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Nieuws in vogelvlucht
■STOCKHOLM — De komende 5MH* zullener in de wereld nog 1 mil-
HN AIDS- patiënten bijkomen, al-Hr Mann, directeurvan het AIDS-Bfogramma van de Wereld- ge-
WKineids- organisatie WHO tijdens
B& conferentie in Zweden. MannBarschuwde voor het onderschat-B van het gevaarvan deversprei-
Hl** van AIDS. Mogelijk honderdenBWnen mensenhorentotderisico-
Bepen voor besmetting.

■BAGHDAD — Iran viel vannacht
k Iraakse grensposten Bubyan enBShuwaditenoostenvande Iraak-
Bhavenstad Al- Bashra aan. Tehe-B> sprak over een nieuw offensief.P zouden honderden Irakezen zijn
Bjgekomen. Iraq ze**, de aanval te
B>ben afgeslagen. Iraanse motor-Bten vielen een Westduitse koop-B&rder en een Britse supertanker
Bj. Daarbij vielen bij de Duitser 1Bde err2 gewonden.Beidekerenver-Btode de VS- marine in te grijpen
Bdanks eerdere VS- toezeggingen
B* neutrale schepen te zullen be-
BWmen.■ *****■ DURBAN — De omstreden Zuid-
HKkaanseZulu-leiderButhulezibe-
Bitte onmiddellijke vrijlating van
WtC- leider Mandela. ButhuleziBat bekendals een felle tegenstan-
Bvan hetANC. De uitspraak viel
Btten met een groot pop-concent inBnden met alsthemaMandèla moet
Bi- nAmsterdam kwamen 50.000
Bnsen op de been om te betogen te-
B de apartheid in Zuidafrika. Het
B\een der grootstebetogingenvan
Biaatste jarenin Nederland.■ *****iBA YRUT — Voor- en tegenstan-Bs van PLO- leiderArafatraaktenBags in de Palestijnse vluchtelin-Bi- kampen tenzuidenvanBayrut.Barbij vielen 6dodenen 35 gewon-
Btt. Bij deLibanese stadTyrevielen
B gewonden toen 8 Hezbollah- ex-
Bmisten het vuur openden in een
Bchtclub.■ *****I KHARTOUM — Het Sudanese le-
Brdoorbrakhetbeleg vanhet verzetBid de garnizoenstadAkobo. Daar-
Rjj werden 380 strijders van het
B*iA- verzet gedood. Dit vecht voorBtonomie van het overwegendBrtstelijke zuiden.■ *****1 MANILA —HetFilipijnse legerisï? staat van paraatheid na een bot-
Iv&g tussen betogersen het leger bij
E*Poorten van deVS- militairebasis
E*rk in Angeles. Hetwas een beto-
Big van de Nieuwe alliantie, welke
resident Aquino uitmaakte voorBtoothond van de VS.Vandaagver-lak zij naarEuropa.■ *****I JERUZALEM— Eenreeks bran-
-I^l in Israëlische natuur- gebieden
l^rrnt een nieuwefasevan dePales-
»löBe opstand in bezet gebied, aldus
K°Utie- minister Lev. De recente
j^abische top besloot maandelijks
Pöüljoen dollarbeschikbaarte stel-

*"»voor deze opstand.
*****, WENEN—DeOlie- ministersvan

r Opecbeslotenna2dagenvanover-

KS het beraad te verdagen tot
*iBdag. "Al het graafwerk is ge-

?^n"; er isnu gelegenheidnadertot
Q*»ar tekomen, aldus de herkozen
JjPec- voorzitterLukman van Nige-
S- Men wil in de 2e helftvan 88 de
'"«productie met 1 miljoen vatenj^Jiderenmaar ook ditmaalzal Iraq

?°b. daar niet naar schikken.Luk-
-s*l» werd herkozen als Opec- voor-"tter.

VMOSKOU — De vrijlating van
Sjepilov waarom oa doorRea-

°~öen lïiatcher was gevraagd, ver-j^zaakteverwarring. Hij werd om-
alseen geestelijkediena 40

ta?* Werd vrijgelaten. Sjepilov zelf
Jr?öa zyn vrijlating geenpriester te
i JUmaar te zijn opgepakt wegens
J^dloperij en werkweigering. Hij
rp^te eenverwarde indruk.HijzeiJJJ8 gevangene te zijn geslagen, nietg.egens zijn geloofmaar omdat hij
j.c« Weigerde te wassen. De vrijla-

r^S gebeurde bij het Millennium-
feestvanhetRussische christendom.
o 'j die gelegenheid kreeg deJwiodoxekerk in Moskou een nieu-
jj^kathedraalwaarvan de eerste

vandaagwerd gelegd.

BAZEI/AMSTERDAM — De we-id- economie heeft de beurskrachJ*&oktober 87 goed doorstaan. Veel
<Jb *?eproblemen diebijdroegenaan
!*crisis op debeurzenzijnechternog
v ®eds onopgelost. Aldus de bank
jvjr Internationale betalingen 818.
Vl' is hetoverkoepelend orgaan van
k Centrale banken met als voorzit-
j?r,de Nederlandse oud- minister
r'-Jsenberg. De dollar isde week op-

begonnen. De middenkoers
r*Amsterdamwas 1,9335 guldente-

*** 1,9290 vrijdagmiddag.
*****

Fotografen bij
politiecellen
op Sint Maarten

PHILIPSBURG — Het is al
twee maal voorgekomen dat
onbekenden in denachtelijke
uren belangstelling toonden
voor de politiewacht en het
Huis van Bewaring, en daar
rondliepen om foto's te ma-
ken van de omgeving.

De eerste maal werd ditwaar-
genomen door een politieagent,
en detweede maal dooreen pas-
serende dame. Inbeide gevallen
namen de fotografen de benen,
toen ze bemerkten dat ze gezien
waren.

Het een en anderwordt in ver-
band gebracht met de drieFran-
sen diezijn opgesloten, verdacht
van handel in verdovende mid-
delen en in hetbezit van valse
paspoorten. Hetdrietal wasaan-
gehouden ineenhotelkamermet
3.8 miljoendollar.

*****PESHAWAR — De coalitie van 7
Afghaanse verzets- bewegingen die
vanuit west- Pakistan opereren
wordtvoortaan geleiddoor de gema-
tigde Gailani. Zijn voorganger was
de havikHekmaturar. Gailani is
voorstander van een veilige aftocht
derRussen uitAfghanistan.

ORANJESTAD —Het tweede
ArubaanseJazzandLatinMusic
Festival bracht in het afgelopen
weekeinde weer duizenden men-
sen naar het Elias Mansur
Ballpark. Vrijdagavond kon het
publiekgenieten vanhetoptreden
van Kirk Whalum en JenaLuc

Ponty, terwijl zaterdagavond Al
Jarreaumetzijn band(ziefoto's)
alleaandachtkreeg. Gisteravond
tradenPaquito dRivera en Mon-
go Santamaria op. Opmerkelijk
was deafgelopen dagen de bui-
tenlandse belangstelling voor dit
festival. Velebuitenlandse bezoe-
kers hebbenAruba aangedaan.

MP: terroristische infiltrant opgepakt
Bemiddelaar in oost Suriname
voelt zich door leger bedreigd

PARAMARIBO — De Suri-
naamse Militaire politie (MP)
zegt in Paramaribo een "ter-
rorist" te hebben aangehou-
den. Het is Ronald Vreed-
zaam die al een week eerder
werd opgepakt. Hij zou sa-
men met anderen in de Suri-
naamse hoofdstad zijn geïn-
filtreerd. De bemiddelaar in
hetconflictinoost- Suriname,
het Comité Christelijke ker-
ken (CCX), voeltzich doorre-
cente uitlatingen van militire
zijde bedreigd.

In een brief aan de minister
van Defensie Achmed Sheikka-
rim spreekt hethoofdvan deMP,
Raymond Lieuw YenTai, zijnbe-
zorgdheid uit over "toenemende
terroristische activiteiten in de
hoofdstad". Het gaat volgens de
MP- commandant om plannen
om "aanvallen te ondernemen
als het vredes- overleg met de
regering misluktofin een impas-
seraakt".

RECHTERHAND
De aangehouden man Vreed-

zaam wordt door het lid van het
Militaire gezagBadrissein Sital
de "rechterhand van Ronnie
Brunswijk" genoemd. Sital, een
van de deelnemers aan de
opstand in 1980 waarbij Desi
Bouterse aan demachtkwam, en
ook Lieuw Yen Tai verwijt de
huidigeregering datdie doorhet
Comité Christelijke kerken
(CCX) te latenbemiddelen inhet
conflictinoostSuriname"aan de
terroristen deruimte heeftgege-
ven zich sterk te bewapenen, te
hergroeperen en zelfs te infiltre-
ren in gebieden waar het Natio-

nale leger stellingen had, ook in
Paramaribo".

Ineenradio- vraaggesprekzei
Lieuw Yen Tai onlangs dat het
Nationale leger"een tactiek van
consolidatie" heeft gevolgd tij-
dens de bemiddeling van het
CCX. Het onderzoek naar debe-
doelingen van Vreedzaam isvol-
gensLieuw YenTai "nogin volle
gang". Maar dat neemtniet weg
dat "hetwel bekend isdaterveel
meer van deze mensen in Para-
maribo rondlopen met
opdrachten".

BEDENKELIJK
In een in hetvoorbijeweekein-

de in Paramaribo uitgegeven
verklaring blijkt dat het CCX
zich bedreigdvoelt inzijnbemid-
delaars-taak door gespierde taal
van dekant van het Surinaamse
leger. In de verklaring heet het
dat het leger een "bedenkelijke
opstelling" ten aanzien van het
"bemiddelings- proces en het
CCX" etaleert.

Het CCX spreekt verder over
"ernstige beschuldigingen" aan
het adres van diegenen die met
de groep- Brunswijk in contact
zijn getreden. Het CCX doelt
daarmee, zo kan worden afge-
leid,op uitspraken vande onder-
commandant van de MP, luite-
nant Marcel Zeeuw.

STRAFBAAR
Deze Zeeuwheeft woensdag in

een vergaderingvan hetMilitair
gezag gezegd dat "burgers die in
contact zijn getredenmet de door
de justitie gezochte misdadiger
strafbaar zijn". Het CCX vat dit
op als "een bedreiging aan het

adres van hetberniddelings- te-
am, dat herhaaldelijk ontmoe-
tingen heeft gehadmet de groep-
Brunswijk". De kerken beklem-
tonen dat deontmoetingen nood-
zakelijk warenvoor de bemidde-
ling waarom president Ramse-
wak Shankarhet CCXheeftver-
zocht "met volledige instem-
ming van de volks- vertegen-
woordiging".

De bedenkelijke opstelling
van het leger en de gevechten
van de afgelopen week tussen
het Nationale leger en het
Jungle- commando bij de Java-
brug in oost- Suriname werken
volgens het CCX "belemme-
rend" op hetbereikenvan"waar-
achtige resultaten". Het CCX
zegt de gevechten ten zeerste te
betreuren.

De verklaring van het CCX
werd kennelijk uitgegeven voor-
dat MP- commandant Lieuw
Yen Tai zijn opmerkingplaatste
waarbij hij het aan het feit dat
het CCX bemiddelde toeschreef
dat het Jungle- commando zich
verder bewapende. Ook deze op-
merking getuigt nietvan begrip
voor hetbenüddelings- werkvan
het CCX in het gewapende
conflict.

*****MOSKOU — Bij de treinramp in
Arzamas, SU, een week geleden
heeft aan bijna 100 mensen het leven
gekost en eiste ruim 200 gewonden.
Zo meldde de Pravda. Er deed zich
een ontploffingvoor in een trein wel-
ke met gevaarlijke chemische pro-
ducten ofradioactief materiaalwas
geladen. Het personeel op de trein
wist niet watmen aanboord had.

*****

GEEN MEERDERHEID SOCIALISTEN
Opening naarcentrum links lijkt waarschijnlijkst

Parijs staat voor periode
van politiek touwtrekken

vi ~~FranMJk maaktzich op vooreen periodevan poütaek touwtrekken,nadatlinksnochrechts erinisgeslaagd de absolute meerderheid in de Nationale As-semblee tebehalen. President Francois Mitterrand, diewngemaand nog met eenruime zege derechtse tegen-kandidaat, Jacques Chirac, had verslagen, zal om te
i Uni_!n reger<--n moeten samenwerken met anderekrachten in het parlement. De "opening" naar hetcentrum lijkt vooralsnog het waarschijnhjkst, daar deCommunistischepartij tekennen heeft gegeven geen al-liantie meer met de Socialisten te willen.

De jongste resultaten tonen
aan datgeen enkelepartij de289

zetels heeft behaald die nodig
zijn voor de absolute meerder-
heid. Het is voor het eerst in de
geschiedenisvan de Vijfderepu-
bliek, die in 1958 door generaal
De Gaulle werd gesticht, dat de
Fransekiezers depresident geen
meerderheid in het parlement
hebben gegeven. De Socialis-
tische zege, dievelen nadepresi-
dents- verkiezingen van 8 mei
hadden voorspeld, is uitgeble-
ven. De Socialisten behaalden
276 zetels, tegen 271 voor de
Centrumrechtse coalitie TJRC.
De Communisten kregen 27 ze-
telsen hetextreem-rechtseNati-
onaleFront werd zo goed als wel
weggevaagd, door slechtséén ze-
tel tebemachtigen.

MENINGEN VERDEELD
de betekenis van de uit-

slag voor de positie van Mitter-
rand lopen de meningen in
Frankrijk uiteen. Terwijl de
rechtse krant 'Le Quotidien de
Paris' vandaag opdevoorpagina
meldde, dat "Mitterrand heeft
gefaald", meent het linkse blad
'Liberation' vanzijnkant dathet
resultaat een persoonlijke tri-
omf voor de president betekent.
'Liberation' herinnerteraan,dat
Mitterrand tijdens zijn verkie-
zings- campagne heeft geha-
merd op de "opening" naar het
politieke centrum. "Paradoxaal
is Mitterrand de grote winnaar
van de verkiezingen", aldus 'Li-
beration.

Maar hoewel Mitterrand in-
derdaadna zijnoverwinninghad
gezegd, dat het "ongezond is als
slechts één partij regeert", heb-
ben deFranse kiezers de oproep
tot "opening" volgens andere
waarnemers meer letterlijk op-
gevangen dan de president ei-
genlijk had gewenst. Sommigen
wijzenerop, dat Mitterrand in de
week voor de verkiezingen zelfs
zijn streven tot opening had la-
ten varenen dekiezers er juistop
had gewezen, dat hij zijn taak
niet naar behoren zou kunnen
uitoefenen als hij geen "stabiele
meerderheid" zoukrijgen.

Een duidelijkewinnaarvan de
verkiezingen valt moeilijk aan
te wijzen. De Centrumrechtse

Eartijen verloren hun meerder-
eid in het parlement, maar de-

den het lang zo slecht niet als
voor de eerste ronde van de ver-
kiezingen was verwacht. De So-
cialistenboekten, vergelekenbij
de parlements- verkiezingen
van 1986, een winst van zestig
zetels, maar slaagden er niet in
de alom verwachte absolute
meerderheid te halen. De Com-
munistische partij verloor ver-
geleken bij 196 weliswaar acht
zetels, maar deedhettochbuiten
verwachting goed. Er lijkt,
althans voorlopig een einde te
zijn gekomen aan de gestage te-
rugval.

De groteverliezervan de stem-
busstrijd is wel duidelijk: hetex-
treemrechtse Nationaal Front
van Jean-Marie le Pen. Het
Front moet 31 van de 32 zetels
die het had, inleveren. De partij
haalde wel ongeveer evenveel
stemmen als in 1986. Maar door

wijziging van het kiessysteem
van een stelsel van evenredige
vertegenwoordiging in een
meerderheids- stelstel houdt het
Front in het parlement haast
geen zetel meer over. Jean-
Marie lePen leed een persoonlij-
ke nederlaag door in zijn district
Marseille, een bolwerk van zijn
{.artijj, teverliezenvan een Socia-
ist diebuiten Marseille nauwe-

lijks enige bekendheid geniet,
Marius Masse.

Le Pen veroordeelde hetkies-
systeem, datzo nadeligvoor zijn
partij had uitgepakt. Hij vond
niet, dat hetFront was wegge-
vaagd en constateerde met te-
vredenheid dat hetbesluit van
het Front, kandidaten terug te
trekken uit de laatste ronde om
Centrumrechtse kandidaten
meer kans te geven, ervoor had
gezorgd dat de Socialisten Mit-
terrand hadden afgehouden van
de absulute meerderheid.

Van geprivatiseerde onderneming
Argentijns vliegtuig
verongelukt: 22 doden

BUENOS AIRES — Bij het
verongelukken van een ver-
keers-vliegtuigvan deArgen-
tijnse luchtvaart- maatschap-
pij Austral tijdens een bin-
nenlandse vlucht zijn zondag
22 mensen omgekomen.

DeDC- 9kwam ineeneucalyp-
tus- bos terecht tijdens dichte

mist. Dit gebeurde op drie kilo-
meter van het vliegveld van de
noordoostelijk gelegen stad Po-
sadas. Hettoestel was onderweg
van Buenos Aires naar Posadas,
dat op elfhonderd km van de
hoofdstad ligt. Het had vijftien
Kassagiers aan boord en zeven

emannings- leden.

Winnaars Scorebord
AMIGOE-directrice Ingrid de Maayer heeft gistermiddag tij-
dens hetprogramma 'De Muzikale Sportexpress' van Willem
DekkerviaRadio Hoyer2 dewinnaars vanA migoe's Scorebord
bekendgemaakt.OokcoördinatorCeesdeWijswasdaarbijaan-
wezig.

üe uitslag:
Eerste prijs: Carlos Libier, Plantersrust 10(2 retour KLMAmsterdam).
Tweedeprijs: 18.Fung, SanFuegoweg 12(2retour SantoDo-mingo +5 nachten verblijfkosten HotelSheraton van Curagao
Plaza Casino).
Derdeprijs: JB. Jansen, Schout bij Nacht (2 retour Caracas,
inclusief vliegries, transfer en hotelaccommodatie donderdag
totzondag van Maduro Travel).
Vierdeprijs.P. vanHaren,KayaKolonchi2s(2retour Bonaire+ hotelaccommodatie^ nachten, van Hoekloos).
Vijfdeprijs: H.Rodriguez, Auesweg 11(een National stereoset
3-in-één,van Unicon-Aruba).
Zesde prijs:Cornelia Maduro,Nieuwstraat29,Aruba (12 fles-sen Tio Pepe Sherry, 12flessi nPartagerwitte wijn vanLicores
Maduro,3 flessen ('A gallon) WhiteHorse, van Wimco).
Zevendeprijs: Roberto Tromp,Dominicanessenstraat26, Aru-ba(36oftessenAmstelßier(oneyearsupplies),36oflessenPepsi
Cola(oneyear supplies) .
Achtsteprijs: HAK. van Baren, Landhuis Piscadera Bèrdè,
(waardebon t.w.v. f.150,- van Mensing's Caminada).
Negendeprijs: S. Capello (waardebon van Restaurant La Bi-
stroëlle t.w.v. fl. 100.-.).

Vooruitstrevend katholiek
blad in Buenos Aires

BUENOS AIRES —Het
kerkelijk vooruitstrevende
blad Tierra Nueva is in Ar-
gentinië na twaalf jaar weer
verschenen. Het was inder-
tijd een belangrijke spreek-
buis van priesters en jonge
Rooms- katholieken in La-
tijns Amerika die een ver-
andering opkerkelijk en soci-
aal gebied aanhingen.

Voor het eerst verscheen het
blad Tierra Nueva in 1968. Toen
het leger in 1976 aan de macht
kwam in Argentinië kwam er
een einde aan de activiteit van
deze groep. Meer dan vijftien
vooruitstrevende priesters
moesten hun houding met de
doodbekopen. Onderhen waren
vooraanstaande figuren van
Tierra Nueva.

De eerste uitgave van het tijd-
schriftneemt de oude draadweerop.Hen diestreven naar deNieu-
we aarde wordenopgeroepen"de
oude structurenvan dewereld te
veranderen". In het verleden
werd deze oproep niet door alle
kerkelijke leiders in dank aanv-
aard. De aanhangers van de
Nieuwe aarde ondervonden dan
ook de nodige problemen. Het
Argentijnse episcopaat is over
het algemeen conservatief inge-
steld; ten tijde van het militairewanbewind liet men niets van
zichhoren, ook niettoen twee so-
ciaal bewogen bisschoppen op
een raadselachtige manier om
het leven kwamen bij hoogst-
waarschijnlijk geënsceneerde
ongelukken. Het heeft nog niet
gereageerd op het herverschij-
nen van Tierra Nueva.

ZWARTE DOOS
Na het neerstorten is het

vliegtuig in brand gevlogen. Er
werden verkoolde lichamen ter
plaatse aangetroffen. Toen het
ongeluk gebeurde was het vlieg-
tuig alaanhet dalen.De mensen
zaten vast in hun veiligheids-
gordels. De zwarte doos werd
niet meteen gevonden. Aan de
hand van de daaropvastgelegde
gesprekkenkan menmogelijk de
oorzaak vaststellen van het on-
geluk. Onder de omgekomenen
bevindt zich trainer Carlos Vil-
legas van hetrugby- teamvan de
San Isidro-club.Dit iseen derbe-
angrijkste rugbyclubs van Ar-
gentinië.

De luchtvaart- maatschappij
Austral wasonlangs het middel-
punt van een controverse in ver-
band met hetbesluit van derege-
ring vanpresident Raul Alfonsin
om het bedrijf te privatiseren.
Vanuit politieke kringen en ook
binnen de regering gingen er
stemmen op om het bedrijf te
doenfuseren metAerolineas Ar-
gentinas. Dit omdat de binnen-
landse luchtvaart- markt niet
voldoende groot zou zijn om er
twee luchtvaart- maatschappij-
en op na te houden. Het bedrijf
dat onder het militaire bewind
werd genaast zougroteschulden
hebben aan niet betaalde
brandstof- rekeningen.



MENSEN

Onlangsbrachten verschillende
ledenvan deCaribbean Workers
Council een bezoek aan Curagao
alwaar zij op uitnodiging van
STEERING COMMITTEE CU-
RACAO een seminair bijwoon-
den.Gedurende twee weken wis-
selden vertegenwoordigers uit
Antigua, Dominica, Guyana, St
Kitts, StLucia, Trinidad & Toba-
goen St Vincenthun informaties
uit.Deze informatie had betrek-
king ophetwerkvan devrouw in
het Caribisch gebied, met name
de engels sprekende vrouw. Op
de foto: bestuursleden van Stee-
ring Committee Curagao met
een aantal van de buitenlandse
gasten.

In Sao Paolo is het eerste MO-
NUMENT onthuld, dat de Por-
tugese ontdekker van Brazilië,
Pedro Alvares Cabral, eert. De
600.00 zielen sterke Portugese
kolonie van Brazilië schonk het
beeld, dat door premier Anibal
Cavaco Silva van Portugal werd
onthuld in het plaatselijke park
Ibirapuera. Het achttien meter
hogebronzenbeeld vanCabral is
omringd door een paar marme-
ren bogen, die het schip verzin-
nebeelden waarmee hij in 1500
naar de nieuwewereldvoer. Bra-
zilië, hetgrootste landinLatijns-
Amerika, is het enigeop het con-
tinent, dat door de Portugezen is
gekoloniseerd.

*****Drie Nederlandertjes hebben de
Europese EENWORDING aan
denlijve ondervonden. Toen zich
hunkomst bij de 25-jarige moe-
der, Zwanette Kamp- Wilp uit
Nijmegen aankondigde, lieten
haar doktershaarperhelikopter
overbrengen naar Dortmund in
de Bondsrepubliek. Zonder
grens- formaliteiten vlogen de
Nijmeegse en haar man naar de
stedelijke kraamkliniek, waar
men naar ruimte en personeel

beter op een meergeboorte is in-
gesteld daninNijmegen. Tijdens
de bevalling werkten volgens
een woordvoerder van de ge-
meente Dortmund zeventien
dokters, zusters en vroedvrou-
wen aan het halen van dekinde-
ren. Ondanks de korte zwan-
gerschapvan 28weken verkeren
moeder en zoons in goede
welstand.

*****
A. Paintal, directeur- generaal
van de Indische raad voor me-
disch research, heeft vorige
week gepleit voor een officieel
VERBOD op sexueel verkeer
tussen Indifis en buitenlanders,
om de verspreiding van de im-
muunziekte Aids tegen te gaan.
"Alleen van buitenlanders krij-
genwij dezeziekte. Daarom heb
ik de regering geadviseerd sex-
ueel verkeer tussen Indiërs en
buitenlanders bij de wet te ver-
bieden," zeiPaintal. De Indische
minister van Gezondheid, Noti-
lal Vora, heeft volgens welinge-
lichte kringen gezegd dat hij
Paintals voorstel steunt en een
wetsvoorstel zal helpen uitwer-
ken. Een advocaat die zich met
de rechten van de mens bezig-
houdt, Rakesh Luthra, noemde
het voorstellen van een wet be-
lachelijk. Zij kan volgens hem
met kans op succes aange-
vochten worden voor de
rechtbank en druistbeslist in te-
gen de mensenrechten. Paintal
wijst dekritiek afenzegt dat het
van groter belang is devolksge-
zondheid oppeil tehouden. Op31
januari 1988waren er 16 verge-
vorderde gevallen van Aids in
India. Zes lijders waren buiten-
landersen één een in hetbuiten-
land wonende Indiër.
De drie BRUINVISSEN die in
maart ziek aanspoelden opAme-
land (Nederland), Moddergaten

Ternaat, hebbenin hetdolfinari-
um een uitgebreide succesvolle
behandeling aan hun verwon-
dingen en infecties ondergaan.
Zij zijnnu weer sterk genoeg om
het leven in devrije natuur aan
te kunnen. Een woordvoerder
van hetdolfinariumheeft datbe-
kendgemaakt. Omdiereden zou-
den de vissen op 15 juniweer in
de Noordzee worden uitgezet,
maar deuitzetting is uitgesteld.
Het dolfinarium zegt er niet ge-
rust op te zijn dat het Noordzee-
milieu nu veilig is voor de ex-
-patiënten. De grote sterfte on-
der de zeehonden in het Deens-
Duitse Waddengebied en de al-
gengroei langs de Scandina-
vische kust vragen om een ver-
der onderzoek om vast te stellen
of deze omstandigheden van ne-
gatieve invloed kunnen zijn op
het leven van de bruinvissen.
Pas als er meer uitslagen van de
lopende onderzoeken bekend
zijnvan devirussoort die de zee-
honden bedreigt, zal over een
nieuwe datumvoorhet uitzetten
worden besloten.

Het gerechtshof in Amsterdam
heeft de 36-jarigeR. van Zaane,
langetijd verdachte van dezoge-
naamde "PASKAMER-
MOORD" in Zaandam, een scha-
devergoedingtoegekend van
ruim twee ton. Wegens immate-
riële schade (smartegeld) krijgt
de van de moord vrijgesproken
Van Zaane65.250 gulden. Daar-
naast werd hem 192.000 gulden
toegekend aan advocatenkos-
ten, aldus deraadsman van Van
Zaane, mr P. Goedens uit
Utrecht. De vergoeding is veel
minder dan de 2,5 miljoen gul-
den die Van Zaane vroeg. "Er is
duidelijkstevighetmes ingezet',
aldus Doedens. Hoger beroep
van dezebeslissingvan hetHofis
niet mogelijk. De schadevergoe-

ding die Van Zaane had geëist,
was onder meer gebaseerd op
tweehonderd gulden per dag
voor de482 dagen diehij in voor-
arrest zat op verdenking van de
moord op de verkoopster S. van
Raalten. Ook de gederfde in-
komsten van defietsenzaak van
de man en de "grove aantasting
van zijn eer, goede naam en ge-
derfde levensvreugde" waren
een schadepost. Volgens Doe-
denswil VanZaane methet geld
van de schadeclaim naar hetbui-
tenland om daar opnieuw een
fietsenwinkel te beginnen. Van
Zaane werd in februari dit jaar
door het Hof vrijgesproken van
de moord nadat derechtbank in
Haarlem hem eerst had veroor-
deeld tot twaalfjaarcel.

*****
Depaspoortaanvrage vanLECH
WALESA, de leider van de ver-
boden Poolse vakbond Solidari-
teit, is niet ontvankelijk ver-
klaard. Dat heeft de woordvoer-
der van het Poolse ministerie
vanBuitenlandse Zakenmeege-
deeld.Lech Walesahad dePoolse
diplomatieke dienst om een
"dienstpaspoort" verzocht. Hij
wilde met drie van zijn naaste
medewerkers deelnemen aan de
jaarlijkse conferentie van de In-
ternationale Arbeidsorganisatie
(ILO), die begin juli in Genève
plaatsvindt. Het ministerie van
Buitenlandse Zaken liet weten,
datWalesa geen recht heeft op
een dienstpaspoort en zich moet
wenden tot het ministerie van
Binnenlandse Zaken voor een
"gewoon" paspoort.

TELECURAÇAO
MAANDAG: 16.30Orapa mucha; 18.00
Awe mike vnbuki; 18.45Informedepor-
tivo met Hector Rosario; 19.00 Tempu
pa Dios; 19.05 Special: «Aids» (deel II);
20.00 Notisiero Tele-8; 21.00Ku porta
habrimet Robin Visser; 22.00 Wega di
Number Kórsou; 22.10 Departament
Cultuur en Opvoeding: «Van harte
beterschap» (deel 5); 23.00 Sluiting.

