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Nieuwsinvogelvlucht

Pretoria — volgens zuid Afn-. '2A) staat Mozambique op het
I "t ineen te storten na reeds jarennE doorburgeroorlogverscheurd te

Van honger sterven-
v'Uchtelingen zijn een exodus be-, na een nieuw offensiefvan

j ' MNR- verzet. Zij gaan naar
ysa2'land, Malawi en Zambia. De
ha en een onderzoek ivm mis-
-2a n 8 van jonge gevangenen in
t j en noemen het een ernstige kwes-■ L*e senaat keurde de benoeming
p , de zwarte carrière - diplomaat
p Kins( 58) goed alsambassadeur in

etoria. In de Kinross- goudmijn
arinonlangsl77kompelsomkwa-

20ün een Drand moesten woensdag
\ arheiderszich in veil igheidstel-

nadat 2 nieuwe rubberbranden
rj etl uitgebroken. De ultrarechtse, iservatieve partij is blij dat de Jo-. "fesburg- gemeenteraad geener-
pij.r| erschap toekent aan president
hem tna- De tot 10 jaar wegens
p gverraad veroordeeldeBelgische
in l rs heeftnog niet beslotenofzij

«oger beroep gaat. Zij heeft eenar de tijd daartoe.
*****■ &AHREIN — Irak viel vanuit de

stalt' net vhegveld van de Iraanse
da _:n'raz aan en volgens Iran is
f l Jeen passagiers- vliegtuig ge-
j Kt. Er vielen 3doden en 30 gewon-
l " De passagiers gingen juistaan
ra? v 'oen de aanva' gebeurde. Shi-

llßtop 700 km van Teheran.
*****s AMSTERDAM — De Dow Jones

3l do 'n Wall Street steeS woensdag
ür

9Pnt. Dit gebeurde in de laatste
6ri

en van de aandelenhandel.Dollar
v»a.°n<l gingen in Europa gisteren
4-, ""Maag. De dollar- slotkoers in
_"o.st«rdam was 2.2300 gld tegen"'^"dinsdag.

*****
d GENEVE — Saudi Arabic blijft
J**rsliggenin Geneveen houdtvast
*t de Opec nu een permanent sys-
j 6l» van verdeling van de oliepro-
v ctie moet bereiken. Verlenging
t.an denu geldendetijdelijke produc-
(j." beperking accepteert Saudi Ara-, e niet. Er zou sprake zijn van ver-fding van het standpuntvan Sau-
eno Bbie in deze enKuweit>de VAE
Vol zouden dezelijnnuookgaan

Sen, waarbij men bij de verdeling. moet gaanvan productie- capaci-
k l. ■ historische productie- hoeveel-
l

l(» en oliereserves en minder van
v°lkings- grootte. Dit zou beteke-n dat de Perzische Golf- landen_ ,eer kunnen gaan produceren, wat

0*et acceptabel is voor de kleine
Pc«- producenten. Volgens VAE-

v n'ster Oteiba is gisteren enige
.gi.^'tgang geboekt tijdens de vol-hge ministers- vergadering.

*****mr.inr. '-'SSEL—In dekabinets- crisis
den i/

'sno£Seenoplossing gevon-■ Koning Boudewijnsprakdehele
Hj etlBdag met politieke leiders,ar er werd niet bekend gemaakt
haiar°Ver Het kabinet viel over een
ge SSlarrige Waalse politicus die
bui-11 eder'andswil sprekenen toch
2- Aemeesterwil worden,welkambt
ij. a''gheid vereist. In Brussel werd
der_. .u'zenden betoogd tegen de on-

'Js- bezuinigingen.
*****k^RANKFORT — De EG-

hal(?centrales hebben in het le
electar Van 86 32 % van de totale

productie voor hun re-
ori» ogenomen; in dezelfde85-peri-
den as dat 27%- Van de 12EG"lan"
fier nia'eener 7 gebruik van kerne-

heAIOSKOU — De SU- wapen- be-
SingS" voorste"en, welke in

vor Javilc op tafel werden gelegd,
delmenéénPakket waarBeenonder-
due_?uitßehaaldkunnen worden, al-
ge J 5- leiderGorbatsjov totzijnAr-

l'jnse gast pres. Alfonsin. Het
tir,rscnauPact blijft voor voortzet-
0v Van het overleg met de Navo
Mer ?ntwapeningen ontspanning.
in n Kwam in Boekarest bijeen om
vik te worden over deReykja-
Gorh P' Het Witte Huis is bIV dat
We atsJov meent datReykjavik de
Sm voor verdere bewe-Sop wapenbeheersings- gebied.

*****Ba "AKA — President Ershad van
desh die sinds 82 aan de

Btev s za^^ voorlopigblijven. Hij
veri n^. hij de woensdag gehouden
als , lezingenafopeen grotezege, zo-
°Pd Verwachten was. De grootste
stemh' tie" partiJen boycotten de

*****■"eldhGoS — Nigeria en de We-
Sen werdenheteensover lenin-ovl nan 4-28 miljard dollar, welke
heeft o3arworden gespreid.Nigeria
ten , 20 miljard schuld aan het bui-
<\oota en wordt nu hard BetroffenQe dahng der olieprijzen.

*****W*ï"AVIV~DePoolse diPlomaat
ISr at°wski arriveerde woensdag in
Sen Cn is de hoogstePoolse verte-
Wa

"w°ordiger in Israel sinds
verb u U derelaties 20 jaargeleden
ng. rak- Het isnogniet bekend wan-r hij zijn werk begint.

Alle meningsverschillen naar tevredenheid opgelost

ADN voldaan over coalitieberaad
ivm Kelly-uitspraken

ORANJESTAD —De coali-
tie- partijen, die deregering-
Eman steunen,hebbengister-
middag een beraad gehou-
den. Hoofdzaak van het be-
raad waren de uitlatingen
van minister Liiarro Kfciiy
over deoverplaatsingvanMi-
roDabian naarAruba, wat hij

voor deradio een pure vervol-
ging noemde.

Hetberaad werdin goedesfeer
gevoerden partijenwaren heter-
over eens dat dergelijkeuitspra-
ken pertinent niet kunnen wor-
den gedaan, i en eerste omdatde
uitspraak onjuist was en ten
tweede wanneer over een derge-
lijkekwestie verschil van me-
ningbestaat moet diteerst inhet
kabinet en niet via de pers wor-
den behandeld. De partijen wa-
ren heter voorts over eens dat de
samenwerking van de partijen
hierdoorgeen gevaar mag lopen.
Aanstaande vrijdag wordt het
beraad voortgezet omdat nog
enige zaken besproken moeten
worden.

ADN-voorzitter JohnBooi liet
ineen verklaringaan depers we-
ten dat de ADN een partij van
principes is en daaraan
vasthoudt. Hierdoor kan alleen
aan de democratie een ware in-
houd worden gegeven. "Waar
mensen werkenmet anderen, zo-
als in iedere organisatie", aldus
de ADN- voorzitter, "kunnen
verschillen van mening ont-
staan. Op kritische en democra-
tischewijze worden deze danuit-
gesproken zowel in de partij als
in de coalitie. Wat de ADN be-
treft werd de zaak op prettige
wijze behandeld en uitgespro-
ken. Alle meningsverschillen
dieer waren, werdennaar tevre-
denheidopgelost. Erzijnbepaal-
de personen en groepen die
trachten problemen te creëren
binnen de regering, maar dat
blijft «wishfull thinking» en zij
zullen met dit «wishfull
thinking» moeten blijven leven.
Maar deze regering gaat intus-
senrustigverder omoplossingen
te zoeken en te brengen die het
volk van deze regering ver-
wacht".

Cuba, Brazilië
herstellen relaties

BRASILIA — Cuba en Brazi-
lië hebben na een onderbreking
van 22 jaarhun diplomatieke be-
trekkingen hersteld. De hervat-
ting kreeg zijn beslag met de
aanbieding van de geloofsbrie-
ven door de Cubaanse ambassa-
deur Jorge Bolanos aan presi-
dent Jose Sarney van Brazilië.
De 51 jarigeBolanos was sinds
1981 onder- minister van Bui-
tenlandse zaken. Hij overhan-
digde president Sarney een per-
soonlijke brief van diens Cu-
baanse collega Fidel Castro. Bo-
lans zei het als zijn opdracht te
beschouwen Brazilië en Cuba
dichter bij elkaar te brengen.
Braziliëverbrak in 1964kort na
de militaire staatsgreep zijn re-
laties metCuba.

Trillingen gevoeld
in Acapulco

ACAPULCO — In debekende
Mexicaanse badplaats Acapulco
heeft men lichte bevingen ge-
constateerd met een kracht van
3,7 graden op deRichterschaal.
Er is geenmelding gemaaktvan
schadeofongevallen.

VS hebben nog geenLibiërs ontdekt in Suriname

Voor Washington is Bouterse
nog enige reële mogelijkheid

WASHINGTON — Volgens
Buitenlandse zaken in Was-
hington zijn er geen aanwij-
zingen dater in Suriname Li-
biers betrokken zijn bij de
strijd tussen de rebellen on-
der leiding van Ronnie
Brunswijk en de regerings-
troepen van legerleiderDesi
Bouterse. Dit heeftmen laten
weten aan de Nederlandse
Tweede Kamer- commissie
van Buitenlandse zaken.

Deze Kamer- commissie
brengtop het ogenblikonder lei-
dingvan Joep deBoereen bezoek
aan de Verenigde Staten. Deel-
name vanLibiersaan de strijdin
Surinamezouvoor deVSbeteke-
nen dat er een nieuwe situatie
ontstaat in Suriname,zo merkte
het CDA- Kamerlid Hans Cu-
altherie van Weezel op. Hij
meent dat militaire Libische

aanwezigheid in Suriname on-
duldbaar is voor de VS. Hij had
ook de overtuiginggekregen dat
de Amerikanen Brunswijk niet
als een alternatief beschouwen
voor Bouterse. Een der Ameri-
kaanse functionarissen drukte
zich als volgt uit: Brunswijk en
zijn groep zijn «voor ons niet te
doorgronden mensen». Overi-
gens heeft men in de VS geen al
te hoge dunk van het Bouterse-
bewind en diedunkheeftnog een
flinke klap gekregen door de af-
faire- Boerenveen, de kapitien
diebetrokken is geweest bij een
cocaine- zaak welke op gang ge-
bracht werd door een vermomde
DEA- agent. Desondanks blijft
Boutersevoorlopigvoor deVS de
enige reële mogelijkheid, maar
dan moet hij zich wel verre hou-
den van cocaine- handel en Li-
biers, zo meende het CDA- Ka-
merlidbegrepen te hebben.

REGERINGS-ROTATIE IN ISRAEL NOG NIET ROND
Eén dode en 69 gewonden na beëdigingsplechtigheid elite-korps

PLO voert aanslag uit
in oude deel Jeruzalem

JERUZALEM— Bij een aanslag van de Palestijnse Bevrij-
dingsorganisatiePLO is woensdag in het oude stadsgedeelte
van Jeruzalemeen Israëliër gedooden raakten 69 mensen ge-
wond. Het was de bloedigste aanslag in Israël sinds 1983. In
verband met de terreuractie arresteerde de politie zeventien
Arabierenvoor verhoor. In een verklaring die werd uitgege-
ven in Cairo stelde dePLO zich verantwoordelijkvoor deaan-
slag, diezij omschreefals "een heroïscheoperatie".

Bij de aanslag wierpen twee
mannen een aantal granaten
naar een groeprecruten van een
elite- eenheid van het Israë-
lische legerdie juistmetfamilie-
leden terugkeerden van een
beëdigings- plechtigheid bij de
Klaagmuur, een van de be-

langrijkste joodse heilige plaat-
sen. De gedode Israëliër was de
vader van een van de recruten.
Onder de gewondenis een aantal
kinderen. 21 Van de gewonden
zijnrecruten.

Het was de ernstigste aanslag
in Israël sinds december 1983

toen zes Israëliërs werden ge-
dood bij een bomaanslag op een
bus, waarvoor de PLO zich later
verantwoordelijk stelde. In april
1984 voerden Arabische guerril-
la-strijderseen aanslaguitin Je-
ruzalem waarbij een man de
dood vond en 47 mensen werden
gewond. Premier Shimon Peres
verklaarde geschokt te zijn door
de aanslagenbeloofde datde vei-
ligheids- diensten hun uiterste
best zouden doen de daders te
grijpen.

Volgens een in Cairo uitgege-
ven verklaring van dePLO is de
actie uitgevoerd door een speci-
aal commando, dat genoemd is
naar de Fatah- functionaris Ka-
mal Adwan (deze werd volgens
de PLO in 1973 door een Israë-
lische commando- eenheid in
Beirut om het leven gebrachtl.
Volgens de PLO vloeit de aan-
slag voort uiteen beslissing van
de leidingvan de PLO demilitai-
re acties in "bezet Palestina" op
te voeren. Het besluit is door
PLO- leider Yasser Arafat geno-
men, zo verklaarde een
woordvoeder van dePLO.

Volgens minister van Defen-
sie, Yitzhak Rabin,
Israëlische inlichtingen- dienst
over informatie dat de PLO aan-
slagen voorbereidde als vergel-
dingvoor debenoemingvan drie
pro- Jordaanse Arabischeburge-
meesters in de door Israëlbezette
westelijke Jordaanoever.De
PLO heeft deze benoemingen
veroordeeld.

Israëlische veiligheids-
functionarissen zeiden dat de po-
litie haar patrouilles zal opvoe-
ren om tegenaanslagen door Is-
raëliërs tegen Arabieren tevoor-
komen. De politie weerhield de
anti-Arabische rabbijn MeirKa-
haneen 20 aanhangers van zijn
extreemrechtseKach- partij er-
van een demonstratie te houden
op de plaats van deaanslag.

De terreuractie komt op een
moment dat in de Israëlische
regering ernstigeproblemen zijn
ontstaan over deuitvoering van
hetzogeheten "rotatie"- aceoord,
waarbij de socialistische pre-
mier Peres zijn functie over-
draagtaan ministervan Buiten-
landseZaken en leider van deLi-
kud, Yitzhak Shamir. Peres
diende afgelopen vrijdag al zijn
ontslag in bij president Chaim
Herzog, maar de functie- wisse-
ling met Shamir, die aanvanke-
lijk dinsdag zou plaatsvinden,

stuit op onenigheden over de sa-
menstelling van het kabinet en
de benoeming van een naaste
medewerker van Peres tot am-
bassadeur in de Verenigde Sta-
ten. De Arbeiderspartij verzet
zich tegen de terugkeer van de
vroegere minister van Finan-
ciën. Yitzhak Modai. die in juli
moest aftreden nadat hijkritiek
had geuit op premier Peres. Van
zijn kantwil het Likud- blok Pe-
res' medewerker niet naar Was-
hington sturen.

WILLEMSTAD - Zoals bij
meerdere overheids- hotels het
geval is. isderenovatie van deka-
mers van hetPrincess Beach Ho-
tel momenteel in volle gang. Er
wordt hard gewerkt om alle 72
kamers dieonderhanden worden
genomen, op 1 december op te
leveren.Dit is slechts deeerstefa -
se van het renovatie- project, zo
verklaarde general- manager
Frank Maynard desgevraagd te-
genoverdeAmigoe. De tweedefa-
se behelsteen uitbreidingvan het
hotel met 66kamers dieop 1 janu-
ari 1988 opgeleverd dienen te

worden. Daarna gaat men over
tot de derde fase hetgeen de af-
braak van verzakkende vleugel
inhoudten debouw van nog eens
102 kamers dieallen alsextraatje
uitzicht op zee hebben. De zestig
kamers in deafte breken vleugel,
worden overigens niet gereno-
veerd.Diezullen blijvenzoals het
was tot de dagdatze metdegrond
gelijkworden gemaakt.

De foto'sgeveneen beeldvande
werkzaamheden in het hotel, ter-
wijlmen tevens een indrukkrijgt
van de nieuwe kamer na reno-
vatie.

In telegram aan dagblad en regering
Tigelaar ontkent uitspraken
artikel en wil rectificatie

WILLEMSTAD — De Ne-
derlandse handels- commis-
saris Hans Tigelaar onkent
dat hij tijdens een bijeen-
komst met Nederlandse ex-
porteurs de negatieve dingen
over Curacao heeft gezegd
die hem door een lokale co-
lumnistzijn toegeschreven.

In een telegram aan de het be-
treffende dagblad met een af-
schriftaanpremier DonMartina
stelt Tigelaar met verbazing en
verontwaardiging te hebben

kennis genomen van hetbewus-
te artikel over de Fenedex lan-
den discussie- bijeenkomst,
waarin hem middels citaten en
quasi citaten bepaalde uitspra-
ken in de mond worden gelegd
door de columnist die alles van
horen zeggen moet hebben om-
dathijzelf niet aanwezig was tij-
dens de bijeenkomst. Die uit-
spraken zijn volgens Tigelaar
niet door hem noch andere aan-
wezigen gedaan, juisthet tegen-
overgestelde van wat hij heeft
verteld en in een heel anderver-
band gezegd danhet artikel sug-
gereert. Omdat het artikel scha-
de heeft toegebracht aan zowel
de goederelatiestussen deAntil-
len en Nederland als Tigelaar's
persoonlijkerelaties hierprotes-
teert hij ertegen eneisthij recti-
ficatie c.g. verontschuldiging.
De handelscommissaris heeft
het Nederlandse ministerie van
Economische Zaken ook van het
een en anderop de hoogte ge-
bracht.

Zoeken naar levenden loopt ten einde
Vijf dagen na beving nog

man gered uit Salvador-puin
SAN SALVADOR_Vrj.

dagen na de aardbe-
vingsramp isvan onderhet
puin in de Salvadoraanse
hoofdstad nog een man le-
vend gered. Dit gebeurde
op de dag dat besloten
werd het speurwerk in het
Ruben Dario- fait- gebouw
stop te zetten en met het ei-
genlijkepuinruimen te be-
ginnen.

Hethoofd van deBritse red-
dingsploeg William McMar-
tin maakte bekend dat men
het slachtoffer met gebruik-
making van uiterst verfijnde
afluister- apparatuur had
kunnen lokaliseren.
Brandweerlieden uit Guate-
malahebbenhemtoen uit het
puin weten te bevrijden. Hij
werdmeteen naareenzieken-
huis overgebracht voor be-
handeling.

Deze redding werd een feit
op een ogenblik toen na hevi-
ge discussieswelke hetspeur-
werk uren vertraagden ui-
teindelijk werd besloten dat
men een punt gaat zetten

achter het zoeken naar even-
tuele overlevenden onder het
puin. Bij het hoogste gebouw
van San Salvador dat in el-
kaar gestort is, het han-
delscentrum Ruben Dario,
heeft men het zoeken al ge-
staakt.Met groot materieel is
men er begonnen het puin
daar te ruimen. Honderden
mensen hebben waarschijn-
lijk in dit tien verdiepingen
hoge gebouw met onder meer
restaurants, een bioscoopenz.
hun laatsterustplaats gevon-
den.

Omdat het reddingswerk
teneindeloopt hebbenFranse
brandweerlieden geboekt
voor de terug- vlucht naar
huis voor vrijdag. HetAmeri-
kaansereddingsteam gaat in
het weekeinde naar de Vere-
nigde Staten terug. Het red-
dingswerk werd woensdag
nogbemoeilijktdooreen zwa-
re aardschok en door zware
regen. De hulp- organisaties
kampen ook met een tekort
aan tenten voor de ongeveer
tweehonderdduizend da-
klozen.

Fidel Castro bezoekt
in aanbouw zijnde

kernreactoren Cuba
MIAMI — President Fidel Ca-

stro van Cuba heeft een bezoek
gebrachtaan deplaatswaarmen
bezig is met de bouw van de
eerste twee Cubaanse kernener-
gie- centrales. De inspectie door
de president duurde vijf uur.
Daarna spoorde hij de werkne-
mers en hun staf aan zich in te
zetten voor devoltooiing van dit
project. Het ontwerp van de
atoom- reactor is van Russische
hand. Sinds 1983 wordt er aan
gewerkt en zij moeten volgens
Amerikaanse zegslieden in 1990
gaan produceren. De
kerncentrales liggenbij dezuid-
elijke stad Cienfuegos. Cuba
zegt alleen dat het projeect veel
eerder zal klaar komen.

