhulp in detoekomst deaandachtblijven vestigen op de
problemen in dit gebied. Deze
zijn niet alleen van grotebeteke-
nisvoor Surinamemaarookvoor
de ontwikkelings^ relatie. Zo
stelde minister Piet Bukman
van Ontwikkkelings- samen-
werking vast tijdens zijn laatste
bezoek aanParamaribo.

VS- ONDER- MINISTER MURPHY NAAR MIDDEN OOSTEN
Washington spreek over ”verantwoordelijke Palestijnen”

Mubarak: VS mijden
contact met PLO niet

CAIRO — De Egyptische president Hosni Mubarak
heen woensdagin èenvraaggesprek met het tijdschrift
'Al-Mussawar' gezegd dat deAmerikaanse staatssecre-
taris vanBuitenlandse Zaken,Richard Murphy,opkor-
te termijn inCairo ofAmman eenontmoetingwilhebben
meteenPalestijnse delegatie, inclusiefvertegenwoordi.
gers van dePalestijnse Bevrijdingsorganisatie PLO.

Mubarak verklaarde van het
■ —j-i
gesteld "omdat de Amerikanen
blijkbaarons standpunt over de
mogelijkheidvan een ontmoe-
ting met enkele Palestijnen van
binnen en buiten (de bezette ge-
bieden) willen peilen". Als ko-
ning Husayn van Jordanië
meent, daterredenen zijnwaar-
om die ontmoeting niet in Am-
mankan plaatsvinden, "danzul-
len wij bereid zijn als gastheer
van deontmoeting in Cairoop te
treden", verklaardeMubarak.

Gevraagd naar wie hij bedoel-
de met "Palestijnen van binnen
en buiten de bezette gebieden",
antwoordde Mubarak: "Het gaat
om leden van de PLO, maar ze
wonen niet in de bezette gebie-
den".Hijzei ook: "Ikgeloofdat de
Amerikanen nu bereid zijn met
enkele vooraanstaande Palestij-
nen om detafel tegaanzitten die
nietbehoren tot de (meest) pro-
minente ledenvan de PLO".

Bolivia komt
niet klaar met
VS anti-drugs
programma

LAPAZ — Hetlukt deBoli-viaanse regering niet om de
overeenkomst met de Vere-nigde Statenna tekomen om
zeventigprocent van decoca-
glantages te vernietigen. Deoliviaanse campesinos zijndaar namelijk fel tegen. Zo
werd uit regerings- .uringen
vernomen.

La Paz is vanplan een alterna-tiefplan voor te leggen wanneerminister George Snultzbinnen-kort op bezoek komt. Zo zei mi-nister GuillermoJustinianovanLandbouw. Onlangs nam hetparlement een wetaanwelke het
verbouwenvan decoca-plantbe-
strafbaar maakt met vier jaar
gevangenis. De boeren willen er
niet van horen om een einde te
maken aan de coca- cultuur.
Maar tegelijkertijd werd via de
wet het gebruik van ontblade-
rings- middelen in destrijdtegen
deze cultuurverboden. Daar was
massaal tegen geprotesteerd.

Volgens net plan van derege-
ring zal men decoca- cultuur te-
rugbrengen van zeventigdui-
zend hectare naar twaalfdui-
zend. Onder de campesinos ismen vast van plan zich daarte-
genfel teverzetten.

Sinds 1982 verboden in Suriname

Arbeiderskrant Mokro
vraagt steun Nederland
AMSTERDAM — De redactie van de verboden Arbei-derskrant'Mokro' uit Surinameheefteenberoep gedaanopdeNederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) en het Ge-

nootschapvan Hoofdredacteureninzgn strijdom weertekun-
nen verschijnen. Aan beide organisaties is gevraagd om bin-
nen hun mogelijkheden te onderzoeken hoe het staatmet een
op7aprilbijpremier Arroningediendeaanvraag totopheffing
van het sinds 1982 geldendeverschijningsverbod. Totnog toekreeg 'Mokro' daar geenenkel antwoord op.

Dit is woensdagavond meegedeeld dooreen woordvoerster van d<SAWA, de Surinaamse Arbeiders en Werklozen Organisatie. Vol-gens haarblijkt uitberichten in deSurinaamse pers, dat het veroek
totopheffing vanhet verschijningsbod"juridischwordt bekeken.De
redactie van 'Mokro' zegt dat deafkondiging van het verbod destijds
juist elke juridische grondmiste en veeleer eenpolitieke ma-tregel
was tegen detegenstanders van het bewind.

ZWARTE LIJST
De Surinaamse journalistenvragen de Nederlandse collega's in

het algemeenomsteunvoor maatregelentot opheffing\an deofficië-
le verboden op de media. De redactie wil dat dat wettelijk wordt
vastgelegd, dat alle Surinamers, ook zij die nu vervolgd worden en
naar hetbuitenland zijngevlucht, invrijheid envei'igheid deelkun-
nen nemen aan het journalistiekeen politieke levari.

'Mokro'kwam voor hetverbod tweemaal perweek uitineen oplage
van zesduizendexemplaren. De oprichterBran:Behrwas éénvan de
slachtoffers van de zogenoemde "Decembermoorden" in 1982. De
voornaamste redacteuren en medewerkers zochten toen hun toe-
vlucht in het buitenland. Volgens deredactie komen hun namen bij
de grensposten voor opdezwarte lijst van deMilitaire Politie.

CEBECO neemt
Ruiten Troef over

ROTTERDAM — CEBECO-
Handelsraad in Rotterdam
neemtRuiten Troef Conserven-
fabriek bv inRoelofsarendsveen
over. Het heefteen directbelang
genomen van dertigprocent. In
die jaar moet dit groeien naar
honderdprocent, zo heeftCEBE-
CO een groter belang teverwer-
ven in de groente- en fruitver-
werkende industrie, zowel in
binnen- als buitenland. Ruiten
Troef sluit volgens CEBECO
goed aan bij Pieter Verburg bv,
een ander, conservenbedrijf dat
CEBECO onlangs, eveneens ge-
faseerd, heeft overgenomen.

BELGRADO — Geheime proces-
senzijn in strijdmetde grondwet, al-
dus de voorzitter van de Joegosla-
vische communistische partij Ku-
can. Hij zei ditnav het geheimepro-
ces van een militaire rechtbank in
Ljubljana. Hijvindthetookverkeerd
dathetnietinde Sloveensetaalwerd
gevoerd maar in de meerderheids-
taalvan Joegoslavië.Terechtstaan 3
journalisten die militaire geheimen
zouden hebben gepubliceerd. Er is
door 10.000 mensen betoogd bij het
gerechts- gebouw.

MIAMI— De VS- politie ver-
richtte nog meer arrestaties in het
kadervan een internationalepolitie-
actie op drugs- gebied. Op verzoek
van deVS-politie zijn er nu 16 men-
sen aangehouden. InMiami werden
22 mensen in staat van beschuldi-
ginggesteldivmmarihuana-en hasj-
zaken.
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Cuba verdientaan Herningway

HAVANA — In de Cubaanse
hoofdstad, is één van de be-
langrijkste toeristische attrac-
ties, de kroeg dieErnest Hem-
mingway, de Amerikaanse
schrijver bezocht. Binnenkortzal
dekroeg nógmeerwestersebezoe-
kers aantrekken, want Cuba in-
versteert momenteel veel in haar
toerisme.Dit om zodoende reizi-
gersaan te trekken die harde va-
luta in hetlaatje brengen.

V Körsou-Aruba \
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Mensen

Louise Brown is afgelopen
maandag 10 jaar geworden. Ze
lijktop ieder andernormaalkind
van haar leeftijd. Het grote ver-
schil is echter dat Louise op een
glazenplaatje in het laborato^jg
urn werdontvangen.Zijis name-
lijk de eerste REAGEERBUIS-
BABY geweest. Sinds 1978 zijn
er tenminste 2000 babies op die
manier ter wereld gekomen.
Louise heeft een zusje, dat haar
moedervier jaarna haar geboor-
te kreeg op de zelfde manier.
Louise is echter tot lang na haar
geboorte een bezienswaardig-
heid geweest. Journalisten ble-
ien — vooral gedurende de
etr_te jaren—rondhethuis van
decrowns hangen. Ook al was
het41eenom een glimpsvan het
wona>r op tevangen. Aangezien
het nu^J langgeen unicummeer
is, zal L*uise eenrustiger leven-
tjekunn-i leiden.

Een RotteHamse diergaarde
Blijdorp, he>ft zich ontfermd
overeen ongev>eranderhalfjaar
oudOLIFANTJ^, datruim twee
weken geleden 3 een container
in de Rotterdams» haven werd
aangetroffen. Ornaat het dier
nietover geldige rtjspapieren
beschikte is het in be,fag geno-
men en vervolgens overgedra-
genaanBlijdorp. Dedirectie van
deRotterdamse dierentuinver-
moedt dathetnog wel enige Ujd
kan duren, voordat definitief
duidelijk is wat er met het dier
gaat gebeuren.Het dier moet
tussen de zes weken en twee
maanden hebben doorgebracht
in de container. Hij is sterk ver-
magerd, omdat het in die tijd al-
leenop suikerriet heeft geleefd.

*****
In Binnen-Mongolie hebben
oudheidkundigen meer dan 100
EROTISCHE MUURSCHILDE-
RINGEN van meer dan driedui-
zend jaaroud ontdekt. Naar het
Volksblad van Peking berichtte,
lijken detaferelenvanhet seksu-
ele leven van de mens te wijzen

op een ware cultus in de tijd van
het ontstaan van deFresco's. Op
een van de schilderingen staat
een naakte vrouw wier borsten
en sekse een opzettelijk overdre-
ven dimensie hebben. Op een
andere staat een man metboog
die een erectie heeft. Talrijke
Fresco's laten copulatie zien,
sommige met meer dan twee

Eartners. "Dit toont aan dat de
ewoners van het gebied van de

seksualiteit een cultus hadden
gemaakt," laat het volksblad in
zijn overzeese editiezeggen door
de archeoloog Gai Shanlin. De
ontdekte Fresco's lijken veel op
soortgelijkwerk dateerder in Ja-
Ran, de Sovjetunie en Buiten-

longolie is aangetroffen.

De Franse filmacteur en zaken-
man ALAIN DELON heeft
dinsdag "op de meest catego-
rische wijze" persberichten te-

feagesproken dat hij een zoon
eeftbij de zeer onlangs overle-

den zangeres Nico. De ontken-
ning werd aan het persa-
gentschapAFP gegeven doorDe-Fons advocaat Pierre Hebey. De
48-jarige zangeres Nico, die ei-
genlijk Christa Paffgen heette,
is een week geledenaan een her-
senbloeding overleden. Vij-
fentwintig jaar geleden had zij
een kind gekregen en de ge-
ruchten wilden dat deFranse ac-
teur devaderwas. AlainDelon is
herstellende van een achilles-
pees- blessure en mag pas mid-
denaugustus weervoor decame-
ra staan.

De eerste Wesduitse "CONDO-
MERIE", haalt opmerkelijke
omzetten met de verkoop van
voorbehoedmiddelen uit Zwe-
den, Nederland, en de Duitse
Bondsrepubliek zelf. Deuitbater
van de winkel, het Duitse ge-
nootschap voor seksuele voor-
lichting en familieplanning
„Pro Familia" is tevreden over
de beginomzet. Maar volgens
een pedagoog en drie vrijwilli-
gersin dewinkel werkzaam,kan
het nog beter. De klantenkring
bestaatvoornamelijk uit school-
meisjes en studentes. Zij kunnen
in dewinkeleenkeuze makenuit
een scala van condooms, varië-
rend van de meest gangbare
rubberen uitvoeringtotmeer ge-
durfde exemplaren en zelfs een
luxueuze "voorbehoedkoffer".
Pornografie en aanverwante ar-
tikelen zijn niet verkrijgbaar in
de winkel. Onder devijftig ven-
noten van hetbedrijfje bevinden
zich onder meer een voormalige

minister van Sociale Zaken van
de deelstaatHessen.

In de Verenigde Staten is een
REGELING getroffen voor de
52-jarige, in Manhatten wonen-
de Zwitserse weduwe Brigitte
Gerney, die drie jaar geleden in
New york,terug naarnaar werk
van een lunch-afspraak bij de
tandarts, onder een kraan te-
recht kwam. Daarbij werden
haar benen verbrijzeld. Gerney
krijgt krachtens een vonnis van
het Hooggerechtshof van de
staat New York, een gegaran-
deerdbedragvan 9,9 miljoen dol-
larover 20 jaar.Zijontvangt me-
teen 1 miljoen,plus 27.625 dollar
permaand die met 3 procent per
jaar groeien. De klacht die me-
vrouw Gerneyindiende, was on-
deranderen tegen debestuurder
van de kraan, die de kraan be-
diende, terwijl de eigenlijke be-
stuurder aan het eten was. Na
negen operaties loopt de vrouw
weer zonder steun. Twee jaar
voor haar ongelukhad zij haar

man verloren aan kanker en in
1987verloor zij haar vriend. Hij
was voorzitter van deBedrijfsge-
neeskundige dienst van de Ne-
wyorkse Brandweer. Hij werd
doodgeschoten door een ex-

randweerman-met-een-wrok.
Een Nigeriaan is maandag in
West-Berlijn betrapt op net

smokkelenvan verdovende mid-
delen in de huisjes van vijf reu-
zenslakken, waarvan hij tegen
de douanebeambten had gezegd
datzij zijntwaalfuurtje opdereis
vanLagos naarWest-Berlijnwa-
ren. De douane kreeg argwaan
toen de 28-jarigemanhadaange-
boden een van de acht huisjes
open te breken van de eetbare
slakken ter groottevan een bord
diehij in een plastic-zakbij zich
had. Deman,Musa H. uitKano,
bleek vijfslakken uithun huisje
te hebben gehaald, daarin ver-
volgens 330 gram in condooms
verpakte drugs te hebben ge-
stopt en debeesten weer te heb-
ben teruggezet. Hij was na een
vlucht uit Nigeria via Sofia in
Oost-Berlijn aangekomen.

*****De politie heeft in Arnhem een
man aangehouden, dieheeft be-
kend een groot aantal SCHIET-
PENNENtehebben gemaakt. In
dekelder van de woning van de
man vond depolitie gereedschap
en tekeningen om de pennen te
maken. Er is tussen een gewone
ballpoint en een schietpen vrij-
wel geen verschil tezien. Met de
pennenkunnen kleinkaliber ko-
gels worden afgeschoten. Vol-
gens de woordvoerder kan een
goed gericht schotdodelijk zijn.

*****
lemand die onder INVLOED
VAN ALCOHOL of DRUGS be-
trokkenraakt bij eenaanrijding,
loopt dekans dathij deschade die
als gevolg van deaanrijding aan

zijneigen voertuigontstaat, niet
door deverzekeraar krijgt uitbe-
taald. De Nederlandse Vereni-
ging Van Automobielassura-
deuren(NWA) heefthaar leden
aanbevolen aan dergelijke uni-
forme uitsluitingsclausule op te
nemen in de cascoverzeke-
ringppolissen. Op die manier
willen zij een steentje bijdragen

aan debestrijdingvan hetrijden
onder invloed.

Een AUTOMOBILIST in Breg-
tagne in Frankrijk die voor de
tiende keer in zijn niet-
verzekerde auto, was aangehou-
denvanwege hetrijden onder in-
vloed, bood depolitierechter aan
zijn wagen te demonteren en de
onderdelen te verkopen, om aan
de gevangenisstrafte ontkomen
die hemboven hethoofdhing. De
verdachte werd maandag aan
het stuurvan zijn niet verzeker-
de auto in staat van dron-
kenschap aangetroffen. De roe-
keloze rijder stelde daarop voor
zijn auto buiten gebruik te stel-
lenen deonderdelenvan de hand
te doen.HetHofgingakkoord en
de man mochtnaar huis...tevoet.

TEHERAN — Parlements- voor-
zitteren strijdkrachten-chefRafsan-
janizei dathetIraanse legerzichuit-
stekend weert in de strijd met Iraq.
Hij sprakvaneen "zeergoedepositie'
van Iran aan hetfront wat Iran in
staat stelt vanuit een positie van
kracht de onderhandelingen in te
gaan. Hetmoreeldertroepen is "zeer
hoog"zei hij.Detweeling-zus van de
overleden sjah, AshrafPahlavi, riep
de Iraniers ophet lotineigen handte
nemennadathetlanddoorKhomeini
enzijn aanhangis geplunderd.

BANGKOK — De aftredende
Thaisepremier Prem Tinsulanonda
heeft hetverzoekafgewezenom een5
partijentellendecoalitie-regering te
vormen. De partijlozePrem was 8
jaarpremier. Het is lang genoegge-
weest, zo zei hij.

Met behulp van een nieuwe
CENTRIFUGETECHNIEK,
waarbijeen gewelfde endraaien-
de gietvorm benut wordt, is de
Westduitse onderneming Schott
in staat om heel lichte en dunne
spiegels met een doorsnede tot
acht meter te vervaardigen.
Daarmee is Schott in staat de
zeer grote spiegels te leveren,
waarmee de belangrijkste spie-
geltelescopen in de wereld wor-
denuitgerust.Amigoe
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Tom Poes en de Pruikenmaker door Marten Toonder

20»u— De kasteleinsvrouw stapte woedend op de slapende
pruikenmaker afenrukte hemhethaarwerkje van deschedel,
zodat de schurkmet schrikwakker schoot

"Wa... wat moet dat?" mompelde hij met een door slaap
omfloerste stem.

"Jewou zekergrappigzijntenkoste vanmijnman,hè?"riep
debozewaardin. "Alsof diestakkerhetalniet moeilijk genoeg
heeft metzijn slaapziekte. Jemoest je schamen!"

"Ja, ja",prevelde de pruikenmaker. Hij tastte naarzijn kale
schedel en langzamerhand begonhettot hem doorte dringen,
dater iets niet inorde was.

"Waar is dan mijn pruik, als dat het haar van uw man is?"
vroeg hij. "Ik moetmijn pruik hebben. Waar is mijnpruik?"

"Ikweethetnietenhetkanme nietschelenook", snauwde de
ontstemde waardin. "Vraag datmaar aan die mooie vrienden

van jer _eweesnaar buitenwaar een somber optochtje in het
gezichtkwam.

Hetwaren heerBommel metdeburgemeester en commissa-
ris Bas, dienat,dochvastberaden opdeherberg toetraden. De
sluwehaarwerkerzagmetéénblik, datze geenvan drieënhun
pruik op hadden, en hij begreep, dat zn plannen mislukt
waren.

"Zonder diehoofdbedekking heb ik geenvat meerop hen!"
riep hij klagelijk. "Alles zit in hethaaren nu ishetcontact ver-
broken!"

Maar ondanks zijn rampspoed ging hij niet bij de pakken
neerzitten. Hijgreep zijnkoffer en begon daarkoortsachtig in
tezoeken.

"Ikmoetnogergens eenpruikhebben waarwathaarvandie
hardloper inverwerkt is!"hijgder_j. "Die alleenkan menu nog
redden!"

BIOSCOPEN
GOLDEN DRIVE-IN
21.00uur__7_->/// (’.5,- p.p.).
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TELECURACAO
DONDERDAG: 16.30 Ora pa mucha;
18.00Filatelie; 18.15Purbakukeshimet
Saida Hernandez: «Boerenkool-Surprise»; 18.40 Contact Magazine;
19.00Tempupa Dios;19.05Rikesa Uni-
versal met Mavis Albertina:
«Pentagram» (telenovela); 20.00 Noti-
sieroTele-8; 20.55 Rumbo pa Mundial
'90metEdsel Evertsz; 21.00 Uitzending
bokswedstrijden(meto.a.FrankTatevs
MichaelNunn); 22.00Wega di Number
Kórsou;22.lovervolgboksprogramma;
23.00Sluiting.

VRUDAG: 16.30 Ora pa mucha; 17.30
AGHUSA met Leo Horidas; 18.00Man
drechi di Dios; 18.15Ajedres na plaka
chiki met Omalio Merien; 18.30 Mirai
Skucha; 18.45 Special; 19.00Tempupa
Dios; 19.05Kachu met Gibi Bacilio;
19.30PR-programma; 20.00 Notisiero
Tele-8;20.55Rumbo paMundial'90 met
Edsel Evertsz; 21.00 Matlock; 22.00
Wegadi NumberKórsou;22.loShowdi
Job: «Richi Babalu i Orkesta/Gerardo
Veras»; 23.00Late movie: «Lookin' to
get out» (met o.a. Jon Voight); 24.30
Sluiting.
(wijzigingen voorbehouden)

*****

AGENDA
CURAÇAO

NACHTDIENSTARTSEN:PatiëntenVOT
artsenvan Bandabao(3e distrikt)kunnen!
spoedgevallen telefoon 641658 bellen'
dan hetantwoordapparaatafluisteren.
De patiënten van de andere medische*
trikten kunnen voor spoedgevallen'
artsenpraktijkvan huneigenhuisartsbe_het antwoordapparaat zal dan meded*
wie dedienstdoende arts is.

THORAX CENTER (Jan Noprduyffl
naast UNA, tel.: 85544): openingstijden
maandag t/mvrijdag van 08.00-17.001opzon- enfeestdagen alsmede opwedl
gen na. 17.00 uur voor spoedgevallen
85917.

WIT GELE KRUIS PRINSES MARGRIf(wijkverpleging): Kantoor Santa Maria*
tel.: 82947/81078;geopendvan maan*
t/m vrijdag van 07.00-17.00 uur; zater*
degehele daggesloten; na 17.00uurkUj*
dezuster van dewachtbellen: zusterBen»
dina, tel.:85853, pageboy027-360.

KLEUTERBUREAU: 14.00-16.00uura«
volgens afspraak.

ZUIGELINGENBUREAU: maandagmkW*
van 12.30-15.30uur; donderdagmiddag^
07.15-10.30 uur; alleenvolgensafspraak|
NEUTRALE WIJKVERPLEGING (Vo*
heenWijkverplegingCuracao): Kantoor f
Canario-/Gosieweg, tel.: 44231/44232;!!'
opendvan maandag t /mvrijdag van 07.W
18.00uur; dewachtheeftzuster Panned*
tel.: 671505.

GEZINSVERZORGING (Kwido paFan-
geopend van maandag t/m vrijdag*07.00-12.30/13.30-17.00 uur, kantoor i
Maria 17, tel.: 80222.
FUNDASHON LECHI Dl MAMAKOflSOjj
voor meer informatie kunt u de volgen*
nummers bellen: 75628,672289en 5550*
LUCHTPOSTSLUITING (Postkanti
GrootKwartier)
Nederland: voor gewone stukken: ma#
dag, dinsdag, donderdag en vrijdag 11-*
uur;woensdag 10.15uur. VooraangeteK^
destukken één uurvan tevoren.
Suriname:voor gewonestukken: dinsd*
en vrijdag 17.30 uur en zaterdag 10.45'
17.00uur.

DIERENARTS: Veterinaire Dienst, Pars'*
tel.: 614000.

DIERENASIEL: dagelijks geopend v£
08.00-12.00/14.00-18.00 uur; op zatertW
van 08.00-13.00/14.00-18.00 uur, t*'
54300.

BOTICA BANDABAO: dagelijks geop*"l
van 08.00-19.00 uur.