DINSDAG: 14.15Directeuitzendingvan
de wedstrijd Italiëvs Spanje om het Eu-
ropese voetbalkampioenschap; 16.30

Ora pa mucha; 17.00 MTV Musical;
18.00Obra diman metLoupe; 18.30 Mi-
ra iSkucha; 18.45Informe deportivomet
Hector Rosario; 19.00 Tempu pa Dios;
19.05Kushina di oro metSaida Hernan-
dez; 19.30 Special: «Radio-amateur»;
20.00NotisieroTele-8;21.00Enkuentro
metPaul deWindt; 21.30Tesoro diKór-
sou met Hermanito; 22.00 Wega di
Number Kórsou; 22.10 Herhaling voet-
balwedstrijdItalië vs Spanje; 23.00Slui-
ting.
(wijzigingen voorbehouden)
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Tom Poes en de Pruikenmaker door Marten Toonder

2052—De violist Harewar speelde voort. Een watervalvan to-
nenspoot onderzijn strijkstok uiten zgntoehoorders staarden
metstokkendeadem naardeflitsendefiguur. Demarkieswieg-
dezelfs methethoofd en gafmetzenuw-gebaren demaat aan,
terwijl heerOllie zich nerveus op devingers beet

Waartoe dithadkunnen leidenweet ik niet.Maar precies op
het moment, dat de spanning ondragelijk scheen te worden,
beëindigde de kunstenaar zijn spel. Met een laatste forse
streekhiefhijzijn strijkstok op,nam eenfraaiehoudingaan en

"Gel—__g!" stameldeheerBommel."Ikbenblij, dathetgoed
is afgelopen. Ik begon last van bloedopstijgingen te krijgen.
Maar dit is even prachtig als tien kanarie-polka's, als u beg-
rijpt, wat ik bedoel!"

Parblue!" zei demarkies uitdehoogte. Ge zijt onsmakelijk
metuwkanaries, amice.Dit stukmuziek is opsublieme wijze
gebracht Zéér bijzonder! Bravo!"

HeerBommel keek inzakkend naar deverwilderde musicus
Harewar eh plotseling kreeg hij een idee. "Allemaal onzin!"
riep hij uit."Zonkunst is hetniet. Hetzit 'min hethaar, net als

Wega di Number
CURAÇAO

ROME — De bekende ex Italiaan-
se socialistischepresident Saragat
(89) isoverleden.Hij speelde een be-
langrijkerol bij de in 46 gehouden
grondwet- gevende vergadering en
de opstelling van de nieuwe
grondwet, welke Italië weer demo-
cratisch ma_rte.

Zelfs superieur aan Arabische olie

PEMEX: nieuwe lichte oliesoort
geïntroduceerd

MEXICOSTAD—HetMex-
icaanse staatsoliebedrijf PE-
MEX heeft de introductie van
een nieuwe lichte oliesoort
bekend gemaakt. Zo meldde
deregerings- krantEl Nacio-
nal. Men heeft deeerste partij
van de nieuwe oliesoort al
geëxporteerd.

De adjunct- directeur van
Pemex voor productie- zaken,
Abundio Juarez Mendez, maak-
tebekend dat in mei 250.000 va-
tenvan deze nieuweolie zijn uit-
gevoerd, welk type wordt aange-
duid als Olmeca. Het directielid
zei niet welke maatschappij de
Olmeca- olie heeft afgenomen.
De nieuweoliesoortkost een dol-
larpervat duurderdanhetreeds
bekende Istmo- type, dattot voor
kort de beste Mexicaanse olie
was. Daarnaast exporteerde
Mexico al steeds de zware olie-
soort welke Maya heet.

De Olmeca- olie is veel fijner
dat deIstmo- olie en isysuperieur
aan de Arabische lichte olie-
soort, aldus JuarezMendeztege-
nover de Mexicaanse journalis-
ten tijdens een Latijnsameri-
kaans congres over het boren
van olieputten. Mexico is in
staat, aldus het Pemex directie-
lid, om dagelijks zon 125.00 tot
150.000 vaten van de Olmeca-
olie te exporteren.

Hij wordt boven de grond ge-
haald van de olievelden in het
zuidoosten van de deelstaat Ta-
basco in deGolfvan Mexico. Vol-
gens Juarez Mendez heeft de
nieuwe oliesoort een dichtheid
van tussen de 38 en 40 graden
volgens de schaal vanhetAmeri-
kaanse olie- instituut (API).
Istmo heeft32 tot 34 API.

OMVANGRESERVES
Het inhetEngelsverschijnen-

de dagblad Mexico City News
heeft vanregerings- zijde begre-
pen dat men eigenlijk nog geen
ideevan deomvangvan deOlme-
ca-reserves heeft.Deze bron wil-
de echter niet bij name worden
geciteerd. Volgens deze krant
bevindt Pemex zich, watOlmeca
betreft, nog steeds in het ex-
ploratie- stadium. De bron had
het blad verteld dat het
waarschijnlijk is datMexiconiet
over veel Olmeca- olie beschikt.

AGENDA

CURAÇAO

NACHTDIENSTARTSEN:Patiëntjß
artsenvan Bandabao (3e distrikt)yM
spoedgevallentelefoon 641658VM
dan hetantwoordapparaatafluisteJßDe patiënten van de andere medi*H
trikten kunnen voor spoedgevjlH
artsenpraktijkvan hun eigenhuisafll
het antwoordapparaatzal dan m*«
wie dedienstdoende arts is. ■
THORAX CENTER (Jan Noordjß
naast UNA, tel.: 85544): openingstfH
maandagt/mvrijdag van 08.00-I'fl
opzon- enfeestdagen alsmedeoP>H
gen na 17.00 uur voor spoedgevaW
85917. ■
WIT GELE KRUIS PRINSES MAljB
(wijkverpleging): Kantoor Santa MV
tel.: 82947/81078; geopendvan (*_■
t/m vrijdag van 07.00-17.00 uur; *S
de geheledaggesloten; na 17.00uj«
dezustervan dewachtbellen: zusJJIBmans, tel.: 72682, pageboy 027-36W
KLEUTERBUREAU: 14.00-16.00uifl
volgens afspraak. ■
ZUIGELINGENBUREAU:maandaM
van 12.30-15.30uur; donderdagmit»»
07.15-10.30uur; alleen volgensafsffi
NEUTRALE WIJKVERPLEGING^
heen Wijkverpleging Curacao): l*B
Schariooweg 110, tel.: 612040; wB
van maandag t/m vrijdagvan 07.5l
uur; de wacht heeftzuster PanneWß
671505. 1

***** H

GEZINSVERZORGING (Kwido paW
geopend van maandag t/m vrij _|
07.00-12.30/13.30-17.00 uur,kantfl|
Maria 17, tel.: 80222. I

FUNDASHON LECHI Dl MAMAKofl
voor meer informatie kunt u de vojß
nummers bellen: 75628,672289enm

DIERENARTS: Veterinaire Dienst,f
tel.: 614000. I
DIERENASIEL: dagelijks geope_
08.00-12.00/14.00-18.00 uur; op z_
van 08.00-13.00/14.00-18.00 vul
54300. I
BOTICA BANDABAO: dagelijks g«l
van 08.00-19.00uur.

BOTICA'S (nachtdienst)
Otrobanda
SantaMaria,WinstonChurchiHwegl'
80800.
Punda
Sta Rosa, Winkelcentrum Bloempo
77650/77679.

*****
DIVERSEN
ANTILLIAANSE GNOSTISCHE B
GING
Brievengat: iedere maand3-
woensdagavond om 19.30 uur te J*
weg 8, CentrumDcvi Kundalini.
iedere woensdag- en vrijdagavon
19.30uur te Openbare Basissc
Brievengat
Bandabao: iedere donderdagavo'
19.30uurgebouwCredit Union SanP
Kanga: iedere woensdag- en zatef*
vond om 19.30 uur te Centrum MX1
achterKooyman.
SantaRosa: iederemaandag- en za'
gavondom 19.30uur te Aloèstraat 12-

THEATER DE TEMPEL: 21.00-01 .*
jazzavondmet optredenvan Roy l
Band, Martha Wilson(VS).

..

HENRY By Dick Hodgins

AMIGOE2

BONER'S ARK By Addison & Frank Johnson

BEETLE BAILEY By Mort Walked

REDEYE By Gordon Bess
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ROCUREUR GENERAAL KEERT TEVREDEN TERUG VAN DIENSTREIS NEDERLAND
Cursussen, drugshonden en materiële steun
Nederland gaat Antillen helpen
bij bestrijding drugshandel

L*ILLEMSTAD — De Nederlandseregering isbereid om dePollen en Aruba in detoekomstmeer medewerkingte gevenpdebestrijding van drugs.Binnenkort zalerpolitie- en doua-i personeel naar Nederland afreizen om daar cursussen tePHJen en ook inmaterieel opzicht,kunnen dezes eilanden inBtoekomst een beroep op Nederland doen.«jathetProcureur GeneraalmrRobert Pieterszwetenna te-elteer van zijn reis naar Nederland: "De deur staat op een'Were kier."

|-* Procureur Generaal keer-end vorige week terug vanP dienstreis naar Nederland.
rjr heeft hij sollicitatie- ge-
r^kken gevoerd met twee kan-tten voor defunctievan Offi-
r van Justitieop Sint Maar-P Over beide kandidaten liet
F Pietersz zich zeer tevreden
F; Hun kandidatuur zal nu in-
Fll geëvalueerd worden. HetNibaar Ministerie hoopt nog
'■Kalenderjaar de nieuwe Offi-
-6ïvan Justitie aan te trekken,

Ear dat is ook afhankelijk van
«rmijnwaaropdebetrokkene
?kan uit Nederland.

AANDACHT
Momenteel moet er maande-
*B een Officier van Justitie
*ar Sint Maarten afreizen om

P*r dezittingente doen.Nietal-j?öis het aantal zaken op Sintr^arten toegenomen, maar de
P*en die voorkomen zijn ook
raarder geworden. BovendienF&dt de Procureur'Generaal hetr'angrijk dat er een goed con-
Sj-t is tussen de politie en het
p, hetgeen nu moeilijk is om-
?t de Officier van Justitie
rechts een paar dagen per
"aand op hetBovenwindse ei-

land verblijft
Mr Pietersz heeft in Neder-

landook gesproken met dedirec-
teur- generaalvan de Politie en
Vreemdelingenzaken en met de
ministervan Justitieover debe-
strijding van drugshandel.
Daarbij heeft Pietersz "bijzonde-
re aandacht gevraagd voor het
Caribisch gebieden metname de
Nederlandse Antillen en Aru-
ba". Het Caribisch gebied wordt
momenteel voornamelijk gehol-
pen doordonorlanden als deVer-
enigdeStaten, het VerenigdKo-
ninkrijk en Canada. Tijdens de
recentelijk gehouden conferen-
tie over drugsbestrijding in het
Caribisch gebied waaraan Pie-
tersz heeft deelgenomen, kreeg
hij deindruk datde andereeilan-
den het Nederland enigszins
'kwalijk' nemen dat dit land de
voormalige koloniën niet daad-
werkelijk helpt bij de drugsbe-
strijding.

GEVAAR
Die boodschap heeft Pietersz

in Nederland over gebracht. Hij
heeft er bovendien op gewezen
dat de 'productie- landen' van
drugs, naast de deurvan de Ne-
derlandse Antillenen Arubalig-

gen. De internationale
drugshandel via deze eilanden,
heeftnietalleen alsrisico dathet
drugsgebruik hier toe gaat ne-
men, maar datkan ook een ge-
vaarvoor onze rechtstaat inhou-
den, aldusPietersz.

Voor dieargumenten had Ne-
derlandbegrip, lieteen tevreden
Procureur Generaal weten. Er
bestaat al een goede samenwer-
king die er toe geleid heeft dat
een aantal cocaine- lijnen opge-
roldkonden worden maarhet in-
ternationale beleid van Neder-
land voor wat betreft de bestrij-
ding van drugs, zal zich ook tot
het Caribisch gebied gaan uit-
strekken, zo is door de Neder-
landse regering toegezegd.

Op dekorte termijn houdt die
toezegging in datpolitie- en dou-
ane- personeel inNederland cur-
sussenkunnen gaan volgen. Bo-
vendien zullen er twee "snuffel-
honden" naar de Antillen ko-
men: een voor Curacao en een
voor Bonaire. De zogenaamde
'doghandlers' die met deze hon-
den moeten werken, zullen in
Nederland opgeleid worden. De
nieuwe snuffelhond zal 'Duke'
moeten gaan vervangen, de
drugshond die tijdens de afwe-
zigheid van dé Procureur Gene-
raal is doodgegaan.

ACTIEVEROL
Op de langere termijn ver-

wacht de PG dat deAntillen en
Arubaookbij Nederlandkunnen
aankloppen voor materiele
steun. Indien deAntillen danbe-
paalde moderne apparatuur no-
dig hebben om efficiënter de

drugshandel te kunnen bestrij-
den,kan datvia Nederland wor-
denaangeschaft, aldus Pietersz.Deze mondelinge toezeggin-
gen moeten nog verder worden
uitgewerkt omdat ook de minis-
ter van Justitie in Nederland
met de regering moet beraden.Voor Pietersz is in ieder geval
duidelijkdatNederland interna-
tionaal een actievere rol wil
gaan spelen indebestrijdingvan
drugs en dat debereidheid aan-
wezigis om dieactiviteiten uittebreiden tot het Caribischgebied
en met name deAntilliaanse ei-landen en Aruba.

Raadsvrouwe vraagt opheldering
aan minister van Justitie
Twee Fransen na vrijlating
op Sint Maarten 'spoorloos'

A WILLEMSTAD — Twee"""ranse cliënten van
J^adsvrouw mr Elvia Moeni-«J^lam, die op Sint Maarten
ii *aren vastgehouden en daar
"Ü'aren vrijgelaten, blijken
k), spoorloos" te zijn. In ver-!Pand met deze 'verdwijning'£eeft de advocate een briefj««schreven aan de minister/an Justitie van de Neder-

j**dseAntillen, waarin zjj de■ te kennen geeft

' ;ftt deze situatie haar "grote*°rgen baart".L Op 23 mei werden haar cliën-p, OJ.B. van S. en GP.J. deV.rjpr derechter- commissaris inJAjheid gesteld. Daarna werden*B op bevel van de gezaghebber
j?°g gevangen gehouden. Op 25
j?ei omstreeks drieuurheeft mr
'via Moeniralam haar twee"enten nog gezien.

i yedurende het vorige wee-
v e>nde werd de advocate door

familie- leden vane twee cliënten van de«adsvrouw opgebeld. In Fran-
l J* Wasnog nietsvernomen van'e<-tweetal. Ze bleken on- "lr>dbaar te zijn.

De raadsvrouw is op Sint
Maarten onmiddellijk op speur-
tocht uitgegaan.Haarwerd mee-
gedeeld, dat de twee Fransen
door depolitie van SintMaarten
op het vliegtuig naar Parijs wa-
ren gezet. "Hoe kunnen deze
twee personen niet inFrankrijk
zijnals ze daarreeds twee weken
geledenvolgens depolitie teSint
Maarten zouden moeten zijn
aangekomen", zo vraagt de
raadvrouw aan deminister van
Justitie in haar briefvan 9 juni.

MrElvia Moeniralam wil van
de minister een verklaring
"omtrent de gang van zaken die
gevolgd is met deze twee perso-
nen te Sint Maarten door de
politie7immigratiete SintMaar-
tentot aanhet zogehetenvertrek
uit Sint Maarten".

'UITLEVERING'
Waarom is de advocate zo be-

zorgd over het lot van haar
cliënten?

Deraadsvrouw: "Er is al enke-
le malen gebleken, dat depolitie
op SintMaarten, Fransen diena
verhoor werden vrijgelaten, zon-

dermeeroverdroeg aan deFran-
se gendarme. Ik vind dat dat
neerkomt op 'uitlevering. le-
mand dievrijgelatenis, moetzelf
kunnen bepalen naar welk land
hij ofzij wil vertrekken".

Ze vervolgt: "Vreemd is ook,
hetgeen ik heb meegemaakt in
een andere zaak waarbij Fran-
senzijnbetrokken, datdeFranse
gendarme in depolitiecel op het
Nederlandse deel van Sint
Maarten de verdachten komt
verhoren. Daarbij worden dan
termengebruikt als:bedenk wel,
indien u voor dit vergrijp in
Frankrijkzouzijnaangehouden,
dan had het u weleens twintig
jaar gevangenis- straf kunnen
kosten".

"In dekwestie rond mijn twee
Franse cliënten dienu spoorloos
zijn verdwenen, ben ik bang, dat
die ooknaar het Franse deelzijn
afgevoerd doorderSolitie vanhet
Nederlandse deel van Sint
Maarten. Ik wil weten waar ze
nu zijn. Ikwil precies wetenwat
er met mijn cliënten is gebeurd,
nadat zij invrijheidzijngesteld",
aldus mr Elvia Moeniralam.

Illegale venter
WILLEMSTAD—Een 18-ja-

rige Venozolaan, V.M., bleek ter
hoogtevan deBrandhofstraat al-
lerlei tandpasta's en smeermid-
delenteventen. Hij hadhiervoor
echter geenvergunning. Depoli-
tie slingerde deman opdebon en
de man zelf werd aan de vreem-delingen- politie overgedragen.

aar streeft om plaatsen, waar
nog opvoedings- activiteiten
plaatsvinden, te behouden. Aan
dehandvan deinformatie die de
gedeputeerde toen gekregen
heeft, heefthij besloten de school
diemomenteel noggeenhonderd
leerlingen telt, open te houden.
"In de omgeving is slechts één
school. Dit is een centrum waar
niet alleen onderwijs, maar ook
opvoeding gegeven wordt. Alsdeze school gesloten wordt, blijft
ereen leegte achter, waardoor dekans bestaat dat dit gebouw een'darkhouse' wordt, waar 's
nachts allerlei illegale activitei-
ten plaatsvinden", aldus de ge-
deputeerde.

'Om de kosten te laten dalen,
gaat de overheid bekijken hoeklassen gecombineerd kunnen
worden. Verder hebben debuurtbewoners via de parochie-
raad beloofd, dat zij volgende
week metplannen komen, hoezij
de mensen kunnen motiveren
omhunkinderen naar de betrok-
ken school te sturen. Een deel
van de school ga ik bestemmen
alsbuurtcentrum". Tot zover ge-
deputeerde Mendes de Gouveia.

Overleg Aruba,
Venezuela en
Antillen

WILLEMSTAD—Donderdag
envrijdagheeft inCaracaswede-
rom overleg plaats gevonden in
het kader van het consultatief
mechanisme, dat in februari
1987werd ingesteld tussenVen-
ezuela, deNederlandse Antillen
en Aruba. Het consultatief me-
chanismekwam tot stand tijdens
hetbezoek vankoninginBeatrix
en prins Claus aanVenezuela.

Hetvierde overleg werd voor-
gezeten door dr Francois Moa-
nack, bijzonder ambassadeur
voor Caribische aangelegenhe-
den, als vertegenwoordiger van
de Venezolaanse regering. Ro-
bert Vornis vertegenwoordigde
Nederland,Ramez JorgeIsa trad
namens de Nederlandse Antil-
len en dr Gustavo Oduber was
aanwezig namensAruba.De Ne-
derlandse Antillen en Aruba
hadden bovendien nog enkele
vertegenwoordigers aan hun de-
legaties toegevoegc1

Tijdens het overleg we._, b„
sproken over de gezamenlijke
aanpak van de strijd tegen het
misbruik vandrugs en de handel
in verdovende middelen, over
een eventuele samenwerking in
defabricage van watervoor Aru-
ba, deuitvoervan Venezolaanse
geneesmiddelen naar de Antil-
len en Aruba en de samenwer-
king op het gebied van de tele-
communicatie.

Eind september wordt het
overleg voortgezet op Aruba.

'Juridische stappen niet mogelijk'

PG kan slechts
bemiddelen in Sehos

WILLEMSTAD — De
Procureur Generaal mr
Robert Pietersz vermoedt
dat er juridisch weinig
stappen genomen kunnen
worden tegen het bestuur
van hetSintElisabeth hos-
pitaal. De wet op Stichtin-
gen is zeer beperkten geen
van de mogelijkheden die
daarin genoemd worden,
zijn van toepassing op de
huidige situatie in het zie-
kenhuis. Pietersz is welbe-
reid een bemiddelings- po-
gingte ondernemen.

Zoals bekend had zowel de
Kamer van Vakbonden (waar
de ziekenhuis- vakbond CBV
bij is aangesloten; red) als de
Vereniging van Geneeskun-
digen, deProcereur Generaal
benaderd over de problemen
in het ziekenhuis. Zij wilden
weten of er mogelijkheden
waren om op juridischegron-
den in te grijpen en het be-

stuur af tezetten.
Na een grondige bestude-

ringvan dewetop de Stichtin-
gen, is de PG evenwel tot de
conclusie gekomen dat geen
van de mogelijkheden die
daarin genoemd worden, van
toepassing zijn op de situatie
in het ziekenhuis. Op de

"vraag wat de PG nu zal gaan
doen, liet Pietersz weten dat
hij allereerstcontact zal opne-
men met de ministers van
Justitie en Volksgezondheid.
Minister Gumbs van
Volksgezondheid heeft im-
mersmet allepartijen gespro-
ken enkan een indruk geven
van hoe de zaken er nu voor
staan.

Mr Pietersz liet weten be-
reid te zijn om te bemiddelen
en met alle partijen te gaan
praten. Daarbij moet het uit-
gangspunt de ge-
zondheidszorg zijn, aldusPie-
tersz: het algemeen belang
moet voorop gesteld worden.

Beleid uitgestippeld:

MAN wil groeien
tot grootste partij
WILLEMSTAD—De oppo-

sitie- partij MAN heeft plan-
nen om "de grootste partij op
heteilandte worden",zo is ge-
bleken tijdens het statutaire
congres van de blauwe partij
waarin dit weekeinde het be-
leid voor de komende twee
jaarwerd uitgestippeld. Veel
aandacht zal besteed worden
aan het werven van leden en
aan het verstrekken van in-
formatie aan de bevolking
over de ideeën van deze

party.
Het afgelopen weekeinde heb-
ben de MAN- leden gedurende
twee dagen intensief vergaderd
tijdens het statutaire congres
dat iedere twee jaar gehouden
wordt. Daarbij is het beleid van
de afgelopen twee jaargeëvalu-
eerd en zijn nieuwe richtlijnen
vastgelegd voor de komende
twee jaar.Tevens is er een nieu-
we bestuur gekozen, dat de ko-
mende twee jaar onder voorzit-
terschap van Harold Anastatia
staat.

Voormalig voorzitter Stanley
Lamp van de MAN was zeer te-
vreden over hetcongres. De deel-
nemers hadden zich zeer goed
voorbereid en hebben een be-
langrijke bijdrage geleverd, liet
hij weten.

Kolegio San Michiel
blijft gehandhaafd
WILLEMSTAD _Kolegio

San Michiel wordt niet geslo-
ten. De kinderen uit deparo-
chie van Jandoretzullen in te-
genstelling tot eerdere plan-
nen van de overheid, ook in
hetkomende schooljaar on-
derwys aan deze basisschool
kunnen blijven volgen. Dit
heeft de gedeputeerde van
onderwijs, Dito Mendes deGouveia meegedeeld.

Zaterdagmiddag heeft de ge-
deputeerde een onderhoud ge-
had met de parochieraad vanJandoret. Mendes de Gouveia
verklaarde dat de overheid ern-

GROEIEN
De MAN is voornemens on» de

komende twee jaartegaan groei-
en. De leden vinden dat debevol-
king meer informatie moetkrij-
gen over de doelstellingen van
deze blauwe partij. Daar zal de
komende maanden aan gewerkt
worden. Bovendien zal er een in-
tensieve ledenwervings- cam-
pagne op touw gezet worden. De
MAN moet de grootstepartij van
het eiland worden, zo menen de
leden. Om dat te bereiken, zal
ook de formatie van de leden zelf
veel aandacht krijgen. MAN-
leider Don Martina liet immers
albij deopening van het congres
weten dat alle leden daadwerke-
lijk bij de partij betrokken moe-
ten zijn, wil dezeeen goedebasis
krijgen.

Het beleid van de MAN zal
daarnaast gericht zijn op de be-
strijding van de criminaliteit en
de misbruik van drugs. Het ei-
land moet veiliger worden,
meent de MAN en daarin heeft
iedereen een taak. Er wordt een
werkgroep geïnstalleerd diezich
hierover zal buigen en aan de
Staten- en eilandsraads- leden is
deopdracht gegeven datzij debe-
strijding van criminaliteit en
drugs moeten promoveren. Ook
al zit de MAN in de oppositie,
kunnen deraadsleden toch aan-bevelingen doen, meent de par-
tij. Een tweedewerkgroep zal in-
gesteldworden om deproblema-
tiek van werkloosheid te be-
studeren en mogelijke oplossin-
gen aan te dragen.

BESTUUR
De MAN zal verder een

stichtingin het levenroepen, ge-
noemd naarwijlenMAN-lidWil-ly Franco. Deze stichtingzal zichbezig houden met wetenschap-
pelijke onderzoek naar onder-
werpen van algemeen belang
voor de gemeenschap. De juiste
invullingvan de stichting is nog
niet bekend; daar zal een com-
missie aan gaan werken.

Het nieuwe bestuur dat dit
weekeinde gekozen is, heeft
naast voorzitter Harold Anasta-
tia de volgende leden: Mayra
Coffie is vice-voorzitter, Everar-
dus van der Meent is pen-
ningmeester, Ervin Moeniralam
is secretaris en Don Martina is
alsMAN-leidereveneens lidvan
het bestuur. Als commissie- le-
denzijn aangesteldOsfrin Offer-
man diezich met jeugdzakenzal
bezighouden, Dichi Torres die
belast is met de formatie van de
ledenen hetverstrekken van in-
formatie aan de bevolking, Mor-
ris Isenia voor de sociale activi-
teitenen JoseCopra diebelast is
met de administratie en organi-
satievan departij.

WILLEMSTAD — De ver-
keers- afdeling van de politie
meldde in het afgelopen wee-
keinde 27 aanrijdingen en daar-
bijraakten 11personen licht-ge-
wond. De totale materiële scha-
de werd geraamd op 50.100
gulden. "

WILLEMSTAD - Met een
'knalfuif op het strand van het
Coral CliffHotel waarbijkosten
noch moeite werden gespaard,
vierde de nieuwe eigenaar zater-
dagavond de overname van dit
hotel.

Een aantal investeerders die
ook in deCaribbean Investment
Group zitten (eigenaar van het
Caribbean Hotel) zijn kennelijk
zo onder de indruk van de char-
mes van Curagao, datzij het niet
bij één hotel wilde laten. De pro-
motor van deze groep is Jimmy
Cozzo.

De nieuwe eigenaar heeft
grootse plannen voor het Coral
Cliff. Een hotel dat weliswaar
niet in het centrum ligt, maar
waarvan iedereen het met elkaar
eens is dathet er heerlijk vertoe-
ven is.De nieuweeigenaar zal de
huidige kamers renoveren en er
een groot aantal kamers bijbou-
wen.Bovendienkomt ereen twee-
de restaurant, een casino, een
zwembad op het strand en vele
andere verbeteringen die er voor
moeten zorgen dat het hotel meer
toeristen kan aantrekken dan
momenteel hetgeval is.

Foto: JohnSellersvan hetlTC
viel ook op hetstrand van het Co-
ral Cliff Hotel op. Zeker naast
mensen alsPiet Plantijn, komt
hij als eenreus over. Ook nieuwe
eigenaar Jimmy Cozzo (rechts
naast Plantijn) kwam ettelijke
centimeters tekort om Sellers
recht in deogen tekunnenkijken.

êSw^^ Grandioze JfeVakantie - Campagne (O%Ê§

De hoofdprijs zal bestaan uit: J**!^-^
Een reis voor de familie

(4 pers.) mcl. hotel
voor 1 week naar HSHETWHRbE [

De campagne looptvan 15 junit/m 31 augustus. Ouders, kom met Uwkinderen naar onze zaken op
Promenade - Otrobanda- Punda en Boekhandel Eddine en overtuigt Uzelf van deenormesorte-
ring school en vrijetijdsartikelenwaarmee U Uwkinderen gezellig en educatiefkunt bezighouden
in de komende vakantie.

Specialekortingen en speciale offertes, waarbij U een lot ontvangt om mee tekunnen doen.
Haal voor alle details even defolder, in huis, dieverkrijgbaar is bij allevan Dorp-Eddine zaken.

Elke vrijdagKoopavond tot 9 uurbij Promenade
y"- -A metextra kortingen en specialeoffertes diealleen

_f| geldig zijn tijdens deKoopavond.van (fiJorp «. edldline n.v. net even iets beter!
.. ■ *"—~—**—*————*"—**--—"************—**——~-~~~~-~~****-**"—"*————*"————~—^^—"

?3P "T- '■
" ïTïPMEYER TRANSPORT

T«<**toonB*4tt6 frrtarteweg

MARTIEN
gediplomeerd schoonheidsspecialiste

Kom eens langs, U krijgt een
LEUK PRESENTJE bij aankoop van ’.20.- of meer.
S.b.N. Doormanweg 22D (Hoek van Staverenweg) -Tel.: 371871
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»^_ speciale aanbieding,
Bijvoorbeeld als salesman, incasseerder, enzekerals ver- y ê w\huurwagenbedrijf heeft U een wagen nodig zuinig in aan- J^ zo'ang de voorraad strekt
schaf en gebruik! » \ M i/w*r<Dan moet U eens komen proefrijden in deze auto.

Nu speciale aanbieding:
hii- PADID MATADC "^■B; J
LG. Smith Blvd. 112-Tel.: 21754 -21840 -23475 J ■ SJ3JW»"

3 BANCO DI CARIBE N.V. i
/ ARUBA BRANCH S

NEW ;
BANKING HOURS ;. AS OF June 20, 1988 !

! Monday thru Friday s
5 8.00 - 12.00 !
j 1.00- 4.30 J\ BANCO DI CARIBE NY !

