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TEHERAN — Kikvors- mannen
hebben 150 doden geborgen onder
wie 38 buitenlandersvan de door de
VS neergehaaldeAirbusin deStraat
van Hormuz.

NEW YORK—Wanneer jezelfbe-
gintmet een daadvan terrorisme in
deGolf kan jevan alles verwachten,
aldusIrans VN-ambassadeurMaha-
latti.Elk middelzal aangewendwor-
den door Iran. Het gevaar voor de 9
VS- gijzelaars in Libanon is nu ook
vergroot, zei hij.Buitenland- minis-
ter Velayati heeft de VN- secretaris
in een brief gevraagd de VS "ondub-
belzinnig" te veroordelen. Hij vroeg
deVN ookom een teamdeskundigen
te sturen voor een onderzoek. Wan-
neer onvoldoenderekening wordt ge-
houden met dit verzoek dan zijn de
VS en de VN verantwoordelijk voor
de negatieve gevolgenervan.

*****MOSKOU —Radio Moskou vroeg
zich vanmorgen afofde IraanseAir-
buswel per ongelukisneergeschoten
en beschuldigde de VS- troepen er-
van in het Golf- gebied de controle
over hun daden te verliezen.

*****TEHERAN/SCHIPHOL - Ira-
nairheeftvandaag de vluchtenover
de Straat van Hormuz naar Dubay
opgeschort.De vluchtvan vandaagis
afgelast.Bij de verkeers- vliegersbe-
stond ertotzondag"geen enkeletwij-
fel" over de veiligneidvan het lucht-
gebied waarin de Iraanse Airbus
werd neergehaald, aldus voorzitter
drsDuursma van deVerenigingvan
Nederlandse verkeers- vliegers
(VNV).

ME—HetItaliaansefregatEs*
pero dat zich zondag in de zone be-
vondin dePerzischeGolfwaarhet in-
cidentzichvoordeedbevestigde dele-
zing van de VS- kruiser Vincennes
overdepositie van deIraanseAirbus.
Hetvliegtuigzou op eenroute en een
hoogte,afwijkendvan die gewoonlijk
in dit gebied wordt aangehouden
doorburger- vliegtuigen, hebbenge-
vlogen.

WASHlNGTON—Hetdramamet
de Iraanse Airbus zet het VS- beleid
in het Golf- gebied weer onderzware
druk. Degenen die steedszeiden dat
het escorteren van burger- schepen
in de Golfeen grovebeleids-fout van
Washington is geweest, voelen zich
in hun opvatting gesteund.Wij vra-
gen om moeilijkheden, zo zei Dono-
van van het Centrum voor Defensie
informatie, een particuliere instel-
lingonder leidingvan gepensioneer-
de leger-officieren.

ROME — Italie's premierDe Mita
verzekerde dat zijn land de vredes-
pogingen in de Golfmetkracht weer
ter hand zal nemen. Dit ivm het
neerschieten van een Iraans ver-
keers- vliegtuig door de VS. Parijs
nam met"diepe ontsteltenis"kennis
van het gebeuren. Londen "betreur-
de het verlies aan mensenlevens"
maar erkende wel hetrecht zich te
verdedigen in het Golf- gebied. Ook
Israelbetreurde"diep" hetgebeuren.

*****WASHINGTON — De VS hebben
telegrammen gestuurd aan hun
bond-genoten, de VN,deSamenwer-
kings-raad van deGolfen deinterna-
tionale burger- luchtvaart- organi-
satie lATA, maar niet is bekend of
ook een telegram is gestuurdaan Te-
heranen Moskou over hetneerschie-
ten van de Iraanse Airbus. De
(hoogstwaarschijnlijke) Democra-
tische presidenst- kandidaat Duka-
kis uittezijn "droefheid"overditfeit.
Hij hoopte dathetPentagon- onder-
zoek "spoedig antwoordgeeft op alle
vragen uit dit tragische incident".
Zijn Democratische rivaal Jackson
noemde het gebeuren "betreu-
renswaardig". Het is "opnieuw het
gevolgvan datwij al eenjaaraanwe-
zigzijnin deGolfzondereen duidelijk
beleid, een gevolgvan geleideraket-
tenen een ongeleidepolitick .*****TRIPOLI — Libië noemde het
neerschieten van een burger-vlieg-
tuig in deGolfeen"zeer schandalige
daadvan terrorisme".Tripoli nep op
tot deVS-terugtrekkingvan alle Vb-
vloten en militairebases buiten de
VS.

AMSTERDAM — De dollar no-
teerde vanmorgen wathoger en had
een middenkoersin Amsterdam van
2,0545 gulden tegen een slotkoers
van 2,0505 vrijdag.

NEW YORK-De Arabisch- VS-
organisatieAARC riep president Ke-
agan op zijn excuses aan te bieden
aan Iranen deVSmarinena dit inci-

dent terugte trekkenuitdeGolf.Den
Haag sprak over een "zeer betreu-
renswaardig ongeluk in een ge-
compliceerde situatie". Dit voorval
heeft geenverbandmetdeaanwezig-
heid van de Nederlandse mijnenja-
ger in het Golf- gebied, zei men.
Frankrijk handhaaft zijn aanwezig-
heid inhetGolf- gebiedaldusParijs.

*****

GEWAARSCHUWD
Iran heeft wraak gezworen.

Washington heeft al zijn ambas-
sades in de wereld ge-
waarschuwd paraat te zijn. Van-
daag vieren ac Amerikanen al-
lerwegen Onafhankelijksheid-
dag. Sleepbotenin deGolfzijn in
verhoogde paraatheid. Er zal
vergelding kunnen komen op
laag niveau. Misschien zelfs in
de vorm van een poging tot een
aanval op één van de Ameri-
kaanse schepen in de Golf, maar
een groot treffen is on-
waarschijnlijk, zo werd gezegd.

President Ronald Reagan
sprak in verband met de aanval
door de 'Vincennes' van een ver-
schrikkelijke menselijke trage-
die, maar verdedigde de actiedoordekruiser omdat deze dacht
dathet een F-14 was die aanviel.Volgens VS-admiraal William
Crowe, devoorzitter van de Ver-enigde chefs van staven van de
Amerikaanse strijdkrachten,
bevond de Iraanse Airbus zich
buiten de internationale corri-
dor.Deluchtverkeers- leider van
Bandar Abbas heeft echter ver-
klaard, dat de door de VS neer-
geschoten Iraanse Airubs bin-
nen een internationale corridor
vloog Zo is vandaag gemelddoor
het Iraansepersbureau-IRNA.

MEDELEVEN
President Reagan heelt zon-

dag verklaard, dat éen van de
Amerikaanse oorlogsbodems in

de Golf"bij eenzuiver defensieve
actie" per ongeluk een Iraans
verkeers- vliegtuig heett neer-
geschoten. Ik ben bedroefd, dat
ik"deze verschrikkelijke mense-
lijke tragedie" moet melden. _r

zal een alomvattend onderzoek
worden uitgevoerd door het mi-

nisterie van Defensie, aldus de
Amerikaanse president in een
verklaring.Reaganen deAmeri-
kaanse stafchef, admiraal üro-
we.zeidendathetlraanse toestel
met 289 mensen aan boord per
ongeluk werd neergehaald bo-
ven de Straat van Hormuz door
raketten van de kruiser Übb

Vincennes'.
"Wij betuigen een diep gevoel

van medeleven met passagiers,
bemanning en nabestaanden.
Het enige Amerikaanse belang
inde Golf is vrede en ditbetekent
alleen maar dat wij er nog ster-
ker aan moeten werken om dit
doelzo snel mogelijk te berei-
ken", aldusReagan.

Naar vanRadio Teheranwerd
vernomen,heeft Iran vandaag, 4
juli,uitgeroepen tot dagvan na-
tionale rouw in verband met de

doodvan de289martelaren van
de Iraanse Airbus die zondag in
ac (jolfwerd neergeschoten door
deAmerikaanse vloot".

ZEEGEVECHT
De 'Vincennes' meldde, naar

net Amorikaanseministerievan

Defensie eerder zei, dat zij zon-
dag bij een zeegevecht met de
Iraansemarine "ook een Iraanse
F-14 had neergeschoten, die op
vijandige manier naderde. Het
zeegevecht ontstond volgens de
Amerikaanse lezing toen een
Iraanse kannonneerboot het
vuur opende op een Amerikaans
hefschroef- vliegtuig. Volgens
het Pentagon werden in het ge-
vecht twee van zulke boten tot
zinken gebracht en één bescha-
digd.

Volgens Iran begon het ge-
vecht toen Amerikaanse hef-
schroef-vliegtuigen begonnente
schieten "in derichting van de
Iraanseschepen" en werd deAir-
bus getroffen zeven minutenna
vertrek uit de Bandar Abbas in
Iran op weg naar Dubayy. Hettoestel had volgens Radio Tehe-
ran behalve vijftien beman-
ningsleden 274 mannen, vrou-
wen enkinderen van twaalf jaar
en ouder aan boord.

IranAirvliegt Bandar Abbas-
Dubayy tweemaal per week. De
vlucht duurt normaal krap een
halfuur. Het dramavan zondag
vond plaats boven het eiland
Hengam in de Straat van Hor-
muz, de strategischenauwe toe-
gang tot de Golf.

Het roept herinneringen op
aan dat van de Zuidkoreaanse
Boeing 747 van KAL (Korean
Airlines) met 269 inzittenden

die in 1983 ten Westen van het
schiereiland Sachalin werd
neergeschoten door een Sovje-
trussisch gevechts- vliegtuig.

Het is, na dedoodvan 138men-
sen door hetneerstorten van een
Colombiaanse Boeing in maart,
de zwaarste ramp in de burger-
luchtvaart tot dusverre dit jaar.
De zwaarste luchtramp blijft de
botsingvan twee Boeing747's op
de luchthaven Tenerife met 612
doden op 27 maart 1977.

ORANJESTAD — Oranjes-
tad was geheel Oranje toen de
voetballers Marco van Basten en
Frank Rijkaard (staande foto)
samen met hun speelmakker
Johnvan 't Schip opAruba aan-
kwamen.

Uiteraard trokken deEuropese
kampioenen tal van jongefans.

Voor meer nieuws over het
Oranjegetinte Aruba oppag.s.

Leger Colombia slaat goede slag

Vier ton cocaine
in beslag genomen

BOGOTA— Vier ton cocai-
ne werd gevondenen meteen
vernietigd op een landgoed
bij de stad Ayapel in Colom-
bia. Zo deelde het ministerie
van Defensie in Bogota mee.

De cocaine werd opgespoord
tijdens een leger- actie in hetge-
bied dat opruim vierhonderd ki-
lometer ten noorden van dehoofdstad Bogota ligt. Bij deze
actie werd men vanuit de lucht
ondersteund door vliegtuigen
van de Colombiaanse
luchtmacht. Bij diezelfde actie
werden twee vliegtuigen tot lan-
den gedwongen welke voor het
vervoer van drugsgebruikt wor-
den en waarover al eerder werd
bericht. Deze vliegtuigen wer-
den ook buiten gebruik gesteld.

MODERNE WAPENS
Bij de leger- leidingis menvan

meningdat devliegtuigenen de
ontdektecocainetoebehoren aan
het Kartel van Medellin. Dit is
de grootste organisatie ter we-
reld op het gebied van de handel
in onder meer cocaine. Op het
landgoed werden twee mensen
aangehouden. Daar legde men
ook de hand op uiterstmoderne
wapens evenals op chemicaliën
welke gebruikt worden bij het
vervaardigden van drugs.

Binnen een week tijd werden,aldus het ministerie van Defen-
sie, de hardste klappen toege-
diend aan dedrugs- bendes, wel-ke deze ooit hebben toegediend
gekregen. Maar tegelijk zijn er
ook harde klappen toegebrachtaan de guerrilla, waar guerrilla

en drugsmaffia vaak samenwer-
ken. Aldus het ministerie.

CIJFERS
Ditmaakte devolgende cijfers

bekend.Bij deoperatiesrond Ay-
apelwerd intotaal5,2 tonaanco-
caine opgespoord. Maar ook leg-
demen de hand op 36,5 ton coca-
blad en coca- pasta. Deze partij
werd gevonden in het wouden-gebied van Guaviare in het oos-
ten van Colombia. Een en ander
zou eigendom zijn geweest vanhet eerste front van de FARC-
guerrilla-beweging. Dit is de
oudsteen meestomvangrijkegu-
errilla- groepvan het land.

Gezaghebber
ernstig ziek

W^LEMSTAD - De ge-zondheidstoestand van gezlg-hebber Ronald Casseres is gis-termorgen plotseling zeer ver-slechterd. Hy moest wederom
u o_Ten geopereerd. De gezag-hebberverblijft momenteel in de_ _r£?u e_^dcling van het

De gezaghebber werd vorigeweek plotseling in het zieken-huis opgenomen met een acuteblinderdarm- ontstekeine Erhebben zich sindsdien enkelecomplicaties voorgedaan.
Gedeputeerde Nelson Montedie vorige week ook in het zie-kenhuis moest worden opgeno-men, omdat hij hartklachtenhad, is inmiddels uit het hospi-taal ontslagen. Hij heeft zijnwerkzaamheden nog niethervat.

TOPPER IN 1985
Brazilië en China gingen met

elkaar in 1974 diplomatieke re-
laties aan. Twee jaar later werd
een begin gemaaktaan de onder-
linge handel. Deze bereikte zijn
hoogtepunt in 1985 toen hij een
bedragvan 1,2 miljarddollar be-
liep. In 1987 was deze handel te-
ruggelopen totongeveer dehelft
van ditbedrag.

Volgens de op ditogenblik be-
schikbarecijfers van hetsecreta-
riaat van de Buitenlandse han-
delals onderdeelvan deBanco do
Brasil exporteerde Brazilië ver-
ledenjaarvoor361,5miljoendol-
lar naar China en importeerde
hetvoor 297,5miljoendollar.Tot
april van dit jaarkwam de im-

port uit China neer op 46,3 mil-
joen dollar terwijl deexport een
totaal beliep van 202,3 miljoen
dollar tot aan mei.

REAGAN BEVESTIGT MENSELIJKE TRAGEDIE
Teheran: vliegtuig binnen corridor; Washington: defensieve actie

Iran zweert wraak voor neerhalen Airbus
TEHERAN/WASHINGTON — Iran heeft wraak

gezworen wegens hetneerschietenvan een IraanseAir-
bus met 289 mensen aan boord door een Amerikaanse
raket. Dit gebeurde aan de vooravond van de Ameri-
kaanse Onafhankelijkheidsdag. Nadateerderurenlang
was volgehouden door Washington, dat er een Iraans
militair vliegtuig was neergehaald, moest Reagan ui-
teindelijk zondag "de menselijke tragedie" erkennen
van het neerschietenvan een burgervliegtuig.

De Iraanse premier, Hussein
Musavi, heeft verklaard, dat de
Verenigde Staten "de gevolgen
van de daad die ze hebben be-
gaan door een Iraans burger-
vliegtuig neer te schieten, niet
zullen ontgaan". Dit heeft het
Iraanse persbureau IRNA zon-
dagavond gemeld in een bericht,
dat werd ontvangen in Londen.
"Deze laatstemisdaad tegen het
Iraanse yolk kan slechts de af-
schuw van ons land jegensdeVS
versterken", deelde Musavi mcc
in een verklaring. "Onze eerste
plicht vandaag is deAmerikaan-
se misdaad in de wereld in het
daglicht te stellen", zei de pre-
mier. Volgens hem zal "deze
daadbijdragen aan vergroten en
uitbreiden van het verzet van
het Iraanseyolktegen deAmeri-
kaanse dreiging" op "alle fron-
ten van de oorlog".

SATELLIETEN
Een van de gebieden waarop

Brazilië en China samenwerken
is deco- productie van twee Chi-
nese satellieten welke in 1992en
1994in deruimte bevestigdmoe-

ten worden. Een ander samen-
werkings- verdrag heeft betrek-
king op het overdragen vanBra-
ziliaansetechnologie bij debouw
van waterkracht- centrales.

Brazilië opzijnbeurt is geinte-resseerd in deaankoop vanmili-taire transport- vliegtuigen van
het type V- 7 en gebouwd in Chi-
na. Daarom ook was in het ge-
volg van Sarney ruimte uitgesp-

aard door brigade- generaal Oc-
tavio Noreira Lima als minister
van deLuchtvaart.

Een derhoogtepunten van het
bezoek is de toekenning van het
ere- doctoraat aan Sarney door
de Pekingse universiteit. Bij die
gebeurteniswerdmeteen deChi-
nese vertaling gelanceerd van
Sarney's boek Norte das aguas.

OOK TECHNOLOGISCHE SAMENWERKING

Brazilië wil handel
met China opvoeren

BRASlLlA—President Jo-seSarneyging voorvijfdagen
naar Chma voor een officieel
bezoek. De bedoelingvan zyn
reis was de onderlinge sa-
menwerking uit te breiden
maar vooral wilde hij eennieuwe impuls geven aan dehandel metChina welke is te-
ruggelopen.

Op zijn reis door China werdSarney vergezeld door een ge-
volg van 27 man onder wie mi-
nisters en politieke leiders.
Maar ook ging er een delegatie
van 21 man mee als vertegen-
woordigers van het Braziliaanse
ondernemersdom. Deze speciale
delegatie gaat zich op de hoogte
stellen van de mogelijkheden
van Braziliaanse investeringen
in China door middel van joint
ventures.

In VS stijging met 5,7procent

WHO: aantal AIDS-gevallen
boven honderdduizend
GENEVE — Het aantal

mensen datAIDS onder zijn
leden heeft is in deVerenigde
Staten aanzienlijk toegeno-
men. Dit heeft tot gevolg dat
het totale aantal gevallen
over de hele wereld van AIDS
datbekend is boven de hon-
derdduizend ligt. Zo deelde
de Wereld Gezondheids- or-
ganisatie WHO mee in Ge-
neve.

Volgens de WHO hebben tot
juli toe niet minder dan 138 lan-
den gegevens verstrekt over de
gevreesde immuun- ziekte
AIDS. In al die landen samen
had men 100.410 gevallen van
AIDS geconstateerd. Daarvan
kwamen er 65.099 in de VSvoor.

In de loop van twee en een halve
maand betekentditeen toename
met5,7 procent. Op30mei waren
er in de hele wereld 96.433geval-
len van AIDS bekend.

VEEL HOGER
Functionarissenvan de WHO

steken nietonder stoelen ofban-
ken dat zij ervan overtuigd zijn
dat het werkelijke getal van
mensen met AIDS ver boven de
150.000 moet liggen. Het aantal
mensen datAIDS onder de leden
heeftligtvolgens dezefunctiona-
rissen tussen de vijfen tien mil-
joen mensen. Dat er namelijk
vanveel landen geen nieuwe cij-
fersbekend zijn geworden isvol-
gens de WHO- mensen niet het

gevolg dat deziekte zich niet ui-
breidt maar komt voornamelijk
doordat betrokken landen hun
gegevensniet hebben geactuali-
seerd.

Met 8,9 gevallen op elke hon-
derdduizend inwoners staan deVS nog steedsop deeersteplaats.
Een speciale analyse van de der-
tig Europese landen geeft aan
dat56 op elkehonderd AIDS- pa-
tienten homosexuelen zijn en
verder behoort 21 procent tot de
groep van drugs- verslaafden.
Slechts van zeven procent is be-
kend dat zij heterosexueel zijn.
Dit percentage schijnt in de VS
in de lift te zitten en met grote
snelheid toe te nemen.
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Mensen
Functionarissen van Albert He-
ijn en Iglo voeren besprekingen
om het gebruik van magnetron-
ovens te vergemakkelijken. Er
zijn geheimeplannen om magne-
trons tevoorzienvan een leespen
voor streepjescode en mogelijk
ookeen afstandsbediening, zoals
bij de tv. Door de leespen zou de
magnetron in staat zijn zelf de
juistestand in te stellen en in te
schakelen.De oven geeft daneen
signaal wanneer het gerecht
klaar is.

De nuntiusofte wel PAUSELIJ-
KE AMBASSADEUR, weigerde
het geschenk dat een groep de-
monstranten de paus wilde aan-
bieden, teaccepteren. Hetwasde
bedoelingditgeschenk, een ezel,
de paus te schenken, uitprotest
tegen dehogereiskosten verbon-
den aan diens bezoek aan Oos-
tenrijk.

De COMMUNISTISCHE PAR-
TIJ van Polen is vrijdag de por-
notoer opgegaan met depublika-
tie van een tijdschrift waar de
partij achterstaaten dateen pa-
ginagrootfrontaal mannelijk
naakt bevat. Het tijdschrift heet
"Lichaam-seks-pornografie" en
is een publikatie van Interpress,
een persagentschap dat van het
centraal comité van de commu-
nistische partij is. De eerste edi-
tie, met vrouwelijken mannelijk
naakt, uitgesproken brieven en
artikelen over sadisme en homo-
seksualiteit, was volgens het
persagentschapPAP binneneen
paaruur uitverkocht.

De componist en journalistLEX
VANDELDEN is vrijdag in een
ziekenhuis in Amsterdam over-
leden. Dit heeft de familie mcc-

gedeeld. Alexander van Delden
werd op 10 september 1919 in
Amsterdam geboren. Hij compo-
neerde symfonieën, orkestwer-
ken, concerten,kamermuziek,
balletten,toneel- enfilmmuziek.
Van 1947tot 1982washümuzie-
kredacteur bij Het Parool.
Voorts was hij voorzitter van de
auteursrechtenorganisatie
Buma_ temra. Ook was hij be-
stuurslidvan hetNederlands co-
mité van International Musical
Council van de UNESCO. Ver-
derwas hij lid van diverse vere-
nigingen zoals die van het Ge-
nootschap van Nederlandse
componisten. Van Delden heeft
verschillende muziekprijzen in
dewachtgesleept. Hij wasridder
in de orde van Oranje-Nassau.
De componist wordtwoensdag in
het familiegraf op Zorgvlied in
Amsterdam bijgezet.

TwaalfWERKNEMERS, waar-
onder directrice Mayra Maduro,
hebben de vorige week op eigen
verzoek de dienstvan TELEA-
RUBA verlaten. In een toe-
spraak bracht mevrouw Maduro
dank uit aan de werknemers
voor hun inzet waardoor dage-
lijks educatieve, informatieve en
recreatieve programma's gepre-
senteerdkondenworden. Deove-
rige werknemers, naast me-
vrouw Madurozijn: GerdaSalas,
Rudy Guicherit, Pedro Maduro,
Ingrid Maduro, George Jacobs,
Leo Vrolijk, Yolanda Tromp,
Anthony Maduro, Mildred Jo-
sepha, CatarineRock enFidel de
Cuba.

hetradio station, een functie die
zijnog steedsmetgroteaccuraat-
heid en enthousiasme bekleedt.
Zij werd hartelijk gehuldigd en
ontving een gelukwenstelegram
van premier Henny Eman, die
haar ten voorbeeld steldevan de
jongeregeneratie.

Over DIERENLIEFDE gespro-
ken: in het algemeen beperkt
dierenliefde zich tot de meest be-
kende huisdieren zoals kat,
hond, hamster, parkietjes enz.
Maar ook andere dieren verdie-
nen dieliefde. Eén zon dier was
een reuzepad die het slachtoffer
werd van een aanrijding, in de
staat Florida. Hij bleef met zn
achterpoot in de knoop, aan de
kant van deweg liggen. Een wa-
re dierenvriend ontfermde zich
over de 'Bufo Marinus', we-
tenschappelijke naam van de
pad,enverspalkte enverbond de

poot. Als dereuzepad ishersteld,
geeftde dierenvriendhem aan de
dierentuin.
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Wega di Number
CURAÇAO

KONING OLAV van Noorwe-
gen is zaterdag 85 jaar gewor-
den. Hij is de oudstekoning naar
leeftijd en anciënniteit en hij is
het metdeBritseKoninklijke fa-
milie, zijnbloedverwanten eens
datkoningen niet voortijdig af-
treden maar tot aan hun dood
aanblijven. Hetfeest rond de po-
pulaire vorst zijn jaardag werd
gevierd met parades, optochten,
vuurwerk en volksfeesten.

*****Bij Voz di Aruba herdacht me-
vrouw FRIEDA CHIRINO-
LAURENS het feit datzij dertig
jaargeleden belast werd met de
leiding vandeadministratievan

TomPoesen dePruikenmaker door Marten Toonder

2069— De pruikenmaker Harewar trad dekeuken binnen en
luisterde enige ogenblikken glimlachendnaar het zingen van
heer Ollie, diein dekamer erboven een toonladder ten gehore
bracht.

"Prachtig!" lispeldehij. "Wateen stem ziterinzonpruik!Het
is werkelijk meesterlijk!"

"Ja, zeer meesterlijk, met uw welnemen!" gaf Joost toe.
"Maar alshet nietonbescheiden is, zou ik toch willenvragen of
ernietsaan hetonophoudelijkezingen vanheerOlivier te doen
is.Hetwordtop den duurte veel—zelfs vooriemand dievan de
zangkunst houdt!"

"Aha. Oók een liefhebber?" riep deheer Harewar uit. "Kijk
eens aan! U zult begrijpen, dater aan het zingen van uw mees-
ter niets te doen is. Hij heeft die pruik eerlijk verdiend. Maar

kijk, wanneer unu eens zélf ookzou gaan zingenzou uer niet
zon last van hebben".

"Ikkan jammergenoegniet zingen",zeiJoostzuchtend. "Als
knaap had ik een fraaie jongenssopraanmet uw goedvinden,
maar debaard iser in geschoten!"

"Wel, wel!" zei de pruikenmaker medelevend. "Dat is jam-
mer! Ikzoumisschien ookvoor uweleenpruik hebben, diedat
euvelverhelpenkan. Eenaardig pruikje—meerin hetCrosby-
soort Maar het isnogal duur.Hoewel, daar is misschieniets
aan te doen!Wanneer u nu bijvoorbeeld eens voor mij..."

TornPoes verliet dekeuken zonder verder te luisteren. Het
gezang, datheer Bommel boven zijn hoofd uitstiet, begon op
zijn zenuwen tewerken.Entoenhijop deweg liep,kreeghij een
idee, hoe hij er een einde aan zoukunnen maken.

AGENDACURAÇAO

NACHTDIENSTARTSEN:Patiëntenvan de
artsenvan Bandabao (3e distrikt) kunnen in
spoedgevallen telefoon 641658 bellen en
danhet antwoordapparaatafluisteren.
De patiënten van de andere medische dis-
trikten kunnen voor spoedgevallen de
artsenpraktijkvan huneigen huisartsbellen;
het antwoordapparaat zal dan mededelen
wiededienstdoende arts is.
THORAX CENTER (Jan Noorduynweg
naast UNA,tel.: 85544): openingstijdenvan
maandag t/mvrijdag van 08.00-17.00 uur;
opzon- en feestdagen alsmedeop werkda-
gen na 17.00 uur voor spoedgevallen tel.:
85917.

"*>
_ _

WIT GELE KRUIS PRINSES MARGRIET
(wijkverpleging): Kantoor Santa Maria 17,
tel.: 82947/81078; geopendvan maandag
t/m vrijdag van 07.00-17.00 uur; zaterdag
degeheledaggesloten; na 17.00uur kunt u
dezustervan dewachtbellen: zuster Chap-
man,tel.: 370029,pageboy027-360.

KLEUTERBUREAU: 14.00-16.00uur alleen
volgens afspraak.

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

NEUTRALE WIJKVERPLEGING (voor-
heenWijkverplegingCuragao)-:RioCanario/
Gosieweg, tel.: 44231 /44232*, geopendvan
maandag t/m vrijdag van 07.00-18.00 uur;
dewacht heeftzuster Mercelina,tel.: 88666.