BOTICA'S (nachtdienst)
Otrobanda
Union, Br eedestraat 137, tel.: 62357*
625837.
Panda
Brievengat, Corrieweg 32, tel.: 79098
79567.
DIVERSEN
ANTILLIAANSE GNOSTISCHE BEWt'
GING
Brievengat: iedere maandag- l'
woensdagavond om 19.30 uurte Jirajai*
weg 8, Centrum Dcvi Kundalini.
iedere woensdag- en vrijdagavond o 1!
19.30 uur te Openbare Basisschol
Brievengat
Bandabao: iedere donderdagavond o 1"
19.30uur gebouwCreditUnion San Pedi"
Kanga: iedere woensdag- en zaterdag

REDEYE By Gordon Bess

BEETLE BAILEY By Mort Walker

Wega diNumber
CURAÇAO

3?_IS9E
TBiVIS-ONDtSTHWJ 1ion SYSUMS NV.

( OJMfAO )

Schottegatweg Oost 209
TEL: 616816

DONDERDAG: 18.05 TMC Mr Mom;
20.00 TMC Summer Heat; 20.20 TBS
Fort Apache; 21.30 TMC Arabesque;
23.05 TBS Hondo and the Apaches;
23.30TMCTheHanoi Hilton; 24.50TBSThepostman always rings twice.

VRIJDAG: 02.00 TMC Summer Heat;
03.25 TBS Slaughter High; 10.05TBS
Elvis - That's the way it is; 13.05TBS
Battle beneaththe earth; 19.30TMCWi-se Guys; 20.05 TBS Thesons of Katie
Elder; 21.00 TMCAssassination; 22.30
TMC Campus Man; 22.30 TBS Base-
ball: Braves at Giants; 24.35 TMC
Hardbodies. .....

vond om 19.30 uur te Centrum Abraxac,
achter Kooyman.
SantaRosa: iederemaandag- enzaterda-
gavond om 19.30uurteAioestraat 12.

*****

HENRY By Dick Hodgins

BONER’S ARK By Addison & Frank Johnson
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KOERS
Tussen januari 1978 en juni

1987 deden zich grote schomme-
lingen voor in de koers van de
Antilliaanse gulden tenopzichte
van de Westeuropese valuta's.
De koersdaling van de Antilli-
aanse gulden tussen 1978 en
1980 ging gepaard met een stij-

ging in de geneesmiddel-prijzen
op Curacao. Niet zeldenwas deze
prijsstijging groter dan opgrond
van dekoersdaling gerechtvaar-
digd zou zijn. Tot deze conclusie
komt De Haseth inzijn artikel.

Verder schrijft hij, dat het
drastischekoersherstél van de
Antilliaanse guldentussen 1980
en 1985 slechts in enkele geval-
len aanleiding gaftot een daling
in de geneesmiddel-prijzen. Het
betrofeen geringe daling, aldus
het artikel, die niet in verhou-
ding stond tot de veroorzakende
koers- stijging.

Een dalingvan dekoers vande
Antilliaanse gulden vanaf 1985
resulteerde in een tweederonde
van verhogingen van de genees-
middel- prijzen. Gesteld kan
worden,aldusDe Haseth, dathet
risico bij wisselende valuta-
koersen vrijwel geheel voor re-
kening van de Curacaose consu-
ment kwam. Koerswinsten, die
tussen 1980 en 1985 werden ge-
maakt, kwamen echter ten goe-
de aan de geneesmiddel- fabri-
kanten.

BEREKENINGEN
Het prijsverloop van januari

1978totjuni 1987van deproduk-
ten van een aantal geneesmid-
del- fabrikanten werd berekend

aan dehand vanbeschikbare ge-
gevens, zo schrijft De Haseth ter
verduidelijkingbijeen aantalta-
bellen en grafieken. Deprijsvan
alle geneesmiddelenper 1 janua-
ri 1978 werd daarbij op 100 ge-
steld. Van maand tot maand
werd deprijsvan alle individuele
geneesmiddelen berekend en
hieruit het rekenkundig gemid-
delde van de prijzen per fabri-
kant bepaald.

Vanwege het ontbreken van
gegevenskon niethettotalepro-
dukten- pakket van elke fabri-
kant in de berekening worden
verwerkt. Toch is zowel het aan-
tal als de aardvan deprodukten
aan de hand waarvan debereke-
ningen werden uitgevoerd, re-
presentatiefvoorhetgehelepak-ket, aldus het Pharmaceutisch
Weekblad.

"Het is devraag hoe deprijzen
zich hadden ontwikkeld wan-
neerer geenprijsstopvankracht
was geweest tussen mei 1985 en
augustus 1986...", aldus De Ha-seth,veelzeggendmet depuntjes
achter dezeretorische vraag.

PRIJSMAATRF.ftFT.._--_— aak J. Xfci-VJIi^AJ

Op 13 mei 1985 kondigde deminister van Economische Za-ken een prijsmaatregel voor ge-neesmiddelen af. Volgens deze

maatregel mocht onder andere
de groothandels- marge in het
vervolg ten hoogste dertig pro-
cent bedragen en werd met on-
middellijke ingang een prijsstop
van kracht (slechts in gespecifi-
ceerdegevallenkonden prijsver-
hogingen worden toegestaan).

Enkele importeurs op het ei-
land (onder andere de impor-
teurs van produkten van Hof-
fmann- La Roche, Rhone- Pou-
lenc, Roussel en Sandoz) han-
teerdenreeds een margevan der-
tigprocentofminder.Een aantal
importeurs spande een kort ge-
ding aan tegen de regering,
waarop de rechter de bepaling
omtrent de maximale groothan-
dels-marge buiten werking stel-
de.De overigebepalingen, inclu-
sief de prijsstop, bleven van
kracht, aldus De Haseth.

Hij gaatverder in zijn artikel:
Sinds augustus 1986 is de
prijsstop in zoverre verzacht, dat
toestemmingmoet worden gege-
venvoorprijsstijgingen, waarbij
een groothandels-marge van ten
hoogste vijfendertig procent
wordt geaccepteerd. Sindsdienis
er een duidelijke stijgingvan de
geneesmiddelenwaar te nemen.

De Haseth zegt in zijn conclu-
sie, dat de prijsmaatregel "naar
alle waarschijnlijkheid"ertoe

heeftbijgedragen, dateenverde-
re stijgingvan de geneesmiddel-

Erijzen "enige tijd werdtegenge-
ouden". Dan gaat hij verder:

"Vanafhet ogenblik dat de gel-
dendeprijsstop werd verzacht, is
er weer sprake van prijsstij-
gingen".

MINISTER INDERSON VERWACHT GEEN VERDERE PROBLEMEN
Vakbond en directie bereiken akkoord:

Rust bij KAE
terug gekeerd

WILLEMSTAD — Hetpersoneel van de water- en
electriciteits- fabriek KAEis gistermiddag om drie uur
weer gaan werken. Om ditte bereikenheeft deminister
VanArbeid enSocialeZaken, drsStanley Inderson, geen
afkoelings- periode hoeven af te kondigen. De partijen
Wamen, onderbegeleiding van deminister, tot een ak-
koord omeencommissie inte stellen diebinnen tweewe-
ken een oplossing moetaandragenvoor hetconflict tus-
sen de vakbond STK en de directievan deKAE.

Minister Inderson toonde zichtevreden met deze oplossing. Zo-
&ls de Amigoe gisteren al be-
richtte, was deministervanplan
om een afkoelings- periode aftekondigen indien hij de vakbond
liet tot rede zou kunnen bren-gen. "De vakbond had dekeuze
bissen ditvoorstel, of een afkoe-lings- periode. Mijngrootste zorg
Was de mensen weer aan het
Werk tekrijgen. Met het geschil-
Punt op zich, heb ik mij niet be-
moeid' , aldus Inderson. "Ik ben
echter blij dat er geen afkoe-lings-periode ingesteldhoefdete
borden want datis een zwaarde-re maatregel. Dan dwing je de
Werknemers —tegen hun zin —?an het werk te gaan. En ik wil
juistrust hebben in zon vitaal
bedrijf als dewater- en electrici-feits- fabriek."

COMMISSIE
De partijen kwamen gister-

middag overeen dater een com-
missie wordt ingesteld die dekwestie gaat bestuderen. Het
inflict draait om de wijze van
jfcmpensatie van de negen uren
'«ewachtloperspermaandextra
berken. De directie is van me-ning dat dit gecompenseerd
Wordt middels eenmaandelijkse
to"emie maar de vakbond wil dit
Anders geregeld hebben.

De commissie staat ondervOorzitterschap van waarne-
mend landsbemiddelaar Ronald
'i-mcisca. Daarnaast hebben
J-enafgevaardigde van zowel dejjirectieals devakbond zitting in
"e commissie, evenals een
Ambtenaar van de loon-

afdeling van het de-

partementvan Arbeiden Sociale
Zaken en voormalig landsbe-
middelaar Sixto deWindt.

De commissie moet uiterlijk
op 10augustus verslag uit bren-
gen aan minister Inderson. Die

zalhetvoorstel van decommissie
dan voorleggen aan de directie
en vakbond. Daarna kunnen de
cao- onderhandelingen voortge-
zetworden.

VERSTANDIG
De vakbond heeft echter nog

twee andereprincipe- punten en
de directie heeft één principe-
punt datzij in decao willen zien
opgenomen. Dat betekent dat
hetrisico voor meerdere stakin-
gen blijft bestaan. Inderson: "Ik
verwacht geen verdere proble-
men in de vorm van stakingen
meer. De vakbond zal in het ver-
volgwel zo verstandigzijnom bü

echternstige menings- verschil-len de minister meteen in teschakelen. Deze staking is eenlesje geweestvoor allebetrokken
partijen."

Deministerweeser gisterenal
opdatdestakingin feite illegaal
was omdat er volgens dewet bijzon vitaal bedrijf niet gestaakt
mag worden. Bovendien is het
een ongeschrevenwet dat derge-
lijke acties niet ondernomen
worden, als men bij de landsbe-
middelaar aantafel_it.Enzeker
nietzonder delandsbemiddelaar
daarvan op de hoogte te stellen,
hetgeen in ditgeval gebeurdis.

VOORWAARDELIJK
De werknemerszullen inprin-

cipe de gestaakte uren niet uit-
betaaldkrijgen. Ook datis opge-
nomen in het protocol. Wel zijn
departijenovereen gekomendat
deze beslissing vooralsnog nietzal worden uitgevoerd "doch na
afronding van decao- onderhan-
delingen alsnog in overweging
genomenzal worden en in goed
overleg tussen partijen zal wor-
den geregeld." Ook dit aspect is
volgens Inderson een soort
"voorwaardelijke straf' die de
werknemers bij verdere acties
boven het hoofdhangt.

Bedreiging
WILLEMSTAD-Terhoogtey*öKaya Girasol werd de assis-

?ntie van depolitie ingeroepen
jlordevrouw M.A. van 27 jaar.
£*j verklaarde dat haar ex-pend, metwie zij samenhadge-
jond,bij haarthuis moeilijkhe-
?enkwam veroorzaken. De man
lft kwestie, R.G. van 34 jaar,
Neigde haarhet huis inbrand terellen steken. De man zelf wasJ'iet meer ter plaatse. De re-
fterche stelteem onderzoek in.

Isla-directie heeft geen bezwaar
PWFC verwacht inschrijvingen
van juniorstafpersoneel Isla

WILLEMSTAD — De vak-
bond PWFC verwacht na het
stafpersoneel van de Islaraf-
finaderij gisteravond tijdens
een vergadering te hebben
geïnformeerd over de laatste
ontwikkelingen, dat er in de
komende weken verschillen-
deinschrijvingen vannieuwe
leden zullen binnen druppe-
len. Vooralsnogzal de PWFC
het stafpersoneel van de Isla
nietkunnen vertegenwoordi-
f;en. Dat ispas mogelijk alsde

sla- directie de vakbond als
vertegenwoordiger erkent.
De cao- onderhandelingen
die volgende week van start
gaan,zyn danookuitsluitend
voor de overige werknemers
van de Isla die zijn aangeslo-
tenbij dePWFC.

Zoals bekend bestaat er al ge-
ruime tijd een menings-verschil
tussen de directie van de Isla-
raffinaderii en de vakbond
PWFC over de vertegenwoordi-
ging van stafpersoneel. De vak-
bond heeft al verschillende sta-
fleden geworven als vakbonds-
leden, maar de directie heeft
daarbezwaar tegen.

NPROBLEEM
Dat leidde de PWFC onlangs

wederom af uit een rondschrij-
ven dat de directie naar al het
stafpersoneelvan deraffinaderij
had gezonden. In een gesprek
met de Isla- directie werd daar
door de vakbond bezwaar tegen
aangetekend. Volgens de direc-
tie is het echter alleen bezwaar-
lijk als het zogenaamde 'senior
stafpersoneel zich bij de vak-

bond zou aansluiten.Dat het 'ju-
nior stafpersoneel' dat doet, is
geen probleem.

Die informatie is gisteravond
tijdens een vergadering van dePWFC aan de betrokkenen ver-
strekt. Voorzitter Roque Koeij-
ers van de PWFC verwacht nu
ook dat er de komende weken
nieuwe leden aangemeld zullen
worden. "Dat wasgisteravond alhet geval", aldusKoeijers. Zodrademeerderheid van het stafper-
soneel zich bij de vakbond heeft
aangesloten, zal de Isla- directiebenaderd worden met het ver-
zoek om erkenning van de vak-bond als vertegenwoordiger van
het staf- personeel.

INTERPRETATIE
Volgendeweekheeft dePWFC

eeneerste vergaderingmet de Is-la- directie om een niéuwe cao
voor de werknemers te bespre-ken. De PWFC heeft zich daar
terdege opvoorbereid, aldus een
PWFC- woordvoerder in het ra-
dioprogramma van deze vak-
bond. Dit wordt de 12de cao dievoor het personeel van de raffi-
naderij wordt afgesloten. "We
gaan vol vertrouwen aan de cao-
onderhandelingen beginnen en
vragen onze leden om rustig teblijven en de informatie van devakbond aftewachten", aldusde
woordvoerder.

Roque Koeijers liet desge-
vraagd weten dat de vakbond
uiteraard naar een verbetering

van het arbeids- contract
streeft". De vraag of de vakbondproblemen verwacht, wildeKoe-ijers in dit stadium niet be-

antwoorden. "Ook de Isla- direc-
tie is zichervanbewust dater een
verbetering in de conditiesmoet
komen. Ik betwijfel hetevenwel
of onze interpretatie van 'ver-
betering' hetzelfde is als de in-
terpretatievan deIsla-directie",aldusKoeijers.

Vechtpartij
WILLEMSTAD— Ter hoogte

van Hanchi Snoa vond gistera-
vond eenvechtpartijplaats. Vol-
gens deofficiëlelezing waren de
mannenR.P. (32) enM.F. elkaar
te lijf gegaan vanwege een oude
betalingskwestie. P. klaagde
overpijn inderug en aanhetïin-
kerbeen. hij werd naar het zie-
kenhuis overgebracht. F. had
het strijdperk,T>y aankomstvan
depatrouille, reeds verlaten. De
recherche zal de zaak verder on-
derzoeken.

Aanhouding
. WILLEMSTAD— Een poli-

tie- patrouille hield gisteren in
verband met het onderzoek van
een inbraak ineen snackteRooiSantoe, een vierde verdachte indezezaak aan. De 28-jarigeM.P.
werd aan derecherche overge-geven.

PremierLiberia over
’luchtige vertoning’

Afkeer en
afkeuring

WILLEMSTAD—Premier
Maria Liberia- Peters heeft
een brief gestuurd naar de
consulvanColombiaopCura-
cao,AldemarMosqueraLara,
naar aanleiding van de
'luchtige' demonstratie van
een Venezolaanse toeriste op
het Plaza Bolivar op de dag
van de viering van Colombi-
a's onafhankelijkheid. Zoalsbekend, ontblootte de Vene-
zolaanse haar bovenlichaam
voor deColombiaanse vlag en
het standbeeld van de Grote
Bevrijder SimonBolivar.

De premier spreekt in de
briefnamens deAntilliaanse
regering haar "afkeer"en "af-
keuring' uit over de handel-
wijze van de Venezolaanse.
Zij noemt dedaad"vulgair".

Op geen enkele wijze wor-
den door middel van deze
daad de gevoelens vertolkt,
die het Antilliaanse volk
koestert ten aanzien van het
Colombiaanse volk. Zo
schrijft de premier in haar
brief.

Analyse van apotheker Carel de Haseth in Pharmaceutisch Weekblad:

Het is de vraag hoe de prijzen van geneesmiddelen op Curasao zich
hadden ontwikkeld, wanneer er geen prijsstop zou zijn geweest...

WILLEMSTAD— Opvattend is de invloedvan de Ne-
derlandsetussenhandel op de geneesmiddel-prijzen opCuracao.Produkten vanfabrikanten die deAntillenviaNederlandse dochter- ondernemingen veroorraden,
stijgen, vergelekenmet dievanfabrikanten die de Antil-
len hebben opgenomen in hun Caribische distributie-
let, vaker en sterker inprijs. Dit patroon van prijs- stij-
gingenresulteert voor deze produkten in apotheek- in-
koopprijzen op Curacao die aanmerkelijk hoger liggen
dan in Nederland.

Dit schrijft drs Carel de Ha-
seth in het PharmaceutischWeekblad. De Haseth is als apo-jhekerverbonden aan het SintElisabeth Hospitaal. Detitelvan
de publikatie van De Hasethluidt: "Het effect van valuta-koersen, prijsmaatregelen en
distributie-kanalen op de prij-
ken van geneesmiddelen op Cu-
racao". Al eerder werden over
hetzelfde onderwerp artikelenvan dezeapotheker in deAmigoe
gepubliceerd, terwijl hij over dit
onderwerp enkele jaren geleden
*en lezing hield in de Universi-teit van de Nederlandse Antil-len, UNA.

Een vergelijking van de apo-
theek- inkoopprijzen opCuracao
{Het dievan dereguliere Neder-landse groothandel, leert dat de
Prijzen voor produkten van, bij-

voorbeeld, Glaxo gemiddeld on-
geveerttien procent lagerliggen
en voor produkten van Sandoz
ongeveer tien procent hoger dan
in Nederland. Zo schrijftDe Ha-
sethondermeer.

Produkten van Rhone- Pou-
lenc en Organon kosten onge-
veer twintig procent meer en
produkten van Roussel en Hof-
fmann-La Roche respectievelijk
vijfendertig en veertig procent
meer.

DERDEWERELD
In zijn inleiding schrijft De

Haseth, datde laatste jarenveel
is gepubliceerd over deverschil-
lende aspecten van marketing
en distributie van geneesmidde-
len in landen van de Derde We-
reld. "Vooral depogingenhetge-
neesmiddelen- gebruik teratio-
naliseren doorhet opstellen van
'essential drug lists'kregen veel
aandacht. Daarnaast belichtten
verschillende auteurs de infor-
matie over geneesmiddelen, zo-
als dezewordtverstrekt doorfar-
maceutische producenten, en de
tekortkomingen in het kennis-
niveauvan artsen enapothekers
in deDerdeWereld".

Hij gaat verder: "Van dezijde
van de farmaceutische produ-
centen is opdegerezenkritiek op
hun beleid gereageerd met het
opstellen van een 'code of phar-
maceutical marketing practi-
ces'.Desondanks iser geen spra-
ke van een consensus over een

strikte naleving van in interna-
tionaal verband opte stellen ge-
dragsregelsen wordthetgeentot
nog toe werd bereikt, gezien als
louter kosmetische verande-
ringen".

IFPMA-CODE
De Haseth besteedt in, zijn ar-

tikel aandacht aan een essenti-
eel onderdeel van de 'marketing
policy'.voor geneesmiddelen, de
prijsstelling van geneesmidde-
len. Aan dit onderdeel wordt in
het geheel geen aandacht be-
steedin de'LrPMA code ofphar-
maceutical marketing practi-
ces', zo schrijft De Haseth
(IFPMA staat voor: Internatio-
nal Federation of Pharmaceuti-
cal Manufacturers Association,
de internationale federatie van
verenigingen van fabrikanten
van farmaceutische produkten;
red.).

"Juist gezien de toenemende
schuldenlast van vele landen in
de Derde Wereld en de steeds
zwaardere financiële last die de
geneesmiddelen-voorzieningop
de schaarse begrotings- midde-
lenvan dezelanden legt,zoumen
anders verwachten", aldus DeHaseth.

CircoKorsou
WILLEMSTAD— Circo Kor-

soutreedt op30 en 31 juliom zes
uur 's middagsopin hetSDK.Erzijn onder anderen clowns, gooc-
helaars, er is een fakir en eenfiets- show. Entree: vijf gulden
voor volwassenen, drie gulden
voorkinderen.

maken, zwemmen en de gooche-
laar'SjonCarlito'. Gedurendede
twee weken krijgen de kinderen
een lunch, verzorgd doordevrij-
willigers.

Het is een van deprioriteiten
vanKiwanis Club Piscadera om
vooral dejeugdvanCuracao tij-
densde vakantie bezig te houden
om ze zich zo min mogelijk te la-
ten vervelen, om baldadigheid
zoveel mogelijk te vermijden.

WILLEMSTAD-Ookditjaar
weer heeft deKiwanis Club Pi-
scadera zich ingezet om dejeugd
opCuragao een gezellige en edu-
catieve vakantie te laten
doorbrengen.

Insamenwerkingmetverschil-
lende organisaties werden plan-
nen uitgewerkt om dit tekunnen
realiseren, onderandere werdd.it
gedaan metGrupo Ban Uni For-
sa,onder leidingvanlllage, Gru-
poBoca StMichiel, onder leiding
van Roosje Blom, en Hubentud.
2000 onder leiding van mevrouw
Bergland.

Op defoto is degroepvan Boca
StMichiel te zien, allemaal
jongerenuitdebuurtvanßoca St
Michiel, 125 in totaal, die gedu-
rende ruim twee weken worden
beziggehouden metonder andere
handenarbeid, tekenen, poppen

£V l^m Winkelcentrum Promenade
**mT Alles moet weg

M ■ i.v.m. renovatie van dezaak.
_B ■ 60% op Europese blouses, jurkenen

slacks. ■g f 50% op badpakken en bikini's tot maat II
Lw ’ 14van„Gottex"
f I „Mario Pucci" blouses 40 en 50% UA korting

Kom zelf even langs. „Olga" lingerie 50% Etc. etc.

__r^^^^^^^^^^^^^^^/,"^_____LI DIEREN %BfcI BESCHERMING ■**-*■■
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| ll^P VALESKA GRESSMAN |
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O for di 9 or' te 2 or' di marduga, akompafia pa X
X - Ijf Spice & Pepper i Mariachi Fortuna. Despues di X
X *' show por sigui balia te 2 or' di marduga. X
5r Karchi na rason di Fls. 10,- p.p. ta optenibel na: Fantastiko - Roosevelt- J
V weg, Soraida's Flowershop - Souax, Salina Beauty Center, Van Dorp J▼ Punda i Otrobanda, Boekhandel Salas, ma Rudy's — Zuikertuintje. J

Vakantie-plezier dankzijKiwanis
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Vertrekkendepenningmeesterbatig saldo tien mille

Renovatie Grote kerk
kostte bijna 374 mille

ORANJESTAD — Van de
hand van de vertrekkende
penningmeester van de pro-
testantse gemeente, Piet Mul-
der, verscheen eenuitgebreid
overzicht over de renovatie
van de grote protestantse
kerk in Oranjestad.