'* Nassaustr.9o ARUBA \
y 23105*32168 <2l* 31942«32422 3
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w Ariba "SU" Dia Juni 19,1988. |
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Continuous Play (or eitended cassette ÏÏsternfrir^ B____t

35432 /Is. 85.00 Special fis. 59.50 U__sl II
35452 /Is. 165.00 Special fis. 115.50 3M5. " —«JP
35602 /IS. 92.50 SpeCial fIS. 64.75 **«.-r»«'f« stebeo r*oio usstrrc rccoroeh

35610 /Is. 155.00 Special fis. 108.50 ___________Tl"lZ"^
35621 /Is. 156.00 Special fis. 109.20 VI
35623 /Is. 188.00 Special fis. 131.60 jj|
35630 ’Is. 245.00 Special ’Is. 171.50
35671 /Is. 305.00 Special/Is. 213.50
35690 /Is. 380.00 Special ’Is. 266.00 jgS~^£"~J

__L________________B l *■'. JI*"1

GE.WE BRING, r GOOD THINGS .. ___
JJ/PJCO TOLIFE. Id/WCD
ORANJESTAD .....

# ..* SAN NICOLAS
Tel: 21381-22959-22958 Valido te cv Jun. 19,1988. Tel: 4506145162.
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FURNITURE STDRE NV

verhuisboedell
Inpakken en vervoeren alsmede I
verhuizingen op Aruba:
OFICINAMARITIMA

DE ARUBA
Tel.: 21622-21957

Windstraat34 /

WAARSCHUWING
De commandant van de marinierskazerne
Savaneta maakt bekend dater op
dinsdag 14 juni 1988van 07.00 uur tot
15.00uur
een schoolschietoefening gehouden zal
worden ophet terrein Anabui, terwijl erop
woensdag 15 juni1988van 07.00uurtot
15.00uur en op
donderdag16 juni1988van 07.00 uurtot
23.00 uur
een gevechtsschietoefening gehouden zal
worden op hetterrein Californië.
Erzal geschotenworden met scherpe mu-
nitie,hietonveiligzeegebiedbedraagt4000
meter. Het onveiliggebied aan landzijdezal
afgebakend wordenmet rode vlaggen en
waarschuwing-borden. J

ISLAMABAD—PresidentZia be-
noemdeeen interim-regeringvan 18
man welke hij zelfleidt. Er zijn een
paarbekende gezichtenbij. Volgens
plan komen ernieuweverkiezingen,
maar Zia noemdenog geendatum.

BEKENDMAKING
Wij maken hieronder bekend dat
ons spaarbankboek nummer
M-28866 als verloren is opge-
geven.
Eén maand na heden zal ge-
noemd boekalsverlorenworden
verklaard en daarvoor in de
plaats een nieuw boek worden
afgegeven.

\ ARUBABANK N.V._/

Aanmelding voor de deelexamens:

STAATSPRAKTIJKEXAMEN VOORBEDRIJFSADMINISTRATIE S.P.D.
1988.

1'-_as
n ovengenoemde deelexamenswensen deeltenemen, dienenzichvóór24juni1988 schriftelijkaan te melden bij:

Directie Onderwijs, Frankrijkstraat 3.
Deelneming aan het S.P.D. examen in september 1988 is moqeliik voor devolgende deelexamens: _. 'Bedrijfseconomie I

Economisch TechnischeVerschijnselen
Bedrilfscalculatie en Statistiek.

min zicho^ff'evermelden: NAAM'ADRES envoorweike deelexamens

SSSÏÏSESiI? M,Un''*■ binnenkom^ ""*" "iet meer in be-
V Directeur Directie Onderwijs.

lathersDay

HARDWARE SPECIALC
REG. NOW B I

BLACKS DECKER 3/8" DRILL #7143 97,00 67,90
BLACKS DECKER 3/8" DRILL #7144 126,00 88,20 "P^

<-_i__»____^__tf FLUORESCENT LIGHT DORCY 41 -1028 37,50 26,25 j*n/\*v-%iM 7FT NYLON HAMMOCK 18,05 12,65 _pjf__Ö^_Ék7fV
Pi BLACKS DECKER 11/2 H.P.-7V4" 155,00 97,65

BLACKS DECKER FINISHING SANDER 111,00 77,70 *=y^lfiÉÊÉ^fY
J|||| BLACKS DECKER HAND SANDER 145,00 97,15 C^W^T Z^É/^i

BLACKS DECKER SINGLE SPEED 87,00 60,90

ALUM STEP LADDER 4 FT. - 67,70' tisJ^WTX|§plff§ ' ALUM STEP LADDER 5 FT. — 73,85 _L^^ _^-*-\111 ALUM STEP LADDER 6 FT. - 85,60 _N^T\_fe?^_\p W WOOD STEP LADDER 4 FT. . - 41,25 I >\_^|\___Nr\*r»»|s^v WOOD STEP LADDER SFT - 47,80 lb\^l T_x_ \V*' WOOD STEP LADDER 6 FT. - 55,90 IjPV I V^^\
_«- 24 PC SOCKET SET 73,75 55,30 |r \7

BLACKS DECKER ROUTER MACHINE 175,00 122,50 "

|j|^ BLACKS DECKER CARLITE I2 VOLT 59,35 41,55 NOSTINMUCHO. MA3 PA PAPA
"'« ppP* , ARIBASUDIA-*1-" PACADACOMPRADI

JËÉ&, I «8 I AFL.75,00 CASH
X_i 'Hf' B>nmS^3l DEN DEPT. DI

jiyili| IN P HARDWARE
7Ê 'iFllh I ©lull BOTA r,cibi unJM. W- "LCD DIGITAL QUARTZ

WATCH" REGALO.
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AGENDA

ARUBA

(KANTOORUREN AMIGOE: 08.00-12.00/'4-00-17.30 uur; zaterdag gesloten.

Telefoon: 24333.

K°s spoedgevallenna kantoortijd: 21639,
®&0en 22316.p«_eboy: 127-743.

Wek. nr. 10.815.445Banco di Caribe.

fOUTIE:100.
EKERTJES verschijnen op dinsdag en

![%iag en kunnen iedere dagtussen 08.00-
-£°o/14.00-17.00uur worden opgegeven;
"^halve opzaterdag. Alleen zoekertjes, die?Pmaandag en donderdagvoor 10.00uurtonnen zijn, kunnen de dag daarop (dus
""isdag en vrijdag) verschijnen.

JIOSCOPENWLEVARD THEATER;20.15uur Barify (18 jr.).": 20.45 uur Eddy MurphyRaw (18 jr.).
"RIVE-IN: 20.30 uur Baby Boom (14jr.).

JJOTICA'S(nachtdienst)
£«baobrug: Oduber, tel.: 21780.--paribabrug: San Lucas, tel.: 45119.

*****jJ'ACHTREGELINGDOKTOREN
Madiki, TankiFlip, Noord,Tanki

Paradera en Sta. Cruz: dokterE.

*Cuba, Sta Cruz56,tel.: 25666.
r°s Chiquito, Savaneta en San Nicolas:"okterE. Boderie,viaCentroMedicoSan Ni-
£pias, tel.: 48833.Nerarts: dokter Hart, tel.: 27263/24300(hospitaal).

*****EINDER-POLIKLINIEK (Shakespeare-
st*aat 13, tel.: 27263/24300): spreekuren

t/m vrijdag van 08.30-11.30/
'"""30-17.30 uur;zaterdag van 08.30-12.00T. De wacht heeft dokter A.E.Hart

*****CENTRO MEDICO CARABOBO (L.G.Smith Boulevard 34, tel.: 21777): dra A.
Rodriguez, tel.: 21777.
JyiTGELE KRUIS: Oranjestad: tel.: 23168;
foord: tel.: 23425;SantaCruzenParadera:
*L: 28288/25543;Savaneta en Brazil: tel.:
yO2O/483O1; San Nicolas: tel.: 45906; Da-
Jota:tel.: 29008 (wijkgebouw), 24444 (kan-
**>*).

'yoor brandgevallen, ongelukken of
'en of ander ongeluk gelieve
Alarmcentrale op te bellen, tel.: 115)

*****

TELEARUBA
MAANDAG: 18.00 Mickey& Donald;
18.30 CNN International news; 19.30
The world tomorrow: «Talking with y'r
teens»; 20.00Telenoticias;20.30 Prog-
t'amma BUVO; 20.45 Dances of the
%orld: «Germany»; 21.00 Dynasty;
Ifc.oo Larry King show; 22.50Showbiz.
today; 23.00 Money Line (CNN); 23.3CSports tonight (CNN); 24.00Slutting.

DINSDAG: 18.00 Robotech II; 18.30
CNN international news; 19.30 Political
Program; 19.45Pa vn Aruba mas sigur;
20.00 Telenoticias; 20.30 Alf: «Baby U
can drivemybaby»; 21.00Falcon Crest:
«Hat trick»; 22.00 Larry King show;
22.50 Showbiz today(CNN); 23.00 Mo-
ney Line (CNN); 23.30 Sports tonight
(CNN); 24.00 Slutting.

Diversen,rUGHT INFORMATION CENTER: dage-
"lte geopendvan 07.00-20.00 uur; na20.00
"Ur informaties viaverkeerstoren.
ÊSSO SERVICE CENTER (Oranjestad):
«4.00uurper daggeopend(alleen geslo-
*n van zondag 20.00 uur tot maandagmor-
Sen 07.00uur).

HORACIO ODUBER HOSPI-
TAAL(tel.: 24300):bezoekuren 15.00-15.45
'K.30-1 9.30 uur.

WILHELMINA FONDS (tel.:
?*>652/ 22817): informatiecentrum
*oensdag geopend van 08.30-12.00 uur -paardenbaaistraatB (boven).

SPORT°ASEBALL (AA-klasse): 20.00 uur
vs Aruba Video Centre - Lago

TOrtpark.

ALLIANCE FRANQAISE D'ARUBA: iedere
baandag van 19.30-20.30 uur cursus voor
pevorderden envan 20.30-21.30uurFranse
'"eratuur; dinsdagvan 20.00-21.00uur con-
Ve*satielessen;woensdagvan 19.00-20.00
ÜU" cursus voor beginners - ColegioAruba-
[*. lokaal 61/62.'OieuweFranse cursusvoor beginners
J*gevorderden begint in september.
Geïnteresseerdenin cursus of lid;
Maatschap kunnen zich opgeven bjj
JJarie-ThèrèseCroes (tel.: 21187) of
«ozettiDijkhoff (28652).

K'VVANIS (Palmbeach): 19.30uur dinner
"Meting- Aruba Beachclub.

KERK: 20.00 uur
Kö*kkoor in dekleine kerk.

&ÏNSDAGPJVERSEN"USEO HISTORIKO ARUBANO: ope-
!)"ïgstijdenmaandagt/ mvrijdagvan 09.00-
-2-00/16.00-19.00uur;zaterdagvan 09.00-- 12-00uur.

Bureau levens-, gezins- en huwe-
UJKS- MOEILIJKHEDEN (Ugoenweg 9A,
] e verdieping): iedere werkdag van 07.30-
-2.00/13.00-16.30 uur (ook mogelijk af-
haakte makenviatel.: 23145ot 25111).

CENTRODI BARRIO DA-
KOTA (openingstijden): dinsdag van

n vrijdagvan 17.00-19.00

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).

SPORT
ZWEMVERENIGING 'ARUBA MARLINS'
(dinsdag + donderdag): 17.30-18.30uur
zwemlessen - Gokten Tulip Aruba Caribbe-
an Hotel.
(zaterdag): 14.00-16.00uur zwemlessen (
dipt. A,B, C, D, E enF)voorkinderen en vol-
wassenen - POVA-zwembad.

GEEN TAAL?
Minister Croes was van me-

ning, dat dit gebrek aan be-
langstelling vermoedelijk de
Arubaanse dichter Federico
Oduber deed schrijven:

Mi lengaconoce amor
Mi lengaconoce dolor
Mi lengaconoce duna
Mi lengaconoce tuma
Mi lengaconoce mi shon
Mi lengaconoce pashon
Antomi lengano ta mi lenga?
Minister Croes benadrukte,

dat in tegenstelling tot het oude

cultuurbeleid, dehuidige Aru-
baanse regering uitgaatvan een
concept van levende cultuur, ac-
tief, deelnemend en open. "Uit-
spraken en activiteiten op
menselijk gebied, karakterise-
ren het leven in onze ge-
meenschap, zij vormen een in-
tegraal deel van onze cultuur.
Het gebruik van het Papiamen-
tu, gesproken, geschrevenof ge-
zongen, karakteriseert ons als
volk", aldus ministerMito Croes
in zijn toespraak.

ONVERBREKELIJK
Hij voegdeeraan toe, dathij de

cultuur en ontwikkeling daar-
van onverbrekelijk verbonden
acht met deontwikkelingvan de
gemeenschap op internationaal
gebied. Dat betekent cultureel
beleid met "open ramen", het-
geen inhoudt dat in de culturele
communicatie met dewereld on-
ze eigencultuur moetgroeien en
nietbeperkt moet worden. In dit
verband streeft de Arubaanse
regering ernaar dat de cultuur

een actief èn integraal deel van
onze ontwikkelingmoetvormen.

Hij besloot met op te merken,
dat ditnietalleen de taak van de
overheid is, maar van het volk
dat spontaan hieraanzal moeten
medewerken.Zowel toerisme als
handel kan een positieve bijdra-
ge leveren aan dit nieuwe open
cultureel beleid. Op hen die
nauw betrokken zijn bij de cul-
tuur- beoefening deed de be-
windsman een beroep hun ken-
nisentalent terbeschikking van
het uitdragenvan deArubaanse
cultuur te stellen.

De Venezolaanse minister
voor Cultuur, dr José Fransisco
Figarelle, complimenteerde de
Arubaanse gemeenschap met dit

open cultureel beleid, waarna de
Venezolaanse dichter drVicenteGarbasi speciaalzijn gedicht 'Mi
Tierra' aan Aruba opdroeg.

Het forum werd gevormddoor
minister mr Mito Croes, Leon
Tromp, Robertico Crocs, Alice
van Romondt, René Her-de,
AstridKelly en de Venezolaanse
gasten. Na het forum vonden
verschillende 'workshops' plaats
op het gebied van ballet, toneel,
muziek, archeologie, handenar-
beid, musea en literatuur.

BALASHI — Op hetDe Palm
Island werd afgelopen zaterdag
een welgeslaagd forum gehou-
den, waarbij deeerste steen werd
gelegd voor het culturele beleid
van de Arubaanse regering. Bij
de foto: de tafel met de forumle-denwaarbij onder meer de Vene-
zolaanse minister van Cultuur,
dr José Fransisco Figarella, de
Venezolaanse dichter dr Vicente
Garbasi en minister mr Mito
Crocs.

Cosmic Illusion met The Meeting

ORANJESTAD — De Aru-
baanse Kunstkring presen-
teert volgende week vrijdag
17 juni 's avonds om half ne-
gen inCas di Cultura hetEn-
gelstalige stuk 'The Meeting.
Het werd geschreven door
JeffStetson en het wórdt op
Aruba gepresenteerd door
Cosmic Illusions Produc-
tions.

In 'The Meeting' ontmoeten
Malcolm X en Martin Luther
King elkaar in een hotelkamer.
Inhet scherp en met gevoel voor
humor geschreven stuk debatte-
ren zij over dezwarte beweging,
over hun levensvisie en hun per-
soonlijke ervaringen. Martin
Luther King, dievanuit zijn ge-
loof de geweldloosheidpredikt

en Malcolm X, die door strijd in-
vloed veroveren wil.

ROLLEN
De beide hoofdrolspelers,

Frank Sheppard als Malcolm X
en GylanKain alsdrMartin Lu-
ther King, zijn professionele ac-
teurs en zij geven op geloofwaar-
digewijze gestalteaan derollen.
Mark Hazewinkel heeft de rol
van Rashad, lijfwacht van Mal-
colm X. Marian Rolle neemt de
regie- assistentie op zich. De jon-
ge Antilliaanse regisseur, John
Leerdam, heeftgekozenvoor een
eenvoudig en sober decor zodat
alle aandacht naar de spelers
uitgaat.Kaartjes zijn in deboek-
handels en 's avonds aan dezaal
verkrijgbaar.

Kort geding-vonnis:
Frasa Trading
mag Selva-cups
niet meer invoeren

ORANJESTAD — De
rechter heeft vanmorgen het
verzoek toegewezen van ad-
vocaat mevrouw E. Vieira-
VanRegt om — namens haar
client Playa Trading — de
Frasa International Trading
te verbieden plastic cups van
het merk 'Selva' te importe-
ren en te verkopen.Raadsvrouwe Vieira bracht
naarvoren, datdehandelingvan
Frasa Trading, die bijgestaan
werd doormrArieSwaen, een in-
breuk isophetmerkenrecht van
Playa Trading. Het vonnis van
derechter waarin de vordering
van Playa Tradingwerd toege-
wezen, houdt in, datFrasa Tra-
ding geen 'Selva'- cups mag im-
porteren en verkopen, en datbij

feen gehoor aan hetvonnis de
rasa Trading een dwangsom

moet betalen van honderd florin
voor iedere cup.

Don Mansur voldaan
terug uit Brazilië
en Argentinië

ORANJESTAD— Minister
voor Economische Zaken en
Toerisme, Don Mansur, is
vrjjdagzeervoldaan r rzijn
reis naar Brazilië er genti-
nië opAruba teruggekeerd.

De bewindsman was voldaan
over de contacten die verstevigd
of gelegd konden worden. "We
kwamen juist op tijd in Argenti-
nië", aldus ministerMansur des-
gevraagd aan de Amigoe, waar
men duidelijk interesse toont
voorcontacten methetCaribisch
gebied. Volgende maand zal een
missie Aruba bezoeken. De Aru-
baanse delegatie kreeg ook nog
een tweetal projecten mogelijk
voor Aruba ter studie aange-
boden.

In verband met examen-kwestie
Minister Croes wil naar
rechter voor APA-docenten

ORANJESTAD — De over-
heid overweegt om een kort
geding aan te spannen tegen
de docentenvan deArubaan-
se Pedagogische Akademie
(APA), die ofschoon de ex-
amenopgaven klaar zijn deze
niet beschikbaar willen stel-
len aan deoverheid.

Minister mr Mito Croes liet
eerder in een commentaar reeds
horen, dat de docenten deze op-
gaven als "koopwaar" willen ge-
bruiken om van de overheid
betaling af te dwingen voor het
maken van deexamens. Hetma-
ken van examens gebeurde vol-
fens debewindsman in tijd van

e school,zodat dedocentenhier-
voorreeds betaald krijgen.

De docenten van de APA stel-
lenzich op het standpunt bij een
soortgelijke rechtszaak tegen
MAO- leerkrachten derechter
een zeker gelijk gaf, datvoor de
examens betaald moet worden.
De APA-docenten wensen een-

zelfde behandeling.
Inmiddels worden de leerlin-

gen, die eind mei reeds examen
haddenmoeten doenvan deze si-
tuatie duidelijk de dupe.

Statenverslag over Financieel
centrum klaar

ORANJESTAD — De Sta-
tenvan Arubahebbenzich af-
gelopen vrijdag in Commis-
sie- vergadering bezig gehou-
denmethetontwerp voor het
vestigen van een financieel
centrum voor Aruba
(Zerotax).

De behandeling vond pas
plaats nadat op voorstel van de
voorzitter van de Staten 'hea-
rings' plaatsvonden met de advo-

caten, notarissen en de stichting
Financieel Centrum Aruba.
Naar aanleiding van de Com-
missie- vergadering van afgelo-
penvrijdagwordtnu een verslag
opgesteld, dat aan deregering
wordt gezonden, diedaarop moet
antwoorden. Van het antwoord
van deregering zal afhangen of
hetontwerp spoedigin een open-
bare vergadering van de Staten
kan worden afgehandeld.

CULTUUR MET OPEN RAMEN BEPLEIT
Minister Croes: voor iedereen taak weggelegd

Eerste steen gelegd
voor cultureel beleid

ORANJESTAD — Tijdens een forumbijeenkomst op
het De Palm Island werd zaterdagmorgen het recente-
lijk ingedienderapport 'Epromer piedrapa vnmaneho
cultural eupolitica di bentana habri' behandeld. Minis-
ter van Welzijnszaken, mr Mito Croes, benadrukte dat
hetcultureelbeleidvaneenregering gebaseerdis opeen
concept ofvisie op dit gebied. Aruba heeftreeds lange
tijd een conceptbasis hiervoor, doch dit werd niet vol-
doende genoemd.

Het beleid, dat gevoerd werd,
hoorde bijna in een museum
thuis en hield geen gelijke tred
met het dagelijkse leven en de
ontwikkelingen die in de ge-
meenschap plaatsvonden.

Minister Croes noemde het
Papiamentu hiervan een duide-
lijk voorbeeld hoe het beleid op
dit gebied was. Vele jaren werd
onze eigen landstaal als infe-
rieur, niet compleet en onbruik-
baar genoemd.

INTEGRITEIT
De fractieleidster heeft sterk

deindruk datdeoppositie "onder
oppositie verstaat Aruba een
slechte naam te geven. Er wordt

geschreeuwd en beschuldigd,
maarmen heeftnoggeenéénvan
die beschuldigingen waar kun-
nen maken. Inhunfrustratie, al-
dushet AVP- Statenlid, trekken
zij zelfs de integriteitvan dever-
tegenwoordigers van de Justitie
in twijfel.

Mevrouw Laclé benadrukt,
dat toen Aruba de nieuwestatus
binnenging, eenieder — dus ook
de oppositie — de taak op zich
heeft genomen voor debelangen
vanArubaoptekomen en niet de
naamvan Aruba door demodder
tehalen. Maar buiten Aruba be-
staatwelwaardering voor water
opAruba gaandeis enzij haaltde

uitspraken van het Eerste Ka-
merlid, prof. Hoefnagels aan, die
wat er op Aruba gebeurt ten
voorbeeld stelde en een unieke
prestatie noemde.

Gelukkig is er op Aruba een
overgrote meerderheid die wel
positief meehelpt aan de 'nation
building. In dit verband noemt
mevrouw Laclé degeslaagde Hi-
Winds- kampioenschappen, het
Jazzfestival en deCHIC '88, wel-
ke bijeenkomst vandaagofficieel
van start gaat. De organisatoren
hebbennietgevraagdwat Aruba
voor henkan doen, maar wat zij
voor Aruba konden doen, aldus
mevrouw Digna Laclé- Herrera.

RD belooft actie

Stankoverlast
op strand

ORANJESTAD — Wede-
Rom wordt de omgeving van
het cateringsgebouw en
Surfside op het strand tegen-
over Talk of the Town ge-
plaagd meteensmerige stank
van het riool, dat langs deze
gebouwen inzee loopt.

Ondanks herhaalde verzoe-
ken aan de Reinigingsdienst
(RD) werden nog steeds geen af-
doende maatregelen getroffen
om deze smerige stanktegen te
gaan. Vorige week werd watwit
zand gegooid, dochdithielpprac-
tisch niet.

Van de zijde van de Reini-
gingsdienst wordt vernomen,
dat deze stank alle aandacht
heeft en getracht wordt dat het
ongemak datdezeveroorzaakt zo
spoedig mogelijk verholpen zal
kunnen worden. Bij de catering
en Surfside—plaatsen waar ook
veel toeristen komen — wordt
verwacht, dat er nu eindelijk
werkelijk maatregelen worden
genomen.

AVP-fractieleidsterDigna Laclé Herrera:
Oppositie doet niets anders dan
naam Aruba door modder halen

ORANJESTAD -De frac-
tieleidster van de AVP in de
Staten Digna Laclé- Herrera
staat in een verklaring stil bij
dehouding van de oppositie,
die alleen maar tot doelheeft
om de voorspoedige vooruit-
gangvan Aruba in de weg te
staan.

Menkomt steedsmetinsinua-
ties, beschuldigingen en andere
zaken diemenniet waarkanma-
ken en waarbij gretig met mod-
der wordt gegooid. Na gewezen
tehebben op hetverleden van de
oppositie wijst mevrouw Laclé-
Herreraerop, datzij hun streken
niet zijn afgeleerd en dat het
daaromwel begrijpelijk is, datzij
steeds weer de goede naam van
Aruba in diskrediet willen
brengen. Toerist in Oranjestad beroofd

Toeriste door bestuurder
auto lastig gevallen

ORANJESTAD—Inhet af-
gelopen weekeinde hebben
zich twee ergerlijke gevallen
voorgedaan, die zeker geen
reclame voor het Arubaanse
toerisme zijn enwaartegen de
overheid en Justitie met alle
krachten dienen op tetreden.

Een Venezolaanse toeriste,
diemet een man in een verhuur-
wagenreed, werd ondanks hevig
verzet door deman op ergerlijke
wijze lastig gevallen. Daarna
zette deman devrouwteCalabas
af. In een shocktoestand kwam
devrouwbij eenwoning, waarna
direct de politie werd ge-
waarschuwd. De vrouw werd per
ambulance voor medische hulp
naar het hospitaal gebracht. Uit
eenkorte verklaringenbeschrij-

ving door het slachtoffer — hij
bestuurde de verhuurwagen V-
-609 — kon de politic achter de
identiteit van de daderkomen.

Een Amerikaanse toerist;
kwam in een cocktail lounge in
het centrum van Oranjestad;
hulp zoeken omdat hij in deom-;
geving dooreen man, diehij van J
gezicht kende, was beroofd. De ■dader was nogal hardhandig te-
werk gegaan, waarbij de toerist
zijn pols brak. Het slachtoffer ""kon een duidelijke beschrijving?
van dedadergeven. Kortetijdla-.
ter hield de politie de man A.R..
Aan —eenbekendevan depolitie l— dieontkende ietsmet debero-J
ving te maken te hebben. Hij;
werd echter voor verder onder-;
zoek aangehouden.

Vanavond strijd van koplopers

Lucor houdt Coca
Cola op nul: 4-0
SAN NICOLAS — In de AA-
klasse baseball- competitie
boekte Lucor Jewelers een 4-
-0 'shut out'-zege opCoca Cola
Rangers.

Het bekende sterke offensief
van Coca Cola werd gedurende
de negen innings goed in be-
dwang gehouden door Lucors
pitcher Ronnie Yrausquin, die
niet meer dan vier hits permit-
teerde. De vierLucor- runs wer-
dengeproduceerd op achthits te-
gen IgmarRamharak, die de Co-
ca Cola- nederlaa;
kreeg. Coca Cola speelde een

weuo_.jju zonder errors, terwijl \
Lucor twee errors beging. ;
Andrielo Kelly (Lucor) bleek de j
bestebatter tezijn mettwee hits j
in twee slagbeurten.

De competitie gaat vanavond ï
in het Lago Sportpark verder ï
met de veelbelovende strijd tus- ï
sen de koplopers Marlboro vs '

Aruba Video Center. Deze twee .
ploegen delen de eerste plaats ,'
metnegen gewonnen en éénver- S
loren wedstrijd. Hierna volgen: 1
LucorJewelersmet6-4,CocaCo- j
la Rangers en Rich lijk \
GoidenTulip mruiers met z-o.

***1
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Engels toneel op Aruba

De goed- -SËSS&&**koopste vak- -^_SÏhßkFkman met

rEMT**IMIT*»/CEN I NOT, YOUR FILMf
voor Uw afdrukken.

(77j CHECKPOINT|W| COLOR
Harmsbuildlng - Columbusstraatv J

Rococo Plaza
LXV

ANTIEK & CURIOSA
Tanki Leendert 158-Tel.: 34478
IN-en VERKOOP

van Antiek
Open: 9.30-11.30

14.30-16.30.

AEROPUERTO REINA BE-
ATRIX — Uitgeleide gedaan
door stationmanager Frank
Bisslkk en administrateurKarel
van derLinde iszaterdagmiddag
een vijftalpiloten vanAirAruba
naar de Verenigde Staten ver-
trokken om ter plaatse de nodige
theorie opte doen(zie foto) .Na te-
rugkeer krijgen zij opAruba een
verdere opleiding.Depiloten zijn— zij waren voorheen bij Lee Air
of Winair werkzaam — M. Her-
nandez, Erik Winklaar. G. van
Dal,K. Leerdam enR. Geromus.

maandag 13 juni.988 5

Wega diNumber
Aruba



Gevolmachtigd minister
Merrywheather voor
dienstoverleg op Aruba

ORANJESTAD — Gevol-
machtigd minister JohnMer-
ryweather is in het afgelopen
weekeinde op Aruba aange-
komen voor het voeren van
dienstbesprekingen.Hij blijft
tot volgende week zondag op
Aruba.

Ineen gesprek met deAmigoe
bevestigde de bewindsman nog
eenszijn voldoeningover de vas-
te plaats die het Arubahuis in
Nederland heeft ingenomen.
Door de inzet van velenkon het
Arubahuis veel bijdragen om
Aruba de nodige bekendheid in
Nederland te geven en vooral
ookvoor deArubaansebelangen
op tekomen.

Tijdens zijn bezoek aanAruba
zal ministerMerryweather on-
dermeersprekenover dekomen-
de studenten, die het nieuwe
schooljaar naar Nederland ko-
men om hun studies voort te
zetten.

ZAKENVARIA
INHET STRADA-gebouw te
Oranjestad hadzaterdag deope-
ning plaats van 'High Fashion

EyeFashion'van OduberenKan.
Op defoto deeigenaren enperso-
neel in de nieuwe moderne speci-
ale zaak, diezich vooral met spe-
cialiteiten op brillengebied — en
alles wat daarmee samenhangt
—zal bezig houden.