GEZINSVERZORGING (Kwido pa Famia):
geopend van maandag t/m vrijdag van
07.00-12.30/13.30-17.00 uur, kantoor Sta.
Maria 17, tel.: 80222.

FUNDASHON LECHI Dl MAMAKÓRSOU:
voor meer informatie kunt u de volgende
nummers bellen: 75628,672289en 55504.

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

DIERENARTS: Veterinaire Dienst, Parera,
tel.: 614000.

DIERENASIEL: dagelijks geopend van
08.00-12.00/14.00-18.00 uur; op zaterdag
van 08.00-13.00/14.00-18.00 uur, tel.:
54300.

BOTICA BANDABAO: dagelijks geopend
van 08.00-19.00 uur.

BOTICA'S (nachtdienst)
Otrobanda
Union, Breedestraat 137, tel.: 623575/
625837.
Punda
Vredenberg, Socretesstraat3, tel.: 613300.
DIVERSEN
ANTILLIAANSE GNOSTISCHE BEWE-
GING
Brievengat: iedere maandag- en
woensdagavond om 19.30 uur te Jirajara-
weg 8, Centrum Dcvi Kundalini.
iedere woensdag- en vrijdagavond om
19.30 uur te Openbare Basisschool
Brievengat.
Bandabao: iedere donderdagavond om
19.30uur gebouw Credit Union San Pedro.

Kanga: iedere woensdag- en zaterdaga-
vond om 19.30 uurte Centrum Abraxac,
achterKooyman.
SantaRosa: iederemaandag- enzaterda-
gavond om 19.30uur teAloëstraat 12.

TELECURAÇAO

TELECURACAO

MAANDAG: 16.30Ora pamucha; 18.00
Siensiai Teknologia met Leo Rondas;
1845 Informe deportivometHector Ro-
sario'lB.s6Tempu paDios; 19.05 Spe-
cial' «ZiekteAids»;2o.ooNotisieroTele-
s' 21 00Ku porta habrfmet Robin Vis-
ser; 22.00 Wega di Number Kórsou;
22 10 Departament Cultuuren Opvoe-
ding: «Deprijs van een wonder»; 23.00
Sluiting.

DINSDAG: 16.30Ora pa mucha; 17.00
MTV Musical; 18.00 Öbra di man met
Loupe; 18.30Mirai Skucha; 18.45 Infor-
medeportivo metHectorRosario; 18.56
Tempu pa Dios; 19.05Kushina di oro
met Saida Hernandez; 19.15 Showbiz;
19 30 Small Wonder; 20.00 NotisieroTeie-8; 21.00 Enkuentro met Paul de
Windt' 21.30Tesoro diKórsou met Her-manitó; 22.00 Wega di Number Kórsou;
22.10 HotShots; 23.00Sluiting.
(wijzigingen voorbehouden)

HENRY By Dick Hodgins

BONER’S ARK By Addison & Frank Johnson

BEETLE BAILEY By Mort Walker

2

REDEYE By Gordon Bess
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MENDES OVER STAATKUNDIGE STRUCTUUR

’Ophoudenmetpraten,beslissingennemen’

Elk eiland moet zelf beslissen
daarna kunnen we samenwerken
WILLEMSTAD—GedeputeerdeDitoMendes de Gou-

veia wil zo spoedigmogelijk "de trein weer op het spoor
zetten", waarhetgaatom destaatkundigeherstructure-
ring van de NederlandseAntillen. "Na twee jaar(sinds
het uittreden van Aruba; red.) is ernog geen duidelijk-
heid over de Antillen-van-Vyf. Concreet is er nogniets
gebeurd.En dat is eenverkeerdezaak, want iedereen is
het er toch wel over eens, dattwee bestuurslagen veel
geldkosten. Gezien onzefinanciële situatieen gezienuit
het oogpuntvan deefficiency ishet een slechtezaak, dat
we nognietsconcreets hebbenbesloten ten aanzienvan
de staatkundige herstructurering".

Mendes zei vanmorgen tegen-
over de Amigoe, dat er wel veel
gesprokenwordt over 'klusteren'
(het samenvoegen van over-
heidsdiensten; red.) ert over het
vormenvanéén bestuurslaag als
bezuinigings- maatregel, maar
dat nog steeds niet duidelijk is
"wat we eigenlijk willen".

De gedeputeerde, die onder-
meerbelast is metallezaken die
betrekking hebben op het Bu-
reau Staatkundige Structuur,
heeft zelf een duidelijk beeld
voorogenvan de wijzewaarophij
tot beslissingen wil komen. "We
hebben te maken met eilanden,
die allehuneigen autonome sta-
tuskennen. Welnu, elkeiland op
zich moet beslissen over de-
centralisatie van over-
heidsdiensten. Daarna kunnen
alle eilanden met elkaar aan ta-
fel gaan zitten en gaan praten
over eventuele samenwerking

tussen diediensten. Opvrijwlige
basis. En dat is veel gezonder".

HARNAS
"Aruba voelde zich in een har-

nas leven, voordat het eiland uit
het Antilliaanse verband stapte.
Hetlijkt erop,alsofSintMaarten
dat gevoel nu ook heeft. Nu heb-
ben we met Aruba weer een ge-
meenschappelijk Hofvan Justi-
tie en we gaanop meerdere vlak-
ken met elkaar samenwerken.

Er bestaat nu een drang tot sa-
menwerking met Aruba en niet
meer een dwang tot samenwer-
king. Dat iseen heel andere hou-
ding",zo zei Mendes.

Hijvoorzieteen dergelijkever-
houding met Sint Maarten en
met de overige eilanden: "We
moeten die samenwerking
vastleggen inprotocollen en ver-

i dragen.

In Cumbre, het overleg- or-
gaan waarin "vijftig tot zestig
personen van alle eilanden met
elkaar praten", beschouwt Men-
des niet meer als een bijzonder
nuttige instelling: "We moeten
nietmeer praten, we moeten be-
slissingen gaan nemen. Hoe
meer we praten, hoe langer het
duurt voordat we beslissingen
nemen".

Mendes: "Dus wat ik wil: elk
eiland zegt, wat het wilt. Indien

een eiland onafhankelijk wil
worden, dan weten we dat ten-
minste. Dat schept duidelijk-
heid. Maar elk eiland moet wen-
sen kenbaar maken. Daarna
gaanwe gezamenlijk diewensen
invullen. Voordeel is: alle frus-
traties worden weggenomen,
want elk deeltmee wat het wilt.
En dan bespreken we de wijze
waarop we gaan samenwerken,
zonder elkaar langer dwars te
zitten".

Pleidooi voor invoering
tweede kans onderwijs

WILLEMSTAD — Gedepu-
teerde Dito Mendes de Gou-
veia van Onderwijs pleitvoor
de totstandkoming van een
gerichte vakopleiding. Leer-
lingenvan 15tot25 jaardie in
het gewone dagonderwijs
niettothunrecht komen, zou-
denopgevangenmoeten wor-
denin een internaat, waarze
naast hetvolgen van een op-
leiding tevens opgevoedwor-
den. De gedeputeerde is van
mening dat leerlingen die ge-
faald hebben, recht hebben
op een tweede kans. Deze
leerlingen moeten niet op
straat blijven, maar een vak
leren, aldus gedeputeerde
Mendes deGouveia.

De gedeputeerde bracht bo-
venstaande naar voren in zijn
toespraak van afgelopen zater-
dagter gelegeheidvan deviering
van deDag vande Vlag. Mendes:
"Verschillende groeperingen in
onze gemeenschap hebben het
idee naar voren gebracht dat
leerlingen die in het gewone on-
derwijs mislukken een tweede
kans moeten krijgen. Dit idee is
oorspronkelijk afkomstig van de
fraters en broeders op Scherpen-
heuvel en Brakkeput, die jaren
§eleden reeds dezienswijze had-

en, dat leerlingen die op school
gefaald hebben, naast een va-
kopleiding ook een opvoeding
moeten krijgen. De regering
heeft dit idee nu overgenomen".

DISCIPLINE
Ondanks debezuinigingen die

deregering op grote schaal wil
doorvoeren, is de gedeputeerde
van mening dat de uitvoering
van ditplan voorrang moet heb-
ben. "Een dergelijke vakoplei-
ding is een goede investeringin
detoekomst. Zonder werk of ge-
schikte opleiding staan deze
mensen op straat. Na verloop
vantijdraken deze jongemensen
gedesillusioneerd enraken ze de
disciplinekwijt om eenvak te le-
ren", zo zei Mendes.

Concrete plannenvoor derea-
lisering van dit idee heeft de ge-
deputeerde evenwel nog niet.
Tijdens zijn verblijf in Neder-
land heeft Mendes met minister
Jan deKoning van Antilliaanse
en Arubaanse Zaken gesproken
over detotstandkoming van een
vakopleiding. Daarbij is volgens
de gedeputeerde gebleken dat de
minister en de regering op de-
zelfde lijn zitten: '?Een investe-
ring in de toekomst is een m-
vesterine in mankracht. Als er
kansen zijn om verder te stude-
ren, moeten deze aangegrepen
worden,", aldus de gedepu-
teerde.

BRIONPLEIN
De Dag van de Vlag werd za-

terdagochtend onder goede pu-
blieke belangstelling gevierd op
hetBrionplein. Aanwezigwaren
ondermeer premier Mariaur_-

ria-Peters, waarnemend gouver-
neur mrElmer Jouberten waar-

nemend gezaghebber Elmer
Wilsoe. De plechtigheden vin-
gen aan met een mis, die opge-
dragen werd door mgr. Wim El-
lis. Verder waren verschillende
groepen padvinders en weipen

aanwezigen werden verschillen-
de zangvoordrachten gehouden.
Na het officiëlegedeelte werd de
viering tot negen uur 's avonds
voortgezet met diverse culturele
manifestaties.

EENKLEIN WONDER
In detweede periode van haar

premierschap (zij waseerder aan
het bewind van september 1984
tot januari 1986) lijkt zij on-
danks veel tegenwerking de
sympathie van een groot deelvan het Antilliaanse volk vero-verd te hebben. Dat mag in zon
kleine en dan ook nog typische
macho- maatschappij' als Cura-cao een klein wonder worden ge-
noemd.

Het is ook lang niet altijd
makkelijk geweesten met name
in het begin van mijn politieke
carrière heeft vooral mijn mandoor signalen van buiten het ermoeilijk mee gehad", grijpt Ma-
ria Liberia terug naar een nog
met zo ver verleden. En ook nu,
in dezevoor Curacao en de ande-re eilanden niet al terooskleuri-ge tijden, hggen er voor de pre-
mier nogal wat valkuilen diehaar populariteit kunnen af-remmen.

Maar ik hou van mensen, ikschep geen afstand, integendeel,ikbeneénvanhen. Enliefdeisde
enige basis voor vertrouwen Ikben ervan overtuigd dat hetgrootste deel van het volk mijdaaromnubegrijpt als ik zeg dat
wij nu debroekriem wat moeten

aanhalen.Wij zullen met elkaar,
in grote samenwerking, uit deze
situatiemoetenkomen. Hetbeg-
rip is er, alverwacht ik niet dat
mijn politieke tegenstanders
zullen zeggen: Maria, we leggen
derode loper voor jeuit", bekent
ze lachend.

Liberia-Peters zegt voorts in
het interview:

"De Europese Nederlanders
die hun exportrichten op Noord-
Midden en Zuid- Amerika zijn
hier maar magertjes vertegen-
woordigd. Men beseft kennelijk
niet dat wij precies op hetkruis-
punt liggen, een steunpunt in
hetCaribisch gebied. Datmoetje
uitbuiten. Inde goedezinvan het
woord natuurlijk. Het zou ook
een goedestimulanszijnvoor on-
ze eilanden- economie .

"Gelukkig is er een kentering
gaande. Dat manifesteert zich
ook in het toenemende toerisme
uit Nederland en derest vanEu-
ropa. Menbegint onsweerteont-
dekken", realiseert de premier
zich.

Maar daarmee is Curagao,
staatkundig trekpaard van de
kleine eilanden, noglangnietuit
het dal."Wij hebbennogeen lan-
ge weg te gaanom deerfenis uit
het verleden op teruimen. Door
deoverheersing vanShell, dieei-
genlijk deeconomie van Curagao
bepaalde, zijn nogal wat andere
sectoren verwaarloosd. De olie-
maatschappij had een enorme
zuigkracht. Er werden veel me-
dewerkers uit Europa aange-
trokken, dieook voor deAntillia-
nen, ambtenaren en
leerkrachten o.a. het hoge loon-
peil en de arbeids- omstandighe-
denbepaalden. Met bijvoorbeeld
zes maanden vakantie na een
aantal jarenwerken. Dat was la-
ter voor de overheid moeilijk in
de hand te houden. Shell heeft
voor ons desituatie eigenlijk be-
dorven".

"Dat werd uiteraard goed
duidelijk toen men hier stopte.
Daar kwamen gelijktijdig nog
enkelefactoren bij, die ook nega-
tief werkten en waardoor de in-

komsten snel en sterk terug-
liepen.

We zitten nu in een over-
gangsfase, waarin we maatrege-
len moeten nemen, die beslist
nietaltijd leuk zijn. Zekerniet in
de sector van de ambtenaren.
Door een vrijwillige vertrek-
regeling hopen wehet aantal ge-
dwongen ontslagen te kunnen

beperken. Ik heb de indruk dat
het werkt. De mensen gaan ook
nietbij depakken neer zitten.Ze
ontwikkelen eigen initiatiefen
beginnen ietsvoor zichzelf.

Maria Liberia ziet dat als een
positiefpunt.

Tot zover het interview m de
Haagsche Courant en hetRot-
terdamse Nieuwsblad.

Premier Liberia in vraaggesprek met Haagsche Courant
’Vorige coalitie misbruikte mij door te

vertellen dat ik een wrede vrouw was’
WILLEMSTAD — Maria

Philomena Liberia- Peters
(47), minister- president van
deNederlandseAntillen (Bo-
naire, Curasao, St. Eustati-
us St.MaartenenSaba) en de
enige vrouwelijke premier
die ons koninkrijk kent, laat
ineens haar gedachten de
vriieloopen zegtspontaantij-
dens het vroeg-ochtendlijk
interview in het bloedhete
Willemstad, Curasao: "Het is
voor een vrouw hard boksen
in deze politieke mannenwe-
reld.

"Ik heb dat vooral sterk ge-
voeld na de««kyfiH'd^

SSSÏÏlkliebtoeneenaan-
tal impopulaire maatregelen
moeten nemen. Nietteminkreeg
ikbijdedaaropvolgendeverkie-
zingen de meeste voorkeur-
stemmen en onze partiji won.
Toch werden wij als Nationale
Volkspartij in de oppositie ge-
drukt door Don Martina van de
MAN-partij en zijn partners. Ln
wat (feed die coalitie: die
misbruikte mij door het volK te

vertellen datik eenwredevrouw
was, diehaarhandinandermans
portemonnee stak. Donzou net
allemaal verbeteren, maar mj
kon hetnietwaarmaken.Derea-
liteit is namelijk dat jewat je
vandaag kritiseert, morgen
meestal weer moet intrekken .

Zo schreef Ger Bestebreurtje
zaterdag in de Haagsche Cou-
rant en het Rotterdams
Nieuwsblad.

Nog een citaat over het inter-
view, dat onder dekop "MariaLi-
beria-Peters: Ik zie mijn pre-
mierschap als een emancipatie-
strijd"verscheen:

Koninklijke Luchtmacht
viert 75-jarig bestaan

WILLEMSTAD - Vrijdag
vierde de Koninklijke
Luchtmacht (KLU) haar 75-
-jarig bestaan. In de ochtenduren
werd begonnen met het ceremo-
nieel hijsen van devlag. Vervol-
gens spraken de commandant,
luitenant- kolonel KLU J. Looi-
sen, deaan hetsquadron verbon-
denpredikant ds. A. Otten en de
commandant der zeemacht in
het Caribisch gebied, brigade-
generaal der mariniers J.B.G.
Clocquet, het personeel van het
336-Squadron toe. De viering
werd besloten met eenreceptie,
waarbij ondermeer premier Li-
beria-Peters en andere autori-
teiten aanwezig waren.

De commandant blikte terug
op het ontstaan van deKLU en
het 336-squadron en gaf blijk
van waardering voor de uitvoe-
ring van de verschillende taken
door het personeel. Tot slotreik-
te brigade- generaal Clocquet
een tevredenheids- betuiging

vergezeld van een beloning uit
aan het personeel van het squa-
dron. Dit als dank voor de in-
spanningen die dit personeel
zich de afgelopen jarenheeft ge-
troost. In het bijzonder noemde
debrigade-generaal devele acti-
viteiten in het kader van de
opsporing en redding van dren-
kelingen, waardoor in deloop der
jarenvele personen van de ver-
drinkingsdood konden worden
gered. Tevens besteedde briga-
de-generaal Clocquet aandacht
aan de inzetvan hetsquadronbij
oefeningeninnationaal en inter-
nationaal verband.

Verkeersdode
WILLEMSTAD — Op zater-

dag 2 juliwerd rond halfnegen,
ter hoogte van de Gosieweg de
39- jarige Jose Antonio Gomez
aangereden, toen hij op onvoor-
zichtige wijze de rijweg wilde
oversteken.

Het slachtoffer werd in
zorgwekkende toestand overge-
bracht naar het St Elisabeth
Hospitaal. Omstreeks negenuur
's avonds overleed hij op deafde-
ling intensive- care.

Gomez is hiermee het achtste
slachtoffer geworden van het
verkeer op Curagao dat in de af-
gelopen twee weken al twee do-
den opeiste.

’HIJ KAN GOEDE ADVOCAAT WORDEN’
Laatste waarschuwing advocaat

Raad berispt Bijkerk
WILLEMSTAD— DeRaad

van Toezicht (bedoeld bij de
Advocaten- landsverorde-
ning 1959)heeft deopBonaire
woonachtige advocaatmrMi-
chiel Bijkerk een berisping
opgelegd vanwege uitspra-
ken diehijheeft gedaan in ïn-

gezonden stukken in ver-
scheidene kranten die in de
Nederlandse Antillen ver-
schijnen. Tegen Bijkerk wa-
ren klachten ingediend door
de procureur- generaal en de
adevocaat- generaal.Bijkerk
werd reeds eerder voor één
week geschorst alsadvocaat,
welke beslissing door de
Raad van Appel op 20 april
werdbekrachtigd.

De Raad wenst er bij Bijkerk
geen misverstand over te laten
bestaan, dat niet geaarzeld zal
worden om "desnoods de meest
verstrekkende maatregelen te-
gen hem te treffen indien hij in
zijn wangedrag blijft vol-
harden".

"De thans door deRaad aan
hem op te leggen maatregel van
berisping draagt daardoor feite-
lijk hetkarakter van een voor-
waardelijke schorsing van aan-
merkelijke duur, tegen de
achtergrond van een duidelijke

laatste waarschuwing", aldus de
Raad.

Waarom deze openbaarma-
king? De Raad schrijft: "Waar
mr Bijkerk in deze zaken zelfde
publiciteit heeft gezocht en de
pers bij de behandeling van zijn
zaak heeft uitgenodigd, is het
voorstel tot openbaarmaking
van de straf, met de gronden
waaropzij berust, daarmee in lo-
gische overeenstemming".

De advocaathad ondermeer in
een ingezonden stuk in de Ami-
goe geschreven "Het zeventien
pagina's tellende vonnis is
namelijk zeventien pagina's
lucht"naar aanleiding van dezo-
genaamde WEB- sabotagezaak
opBonaire.

De Raad over deze en andere
kritische kanttekningen van
Bijkerk: "Het meest verontrus-
tend, en mitsdien het ernstigst,
acht deRaad nog datmr Bijkerk
klaarblijkelijk volstrekt niet
aanvoelten nietbegrijpt—of lie-
ver: niet wil begrijpen, in aan-
merkingnemende dathij door de
Raad op ditpunt reeds eerder is
terecht gewezen — dat hij zich
door zijn gedragingen te buiten
is gegaan. In zoverre deelt de
Raad devrees van deA.G. (advo-

caat- generaal;red.) datte bwtij-
felen valt of mrBijkerk nog wel
voor correctie vatbaar is".

ONERVAREN
In anderpunt van overweging

stelt deRaad: "De Raad schrijft
een en ander voor een deel toe
aan de onervarenheid van mr
Bijkerk en aan de omstandig-
heid dat hij erop Bonaire in zijn
praktijk- voering goeddeels al- 1
leen voor staat, zonder een ge- E
makkelijke toegang tot confra-
terneel overleg. Daarnaast is er
hetkarakter van mrBijkerk zelf,
snel bewogen doorwat door hem
als onrecht wordt gevoeld en be-
reid daartegen ten strijde te
trekken, daarbij teveel geleid
door impulsen, emotiesen onbe-
radenheid".

"Aangezien mr Bijkerk over .voldoende eigenschappen lijkt te .
beschikken welke, indien in de
juiste verhoudingen gecombi-
neerd, de goede advocaat sieren,
heeft deRaad het vertrouwen
dat ook uit mrBijkerk een goed
advocaatkan groeien, mits hij de
bereidheid kan opbrengen om
naar goede raad te luisteren en
deze ter harte te nemen".

Tot zover deRaad van Toe-
zicht.

WILLEMSTAD - Curacao
heeftzaterdag deDiadiBandera
gevierd. Het aantal mensen, dat
deCuragaose vlag had uitgesto-
ken, was opmerkelijk klein.
Slechts hieren daar wapperde de
vlag. Enkele duizenden mensen
hebben gedurende de dag en de
avondophetßrionplein defeeste-

lijkheden bijgewoond, die voor-
namelijk uit muziek bestonden.

Foto boven: devlaggenparade.
Foto onder: de waarnemende

gouverneur, mr Elmer Joubert
(tweede van links), zijnechtgeno-
teenmgr WimEllis, bisschop van
Willemstad,zongen vol enthousi-
asme het Curagaose volkslied.

f SCHOENEN|
voor heren en dameskomplete nieuwe

sortering naar de laatste mode
M(i tegen redelijke prijzen.
\m^ Wij accepteren ook bonnen.

iaiil4f_
am/terdom/tere
iomezplein-Breedestraat Nassaustraat
Suracao Aruba j

Ontvangen
leuke deftige

Franse kleding

Boutiquè
CHIC Bs^-S

Winkelcentrum Brievengat iV _Tel.: 76055 J

■ Ontvangen nieuwe
Kollektie ,J>IEDRO"en

LUSTER BROWN" SNEAKERS
FLORA'S BOOTEBY VOQr k]dmkinderm

\ PromenadeShopping CenterV Tel.: 77996 _/\, /
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BELANGSTELLING VALT TEGEN
Statuten goedgekeurd, bestuur gevormd

Pers-organisatie APAR feit
ORANJESTAD —In de Na-; tionale bibliotheek werd af-

jgelopen zaterdag het
'"perscongres voortgezet om
deAsociacion PrensaAruba-
no (APAR) definitief van de
grond tekrijgen. Ofschoon de
opkomst tegenviel doordat
nogal wat actieve persmen-
sen ontbraken, slaagde het
..congresertoch in eenbestuur

kiezen en destatutenvan de
:APAR goed tekeuren.- De vereniging stelt zich ten
"doel nationaal en internationaal
-te wakenen waar nodig te strij-
den voor de handhaving van de

.-persvrijheid, hetwelk zij bc-
.schouwt als haar wezenlijke. grondslag. Voorts wil men een
hoogstaande beoefeningvan de
journalistiek bevorderen, colle-
gialiteit onder de leden bevorde-

ren en de beroepsbelangen van
de leden behartigen.

BASIS UITBOUW
Met assistentie van de juri-

dische adviseurs, mr Mavis van
Trigt enmr Eddy Croes,werdza-

terdagmorgen definitiei de
APAR opgericht. Na voortgezet-
te discussies werden de statuten
goedgekeurd, welke dienen als
basis voor de verdere uitbouw
van de APAR.

Bij de verkiezing van het
eerste bestuur werd Christina
Lampe, dieaan het hoofd van de
Voorbereidings- commissie
stonden zich deafgelopenmaan-
den inspande om de pers- verte-
genwoordigers bijeen te bren-
fen, unaniem tot voorzitster ge-

ozen.
Verder werden in, het bestuur

gekozen—detaken worden later
verdeeld — Maritza Maduro,
Anna Tromp- Van der Schoot,
Emile Kelkboom, Eithel Kroon,
Juby Naar en TotyArends.

De eerste taak van het nieuwe
bestuur zalzijn tetrachten meer
persmensen te interesseren voor
de APAR, terwijl de reeds inge-
diende lidaaanvragen door een
commissie gescreend moeten
worden om vast te stellenofmen
gewoon of buitengewoon lidvan

de APAR wordt.
Eén van deeerste grote activi-

teitenzal deviering van deDiadi
Prensa zijn, die dan na enige ja-
ren niet meer door de Nationale
bibliotheek — die allemedewer-
kingverleende aan deoprichting
van APAR — maar door een ei-
gen organisatie, de APAR, kan.geschieden.

Behandeling tot 19 augustus geschorst
Eis acht jaar in Aruba-Nederland

cocaine-connection
ORANJESTAD —Acht

jaargevangenisstrafmet af-
trek van voorarrest eiste de
.officier tegen de vrouw L.S.
die terecht stond omdat zij

-vermoedelijk vorig endit jaar
cocaïne van Aruba naar Ne-
■derland had gebracht.. In Nederland werd inmiddels
.ook een persoon aangehouden in
verband met deze
.cocaïnehandel, naar aanleiding
waarvan L.S. werd aangehou-
den. Uit het verhoor kwam vast
te staan, datverschillende perso-
nen bij deze handel waren be-
etrokken, die op Aruba van start
-ging toen de vrouw M.V. ver-
dachte benaderde in een
nachtclub ofzij niet iemandwist
xlie cocaïne naar Nederland kon
.vervoeren. Verdachte introdu-
ceerde de vrouw aan een Colom-
biaan, dieer devoorkeur aangaf
om de cocaïneperpakje naar Ne-
derland te sturen.

cocaïne die bij de vrouw L.S. in
Nederland in beslag werd geno-
men, aangezien de officier dat
ook als bewijslast aanhaalde.

GESTOLEN
Korte tijd later liet de Colom-

biaan verdachte weten, dat hij
twee kilo cocaïne had en 25.000
dollar per kilo vroeg. Hierna
werd een en anderper pakje naar
M.V. in Nederland gestuurd.
L.S. gingdaaropzelfnaar Neder-
land om met M.V. de zaken en
betaling te regelen. Voordat de
cocaïne in Nederlandkon wor-
den afgeleverd, werd tijdens de
aflevering door twee mannen —
dieeven geld gingenhalen—het
pakje gestolen.

De officier wees er in zijn re-

auisitoir op, dat om te bewijzen
at hiersprake wasvan cocaïNe,

men deze had moeten kunnen
testen wat niet het geval was.
Wel werd bij de andere vrouw
cocaïne in beslag genomen, die
zoals zij verklaarde van dezelfde
Colombiaan afkomstig was. Hij
beschouwde, dat als bewijs dat
het hier wel degelijk om cocaïne
ging. Tevens verklaarde ver-
dachte, dat detweemannen in de
auto eerst een proef namen van
de af te leveren cocaïne en geen
bezwaren maakten en ook ge-
heel niet zeiden, dat het geen
cocaïne was.