Wegens vijandelijkheden

Medische Zending
stopt werk in
Oost-Suriname

PARAMARIBO — De Me-
dische zending in Suriname
heeft besloten het werk op zijn
posten in oost Suriname uit vei-
ligheids- overwegingen te sta-
ken. Het ANP heeft uit betrouw-
bare bronnen vernomen dat alle
twaalf medischeposten langs de
rivieren Marowijne, Tapanaho-
ny en Lawa zijn gesloten. Men
was bang dat het personeel ge-
vaar liep bij de vijandelijkheden
tussen het legeren de opstande-
lingenvan Brunswijk.Door deze
sluiting zijn ongeveer tiendui-
zend bewoners van het gebied
van medischezorgverstoken. Op
deze posten werken 38 perso-
neelsledenvan deMedische zen-
ding. De medewerkers van het
centrum op Stoelmanseiland in
de Marowijne- rivier zijn naar
Frans Guyana uitgeweken. De
meeste anderen blijven nog in
hetgebied. Sinds september I
den de medische posten al niet
meervan nieuwevoorraden wor-
den voorzien omdat vliegtuigen
niet mochten landenin oost Suri-
name.
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Mensen

Over ongeveer een maand komt
het eerst KLEDING van de

Franse modeontwerperPIERRE
tARDIN op de Sovjet markt.
£ardinwil in de toekomstom het
tialf'jaar een nieuwe collectie

de Sovjetunie ontwerpen.
jlij zei dit in een vraaggesprek
Jnet Sovjet- journalisten dat
Jverd gepubliceerd door het per-
sagentschap Tass. Cardin heeft

jontract met de Russen ge-
«loten volgens hetwelk deSovjet
Industrie modieuze kleding gaat
fciaken naar ontwerp van de
Franse couturier. Binnenkort
zal ook de eerste modezaak van
Cardin in Moskou opengaan. Nu
"al is duidelijk dat er veel be-
langstellingvoor zal zijn. De
Sovjet-kledingindustrie is totnu
toe, enkele uitzonderingendaar-
gelaten,niet in staat geweest ge-
lijketred te houden metde mode.
De Russische vrouwen, die
steeds meer waarde aan chique
gaan hechten, moeten lang zoe-
ken ofzelfnaaien.De "first lady"
van de Sovjetunie, Raisa Gor-
batsjova, die als eerste vrouw

i>en partijleider waarde
hecht aan elegance en mode,
heeft de samenwerkingmetCar-
din vorig jaar aangekaart, toen
zij en haar man een bezoek
brachten aan Frankrijk. Me-
! wGorbatsjov maaktevan de
gelegenheid gebruikomCardin-
Veaties mee naar huis te nemen.

In aawezigheid van directeur
Wotty Bakhuis, directeur van
Carmabi, overhandigde voorzit-
ter Richard Pieternella van de
Stichting NationaleParken(Sti-
napa) de dertigste uitgave van
Stinapa te weten de "Excursion
Guide to theChristoffelPark Cu-
rasao", aan gezaghebberRonald
Casseres. Deze gids issamenges-
teld door drs Peer Reijns, het-
geen mogelijk werd gemaakt
dankzijfinanciële steun van zo-
wel de eilandelijke overheid als
Sticusa.

Met een KLM vlucht 'uit Helsin-
ki kwamen onlangs twee RODE
PANDABEREN aan op Schip-
hol. De twee mannetjes-panda's,
familie van dezwart wittereuze-
panda's, waren op doortocht en
vertrokken diezelfdeavond naar
Australië.De reis van depanda's
met de naam Matti en Miko is in
hetkader vaneen uitwisselings-
programma voor rode panda's.
Het door deRotterdamse Dier-
gaarde Blijdorp opgezette prog-
ramma moet de dreigende uit-
sterving van deze pandasoort

voorkomen. Mannelijkeen vrou-
welijke dieren van diverse die-
rentuinen worden bijeenge-
bracht om te trachten de totale
panda- populatie in dierentui-
nen van circa 160 uit te breiden.
De beren worden tijdens de reis
vergezeld door een specialiste op
het gebiedvan deze diersoort, en
hebben een speciaal menu be-
staande uit bamboebladeren.
Men hoopt datMatti en Miko sa-
men met hun toekomstige vrou-
welijke partners die in een die-
rentuin in hetAustralischeAde-
laideophen wachten vooreen ge-
zond nageslachtzullenzorgen.

Een Indische vrouw in Lucknow
in de Noordindische staat Uttar
Pradesh heeft haar TONG geof-
ferd om de godinKali gunstig te
stemmen. De Indische pers be-
richtte datdevrouw van middel-
bare leeftijdtijdens een feest ter
ere van de godin haar tong had
uitgestoken en onder de kreet
"MoederKali leve" had afgesne-
den.Na deoffergave gingde tem-
pel in de oude stad van Lucknow
enige uren dicht.

Een in Littleton in de Ameri-
kaanse staat Colorado gevestig-
de fabrikant van Kinderspeel-
goed is uitgekomen met zijn

nieuwste creatie: HET KINDE-
RE JEZUS.Hetineen niet-gifti-
ge kwaliteit kunststof uitge-
voerde popje heeft geen baby-
kleertjes of luiers maar kan in
een blauw dekentje worden ge-
wikkeld. Op het hoofdje kan op
eenvoudige wijze een lichtge-
vende stralenkransworden aan-
gebracht en gemakkelijk weer
verwijderd worden. Het popje is
leverbaar in blanke, zwarte en
kleurlingen- uitvoering. Goed-
koop is dat allemaal niet: de ko-
per moet er in deVerenigde Sta-
ten tochnogbijna tachtig gulden
voor neertellen.
Drie met VUUR spelende kinde-
ren van negen, elfen twaalf jaar
uit Zierikjee hebben een schade
veroorzaakt van ruim 500.000
gulden. De drie hebben in een
grote boerenschuuraan de Gou-
we Veerseweg in Zierikzee met
vuur gespeeld. De kinderen wis-
ten optijd de schuur te verlaten,

maardebrandweer uitZierikzee
en Midden- Schouwen kon wei-
nig meer doen. Het woonhuis en
de achter de hooischuur gelegen
stallen bleven behouden.

Mej. MELANIA FILOMENA
JANSEN werd onlangs op het
Centraal Bureau voor Registra-
tuur en Archiefzaken in de bloe-
metjes gezet ter herdenking van
het feit dat zij vijfentwintig jaar
geleden in dienst trad van dit
overheids- departement. Het
hoofd van het Bureau, de heer
Chiko Kleinmoedig, overhan-
digdebij deze gelegenheid debe-
kende enveloppe met inhoudaan
de jubilarisin aanwezigheidvan
haar collega's.

FREULE WITTEWAAL VAN
STOETWEGEN is woensdag in
haar huis in Den Haag overle-
den. Zij is 85 jaaroud geworden
en wordt zaterdag in besloten
kring begraven. Freule van
Stoetwegen werd vooral bekend
door haar optreden als Tweede-
Kamerlid. Zij zat van 1945 tot
1971 voor de Christelijk Histo-
rische Unie in de TweedeKamer
waar zij geregeldde kant van de
partij van deArbeidkoos. Dat le-
verde haar debijnaam "deRode
Freule"op. Zijzettezichvooral in
voor de positie van de vrouw.
Jonkvrouwe mr Christine Wil-
helminaIsabelle Wittewaal van
Stoetwegen werd op 1 januari
1901 in Amsterdam geboren.

HeerBommel en de Volvetters doorMarten Toonder

J 1016—De avondwasgevallenen bij hetlichtvan eenkristallen
" luchterwaren twee ledenvan deKleine Clubin een ernstigge-
" sprek gewikkeld toen heerBommel en Torn Poes binnenkwa-
« men. Het waren burgemeester Dickerdack en commissaris
" Bulle Bas.

"Vijfpond afgevallen!"sprak deburgemeester. "Vijfpond in
twee weken, commissaris! Dat doet u me niet na!"

"Nee", gafBulle Bas somber toe! "Het wil maar niet lukken.
Het lijkt wel of ik dikwordvan een glaswater!"

"Water is erg gevaarlijk!" sprak heer Ollie, nader tredend.
', "Volstrekt geenwaterdrinken!"zeidedoktertegenmeen daar
"houd ik me aan!"

"Het zijn zorgen!" klaagde deburgemeester. "En het ergste

is, datmen tegenwoordiggeenkrant kan opslaan zonder te le-
zen: "Het volvettersspook loert op u! Gebruik slankers! Of
zoiets!"

"Slinkers!" zei heerBommel. "Niet slankers".
Slankslinkers dan!" gafde burgemeester toe. "Dat volvet-

tersspook hangtme dekeel uit. Ik overweeg om hetwoordvol-
vetter binnen dekom van deze gemeente te verbieden!"

"Uitstekend!" zei Bulle Bas. "Ik zal iedere overtreder laten
opschrijven, daarkunt u op aan!"

"Ja",zei heerBommel, "een èrggoedidee, alzegik hetzelf. Er
bestaan trouwens geen spoken, alsubegrijptwat ik bedoel..."

Hij zweeg geschrokken,want op datmoment gingen plotse-
ling alle lichtenuit.

Kamara ta opina
Misdaadbestrijding

Het toeristen- seizoen 1986-
-1987 ziet er veelbelovend uit.
Hetcharter-programma van Ca-
rousel Travel draagt bij tot een
goede bezetting van de hotels,
terwijl het cruise- programma
tussen oktoberen april een klei-
ne 100.000 bezoekers naar de
binnenstad brengt. Deze be-
langrijke drukte van toeristen
verdient extra aandacht van de
politie- autoriteitenom te voor-
komen datditveelbelovendetoe-
risten- seizoen niet ontsierd
wordt door criminaliteit jegens
dezevoor Curagao zo belangrijke
groepvan bezoekers.

Vrijwel dagelijks melden de
media voorvallen, waarbij toe-
risten zijn lastig gevallen,besto-
len of — erger nog — gemoles-
teerd. Deze negatieve ervarin-
gen worden als een lopend vuur
verspreid aan boord van de crui-
se- schepen en op de terugreis in
hetvliegtuig.En dekans isgroot
dat dezevoorvallen de internati-
onale travelmedia halen en bij-
dragen aan het negatieve imago
van Curagao, zoals onlangs in de
«Financial Times», waarin Cu-
ragao toeristisch werd betiteld
als «a dump».Het is daaromvan
het grootste belang, om de niet-
aflatende pogingen om ons toe-
ristisch product Curagao te ver-
beteren, mede te ondersteunen

door een effectieve bescherming
van de toeristen op Curagao.

Hiertoe werd op initiatiefvan
gedeputeerde van Toerisme
Reintje Martina begin dit jaar
eenCommissie Misdaad-bestrij-
dingin het leven geroepen, wel-
ke gedurende de maanden janu-
ari/maart een groot aantal ver-
gaderingenhield en aanbevelin-
gen deedterzake van "bewaking
en veiligheid", alsmede betref-
fende informatie en motivatie.
Helaas hebben deze besprekin-
genin hetkader van de Commis-
sie Misdaad- bestrijding geen
vervolg mogen krijgen en zijn
slechtsenkele van de vele waar-
devollesuggesties tot uitvoering
gebracht.

De Kamer benadrukt nog-
maals denoodzaakvan een bete-
re politie- surveillance van de
toeristen- routes en met name
van de omgeving van de cruise-
werven te Otrobanda. DeKamer

ondersteunt de aanbeveling om
depolitiepost Riffort teverplaat-
sen naar de Motetwerf. Dit zal
niet alleeneen sterk preventieve
werking ter plaatse hebben,
maar tevens tegemoet komen
aan het uitdrukkelijkeverzoek
van de cruise- maatschappijen
omvisuele aanwezigheidvan be-
veiliging op de cruise- werven.
Ook de noodzaak van verbete-
ring van de informatie aan de
toerist, doormiddelvan informa-
tie- kiosken en heractivering
van de «tourist guide» in de bin-
nenstad, wordt door de Kamer
onderkend.

De Kamer is van mening dat
het afgelopen jaareen belangrij-
ke aanzet isgepleegdtotverbete-
ring van ons toeristischproduct.
Echter vele goede aanbevelin-
gen wachten nog altijd op een
daadkrachtige en doelgerichte
uitvoering. De beveiliging van
de toeristen vraagt om extra in-
zet van mankracht, waarbij met
name de beveiliging in de
avondurenom deuitdrukkelijke
aandacht van de politie vraagt.
De Kamer dringt erop aan dat
van dezijde van de bevoegdeau-
toriteitentijdig maatregelen ge-
nomen zullen worden, teneinde
dit toeristen- seizoen de naam
van Curagao als toeristen- be-
stemming een meer positieve
klank te geven.

BIOSCOPEN
GOLDENDRIVE-IN
21.00 uur Cobra (18 jr.).
TELECURAÇAO

DONDERDAG: 16.30Fame; 17.30Fila-
telie; 17.45 CNN international hoUM
18.30Purbakv keshi; 18.45Informe 0*
portivo; 18.55 Tempu pa Dios; 19.0"|
Journey to the Himalayas; 19.30 Smal
Wonder; 20.00 Notisiero Tele-8; 20.4d|
Miami Vice; 21.40 Special: «Aktividat'l
21.55 Kombinashon; 22.00 vervol.!
Special; 23.00 CNN Moneyline (liveH
23.30 CNN Sports tonight (live); 24.00JSluiting.

VRIJDAG: 16.30 Cartoons; 17.00AG-
HUSAkuLeoFloridas; 17.30Ajedresn»
plakachikf; 17.45CNN intmattonalhour;
18.45 Informe deportivo; 18.55Temp"
pa Dios; 19.00 Herrie; 19.30 EVD'
programma; 20.00 Notisiero Tele-8:
20.40 Murder, she wrote; 21.30 Hari:
21.55Kombinashon; 22.00 ShowdiJot*
23.00 CNN Moneyline(live); 23.30CNN
Sports tonight (live); 24.00 Sluiting.
(wijzigingen voorbehouden)

CURACAO
AGENDA

NACHTDIENST ARTSEN: Patiënten V»"
artsen van Bandabao (3e distrikt) kunne"
spoedgevallen telefoon 641658 bellen'
dan het antwoordapparaat afluisteren.
De patiënten van de andere medische»
trikten kunnen voor spoedgevallen'
artsenpraktijk van huneigen huisartsbel*Jhet antwoordapparaat zal dan meded»n
wie de dienstdoende arts is

WITGELE KRUIS (wijkverpleging): Kan»
Santa Maria 17. tel.: 82947; geopend*
maandag t/m vrijdag van 07.00-16.00'
zaterdag de gehele dag gesloten; de w*
hebben zuster Kwidama, tel.: 78089, pa 9
boy 027-360 en zuster Hoyer. tel.: 671*
pageboy 027-360.

DIERENARTS: Veterinaire Dienst. Par*
tel: 614000.

DIERENASIEL: dagelijks geopend*08.00-12.00/14.00-18.00 uur; op zater*
van 08.00-13.00/ 14 00-18.00 uur, *54300.

KLEUTERBUREAU:I4.OO-16.00uuralW
volgens afspraak.

ZUIGELINGENBUREAU: maandagmid*
van 12.30-15.30uur; donderdagmiddag"*
07.15-10.30 uur;alleenvolgens afspra»

GEZINSVERZORGING (Kwido pa Fan*
geopend van maandag t/m vrijdag"1
07.00-12.30/13.30-17.00 uur. kantoor 9
Maria 17, tel.: 80222.

BOTICA BANDABAO: geopend van majj
dag t/m vrijdag van 08.00-12.00/14"
18.00 uur; zaterdag gesloten.

BOTICAS (nachtdienst)
Otrobanda: Sta. Maria, tel : 80800.
Punda: Popular, tel: 611269.

DIVERSEN
ANTILLIAANSE GNOSTISCHE BE^
GING
Brievengat: iedere woensdag- en zorwj
gavond om 19.30 uur te Jirajarawetr
Centrum Dcvi Kundalini
iedere woensdag- en vrijdagavond"J19.30 uur te Openbare Basisschol
Brievengat.
Bandabao: iedere donderdagavond<J
19.30 uur gebouw Credit Union San PedJKanga: iedere woensdag- en zaterdag
vond om 19.30 uur te Centrum AbraX8*
achter Kooyman.

CURAQAOSCH MUSEUM(t/ m3 nove*
ber 1986):expositie vanwerken van Jutji"
rindongo gemaaktvan autobumpers.

HENRY By Dick Hodgins
Alle advertenties voor de komende dag
moeten 1 dag van tevoren vóórvier uur bin-
nen zijn of op dezelfde dagvóór elfuur.

ZOEKERTJES verschijnen op dinsdag en
vrijdag en kunnen iedere dag tussen 07.30-
-16.00 uur worden opgegeven, behalve op
zaterdag.
Alleen zoekertjes die op maandag en don-
derdag vóór twaalf uur binnen zijn, kunnen
de dag daarop(dus dinsdag en vrijdag) ver-
schijnen.
UITGEVERIJ AMIGOEARUBA
NassaustraatHO.
Tel : 24333 (drie lijnen).
Directeur-Hoofdredacteur:
Jos van der Schoot.
Redactie: Ramiro Tromp, Ludwina Perez,
Djisbie Franken (fotograaf).
Advertentie-afdeling: Jos van derSchoot en
EtleenLandsmark.

BONAIRE
CORRESPONDENT:
Hubert Linkels, Kaya Gobernador N Debrot
154,tel.: 8627.

SINT MAARTEN
Correspondent:
Gerard Van Veen, Postbox 118,tel.: 24427.
Abonnement enadvertenties:

Pop.'ar Agencies,
SMTC Building, lllidge Road 38,
Tel: 22737.
Losse nummers: Papergarden, Food
Centre, Shipwrecks Stores in: Frontstreet
(opposite Holland House). Great Bay Hotel,
Little Bay Hotel, Mullet Bay Hotel, Papertrip
Julianaluchthaven en Boekhandel Van
Dorp/Eddine.

SABA:
Correspondente:
Ruth Hassell, tel.: 2299.

ST. EUSTATIUS:
Vertegenwoordigster/ Correspondente:
mevrouw Peggy van de Horde, White-
wallweg1.
DEN HAAG:
CORRESPONDENT:
FransKok (tel.: 070-614911).

HILVERSUM
CORRESPONDENTEN
B. JosdeRoo enVictor Hafkamp: Radio Ne-
derland Wereldomroep (tel.: 035-16151,
toestel 319).

UTRECHT:
Frans Croes (fotograaf).

MIAMI:
medewerker:David Serphos, 1420Southe-
ast Bayshore Drive 306, Miami Florida
33131 (te1.:3055798622).

Persagentschappen: ANP en AP.
Samenwerkingsovereenkomst metThe Mi-
ami Herald,De Haagsche Courant, De Bra-
bantse Pers.
DRUKKERIJ: Rotaprint NV
DISTRIBUTIE (abonnementen):
Curacao:Districo NV, tel.: 70503,70504en
70304.
Voor klachten gelieve deze nummers op te
bellen Het abonnementsgeld kan ook be-
taald worden via Giro rek. nr.: 208.000, Ma-
duro'sBank rek. nr.: 286.330.08enABNrek
nr.: 11.15.626.
Aruba: Nassaustraat 110, tel: 24333.
Bonaire (abonnementen en incasso):mv. A
Wong-Loi-Sing, Noord Salina.

Losse nummers 50 cent:
Abonnementsprijs op alle eilanden van de
Nederlandse Antillen veertien gulden per
maand.

Buiten Antillen (Nederland):
NA/.80,15 per maand (luchtpost) of
NA/.24,- per maand (zeepost); jaarlijks
vooruit te betalen.

Amigoe
■UITGEVERIJ AMIGOE NV
Scherpenheuvel z/n of P.0.8. 577
Curagao N.A.