*****LOS ANGELES—In debuurt van
Los Angeles deed zich een aardbe-
vingvoor metdekracht van 5,2 op de
Richter- schaal. Er waren plaatsen
waar de stroomuitviel.
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BEKENDMAKING
Director Interino diSETAR ta participa cv entrante 13di juni 1988
nos Kassa-afdeling lo muda di Irausquinplein pa

HENDRIKSTRAAT 20
(banda diKentucky Fried Chicken)

Entrante e fecha ariba menciona tur pago cv antes tabata tuma
lugar na Irausquinplein mester tuma lugar na Hendrikstraat.

De Waarnemend Directeurvan SETAR maakt hierbij bekend dat
ingaande 13 juni 1988 onze Kassa-afdeling zal verhuizen van
Irausquinplein naar

HENDRIKSTRAAT 20
(naast Kentucky Fried Ghicken)

Met ingang van bovengenoemde datumzullen allebetalingen die
vroeger werden verricht te Irausquinplein plaatsvinden te
Hendrikstraat.
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1 2 SIMAN PA PUEBLO PROBECHA il ZINKPADAK32"HANCHO-12*/26' UNICAMENTEf. 3.25/PIA
1 WAYA PA CURA, BERDE, 4', 5' Y6' HALTU, 15% DESCUENTO

1 BWG-11,25MTR/ROL s

I,WAYA PA CURA, BERDE, 6' HALTU, BWG-9 UNICAMENTE f. 320.00/ROL É
(MAS DIKI), 25 MTR/ROL h
STAKA PA CURA 6' f. 8.40 SO
PLYWOOD PA CABINET 3/4" x 4' x 8' SPECIAL f. 59.85/SHEET
FLATASBESTOSSHEETI/4"x4'xB' f. 19.20/SHEET [|
ASBESTPADAK"COPESA"6'xB' UNICAMENTEf. 2.80/PIA 1
PANCHICORAOVH 15% DESCUENTO 1
ACCESORIOS PA PANCHI 20% DESCUENTO 1
TUBO Dl ASBEST 6-3 MTR. 55.00 SO
TUBO Dl KOPER 15MM & 22 MM 15% DESCUENTO
TUBO PVC TUR SIZE 15% DESCUENTO
GLAS V SPIEL, TUR DIKI, TUR COLOR, 15% DESCUENTO 1
CORTANAMIDI " 1
"HT' ANTISLIP VLOERTEGELS 12" x 12" 20% DESCUENTO 1
TUR WALL ~i'.ES(TUR TIPO) 20% DESCUENTO 1
TUR FLOOR TILES (TUR TIPO) 20% DESCUENTO
PEGO (PA PEGA TEGELS) f. 14.00/SACO Dl 25 KG.
PALU - MADERA (TUR SIZE) 15% DESCUENTO

! NOTA: OFERTA UNiCO AKI SOLAMENTE PA DOS SIMAN ENTRANTE 1 Dl b

!JUNrBBTECUIBDIJUNI'BBYUNICAMENTEARIBACOMPRANAN |j]
"CASH" ra]

TA ANTIL SO POR!! J
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B.J. ARENDS& SONS
BRENCHIE'S HOME CENTER

O'STAD& SAN NICOLAS

VERTICALBLINDS CENTER
ENTREGA:2SIMAN J

/sB_fc SETARJ^Wlt^ m SERVICIO Dl TELECOMMUNICACION

*-* \Xduf HENDRIKSTRAAT 20-22
Vs^22>^ ARUBA

BEKENDMAKING
De SETARzoekt voor éénvan haarmedewerkers
een

REPRESENTATIEF HUURHUIS
in deomgevingvan Oranjestad, liefst ongemeubi-
leerd, voor een periodevan2 jaar,tebeginnen per
1 augustus 1988.
Gelieve Uw correspondentie te richten aan:

Directeur SETAR
Enniabuilding
Oranjestad
ondervermelding:
Huur woning.

"6_t
De Regering van Aruba,

maaktbekend
datop 22 julil9BBomll.oouurv.m.,ten kantore
van deDirecteur van deDienst OpenbareWerken
in het openbaar zal worden aanbesteed.

- Bestek D.O.W. nr. 8, d.j. 1988-
"Het bouwen van 2 bedrijfsgebouwen,
Douanekantoor en portiersloge in de
nieuwe Vrije Zone te Oranjestad -Aruba".

Het bestek ligt ter inzage en is vanaf 14 juni 1988
verkrijgbaar bij hetkantoor van de Dienst Open-
bare Werken tegen betaling van A/1.350.- per
stuk.

f Vader is zeker gelukkig met É?^9 jij
een geschenkvan W<_». t^TP

Nassaustraat 20 - Hendrikstraat 5 \j" y
Niet alleen bieden wij U

25% KORTING
maar ook een ruime sortering zoals:
14en 18karaat goud- herenhorloges- ringen -ket-
tingen - dasspelden - aanstekers - pennen -
manchetknopen en nog veel meer.

Met een geschenk van

L maakt U vader dubbel gelukkig. J

f <3> I
S.E.L MADURO Gt SONS

(Aruba) N.V.
zoekt op korte termijn:

Administratief Medewerkster
Accounting Department

Taak: Ponswerkzaamheden en administreren.
Vereisten: MAVO/HAVO of vergelijkbare opleiding,

Boekhoudkundige opleiding,
Enige boekhouding en computer ervaring.

Geboden wordt: Aantrekkelijk salaris,
Uitstekende secundaire voorwaarden.

Sollicitaties:
Na telefonische afspraak - Marcia Paula J

Telefoon: 23888. JJ
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Ter ere van Nelson Mandela

Wembley-concert
tegen apartheid

LONDEN — Rond 75.000pensen hebben zaterdag in
net Londense Wembley- sta-dion een 11uur durende pop-
concert bijgewoond ter ere
van de70- ste verjaardag vande Zuidafrikaanse nationa-
listische leider Nelson Man-dela. Mandela, die op 18 juli
70 wordt, zit al bijna 25 jaargevangen omdat hij de leider
l 8 van de Zuidafrikaanse
zwarte verzets- beweging Af-
rikaans Nationaal Congres
(ANC). De optredens van
tientallenpopsterren werdendoor de BBC uitgezonden
laar meer dan 50 landen,
Waaronder Japanen deSoyje-
tunie, zodat in totaal naar
schatting 400 miljoen men-
sen ze konden volgen.

"Ons feest vandaag is de
spectaculairste gebeurtenis
Binds Live Aid (een soortge-
lijk concert voor slachtoffers
Van de hongersnood in Afri-
ka)", verklaarde aan het be-
ginvan het concert deAmeri-kaanse zanger Harry Bela-fonte, die ook cultureel am-bassadeur is van de Verenig-
de Naties. "Het is een unieke
gebeurtenis voor de grote
man die de leider is van het
Zuidafrikaanse onderdrukte
zwarte volk", aldus Belafon-
te. "Onze boodschap is zeer
eenvoudig: wij groeten jou
Nelson Mandela enwillen dat
jijen jepolitiekemede- gevan-
genen worden vrijgelaten.".

OPROEP
Deorganisatoren verklaar-

dendatbet concerteen oproep
is van de hele wereld aan
Zuidafrika datMandela voor
zijn verjaardag wordt vrijge-
laten. Mandela werd 24 jaar
geleden als leider van het
ANC wegens hoogverraad
veroordeeld tot levenslange
gevangenisstraf. Leden van
«et ANC veéhten op kleine
Behaal een guerrilla- oorlog
tegen het blanke minder-
Heids- bewind in Pretoria.
Mandela zelf, die wordt
Vastgehouden in de
Pollsmoor-gevangenis, is van
het concert op dehoogte ge-
steld doorzijnvrouw Winnie,
Verklaarde zijn advocaat Is-

mail Ayoub.
De Britse rockster Sting

opende het concert met de
song die begint met de woor-
den "Free, free, set them
free". Onder de andere acts
die optraden waren Dire
Straits, Simple Minds, The
FatBoys, ÜB4O. Eurythmics,
de in ballingschap levende
Zuidafrikaanse Miriam Ma-
keba en Hugh Masakela,Ro-
bert Flack, Joe Cocker, Phil
Collins, George Michael,
Whitney Houston en Midge
Ure. Als verrassing maakte
deperConcordeovergevlogen
Stevie Wonder zijn op-
wachting. Wonders optreden
werd vertraagd omdat de
software uit zijn computer-
keyboards achter decoulissen
werd gestolen.

POLITIEK
De zangers en groepen de-

den,ondanks eenverzekering
van de BBC na geluiden uit
Zuidafrika en van conserva-
tieve Britse parlements- le-
den, een flinkbrok politiek in
hun boodschap. George Mi-
chael herinnerde er kort aan
dat de artiesten op het hart
was gedrukt niet "Live" voor
de camera politieke state-
ments te geven.

Vrijdagavondriep Michael
zijn fans toe: "Depolitick van
deBritse'regering tegenover
Zuidafrika is vuiligheid". De
regering vanpremier Marga-
ret Thatcher weigert zichaan
te sluiten bij sancties tegen
Zuidafrika, omdat volgens
haar daar de zwarten het
slachtoffer zouden worden.

De Zuidafrikaanse rege-
ring en conservatieve Britse
politici hadden de afgelopen
dagen druk uitgeoefend op de
BBC het concert internatio-
naal uit te zenden. Zij zeiden
dat ermee propaganda wordt
femaakt vooreenorganisatie

ie met terroristisch geweld
haar doeleinden nastreeft.

De opbrengst van het con-
cert, naar schatting 3,5 mil-
joen gulden, gaat naar de
Britse anti- apartheids- be-
weging en zeven groepen die
kinderen in Zuidafrika
helpen.

MISGREPEN
Indians profiteerde van twee

misgrepen bij Cats om in de
tweede inning gelijk te maken,
maar in de derde trok Cats defi-
nitiefhet initiatiefnaar zich toe
met een rally van vier punten.
Elton de Castro, Keller, Myron
Wijman (tweehonkslag en twee
RBl's) en Remick Bernadina
zorgden in deze inning voor het
slagwerk. De rally van Cats
maakte ook een einde aan het
optredenvanstarterWendel Eli-
zabeth die werd vervangen door
Rupert Straker.

Indevijfde inningwasCats' of-
fensief ook goed op dreefmeteen
homerun van Bernadina en
honkslagenvan Hensley Chacu-

to, Efrain Simmons en Elton de
Castro. Men kwam in deze slag-
beurt echternietverder danéén
run, welke ook delaatste was die
Cats in dewedstrijd zou maken.
Indians maakte er in de zevende
inning nog 7-4 van dankzij twee
veldfouten van deshortstop.

De eindcijferswaren als volgt:
7-13-6voorCatsmet als winnen-
de werperCiro Ricardo en 3-6-2
voor Indiansmet alsverliezende
werperWendelElizabeth.Ricar-
dowierp een uitstekende partij.
Pasin denegende inninghadhij
hulp nodig van Hector Franci-
net, diedewedstrijdvoorCatsaf-
sloot.Behalve Elizabeth en Stra-
ker wierp Orsendo Clemencia
vanaf de zesde inning voor In-
dians.

Verdeeldheid groot binnen
Koffie-organisatie ICO
JJ-ONDEN — Vertegen-
f.°ordigers van de grotekof-
k*\Producerende en -ver-
kijkende landen, verenigd
I** International Coffee Or-

(ICO), zijn er in
8j

o,,lopig overleg niet in ge-
rj *aBd een besluit te nemen
tf^k Wa* ermoetgebeurenals
ko u*<-%e koffie- overeen-
ja "^st in september volgend
r*f afloopt. Hetoverleg in

dat dinsdag begon,
Sk- georganiseerd om te be-
jw£«öofhet akkoord in zijn
v^JJhge vorm moest worden
tavi nSd» herzien of openge-_ n'
v-Isrote verbruikende landen
*nd . °Pa hebbenradicale ver-garingenvoorgesteld. De pro-
v enten daarentegen zijn van
Vrnlng> dat de koffie- overeen-
',oeftt 0p s*ecnts enkele punten
fyoo ,te WOI-den aangepast. De
(L r9jvoerder van de producen-
Q- de Braziliaan Lindenberg
BPr t' liet na aflooP van de De_
n. ekmgen weten, dat de me-
?ij Ssverschillen nog even groot
Jn als voor het overleg. Hijest toegeven, dater wel enke-

le veranderingen in deovereen-
komst zullen moeten wordenaangebracht omdat de verbrui-
kers verlenging van de huidige
overeenkomst onaanvaardbaarachten.

In 1962kwam deeerstekoffïe-overeenkomst tot stand. Lange
tijd werd het akkoord als de
meest geslaagde van debestaan-
de grondstoffen- overeen-
komsten beschouwd. Het koffie-
akkoord is nueen van deweinige
grondstoffen- overeenkomsten
dienog bestaan. Debedoeling er-
van is deprijzen op de wereldkof-
fïemarkt stabiel te houden met
een systeem van export- contin-
genten. Als de prijzen zakken,
wordt de export verkleind en de
export wordtvergroot als deprij-
zen stijgen. Om een en ander in
dehand tehouden leggen dekof-
fie- producerende landen een
buffervoorraad aan. Ookkennen
zij een produktie- plafond waar-
bij elk land een bepaald percen-
tage van demarktvoor zijnreke-
ning mag nemen. Brazilië wordt
daarbij beschouwd als de groot-
ste koffieproducent.

K.0.-overwinning Scorpions

Wild Cats serieuze
baseball-kandidaat

WILLEMSTAD — Het
wordt steeds duidelijker dat
Wild Cats/Banco di Caribe,
welke ploeg door velen geen
belangrijke rol was toebe-
dachtin decompetitievan dit
jaar,toch een serieuzekandi-
daatis voor deAA-klasse ba-
seball- titel. Zaterdagavond
onderstreepte Cats nogmaals
zijn pretenties met een 7-3
overwinning op dekampioen
van vorig jaar StRosa Indi-
ans /Mennen Speedstick en
vergrootte zijn voorsprong
op zijn naaste concurrent in
poule B tot twee volle wed-
strijden.

De overwinning is dezesde op
eenrij voorCats datthanseenre-
cord heeft van 8-2. Indians
maakt daarentegen een moeilij-
ke periode door. Zaterdag leed
men zijn derdeachtereenvolgen-
de nederlaag, de langste reeks
sinds het seizoen van 1983. Op-
nieuw bleek ook dat het niveau
van dewepersstafvan de StaRo-
sa-ploeg veel minder is dan in
voorgaande jaren.

De fel op winst beluste Cats
maakte er zaterdagavond een
feest van met in totaal dertien
honkslagen, waaronder home-
runs vanplayer- manager Anto-
nioKeller enRemick Bernadina.
Indians nam aanvankelijk de
leidingmet éénpunt in deeerste
slagbeurt op honkslagen van
Roy Hersiliaen player-manager
Lipo Elhage, maar Catszette de-
ze achterstand in detweede helft
van deeerste inningreeds om in
een2-1voorsprong, dankzijNato
Anasagasti (honkslag) en Anto-
nioKeiler (homerun).

K.O.ZEGE
De voorlaatste wedstrijd vande tweede competitie- ronde le-

verde gistermorgen een k.0.-
-overwinning op voorRoyal Scor-pions/Maduro & CuriePs Bank.
De ploeg van manager Marcel
Brigitha toonde opnieuw haar
slagvaardigheid met een totaal
van veertien honkslagen waar-
onder een homerun van Arthur
Davelaar, zijn tweede van het
seizoen. Tegenstander Groot
Kwartier Stars/CPS/AGT was
kansloos: 14-4.

De eerste inning was hoopge-
vend voor de Groot Kwartier-
ploeg, diehaar laatste twee wed-strijden had weten te winnen.
Scorpions nam weliswaar de lei-
dingmet 1-0,maar descore werd
meteen recht getrokken en wel
metliefst driehonkslagentegen
pitcherRuthsonßoberto. Scorpi-
ons scoorde in de tweede inning
echter weer en deed daar in de
vierde een flinke schep bovenop
met drie runs. Het scoorde ver-
deréén indevijfde, vier in dezes-
de en weer vier in de zevende
voor eentotaalvan veertien. GK
Starsbracht in devierde twee en
in devijfde één punt op het score-
bord.

De eindcijfers luiden: 14-14-2
voor Scorpions en 4-7-1 voor GK
Stars. Pitcher Ruthson Roberto
registreerde zijn tweede over-
winning van het seizoen. Voor
GK Stars startte Sharlon Medi-
na. Hij werd in dezesde vervan-
gen door Hannes Presentacion
dieopzijnbeurt in dezevende(de
laatste inningvan dewedstrijd)
werd vervangen door Angelo
Bentura, die tot op dat moment
achtervanger was geweest.
Arthur Davelaar (3-3) en Lonte
Balentin (4-3) hadden een goede
dag aan slag.

De tweede ronde wordt vana-
vond afgesloten met dewedstrijd
tussen Sorpresa en Blue Hawks.
HawksneemtinpouleA dederde
plaats inmet eenrecord van 3-6,
terwijl Sorpresa hekkesluiter is
in poule B met 1-7.

*****ATHENE — Hetbezoek maandag
van de Turkse premier Ozal aan
Griekenland, allangverwacht, iB het
resultaat van een toenaderings- pro-
ces tussende2 landen.Menverwacht
geendoorbraak ervan in de cruciale
geschilenzoalsover deAegeischezee
enCyprus. Het betekent in feite een
zware proef voor het herstel van de
verbeterderelaties. Hetaanzienvan
premier Ozal en zijn Griekse collega
Papandreou in eigen land isvoor een
deelte dankenaan ditvredes- initia-
tief.

NOG OVERLEG
Hier brengt Honduras tegen

in dat hetHofniet bevoegd is de-
ze zaak te behandelen. Daarbij
wordtverwezen naar eenverkla-
ring uit 1968 waarin het de
rechtsmacht van het Hof opzeg-
debij geschillen dieuitgewapen-
de conflicten voortkomen. Ver-
der is Honduras van mening dat
Nicaragua deze zaak niet aan-
hangig mocht maken, omdat er
nog bilaterale en regionale on-
derhandelingenvoor hetconflict
gaande zijn.

De Amerikaanse volkeren-
recht- specialist Abram Chaves,
dievoor Nicaraguapleitte, hield
de vijftien rechters van het hof
dinsdag echter voor dat Mana-
gua op grond van het verdrag
vanBogota tussen de landen van
de Organisatie van Amerikaan-
se Staten (OAS) het volste recht
heeft dezaak aan het Hofvoor te
leggen. De geldigheid van het
voorbehoud van Tegucigalpa ten
aanzien van derechtsmacht van
het Hofwordt door Managua be-
twist. Volgens Nicaragua heb-

ben debilaterale onderhandelin-
genbovendien niets opgeleverd,
terwijl de besprekingen onder
toezicht van deContadora-groep
volgens Managua geen betrek-king hebben op het geschil tus-
sen Nicaragua en Honduras.

Vrede lijkt teruggekeerdrond Nederlandskabinet
Lubbers slaat VVD-bladzijde om

DEN HAAG— Inhet po-
litieke toneel in Nederland
is het jongste indicent in
het archief opgeborgen
rond hetkabinet van Lub-
bers. Een week nadat de
Nederlandse premier op
boze toon "politiek vanda-
lisme " in de schoenen van
zijn coalitie- genoot WD
had geschoven is alles
weertot paisen vreeterug-
gekeerd.

Inverband metgeharrewar
over het laten uitlekken van
een kabinets- beslissing in
verband met het stopzetten
van een premie op investerin-
gen(WIR) waarbij beschuldi-
gend in derichtingvan depre-
mier werd gewezen in ver-
band met "het lek" had deze
tijdens een partij- beraad van
hetCDA dekwaadaardige op-
merkingover politiek vanda-
lisme geplaatst. Later in de
week had hij nog eens in het
parlement herhaald dat hij
deze term niet wilde te-
rugtrekken. De premier had
ook al gezinspeeld op een ka-
binets- crisis in verband met
hetbeleid van de verzekering
van de medische kosten. Het
wasvoldoende omeen sfeertje
te doen ontstaan zoals men
datkent rond een zich aan-
kondigende kabinets- crisis.

Nog geen weeknazijnvan-
dalisme- uitspraak deed de
premier de Nederlandse goe-

gemeente kond dat dezwarte
bladzijde weliswaar niet weg
is, "maar ik heb hem wel om-
geslagen". Hij zei dit tijdens
de wekelijkse persconferen-
tie. Daarbij bleek dat hij de
dag na zijn uitspraak al met
WD-fractie- leider drVoor-
hoeve had gesproken in de
TweedeKamer. Hij hadVoor-
hoevetoen gezegd datniet ge-
daan moest worden alsof er
geen problemen waren ge-
weest. "Maar", zo meldde de
premier,"er is nietietsblijven
hangen tusen de VVD en
hem. Jammer, en nu over tot
de orde van de dag", zo vatte
Lubbers depolitieke herrie
samen. Om de zaak toch nog
wat ingewikkelder te maken
danhet zolijkt moestwelbeg-
repen worden dathij zijn ver-
wijt ondanks allestoch staan-
dehoudt.

GOED HART
Voorhoeve verzekerde dat

de WD de integriteit van de
minister-president niet heeft
aangetast. Hij zeiLubbers te
beschouwen als zijn politieke
vriend met wie hij "een hele
goede persoonlijke ver-
standhouding heeft gehad,
nog steeds heeft en nog heel
langhoopt voort tezetten. Hij
zei ook nog "ditkabinet een
heel goedhart toe tedragen"

Partij- voorzitter Ginjaar
van de VVD zei in Ede ervan
uit te gaan dat de huidigere-
gerings- coalitie de rit uitzit
en hetregeer- akkoordzal uit-
voeren. Hij hoopt dat ook het
CDA in deWDeen goede co-
alitie- genoot ziet zoals de
WD ditvindt van het CDA.

GEEN WROK
Dr Voorhoeve was hele-

maal op de verzoeningstoer.
Hij verklaardetenminste dat
hij "geenenkelewrok draagt"
over hetgeen de premier aan
het adresvan zijn partij WD
had opgemerkt. Naar aanlei-
dingvan hetverwijt vanLub-
bers dat de VVD "ruiten had
ingegooid" zei Voorhoeve op
de algemene ledenvergade-
ring van deWD inEde dater
geen ruiten waren ingegooid.

"De heer JNijhuisis daaral te
oud voor om dat te doen", al-
dus de VVD- fractievader.
Nijhuis was het VVD- Ka-
merlid dat dewoede van Lub-
bers had opgewekt.

Op devergaderingzeiVoor-
hoeve verder dat hethemnut-
tig leek "andermaal tebeves-
tigen dat wij goede verhou-
dingen met de minister- pre-
sident opprijs stellen". Hij zei
dit naar aanleiding van een
briefwisseling tussen hem en
Lubbers over dezekwestie na-
dat zij eerder al mondeling
overleg hadden gevoerd.

Naklacht Managua overcontra's
Honduras betwist jurisdictie
van Internationaal hof

DEN HAAG — Honduras
betwist de bevoegdheid van
het Internationaal ge-
rechtshof ten aanzien van de
zaak welke doornabuurland
Nicaragua in Den Haag is
voorgelegd aan dithof.Mana-
gua wil dat Tegucigalpa zijn
handen terugtrekt van de
contra's en dat'de schade
wordt betaald welke de aan-
wezigheid van de contra's op
Hondvrees grondgebied aan
Nicaragua heeft toegebracht
tijdens hunuitvallen opNica-
raguaans grondgebied.

Volgens Nicaragua echter
moet Honduras de jurisdictie
van het Internationale hof er-
kennen in dezezaak. Zo stelde de
Nicaraguaanse ambassadeur
Carlos Arguello Gomez in Ne-
derland vast in zijn betoog voor
het Haagse hof. Nicaragua dien-
de het geding twee jaar geleden
al in tegen Honduras wegens de
aanvallen van deanti- Sandinis-
tische guerrillaopNicaraguaan-
se doelen. Deze contra's krijgen
volgens Managua steun van Te-
gucigalpa. Managua wil nu be-
reiken dat Tegucigalpa van het
Hofdeopdrachtkrijgt deze steun
aan de contra's te stakenen ook
moet Honduras aansprakelijk
gesteld worden voor de schade
welke de vanuit Hondvrees
grondgebied opererende contra's
in Nicaragua veroorzaken.

WILLEMSTAD-Zaterdaga-
/"id overhandigde de gedepu-
'herde van Onderwijs, Eduard
Itvßo^ Mendes de Gouveia, in de
ce .tyBar vanF°rt Nassau de

aan de geslaagde
van de cursus 'spel-

h[^en goedgebruik van het Pa-
fijfnentu'. De School- advies-
co St. Sedukal enKomapa (de

diebelast is metdein-v^'ig van hetPapiamentu in

het onderwijs) hebben deze cur-
sus georganiseerd op speciaal
verzoek van de werknemers van
het ochtendblad Extra. Anthony
Pieters kwam als best geslaagde
uit de bus.

Foto: vlnr. GedeputeerdeMen-
des de Gouveia, Pieters (journa-
list), MarthaDijkhof(docente),
Mike Oehlers (hoofdredactrice)
enAnthony JeanPierre(docent).
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BIG SALE
30 - 50%

OFF
ISBBpipB
KÉ^2_2__2l__s__U

STRADA - COMPLEX

ARUBA DAILY
ENTERTAINMENT

gnwhx\____^ Aruba's HottestLata NightDisco.
f^ènWÊ/fit^- v°v can dancetothe latest disco sounds or justhavea

________j_L__s drinl(, maybe play a game of pool, pingpong, pinball or
\JiÉr__r,r^ even darts in our1 "*" rm^ NEW GIANT BILLIARDPALACE.

©\^' De beste Pizza van Aruba eet of haaltU bij
LG. SmithBlvd. QO/pOfe "iS E/--\
Oranjestad Aruba. AWAY TEL.: 33541 ASMM
v_iZïf Geopend van 11.00 a.m. tot 06.00 a.m.
Aruba's most elegant

restaurant
IQUNMUHTO| Fine french and inter-
l national Cuisine.
| All meals prepared to the
I delight of the Gourmand,
I and served "on the
j stone".
; Forreservations

call 24544
Wilhelminastraat 7I

_TV_k GOLDEN TUUPfl \i| ARUBA CARIBBEAN |V*fy RESORT& CASINOVJUt-»" FANDANGO NIGHTCLUB j
proudly presents:

VEGAS LATINO
Ace. by our swinging House-
band Ferrari.
daily curtaintime 10.30p.m.

except Mondays
Clubopenfrom 9:00 p.m.t* _:00 a.m

Coverdrarge show-time$7.50 mm. 2drmksper person X
Forreservations pleasecat! 33555

Gezellige sfeer, goede servicevindt U in RESTAURANT

I Wij verwachten U voor lunch(12.00-3.00), HAPPY HOUR
I (6.00-7.00) of dinner (18.00-23.00).
I Telefoon 22977of 27833

\j Restaurant Warung Djawa
/mL Boerhaavestraat 4

Open: Dagelijks 5.00-11.00 p.m.
nP-Tlff Zondag 12.00-11.00 p.m.

BflT RvMiTourürrt Dinsdag gesloten.
HetRestaurant met

Indonesischeallures, zonder pretenties.

Boulevard Theatre
H i I

Today 8.15 I Today 8.45
'BARFLY' | «EDDIE MURPHY RAW*

comedy 18yrs. comedy 18yrs.

I Drive-In babyboom»
" _ comedy 14yrsj Today at 8.30

J^ ~" ""h WITH EYE-CATCHINGJincreaseL..MOVING DISPLAYS
7 l^ivkÉ"" CREESUPROPIO

MENSAJE CON
INCREMENTE SUS VENTAS MOVIMIENTO
Atrayendo la atención de sus clientes en tiendas, hoteles,
aeropuertos, bancos, restaurantes, Industrias, agendas de
gobiemo y mucho més.
FACIL DE PROGRAMAR " VARIEDAD DE COLORES V TAMANOS

DESCUENTO ESPECIAL PARA EXPORTACION

mm&&i■^«iM-i-*-
-(ZTT~^\ 4541 N.W. 9th AVENUE " FORT LAUDERDALE, FL 33309l||S 1 TEL. (305)491-5758 0 491-6241 «FAX: (305} 493-6537_____________l/ TELEX: 5106016247 B AND S

Keschenk
I VOOR
I VADER?

Geen probleem

1 Wij bieden U een grote|keuze tegenbekend la-
| ge prijzen, zoals:

*BBQSETI *BARSET1 'GLASWERK
* FLESSENREK
* TOOLBOX
* SHOE BOX
* DAYLIGHT LAMP
en nog veel en meer

111 ACME
STORE

I Oranjestad-San Nicolas



DUEL NEDERLAND - ENGELAND NU CRUCIAAL VOOR BEIDE
Vroege treffer Houghton veltEngelsen (0-1)

Winst leren op Engeland
grootste verrassing op EK

STUTTGART — Peter Shilton, 99 landenwedstirijden voor
Engeland, liep meer daneenhalfspeelveldoverom PatBonner
de hand te drukken. Een eerbewijs van de beste Britse doel-
man van de laatste jarenvoor de tegenstander die meer dan
wie ook verantwoordelijkwas voor Engelands nederlaagvan
0-1 dooreen doelpunt van Houghton in dezesde minuut.

Pat Bonner, pas sinds dekomst van Jack Charlton vaste
keus in het lerse elftal, droeg de snel verkregen voorsprong
over de eindstreep. De 'grabbelige' doelman had soms geluk,
toonde afentoevoortreffelijkereacties, maarstonderaltijdop
de momenten dat de Engelsen hadden moeten en kunnen
scoren.

Bijna veertig jaarhad lerland
niet gewonnen van Engeland,
het laatste succes dateert van
1949, in Liverpool. Het was de
enige overwinning in de be-
trekkelijk kleine serie landen-
wedstrijden. Engeland en ler-
land zoeken elkaar op het voet-
balveld niet op, maar de spelers
kennen elkaar dooren door.Acht
van de leren spelen bij Engelse
clubs, Bonner, Morris en
McCarthykomen van de Schotse
kampioen Celtic.

lerland heeft zondagmiddag
naar zijn mogelijkheden, hoe be-
perkt diein feiteook zijn, gevoet-
bald. Engeland niet. De favoriet
beheerste de wedstrijd vrijwel
zonder onderbreking, maar mis-
te het gevoel om iets te doen dat
werkelijk creatief was. Bobby
Robson liet Glen Hoddleeen uur
buiten deploegomhet scheppen-
de vermogen in handen te laten
van BryanRobson.