GESCHORST
Na de eis van acht jaar wees

advocaat van verdachte, mrA.
Bikker, erop, datde vrouw die in
Nederland werd aangehouden,
veroordeeld werd tot tweeëneen-
half jaar,terwijl deofficiernu te-
genverdachte L.S. acht haar eis-
te. Tevens weeshij erop, datniet
over cocaïne noch hoeveelheid
kan worden gesproken omdat
nietsin beslag werd genomen.

De rechter schortste de be-
handeling van deze zaak tot 19
augustus aanstaande omdat hij
de stukken wilde lezen over de

Beatrix-luchthaven
AEROPUERTOREINA BEA-

TRIX — Bij de Arubaanse
luchthaven is ingaande vandaag
een nieuw parkeersysteem van
kracht geworden. De ingangvan
de parkeerplaats is niet meer
aan de overkant dochnuvlak te-
genover de ingang van de
luchthavengebouw. Voorts zijn
er aan de noordkant twee uitgan-

fen gekomen; één voor vaste
lanten met abonnementen één

voor klanten die ineensbetalen.

▼ Hierdoor maken wij bekend, dat ingaande heden aan ■■n|
(ÉföfifnÈ) onze verkoopstaf is verbonden als salesgirl k-^

i Mej.ADA LUIDENS °a.ha.s_ J
i Niet alleen is zij bereid U alle inlichtingen te ver-
▼ MCDfUIDV schaffen over de aankoop van een auto, maarbo-

IfltnuUnl vendien is zij iedere middag van 12.00 tot 2.00 uur
1 f/h bereid om in de lunchtijd dezeinlichtingen te ver- ♦

'* schaffen. Dit vooral voor personen die tijdens I
lunchtijd hiervoor meer tijd beschikbaar hebben ▲

▼ dan tijdens de normale kantooruren.
I DAEWOO Onze verkoopstaf, die ten alle tijde bereid is U alle in- LsuzuKll ft-MEvwoo motor co.ou |jchtjngen te geven over aankoop van een nieuwe of I

tweede hands wagen bestaat nu uit *

I Cerilio Krozendijk tHONDA® Isaac Martinez SDB[___F__a_i

I Ada Luidens. |
I "Aruba's autohandelaar met de grootstekeuze" .

I CARIB MOTORS \
L.G.Smithboulevardll2 telefoon 21840-21754 a

I "Big or small we have them all"

T^^jfc CHARUBA
*v^3 Gonzalitostraat3

~^<-_^ Tel.: 34317

CHARUBA,
Editorial Arubano,

tafelicitaLolita Euson eu su
Golden Poet Award 1988.

Pronto su boeki titula "SweetPraises"
lo ta riba mercado.

CHARUBAfriends,
ARUBA

juni 1988

Ingaande 1 juli 1988
Praktijk kinderarts Dr. Hart

verhuisd van
Dr. Horacio Oduber Hospitaal polikliniek

naar
Kinderpolikliniek Shakespearestraat 13

Tel. 27263; 24300(voor depage)
Spreekuren: maandagt/m vrijdag:

van 8.30 -11.30 uuren van 2.30- 5.30uur.
Zaterdag van 8.30 -12.00 uur.

v , _.—_y

I 1 ui o nu i

ARUBA DAILY
ENTERTAINMENT
_hA____' Aruba's HottestLate NightDisco.fmWjqFw^m^f-. You can dance tothe latestdisco sounds or justhavea4_T ?'f drink'maybe P|aya flame of pool, pingpong, plnball oryfmßtgg^r even darts inour
JFv n NEW GIANTBILLIARD PALACE.

®\Jr De bestePizza van Aruba eet of haalt Ubij

! aSBS-L- PÏSI.SA i; Detopnightdub TAKE AWAY TEL.: 33541 **U**
vanAruba Geopend van 11.00 a.m. tot 06.00 a.m.
Aruba's most elegant _______ goldentulip

restaurant (kXh arubaCaribbean ,
i FA?«-MlflTo ;! Fine trench and inter- Pl"*"* P"»«ent8:
; national Cuisine. VEGAS GOES LATIN
I All niealS prepared to the Ace. by our swinging House-i delight of the Gourmand, band Ferrari.; and served "on the dally curtaintime 10.30 p.m. \stone . except Mondays

For reservations c_.«_.h_Mop*__»«L !1 Call 24544 Cover ctwgeshow-_ie $7.50 min. 2 drinks perperson
i _ . Forreservations pleosecell 33555Wilhelminastraat7

Gezellige sfeer, goede servicevindt U inRESTAURANT

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

Telefoon 22977 of 27833
i
i
______———— _ ■■

foj Restaurant Warung Djawa
___r Boerhaavestraat 4Wggïï^m&m Tel.: 33928

i.rJ ~^ Open:Dagelijks 5.00-11.00p.m.
B_ &vfci-ÜUTOnt Zondag 12.00-11.00p.m.

Dinsdag gesloten.
Het Restaurant met

Indonesische allures, zonderpretenties.

Boulevard Theatre
i n

Today at 8.15 Today at 8.45
"ASTRANGER "PLANES, TRAINES
ISWATCHING" AND AUTOMOBILES"
thriller 18yrs. | comedy 18yrs I

Drive - In:
Today at 8.30"OFFLIMITS"

action-drama 18yrs.
~»■■"Ww-^—^'^^mvmmm'mwmmwmmmmmmmfm

VERHUISBOEDELV
Inpakken en vervoeren alsmede I
verhuizingen opAruba:
OFICEVAMARTTIMA

DE ARUBA |
Tel.: 21622-21957 I, Windstraat34 /

ATTENTIE -ATTENTIE
Schenk de meest complete en mooiste VIDEO VAN ARUBA, nu op demarkt,

genaamd:

ARUBA TO REMEMBER
ook verkrijgbaar op Europees systeem PAL, een geschiktcadeauvoor fami-
lies, vrienden ofkennissen in hetbuitenland, zodat ze Aruba kunnen blijven
herinneren.
Verkrijgbaar In alle boekhandels, giftstoresen souvenlrsshops op Aruba en
ook bij

PROVIDEO NV-Tel. 34391 - 28656-26383

RESULTADO Dl E
CAMPANA Dl DETTOL

E sigiente ganadoman por pasa busca nan camara
na

CONSALES WHOLESALECENTER
desde 4 di juli 1988

Nora Willems Elias H. Berkley Izaira Mansur
Georgina Semeleer Marie Tjong-A-Tjoe Ligia de Windt
Nick Thijsen Miriam Malmberg ■ Rosalina Gonzalez
C. v.d. Poel Freddie Thiel Marianella Geerman
Stanley Lattig Edelweiss Gibson J.M. Henriquez
Achilles Oduber Gabriel A Leo Harold A Tromp ■Agrepino Koolman Rufina Vrolijk Zayda Semeleer
Rosa Maduro Helena Lade Miriam Boekhoudt
Luchie Wolff Ulric Statia Francis Koolman
Maria Petrochi Cleotilda Guerrero Jurvin Dirksz
Carmelita Samson Ina Eman Rebecca Wernet
Alex Berkley Silvia Janga Marlon Angila
Marias Flanegin Carmen Luydens Ana Marquez
Clara Lopez

De wnd. Directeur van de Avondleergangen maakt
met het oog op het nieuwe schooljaar (1988-'B9) be-
kend dat belanghebbenden zich op de volgende da-
gen en uren kunnen inschrijven.
Pres. JohnF. Kennedyschool te Oranjestad
(afd. m.a.v.o. en technisch onderwijs)
Woensdag en donderdag 6en 7 juli 1988van 9 uur 's
morgens tot 3 uur 's middags en van 6:30 tot 8:30 's
avonds.
Filiaal Dr. Martin Luther Kingschool te San
Nicolas (afd. m.a.v.0.) Vrijdag 8 juli 1988 van 9
uur .morgenstot3uur'smiddagsenvan6:3ototB:3o
's avonds.
Bij inschrijving moeteen bewijsvan vooropleiding (di-
ploma, overgangsrapport e.d.) worden overgelegd.

De wnd. Directeur Avondleergangen,
George D. van Putten.

50%
korting
op onze

Zomercollectie

STRADA - COMPLEX

MRfINDfIG 4 JULI 1988AMIGOE4
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\ KINKY'S FASffION ' j
_ i
l Wij zijn gespecialiseerd in .o

BABY en KINDERKLEDING
o o

° . o
0 Brengt ons een bezoek en overtuigt U van onze beeldige °
1 collectie en lage prijzen. °
° Wij zijn gelegen achter het Fatum gebouw. °
o . _°
.88 B'BB fl Bflß fl BTfl'B .8 __»» fl'fl . 8081» »_ 8880 8 B 8 BT"°

BEICO S.P.A.
needs urgently

4 SKILLED CARPENTERS
FOR FORMWORK

4 LABOURERS WITH EXPERIENCE
IN PUMPED CONCRETE

Apply during working hours at JobCenter, Madu-
rostraat.

SICEL S.P.A.
needs urgently

4 SKILLED WORKERS FOR
FOUNDATION WORK ON PILES

Apply during working hours at Job Center,
Madurostraat.

§Fundacion Lotto pa
Deporte Aruba

Patfoor Hendrlkstraat 51, San Nicolas, Aruba N.A.

Tin mester di
PARTTIMERS PA TRAHA RIBA COMPUTER
Preferibel cv experiencia.