Er werd ’.383.988,25 ontvan-
gen en ’.373.995,81 uitgegeven.
Zodat er een batig saldo van bij-
na tien mille is. Onder de
opbrengsten vallen de post gif-
ten ’.130.004,78, verder
’.21.054,- speciale collectes,
’.12.234,- verlotingen en ba-
zaars, ’.85.421,05aanschenkin-
?;en, ’.35.000,- uit het reserve-onds van de Seroe Colorado-
kerk en de rest uit hetdakfonds
en van spaarrekeningen.

ACHTEROVERSLAAN
Bij de renovatie werd voor

ruim 62.000 florin aan hout ge-
bruikt en ’.13.420,- voor verfen
kwasten. Voorts waren er uitga-
ven voor loodgietersen electrici-
teits- werkzaamheden. Ruim
vijftien mille was er aan inte-
rieurkosten en ’.63.585,- voor
restauratievan het orgel.

In het maandblad 'Kruispunt'

schrijft deredactie dat gezien de
omvangvan hetwerkmenachte-
rover slaat van al deze getallen,
vooral ook als men weet dat de
overheid voor het opknappen

van de oude bibliotheek een be-
drag van zes ton betaalde en nu
nog eens één miljoen nodig heeft
om het voormaligehuis van dok-
ter Arends op te gaanknappen.

Bij verkeers-
controles
41 pv’s uitgedeeld

ORANJESTAD — De poli-
tie hield dinsdagmorgen een
verkeerscontrole en deeldein
vijfuur tijd41processen- ver-
baal uit

Op de weg van Oranjestad
naar Noord, ter hoogte van Sha-
ba, gingen 21 bestuurders, wier
rijbewijs, keuringskaart, num-
merplaat- of verzekerings- pa-
pier nietinorde waren,op debon.

Ter hoogte van het perceel
Tanki Leendert 68-A, werden
twintig processen- verbaal uit-
gedeeld aan bestuurders die te
veel haast hadden. De hoogste
snelheid was op naam van een
vrouwelijke bestuurder die 88
km in plaats van de maximum
toegestane zestigkm reed.

Zaalvoetbal-
competitie in
oktober

ORANJESTAD- Volgen-
demaand wordt eenvergade-
ring van dezaalvoetbal- clubs
gehoudenomte spreken over
de jaarlijkse competitie die in
oktober zal beginnen.

De organisatie van zaalvoet-
bal, FEFUSA, geeft aan deAVB
medewerking, aldus voorzitter
Jo Wauben, door niet met de
zaalvoetbal- competitie te begin-
nen voordat deAVB-competitie
is afgelopen. De financiële posi-
tie van de Fefusa is gezond te
noemen. Gezien de groeiende be-
langstellingvoor dezaalvoetbal,
zoals bij de laatste competitie
bleek, wordt dit jaar een record
aantal deelnemende teams ver-
wacht.

Estrella en
Universal gelijk

SAN NICOLAS — Estrella en
Universal kwamen dinsdaga-
vond in de eredivisie- voetbal-
competitie niet verder daneen 1-
-1 gelijkspel.Universal opende de
score na vier minuten spelen
middels een doelpunt van Edsel
Rafaela, waarna Estrella in de
42 minuut op een doelpunt van
Ronny Everon de stand gelijk
trok. Door dit gelijkspel neeft
Estrella nu vijftien punten en
Universal vier punten.

Bridge- uitslagen
ORANJESTAD — In de com-

petitie van bridgeclub Aruba
Ariba werden dinsdagavond de
volgende uitslagen geboekt: A-
poule: mvKeyser/heer Pennings
63.37 procent, 2. heren Henne-
lijn/Timmer 55.92, 3. heren
Mooy/Palstra 54.17,4. mv Hor-
nix/heerRuss 52.98,5. mvMara-
pin/heer Marapin 51.19; B-
poule: 1. echtpaar Nierop 62.50,
2. heren Van deVelde/Aal60.12
en 3. damesAbady/Polsen51.79.

Strenght fitness-
happening afgelast

SANTACRUZ—De voor aan-
staande zondag aangekondigde
'Strenght andfitnessnappening'
in de Sporthal, gaat niet meer
door. Dit als gevolgvan onvoor-
ziene omstandigheden, aldus
een verklaringvan Aruba Body-
building andPowerlifting Asso-
ciation (ABPA).

HetABPA-bestuurzalvolgen-
de week de verschillende gyms
benaderen voor eenvergadering
over deze 'happening" en andere
plannen voor de toekomst te be-
slissen.
EEN ZICH 'Pop Fanclub' noe-
mende groep gaatingaande 3au-
gustus cursussen in modelleren,
dans en handenarbeid voor de
jeugdorganiseren. De inschrij-
ving voor deze cursussen is op
woensdag 27 julivan negen tot
twaalf uur voormiddag en van
vier tot zeven uur 's middags in
Scapetodo te Ponton. De Pop
Fanclub heeft plannen om in de
naaste toekomst ook andere cur-
sussen, zoals tekenen en zingen,
te geven.

CORALREEF, van Meta Corpo-
ration, wordt het eerste hotel op
Aruba metkamerdeuren die uit-
gerustzijn met electronische slo-
ten.Bij hetbedrijfNormark werd
namelijk een bestelling geplaatst
voor levering van Saflok electro-
nic locks.

De gasten van CorelReef hoe-
ven straksalleen maar hun geco-
deerde keycard inde steutelgleuf
te duwen, waarbij het "geheu-
gen" van deSaflok Microcompu-
ter uitmaakt ofde code correct is
voordat de deuropengaat.

Overresultaat enquête eind 1987
Info- avond over San
Nicolas, wat nu?

SANNICOLAS—Inhet As-
toria Hotel wordt vanavond
tussen half acht en halftien
een informatie- bijeenkomst
gehouden over het rapport
-üan Nicolas, wat nu?'

Eind vorig jaarwerd een en-
quête gehouden onder de inwo-
ners van San Nicolas en omge-
ving over hun wensen ten aan-
zien van het functioneren van
het winkelcentrum van San Ni-
colas.

Erwerden4ol gezinnen, ofwel
6.8 procentvanhet aantalwoon-
huizen, geïnterviewd. De resul-
taten van deze enquête werden
in het rapport 'San Nicolas, wat
nu?' opgenomen. De enqueête
werd gecoördineerd dooreen Co-
desan-commissie, bestaande uit
deheren Betrian, Peterson, Wer-
net en mej. Alves. Alle be-

langstellenden zijn vanavond
welkom op debijeenkomst.

Man: tijdens
achtervolging tegen
lichtmast gereden

ORANJESTAD — Om kwart
voor zes in de ochtend verscheen
de man M.K. (24) op de politie-
wacht Oranjestad enverklaarde
dat hij even tevoren tegen een
lichtmast in de Middenweg was
gereden. De reden, dat hij was
doorgereden om aangifte te doen
bij de politie was, omdat hij
achtervolgd werd door een auto,
bestuurd door de man T.T. die
aangever met een vuurwapen
had bedreigd.

De Verkeerspolitie werd opde
hoogte gebracht van het rijden
tegen de lichtmast, terwijl dere-
cherche belast werd met het be-
dreigingsgeval.

AVC benut kansen
beter danRichmond
bij baseball

ORANJESTAD — Aruba
Video Center (AVC) wist de
beste muntte slaanuit dever-
kregen kansen en behaalde
woensdagavond een 11-5 ba-
seballzege opRichmond.

Door deze overwinning staat
AVC nu ene halve wedstrijd
achter koploper Marlboro, ter-
wijl Richmond nu weer gelijk
staat met Coca ColaRangers op
de derde plaats. Het wedstrijd-
verloop was elfruns, veertien
hits, drie errors voor Video Cen-
terenvijfruns, twaalfhitsen vijf
errorsvoor Richmond. Henk Ar-
nold werd de winnende pitcher
en Robert Henriquez de ver-
liezer.

In het Lago Sportpark wordt
vrijdagavond de wedstrijd Lucor
Jewelers - Golden Tulip Thril-
lers gespeeld.

Na de wedstrijd AVC -Richmond, ziet de standenlijst
als volgt uit: 1. Marlboro 12 ge-
wonnen 2 verloren, 2. Aruba Vi-
deo center 12-3,3.Richmond en
Coca Cola 6-9,4. Lucor Jewelers
5-9, 5. Golden Tulip Thrillers 2-
-11.

Op StCroix
Venezuela geeft
Aruba pakslaag

ORANJESTAD— In de derde
wedstrijd van de Latijnsameri-
kaanse jeugdbaseball- strijd op
St Croix kreeg Aruba gisteren
van Venezuela een stevigpakslaag van 19-1, waardoor
Aruba zijn ongeslagen positie
verloor. Venezuela plaatste zich
voor definale, terwijl Aruba nog
de mogelijkheid heeft om via de
verliezérsstrijd in definale teko-
men. Aruba heeft vandaag vrij
doch speeltmorgen tegen dewin-
naar van de wedstrijd van van-
daag: Virgen Island - Puerto
Rico.

PSV mogelijk naar
Aruba om uit te rusten

ORANJESTAD —Landskampioen en Euro-

?ees voetbalbekerhouder,
SV uit Eindhoven, komt

mogelijkenige dagen naar
Aruba omuit terusten.

Voorzitter Ruts wordt be-
gin volgendemaand enige da-
gen ihhetGoldenTulipHotel
opAruba verwacht. De moge-
lijkheid bestaat dan dan ge-
praat gaat worden om de
PSV-ers enige dagen op Aru-

ba te laten uitrusten nadatzij
in Brazilië een paar oefen-
wedstrijden hebben gespeeld.

De aandacht viel op Aruba
door de recente reis van het
Oranje-trio,VanBastenRijk-
aarden Van het Schip, die op
Aruba en in hetGoldenTulip
Hotel gedurende twee weken
een geslaagde vakantie
doorbrachten, terwijl Ruud
Gullitplannenheeft eindvan
het jaarAruba aan te doen.

/Wij hebben plaats voor een
EERSTE KLAS MECANICIEN

met de nodige ervaring. Moet zelfstan-
dig en op verantwoordelijke wijze kun-
nen werken.
Uitstekende betaling en prettige
werksfeer.
Persoonlijk aanmelden bij:

CAREB MOTORS
\ L.G. Smith Boulevard 112. J
-^-^-■--^■^-■-■-■-■■■■-■■-■--^-^■■-■■■■■■-■-■■-fc

TE HUUR AANGEBODEN

WINKELRUIMTE in de Nassaustraat

Afmeting ongeveer 125 m2.
Goed gelegen nabij parkeerplaats, ban-
ken en andere belangrijke zaken.
Direkt beschikbaar.
Inlichtingen: telefoon 23500 tussen 8.00-
-12.00 en 13.00tot 17.00uur, van maandag
tot en met vrijdag.

PA MOTIBO Dl \y*^^
EMBELUSIMENTO Z^^
Dl NOS EDIFICIO s^ 1^

gram

baratillo
DEN EDIFICIO Dl KAN DEN NASSAUSTRAAT

CUMINSANDO

diahuebs, juli 28

NAPA DI SIMAN
geldig alleen vrijdag en zaterdag

/<^/b ) Electrische
f -*vo& / huishoudelijke\^^y artikelen

Y^W| en nog veel meer!
\N\*s^T Op de tweede verdieping in de

Vf-J Havenstraat gratis een kopje
vMir koffie wanneer UUw inkopen
Ég^ doet!

" Qwl II IU Havenstraat 32
-MH Fergusonstraat 41

-^^■M^ I Vfe^P Tomatenstraat z/n

mmK^^M IW a v. Zeppenfeldstraat'B
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ATA AKI BO OPORTUNIDAD
STUDIAVLO BO PROGRESA

GOBIERNO Dl ARUBA
ta participa eu e siguiente cursonan lo bai cuminsa.
Haci vso di e oportunidad aki Inscribl. il

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

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

Turecursonan ariba mencionata dirigl principalmen-
teariba practica. Pa mas informacion yformulario por
jama tel. 33331 of acudf personalmente na Job
Centre denBibliotecaNacional na Oranjestad, G. Ma-
durostraatl3.

f-JN JÉ| ENSENANSA

JTt\ PA
_T |J EMPLEO

I ARUBA DAILY ]
I ENTERTAINMENT j
e I. — ■■ i —^
S^^É^-: Aanstaande zondagavond 11.00 J
S CTjEiT^uur: Annual Back to School #

" jSw Modeshow 1988/89 'I e\3r Midnight: Show van de Venezo- J: LG.smRi.BM. laanse zanger J
" Oranjestad, Aruba. *
" %!££** JoseAn*onio Bordell
" i*. AJ 1 I _ff>v GOLDEN TULIP '"
" *!--^^:' Tel.: 22131 VJtX jfo/uff+V
a * — iJIfI.TCLIJ-l

" (onder nieuwe directie) _____*___*_-_!- *
" Open 11.00 - midder- Vegas goes latin J
" nacht. Ace. by our swinging House- "" Niet alleen bandFerrari.

" exotische gerechten daily curtaintime 10.30p.m. 0: maar ook except Mondays "v '"*"* _■_.■» Club openfrom 9:00 p.m. „2:00a.m. "
0 VIS Specialiteiten Coverchargesrw_ws7.MmH2_nksperpereon f

" Forreaeivatioiwplease call 33555 #
«Gezellige sfeer, goede service "" \
«vindt U in Wij verwachten Ü voor lunch "Z RESTAURANT (12.00-3.00), HAPPY HOUR "" ««wifwpajli-— 6.00-7.00) of dinner (18.00-"

" m^^^^K Telefoon22977 of 27833. j

" ■£~'o»y—>AJti^.*r -■ v^mX phone: 32040 #

" ©Ml»© o-stad aruba "" / C*s&!^^~ZX. . —y open:Dagelijs 7.30-4.00 p.m. "" *V Zondag: gesloten. "5 HetRestaurant met Surinaamse allures, "
" zonderpretenties.

: Boulevard Theatre :
iT n I
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AGENDA

ARUBA

Kantooruren amigoe: 08.00-12.00/'4.00-17.30 uur: zaterdag gesloten.
Telefoon: 24333.

Voor spoedgevallenna kantoortijd: 21639,22950 en 22316.Pageboy: 127-743.
Bankrek. nr. 10.815.445Banco di Caribe.
POLITIE: 100.
ALARMCENTRALE: 115.
ZOEKERTJES verschijnen op dinsdag en
"rijdag enkunnen iedere dagtussen 08.00-
-12.00/14.00-17.00 uur worden opgegeven;
fehalve opzaterdag. Alleenzoekertjes, die
JP maandag en donderdagvoor 10.00uur
binnen zijn, kunnen de dag daarop (dus
dinsdagen vrijdag) verschijnen.
Bioscopen
Boulevard theater
:20.15 uur Less than Zero (18jr.).': 20.45 uur Crocodile Dundee II (14jr.).PRIVE-IN: 20.30 uur Slaughterhouse (18

§OTICA'S (nachtdienst)
hbao brug: delPueblo, tel.: 22154.■"aribabrug: San Lucas, tel.: 45119.

*** * *jVACHTREGELINGDOKTORENOranjestad, Madiki,Tanki Flip, Noord,Tanki
«endert, Paradera en Sta. Cruz: dokterE.jte Cuba, SantaCruz 356, tel.: 25666.
nis Chiquito, Savaneta en San Nicolas:
Jokter CE. Zaandam, via Cerrtro Medicogan Nicolas, tel.: 48833.Kinderarts: dokter Croes, tel.: 27591/24300
(hospitaal).
KINDER-POLIKLINIEK (Shakespeare-
*aat 13, tel.: 27263/24300): spreekuren
"laandag t/m vrijdag van 08.30-11.30/
'4.30-17.30 uur; zaterdag van 08.30-12.00
*ir. De wacht heeft dokterA.E. Hart.

$ENTRO MEDICO CARABOBO (L.G.
Jrnith Boulevard 34, tel.: 21777): dra A.
Rodriguez, viaCentre» Medico Carabobo.

W GELEKRUIS: Oranjestad: tel.: 23168;
ftord: tel.:23425;SantaCruzenParadera:
«f.: 28288/25543;Savaneta en Brazil: tel.:<?020/48301; SanNicolas: tel.: 45906; Da-
_ta: tel.: 29008(wijkgebouw), 24444(kan-
tor).
(voor brandgevallen, ongelukken of
»en of ander ongeluk gelieve
Alarmcentrale opte bellen,tel.: 115)

*## * #

TELEARUBA
DONDERDAG: 18.00 Ghostbusters;
18.30CNN international news; 19.30
Olimpiaplein; 19.30 TelenotJcias; 20.00
Uitzending bokswedstrijden (met o.a.

'Frank Tatevs Michael Nunn; 23.00 Mo-
neyline (CNN); 23.30 Sports tonight
(CNN); 24.00Sluiting.

VRIJDAG: 18.00 Archie & Sabrina;
,18.30 CNN international news; 19.30
Memoria; 20.00Telenoticias;20.30Mo-
vie of theweek; 22.04Larry Kingshow;
22.40 Showbiz today; 23.00 Moneyline
(CNN); 23.30 Sports tonight (CNN);
24.00 Sluiting.

Diversen
_-IGHT INFORMATION CENTER: dage-ws geopendvan07.00-20.00 uur;na 20.00
winformaties viaverkeerstoren.
&SSO SERVICE CENTER (Oranjestad):
«1.00uurper daggeopend(alleen geslo-
*n vanzondag 20.00 uur tot maandagmor-gen 07.00 uur).

&OKTER HORACIO ODUBER HOSPl-;rAAL(tel.:243oo):bezoekurenls.oo-15.45
'18.30-19.30 uur.
Koningin wilhelmina fonds (tei.:
£[652/22817): informatiecentrum
JOensdag geopend van 08.30-12.00 uur -aardenbaaistraat 8(boven).

JjJUBA VOLLEYBALL ASSOCIATION
?>A): 19.30uur algemene ledenvergade-.- Vergaderzaal Wilhelminastadion.

ASTORIA HOTEL: 19.30-21.30 uur infor-
matie-bijeenkomstover hetrapport 'SanNi-
colas, wat nu?' - San Nicolas.

*****
VRIJDAG
DIVERSEN
INDIAN ROCK GARDEN WATERSLIDE:
maandag,dinsdag,woensdagenvrijdag ge-
opend van 10.00-18.00 uur; donderdag de
gehele daggesloten.

MUSEO HISTORIKO ARUBANO: ope-
ningstijden maandagt/m vrijdagvan 09.00-
-12.00/16.00-19.00 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
afspraak temakenvia tel.: 23145of25111).

BIBLIOTHEEK CENTRO Dl BARRKD DA-
KOTA (openingstijden): dinsdag van
16.00-20.00uur envrijdag van 17.00-19.00
uur.

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).

TOERISTENSCHIP: 14.00-20.00uur 'Re-
gentStar' - vert. MAD.

VITALITY HEALTH STUDIO (opwarming
35-km): 17.00uur start 10-km wandelmars
van POVA-club naarBuccaneerRestaurant
en terug.

*****

VOOR BETALING PRIORITEITEN
Voor het eerst bijeenkomst met negentig landen opAruba

Wereld-organisatie YMCA
bezint zich op toekomst

ORANJESTAD — Van 3 tot en met 15 augustus aan-
staande zal het elfde YMCA-wereldcongres op Aruba
worden gehouden. Uit negentig landen worden ruim
achthonderd vertegenwoordigers verwacht. Het we-
reldcongres kent de volgende bijeenkomsten: YMCA-
wereld vrouwencongres (3-5 augustus), YMCA-
wereldjeugdcongres (5 tot 7 augustus), wereld YMCA-
congres(7-12 augustus) en Congresvoor Nationale alge-
mene YMCA-secretarissen (13-15 augustus). Het we-
reldverbond van YMCA's omvat thans YMCA-
groeperingen in91 landen met intotaalmeer dan23 mil-
joenleden en deelnemers aan programma's, meer dan
660.000vrijwilligers enslechts twintigduizendpersonen
in vaste dienst. De YMCAop Aruba—reeds 27 jaaróud—telt eenbloeiende organisatie metvestigingen in San
Nicolas enDakota.

Inverband metdenodige voor-
bereidingen—hetcongres wordt
in het Aruba Palmbeach Hotel
fehouden— isPieter laRosa van

et hoofdkwartier in Genève
naar Aruba gekomen om de hel-
pende hand te bieden. Alles
wordt gedaan om de gasten echtkennis te laten maken met een
Caribisch eiland, datniet alleen
uit mooie stranden, hotels en
f»almbomen bestaat, dochookve-

e andere facettenkent — zowelgoede als kwade zoals de Aru-
baanse nationale YMCA-
secretaresse Phyllis Stowe stelt.

BELEID
Het elfde wereldcongres, dat

op Aruba wordt gehouden, heeft
tot taak het beleid en depriori-teiten van het wereldverbond tebepalen. Tevens worden de ver-richte werkzaamheden op waar-
de bepaald en wordt beslist op
welke internationale gebeurte-
nissenhetwereldverbond zich in
detoekomst dientterichten. Hetis hetlichaam, dathet beleiduit-
stippelt en beslissingen neemt,
samengesteld uitvertegenwoor-
digers van elk der ledenlanden,
bijgestaan door waarnemers en

niet-stemgerechtigde leden.
Er bestaat ook een verbond

vanYMCA's inhetCaribisch ge-
bied, dat acht jaargeleden werd
opgericht en waarvan Aruba,
Curacao en SintMaarten ook le-
denzijn. Hethoofdkwartier is op
Aruba gevestigd met mr Hector
Gonzalez alsvoorzitter en Jorge
Gustavito alssecretaris.

De Arubaanse YMCA, die
door zijn positief beleid en vele
activiteiten een vaste plaats in
de Arubaanse gemeenschap
heeft ingenomen, heeft al die ja-
ren steedsde nadrukgelegdopde
behoeften van de gemeenschap,
zich daarbij richtend op recrea-
tieve,collegialeen opvoedkundi-
geprogramma's.

Hieronder begrepen de uit-
wisseling van jongemensen met
andere landen en deelname van

vrijwilligers en stafleden aanstudie-bijeenkomsten,' training
in leiderschap en andere confe-
renties.

Volleybalbond
vanavond bijeen

ORANJESTAD — De Aru-
ba Volleyball Association
(AVA) houdt vanavond een
algemene ledenvergadering.

Dit gebeurt om halfacht in de
vergaderzaal vanhet Wilhelmi-
nastadion. Er zal financieel ver-
slagworden uitgebrachtoverhet
internationaal toernooi in april
dit jaar. Over het aanstaandetoernooi en denieuwe competitie
zal ook worden gesproken.

DeAVA organiseertop3,4 en
5 augustus een 'time limit tour-nament' met als opzet de Copa
Pepsi. Dit toernooi is voor het
verkrijgen van fondsen voor de
nieuwe competitie.De clubsheb-
ben tot vanavond tijdens de ver-
gadering de gelegenheidomin te
schrijven.