De gelouterde middenvelder
van Manchester United kwam
echterpastotzijnbesteactiesna-
dathij een deel van zijn tezware
taak uithanden hadkunnen ge-
ven. BryanRobson moest aan de
achterkant van het middenveld
controlerenenregelen enboven-
diennog de lijnenvoor de aanval
uitdenken. Datwas te veel, zelfs
voor eenmanmet 66landenwed-
strijden.

SIMPELSPEELPLAN
De leren hadden in feite een

heel simpel speelplan. Schoon-

heid telt in dit soortwedstrijden
niet, coach Jack Charlton weet
datals geen ander.De eerste ler-
se coach van buiten het eiland
heeft er zijn reputatie als voet-
baller mee opgebouwd.

Zijn degelijkheid was terug te
vinden bij dekoele verdedigers
McCarthy, Morris, Moran en
Hughton. Opbouw is mooi, maar
weg-is-weg werkt beter alsde si-
tuatie moeilijk is. De toestand
was vaak nijpendin delerse ver-
dediging, die niet zelden uit ne-
gen veldspelers voor Bonner be-
stond.

Die speelwijze zou gehanteerd
zijn bij een gelijke stand, deze
maniervan voetballen werd een
vanzelfsprekendheidnahetope-
ningsdoelpunt van midddenvel-
der Houghton, die met een schit-
terende kopbal de uitpositie ge-
speeldeShiltonal in dezesde mi-
nuut versloeg. Vanafdat mor
ment gaven de lerengrote delen
van het speelveld aan de Engel-
sen, die maar iets moesten be-
denkenom degroene muuropzij
te zetten.

Het was iets teveel gevraagd.
Engelse voetballers kunnen on-
der druk vaak iets leuks doen,
maar niet wanneer zij zelf de
druk moeten maken. Alleen
JohnBarnes heeft onberekenba-
re gedachten. Dat wisten de le-
ren. Barnes had eenvaste bewa-
ker in Morris, die het karwei
echter nimmer alleen behoefde
op teknappen als de linkerspits
in debuurtvan hetstrafschopge-
biedkwam. Dankreeg Morris al-
tijd rugdekking van Barnes'
clubgenoot Houghton, of van
willekeurig welke ler, die op dat
moment ter beschikking was.

De lerse overwinning, het suc-
ces van de onverzettelijke dreu-
mes, kan vervelende gevolgen
hebben voor het Nederlands
elftal. Met eennederlaag op zak
betekent de wedstrijd van
woensdag in Dusseldorf in feite
de laatstekans voor deEngelsen.
Die werkelijkheid is even zeker
als het gegeven datNederlands
volgende tgegenstander in zijn
eerste wedstrijd nimmer gestal-
te kon geven aan de favorieten-
rol waarvoor deploeg was inge-
schat.

In deaanval wasLineker, met
een bepaald niet slechte neus
voor de vrije ruimte, als enige
voortdurend in beweging. Hij
kwam daardoor een handvol ke-
ren oog in oogmetBonner, maar

ZWAK ENGELS PUNT
Zwak punt van de Engelsen,

bleek opnieuw, is gevoel voor
improvisatie. ledere noodzake-
lijke aanpassing die van het ge-
wone patroon afwijkt, vergt een
inspanning, die ten koste gaat
van de normalekwaliteiten. Het
centrale verdedigingsduo Ad-
ams/Wright is bovendien
kwetsbaar. Stapleton, toch
waarlijk nietzo snel en beweeg-
lijk als Bosman, haalde met
Aldridge het rijzige duo her-
haaldelijk uitzijn evenwicht. In
het laatste kwart van de strijd
kregen deleren middenvoor doel
twee mogelijkheden op eenveili-
ge voorsprong.

De Engelse werkers Webb,
Waddle en Robson kunnen zich
op het middenveld laten zien,
maar slaagden er tegen de leren
zelden in een plan te bedenken,
waarop niet van te voren kon
worden geanticipeerd door in de-
zelfde school opgegroeide verde-
digers.

7,52 m. ver

Russin springt
recordafstand

LENINGRAD — De Russin
Galina Tsjistijakova heeft in
Leningrad het wereldrecord
verspringen verbeterd.

Tijdens wedstrijden om de
Znamenski-memorial landde ze
na7 meteren52 centimeterin de
zandbak. Dat was zeven centi-
meter verder dan het oude we-
reldrecord. Dit record stond op
naam van twee atletes. De
Oostduitse Heike Drechsler
sprongdie afstand op 3 juli 1986
in deOostduitse stad Dresden.

Ruim eenjaar later, op 13 au-
gustus in Indianapolis (Vst),
kwam de Amerikaanse Jackie
Joyherevenver in dezandbakte-
recht.

Vrijdagkort
gedingAZ

ALKMAAR — Het kort ge-
ding dat AZ tegen deKNVB
heeft aangespannen, dient
vrijdag24 juniom 10.00uur in
Utrecht.

AZ wil via een gerechtelijke
procedure de degradatienaar de
eerste divisie, als gevolg vaneen
gelijkspel tussen PEC Zwolle en
Volenaam (0-0) op de laatste
speeldag van de competitie, on-
gedaan maken.

De Alkmaarse club eiste naar
aanleiding van het duel in Zwol-
le, waar PEC Zwolle en Volen-
dam zonder risico te nemen het
belangrijke punt voor klassebe-
houd behaalden, een onderzoek
van de KNVB. Met de uitkomst
van datonderzoektoonde declub
zich niet tevreden.

Volgens deAlkmaardersheeft
de KNVB nietkunnen aanto-
nen, dat het wedstrijd- regle-
ment niet overtreden is. Via het
kort geding hoopt de club dat de
rechter beslist het duel in Zwolle
als niet gespeeld te beschouwen
of datdeKNVB eennaderonder-
zoek zal instellen.

was steedsverliezer in dieduels
Lineker begon op een eiland e"
kwam er nooitvanaf, omdatBar-
nesop linksdroog werd afgestopt
en Beardsley geen weg kon vin-
den door een groep van ten-
minste vijf verdedigers in he'
strafschopgebied.

Brits voetbal is in feite he'
leuksteslechtevoetbal dat op de
wereldwordtgespeeld. Zekeron-
deronsjes, waarin geen overtre-
ding werd begaan die over de
schreef ging. Het wordt echtef

Eas dreigend als er persoonlijk'
eid aan wordt toegevoegd. Da'

konden de Engelsen niet.
Het elftal werd eerst verras-

door de manier waarop de lere»
overhet heleveld debezitter van
debal aangrepen.Een minuutof
twintig kon diekrachtenslopen-
de arbeid worden uitgevoerd,
daarna viel de ploeg van
Charlton terug op de eigen ver-
dedigingslijnen. Het vroeg een
tweede aanpassing van de En-
gelsen, die ook nog moesten op-
boksen tegen de achterstand'
Het duurde ruim een half uui
voor het eerste Engelse schot op
doelkwam.

TWEEDE HELFT
De lerse inspanningen kostte

in de tweede helft meer moeite'
Aanvallers konden niet steeds
op tijd terugkomen om het mid-
denveld te steunen. Engeland
bepaalde vrijwel voortdurend
wat er op het veld gebeurde.

Tot de grens van het
strafschopgebied.

Uit deharde straal spattenna-
tuurlijkweleenswat druppeltjes
binnen. Lineker kreeg vierrede-
lijke kansen op de gelijkmaker,
Beardsley, Hoddle, Robson,
Waddie en Barnes ieder ten-
minste één. Het was aan de En-
gelsen nietbesteed. Zelf schotel»
zij in ongeveer dehelft van dege-
vallen tekort. Alle anderekeren
wilde Pat Bonner niet wijken.

Daarom feliciteerde Peter
Shilton zijn lerse collega na af-
loop zo nadrukkelijk.Paddy -bet
lichtelijk neerbuigende Engelse
koos naampje voor alle leren-
Bonner hadzich PatrickBonner
getoond.

0-0-0-0-0
VOETBAL/BRUSSEL — Mi-
chel D'Hooghe, devoorzitter va»
de Belgische voetbalbond, gaat
een Voorstel lanceren om met
Nederland de eindronde van de
Europese titelstrijd voor landen-
teams in 1996 te organiseren-

Edberg infinale verslagen

Boris Becker wint
toernooi op Queens

LONDEN— BorisBecker is
klaar voor Wimbledon. Dat
werd zondag duidelijk ophet
toernooi op Queens. De 20-
-jarige Westduitser zegevier-
de in definalevan detraditio-
nele generale voor Wimble-
don in een uur en driekwar-
tier over de als eerste ge-
plaatste, twee jaar oudere
Stefau Edberg: 6-1, 3-6, 6-3.
Het was de derdekeer invier
jaar, dat Becker de macht
greepopQueens. Eerderwon
hij in 1985en vorig jaar.

Ditkan achterafwel eens een
sleutelwedstrijd voor Wimble-
don zijn geweest", verheugde
Becker, die in de halve finales
van deAustraliër Cahill had ge-

wonnen,zich na deovatievan de
4000 toeschouwers. "Als ik datf
weer tegen Edberg moet spelen
ben ik ongetwijfeld psycholo*
gisch in hetvoordeel."

Het was de negende keer i»
dertien onderlinge duels, dat
Becker aanhetlangsteeindtrok-
Voor deeerstemaal bestreden&
elkaar op gras. "Ik wilde hier op
Queens tenminste vier partijen
spelen. Het zijn er zes gewor-
den", aldus Becker. "Ik ging ej
eigenlijk nietvan uit, dat ik bet
toernooi zou winnen. Zo vaa»
kwam dat de laatste tijd niet
meer voor tenslotte."

Totnu toe was Becker ditjas*
alleenhetsterkst gebleken in In*
dian Wells (tegen de Spanjaard
Emilio Sanchez in de finale) en
Dallas, waar hij eveneens afre-
kende met Edberg. De Zweed
bracht in de eerste helft van dit
jaarslechtshettoernooi vanRot'
terdam op zijn naam. De
Westduitsermag eencheque van
$54.000op zijnbankrekening la'
terbijschrijven.

In deeerste set speelde Becker
nagenoegfoutloos. Hij serveerde
uitermate sterkenretourneerde
zo mogelijknogbeter. Pasbij 4-ü
moest Becker voor het eerst cc»
gameafstaan.

Daarna kwam Edberg, zater-
dagwinnaartegen deFransman
Guy Forget, beter in zijn ritme-
Hij hervond zijn typische ser-
vet.--en-volley spelletje en «e
Westduitser werd in het defen-
siefgedwongen. Eenrol dieheU*
niet zo goed afging. Met 6-3 vo°T
Edberg was.de strijd weer open-

De beslissing in de derde se*
viel toen Edberg twee dubbele
fouten sloeg in de achtste game>
waardoor Becker op 5-3 kwam-
Ook de Westduitser sloeg twee
dubbele fouten.in de daaropv°Jj
gende game, maar hijredde zi^*en won de set en departij en d
hoofdprijsvia 6-3.

Stroomonderbreking
Veel werkzaamheden kunnen wij voor U uitvoe-
ren zonder U te storen, doch ditmaal moeten wij
de stroomvoorziening onderbreken op:
* Woensdag 15 juni 1988

vanaf 09.00uurt/m 14.00uur.
* GedeelteKirindongoAbou, gedeelteBonam, ZeeenLandzicht,

Landhuis en Plantage Noordkant en omgeving, Steenbrekerij
en omgeving,Landhuis Brievengat en omgeving.

S@sKODELA__S
Stroomonderbreking
Veel werkzaamheden kunnen wij voor U uitvoe-
ren zonder U te storen, doch ditmaal moeten wij
de stroomvoorziening onderbreken op:
* Dinsdag 14 juni 1988 *

vanaf 09.00 t/m 16.00uur.
* Gedeelte BandaAbou-vanafTera Cora(exclusiefVolkswonin-

gen Tera Cora) toten met Westpunt
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American Airlines
vliegt dagelijks non stop

Curasao - New York.
0 "Wide Body Jet".
Ef Vooraf gereserveerde plaatsen.
SU Films en nieuws aan boord.
Sa Eigen internationale aankomst-

hal waar U snel en gemakkelijk
door immigratie en douane gaat.

sa "AAdvantage"* reispunten
programma.

Sa Uitstekende bediening aan boord
en service waar U op kunt rekenen.

Vlucht # Vertrek Aankomst
679 4.20 run. 8.38 n.m.

Bel Uw reisagent of American Airlines
Tel. 81081 Curacao

in ■ r- - — :—

AmericanAirlines
ScmieMng^)&Min^cwm

* AAdvantage is a registered service of American Airlines, Inc.
■ i ' _--»_»—--—«_»—-———— ii in



NEW YORK — De uitslagen
van het afgelopen weekeinde in
de Amerikaanse baseball- com-
petitie gespeelde wedstrijden
zijn:

SORENLERBY: evenveel over-
tredingen als derest van zijn te-

amgenotensamen...

ZATERDAG
American League:
Toronto Blue Jays - Boston Red
Sox 4-3, Detroit Tigers - Cleve-
land Indians 11-3, Kansas City
Royals - California Angels 7-0,
New Vork Yankees - Baltimore
Orioles 8-6, ChicagoWhite Sox -Milwaukee Brewers 5-3, Oak-
land Athletics - Texas Rangers
13-4, Seattle Mariners - Minne-
sota Twins 3-2.

National League:
Cincinnati Reds - SanFrancisco
Giants 7-2, Pittsburgh Pirates -Philadelphia Phillies 8-2,Montreal Expos - New York
Mets 6-4, Chicago Cubs - Saint
Louis Cardinals 2-0, Houston
Astros - Atlanta Braves 5-4, San
Diego Padres -Los AngelesDod-
gers 2-1.

ZONDAG
AmericanLeague:
New York Yankees - Baltimore
Orioles 6-5, Detroit Tigers -Cleveland Indians 5-4, BostonRed Sox -TorontoBlue Jays8-2,
Milwaukee Brewers - Chicago
White Sox6-2,Kansas CityRoy-
als - California Angels 6-4, Min-
nesota Twins - Seattle Mariners
6-2, Texas Rangers - Oakland
Athletics 3-2.

National League:
Montreal Expos - New YorkMets 4-3 (11 innings), Phila-delphiaPhillies - Pittsburgh Pi-
rates 5-4, Chicago Cubs - SaintLouis Cardinals 4-3, Houston
Astros - Atlanta Braves 5-0, SanDiego Padres -Los Angeles Dod-
gers 5-2, Cincinnati Reds - San
Francisco Giants 10-6.

FRANK RIJKAARD BESTE SPELER VAN ORANJE
Stugge verdediging houdt Oranje-aanval op nul

Onverdiende nederlaag van
Oranje tegenRusland: 0-1

KEULEN — Het levenkan onrechtvaardig zijn. Het Neder-
lands elftal beleefde dat zondag in Keulen bij de eerste wed-
strijd uit hettoernooi om hetEK voetbal. Oranje dicteerde de
Wedstrijd, had zeventigminuten balbezit, viel tachtig minuten
aan, maar werd door de Sovjetunie geslachtofferd via een
"Messcherpe counter van Belanov en Rats: 0-1. In devolgende
Wee duelsuit destrijd in groep 2, tegen Engeland en lerland,
*al Nederland deze week alles moeten geven om nog bij de
laatste vier te komen.

ft Veel zal daarbij afhangen van
Ruud Gullit, die zondagavond
jtetNederlandselftal nietdatex-
gaatje kon geven waarmee hij
j-jnrol vanEuropese vedettezougunnen onderstrepen. Gullit
*Wam niet los, kreeg op het oog
*6lwatruimte, maartrof in Mi-
chailitsjenko en Khidijatoelin
Voortreffelijke tegenspelers,

voorbestemde rol van
Bitblinker ging nu naar FrankRijkaard, die sierlijk dochjachtig de gevreesde Potassov
jß.tde wedstrijd hield en daarbij

enenergie overhield om zich
et Ronald Koeman nog eensUltbundig met de Nederlandse

tebemoeien, i
I Zonder succes echter. Neder-
andkon zijn overwichtniet om-
Jj^ten in treffers en mocht daar-jjooreigenlijk slechtszichzelf de
Jtederlaag verwijten. De organi-
satie van de ploeg oogde voor-
geldig, de ambiance met de
r^OOO Oranje-mutsen perfect,
?et spel ontwikkelde zich zoals?®t in deboeken vanbondscaoch
pchels moet staan, maar de
patste touch ontbrak. De Sovje-
iUnie moest vooral in de eerste
e«t de ene na de andere showar» de Nederlanders toestaan,

ging nietonderuit.De nederlaagtegen deSovjets
as door Michelsvooraf ingecal-
Weerd."Wij wetennietwaarwe

*|8p^gEuropees staan. Tegen
losscherpetegenstanders als de
r-vjetunie zal dat blijken", ora-

elde de60-jarigeroutinier voor
Qe Wedstrijd.

RUSSISCHE MUUR
I Michels kreeg gelijk. Neder-
and kreeg deRussische muur

!) let vlak. Het parmantige aan-
pusspel, dat door Cruijff de
erfj Jaren zo gepropageerd is
J1door Michels wat van realis-, sche tintjes isvoorzien gafniet
**' effect wat de positivo's er
ffj|jag van hadden gezien. ,
ï Michelskoos ook voor aanval-
'ende kracht tegen de Sovjetu-ye- Hij posteerde Van Aerle en, anenburgweerop devertrouw-erechterflank. Van 't Schip enan Tiggelen mochten terugaarlinks. Een verrassende zet,
liitar.het *everde Oranjenauwe-
,JKs iets op. De voorzetten naare sterke koppers Bosman en

kwamen te vaak van dejwintig-meterlijn.Deachterlijn,
de voorzetten van een ge-

Va?rlijk draaiendkarakter kun-

nen worden voorzien, werd te
weinig gehaald.

Van Aerlekwam bijvoorbeeld
geen moment bij Vanenburg
achterlangs. De afstand die hij
alsback moest overbruggen,was
gewoon wegveel groterdanwan-
neer hij als middenvelder een
plaats hadgekregen. Oranje had
daarbij de pech op een uiterst
consequent verdedigend Sovje-
tunie te stuiten. Coach Loba-
novski moetbij de samenstelling
van zijn computerprogramma's
veel Italiaanse gegevens hebben
ingevoerd. Stugheid, kracht en
eventueel een noodzakelijke
overtreding zijn de ingrediënten
van de Catenaccio-speelwijze,
die de Sovjets hebben gecopieerd
nu de aanvalsmachine uit Kiev
nietmeer zo walst als inMexico.

Daar werd deSovjetunie bij de
wereldtitelstrijd voortijdig naar
huis gestuurd. Het loon van al
het spektakelvoetbal bleek nul.
Lobanovski heeftzijn les geleerd
en nam tegen de Nederlanders
genoegen met het handhaven
van denul.Een toevalstrefferuit
een van deweinige counters zou
zijn meegenomen. Het scenario
van Lobanovski klopte, alsof de
computer het zelfhadopgesteld.

KRACHT
Nederland speculeerde bij de

aanvallen op het doel van de
wankel begonnen maar zich
Ëaandeweg onderscheidende

'assajev vooral op kracht. Bos-
man heeft kopkracht, Gullit
heeft ijzersterke onderdanen.
Ronald Koeman schiet het liefst
door hetnet enRijkaard gaatook
metgrote stappen doorhet leven.
De finesse van Vanenburg en de
passingvan Mührenkonden niet
dedetails in het Nedelands aan-
valsspel leveren waardoor de
Sovjetunie, zeker in devoortref-
felijke eerste helft, op deknieën
was gegaan. Van Basten had de
man kunnen zijn. Na zijn inval-
len in detweede helft toonde hij
enkele keren het gezicht van de
creatieveen inventieve spits, die
hij nogaltijd is.

In de eerste helft beukte Ne-
derland niet alleen, maar de af-
wisselende speelstijl leidde niet
tot doelpunten. Dat had veel te
maken met het feit, dat Gullit
niet zijn beste dag van het sei-
zoen had. Hij miste aanvoer. Met
name Jan Wouters, de rechter-
middenvelder, durfde het vaak
niet aan de bal in de diepte te

plaatsen, daarmee Gullit isole-
rend. De ster van AC Milan, die
niet de verwachte waakhond
Soelakvelitze bij zich kreeg,
moest het daardoor vooral door
de lucht doen en daar had coach
Lobanovski speciaal de boom-
lange aanvaller van Kiev, Mi-
chailitsjenko, voor terugge-
haald.

GOUDEN GREEP
Een gouden greep, zoals in het

verloop van de wedstrijd bleek.
Met het gevaarGullittotkleine-
re porties teruggebracht, moesthet Nederlands aanvalsspel
vooral door anderen gedragen
worden. Koeman en Rijkaard
konden het duidelijk aan, maar
misten voor Dassajev. Koemankwam over de hele wedstrijd tot
twee formidabele schoten op hetRussische trefvlak. Dassajev
was op zijn post.

Inde eerste helfthad Gullitop
slagvanrust destrijdkunnenbe-
slissen, toen hij, nu wel door
Wouters, werd vrijgespeeld in
het strafschopgebied. De atleet
haalde met het even gespierde,
maar minder trefzekere linker-
been uit. Dassajev kon redden.
Directna depauze had Gullit die
misserkunnen corrigeren, maar
hij raakte een voorzet van Van-
enburg slechts half.

Michels wilde koste wat kost
winnenen lietVan Basten warm
lopen. Die kon heel snelhet veldin voor Vanenburg, want detweede gevaarlijke counter vande Sovjetunie in een heel uurvoetbal had Nederland opachterstand gebracht. Belanov,devoorgangervan Gullitals Eu-ropees voetballer van het jaar,
liet twee keer zien dat Van Tig-gelen eigenlijk meer libero danmanverdedigeris.De eerstekeer
redde Van Breukelen geweldig.
De tweede keer, in de 54e mi-
nuut, trok Belanov de bal slim
over de hele op de opgerukte
Rats, die met links debal vrese-
lijk hard laag in de verste hoek
joeg: 0-1.

NOG MEER DRUK
Oranje mocht de mouwen op-

stropen voor nog meer druk, ter-
wijl de Russen overeenkomstig
internationale voetbalwetten
nog meer in de loopgraven gin-
gen. De ingebrachte Van Basten
ging in plaats van Gullit in despits spelen, terwijl de aanvoer-
der van Oranje op de
rechtervleugel werd gezet. Hij
bleek ook daar maar enkele ke-
ren los tekomen van de soberen
strakverdedigendeRussen. Van
Basten legde de bal klaar voor
Koeman, maarDassajevredde.

Oranje bleef stormen, maar
het allengs stiller wordende-pu-
bliekkon slechtstweekeer opve-
ren in het laatste half uur. De
eerste keer was toen Wouters

een afgeslagen hoekschop in de
bovenhoek prikte. De tweede
maal was toen Gullitacht minu-
ten voor tijd na een ingooi van
Van Aerle via een verdediger de
latraakte. Beide mogelijkheden
op deverdiende gelijkmaker gin-
genverloren.

Voor het Nederlands elftal zal
het woensdag tegen Engeland
buigen ofbarsten worden. De
Britten, zondag verslagen door
de leren, zullen minder strafen
stug verdedigen dan de Sovjets.
Een strijd door de lucht, zoals
Oranje zondag aanging, zal te-
gen Engeland net zo weinig ef-
fect hebben als tegen het Rus-
sische centrum. Daar staan twee
boomlange stoppers. Oranje zal
het langs de grondmoeten doen.
Als Michels daarvan ook over-
tuigdis, danzal de les die deRus-
sen Nederland leerden,
woensdagaltoteennieuwe oogst
kunnen leiden.

DEENS ELFTAL MIST DE KRACHT VAN VROEGER
Nederlandse arbitrale fout helpt Spanjaarden

Denemarken verliest van
goed spelend Spanje: 2-3

HANNOVER — 'DanishDynamite' was dekreet sinds 1984.Deens Dynamiet. Dat is voorbij. Nietalleen hetlont is nat, ookhetexplosiefzelf.Drie keerverloren deDenen van SeppPiontek in grotetoer-
nooienvan Spanje. IndehalvefinalevanhetEuropeeskampi-oenschap in Frankrijk, honderd weken geleden in hetem"*°®rnooiom dewereldtitelin Mexico enzaterdag inHann-over. Met 2-3. Een score overigens die onvoldoende gestaltegeeft aan het krachtsverschil, die ook de illusie wekt dat deploeg van Soren Lerby en Ivan Nielsen, Morten Olsen en JanHeintze denederlaaghadkunnen ontlopen.

Hetwonderlijke is dat die mo-
gelijkheid zeerreëel is geweest,in weerwil van de kracht vanSpanje en de zwakheden van deDenen. De lijfspreuk van Mi-
chels ("Er bestaan geen gemak-
kelijke overwinningen meer,
zelfs zwakke ploegen kunnen
door een goede organisatie toch
een vrijwel onontkoombare ne-derlaag ontlopen") is feitelijk
door twee andere Nederlanders
om hals geholpen. Grensrechter
John Blankenstein en
scheidsrechter Bep Thomas lie-
tenButragueno,veren duidelijk
over de grens van buitenspel,
kort na derust de stand op 2-1
voor Spanje brengen.

Een onjuiste treffer, zonder
meer. Geen onredelijk doelpunt
echter. Spanje voetbalde, Dene-
marken verweerde zich in een

duel datveel meerboeide dande
openingswedstrijd. Zowel als
schouwspel als door prestatie en
presentatie.

Spanjewas eenkop groter dan
Denemarken. Daar mag geen
misverstand over bestaan. Het
had in de eerste plaats te maken
met de eigenkwaliteiten. Erkan
nietveel beter -en nauwelijks ge-
nadelozer- worden verdedigd
dan Tomas, Camacho, Sanchis
en Andrinua doen. Het midden-
veld met de pendelaars Michel
en Bakero, Gordillo, Gallego en
Victor is de perfecte overbrug-
ging tussen die hechte laatste
lijn en de vaak ongrijpbare en
meestal onberekenbare spits
Butragueno.

SLEET INELFTAL
De andere kant van de zaak is

dat de sleet zijn greep heeft ge-
kregen op hetDeense elftal. Pre-
ben Elkjaer-Larsen is meerafge-
stompt dan spits, Sivebaek, de
oude Morten Olsen en Busk dra-
gen in hun lange lijven de last
der jaren. Alleen Ivan Nielsen,
toch al31, is methet groeienvan
de jarenalleen maar beter ge-
worden.

Hem, noch Jan Heintze, was
hetzware seizoen van PSVaante
zien. Soren Lerby wel. De mid-
denvelder van de Eindhovense
kampioensploeg was feitelijk
maar net blessure-vrij. Piontek
dacht hem niet te kunnen mis-
sen. Een foutje in deberekening
en de gedachtengang. De vroe-
ger Lerby veroverde over het ge-
hele veld, op de meest onver-
wachte momenten, de bal op de
tegenstander. De dertiger van
zaterdag oogde nimmer als 'de'
oude Lerby, wel als 'een' oude
Lerby. Tegenstanders liepen,
met ofzonder bal, zonder ophou-
denlangs hem heen.

SLEUTELFIGUUR
Aan de bal bleek de sleutelfi-

guur van vroegereDeense elftal-
len, sterk. Maar hij kon de bal
zelfnauwelijksveroveren. Lerby
was aangewezen op de steun van
Helt, voor rust en Heintze, in de
tweede periode. Met onverzette-
lijkheid en grimmigheid had
Lerby de zakken nog wel vol,
maar dat was te weinig om zich
staande te kunnen houden. Al-
leen veroorzaakte hij bijna even-
veel overtredingen als de andere
negen veldspelers gezamenlijk.

Lerby, ookeenvan dezes diede

ontgoocheling van Queretaro (5-
-1 voor Spanje) hadmeegemaakt,
was niet langer het monument
dat ieders bewondering af-
dwong, maar hetstandbeeld dat
door vogels om twee redenen
werd gebruikt. Om op uitterus-
ten enom te besmeuren met wat
vogels in de vluchtwel eens ple-
gen te laten vallen. Dekruik was
iets telang te water gegaan.

Tegeneenevenwichtig Spanje
was Denemarken te snel uit ba-
lans. Nielsen, Helt, Heintze en
Laudrup, een helft bijgestaan
door amateur-doelmanRasmus-
sen, vormden het tegenwicht,
maar deschaal sloegal sneldoor.
In eenvolmaakte combinatie- de
actie kan als model staan voor
snel handelen,haarzuiverplaat-
sen en doelgericht bewegen-
openden Michel en Butragueno
al na zeven minuten de Deense
verdediging.

BOTTE BIJL
Denemarken was al aangesla-

gen, toen de eerste ronde nog
maar nauwelijks was begonnen.
Doodat Spanje iets meer dacht
aan behoud van watzo fraai was
veroverd, dan aan deknock-out,
krabbelden deDenen terug. Met
iets simpeler voetbal, maar met
een rechtlijnigheid die de Span-
jaardeneven deed schrikken.
Het verweer van Camacho en
Victor was met gebruik van de
botte bijl. Het duo werd, net als
de spelbedervende Tomas, door
de scheidsrechter vergeeld. De
grootste zondaar, Andrinua, die
Helt vlak voor rust uit de wed-
strijd schopte, kwam er zonder
kaart af.