Jama pa un afspraak tel.: 41212

entre 8.00-12.00 i 1.00-4.00

~~~—■~^~^~= ( ' 3__S__l ———-

CONCORDE B^mtlm^xmHOTELCASINO KuU^^j)]|
UN FELIZ 4 DI JULI NA TUR

AMERICANO ARIBA NOS ARUBA
Dia 4 di JuliAruba Concorde Hotel & Casino orgullosamente
ta presenta rond di supool for di 6.00'0r diatardiun diemihobandanan di Aruba

"Papito i Su Doble Sabor"
Di 8.30pa 9.30dianochi lopor disfrutadiun showespectacu-
lardi waterballetden nos pool olimpico.
For di7.00 lo tin oportunidad pa disfruta di un BBQ di Chupa
dedena e prijs di$16.00 + 10%pa persona na e Palicoco Buf-fet i Grill Terrace.
Bin un i bin tur bin goza i pasa bon!!!

I TeKoop op Aruba
I GROOT WOONHUIS

aan de Boerhaavestraat 17
I zeer solide gebouwd, uiterst geschikt voor kantoor,

consulaat, handelsonderneming, enz.
Huis heefteen afmeting van SOOm2. nis gebouwdop 1163
m 2eigendomsgrond.

I Inlichtingen: tot 18.00 p.m. bel 23194
I na 18.00 p.m. bel 27975

_B__^^B__l

©/©/ B. J.ARENDS &
/©’© SONS INC.

GANA UN AUTO
Dl E RIFA DI
ARUBA LIONS CLUB
KUMPRANDO CASH NA
BRENCHIE'S
UN TICKET GRATIS PA
KADA KOMPRA Dl AFLS.SOO.-
NA HARDWARE/BLDG. MATERIALS
O'STAD/DAKOTA/SAN NICOLAS
UN TICKET GRATIS PA
KADA KOMPRA Dl AFLS.2SO.-
NA HOME CENTER
O'STAD/SAN NICOLAS



AGENDA

ARUBA

KANTOORUREN AMIGOE: 08.00-12.00,
14.00-17.30uur; zaterdag gesloten.

Telefoon: 24333.

Voor spoedgevallen na kantoortijd: 21639,
22950 en 22316.
Pageboy: 127-743.

Bankrek. nr 10.815.445Banco diCaribe.

POLITIE: 100.

ALARMCENTRALE: 115.

ZOEKERTJES verschijnen op dinsdag en
vrijdag en kunnen iedere dag tussen 08.00-
-12.00, 14.00-17.00uur worden opgegeven;
behalve opzaterdag. Alleen zoekertjes, die
op maandag en donderdag voor 10.00 uur
binnen zijn. kunnen de dag daarop (dus
dinsdagen vrijdag) verschijnen.

BIOSCOPEN
BOULEVARD THEATER
1:20.15uur A stranger iswatching (18 jr.).
II: 20.45 uur Planes,trains andautomobiles
(18 jr.).
DRIVE-IN: 20.30 uur OftLimits (18 jr.).

KINDER-POLIKLINIEK (Shakespeare-
straat 13, tel.: 27263/24300): spreekuren
maandag t/m vrijdag van 08.30-11.30/
14.30-17.30 uur; zaterdag van 08.30-12.00
uur. De wacht heeft dokterA.E. Hart.

WIT GELE KRUIS: Oranjestad: tel.: 23168;
Noord: tel.: 23425;SantaCruz en Paradera:
tel: 28288 25543; Savaneta en Brazil: tel.:
47020 48301: San Nicolas: te1.:45906; Da-
kota: tel: 29008 (wijkgebouw), 24444(kan-
toor).
(voor hrand'gevallen, ongelukken of
oen of ander ongeluk gelieve
Alarmcentrale op te bellen,tel.: 115)

TKLEARUBA
MAANDAG: 18.00 Mickey & Donald;

18 30 CNN International news; 19.30
Theworld tomorrow: 20.00Telenoticias;
20.30 Programma BUVO; 20.45 Dan-
ces of the world: German - Knappen
dance»; 21.00 Dynasty: 22.00 Larry
King show: 22.50 Showbizz today;
23.00 MoneyLine (CNN); 23.30 Sports
tonight (CNN); 24.00 Sluiting.

DINSDAG: 18.00 Robotech II: «New
recruit»' 18.30 CNN international news;
19 30 Political program; 19.45 Actuali-
dad- 20 00 Telenoticias: 20.30 Alt:
..Looking through windows», 211.00 Fal-
con Crest: -Cold hands», 22.00ILarry
King show: 22.50Showbiz today (CNN);
23.00Money Line (CNN); 23.30 Sports
tonight (CNN): 24.00 Sluiting.

DIVERSEN __,-■__ ___.
FLIGHT INFORMATION CENTER, dage-
lijks geopendvan 07.00-20.00 uur: na 20.00
uur informatiesvia verkeerstoren.

ESSO SERVICE CENTER (Oranjestad):
24.00uurper dag geopend(alleen geslo-
ten van zondag 20.00 uur tot maandagmor-

gen07.00 uur).

DOKTER HORACIO ODUBER HOSPI-
TAAL(tel.: 24300): bezoekuren 15.00-1üao

18.30-19.30uur.

KONINGIN WILHELMINA FONDS (tel.:
24652/ 22817): informatiecentrum
woensdag geopendvan 08.30-12.00 uur -
Paardenbaaistraat 8 (boven).

ALLIANCE FRANCAISE D'ARUBA: iedere
maandagvan 19.30-20.30uur cursus voor
gevorderdenenvan 20.30-21.30uurFranse
literatuur;dinsdagvan 20.00-21.00 uur con-
versatielessen; woensdagvan 19.00-20.00
uur cursus voor beginners - Colegio Aruba-
no, lokaal 61 62.
(nieuwe Franse cursusvoor beginners
en gevorderden begint in september.
Geïnteresseerden in cursus of lid;
maatschap kunnen zich opgeven bij
Marie-Thèrèse Croes (tel.: 21187) of
Rozetti Dijkhoff (28652).

PROTESTANTSE KERK: 20.00 uur
kerkkoor in dekleine kerk.

DINSDAG
DIVERSEN
MUSEO HISTORIKO ARUBANO: ope-
ningstijden maandagt. mvrijdag van 09.00-
-12.00,16.00-19.00uur: zaterdagvan 09.00-
-12.00 uur.
BUREAU LEVENS-. GEZINS- EN HUWE-
LIJKS- MOEILIJKHEDEN (Layex Building.
Wilhelminastraat 19): iedere werkdag van
07.30-12.00 13.00-16.30uur (ook mogelijk
afspraak temaken via tel.: 23145 of25111).

BIBLIOTHEEK CENTRO Dl BARRIO DA-
KOTA (openingstijden): dinsdag van
16.00-20.00uur en vrijdag van 17.00-19.00
uur.
CENTRO KIBRAHACHA (dagverblijf
voor bejaarden): openingsuren dag-
verblijf: 08.00-12.00 uur; kantooruren:
07.30-12-.30/14.00-17.00 uur - Piedra Plat
23 (tel.: 28159).

SPORT
ZWEMVERENIGING ARUBAMARLINS'
(dinsdag f donderdag): 17.30-18.30uur
zwemlessen - Golden Tulip Aruba Caribbe-
an Hotel.
(zaterdag): 14.00-16.00uur zwemlessen (
dipl. A, B, C, D,Een F) voorkinderen en vol-
wassenen - POVA-zwembad.

TENTOONSTELLING
ABN-GEBOUW (tpt 8 juli 1988): tijdens
kantooruren gelegenheidtot bezichtiging
expositie aquarellen van Imgard Lampe -Nassaustraat.

AMERIKAANSE VICE-CONSUL: 09.00-
-12.00/14.00-16.00 uur spreekuur over vi-
sum . i .den - Bureau voor-

iiiessenstraat 1 te Oran-
jestad.

GOED GESCOORD
Uren te voren waren velen opde luchthaven aanwezig om ookhun "voetbalhelden"welkom toeteroepen. Reeds enigedagenhadderegering van Arubavia televi-sie- spots de bevolking opgeroe-

pen naar de luchthaven te ko-men. Daarbij werden spelbeel-
den met de doelpunten van hetNederlandse elftal nog eens ge-
toond.

Duizenden mensen waren op
de been, waarbij vooral ook de
jeugdpresent was, maar even-
goedAruba's oudste voetbalster
Boes Orman. Overal zaten en
stonden mensen tot zelfs op het
dak van de luchthaven en op de
gallerijenin degrotehal. Toen de
voetballers door het publiek ge-
zienkonden worden, ging ereen
daverende ovatie op en bewees
wel, dat de overheid, onder lei-
ding van minister John Merry-
weather, bijzonder goed scoorde
doorhen naarAruba tebrengen.

Na eenkort verblijfin de VIP-

room ging het naar het Golden
Tulip Aruba Caribbean Hotel,
waar traditiegetrouw weer voor
denodige aangenameverrassin-
gen was gezorgd. Een groot
lichtbord begroette de gasten
met 'Welkomkampioenen. Van
de directeur van Topcar, Erik
d'Arnault ontvingen zij de sleu-
telsvan deNissanwagens, diezij
tijdens verblijf op Aruba mogen
gebruiken.

Nadat alledrie symbolischeen
doelpunt hadden gemaakt in de
hal van het hotel, werd cham-
pagne geschonken en uitten de
gasten hun grote voldoening
over deze onvergetelijke ont-
vangst. Het was al gauw druk in
hethotel, wanteen luid toeteren-
de stoet had de voetballers naar
het hotel gevolgd.

VAKANTIE
Zijblijventwee weken metva-

kantie op Aruba en hopen daar-
bij allerust tehebben.Op deka-
mers stondenverschillende ge-
schenken, waaronder een pak-
ket van de Amigoe, waarin de
Amigoe's van de afgelopen we-
ken, zodat degastenkonden zien— en mogelijk voor hun plak-
boek gebruiken—hoe dankzij de
Amigoe de wedstrijden en suc-
cessen op Aruba en de Neder-
landse Antillen gevolgd werden.

Drie zaken tegen landAruba afgewezen

Eis op basis van Noord
akkoord niet toegewezen

ORANJESTAD — Derechter deed afgelopen weekuitspraak in een drietal za-ken, die door personeel indienstvan hetland Aruba te-gen de overheid werden aan-gespannen. In alle drie geval-len, waarby mrCarlos Herre-ra voor de overheid optrad,werden de eisers niet ontvan-kelijk verklaard.
In dezaakvan F.R. tegen landAruba werd gevorderd het landAruba te veroordelen de inkor-

ting op haar salaris ongedaan temaken. Klaagster had een ge-huwdesalaris, nahaar huwelijk

kreeg zij ongehuwde salaris, dus
haar salaris werd ingekort. Zij
werddoorderechter niet ontvan-
kelijk verklaard.

Klager E.C., bijgestaan door
mrE. Ras, eiste van de gouver-
neur van Aruba debeschikking
nietig te verklaren waarbij kla-
gerwerd geschorst. Klager werd
nietontvankelijk verklaard.

Klaagster M.W., bijgestaan
door advocaat mr Arie Swaen,
eiste van de minister van Wel-
zijnszaken uitbetaling van va-
kantiegeld, gebaseerdophetAk-
koord van Noord. Ook in deze
zaak werd klaagster niet ont-
vangelijk verklaard.

Aruba krijgt avond-VWO
Examens Colegio Arubano:
zestig procent geslaagd

ORANJESTAD - Het Cole-
doArubano hadditjaarvoor het
VWO-examen 85 kandidaten
Hiervan zijn er 51 geslaagd -
«0% — en34 afgewezen (40%).6

Voor het HAVO had het Cole-
gio Arubano 130 kandidaten,
waarvan er 79slaagden(61%) er_
51 (39%) werden atgewezen. De
geslaagde kandidaten kregen
vrijdagavond hun diploma in
CasdiCultura.

Tijdens de diploma- uitreiking
wees minister van Welzijnsza-
ken mr Mito Croes, erop,, dat
door" de regering alle aandacht
wordt besteed aan het onderwijs
op Aruba. De recente rapporten
voor algehele onderwijs- herzie-ne_jnhiervaneen bewijs. Hij
.oefdeer aan toe, dat de rege-

ring 'o morgens had besloten om
ditjaarook met een avond-VWO
van startte zullen gaan. Derege-
ring gaat door met de studiefi-
nanceringwaarvan vierhonderd
tot vijfhonderd studenten nu
reeds gebruik maken.

Tenslotte benadrukte minis-
ter Croes, dat veranderingen in
het onderwijs niet vlug zullen
komen. Er wordt wel hard aan
gewerkt: "Maar het is goed, dat
veranderingen niet te vlug ko-
men, hetgeenwe hebbenkunnen
zien met andere landen die ver-
anderingen invoerden doch
daarna zich weer moesten gaan
aanpassenen veranderen".

"Wij bedoelen", aldus minister
Croes, "datbeslissingen tenaan-
zien van detoekomst vanons on-
derwijs, goed bestudeerd en uit-
gebalanceerdmoeten worden".

TEVREDEN
Dr Berlinski was zeer tevre-

den met het vonnis waarin de
rechter hethem gegeven ontslag
niet geldig verklaarde. Hij had
niet anders verwacht. De PDA-
leider herhaalde zijn beschuldi-
gingen, dat deregering-Eman
langs alle wegentrachtzijn wer-
ken moeilijktemaken, maar dat
uit de verschillende vonnissen
reeds duidelijk gebleken is, dat

hij(Berlinksi) steeds weer gelijk
en deregering-Eman ongelijk
krijgt.

Dr Berlinski stelde bijzonder
duidelijk, dathij doorzal blijven
gaan met te werken voor Aruba
en zijn bevolking. Wanneer hij
na de verkiezingen weer in de
regering zit,zullen dergelijke za-
ken, dat steeds mensen naar de
rechter moeten lopenom hun ge-
lijk te bewijzen, niet meer voor-
komen.

ORANJE: ROOD-WIT-BLAUW-VOEREN BOVENTOON

Van Basten, Rijkaard, Van het Schip onthutst

Aruba biedt Oranje
spelers

groots onthaal
AEROPUERTO REINA BEATRIX-Oranje, de Aru-

baanse vlag en vooral rood/wit/blauw — waarbij de
mariniers van Savaneta zelfs hun gezichten
rood /wit/blauw hadden geschilderd — overheersten
gisteravond op een propvolle luchthaven bij de aan-
komst van hetKLM-toestel met aan boord de Oranje-
spelers Marco van Basten, Frank Rijkaard een Johnny
van het Schip. Onder leiding van premier mr Henny
Eman, de minister voor Sportzaken Watty Vos, Jerry
Gomez(IDEFRE) en Wichi Croes (AVB) werd de spelers
een bijzonder enthousiaste ontvangst bereid, waarvan
zij enigszins onthutst raakten omdat zij een dergelijke
ontvangst niet verwacht hadden.

In het GoldenTulip Aruba Ca-
ribbean Hotel wachtte hen nog
een verrassing. Er stond een
groot doel opgestelden zij moes-
ten eerst een doelpunt scoren —met social hostess SharonRose
inhetdoel—voordatzij hethotelverder in konden.

Slachtoffers bij geen voorrang verlenen

Agenten zwaargewond
bij verkeersongeval

ORANJESTAD — Om-
streeks drie uurin deochtend
had op dehoek Oranjestraat/
Wilhelminastraat een ernstig
verkeersongeval plaats door-
dat debestuurder vaneen au-
to die uit de Oranjestraat
kwam geenvoorrang gafaan
een politiewagen die op weg
was naareen aanrijdingop de
Boulevard, waarbij twee toe-
risten op een motorfiets wer-
denaangereden.

Met een daverende klap vlo-
gen beide wagens tegen elkaar
en kwamen geheel vernield te-
gen de voorgevel van het Paris

restaurant tot stilstand. Twee
politie- agenten raakten zwaar-
gewond en werden voor eerste
hulp naar het hopsitaal ge-
bracht.

Op weg naar het hospitaal
nam de ambulance ook nog de
toeriste mee, die bij de aanrij-
dingvan de motorfiets haarbeen
had gebroken. ledereen werd in
het hospitaal voor verdere be-
handelingopgenomen.

Tijdens het onderzoek door de
Verkeerspolitie werd in de auto
een oorlel van een der politie-
agenten gevonden. Met spoed
werd ook dit naar het hospitaal

gebracht,zodat ditmogelijkdoor
debehandelende geneesheer op-
nieuwkan worden aangezet.

Een toeristen- echtpaar begon
de vakantie aan Aruba in het
hospitaal. Na aankomst op de
luchthavenwerd opwegnaar het
hotel de taxi waarin zij zaten
aangereden door een auto die
geen vooraangverleende. Nadat
het echtpaar in het hospitaal
eerste hulp was verleend, kon-
denzij naar hun hotelworden ge-
bracht.

Ook salarisreis gedeeltelijk toegewezen

Berlinski wint ontslagzaak
van regering

ORANJESTAD — De
rechter deed afgelopen vrij-
dag uitspraak in de
rechtszaak die drLenny Ber-
linski had aangespannen te-
gen het land Aruba, vanwege
net ontslag dat hem gegeven
werd door deregering van
Aruba. Het land werd bijges-
taan door advocaat O.N.
Flandersen drBerlinski door
mrArieSwaen.

De rechter bepaalde het ont-
slag van drBerlinski uit dienst
van het land ongeldig, terwijl
over de salariëring ook een ge-
deelte werd toegewezen. De
Amigoe berichtte destijds uit-
voerig over het ontslagbesluit
dat door deregering zuiver als
een formaliteit werd gezien, om-
dat infeite drBerlinksi zelfreeds
ontslag zou hebben genomen
doorniet op hetwerk te verschij-
nen, althans zich niet bij het
hoofd van dienst te melden, na
terugkeer uit de Verenigde
Staten.

Door Kiwanis

Bestgeslaagden
gehuldigd
ORANJESTAD—Tijdenshet

recente jeugdseminar, dat door
deKiwanisclub of Aruba werd
georganiseerd, werden aan de
beste studenten van afgelopen
schooljaar onderscheidingen
uitgereikt, teweten EricArends
(VWO Colegio Arubano), Eligio
Henson(Colegio HAVO), Seferi-
no Kelly (MAO-administratie),
Rosemary Maduro (MAP-
secretaresse) en Alberto Ras-
mijn (MAP-administratie). De
uitreiking werd geleid doorJohn
Every, die ceremonie- meester
was, terwijl minister mr Mito
Croes werd vertegenwoordigd
door de directeurvan het depar-
tement van Onderwijs, Richard
Harms.

Voorrang studenten

Spreekuur over
VS-visum kwesties

ORANJESTAD — De Ameri-
kaanse vice-consul David
Driehdr zal dinsdag 5 juli voor
het publiek op Arubaspreekuur
houdenover visum- aangelegen-
heden.Dit gebeurtvan negentot
twaalfuur _ morgensen tweetot
vier uur 's middags in het Bu-
reau Voorlichting, Dominica-
nessenstraat 1, Oranjestad.

Het aantal personen, dat ge-
hoord kan worden, is beperkt,
waarbij voorrang wordtgegeven
aan studentendie in de Verenig-
de Statenverder gaan studeren.
Men kan voor een afspraak con-
tact opnemen met Richard
Tromp (Bureau Voorlichting,
tel.: 24900 toestel 182).

Remote control
Car Organisation

WILLEMSTAD — Curagao
Remote Control Car Organi-
sation (Curecco) hield op 25
en 26 juli jongstleden de
eerste kampioenschappen in
1988 voor remote control au-
to's. In totaal dedener 43 au-
to's mee.

Op zaterdag werden de voor-
rondes verreden en op zondag de
finales. De uitslagen zijn als
volgt:

2 WD Stock: 1. M. d'Ancona 2.
E. Cabral 3. R. Simoons.

2 WD Modified: 1.M. d'Ancona
2. J.Barradas 3. L. Oduber.

4 WD Stock: 1 I. Lacle 2. R.
Royer 3.R. Simoonsjr.

4 WD Modified: 1.R. Simoons
jr.2. M. d'Ancona 3. J-Barradas.

Truck Stock: 1: J. Seraus 2. R.
Simoons 3. G. Jansen.

Truck Modified: 1. E. Saman-
der 2.F. Jansen3. J.vd Biezen.

South en Center
league spelen
voor Aruba

ORANJESTAD — South
League, in deSenior"Division
(13-15 jaar)en CenterLeague,
in de littleleague division(10-
-12 jaar), gaan Aruba dit jaar
vertegenwoordigen opde La-
tijnsamerikaanse Little Lea-
gue baseball- kampi-
oenschappen oprespectieve-
lijk StCroix en Puerto Rico.

SouthLeague werd kampioen
doorzondagmiddag eengrote 11-
-2 overwinning te behalen op de
NorthLeague. DeSouthLeague-
jongens toonden zich gedurende
het hele toernooi de sterkste
ploeg door alle gespeelde wed-
strijden inwinstomte zetten.De
North League haalde de finale
door een 7-1 overwinning zater-
dagmiddagtegen deCenterLea-
gue, dathierdoor uitgeschakeld
werd.

In de little league division
werd CenterLeague zaterdag al
kampioen dooreen klinkende 9-
-0 overwinningop NorthLeague.
De Latijnsamerikaanse kampi-
oenschappen vinden eind deze
maand/begin augustus plaats.

Wega diNumber
Aruba

( ". 1Op zn papiaments ge-1
zegd:

"TUR KOS TA
HOPI BONITA MES"
Kom ook eens kijken bij

LXVAntiek en
Curiosa N.V.

, Tanki Leendert 158 G.

TER GELEGENHEID van het
tUiintig-jarige bestaan van de
Topcar werd zaterdag de gehele
dag een show van de nieuwste
Nissan- modellen gehouden (zie
foto). De gehele dag bestond er
goede belangstelling, waarbij
zelfs een aantalwagens werd ver-
kocht.

Interessant was de grote ver-
scheidenheid aan Nissan- mo-
dellendieTopcaraan hetpubliek
presenteerde. Nissan- consultant
J.Brampton was aanwezig om
toelichting te geven, terwijl met
deurprijzen en andere attracties
het geheel een aantrekkelijke
show werd.
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ATSA naar studiebijeenkomst

in Stockholm
ORANJESTAD —De socia-

le werksters Lenny Geervliet,
van Imeldahof, en Ingrid Al-
bertus- Werleman, van Osti-
ceba, zijn voor drie weken
naar Stockholm vertrokken.

Zij wonen een internationaal
programma bij voor sociale wer-
kers. Erzullenworkshopsen stu-
diereizen worden gemaakt door
de ongeveer vijftienhonderd
deelnemers uit verschillende
landen. De reis- en verblijfkos-
ten van de twee afgevaardigden
van de 'Asociacion di Trahador-
nan pa bienestarSocial di Aruba
(ATSA) worden betaald door de
International Federation of So-
cial Workers, deregering van
Aruba en hetCultureel Centrum
Aruba.

In eredivisie voetbal
Zege voor RCA, La Fama

ORANJESTAD — Een
sterk spelend RCA, met Wil-
lyn Croes, Norman Becker en
Edwin Todd weer in de ge-
lederen, behaalde zaterdaga-
vond een 2-1 voetbalzege op
Dakota. Deze overwinning
brachtRCAopelfpunten, ter-
wijlDakotaopdertienpunten
bleef staan.

De wedstrijd begon niet zo
goed voor RCA doordat Edwin
Lopez ineigen doeltrapte enDa-
kota door deze autogoal een 1-0
voorsprong nam. Dit napa-
doelpuntbleek ook allesvoorDa-
kota, dat in hetverdere verloop
van de wedstrijd op eigen kracht
het net nietwist te vinden. Voor
het verstrijken van de eerste
helft brachtRafael Vanegas met
een kopstoot de stand op 1-1 ge-
lijk. De tweede helft bracht de
overwinning voorRCA door een
doelpunt van Edwin Todd, die
een productieve comeback
maakte.

Zondagmiddag moest La Fa-
ma hard zwoegen om een over-
winning op hekkesluiter Uni-
versal te behalen. Ook deze wed-
strijd eindigde met de 2-1 stand
voor La Fama. De groen/witten

hebben nu tien punten, terwijl
Universal nog steeds drie pun-
ten heeft.

In de eersre divisie speelden
Sportboys en Jong San Nicolas
met 0-0 gelijk.De tweede divisie
bracht de volgende uitslagen:
CDRA-Arikok 8-0,Caravel -De-
portivo Independiente 2-1 en
Brazil Jrs-Brittania 2-1. De uit-
slagen in dederde divisiewaren:
Jara-Real Caribe 3-1 en Dos Ca-
minos - Atlantico Deportivo 5-0.

ORANJESTAD—In verband
met toekenning van een Interna-
tionale onderscheiding voor pro-
jecten van de Womens Club of
Aruba, WCA (Aids-
programma), werd een delegatie
van de WCA door de ministers
drsFrank Booi en Watty Vos (zie
foto) ontvangen. Marie-Thèrèse
Croes en Joy Carson brachten
verslag uit van het in ontvangst
nemen van de internationale on-
derscheidingtijdens deconventie
van deGeneralFederation ofWo-
mens Clubs in Grand Rapids,
Michigan, van 19 tot23 juni.

Zij waren vergezeldvan andere
bestuursleden van de WCA. De
bewindslieden boden de WCA
hungelukwensenaan met het be-
halen van de eerste plaats bij de
projecten en spraken de hoop uit,
datdeWCAzichzalblijven inzet-
ten voor de Arubaanse ge-
meenschap.

PATU-president op bezoek
Voro bijwonen technisch
seminar over taekwondo

ORANJESTAD—Depresi-
dent van de Pan American
Taekwondo(PATU), drDong
Ya-Yang, vergezeld van twee
technische stafleden wordt
vandaag voor een bezoek van
drie dagen aan Aruba ver-
wacht.

Hetdoelvan hetbezoekvan dr
Va-Vang is omeen technisch se-
minarte leiden. Zo wordt van de
Aruba Taekwondo Association
vernomen, die als gastheer zal
optreden. Dr Dong Ya-Yang is
achtstedantaekwondo enzeven-
de dan judoka.

_a ecu luutu- Dijeenkomst
methet bestuurvan deArubaan-
se organisatie wordt een bezoek
gebracht aan minister van
Sportzaken WattyVos. Vanvond
is er in Casa del Mar een ont-
vangst waarbij dr Dong Va-
Yang zal worden voorgesteld
aan het Arubaanse Olympische
Comité, deArubaSport Unie, de
IDEFRE en anderen.

Dinsdagenwoensdagwordt de
gehele daginhetConcorde Hotel
het technisch seminar gehou-
den.Voordat degast vrijdagver-
trekt, wordt nog een tocht over
het eiland gemaakt.

Honkbalcompetitie inpoule B:

Indians wint in elfde
inning van Scorpions

WILLEMSTAD— St Rosa
Iridians/Mennen Speedstick
haalde zaterdagavond met 14
honkslagen een hoog rende-
ment aan slagmaar heeft dit
niet in de score tot uitdruk-
king kunnen brengen.
Slechts met de grootste moei-
te kon in 11 innings met een
krappe 4-3 eindstand van te-
genstander Royal
Scorpians'Maduro & Curiëls
Bank worden gewonnen.

Een belangrijke overwinning
voor Indians diedaarmeeuitliep
op concurrent Wild Cats' Banco
diCaribe in destrijd om de top in
poule B. Scorpions heeft daaren-
tegen in poule A zijnvoorsprong
op St Maria pirates/ Walle Con-
struction moeten prijsgeven.
Het verdiende zaterdag trou-
wens te verliezen omdat het qua
offensieve kracht, beslist de
mindere was: slechts 5 honksla-
gen tegen 14 van de St Rosa-
ploeg.

Toch is het Scorpionsbijna ge-
lukt om dezege voor zich op te ei-
sen. Hetnam in detweede inning
de leiding met één punt op een
honkslag van Elston Simmons,
raakte deze in de derde inning
kwijt toen Indians twee maal
scoorde op een fout van de derde
honkman en honkslagen van
Roy Hersilia en Michel Daou,
maar kwam in de zesde inning
terug met 2punten opeen home-
run van Orlando Nicolina.

Indians maakte in de zevende
inning echter gelijk. Scorpion
kregen tijdens hun slagbeurt in
de achtste en tiende inning mo-
gelijkheden om dewinnende run
te scoren. De StRosa ploeg trou-
wens ook voordat het in deelfde
inning uiteindelijk de strijd in
haar voordeel beslechtte. De
winnende run werd gescoord op
honkslagen van Etienne Urseli-
ta en Edward van Heiningen.

De eindcijfers waren als volgt:
4-14-1 voor Indians met als win-
nende werper Edmond Martina
en 3-5-2 voor Scorpions met als
verliezende werper Minguel
Martina. Laatstgenoemde pres-
teerde het tot de elfde inningop

ue werpheuvel te blijven on-
danks het grote aantal honksla-
gen van detegenpartij.

Voor Indians startte Orsendo
Clemencia waarna Edmond
Martina41/3 inningvoor zijnre-
kening nam en zijn vijfde over-
winningvan het seizoenlietaan-
tekenen. Hij heeft nog geen en-
kele maal verloren.

Op zondag werd nietgespeeld.
De competitie wordt vanavond
voortgezet met de wedstrijd tu-
senAlpha en St MariaPirates.

ORANJESTAD -De Olym-
picDayR un', welke onderauspi-
ciën van het Internationaal
Olympic Comité(IOC) deze week
in127verschillende landen werd
gehouden, vond ditjaarvoor het
eerst ook op Aruba plaats. Win-
naar werd Richard Rodriguez
(15.58 minuten),2.Eric Sooner»
16.10, 3. NicolaasRobert 16.41,
4. JeffreyWilliams 17.04,5.Mar-
lon Hidalgo 17.04, 6. L^Melis18.34, 7. Rinus de Graaff lB.4B
en 8. Theo Noguera20.50. De af-
standbedroeg vijfduizend meter.

Na afloop werd doorLori de

Beliefeuille aan devoorzitter van
hetArubaans Olympisch Comité
(COA), Dooley Tromp, een che-
queoverhandigd als donatieaan
hetfonds voor uitzendingvan de
lokale atleten naar Seoul. Deze
bijdrage isgedaan namens defa-
milie van wielrenner Eddy rot,
deCanadese jeugdkampioenKo-

adracing, welke de Nederlandse
nationaliteit bezit. Eddyheeft via
de wielerbond van Aruba bij hetCOA een verzoek ingediend om
Aruba op de komende Olym-
pische Spelen te mogen vertegen-
woordigen. Alle kosten hiervan
zullen doorEddyPolzelfwordengedragen. Het bedrag isfeitelijk
bedoeld alsblijk van waardering
voor de welwillendheid van hetCOA om het verzoek in overwe-
ging te nemen. De prijzen aan de
winnaars werden door Bikker,
directeur van Tropical Bottling,
die de 'Olympic Day Run' spon-
seerde, uitgereikt.

Foto: vlnrNicoasRobert, EricSoemers, Richard Rodriguez,
Lori de Bellefeuille, Dooley
Tromp, Lia Melis en HarryJanssen, voorzitter van de Aru-
baanse AtletiekBond diedewed-
strijdorganiseerde insamenwer-
king met het COA en IDEFRE.

PARIJS—Bij hetbeginvandegro-
te vakantie in Frankrijk vielen za-
terdag 20 dodenin hetverkeer en 70
gewonden. De snelwegvan Parijs
naarLyon raakte geblokkeerd door2
ketting- botsingen waarbij 20 auto's
en 1 vrachtwagen waren betrokken.

Aruba-Peru opent
Latijnsamerikaans
jeugdbasebaltoernooi

ORANJESTAD — Aruba en
Peru zullen de openings- wed-
strijdspelen van het derde Zuid-
amerikaans jeugdbaseball-
kampioenschap, datvan 8-14 ju-
li op Aruba wordt gehouden. De
deelnemers aan dit kampi-
oenschap zijn: Brazilië, Peru,
Ecuador, Venezuela, Neder-
landse Antillen en Aruba. De
wedstrijden zullen zowel in het
Lago Sportpark als in het Elias
Mansur Ballpark worden ge-
speeld.

Regering vergemakkelijkt systeem

Bewoners volkswoningen