Basketbal en
barbecue voor
reis damesploeg

ORANJESTAD — De Aru-
baanse dames- basketballse-
lectie zal deelnemen aan het
Caricom- kampioenschap
welke van 19-30 augustus in
Guyana wordtgehouden.

Ter verkrijging van denodige
fondsen voor dereis naar Guya-
na organiseren de basketball-
dames aanstaande zondag een
fundraising heren- softballtoer-
nooi gecombineerd met bar-becue.

De wedstrijden op het La Fa-
ma-véld zijn als volgt; Tuscany -TeleAruba (9.30 uur),Boogaloo -SavanetaRealvets(11.30), Cura
Cabai Vets - Cunucu Rumshop
(1.30), WegRooi Hundo - Amstel
Vets(3.00), Seroe Pretoe Stars -Signor Noord (4.30).

Gepensioneerden bijeen

ORANJESTAD — De com-
missie van Bezorgde overheids-
gepensioneerden heeft een alge-
mene vergadering uitgeschre-
venvoor vrijdag29juli.Deze ver-
gadering begint om half acht
s avonds inhet DOSVA-gebouw

te Dakota.

GEACCEPTEERD
Hierdoor is Aruba een be-

langrijke schakel in de interna-
tionale YMCA-organisatie ge-
worden. Dat Aruba de YMCA
volledigaccepteerde,blijkt ieder
jaar uit de inzamelingsactie die
de laatste jarensteeds meer dan
één ton opbrengt voor het YM-
CA-werk op Aruba.

Hetwereldcongres en dedaar-
mee samenhangende vergade-
ringen is uniek voor Aruba aan-
gezien Aruba nog nimmer een

Eoep personen afkomstig uit91
aden heeft gehuisvest.

Bij afscheidbursalen:
Eman: overheid steekt
veel geld in studenten
ORANJESTAD — In

Temptation on the Beachwerd dinsdagavond afscheid
genomenvan debursalen, die
deze en volgende week naar
Nederland of elders ver-
trekken.

Intotaal 259 personen werden
dit jaardoor destudie- financie-
ring in degelegenheid gesteld in
hetbuitenland tegaanstuderen.Directeur van het departement
van OnderwijsRichard Harms,
premier mr Henny Eman en de
minister van Welzijnszaken mr
Mito Crocs benadrukten het be-
lang van deze mogelijkheid en
vooral dat er een goed gebruik
dientte worden gemaakt van de
mogelijkheid om te gaan te
studeren, zodat men zich straks
met opgedane kermis en erva-
ring voor Arubakan inzetten.

HOOGPERCENTAGE
Premier mrHenny Eman zet-

te uiteen dat met deze nieuwe
groep thans 820 personen van
Aruba in het buitenland stude-
ren. Dit betekent een hoog per-
centage in de uitgaven van de
Arubaanseoverheid. Depremier
merkte op datAruba vermoede-
lijk het land is met één van de
hoogste percentages van stude-
renden in hetbuitenland diezich
voorbereiden om straks op Aru-
ba zichte komen inzetten.

Metnadruk stelde depremier,
dat de studerenden zich niet al-
leen in hun boeken moeten ver-
diepen maar ook de nodige ken-
nis en ervaringen op moetne
doen in de nsel veranderde we-
reld om deze straks ten dienste
vanArubatekunnen gebruiken.

Minister mrMito Croes drong
er bij de vertrekkenden op aan
zich ver van deverdovende mid-

delen te houden die een steeds
groter en dreigend gevaar
vormen.

Voor vaststellen programma 1989
ODCA op Aruba bijeen

ORANJESTAD — In hetBushiriBeach Hotelwordtdit
weekeinde een vergadering
gehoudenvan deOrganisaci-
ón Democratica Cristian de
las America (ODCA). De poli-
tieke partijen vaii het Cari-
bisch gebied, aangesloten bjj
de ODCa zjjn ookpresentAruba wordt vertegenwoor-
digd door de ArubaanseVolkspartij (AVP) en wel door
zijn secretaris voor Internatio-
nale betrekkingen mr HectorGonzalez. Deze vertelde deAmi-

goe, dattijdens de vergadering
door de partijen verslag zal wor-
den uitgebracht over hun land,
mogelijke problemen en er zul-len voorstellen worden gedaan.
Het programma voor komend
jaarwordt vastgesteld. De ope-
ningzal geschiedendoorpremier
mrHenny Eman.

Onder aanwezige gasaten be-vindt zich ook de secretaris- ge-
neraalvan de ODCA, drHilarionCardozo, die senator is en vice-
president van hetVenezolaanseCongres.

Fincar-races
ORANJESTAD — De jaar-

lijkse dragracesvan FINCAR
zullen dit jaarniet innovem-
ber maar reeds in oktober
worden gehouden.

Dit geschiedde vanwege een
verzoek van Puerto Rico omdat
er in Puerto Rico in november
aanstaande verkiezingen plaats
vinden. Aangezien een grote
deelname uitPuerto Rico wordt
verwacht, wordt besloten dera-
ces een maand vroeger te hou-
den. De hoofdprijs zal vijfdui-
zend dollarbedragen.

FINCAR heeft reeds verga-
derd met destichting Palo Mar-
ga en alles wijst erop, datpartij-
en tot een overeenkomst zullen
komen over het gebruik van de
dragstrip te Palo Marga.

Caribe-rondrit
ORANJESTAD — De gouden

jubileum- commissie van Club
Caribe organiseertzondag 31 ju-
li een 'off-road'rondrit. Deelne-
mers kunnen dagelijks van half
acht tot elf uur 's avonds in-
schrijvenin deCaribeclub ofzon-
dagmorgen voor de start. Zon-
dagmorgen moeten de deelne-
mersnietlaterdanhalftien opde
parkeerplaats van Club Caribe
aanwezig zijn.

Zondag specialekerkdienst

Wisseling wacht van
vloot- predikanten

SAVANETA — Aanstaande
zondag neemt ds J.G. Feenstra
afscheid alsgeestelijk verzorger
van de Marinierskazerne Sava-
neta. Zijn opvolger, ds J.G. Ma-
joor,doetdanintredeals denieu-
we vlootpredikant.

Ds Majoor werkt sinds twee

S' ar bij de Koninklijke Marine,
aarvoor is hij vier jaar predi-

kant geweest in een gemeente
vlakbij Sneek in de provincie
Friesland. Daarvoor werkte hij
zes jaarals leraarin hetvoortge-
zet onderwijs. Vlootpredikant
J.G. Majoor woont sindskort op
Aruba met zijn vrouw en vier
kinderen.

De kerkdienst" begint om tien
uur in de kapel van de Mari-
nierskazerné. Na de dienst is er
koffie in het Militair Tehuis

waarafscheid genomenkan wor-
den van ds Feenstra en nader
kennis gemaakt met ds Majoor
en zijn gezin.

Kiwanis-geldinzamelingsproject:

Zuidamerikaans dans-
en voedsel- festival

ORANJESTAD—DeKiwa-
nisclub van Aruba organi-
seert op zaterdag 24 septem-
ber aanstaande in hetAruba
Palmbeach Hotel een Latin
dance andFood Festival.

Deze avond staat in hetteken
van de Zuidamerikaanse dans
gecombineerd met een ge-
rechten- festival. Als deurprij-
zen zijn beschikbaar een Ford
Mustang GT 50, inclusief een
jaarverzekering van New India,
een zevendaagse cruise voor
twee personen door het Cari-
bisch gebied en andere aantrek-
kelijke prijzen. Twee Arubaanse
topbands zijn aanwezig alsmede
een direct uit Colombia af-
komstige folkloristische
dansgroep.

De kaartverkoop is inmiddels
begonnen. De opbrengst komt
ten goede aan het actiefonds van
de club, waardoor in de ge-
meenschap de helpende hand
kan worden geboden.

Tijdens de recente in Was-
hington gehouden internationa-
le Kiwanis- conventie werd de
Arubaanse club onderscheiden
met deprijs 'Coral section single

service' voor haar project met de
speeltuin voor de gehandicapte
jeugdte Piedra Plat. Dit project
was alleen mogelijk dankzij de
steun van de Arubaanse ge-
meenschap bij de verschillende
activiteiten. Daarom wordt dit-
maal ook weer op die steun gere-
kend.

Mannen boos:
raam en vitrine
aan scherven

ORANJESTAD — De poli-
tieverleende in denachtelijke
uren assistentie voor onenig-
heid bij twee "vrolijke"
tenten.

Bij één vandewoningen, waarbuitenlandsevrouwen zich in denachtelijke uren ophouden,
sloeg een dertig-iarige man uitMarawiel — tijdens ruzie met
één der vrouwen — een glazen
deur aan scherven. Hij beging
daarbij de fout ditmet zijn blote
hand te doen. De man werd Voor
medische behandeling naar de
polikliniek gebracht, terwijl de
eigenaarvan deglazen deuraan-
geraden werd aangifte van ver-
nieling te doen.

Bij een nachtclubwildeeen 32-
-jarige manuitParaguanaeen vi-
trinemeteen steen vernielen.De
man was obstinaat en verklaar-
de, dat de bewaker van de
nachtclub met hem had ge-
vochten en hem daarna de deur
haduitgezet. De managervan de
nachtclub gaf als versie, dat de
32-jarige man lastig wae en dat
debewaker hem daarom dedeurhad gewezen.

Achtkanalige blackbox- service:

Regering denkt aan
jointventure-aanpak

ORANJESTAD — Indien
een oplossing voor de
technische- en juridische as-
pecten niet te lang op zich la-
ten wachten, zalTeleAruba in
september al van start gaan
met acht-kanaal blackbox-
-service.

De regering praat momenteel
met diverse lokale investeerders
voorparticipatie in ditblackbox-
-project dat een investering
vergt van ongeveer één miljoen
florin. TeleAruba zelf is platzak
en daarom is deregering voor-
stander van een joint venture.
Hierover is noggeen definitieve
overeenkomst bereikt, maar de
regering hoopt dit in dekomende
weken te bereiken.

HALVEKRACHT
Ten aanzien van dereorgani-

satie bij TeleAruba heeft reeds
vijftig procent vanhet personeel
gebruikgemaakt vanhetpakket
VrijwilligeUitdiensttreding, zo-
dat het televisie- bedrijf nu op
halve kracht aan personeel
draait.

Er zijnreeds de nodige adver-

tenties geplaatst waarbij perso-
neel wordtgevraagd voor bekle-
dingvan devacatures, terwijl de-
ze week nog een advertentie zal
verschijnen waarin een direc-
teur voor TeleAruba wordt ge-
vraagd.

QUETTA — De SU en hetAf-
ghaanse Mujahedin-verzet overleg-
gen over deterugkeervan 3SU- offi-
cieren en van hetlijkvan een 4e. Zij
liepenop 18juliineen hinderlaagbij
een groteSU- leger- basis in oostAf-
ghanistan.

Setar in
cijfers

ORANJESTAD — Uit
het Setar's personeelsblad
blijkt, dathettelefoon/tele-
communicatie- bedrijf on-
der andere 13.570 abon-
nees heeft

Voorts zijner dertig publie-
ke telefoon-toestellen, 165te-
lefoonautomaten en per
maand zijn er 450 wanbeta-
lers, 110opheffingen, 380we-
deraansluitingen en 250 op-
names. Men heeft per dag 45
aanvragen voor aansluiting,
er zijn 137 telexlijnen
geïnstalleerdenmentelthon-
derd arbeiders en 189
ambtenaren, vanwie65vrou-
wen. De omzet is veertig mil-
joenflorin per jaaren niet
minder dan 29 voorbeeldige
werknemers hebben de
achternaam 'Tjomp7

ORANJESTAD-Bij het de-
partement vanLandbouw, Veet-
eelten VisserijteSantarosaishet
Suffolk- schapenras
geïntroduceerd voor speciaal de
vleesproduktie.Erzijnreeds twee
Suffolk-bokken aanwezig die op
1 augustus met hun service be-
ginnen. Uit een persbericht van
het departement blijkt, datveeh-
ouders vanafbovengenoemde da-
tum hun schapen, die gedekt
moeten worden,naarSantaßosa
kunnen brengen. Perkeer kun-
nen slechts veertien wijffes van
groot gewicht en postuur geac-
cepteerd worden.

ORANJESTAD-InTempta-
tions ontheßeach werdeen infor-matie-avond gehouden voor de
studenten die binnenkort hun
studie in het buitenland zullen
voortzetten. De studenten werden
tijdens het gezellig samenzijn
toegesproken door de directeur
van directie Onderwijs,Richard.
Harms, de minister van Onder-
wijs mr Mito Croes en minister-
president mrHenny Eman. Dit
jaarzullen 259 studenten metfi-nanciële steun van de overheid
hun studie in het buitenland
voortzetten.

Ulest Uwdorst hetbestmet

Ook uitstekend omte mixen.
Bestel bij Uw kruidenier.

LVictoria Bottling
Company

-
RococoPlaza
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ONTBINDING ALS STAATSGREEP MOGELIJK
Leger waarschuwt voor eventuele gevolgen

Parlement Brazilië onder
druk voor nieuwe grondwet
BRASILIA—De grondwet-

gevende vergadering van
Brazilië is met de laatstefase
begonnen van de goedkeu-
ring van denieuwegrondwet,
de achtste in hetbestaan van
Brazilië als onafhankelijke
staat. Dit gebeurt onder
duidelijk gegrom van militai-
re- en ondernemers- züde ter-
wijl president José Sarney
stad en land beweegt de
grondwetzoals dienu optafel
Egt niet aan te nemen. Mocht
dittoch gebeuren danbestaat
de mogelijkheid dat de presi-
dent de grondwetgevende
vergadering ontbindt. Een
nieuwe soort van
staatsgreep,zo grapte men in
parlementairekringen.

De eind- fase van het

frondwets- project is aangebro-
en. Na achttien maanden van

intensieveparlementaire activi-
teit ishet ogenblik aangebroken
dat de grondwet, gewijzigd tij-
dens de voorgaande goedkeu-
rings- procedure, nogmaals in
stemmingkomt met zijn 235 ar-
tikelen welke het hele Brazili-
aansereilen en zeilenregelt. Op
devalreep iseen pittige actie be-
gonnen omhet parlement datte-
vens fungeert als grondwetge-
vende vergadering, tot stopppen
te manen.

ONBETAALBAAR
President Sarney zegt korten

krachtig datdenieuwegrondwet

zoals hij ter tafel ligt het land in
een chaos verandert en onre-
geerbaarmaakt. Hetleger en de
industriële wereld zijn het daar
roerend meeeens. Zij zijnhetook
eens met Sarney dat de nieuwe
grondwet met zijn bepaalde ar-
beids-regels onbetaalbaar is.

Voor een land dat tot over zijn
oren in debuitenlandse schulden
zit en dat met moeite concessies
loskrijgt van banken en buiten-
landseregeringen is een miljar-
denkostende operatie niet te
verteren. Het laatste woord is
echter aan de 559 senatoren en
afgevaardigdenvan debeide ka-
mers. Een eenvoudige meerder-
heid van stemmen is voldoende,
in dit geval 280 stemmen,om de
goedkeuring van de grondwette
keren.
OMSTREDEN ARTIKELEN

In de nieuwe grondwetkomen
radikale artikelen voor welke
zelfs onvoorstelbare details van
het Braziliaanse leven regelen,
zo stelthetAmerikaansepersbu-
reau AP vast. Deze grondwets-
artikelen moeten doorwerken in
de Burgerlijke en Handels- wet-
geving. De meest omstreden ar-
tikelen zijn die van een ar-
beidsdag van zes uur, het sta-
kings- recht voor overheids- per-
soneel, een drastische wijziging
van deheffingen en belastingen,
debeperkingvan derente bij de
banken tot twaalfprocent, het
recht op vaderschaps- verlofen

het uitsluiten van buitenlandse
ondernemingen vanhetmijn- en
oliewezen.

Sarneyzei ineentv- toespraak
aan devooravondvan de laatste
fase van het grondwets- proces
dat de nieuwe grondwet chaos
zal veroorzaken, een econo-
mische en fiscale chaos. "En de
Brazilianen zullen voor de kos-
ten daarvan moeten opdraaien,
zo waarschuwde hij. De directe
onkosten welke de nieuwe
grondwet voor de staat voort-
vloeien komen volgens Sarney
uit op 9,5 miljard dollar. "Ik ben
bang dathet land niet- regeer-
baar meer zal zijn onder deze
grondwet. We hebben niet de
fondsen om deze bepalingen na
te komen" zo stelde hij verder
vast.

LEGER WAARSCHUWING
De laatste waarschuwing van

Sameykreeg meer achtergrond
door het feit dathij devoorgaan-
de dagen in voortdurend overleg
is geweest met de militaire lei-
ding, zoals die in zijnkabinet is
vertegenwoordigd. Hetwas dan
ook niet zo maar een opmerking
maar een duidelijk schot voor de
boegvan hetparlement toen mi-
nister OctavioMoreiraLima, als
brigade- generaal voor de
Luchtmacht, liet weten dat"als
de excessen niet uit de
grondwets- tekstworden verwij-
derd er zeer ernstige gevolgen
uitvoort gaanvloeien".

Conservatieve parlementsle-
den, onder leidingvan afgevaar-
digde JoséLourenco van het Li-
berale front dreigden met afwij-
zing van hetgrondwets-ontwerp
waarmee anderhalfjaar werk
nutteloos zou worden gemaakt.
Hij heeft voor ditplan 280 stem-
men nodig. Hij verklaarde dat
hethem alleen maarte doen is te
voorkomen dathet land in een
chaosterechtkomt.

ORIGINEEL
In parlementaire kringen

wordt ookopgemerkt datbij aan-
vaardingvandegrondwetdemo-
gelijkneid bestaat dat de
grondwetgevende vergadering
naar huis wordt gestuurd. "Een
heel originele staatsgreep", zei
afgevaardigde'Michel Temer
van deregeringspartij PNMB.
Zijn partij- genoot in het parle-
ment, Nelson Jobin,erkende dat
ontbinding van het parlement
mogelijk is wanneer men geen
akkoord bereikt over de nieuwe
grondwet.

Tijdens het grondwets-proces
is bij verschillende gelegenhe-
den door de grondwetgevende
vergadering toegegeven aan de
druk van Sarney. Onder meer
ten aanzien van de termijn van
een president en ook wat betreft
hetuitstel van dedirecteverkie-

zingvan depresident. Ook indie
gevallen had het leger laten ho-
ren dat men de vooogestelde
grondwets- artikelen niet zou
nemen.

DE BUITENLANDSE schuld
van Chili is sinds 1985 slechts
verminderdvan 19,3miljard dol-
lar tot 18,6 miljard dollar. Hoe-
wel via een schuldenconversie-
programma de schuld met 4,2
miljarddollar is afgenomen, iser
ook bijgeleend. Via het conver-
sie- programma is de schuld in
peso s omgewisseld, waarmee de
crediteuren in het land hebben
geïnvesteerd. Verder heeft Chili
in deeerstehelft van ditjaareen
overschot op de handelsbalans
geboekt van 1,2 miljard dollar.
De vier voorgaande jarenlever-
de dehandel met hetbuitenland
ook een voorschotop.

’ANDERE WEG WAS NIET MOGELIJK’
In twistgesprek metprogressieve historicus

Pravda verdedigt politiek Stalin
MOSKOU — Het dagblad

Pravda in Moskou neeft
dinsdag in een twistgesprek
met de progressieve histori-
cusJoeriAfanasje depolitiek
van Jozef Stalingedecideerd
verdedigd. De partijleiding
zelf is naar aanleiding van de
herdenking van de revolutie
in november van het vorig
jaar tot de slotsom gekomen,
datervoor deSovjetuniegeen
andere weg was dan die wel-
ke door Stalin werd inge-
slagen.

Zelfs op die weg is het gelukt
het vaderland voor dodelijk ge-
vaar en het socialisme voor de
toekomst te behoeden", aldus de
Pravda. "Tezelfdertijd deden
zich op onze weg enorme verlie-
zen, ernstige fouten en verkeer-
de berekeningen, massale on-
derdrukkingen misdadenvoor".

Onder waarnemers uit het
Westen heeft het artikel groot
opzien gebaard. Aangezien er de
opvattingen van het behou-
dendste deel van de leiding van
de Sovjetunie in tot uiting ko-
men. Naarhunmeningmagmen
zulk een commentaar niet zon-
der toestemmingvan hogerhand
geven.

De Pravdahad m april van dit
jaarnoghet dagbladSovjetskaja
Rossija verweten door de publi-
catie van een bijdrage van de
chemica Nina Andrejevna, Sta-
lintehebben "schoongewassen".
Stalin had massale terreur "op
touw gezeten geleid".

MANIFEST
Het artikel van Andreievna

werd indertijd bestempeld als
"manifest van de tegenstanders
van perestrojka. In Moskouging
het gerucht dathetstukwas ver-
schenen op initiatiefyan de con-
servatieve secretaris van het
Centraal Comité, Jegor Li-
gatsjov, de tweede man in de lei-
ding van deSovjetunie.

De verdediging van Stalin in
de Pravda had devorm van een
commentaar op debijdrage van
Afanasjev, waarin deze ingaat
op een conservatief artikel over
de Stalintijdin een juni-nummer
van dekrant. Afanasjev werpt
erin onder andere de vraag opof
er al alternatieven voor Stalins
politiek waren.

Hij schrijft, dathij deSovjetu-
nie tot nu toe niet heeft be-
schouwd als een socialistische
samenleving. Als men niet on-
middellijk aan de halvewaarhe-
den een einde maakt, kan men
ook alleen maar "halve maatre-
gelen" nemen. Het gevolg daar-
van is volgens hem een misluk-
king van "onze laatste histo-
rische poging om uit een af-
schuwelijk slopte geraken".

De Pravda verwijt de histori-
cus, een paladijn van perestroj-
ka, datzulk eenmaniervanpole-
miseren niet strookt met
"doelstellingen en opgaven van
perestrojka. Zijn opvatting is in
opvallende mate strijdigmet het
gevoel vanhet collectiefvan his-
torische verantwoordelijkheid
en de op de grondslagen van de
historische waarheid tot stand
gekomen evalueringvan de par-
tij. Zij plaatst zich apartvan het
"objectieve en dialestischebeeld
van onze verworvenheden en
mislukkingen", aldusPravda.

Afanasjev eist in zijn artikel
"onmiddellijke en doortastende
maatregelen" ter verbetering
van de levensmiddelen- voorzie-
ning. Hij schrijft letterlijk: "Wat
zou een verbouwereerde Lenin
zeggen als hij inhetjaar1988het
systeem van bonkaarten zag en

zag hoe miljoenenRussen van
kunst-kookworst dromenen hoe
wij pas 35 jaarna de dood van
Stann als vijftien-jarigen in een
brugklas over democratie
horen?"

Welke gelegenheid aanhet ar-
tikel in de Pravda ten grondslag
ligt, isniet duidelijk. Sinds april
van dit jaar is in de Soyjetpers
juist een stroom aan artikelen
verschenenwaarin de schrijvers
pleiten voor een open en eerlijke
bespreking van het verleden.
Voor heteerst hadmen het daar-
bij ook over demiljoenen mensen
die als gevolg van Stalins poli-
tiek het levenverloren.