Die handeling van decentrale
verdediger waseen van dezaken
die de wedstrijd wezenlijk
beïnvloedde. De kleinste Deense
international, Jesper Olsen is
zelfs nog twee centimetergroter,
is deenige uithet elftal diehetin
het buitenland (Frankrijk) niet
heeft gemaakt. Hij was wel het
aanjagertje dat de zich te-
rugtrekkende Spanjaarden
voortdurend belaagde. Hij legde
ookdebasisvoor degelijkmaker,
door een gewonnen kopduel.
Laudrup kreeg de bal via-via,
speelde zowel Sanchisals Andri-
nua uiten prikte debal, niet on-
fortuinlijk langs Zubizarreta.

De gelijkmaker veranderde
niet veel. Spanje zette de lijnen
uit, Denemarken kon alleen
maar proberen die te onderbre-
ken. Lerby deed het opzijn ma-
nieren datkostte een strafschop.
Troels Rasmussen hield Michel
echtervan zijn tweede treffer af.

TWEEDE HELFT
De tweede helft sloopte deDe-

nen, die hun verrassendste man
Helt met een pijnlijke peesbles-
sure in dekleedkamer hadden
moeten achterlaten. Zij werden
in eerste instantie onderuit ge-

haald door de Nederlandse
grensrechter Blankenstein, die
als een van de weinigen Butra-
gueno niet buitenspel zag staan,
na een overigens schitterend
passje van Bakero.

De Denen herhaalden de fout
van Queretaro, door blind te
gaan aanvallen na de toevallige
gelijkmakervan dezelfde Spanj-
aard tijdens het wereldkampi-
oenschap van 1986, niet. Maarhet elftal moest wel zijn tweede
tegenslag incasseren door het
uitvallen van de duizelif Mor-
ten Olsen. Zijn vervan
Olsen stond nog geen miaunt in
het centrum toen C
een schitterende bo.c al ivas-
mussen voor de derde keer ver-
sloeg.

Dekoek wasopvoorDenemar-
ken, alleen de spelerszelfwilden
het nog niet geloven. Daardoor
bleef de wedstrijd tot het einde
toe boeiend, zeker in de laatste
zes minutenna een gavekopbal
vanPoulsen: 2-3. Nietdoordatde
tijd tekort schoot, maar omdat
onvoldoende macht enkwaliteit
voorhanden warenom de Spaan-
se muur te ondergraver
het Deense verlies wer«_.._
heid.

De voorgaande twee nederla-
gen tegen Spanje betekenden
voor het elftal van Piontek he_
einde van een Europees- en een?
wereldkampioenschap. Het ver-?
liesvan Hannoverheeft dieabso-"
lute consequentie, met een?
achterstand van een punt op Ita-;_
lië en West-Duitsland, formeer*
nog niet. Feitelijk wel. Alleerr
een wonderzal Denemarken nog*;
bij de laatste vier kunnen bren-»=
gen. Het elftal mist de souplesse
om het tekunnen afdwingen.

Centro verliest, Undeba gelijk
CONCACAF-avontuur voorbij

WILLEMSTAD — HetCONCACAF-avontuur is zowel voor
Undeba/NAC alsvoor CentroDominguito/Triple A van wel
bijzonderkorte duurgeweest. Geenvanbeide ploegen,respec-
tievelijk Antüliaanskampioen ensub-kampioen 1987,heeft de
eerste ronde van het toernooi overleefd. Undeba kwam giste-
ravond inhetSDKnietverdervan een 2-2 gelijkspeltegen Saba
United van Jamaica,terwijl Centro dereturn tegen Gauloises
deBasseterre vanGuadeloupemet 0-2verloor.

Het povere resultaat van
CentroenUndeba isweer eenbe-
vestiging van de gestage achte-
ruitgang vanhetpeil van het lo-
kale voetbal. Temeer nog omdat
de twee Curacaose ploegen ge-
wipt werden door kampioenen
van twee landen die in Caribisch
verband nooiteenreputatie heb-
ben gehad alsvoetballand en die
in Concacaf- verband niet mee-
tellen.

Dat Centro,na vorige week in
de thuis- wedstrijd legio kansen
onbenut te hebbengelaten, geen
gemakkelijke wedstrijd te
wachten stond in Guadeloupe,
was duidelijk.De zwakke leiding
van de arbiter (van Martinique)
verzwaarde nog meer de opga-
ven dieCentro had om dereturn
te winnen. Hetwerd uiteindelijk
een 0-2 nederlaag, waarbij een
doelpunt van Hensley Filomena
datCentro in detweede helft op
gelijke hoogte zou hebben ge-
bracht met Gauloises, om nogal
onduidelijke reden door de
scheidsrechter werd geannu-
leerd, en om het nog mooier te
maken, Gauloises kort voor het
einde een strafschop kreeg toe-
gewezen.

Voor 560toeschouwers kwam
Undeba gisteravond in het SDK

nietverder daneen 2-2gelijkspel
tegen zijn Jamaicaanse te-
genstander. De kansen van Un-
deba waren trouwens gering,
omdat vorige week de uitwed-
strijd in Kingston met 0-3 werd
verloren. De Bandabaose ploeg
moest gisteren met een verschil
van tenminste vier doelpunten
winnenomeliminatie te voorko-
men. Zelfs een kleine overwin-
ningzat er echterniet in voor de
Curacaose ploeg. Niet omdat de
Jamaicanennou zo goedkunnen
voetballen, maar omdat ons
voetbalpeil dit niet meer moge-
lijk maakt.

Undeba moest in de wedstrijd
zelfs tot tweemaal toe een
achterstand wegwerken. Seba
United kwam in de eerste helft
middels Williams aan deleiding
dieover deuit positie gespeelde
Shermin Jamanika heen kopte.
De tweede helft begon voor Un-
debamet de gelijkmakerviaeen
kopbal van Bubu Jamanika na
ampervijfminutenspelen, maar
nog geen vier minuten daarop
trapte Lenon Rosina in eigen
doel. Reeds drie minuten later
herstelde Rosina zijn fout toen
hij op een pass van Frensley Al-
bertus de Jamaicaanse doelman
meteen hard schotversloeg.

De beurt is nu aan deCuragao-
se selectie om de Nederlandse
Antillen internationaal teverte-
genwoordigen. Zondag wordt te-
gen Antigua gespeeld in het ka-
der van de voorronden van het
wereld- kampioenschap. De re-
turn wordt een maand later op
Curacao gespeeld. De selectie
staat onder leiding Wilhelm
Canword. De delegatie vertrekt
woensdag reeds naar Antigua
om zich daarverdervoor te berei-
den op de wedstrijd.

Mannheim blijft
in Bundesliga

SAARBRUECKEN —Waldhof Mannheim blijft in
de Bundesliga, de hoogste af-
deling van het Westduitse
voetbal.

De nummer zestien van de af-
gelopen competitie versloeg sv
Darmstadt '09, de nummer drie
van detweedeBundesliga, inhet
derdepromotie - degradatieduel
na strafschoppen, met 5-4.

In de officiële speeltijd en de
verlenging wasniet gescoord.De
beslissing viel pas, nadat beide
ploegen zeven strafschoppen
hadden genomen. Het derde du-
el, op neutraalterrein, wasnood-
zakelijk, omdat de totaalstand
na de thuis- en uit-wedstrijd ge-
lijk was.

St. Pauli en Stuttgarter Kic-
kers promoveerden eerder naar
deBundesliga, Schalke '04enFC
Homburg degradeerden uit de
hoogste afdeling.

DUSSELDORF - Genadi
Litovsjenko heeft als eerste
een schorsing gekregenbij
het Europees voetbalkampi-
oenschap.

Alsgevolg daarvan moet de
Sovjetunie komende
woensdag 15 juni in Hanno-
ver tegen lerland het zonder
de middenvelder doen. De
Sovjet-speler kreeg bij de 1-0
tegen Nederland zondag in
Keulen van scheidsrechter
Dieter Pauly de gele kaart.
Aangezien Litovsjenko al in
dekwalificatieeenwaarschu-
winghad gekregen, is hij au-
tomatisch voor een wedstrijd
uitgesloten. De gele kaarten
uit devoorronden tellen inhet
eindtoernooi mee. Hetprotest
van een aantal landen tegen
deze handelwijzevan de Uefa
(West-Duitsland ging zonder
gele kaarten van start in het
toernooi, daar het geen voor-
ronden behoefde te spelen)
heeft niet geholpen.
De lijst van spelers met geel
is:
Denemarken: geen; West-
Duitsland: geen; Nederland:
Bosman; lerland: Quinn,
Aldridge; Italië: Vialli, Fer-
rara, Altobelli, Maldini, An-
celotti; Spanje: Tomas, Cama-
cho, Victor; Sovjetunie: Li-
tovsjenko (2), Koeznetsov,
Aleinikov, Rats, Michail-
litsjenko, Sjidijatoelin.

SPORTAGENDA
MALTA AMSTEL

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

BOWLEN
(Damacor Bowling Club, Chuchu-
biweg)
openingstijden: maandag t/m donderdag
van 17.00-02.00 uur; vrijdag en zaterdag
van 16.00uurtotna 02.00uur;zondagvanaf
13.00uur.
SCHAAKVERENIGING CURACAO
(Maduro Plaza)
iedere maanoagavondom 20.00 uur gele-
genheidtot schaken.

SCHAAKVERENIGING JANWE
(Sentro diBario Janwé)
elke zaterdag van 09.00-13.00 uur uur
schaakles en -training voor de jeugdvanaf7
tot 23 jaar.

BASEBALL
(AA-klasse)
20.00 uur Sorpresa vs Blue Hawks/Ray-O-
Vac - Sentro DeportivoKórsou.

DINSDAG
CURAQAOOPEN INTERNATIONAL
WINDSURF CHAMPIONSHIP
(PBA World Tour 1988)
08.00-09.00uurcaptainsmeeting-Princess
Beach Hotel.
1_.:;0-16.0 j _ur wer!s'";;:<en - Seaquarium.
18.00-20.00 uur 'happy hour' - Poolside
Princess Beach Hotel.
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In Zuidafrika:
Bittere reacties op nieuwe
verlenging noodtoestand

JOHANNESBURG — De
verlenging van de noodtoe-
stand in Zuidafrika is scherp
veroordeeld door critici van
deregering inPretoria. Alge-
meen werd geoordeeld, dat
het blanke minderheids- be-
wind haar greep op demedia
en deanti-apartheids- organi-
satiesheeft versterkt

Dominee Frank Chikane, lei-
dervan deZuidafrikaanseRaad
vanKerken, deedeenoproepaan
de wereld "de ogen te openen
voor derealiteit van Zuidafrika
en te handelen om een bloedbad
te voorkomen". Desmond Tutu,
de Anglicaanse aartsbisschop,
noemde demaatregel een "_nlo-
zeenfailliete exercitie.Hetvoor-
uitzicht van een verscherpte
noodtoestandverergert de crisis
in Zuidafrika". Volgens Helen
Suzman, bekend vertegenwoor-
digster van de blanke oppositie
en tegenstander van de nood-
wetgeving, ontnemen de afge-
kondigde maatregelen tegen de
media de Zuidafrikanen het de-
mocratischerecht "omte weten".

VERLENGING
President Pieter Botha zeibij

debekendmaking van deverlen-
gingdat "de gewone wettenont-
oereikend zijn om de rust te
bewaren inhethuidige duidelijk
revolutionaire klimaat in Zuid-
afrika". "Zinvollehervormingen
kunnen alleenwordenbereiktin

een stabiel klimaat. Het is de
verantwoordelijkheid van de
regering eroptoe te zien, dathet
hervormings-proces niet wordt
gehinderd door geweld en on-
rust", aldusBotha.

Het officiële Zuidafrikaanse
Informatiebureaurechtvaardigt
de noodtoestand met te zeggen
dat "de staat niet kan toestaan,
dat onschuldigde burgers wor-
denverminktenvermoord om de
politieke overtuigingen van ra-
dicalen te bevredigen. De nood-
toestand zal blijven bestaan zo-
lang datnodig isom deveiligheid
van alle Zuidafrikanen te ver-
zekeren".

Met de verlenging van de
noodtoestand is deperscensuur
zodanig verschept, dat van "ge-
bande" personen geen uitspra-
ken mogen worden weergegeven
die een bedreiging vormen voor
de openbare veiligheid. Een
andere bepaling geeft deminis-
ter van Justitie of de commissa-
ris van politie debevoegdheid el-
ke publicatie opfilm inbeslag te
nemen dienaar hunmening "on-
rust bevordert". Debepaling, dat
bewezen moet worden hoe tot de
onrust isbijgedragen is hiermee
vervallen.

REGELS
Onder deregels van denieuwe

noodtoestand is het voor iede-
reen met uitzonderingvan de of-
ficieel geregistreerde politieke
partijen, strafbaar op te roepen

tot een boycot van de gemeente-
raads- verkiezingen. De Zuidaf-
rikaanse regering probeert op
dezemanier eenzwarteboycot te
voorkomen van deverkiezingen,
dievoor oktoberophet program-
ma staan. Tijdens deverkiezin-
genkunnen allerassen stemmen
voor afzonderlijke gemeente-
raden.

De noodtoestand werd 12 juni
1986 voor twaalfmaanden afge-
kondigd na twee jaarvanbloedi-
ge onlusten in de zwarte woon-
wijken, die aan honderden men-
sen het leven kostten. In 1987
werd de noodtoestand al met
twaalfmaanden verlengd.

Waarde van vier miljoen gulden
Smokkel gestolen auto's
Amsterdam naar Afrika

AMSTERDAM — De
Amsterdamse politie denkt
met de arrestatie van elfmen-
sen een organisatie te hebben
opgerold die ongeveer hon-
derd luxe auto's heeft gesto-
lenom ze daarnanaarmet na-
me Ghanaen Nigeriate smok-
kelen. De gestolen BMW's,
Mercedessen, Audi's en
Fords vertegenwoordigen
een waardevanruim vier mil-
joengulden.

De politie , die dit bekend
maakte, verwacht meer arresta-
ties tekunnen verrichten. Deelf
verdachten totnu toe werdenvo-
rige week bij verschillende in-
vallen in dehoofdstad aangehou-
den.De meeste auto'swerden ge-
stolenin dehoofdstadzelfofin de
omgeving.

De politie van het Amster-

damse bureau U-Tunnel kwam
in actie,nadateind 1987 inkorte
tijd 35 aangiften over auto-
diefstal waren binnengekomen.
Uit die aangiften bleek, dat de
gestolen (dure) auto'sals hetwa-
re van de aardbodemverdwenen.

Het onderzoek maakte duide-
lijk, datereenorganisatie achter
de diefstallenzat. Die organisa-
tie werd, aldus de politie, geleid
doordeAmsterdamse broers S.L.
(31) en E.L. (28). Dit tweetal
kocht de gestolenauto'svan tus-
senpersonenvoor 1.000tot 1.500
gulden. De wagens werden
"koud gezet" in een loods in de
Amsterdamse haven en daar
voorzien van een vals kenteken
en chasisnummer. De broers
kochten ook valse kenteken- be-
wijzen.

EXPORT
De wagens gingen daarna

naar een export- bedrijf in Rot-
terdam, waar de 28-jarige Gha-
nese directeurze in kleine aan-
tallen voegde tussen honderden
tweedehands auto's die wel le-
gaal naar Afrika werden ver-
scheept. Deze Ghanees wist te
ontkomen en is nog voort-
vluchtig.

De gestolen auto's gingen
soms ook naar Afrika via Gent,
Brugge of Antwerpen. Vele dui-
zendentweedehands auto's wor-
den overigens jaarlijks legaal
naar andere continenten ver-
scheept, aldus de Amsterdamse
politie.

Bij de arrestatievan debroers
L. in Amsterdam zuid-oost stuit-
te depolitie op drieverwaarloos-
deenagressievepitbull-terriërs.
Eén van de honden is door een
dierenarts afgemaakt. De twee
andere dierenzijn in beslag ge-
nomen, net als een vuurwapen
en een stroomstok. De politie
nam daarnaast twee auto's met
een gezamenlijke waarde van
anderhalve ton in beslag.

Vakbondsleider en
politieman vermoord

SAN SALVADOR — Een
Salvadoraanse vakbondslei-
der is in de nacht van
woensdag op donderdagver-
moord. Ook is een korporaal
van de Nationale garde bij
een aanslag om het leven ge-
komen.

De 25- jarigeDomingo Lopez
van de anti-regerings- gezinde
Nationale federatie van Salva-
doraansearbeiderswerd doorzes
kogels getroffen. Men beschul-
digt de regering ervan de
opdracht tot de moord te hebben
gegeven.Lopez was actiefbijpro-
testen tegen deregering en was
in maart tijdens een protest-
mars al een keer neergeschoten
dooreen politieman in burger.

Korporaal Eduardo de la O
werd in dehoofdstad San Salva-
dor in zijn auto doodgeschoten.
Justitiestelteen linksguerrilla-
commando daarvoor aan-
sprakelijk.

Matigingsbeleid ten aanzien alcoholgebruik
Nederlandseregering wil geweld
binnen leger gaan aanpakken

UTRECHT — De Neder-
landse staatssecretaris, Van
Houwelingen (Defensie), wil
met een reeks maatregelen
het geweld en de intimidatie
binnen dekrijgsmacht te lijf.
Hijwil ondermeer overmatig
alcoholgebruik — bron van
veel agressiebinnendekazer-
nemuren — aanpakken en de
opleiding van het kader (zo-
wel dienstplichtig als be-
roeps) verbeteren.

Ook wil VanHouwelingen bij
geweldsdelicten het straf- en
tuchtrecht versneld toepassen,
zo blijkt uit een brief die de
staatssecretaris aan het parle-
ment heeft geschreven. Van
Houwelingen heeft alle aanbe-
velingen overgenomen die een
coördinatieteam deed om hetge-
weld in dekrijgsmachtte voorko-
men en te bestrijden. Van Hou-
welingen heeft ook een reeks
suggesties overgenomen van de
VVDM, de Soldatenvakbond die
al sinds jaaren dag intimidatie
en geweldbinnen dekrijgsmacht
aan dekaak stelt. De maatrege-
lenzullenover eenjaarophun ef-
fect worden getoetst.

De staatssecretaris vindt, dat

in de opleidingenvoor hetkader
meer aandachtmoet worden be-
steed aan zaken als leiderschap
en groepsgedrag. Metname het
lagere kader is soms te onerva-
ren om voldoende gezag te kun-
nen uitoefenen, aldus Van Hou-
welingen. De leeftijd speelt daar-
bij vaak parten. Dienstplichtige
(onder)orficieren zijn vaak van
dezelfde leeftijd als de groep die
ze moetenleiden. Verdermoeter
binnen de kazernes in de
avonduren verscherpt toezicht
komen.

In het eenvoudigweg verbie-
den van het schenken van alco-
hol in debarsbinnen dekazernes
ziet Van Houwelingen geen heil
omdat het probleem zich dan
vaak zal verplaatsen buiten de
kazernes. Hij ziet meer in een
matigings- en ontmoedigings-
beleid via uitgebreide voor-
lichting, vermindering van het
aantal bars waar sterke drank
geschonken wordt en invoering
van een vergunningen- stelsel
waarbij bars, waar vaak gedon-
der in de glazen is, voor een be-
Ciaalde periode worden droogge-
egd. Commandanten moeten

meergebruikmakenvan hunbe-

voegdheid om openingstijden
van de bar vast te stellen en de
bar zonodigeerdersluiten alsbe-
paalde personen bij de tap wa-
ren. Notoire agressievelingen
zouden eventueelnaar een ande-
re kazerne moeten wordenover-
geplaatst.

Voorbehoudgemaakt wegens velerisico's
OESO: positief over economie VS

PARIJS — Hetziet er naar
uit, dat de economie van de
Verenigde Staten voorlopig
redelijk zalblijvengroeienbij
een betrekkelijk lage inflatie.
Dit staat in het jaarlijksrap-
port van de Organisatie voor
Economische Samenwerking
en Ontwikkeling(OESO) over
de Amerikaanse economie.
De organisatie legt in haar
analyse echterwel ongewoon
veel nadruk opdeonzekerhe-
den in de vooruitzichten.

VolgensdeOESOzal deecono-
mische groei iets verminderen,
van 2,9 procent in 1987 tot 2,75
procent dit jaaren 2,5 procent in
1989. Vorigeweek werdbekend,
dat het Amerikaanse Bruto Na-
tionaal Produkt (BNP) in het
eerste kwartaal van dit jaar is
toegenomen met 3,9 procent op
jaarbasis, maar ditcijfer wasbij
deopstellingvan hetrapport nog
niet beschikbaar. De dienstver-
lening zal volgens de OESO een
belangrijke bijdrage blijven
leveren aan de expansie. Voor
het overige zullen de impulsen
voor de groei verderverschuiven
van de binnenlandse vraag naarde export, vooral doordat de da-
ling van de dollarkoers steeds
meer effect begint tekriieen.

De inflatie, gemeten aan dezo-
genoemdeBNP-deflator, zal iets
toenemen, van drie procent in
1987tot 3,25 procent dit jaaren
vier procent in 1989. De
werkloosheid zalzich volgens de
OESO stabiliseren op het inter-
nationaal gezien lage niveau
van 5,5 procent van deberoeps-
bevolking. In de Amerikaanse
handelspositie zal eindelijk ver-
beteringkomen. De OESOvoor-
rieteenverrmnderingvanhette-
kort op de handelsbalans van
159 miljard dollar in 1989. Het
negatieve saldoop delopendere-
kening van de betalingsbalans
zalomlaag gaanvan 161 miljard
dollar tot achtereenvolgens 150
miljard dollar en 132 miljard
dollar.

Of al deze ramingen uitko-
men, zal in grote mate afhangen
van de juistheid van een aantal
veronderstellingen. Zo is de OE-
SO ervan uitgegaan, dat de ge-
volgen van de beurskrach van
vong jaaroktoberbeperkt zullen
blijven en dat er geen algemene
opwaartse druk op de lonen en
andere kosten zal ontstaan als
gevolg vanknelpunten in depro-
duktie-capaciteit.

BETERE BALANS
Debeurscrisisheefter volgens

de OESO toe bijgedragen, dater
in deVS eenbetere balans is ge-
komen tussen de bijdragen van
de binnenlandse vraag en de ex-

port aan de economische groei.
Als de binnenlandse vraag te
sterk vermindert, zou hetechter
tot een recessie kunnen komen.
Anderzijdszaler bijeen aanhou-
dend te grote vraag vertraging
optreden indeverminderingvan
het handelstekort. Het inflatie-
gevaar groeit dan en de neer-
waartse druk op de dollarkoers
zal groter worden. Onder die
omstandighedenvalt nieuweon-
rust op definanciële marktente
verwachten.

VERVELING
Net als elders in de samenle-

ving durven ook in de
krijgsmacht slachtoffersvan ge-
welds- misdrijven vaak niet te
gaanklagen. Omde"klachtdem-
pel" te verlagen zou er bij wijze
van proef een gratis telefoon-
nummer moeten komen, dat 24
uur per dag bereikbaar is en
waar slachtoffers met raad en
daad worden bijgestaan. Omdat
verveling vaak de bron van ge-
welds- incidenten en crimineel
gedrag is, wil Van Houwelingen
dathet gebruik van aanwezige
vrijetijds- voorzieningen zo veel
mogelijk wordt gestimuleerd.

Om de verveling te beperken,
zouden bijvoorbeeld de film-
voorstellingen naar een later
tijdstip kunnen worden versch-
oven.

WASHINGTON-Om eeneraal
Manuel Antonio No-

riega als sterkeman van Pa-
nama weg te I-rijgen hadden
de Verenigde Statenmilitair
moeten ingrijpen. Zo meent
Les Aspin die lid is van het
Amerikaanse huis van afge-
vaardigdenenzelfsvoorzitter
isvandeStrijdkrachten-com-
missie van het congres. Vol-
gens deze sterke manvan het
congres had Amerika in het
begin meteen Noriega moe-
ten laten oppakken toen er
een aanklachttegen hemwas
ingebracht wegens betrok-kenheid bij de handel in
drugs. Amerika voelt zich
namelijk nietvoor niets poli-
tie- agent in devrije wereld.

UITNODIGING
In hetkader van deDe la Try Ellislezinqencyclus van de UNAzal

IR. MICHAEL A. NEWTON
op donderdagavond 16juni 1988 een lezing houden over

"HET OUDE WILLEMSTAD
IN WOORD EN BEELD"

(Architectuur en stedebou*v van Willemstad
door deeeuwen heen)
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Datum : Donderdag 16 juni 1988
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In touch with tomorrow
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Mullet BayResort & Casino
isseeking qualifiedaccounting personnel. Hotel experience
helpful.
CREDIT MANAGER
ACCOUNTSRECEIVABLE SUPERVISOR
INTERNAL AUDITOR
ACCOUNTANT
Salary commensurate with qualifications,excellentbenefits,oppor-
tunity to growprofessionally. Send resumé with picture to Acting
Director, Personnel, Box 309, Mullet Bay Resort, St. Maarten N.A.
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Hetbestuur van deVerenigingvoor
Protestants Christelijk Onder»ijs

te Curacao
vraagt per 1 augustus 1988 voor de Dr. Albert Schweitzer
Kleuterschool een:

KLEUTERLEIDSTER
Gegadigden dienen aan devolgende voorwaarden te vol-
doen:— belijdend lid van een Protestants Christelijk

Kerkgenootschap;— in hetbezit van dekleuterakten A + B;— zo mogelijk enige jarenervaring als leidster.

Sollicitaties vóór 17 junia.s. te richten aan hetbestuur van
deV.P.C.0., Postbus 3555, Willemstad Curacao..
Inlichtingen kunt U inwinnen bij de onderwijsfunktionaris
mw. S.v Wiel, tel.: 78178/74 of de hoofdleidster mevrouw
E.C. van Goens-de Windt, tel.: 55038. I



Jazzconcert in De Tempel
WILLEMSTAD- Vana-

vond vindt er in theater DeTempel eeneenmalig concert

t laats van de gebroeders
ouis. Roy en Elmer Louiszijn inmiddels overbekend.Hun optreden met de RoyLouis GrouptijdenshetCura-

gao JazzFestival ligtnog versin het geheugen.
Om negen uur zal de pre-

sentatie beginnen. J)eforma-tie die voor deze gelegenheid
is samengesteld bestaat uit
Eddie Samson (piano), PepeGonzalez(gitaar), TurryRus-sel(drums), ElmerLouis (per-
cussie) en Roy Louis (bas).
Voor jazz- en muziekliefheb-

bers is het een buitenkansje
om de gebroeders Louis weer
eens aan het werk tezienmet
lokale musici.

Roy en Elmer speelden af-
gelopen weekeinde op het
Arubaanse Jazz- en Latinfes-
tival. Zij oogstten daar een
verdiend succes. In aanslui-
ting op hun verblijfopAruba
besloot hun manager, ïvlarta
Wilsonsamen met deCuraca-
ose impressario,Richard de
Windt, tot het organiseren
van ditconcert.

Voor het concertvan vana-
vond in De Tempel (Wilhel-
minaplein) is een toegangs-
prijs van tien gulden per per-
soon vastgesteld.

Bescherming vanflamingo's
RotaryVenezuela ijvert

voor milieu-organisatie
WILLEMSTAD — In Vene-

zuela en de omringende lan-denishetbelangrijk ominfor-
matie over de noodzaak van
bescherming vanhetmilieute
promoveren. Veel mensen
Vernielen zonder dat ze zich
Mervan bewust zijn, ontzet-
tend veel. De mensen moeten
ö dit opzicht opgevoed wor-sen. DeRotary van Venezue-a kan daarbij invloed vitoe-
enen door vanuit deze we-
reldwijde organisatie een mi-
'eugroep op te richten. Deze
Ooet deregering van Venezu-!la erop wijzen dat de econo-
mische ontwikkeling en ver-
tedelijkingniettenkoste van
enatuurmag gaan.DitheeftIegouverneurvan het 437ste
votary district, Enerio Gon-
alez Medicci, onlangs mee-
gedeeld.
De Rotary van Venezuela is

'anmening dat opkorte termijn
Maatregelen genomen moeten
*orden om deflora en fauna vanVenezuela te beschermen. Met
"ame de flamingo wordt be-
Wgd, doordat devoedselplaat-
*en aan de kust door de toene-
mende verstedelijking en indus-
■rialisatie verloren dreigen te
Üaan. Generaal Medicci is van
jürdeel dat debescherming van
% flamingo dringend noodzake-lijk is,wil dezevogelnietvoorhet
"iele Zuidcaribische gebied ver-
loren gaan. Rotary Venezuela
Wftnu detaak opzich genomen
°«n te streven naar het behoud
van deze vogel door bij de rege-
fing om adekwate bescher-
JJtings- maatregelen te vragen,
oij debestaandereservaten zijn

feeds bewakers aangesteld, het-
Seen echter niet genoeg is. De
steeds verdergaande ontwikke-
lingin hetnoordenvan Venezue-labrengt de domijnenvan defla-
mingo in gevaar. Deze schuwe
j'ogelmoet voor uitsterven be-houd worden", aldus Medicci.

Zaterdagavond vond in het
Wilhelmina park een concert
plaats van GoldenEra Musicians
uitLosAngeles, het concert werd
aangeboden tergelegenheid van
de maidentrip van Freewinds,
het cruise- schip van de Sciento-
logy Church.

HARMONIE
De gouverneurvan deRotary

*telt dat deontwikkelingvan de
*Ust moet harmoniëren met het
Btreven naar natuurbehoud. "De

van de dierenin het bos
in het veld moeten gerespec-

teerd worden. Hiervoor moet
bij deregering gekweekt

borden", zo zei Medicci die hier-
in, toevoegde dat in Venezuela
*t nu toe milieu- organisaties

onbekend zijn. "De taak die de
Rotary zich nu gesteld heeft, is
om zo n milieu organisatie op te
richten die als eerste doelstel-
ling ijvert voor de bescherming
van deflamingo". Tijdens eenin-
ternationalebijeenkomst van de
Rotary in mei op Aruba, is de
kwestie van de flamingo door de
directeurvan Stinapa dr.Walter
L. Bakhuis, ter sprake gebracht.
Bakhuis verklaarde dat de be-
schermingvan deze vogel een
zaak is diebeide landenaangaat,
aangezien deflamingo opBonai-
re broedt, maar dagelijks naar
Venezuela vliegt om voedsel te
halen.