kunnen eigenaar worden

ORANJESTAD — Om de
volkswoning waarin zij wo-
nen te kopen wordt voor de
huurders een te zware belas-
ting. Daarom heeft de rege-
ring besloten een nieuw sys-
teem van hypotheekin te voe-
ren waardoor de bewoners
nu wel hun huurwoning op
den duur in eigendom kun-
nen krijgen.

Desgevraagd bevestigde pre-
mier mr Henny Eman vanmor-
genaan deAmigoe, datdeminis-
terraad afgelopen vrijdag daaro-
ver een beslissing heeft geno-
men.Reeds bij overname van het
bewind liet de regering-Eman
horen plannen te hebbenom een
systeem te ontwerpen waardoor
de huurders van volkswoningen
hiervan eigenaar konden wor-
den. Het voorstel om nu de wo-
ningen op een gemakkelijkere
manier te verkopen zal volgende
week bij de Staten worden inge-
diend.

Ditontwerp houdt onder meer
in, dat de huurder in plaats van
huur te betalen op Zijn hypo-
theek aflost. Uit een ingesteld
onderzoek blijkt, datbij debewo-
ners van volkswoningen grote
belangstelling hiervoor bestaat.

In het streven van deregering
dat zoveel mogelijk iedereen op
Arubazijn eigenhuiskrijgt, past
ditnieuwe voorstel uitstekend.

Nederland, ditin principe ak-
koord ging met plannen van de
Arubaanse regering zal nu zijn
definitieve goedkeuring moeten
geven. Direct tegelijkmet het in-
dienen van het wetsvoorstel bij
deStaten gaat een briefhierover
naar de Nederlandse regering.
"Wij verwachten", aldus pre-
mier Eman, "datzowel de Staten
als Nederland, deze nieuwerege-
ling zeker zal steunen. Hij hoop-
te, datvoordat de Staten met va-
kantie gaan het wetsontwerp
nog zal worden behandeld en
goedgekeurd.

ORANJESTAD—Bij de Mid-
delbareTechnische SchoolIrCe-
sare Terzano zijn ditjaarvoor de
verschillende afdelingen —
bouwkunde, electrotechniek en
werktuigbouwkunde — totaal
76 kandidaten voor hun examen
opgegaan. Hiervan zijn 48 kan-
didaten oftewel 63.1 procent ge-
slaagd, elfkandidaten — veer-
tien procent — werden afgewe-
zen en zeventien kandidaten —22.4 procent — hebben nog een
herkansing.

Ingezonden

Aardiger worden!
TIJDENS DE luchtvaart- im-

passetussen deNederlandse An-
tillenen Aruba enerzijdsenAru-
ba en de Nederlandse Antillen
anderzijds, is van de zijde van
Curacao besloten om voor Aru-
banen het excursie-tariefAruba- Curagao v.v.ad ’.98,- af te
schaffen. Dit tarief geldtbij mi-
nimaal 2 nachten wegblijven.
Wil iemand korter gaan, dan is
’.126,- verschuldigd.

Terwijl voor watbetreftCura-
gao dekeuze mogelijkheid be-
staatom ’.98,- of ’.126,- te beta-
len,afhankelijk van de duurvan
het verblijf moet de Arubaan los
van ’. 16,50airport tax opzijn ei-
landen de’. 10,-van Curagao, al-
tijd ’.126,- betalen. Zoubet niet
aardig zijn om de situatie van
vroeger weervankracht te laten
maken?

Dan ligt er voor de Postdirec-
teur van de Nederlandse Antil-
len ook een taak weggelegd. Hettarief Curagao - Aruba is aan-
merkelijk hoger danomgekeerd.

Neem als voorbeeld een za-kenbriefdie 100 gram weegt; op
zichzelf nietsbijzonders.

Op Aruba frankeer je deze
brief met ’.2,75; dat is 55 cent
voor elke20 gram. Vanuit Cura-
gao betalen wijnaar de andereei-
landen (Bonaire en Boyenwin-
den) 65cent [Nederlandse Antil-
len verhoogde haar tarief per 1
januari 1987 van 55 et. per 20
gram naar 65 cent.] Aruba voer-
de geen verhoging door. Maar de
Antillen gingen ten aanzien van
Aruba nog veel verder.

Aruba is buitenland en komt
qua posttarief en geografische
ligging te vallen onder groep 1
van hetBuitenland, waarvoor je
nietzoals opAruba55centper20
gram betaalt, maar veel en veel
meer. Voor de eerste 5 gram
liefst één gulden en voor elke 5
gram meer ’.0,25.

De brief Aruba — Curagao
welke als voorbeeld werd gesteld
met ’.2,75 portkost hier op Cu-
ragao:

basistarief 100 et
voor 19 x 5 gram 475et ’.5.75,-
-derhalve meer danhet dubbeleVooreen eenvoudige briefvan
,20 gram betaal je dus op Aruba
55 cent en op Curagao ’.1.75 of
wel meer dandriekeer zoveel. Is
ditaardig? Neen!

In de hotelsector is men over-
wegend wel aardig. Bij verschil-
lende hotels rekenen we voor
Arubanen dezgn. "AntilleanRa-
te" en op Aruba doet men het-
zelfde voor debezoekers uit Cu-
ragao.

Ter bevordering van de een-
heid tussen de eilanden moeten,
zoals gezegd, zowel dePostdirec-
teur van de Antillen als deKLM
in beweging komen.

POSTDUIF
Curaçao

NASCHRIFTREDACTIE:
Naam en adres van de inzen-
derzijn bij deredactie van de
Amigoebekend.

FIFA beslist
over lidmaatschap

Aruba
.ORANJESTAD -Op het FI-

FA-congres te Zurich, Zwitser-
land, zal Aruba—naar allever-
wachting—als lid wordenaanv-
aard van deze Internationale
voetbalfederatie.

Devoorzittervan deArubaan-
se Voetbal Bond, Frans Figaroa,
woont het FIFA-congres als
waarnemer bij om — indien no-
dig— vragen over Aruba te be-
antwoorden alsvorens de afge-
vaardigen over het lid-
maatschap vanArubastemmen.
Het FIFA-lidmaatschap voor
Aruba is een 'must' geworden
sinds Aruba geen deel méér uit-
maakt van de Nederlandse An-
tillen.

Buitendagen, dagkampen en kamperen
YMCA-vakantieprogramma

ORANJESTAD- Ook dit
jaarheeft de YMCAverschil-
lendeactiviteiten om dejeugd
in de vakantie bezig te
houden. .

Ingaande volgende week
maandag is er iedere maandag
een buitendagvoorkinderen van
zeventottwaalf jaarenopzater-
dag voor de jeugdboven de der-
tienjaar.De YMCAzorgtvoor de
inwendige mens. Er moet een
kleine vergoeding worden be-
taald.

Voorde jeugdvan zeventot ne-
gentien jaar wordt in de week
van 17 tot 22 juli een kamp te
Washington gehouden. Ook hier

staan vele activiteitenop het
programma waaronder
kampvuur enz.

In deEssoclub wordt een dag-
kamp gehouden voor kinderen
van vier tot veertien jaarname-
lijkvan 11tot 15 juli,van 18 tot
22 juli en van 25 tot 29 juli. De
kinderen blijven niet slapen,
maar zijn vanaf's morgens acht
tot drie uur onder deskundige
leiding en worden met vele acti-
viteiten bezig gehouden. Nadere
inlichtingen over kosten en in-
schrijven kunnen worden ver-
kregen YMCA (San Nicolas,
54303) of YMCA (Dakota,
23072).

NOORD—Te Calabas werd in
het afgelopen weekeindefeest ge-
vierd in verband met de opening
van hetCalabas Softballpark. De
opening geschiedde op zaterdag
doorde ministervan Sportzaken,
Watty Vos(midden). Na de ope-
ningginghet eerste softball- toer-
nooi in het nieuwe ballpark van
start.
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Mike Tyson
breekt met
manager

NEW YORK — De beslis-
sing van Mike Tyuson na het
gevecht tegen Michael
Spinks om zich terug te trek-
ken uit debokswereld, is niet
zijn enig opzienbarend be-
sluit in deze week geweest.
Gisteren werd dewereldkam-
pioen 22 jaar. Via een beslis-
singvan derechter werd voor-
komen dat zijn manager Bill
Cayton nog aanspraak kan
maken op de inkomsten van
de bokser. Rechter Edwards
besloot ook dat Cayton zich
niet meer mag uitgeven als
manager van Tyson.

Volgens het contract dat
Tyson enkele jaren geleden
tekende met het Buro van
Cayton, Sport of the Century
Inc., krijgt het agentschap
een derde van de inkomsten
van debokser en gaat derest
naar de bokser. Volgens de
advocaat van Tyson,
Winston, eindigde het
contract van Tyson met het
bedrijf nadat de onderhande-
laar en jarenlange manager
van de bokser, Jim Jacobs,
overleed. De advocaat van
Cayton bestrijdt dat en gaat
er van uit dat de verbintenis
gewoon doorloopt volgens de
regels: dat wil zeggen tot 12
februari 1992.

Gevraagd naar de beslis-
sing van Tyson om met bok-
sen te stoppen zei Winston:
"Mike heeft mijbevestigd dat
hij de handschoenen in de
kast heeft gelegd en dat ze er
nietmeeruitzullenkomen. Ik
heb geen reden te twijfelen
aan zijnwoorden."

Ongekende regenbui in Londen
Wimbledon-finale heren
enkelspel afgebroken
i LONDEN —Hetweer blijft
»efinale van het herenenkel-
"pel opWimbledon dwarszit-
ten. Het duel tussen Edberg
to Becker dat, gisteren na 22
ftinuten en bij de stand3-2 in_t voordeelvan deZweed af-

gebroken, kon vanmorgen
klokslag twaalf uur Engelse
tijd (acht uur lokale tijd) niet
aanvangen.De voortdurenderegen in Engeland weerhield
het duo van een voortzetting
van de partij. Het centre-
court was nog steeds afge-
dekt met het vaalgroene zeil,
datzondagmiddag ook alvie-
reneenhalf uur diensthad ge-
daan.
De vraag wie Pat Cash als titel-
houderopvolgt, zal in dezederde
weekvan Wimbledonwordenbe-
slist.Een voor dittoernooi onge-
kende aanvoer van hemelwater
veranderde zondag de landelijke
zuid- Londense dreven in mod-
derpoelen. Tegen de avondgloor-
de de hoop voor de doorweekte
tennisfans.

Na vele uren wachten brak de
zon door. Eer Boris Becker en
StefanEdbergechterhethele ge-
bruikelijkeritueel hadden afge-
werkt: debuigingnaar deRoyal-
box-, hetposerenvoor defotogra-
fen en het tien minuten lange
inslaan, was de lucht alweer be-
trokken. Toch werder begonnen.
Edberg had het lange wachten
het beste doorstaan. In devijfga-
mes, die werden gespeeld, voor-
dat na 22 minuten een nieuwe
bui zich aandiende, sloeghij vier
fore- hand- en drieback- handre-
turns met zon vaart en precisie,
alsof hij bij Mecir les had ge-
nomen.

VRIJDAG
American League:

i NEW YORK — De uitslagen
"in de gespeelde wedstrijdenuit
& Amerikaanse baseball- com-
("etitie zijn:

Seattle Mariners -Cleveland in-

Kans 11-3, Detroit Tigers -Cali-
fornia Angels 11-0, Baltimore
Prioles - Texas Rangers 7-1,
Kansas City Royals - BostonRed
Sox 6-7, Minnesota Twins - Mil-
waukee Brewers 5-4, Chicago
Wiite Sox - New York Yankees
f-1, OaklandAthletics -Toronto
piue Jays 2-1.
NationalLeague:
Montreal Expos - Atlanta Bra-
kes 9-3, Chicago Cubs - Los An-
gles Dodgers 9-2, Cincinnati
Ms - Philadelphia Phillies 5-3,
rittsburgh Pirates - SanFranci-
(co Giants 5-2 (10 innings), San
Piego Padres - Saint Louis Car-finals 5-1, (le) New York Mets -Houston Astros 3-2, (2e) Hous-
ton Astros - New York Mets 6-5
13 innings).

ZATERDAG
AmericanLeague:

Hew York Yankees - Chicago
White Sox 4-0, Oakland Athle-tics - Toronto Blue Jays 11-3,De-
foit Tigers - California Angels
Y\, Cleveland Indians - Seattle
Mariners 10-7,Kansas City Roy-
Ms -Boston Red Sox 3-1, Minne-
sotaTwins - MilwaukeeBrewers
|-2, Balitimore Orioles - Texas

7-4.

BECKER
Becker had zich zaterdag pas

verzekerd van een finale- plaats
door aan de voorsprong van 2-1
in sets tegen Lendl, die hij de
avond tevoren had opgebouwd
nog een setwinst (6-4) toe te voe-
gen. Hij leek met zijn gedachten
ergens anders, stond erbij en
keek ernaar. Pas nadat een net
buiten deachterlijn neerkomen-
de lob hem hadbehoed voor eeh
0-4 achterstand kwam hij er
enigszins in. Hij hieldzjp servi-
ce en prompt was hetEdberg aie

zijnopslag voor nul inleverde.
Tegelijkertijd methetbinnen-

komen van de nieuwe lijn-
wachten, gingen de hemelkra-
nen weer openen werd de finale
gestoptbij een voorsprongvan 6-
-2 voor Edberg. Het vervolgwerd
verschoven naar vandaag. Eve-
nals deoverige twintignietalge-
werktepartijen, waaronderde ti-
nale van het meisjes enkelspel
tussen de Nederlandse Brenda
Schultzen deFrancaiseEmama-
nuelle Darly.

Het is niet ongewoon dat een
finaledag verregent. Het ge-
beurde vorig jaar nog op Flus-
hing Meadow, waar de finale
Lendl- Wilander naar maandag
ging. Het is meer eenkwestievan geluk dat Wimbledon er
sinds de verplaatsing van de he-
ren enkelspel- finale naar zon-
dag met mee te maken heeft ge-
had.De laatstekeer, dathettoer-
nooi een dag was verlengd, was
in 1972 met de finale Smith-Nastase. Toen waren echter de
commerciële belangen mindergroot. De Wimbledon- finale1988 zou door de televisie in

meer dan tachtig landen recht-
streeks worden uitgezonden.

Waarschijnlijk zaldefinalenu
verplaatst wordennaar vanmid-
dag.Anders moeten definalisten
tot morgen wachten om dewed-
strijd om de Wimbledon titel
1988 te kunnen voortzetten.

National League:

Philadelphia Phillies - Cincin-
natiReds 5-3, SanFrancisco Gl-
ints - Pittsburgh Pirates 2-1,
JfewVorkMets - HoustonAstros
_, Atlanta Braves - Montreal
.pos 5-4 (15 innings), Los An-

feles Dodgers - Chicago Cubs 8-
> SanDiego Padres -SaintLouis
ordinals 7-5.

ZONDAG
American League:

cattle Mariners -Cleveland In-
ians 7-6, California Angels -
'etroit Tigers 10-4, Milwaukee

.wers - Minnesota Twins 4-3,
'akland Athletics - Toronto
"lue Jays 9-8 (16 innings), Chi-
igo White Sox- NewYorkYan-
ees 4-3 (10 innings),Kansas Ci-
f Royals - Boston Red Sox 3:2,
exasRangers -Baltimore Olio-
's 13-1.

NationalLeague:
Montreal Expos - Atlanta Bra-
es 9-2, New York Mets - Hous-
jjöAstros 5-0, CincinnatiReds -hiladelphiaPhillies 3-2,Chica-

-0 Cubs-Los AngelesDodgers 2-
-1 Saint Louis Cardinals - SanJiego Padres 5-4, SanFrancisco
'iants -Pittsburgh Pirates 4-0.

Eerste etappeRonde van Frankrijk
Steve Bauer profiteert
van rivaliteit en wint

MACHECOUIL — Steve Bauer heeft deeerst etappe van deRonde van Frankrijk gewonnen. De Canadees kwam alleenover de streep na derit over ruim 91kilometer van Pontarlier
naar Machecouil. Snelstesprinter uit hetpeloton was deBelg
Eric Vanderaerde,zijn landgenoot Eddy Planckaert eindigde
als derde.De ItaliaanBontempi hadzondag detijdrit hetsnelstafgelegd vóór deNederlanders Stevenhaagenen JelleNijdam.
De eerste Friese deelnemer in hetbestaan van deTour,Wieb-
ren Veenstra, eindigde in deeerste etappe alsbeste Nederlan-
derop devijfde plaats.

Steve Bauer trok dubbel van
de rivaliteit in een kopgroepje
van vier tijdens deeerste etappe.
De rit- overwinning en de onder-
weg geplukte bonificatie- secon-
den uit de laatste premiesprint
brachten hem in het bezitvan de
gele leiderstrui. Het peleton
heeft in de 75- ste Ronde van
Frankrijk een moeilijke start
gehad.

Inhet Bretons land stond een
stevige storm, die ijzige re-
genvlagenvoor zich uit joeg. On-
der dieomstandigheden werdendebijna 200renners na ietsmeer
dandertigkilometer, in debuurtvan St Nazaire, tot staan ge-
bracht door protesterende ha-ven- en dokarbeiders.Deblokka-de veroorzaakte een oponthoudvan ongeveer tien minuten.

ONTSNAPPING
JNa die onderbreking ontsnap-

t ■n_ier renners- de Deen Sören
j-unoit, zijnploegmakkerRogerilegems(België) en de Nederlan-dersi Nico Verhoeven en Teunvan Vhet.

Het viertal werkte aanvanke-njK goedsamen ennameen voor-sprongvan iets meer daneen mi-
nuut. De samenwerking tussennet viertal verminderde echtersnel omdat erbehalve deritzegeook een aantal premiesecondenwas te verdienen in devliegendesprints. Die extra beloningenvan zes, vier en twee seconden___n de,S(iherPste sprinter uit-zicht op de leiderstruiw__. rhoeven. vorig jaarophet laatste moment aan|ewezenen zijn gramuitend ineen zegeinde openings- etappe in West-Berhjn, was ook vandaag, na op-
nieuw een selectie op het laatstemoment door Jan Raas, descherpste van het viertal. Veer-tien seconden werden zijn deel,tegen twaalfvoor Lilholt en tienvoor Van Vliet.

Het waren de mouwen van deeerste echte gele trui, maar zijnvluchtmakkers weigerden hem

ook aan de rest van het kle-
dingstuk tehelpen. Hetgezame-
lijke werk stokteen vijftien kilo-
meter voor Machecou werd het
groepje teruggepakt door het
veld.

Onmiddellijkna dehergroepe-
ring zette SteveBauer een nieu-
we aanval in. In die laatste
twaalfkilometer veroverde deCanadeeseengrootste winstvan
dertig seconden. Aan de streep
had hij er nog maar acht over en
dat was voldoende voor de
topplaats in de algemene
rangschikking na de eerste rit.
De zes seconden uit de laatste
premie- sprint brachten hem op
een zelfde winst- totaal als Nico
Verhoeven. In dat geval beslist
de volgorde van aankomst in de
Etappe. De eenzame vluchterwerd daardoor de aanvoerder
van hetklassement.

NAVRATILOVA NA 48 WIMBLEDON-ZEGES VERSLAGEN

Westduitse: alleen Amerika nog voor grandslam
Steffi Grafneemt als 19-jarige
definitiefmacht bij dames over
LONDEN — Met een overwinning in drie sets (5-7,6-2,

6-1) op Martina Navratilova heeft de negentien- jarige
Steffi Grafzaterdag op Wimbledon de macht bij de da-
mes definitiefovergenomen.

Een historisch gebeuren, zoals doorNavratilova goed
werd begrepen. "Het einde van een hoofdstuk" en "het
overgeven van defakkel", waren begrippen diezij han-
teerde en die haar gemoedstoestand goed weergaven.
Vorig jaar toen Steffi Graf op 17 augustus de eerste
plaats op dewereld-ranglijst overnam,kon Navratilova
nog tegensputteren, dat het gebeurde op basis van
kwantiteit en niet op kwaliteit. Zij won van de
Grandslam- toernooien zowel Wimbledon als Flushing
Meadow. Nu is dat anders. Met de titels van Australië,
Parijs en Wimbledon in haar bezit, behoeft Steffi Graf
alleen nog in Amerika te winnen om Grandslam te spe-
len, iets datNavratilovanooit is gelukt.

Dit jaar hadden beide dames
elkaarnog nietontmoet. Met zes
toernooi- overwinningen en een
totaal van 43gewonnenpartijen
tegen slechts drie maal verlies
(tweemaal Evert en Zverera in
Parijs) leek Navratilova onge-
veer van gelijke klasse als Graf,
die in 40 optredens tweemaal
verloor (beide keren van Saba-
tini).

De waarheid bleek anders. Op
31- jarige leeftijd heeft Navrati-
lova alles uithaar lichaam ge-
haald, wateruitte halenwas. De
spieren verzetten zich tegen nog
groter inspanningen. De pezen
hebben hun soepelheid verloren
en debenen willen de geest niet
meer gehoorzamen. Eens moest
na48achtereen-volgendepartij-
zeges op Wimbledon het einde
komen. "Ik benblij dathet op de-
ze manier is gebeurd. Hier in de
finale van Wimbledon tegen ie-
mand, die sterker is danik. Te-
gen wie ik eigenlijk geenkans
heb gehad. Het is mooi zo."

Navratilova heeft zich ver-
zoend met de gedachte dat zij
Wimbledon nietvoor een negen-
dekeer zal winnen. Hetblijft bij
acht en dat record deelt zij met
HelenWills- Moody. Als het aan
Navratilova ligt gaat zij in Cali-
fornië opbezoek bij de82-jarige
dame. "Om haarrespect tebetui-
gen. Ik weet hoe moeilijk het is
om zonrecord op te bouwen."

De plechtigheid van het mo-
ment werdmin ofmeer verstoord
door het gegiechel en de wéinig-
zeggende uitspraken waarmee
Steffi Grafdeperstegemoettrad.
De negentien-jarige Westduitse
magzich op debaankoel en mee-
dogenloos gedragen, een ware
kampioene is zij daarmee nog
niet. Buiten tennis bestaat er
nietsvoor haar.

Navratilova voelt zich bij veel
meer zaken betrokken. Zij heeft
een heel team van vriendinnen,
aanverwanten en trainers om
zich heen verzameld. Het gevolg
is zo groot dat niet iedereen kon
worden ondergebracht in het
buitenhuis bij Wimbledon, dat
detitel- houdsterhadafgehuurd.
Ze doet aan liefdadigheid en
heeft in haar woonplaats Fort

Worth een stichtingin het leven
geroepen voor gehandicapte en
misbruikte kinderen. Ze vindt
dat een kampioene ook op die
manieractief moet zijn.

Hetis nietonlogisch datdiebe-
langstelling dooranderen alsbe-
moeizucht wordt ervaren. In de
eerste plaats doorPeter Graf, de
vader van Steffi, die erover
denkt in zijn achtertuinvier ten-
nisbanen te laten aanleggen.
Een van gras, de andervan gra-
vel, de derde van cement en de
vierde van kunst- stof. De mate-
rialen van de vier grandslam-
toernooien. Zijn dochterkanzich
dan thuis voorbereiden. Tele-
foontjes van Navratilova wer-
ken in zon geval storend. Hoe
goed bedoeld haar adviezen ook
waren. Het is meer dan het leef-
tijds-verschil vantwaalf jaardat
de twee scheidt.

Navratilovakan terugzien op
een doodvermoeiend Wimble-
don. Op tijdstippen dat haar
jongerecollega's al opéén oor la-
gen, was zij verwikkeld in ze-
nuwslopende driesetters tegen
Ros Fairbank en Chris Evert.
Vrijdagavond stapte zij in de
kwartfinales van het gemengd
dubbelspel zelfs vandebaan, om-
dat de pijn in de benen te hevig
werd. In het drogeEngels van as-
sistent- wedstrijdleider Peter
Mormard heette het: "Me-
juffrouw Navratilova heeft zich
teruggetrokken uit de partij
vanwege het onvaste weer, het
late uur en haar redelijk be-

langrijke partrj van de komende
dag tegen Steffi Graf."

VERWONDERLIJK
Het was verwonderlijk, dat zij

zaterdag- middag nog zo goed
van start ging, toen Becker en
Lendl het centre- court eenmaal
hadden vrijgegeven. Nog meer,
datzij soepeitjeseen achterstand
van 3-5 omzette in setwinst (7-5)
en vervolgens een voorsprong
van 2-0 nam. "De volgende game
was beslissend. Mijn service liet
het afweten en Steffi gooide er
een schepje bovenop", aldus Na-
vratilova.

Twee opslagen in derichting
van Grafs meest gevreesde wa-
pen, de fore- hand, vormden de
inleidingtot eenperiode, waarin
negen achtereenvolgende games
naar de Westduitse gingen en
Navratilova bij tijd en wijle van
debaan dreigde teworden gebla-
zen doorkanon-schoten, dierond
haar insloegen.

De regenbui, die al enige tijd
bezig was naderbij te komen,
ontlastte haar op het moment
dat de Amerikaanse eindelijk
weereens een game maakte: een
service- doorbraak voor 1-3. De
pauze, die 39 minuten duurde,
verstijfde haar spieren meer dan
die van haar jongere te-
genstandster. Dehervatting had
nauwelijks nog iets om het lijf.
Na iets meer dananderhalfuur
speeltijdwerd de loperuitgelegd
voor de intrede van de nieuwe
tennis-koningin.

...Steffi Graf...'

PLOEGENTIJDRIT
Vandaag wordt de tweede

etappe afgewerkt, een ploegen-
tijdrit over 48 kilometer tussen
La Haye-Fouassiere enAncenis.
de officieuze uitslag van de
eerste etappe van deRonde van
Frankrijk is:

1. Bauer (Can), 91,5 km in 2
uur 16 minuten en 34 seconden,gemiddelde snelheid 40,200
knvii, 2. Vahdeaerde (Bel) op 8
sec. 3. Planckaert (Bel), 4. Phin-
ney (VS), 5. Veenstra (Ned), 6.
Kelly (ler), 7. De Wilde (Bel), 8.
Dominques (Spa), 9. Zanatta
(Ita), 10. Van derPoel (Ned), 11.
Hermans (Ned), 12. Maassen(Ned), 13. Dhaenens (Bel), 14.
Verhoeven (Ned), 15. Amadio
(Ita), allen dezelfde tijd als Van-
deraerden.
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MOSKOU — SU- leider Gor-
batsjovuitteinzijnslot-toespraakbij
de partij- conferentie kritiek op de
voormalige partij- chefvan Moskou,
Jeltsin, die zei dat er zichin devoor-
bije3jaar geenenkelerevolutionaire
veranderinghadvoltrokken.

Kasparov
wint

toernooi
In devoorlaatste ronde van het

wereldbeker- schaaktoernooi
sloeg voormalig wereld- kampi-
oen AnatoliKarpov een dubbele
slag. Hij hielp in deFranse stad,
de wereldkampioen Kasparov
van zijnongeslagen record af en
behield met de overwinning op
zijn aarts- rivaal tevens dekans
op een gedeelde eerste plaats.
Maar moest gisteren toch toe-
zien datKasparov tegenSokolov
geen fouten maakte en de voor-
sprong van één punt veilig
stelde.

De inwoners van Belfort wa-
ren vrijdagmiddag massaal uit-
gelopen voor het zoveelste tita-
nengevecht tussen Kasparov en
Karpov, diezich tevens mochten
verheugen in de belangstelling
van enkele Franse ministers. In
de stampvolle, maar toch koele
zaal vervolgden de twee
kemphanen uit de Sovjetunie
hun analyse van het Grungfeld-
Indisch. De zetten volgden el-
kaar aanvankelijk in hoog tem-
po op. Op hetbord verscheen de
variant, diehet tweetal ookvaak
tijdens de tweekamp om de we-
reldtitel inSevilla gebruikte. Op
de zeventiende zet sloegKarpov
echtereen nieuweweg in, diezijn
tegenstander volkomen uit
evenwicht bracht. Kasparov ge-
raakte in hevige tijdnood en gaf
zich over. Door denederlaag van
de wereldkampioen kwam de
stand in de onderlinge duels na
129 partijen op 65 1/2 - 63 1/2,
echter wel in het voordeel van
Kasparov.

De einduitslagvan het tweede
toernooi om dewereldbeker is:

1.Kasparov 11 1/2, 2. Karpov
10 1/2, 3. Ehlvest 9, 4. Hubner,
Ribli, Spasski, Sokolov 8, 8.
Short 7 1/2, 9. Speelman 7, 10.
Andersson, Ljubojevic, Noguei-
ras en Beljavski 61/2,14. Joesoe-
pov, Hjartarson en Timman 5
1/2.

Eerste voetbalpartij gelijk

Magere winst Antillen
tegen Costa Rica: 1-0

WILLEMSTAD — De re-
turnwedstrijd van het Antilli-
aanse voetbal elftaltegen An-
tiguaen deconfrontatie daar-
na metEl Salvador in hetka-
dervan devoorronden omhet
WK kunnen met zeker ver-
trouwen tegemoet gezien
worden na de toch wel impo-
nerende resultaten van de
Antilliaanse selectie tegen
het vertegenwoordigend te-
am van Costa Rica, dat in de
afgelopen dagen op bezoek
was. Na vrijdagavond de gas-
ten een verdienstelijk 1-1- ge-
lijkspel te hebben afgedwon-
gen, onderstreepte het natio-
nale elftal gistermiddag nog-
maals haar uitstekende vorm
met een 1-0overwinning.

De Antilliaanse selectie had
voor deoverwining een auto- go-
al van de Costarikeinen en een
schitterenderedding van keeper
Ingemar Pieternella nodig, die
een strafschopkeerde.

In tegenstelling tot vrijdag,
toen enkele leden van de
kernploeg op de reserve- bank
werden gehouden om te beko-
men van de wedstrijd die men
twee dagen tevoren tegen Bota-
fogo hadgespeeld, tradCostaRi-
ca gistermiddag op volle sterkte
aan.

VRIJDAG
Het gelijkspel op^ vrijdaga-

vond was op zich al eenbijzonder
gunstig teken. De eerste debeste
uitval van deAntillen leverde al
na 30 seconden spelen eentreffer
op.WensleyMartinazorgdevoor
dit sensationeel begin waaraan
verder goed gevolg werd gege-
ven. CostaRica scoorde de gelük-
maker in de 24- ste minuut. Co-
ronado versloeg keeper Papito
Nivelac met en effectvol schot

' dat door de strakke wind een
gekke boog maakte en in de
rechter- bovenhoek verdween.

Nivelac heeft daarna ettelijke
malen moeten ingrijpen,vaak op
sublieme wijze,omtevoorkomen
dat Costa Rica de leiding zou
nemen.

Coach Wilhelm Canwordkoos
ook bij de tweede ontmoeting
voor een verdedigend concept
met samengetrokken achter- en
middenveld- linies, waarbij het
zaak was deCostarikeinenzo ver
mogelijkvan heteigen doel in de
opbouw van hun eigen spel te
hinderen en met snelle uitval-