CONCESSIE
Partijleider Michail Gor

batsjov heeft in november tij
denshetrevolutiefeest ookdepo
litiek van Stalinvan geweldda

dige industrialiseringen collec-
tivisering verdedigd. Inhetlicht
van het "gevaar van imperialis-
tische agressie" was een andere
politiek nietmogelijk, verklaar-
dehij. Waarnemers uit het Wes-
ten meenden datGorbatsjovhier
een concessie aan zijn conserva-
tieve tegenstanders deed.

Na de"krantenaffaire" tussen
dePravda en SovjetskajaRossija
in april konden de Hervormers
indeSovjetuniezichklaarblijke-
lijk weer ongeremd uiten. Li-
gatsjev (cq) oefende opde partij-
conferentie van eind juni-begin
juli bittere kritiek op kritische
schilderingen van het Sovjet-
verleden. De Sovjet-mensen
werden volgenshem gedeeltelijk
afgeschilderd als "slaven, die al-
leen met leugen en bedrog ge-
voerd en onbarmhartig uitge-
buit werden".

OPPOSITIE GAATDOOR
In deCDN werken vijfpolitie-

ke partijen samen, twee vak-
bonds- centrales en de Cosep,
welkeeensgezindzijn inhun ver-
zet tegen het Sandinistische be-
wind. Zij voeren deze oppositie
vanuit Nicaragua. Volgens Bal-
todano is met deze aanvulling
bereiktdat deoppositiezijnwerk
blijft doen, ondanks het feit dat
verschillende bestuurders ge-
vangen genomen zijn, terwijl er
weer anderen zijn veroordeeld.

Huembes werd een paar we-
ken geleden aangehouden tij-
dens de ongeregeldheden te
Mandaime waar deCDN een be-

toging wilde houden tegen het
Sandinistischebewind. Metveel
machtsvertoon is toen ingegre-
pen door de oproer- politie. Er
werden toentientallen opponen-
ten aangehouden van wie een
aantal ondertussen al is veroor-
deeld wegenssamenspannen te-
gen deoverheid en hetverstoren
van deopenbare orde.Volgens de
officiëleversiewerdpasingegre-
pen door de politie toen de beto-
gers met stenen en andere pro-
jectielen naar de politie gingen
gooien. De betogers zeggen dat
men geen kans heeft gehad aan
debetogingtebeginnen. Depoli-
tie hakte er meteen op in.

KLACHT ADVOCATEN
Tijdens een pers- conferentie

in het hoofdkwartier van de
CDN werd door een groep van
twaalf advocaten geklaagd óver
het ontbreken van de noodzake-
lijke garanties om echt te kun-
nen optreden als verdedigers
van de toen aangehouden man-
nen en vrouwen. Tot heden toe
zijn er altot zes maanden gevan-
genis- straf veroordeeld Huem-
bes als president van de CDN,
MyriamArguellovandeConser-
vatieve partij en Agustin Jar-
quin die lid is vaneen derfacties
vande christendemocraten. Bei-
de partijen zijn aangesloten bij
deCDN.

Wij pleiten voor een gehoor
van blinden, aldus advocaat Be-
nignoRayo. Hetisgewoonzo dat

derechters en deofficieren van
justitiegeen toestemminggeven
om de stukken in te kijken. Dit
gaatrechtstreeks integenwat in
de grondwetstaat en het is ook in
strijd met de mensenrechten.

Volgens deCDN zijn er op die
rumoerige zondag 44 mensen op-
gepakt door de politie. Van hen
zijnervijfopvrijevoeten gesteld.
Derest moetvoor derechter ver-
schijnen.

Narecente arrestaties wegens Nandaime-rellen:

Bestuur aangevuld oppositie
organisatie in Nicaragua

MANAGUA—Ramiro Gur-
dian is benoemd tot be-
stuurslid van de Gecoördi-
neerde Nicaraguaanse oppo-
sitie (CDN). Dit omdat de
voorzitter daarvan Carlos
Huembes gevangen genomen
werd bij recente ongere-
geldheden.

Gurdian maakte deel uitvan
het bestuur van dehoogste raad
van het particuliere bedrijfs- le-
ven (COSEP). Van deze organi-
satie was Gurdian vice- voorzit-
ter, maar hij was voorzitter van
de afdeling Landbouw- produ-
centen van Nicaragua (Cupa-
nic).De benoemingvan Gurdian
indeCDNwerdbekend gemaakt
door Duilio Baltodano als vice-
voorzitter van dit verbond van
oppositie- groeperingen.

DE SOVJETUNIE geeft in de
Bondsrepubliek Duitsland een
obligatielening uit van vijfhon-
derd miljoen mark. De lening
looptzeven jaarenheeft eenren-
te van 6,375 procent, aldus
Drsdner Bank, leider van het
emissieconsortium. Het is de
tweede Russische obligatiele-
ning in het Westen. In januari
leende Moskou in Zwitserland
honderd miljoen Zwitserse
frank.

EEN COMMISSIEvan het Brit-
se parlement wil dat er een on-
derzoek wordt gedaan naar mo-
gelijke afspraken van de olie-
maatschappijen over debenzine-
prijs. De benzineprijzen in
Groot-Brittannië zijn vrijwel
overal dezelfde. Vorig jaar nad-
den de olie- maatschappijen
veertig procent van de Britse
benzinestations in handen. In
1976 was dat 31 procent.

EILANDGEBIED CURAQAO
AANGIFTE VAN

NIEUWE LEERLINGEN
voor de Openbare Scheepvaartschool-Curacao.
Toelatingseisen:
a) Minimum leeftijd 15 jaar en maximum 19

iaar*
b) voor het zeemans beroep kiezen;
c) Bij voorkeur LTS-diploma, maar ten-

minste 2 jaar voortgezetonderwijs.
Bij inschrijving dient overlegd te worden:
a) Schoolrapporten en of behaalde diplo-

ma's + cijferlijsten;
b) Identiteitsbewijs;
c) Pasfoto.
Aanmelden bij de Scheepvaartschool, Pletterij-
weg z/n, Parera, des morgens van 8 tot 12 uur;
van dinsdag 2 augustus t/m vrijdag 5 augustus
1988.

Het Hoofdvan de
Dienst Onderwijs,
H.A. Jourdain.
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SYDNEY — De monorail van
Sydney die devorige week offici-

Deze week
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meter wordt in 12 minuten afge-
legd.De maximum snelheid is33
kilometer per uur.

eel is opengesteld, passeert een
oude pub. Hettrajectvan3,6kilo-



PERS VAN LEVENSBELANG VOOR GEZONDE SPORT
David Manuel: betere samenwerking noodzakelijk

Competitie-sport moet weer in de lift
WILLEMSTAD — In vergelijking met de jaren '50 en

'60 heeft de sportop Curacao in hetalgemeen aanpopu-
lariteitenbelangstellingflink ingeboet. Met allenarege-
volgen(drugs, misdaad)van dien.Volgens David Manu-
elis deoorzaakvoordezeondergang te wijtenaanslecht

! beleid van de verschillende besturen van sportvereni-
gingen,bondenenvooraldemedia.Demediazal volgens
Manuelbeterenmeersamenmoeten werkenom desport
°P Curacao weer terug te brengen op het niveau waar
het ineen gezonde maatschappij dient te staan.

David Manuela is jaren lang
*lfactiefgeweest in de sportwe-
reld (Sithoc) en heeft ook de
hoogtijdagen van desport op Cu-racao meegemaakt.

Het verval zette zich volgens
Manuela in, rond het begin vandejaren'70. Door wanbeleid van
verenigings- besturenen de con-
curerende pers. "Eén voorbeeld
Van wanbeleid is het volgende
verhaal: een getallenteerde ba-

woont op Malpais. Zijn
vereniging zoekt een trainings-
jjaats envindt er een op MundoNobo. De sportman in spewordt
verteld dathij op dieen dietijden
*&aar aanwezig moet zijn op degaining.Er wordt nieteens ge-
keken hoe de jongen het veld
j^oetbereiken, of er een degelij-
ke bus- verbinding isofdater op
®en andere manier (medespor-
j*rs of bestuursleden die in de
bUurt wonen of op deroute zijn)
**nregeling kan worden getrof-
len datdeze jongemanook inder-

daad op de training aanwezig
kan zijn. De jongen komt één
keer, nogeenkeer en daarnalaat
hij zich niet meer zien. Niet om-
dat hij niet wil maarzijn vereni-
gingkomt hem niettegemoet."

Zo zijn er volgens Manuel nog
vele identieke situaties en geval-
lentevertellen die de sportbeoe-
fening op Curagao hebben ver-
ziekt.

MEDIA
Een verhaal appart hadDavid

Maneul voor de media. Vroeger
kon men bijvoorbeeld na elke
voetbalwedstrijd bij De Jongh
Sporthuis een beeldverslag be-
kijken van de wedstrijd. "Dat
was prachtig, dagelijks drongen
demensenzich om defoto's en de
wedstrijden werdennogdikwijls
nabesproken. Voor de spelers
was dit een stimulans. Voor de
jeugdbetekende het weer een
voorbeeld."

"Watzienwe nu, eenfotograaf
van eenkrant komt even kijken
bij een wedstrijd, neemt snel en-
kele foto's en snelt weer naar de
volgende cocktail- party die ook
in dekrant moet. Niks tegen de
party, maar eenredelijk verslag
over de wedstrijd verschijnt er
nietmeer in dekrant.

Kranten zijn belangrijk voor
een sportmanofsportvrouw.Een
radio- uitzending is van voorbij-
gaandeaard.Eenkrantkun jele-
zen en herlezen.

Ergaateenenorme stimulans
uit voor de sportbeoefenaar als
hij of zij weet dat de ge-
meenschap de prestaties kan
volgen. "Door deconcurentievan
deverschillende krantenkrijg je
datbijvoorbeeld alle fotografen
zich op één onderwerp storten,
om ookte hebben wat de andere
hebben. Vergeten worden alle
andere sport-activiteiten die
soms tegelijkertijd
plaatsvinden."

Het gevolg is dat de ene sport
het aflegd tegen de andere. Een
goed alternatief zou, volgens
Manuela, zijnalsdeverschillen-
de fotografen samen konden
werken.

"Het is een fluitje vaneencent
om één fotograaf meerdere pla-
ten te laten schieten van een
wedstrijd, en deze bij zijn colle-
ga's distribueert en zelf foto's
ontvangt van andere, netzo aan-
dacht-behoevende sport- activi-
teiten van een andere collega.
Nee, daar is men nog te beroerd
voor.

Vooral de jeugd sport heeft
veel te leiden van deze concuren-
tie onder dekranten. Men beseft
niet dat men hiermee de sport
langzaam maar zeker ver-
moordt.

Een wedstrijd is niet altijd
even spannend en goed. Als de
kranten schrijven: 'De wedstrijd
was slecht en er waren maar 40
toeschouwers, dan blijven zelfs
die veertig mensen de volgende
keer ookweg."

"Een kritiek op een slechte
wedstrijd kan ook opbouwend
zijn, moet zelfs opbouwend zijn
omdekans opeenbetere, volgen-
dewedstrijdgrotertemaken. Als

een sportman, terrecht bekriti-
seerd wordt op de juiste manier,
en niet op zaken die niets met
sporttemakenhebben,zalhij ge-
prikkeld worden om beter te
presteren. De jeugd kan haar
voorbeelden beter volgen. En
zelf ook deresultaten van hun
prestaties zien (foto's en ver-
slagen)."

BESTUREN
"Voor debesturen van de ver-schillende clubsenverenigingen

geldt dat zij beter debelangen
van hun leden in de gaten moe-
ten houden. Vroeger was een
compleet bestuur aanwezig bij
de aftrapvan elke wedstrijd van
de club. Nuis er in demeeste ge-
vallen niet eens één vertegen-
woordiger van leiding te beken-
nen. Dat pleit niet voor de vere-
niging, datpleit niet voorhetbe-
stuur dat pleit niet voor de
sport."

Manuelaisniet deenigedieer-
van overtuigd dat het anders
kan. Als men zich ervan bewust
wordt datdeperseen belangrijke
taak heeft in deze, en deze taak
serieuzerneemtkan desport-be-
oefening in competitie verband
weer in de liftkomen. Daar heeftiedereen baat bij.

Gullit in
EG- team
BRUSSEL—AIs deUEFA

toestemming verleent, voet-
°alt de Europese Ge-
meenschap op 15 september
lD het Brusselse Heizel-
stadion tegen haar Oosteuro-
Pese tegenhanger, de Come-con. Dat is afgelopen dinsdag
gevestigd op hetkabinet van
deEG- commissarisvoor bui-
tenlandse handel.de Belg
Willy deClerq.

De wedstrijd vindt plaats
kgen de achtergrond van de
[ecent opgeklaarde betrek-
kingen tussen detwee econo-
mische blokken. De
opbrengst is voor Unicef en
voorhetkanker- onderzoekin
de EG. De EG wil ondermeer
Ruud Gullit, Ronald Koeman
en de Belgische doelman Je-
an-Marie Pfaff in het veld
brengen. Wie aan Oosteuro-
Pese zijde zijn geselecteerd is
öog onbekend.

De Europese commissie
stelt zich garant voor de aan-
loopkosten. De wedstrijd is
een initiatiefvan een aantalEuropese ambtenaren. Men
Verwacht het antwoord vande UEFA in de loop van vol-
fende week. Eind juniwerdin

uxemburg een gezamenlij-
ke verklaring van EG en Co-mecon ondertekend. Bij die
gelegenheid werd de EG for-
meel erkend. Men verwachtmBrussel dat de Oosteurope-
8e landen op korte termijn
ambassadeurs bij de EG zul-len benoemen.

Tyson verzoent

zich met manager

reJu. W YORK - De we-
u zwaargewicht Mi-rj! lyson heeft het gekibbel met
li' „manager Bill Cayton bijge-
jed» voorlopig althans. De bok-

" ü;!:/erschoof zijn gevecht tegen
jutdagerFrankBruno, nadat hij: perste instantie bekend had
«ftoaakt niet meer te zullenVechten.fyson die zijn contract met
hlw1ger Cayton door de
k^«tbank liet ontbinden kwam

' 3*®ll derechtszaal tot eenover-
w5omst met Cayton, waarbij

j if1?afgesproken datCayton tot
februari 1992 de zaken vanj/sonzal blijven behartigen.
n„ *r tegenover staat wel datdi^ns aandelen in de winst,
ti-L"1b«elkaar bokst, dras-scti verminderd worden tot 20docent (was 33 %). Van decom-S? 5K 1;gelden diede***** °p-ta»i ~. nJgt de manager nogmaar 10procent (was 33%).
u/yson (22) maakte dinsdagbe--2datmJßruno niet op3 sep-
a_7 'zoals in eerste in-tantie
iapBProken, maar later in hetH zal ontmoeten in dering.
Va _ ganu zea°fachtwekenmetakantie", aldus Tyson op een

inNewYork. Op
001**^1^waren ook aanwe-

,6, zijn vrouw, zijn schoonmoe-
fiiïi' 5, dviseurDon(ald)Trump en
i» k V3- "&faeb nu geen zinnboksen."

SPORT AGENDA

MALTA AMSTEL
SENTRO DEPORTIVO KORSOU
(zwembad)
geopendvan 09.00-12.00/14.00-17.00uur;
dinsdag- en donderdagmorgengesloten.

BOWLEN
(Damacor Bowling Club, Chuchu-
biweg)
openingstijden: maandag t/m donderdag
van 17.00- 02.00 uur; vrijdag en zaterdag
van 16.00uurtot na 02.00uur;zondagvanaf
13.00uur.
SCHAAKVERENIGING CURAÇAO
(Maduro Plaza)

iedere maandagavond om 20.00 uur gele-
genheidtot schaken.

SCHAAKVERENIGING JANWE
(Sentro diBario Janwé)
elke zaterdag van 09.00-13.00 uur uur
schaakles en -trainingvoordejeugdvanaf7
tot 23 jaar.

BASEBALL
(A_\"lelABSc.
20.00 uur GrootKwartier Stars/CPS-AGT
vs SantaRosa Indians/Mennen Speedstick- Sentro DeportivoKörsou.

Sedreko
tennissers

naar Bonaire
WILLEMSTAD- Vrijdag 29

julivertrekt een delegatie Cura-
gaose jeugd- tennissers naar Bo-
naire. Dit gebeurt in het kader
van de tenniscursus die Sedreko
deze dagenverzorgt.

Vorig jaarvond tijdens deva-
kantie ook een uitwisseling
plaats van de Sedreko cursisten
en depupillenvan Chuay Gonsa-
lesopBonaire. Gezienhet succes
van de vorige editie heeft men
besloten dit jaardertien spelers
aftevaardigen. Zij zullen wede-
rom tennissen tegen leerlingen
van Gonsales. Deze onmoeting
staat onder auspiciën van SEF-
Bonaire.

De delegatie zalop vrijdag om
vier uur 's middags,vertrekken
en worden ondergebracht in het
Bonaire Beach Hotel. Op zater-
dag 30 julivinden deverschillen-
de ontmoetingen op de baan
plaats. De groepkeert zondag31juliomkwart over acht 's avonds
terug naar Curacao.

Liga Uni Tur
WILLEMSTAD- In het ka-dervandebaseball play-offs van

Liga UniTurzullen ditweekein-
deverschillende wedstrijden ge-
speeld worden in St Maria
Ballpark. Op het programma
staan voor zaterdag 30 juli de
volgendewedstrijden:
10.00u IslaRangers - Warda D
(mini toernooi). 12.00 u Bow di
Palu -Huizerstars/SureLottery
(playoff) 14.00 uAlesie -Family
(mini toernooi) en om 16.00 v
Bow di Palu - Huizerstars
(playoff).

Zweden in Finale Davis-cup

Duitsers willen rechten
voor eindstrijd kopen

BASTAD — Zweden heeft zich begin deze week geplaatst
voor definalevanhettennistoernooi om deDavis- beker. Inhetderdeenbeslissende enkelspel won MatsWilander in driesets
van de Fransman Henry Leconte: 6-1,6-1,7-5. Door datresul-taat kwam deZweedse ploeg, die voor de zesdekeer de eind-strijd in de wereldgroep bereikte, opeen voorsprong van 3-1.
In de finale treft Zweden net als in 1985 deWestduitsers, dieonder aanvoering van Boris Becker Joegoslavië afgelopen
weekeinde geenkans gaven.

Bekerhouder Zweden heeft
hetrecht in decembervoor eigen
publiek de finale tegen de
Westduitsers afte werken. In de
Bondsrepubliek gaan stemmen
op die proberen datrecht voor
heelveel geld, gesprokenwerd al
vantien miljoengulden,af teko-
penen inWestduitsland de fina-
le te spelen.Dit gezien de grote
commerciëlebelangstelling. Wi-
lander liet echter weten, dat als
de Zweedse bond daarin toes-
temt, hij zich niet meer voor het
Davisbeker- team beschikbaar
zal stellen.

Na hetdubbelspel van zondag
verloorFrankrijk maandag snel
alle illussies op een plaats in de
eindstrijd van nettoernooi om de
Davis-beker. Mats Wilander
speelde, net als in de eindstrijd
van Roland Garros, Tennis van
een andere orde van grootte dan
HenryLeconte.

"Met zijn gevoel voorrelative-
ring zei deZweednaafloop:"Van
het begin merkte ik datnet ge-
woon lekker ging. Hetgafmij de
overtuigingdatLeconte een aan-
tal uren perfect tennis zou moe-
ten spelen ommij teverslaan."

Leconte kan perfect tennis
spelen, maar gewoonlijk niet
eens eenvolledige set, laat staan
uren lang. Wat de mogelijkhe-
denvan deFransman zijn bleek
in de derde set. Wilander leek
met een 6-1, 6-1 en 3-1 onbe-
dreigd naar het einde te gaan.
Leconte doorbrak diezekerheid
metvier gamesachter elkaar en
kwam indevolgendeoptweeset-
punten, bij 40-15.

Daar eindigde het opmerke-
lijk herstel van Leconte, Wilan-
der nam de dreiging weg met
tweeperfectevolley's, doorbraak
in de volgende game bij opslag
van zijn tegenstander en haalde
opeigen service dewinstbinnen.
"Ik speel graag op gravel tegen
linksnandigen, ikhaal danmeer
rendement uitcross-geslagenfo-
rehands en backhands langs de
lijn."

In het laatste enkelspel, dat
van geen belang meer was voor
een plaats in definale, versloeg
Kent Carlsson uitZwedenThier-
ry Tulasne in drie sets.

De uitslagen van Zweden -Frankrijk voor deDavisbeker:
Wilander - Noah 3-6,13-11,6-3,

3-6,6-0. Edberg-Leconte 64,6-
-4,8-10,3-6,6-4. Wilander/Jar-
ryd -Leconte/Forget 64,7-9,2-
-6,2-6. Wilander -Leconte 6-1,6-
-1,7-5. Carlsson - Tulasne 4-6,6-
-3,6-3.

WIELRENNEN/LONDON —Stephen Roche keert volgende
maand terug in het wielerpelo-
ton. De wereldkampioen van
1987 wil in deRonde van Groot-
Brittannië testenofzijnconditie,
na twee operaties, voldoende is
omzijntitel op28augustus in het
plaatsjeRonse succesvol tekun-
nenverdedigen.

Major League
Baseball

NEW YORK — De uitslagen
van de woensdag in de Ameri-
kaanse baseball- competitie ge-
speelde wedstrijden zijn:

AmericanLeague:
NewYork Yankees - Milwaukee
Brewers 16-3, TorontoBlue Jays- Minnesota Twins 4-1, Chicago
White Sox - Seattle Mariners 6-
1, California Angels - Oakland
Athletics 9-8, Cleveland Indians- Baltimore Orioles 12-2,Detroit
Tigers -Kansas City Royals 3-1.
NationalLeague:
New York Mets - Philadelphia
Phillies 10-2,PittsburghPirates- Saint Louis Cardinals 3-2 (10
innings), Montreal Expos - Chi-
cago Cubs 5-4, CincinnatiReds -AtlantaBraves 3-2,HoustonAs-
tos - San Diego Padres 4-1, SanFrancisco Giants - Los Angeles
Dodgers 2-1 (10 innings).

TENNIS/WASHINGTON-De
Amerikaan Jimmy Connors
heeft deze week in Washington
DC een toernooi voor het grand-
prix- klassement gewonnen. De
als eerste geplaatste Connors
versloeg in definale Andres Go-
mez uit Ecuador: 6-1, 6-4. Het
was de eerste toernooizege van
Connors in vier jaar. Destijds
versloeg 'Jimbo' in deeindstrijd
van Tokyo de Tsjechoslowaak
IvanLendl. De 35- jarigespeler
heeft 106 toernooien op zijn
naamgeschreven. De door deor-
ganisatoren als derde getipte
Gomezhield nietlanger daneen
uur en tien minuten stand.

ATLETIEK/LENINGRAD —De Nederlandse Els Vader heeft
bij een sprint- festival in Le-
ningrad de 100 meter gewonnen
in 11,80met een tegenwind van
3,27 nvs. In deserie had de atlete
van AVR 11,40 laten afdrukken.

Uv_ÉÉIÉ-Hh_-L^

samsam
Curacao, Salirïa.