.Giro 440.000
iBankrek.nr.: 11-07-313
.Algemene Bank ny

' Bankrek. nr.: 874.825.10
' Maduro& CurielsBank ny

! CURAQAO
J Centrale (alle afdelingen)
.672000
Directie:
i M.Ph. de Maayer-Hollander.
; Antillean News Holding NV
" Hoofdredactie:
J Laureen Ravelli-Schenk (adj.)
" Overige leden Redactie:
! Toon van Dongen, Hanneke van Kouwen,

' Paul de Windt. Sheila Rhodes (secretares-
Chris van Grol (sportmedewerker), So-

" lange Isselt (opmaak) en Ken Wong (fotog-
< raaf).

jADVERTENTIE-AFDELING
i Acquisitie:
lViolaBemardus en Janny Naaldijk.

'Aanname advertenties:
Maandag t/mvrijdag van 07.30-16.00 uur;
zaterdag 07.30-10.00 uur.

2
AMIGOE

BONER’S ARK By Addison & Frank Johnson

BEETLE BAILEY By Mort Walker

QUINCY By Ted Shearer

DOND6RDfiG 16 OKTOB€R 1?8

I GETROUWD f

( INAGROOTVELD {

y en
l HENK VLIJM 'I Curasao,

* 15 oktober 1986. J



PROMES TREKT ZIN VAN BENOEMING IN TWIJFEL
Felle kritiek Moeniralam op minister

Veel tegenstrijdige interpretaties
bij behandeling rechtszaakTjon A Loi

WILLEMSTAD— Terwijl demensenzich op depublieke tri-
bune verdrongenom niets te missenvan hetgeen gezegdwerd
P'eitte advocaatMoeniralamgistermiddagvoor debenoemingvanWilfredTjon ALoi tot Inspecteur der Invoerrechtenen Ac-

Namens deoverheidbrachtadvocaatPromes daaren-tegen deretorische vraag naarvoren ofhetüberhaupt nogwel
ön heeftde benoeming in vast dienstte effectueren, indiennu

blijkt datTjon A Loi ongeschikt isvoor de dienst.. Met name advocaat Moenira-
'arn nam gistermiddag uitge-
leid de tijd voor zijn pleidooi en
"'eld daarbij bewust rekening
toet het vele publiek datnaar de
zitting was gekomen.Dit bracht
'echter Holtrop er meer danéén
Keer toe te vragen of deadvocaat
j*the point" wilde komen en

,'ch wilde wendentot derechter
'n plaats van de publieke tri-
bune.

BENOEMING
Nadat beide advocaten hetwoutu gevoerd hadden, bleek

Jjoornamelijk devraag totwelkedictie Tjon A Loi tijdens de mi-
JJ'sterraads- vergadering op 24
pcember 1985 benoemd is, op

liggen. Volgens advocaat
r°me.s is de betrokkene slechts

tot ambtenaar benoemd, zonder
yeririelding van de functie In-
specteur der Invoerrechten en
Rijnzen, terwijl Tjon ALoi van
P*r_ing is dat hij specifiekin die

benoemd werd. Promes
tolde hierbij zo nodig getuigen
* kunnen aandragen die zijn
tollingkunnen bewijzen.. Moeniralam ging uitgebreid„n °p devoorgeschiedenis van de

Tjon A Loi" die zoals be-erid door de minister van Fi-
lalcien toegang tot de dienstlo-
a'en, dienstgebouwenen het

J'erk van de Inspectie der In-
Oerrechten en Accijnzen werd

terwijl Navarro tevens
tekennen heeft gego-

rd' 1 het voornemen te hebben
J°nA Loi in zijn ambt te schor-
ö- Deze briefwas "alseenbom"

°P het hoofd van Tjon A Loi te-
echt gekomen, zo bracht de ad-
,otaat gisteren vurig naar
V°tot..

BESCHIJLDIGINGEN
Do ministervan Financienzou

*'jn maatregelen hebben geno-
den naar aanleidingvan een

brieven van de inmid-'tols op non- actief gestelde Di-
tocteur derBelastingen. Daarin
z°uden een aantal beschuldin-
fngen aan het adresvan Tjon A
10l zijn geuit die door Moenira-am ontkent werden. Catego-

3ch en pertinentwerd doorhem
J^kent dat door toedoen van
i.J°n A Loi een
'enstontwrichting zou zijn ont-
toan. "Ware dit zo, dan zou het.e PÜcht van de directeur moe-
if11 .ijn geweestom met concrete
".lijzen te komen", aldusMoe-
lralam. Alle valse beschuldi-

pgen heeftTjon ALoi gedetail-werd in zijn bezwaarschrift
e.i-legt, aldus de advocaat die
ede dat in deze zaak het

jPfeekwoord "de pot verwijt de
de if 'dath'Jzwart is" geldtQfdat
4 directeur en vooral de minis-r de balk in eigen ogen niet
j nst te zien doch de splinter in

°gen van Tjon A Loi wel.

BOEKJE OPEN
(.r aar Moeniralam hetom ont-
a

, cote beschuldigingen aan het
a ,res van zijn cliënt had, deed

°caat Promes namens de
meid een boekje open over

j.. gedragvan Tjon ALoi bij wie
Jns inziens elk gevoel voor ver-

dingen zoek is. De reden tot
'Maatregel van de minister

R-V Financien is gelegen in het
irie

gvanTjonALoi, aldusPro-
Zo heeft deze zijn directeur
ar Steenbaar die zoals be-

d inmiddels zijn ontslag
1ingediend- red) min ofmeer
'eigt ter verkrijging van een

lastigebeslissing tot verstrek-
-8 van vuurwapens aan doua-

" ambtenaren. Hij betichtte de

directeur ervan nodeloos het le-
ven van douane-ambtenaren op
het spel tezetten doordeze onge-
wapend het drugsschipSta. Ma-
ria te latenbewaken. In debrief
wordt onder anderegesteld, zo ci-
teerde Promes gistermiddag, "u
bent vader van twee dochters,
bent u niet bang of heeft u er
nooit aan gedacht dat door uw
halstarrige houding uw kinde-
ren wel eens het slachtoffer zou-
den kunnen worden van drug-
dealers?" En verder: "indien de
hele affaire voor u een prestige
kwestie is, dan zou ik u willen
zeggen dat iku altijdals mijn di-
recteur heberkenden zal blijven
erkennen. Omwille van het wel-
zijn van de Antilliaanse bevol-
king in het algmeen en uw
dochtersinhetbijzonder, zou iku
nogmaals willen verzoeken aan
de in deeerderaangehaaldebrie-
ven genoemde ambtenaren een
vuurwapen te willen ver-
strekken."

MENTALITEIT
Naar aanleiding van dit

schrijven concludeerde Promes
dat hoe men ook mag denken
over de later bekend geworden
problemen met de directeur, een
dergelijke toejegening van een

mindere aan het adres van een
meerdere, door geen enkele
overheid/werkgeverkan worden
getolereerd. "Alleenalde toespe-
ling aan het adres van de direc-
teur om iets gedaan te krijgen,
getuigt van een mentaliteit die
eiser kennelijk ongeschikt
maakt om langer werkzaam te
zijn in de functie die hij zozeer
verlangt", aldus Promes die nog
meerakkefietjes van Tjon A Loi
aanhaalde. Zaken die door zijn
collega- advocaat even te voren
als positiefwaren aangehaald.

Zo zei Moeniralam over de
Zwarte Bende dat de directeur
sedert november 1985 wist dat
diebestonden wat deze groep zo-
al deed. De directeur heeft vol-
gens de advocaat van Tjon ALoi
nooit problemen of op- en aan-
merkingen gemaakt omtrent de
Zwarte Bende terwijl deze orga-
nisatie"in haarkortstondige be-
staan meer verdovende midde-
len geconfisceerd heeft dan de
DouaneRecherche gedurendede
laatstevier jaren", aldusMoeni-
ralam.

ZWARTE BENDE
"Op eigengezagen zonder eni-

ge overleg is Tjon A Loi over ge-
gaan tot oprichting van de zoge-
naamdeZwarte Bende", zo duid-
de Promes deze kwestie echter
aan. Ook de narcotica- hond
kwam gistermiddag aan de orde
en de problematiek rond de drie
staffunctionarissen die volgens
Tjon A Loi bij dedrughandel be-
trokken zouden zijn. Waar Pro-
mes steldedatTjon A Loi hetme-

deals gevolgvan zijn handelwij-
ze het voor zichzelf onmogelijk
heeft gemaakt om terug te ke-
ren, melde Moeniralam in zijn
conclusie dat niet Tjon ALoi on-
geschikt is voor de functie van
Inspecteur, maar dat de direc-
teur in zeer ernstige mate onge-
schikt is vanwege de door hem
gepleegdefraude, valsheid in ge-
schrifte en zijn handelingen met
betrekking tot de opzettelijke
dienstontwrichting. Ook de mi-
nister van Financien kreeg van
Moeniralam regelmatig een
veeg uit de pan.

CONCLUSIE
De discussiebleek echtervoor-

namelijk te draaienom de benoe-
ming in vaste dienst van Tjon A
Loi, welk besluit in december
1985al door deRaad van Minis-
ters werd genomen maar tot op
heden, hangende de medische
keuring, nog niet bekrachtigd is.
Terwijl Promes de retorische
vraag opwierp of het überhaupt
nogwel zin heeftomTjon ALoi in
vaste dienst te benoemen, bena-
druktehij aan deanderekant dat
de beslissing van deRaad van
Ministers niet impliceerde dat
Tjon ALoi tot Inspecteur der In-
voerrechten en Accijnzen werd
benoemd. Slechts ging de RvM
aceoord met een benoeming in
vaste dienst. Dit gezien de solli-
citatie- procedure die enkele we-
ken daarvoor op gang gebracht
was voor de functie van Inspec-
teur. Promes nam aan, datTjon
ALoi tot een verkeerde conclusie
isgekomenomdathijookgesolli-
citeerd heeft naar die functie.
Daarover nam de Raad van Mi-
nisters echter geen besluit. Een
conclusie waartegen Moenira-
lam zich gistermiddag fel ver-
zette.

Rechter Holtrop, die gister-
middag de zitting leidde, heeft
tot volgende week maandag de
tijd genomenom dezaak te bekij-
ken. Om kwart voor twee 's mid-
dags zal dan het vonnis geveld
worden.

Dodental stijgt tot zeven

AIDS-virus dragers nu 55
onder wie 11 prostituees

WILLEMSTAD—DeAlDS-
commissieheeft reeds 55 dra-
gers van hetvirus onder wie
nietminderdan drie lokaleen
acht inmiddels vertrokken
buitenlandse prostituees ont-
dekt. De zes Antilliaanse in-
woners met "full blown AIDS
zijn reeds overleden, terwijl
men bij vijf minder ernstige
symptomen heeft aangetrof-
fen, van wie echter eveneens
één is overleden. De overige
36 Antilliaanse inwoners zijn
slechts dragers van het virus
en lijden nietaan deziekte.

In het jongsteverslag van de
AIDS- commissiewordt de situa-
tie toten met 15oktoberbeschre-
ven. Sinds 18 augustus zijn er
acht nieuwe gevallen van be-
smetting met het virus ontdekt,
waarvan vier buitenlandse pros-
tituees. De vergunning van deze
vier om hier te werken werd in-
getrokken, evenals die van de
eerste vier. Er kwam één patient
van "full blown" AIDS bij die
evenals de vorige vijf overleed,
en ook ééngevalmet minderern-
stige symptomenvan de ziekte.

Van de zesde "full blown"
AIDS- patiënt die overleden is
stellen familieleden dat hij een
rustig leven leidde. Bij opname
vertelde hij al enkele maanden
geen eetlust meer te hebben en
twintig kilo te zijn afgevallen.
Hij braakte regelmatig en had
vaak koorts. De behandelende
arts liet een onderzoek doennaar

het AIDS- virus, dat herhaalde-
lijk positief was. Men ontdekte
een infïltraatbij depatiënt, "ver-
moedelijk ten gevolge van eenluchtweg- infectie veroorzaakt
door een niet herkenbare ver-
wekker. Nadat de patiënt in re-
delijke toestand uit het zieken-
huiswerd ontslagen, ontwikkel-
de hij na enige weken opnieuw
een luchtweg- infectie, ditmaal
gecompliceerddoor slikklachten
aan de gevolgen waarvan hij na
korte tijd thuis overleed. Alles
wijst erop dat hier sprake was
van een geval van "full blown"
AIDS. Ook de echtgenote bleek
bij onderzoek besmet te zijn met
het virus.

Bij het vijfdegevalvan minder
ernstige symptomen bij een in-
woner van Sint Maarten bleek
besmetting pas na de tweede be-
vestigingstest. Het laboratori-
um- onderzoek hier was bij her-
haling positief, maar in Neder-
land bij de "screening" negatief,
waardoor de confirmatie- test
niet wordtuitgevoerd. Een twee-
de monster bloed werd opnieuw
naar Nederland gestuurd met
dit maal een positiefresultaat.
Men neemt aan de concentratie
van de antistoffen in het eerste
monster zo laag was dat het
transport dit nog meer heeft te-
rug gebracht en de "screening"
daardoor negatief uitviel. Van
de zes overleden patiënten zijn
drie mannen en drie vrouwen.
Bij de gevallenmet minder ern-
stige symptomen zijn drie man-
nen en twee vrouwen, en van de
op deAntillen woonachtige dra-
gersvan hetvirus 23 mannen en
dertien vrouwen. De leeftijds-
verdeling van alle onder de An-
tilliaanse inwoners ontdekte ge-
vallen van besmetting met het
virus zijn er drie onder de tien
jaar,geen tussen 11en 20jaar,19
tussen 21 en 30 jaar,tien tussen
31 en 40 jaar, 11 tussen 41 en 50
jaaren vier tussen 51 en 60 jaar.

Van de 36 symptoomloze vi-
rus- dragers zijn 29van Curagao
en zeven van Sint Maarten. Bij
het onderzoek op Bonaire wer-
den geen dragers ontdekt. De
commissie heeft tot nu toe 663
prostituees onderzocht, van wie
181 lokale prostituees. Bij de
buitenlandse groep bleken er
achtbesmet, enbij delokaledrie,
allebei 1,7 procent. Van debui-
tenlandse prostituees kon de

vergunning worden ingetrok-
ken door de GGD, maar met de
drie lokale prosituees ligt het
moeilijker. Uit het onderzoek is
ook geblekendathet percentage
virus- dragers bij onderzochten
die aan syphilis hebben geleden
hogeris (1,1 procent) dandatvan
andere donors (0,7 procent). Dit
komt volgens de commissie neer
op hetfeit dat mensen die al aan
een geslachtsziekte leden er een
promisceu gedragopna plegen te
houden.

Indien het aantal patiënten
metfull blown AIDS opCuracao
wordt vergeleken met dat van
andere landen blijkt de situatie
vrij ernstig. De VS hebben 78,5
per miljoen inwoners, Curagao
37,5 (na omrekening naar een
miljoen inwoners), Zwitserland
21,2 per miljoen, Denemarken
18,2 per miljoen,België 17,3 per
miljoen, Frankrijk 15,6 per mil-
joenen Nederland 10,1 per mil-
joen. Curacao ligt dus tussen de
VS en West- Europa. In vergelij-
king met deCaribische eilanden
diehet hoogste aantal ter wereldhebben, deBahamas met 190per
miljoenen Bermuda met 493 per
miljoen, valt het echter mee. Bijhet rapport is tevens een com-
mentaar van de "Medical Jour-
nal" gevoegd, waarin wordt uit-gelegd dat deontwikkeling van
een AIDS vaccin ondanks hoop-
volle ontwikkelingen nog lang
zal duren en preventie voorlopig
de enige vorm van genezingblijft.

Nos Pais in reactie op Berenschot-rapport
Politici zijn oorzaak crisis
en moeten zelf gevolgen dragen

WILLEMSTAD —De tradi-
tionele politici moeten in
plaats van het volk door mid-
delvan bezuinigingentelaten
lijden voor hun wanbeleid
zelf het goede voorbeeld ge-
ven doorin te leveren ente le-
ren hoe jeeen landop behoor-
lijke wijzebestuurt.

Zo stelt de partij Nos Pais in
een reactie op het rapport Be-
renschot. Volgens voorzitter Jo-
se Frans hebben deregeerders
na eenjaar in jaaruit slecht be-
stuur dat allesheeft doenvastlo-
pen, nu Berenschot gevraagd om
eenrapport met maatregelen op
te stellen om de crisis- situatie
waarzij het eiland in hebben ge-
stopt te verbeteren. Het is op-
nieuw het volk dat moet gaan
boetenvoor defouten van de tra-
ditionelepartijen. De politici
zelf, hun gezin en vrienden zul-
len er geen gevolgen van onder-
vinden, zo meent hij. Zij behou-
den wel hun baan, metvette sa-
larissen, hun handeltjes en het
geld dat zij als vertegenwoordi-
gersvan hetvolkkrijgen. Zijblij-
ven wel eerste klas reizen, ver-
blijven in debeste hotels, eten en
drinken hun buik vol, rijden in
dienstauto's en doen uitstapjes
op de kosten van een volk dat
veel behoeften heeft, veel
werklozen en een onderstand die
de eerste levensbehoeften niet
dekt.

De traditionele politici weten
heel goed dat zij de oorzaak zijn
van de slechtefinancieel- econo-
mische situatie, en zouden eer-
lijkheidshalve Berenschot eerst
eenrapport moeten latenmaken
om hen te leren op een ver-
antwoordewijze het volk te ver-
tegenwoordigen en het land te
besturen. Alsgoedepolitieke lei-
ders zouden zij het goede voor-
beeld moeten gevenen eerst hun
eigen salaris verlagen enophou-
den met op allerlei manieren te
profiteren van het volk, aldus
Frans. Dat men nu ditrapport
heeft laten maken is een on-
omstotelijk bewijsdat de traditi-
onele partijen hopeloos gefaald
hebben, door de overheid uit te
breiden met mensen die men nu
weer moet ontslaanwaardoor ze
in grote problemen komen, in
plaats van werkgelegenheid te
scheppen in de particuliere sec-
tor. Zij hadden moeten zorgen
voor deopbouwvan hettoerisme,
en niet moeten wachten tot het
vertrek van deShell om viaKor-
podeko banente gaan scheppen.

Op het gebied van landbouw,
veeteelt en visserij kan er
werkgelegenheid worden ge-
schapen, maar de politici deden
niets en zonder particuliere ini-
tiatieven was de zaak dood ge-
weest, vindt Frans. De politici
hebbenin de goedetijdenniet ge-
reserveerd voor magere jaren,en
de overheid ook veel inkomsten
latenmislopen, en zijn de onder-
liggende oorzaak van de fraude
die naar bovenkomt in de doua-
ne- kwestie en dewatertank- af-
faire. Nu het zover is gaat men
overheids- werknemers aanpak-
ken, maar wanneer worden de
verantwoordelijke politici eens
zelf aangepakt, zo vraagt Frans

zich af. Zolang de traditionele
partijenaan demacht zijnzal dit
volgens hem niet gebeuren, om-
dat zij niet mans genoeg zijnom
eigen fouten te erkennen of het
niet eens beseffen. Een verbete-
ring onder dezeomstandigheden

zit er volgens hem dan ook niet
in, de situatie zal juist slechter
worden omdat deze politici niet
eens in goedetijden het land be-
hoorlijkkonden besturen en de
problemen oplossen, laat staan
nu het slecht gaat.

YMCA, drugsinformatie etc.

Nieuw bestuur Kiwanis
met veel activiteiten

WILLEMSTAD — Het on-
langs geinstaleerde nieuwe
bestuur van deKiwanis Club
Piscadera heeft reeds dona-
ties gegeven aan het jongen-
sinternaat San Fernando en
de stichting YMCA Curacao,
en diverse projecten aange-
kondigd.

Het nieuwebestuurnam op 10
oktober zitting, waarna presi-
dent Haresh Daryanani zijn
jaarprogramma aankondigde.
Hij gafSan Fernando- directeur
Frank Gressman eentoezegging
voor de financiering van 50 spe-
ciale stoelen die het internaat
nodig heeft. Verder deed hij de
eerste donatie aan de YMCA en
sprak hijdehoop uit datanderen
het voorbeeld zullen volgen, zo-
dat de YMCA een professionele
kracht kan aantrekken die aan
de begeleiding van de jeugd en
organisatie van de YMCA een
volledige dagtaak zal hebben.
Met andereinstantiesen organi-
saties die steun hebben betuigd
en het YMCA- project zal Kiwa-
nisPiscadera aandachtbesteden
aan de verdere uitbouwen bege-
leiding van hetproject en vooral
kijken naar anderewijken waar
de behoefte voor een dergelijke
organisatie ook bestaat.