acties te counteren. Eén van die
acties leverde in de 20- ste mi-
nuut vandeeerste helfthetenige
doelpunt van dewedstrijd op.

Deverassend snelleuitvalvan
de Antillianen veroorzaakte pa-
niek achterin bij Costa Rica
waarbij verdediger Hector
Marchena, in een poging een
scherpe inzet van Wensley Mar-
tinaweg tewerken, in eigen doel
schoot. Nog geen vier minuten
later leek de Antillen zijn voor-
sprong te moeten inleveren toen
Hector Marchena onderuit werd
gehaald in het Antilliaanse
strafschop- gebied.

FRUSTRATIE
Marchena mocht van zijn co-

ach zelfde strafschop nemen om
zijn fout te herstellen maar zijn
frustratie werd hierdoor alleen
maar groter, wantkeeper Inge-
marPieternella dook in dejuiste
hoek enkeerde de inzet.

De tweewedstrijden tegen het
technisch betere Costa Rica
vormdenvoor deAntilliaanse se-
lectie een uitstekende oefening
voor de return tegen Antigua
welke op 29 juli aanstaande zal
plaatsvinden. Door de behaalde
resultaten heeft de Antilliaanse
selectie bovendien een morele
booster gekregen wat even of
mischien welbelangrijker is dan
de conditionele training die de
spelers hebben gekregen.

.RflNDflG 4JUUI9BB AMIGOE 7

I VAKANTIE SPECIAAL 1
Gedurende de maand juli offerte:

trips naar Klein Curacao fis.i 7,50p.p.
De vertrekdagenzijn: woensdag, zaterdag en zondag.
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STEVIGE BASIS ECONOMISCHE BELEID
Onder Borja alspresident van Ecuador
Sociaal-en christendemocraten
vormen samen coalitie-regering
QUITO—De traditionele ri-

valen in deEcuadoraanse po-
litiek maar desondanks wel
aan dezelfdekant van het po-
litieke spectrum staande als
centrumlinkse partijen- de
sociaal- democraten en de
christen- democraten -gaan
hun krachten bundelen door
voor heteerst gezamenlijk tot
de regering toe te treden on-
der het komende presi-
dentschap van Rodrigo Bor-
ja. De gekozen president is
namelijk de mening toege-
daan dat de moeilijke econo-
mische situatie waarin het
land zichbevindteen aanpak
behoeft welke op een brede
politieke basis kan steunen.

Na langdurig overleg hebben
de partijen welke links van het
centrum opereren kans gezien
een overeenkomst te bereiken
over devormingvan een coalitie-
regering met ingang van 10 au-
gustus. De partij van gekozen
president Borja is links- sociaal-
democratisch georiënteerd. Bor-
jawaser deoprichter van terwijl
de andere partij, volks- democra-
tisch, een christen- democra-
tische oriëntatie heeft. Deze par-
tij werd opgericht door ex-
president OsvaldoHurtado.

ERNSTIGE CRISIS
Hetwasvoor heteerst dat deze

twee partijen een akkoord aan-
gingen tot samenwerking. Doel
daarvan is, zo blijkt uit verkla-
ringen van beide kanten, om
Ecuador uit zijn "meest ernstige
economische crisis te halen".
Aanvankelijk stond de voorma-
lige president Hurtado negatief
tegenover ditplan. Hurtado was
namelijkvan mening datsamen-
werking met Borja op den duur
slechtsnadeel voor zijnpartij zou
betekenen, ook al omdat Borja
het verbruid had bij het leger.
Volgens waarnemersrekenen de
christen- democraten erop om in
1992 de verkiezingen te winnen
nadatBjrja vier aan demacht is
geweest.

Het ministerie van Industrie
komt bij de christen- democra-
ten, evenals de Ontwikke-
lingsbank, de huisvesting en
enige onder- ministerschappen.
Onderwijs wordt door beide par-
tijen bezet. De christen- demo-
craten krijgen ook het voorzit-
terschap van het uit één kamer
bestaande parlement waarin de
sociaal- democraten de meerder-
heid hebben. Deze belangrijke
taak in het parlement komt te
berusten bij Wilfredo Lucero uit
de grens- provincie Carchi. Alle
andere ministerieskomen bij de
sociaal- democraten terecht. De
mogelijkheid bestaat dat er
misschien nog een portefeuille
naar een linkse partij gaat.

BESTE KRACHTEN
Borjameent dathijopdeze ma-

nier zijn belofte gestand doet,
namelijk het land te gaan rege-
ren met debeste krachten dieer
beschikbaar zijn. Hij had deze
toezegging gedaan na zijnroyale
stembus- overwinning. Hij
krijgt een door economische ma-
laisegeteisterd land te besturen.
De inflatie komt uit op vijftig
procent per jaar. Een nationale
munteenheid sucre,welke in to-
taal vijfhonderd procent ten op-
zichte van de dollar is gedevalu-
eerd. Daarnaast is het vooruit-
zicht dat de economische groei
dit jaarnegatief uitvalt.

Borja wil echterook op buiten-
lands gebied een doorbraak be-
reiken. Zoverwacht menspoedig
nazijnaantreden een herstel der
diplomatieke relaties met Nica-
ragua, welke in oktober 1985
verbroken werden na een ordi-
nairescheldpartijvanbeidekan-

ten. Ook wil hij deeluit gaanma-
ken van degroepvan acht, welke
bestaatuitdeContadora- landen
en de vier ondersteunende lan-
den van de Contadora- groep.
Voor Buitenlandse zaken heeft
hij dan ookDiego Cordovez aan-
getrokken, de waarnemend se-
cretaris generaal van de Vere-

nigde Naties. Deze heeft de in-
ternationale aandacht op zich
gevestigd doordathij kans heeft
gezien een akkoord te bereiken
over Afghanistan tussen Pakis-
tan en Afghanistan waarbij de
Sovjetunie en de Verenigde Sta-
ten toezegdenhunmedewerking
te zullen verlenen.

WASHINGTON—In de VS kwa-
men 70SUexperts aan omna te gaan
of de INF- akkoord- bepalingen wor-
den nageleefd. In de SU kwam een
VS- inspectie- team aan.

*****

2OPTIJDBOM
Volgens Bouterse was wat hij

zei niet bedoeld als een dreige-
ment maar ging het wel om de
"harde waarheid". De regering
speelt namelijk "een spel waar-
vanzij deconsequenties nietkan
overzien. Het beeld is triest,
donkere wolken hangen boven
ons, we gaan de verkeerde kant
op, we zitten opeen tijdbom".

Hij uitte ook zijn ongenoegen
over het feit dat het leger als
"slecht" wordt afgeschilderd.
"Het wordt geboycot en onder-
mijnd, terwijl men doetalsofNe-
derlanden Frankrijk geen vuile
rol spelen". De legerleider
constateerde verder een grote
matevan wat hij noemt"zelf- ko-
lonisatie" bij de regerings- lei-
ders, die de ogenteveel op Neder-
land richten. De regering moet
zich corrigeren en "geen uitver-
koop van souvereiniteit" hou-
den, maar een "waarachtige,
doelmatige nationale politiek"
voeren. Bouterse vroeg de rege-
ring om het nationalebelang te
dienen en het opkomende racis-

tne uit te bannen. Hij riep de
NDP- aanhangop steeds"een po-
sitieve bijdrage te blijven leve-
ren en zich nationaal op te
stellen.

AFGEMAAKT
Gewonde militairen die de

overval overleefden op een ge-
nie- eenheid van het Surinaamse
nationale legerbij Patamaccain
oost Surinamehebben verklaard
datbij die aanval "blanke terro-
risten die Frans spreken" be-
trokken waren. In het zieken-
huis inParamaribo vertelden zij
volgens het persbureau SNA dat
zij waren beschoten door drie
blanken eneen bosneger. Op een
afstand van tien meter werden
de schoten afgevuurd. Een der
gewonde militairen zei nog dat
hij "heilig ervan overtuigd is dat
het om getrainde soldaten gaat
die het vechten van Brunswijk
hebben overgenomen". Een mili-
tair werd in het hoofd en in de
borst geraakt en stierfter plek-
ke. Een tweede, die in de knie
werd getroffen, werd afgemaakt
door een der "blanke terroris-
ten". De derde overleed nadathij
was overgebracht naar het zie-
kenhuis in Moengo. Het SNA
maakte geen meldingvan doden
aan dekant van het Jungle-com-
mando vanRonnie Brunswijk.

BUIT
De Surinaamse ex-president

ChinA Sendienieuwecontacten
onderhoudt met het Junglecom-
mando heeft verklaard dat het
Jungle commando bij die actie
zeven Surinaamse militairen
heeft gedood en even zoveel sol-
daten nadkrijgsgevangen geno-
men. Volgenshem warener geen
doden gevallen bij het Jungle
commando. Volgens een eerder
leger- bericht waren er drie re-
bellen gedood. Chin A Sen zei
nog dat een leger- truck en een
grote hoeveelheid automatische
wapens en munitie was buit ge-
maakt. Ookviel het Junglecom-
mando een grote voorraad TNT
en slagpennen in handen.

PROTOCOLLEN
Vooralsnog zal de regering

geen staakt het vuren afkondi-
gen in de strijd van het Jungle
commando tegen het Nationale
leger. Eerstzal op "zeerkorteter-
mijn" overleg worden gepleegd
met de Bosland- dignitarissen.
Zo deelde president Ramsewak
Shankar mee. Hem waren de
twee protocollen overhandigd
welke waren opgesteld tijdens
het eerste officiële overleg tus-
sen eenregerings- delegatie met
het Jungle- commando, waarbij
hetCCKalsbemiddelaar optrad.

In het eersteprotocol staaton-
der meer dat het "onderwerp

stopzetting vijandelijkheden
kan worden beschouwd als voor-
naamste voorwaarde om de be-
sprekingen voortgang te doen
vinden". In het-tweede protocol
staat dat "het instellen van
controle- posten in de ge-
vechtszone een noodzakelijke
voorwaarde is voor het handha-
ven van de af te kondigen stop-
zetting van de vijandelijkhe-
den". In een bijlage wordt ge-
vraagd omhet sturenvaneen in-
ternationale vredesmacht die in
oost Suriname moet toezien op
nakoming van het staakt het
vuren.

Shankar maakte de protocol-
len bekend tijdens een receptie
inhetpresidentielepaleis terge-
legenheid van deDag van devrij-
heden. De president zei dat de
regering niet zal toestaan dat
"het leven van jongemensen bij
het bewaken van economische
objecten in gevaar wordt ge-
bracht". De regering moet de
ruimte krijgen en de gelegen-
heid om "vrede en vrijheidvoor
een ieder binnen onze grenzen"
te bereiken, aldus de president.

Een van de Amigoe-corres-
pondenten inNederland, Vic-
tor Hafkamp voerde de afge-
lopen dagenin Nederland ge-
sprekken met verscheidene
leiders van het Surinaamse
verzet tegen Desi Bouterse.
Gebaseerd op die informatie
schreef Hafkamp het vol-
gende:

OFFENSIEF
Na verhoor van de gevangen

genomen militairen houdt men
volgens Brunswijk- kringen re-
kening met een groot offensief
van hetSurinaamse leger, waar-
van het incidentvanvorigeweek
een voorbode zou zijn geweest.
Volgens dezelfde kringen zou
Bouterse ook van plan zijn een
staatsgreep teplegen-

Oud-president drs Henk Chin
A Sen: "Verscheidene naaste
medewerkere van Bouterse heb-
ben deopdracht gekregenom de
nationale voorlichtings- dienst,
de Surinaamse telecommunica-
tie- maatschappij Telesur en de
radio en televisie beter onder
controle te krijgen". Aan de lei-
dingvan Telesur zou deopdracht
zijn verstrekt ervoor te zorgen
dat de militairen op elkmoment
op de televisie kunnen verschij-
nen. Volgens Chin A Sen is die
order 24 junidoorBoutersegege-
ven in de Memre Boekoe-kazer-
ne. "Dezelfde nacht zijn er troe-
pen gestuurd naar Moengo in
Oost- Suriname en naar
Brownsweg in Midden-
Suriname" zegt Chin A Sen uit
goede bronnen te hebben verno-

men. In Paramaribo is van een
opdracht van Bouterse een
vastere greep op demedia niets
bekend.

Dr. Eddy Jozefzoon, ook
woordvoerder voor het jungle-
commando sprak vorige week
voor hetNOS-televisie-journaal
tegen dater aan de zijde van het
commando doden zijn gevallen.
Er zijnwel vier zwaar gewonden
die naar Saint Laurent ter ver-
pleging zijn overgebracht.

De weer opgelaaide gevechten
in Oost- Suriname hebben een
donkere schaduw geworpen op
de onderhandelingen in Frans
Guyana over een vredesrege-
ling. De rooms- katholieke
bisschop van Paramaribo, mon-
seigneurAloysiusZichem, sprak
zijngrotebezorgdheiduitover de
gebeurtenissen en zei te vrezen
dat de gevechtenhetprocesin de
richting van een vreedzame op-
lossingvan destrijdin Suriname
ernstig zullen vertragen.

PRESIDENT: NOG GEEN STAAK HET VUREN
Gewonde soldaat: aangevallen doorblanke Frans sprekende terroristen

Bouterse waarschuwt regering:
we zitten niet op goede spoor

PARAMARIBO — De Suri-
naamse legerleider Desi Bou-
terse heeft gewaarschuwd
dathetleger de situatiebeu is.
Bouterse die lange tijd nietin
het openbaar is opgetreden
zei dathijzijnmond opendeed
om "tekuchen" omdater "be-
paalde dingen" gebeuren. Hij
maakteduidelijk dathetleger
het niet eens is met het op
gang gebrachtevredes- over-
leg met het Jungle- comman-
do. Militairen die gewond ge-
raakt zijn bij een treffen in
oost Suriname hadden het
over blanke terroristen die
Frans spraken. Het zou om
goed getraindemannen gaan.
Volgens oud- president Henk
Chin A Sen zijn bij dittreffen
zeven militairenomgekomen
en geen enkel lid van het
Jungle commando. De rege-
ring van Suriname acht de
tijd nog niet aangebroken
voor een afkondigingvan een
staakt het vuren. Eerst moet
overlegworden gepleegdmet
de gezags- dragers in het bin-
nenland.

"We zitten niet op het goede
spoorals we hetlegertergen", al-
dus Bouterse bij de eerste ver-
jaardagvan de Nationale demo-
cratische partij (NDP) waarvan
hij de ere- voorzitter is, welke
verjaardig samenvalt met de
Dag van de vrijheden. Klaarb-
lijkelijk doeldeBouterse metzijn
waarschuwingen en kritiek op
hetpas gevoerdeoverlegvan een
regerings- delegatie met het
Jungle commando waarbij het
Comité Christelijke kerken
(CCX) bemiddelde.

VREDESMACHT
In Paramaribo is inmiddels

bekend geworden dat de delega-
tiesdieaan devredes-besprekin-
gen deelnamen het eens zijn ge-
worden over een controlerende
internationale vredesmacht die
er op moet toezien dat de strijd
tussen het Surinaamse leger en
jungle- commando's van
Brunswijk inderdaad wordt ge-
staakt.De delegaties hebben het
plan voor de internationalevre-
desmachtaan deregering in Pa-
ramaribo en Brunswijk voorge-
legd, aldus een mededeling van
president Ramsewak Shankar.

De president maakte eerder
melding van de aanwezigheid
van blanke huurlingen in het
Patamaccagebied. Volgens mili-
tairen van het nationale leger
die bij de aanval bij Patamacca
gewond werden en in Paramari-
bo worden verpleegd, hadden
drie blanke huurlingen en een
boslandcreool de leiding bij de
strijd aan dekant van het jungle-
commando.

"De blanken spraken Frans en
waren goed getraind", aldus een
van hen. De president had het
over Engels sprekende instruc-
teur

PRETORIA—Eenkroon- getuige
in het proces tegen de 6van Sharpe-
ville heeftpresidentBotha en opper-
rechter Rabie geschreven dathij des-
tijds een valse getuigenisheeft afge-
legd.De dagvan de executievande 6
nadert. Buthelezi, leider van 6 mil-
joenZulu's inZA, verwijthetWesten
dat het sancties aan zwarten oplegt.
De boycot- filosofie gaatvolgenshem
uitvan hetvalse geloofdatalleen de
blanke regering het apartheids- be-
leidkan ombuigen. Hij herhaalde de
eis van onmiddellijkevrijlating van
ANC- leiderMandela.

Deskundigen op drugs-conferentie

Cocaine-aandacht op
Europa gevestigd

ROME —Europazouwel
eens aan derand van een
cocaine- epidemie" kun-
nen staan. Dit omdat de
drugshandelnaar nieuwe
markten uitziet omdat de
vraag naar cocaine in de
Verenigde Staten niet
meer toeneemt.

Zo werd gezegd op een in-
ternationale conferentie over
het misbruik vanverdovende
middelen. Volgens de verza-
melde gegevens met het oog
op dezeconferentie neemt het
gebruik van cocaine in Euro-
§a toe en ditdanvooral onder

egenen die gewend waren
heroine te gebruiken ofanfe-
taminen.

De Amerikaanse deskundi-
geNicholasKozel van een Or-
ganisatie ter bestrijding van
drugs- verslaving zei dat dedrugshandel is overgestapt
naar Europa omdatmen in deVS aan zijnplafond wat de af-
zet betreft zit. Omdat de dol-lar aan het dalen is wordthetinEuropa gemakkelijkerzich
cocaine aan te schaffen. De
economische omstandighe-
den beinvloeden inderdaad
hetgebruikvan cocaine en de
mond-reclame doet het zijne.
Want in feite is het hoofddoel
van de handelaar in drugsdat
hij zoveel mogelijk dollars in
zijn ladekrijgt. Dat is het eni-
ge dat voor hem telt, aldus
Kozel.

Witte Huis
verplicht drugs

onderzoek
WASHINGTON-Het Wit-

te Huis heeft bekend gemaakt
dat men binnen zestig dagen
zal beginnen met het toepas-sen van een verplicht onder-zoek onder zijn personeel
naar het gebruik van verdo-vende middelen. Dit werdmeegedeeld nadat bekendwas geworden dat vijf perso-neelsleden van het Witte Huisvan huntaak warenonthevenwegens het gebruik van on-dermeer cocaine.

Het is de bedoeling dat dezeproeven op goed geluk onderno-
men worden onder hen diewerkzaam zijninenbij hetWitte
Huis. Men is verplicht zich aan
een dergelijke analyse te onder-werpen alsmen door het lotdaar-
toe wordt aangewezen.

DUIDELIJK BEWIJS
Woordvoerder Marlin Fitzwa-

ter zei dathet onderzoek dat ui-
teindelijk uitmondde in het ont-
slag van twee werkneemsters
van de Nationale veiligheids-
raad en drie man van hetbewa-
kings- personeel "al te duidelijk
het verschrikkelijke feit aan-
toont dat het gebruik van drugs
in de gemeenschap een feit is".
President Ronald Reagan voelt
zich "bezorgd en ook bedroefd"
dat een paar maanden geleden
met ditonderzoek moest worden
begonnen, aldusFitzwater.

Tijdens een foto- sessie
brachten in het Witte Huis jour-
nalisten dezekwestie ter sprake
bij de president. Hij bevestigde
dat hij inderdaad onder de in-
drukwasgeweest van wat er on-
derzijn personeel gebeurde. "Zo
ben ikkwaad geworden over het
idee datzich in willekeurig welk
deelvan hetWitteHuis drugsge.
bruikt worden". Op de vraag 0f
zijn veiligheid op het spel heeft
gestaan als gevolg van het
drugs- gebruik, zei depresident
dat dit niet het geval is geweest.
"Nee, ik geloofvan niet. Maar
nietsblijkt veilig tezijn voor het
kwaad van dedrugs".

VERPLICHT ONDERZOEK
Volgens Reagan is hiermee

wel bewezen dat het noodzake-
lijk is verplicht onderzoek naar
drugs- gebruik door te voeren.
"Als iemand van het personeel
vanhet WitteHuis opdrugs- ge-
bruik wordt betrapt dan zouden
wegraagziendathijofzij zichon-

derwerpt aan een ontwen-
ningskuur voor drugs". Fitzwa-
ter deelde desgevraagd nog mee
datReagan enzijn vrouw Nancy
diezich zozeerheeft ingezetvoor
de actie Zeg gewoon Nee tegen
drugs, algeruimetijdop dehoog-
te waren van het onderzoek on-
derbetrokken personeels- leden.
Heteerste onderzoek waszelfs al
eind verleden jaar toen een geü-
niformeerd lid van de bewa-
kings- dienst de beschuldiging
van hetgebruikvan drugstegen-
over de geheime dienst deed.

Verslagen presidents-kandidaat

Bucaram
neemt wijk
naar Miami

QUITO — De Ecuadoraan-
se verslagen presidents- kan-
didaatAbdalaBucaram heeft
de wijk genomen naar Miami
toen bekend werd dat er een
arrestatie- bevel was uitge-
vaardigd tegenhem. Het gaat
hier om een malversatie wel-
ke Bucaram zou hebben ge-
pleegd in de periode dat hij
nogburgemeesterwasvan de
grootstehavenstad van Ecua-
dorGuayaquil.

De president van het hof van
Quito, Luis Herreri, had hét be-veltotaanhouding vanBucaram
uitgeschreven om van hem een
verklaring te krijgen over deze
financiële kwestie. De 36- jarge
Bucaram nam het zekere voor
het onzekere en dook onder en
vertrok naar Miami. Bij de eer-
derdit jaar gehouden verkiezin-
gen legde hij tijdens de eerste
ronde beslag op detweede plaats
zodat hij in een stembus- duel
met de sociaal democraatBorja
moest uitkomen. Daarbij trok
Borja aan het langste eind met
een verschil vanruim eenkwart
miljoen stemmen.

Later maakte zijn echtgenote
Maria Rosa Pulley de Bucaram
bekend dathaar man naar Mia-
mi was uitgeweken. Volgens
hem gaat het hier om een poli-
tiek proces. Bij een andere gele-
genheid dook Bucaram ook al
eens onder, toen hij een proces
aan zijn broekkreeg wegens een
belediging voor de
strijdkrachten.

WILLEMSTAD - Vorige
week hebben mrL.Ch.A.H.J.La-

fleur enF.J.Daal in handen van
minister van Arbeid en Sociale
Zaken, drs Stanley Inderson, de
eed afgelegd als tweede
plaatsvervangende voorzitter

respectievelijk secretaris van de
colleges van beroep inzake AOV
en AWW.

Foto: het moment van beëdi-
ging in het bijzijn van mej. Ja-cobs, waarnemend secretarisvan
deRaad van Ministers.

.^SP:i" '____(__.] ft^^sJl§ïy ST. MAARTEN
Heerlijk een week naar St. Maarten met zijn prachtige £ m ÊL, *stranden, levendige ongedwongen atmosfeer, goede

_—____^ _F___^ ___r___ —restaurants, casino's, discotheken en de Franse kant. _^T _____!
Bovendien is er het "Tax Free" winkelen. Deze package f- C^P

- Vliegreis - Curacao - St. Maarten - Curacao
(alleen op Dinsdag, Woensdag of
Donderdag)- 7 Nachten hotel Divi Little f |n onze tarieven lijst vindt U ook:
Bay Beach Hotel M \j&Z\- Service charge en room tax. M " Antiliean rates voor het Holland lp:

■ House Beach Hotel ■■ " Excursies naar Saba en St. Eustatius mw: " Speciale Autohuur tarieven. JPf.
i^tiiliÖiii^..v";;■■:,,.,.,.,, V /

Colon 626300/01 BONAIRE '.;_^„„„^«(«S^ .. ; ::'j. Punoa: 613853._ l_. 725>6/77 Kr_nd.|k 865253

SKAPA GASTUNAN
EKSTRA!

Paga bo resibu di telefön na tempu.
Anke bo ta kobra delaster dia di luna, esaki no ta
problema.
Nos ta tene kuenta kv ne!
Ultimo diapapagaresibu diyüni 1988ta
dia
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Ten opzichte van vroegere medewerkers
Wraakgevoelens één van de
motieven voor ir Ferdi E.
HAARLEM — Wraakge-

voelens ten opzichte van een
aantal mensen uit zijn laatste
werkkring in Nijmegen, was
een van demotieven voorFer-
di E. om uiteindelijk Gerrit-
Jan Heijn te ontvoeren. Zijn
slachtoffer had weliswaar
niets te maken met zijn
Wraakgevoelens — "het was
een willekeurige keuze" —
maar hij gebruikte he-m als
een "instrument" om geld bij
elkaar te krijgen dat hij zou
kunnen gebruiken om wraak
te nemen op de voormalige
collega's tegen wie hij wraak-
gevoelens koesterde, zo ver-
klaarde hij tegenover de
rechtbank.

Zijn laatstewerkkringwas het
project Nieuwe Banen in Nijme-
gen. Nadathij daarop een gege-
ven moment moeilijkheden had
gekregen werd hij, zoals hij het
zelfzei, "buiten gezet". E. voerde
hiertegen twee gerechtelijke
procedures, waarbij hij tot twee-
maal toe ongelijk kreeg. "Hier-
door raakte ik in verwarring en
ontwikkelde wraakgevoelens
ten aanzien van de mensen die
een rol hadden gespeeld bij die
gebeurtenissen", aldus de ver-
dachte.

In zijn geest ontsproten zich
"zeer gewelddadige" fantasieën
om wraak te nemen. Hij over-
woog echter dat indien één van
hen iets zou overkomen hij ge-
zien de situatie onmiddellijk als
verdachte zou worden aange-
merkt. "Om derelatie tussen
mijzelfen wat ik die mensen zou
willen aandoenteverhullen, had
ik veel geld nodig. Daarvan zou
ikbij voorbeeld apparatuurkun-
nen aanschaffenwaarmeeikkon
voordoen dat ik ergens anders
was, wanneer ik wraak op die
mensen zou nemen", zo legde de
verdachte uit.

DIKKE MIST
Hij verklaarde echterdat inde

loop van de gebeurtenissen met
Gerrit- JanHeijn de "fixatie" op
de wraakgevoelens ten aanzien
van dewerknemers diehij steeds
"devier van Nijmegen" noemde,
wat afnam. "Hetkwam afen toe
wel boven, maar werdminder be-
langrijk in dietijd", aldusE., die
verder zei in dietijd het gevoel te
hebben gehad "in twee werel-
den" en"in een soort dikkemist"
te hebben geleefd in dieperiode.
E. ontkende de"wraakplannen
te zijn gaan uitwerken toen hy

eenmaal een deelvan het losgeld
in handen had. Op de vraag van
derechtbank ofhij indien hij niet
gepaktwas dat laterwelzou heb-
ben gedaan, antwoorddeE. "dat
wel mogelijk te achten".

Ferdi E. is verminderd toere-
kenings- vatbaar, zo bleek ver-
volgens bij de behandeling van
het rapport over hem van het
Pieter Baan Centrum in

Utrecht. De psychiaters advise-
ren de rechtbank de verdachte
een onvoorwaardelijke TBK op
te leggen. E's behandeling zal
langdurig en individueelmoeten
zijn, aldus het rapport, want de
kans dat hij opnieuw een spec-
taculair misdrijf' pleegt is aan-
wezig. Bovendien is er sprake
van zelfmoord-neigingen

E wordt in hetpsychiatrische
rapport omschreven alseen man
van "hoogbegaafd niveau .Ook
verbaal is hij "zeer begaafd . Hij
koketteert graag met zijn ken-
nis. Er is bij E. tegelijk sprake
van een narcistisch zeligevoel.
Hij wantrouwt anderenen zeker
meerderen.

Er is bijE. volgenshetrapport
van het Pieter Baan Centrum
sprake van een vergaande "de-
personalisatie". De verdachte
treedt als het ware buiten
zichzelf maar hij doet datniet zo
bewust als hij tot nu toe zelf nog
wil doenvoorkomen.

Van psychiatrische stoornis-
sen zoals depressies, isbij E. geen
sprake. Het Pieter Baan
Centrum beschrijft ook de diepe
haatbij E. Hijvoelt erechterwei-
nigbij: debelevingvan zijn delic-
tenblijft volgenshetrapport "be-
perkt tot een weten zonder 'ge."

E. zelf verklaarde tegenover
derechtbank zich in grote lijnen
wel inhetrapport tekunnen vin-den. Op onderdelen is hij het erniet mee eens, zei hij.

Het moment waarop E. toere-kenings- vatbaar was, ligt in dezomer van '87, toen hij het plan
opvatte Heijn te ontvoeren.
"Toenhad hijnogterug gekund",
zo verklaarde de getuige- des-kundige prof. F. Beyaert die hetpsychiatrisch onderzoek heeft
geleid in een toelichting op de
rapportage. In antwoord op vra-
gen van derechtbank zei hij dat
E. niet volledigontoerekenings-
vatbaarkan worden beschouwd,
omdat dat alleen geldt voor ie-
mand die geheel psychotisch is.
Volledig toerekenings- vatbaar
is hij echter niet, omdat hij het
gevoelmist dat hem hadkunnen

tegenhouden, aldusBeyaert.
Hij zegt E. echter niet gewe-

tenloos te vinden. Waarom de
verdachte het losgeld op zon on-
voorzichtige manier is gaan uit-
geven, is ook de getuige- deskun-
dige naar zijn zeggen niet hele-
maalduidelijk. Beyaertzegtver-
derdatuit de gesprekken met de
verdachte duidelijk is gebleken
dat vrees voor herhaling blijft
bestaan. Hij beveelt een langdu-
rige individuele psychotherapie
aan. Deze zou naar zijnschatting
vier tot zes jaarkunnen durenen

dan is er een grote kans dat het
lukt, zo meent hij.

Het gevaar dat E. zelfmoord
pleegt bestaat volgens hem nog
steeds.De advocaat vanE., mr. J.
Weermeijer, bestrijdt dat echter.