UW EERSTE KEUS

WILLEMSTAD-De Curaga-
ose artiesten en persmensen zijn
klaar voor de sportontmoeting
met de Venezolaanse artiesten.
Komend weekeinde zullen in en
om het Holiday Beach Hotel &
Casino de festiviteiten van Ban
Uni Pa Kosrow plaatsvinden.
Naast het grootsopgezette Food-
festival zullen vele prominente
Venezolaanse televisie acteurs en
actrices als speciale gasten de
sport- evenementen luister bij
zetten. Op de foto's een gedeelte
van de Curacaose volleybal- se-
lecties voor dames en een 'afge-
trainde' artiesten-pers heren
softball-ploeg.

f=u-Ji trn/ni&EPRINT "\
(U ziet het gelijk!)

\Boogjes, Punda S3f 1SDfFlcuragao, Salina

7AMKJOE

IpALUi
papia

I HARDBOARD I

softboardl
WAFERBOARD I
(chipboard)
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MAHOK

4,50 papia Ij
BETONPLEX 1

H FORMICA H

_T 0^ __■
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■ MOSAICO |l
pamuraya

i
flur

I PORTA I
papaden

I , ipafódlkas

I SEMENT I
blanku

12,-pasaku

I BETONIJZER I

I LABAPLATOS I
(labatayo)

...Wilander (r) en Jarryd(l) ont-
moetten de Fransman Leconte
aan het net...

Pers en artiestengereed voor Venezolanen
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Atletiek- gala in Verona
Marokkaan Aouita ook
op 800 meter in Seoul

VERONA—DeMarokkaan
Said Aouita heeft tijdens in-
ternationale atletiek- wed-
strijden in Italiaanse stad
Verona de 800 meter gewon-
nen in 1.44,64. dat is 26- hon-
derdsteboven zijn uit1983da-
terendebesteprestatie. Aoui-
ta bewees met de overwin-
ning, goed voor de achtste
plaats op de mondiale sei-
zoenlijst, niets van zijn
sprintkracht te hebben ver-
loren.

De Olympische kampioen op
de 5000 meterkondigde aan in
Seoul zeker op de 1500meter te
starten."Ineenpaarwedstrijden
wil ik nu mijnmogelijkhedenop
de800 meteronderzoeken. Als ik
1.43 loop, zal ik ook op die af-
stand starten."

Aouita (27) keerde deze week
terug van een hoogte-training
van twee weken in Davos. De
drievoudige wereldrecord- hou-
derversloegdeEngelsman Peter
Elliott en de Sengalees Moussa
Fall. De eersteronde van de800
meter werd onder leiding van de
Amerikaanse haas JamesMavs

in 52,14 seconden te langzaam
afgelegd.

Teleurstellend in Verona ver-
liep de 400 meter horden. De
Amerikaan Kevin Henderson
zegevierde in 50,01, voor zijn
landgenoot DavidPatrick, diebij
de Olympic Trials in Indianapo-
lis in 47,75, vierde, werd uitge-
schakeldvoor Seoul. Aanvanke-
lijk zou de wedstrijd in Rome
worden gehouden. Wegens ver-
bouwingen voor de wereldtitel-
strijd voetbal in 1990 was het
Olympisch stadion echter niet
beschikbaar.

Paula Ivan maakte indruk op
de 1500 meter. De Roemeense
noteerde als winnares een tijd
van 3.58,80. Daarmee verdrong
zij de 25- jarige Mary Slaney-
Decker van deeersteplaats op de
wereldranglijst van dit seizoen.
De Oosteuropese- atlete had
geen tegenstand van betekenis.
Opbijna zeven seconden werd de
Britse Christine Cahill tweede.

Bij de heren kwamen Steve
Crabb en Mark Rowland niet
aan een seizoentopper toe. In
3.33,95 bleef winnaar Crabb

ruim een tel verwijderd van de
3.32,69 van Aouita.

Enkele uitslagenvandeeerste
dag in Verona zijn:
Dames:
100 meter: 1.Ashford (VS) 11,49
1500 meter: 1.Ivan(Roe)3.58,80
2. Cahill (GBr) 4.05,253. Gallag-
her (VS) 4.05,41
5000 meter: 1. Tooby (GBr)
15.25,23 2. Chican (Roe)
15.34,78 3. Sergent (Fra)
15.42,05
Ver: 1. Boegman (Aus) 6,80
meter
Discus: 1.Marten(Cub) 67,02 2.
Ramos (Cub) 66,44
Heren:
100 meter: 1. Stewart (Jam)
10,272. Krilov (Sov) 10,36 3. Til-
li(lta) 10,38
400 meter: 1. McKay(VS) 45,09
2.AlMalky(Oma)4s,2o
800 meter: 1. Aouita (Mar)
1.44,64 2.Elliott (Gbr) 1.44,753.
Fall (Sen) 1.45,03
400 meter horden: 1. Henderson
(VS) 50,012. Patrick(VS) 50,43
1500 meter: 1. Crabb (GBr)
3.33,95 2. Rowland (GBr)3.34,53
3. Mouceef(Mar) 3.35,70

Gepakt

WASHINGTON-VS-Defensie-
ministerCarlucci heeft op zich geen
bezwarentegen de SU- troepen- aan-
wezigheid in de Golf als onderdeel
van een VN- vredesmacht. Pas wan-
neer de vrede is hersteld in de Golf
zullen de VS hun schepen te-
rugtrekken.

PARIJS — Het verongelukken
onlangsvan deFranseAirbustijdens
een luchtvaart- showbijMulhousein
Frankrijkwaarbij3dodenvielenwas
deschuldvan depiloten.Men vloogte
laagen te langzaam. Hettoestel treft
geenblaam. Zo bleek bij het officiële
onderzoek.

"Even lijkt het erop dat de28-jarigeOostduitserRainer Baethgeer bij degrenspostCheckpoint Charley In
zal slagenvan Oost- naar West-Berlijn tevluchten. Maar op het laatstemoment weteneen Oostduitse poli-
tiemannen Baethge nog te grijpen.

ERKOOPPUNTEN
Amigoe

LOSSE NUMMERS van de Ami-
goe zijn verkrijgbaar bij:
Boekhandel VanDorp/Eddine:
Curacao Plaza Hotel, Punda, Prin-
cess Beach Hotel, Promenade,
Schottegatweg Oost, Otrobanda,
HotelLas Palmas, CaribbeanHotel
Casino, Holiday Beach Hotel,
Bookshop Hato
Paul Madura Enterprises, vertrek-
hal Hato
Kappel, Winston Churchillweg
Celia, Postkantoor
Celestina, Berg Altena
Faulborn, Berg Altena
Boekhandel Mensing, Punda
Mensing's Caminada
Boekhandel Salas
GalierySalas (Zuikertuintje)
Novo's Book and Giftshop
Salina Snack
Cafeteria/Restaurant Salina
Samsom
Gasora nv, Caracasbaaiweg
Armara Liquor Store, Sta. Rosa-
weglBB
Sousa, Cas Coraweg
Toko Mangusó, Cas Coraweg
Ritz Centrum. Mahaai
Kort, Rio Canario
Cerrito Supermarket, Schottegat-
weg Oos'
Nos Hollandse Bakkerij, ifandweg
JeanLouis Liquor S.ore, Gosieweg
Bloempot Book and Toyshop
El Chico, Wolkstraat
La Bonanza (O)
NosTienda, Hospitaal
Shon Ma Center, Welgelegen
Boekhandel Sta. Maria, Winston
Churchillweg
La Estrella, Winston Churchillweg
Toko Las Palmas, Schonegevel-
straat
Eddy's, ColebraBerde
Edmy Liquor Store, Ronde Klip
SupermarketDe Freitas, Erosweg.

ZAKENVARIA
"AMERIKAANSE RIJST bevat
carbohydraten die de mens niet
in gewicht doen toenemen". Zo
vertelt de vertegenwoordigster
van deAmerikaanserijstfabriek
'Caribco PR', in Irving, Texas, ,
mejuffrouw K. Lassiter. Zij is
momenteel op Aruba in het ka-
der van haar Caribisch tournee
om propaganda te maken voor
Amerikaanse rijst.

Volgens Lassiter zijn de Vere-
nigde Staten de voornaamste
rijst-exporteurs en werden zij
uitgeroepentot 's werelds groot-
ste leveranciers van hogekwali-
teitrijst. Ditkan ookniet anders
omdat deVSbeschikken over de
modernste machines en de
laatste technologie op
landbouwgebied.

Zo hebben de staten Texas,
Louisiana, Arkansas, Missouri,
Mississippien California elkeen
research center voor rijst. Bo-
vendien gaat het 'US De-
partment of Agriculture' door
met research voor de ontwikkè*
ling van nieuwe systemen voor
de rijstproduktie. In tegenstel-
leing tot de beweringen, maakt
Amerikaanse rijst de mens niet
dik. De rijst wordt van tevoren
gewassen, voorzien van vitami-
nes en daarna pas hermetisch
verpakt in plastic zakken.

Voor de consument is het dus
overbodig derijst voor hetkoken
weertewassen daaranders devi-
tamines weggewassen worden,
aldusLassiter.

WARSCHAU — Een 32 jaaroud
rapport datStaliaveroordeelt isvoor
het eerst in een Oosteuropees land
gepubliceerden wel door hetPoolse
partij- weekblad.

ECO-NOTEN

GRIEKENLAND EN de Sovje-
tunie hebben een overeenkomst
ondertekend voor de levering
van Russisch gas gedurende 25
jaarvanaf 1992.Griekenlandzal
het gas betalen met onder meer
landDouwprodukten. Er zal voor
één miljard dollar een pijplei-
ding worden aangelegd voor het
transport van het gas.

PERU IS het met het Franse
handelsconcern Louis Dreyfus
eens geworden over leningen
van zeshonderd miljoen dollar.
Peru zal daarvoorzijn zilverpro-
duktievan achttienmaanden als
borg geven. De leningen worden
gebruikt voor de aankoop van
voedsel en landbouwmachines.
Per jaarproduceert Peru tussen
de 22en 28 miljoenounce zilver.
Een ounce is 31,3 gram.

DE AMERIKAANSE olie-
maatschappij Sun heeft in het
tweedekwartaal van ditjaareen
verlies van201 miljoendollarge-
leden(inclusiefdebuitengewone
lasten) vergeleken met een
winst van negentig miljoen dol-
lar dezelfde periode vorig jaar.
Per aandeelbetekent diteenver-
lies van 1.90 dollar tegen een
winst van 0,82 dollarcent vorig
jaar. Dë omzet bedroeg evenals
vorig jaar in het tweede kwar-
taal 2,4 miljard dollar.
EEN CONSORTIUM van Ja-
panse financierings- maat-
schappijen zal de Wereldbank
een krediet van 65 miljard yen
verschaffen met een looptijd van
twaalf jaar.Derente is vastges-
teld op 5,5 procent. Een gedeelte
van het krediet dientvoor herfi-
nanciering van een krediet uit
1983 (rente 8,6 procent) van de-
zelfde maatschappijen. Dit zijn
ondermeer deIndustrial Bankof

Japan,NipponLife Insurance en
de Long-Term Credit Bank of
Japan.

DE ELEKTRICITEITS- MAAT-
SCHAPPIJ SouthernCalifornia
Edison (SCE), dochter- maat-
schappij van de SCE Corporati-
on, heeft voorgesteld te fuseren
met San Diego Gas and Electric
Power (SDGE). Samenzouden de
twee de grootste elektriciteits-
maatschappij vandeVSvormen.
SDGEbesloot tefuseren met Tu-
scon Electric Power. SCE stelt
een ruil van aandelen voor,
waarbij SDGE wordt gewaar-
deerd op meer dan twee miljard
dollar.
HET AMERIKAANSE concern
International Business Compu-
ter (IBM) heeft tien nieuwe
mainfraime- computermodellen
geïntroduceerd, de 3090-
-modellen die gezamenlijk de S-
serie worden genoemd. Hieron-
dervalt ook het 600S-model, die
volgens IBM momenteel de
krachtigste computer voor alge-
meen gebruikis. Deze computer-
serie heeft een vermogen, dat
twintigtot vijftig procentgroter
is dan de huidige E-serie-
modellen. Hiermeehoopt IBMde
concurrent Amdahl af te troe-
ven, die onlangs met een nieuw
model kwam datvolgens velen
de IBM-computers overtrof.

GENEVE —De ministers van de
GATT- landenmoeten bij hun over-
leg in december hun pogingen ver-
snellen om de internatioanle han-
dels-belemmeringen tedoorbreken-
Dit Heten GATT- delegatie-ledenn»
afloopvan het tussentijdse overleg
weten. Indecembermoeten deminis'
ters de voortgang bespreken van de
huidige 7e ronde van het wereld-
handels-overleg. GATT staat voor
Algemene overeenkomst over han-
delentarieven.

Inverbandmet de bouwvan denieuwePenitentiaire-instellingbp St. Maar-
tenroept deRegering van deNederlandseAntillen sollicitantenopvoor de
vervulling van de functie van

ADSPIRANT-GEVANGENBEWAARDER
bij het Huisvan Bewaring op St. Maarten

FUNCTIE-INHOUD: — het bewaken van de gedetineerden;— het begeleidenvan de gedetineerden;— het beveiligenvan het Gesticht;— hetverzorgen van degedetineerden;— het toezicht houden op de gedetineerden.
FUNCTIE-EISEN: — sollicitanten moeten in het bezit zijn van een

MAVO-4 diploma of een daaraan gelijkwaardi-
ge opleiding;— blootsvoets een lengtevan tenminste 1.70me-
ter, (voor vrouwelijke sollicitanten geldt deze
bepaling niet);— een leeftijd van tenminste 21 en ten hoogste29
jaren;— psychotechnische test en medischekeuring.

Arbeidsvoorwaarden:
Indienstneming geschiedt op arbeidscontract voor onbepaalde tijd naar
burgerlijk recht.
Geboden wordtvoorde tijdvan adspirant-gevangenbewaarder(geduren-
dedeopleidingvan 1 jaar)een bezoldigingconform schaal2van hetBezol-
digingslandsbesluitvan de N.A.
Verderzijn de vigerenderechtspositieregelingen voor het Overheidsper-
soneelvan toepassing.
Uitvoerige schriftelijke sollicitaties(metbescheiden) dienenbinnen 14 da-
genna hetverschijnenvan deze advertentie teworden gericht aan deheer

ürecteur van deStrafgevangenis en het Huisvan Bewaring opCuracao
N.A. Voor inlichtingen kunt U bellen 614577 (Curacao) en 23249 (St.
Maarten).
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z w**\0 /Knjo9 thespectacular sunsetfrom our elegant \ f|
I / Penthouse cocktail lounge. Openfrom 6 p.m. ||

; Penthouse Restaurant |j
if l-ook \_Hllemstad at night looks like a ||

fairytale from our 15th floor [I
Penthouse l_ounge& Restau- If1 rant! |i

|| Listen Raul Rosales is placing romantic m
dancing music - and Waiting for ||
"_OURrequest for a special song!

Taste .... Alt these editingnev? dishes - served m
ty candlelight on Saturdays!
openfrom 7 - 11:15p.m. jj

1 C7)l Curasao jj
I I

HOTELftCASINÓV^ M
Ê J Tel. 612500 | 'M

f[ _gß^: i EIND VAN DE MAAND *I _^T^^^ \ 1 SUPER SPECIALS; | / l

| m \ r 1 / tffliS/Uft |

I H X^^P^ó^/Elke laatste vrijdag van de maand zyn wy tot 7 uiij*open\^^^)^^/ H 1

11., . .*«.__/_ i_i_ * _*_~____. I GESORTEERDE DOZEN JUICE: H I
Uw komplete 8.8.Q. pakket voor de 1 |■ r r JaffaJuice 12 pak/1 Kr.—

■ H vakantiegangers. sinaas 3 pak) I J[■iv,eespakket6 kg. ) fis S£V^^ F. 21.65 H.- ■ .Si^E. F. 46.35 Q-pefruitSpakj _]Lg[ ■ ,
ï \ I!^Ph?r^c,ui? »,i GESORTEERDE DOOS I ï| 1 blik (± 3 kg.) Fruit cocktail ) __,

of 2 blik mixed vegetables ) CAMPBELL SOUP:
I Campbell Soup 24/1 - $^g^> I

I H Wij hebben ook vleespakketten (gesorteerd): 6 verschillende smaken 24 blik p. 29.95 H i
I /_T^^ Keukenrollen "Swave" 24rol- F. 38.30 ■kip, biefstuk, - — 1 i'M porkchop, etc. van 6 kg. F. 26.50 DRANKENPAKKET Hl
I I 1 fles Ponche Colima ) »

I r. __ „«M-, w_. M ■ 1 fles Sherry Bobadilla p j 7 35PAKKET VAN: 1 fles Gallo Strawberry Hill )PV f '*r
I Karbonade 6 kg. /tt-^F. 36.10! I Kaar HB-^^ï-jts is^ss^a f.*^!:IStnplOin 4,0 Kg. F. 44.65 1 fles Gallo Sweet Vermouth )

i BO— i OB i
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Door verkoop aan commerciele banken

Deviezenreserve centrale
bank in juniafgenomen

WlLLEMSTAD—Dedevie-
fen-reserve isbij deBankvan
de Nederlandse Antillen in de
taaand juni met 21 miljoen

fuiden tot 388,4 miljoen gul-
en gedaald. De be-

langrijkste oorzaak daarvan
's een netto verkoop van de-
viezen aan de commerciëlebanken. Dit is tevens de be-langrijkste verklaring voor
<le afname van de tegoeden
die debankenbij deBNA aan-houden, met 36 miljoen tot
217,6 miljoengulden.Dat valt
(f te lezen uit een overzichtvan deverkorte balansvan de
centrale bank.
Het tegoed van deWidsontvanger is met 9,7 mil-

ten gulden tot 12,8 miljoengul-
den toegenomen. Dit is voor-
namelijk het gevolg van de ont-
vangst van een ERNA- afdrachtvanhet eilandgebied Curacao.
Daarnaast isvan de anderere-: Jeningvan de centrale regering

j «j de BNA, "Tijdelijk kas-! JoorschotLand",9,9 miljoengul-
den opgenomen, namelijk 6,7
biljoen door opname van het te-
Speden3,2miljoenalsvoorschot.

t "et voldoen vanrente- en aflos-; Jjngs- verplichtingen op obliga-
i ''e- leningen is hiervan de oor-

" <aak.; .Het tegoed van de ei-, Wsontvanger is, na vanaf ja-
i "üari maandelijkstezijnafgeno-men, in mei weer toegenomen,

tamelijk met 4,3 miljoen tot 7,8
[biljoen gulden. Dit kan worden'oegeschrevenaan de ontvangstvan winstbelasting van de
0 -shore sector.
De middelen op de "Rekening

meerjarenplan- projecten" zijn
met 7,3 miljoen gulden afgeno-
men. Naarhet eilandgebied Cu-
rasao werd 5,4 miljoen overge-
maakt en 1,9 miljoen ging naar
de centrale regering voor het

verrichten van betalingen aan
ontwikkelings- projecten.

Debalanspost "Deposito's ove-
rige ingezetenen" is met 8,3 mil-
joentot 92miljoen gulden toege-
nomen. Ditwerd verklaard door

toegenomen tegoeden van de
pensioenfondsen, landsloterij,
landsradioen desocialeverzeke-
ringsbank, aldus een persbe-
richt van deBank van de Neder-
landse Antillen.

Inbraak
WILLEMSTAD—Ineen zaak

*an deRooseveltweg werd een
"nderzoek ingesteld na meldingvan inbraak. Toen depolitie arri-
veerde was er van inbraak wel
sprake maar van een inbreker
Metmeer. Depolitie zocht de om-
tevingafen hield later de 23-ja-
rige W.W. aan. Hijbevond zich in
?et verdachte bezitvan een doos
' .houdende theezakjes en be-
Wide deze te hebben weggeno-men uit de genoemde zaak. De
fecherche heeft het onderzoek.

Winst-stijging
van 50 procent
voor ORCO bank

AMSTERDAM —ORCO
Bank heeft in deeerste helftvan
1988eennettowinstbehaaldvan
’.23 miljoen, dat is viiftig pro-
centmeer danindezelfdeperiode
van 1987.Dewinststijging isvol-
gens de directie te danken aan
nieuwe activiteiten op het ge-
bied van Merchant-Banking en
gerealiseerde valuta-resultaten
op Australische dollarposities.

Op de Australische hypothe-
ken- portefeuille werd een niet-
gerealiseerd valutaresultaat ge-
boekt van ’.43,9miljoen.Dit be-
dragwerd volledig aan het eigen
vermogen toegevoegd. Het eigen
vermogen steeg gedurende net
eerste halfjaar met-’.74 miljoen
tot ’.335milioen.

Gezien depositieve ontwikke-
lingen verwacht dedirectieover
geheel 1988 een hogere netto-
winst dan in het voorgaande
(verlengde) boekjaar 1987.

Krachtige maatregelen zelfmoord
Brazilië: voorzichtig
met inflatie- aanpak
BRASILIA — Brazilië is

niet van plan zware maatre-

(jelen te treffen ter beteuge-
ing van de inflatie. Dit zou

namelijk in feite zelfmoord
betekenen.

Minister Mailson deNobrega
van Financiën poneerde deze
stelling bij zijn terugkeer uit de
Verenigde Staten waar hij met
succes overleg heeft gevoerd om
kredieten los tekrijgen voor zijn

door schulden overladen land.
Elke ingrijpende maatregel om
deinflatie teonderdrukken loopt
uit op"politieke, economischeen
sociale zelfmoord". Aldus de mi-
nister die een langdurige toer-
nee er op had zitten welke hem
voerdelangsfinanciële hoofdste-
den in West Europa en de Vere-
nigde Staten.

Volgensofficiëleramingen be-
draagt de inflatiedeze maand 23

procent. Overhet hele jaargeno-
men komt hij uit op zeshonderd
procent. Onafhankelijke econo-
men echterkomen tot nogmeer
ontmoedigende cijfers. Zij me-
nen dat de inflatie over het hele
jaar op zevenhonderd procent
neerkomt.

MinisterDe Nobrega zegt er-
van overtuigd te zijn datrem-
mende maatregelen zoalshetbe-
vriezen van lonen en prijzen het
overzeese vertrouwen in de Bra-ziliaanseeconomiezullen onder-
mijnen en ook het regerings-
programma om het overheids-
tekort te verminderen zullen
schaden. Hetoverheids- tekort is
afgelopen jaaropgelopen tot 5,5
procent van het Bruto nationaal
product.

Inmiddels heeftpresident José
Sarney het parlement op het
hart gedrukt de aanhangige
grondwets- voorstellen in te
trekken omdat diete duuruitko-
men en het land onregeerbaar
maken. De ontwerp- grondwet
maakt Brazilië tot een "defecte
machine die achteruitgaat, ter-
wijl de mensen armer worden".
Aldus president Sarney.

MOSKOU — De SU- leiding
stuurdeVolskynaarNagorny-Kara-bachalswaarnemeromtoe te zienop
hetherstelvan deordenu de algeme-
ne stakingvoorbij is en op het nako-
men van toezeggingen. Hij is een
vooraanstaand Hd van het Centrale
comité derpartijen hemstaan"de ge-
paste machts-middelen" tendienste.
De op 21 juli uitgewezenArmeense
nationalist AjrikjanblijktnaarEtio-
pie te zijn uitgewezen. Hij werd naar
eigen zeggen 4 dagen opgesloten in
een hotel-kamer in Addis Abeba.