ImJUL.

Zoals ieder jaar organiseert
Kiwanis Club Piscadera weer
daguitstapjes metkinderen van
internaten en kinderoorden,
waarvan er dit jaar zes gepland
zijn. Ook wordt aandacht be-
steed aan de ouden van dagen
middelsuitstapjes en eenbejaar-
denfeest. Een van de voor-
naamsteprojecten is dit jaarhet
per 1 januarigeplande"Drug In-
formation Porgram" op allemid-
delbareen lagere scholenop het
eiland. Hierbij zal men gebruik
maken van video- films en sa-
menwerken met instanties die
deskundigzijnop ditgebied. Om
aan fondsen tekomen voor de ac-
tiviteiten zal men onderandere
de jaarlijksterugkerende bazaar
in november in Casa Manita
houden. Verder een kerstboom
verkoopactie, de "Flagday bar-
beque" op 1 julien het "Seafood
festival". De service- club is het
jaarbegonnen methet sponsoren
van diverse sportevenementen
tussen diversekinderoorden en
tehuizen. Ook deonlangsgehou-
den sportdag in samenwerking
met Cedreco zal worden gespon-
sord met onderandere deorgani-
satie en een wisselbeker.

Diefstal door
open raam

WILLEMSTAD — Steeds
meer bewoners begaan de fout
hun slaapkamer- ramen open te
laten terwijl daarniemand aan-
wezig is. Afgelopen nacht wer-
den tasseneneveloppen metgeld
weggenomen in twee verschil-
lende woningen waar de slaap-
kamer- ramen openstonden. De
politieraadt eenieder aan om de
ramen van het huis tesluitenin-
dien niemanddaaraanwezig is.

WILLEMSTAD-Kamer van
Koophandel- voorzitter Lionel
Anthony overhandigde onlangs

_X>ND€RDfIG 16 OKTOB€R 1986 AMIGOE

Etli^^Voor Uw zaken-
of

vakantiereizen
HSR ANTHONY VEDER
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Erieweg - Zeelandia

§ Telf.: 611255
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het jaarverslagvan de werkge-
vers- organisatie over 1985 aan
Gezaghebber Ronnie Casseres.

Geheel rechts kamer- secretaris
Donald Werdekker.
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Shultz vandaag in El Salvador
VS-pers: Steeds meer aanwijzingen
contra-bevoorrading door de CIA

WASHINGTON —De Ame-
rikaanse ministervan Buiten-
landse zaken George Shultz
brengt vandaag (donderdag)
een bezoek aan El Salvador
omzich op dehoogte testellen
van de behoeften welke er be-
st aan als gevolg van de
aardbevingsramp van vrij-
dag waarbij zon duizend
mensen zijn omgekomen. De
Amerikaanse pers komt on-

dertussen met uitgebreide
publicaties over de hulp wel-
ke via deCIA aan de contra's
in handen wordt gespeeld en
waarbij ook El Salvador een
rol speelt en vanuit de senaat
is gevraagd om een breed on-
derzoek naar de Amerikaan-
se betrokkenheid bij wapen-
zendingen voor de anti- San-
dinistscheguerrilla.

Het bezoek van Shultz aan El
Salvador duurteen dagen heeft
slechts een humanitaire
achtergrond, zo probeert men in
Washington duidelijk te maken.
President José Napoleon Duarte
heeft namelijk gezegd dat in de
zes seconden welke de aardbe-
ving vrijdag duurde er meer ver-
loren is gegaan dan in 4,5 jaar
burgeroorlog. Maar in diploma-
tieke kringen acht men het on-
mogelijk datmen niet van de ge-
legenheid gebruik zal maken
voor het maken van een algeme-
ne analyse van de politiek- mili-
taire situatie in Midden Ameri-
ka. Bij Buitenlandse zaken in
Washington had men nog geen
idee waaraan El Salvador nu het
meest behoefte heeft in verband
met de heropbouw van het stuk
hoofdstad waar de aardbevingzo
huis hield. Men erkende dat de
ambassade de evaluatiebest zelf
had kunnen doen. Het bezoek
van Shultz moest men dan ook
meer als een symbolisch gebaar
beschouwen.

OfAmerikaanse functionaris-
sen hebben gelogen tegenover
hetAmerikaanse volken hebben
zij de beperkingen geschonden
die door het congres zijn opge-
legd,ófburgers hebben de Ame-
rikaanse wetten geschondendie
tot doelhebben te voorkomen dat
particulieren zich inlaten met
verboden wapenhandel of met
militaire avonturen in het bui-
tenland, zo stelt de Democra-
tische senator John FKerry van
Massachussetts vast in een in
een tussenverslag aan het
congres aan dehandvan talrijke
verklaringen van anoniem ge-
houden mensen over wapenhan-
delmetdecontra'sen andere ille-
galeactiviteiten.

Senator Kerry heeft in ver-
band met zijn bevindingen ge-
vraagd om een uitgebreid parle-
mentair onderzoek naar onder
meer het eventuelegebruik van
de Salvadoraanse luchthaven
Ilopango voor de hulpverlening
aan de contra's. Hij doetditnaar
aanleiding van de door hem be-
komen informatie uit vijftig ver-
schillende ernstige verhoren
over devraag ofdeAmerikaanse
regering zich aan dewet heeftge-
houden welke het verbiedt aan
de CIA of aan andere overheids-

ondernemingen of overheids-
functionarissen om direct of in-
direct deel te nemen aan de
hulpverlening aan hetconflict in
Nicaragua. Zijn informatie le-
verde een kluwen vanbankreke-
ningen op en van namen van
vliegvelden,piloten enbasesvan
de contra's welke gewoonlijk
worden gebruikt voor wapenle-
veringen, het smokkelen van
drugs, doordecontra's zelfen or-
ganisaties welke hen steunen.
Veel wapenzendingen lopen via
de DominicaanseRepubliek. Ge-
lijkelijk gaan deze zendingen
ook via Honduras. Dit net is op-
gezet door kolonel Oliver L.
North, onder- directeurvoor Po-
litiek- militaire zaken van de
Nationale veiligheidsraad. In
een verklaring van deze Veilig-
heidsraadstaat dat de regelma-
tig tegen North geformuleerde
klachten over oneigenlijke acti-
viteiten metbetrekking tot Mid-
denAmerika -evidentvals» zijn.
De commissies voor Inlichtin-
genzaken van de senaat en het
huisvan afgevaardigdenstelden
vast dat zij niet gefundeerd wa-
ren. Daarom blijft North ge-
handhaafd als gerespecteerd en
competent lid van de Nationale
veiligheidsraad, zo liet men al-
vast weten.

De New York Times heeft op
zijnvoorpagina uitgebreide aan-
dacht besteed aan hetfeit dat de
Salvadoraanse luchtmachtbasis
als het centrum wordt be-
schouwd van de CIA- operaties.
Bij die basis staat een oud twee
verdiepingen hoog gebouw dat
volgens Amerikaanse fucntio-
narissen en bronnen bij de
contra's de laatstedriejaarin ge-
bruik was als de "<wachtkamer»
voor deCIA- mensen, leidersvan
de Nicaraguaanse contra's,
huurlingen en Amerikaanse mi-
litaire adviseurs.

De Washington Post publi-
ceerde verder een beschouwing
onder de kop: De Salvadoranen
in verlegenheid door de kwestie
met decontra's.Volgens ditblad
heeft El Salvador langetijd heel
stil een rol gespeeld bij de hulp
aan de contra's, wat nu echter
aan de oppervlakte is gekomen.
Dit moet voor de regering Rea-
gan en voor zijn Salvadoraanse
bondgenoteneen hele tegenslag
zijn, zo meent hetblad.

Kerry is van mening dat de
waarheidboven waterzalkomen
alsmendeonderzoek-commissie
bevoegdhedengeeft ombv getui-
gen dwingend te kunnen oproe-
pen en men hen onder ede kan
verhoren. Men neemt aan datom
al dezeredenen Shultz zeker de-
ze kwestie zal bespreken met de
Salvadoraanse regering.

Nobelprijs
Economie naar
VS-hoogleraar

STOCKHOLM—De Ameri-
kaanse econoom James
McGill Buchananheeft deNo-
belprijsvoor deeconomievan
1986 gekregen wegens zijn
«synthese van de theorieën
over politieke en econo-
mischebesluitvorming».

De 67- jarigeprof. McGill Bu-
chanan is verbonden aan de Ge-
orge Mason universiteit in de
staat Virginiaen heeft eentheo-
rie ontwikkeld van de besluit-
vorming in de overheids- sector
op economisch gebied. Hij is op
dit terrein een toonaangevende
onderzoeker geworden, zo stelt
deZweedseacademievast in ver-
band met de toekenning van de
Nobelprijs. Zijn werk ligt op het
grensvlak van de politieke en
economische wetenschap door-
dat economische beloningen in
de marktsector worden vergele-
ken met gewin in de politieke
sector. De bijdrage van Bucha-
nan bestaat vooral eruit dat hij
het idee van het wederzijdsenut
van ruil tussen twee individuen
neeft overgebrachtnaar het pro-
ces van politieke besluitvor-
ming. McGill Buchanan is de
vierde Amerikaan die de No-
belprijs voor de economie krijgt
in deachttienjaardatdezewordt
uitgereikt.

Voetbal
en dynamiet

LIMA — De Argentijnse
voetbal- scheidsrechter Ri-
cardo Calabria zal zich zijn
verblijfin Lima nog lang blij-
ven herinneren. Hij moest er
een interland fluiten van
jeugd-elftallen en wel tussen
Peru en Brazilië. Het betrof
een voorronde voor het vol-
gend jaar in Canada te hou-
den Wereld- kampioenschap.
De wedstrijd werd gewonnen
door Brazilië met de mini-
mum score van 1-0. Dat was
voor Barzilie voldoende om
naar de volgende ronde over
te gaan van vier landen.Peru
mag het later weer eens op-
nieuw proberen. Het Peru-
aanse jeugdige publiek
maakte zich zo kwaad over
het optreden van de
scheidsrechter dat er ui-
teindelijk vijftig gewonden
vielen. Dit was nog niet vol-
doende. Op het vliegveld be-
kende de scheidsrechter dat
de laatste uren van zijn ver-
blijf in Peru «een hel waren
geweest». Na de wedstrijd
moest hij met een ambulance
vervoerd worden, nietwegens
verwondingen maar om te
voorkomendat dewagendoor
het boze publiek gekanteld

-zou worden en de fluittist
eventueel gelyncht. Maar
eenmaal in het hotel stond de
telefoon niet stil. Het waren
allemaal scheldpartijen en
ookbedreigingenmet de dood
welke hij moest aanhoren.
Een van de telefoontjes was
namens een terreurgroep,
welkeookdemanagervan het
hotel opbelde met de medede-
ling dat men met dynamiet
langszou komen om het hotel
in de lucht te blazen alsCala-
bria niet gauw vertrok ten-
minste. Volgens de
scheidsrechter ligt de schuld
voor al dezeellendebij detrai-
ners van de Peruaanse selec-
tie. De trainer en zijn assis-
tentenhebbenmijbeledigden
probeerden mij ookaan te val-
len, aldus Calabria. Later
ging het publiek er zich ook
mee bemoeien. De enige
troost was dat de wedstrijd
werd gevolgd door de vice-
voorzitter van de FIFA, de
Braziliaan Abilio de Almeido
en door deChileense voetbal-
bestuurderAntonioReggina-
to van de scheidsrechters-
commissie van de FIFA die
zich solidair met Calabria
toonden evenals diens
'grensrechters. Niemand
hoeft het meer te proberen
Calabria te vertellen dat
voetbal geen oorlog is. Hij
weet het nu maar al te goed
dathet zelfs voor de jeugdeen
heuse oorlog is.

VERHUISBOEDEL
inpakken en vervoeren

alsmede verhuizingenop >Aruba: !
OFICINAMARITIMA !

Tel. 21622

Scheepvaart blijft
achteruit gaan

ORANJESTAD — Het achte-
ruitgaan van het verkeer in de
Arubaanse haven blijft voortdu-
ren. Afgelopen maand kwamen
er in totaal 74 schepen met
218.145 BRT tegen 91 schepen
met 264.076 BRT in september
1985

> Geopend: 8.00-12.00 en 2.30-6.30 <
1 Zaterdag 09.00- 6.00 n.m. <
! WEEKEND SPECIAL !
> In onze moderne Slagerij: <
i 500 gr. Soepvlees -^ .
> 500 gr.Gehakt. 500 gr. Steak , _ _ __

500 gr. Stoofvlees V. ’.19.50
500 gr. Porkchop g
500 gr. Loinribs '500 gr. Varkensvlees 1 <

; LLNCtiDArrtT: \
> 1 ons Bologna x -f pc <
> 1 ons Jonge Kaas f /" ■ ■oa ., 1 ons Ham J

> Wij gaan door met onze uitverkoop vanAlbert Hein pro- <
> diiklcn. zolang devoorraad strekt. <
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j^j 4-S 9-°°Pm-(closed on Wednesday) and in the

Galactica Nightclub at 11.00p.m.

C_fèïTOW,M©K Happy HoUr.rom 7.oo-9.00p.„,.. ,
__

Balaihi PoolbarNil Geopend: 4.00-7.00 Happy Hour
IQ, 00-24 00 UUr 2'°°"So°Sunda"me entertainment

\^JÜCIW\ &wt ARUBA

presenteert inL'ESPRIT NIGHT CLUB
Een dagelijksvariërend entertainment programma met een fantastischeband:

"THE HIGH NOTES"
van 10p.m. tot 2.00a.m. (BEHALVE dinsdag)

Dinsdag:Disconight
"PLEZIER VOOR JONGEN OUD "

ErIN Ei "UI Old Dutch Taverne.. «■«. 1 18.00-23.00 uur
in De Dissel maandag gesloten

■^»^^^^^""^^^^^"^-»»»»"^»«.»J_—___|____________M"■■■■....^■■^■«»^_—___
-^—^^^^^^^

BOULEVARD BOULEVARDTHEATRE n
TODAY TODAY

at 8.15 p.m. at 8.45 p.m.

ÉI IINnffPK

.m*~> mW \mm-mmJ^J>»mm*^

Medicine t )4■" action 14yrs.
comedy 14 yrs.

DRIVE-IN r-m ~^1*JPi " de akjuna manera,
fliß alguien la pagarti.

3t ft D IT) m J _B^\^__._.^r >WNiifTH CEiVuIW FOÏ

' r"7 ' _AmÉß_^.____________l^C^' S lVf* nc,u"cs

■X S^^__iliii COW»M00
s*f dawn chow.

action.B VrS.

I |JB" H

r Uitslag
1 e Arubaanse Food Festival

752-966-369-354-915-917-28-61-713-656-
-410-718-939-936-556-392-944-676-5-
7-914 - 952 - 376 - 374 -10 - 709 - 765 - 397 - 557.
Prijzen kunnen worden opgehaald bij:

ROMAMIA
Nassaustraat 156

Van 6.00 - 8.00 p.m.
Dank voor Uw belangstelling en medewerking.

ARUBA RESTAURANTSL. ASSOCIATION A

ï^^ë? The Dutch Village
1 Aruba's Luxury

Time Share Resort
HOTELS

Has openingsfor
experiencedtime share

sales people
If you have good communication skills and adesire to succeed, we would like to talk withyou.

For an appointment please call 32300. A

t GEZOCHT

SALESMAN ]
VLEES/VLEESWAREN j

r In het bezit van eigen auto
* Zonder ervaring onnodigte solli-

citeren.

[TED CONSALES
LE=j ARUBA N.V.

L Gutenbergstraat 2 1

VVS PETFALIM ARUBA N.V.

&ó Zocht U een— OPSLAGRUIMTE/LOODS— KANTOORRUIMTE— WINKELRUIMTE
Bel voor een afspraak en wij zullen U snel helpen.
Telefoon: 23194.

_—^<^—Üi^^Wß^-ÜMB,^i^M^i^i^.......^—._____^i^____p^i^^

sLßßnnim VömnSpecials
Stoofvlees 50o gr ’.3.50Pork chops 500 gr j.3.75Loinribs " "■" 500gr ’.3.15Kogel steak 500 =r } 45%
JongeKaas 500qr. ’.2.75Whole chicken 130óV~ .Zj Ï3Chicken sausage 16oz. ... ’.1.75

XfCTDRIR
Lunchpakket: 1 ons jongekaas )1 ons Mortadella . fCO1 ons Ham ' 'ï^m*

Fab Manzana groot 1150 gr ’. 2.89Petaio bathsoap groot 3 voor ’" 1 "90Cera Cruz Verdeiooocm3 ’ 250Lavansan Desinfectante 1000cm' 3 ’.' 2!soBrisol gigante ’ 2 50Kraft Mayonnaise 16 oz ’" 2*15Club Social (8 pakken) " x q'qq
Harina Pan 1 kilo x' 099Brunswick sardines 3 v00r...! ’ 1*79Zwan lunch meat 12oz J' 1*95Tang orange drink 27 oz *\ 5*75Ketjap Manis 250 ml V 1 jgg
Honig Mie 500 gr f_2!35
Suiker 2 kilo x\ *[95
Nova volle melk itr x\ < j^g
Frica juiceklein 3 voor ’\ 1 135Frica juice groot 1 itr ..".."..."." ’! 1

Zie onze uitgebreide assortiment Hollandse soortenKaas, Klooster, Boerenkaas, Botanica-kruiden. Ara-bicen veel meer.
Op deCosmetica afdeling hebben we een grootaantal si>e-cialsop o.a. Shampoo, deodorant, haarlak, enzOok voor Uw foto's afdrukken kunt U bij ons terecht.

KOM NAAR SUPERMERCADO tycTQQR
EN ZIE DE TOTALE SUPERMERCADO VAN ARUBA!!

esunfV r
i il mihó Va Ir

Vrijdagavond-Koopavond W_\J
tot 8.30 p.m. zaterdag de kA>_fS?^"
gehele dag GEOPEND. pQD_X^
Volop parkeerplaats a "f/o^iachter onze zaak!!!! i____iW I V /l II

AMIGOE DOND6RDAG 1 ó OKTOS6R 19864

rPUEBLO-i
Oranjestad San Nicolas
Fergusonstraat 47 Supermarket Bernhardstraat2B
Tel.: 31046 SIagerij Tel.: 45634

Meer dan 100 artikelen in prijs verlaagd.
Nü artikelen zelfs tegen kostprijs, zoals:

WINKEL:
Nova volle melk 1 Itr ’.1.35Nova halfvolle melk 1 Itr ’. 1.15
Nova magere melk 1 Itr ’. 0.99
Libby's cut greenbeans 16oz ’.0.95Koelemans zilver uitjes zoetzuur37o ml ’.0.81Conimex Mie 500 gr ’.2.05Suziwan pinda saté saus 400 gr ’. 2.21
Markant Catchup 440 ml ’. 1.65
Conimex Ketjap Benteng Manis 1000 ml ’. 5.49

Dankzy grote omzet iedere dagverse goederen.

SLAGERIJ:
Schenkel 500 gr ’.2.70
Geitevlees 500 gr ’.3.70
Swiss Steak 500 gr ’.3.30
BELEG:
Mosterd Cervelaat 1 ons ’. 0.95
Gekruide Ham 1 ons ’. 1.60
Bloedworst 1 ons ’.0.70

Supermarket/Slagerij
PUEBLO

Oranjestad - San Nicolas

ledere vrijdagavond tot 9.00 uur
en zaterdaghele dag GEOPEND.



ARUBA
AGENDA

LOSSE NUMMERS OPArubadagelijks ver-
krijgbaar bij:

ORANJESTAD: ZeppWever. La Fama, Piel
Soda Fountain en SupermercadoPueblo.

NOORD: Lee Take Away, Noord 82.