Hij zegt dat de psychiater in de
Bijlmerbajes, waar E. momen-
teel verblijft, het tegendeel be-
weert.

Zoals bekend heeft de officier
van justitieer levenslang gevan-
genisstraf geëist.

De rechtbank doet op 14 juli
uitspraak.

Gedeputeerde Mendes de Gouveia
Afvloeien leerkrachten mag
onderwijs niet ontwrichten
WILLEMSTAD— Vanmid-

dag komen de gedeputeerde
van Onderwijs, Dito Mendes
de Gouveia, en vertegen-
woordigers van deDienst On-
derwijs bijeen om te praten
over de afvloeiing van
leerkrachten in het openbaar
onderwijs. Ditinverband met
de bezuiniginsplannen van
de overheid, waarbij met het
oog op afslanking van het
ambtenaren- apparaat ook
het onderwijs gereorgani-
seerd zal worden. De betrok-
ken leerkrachten hebben ge-
opteerd voor dewachtgeld-of
lumpsumregeling. Afvloeiing
van deze leerkrachten zou
nog voor 1 augustus van dit
jaarmoeten gebeuren.

De gedeputeerde verteldevan-
ochtend dat wegens tijdsgebrek
de procedure anders verloopt
dan gepland is. Mendes de Gou-
veia: "Volgens het schema in het
rapport Berenschot zou in okto-
ber duidelijkheidmoetenkomen
over de nieuwe regeling in het
onderwijs, die per 1 januari vol-
gend jaarvan kracht moet wor-
den. Wegens tijdsgebrek —*de
huidige regering is pas in mei
geïnstalleerd— gaan we nu een
andereprocedure volgen", aldus
Mendes de Gouveia. De gedepu-
teerde verklaarde dat voor de
uitvoeringvan hetregerings- be-
sluitalleformulieren reeds naar
descholenzijn gestuurden dater
voor de werknemers uithet on-
derwijs een informatieve avond
is gehouden. "Op 30 juniwas de
laatste dag dat de leerkrachten
hunformulierkonden inleveren,
waarin ze kunnen kiezen voor
een lumpsum- ofwachtgeldrege-
ling", aldus gedeputeerde Men-
des de Gouveia.

GESPREKKEN
Na het gesprek van vanmid-

dag met deDienst Onderwijs zal
de gedeputeerde morgenoverleg
plegen met het Rooms-
Katholiek Centraal Schoolbes-
tuur. Donderdag praat Mendes

met de onderwijsvaKdonaSitek.
Aan de hand van deze drie ge-
sprekken wil de gedeputeerde
nagaan welke maatregelen
haalbaar zijn per 1 augustus
voor de aanvang van het nieuwe
schooljaar. "Stel dat 200 mensen
kiezen voor wachtgeld of een
lumpsumregeling, dan wil ik in
ieder geval proberen voor deze
mensen een regeling te treffen.
Voorwaardeiswel dathet onder-
wijs niet ontwrichtwordt , aldus
de gedeputeerde.

ONTWRICHTEN
Hii voegde hieraan toe dat als

ambtenarenpersé een lumpsum
of wachtgeld- regeling willen,
dan zou de gedeputeerde probe-
ren met debetrokken onderwys-
instanties toteenvergelijkte ko-
men. "Het heeft geen zin om
mensen vast te houden die weg
willen. Dergelijke mensen.zul-
lenhun onderwijstaakzekermet

voor honderd procent uitvoeren,
watniet in hetbelang van heton-
derwijs is", zo verklaarde Men-
des de Gouveia.De gedeputeerde
zei hettebetreuren dathij zo wei-
nig tijd had, slechts één maand,
om de nodige maatregelen ten
uitvoer te brengen. "We moeten
echter roeien met deriemen die
we hebben. Hoofdzaak is dat het
onderwijs door de bezuinigings-
maatregelen van de regering
niet ontwricht wordt". Tot zover
Dito Mendes deGouveia.

WILLEMSTAD — Gouver-
neur prof. drRené Romer en zijn
echtgenote mevrouw J.C.I. Ro-
mer- De Vreese, zijn vrijdagvoor
privé- aangelegenheden naar de
Verenigde Staten van Amerika
vertrokken. De gouverneur is
vanplan dinsdag 12juliterug te
Keren. Gedurende zijn afwezig-
heid treedt mr E.L. Joubert op
a's waarnemend gouverneur.

WILLEMSTAD -Afgelopen
vrijdag werd de fabriek Cupaco
voor verpakte melkpoeder geo-pend. Tijdensdeofficiëleopeninghield deministervan Handel, In-dustrieen Werkgelegenheid, mr.C.G. Smits, een toespraak.Foto: Directielid Robert Wil-lems (2de links) en ministerSmits (2de rechts) samen met en-kele medewerkers van de nieuwefabriek.

Bikker naar Europa

WILLEMSTAD-Donderdag
reist Statenlid OnofreBikker, in
zijn hoedanigheid van 'secreta-
rio general adjunto' van het La-
tijnsamerikaanse parlement,
naar Europa ter bijwoning van
een vergadering tussen het be-
stuur van het Parlatino en het
Europees parlement, die van 11
tot en met 15 juli1988teBrussel
wordt gehouden.

Minister-president in gesprek met De Telegraaf:
Maria Liberia vervult premierschap ook
voor emancipatie van vrouw in de wereld

HILVERSUM— Maria Li-
beria- Peters, premier van de
Nederlandse Antillen, ver-
vult haar politieke taak niet
alleen voor de eilanden,
waarvoor zij de verantwoor-
delijkheid draagt, maar ook
voor de emancipatie van de
vrouw in dewereld."Als je de
situatie bekijkt in onze we-
reld danblijktdatpolitiek een
mannenzaak is. Er is maar
één vrouw president; Aquino
op de Filipijnen. Er zijn ook
weinig vrouwen premier. In

Engeland, IJsland enZweden
bijvoorbeeld". Dat zegt de
Antilliaanse premier in een
interview met Theo Jonge-
dijk van De Telegraaf.

"Ook op deAntillen hebben de
vrouwen vroeger in de politiek
buitenspel gestaan.Zelfs binnen
mijn eigen partij. Vrouwen wer-
den aanvankelijk geweerd, om-
dat zij volgens de mannen hun
mond niet konden houden". De
verslaggever van De Telegraaf
vertelt dat dekinderen van me-
vrouw Liberia, Niels- Maurice
(8) en Christel (9) zijn geadop-
teerd en uit de New-Yorkse wijk
Manhattan afkomstig zijn.
"Mijn man en ikzijn dolgelukkig
met hen".

Maria Liberia verwacht van
haar onderdanen een financieel
offer (solidariteits- heffing) om
het gigantische tekort op debeg-
roting de komende vier jaar te
kunnen wegwerken. "Maar alsde mensen niet willen betalen,
zullen er ontslagen vallen" zegt
ze in De Telegraaf. Zijblijkt har-de maatregelenniet te schuwen,
maar dat maakt haar naar haar
eigen meningniet tot de "iron la-
dy" van de Antillen.

"Neen" zegt de Antilliaan in
de straat volgens de verslagge-
ver. "Er moet orde op zaken ko-
men. Ongeacht wieer in derege-
ring zit".

Depremier laat weten datniet
alle ideeën die het kabinet Lub-
bers bij het recente overleg in
Den Haag voor de sanering van

de Antilliaanse economie aan-
droeg, bij haar in goede aarde
vielen. "Omdat de benzineprijs
in Nederland 1.64 gulden en op
Curagao maar 84 cent bedraagt,
werd een aanzienlijke accijns-
verhoging voorgesteld zonder
dat er echter rekening werd ge-
houdenmetbijvoorbeeld dever-
spreid liggende voorzieningen
op ons eiland".

RESPECT
Zij ispositiefover decontacten

met Nederland, maar maakt
zich niet de illusie dat de twee
volkeren op zon grote afstand
met ieder een eigen cultuur en
gedrags- patroon ooit helemaal
op één lijn zullenzitten. "Weder-
zijds respect vind ik belangrij-
ker", zo wordt de premier geci-
teerd.

Zij zegt ook tehechten aaneen
intensiefcontact met de eigen
bevolking. Zijpeilt de stemming
tijdens gespreks- ontmoetingen
onder een "beruchte" boom op
het eiland, aldus De Telegraaf.
Curagaoënaars vanhoog tot laag
doen informeel hun zegje op de
schaduwrijke plaats die bekend
staat als "Bao di palu".

Maar ook als zij aan het eind
van de ochtend nog even mee-
wandelt naar de markt in Wil-
lemstad neemt ze voor iedereen
die haar aanspreekt de tijd,
constateert de verslaggever. "Ik
hou nu eenmaal van mijn men-
sen", aldus depremier.

WILLEMSTAD-Hetgeheim
onthuld: 544 blikken Veedol la-
gen er in de laadbak opgestapeld
van depickup, die de laatste we-
ken de showroom van Moreno
Brandao & Sons Inc. heeft ge-
sierd tergelegenheid van het 65-
-jarige bestaanvan dezaak te Sa-
linja. Vijfpersonen hebben het
juisteaantalgeraden.

Die vijfgoederaders zullen nu
moeten loten wie zich degelukki-
ge eigenaar van depickup mag
noemen.

Pa unlkamente
★ SparerlbsMaparia plus k *A
ir Funchi bros bros hasa ...plus
★ Steak Maparia ...plus mJw&\
★ Batata fresku fiasa p,us^É^f% 095&Ï
★ Porkchop Alaparia plus^Ü***^*
★ Salada dl kolo (Coleslaw) .plus fihfaA A^JHP^
★ Fillet dl Gallna Maparia plus
★UN POP GRATIS!!! plus ( Jo^a| 1385)

J Pa selebré nos dl DOS ANIVERSAMO nos ta trese L
bek e oferta kv a pone nos riba mapalll |

Spareribs, Funchi bros bros basé, Steak, Batata fresku hasé, Porkchop, Salada di kolo
(Coleslaw) i Sate di Galtfia. Tar —k\pa aalkawaata flS3*mano» ka 10 florin.

IBin saboria nos delisioso SPESHAL na TEXAS STYLE ALAPARIA, banda di Pizza Hut
Salifta.

(a*S% H______L_J
ALAPARIA aa_a__B^»_____-B»"

Banda di Pizza H_ Tel. 616616 QRATiSIII

AMIGOE

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

* Donderdag 7 juli 1988
vanaf 09.00 t/m 14.00uur

* Kaya Piedra Presioso, Kaya Pirita, Kaya Espinela, Kaya Li-
monia, Kaya Hematita,Kaya Kuarso, Kaya Krisokola, KayaGrafito, Zwavelweg, Schalieweg, Steenkoolweg, gedeelteAsbestweg (vanaf perceel 33 en 36 tot Kaya Grafito), ge-deelteEsperanzaweg (percelenmetoneven nummers 1t/m43 en 77 t/m85 en percelen meteven nummers 2t/m 58 en112 t/m 118), gedeelte Fosfaatweg (tussen Asbestweg enEsperanzaweg).

S@SKODE_L_A______
Gerenommeerd garagebedrijf

zoekt

SERVICE WRITER
Gedacht wordt aan een energieke jongeman met Di-
ploma M.T.S.
Vereisten:
1) In bezit vanrijbewijs
2) Goede kontaktuele eigenschappen
3) Goede uitdrukkingsvaardigheid in de Neder-

landse, Engelse en Spaansetaal.
4) Technische kennis op het gebied van motor-

voertuigen.
Werkzaamheden:
1) Het assisterenvan de garage-manager
2) Hetafhandelenvan klanten en lichtadministra-

tief werk.
Sollicitatiebrieven kunnen gestuurd worden naarAmi-
goe, Scherpenheuvelz/n, Curacao, onderletter S.W.

Wij zoeken
Voor directe indiensttreding een:

Vertesenwoordiger/ster
Moet in net bezit zijn van eigenwagen.

Functie vereisten:
Ervaring : In het verkopen van papierproduc-

ten, machines en aanverwante arti-kelen.
Talen : Vloeiend Nederlands en Papia-

ments
Opleiding : Minstens Mavo.
Aanbiedingen : Goed salarisen werksfeer.

Gelieve schriftelijke sollicitatie, voorzienvan volledige ge-gevens, binnen 7 dagente richten aan MB aan hetbureauvan dit blad, Curagao.

' ' 1

SPECIAL
alléén geldig voor de maand juli

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

Kenwood.

KENWOOD CHEFEXCEL___^^

Erieweg2B \^___ï_^::::::::. I /__Zeelandia \ N-ME?'

3"" ■_. I I!_____C=aate»=- I ö_l_

. «_l—**~. _»»...—^..«,,. ,M,i,. AOBB/WO

De voorraad is beperkt - dus haast U!
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Brazilië
inflatie
flink omhoog

BRASILIA — De kosten
van levens- onderhoud in
Brazilië zijn in juni met 19,50
procent gestegen. Het is de
grootste toename van de in-
flatie in éénmaand sedert juni
1987 toen de toename 26,06
procent bedroeg.

Over devoorbije twaalf maan-
den tot en met juni steeg het
indexcijfer met 336,09 procent.
Het enige lichtpuntje is dèt in de
periode juni87tot en met mei88
de stijging 339,92 procent be-
droeg.

F-14
Het Pentagon deelde gisteren

mee dat de kruiser Vincennes
met een doorAegis- apparatuur
geleide raket een Airbus A-300
van Iran Air neerschoot nadat
hettoestelwerd verward meteen
Iraanse F—l4jachtbommen-
werper, een toestel van Ameri-
kaanse makelij.

De Amerikaanse stafchef, Ad-
miraal William Crowe, ver-
klaarde dat er "elektronische
aanwijzingen op de Vincennes
waren die aanleiding gaven te
menen" dathetoorlogsschip zou
worden aangevallen door een
F—l4—een tweemotorig super-
sonisch gevechts- vliegtuig met
twee inzittenden, datechterveel
kleiner isdande"widebody"Air-
bus. Crowe wilde niets zeggen
over de aanwijzingen en zei dat
ze geheim zijn en dat de VS de
zaak nog onderzoeken.

Het anderhalf miljard gulden
kostende Aegis- systeem ver-
bindt een gecomputeriseerdlan-
ceer- systeem met radar en ra-
ketten. In de computers zijn de
profielen van honderden vlieg-
tuigen opgeslagen die voortdu-
rend worden vergeleken metra-
dar- signalen en worden bijge-
werkt.

VIDEO-MONITOREN
In het schemerlicht van de ge-

vechts- controleruimte op het
schip wordt de informatie weer-
gegeven door video- monitoren.

Gesimuleerde stemmen geven
audio- informatie om te waar-
borgen dat niets wordt gemist.
Hetradar- systeemheeft ten doel
groepen oorlogsschepen te ver-
dedigen tegen luchtaanvallen.
Vierradarschermen voeren een
constante stroom gegevens in in
geavanceerde computers die de
raketten controleren.

Een Amerikaanse marine-ex-
pert verklaarde dat de beman-
ning in de controlekamer onder
grote spanning werkt en dat
daarbij kennelijk gevallen van
"vergissing over de identiteit"
mogelijkzijn. "Dit waszongeval
dat hetbelangrijker is veilig te
zijn dan sorry te moeten zeggen,
en het eindigdeermee datze sor-
ry moesten zeggen", zei hij.

"Het Aegis- systeem isveel be-
ter dan alleconcurrerende syste-
men in dewereld", zei Scott Tru-
ver, diebetrokken is geweestbij
met Aegis uitgeruste schepen.
Elke verkeerde aanval is het ge-
volg van een "verschrikkelijke
vergissing over de identiteit"
van een naderend toestel, en die
kan worden veroorzaakt door de
zich vaak snel veranderde poli-
tieke situatie in de Golf. "Het is
een nachtmerrie die iedereen

heeft verwacht enwaarvoor men
bad dat ze nooit zou gebeuren",
zei hij.

SPY—1A
Eén van debelangrijkste com-

ponentenvan hetAegis- systeem
is een electronisch gecontroleerd
radarsysteem dat bekend staat
als Spy—lA. Hetproduceert en
zendt vele radarstralen uit voor
onderzoek, opsporing, identifi-
catie en volgen van doelen. Ex-
pert Truver verklaarde dat de
Aegis de militaire opsporings-
capaciteit van de Amerikaanse
marine sterk heeft uitgebreid.
Maarhij voegde eraantoe dathet
nogaltijd moeilijkishettypevan
een vliegtuig te identificeren op
basis van eenradar-stip, "vooral
als hetgaat omeen doel datrecht
op jeafvliegt".

De Spy—ï radar werd ontwik-
keld doorRCA Corporatie, debe-
langrijkste producent van het
hele Aegis- systeem. Met dera-
darstralenkan het systeem een
raket ooktijdens devluchtopeen
doel afsturen. De standard-2 ra-
ket, het type dat kennelijk de
Airbus neerhaalde, worden tij-
dens de vlucht bijgestuurd en
ook nog tijdens de laatste fase

van de vlucht. "Het bestookt het
doel met electronen", zeiTruver.
De raket, met een ingebouwde
radar in de top, richt zich op de
energie die het doelreflecteert.

HET INCIDENT
WASHINGTON - Toen

het eenmaal duidelijk werd
dat een Amerikaans mari-
neschip een Iraans verkeers-
vliegtuig had neergehaald
stelde het Amerikaanse Mi-
nisterievanDefensie dereeks
incidenten op waaruit ui-
teindelijk het noodlottige in-
cidentvoortvloeide.

's Ochtends vroeg plaatse-
lijke tijd:

De kruiser Vincennes van de
Aegis-klasse en het Marinef-
regat Elmer Montgomery be-
vinden zich in de westelijke
bochtvan dePerzische Golfin
de buurt van de Straat van
Hormuz. Beide schepen bie-
deneen tweetalkoopvaardij-
schepenhulp aan.Hetaanbod
wordt niet aanvaard. In de
omgeving bevinden zich on-
geveer 15 kleine Iraanse
schepen. Waarschijnlijk in
Zweden gebouwde patrouille-
vaartuigen van het type Bog-
hammar. Even later stuurt de
Vincennes een helikopter er
op af om poolshoogte te
nemen.

Om 10:10 uur plaatselijke
tijd beschieten de Iraanse
schepen de marine- helikop-
ter. De Vincennes zet koers
naar debewuste plaats.

10:42. De Vincennes en de
Montgomeryopenen hetVuur
opdelraniërs.

10:47. Deradar van de Vin-
cennes neemt een vliegtuig

waar alkomstig uit Iran dat
koers zet naar de Golf.

10:49.De Vincennesstuurt
de eerste van minstens zes
waarschuwingenuitopzowel
de civiele als de militaire ra-
dio- frequenties. Het vlieg-
tuig komt met een snelheid
van 800 kilometer per uur
recht op deVincennesaf.

10:51. Het vliegtuig
antwoordt niet op de
waarschuwingen en verliest
hoogte en begint de snelheid
te verhogen. De Vincennes
besluit dat het om een vij-
andelijk toestel gaat.

10:54. De Vincennes schiet
twee grond-lucht- raketten
af, waarvanminstens een het
doel op negen kilometer af-
standtreft.

12:52.De Amerikaanse na-
tionale veiligheids- adviseur
Colin Powell belt president
Reagan en deelt hem mee dat
een Iraans gevechts- vlieg-
tuigvanhettype F-14 is neer-
gehaald in deStraatvan Hor-
muz. Later blijkt dit rapport
onjuist.

14:11. President Reagan
ontvangt een nieuwrapport.

17:05. Na overleg met de
hoogste Amerikaanse rege-
rings- functionarissen wordt
bevestigd dat deAmerikaan-
se Marine per ongeluk een
Iraans verkeers- vliegtuig
heeft neergehaald. Reagan
besluit een verklaring uit te
geven.

WAPENS
Bijna twee jaarlater, op3 no-

vember 1986,onthult een Liba-
nees tijdschf-ift dat de Ameri-
kaanse regering in het geheim
wapensaan Teheran verkoopt in
ruil voor de vrijlating van Ame-
rikanen die door terroristen in
Libanon worden vastgehouden.
Dit akkoord en latere onthullin-
gen dat de opbrengsten van de
wapenverkoop worden doorges-
luisd naar de Nicaraguaanse
Contra'slopenuitophetgrootste
schandaal tijdens het presi-
dentschap vanRonald Reagan.

Op 17 mei 1987 beschiet een
Iraaks gevechts- vliegtuig de
Amerikaanse kruiser Stark in
de Perzische Golf met raketten.
37Opvarendenkomen om het le-
ven. Washington aanvaardt de
Iraakse uitleg dathet gaat om
een vergissing.

De VSkondigen op 19 mei aan
datelftankers uitKuwayt onder
Amerikaanse vlag gaan varen
en tegen Iraanse aanvallen be-
schermd zullen worden door de

Amerikaanse vloot in de Per-
zische Golf.

Op 24 juli van datzelfde jaar
loopt deKuwaytse supertanker
Br .dgeton, onder escorte van
Amerikaanseschepen in deGolf
op een mijn. Washington be-
schuldigt Iran van het leggen
van de mijn. Teheran spreekt
echter over onzichtbare
handen".

HetIraanse schip IranAjr, be-
trapt door Amerikaanse heli-
kopters tijdens het leggen van
mijnen in internationale wate-
ren van deGolfwordtbeschoten.
Drie Iraniers wordt gedood twee
worden vermist. Vier dagen la-
ter brengen de Amerikanen het
schip in het noorden van de Golf
tot zinken.

AMERIKAANSE MARINE-EXPERT NA NEERSCHIETEN AIRBUS
’Het was zon geval dat het belangrijker is
veilig te zijn dan sorry te moeten zeggen’

Nu moeten we sorry zeggen
WASHINGTON — Het

Amerikaanse luchtdoel-
raket- systeem waarmee
gisteren een Iraans ver-
keers- vliegtuig door de
Amerikaanse marine
werd neergehaald, maakt
deeluit van het modernste
maritieme gevechts- sys-
teemindewereld. Hetis ui-
terst onwaarschijnlijk dat
het doelen zal verwarren,
zo verklaarden gisteren
Amerikaanse deskun-
digen.

De Aegis-radar aan boord van
Amerikaanse kruisers begeleidt
de lancering van Standard- ra-
ketten, waarvan de snelheid en
dereikwijdte geheim worden ge-
houden. Het radarsysteem kan
de snelheid, de koers en radar-
"handtekening"of aardvaststel-
len van ruim 200 doelen in een
gebied tot 400 km. Het is ook in
staat tegelijkertijd 15 tot 20 doe-
len aan te vallen, zo hebben ma-
rine- functionarissen verklaard.

Bij een proef in de Middel-
landse Zee in 1984 neutraliseer-
de de kruiser Ticonderoga tien
van de elf op hem afgevuurde
projectielen, die een snelheid
hadden tot Mach 3 (drie maal de
snelheidvan het geluid)en opge-
varieerde hoogte kwamen aan-
vliegen. Wegens een technisch
mankementvernietigde deelfde
aanvaller zichzelf.

”LEAKER”
De vroegere Amerikaanse

staatssecretaris voor marine
John Lehman verklaarde in
1986in een vraaggesprek datde
met Aegis uitgeruste kruisers
boven alle verwachtingen opere-
ren. "Hetheefthetevenwichtge-
wijzigd van dat mensen dachten

datwij een stroom aanvallen met
raketten of backfires (moderne
Russische bommenwerpers) niet
aankonden, naar eenbijna alge-
meen vertrouwen dathetnietzal
voorkomen dateen "leaker" door
onze verdedigingslipt", zei hij te-
genover het blad SeaPower. Met
"leakêr" wordt een succesvolle
aanval bedoeld.

De kruiser Vincennes is een
schip uit de Ticonderoga- klasse.
Het schip is 172 meter lang en
heeft een capaciteit van 9.600
ton verplaatsbare lading.

Shultz na Midden Amerikatrip
Steun toegezegd tegen
communistische agressie

SAN JOSE — Minister Ge-
orge Shultzvan Buitenlandse
zaken heeftondanks zijn felle
veroordeüng van Nicaragua
toch de hoop niet opgegeven
dat er vrede kan komen m
Midden Amerika. De dialoog
moet doorgaan, zo verklaar-

De Amerikaansebewindsman
gaf aan het slot van zijn drie-
daagse Midden Amerika- trip
waarbij Nicaragua niet werd
aangedaan, zijn visie over de
Middenamerikaanse problema-
tiek. Daarbij legde hij de schuld

voor alle problemen bij Nicara-
gua, Cuba en de Sovjetunie en JBeschreefhij deandere Middena- hmerikaanse landenals democra-
tische landen. Over Nicaragua F
zei hij ook nog dat het "achter- £lijk"wasen datereen "volslagen'chaos en armoede" heersen. j

Ookbuitenwereld
Nicaraguaans
episcopaat roept
op tot vrede

MANAGUA — De Nicara-
guaanse bisschoppen- confe-
rentie heeft een dringend be-
roep gedaanop de beide par-
tijen in de Nicaraguaanse
burger- oorlog om actiever te
zoeken naar devrede.

De oproep is in het algemeen
gerichtaan de internationale ge-
meenschap. De bisschoppen ho-
pen dat deze inderdaad zich ac-
tief gaat inzettenvoor het her-
stelvan devrede inMidden Ame-
rika. Aan de Sandinistische
regering en het anti- Sandinis-
tische verzet wordt gevraagd om
de dialoog te hervatten en om
naar een vreedzame uitweg te
zoeken in verband met het
conflict.

De oproep maakt een onder-
deel uit van een pastorale brief
van de elf Nicaraguaanse
bisschoppen bij gelegenheid van
de viering van het feest van de
apostelen Petrus en Paulus. Het
episcopaattoontzichergbezorgd
over dehuidige economische toe-
stand inhet land, welke "op een
dramatische wijze is ver-
slechterd".

AAN ZIJLIJN
Shultz waarschuwde dat de]

Verenigde Statennietaan dezij-
lijn blijven staan als een agres-i
sorvan buiten probeert de demo-'
cratische landen binnen te drin- j
gen of deze op een andere agres-
sieve wijze tracht te verslaan.
Zoals Shultz het formuleerde.'
Hij beloofde dan ook in CostaRi- E
ca Amerikaanse steun tegen de
"communistische agressie". Vol.i
gens hem is Nicaragua "eenü
reële bedreiging" voor zijn"
buren.

Tijdens zijn bezoek aan Costa
Rica sprak Shultz onder meer
met president Oscar Arias en'
met verschillende anti- Sandi-I
nistische rebellen. President
Arias zeitehopen dat devijfMid-
denamerikaanse presidenten
wanneer zij volgendemaand bij-
eenkomen over het stagnerende
vredesplan de twee partijen tot
een compromis komen. Hij won
verleden jaarde Nobelprijs voor
deVrede met zijn Middenameri-
kaans vredesplan.

Zoals ook in de andere be-
zochte landen gebeurde trok
Shultz ook in Costa Rica del
geldbuidel. Hij zegde het land
57,3 miljoen dollar toe aan hulp.
Over de democratische landen
zei hij nog dater duidelijk econo-
mische vooruitgang te bespeu-
ren is.

JOHANNESBURG— Bij een au-
tobom- aanslagbij een rugby- stadi-
on in Johannesburgvielen2 dodenen
39 gewonden. De explosie was toen
hetpubliek hetstadion verliet. Men
zegt datheteenANC-aanslagis.Een
ZA- commando- eenheid probeerde
donderdagtevergeefs 4Zimbabwese
.gevangenen te bevrijden die worden
verdacht vanbetrokkenheidbijaan-
slagen in Harare op ANC- bezit-
tingen.

Op 16 januari 1979 begonnen confrontaties
tussen VS en Iran na ontvluchting van shah

NICOSIA — De slechte be-
trekkingen tussen de Verenigde
Staten en de IslamitischeRepu-
bliek Iran zijn gisteren, met het
neerschietenvan eenAirbus van
Iran met 289 inzittenden aan
boord, op een nieuw dieptepunt
beland.

De reeks confrontaties werd
ingezet op 16 januari 1979 toen

ShahMohammad Reza Pahlevi,
een trouwe Amerikaanse
bondgenoot, zich gedwongenziet
als gevolg van alsmaar escale-
rende bloedige massa- demon-
stratiestegen zijn bewind, Tehe-
ran teontvluchten.

Op 1 februari keert de funda-
mentalistische geestelijke Aya-
tollah Ruhollah Khomeini uit
ballingschap terug naar Iran en
neemt de feitelijke leiding van
hetlarid in handen.

Op 4 november bestormen fa-
natieke studenten de Ameri-
kaanse ambassade in Teheran
en nemen hetpersoneel in gijze-
ling. De volgelingen van Kho-
meini eisen deuitlevering van de
Shah. Het Amerikaanse ambas-
sade- personeel wordt in totaal
444 dagen gegijzeld.

Bijna een halfjaar later, op 24
april 1980, mislukt een Ameri-
kaanse militaire operatie om de
gijzelaars uit hun gevan-
genschap te bevrijden. Mede als
gevolg van deze "vernedering"
slaagtpresident Cartererniet in
opnieuw tot president te worden
gekozen.

In september van dat jaarbe-
gint de oorlog tussen Iran en
Iraq.

1981begint hoopvol. De VS en
Iran ondertekenen een door be-
middeling van Algerije bereikt
akkoord, waarbij de vrijlating
van de gijzelaars wordt overeen-
gekomen in ruil voor het vrijge-

ven vanIraanse bezittingen.
Op 11 december 1984 be-

schuldigtWashington het Iraan-
seregime ervan kapers die twee
Amerikaanse passagiers
doodschieten aan boord van een
passagiers- vliegtuig van Ku-
wayt te hebben geholpen. Tehe-
ran weigert devierkapers uit te
leveren.

ZELFVERDEDIGING
Op 8 oktober brengen Ameri-

kaanse helikopters tijdens een
"actie van zelfverdediging" drie
Iraanse patrouille- vaartuigen
bijheteilandFarsitotzmkenna-
dat de vaartuigen het vuur ope-
nen op een Amerikaans toestel.

Een week later wordt de Ame-
rikaanse tanker Sungari getrof-
fen door een Iraanse zijderups-
raket. De volgende dagwordt de
onder Amerikaanse vlag varen-
deKuwaytse tanker Sea Isle Ci-
ty voor dekust van Kuwayt eve-
neens getroffen door eenraket.

Op 19 oktober vernietigen
Amerikaanse marineschepen

als represaille twee Iraanse
boorplatforms.

Een halfjaar later, op 14april
dit jaar, loopt hetAmerikaanse
Fregat SamuelB. Roberts in het
centrale deelvan de Golfbij een
explosie onder de waterspiegel
schade op. Washington zegt dat
de ontploffing het gevolg is van
een Iraanse mijn.

Vier dagen later verwoesten
Amerikaanse marine- vaartui-
gen twee Iraanse olieplatforms
als vergelding. In hetdaaropvol-