Nieuws in volelvlucht
SEOul. — Zuidkorea reageerde

woensdag op Noordkorea's voorstel
ie komen tot overlegover oa deelne-
ming aan de Olympische Spelen.De
regerings- en oppositie-partijenrea-

feerden in principe er positiefop.
'rijdagneemt hetparlementeen be-

sluit.

WINDHOEK — Bij een gevecht
aan degrensvanAngolaenNamibia
met het doorZuidafnka geleide Na-
mibische leger zijn 5 onbekende te-

fenstanders omgekomen, aldus ZA.
Ir ging een mortier- aanval op een

Namibischeleger-basisaan degrens
aanvooraf.

WASHINGTON/ AMSTER-
DAM — Het Bruto nationaal pro-
ductvan de VS over het 2ekwartaal
van 88 isreëel toegenomenmet3.l%.
Tevens ishetqjferover hetIekwar-
taal herzienvan 3,6 op 3,4 (gecorri-
geerd door seizoens- invloeden). De
dollarreageerde direct op deze be-
kendmaking. De slotkoers in
Amsterdamwas 2,0840guldentegen
2,0990 dinsdag. Maar eerst was de
dollarwoensdaggestegen tot2,1150
gld. Vandaagkwam de dollarinrus-
tiger vaarwater. De midden- koers
was 2,0890. De Dow Jones index in
Wall Street ging met 20,27 punten
omlaagnaar 2053,70.

NEW YOKK — Op de stranden
aan beide zijdenvan deBaaivanNew
York zijn dode proefratten en injec-
tie- naalden aangespoeld. Zij zijn
daaromvoor badengesloten.Heton-
derzoek naar de vervuilings- bron
was vruchteloos.

Verkeerspolitie
WILLEMSTAD — De ver-

keersafdeling van de politie
meldde gisterert negen aanrij-
dingenwaarbij twee lichtgewon-
den vielen, de materiële schade
bij de aanrijdingen bedroeg
’21.500,-

Joyrideraangehouden

WILLEMSTAD- Op Kaya"
Geraldine Gutierrez hield depo,
litie gisteren de bestuurder vatf
een personenwagen aan. De jon-!
geknaap H.C. van 16 jaarbleek
zonder rijbewijs, achterver-
lichting en kennis van ver-
keersregels (hij reed pardoes
door het rode licht) op toer ge-
gaan te zijn met een weggeno-
men auto. Hij werdterzake joyri-
ding aangehouden.

van de Curagao Action Group.
Doel van het advies van ArthurD'Little is het verfraaien en aan-
trekkelijker maken van de bin-
nenstad.

Terug naar SvpQ fi^

van (SJorp «- ■"""
net even iets beter | fr(fMno n„ net even iets beter fiß^pL^
en win een vakantie naar C^S —

n MSNEYWBRLB
■i De campagne van Van Dorp-Eddine om een reis naar Disneyworld te

' 2 winnen wordt steeds interessanter: U ontvangt nu bij aankoop van
schoolartikelen t.w.v. ’.20.- een lot om mee te dingen naar de

« hoofdprijsdiebestaat uit
een reis en verblijf van 1 week
met Uw gezin in Disneyworld.

-**Fi7& i ——i
/ a Koop al Uw schoolbenodigdheden

van (Oom » enwin een reis naar Disney World

edJdJine n.v. net even iets beters

; X

Winkelcentrum Colon, Rio Canario, Fokkerweg en Punda
JAARLIJKSE UITVERKOOPbij Brokx Shoes

U weet het al!!!!!!
Dat betekent grotekortingen opRESTANTENPAREN van onze bekende merkenzoals: JOCHIEPIEDRO HELIOFORM v. ESCH ROCKPORT

v. BOMMEL.
Brokx Shoes, goedekwaliteit, eerlijke prijzen._

Éfe,Bast w___t*#J
d "INTERNATIONAL FOOD FESTIVAL" k

Kombina leu Deporte i Kultura
na HOLLIDAYBEACH HOTEL & CASINO WA

L^^ Fecha: 30 i3l diyüU | fora. Ï0.00 g^m. - 6.QOpZnZ\
0. IK Presentashon di: <k|

»~~ %B *DobIe"R"S.S.S. .__=, :11 ii.i'^^TjmÊl *M_i-ac_uForti__a jMl^ï^^C MLjp |!:j|i; ;|ii:Yii'7^:ll_^^/ *Survival
m SSf *ClaudiusPhillips § k V

55^-^Qi *Studio dibaileKörsou tmJt% healthfoccP _y
llliipi'llllilillifïlli^^y^/ *Darwin Driving Disco *tïgg&SÊÊÊ^^~ZZMIT ~_, *Richi Babalu i Orkesta '?j\

m Mexican Tambepartisipasbondi ■L^li^-'lr'lH'li^Biy artistananpopular di W 1k^A _mEfl-k RAD/O CARACAS T____TVlS/o_f _■BU fl "'' ■' Kampionato di: WÊÊCm- K_■
■ II ZZ'^/ * Tennis * Volley WmU II_f_W SSr^ *Ping-Pong * Soft-Ball §30 « 1
JF^ *Landamentu_ *Basket-BaU E-BI

Papromovedeportekontra mal vso diDroga

Entrada 5florin papersona m SO-K-PKjESAj^.
Organ.sd paRJKESA UNIVERSAL CROSS-BUGGY \Selebrando su di tres Lustro pamucha f .i^^|f%b

en koperashon feu FUDSEK W ___________H__L_22_
(na balor di/L6.900.-M___^H _____■■_■____

rrundashon pa Daorojio General. Soiial. Eduk-tiuo 1 KulturalJ _■?__

WILLEMSTAD-Ron Gomes
Casseres heeft namens de Cura-
qao Action Group waarnemend
gezaghebber drsElmer Wilsoe
informatie verstrekt betreffendehet advies datArthur D'Little

Nautische opleiding Coast Guard

Willemstad-inhetkader
de verdere scholing van het

van de Havenpolitie,
p*rd de afgelopen week aan de
Jlitie Opleidingsschool te Rio

vijfdaagse nautischefining gegeven die werd ver-
red door functionarissen van
j*US Coast Guard(Internatioi-
w Maritime Law Inforcement
;GainingDivision) onder leiding..Aan dezetraining namenveer-
en man van het Korps Politie
fderlandse Antillen deel en
?fie leden van hetDouane-korps,
jforwathetpolitie-personeel oe-
*fthoudt deze trainingverband

gebruikvandenieuwepo-
seboot.Binnenkort zalmet me-ewerking van de US CoastGu-
/d een vervolg-cursus worden°*geven, gericht op law enforce-ment- vaardigheden te zee.
jZowel hoofdcommissaris Jo-J'l Oldenboom als dewaarne-
mend inspecteur der Invoer-
fchten en Accijnzen drs CL.
7*o«, hadden in hun toespraak
gordenvan waardering voordemedewerking van de consul ge-
e^aal van de Verenigde Staten
f? de trainers van de US Coast%rd.i^bto; Oldenboom,SoonenFel-
£ met zijn team temidden van

AMIGOE

___r^__^r^^__^^^^_^^^^_^^^_M _^F^H Q_É_flH_É_fl-l _^_r^__i

I [Back To School| j/ff
_U_H^** "

ballpoint + pencil Êi fiET77"^^B
15STAINLESS . ~ __

J -#% .steel iJSStr f.13.951 r v^/^^.
VECTOR SPECIAL jjX&SQT f.9.45JQB^.rollerball J__V_______ï_____

._____. _________ ___#_.__ *

___________ ____.____* * ___f __Ej__i_^_r

vt__tf *L_y -^""""T-jl-k'
Overal verkrijgbaar waar Parker ponnan^F /' j" \W^

■^^V» Kf__!^i distributeur: fnil
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heeft uitgebracht over belasting
vrij inkopen doen opCuracao.

Hierbij waren ookaanwezig de
gedeputeerdenFaroe Metry,Dito
Mendes deGouveiaenßubenPa-
geenoverige vertegenwoordigers



WILLEMSTAD — Ter hoogte
van de Ansinghstraat vond gis-
teravond een vechtpartij plaats.
De vrouw V.M. van 26 jaarver-
klaarde later aan de politie dat
de manR.B. van 45jaarhaarhad
mishandeld en had gedreigd
haar met een ijspiek te zullen
steken. 8., die 'onder sterke in-
vloed van alcohol verkeerde
werd door de politie aangehou-
denenovergebrachtnaarhetbu-
reau. Een zekere G.B. ging zich
ook met de zaak bemoeien. B.
bleek de zoon van de eerder aan-
gehouden man te zijn. Ook hij
verkeerde onder invloed van
sterkedrank.Vaderen zoon wer-
dentoen ophet bureau herenigd
voor ontnuchtering en voor de
veiligheid van derden.

ALMERE— Na een zeetochtvan
20dagen en 19uurover deAtlan-
tische oceaan zijn de 45-jarige

HenkBrink en de42-jarige Wil-
lemHageman meteenDutch Vi-
king in de haven van Almere-

Haven feestelijk onthaald. Twee
jaargeleden maakte het duo de
reis in dezelfde capsule 'hangend

aan een ballon. Ondanks zwaai
weerop deoceaan enpech haddet
zij minder tijd nodig dan was
gepland.

ZELFDEKENMERKEN
Bij de laatste actie werd eve-

neens gebruik gemaakt van
agenten in burger die zichvoor-
deden alsvervoerdersvan drugs.
Door hun toedoen kon een partij
van zevenhonderd kilo cocaine
inbeslagworden genomenonhet
Laguardia- vliegveld van New
York. Zo deelde Robert Stutman

mee alschefvan deAmerikaan-
se Narcotica- dienstDEA.

In juniwerd eveneens een ge-
coördineerde actie gehouden.
Toenwerd degrootste slaggesla-
gen uit de Amerikaanse drugs-
feschiedenis toen men namelijk
rie ton aan cocaine in beslag

kon nemen in een buitenwijk
van New York. De waarde van
dievangst werd geschat opbijna
een halfmiljard dollar. DeDEA
is ervan overtuigd dat in beide
gevallen het Medellin-kartel de
afzender wasvan het spul. Denu
gevonden cocaine vertoonde de-
zelfdekenmerken als het geval
was injulitoenmen decocaine in
chocolade aantrof. Nu zat de co-
caine in 375pakjes verpakt.

HALVE TONWEKELIJKS
De geheimeDEA- agenten za-

gen kans een contract afte slui-
ten voor hun bende voor de leve-
ringvan vijfhonderdkilo cocaine
per week met bestemming New
York.De betalingwas 3.500 dol-
larper kilo. Op een vliegveld in
Colombia kreeg men de cocaine
in handengespeeld en wel in Bo-
gota.Mennam hetspulmeenaar
New York waar men het pul in
handen moest geven van een
Oscar Vega. Dit gebeurde over-
eenkomstig een telefonisch ge-
maakte afspraak vanuit Colom-
bia. Deze Vega is een vertegen-
woordiger van hetKartel van
Medellin in NewYork.

Een anderekeer moestervan-uit Colombia gebeld worden met
een zekere Gonzalo Rodriguez
Gacha, dievolgens Stutman het
meest actievefid vanhetMedel-lin- kartel in de VS is. Bii de
vondst van zevenhonderd kilo
cocaine werden drie Colombia-
nen aangehouden wier leeftijd
varieerde van achttien tot 29jaar.

Hetonderzoekin dezezaak be-
§on toen de DEA er lucht van
reeg datRodriguez Gacha zijn

drugs- activiteiten naar New
York ging overplaatsen. De be-
voorrrading van New York was
tot dantoe hetwerk geweest van
een andere bende, namelijk die
van Cali. Men hoopt met de ar-

restatievanhettriomeer inzicht
tekunnen krijgen in deopzet en
werkwijze van de drugs- lijnen
naar deVS.

Tweede slag binnen drie weken
Politie New York neemt voor
honderd miljoen coca in beslag

NEW YORK -Een partij
cocaine ter waarde van hon-
derd miljoen dollar is in de
Verenigde Satten in beslag
genomen tijdenseen operatie
waarbij drie Colombianen
werden gearresteerd die in
dienst zouden staan van de
hiërarchie van Colombiaan-
see drugsmafia, voor zover
het gaat om het Kartel van
Medellin.

Hetwas detweede zwareklap
welke tijdens een gecoördineer-
de actievan verschillende Ame-
rikaanse organen werd toege-
bracht aan de handel in drugs
binnen drieweken. In beide ge-
vallen ging het om drugs welke
doorhetKartel van Medellin op
de Amerikaanse markt werden
gebracht.

WILLEMSTAD — Op Banda
Abau vond ter hoogte van een
bareenvechtparijplaats waarbij
deman G.Y. een 41-jarige C.L.
ernstig mishandelde. Bij nader
onderzoekbleek datL. demanY.
ervan verdacht en betichtigde
zijnradio tehebben gestolen. De
vechtersbazen werden beiden
overgebrachtnaar dewacht.

DE AMERIKAAN Dave Flana-
gan wenst correspondentie aan
te gaan met mensen op Aruba.
Hij is 38 jaar oud en houdt van
reizen, lezen, brieven schrijven
en postzegels verzamelen. Het
adres van Dave Flanagan is:
P.O. Box9400, Fort Mohare, Ari-
zona 86427, USA.
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GEVRAAGD

REPRESENTATIEVE
VERKOOPSTERS

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

Schriftelijke sollicitaties met recente pasfotote richten aan
Penha P.O. Box 149.

" , .

Wat is het doel van het budgeton-
derzoek?

Ww Het verzamelen van gegevens over
I* ' *| het uitgavenpatroon van huishou-
L*J dens op alle Antilliaanse eilanden.

«J^^L De resultaten van het budgetonder-«£^^ zoek worden gebruikt voor de
mai aqq prijsindexcijfers van de huishoud-
nCl V/Dw konsumptie en vele andere nuttige

doelen.
Vraagt Wat houdt Uw medewerking pre-

cies in?
hi iieh/M iHanc Dat u 2 weken of 1 maand al Uw uit-
llUloMUUUtnlo gaven noteert in een huishoudboek

en daarnaast een aantal vragen be-
Hi_=_ ./KÜiAiilll^i antwoordt over de aankoop vanUit; VIIJWIIIig duurzame goederen in het laatste

jaar.
WÏ Ipn mPPWtarkon be enquetrice van het CBS zal U
WHICH NiceWC! iveil hierbij regelmatig helpen. Uiteraard

blijven Uw persoonlijke gegevens
flan hPt strikt geheim.

Hoe kunt U zich opaeven?
Budgetonderzoek ?eZa!^°n intevu enoptestu"

Centraal Bureau voor de Statis-
tiek,

*"""♦ " % — Fort Amsterdam,
De familie " Curacao, tel.: 613065

:adres " — Kaya Pedro Luis Brion 3,
eiland ! Bonalre'«*■ 8676
geeftzich hierbijop om meete werken i —A. Th. II lidgeroad 16,
aan het budgetonderzoek. : St. Maarten, tel.: 2355.

U mag natuurlijk ook opbellen.

CENTRAAL BUREAU VOOR DE STATISTIEK

’Curaçao wordt schoner en mooier’

tations van Interphoto ofbij de
KLM.

( MISS ANN BOATTRIPS "ï,„ ANDRENTALS N.Vboattrips naar Klein^GragaóT wm" » ■
Banda Abao, Bonaire, Moon-lights enz lnfoim.:S___we, Tel.: 671579Nu ookverhuurvan vissersbo- Adres: JanSofat 232 Atan,zeilboten, zeilplanken

WILLEMSTAD -Dit is de
KLM-Interphoto van deze week,
in hetkader van defotowedstrijd
'Curagaowordt schoneren mooi-er.Deze fotowedstrijd wordt ge-
organiseerd doorhet 'Ban Chan-
fa Porko'- comité, in samenwer-

ing met Interphoto en deKLM,
die aantrekkelijke prijzen be-
schikbaargesteld hebben voor de
winnaars, onder meerin devorm
van vliegtickets naarNederland
en Guatemala en gratisfilmrol-letjes.

Foto's kunnen tot 31 augustus
óp 5x7formaat worden ingele-
verd bij Interphoto, Dokweg, ofInterphoto Bloempot Shopping
Center. Voor meer informatie

over defotowedstrijd kan men te-
recht bij alle vijftien aannames-
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lAGANGAN.V.
vraagt voor directe indiensttreding:

* VERKOOPSTERS
* MAGAZIJN BEDIENDE
* CHAUFFEUR

Vereist wordt: gedegenopleidingenruime
ervaring.

Sollicitatie:Tel.: 612669 tussen 9.00-12.00 a.m.
en 2.30-6.00 p.m.



AGENDA

BONAIRE

POLITIE: 8000
BRANDWEER: 8222
TAXICENTRALE: 8845
HOSPITAAL: 8900
LANDFILL teLagoen: maandagt/m vrijdag
van 07.00-16.00uur; zaterdag 08.00-12.00
uur; zondaggesloten.

OPENBARE BIBLIOTHEEK
(openingstijden voor hetpubliek)
maandag en donderdag van 14.00-18.00
uur; dinsdag en vrijdag van 08.00-12.00/
14.00-17.00 uur; zaterdag van 10.00-12.00
uur)
(openingstijden voor lezers)
Woensdag van 14.00-19.00uur.
POSTSLUITING: maandagt/m vrijdag
aangetekende stukken 15.45 uur; gewone
stukken 16.30uur.
SERVICE CLUBS
Kiwanis: donderdagavond 19.30uur -Hotel
Bonaire.
Üons: informatie E. Felipa, tel.: 8546/8238.;Round Table: elke tweede maandag -Buurtcentrum TerraCorra.
Rotary: woensdag 12.00uur-HotelBonaire.

BESTUURSKANTOOR EN BEVOLKING:
08.00-12.00/14.00-15.30 uur loketten geo-
pend.

MUZIEKBIBLIOTHEEK:voor bezichtiging
hiervan gelievecontactopte nemen met de
heerRudy Bedacht, Noord Nikiboko 194.
POUTIECLUB (Weg naar Willemstoren):
Seopendopvrijdagvan 20.00-24.00uur; 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 10.00-12.00 uur te
nincon.
KOKOLISHI (tel.: 8198): verzameling Bo-
"aireaanse schelpen en koraal; open var
dinsdagt/m vrijdag van 10.00-12.30uur ■_ya NikibokoZuid 3.

Dierenarts dr j.a. Jansen (Dok-
'örskliniek Noord Salina, tel.: 4255):
spreekuren: dinsdagen vrijdag van 14.00-
-5.00 uuren voorts volgensafspraak.

'■W: openingstijden slachthuis maan-
dag t /m woensdagvan 07.00-12.00/13.00-J6.00 uur en donderdag en vrijdag van
°6.00-11.00/11.30-14.30 uur.

Srkdiensten
%tBernarduskerkKralendijk:
««gelijks 18.45 uur; zondag 08.30en 19.00
VomotokerkAntriol:
dagelijks 19.30uur; zondag 09.00en 18.00

SdovicuskerkRincon:<$Qe!ijks. ookzondag, 19.30uur.

ONTVOERING
Met aanhalingvan een nietbij

name genoemde regerings-
ambtenaarberichtte dePost dat
het doorReagan goedgekeurde
planvoor geheime operaties niet
tot para- militaire actieszal lei-
den. Wat het plan wel inhoudt
werd niet duidelijk gemaakt. In
hetmiddenblijftofereenontvoe-
ring van Noriega onder valt of
niet.

De door het Panamese parle-
ment afgezette president Eric
ArturoDelvalle zou op dehoogte
gesteld zijn van het geheime

Elan evenals de hem trouw ge-
leven Panamese ambassadeur

Juan Sosa. Fitzwater ontkende
datpresidentReagan tijdenseen
recent telefoon- gesprek met
Delvalle zou hebben gesproken
over een geheime operatie. Sosa
ontkende dit ook en vertelde de
pers dat toen hij het Post- ver-
haal doorbeldeaan Delvalle deze
ook hoogst verbaasd was.

PUZZEL
Eveneens verbaasd was een

voormalige Panamese ambassa-
deur, Gabriel Lewis. Lewis en
Sosa zijn de belangrijkste te-
genstanders van het Noriega-
bewind die zich in Washington
bevinden. Lewis zei tegen de
pers: "Ikhebgeenidee wateraan
de hand is. Hetis eenpuzzel". Zo-
wel Sosa als Lewis werd in het
verleden altijd op de hoogte ge-
houden van deplannen vanWas-
hington met betrekking tot Pa-
namaen Noriega.

Fitzwater zei nog dat het be-
leid van deVerenigde Staten ten
aanzien van Panama niet is ge-
wijzigd. De VSproberen meteco-
nomische sanctiesNoriega op de
knieën tekrijgen. Totdusverreis
ditniet gelukt. Hij lijkt steviger
inhet "regerings"- zadel tezitten
danvoorheen.

DE MINISTERS van de GATT
(Algemene overeenkomst inza-
ke tarieven en handel) komen
vanaf 5 december drie dagen in
Montrealbijeenomdevoortgang
van het handelsoverleg in het
kader van de Uruguay-ronde te
bespreken, dietwee jaargeleden
werden gestart. De ministers
zullen nieuweregels metbetrek-
king tot dewereldhandel uitwer-
ken en gespreken hoe de groei
van het aantal overtredingen
van deGATT-regelskan worden
ingedamd. In september komen
verscheidene werkgroepen bij-
een om ontwerpvoorstellen te
formuleren.

...by defoto vlnr JoeFarrugia,
Papa Statia, Dick Breukink
(F&B), dejubilarisNarciso Ole-
ana, naast de directeur van Bo-
nantilDeis Schermer,Kees Fek-
kes general manager van hetho-
tel, en dejubilarissenLuis Mer-
eera en Hubert Thomas...

Marokko en Polisario aan
tafel voor vredesoverleg
(NEWYORK—Marokko en
bßevrydings-beweging Po-
Jario, die al twaalf jaar
JUdtvoor deonafhankelijk-
st! van de doorMarokko be-ite Westelijke Sahara, zijningegaan op de uit-
loging van VN-secretarisiMer Pérez de Cuellar om
leerhandelingen te begin-
i. "* over beëindigingvan het
Inflict. De gesprekken zou-L& in de eerste helftvan au-
ptus beginnen.

ye preciese datum hangt af
l 1? wanneer de minister van
(rtenlandse Zaken van Mali,rdiboKaita, als vertegenwoor-
!j|er van deorganisatie van Af-
f^anse eenheid naar New
v«- kan komen. De Verenigde
Ij?'ies hebben een dooralle par-en al aanvaard plan voor

beëindiging v_u hei conflict, dat
voorziet in een wapenstilstand
en een referendum over de toe-
komst van hetland, dat in 1975
ophieldeen provincie vanSpanje
te zijn envervolgensnabombar-
dementen door Marokko werd
bezet.

REFERENDUM
Marokko en het Polisario kon-

denhet met name niet eens wor-
den onder welke omstandighe-
den het referendum moest wor-
den gehouden. HetPolisario eis-
te dat het Marokkaanse legeren
bestuur zich tijdens hetreferen-
dum zouden terugtrekken. Ma-
rokko heeft dattot nu toe gewei-
gerd.