TANKI LEENDERT: Kalalu, Tanki Leenden
265.

SANTA CRUZ: Rowiginis, Santa Cruz 48.

SAN NICOLAS: Nicolas Store, Zeppen-
"eldtstraat 27.

Voorts: Giftshop Holiday Inn, Giftshop Dr.
Horacio Oduber hospitaal, Giftshop
Manchebo Beach Hotel.

KANTOORUREN: 08.00-12.00/14.00-
-1? 30 uur: zaterdag gesloten.

Telefoon:24333 (drie lijnen).

Voor spoedgevallen na kantoortijd: 21639,
22950en 22316.pageboy: 127-849.

Bankrek. nr. 248-1 Barclays Bank.
Taxicentrale: 24uur per dag, tel.: 22116 of
21604.
pOUTIE: 100.

ALARMCENTRALE: 115.

ZOEKERTJES verschijnen op dinsdag en
Wjdag en kunnen iedere dag tussen 08.00-
-12.00/14.00-17.00uur worden opgegeven;
*>ehalveop zaterdag. Alleen zoekertjes, die
°P maandag en donderdag voor 10.00 uurtonnen zijn, kunnen de dag daarop (dus
dinsdagen vrijdag) verschijnen.

BIOSCOPENBOULEVARD THEATER
''■ 20. 15uur Bad Medicine (14 jr.).
|!: 20.45 uur Invasion USA (14 jr.).
DRIVE-IN 20 30 uur Commando (18 jr.).

" .....
(nachtdienst)

£abao brug: Sta. Cruz, tel.: 28028.
pariba brug: San Nicolas,tel.: 45712.

]SfACHTREGELINGDOKTOREN
pranjestad, Madiki,TankiFlip, Noord, Tanki
Leenden, Paradera en Sta. Cruz: dokter
E-Ucle, Sero Pita s4B,tel.: 23379/28442.pos Chiquito, Savaneta en San Nicolas:
**terK.Vieira, via Centra MedicoSan Nico-
'as, tel: 48833/24300.

IjftGELE KRUIS: Oranjestad: tel.: 23168;
tel: 23425;SantaCruzen Paradera:

'"■: 28288/25543; Savaneta en Brazil: tel.:
'JO2O/48301; San Nicolas: tel.: 45906; Da-
% tel 29008 (wijkgebouw), 24444 (kan-s.vOor brandgevallen, ongelukken of

Gen of ander ongeluk gelieve
Alarmcentrale op tebellen, tel.: 115)

DIVERSEN
flight information centre: dage-
'ijksgeopend van 07.00-20.00uur; na 20.00
üur informatiesvia verkeerstoren.

ESSO SERVICE CENTRE (Oranjestad):
*4.00uurper daggeopend(alleen geslo-
ten van zondag 20.00uur tot maandagmor-9en 07.00 uur).

S°KTER HORACIO ODUBER HOSPI-rAAL(tel.:24300): bezoekuren 15.00-15.4518.30-19.30 uur.
Alliance franqaise daruba: iedere
"bandag van 19.30-20.30 uur cursus voor
pevorderden envan 20.30-21.30uurFranse
"eratuur; dinsdagvan 20.00-21.00uurcon-

woensdag van 19.00-20.00
""r cursusvoor beginners - Colegio Aruba-

lokaal 61/62.

[^OJECTO EDUCASHON PA ADULTO

' EA): 19.30-21.00uurcursus «Leer je auto
bennen» - Sportboysclub, Angoochi.

fjJOTESTANTSE GEMEENTE (Oranjes-
?"*>: 20.00 uurbijbelkring -bij dsA.van den

/°v (Arubaanse bond van werknemers in
.^Plegende instellingen): 19.00-21 30 uur
*"iq - aud. hospitaal (ond.: «Belasting»).

SPORT
SANTA CRUZ: 19.30 uur

w°lleyball (heren) en finales tafeltenhis.
(eredivisie): 20.00uur RCA vs

""bali- Lago Sportpark.

SPORT
J^EiVIVERENIGING «ARUBA MARLINS»
JJ»onderdag): 18.00-19.00 uur training -aimbeach Hotel.
*«terdag): 14.00-16.00 uur zwemlessen

rf o°r0°r dipl. A, B, C, D, EenF) - POVA-

WEIGHTLIFTING ASSOCIATION:
s!/ 00"19 00 uur training gewichtheffen -sportcentrum Noord.

VERENIGING VOOR ZWEMONDERWIJS
ARUBA: 15.30-17.30uurzwemlessen (voor
dipl. A) - Surfside (ook crèche zwemmen
voor peuters vanaf 3 jaar).

ZWEMCLUB «BARRACUDA» (training):
17.00-19.30 uurAmericana Hotel.

TENNISKAMP(I3-17oktober)o.l.v. Eddy
Ras en Humphrey Hosé - banen Holiday Inn
Hotel.

INDIAN WATERSLIDE: 10.00-18.00 uur
open voor publiek - bij «IndianRock».

MUSEO HISTORIKO ARUBANO: ope-
ningstijden maandagt/mvrijdag van 09.00-
-12.00/16.00-19.00uur;zaterdag van 09.00-
-12.00 uur.

STICHTING TOT BEVORDERING VER-
ANTWOORD OUDERSCHAP (Famia Pla-
nea): dagelijks van 08.00-12.00/13.00-
-16.00 uur - Medical Centre, Bernhardstraat
75, San Nicolas, tel.: 48833, toestel 219/
225.
Bij depraktijken in het Wit Gele Kruis- ge-
bouw: dinsdag 10.00-12.00uur te Noord 66,
tel.: 23425; 13.00-14.00uur te Oranjestad,
Koningstraat/Emmastraat, tel.: 23168;
woensdag: 13.00-15.00 uur te Santa Cruz
39C, tel.: 28288; donderdag: 10.00-12.00
uur te Pampoenastraat 15, Dakota.
Centro di Barrio Dakota, Pampoenastraat
19, tel.: 23822; donderdag 08.00-10.00 uur.
Club Caiquetio, Paradera 47A, tel.: 24280:
dinsdag 08.00-10.00 uur.

BUREEAU LEVENS-, GEZINS- EN HUWE-
LIJKS- MOEILIJKHEDEN (Lagoenweg 9A,
1everdieping): iedere werkdag van 07.30-
-12.00/13.00-16.30 uur (ook mogelijk af-
spraak te maken via tel.: 23145of 25111).

BIBLIOTECA NACIONAL (ope-
ningstijden)
LEES- ENKRANTENZAAL: maandag t/m
vrijdag vanaf 07.30uur.
UITLENING AFDELING: maandag,
woensdag en vrijdag 09.00-11.55/13.30-
-20.00uur; dinsdag en donderdagvan 13.30-
-17.30 uur (s morgensgesloten).

FILIAAL SAN NICOLAS: openingstijden
maandag t/m vrijdag van 09.00-12.00/
13.30-17.00uur; woensdagochtend geslo-

ten, in de middaguren geopend van 12.30-
-19.00 uur, om 13.30 uur uitlenen van boe-
ken; van maandag t/m vrijdag van 08.00-
-12.00/13.00-17.00uur studiezaalopenvoor
publiek

BIBLIOTHEEK CENTRO Dl BARRIO DA-
KOTA (openingstijden): dinsdag van
16.00-20.00uur en vrijdag van 17.00-19.00
uur.
SHASA(Stichting Hulpaan Slechthorenden
Aruba), Engelandstraat (Lionsgebouw t/o
Eagleclub), is dagelijks geopendvan 08.30-
-12.00/13.00-16.30 uur.

TELEARUBA
DONDERDAG: 12.00-14.00Taketwo (live);
18.00 Bassie en Adriaan: «De diamant»;
18.30 Telenovela: «La Sombra»; 19.30
Cocktail musical; 20.00 Telenoticias; 20.30
Moderne sterrenkunde: «Clusters»; 21.00
CNN international hour; 22.00 Miniserie:
«Master ofthegame»;23.oo Showbiz today;
23.30Sports tonight (live); 24.00 Sluiting.

VRIJDAG: 12.00-14.00 Take two (live);
18.00Hernan masterof the universe; 18.30
Telenovela: «La Sombra»; 19.30 Cocktail
musical; 20.00 Telenoticias; 20.30 Too clo-
se for comfort; 21.00 CNN international
hour; 22.00Movie oftheweek: «48Hourson
Crackstreet»; 24.00 Sluiting.

ORANJESTAD—Niet min-
der dan vijf wagens op de par-
keerplaats vanrestaurant de01-
-de Molen werden opengebroken.
Van een verhuurwagen en de
andere auto'swerden de portier-
raampjes of portieren gefor-
ceerd. Wat kleingeld alsmede
een verrekijkeren een zaklamp
werden gestolen, terwijl ook nog
een polstas met 115 florin ver-
dween. In verband hiermee wer-
den de jongelui V. (19) wonende
te SanBarbola en G. (17) wonen-
de te Noord in de buurt van het
Concorde Hotel aangehouden.
Ze hadden nog wat geld op zak.
Zij werden voor verder onder-
zoek ingesloten.

Voor zestig mille prijzengeld voor Pan American race ofchampions

FINCAR: veel belangstelling uit
buitenland voor november-races

ORANJESTAD— Fundaci-
on International di Careda
(FINCAR) gaat op7,8en 9 no-
vember internationale drag-
races, de «Pan American Ra-
ce of Champions», op de
dragstrip tePalo Marga orga-
niseren.

Tijdens een persconferentie
vertelde het bestuur, onder lei-
ding van voorzitter Jo Wauben,
over de komende plannen. Het
nieuwebestuurvan Fincar is nu
met Wauben als voorzitter als
volgt samengesteld: Celcio Tor-
res en Jozef Croes vice- voorzit-
ters, Antonio Carlo secretaris en
commissarissen Albert Didir,
Maki Lampe, Johan Lopez,
JanchiArends, Cai Garido, Theo
de JongenRonny van Trigt.

Uitdeverschillendeverslagen
bleek dat er achter de schermen
reeds hard gewerkt isvoor deko-
mende internationale wedstrij-
den. Uit Venezuela werd beves-
tiging ontvangen dat zes tot ze-
ven wagens deel zullen nemen
hetgeen nog aanmerkelijk kan
toenemen. Uit Curagao werd be-
richt ontvangen van deelname
van tien wagens. Op Curasao
werd doorFincar een vergade-
ring gehouden met mogelijke
deelnemerswaarbij ook drag-
voorzitter van Curagao, Frank
Brandao, aanwezigwas.

De heer Theo deJongvertelde
aan depersover decontacten die
in de Verenigde Staten werden
gelegd.Het zieternaar uitdat de
VS met zes auto'spresent zullen
zijnen wel met wagensvan kali-
ber. Onder hen bevindtzich een
bestuurder die het record van
vier mijlen op 272 mijl per uur
reed. Ook werd bevestiging ont-
vangen dat vertegenwooridgers
van bladen als: Superstock and
Drag, Hot Rod Magazine en
anderen naar Aruba komen om

de wedstrijden bij te wonen
In eerste instantie had de Fin-

car de laatste dag van de races
via satelliet- uitzendingen nog
meer bekendheid willen geven,
doch hiervoor was men te laat.
Dit gaat dit jaar niet meer door,
maar voor volgend jaar zal wel
tijdig rekening mee worden ge-
houden. Ook uit St. Croix, St.
Thomas en Sint Maarten komen
wagens naar Aruba om dccl te
nemen. Onder meer zou James
Richardson uit Sint Maarten
reeds op Arubaaanhetwerk zijn.
Hij lietbij de laatste wedstrijden
op Aruba zijn auto hier achter.
De auto's uit St. Thomas en St.
Croix — vermoedelijk vier —worden begin november op Aru-
ba verwacht.

Secretaris Antonio Carlo die
de prijzen voor zijn rekening
nam om te verzorgen, liet weten
dat Aruba Concorde Casino be-
sloten heeft voor haar rekening
twintigkwihi- plakkaten te la-
ten maken. De Fincar ontving
hiervoor een cheque om ze te la-
ten maken.

VoorzitterJoWauben legde er
in zijn uiteenzetting nog eens de
nadruk op dat de Pan American
Race of Champs niet alleenvoor
de lokale drag- liefhebbers is,
maarzekerookveel bezoekers en
toeristen zal trekken. Ook de

prijzen zullen trekken — totaal
zestigduizend florin — met als
eerste prijs een bedrag van vijf-
duizend dollar en een tweede
prijs van 2500 dollar. In dit ver-
band werd door de heer Wauben
opgemerkt dat zelfs in de Vere-
nigdeStaten dergelijke geldprij-
zen niet beschikbaar zijn bij
dragraces.

Autostickerszullenin de han-
del worden gebracht, waarop de
winnaar van verleden jaar —Mr. Big Joe Cado Koek — staat
afgebeeld. leder jaar zal voort-
aan de winnaar van het jaar
daarvoor op de stickerkomen te
staan. Dit jaarkomt er geenfun-
nycar uit de Verenigde Staten.
Dit vanwege dehogekosten. Aan
de dragstrip moethoognodig het
een en ander gedaan worden,
maar de Fincar is daarmedebe-
zig en zal zorgen dat bij de ko-
mende wedstrijden de dragstrip
in uitstekendeconditieverkeert.
De openingisvrijdagavond 7 no-
vember om zes uur. De daarop
volgende zaterdag zijn er wed-
strijden van vier tot twaalfen op
zondagvantwaalf totzes uur. Op
5 en 6 november is de dragstrip
beschikbaar voor het testen. Het
bestuur van Fincar vertrouwt
dat deze tweede Panameri-
kaansrerace derkampioenen de
steun van iedereen zalkrijgen.

ORANJESTAD—In dedomi-
nostrijd om het kampioenschap
van het overheids-personeel —georganiseerd door IDEFRE —
behaaldehet team van deHaven-
enLoodsdienst(ziefoto)hetkam-
pioenschap. Het team van de Ge-
zondheidsdienst eindigde op de
tweedeplaats. De prijzen werden
uitgereikt door de coördinator
Rudy Leysner in het bijzijn van
Roland Franken en Glenroy la
Rosa van IDEFRE. Voorberei-
dingen worden nu getroffen om
binnenkort een vistoernooi van
overheids-personeel te houden.

Bowling-evenementen
ORANJESTAD — De lei-

ding van het Camacuri Bow-
ling Centre (CBC) wil bij de
persmedia op Aruba de be-
langstelling voor debowling-
sport warm houden.

Zoals bekend werdrecentelijk
een zeer geslaagdtoernooi onder
de communicatie- media gehou-
den. Plannen bestaannu om een
pressmix league handicap- toer-
nooi te gaan orgnaiseren. leder
team moet uit vijf spelers be-
staan. Er wordt totaal tien we-
ken gespeeld hetgeen honderd
spellen inhoudt. ledere zater-
dagmiddag zijn de wedstrijden,

acht teams kunnen deelnemen.
Begonnen wordt op 25 oktober
's morgens om tien uur met een
défilé. De play-off is rond 28 de-
cember tussen de vier best ge-
plaatste teams.

Voorts bestaaner plannen om
voor de leden een men's league
handicap en een dames league
met handicap te organiseren.
Hiervoorkan tot25 oktoberwor-
den ingeschreven. Dan wordt er
ook nog een mix scratch tourna-
ment georganiseerd, waarbij op
zondagmorgen wordt gespeeld,
te beginnenop 2 novemberen de
finales omstreeks 21 december.

Voor wederopening BC Dakota

Hulp nodig van
de gemeenschap
DAKOTA — Uiteen verkla-

ring van het bestuur van het
Buurtcentrum Dakota blijkt
dat de groep personen die
doende is om het
buurtcentrum nieuw levenin
te blazen en weer te openen,
daarbij hulpnodigheeft

In eerste instantie werd van
Cede Aruba een subsidievan 42
mille gekregen, maar het
buurtcentrum moet hierbij voor
een eigen inbreng van veertien
mille zorgdragen. Morgen (vrij-
dagavondom halfachtwordt in
het buurtcentrum een vergade-
ring gehouden waarbij be-
langstellenden en vooral bewo-
ners van Dakota worden uitge-
nodigd. Het ligt in de bedoeling
van het bestuur uitleg over de
standvan zaken te geven. Onder
meerwie hulp verleende, hoever
de zaken staan, over de hulp bij
het verven van het complex, de
organisatievan een loterijeneen
nieuwhuishoudelijkreglement.

Het bestuur vindt deze ver-
gadering van bijzonder grootbe-
lang in verband met de herope-
ning van het buurtcentrum.
Daarom worden de personen die
19 juniaanwezig waren en mede

besloten tot de herbouw vrijda-
gavond weer in het
buurtcentrum verwacht, alsme-
de andere belangstellenden.

Inbraken-varia
ORANJESTAD —Bij eenres-

taurantaan deArendstraat nam
eenonbekende 120florin weg.

Vanuit een woning aan de
Congoweg werden twee gebak-
ken vissen en andere etenswa-
ren, zonder te vragen, meege-
nomen.

Uit de La Linda- kinderafde-
ling werdenkledingstukken ter
waarde van driehonderd florin
ontvreemd.

Tussen halfacht en twaalfuur
's morgens werden bij een wo-
ning te Barcadera twee gasbom-
men compleet met regulators
alsmede enigekratten met lege
flessen softdrinks gestolen.

In een snack te Savaneta ver-
dween een oranje geldkistje van
onder de toonbank en daarmede
een bedrag van zeshonderd
florin.

Al deze zaken zijn bij dere-
cherche in onderzoek.

Stand infinale serie 2-1 in voordeel Marlboro

AVC verslaat Marlboro: 3-2
ORANJESTAD — Dankzij

een hermetischpitcherswerk
van Henk Arnold wist Aruba
Video Centre (AVC) gistera-
vond in het Elias Mansur
Ballpark een voorsprongvan
Marlboro weg te werken en
kon AVCmeteen 3-2overwin-
ning het veld verlaten. De
standin deplay-off(bestevan
vijf wedstrijden)om hetbase-
ball- kampioenschap van
Aruba isnu 2-1 in hetvoordeel
van Marlboro. Morgenavond
wordt devierde wedstrijd ge-
speeld.

Ondanks het gebeuren van
zondag waarbijAVC vroegtijdig
het veld verliet, liet AVC giste-
ravond duidelijk zien dat men
een ernstige kandidaat blijft
voor het Arubaanse baseball-
kampioenschap. Henk Arnold
die voor AVC de hele wedstrijd
op dewerpheuvel stond, werd de
winnende gooier. Hij stond
Marlboro in deeerste inningéén
run toe en detweede in de derde
inning,doch daarna gafhijde si-
garetten-jongensnog maar wei-
nig kans door zijn hermetisch
pitchen. In devierde inningtoen
Marlboroeenvoorsprong van 2-0
had genomen,zag het ernaaruit
datdezevoorsprong vergrootzou
worden, doch men slaagde daar-
in niet. Video noteerde wel een
run (2-1) en maakteer in devier-
de inning 2-2 van. In de achtste
inning opende Jacobsvoor AVC
meteenhiten kwam ophet twee-
de honk terecht, Wiwi Maduro
sloeg 4-3 waardoor Jacobo weer
een honk verder kwam en ui-
teindelijk binnen kon lopen
waardoor de stand 3-2 in het
voordeel van AVC werd, waarin

geen verandering meerkwam
Door deze uitslag wasMarlbo-

ro nog geen kampioen en AVC
hadgetoond mee te blijventellen
in deze strijd om het kampi-
oenschap. Marlboro maakte ne-
gen hits enbeging geenfout, ter-
wijl AVC eveneens negen hits
noteerde doch twee fouten be-
ging. Henk Arnoldwerd de win-
nende gooier, Eli Koek deverlie-
zende. Beste mannen aan slag
waren: Fe van der Biezen 4-3,
Freddy Rafini 4-2, Jacobo Jan-
sen 3-2 en MarianoThiel 4-2.