gende hevige treffen tussen
Amerikaanse en Iraanse zee-
strijdkrachtenwordenzes Iraan-
se schepentot zinken gebracht of
beschadigd. Een Amerikaanse
helikopterwordtneergeschoten.

Op 29 april kondigt Was-
hington aan dat voortaan ook
neutrale schepen kunnen reke-
nen opAmerikaansehulp indien
zij worden aangevallen.

Zaterdag 2 juliwordt voor het
eerst ditbeleid in depraktijk ge-
bracht. Een Amerikaans Fregat
vuurt waarschuwings- schoten
afopIraanse vaartuigenalszij in
de Straatvan Hormuz een Deen-
se supertanker aanvallen.

Zondag 3 julivindt hier een
zeegevecht plaats. In de daarop-
volgende verwarring schiet het
Fregat, in de veronderstelling
met een Iraans gevechts- vlieg-
tuigvan doentehebben, een Air-
bus A3OO van Iran Air met 289
inzittenden aanboord neer.

JhP EILANDGEBIED CURACAO

Het Bestuurscollege van het Eilandgebied Curasao roept sollicitanten op
voor de functie van brandweerofficier.
Gegadigden kunnen aan de selectieprocedure deelnemen als zij:
— in het bezit zijn van het H.T.S.-diploma of gelijkwaardige opleiding;
— tussen de 21 en 35 jaar zijn;
— in het bezit zijn van rijbewijs B;
— niet brildragend zijn;
— bereid zijn de 2 jarigebrandweeropleiding in Nederland te volgen.
Een medische keuring en een psychologisch onderzoek zijn tevens vereist.
Sollicitaties met volledige inlichtingen betreffende leeftijd, burgerlijke staat,
opleiding en eventuele opgedane ervaring te richten aan het Bestuurscollege
van het Eilandgebied Curasao, Concordiastraat 24.

Het Bestuurscollege voornoemd,
Gezaghebber, Secretaris,

Drs. E.R. Wilsoe, a.i. Mr. E.A. Vlieg.

f VERHUISD i

Dr. L. Spencer enDr. A. Abdala
oogartsen

Vanaf 4 juli 1988van Julianalaan8 naar
Schottegatweg Noord 37

(naast Kraamkliniek Rio Canario)
Tel.: 84499 j

V J

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

* Dinsdag 5 juli 1988
vanaf 09.00 t/m 16.00uur

* Gedeelte Pannekoek, gedeelteDokterstuin, gedeelteBarberen
gedeelte Bou Barber.

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

* Dinsdag 5 juli 1988
vanaf09.00 t/m 14.00 uur

* GedeelteKaminda Elèktrishèn (westelijkegedeelte), SalirïaAb-
oustraat A, Salirïa Aboustraat B, gedeelte Dr. Willem P. Maal-
weg(nabij MaisonRuth totBramendiweg), gedeelte Bramendi-
weg(Willemstadterrein en omgeving), gedeelte Bramendiweg
(omgeving Dr. WillemP. Maalweg), St. PaulusCollege, gedeelte
Vesuviusstraat, Mont Peleestraat, Quillstraat en Bramendi-
straat.

S SKOPELA_________
OMWISSELING WATERMETER

Het omwisselingsprogramma van onze watermeters omvat in de
week van 4 julit/m 8 juli 1988 devolgendewijken:

MONTANA ABOU - KADUSHISTRAAT "
SANTA ROSA IWETO

KODELA verzoekt alle verbruikersom zowel de standvóór als na de
meteromwisselingte noteren, omeventuelecontrolete vergemakke-
lijken.

aOsKODELAi^S

fÊm r R v
CURACAOSCHEBOND VAN WERKNEMERS IN VERPLEGENDE

EN VERZORGENDE INSTELLINGEN
P.O. BOX 2056

NA TURMIEMBRODI C.B.V.
DI HOSPITAAL ISANATORIO

Direktiva diC.B.V. Ta mvitaboso na vn reunion generalkual
lo tuma luga djamars dia 5 diyüli pröksimo.
Ora: B'or di anochi den edifisio di S.S.K.
Punto diagenda: 1)Apertura

2 C.A.O.
3) Turno liber
4)Klousura

Nostakontakubopresensia. Na nomber di direktiva
C. ALLEN, Sekretaria

MAANDAG 4 JULI! 988AMIGOE10

OPROEPING
OPENBARE

VERGADERING
van deEilandsraad opdinsdag5
juli1988om 15.00 uur in de Sta-
tenzaal

AGENDA
1. Ingekomen stukken.
2. Verkiezing Voorzitter en

Waarnemend Voorzitter
Centrale Commissie.

Willemstad, 1 juli1988.
De Voorzitter,
drs.E.R. Wilsoe.



AGENDA

BONAIRE

POLITIE: 8000
BRANDWEER: 8222
TAXICENTRALE: 8845jHOSPITAAL: 8900

LANDFILL teLagoen:maandagt/mvrijdag
van 07.00-16.00 uur;zaterdag 08.00-12.00
uur; zondag gesloten.

OPENBAREBIBLIOTHEEK
(openingstijden voor het publiek)
maandag en donderdag van 14.00-18.00
uur; dinsdag en vrijdag van 08.00-12.00/
14.00-17.00uur; zaterdag van 10.00-12.00
uur)

i(openingstijden voor lezers):woensdagvan 14.00-19.00uur.

'POSTSLUITING: maandag t/m vrijdag
aangetekende stukken 15.45 uur; gewone
jstukken 16.30uur.
| SERVICECLUBS
Kiwanis: donderdagavond 19.30uur - Hotel
iBonaire.
Lions: informatie E. Felipa, tel.: 8546/8238.
Round Table: elke tweede maandag -
Buurtcentrum Terra Corra.
Rotary: woensdag 12.00 uur-Hotel Bonaire.

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

|MUZIEKBIBLIOTHEEK: voor bezichtiging|hiervan gelieve contactop te nemen met de
heerRudy Bedacht, Noord Nikiboko 194.

IPOLITIECLUB (Weg naar Willemstoren):
igeopend op vrijdagvan 20.00-24.00uur; za-
terdag van 12.00-24.00uur.

SPREEKUUR(gezaghebber): elke donder-dag van 09.00-11.00 uur op het Be-
stuurskantoor, Kralendijk; laatste donder-
dag van de maand van 10.00-12.00 uur te
Rincon.

KOKOLISHI (tel.: 8198): verzameling Bo-
naireaanse schelpen en koraal; open van
dinsdag t/m vrijdag van 10.00-12.30 uur -Kaya Nikiboko Zuid 3.

LVV: openingstijden slachthuis maan-
dag t/m woensdagvan 07.00-12.00/13.00-
-16.00 uur en donderdag en vrijdag van
06.00-11.00/11.30-14.30 uur.

KERKDIENSTEN
Sint BernarduskerkKralendijk:
dagelijks 18.45 uur; zondag 08.30en 19.0U|uur.
CoromotokerkAntriol:
Idagelijks 19.30 uur;zondag 09.00en 18.ou

_r
Ludovicuskerk Rincon:
dagelijks, ookzondag. 19.30uur.

KLACHTENBEZORGING doorgeven
aan mevr. A. Wong- Loi- Sing, Kaya
Cacique 4.

Politiek trekt weer aandacht van Moskovieten
Partijconferentie van Moskou
bevestigt positie Gorbatsjov

MOSKOU — Na vier dagen
Van opmerkelijke heftige en
openhartige debatten tijdens
_e partij- conferentie in de

Sovjetunie lijkt een conclusie
gewettigd: partijleider Mi-
khail Gorbatsjov, die degehe-
le conferentie kalm en
Zelfverzekerd leidde, zit vast_ het zadel. Het ziet er daar-
enboven naar uit, datde Sov-
Setunie, die zes decennia met
larde hand van boven af. erd geleid, zich opmaakt
Qorbatsjov's visie van een
hieuwe stijl van communis-
tische democratie tenuitvoer
te leggen.

"Er is niet alleen sprake van
_oi, het is al lente en mogelijk

telfs zomer", aldus verklaarde
Vladimir Laksjin, een vooraan-
staande literaire criticus en al
'ang voorstander van hervor-
mingen. "De schaduw vanStalin
_rvaagt, en dat hebben we aan

Gorbatsjov te danken, zo voegde
ge schrijver Anatoly Rybakov
flaar aan toe.
lln het centrum van Moskou
rerzamelden zich het afgelopen
weekeinde grote groepen men-

sen inparken en oppleinen omte
praten over departij-conferentie
en de voorgestelde hervormin-
gen Op banken langs demet bo-
men omzoomde boulevards kon
men de hele week Muscovieten
aantreffen gebogen over kran-
ten met toespraken van afge-
vaardigdenwaaruit soms oplui-
de toon werd voorgelezen. Gor-
batsjov heeft ditveroorzaakt ,
aldus een omstander. Na vele
jarenzijn mensen voor het eerst
weer in politiek geïnteresseerd
Voor het eerst geloofik, dat dit
land ergensnaar op weg is .

Een buitenlandse waarnemer
bevestigde deze indruk .rlijiser
zeker in geslaagd demensen tot
de verbeelding te spreken. Wat
echter veel belangrijker is, zijn

handelwijze de afgelopen week
toont aan wat een handig politi-
cus hij is". Een Aziatische diplo-
maatging nogverder. "Hij neett
aangetoond de consensus- poli-
tiek te beheersen, iets wat elke

Rolitieke leider moet kunnen,
let name een politicus die radi-

cale hervormingen nastreeft en
die daarbij ook de conservatie-
ven mee wil krijgen. Hij laat

zien, dat hij weet hoe je vanuithet centrum moetregeren".
"Glasnost", zo verklaarde Gor-batsjov tijdens deslotzittingVande partij- conferentie in het Pa-leisderCongressen in hetKrem-

lin, was één van de heldinnenvan deze conferentie". Het wasdoor middel van deze glasnost,die nauw verbonden is met zijnprogramma vanperestojka (her-
structurering), dat debevolkingvan de Sovjetunie gewaar werd,
aat er zich een waarachtig poli-tiek debat afspeelde

TIENMILJOEN
Het ligt tevens in debedoeling

van de aandeelhouders van Tro-
pical Resort Hotels n.v. om zo
spoedig mogelijk aan te vangen
metderehabilitatie enrenovatie
van het sterkverwaarloosde ho-
tel. Eveneens zal er een uitbrei-

dingsplan worden voorbereid
van dehuidige 148 kamers naar
een aantalvan ongeveer 240ka-
mers.

Met de eerste fase van de uit-
breiding enrenovatie zal een in-
vestering van ongeveer tiendui-
zend dollar gemoeidzijn.

Hoewel hetkort dag is, zullen
de aandeelhouders van Tropical
Resort Hotels n.v. het uiterste
doen om nog vpor de aanvang
van het hoogseizoen in december
1988,van het BonaireBeach Ho-
tel eenrepresentatief en smaak-
volhotel temaken. Aan delange
weg van geruchten en touwtrek-
ken tussen diverse partijen
schijnt dan nu een einde te zijn
gekomen, het is echter nog geen
oktober.

INHAND GEHOUDEN
tteryormmgsgezinden en con-servatieven in alle gradities na-men beurtelings plaats op hetspreekgestoelte, waar de afgelo-___.**!_"* Jaar tijdensBrezjnev's 'geruisloze Stalinis-me alleen maar lof te horen wasnmh,tnomfv.a _hetSocialisme'.om hunzegje te doen.

, . ... , Gorbatsjovhielddetoesprakenkrachtdadigmaarbeleefd m de hand waarbi]hij soms sprekers er toe brachtmeer te zeggen dan zij van planwaren. *
Gorbatsjov lykt voorbestemdom volgend jaar behalve partij-leider ook president van de Sov-jetunieteworden. Departij- con-ferentie stemde in met zijn voor-stellen voor ingrijpende hervor-

mingen van het politieke systeem, waaronder het voorstelvoor een echt parlement en eenpresident met uitgebreide be-voegdheden. "Niemand denktaan een ander voor diepost. Nadeafgelopen week iser zelfs nie-mandanders", alduseenhogere-gerings- functionaris in Moskou.

In Washington

Copei-presidentskandidaat bij
Duarte op bezoek

WASHINGTON—DeVene-
zolaanse presidents- kandi-
daat Eduardo Fernandez
heeft een bezoek gebracht
aan zijn politieke geest- ver-
want José Napoleon Duarte.
Deze wordt in het Walter
Reed hospitaal behandeld
aan kanker aan de lever.

Tegenover de pers verklaarde
Fernandez die namens de CO-
PEI dingt naar het presi-
dentschap van Venezuela, dat
hij hulde wilde brengen aan een
van de meest vooraanstaande
leiders van de chrisdendemocra-
tische bewegingwaartoe zij alle-
bei behoren. De levens- kansen
van Duarte worden geschat op
zes maanden. Men heeft een
groot deel van zijn maag wegge-
nomen maar aan de leverwas de
kanker niet meer te verhelpen.

COPTHORNE BEHEERDER TOT 1 NOVEMBER
Nieuwe eigenaar gelieerdaan Africa hotel en Tiger Petroleum

Tropical Resort hotel nv
koopt Bonaire Beach-hotel

KRALENDIJK—Na lange tijdvan onzekerheid, moei-
zaam en langdurig onderhandelen is dan nu eindelijk
"de kogel door hethotel". Donderdag30 juni 1988 werd
een overeenkomst getekend waarbij Tropical Resort
Hotels N.V. de financiële verantwoordelijkheid over-
neemtvan hetBonaire Beach Hotel,metingangvan 1juli
1988.Tevens is eenbedrag gestort van tweehonderd dui-
zend dollarbij een bankop een "escrow account".Tropi-
cal Resort Hotels N.V. is een pas opBonaire opgerichte
maatschappij waarvan personen gelieerd zijn aan Hotel
Africa, en TigerPetroleum de aandeelhouder is.

De voorlopigekoopakte werd

fetekend onder voorwaarde dat
et complex van Bonaire Beach

Hotel op naam blijft van Bonan-
til n.v.enwaarbij de huidige ma-
nagement groep Copthorne Ho-
tels LTD. het hotel zal blijven
beheren tot 31 oktober 1988, de
datumwaarop huncontract met
Bonantil plus cessantia zal ko-
men te vervallen. Op diezelfde
datum, zal Tropical Resort Ho-
tels, aan Bonantil n.v. het res-
tant'betaj^n van het bedrag het-

feen is overeengekomen tussen
TopicalResort Hotel n.v.,rege-

ringNederlandse Antillenenbe-
stuurscollege van het eilandge-
bied Bonaire.

Het hotel is verkocht voor an-
derhalf miljoen dollar plus hon-
derdvijftig duizend dollarals bij-
drage voor het betalen van ces-
santia van Bonantil n.v. op 31
oktober 1988. Op diezelfde da-
tum zal het dienstverband van
alle employees van het Bonaire

Beach Hotel met Bonantil n.v.
worden beëindigd. Ondertussen
zullen alle employees die in het
hotelwezen verder willen wer-
ken, de gelegenheid hebben om
samen met de nieuwe eigenaar,
Tropical Resort Hotels n.v. een
nieuwe arbeidsrelatie voor de
toekomst te regelen in het hotel
datvoorbestemd is omeentoeris-
tische attraktie te worden met
alle aanverwante faciliteiten.

Van verontruste ondernemers driepresent

Geen quorum algemene
vergadering van VBB

KRALENDIJK — De don-
derdag jlgehoudenalgemene
vergadering van de Vereni-
ging Bedrijfsleven Bonaire
(VBB), waar het ondermeer
de bedoeling was een nieuw
bestuur te kiezen, werd kort
na deopeningdoorhaarvoor-
zitterEvert Piar wederom ge-
sloten gezien de zeer geringe
opkomst.

De op 31 decemberopgerichte
vereniging, welke nu uit zestig
leden bestaat, ontplooide gedu-
rendehaarkorte bestaandiverse
activiteiten, zoals onder meer
overleg met de toenmalige mi-
nister van economische zaken,
De Castro, betreffende de gevol-
gen van het marktbescher-

mingsbeleid voor Bonaire, het-
geen echter niet veel resultaat
opleverde.

Eveneens was de VBB betrok-
ken bij het overleg inzake de
plannen van de ALM over de
aanschaf van twee fokker F227
Fairchild toestellen ter vervan-
ging van de twinotters. Inmid-
dels is ditplanzoals bekend wer-
kelijkheid geworden. Hetgeen
een aanmerkelijke verbetering
is voor de vliegtuigverbinding
tussen Curagao en Bonaire.

Het oude bestuur bestaande
uit EvertPiar, voorzitter, mevr.
ZulayKnuf-Nouel, secretaresse,
W.A. Lucia, penningmeester
aangevuld met debestuursleden
Hans van Ham en Ewin de Grij-
ze, zullen voorlopig hun taak
moeten blijven vervullen daar
slechts veertien leden de ver-
gadering bezochten en het der-
halve onmogelijk was de beno-
digde meerderheid teverkrijgen
om over te gaan tot bestuursver-kiezingen.

Na het officiële gedeelte van
de vergadering werd door de als
gast uitgenodigde vertegen-
woordiger van de bouw-
maatschappij Antillenn.v. Peter
van Esveld, een uitleg gegeven
over de in uitvoering zijnde re-
konstructie van deKaya Grandi.
Opmerkelijk was dat slechts drie
ondernemers welke hun bedrij-
ven gevestigdhebben in deKaya
Grandi aanwezig waren. Ge-
noemde ondernemers waren
echter zeer verontrust over de
toegankelijkheid van hun zaken
voor het publiek en met name de
toeristen. De heer Van Esveld
verklaarde echter datal het mo-
gelijke zal worden gedaan om de
toegang voor voetgangers open
te houden, eveneens zal het
mogelijkzijn om metvoertuigen
welke goederen moeten afleve-
ren destraat in te rijden.

DeKaya Grandi zalechter wel
inzijn geheel wordenopengebro-
ken in tegenstelling tothet aan-
vankelijke plan om ditin driefa-
sen te laten plaatsvinden, vol-
gensdeheerVan Esveldechter is
dit nu niet mogelijk in verband
met hetfeit dat de gehelerecon-
structie voor 15 december 1988
gereedmoetzijn.

Uitbetrouwbare bron isechter
vernomen dat er van politieke
zijde drukwordt uitgeoefend om
het aanvankelijke drie fasen
plan alsnog uitte voeren.

Hoewel na het gereedkomen
van dereconstructie deKaya
Grandi een veel beter aanzicht
zal hebben zal men dekomende
zes maanden met een moeilijk
toegankelijke hoofdstraat ge-
noegen moeten nemen.

Avensa directeur op bezoek

Plannen toegelicht
KRALENDIJK — De heer

Henry Boulton, directeurvan
de Venezolaanse luchtvaart
maatschappij Avensa, arri-
veerde woensdagjl opdeFla-
mingoAirport teBonaire.

Aldaar werd hij ontvangen
doorhetstatenlidRudy Ellis. De
reden vanzijnbezoek aanBonai-
re, was een bezoek aan het Bo-
naireaanseBestuurscollege, al-
waar de heer Boulton uitleg gaf
aan de plannen van Avensa om
het aantalvluchten naar Bonai-
re ujt tebreiden.

Zoals bekend is Avensabegon-
nen mettwee vluchten per week
Caracas-Bonaire. Vanaf 6 juli
zullen dezevluchten worden uit-
gebreid naar drie vluchten per
week.

Ook werd van Avensa zijde de
mogelijkheid naar voren ge-
bracht om met grotere vliegtui-
gen zoals de Boeing 727-100 op
Bonaire tegaan vliegen. De heer
Boultonopperde hetplan omtoe-
risten uit de VS en Canada via
Venezuela naar Bonaire te vlie-
gen. Ook direkte vluchten van-
uit deVS enCanada behoren tot
een der mogelijkheden.

Na afloop van de vergadering
werd door de gedeputeerde van
toerisme in aanwezigheidvan de

directeur van het Bonaireaanse
Toeristenbureau en de gezag-
hebbervan het eilandgebied mr.
George Soliana een plakkaat
aangeboden aan de directeur
van Avensa de heer Henry
Boulton.

WARSCHAU - SU- partijleideGorbatsjov die medio juliPolen be
zoekt gaatooknaar hetconcentratie
kamp Auschwitz. Daar kwamen tijdens de oorlog4miljoen mensen omHijkomt op 11 juliaan.

KRALENDIJK -Bij defotomoment van het aanbieden vai
hetplakkaat, doordegedeputeer
de van toerismeRamoncito Booivlnr: HenryBoulton, Ramon
citoBooi, Rudy Ellis, gezagheb
bermr. GeorgeSoliana.

Kustwacht VS stopt
Panamees schip
met marihuana

SEATTLE- Met gebruik-
making van geweldheeft de
Amerikaanse kustwacht het
in Panama geregistreerde
schip Encounter Bay opge-
brachtmetvijftig ton marihu-
ana aan boord.

Men had het schip op volle zee
onderschept en de aanwezigheid
van marihuana vastgesteld, zo
verklaarde onder- officier Mi-
chael Cobb. Dit gebeurdevoor de
kust van Washington. De En-
counter Bay weigerde ondanks
waarschuwings- schoten bij te
draaien. Dat gebeurde pas toen
er gericht werd geschoten.

Hierbij willen wij onze oprechte dank betuigen voor Uwblijk van belangstelling en medeleven tijdens ziekte en nahet overlijdenvan mijn dierbare man, onze vader en neef

ELMER RICHARD VAN DER HORST
Namens Mevr. deWed.
JosephinaE.M. van derHorst-Stoit Dijck,
kinderen en overige familieleden.

Mede namens het College van Curatoren, deFa-
culteit derTechnische Wetenschappen, de Afde-
ling Electrotechniek en de gehele universitaire
gemeenschap wordt hierbij met diep leedwezen
het overlijden bekendgemaakt van

IR. ERROL ALEXANDER BRAUMULLER
in leven wetenschappelijk hoofdmedewerker en
coördinatorvan deAfdelingElectrotechniek aan
de UNA.

Innige deelneming gaat uit naar zijn diep be-
droefde ouders, zijn vrouw en kinderen, en naar
de overigefamilieleden.
Errol zal immer in onze herinnering blijven
voortleven als een toegewijde en loyale kollega.

Deteraardebestellingvindtplaats opheden 4juli
1988 om 16:00uur te Bottelier.

Namens de gehele
UNA-gemeenschap ... _>g^, _^m».

sècretari_UNA. NS/Ij |n
. Universidat Nashonal di Antia I
:===-=--_=_____===.?

Universiteit vande Nederlandse AntillenUniversity ot theNetherlands Antilles
Universidad de lasAntiliasNeenandesas

KRALENDIJK -De gedepu-
teerde die belast is met de
buurtcentra, Carmo Cecilia,
heeft deafgelopen week verschil-
lende bezoeken gebracht aan de
centra.

Reden wasomzichopdehoogte
te stellenvan de gang van zaken
en de ontwikkelingen van de
laatstetijd.

Een van de voornaamste rede-
nen van het bezoek van de gede-puteerde van cultuur was ook om
de waardering van de overheid
uit te drukken voor het werk dat
verschillendepersonen geheelbe-langeloos doen voor de ge-
meenschap.

Op defotogedeputeerdeCecilia(links vooraan) op bezoek bij hetbestuur van wijkcentrum Noorddi Saliha.

Koersen Centrale Bank
NOTERINGEN CENTRALEBANK VAN DE NEDERLANDSE AN-
TILLEN GELDIG OP MAANDAG 4 JULI 1988 EN TOT NADERORDER:

US DOLLAR 1.77 1.78 180CRN DOLLAR 1.435 1.455 1475PND STERLING 2 94 2 975 3 055SS 8_.96 __68 L"
ZW FRANCS 116.87 117.59 118 39FR FRANCS 27.69 28.79 2949DUITS6MARK 97.02 97 74 98 54
;___ LD - 10007 10259ITLIR6 0.99 1.29 135AR FLORIN 98.00 100.00 10020KOERSEN VAN DE OBLIGATIELENINGEN VAN DE NEDER-LANDSE ANTILLEN UITGEGEVEN DOOR HET DEPARTE-MENT VAN FINANCIEN EN GELDIG VANAF HEDEN _ JULI1988EN TOT NADER ORDER.
9.75% 08LIGAT_L€NING€N P€R 85/89 98 83

13 % OBLIGRTI€L€NING€NP€R 86/90 103 77
12 % OBUGfIT__NING€N P€R 88/92 10309
10.5 % OBUGATI€L€NING€Nf_RI9BB 99 9910.25 % OBLIGATI€L€NING€N 1986P€R 1990 98 97
HET EFFECTIEVE RENDEMENT OPALLE OBLIGATIELENIN-GEN BEDRAAGT 10.69%.
DEAANKOOP VANOBLIGATIELENINGENKAN GESCHIEDEN
BIJ HET LOKALE BANKWEZEN.I —J

IhOUSTBIPLO. U.nt.UElB
%.%S*m~ maakt <*e wisselkoers bekend
"IW|jy^ van de BOL»VAR, geldig tut

DINSDAG 10.30uu.

cJTSSu. VERKOOP
l 4.50 4.70 5-70

i iIIiipPLANDSRADIO afd. BONAIRE \
I y XXmmmf MAAKTffIERBIJ BEKEND,| '"^r dattelefoonrekeningentotenmetdemaandmeil9BBuiterlijkvoor

V 8 JULII9BB A
f moeten zijn voldaan. /^M_

Na bovengenoemde datumkan ieder momentovergegaanwor- / Mdentot afsluitingvan denummers waarvan éenof meerrek.nin- _É_U||gen niet zijnbetaald. , Jm»* "HL
Gelieve rekening mee te houden, dat betalingen via de X^ M
bank onze administratie dagen later bereiken. |f|iiilPf j
Het wnd. Hoofd vanDienst. VffHIPffHIP j|

AMIGOE

.- ■ " }i"iv*»»mmi+mm]mmmwi!mmMmmmmmmmi, ~i v..1 j^
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■■■■■■■■■■■ti«i______________«___É_iiiitÉ___

#»_ ALLE SECRETARESSEN
_^*SL en RECEPTIONISTEN

ISJj %- KRIJGEN BIJ ONS EEN COMPUTEROPLEIDINGmX^m9yfa]tfSE^ Duur opleidingen:
aanvang 8 augustus bij Receptioniste en Assistent sekr 1 jaar
LEM Punda Tel, 612640 Sekretaresse 2 jaar
inschrijfgeld ’.20.- Toelatingseisen:
Boekengeld .’. 80.- MAVO 4 (sekretaressen en receptionisten)
Lesgeld p.m ’. 60.- MAVO 3of ETAO (assistent sekretaressen)
erkende diplomas. Bel op tussen 4-8 uur.

_—■ ■■■■»■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ www m»

Nederlands echtpaar
ZOEKT

HUIS TE HUUR
inrepresentatieve buurt
gemeubileerd of ongemeu-
bileerd, bereid hoge huur te
betalen.

Aanbiedingen:
Tfn.: 615444 .

B.H.'s voortieners
slechts ’. 5.-

Voor degrotere
maten C en D cups

’.lO.-
Strapless B.H. ’. 12.-
La Indiana N.V.

>. Hendrikplein 11 f
I

PORCHSALE

ALL HOUSE HOLD
ITEMS

TEL.673675

Speciaal voor fdevakantie
HELE ZWEMPAKKEN

sexytanga'smetglitters.verschillen- I
dedessins.

i_A_ Bootiq_»^
\Mahaai Minimall - Tel. 74832 I

'waarschuwingl
De commandant van de I
marinebasisParera maakt be- I
kend dat er op 05 juli 1988van I
07.00 tot 13.20 uur schiet- I
oefeningen worden gehouden I
op de schietbaan Hato.
Onveilig zeegebied
± 4000 meteruit dekust. J

I^LJZ. lookingfor \
._3Ffca Quality
I Optical

_________ _i S

the latestfashion In i]
FRAMES and

SUNGLASSES ,j
|at convenient prices. \

La Collln.<^^^DEBETERESCHOEN, — 1 \\ f In juligeopend: dinsdag
friïïs \ü— en vrijdag van 9-12 uur. r*t% 1..-'=_" Of U belteven.

A/tv4 r̂r^>P^u' -_ Arikokweg7A-tel.: 626052
______*«■«^^■■■a^___">__________H«_Bii^"M«_^"^^^^^^"^^" l,^^—"^^"^^"^^

_________" LEM 1
F(_ro sempertnbonorabo studia. L)e L/aSt_> bUllding
Typen-Steno-Engels-Spaans-Boekhouden- pen Pm"
Nederlands-Frans-Duits-Portugees-Bedrijfsleider
Sekretaresse-Receptioniste-Alg. Ontwikkeling Rf-, M| . _
Computervaardigheid-Computertalen- ötL NU op-
Programmeur. Erkende diploma's

S©arec_M_sÉ|tpiï
Dokwegz/n, achter Maduro Plaza -Curagao, N.A.
Tel.: 76156 — Fax 70141

OVERSEAS FORWARDINGAND CONSOLIDATED
L CONTAINER SERVICES.

I VERMIST
J in debuurt van Damacor, Cas Cora

EEN PEKINEESJE TEEF
Kleur: bruin - luistert naar denaam DINKY.
Beloning voor terugbezorging.

I TEL. 78473

Tekoop aangeboden
Toyota Corolla Station Wagen

Bouwjaar 1984 - in zeer goede staat
Voorzien van W.A. verzekering en belasting
betaald toteind 1988.

Tebevragen telefoon 613333 - toestel 205

__£___'j~''

RUM SAN PABLO uitmuntend
V_ ZZ /

"X'X'X'X*. (")nze opdrachtgever is een multinationale onder-
"X«X _ _*X% neming, welke binnenkort een industrieel bedrijf
X _*X*X.V °P Curapao vestigt.
.____.__"! Namens de direktie zoeken wij kontakt met kandi-

.____.__.* datendie geïnteresseerdzijn in de volgende funkties:

:...._.._: technical officer
lyXyXv. In deze-voorlopig-solistische positie is men belast met het bc-
!._._._.." heervan technische installaties. Hierbij dient men persoonlijk
yX*X*X%£ een aantal technische handelingen uit te voeren, welke een
"X ._.\_\\ hoge mate van preciesie vereisen i.v.m. het afbreukrisico.
**X*X£Xy Men krijgt een training in het buitenland alvorens men dnad-
X*X _____■ werkelijk aan de slag gaal.
vlviviv!;! Kandidaten moeten een MTS-wtb opleiding bezitten en reeds
yX*X*X*X werkervaring hebben. Voorkeur hebben kandidaten die niet
"X . _ . 'X\ _ roken, in bezit zijn van een rijbewijs B+C en Spaans kunnen
l . _.. __ .v spreken.
......_.. ref- no- 957

boekhouder
KvK. ..." Deze is belast met de gehele administratie welke voor een be-
IvX"* _v'v langrijk deel geautomatiseerd is. Men dient goed op de hoog-
XX£X*X _ te te z'Jn van de arbeidsregelingen, belastingstelsels enz. om
"X*X.vSX net management met deze lokale know-how te ondersteunen.
"XXyXv»' l_let afhandelen van import en export documenten behoort
X_. _vXv eveneens tot de taken van deze medewerker.
yXyXyX Kandidaten voor deze funktie dienen op MBA-niveau te kun-
"X _vXvX nen werken en enkele jaren werkervaring te hebben in een
XvXvXv zelfstandige positie.
X. _....♦. ref. no. 958

\\y.y .".".*. Schriftelijke sollicitaties voorzien van volledige ge-
"X'XvX'X gevens moeten worden gericht aan Drs. Harold
X*X __.__■ Arends, Psychologisch Adviesbureau, Postbus 751,
yX'XyX*. 'T"] Ej""| Curatpaoof Arendstraat 9, Aruba. Strikt v^rtrouwe-
XyXyXy lijke behandeling gegarandeerd.
X\ ._._"**!" L J I Gelieve ref. no. van de funktie te vermelden.

Sx":."': _.' Li psychologisch adviesbureau
.""-._ ...".* arsndstraat 9, prjba scharlooweg 75b, curagao

\ GEEP VCCREANG //
\ AAS DEZE //

\zAt.EN.Jiï

/■:/ m^ /̂^§J ■- €k SfiS //Winkelcentrum Bloempot -Zuikertuintje J&,\\
C: _ PAS ONTVANGEN /JÉb 9 i //We hebben eên*I-3" J©-/j®^ V.:\\:\ de veel gevraagde f, *~ jf® // Prachtl9e nieuwezending dj^iL|/::7
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