WETTEN
Volgens Medicci is de fauna

van Venezuela mooi, maar de
soortenrijkdom neemt af door
onder andere bosbranden, onge-
controleerde ontbossing en de
economische ontwikkeling. "De-
ze houdt geen rekening met het
belangvan denatuur. Er is nau-
welijks toezicht bij de be-
schermde gebieden. Ons land
kent welwettenterbescherming
van onze natuur,maarer is geen
toezicht op de naleving ervan.
Bovendien worden op overtre-

ders geen sancties geheven", al-
dus Medicci. Hij verklaarde des-
gevraagd dat inhetkader van de
beschermingvan deflamingo dr.
Bakhuis zal worden uitgenodigd
omnaar Venezuela tekomen om
met deRotary aldaar een actie-
plan te bespreken. Tot op heden
heeft hij nog geen contact opge-
nomen met dr Bakhuis, maar
Medicci stelde metklem datnog
dit jaarmet een uitvoerige cam-
pagnebegonnen zal wordon.

Vereniging van
journalisten
in oprichting

WILLEMSTAD — Zestien
journalistenzijnbijeen gekomen
en hebben besloten een vereni-
ging van verslaggevers op te
richten. Hubert Paulina is voor-
lopiggekozentotvoorzitter. Ver-
der maken Dulce Martiszoon,
Nioves Nicolaas, Giovanni Ata-
lita en Rudsel van Lamoen deel
uithethet voorlopige bestuur.

Schutter aangehouden
WILLEMSTAD —De 22-jari-

ge schutter, M.D., zorgde voor
grote consternatie doormet zijn
vuurwapen op de man F.G. te
schieten ter hoogte van de Bar-
gestraat. Toen de politie arri-
veerde was wel de schutter aan-
wezig maar de man G., die niet
geraakt werd was, inmiddels
verdwenen. Hetvuuiwapen ook.
De recherche heeft het onder-
zoek overgenomen.

Vrouw gedood
met ijspiek

PHILIPSBURG - Vorige
week maandag werd een vrouw,
afkomstig uit de DominicaanseRepubliek, door een landgenote
doodgestoken in St JamesteMa-rigot. Hetslachtofferwerd ervanverdacht een verhoudingte heb-ben met de Sintmaar.tenseechtgenootvan deaanvalster diehoogzwanger is. Ze was door
tweevriendinnenvan desituatie
op dehoogte gebracht en beslootwraak te nemen meteen ijspiek.
Ze stak haar rivaal in de hart-streek, ten gevolge waarvan de
vrouw bijna onmiddellijk over-
leed.

Gedeputeerde Mendes
Schoolbesturen mogen
eigen toelatingsbeleid

uitoefenen
WILLEMSTAD — De over-

heid kan niet ingrijpen in
plaatsings- beleid van de
schoolbesturen van het bij-
zonderonderwijs. Dat isbij de
wet geregeld. Schoolbestu-
ren van het bijzonder onder-
wijskunnen binnen deregels
van deze wet kinderen vol-
gens hun eigen regels in-
schrijven.Dit houdtin dat de
overheid ook bij de Jacintha
Kleuterschool geen invloed
kan uitoefenen op het toela-
tings- beleid van het R.K.
Schoolbestuur. Dit heeft degedeputeerde van onderwijs
Dito Mendes de Gouveia za-
terdag meegedeeld.

Schoolbesturen van het bij-
zonder onderwijszijnvolgens ar-
tikel 140 van de Staatsregeling
bevoegd om hun eigen plaat-
sings- beleid tevoeren. Zolang deschoolbesturen binnen de wetblijven,kan men alsoverheid inde huidige situatie weinig doen,
zo stelt de gedeputeerde. "Hoog-uitzouden we dewetkunnen ver-
anderen. Bij hetbasis- onderwijsgeldt dat als eenkind inoktober
zes jaarwordt, dan kan ditkindvanaf augustus geplaatst wor-denindeeersteklas. Alsditdoor-getrokken zou worden naar hetkleuteronderwijs, zou dit inhou-den, dateen leerling die voor 1oktober vier jaarwordt, meteen
in augustus in dekleuterschool
geplaatstkan worden. In datge-
valvermijd jede situatie, dateen
kindeen heel jaarmoet wachten.
Dan overbrug je ook het pro-

bleem, dat een plaats openge-
houden moet worden. Dit is iets
watwemet debetrokken instan-
ties ter discussiekunnen stellen.
Het is een idee", aldus gedepu-
teerde Mendes déGouveia.

Voor het kleuter- onderwijs
bijvoorbeeld geldt, dat als een
kind vier jaar geworden is, dan
kan hijofzij geplaatstworden op
een kleuterschool. Bij de Ja-
cintha Kleuterschool zijn on-
langs echter een aantal leerlin-
genuitdewijkgeweigerd, omdat
ze op de datum van inschrijving
nog geenvier jaarwaren. Daarop
heeft een aantal ouders geëist,
dat de school de betrokken
kinderen toch zou inschrijven en
een plaatsvoor henzouopenhou-
den tot januari. In die maand
hebben dekinderen namelijk de
vereiste minimum leeftijd be-
reikt. Dit heeft de schoolleiding
eveneens geweigerd.

Mendes de Gouveia: "Ontzet-
tend veel oudersuit debuurt van
Janwéwillen hunkinderen opde
JacinthaKleuterschool plaat-
sen. De JacinthaKleuterschool
heeft altijd hetmaximale aantal
leerlingen. Nu is het zo, dat als
een kind in januari vier jaar
wordt en deouders om plaatsing
in diemaandverzoeken, danzou
de schoolzesmaandeneenplaats
moeten openhouden voor deze
leerling. HetRK. Schoolbestuur
steltdathetniet correct isom dit
te doen, omdat er kinderen zijn
die in augustus al vier jaarzijn
geworden. Deze kinderen gaan
voor". Tot zover gedeputeerde
Mendes de Gouveia.

Inbreker
aangehouden
WILLEMSTAD — In een wo-

ningaan de Saturnusstraat had-
deninbrekers eenravage aange-
richt en in dehaastomweg teko-
men lieten dedieven zelfs enkele
spullen achter, waaronder een
radio- cassette recorder. De pa-
trouille die de signalementen
van de vermoedelijke dader(s)
had doorgekregen hield de man
S.Kvan 23 jaaraan dieeen aan-
tal sieraden bij zichhad. Hijkon
aan depolitie geenredelijke ver-
klaring geven over de wijze
waarop hij in het bezit van de
waardevolle spullen is gekomen.
Hij werd voor verder onderzoek
meegenomen naar hetbureau
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De FUNDASHON KAS Popularroept sollicitantenop voor de volgendefunkties:

A. HOOFD AFDELING UITVOERING ONDERHOUD
B. HOOFD AFDELING PROJEKTVOORBEREIDING J
C. PRO JEKTVOORBEREIDER
Defunktie-eisen zijn:
Functie A
Betrokkene dient0.a.:— Ruime ervaring(minstens 5 jaar)te hebben in hetorganiserenen begeleidenvan onderhoudsprocessenvan

een woningbestand.— Leiding kunnen gevenaan opzichters,vaklieden en overige medewerkers ressorterende onder de afdeling;— Contact teonderhoudenen onderhandelingenvoeren metaannemers leveranciersen Eilandelijke Instanties;— In het bezit te zijn van een Diploma H.T.S. bouwkunde of gelijkwaardig.
Functie B
Betrokkene dient 0.a.: p— Ruime ervaringte hebben in het voorbereiden van projekten zowel Nieuwbouw alsrestauratie;— Goede kennis te hebbenvan bouwmaterialen;— Leiding kunnen geven aan ondergeschikten w.o. projektvoorbereiders, tekenaars, kalkulators en overige

medewerkers van de afdeling;— Contact te onderhoudenen onderhandelingenvoeren met aannemers, leveranciers en architectenburo's;— In het bezit te zijn van een Diploma H.T.S. bouwkunde of gelijkwaardig.
Functie C
Betrokkene dient0.a.:— Ervaring te hebbenop het gebied vah ontwerpen, bouwkalkulatiesen bestekschrijven;— Leiding kunnen gevenaan een aantaltekenaars/kalkulators;— Contact te onderhoudenmet aannemers en overheidsinstanties;— In het bezit tezijn van een diplomaM.T.S. bouwkunde eventueel aangevuld met applicatiecursussen.
Gebodenwordt:— Een aantrekkelijksalarisafhankelijkvan opleidingen— ervaring;— Goede sociale voorzieningen(o.a. goede pensioenregeling). .Schriftelijke sollicitatiesdienenbinnen 14dagen gerichtteworden aan deFundashonKas Popular, Plaza Mundo
Merced no. 3, Curacao.

FUNDASHON KAS POPULAR
I *J Plaza Mundo Merced no. 3, P.0.8. 762,

LJ_--L~*-M_B_H Curasao N.A. Tel. 614333, Telex: 3421
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Vlffir%m\nlecmamm*mwÊmWÊm
Engineeringand Management Consultants I

heeft op korte termijn plaatsingsmogelijkheden voor een:

TECHNISCH EMPLOYE
— opleiding HTS of gelijkwaardig met enige jaren ervaring— ervaring op gebied van leiding projecten en technische

installaties strekt totaanbeveling.

TEKENAARS
— opleiding MTS werktuigbouwkunde of bouwkunde— ruime ervaring als tekenaar.

UITVOERDERS
— opleiding MTS werktuigbouwkunde of bouwkunde— enige ervaring als uitvoerder of werkvoorbereider.
Wij zoeken voor dezefuncties jonge dynamische medewerkers
met eenflexibele persoonlijkheid die zelfstandig kunnen werken.
Aangeboden wordtwerk meteenveelzijdigkarakter ineen gevari-
eerde werkkring. Het salarisalsmede de secundaire arbeidsvoor-
waarden zijn afgestemd op de opleiding en de werkervaring van
dekandidaten.
Schriftelijke sollicitaties met curriculum vitae voor 20 junirichten
aan:

INTECMA, P.O. Box 3736
Curacao, N.A.
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Zoekt U eenprima en
comfortabele BH? I
Pas binnen nieuwe zen- 8
ding

hèt merkvoor U

Verkrijgbaar bij

Kaminda Elèktrïshen - 111
Tel. 53540 I »

I Mazurka
I / L_____________r 24' Cabin - Cruiser

-" \_*.,..„ V-berth + kitchenette
- in cabin:largecockpit with plen-

ty otroom tor recreation, diving
L j| i or fishing. Single or twin outbo-■J-lj. -#----S—, ardsordiesel

I"'"" __ kJ~ ~" inboard or sterndrive.

Li= 1 ' Hilhorst Marine Jws*LI 1 Tel.: 616390.

r" HEROPENING *S
op 14 junivan

J.L.B. COUNTRY CLUB
voor publiek.Elke dagzal ereen Bar-B-Qplaatsvinden. Een goed gesor-
teerde bar. Er zijn ook appartementen dievoor week-ends of per dag
gehuurdkunnenworden en elkemiddagvanaf5 p.m. tot en met8p.m. is er
Happy Hour. Elke week-end is er éénoptreden van eenfolkloristischegroep, Mariachi of een of andere show.

l-v Gelegen te: Soto -Santa Martha. f
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CRISIS IN PANAMA JAAR OUD
Oppositiepositief tegenover nieuw initiatief
Bemiddelingspoging onderweg
Latijnsamerikaanse presidenten
PANAMASTAD*— De Pa-

namese crisis iséén jaaroud.
Hij kwam in eerste instantie
in juni 1987 tot uitbarsting.
Sindsdien is hij in politiek en
economisch opzicht in begin
1988weer in een stroom- ver-
snelling geraakt. Eenrecente
poging om er een einde aan te
makenknapte afop de onwil
van de sterkeman van Pana-
ma, generaal ManuelAntonio
Noriega, om op te stappen
voor een betrekkelijk korte
periode. Bij de oppositie in
Panama bestaat nu bereid-
heid deeltenemen aan eenbe-
middelings- poging door La-
tijnsamerikaanse presi-
denten.

Fungerend president Manuel
SolisPalma van Panama maak-
te dezer dagen met trots bekend
datPanama in staat is gebleken
de "agressie van de Verenigde
Staten te weerstaan". Hij
waarschuwde er echter meteen
voor datdecrisis opkorte termijn
niettot oplosssingzal worden ge-
bracht.

ANDERE BOEG
De oppositie heeft echter re-

centelijk oveleg gepleegd met
Morton Abrahowitz, die om-
schreven wordt als een functio-
narisvan deinlichtingen- dienst
van het ministerie van Buiten-
landsezakenin Washington. De-
ze legdeaan deoppositie hetplan
voor omhet over een andere boeg
te gooienenwel over deboegvan
een Latijnsamerikaanse bemid-
delings- poging in de zaak VS-
Panama. Deze pogingzou dan
ondernomen worden door presi-
denten die in functie zijn of
althans onder hun auspiciën zo-
dat de poging ondernomen moe-
ten worden.

Abrahowitz wilde de mening
weten van dePanamese opposi-
tie tegenover een dergelijke be-
middeling. Van Panamese zijde
was men van mening dat bij de

bemiddeling zeker op de agenda
moet worden geplaatst de demo-
cratisering van Panama. Ook
meent deoppositie dat het moet
gaan om een bemiddeling door
presidenten die nog aan de
macht zijn. Daarbij doelde men
kennelijk op derecente poging
door twee ex-presidenten, name-
lijk Carlos Andres Perez van
Venezuela en Daniel Oduber
van CostaRica.

ONTHULLINGEN
Deze poging tot een Latijnsa-

merikaanse aanpak komt een
jaarnadat de crisisvoor heteerst
duidelijk naar buiten trad. Op 6
juni1987kwam depasgepensio-
neerde kolonel Roberto Diaz
Herrera met zijn onthullingen
welke in feite een bevestiging
waren van wateral langfluiste-
rend werd doorverteld in Pana-
ma: namelijk dat Noriega de
hand had gehad in een aanzien-
lijke stembus- fraude, maar ook
in politieke moorden, mogelijk
zelfs opzijnvoorganger generaal
Omar Torrijos.

Diaz Herrera kon het weten
want tot aan zijn pensionering
stondhij op de tweede plaats in
de militaire hiërarchie, name-
lijk achter Noriega. Ook Diaz
Herrerabevestigde Noriega'srol
in de drugs- wereld. Er kwam
toen al snelreactie van dekant
van de politieke oppositie. Er
werd ook gestaakt en er deden
zich ongeregeldheden voor. De
onthullingen leidden tot de op-
richting vanhetbrede oppositie-
front van de Nationale kruis-
tocht der burgers, welke nog
steeds bestaat. Vooral de mid-
dengroepen zijn daarin sterk
vertegenwoordigd. Uiteindelijk
werd de kreet aangeheven dat
Noriega moest inrukken. Dit is
nog steeds niet. gebeurd en het
ziet er ook niet naar uit dathet
spoedig zal gebeuren. Sinds die
onthullingen van Diaz Herrera
heeft menig zakenman kennis
gemaakt met politie- cellen, ac-
tiefalszij somswarenbijhethou-
den van bedrijfs- stakingen.
Sinds enige tijd zitDiaz Herrera
in Venezuela, namelijk nadat de
Panamese regering hem een
vrijgeleide had aangeboden.

Sinds deonthullingen doorDi-
az Herrera was het gedaan met
derust in Panama. Er werd ge-
staakt, gedemonstreerd en
steeds luider werd geroepen om
het vertrek van Noriega. Deze
antwoordde met veel traangas,
met het arresterenvan opponen-
ten, het aanpakken van de
persvrijheid enz. Het lijkt er op
dat depositie vanNoriega niet is
verslechterd. Ook niettoenWas-
hington besloot economische
sanctiestetreffenwelkehet land
bijna aan derand van deafgrond
hebben gebracht.

DELVALLEWEG
Noriega mag danwel nietver-

dwenen zijn, de door hem naar
voren geschoven Eric Arturo
Delvalle is wel verdwenen. Hij
was president die alszodanig al-
leen nog door de VS wordt er-

kend. Hij moet ergens op Pana-
mees grondgebied zijn onderge-
doken. ToenDelvalle eenpoging
deedzichteontdoenvan Noriega
bleek hij zelf het slachtoffer te
wordenvan dezeactie. Hetparle-
ment zette hem aan dekant en
koos Solis Palma als zijn waar-
nemer.

Caribisch gebied
naarNederland

Drugsbende
opgerold

ROTTERDAM — Een spe-
ciaal team van rechercheurs
van de gemeentepolitie van
SchiedamenRotterdam heeft
naruim anderhalfjaar onder-
zoek een organisatie opge-
rold diezichbezighield metde
smokkel van cocaïne vanuit
hetCaribisch gebied naarNe-
derland. Gedurende het on-
derzoek, van medio novem-
ber 1986tot juni1988,werden
17 personenaangehouden en
voorgeleid aan de Officier
van Justitie.

In totaal werd 45,3 kilo
cocaïne(geschatte straatwaarde
4,5miljoen gulden) inbeslag ge-
nomen alsmede een aantalvuur-
wapens. Dit heeft het Openbaar
Ministerie in Rotterdam maan-
dagbekend gemaakt.

Van de 17aangehouden perso-
nen, allenNederlanders envoor-
namelijk woonachtig in Schie-
dam enRotterdam, zitten ernog
acht in voorlopige hechtenis. In
het begin van het onderzoekzijn
op Curagao eveneens aanhou-
dingen verricht, waarbij het
ging om personen die op het ei-
land actiefwaren voor dezelfde
organisatie. Het onderzoek van
het Schiedamse/Rotterdamse
team beperkte zich tot de Neder-
landse tak van deze organisatie.

Hetonderzoek werdbegin mei
grotendeels afgerond met een
pseudo koop- actie, waarbij
agenten onder dekmantel wer-
den ingezet. Politie en justitie
hebben de indruk de cocaïne-
handel vanuit het Caribisch ge-
bied naar Nederland een gevoe-
lige slag te hebben toegebracht.

"Dit soort onderzoeken vreet
tijd. Maar als je maar lang ge-
noeg kan doorgaan boek je ui-
teindelijk resultaat", zei de
woordvoerster van het openbaar
ministerie inRotterdam, officier
van Justitie mr M. Samson-
Geerlings. Zij wilde verder geen
nadere mededelingen doen, om
"niet teveel van onze taktiek
prijs te geven".

MONROVIA — Voor 1 jaarwordtalle nieuwe hulp aan 7 Afrikaanse
landengestaakt,waaronderLiberia.
De namen van de andere landenzijn
nog niet genoemd.Dit gebeurde we-
gens de zware lastwelke de veilig-
heids-kosten voor deVSvormen. De
hulp aan Liberia wordt niet onder-
broken want menkrijgt alsnogde in
87 nietvrijgekomen gelden.

CCKbenadert:
Brunswijk klaagt over
voortgaande aanvallen

PARAMARIBO — De lei-
der van het Junglecomman-
do, Ronnie Brunswijk, heeft
aan het Comité Christelijke
Kerken (CCX) gevraagd wan-
neer president Ramsewak
Shankar een staakt-het-
vuren afkondigt. Brunswijk
stelde de vraag aan de voor-
zitter van het CCX, monseig-
neur A. Zichem. Het CCX
treedt op als bemiddelaar in
hetconflictin Oost-Suriname
tussen de regering en het
Junglecommando.

Brunswijk nam telefonisch
contact op met Zichem na uitla-
tingen van de commandant van
de Militaire Politie, Raymond
Lieuw YenTai, over een gevecht
datzich bij deJavabrugin Oost-
Suriname afspeelde tussen het
Nationaal leger en het Jungle-
commando. Brunswijk weer-
sprak de beschuldiging van de
commandant, dat het gevecht
begonnen was naeen aanval van
het Junglecommandoop een ge-
nie-eenheid van het Nationaal
leger, diebezig was deJavabrug
terepareren. Brunswijk zei, dat
regerings- militairen al twee
van zijn manschappen hadden
doodgeschoten. Het tweetal be-
hoorde tot de groep van negen
man die Brunswijk eerder als
vermist had opgegeven.

Brunswijk zei tegen Zichem,
dat doorde aanvallenvan het le-
ger degemoederen inzijngelede-
ren verder verhit zijn geraakt.
Het Nationaal leger ondernam
volgens derebellenleider ook al
op 24 mei een aanval. Hierbij

maakte het leger gebruik vi
vliegtuigen.Bij dezeactieraat
niemand gewond.

Volgens Brunswijk heeft fl
zijn manschappen de opdracfl
gegeven niet te schieten. Mem
zovoegde hij er inhettelefoonfl
sprek aantoe, "ik zal nietwer&
loosblijventoezien alsmijnmaJ
nen onder vuur worden g*
nomen".

De leider van het JunglecoJl
mando zei nog steeds vertrok
wente hebben in debemiddelifl
van het CCX en in hetvrede*
verleg, dat medio deze maan
met deregering op gang mo<
komen.
Barco naar beëdiging
president Ecuador

QUITO — President Virg?
lioBarcovan Colombiazal o>
inhuldiging vanRodrigo 80l
jaCevallos bijwonen als pr«
sidentvan Ecuador.

De beëdiging van de onlang 'gekozen Borja is op 10 augustui
Hun aanwezigheid hebben oo
al toegezegd de presidenten Ju
lio Maria Sanguinetti van Urtf
guay en Jaime Lusinchi vat
Venezuela. De sociaal- demo
craatBorja is de opvolger van d«
conservatieve Leon Febres Col"
dero.

*****CONAKRY—DeNoorseconsul*
Guinee, Strome, werd opgepakt #*
gens medeplichtigheidaan de illeg*
lelozingvan 15tongiftigVS-afval'
het eilandKassa bij Conakry. OfambtenarenvanhetHandels- mini*
terie zijn aangehouden.

Rechter: misbruik strafrecht
Proces Sharpeville
was niet heropend

PRETORlA—Heropening van hetproces in dezaakvan ófi"Zes van Sharpeville" is geweigerd doorrechter W. J.Human.Hij motiveerde zijn besluit mette zeggen datheropening zo*neerkomen op een aanmoedigingvan misbruik van het straf*recht, omkoping en bedreigingen met geweld aan het adres
van getuigeninanderezaken.Tegenzijn besluit is geenberoep
mogelijk.

De Zes van Sharpeville zijn ter doodveroordeeld door destrop we-
gens vermeende moord op dezwarte loco-burgemeester JosephDia*"- minivan dezwarte woonwijkSharpevilleinseptember 1984.Rechter
Human zei datdeenigekans voorde ene vrouwelijkebeklaagde en de
vijfmannen is eenrechtstreeks verzoek te doenaan deZuidafrikaan-
sepresident Pieter Botha. Inmaarthadhetzestal geëxecuteerdmoe-
ten worden. Een dag voor de executie kregen zij uitstel. Nu na de
uitspraakvanrechter Humanwachthen de executieovervijfweken-

Van demoord opDiamini zijnbeschuldigd TheresaRanashamolai
Francis Mokgesi, Reginald Sefatsa, Red Mokoena, Oupa Diniso e»
DumanKhumalo. Het uitstel van maart hadte maken met hetfeitdateen getuige, JosephManete, hadverklaard opinstructiesvan de
Eolitie te hebben gehandeld en dathij daaromhad gelogen.De zaak

eeftveel internationale aandachtgekregen. Zokwamen president
Ronald Reagan en deBritse premier Margareth Thatcher in actie
evenalsregeringen van andere landen.

Waarschijnlijkzaléén derverdedigers, PrakeshDiar, opnieuwcc»
verzoek tot uitstel vanexecutie indienen. Tegenoververslaggevers
zei Diar "niet veel hoop" te hebben op een gunstige reactie van de
Zuidafrikaanse autoriteiten.

Sportkoningin 1988

WILLEMSTAD-Tijdenseen
geanimeerd feest is zaterdaga-
vond Joice Cornells gekozen en
gekroond tot Sportkoningin

I Dr. GA8001
Chirurg - Orthopeed

verhuist per 13-6-1988
van Baraltwijk 3 (tel. 625452)

naar Schottegatweg Noord 37
(naast Kraamkliniek Rio Canario)

Telefoon 86422

DEPARTEMENT VAN HANDEL, INDUSTRIE
EN WERKGELEGENHEID

Maximum prijzen eilandgebied CURACAO, ingaande 13 juni 1988;
verpakking kleinhandel consument

MELK IN BLIK
COAST onges, geëvap. 48/410 gr. ’. 35.79 ’. 0.82 -0.02
MELKPOEDER
FRIESCHEVLAG 24/454 gr. ’. 68.83 ’. 3.10 -0.06

12/1134 gr. ’. 78.58 ’. 7.07 -0.16
6/2268 gr. ’. 74.09 ’.13.34 -0.29

instant 24/400 gr. ’. 68.13 ’. 3.07 -0.07
instant 12/900 gr. ’. 78.88 ’. 7.10 -0.17
instant 6/1800gr. ’. 74.39 ’.13.30 -0.03

MELK IN BLIK
FRIESCHEVLAGgekon.onges. 24/410gr. ’. 25.23 ’. 1.17 -0.02

48/410 gr. ’. 50.46 ’. 1.17 'gekon.onges. 48/170 gr. ’. 25.23 ’. 0.58 -0.02
96/170 gr. ’. 50.46 ’. 0.58

gekon.met suiker 120/78gr. ’. 38.10 ’. 0.35 -0.01
48/397 gr. ’. 55.16 ’. 1.28 -0.02

GEZOUTEN VIS
BRINGSVOR 60/450 gr. ’.267.43 ’. 5.13 -0.18
GEZOUTENVIS
GAVIOTA 60/450 gr. ’.269.08 ’. 4.85 -0.28
Voorwat betreft heteilandgebiedBonaire:
RUST
COMETwit 30/453 gr. (1 lbs.) ’. 24.85 ’. 0.90 N
wit 30/907 gr. (2 lbs.) ’. 47.63 ’. 1.72 N
wit 12/2268gr. (5 lbs.)/. 47.23 ’. 4.26 N
wit 6/4536 gr. (10 lbs.)/. 46.98 ’. 8.46 N
wit 11.34kg. (25 lbs.) ’. 19.53 ’.21.48 N
wit 22.68kg. (50 lbs.) ’. 38.65 ’.42.52 N
wit 45.36kg.(100 1b5.)’. 74.12 ’.80.05 N
wit 1/2kg. ’. 0.91 N
bruin 30/453gr. (1 lbs.) ’. 26.71 ’. 0.97 N
bruin 30/907gr. (2 lbs.) ’. 49.75 ’. 1.79 N
bruin 12/2268 gr. (5 lbs.)’. 49.16 ’. 4.44 N
bruin 6/4536 gr. (10 lbs.)’. 49.19 ’. 8.88 N
bruin 11.34kg. (25 lbs.) ’. 20.14 ’.21.71 N
bruin 22.68kg. (50 lbs.) ’. 39.68 ’.42.81 N
bruin 45.36kg. (100 lbs.) ’. 76.20 ’.81.00 N
bruin 1/2kg. ’. 0.94 N

De eerstvolgendepublikatie geschiedtop: 29 juni 1988.
Prijsaanpassingen dienen uiterlijk op: 24 juni1988voor 12.00uur 's middags aange-
vraagd teworden.
Voorinformatie betreffende hoogsttoelaatbare prijzen, gelievetelf'.613297 opte bellen.

De Ministervan Handel, Industrieen
Werkgelegenheid.

Gratis Licht
om Uw huis,kantoor of waar U wilt

Geen electriciteits rek. MÖj^
Geen aansluitkosten 2^

Geen onderhouds kosten |
TheWalklite E I
The PatioLite £ |

Binnenkort verkrijgbaar. ""3
mm—mamm****Immmmmmm^mwimmm^mmiÊÊm^m^mmm^ÊmmmammmwmmmmmmÊmwm^

¥yj)Antilliaanse Verffabriek
M.V.

OPROEPING
tot bijwoning van de

ALGEMENE VERGADERING
VAN AANDEELHOUDERS

op dinsdag 5 juli 1988, aanvang 17.00 uur, ten kantore van de ven-nootschap, Asteroidenweg z/n, Willemstad, Curacao N.A.
De agendaligtvanafheden ter inzageten kantore van devennootschap.Hpudersvan aandelenaan toonderkunnen alleen stemrechtuitoefenenindienzij hun aandelentenminste één weekvoor devergadering hebbengedeponeerd ten kantore van devennootschap of bij één der volgendebanken.
Maduro& Curiei's Bank N.V. — Willemstad
AlgemeneBank NederlandN.V.—WillemstadAmro Bank N.V. — Amsterdam.

De Direktie.
V ___ J

■ ■■ - -
OPENBAREVERKOOP j

Op donderdag 16 juni 198öaes voormiddags om 10 uur zal tenkantore aan de Polarisweg 31 - 33 ten overstaan van éénvan de
notarissenof diensplaatsvervanger van hetkantoor Palm & Seni-
or in hetopenbaarworden verkochtexartikel 1203van hetBurger-
lijkWetboek:
een perceel grond gelegen in het stadsdistrictvan Curacao
op "OTRABANDA", ter grootte van 305m2, kadastraal be-kend als StadsdistrictSectieB, nummer 1451,met hetdaarop
gebouwde, plaatselijkbekend alsKoogstraat 19.
De veilingsvóorwaarden liggen ter inzage op voormeld notaris-
kantoorvanaf 8dagenvoorde veilingen houden ondermeerin datiedere bieder gehouden is terstond een bankgarantie of andere
vorm van zekerheid te stellen tot nakoming van zijn bod en de
bijkomendekosten.
Voor nadere informatie omtrentde eventuele financiering door de
executerendhypotheekhouder gelieveU contactopte nemen met
onderstaand notariskantoor.