Snelheid
als dank
ORANJESTAD — Oude

Aruba juniors-voetballer Jo-
sePaulina(60) blijft lange af-
standen fietsen. Herhaalde
malen bracht de Amigoe in
het verleden berichten van
Jose Paulina, die "even" op
zijn fiets stapt en lange af-
standen aflegt net alsof het
niets is. Vorige week vertrok
hij om 11.50 uur uit de Nas-
saustraat en in een uur tijd,
namelijk om 12.50 was hij op
zijnfiets in San Nicolas. Jose
vertelde deAmigoe dathij zo-
veel succes had ditmaal om-
dat hij deracefiets cadeau
kreeg van Unicon, Antillian
Mercantile en Intag. Dat gaf
mede inspiratie om deze be-
drijven te laten zien dat op
welke leeftijd ook hun fiets

goed doet.

Verrassende zege
Akkerman-Bekius
bij bridgen

ORANJESTAD — Afgelo-
pen dinsdagavond werd de
eerste avond van de zevende
competitie- ronde van de
bridgeclub Aruba Ariba ge-
speeld. Verrassend werd de
avond gewonnen door de he-
ren Akkerman/Bekiusmet de
hogescore van 62.24%.

Ook deoverige paren scoorden
bovende50%: herenVerstraten/
Poot 58.26, Bermudez/Marapin
58.07, Paping/Veel 58.07,
echtpaar Bilderbeek 57.14, da-
mes Henriques/Van der Griend
54.69, Dekker/Van Veen 54.17,
Verstraten/Mooy54.17, Hunne-
go/VanVeen 53.12 enTimmer/
Hennelijn 50.89.

Tijdens de speelavond werden
de prijzen uitgereikt voor het
handicap- toernooi. De eerste
prijs is gewonnen door Jos van
Duyn, de tweede prijs was voor
CorryPoot.

Statenvoorzitter aanpremier:
Vragen moeten in redelijke
tijd beantwoord worden

ORANJESTAD — De voor-
zitter van de Staten, Pedro
Bislip, heeft in een brief aan
premier mr Henny Eman en-
kele punten betreffende de
rechten van de Statenleden
naar voren gebracht. Voor-
namelijk handelt dit over het
recht dat een Statenlid heeft
om vragen aan deministers te
stellen, waarbij het Statenlid
ook rechtheeft binneneenre-
delijke tijd een antwoord te
krijgen.

In de periode van 19 februari
tot en met8 september 1986 heb-
ben zeven Statenleden van dit
recht om te vragen gebruik ge-
maakt en in totaal 208 vragen
gesteld over verschillende on-
derwerpen. Bij het sluiten van
het fiscale jaar op 8 september
bleek dat slechts59 vragen wer-
den beantwoord en 149 bleven
onbeantwoord. De Staten- voor-
zitter wees de premier erop dat
verschillende Statenleden het
niet juistvinden dat hun vragen
niet binnen een redelijke tijd
worden beantwoord.

In ditverband wijst deStaten-
voorzitter erop dat inartikel drie
nummer 17 van het Reglement
van de Staten staat vermeld dat
gestelde vragen in een aan-

vaardbare periode beantwoord
dienen te worden. Enerzijds
heeft de Staten- voorzitter beg-
rip voor het vele en zware werk
dat deministers hebben dochan-
derzijds kan hij niet aan de in-
druk ontkomen dat in zes maan-
den tijd deze vragen toch wel be-
antwoord kunnen worden.Voor-
al ook omdat zestig van de vra-
gen uit februari 1986 dateren.

De taak van de Staten is de
regering te controleren. Bij die
controlerende taak horen zeker
het stellen van vragen. Als de
regering die vragen niet be-
antwoordt, dan wordt het moei-
lijkvoor de Staten omdiecontro-
le te kunnen uitoefenen.
Tenslotte deed Staten- voorzit-
terBislip inzijn briefeen beroep
op de premier dat hij alles zal
doendat deministers deaan hen
gesteldevragen beantwoorden.

MANILA — Prsidente Aquino
heeft deeis van deoppositie om nieu-
we presidents- verkiezingen te hou-
den afgewezen. Haar vice- president
Laurel verklaardezich wel bereid in
87 verkiezingen te houden. Op last
van Aquino heefthet leger 2 commu-
nistischerebellen vrijgelaten en wel
devrouw eneen medewerkervan CP-
leider Salas.

Vooral Sepa voorstander

Organisatie protestmars
in overweging bij de SUA

ORANJESTAD — Tijdens
de vergadering van de Vere-
nigde vakbonden van Aruba
(SUA) zal gesproken worden
over de mogelijkheid om een
protestmars tegen de huidige
gangvan zaken te houden.

Vooral de SEPA is voorstan-
der hiervan omdat deze vakbond
reeds herhaalde malen heeft la-
ten horen dat door deregering
aan deze bond van overheids-
personeel geen reële inspraak
wordt gegeven, zeker nietbij za-
ken die de overheids- ambtena-
ren raken. Tijdens het congres
van deSUA inaugustuswerd on-
der meer een resolutie aangeno-
men om te bestuderen ofeen pro-
testmars tot de mogelijkheden
behoort om ontevredenheid tot
uiting te brengen.

Het bestuur van de SUA zal
een en ander vandaag bespre-
ken. In ditverband werd door de

SEPAreeds enige malen gesteld
dat deze regering nog erger is
dan de vorige, beslissingen wor-
den genomen zonder inspraak
van de SEPA. Ook werd aange-
haald datBerenschot met zijn
werk begon zonder behoorlijk
door de regering bij de vakbon-
dengeïntroduceerdte zijn.

Fietstocht van Bionics
SAN NICOLAS — Bij het

Buurtcentrum Lago Heights
gaat zondagmorgen om ne-
gen uur een fietstocht van
start die door de Bionic
Korfbalclub in samenwer-
king met IDEFRE wordt ge-
organiseerd.

Heteindpunt isophetveldvan
Blue Stars, waar ook een bbq
wordt gehouden. Onderweg kan
bij Joeys Drive-in wordt gerust,
terwijl degeheletocht demuziek
niet zal ontbreken. Ingeschre-
ven kan wordenbij Joeys Drive-
in, IDEFRE, CasaKing, Rowigi-
nisen Universal Sportshop.

Vanaf Buurtcentrum Lago
Heights gaat detocht over de Ju-

ana Mortoweg, Dia-mantbergweg, Weg Fontein,
Weg Seroe Blanco, Brazil, Rooi
Koochi, Seroe Alejandro, Jara-
weg, Isla diOro,Kukwisaschool,
Franse Pas, Bringamosa, Maria
Mai, San Fuego, Coba Lodo, An-
goochi en het Blue Stars- veld te
SabanillaAbao.

Vuurpijl op zee
SAVANETA — Een officier

van de mariniers- kazerne
meldde vanuitdekazerne aan de
politie datopeen afstandvan 150
tottweehonderd meterop zeeeen
groene vuurpijlwerd waargeno-
men. De pijl bleef vijf minuten
zichtbaar. Haven- en
Loodsdienst werden in kennis
gestelden steldeneen onderzoek
in.

Hours on Crackstreet
voor de Arubaanse tv

ORANJESTAD — Voor Te-
leAruba wordt vrijdagavond
vanaf tien uur de film «48
Hours on Crackstreet» ver-
toond. Hij duurt twee uur.

Het betreft een documentaire
overhet probleemvan verdoven-
de vermiddelen en in het bijzon-
derover denieuwe soort«crack»,
diezeer nadelige gevolgen kent.
De film van de CBS laat delen

van üe Veieiiigde Staten en in
hetbijzondervanNew Yorkzien,
waar deze verdovende middelen
openlijk verkocht wordt. Drugs-
verslaafden vertellen hoezij aan
verdovende middelen verslaafd
zijn geraakt en wat de gevolgen
daarvan zijn. In 48 uur tijd heb-
ben de mensen van CBS alle fa-
cetten van verdovende middelen
en wat daarmede samenhangt
naarvoren kunnen brengen.

Schoolsoftball
begint dinsdag

ORANJESTAD — Volgende
week dinsdag wordt een aan-
vang gemaakt met de school-
softball- competitie die door
IDEFRE wordt georganiseerd
voor debasisscholen in Oranjes-
tad en San Nicolas. Er wordt in
de volgende groepen gespeeld:
San Nicolas: Pieter Boerschool,
Filomena College, St. Teresi-
taschool, St. Michaelschool; voor
Oranjestad: groep A: An-
naschool, Rosario College, Cole-
gioOra Übao, Colegio San Hosé,
PiusK-school en'in groep B: Do-
minicus College, Beatrixschool,
Fatima College en Franciscus
College. De wedstrijden worden
in San Nicolas gespeeld op het
terrein van het Buurtcentrum
Lago Heights en in Oranjestad
op de velden van DOSVA en het
BuurtcentrumDakota.

rs^
t£.p Een uitje naar
Punto FjjoTJ^-
Matuurljjk met een Prop-Jet
van ODUBER AVIATION

bel 26975of23080
'S.* ~Si 'S»* >__*

FATUM
De Nederlanden van 1845
"sigur, paun i tur!"

TELEFOON 24888
Nationale Nederlanden K^^M

VRACHT uit de
Verenigde Staten
of Europa?

KRIJGT U EEN
KOMPLETE SERVICE

TELEFOON 25523V EIM 31577 .

& : \*Jen zakenreis of spoedeisend geval
"""en Uw eiland

GEEN RAMP

■fE charter maatschappij van de Ne-
derlandse Antillen vliegt U met uitslui-
tend beroepspiloten veilig en op maat
"aar Uwplaats van bestemming.

U bepaaltplaats en tijd
TELEFOON:
Aruba 26363-21365V Curacao 76278

X.- Bonair» 8880-8939 J
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/f~l\ 16 oktober 1986 /Tl\
\A^7 Dia Internashonal di I^My

a di Spar i Kréditor-p
AA) "Dia Internashonal | / _»&§P^r»| nRI \ I "Dia Internashonal [AA

di Kooperativismo" / JBB^ ?9 stelïrlr \ di Kooperativismo"

I Met goede moed, / 3t^^ifß^ \/ 1 Ifl 1111 I l \ tQ c'eseQ tur su miembronan vn
ondanks de slechte tijd, | / \si^^ Felis Dia di Kooperativa
de toekomst tegemoet. I ïJ%hr\ I Ë II I ialabestapartisipókunan ta sera awe

\ \ 7 I __$**" IE / 16 di oktober 1986 henter dia.

MASHA PABIEN! \ \jfWmi^^ / "Kördosparkamindoabotadonor

AmifTOP \ w if////////Êk / \sSt"«"**" PA lllllVi\/V N. '" /////////////// \ / \JJiKVSpaar "nK»^__m4M«wüglnß 4mbt_maran _ICU I

|AA] Dia Internashonal | ;^""^\ n f "Dia Internashonal (AA
di Kooperativismo Dia ,nternashonal (AA) di Credit Union | di Kooperativismo"

I Pabien" Nostomondoun IJTdUICXI.*
cEifAeifAM kaluroso felisitashon

Hopi forso i solü htIVUbKAN
hir"„ . ml~mkr""r

_~,..,__ no tursosio i miembronon
po tur kooperativa ïns2"ïente ke flNtitQ df k̂tlva- komishon sosio d. tur jb di kjr r Kredit Union na flntias riba e gran dia aki. wwsiiwuwyiuiiuiuuni.

di spar i krédito i
hir nnn mif>mhrnnr.n Fekoskan ta hasi vn uamada na nan turpa konhuntamente "u ÏlOS S3al traha aam
tur nan rmornuiunan. stgui traha pa e movimiento kooperativista na flntias, kv ta pa warda awaï

na bienestar di nos komunidat en general.

////77/Y7 I ; lg^.l 1 KOTRAGOB.1 #_#_# # # ## - #__# FEDERASHON Dl

' M#/# '+*++ KOOPERAT.VANAND.SPAAR,KRED"
ant.vas NEERLANDES I Kooperativa di Trahadönan di Gobièrnu

v J ■ I—=—l 1 y
V )

N
Dia Internashonal di Kooperativismo

Un Pabien
na tur organisashon i miembro riba e dia Internashonal aki.

Eksito pa futuro.
I Kooperativa "Wescar".

(JA^A) "Dia Internashonal di Kooperativismo"
\j^ _\/ Tapa nos vn granplaser di por felisita turkooperativa i nan miembronan riba e

gran dia aki.

I Kooperativa di Konsumo "Botika Wilhelmina"
na nómber di: Botika Wilhelmina

Botika Plasa
Botika Bandabou.

V -^

cmDia Internashonal
di Kooperativismo

Hartelijk
Gefeliciteerd!

Dank voor de verleende
medewerking.

Go doormetUw goedewerl.ll

nhrcncl
Ahrend Antilliana nv

Schottegatweg Oost-
Tel.: 614633

"Dia Internashonal di Kooperativismo" /^A A
Hartelijk Gefeliciteerd

/Z^Zs, op deze grote dag. If° c A
iljGf^J) Credit Union "Spar Un Yuda Otro"

Kooperatieve Spaar*enKredietvereniging C.F.W.

t fTk\"Dia Internashonal di Kooperativismo" \JÊm.m\\\
Masha Pabien

na tur miembroriba e gran dia aki. I

Kooperativa Habri di Spar i Krédito
" SANTA FAMILIA " J 1

@Dia Internashonal
di Kooperativismo

I Mdsha Pabten
Nos ta spera kv boso
esfuerso kontinuo lo

resulta óen benefisio i
interes di tur Kredit Union,

muy en espeshal di e
klase trahadó.

Infoscar
I Hoogstraat

De vlag wordt hiergehesen ter ere van Credit UnionDag.

"Dia Internashonal di Kooperativismo" f_m A
Nos mihó deseonanpa tur

Kooperativa i nan miembronan IIriba e dia di avOe |
Dia Internashonal

di Kooperativa di Spar i Krédito
Ala\)es nos kier a in\)ita

tur nos miembronan i nan famia
na nos selebrashon di

20 ana
kual 1o ta dia 26 di oktober

pa 6'or di atardi na
Shell Werknemers Recreatiecentrum.

KOOPERATIVA Dl 1
EMPLEAPONAN PETROLERQ ’
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/^~^\ De basisprincipes /_T^\AA) van het (AA)
N|-^ coöperatie wezen N^-J^

Hetbegrip coöperatie (samen- lidworden, alshij ofzij zich maar —"werking) is er een zo oud als de aan de regels houdt en gebruik SNs^ ><" ~">vmensheid zelf. kan maken van alle faciliteiten y' hS^eH Bk^^^V /■" ~" — / A A\Altijd hebben mensen met el- van de vereniging. /"^ *jG3ÊÊ&Êm^ 1- ~^__ & >^ / / L^L\ k^L\ \«aar samengewerkt Zonder sa „ / méfBSKSIBX V -^PUrtß \ "Dia Internashonal l______________k ’inwerking is hetmenselijk be- Een coöperatieve is een demo- / aPSJÉSftSS^ & 2£L«9f \ dl Koonpratiuicmn"3taan gewoon onmogelijk Het «atische organisatie. Dat wil / jgSSr^J® W iWT^fcJ \ KOOperatl VISmO \l 1/
c°öperativisme is een aan regels dat bestuuren commissie / JWgg>^ (j>->>JB&/ \ T^^pbonden vorm van samenwer- van toezicht uit de leden zelf / Y^-?Wtif \king moeten worden gekozen. Deze / 3Qf^« ~ m \^"^^/J_C^V. \

Om te weten waar de regels tweeorganen gevenop hun beurt / \ o]3deze belanOTÜke clnO"van hetcoöperativismevandaan rekenschap aan de algemene le- / ~&J .T<^Mw//JÏIV \ ' »&» »JK<£ U<*g
moeten we even terug denvergadering, het hoogste or- / X^^LM!'iM \Vvff B\_ \ ö-inn i-knvö f_,l__*iVot« >o , .itnaar het Engeland van 1844, gaan in de organisatie. Elk lid / . \ gaail 011/e jeltUtaneS UU*aar2Bk.ee£nakersdiebeslo- van de coöperatie, ongeacht het / t^W%rW^^V f »/i lf I I 'II II \ 11 1 i** een coöperatieve vereniging f"* 8.1 aandelen dat hij bezit, / Wf^ f I II I \ naai' ale eCkil \>ai"t°P te richten, bepaalde regels heeft ln de algemene vergade- i X/kWJ '■' I W^tvaststeldenomtevoorkomendat nng maareen stem^Democratie W/f V?J ' F-TPIS h(2t IcOrtlVnli^Vv^nhfnhetzelfde lotzou overkomen binnen de coöperatie betekent \ W&k L \Li_lJ j lf ffF KOOpei aUCWe/eil.

vele andere mislukte coöpe- °°k datde ledenvoldoende infor- 1 \ Y/^V/K JTÏÏ f fljf |J
ratieg. matie moeten kunnen krijgen l \ T r^v_^^V_^__/llt 111 ÏH //''« /van hun bestuur over wat er \ \ 7 gy//j^\^^ \l\\ ll\ !iDf\ It'll I

1V... , gaande is in de organisatie. Ook \ \ ' £</ /77X >-**" / ,if / HU
Pesv. f S - , p moeten zij op gedegen wijze hun \ \ // //W/T^ttTt lil / ■meningenmoeten kunnenuiten. \ \ f?' '''>' '/'■% jmTTTlffih M f
regelsveranderd enaan deeisen De rente die de coöperatieve \ //ufijf ////// ///// \ liullll). \s) / ■■■_____!Van het moment aangepast. De aan haar leden uitbetaalt moet \ /////// ////// ///// "*

>^n"1***>**{[ /
aatste revisie vond plaats in beperktblijven om tevoorkomen \ l///// ////// ///// v/X *" / M B^^^^door het Internationale dathetgeld dehoofdrol gaat spe- \ M/j/f ////// ///// ///A /yerbond van Coöperaties, die de len, inplaatsvan de dienstverle- X *[/( ///// ///// f/////\ / *rAftnornfiAuo .-*! 4"7~l0lgende zes principes vaststel- ningaan de leden. N. ////////// ///// \ / IVOOperaiieVe f\ rTTT TT]

Qe voor het coöperatiewezen: Een coöperatie is een onderne- n. 'f /lil y///l l\ / O < _________J___LJLL JJ U~Ten eerste is er het vrijwillige ming en als de coöperatie goed \. " '/l/l ff/A s^ Begrafenis t^^^f~Z9^%^^ UMaatschap. Niemand kan te- zaken doet moet het mogelijk 'VP ff//A m
I ica zijn vrij wil in gedwongen zijnom winst temakenen dezeop —. *^^ I Vereniging _^___Uv'^denomi-pplinttemalcpnvtin een rechtvaardige manieronder y )■Nadat een gedeelte van de ________________________^mmm*m—mm*winstbestemd isvoor dereserves
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Lfl^jAj "Dia Internashonal di Kooperativismo"

y^ Masha * Masha Pabien! l

INos ta spera kv turmiembro loreuni huntu pa asina nos pasa
vn dia plasentero.

Kooperativa Agrikola
l Dokterstuin .

yflkjfl^j Dia Internashonal di Credit Unions

j"*^ ï^fct goedemoed, ondanks de slechte tijd, de toekomst
I tegemoet.

Masha Pabien!

' I Kredit Union di Aviashon

"Dia Internashonal di Kooperativismo" (A A ]
Gefeliciteerd/ \JJ/

UUij uuensen alle leden, een prettige dag toe! Il
#$£Ê4% KOOPERATIEVE SPAAR- EN<!^x!> KREDIETVERENIGING OGEM GA.

l __^t=C__ P/aPater Euwensweg No. 1 - Telefoon: 623310v—^—^ _y

"Dia Internashonal di Credit Unions" (^L A )
MASHA PABIEN \Pj7

Hartelijk Gefeliciteerd!! "Kórda spar pa bo tin maffen"!! [j
BECU

"Kredit Union Bank Employees" I'

(fö .ifl^^_k/ Dia Internashonal
HJ7 di Kooperativismo.

Credit Union C.D.M.
(Curacaose Dok Mij.)

ta felisita tur su miembronan
i tambe tur otro miembro
di Körsou i Antias riba

e eran dia aki.«__>

Kórda bon, sigui spar i kórda riba marïan.