De Westsaharanen hadden
nadat de Spanjaarden waren
vertrokken, de onafhankelijk-
heiduitgeroepenen deDemoera-

tische Arabische Republiek Sa-
hara (DARS). De regering-in-
ballingschap van de DARS, die
gesteund wordt door Algerije,
het land waar tienduizend
Westsaharanennaar toezijn ge-vlucht, is inmiddels door vele
landen erkend (niet door EG-landen).

DOORBRAAK
Een doorbraak in het conflicthing al enige tijd in de lucht, na-dat Marokko en Algerije in mei

m hun diplomatieke betrekkin-
genherstelden en beginjunihun
grenzen openstelden. Bovendienbegonnen deze twee landen sa-
men met Tunesië,Libië en Mau-
ritanië in juni aan de vorming
van een gemeenschappelijke
markt in de Maghreb, waartoede WestelijkeSahara niet alleen
geografisch, maar ook cultureelbehoort.

GEEN MILITAIRE ACTIE
Washington Post: congres- commissies ingelicht

Reagan geeft fiat aan anti
Noriega geheime operatie
WASHINGTON-Het Wit-

te Huis heeft geweigerd com-
mentaar te geven op een be-
richt in de Washington Post
datpresidentRonald Reagan
zijn toestemming heeft gege-
ven aan geheime operaties
om devalvan generaalManu-
el AntonioNoriega vanPana-
mate bereiken. Het gaat hier-
bij om niet- militaire of para-
militaire acties. Het Witte
Huis beriepzichbijhetweige-
ren van commentaar op het
principe datmen ditniet doet
ten aanzien van Inlichtingen-
zaken.

Op aandringen van de Witte
Huis- pers om commentaar op
het Post- verhaal dat woensdag
verscheen zei Marlin Fitzwater
als woordvoerder van het Witte
Huis: Ikkan ditniet bevestigen
voor U zonder de norm te schen-
den dat er geen commentaar
wordt gegeven op kwesties van
de geheime dienst. Eerder had
Fitzwater gezegd datertegen de
Panamese sterke man geen
nieuwe maatregelen waren ge-
nomen.

COMMMISSIES INGE-
LICHT

Volgens de Post zijn de
congres- commissies voor In-
lichtingen-zaken ingelicht over
degeheime anti-Noriega-opera-

tie. Dit moet volgens de wet ge-
beuren binnen 48 uur nadat een
dergelijk plan is goedgekeurd
door het Witte Huis. Fitzwater
weigerde ook te antwoorden op
devraagofde commissiesziinin-

gelicht. Een niet met name ge-
noemde bron, aldus het persbu-
reau AP, maakte duidelijk dat
een ontvoering vanNoriega niet
valt onder het goedgekeurde
plan.

VOLDOENDE ENERGIE
Minister Manuel Camacho

van Ecologie en Stedelijke ont-wikkeling weet het uitstel aan
het enorme belang dat milieu-beschermers hechten aan hetniet doorgaan van het project.
Officieelheette het ook dat
werkzaamheden aan de reactorniet werden hervat door proble-
nen met de veiligheid van de
mensen diein debuurtvan dere-
actor wonen.

Tegenstanders van de kerne-
nergie hebben altijd gezegd datMexico voor dé komende zestigjaarover voldoende kolen- ,gas-
en olie- voorraden beschikt.Mexico is de op drie na grootste
olie- producent ter wereld en zoubewezen olie- reserves van 69
miljard vaten olie hebben. Mi-lieu- beschermers wezen er ver-der ook op dat het typeg-eactor
van Laguna Verde alverouderd
is en onveilig is.

URANIUMVONDST
Voorstanders van de kerne-

nergiehebbenaltijdbeweerd dat
deenergie- behoeftevanhet land

rond deeeuw- wisselingverdrie-
voudigd zou zijn en dat Mexico
zich niet teveel afhankelijk
moest maken van zijn natuurlij-
ke grond-stoffen. InMexicowerd
onlangs ook veel uranium ge-
vonden in de deelstaat Oaxaca.
Mexico heeft nu een bewezen
uranium- reserve van duizend
ton.

Bonantil nog verantwoordelijkpersoneel

Jubilarissen bij
Bonaire Beach hotel

KRALENDIJK — Dinsdag
werd aan drieemployees van
het Bonaire Beach Hotel de
bekende enveloppen met in-houd uitgereikt in verband
met hun jubileum.

De president- commissarisvan Bonantil nv, Papa Statia,reikte aanNarcisco Oleana, Hu-bert Thomas en Lucio Mereerade enveloppen uit ter gelegen-
heid vanhetfeit, datzij geduren-
de 25 jaarin dienstzijn geweest
vanHotel Bonaire.

In deze 25 jaar hebben deemployees vele managers en ho-tel-exploitanten aanzich voorbij
laten gaan. Het hotel, dat sindsde bouwdiverse eigenarenheeftgekend en op ditmoment nog ei-gendomis vanBonantil nv, wel-ke maatschappij 'fifty-fifty' pro-centeigendomis vandeCentrale

en eilandsregering zal binnen-kort in anderehandenovergaan.

Per 1 juli 1988 werd de finan-
ciële verantwoordelijkheid over-
Sedragen aan Tropical Resort

[otels een onlangs nieuw opge-
richte nv. Per 1 november 1988
dientechter detotalekoopsom te
worden voldaan zodat vanaf die
datum het hotel in particuliere
handenkomt. Tot opditmoment
valt de verantwoordelijkheid
van de werknemers nog onder
Bonantil nv.

EEN NETWERK van veer-
tien seismologische stations,
door onderzoekersvan deRijksu-
niversiteit in Utrecht
geïnstalleerd over West- Euro-
Ea, heeft aan de verwachtingen

eantwoord: inwendige bewe-
ging van de aarde kunnen voor
het eerst tot opgrote diepte wor-
dengelokaliseerd.

In tegenstelling tot wat de
aardwetenschappers altijd
dachten, heeft de 700kilometer
dikke"boyenmantel' van de aar-
de een zeer afwisselende sa-
menstelling. Gebleken is, dat de
geologische grens tussen West-
Europa en het Russische plat-
form wordt gevormd door een

breuknoze die zich zeker tot 100
kilometer diepte uitstrekt.

Deze grensmarkeert deplaats
waar Europa en Azië (oor-
spronkelijk gescheiden conti-
nenten) tegen elkaar zijn ge-
botst. Doordat deveertien stati-
ons aan elkaar zijn gekoppeld,
kunnen de seismologen storin-
gen in de aardeveel nauwkeuri-
geropsporen.Elk stationfuncti-
oneertmin ofmeeralseenanten-
ne. Het geheelwerkt dus alsbij-
voorbeeld deradiosterrewacht
Westerbork, maar dan met veel
verder uit elkaar staande 'tele-
scopen' en gericht op de diepten
van de aarde.

Mede onder druk milieu-beschermers

Kernreactor Mexico blijft
voorlopig buiten gebruik

. MEXICOSTAD -De Mex-
icaanse regering welke ver-
wikkeld is ineen controverse
over het gebruik van kern-
energie in hetoverigens aan
olie rijke Mexico heeft
woensdag verklaard deinge-
bruiknamevan dekern-reac-
tor van Laguna Verde voor
onbepaalde tijd uitte stellen.

De bouw van dereactor die op
bijna driehonderdkilometer vandehoofdstadligtheeftalzon drie
miljarddollargekost.Hetwas de
eerste reactor welke werd ge-bouwd in hetkader van het ker-
nenergie- programma van de
regering, dat aan het begin vande jaren 70 werd uitgewerkt
maarveel vertragingondervondvan anti-kernenergie- groepen.

Basketball
Russen verliezen
van profs VS

VILJNOES — De basket-
balploeg van de Sovjetunieheeft
deeerstevan de driewedstrijden
tegen deAmerikaanseprofploeg
Atlanta Hawks verloren. In
Viljnoes wonnen de Hawks met
110-105. Bij deRussen ontbra-
ken detopschuttersKoertinaitis
en Valters.

Khomisjoes werd topscorer
met 26 punten gevolgd door Ta-
rakanov (21), Marchoelenis(18),
Goborov (13) en Volkov (13). Bij
deHawks was Wilkinstrefzeker
met 29 punten. De wedstrijd
vormde voor deRussische selec-
tie het startsein van de voorbe-
reiding op het Olympisch toer-
nooi in Seoul. De Hawks waren
bereid drie wedstrijden in de
Sovjetunie te spelen, omdat zij
Volkov en Marchoelenis na de
spelen hopen in te lijven.

KRALENDIJK - Zoals de
Amigoe bekend maakte, werdhet
hoogste punt bereikt bij het in
Aanbouw zijnde winkelcentrum
Mali Harborside. Door de eige-
naar Luis Metsch, dat met de
houw van dit winkelcentrum een
"an de open stukken rond in
Playa benut in het voorbeeld van
de vooruitgang opBonaire, werd
"oorhet traditionele spantenbier
Sezorgd.
Bij de foto: het in aanbouw

*ijnde winkelcentrum gezien
"anafdeKaya Grandi.
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Aegon 83,10 KIM 38,30
Ahold 88,10 Meneba
Akzo 141,70 Philips 30,30
Cred.lyon. 70,20 Royal Dutch 236,50
Fokker 31,40 Telegraaf 292,00
Glst.Broc. 38,50 üftlleuer 113,30
Helnéken 145,50 Ir_ex 261,50

NEW.YCKK STOCK _______
Abbott labs. 43 1/2 - 5/8 IBM 121 1/8 - 1 1/2
American Exp. 26 1/2 - 1/8 UT 48 1/2 - 1 3/8
Apache 7 7/8 - 1/8 ______ &J. 76 1/4 - 1 1/4
Am.Tel.a Tel. 26 1/8 - 1/8 ______ 33 1/4 - 1/8
Aroxo 75 1/8 - 7/8 Merck & co. 53 3/4 - 3/8Anheuser B. 29 3/4 unch Minnesota Mng 62 - 7.8Bectcm Dick. 49 1/4 - 1/8 Mabil Oorp. 43 3/4 - 3/8Camjbell S.' 25 unch Monsanto 85 7/8 - 1 1/8Chrysler 22 1/4 - 1/2 NCR Corp. 56 3/8 - 7/8Citicorp 23 3/8 - 1/4 Narf.South. 27 1/8 unch
OocaCola 37 1/8 - 1/2 HG Indus. 43 - 5/8Diébold 36 7/8 + 3/8 Iftilips Ind. 19 3/8 - 3/8Digital Eg. 102 1/4 - 1 1/4 Placer DJ.. 13 1/2 - 1/8
Dupont 85 - 1 1/8 __:-_cv Corp. 30 3/8 unch________ 43 3/8 + 3/4 Pac Jixst Fin. 13 unch
Eaton 45 5/8 unch Efizer 49 7/8 - 5/8Figgie 'A' 65 1/2 unch Ifielps Dodge 40 1/2 - " 1/4
Ford 50 5/8 - 3/4 ïhlllp Morris 89 - 1
Fluor 21 1/4 - 1/2 Quaker 44 3/4 - 1/2Genl.Electr. 40 1/2 - 1 KTR Nsbisoo 48 1/4 - 1 1/8'GenlJtotors 79 1/4 - 1/8 Sara Lee ' 36 3/4 + 1/4Gulf - West. 41 1/4 - 5/8 Shell Trp.Tr. 72 3/4 - 1/8Hecla Mng. 16 1/8 + 1/4 Southern U. 7 1/4 - 1/4Hilton 44 3/4 - 3/4 Unisys 33 1/4 - 3/4Harestake Mng, 14 5/8 - 1/8 Unocal 35 3/4 - 3/8
DOT JONES
Industrials 2053,70 - 20,27
Transportation 855,73 - 4,49
REUTER.

MARKET _____ CXM_HT _ULX 27, 1988.
:_____:_e-_ pressures in the shxnd quarter gnp a_d upward

REVISIONS CF PKEVIOUSUT REPORTED QUAKD-S TURNED DJIA
Sol___Ï ____ TO CLOSE AT 2053.70 DOKN 20.27 OS SLOT
VC_U_ (136 MIN).

fgffj mamjko &cuui].i:s kam_x.y:

S^OT INVESTMENT DEPARTMENT
«^TJ^ij For further information call

Tel. 612511 612991 '612294

Koersen Centrale Bank
NOTERINGENCENTRALE BAfIKVATI DE NEDERLANDSEAN-
TILLEN GELDIG OP DONDERDAG 28 JULI 1988EN TOT NA-
DER ORDER:

USDOLLAR 1.77 1.78 180CANDOLLAA 1.45 147 149PNDST6AUNG 3.015 307 313N€DGLD 84.32 85.04 85.8480UVRA _ __ _
ZW FRANCS 114.69 115.41 116.21FRFRANG 27.14 28.24 28.94DUITS€ MARK 95.32 96.04 96.84SURGLD — 100.07 102.59ITUR€ 0.98 1.28 1.34ARRORIN 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 28 JULI
1988EN TOT NADERORDER.

9.75% 08UGATr€L€NING€NP€fl 85/89 . 98.52
13 % OBUGATI€L€NING€NP€fI 86/90 103.2512 % 06UGATI€L€Nlr_3€NP€A 88/92 102.40
10.5 % OBUGATI€L€NING€NP€AI9BB 99.99
10.25 % OBUGATI€L€NING€N 1986P€R 1990 98.36. HET EFFECTIEVE RENDEMENT OPALLEOBLIGATIELENIN-
GEN BEDRAAGT 10.97%.
DEAANKOOPVAN OBLIGATIELENINGENKAN GESCHIEDEN
BIJ HETLOKALE BANKWEZEN.
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~É aVßt* maakt de wisselkoers bekend
'^gQW7 van de BOLIVAR, geldig tot

VRIJDAG 10.30uur

n .AANK??P VERKOOP !
Cash - Cheque — _„: 4.10 4.30 0.3 U>- —'
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I STICHTINGSCHOLENGEMEENSCHAP |
BONAIRE

vraagtper 1 augustus 1988
een coördinator voor het
AVOND MAVO BONAIRE

Sollicitanten dienen binnen 10 dagen na |
het verschijnen van deze advertentie, hun fsollicitatie te richten aan bovengenoemde \stichting, P.O. Box 29, Bonaire \

CopacabanA
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Wel amnestie guerrilla

Bogota: niet
naar nationale
dialoog

BOGOTA— President Vir-
gilio Barco van Colombia
Beeft de guerrilla- bewegin-
genopnieuw amnestie aange-
boden, als men bereid is de
wapens neer te leggen. De
regering is niet van plan een
vertegenwoordiger te sturen
naarnetvoorbereidend over-
leg voor een nationale dia-
loog.

De Colombiaanse president
maakte duidelijk dat men als
regering niet ingaat op deoproe-
pen uit binnen- en buitenland
om aan de nationale dialoogmee
te gaan doenwaartoe de guerril-
la- beweging M- 19 heeft uitge-
nodigd. Er is op initiatiefvanM-
-19 inPanama aloverleggeweest
waaraan politici en andere ver-
tegenwoordigers deelnamen
evenals vankerkelijke zijde.Het
resultaat daarvanwas devrijla-
ting van de door M-19 ontvoerde
conservatieve politicus en kran-
teman Alvaro Gomez Hurtado.

Via de nationale dialoog wil
M- 19 een pacificatie in Colom-
biabereiken alsresultaat van in-
grijpende sociale en econo-
mische hervormingen.Een flink
deelvan Colombiais practisch in
handen van guerrilla- bewe-
gingen.

DOND6RDAG2BJUin9fI|12
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jïf T<>ko V^uikertuintje Weekend Special!!
KENWOOD WASTE AWAY W^\ jffi ITT" #% ■ ■ ■_#-■ EAA
A464 UB IU Vers Gebraden Kid waSf«fEasely fitted to the sink waste Ml Hfl »CI OV*Ci-fl «Vi^i ■ i^if
pipe, the Waste Away disposes R^^J .„._ __^^/s_^----~--~ ,^~~~-~~~~i

of peelings, bones and scraps /-_rS .. -_.._■ *■_ ■ __:__i
efficiently and hygienicaiiy. I | Toko \_IVuikertumtje de grutter met hopi kip!
The final kitchen essential _^g Wr__J 1 ._ .V-' ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

GARAGE SALEH
Alles moet weg!
O-B.: keukenspullen, meu-
bels, kinderspullen, Mar.
Monroespullen ennogveel
meer.
U bent welkom vanaf 10 uur
op zaterdag 30 juli 1988,
Andromedawegl9

Tel.: 75315 J

ü__o!lsE
|[R E S T A U K A N 7T

GOURMET CUISINE

Penstraat 5-Tel.: 55418

SPECIALITEITEN
MENU:

* Kip Keny Soup

* Kalfskotelet
metcolvados

* Coupe d'amour

Uw gastheer
Pim Timmermans.

1 " VIVA PUWDAr' \
I Leuk winkelen, gezelligrondhangen \

1 Net kleur, muziek en plezier ge-
-1 \>en\oij het startsein Mor de nieu-
-1 vJe "VWa Punda!" Festival Mar-
-1 ketplace kampagne. Bent U ook
1 Oan de partij?
I Datum : Vrijdag 29juli 1988
1 Tijd : 17.00 uur
I Plaats : Hoekßreedestraat(P.),
I Handelskade.

f TE KOOP AANGEBODEN: N

STOPPELWEG 6 (WELGELEGEN)
goed onderhouden 3 slaapkamerwoning, keuken,
woonkamer, eetkamer. Geheel gemeubileerd. Apparte-
ment met 1 slaapkamer metbadkamer en kitchenette.
Oplevering in overleg.
NA’Is. 115.000.-.

É ___-___, Arrar&twGQ 48
»ADCTCiTO I 3_Tel.: 614744-614712 >>AnC« I \J ■■■ 614751 /m''Service is uurBusiness" _^^yJo_dMH_H_-J-B-^

EILANDGEBIED CURACAO
Het Bestuurscollege van het Eilandgebied Curacao overweegtbij
voldoende belangstelling deavondleergang voor deopleidingvan
de Zeevaartdiploma's:
STUURMAN BEPERKTE KLEINE HANDELSVAART
STUURMANKUSTSLEEPVAART
MOTORDRIJVER
Toelating:
Diploma Scheepvaartschool
Diploma LTS-A stroom
Degenen die over vaartijd beschikken, verkregen op
zeeschepen, kunnen worden toegelaten, zulks ter beoorde-
ling van de leiding derkursus.
Bij inschrijving dientovergelegd te worden:
a) schoolrapporten en ofbehaalde diploma's encijferlijsten
b) identiteitsbewijs
c) pasfoto
d) inschrijfgeld/. 10.-.
Kursusgeld: Bedraagt ’1.30.- per maand bij vooruitbetaling

te voldoen op girorekening.
Kursustijd: 18maanden.
Aanmelden bij de Scheepvaartschool, Pletterijweg z/n, Parera,
des morgensvan 8tot 12uur van dinsdag 2augustust/mvrijdag5
augustus 1988.

Het Hoofdvan de
Dienst Onderwijs
H.A. Jourdain.

L^hrf^ JULY3O-31 VpCi
TJ LANDHUIS BRIEVENGAT V^jvi entree: ’. 2.00 10.00 v.m. -12.00 n.m.

\*vs& -ARUBA- **««_. e„,

LOKALE S(lk mxMp SPECIALE
BANDS 3\ \XI ATTRAKTBES

rIOLLAMD - INDIA- INDONESIË - MEXICO - ST. MAARTEN lö
SURIPIAME - VER. STATEN - VENEZUELA - NORMAN'S PASTRY II" Js^L

Speciale attraktiesvoor de kinderen: ÜJ U U^cdl llövj) JPoppentheater - "^f^ii^fid" FOR COOKING & SALADS IVvL 1 wonderland - paardrijden. I
_FT>U_i-r>-"~k. _.. , ;-:■ . ... PACKED FOR |ïTT,A 1 fllles onder speciole begeleiding. M. RODRIGUEZ AGENCIES N.V./I
\ /!___->^_ AEROBICS MARATHON. curacao __^^

~% <£& V Sta. Rosawegl94
X^j^»/ Kom en profiteer nu!

_-MH_-.n_t-iHZ.w ■_» TTrrvi?PKnnp

* Schoenen nu % van deprijs
*Kinderkleding nu met 25% korting
* Overhemden l 3 halen 2betalen
* T-Shirts ’FARMACEIiTISCHE

VERTEGENWOORDIGER
zoekt op korte termijn voor spoedige indiensttreding een:

ARTSENBEZOEKER(STER)

— Minimum HAVO-diploma met wis- en
scheikunde en biologie of een gelijkwaar-
digeopleiding— Beheersingvan Nederlandse-Engelse-en
Spaanse taal— Goede kontaktuele eigenschappen— Goede mondelinge en schriftelijke uit-
drukkingsvaardigheid— Sterke persoonlijkheid— Bezit van eigen vervoermiddel.

Ervaring in dezebranche strekttot aanbeveling.
Gegadigden gelieve sollicitaties met curriculum vitae te
richten onder nr. 35 aan het buro van ditblad, Curagao.
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N.V. CURACAOSE I>OKMAATSCHAPPIJ

ZOEKT

ONGEMEUBILEERD
HUURHUIS

Aanbiedingen: telefoon 78333 toestel 119.

EILANDGEBIED CURAQAO
INSCHRIJVING VAN

KURSISTEN
voor de eilandelijke leergang

"Het Curapaos Avondlyceum"
(opleiding HAVO-boyenbouw)

Gegadigden kunnen zich inschrijven van 1 t/m 4
augustus 1988van 18.00- 21.00 uurop hetPeter
Stuyvesant College.
Gelieve bij de inschrijving overte leggen:— stortingsbewijs van ’.30.- op giro 19.11.40

t.n.v. het Curapaos Avondlyceum;— cijferlijst van MAVO-4 waaruit blijkt dat de
kandidaat geslaagde is(N.8.: géénMAVO-
-3);— één pasfoto.
N.8.: geen inschrijving op de eerste
schooldag.

Het Hoofd van de
Dienst Onderwijs
H.A. Jourdain.
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1 1wfavoriete winkel *

Net binnen: grotecollectie kleding
Zoals: Vakantiekleding \

Reiskleding a
Unisex schoolkleding
Maternities. -e

r

Let op: vanaf nu ook kleding voor 'e°tieners - maten 8 t/m 14.

Chahinda Fashions N. V. \
vindt Ualles watU nodigheeft
daarom is onze zaakfavoriet!I . a__ ia
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Systemeff

drip irrigation is
Reigerweg2^ Booster

Tel.: 78229 /t. ;

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

WAITER
VEREISTEN:— Goede kontaktuele eigenschappen.— Goede beheersing van de Engelse en

Spaanse taal in woord en geschrift.— Representatief.— Minimum 3 jaarervaring.— Maximum leeftijd 30 jaar.

Sollicitantenkunnen hun curriculum vitae en een
recente pasfoto naar postbus 2133 sturen.
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" Speciaal voor tere z/l spf-js
kinderhuidjes, bevat mv_fcCgeen allergische of \ JJaS-&!Z± \
irriterende bestanddelen. \ hypo-a__rgen_ ’\ WATERPROOF ’" Waterbestendig voor 80 \ Jminuten. Ideaal voor de baai. /

" Met beschermingsfactor 15, d.w.z. dat Uw
kind 15 maal langer dan normaal in de zon
kan blijven, zonder te verbranden.
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