NOTARISKANTOORPALM & SENIOR
Polarisweg31-33
Tel.: 613199-613655.

MAANDAG 13 JUNI 1988 f^,AMIGOE12
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SALINA/STA. MARIA/PARERA l__J

1988. Zij is een verwoed voïk
ball- speelster. Joice is 26 ja
jongen ze werkt op de admit
stratie- afdeling van deALM.



AGENDA BONAIRE

POLITIE: 8000
(BRANDWEER: 8222TAXICENTRALE:8845HOSPITAAL:8900

LANDFILL teLagoen: maandagt/m vrijdag
»an 07.00-16.00 uur;zaterdag 08.00-12.00
Uur; zondag gesloten.

OPENBAREBIBLIOTHEEK(openingstijden voor hetpubliek)
baandag en donderdag van 14.00-18.00
Uur; dinsdag en vrijdag van 08.00-12.00/

I H.OO-17.00 uur; zaterdag van 10.00-12.00nfiiur)
U (openingstijden voor lezers)

*oensdag van 14.00-19.00uur., maandag t/m vrijdag
ingetekende stukken 15.45uur; gewone
stukken 16.30uur.
SERVICECLUBSKiwanis: donderdagavond 19.30uur -Hotel
Bonaire.
Uons: informatie E. Felipa, tel.: 8546/8238.Round Table: elke tweede maandag -Buurtcentrum Terra Corra.Rotary: woensdag 12.00uur-HotelBonaire.

' &ESTUURSKANTOOR EN BEVOLKING:°8.00-12.00/14.00-15.30uur lokettengec-
jjPend.

' MUZIEKBIBLIOTHEEK:voor bezichtiging
hiervan gelieve contactopte nemen met de

II"eer Rudy Bedacht, Noord Nikiboko 194.

\ pOUTIECLUB (Weg naar Willemstoren):
' 9eopendopvrijdag van 20.00-24.00uur;za-
F 'erdagvan 12.00-24.00uur.i.I SPREEKUUR (gezaghebber): elke donder-

lag van 09.00-11.00 uur op het Be-
stuurskantoor, Kralendijk; laatste donder-dag van de maand van 10.00-12.00uur te

fl Rincon.
JKOKOLISHI (tel.: 8198): verzameling Bo-■ "aireaanse schelpen en koraal; open van
0 dinsdag t/m vrijdag van 10.00-12.30uur -1Kaya NikibokoZuid 3.

LVV: openingstijden slachthuis maan-dagt/mwoensdagvan 07.00-12.00/13.00-
-16.00 uur en donderdagen vrijdag van

! °6.00-11.00/11.30-14.30uur.
Kerkdiensten
"intBernarduskerk Kralendijk:

j dagelijks 18.45uur; zondag 08.30en 19.00
I uur.

Coromotokerk Antriol:
f dagelijks 19.30uur; zondag 09.00 en 18.00
! Uur

Uidovicuskerk Rincon:. dagelijks, ookzondag, 19.30 uur.
i
Klachtenbezorging doorgeven
Jan mevr. A. Wong- Loi- Sing, Kaya

f «Icique 4.

BESTUUR
Op 9julivan dekomende maand
zal de NAVU gedurende een te
houden congres op Curagao een
nieuwbestuur kiezen. Vanaf de
tijd dat ook Aruba nog deel uit
maakt van de Nederlandse An-
tillen werd er een bestuur ge-
vormd datbestond uittien leden.
Vijf daarvankwamen uit Cura-
cao,vier uitArubaen slechtséén
uit Bonaire. Daarover, vindt
menopBonaire, iseigenlijknim-
mer voldoende uitleg gegeven.
Nuechter Aruba geen deel meer
uitmaakt van de Antillen en
zelfstandig lid isvan deCaribbe-
an Futbal Union en deConcacaf,
moesten de statuten van deNA-
VU gewijzigd worden, hetgeen
danook gebeurdeop28augustus
van hetvorige jaar.

Deze wijziging leidde erechter
geenszins toe, dat Bonaire
tenslotte ook een aanvaardbare
vertegenwoordiging zou krijgen
in de NAVU. In het genoemde
congres van de NAVU waren

acht afgevaardigden, die zeven
bestuursleden moesten kiezen.
Van deafgevaardigdenkwamen
er 5 uit Curasao en drie uit Bo-
naire.

In de genoemde statuten werd
onder andere vastgesteld datBo-
nairemaarmettweeledenverte-
genwoordigdzouzijn inhet nieu-
webestuur. Curacaokon weerop
vijfrekenen. Het congres in hetafgelopen jaarwerd bijgewoond
door de heren Alipio Goeloe,Alfred Nicolaas en Aubrey Sea-
ly. Gezien de huidige constella-
tie van de BVB waar volgens de
statuten voorzitter Carlos Pou-
rier qualitate quareeds lid van
het NAVU- bestuur is, werd be-
sloten om Aubrey Sealy die se-
cretaris is van de BVB voor te
stellenis gebaseerdopde gelden-
deregels.

Aubrev Sealywas in 1960 me-
de-oprichtervan deBonaireaan-
se Voetbal Bond en werd lid van
deNAVU in 1970.Ongeveertien
jaar was Sealybestuurslid van
deNAVUwaarhij fungeerde alscommissaris en waarnemend se-
cretarisen waarnemend tweedevoorzitter. Op 1 april 1984 nam
Aubrey Sealy ontslag als voor-
zittervan deBVB, maarwerd dit
jaarweer gekozen als secretaris.

AUBREYF. SEALY
...voorzitters- ambities...

Bij gelegenheidvierde lustrum
Verkeersbrigadiertjes gaan
weekeinde naar Curaçao
KRALENDIJK — Nu het

'^intig jaar geleden is dat deverkeersbrigadiers voor de
maal actiefwaren, zul-

'en de 22 jongens en meisjes
"te elke morgen bij de StBer-Jj&rdus school inKralendijk
'in mede- scholieren helpen
Jjtet oversteken, een wee-

reisje naar Curacao
Aangeboden krijgen.~ öe verkeersbrigade van scho-rren werd ingesteldin 1968. InJjtetijd waren het nog de briga-

van de St Dominicus school
*** die van de St Bernardus

die hielpen om dekinde-
na schooltijd veilig te laten

oversteken. Na het sluiten van
de Dominicus school enkele ja-
ren geledenwarenhet dievan de
Bernardus school alleen die elke
dag hun werk deden. In de be-
ginjaren zeventigwerden debri-
gadiers daarvoor onderscheiden
met de drsB.M. Leitobeker. Elk
jaaraan het eind vanhetschool-
jaar werden de verkeersbriga-
dierseen dagje mee uitgenomen
door de leden van deverkeerspo-
litie. Uit dank voor hun werk
maar vooral uit waarderingvoor
hetgeen zij het gehele jaarheb-
ben gedaan. Aangezien het dit
jaarprecies twintig jaargeleden
is dat de eerste maal de briga-
diers in actie komen zullen zijn
nu een weekeinde door mogen
brengen op Curacao. Op 24 juni
vertrekken zij en op 26 juni's a-
vonds om zeven keren zij weer
terug.

In overleg met het hoofd der
schoolHubertLinkels zijn de ou-
ders op de hoogte gesteld en is
hun toestemming gevraagd. Op
Curagao zullen de verkeers- bri-
gadiers in landhuis Habaai ver-
blijven. Deverantwoordelijke le-
denvan de verkeerspolitie die
hetreisje voor debrigadiers heb-
ben georganiseerd zijn majoor
Brünken enBenny Anthony, be-
terbekend alsBenny Polis.

Kiwanis
, Kralendijk— Het afge-
*^Pen weekeinde heeft deKi-
ranisclub Bonaire verschil-
lede buitenlandse zus-

ontvangen. Van deJk'egenheidwerdgebruik ge-bakt om declub weerwat te
en het ledenbe-

op te voeren.
"et weekeinde was bedoeld

JJ°r een onderling contact tus-
de clubs van division 26. Het

ja» de derde bijeenkomst enaarvoorwas ditjaardusBonai-
in tozen'<ueacvergaderingen
jj Bonaire Beach Hotel hield.-Malve Bonaire namen deel
wubs uit Aruba, Curacao, Stra arten, Martinique, Guade-
j uPe en Suriname. Voorafgaan-aan de division- vergadering
| 3 junieen drietal nieuwe
■Ink n geïnstalleerd. Het zijn
„PT* den Boef die werd voorge-
|}?*d door Henk Abdul, Benito
D? 1?.8 ' gesponsord door Remi

entenslotte Julian
I^eleer diewerdvoorgedragenJp*WhitneyRudolph. Met deze
v *e nieuwe leden is het totaal
a£twaalfbereikt,

gj^et doel van de vereniging is
>Ü> rom *n oktoberbij de jaar-
töbf6 algemenevergaderingeen
-/aal van 21 leden te bereiken.
Het e*ïen<^ -s m net algemeen

minimum aantal leden van
tje^rvice club twintig. Buitenkiwanis teltBonaire nogtwee
j^ereservice clubs. Datzijn de

Rel *!? oudste) en de enkele jaren
Va ?n opgerichte clubRotary.
WoL vierde club Roundtable. "raen niet veel activiteiten'eervernomen.

Tijdens vakantie-maanden
Aeropostal voert rechtstreekse

vluchten uit
KRALENDIJK—ZoaIs dege-
deputeerde van Verkeer en
Vervoer JuanchoMeiaan eni-
ge tijd geleden al aankondig-
de, zal deVenezolaanse maat-
schappij Aeropostal enekei
rechtstreekse vluchten uit-
voeren naar en van Bonaire.

Deze vluchten worden ge-
maakt in overleg en samenwer-
king metBonaire Trading Com-
pany (BTC) dië op Bonaire de
vliegtuigenvan deLineam Aero-
EDStal Venezolana (LAV) zal af-

andelen. Het lagoverigensvan
deTAV al eerderin debedoeling
vluchten uitte voeren, maar het
feit dat deAvensa daarvoortoes-

temming had verkregen, stak
een spaak in hetwiel.De Avensa
zal trouwens ook het schema
gaanuitbreiden enperweekbui-
ten de twee vluchten die al ge-
maakt worden, een derdevlucht
Caracas-Bonaire - Caracas ma-
ken. Dit gebeurt danop dinsdag.

Voorlopigzal deAeropostal de
komende twee vakantie- maan-
den vliegen. Volgens de direc-
teur van BTC Ltd. Hugo Ger-
hartszal datzijn0p8,11,15 en 22
juli.Afhankelijkvan het aanbod— voornamelijk vanuit Bonaire— bestaat de mogelijkheid dat
LAV derechtstreekse vluchten
blijft uitvoeren.

Nieuwe statuten in nadeel van Bonaire
Bonaire draagt Sealy voor
als voorzitter van NAVU
KRALENDIJK — De

laatste vergadering van de
Bonaireaanse Voetbal Bond
(BVB) begin juni stond bol
van defrustraties. Niet alleen
hetfeit dat de BVB een teleg-
ram aan de NAVU moest stu-
ren over de Antilliaanse se-
lectie, maar eveneens aange-
zien de nieuwe statuten van
de Nederlands Antilliaanse
Voetbal Unie(NAVU) aan Bo-
naire niet die plaats geven
waardoor er voor dit eiland
ook een gerechtvaardigde in-
breng is.

Vooral devormingvan deAn-
tilliaanse selectie speelteen gro-
te rol. Daarvoor zijn in feite
slechts drie Bonaireaanse spe-
lers geselecteerd. Bonaire vond
dat niet genoeg en wist over-
eenstemming te bereiken dit
aantaloptetrekkentotvijf. Deze
selectie, waaronder de Bonaire-
aanse spelers reisde naar Vene-
zuela en moest daarna tegeneen
selectie van Antigua spelen.
Voor Bonaire waren dat de spe-
lers Alex en Sherwin Craane,
Ruthsel Sint Jago, JamesFinies
en Robert Rames die respec-
tievelijk de verenigingen Vites-
se, Juventus, Real Rincon en
Estrella vertegenwoordigden.

HET WESTDUITSE computerconcern
Nixdorf heeft een

opdracht ontvangenvan Nation-
wide Anglia Building Society,
één van de grootstebouwkassen
van Groot-Brittannië, voor de
aanleg van een informatie- en
communicatie- netwerk. Met de
order is een bedrag gemoeidvan
honderd miljoenmark.

MET INGANG VAN 1 JULI
Voortaan eind van maandbetaling
Nieuwe regeling uitbetaling
van gemaakte ziektekosten

KRALENDIJK — Met ingang van 1 juli, heeft het BC
besloten, zullen alle aanvragen voor terugbetaling van
ziektekosten worden gehonoreerd. Zoals bekend krij-
genambtenaren,werknemers in dienstvan deoverheid
en onderwijzend personeel 85% terug van de uitgaven
ten behoeve van ziektekosten. De overige vijftien pro-
cent komen daarvoorook in aanmerking aangezien de
ambtenaren daarvooreen extra maandelijkse bijdrage
betalen.

Het terugkrijgen van de ziek-
tekosten, voor zover daar geen
garantie van de overheid of het
R.K. Schoolbestuur voor was
verstrekt, had de laatste jaren
wel wat haken en ogen. Op een
zogenaamde alfabetische basis
—hetgeenoverigens nimmerof-
ficieel werd medegedeeld, even-
min werd gezegd welke letter
aan debeurt was—werden inci-
dentieel gemaakte ziektekosten
terugbetaald. Aan dit systeem
heeft de overheidnu een eind ge-
maakt en zal per 1 juli schoon
schipmakenmet de achterstalli-
ge uitbetalingenvan ingediende

rekeningen. Voor ambtenaren
zal dat geschieden via de betaal-
rol, voorkinsena(veertien dagen
uitbetalingen) loners zal dat ge-
lijkmet het loon opde loonlijsten
gebeuren.

MAANDELIJKS
Voorts dienen alle verzoeken

omuitbetalingvan ziektekosten
voor deelfde van demaandbij de
afdelingFinancientezijningele-
verd. Uitbetaling vindt plaats
aan het eind van diezelfde
maand. Verzoeken die na de
elfde binnen komen worden ui-
teraard dan ookpas devolgende
maand uitbetaald. De kinsena
loners komen slechts éénmaal
per maand in aanmerking voor
de uitbetalingvan deziektekos-
ten- vergoeding. Dat zal via de
laatste kinsena loonlijst van de
maand zijn.

ONTVANGER
Met ditbesluit vanhetBC zul-

len vele ambtenaren tevreden

zijn.Er moestsoms wel erglang
gewachtworden opdeteruggave
van de ziektekosten, die in de
meeste gevallen door ambtena-
ren en leerkrachten vooruit be-
taald waren. Het BC dient er
echterook opte letten, dat debe-
dragenook inderdaad uitbetaald
worden. De ontvanger van Bo-
naire heeft er namelijk de ge-
woonte van gemaakt, ondanks
duidelijke gemaakte afspraken
over terugbetaling van
achterstallige belastingen, de
uitgekeerde ziektekosten- ver-
goedingniet uittebetalen, maar
de ambtenaren via een eenvou-
digbriefje te laten weten, dat de
teruggave van de ziektekosten
zijn verrekend met zijn
achterstalligebelasting.

Een onverteerbare zaak voor
vele ambtenaren, die maande-
lijks aanzienlijk gekort worden
op hun salarisvanwege hetfeit,
datde jarenlangechaos in de ad-
ministratie van deontvanger de
reden is, dat velen achterge-
raakt zijn met de betaling van
hun belastingen.

Betere dienstverlening mogelijk
Met Fokker minder frequente
vluchten met meer bagageruimte

KRALENDIJK — Donder-
dag arriveerde voor de twee-
de maal de Fokker Fairchild
F-227 opBonaire. Eerder zou
datdezaterdagervoorgebeu-
ren, maar doordat de
luchtvaart-inspectiehet toes-
tel niet had vrijgegeven,
moestBonaire tot donderdag

wachtenvoor deofficiëleken-
nismaking.

Het nieuwe vliegtuig zal de
Twinotters gaan vervangen die
verschillende jaren de verbin-
dingenhebben onderhouden tus-
sen Bonaire en Curacao. Soms
ook tussen Bonaire en Aruba.
Nadat de Twinotters waren in-
gezet, was de frequentie van de
vluchten tussen Bonaire en Cu-
ragao aanzienlijk opgevoerd.
Een tweede voordeel was, dat
voor verdere verbindingen nooit
meer erg lang op Curacao ge-
wacht behoefde te worden, aan-
gezien deaansluitings-tijdenre-
latief gering waren. Minder
prettig was dat de vliegtuigen
een beperktebagageruimte had-
den, waardoor het nogal eens
voorkwam, datdebagage van de
lucht- reizigers op Curagao
achter moest blijven. De be-
perkte passagiers- ruimte, de
weinig comfortabele stoelen en
vooral het gebrek aan luchtkoe-
lingwarenvoor deBonaireaanse
reizigers weleen kwelling.

TOERISME
Het BC van Bonaire had met

het oog op het ontluikende toe-
risme van Bonaire al verschil-
lendemalen geklaagdover debe-
perkte vervoers- capaciteiten
waardoor het voorAmerikaanse
toeristen een onplezierig eind
van dereis was, wanneerzij een-
maal aangekomen op Curacao
lang moesten wachten op door-

verbindingnaarBonaire. Metde
kans dat hun bagage niet werd
meegenomen op dezelfdevlucht.
Volgens de ALM zijn de Fokker
Fairchild toestellen echter niet
bedoeld als aanvullende ver-
voers-capaciteit in verband met
de veranderde markt- situatie.
Bovendien zal door de honderd
procent capaciteits- uitbreiding
(van twintig stoeien van deTwi-
notter naar veertig in deFokker— red.) de frequentie van de
vluchten tussen Curagao en Bo-
naire v.v. verminderd worden.
De DC-9-80 die een enkelema-
per week Bonaire aandeed, zal
nu vooral ingezet worden op de
buitenlandse markt. Alleen als
er sprake isvan eenrechtstreek-
se internationale vlucht zal de
SuperOchentaBonaire nog aan-
doen.

DIENSTVERLENING
Ditbetekent dus datdeFokker

toestellen geheel verantwoorde-
lijk zullen zijn voor het interin-
sulaire vervoer. De service- ver-
lening zal daarbij door de ALM
wel aangepast worden. Niet al-
leen is er meerzitruimte en zelfs
een toilet aan boord, maar tij-
densdevluchtBonaire -Curasao
zal er zelfs (net alsvroeger in de
Shorttrouwens) eenglaasje juice
worden aangeboden. Het roken
op de vluchten tussen de eilan-
den zal in de Fokker Fairchild
toestellen niet worden toeges-
taan.

Georganiseerd door Yuda mibisa no

Goede prestaties bij tekenschilderwedstrijd
Telbo

KRALENDIJK — De door
Yudami bisa No organisatie
teken- en schilderwedstrijd
op de houten schutting voor
het gebouwvan Telbo N.V. /

LRDheeftvele artiesten in de
dop aangesproken. Om een
onderscheid te maken in de

Eresta ties heeft decommissie
esloten om in diverse cate-

gorieën de prijzen uit te rei-
ken. Dat gebeurde afgelopen
week.

Inhettotaal93 inschrijvingen
voor deelname kwamen bij de
stichting binnen. De jury be-
stond ditmaal uit echte deskun-
digen ophet gebied van artistie-
ke prestaties: mevrouw Heerske
docent creatieve vorming aan de
Scholengemeenschap Bonaire
(SGB) debekende kunstenares-
se Rie Verhoef- Dupree die al
verscheidende malen aange-
zochtwerdomhaar werken teex-
poseren in Amerika. De laatste
maal nog in New York, waar zij
een tentoonstellingverzorgdebij
Tiffany. En tenslotte de onder-
wijzer- beeldhouwer ên
kunstschilderFrans Booi.

In de categorie van tien tot
twaalfjaarviel de eersteprijs óp
het werk van Roland Cicilia-—.
SilvaFaber, 3. Lenny Martis. In
de categorie van dertien tot vijf-
tienjaar: 1. Igmar Sillie,2. John
Alexander en Robby Martis, 3.
Joseluis Nicolaas. De laatste en
oudste categorie, die boven de
zestien jaar: 1.Roy Janga, 2. Ru-
dolfWout, 3. Rene Evertsz.

De algemene mening was, dat
hetwerk dat doordedeelnemers
werd geleverd van goede kwali-
teit was. Sommigen leverden
zelfs uitstekend werk en de jury
zowel als de organisatoren ble-
ken uitersttevreden met de gele-
verde prestaties.

KRALENDIJK-Defoto toont
duidelijk, dathetgeleverde werk
bij deteken-en schilderwedstrijd
van destichting Yudami bisaNo
van hoge kwaliteit was. Hoewel
deonderwerpen vrij waren, werd
ertoch vaak gereageerd tegen het
gebruik van drugs, waar de
stichting dan ook voor is opge-
richt. Verschillende malen was
echterookBonaire metzijn schil-
derachtige huisjes en pitoreske
plekjes hetonderwerp.

KRALENDIJK -Een groot
aantalgenodigden maakte afge-
lopen donderdag eenproefvlucht
mee metdeFokkerFairchild. Ge-
durende een klein halfuur werd
boven Bonaire gevlogen.Dit was
de uitgestelde vlucht van vorige
week zaterdag dieafgelast moest
wordenaangezienhettoestel toen
nog niet vrijgegeven was doorde
luchtvaart- inspectie.
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I Koersen Centrale Bank
NOTERINGEN CENTRALE BATIK VAN DE NEDERLANDSEAN-

I TILLENGELDIGOP MAANDAG 13JUNI 1988EN TOTNADERORDER:

USDOLLAR 1.77 1.78 180CRN DOLLAR 1.435 1.455 1475PNDSTCRUNG 3.175 3.23 329N€DGLD 91.34 92.06 9286BOUVRR — _ _
ZLU FRANCS 122.91 123.63 12443
FR FRANCS 29.28 30.38 3108
DUITS6MARK 102.68 103.40 10420
SURGLD — 100.07 102.59ITUR6 1.07 1.37 143
AR FLORIN 98.00 100.00 10020KOERSEN VAN DE OBLIGATIELENINGEN VAN DE NEDER-
LANDSE ANTILLEN UITGEGEVEN DOOR MET DEPARTE-
MENT VAN FINANCIEN EN GELDIG VANAF HEDEN 13 JUNI1988EN TOT NADER ORDER.
9.75% OBUGATI€L€NING€NP€R 85/89 983413 % OBUGATI€L€NING€N P€R 86/90 1031712 % OBUGATI€L€NING€NP€R 88/92 10220

10.5 % 08UGAH6L€NING€NP€A1988 9993
10.25 % OBUGATI€L€NING€N 1986 P€R 1990 98 06
HET EFFECTIEVE RENDEMENT OPALLE OBLIGATIELENIN-GEN BEDRAAGT 11.07%.
DEAANKOOPVAN OBLIGATIELENINGENKAN GESCHIEDENBU HET LOKALE BANKWEZEN.

r _._> —*mousTmaio, uoikueir
maakt de wisselkoersbekend

*'msW^ vandeBOLIVAR, geldig tot
DINSDAG 10.30uur

cjrss. VE?S>op
4.70 4.90 5.90 J
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Speciaal voor
deze Windsurf week:

Bikini's, tanga's
en shorts
Kom even langs

\S.B.N.Doo-manweg -Tel.: 74832 F

f SPOED KURSUS

TYPEN
IN DE VAKANTIE

voor HAVO-MAVO-V.W.O. Elke
dag typeles 9-11.30 's morgens,
met of zonder examendoel. Er-
kende diploma's.
Duur 1 juli-15 augustus.
Totalekosten ’.130.-

LEM&ISI
De Castro Building 12-14

be!6l264otussen4-Buur. J

GEVRAAGD:
INWONEND

DIENSTMEISJE
(Live-in maid)

Inlichtingen: tel. 648700
van 8.30 -11.30en 5-7 uur
i

■f -4
CTC travel
COSTA
RICA

Volop prachtig natuurschoon
voor een avontuurlijke vakan-

tie. Eenkeuze uit de meest
gerenombreerde hotels van

San José.
8 dagen - 7 nachten
vanaf 564,--per persoon

[CTC travel

i «o- "<v rfv «v ■*»» 'I PTiffßfffffWl r Vaderdag
1RrrWTTHI I i Special

Mt^émÊmmèJmm I 7 Hemden, pantalons en!■ pyama's voor deEp 3} helft van de prijs <||QgM¥jM| La Indiana N.V. )KußTfffl^ 7 Hendrikplein 11 $

■ ■ fimmnii
VACANTIECURSUS lIMTERPHOTO

Bloempot
Tekenen schilderen uwfoto-totaaizaakvoor

Maandag 3-5 _ ontwikkelen en afdrukken
LibertaS van Uwfotorolletje

CxharlnAMMnCi — PaS-foto'S& ShldlO-foto'sScharlooweg 62 _ Groot assortiment in foto-
artikelen.

'na r 8mpam.:- Tel. 648618 etoempot Shopping Center

B.J. v.d. Geest. I LiJL-UXIJLJLIJCI

"^M 0' i
I yJl«W___B

!' the latestfashion in |
I FRAMES and ;

UITMUNTEND j [_ ? jSS_ j

Dokwegz/n, achter Maduro Plaza -Curacao N ATe1.:76156 — Fax7ol4l.
Services available through our worldwide network of companiesand agents.

INSTITUUT VOOR HUIDVERZORGING
EN OPLEIDING

Salonbehandelingen: — acné behandeling— gezichtsbehandeling— lichaams massage/behandeling
_-_ — harsen

o<_ï—sÏV. —verven

**>&!-n£» —elek. apparatuur— aromatherapie.
Voorverdere informatie:Mariniersweg 11A -Tel.:73747.
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.*.*.*.".*.*.".*.■ Een van onze opdrachtgevers op Curacao is oen
X\*X'X"X' middelgrote olfshore bant;. Wegens sterk toene
"X*vX*X*X mende aktiviteiten zoekt de direktie kontakt met
X*X*X*X\* kandidaten voor de funktie van:...................
*"*"".".*-".*.*.*j—
":-:-:i:-:::-: assistent manager
''.''."'."'."'."'.''SS. Deze funktionaris zal systematisch worden ingewerkt met
";";"!"!"!"!■!";■; het doel om de Bank-manager bij diens afwezigheid te ver-
I-X-X-X-X; vangen. Men draagt in deze positie de verantwoordelijkheid
X*X*X\'X* voor alle administratieve handelingen welke op Cum
;X-X-X-X\ gao plaatsvinden en voor de periodieke rapporten welke hiei
X*X*XvX' worden opgesteld. Voorts geeft men leiding aan een tiental
"X-X*X*X\ medewerkers en rapporteert men aan de Bank-manager.
Xv!v!v!v Kandidaten voor deze funktie dienen een M.B.A. opleiding
X-X*X"Xv te heb-ben en ervaring te hebben in leiding geven. Bank-
".*X*Xv.*.*. ervaring is gewenst, doch niet vereist.
-v.V.V.V.J ref. no. 956

**X*X*l*X""* Schriftelijke sollicitaties voorzien van volledige ge-
.\*.*«V.'.".V gevens moeten worden gericht aan Drs. Harold
X*X*X*Xv 'T" Arends, Psychologisch Adviesbureau, Postbus /hl,
.X.*.*_*X°l*l" CT~ "-1 I Curacaoof Arendstraat 9, Aruba. Strikt vertronwe

"Xv'X'X'X lijkebehandeling gegarandeerd.
X'XvX'X* IL J Gelieve ref. no van de funktie te vermelden.

":":":":":%*:*:": Lb psychologisch adviesbureau
*-".".*"""*.*""""" schurloow-u. 751), cuf;ig;io

H heeft wederom eenKwaliteits-trofee gewonnen.
Op Curagao is "BlueBird" drop aljéren no. f. mm
De kleur is nu veranderd van zilver in „goud". H^l

Dezelfde drop " dezelfdeprijs, maar nu nóg mooier WM
Bekend inhet gehele Caraibische gebied. ft'WJw
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\ GEEEVCCCPANe

\ AAS DEZE
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iy/ Salifta \\ BE //Winkelcentrum Bloempot -Zuikertuintje &3>«SM \\ I

V\ leren schoenen en sandalen |J| // Ontvangen '^-H_§so '■fr I\ 'e9enZeerrede'''wi)PvTrachtenU! \jg ’
B-",»-artike,en f

>r^~ » f—■ 1 v ./] _-" _■ üTO ( -"'./'il V* _*^\ ARTS & CRAFTS A/'/ r~~K te*VOC^^_F<-W#_fe/_? B§U§_ V-VulV/V» jV_) BloempotShopping Center 3 \\/:/ 4_() "*P#*»#b»^PJ^jM» g§§B§§ ~~^^\ / Te 1.:79817 \\/■-.'■/ — (achter Pizza Hut Salifia) (/ __ftPv§ ï'/V V::\£:'■:'( Pas ontvangen: prachtige zwaantjes ■ J^^/\ De specialist op het gebied van handenarbeid, ook y-:\\x\ en Italiaanse taartdoosjes voor brui- W* .. voor Vaderda9* Schildermateriaal, Dashboard- /x_/V:\ loften en voor doopsel leuke baby étui's, mini-zaklantaarns, Clipsvoor bankbiljetten, /:_/VA schoentjes met tule alsaandenkenJe- /*-sOv mraragj Sets schroevendraaiers, Figuurzagen, Mini- /_/V\ yens ontvangen zijden bloempjes met hSSmBos bankschroeven, Vaderdagkaarten en nog veel /_/\\ parels voor corsages. MMOo» meer is verkrijgbaar bij Ij>\ Kom langs, het is écht de moeitewaard! §»^i« CarïbelleArts & Crafts /
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