(Q\ _.H-^. >|Kooperativismo i Kredit Unions

Fj\ A.8.V.0.
kier a ekstendé vnkaluroso
! PABIEN

natur organisashonKooperativa (Kredit
Unions) riba e

Dia Internashonal di
Kredit Unions

Nos ta sperakv mu^ en espeshal den e tempu-
nan difisil kv nos ta pasando aden kv boso lo
sabi di ta na >)anguardia di e klase trahadó i su

' nesesidatnan.
Direktiva i miembronan di

. A.8.V.0.

f—'—M 1
Pabien!!

Tg pa nos vn plaser di
por felisltó tur Kooperativa

i nan miembronan riba e dia grandi di
Dia diKooperativismo

CWinkel* ZonenN.v
\ Penstraat 126

(I7_hi Masha Pabien £_h\
iHopiforsaü

Dia Internashonal U_kAj di Kooperativismo

Masha Pabien na turkooperativanan
±l nQn miembronan riba e gran dia aki.

Dia Internashonal (£% A\\
di Kredit Unions.

Direkti-Oa ta desea tur
su miembronan en espeshal L

i turkooperatüistanan
en general vn

Telis Dia Internashonaldi Kredit Unions
Kv konftansa denftituronos lo sigui traha na

bienestar di nos moOimiento.
Kooperativa

J§tHOCR"EBT
_y

"Dia Internashonal (AA)
di Kooperativismo"

AvJe la nos dia.
Nos a lucha duru,
i nos a progresa.

Pabien na
tur miembro.

tv^J Protestanten Credit Union '
i \ll/ Spaar-en Kredietvereniging *
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VERZEKER UVAN EEN GOEDE VERZEKERING: _^^^ *~*-tn *~m-r--f/*m\ CUR OIL

-Snnl&caribe nv verzekeringen MJ Nos kompania
Service verzekerd! pa tur produkto petrolero

BSSfI a _** ■ i The original /. v\ fIMMFI Optica Gtrabanda » ■ «■ m r/_ZJ^ m UUUITC
m\m Breedestraat(O.)lo4 Tel.: 624344 B^^g^ J/± fW\ "* f «

Uwogenzijngoudwaard.laatdaaromdezorgvoorUwogenoveraandespeci- Natural Spring Water K )\
4 HlllcXr*

alist en het aanmeten van Uw bril aan Mineraalwater met of y '/ c-i |lj|
jSlptica (Sltrabanda zonderprik- . » JJU H w rfc

S Ook verkrijgbaar in de smaken: ROTICA "l- JÜ(mÉI
We hebben speciale glazen en monturen diebij Uw gezicht passen. Qnaritrnpn «inalpmnpn OXJ l IwM ■_ R_SÏ3_|l Agent:
Wij zijn de gehele bevolking van Curagao gaarne van dienst met deskundige °'I,H'I"ÜBM RRIFI/FNGAT -~" '"" _ Ï1?Ff! A///77/V7adviezen en de inwoners van Otrabanda en Banda Abou int bijzonder. en Spasinas J^Lm\ DniEïtliUHl "9 \Mj/iVj) UJII IL*LJ

" 68 n.v. —^=- ■

Technics National can**** _______.■ niDArAoTopklasse in geluid, scherpe prijzen, ■ Tel.: 79567-79098 M Wk |!11| ni A7A
ah b" garantie en service. \|| IP||||||||

/^ML ftntillianMercantile Corp. Dyr § w^/ca- "«Hill CASINO
Lagoweg 40, San Nicolas-Havenstraat 32, Oranjestad *CcC*ted Goed gesorteerd, nrnmA l"inri H i Kor^nnl£ n OfHUlrr^fHl THclcLu** snelleservice e prome kasmo di Korsou

\*r IUII UliL^yJU li Dokwegz/n en bovendien kv mas kv 20 ana di tradishon. .
k V*\ Fergusonstraat Tel.: 76233-76255 vlotte thuisbezorging. >^j
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GregLemond doorruzies uitgeschakeld voor beker:

Sean Kelly wint voor de derdekeer
het Superprestige-klassement
, CHAVILLE — Scan Kelly
Beeft zich voor de derde
achtereenvolgende keer de
Veelzijdigste beroepswielren-
*}er van de wereld getoond.A»n devooravondvan Creteil. Chaville, de voorlaatste na-
J&arsklassieker, kreeg hij devoor hem prettige medede-
"ng, dat Greg Lemond niet
*°u meedoen.De Amerikaan, Kelly's enige
c°ncurrent voor de winst in hetuPerprestige- klassement, ont-,reekt het volgende weekeinde

ook in de
f°nde van Lombardije, de laatste
Jassieker van het seizoen. Le-
mond gaf de strijd op, nadat hij
eer eens ruzie had gekregen
et Hinault. VolgensLemond
°u hij de afgelopen maandenuntverlieshebben geleden door

K
et egoïstische rijden van Hi-öault.
Kelly leidde het klassement?et 780 punten, tegen 660 voor
eniond. De winnaar van de

'our de PrancekonKelly theore-
sch met twee klassieke zeges

streven. Zo lagenin Cha-
Od h negentiBpunten te wachten

P de winnaar. Kelly verdiende
* I».^. de zesde plaats 55, waar-
inhij zijn totaal op 835 bracht.

aast het sportieve deel telde"atuurlijk ook het financieelgewin.
~e stillelerseboerenzoon, dciepurende het wielerjaarinBel-

-8t
® w°ont, begon het seizoen

p rk met eindoverwinningeninanjs - Nice,Milaan- SanRemo,
ronde van Baskenlanden Pa-

gJ " Roubaix. In de ronde van
Panje, de eerste belangrijke

r werd hij derde. De
van Zwitserland bracht

junipech. Uitgerekend
vlalf 'aatste etappe, feitelijk
kw Voor de Tour de France,

atn hij ineen afdalingten val.
j-^anvankelijk leken de
otirf onschuldig.Bij nader

erzoek blekende verwondin-
öiet ?c^ter z0 zwaar datKelly
pr starten in de Tour de
ii^k 1106-Hij maakte zijn rentree
Wa criterium van Ulvenhout,
<*iU hi^ achtste werd. Na de

J^riumreeksbegon hij aan het
de 6Uzere werk. Zeges in deron-
-j. Van Cataloniëen de grote lan-
pl£.PriJs- alsmede de tweede
rja

at* inParijs- Brussel, waren. het gevolg. Hij verdien-

devoldoende punten omzijn con-
currenten Lemond, Criquielion,
Van der Poel en Zimmermann
van de eerste plaats in het su-
perprestige-klassement te hou-
den. Van der Poel klom door zijn
vierdeplaats in Chaville naar de
derde positie. De Brabander

heeft een voorsprong van vijf
punten op de Waal Criquielion.
Bovendien verdiende Van der
Poel punten voor Kwantum, dat
het klassement om de wereldbe-
ker leidt.

De standin het superprestige-
klassement is:
1. Scan Kelly (ler) 835 punten
(Wainnaar); 2. Greg Lemond
(VST) 660; 3., Adri van der Poel
(Ned) 505; 4. Claude Criquielion
(Bel) 500; 5. Urs Zimmermann
(Zwi) 405; 6. StevenRooks (Ned)
en CharlyMottet (Fra) 310;8. Je-
an-Francois Bernard (Fra) 305;
9. Francesco Moser (Ita) 290; 10.
AlvaroPino (Spa) 285; 11.More-
no Argentin (Ita) 280.

Stand om dewereldbeker voor
merken: 1. Kwantum 104 pun-
ten; 2. Hitachi83;3.,LaVieClai-
re 50.

Aanvullingop deuitslag Cre-
teil - Chaville:

21.Ludo Peeters (Bel) op 1.03;
26. Eric van Lancker (Bel); 29.
Gert-Jan Theunisse (Ned); 41.
HennieKuiper (Ned; 42. Teun
van Vliet (Ned); 45. Robert Mil-
lar (GBR), allen in dezelfde tijd
alsPeeters.

KATHMANDU-Drie keer op
de top van de wereld: Sungare
Sherpa, 28 jaaroud, is de enige
nog levendeman terwerelddie de
Mount Everest drie keer succes-

vol heeft beklommen. Door de
evaring van de sherpa's gaan
steeds meer expedities in de win-
ter een aanval op de hoogste top
ter wereldwagen.

JohnnyRep:

“Danmaar de zaal in!”
k GELEEN — Op het veld
1 n J°hnnyRep, ooit Neder-
tif ,s topscorer bij de wereld-lelstrijd van 1974, maar**e« emplooi vinden. Feije-

°rd wilde hem deze zomer
na

et meer,Haarlem zette hem
e ?nkele wekenaan dekant
Schiwßelgië is nog geen ge~
jj 'Kte werkgever gevonden.

Vo
n ?aar de zaalin'moet de

hJ.L algrage Zaankanter
eJfen gedacht,
.baandag debuteertRep in

B zuidelijke hoofdklasser
geVt s'dat in Geleen te"
sPe u °P]oper Brunssum
fte l- De nieuwe ploeg van
jai

P staat onderaan. De 34-- °ud-international, die
h6JraPs' achter zijn naamUmi!' heeft laten weten dej\burgsevoetbalclubtrouw
Vveri!JVen' *°* mJ een Qieuwe
Vein gever in het betaalde

heeft gevonden.
vo{^' sPeelde in zijn loopbaan
St iüv "iax> Valencia, Bastia,
Üe* enne' PEC/Zwolle, Fe-|boorden Haarlem.

Zannogwel even duren:

VoorzitterUefategen de
erugkeerEngelse clubs

te8)V X~~ Jac<ïues Geor-
e v'0 van deEurope-
|ef Unie, is tegenstan-
!jj ge?n de terugkeer van de
:^ODeLVKr,enigingen in de
Qe F °eker- toernooien.

f duid^Sman maaktein Nan"
ii.e "'k dat er, naarzijn me-
to d_u°g geen sPrake van kan
ri

t zelfs maar een gesprek
slse et Weer meedoen van En-
-.«tit op de agenda

'er nrf es maakte zich zorgen
i.(Je *' n°gsteeds niet vermin-
kte,. Weld dat deEn SelseSUP"
i.,}

s ln de stadions in eigen
Üd» "toetenen. "Deze zeker-

u de de Uefa-voorzitter,
ver^ he.t onmogelijkdeEngel-
t de weer toete laten
fes ; Jtl^ om de Europese be-
fciip i

seiz°en'B7/'88."
ih

ge' ,e clubs zijn na deramp»iei 1985 in het Heizel-
H. don.ln Brussel uitgesloten
orri _oernooien die de Uefa'übs organiseert.

MALTA AMSTEL
SPORTAGENDA

SENTRO DEPORTIVO KORSOU
(zwembad)
geopend van 09.00-12.00/14.00-17.00 uur
dinsdag- en donderdagmorgen gesloten.

BOWLEN
Damacor Bowling Club (Chuchubiweg)
openvanaf 17.00 uur.

VOLLEYBALL
(Federashon di Völibol Körsou)
A-klasse
19.30uurGreenSocks vs Zjuntan (dames);
19.30uurXavenanen vs Amstel Volley Mas-
ter(dames);
hoofdklasse
20.30 uur Shwatanari vs Green Socks (da-
mes);
20.30 uur Stakamahachi vs Warwarü (he-
ren) - Sentro Deportivo Körsou.

Real weer gelijk (0-0)

Barcelona leidt Spaanse
competitie nu alleen

BARCELONA — Roberto
Fernandez was zondag de
speler van de dagbijBarcelo-
na. De onlangs gecontrac-
teerde middenvelder maakte
het enige doelpunt in de der-
by tegen Espanol. Door de
overwinning behielden de
Catalanen hun leidendeposi-
tiein hetSpaansevoetbal.

Barcelona heeft een voor-
sprong van een punt opAtletico
Madrid, dat in de hoofdstad Za-
ragoza met 2-1 terugwees. Julio
Salionas en Francisco Llorente
scoorden voor de thuisploeg in
het stadion Vincente Calderon.
FrancescoPinedazorgde twintig
minuten voor tijd voor de te-
gentreffer. Atleticonam detwee-
deplaats op deranglijst in daar
de doorLeoBeenhakker getrain-
deploegvanReal Madrid,zonder
te scoren gelijk speeldetegen het
op twee na op deonderste plaats
staande Santander.

De uitslagen van de negende
speeldag zijn:
Sabadell - Sevilla: 2-2; Cadiz -
AthleticoBilbao: 1-0; Mallorca -
Valladolid: 3-2;Santander -Real
Madrid: 0-0; Barcelona - Espa-
nol: 1-0;Real Sociedad -LasPal-
mas: 2-1;Betis- Gijon: 1-0; Atle-
tico Madrid - Zaragoza: 2-1; Osa-
suna - Murcia: 0-0.
De stand is nu:
1.Barcelona 9-14
2. AtleticoMadrid 9-13
3. Real Madrid 9-12
4. Mallorca 9-11
5. Espanol 9-10
6. Gijon 9-10
7. Valladolid 9-10
8. Betis 9-10
9. Cadiz 9-10
10. Athletico Bilbao 9-9
11.Real Sociedad 9-9
12.Zaragoza 9-8
13. Sevilla 9-8
14.Osasuna 9-8
15.Las Palmas 9-7
16. Santander 9-6
17. Sabadell 9-4
18. Murcia 9-4

De eerste helft
Bondscoach Michels startte

aanvallender dan vooraf voor
mogelijk werd gehouden. Hij
posteerde inzijn ideaalbeeldvan
hethuidige voetbal, de gebonden
counterstijl, twee hangende
vleugelspitsen, Van 't Schip en
de op het laatste moment geko-
zen Tahamata, aan dezijkanten
van hetmiddenveld. Hetwasals-
ofMichels dezwakte van zijn te-
genstander voorvoeld had. Het
Hongaarse voetbal is ongenees-
lijk ziek, luidt detitelvan eenbe-

stseller in het Oosteuropese
land. De nationale ploeg, ge-
hoond na de mislukking tijdens
de wereldtitelstrijd in Mexico,
maakte die stelling i n de eerste
45 minuten meer dan waar.
Voorin kwam, als de Zwitserse
scheidsrechter Galler niet mee-
werkte, geen bal door. Op het
middenveld heerste de inschui-
vende liberoRijkaard, de terug-
getrokken spits Gullit, Wouters
en Koeman namens Nederland.
Achterin stapelde debutantPin-
ter de ene fout op de andere en
blonken voorstopper Roth en
vleugelverdediger Sallainiet uit
door snelheid. Linksback Pres-
zeiler bleek een karikatuur van
een internationaal inzetbare
voetballer.

Nederland profiteerde in die
eerste helft niet van de bar
slechte vorm van de Hongaren.
De ploeg was blijkbaar verrast
door de zee van ruimte die werd
geboden.De eerste kans wasbin-
nen tien minuten voor Marco
van Basten. Hij zette een-twee-
combinatie op met Gullit, die de
bal doorkopte. Van Basten, de
Europese topscorer, zag zijn in-
zet voorlangs gaan. Die situatie
bleek al fnuikend voor het
zelfvertrouwen van de Honga-
ren, die van angst in de achter-
waartserichting gingenvoetbal-
len.De kansen voor Oranjekwa-
men vervolgens in rap tempo.
Gullit klopte de uitglijdende
doelmanSzendrei bijna met een
kopbal.

Halverwege de tweede helft
domineerde Nederland het spel
volledig.Gullitreageerde echter
matig op een dieptebal van Van
Basten. Even laterkopte de spits
van Ajax een trekbal van defris
spelende Tahamata over. Toen
Gullit in de 28e minuutde twee-
de doorgekopte hoekschop ver-

keerd met het hoofd beroerde,
zakte het Nederlandse offensief
bij gebrekaan afrondingweg. De
wedstrijd dobberdenaar de pau-
ze, slechtsoplevend bij een stuk-
je theater van Kovacs, die een
strafschop wenste.

In de slotminuten van de
eerste helft kwam de grootste
sensatie. Gullit kopte een bal
door naar VanBasten. Die raak-
te de bal eerst verkeerd, maar
mocht vervolgens nog een keer
schietenvan zijn bewakerRoth.
Viadeonderkantvan de lat ging
debal over de doellijn.Roth ram-
de de bal nog weg en had succes
met dieactie, want de Zwitserse
scheidsrechter Galler durfde
geen doelpunt toe te kennen.
Ook grensrechter Mereier hield
de vlag naar beneden, een waar-
neming die door de tv-beelden
werd gelogenstraft. Aanvoerder
Gullit protesteerde nog fel, Van
Basten trok zich de haren uit het
hoofd, maar Galler maakte zich
er van af door snel voor rust te
fluiten.

Miljonaire Navratilova
betaalt $ 50 boete

RIVERHEAD — Marti-
na Navratilova, 's werelds
sterkste tennisster, dient
een schadevergoeding van
vijftig dollar met rente te
betalen aan een persfotog-
raafmet wiezijhetvier jaar
geleden tijdens de open
Amerikaanse kampi-
oenschappen aan de stok
had. Tot die uitspraak
kwam donderdag de
rechtbank van Ri-
vershead.

Navratilovareageerde des-
tijds na de nederlaag in de
kwartfinales tegen landgeno-
te Pam Schriver haar te-
leurstellingen boosheid afop
Arthur Seitz, die aan het fo-
tograferen was. Daarbij trok
zijhet filmrolletje uithet toes-
tel van defotograaf en stelde
dataanhet daglicht bloot. De-
ze eistedaarop een schadever-
goeding van twee miljoen
dollar.

Navratilovakwam meteen
tegen- eisvan vieren eenhalf
miljoen dollar, omdat zij door
het gebeurenpsychologisch
in de war zouzijn geraakt. De
rechtbank vond beide eisen
absurd en hield het op vijftig
dollar boete voor Navratilo-
va, die zelf niet bij de
rechtszaak aanwezig was.

VOETBAL/BAZEL—De
Zwitserse voetbalclub FC Basel
wordt bedreigdmet hetfaillisse-
ment. De vereniging, getraind
door de ex-Stuttgarter Helmut
Benthaus, heeft een schulden-
lastvan bijnaanderhalfmiljoen
gulden. Een bank en een
luchtvaartmaatschappij hebben
de salarissen van september en
oktober voorgeschoten. Interim-
voorzitter Suter, die onlangs de
taak van Gribi overnam, ver-
klaarde dat Basel voor het einde
van het jaarbijna zeven ton bij
elkaar moet zien te krijgen, an-
ders is de club bankroet. Suter
riep de 1700ledenopeen eenma-
lige bijdrage te storten van 150
gulden.

0-0-0-0-0

ZWAKKE HONGAREN ZIEN ORANJE DRIEMAAL HET HOUTWERKRAKEN
Marco van Basten scoort op aangeven van Gullit

Nederland start kwalificatie-ronde met een
belangrijke winst op de Hongaren: 1-0

BOEDAPEST —Voor het eerst sinds acht jaarheeft het Ne-
derlandselftal eenvliegendestart gemaakt in dekwalificatie-
ronde van een groot internationaal toernooi. In Boedapest
won hetnaar succes hunkerendeOranje dooreen treffer van
Marco van Basten het eerste duel,nota bene een uitwedstrijd,
uit groep5 van de voorrondenvan deEuropese titelstrijd van
1988:1-0.Hongarijewas weliswaar hetonvrijwillige dochzeer
zwakke slachtoffer. Een dikke overwinning was in het Nep-
stadion haalbaargeweest voor dekeurtroepen van coachRi-
nus Michels.Drie keer werd hethoutwerk geraakt. Een zuive-
re treffer,van VanBastenin delaatstesecondenvoor depauze,
werd de ploeg zelfs onthouden, omdat scheidsrechter Galler
en zijn secondantMereier geen beste dagkenden.

Het maakte Oranje allemaal
niets meer uit toen de overwin-
ning binnen was. Michels kon
zich gelukkig gaan prijzen met
zijn elftal, dat veel afgedwongen
had. De bondscoach moet de
laatste maanden toch twijfels
hebben gehad over zijn werk,
maarresultaat maaktin devoet-
balwereld immers alles goed.
Michels, in 1974 generaal van
het beste elftal van de wereld,
had in zijn voorlaatste periode
alsbondscoach slechtseen mage-
re overwinning op Cyprus ge-
boekt. Sinds hij Beenhakker op-
volgde, was hij nog niet aan een

overwinning gekomen. Slechts
tegen een veredeld B-elftal van
Schotland werd een puntje ge-
haald. West-Duitsland en Tsje-
choslowakije zetten de Neder-
landers gemakkelijk opzij.

In Boedapest volgde deson-
dankseindelijkhetsucces in een
uitwedstrijd, waarmee de valse
starts van de laatste drie toer-
nooien vergeten werden. Toen
werd achtereenvolgens verloren
van lerland(1-2), gelijk gespeeld
op IJsland(1 -1) enverloren in ei-
gen huis, in het najaarvan 1984
in Rotterdam, tegen de Honga-
ren (1-2) en liep Oranje telkens
achter de feiten aan. Van dat
Hongaarse elftal van twee jaar
geleden waren nog zes spelers
over voor deformatie, die 'puin-
ruimer' Komora in het veld
moest brengen. De problemen
van het Hongaarse voetbal wer-
den door de elf treffend in beeld
gebracht. Er was geen
zelfvertrouwen en de kwaliteit
van het Nederlands elftal, dathelaas weer verviel in de Hol-
landse ziekte van kansen mis-
sen, wasvoldoende om deHonga-
ren metgemak, dochmet minder
treffende cijfers aan de kant te
zetten. De basis voor een succes-
volle aanloop naar het toernooi
om het Europees kampi-
oenschap in West-Duitsland
(1988) werd daarmeegelegd.

De tweede helft
In de tweede helftbegon Hon-

garijemethet armzaligstekwar-
tier uitzijnvoetbalgeschiedenis.
Oranje kon nog steeds niet pro-
fiteren van dezwakheden, al was
Ronald Koeman daar in de 47e
minuut wel heel erg dicht bij.
Een voorzet van Tahamata stuit-
te af voor de voeten van het
klaarstaande 'kanon' Koeman.
De voetzoeker belanddeopdelat.
Die tweede tegenslag leekOran-
je, dat ongewijzigd uit de kleed-
kamer was gekomen, enigszins
te ontmoedigen.De ruimte bleef
echterop hetveld en het was een
kwestie van tijd tot de definitie-
ve doorbraak van de Nederlan-
derszou plaats vinden.

In de 68e minuut was het zo-
ver. Wouters, die de Hongaarse
spelmaker Detari bijna volledig
uit de westrijd speelde, pingelde
richting strafschopgebied en
passte ophet juistemomentnaar
Gullit. De donkere atleet gleed
langs doelman Szendrei en
schoofde bal inplaats van in het
verlaten doel in de voeten van
Van Basten. Die tikte simpel
raak (0-1) en werd even later be-
dolven onderjuichendeploegge-
noten.

Vier minuten later had de
zaak beslist kunnen zijn, toen
Van Basten uit een hoekschop
van Tahamata achterwaarts
kopte en het houtwerk voor de
derdekeer een Nederlandsetref-
fer in deweg stond.Toen de kloof
van twee treffers uitbleef, koos
Nederlandvoor consolidatie van
zijn voorsprong. Hongarije
mochtdichterbij VanBreukelen
komen, maar kreeg weinig tot
geenkansen, al was deorganisa-
tie in de defensie verre van
vlekkeloos. VleugelspitsKovacs
was dertien minuten voor tijd
nog het dichtst bij een treffer,
toen hij vrij op Van Breukelen
mocht afspurten. De bal be-
landde in het zijnet.

”We hebben allemaal wel eens een opkikkertje nodig”

Commentaar van bondscoach Michels
op de overwinning van Oranje

BOEDAPEST — Met het
Nederlands elftal moet het
na het 'welkome
woensdagje in Boedsa-
pest' alleennog maarbeter
gaan. Die verwachting
sprak de lang geplaagde
bondscoachRinus Michels
uitna deoverwinning(0-1)
van zijn ploeg op het hope-
looshaperende Hongaarse
elftal. "We gaan hier weg
met een overwinning en
vertrouwen in de selectie.
Trainer, spelers, het Ne-
derlands voetbal, maar
ook de media", zo sprak
Michelsmeteen schuinoog
naar zijn kritikasters,
"hebbenallemaalwel eens
een opkikkertjenodig."

Zijn analyse van het duel,
waarin Nederland domineer-
de en Hongarije faalde.

"Het is achteraf allemaal
meegevallen. In de eerste
plaats was het de eerste wed-
strijd uit een kwalificatie-
serieen dat isomvele redenen
een belangrijke zaak. De
oogst van twee punten geeft
een ideale situatie.Zon over-
winning, maar ook de manier
van spelen bevestigt je ver-
trouwen in de selctie,die hier
speelt. Ook dat hangt samen
met hetresultaat. In iederge-
valzijn ernu mindertwijfels."

Michels noemde ook min-
punten. Het grootste volgens
hem, het vergeten de te-
genstander fors te slachtoffe-
ren. "In deeerste helft hadden
we het al moeten afmaken.
Het spel en de kansen waren
er naar. Over negentig minu-
ten gezien isde 1-0een kleine
afspiegeling van het over-
wicht. Het verrassende, het
verbluffende van het geheel
was dat we de wedstrijd heb-
bengedicteerd. Het Hongaar-
se team heeft dus grote pro-
blemen. Zij verkeren, net als
wij, in een negatieve atmos-
feer om weliswaar andere re-
denen dan bij ons. Ook zij
moeten die vicieuze cirkel
doorbreken."

"Er was geen zelfvertrou-
wen bij de Hongaren en wij
hebben ze geen gelegenheid
gegeven ditterug te winnen.
We hebben met rust en met
scherpte gespeeld, vroegtij-

dig gestoord, waardoor Hon-
garije geen tijd en ruimte
heeft gekregen voor de op-
bouw. Wij hadden het initia-
tief. Het goede spel had tot
doelpunten moeten leiden.
Meer dan één zat er helaas
niet in. Je moet wel eens ge-
luk hebben. Die ballen op de
laten paal waren vervelend
en alsjede scheidsrechterook
nog moet meetrekken, dan
wordt het moeilijk. Het niet
toekennenvan dietreffer van
Van Basten vlak voor rust
was een hard gelag. ledereen
heeft in de rust wat mogen
zeggen en toen zijn we verder
gegaan."

Michels keek meteen al
verder in de kwalificatie-
strijd. Polen, over vijfweken
tegenstander van Nederland
in het volgende voorronde-
duel, had met 2-1 van Grie-
kenland gewonnen, zo was
Michels na de wedstrijd ter
ore gekomen. "Deze zege
vormt toch een goede uit-
gangsstelling voor de wed-
strijd tegen de Polen. De at-
mosfeer rond het Nederlands
elftal zal na deze zege einde-
lijk wat optimistischer en ge-
zonderzijn."De keuze van Ta-
hamata boven meer behou-
dende types als Erwin Koe-
man en Wilberet Suvrijn,
vond Michelspersoonlijkniet
verrassend.

"Volgens de verwachte
omstandigheden was diteen
vrij normaal elftal. Het bleek
uitgebalanceerd. De opstel-
ling in het veld gafvier aan-
vallers te zien, twee midden-
velders met dubbele functies,
drie mandekkers en een vrije
verdediger, Rijkaard, die
doorschoof. Dat laatste was
een belangrijkerol hier. Daar
staat mee vast, datjeoffensief
gaat spelen als je overwicht
hebt op het middenveld. Dan
gebruik je je aanvallers ook.
Die staan niet geïsoleerd.Dat
is gebeurd.

Oranje speelde in de vol-
gende opstelling:
Van Breukelen; Silooy, Spel-
bos (gele kaart), Rijkaard en
Van Tiggelen; Van 't Schip
(gele kaart), Wouters, Ronald
Koeman en Tahamata (Su-
vrijn);Gullit en Van Basten.
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Dag van het kind viering
WILLEMSTAD — In ver-

band met de viering van de
Curacaose dag van het kind
aanstaande zondag organi-
seert the Steering Committee
eencultureel programma.

Ex gezaghebber Ornelio Mar-
tina riep in het internationale
jaarvan hetkind in 1979 de der-
dezondag van oktober uit tot de
'n(T van het kind op Curagao. In

verband hiermeeheeft the Stee-
ring Committee een programma
opgesteld in hetStadionAntoine
Maduro, met een eerbetoon aan
diverse sport- en jeugd- organi-
saties, folkloristische en moder-
ne dansen, poëzie, de buikspre-
ker Eddy enAndy, theBrass Re-
volution en Name. De viering is
van negen uur 's morgens tot
twee uur 's middags en de
entreeprijs bedraagt een gulden.

WILLEMSTAD-De kwestie
van de achterstallige betalingen
van de overheid aan de leden van
de Asosashon Kuido Mediko
Penshonadonan di Shell, kwam
onlangs uitgebreid ter sprake in
een vergadering met ondermeer
de gedeputeerde van Sociale Za-
ken, Henky Gummarus (aan het
hoofd van de tafel) en het hoofd
van de Dienst Sociale Zaken,
Monte Horsford (rechts van de
gedeputeerde). De schuld van de
overheid aan deze organisatie is
de 10.000gulden inmiddelsover-
schreden, reden genoeg om de
koppen bij elkaar te steken, zo
vond ookde heerStanleyPietersz
die namens de organisatie het
woordvoerde.

Bus in hinderlaag
in Nicaragua

MANAGUA— Tweedoden en
vijftien gewonden vielener toen
een autobus in een hinderlaag
van de contra's reed in Nicara-
gua. Er werden bij die gelegen-
heid ook twee passagiers ont-
voerd. Dit gebeurde bij Rancho
Alegre, een dorpjeop210kilome-
ter ten oosten vanManaguain de
provincie Zelaya.

Un pueblo
na kaminda
zaterdag
in UNA

WILLEMSTAD — Op zater-
dagavond 18 oktober wordt in de
Aula van de UNA de film "Un
Pueblo na Kaminda" vertoond.
Zoals bekend gingdeze film eni-
gemaanden geledenin premiere
voor genodigden, nu is hij ook
toegankelijk voor het publiek.
Defilm isgemaaktdoor deAntil-
liaanse cineast Wilbert Tecla
naar het gelijknamige boekvan
dr Romer, gouverneur van de
NederlandseAntillen.

In deze film, die de vorm en
toon van een documentaire
heeft, wordt hetverledenverteld
met beelden uit het heden.Lei-
draaddaarbij is desociologische-
historische studie zoals weerge-
legd in de dissertatie van dr
Romer.

Opdrachtgever van defilmdo-
cumentatie washetBureau voor
Cultuur en Opvoeding van de
NederlandseAntillen.De film is
vooral bestemd voor het onder-
wijs en sociaal- educatieve doe-
leinden. Zeker is hij ook interes-
sant vooreenieder die geïnteres-
seerd is in de socio- historische
ontwikkeling van het volk van
de Nederlandse Antillen.

De in het Nederlands gespro-
ken tekst bij de film is geschre-
vendoor mrdrsDurand. De voor-
stellingop zaterdagavondbegint
om half negen en is vrij toe-
gankelijk.

AMERICA LATINA

SANTO DOMINGO — Pre-
sident Joaquin Balaguer van
de DominicaanseRepubliek
heeft niet minderdan zestien
nieuwe generaals beëdigd.
Dit wordt gezien als een nieu-
we belangrijkestapop deweg
van hetopzettenvan een nieu-
we militaire hiërarchie.

Tot dit gezelschap van al dan
niet bevorderde generaals be-
hoordenook de drie nieuwe vice-
ministers voor Defensie en wel
de brigade- generaals Julio Ce-
sar Ramos Troncoso en Ramon
Andres Peralta die werden be-
vorderd tot derang van generaal
majoor en schoutbij nacht Emi-
lio Ogando die bevorderd werd
tot vice- admiraal. Verder heeft
de bejaarde president Balaguer
diemedio augustus terugkeerde
in het presidentiele paleis in
Santo Domingo alle brigade-
commandanten overgeplaatst
met uitzondering van brigade-
generaal Hector Garcia Tejeda
die belast blijft met de leiding
van de eerste brigade. Balaguer
benoemdedaarnaast een nieuwe
inspecteur generaal en een ad-
junct- commandant van de mari-
ne. Inzijn vroegereregeer- perio-
des heeft Balaguer steeds flink
geleundop het leger.

SANTIAGO — De Chileense
geheime politie heeft de Chi-
leens-Mexicaanse studenteaan-
gehouden, Flavia Totoro Taulis.
Tijdensdenachtelijkeurenwerd
zij van haarbed gelicht. Zij stu-
deert kunst aan de Universidad
Catolica en is een zus van de
voorzitter van de Studenten- fe-
deratie van deze universiteit
Dauno Totoro naar wie al gerui-
me tijd intensief wordt gezocht
door deveiligheids-politie. In ju-
li werd hij van de universiteit
verwijderd.

SANTIAGO — Een delegatie
van Buitenlandse zaken van
Chili is opreis gegaan naar Boli-
via. Het is voor het eerst sinds
acht jaar geleden de betrekkin-
gen tussen beide landen werden
verbroken dat een dergelijke
Chileense delegatie een bezoek
brachtaanLaPaz. Aanhet hoofd
van de missie stond de directeur
van deafdelingBilaterale zaken
van het ministerie Jaime Herre-
ra. In La Paz werd overleg ge-
pleegd met een soortgelijkedele-
gatie. Dit was een vervolgop het
recente gesprek in New York
van de ministers van Buiten-
landse zaken. De bewindslieden
kwamen toentot deconclusiedat
men zou gaan praten over ver-
betering van de onderlinge com-
municatie en over de uitwisse-
ling op cultureel,kunstzinnig en
commercieel gebied.

MONTERREY — President
Miguel de laMadridheefteen be-
zoek gebrachtaan de industries-
tad Monterrey in het noorden
van hetland.Dit gebeurde nadat
de Kamer van Koophandel
laatst openlijk had geklaagddat
de regering geen aandacht had
voor deze sector van de Mex-
icaanse maatschappij. KvK-
voorzitterSaldaria Davaloswees
in dit verband op de grote
werkloosheid en het verlies in
koopkracht en de inflatie, om
slechts een paar problemen te
noemen. Monterrey is de hoofd-
stad van de staat Nuevo Leon,
een bolwerk van de oppositie.

BUENOS AIRES —Een Vati-
caanse delegatieis inArgentinië
aangekomen ter voorbereiding
van het pauselijke bezoek in
april 1987. De leidingvan de de-
legatie berustte bij de pater Je-
suiet Roberto Rr.cci, die direc-
teur is van Radio Vaticana en
verantwoordelijk isvoor dereis-
programma's van Johannes
Paulus 11. De paus komt zes da-

gen op bezoek in Argentinië. Hij
gaat danook naar Chili en Uru-
guay.

QUITO — Het Ecaudoraanse
parlement is in speciale zitting
bijeengeroepen door president
Leon Febres Cordero. Het poli-
tieke klimaat in het land wordt
steeds meer bepaald door de
conflicten tussen depresidenten
hetparlement. De gewoneparle-
ments- periode welke op 10 au-
gustus begon liep per 8 oktober
af. De gewone zittingsperiode
werd gekenmerkt doorpogingen
van de parlementaire meerder-
heid om de ministervan Finan-
cien Alberto Dahik naar huis te
sturen. Men achtte hem ver-
antwoordelijk voor het door deze
meerderheid gewraakte econo-
mische beleid en vooral voor de
ferme devaluatievan deEcuado-
raanse munteenheid. Het
conflict tussen het parlement
waarin de oppositie de meerder-
heid heeft en deregering zal ook
in debuitengewone zitting voel-
baar zijn. De president is bij de
grondwet bevoegd het parle-
ment in bijzondere zittingbijeen
te roepen om daarmee te berei-
ken dat wetsontwerpen welke
zijn blijven hangen alsnog afge-
handeld worden. Men verwacht
echter dat het parlement zal be-
sluiten zijn zittingsperiode te
beëindigen.

PALENQUE — De Mex-
icaanse regering heeft maatre-
gelengetroffen voor hetbescher-
menvanzijnbossen- en wouden-
bestand in het zuiden van het
land. Zo deelde ministerManuel
Camacho Solis van Stad-
sontwikkeling en Ecologie mcc.
Een van de belangrijkste maat-
regelen is het drastisch beper-
ken van het aantal vestigingen
in het betrokken gebied.

LVV open house
dag van voeding
WILLEMSTAD —De dienst

Landbouw, Veeteelten Visse-
rij houdt in verband met dag
van de voeding aanstaande
zaterdag een "open house".

Leden van de federatie van
landbouworganisaties (FAO)
verklaarden in 1981 16 oktober
tot dagvan de voeding. Het is de
bedoeling dat iedereen zich van-
daag bezint over de problemen
dieer op de wereldbestaan voor
watbetreft de landbouw en voe-
ding en helpt om naar oplossin-
gen te zoeken. Vandaag evalu-
eert men tevens het beleid en
programmas ten aanzien van
voeding en landbouw, om na te
gaan wat hetresultaat tot nu toe
is en hoe men moet verdergaan.
Omtotditdoel bij te dragenorga-
niseertdeLVV zaterdagvan tien
uur 's morgens tot twee uur 's
middags een open huis, op haar
terrein te Klein Kwartier num-
mer 33. Bezoekers kunnen zich
op de hoogte stellenvan de ont-
wikkelingen in de primaire sec-
tor, door kennis te maken met
sectie- veeteelt, dejongsteactivi-
teiten op het gebied van visserij
en een demonstratie van bijen-
teelt.

Diverse bedrijven en instan-
ties zoalsdeontwikkelingsbank,
de stichting moedermelk, Soltu-
na, Continental Milling, Boos-
ter, Solasali, Piskaderia, Alco-
na, Alesi, Rooi Catochi en KO-
PAK zullen vertegenwoordigd
zijn. Er worden diverse produc-
ten verkocht zoals groenten en
fruit, veevoer, zaden, groente-
planten, sierplanten, insectici-
den, kunstmest, cocosnoten,
zult, kabeljouw, kosdi lechi, pan
sera, tamarindesap, fruit- sha-
kes, tentalaria, boyo, pastechi en
kala. ledereen is welkom.

Met name onderdeel onderwijs

Sitek verwerpt
Berenschot-plan

WILLEMSTAD—Een door
de vakbonden opgesteld dis-
cussiestuk met alternatieven
ophetrapport Berenschot om
nietuitte gaanvan ontslagen
die slechts de werkloosheid
verhogen en sociale proble-
men veroorzaken is opnieuw
in het bekende laatje van de
regering verdwenen.

Zo stelt de woordvoerder van
de onderwijsvakbond Sitek in
het radiopraatje van deze week.
De vakbonden hebben de in het
Berenschot- rapport genoemde
maatregelen die de regering op
eenzijdige wijze tegen de
werknemers wil nemen bekriti-
seerd, maar lieten het niet daar-

bijen steldeneenalternatiefrfl
port op voor andere oplossing!
danontslagenen loonkorting*
De regering blijft echter naaf'
makkelijkste weg zoeken j
heeft deze alternatievenbij 8Jandere vakbonds- voorstellen]
een laatje gestopt. De regerij
die de schuld heeft aan de hiW
ge situatie wil haarfouten g<*
maken ten koste van werk»
mers. Hierbij gebruikt mj
"koude" cijfers van econom
zonder rekening te houdenffl
de sociale gevolgen. fl|
werkloosheids- cijfer is al bw
30procent met 25.000en zal «j
het voorgenomen ontslag*]
4.000 en nog eens 800 werM
mers uit het onderwijs slecß
toenemen. Dit zonder perspj
tief op vervangende werkg*]
genheid, loonsverhogingen!
een verbetering van andereI
beids- voorwaarden.

Tegen een kleine groep dien
echter wel breed heeft neèj
men nooit maatregelen, en4
groep helpt deregering nu z*j
in deogenvan het volk stroow
Diezelfde groep helpt de polnj
bij hun verkiezings- campagj
en moeten uiteraard bevoj
deeldworden wanneer diepoll
ei eenmaal gekozenzijn, aldu#
Sitek. Hetvolk wacht nog steH
op prijscontrole en betere talj
ven voor de vrije- beroepenj
plaats van hetgeen ze zelfvol
stellen. Het enige resultaat *j
alle maatregelen tegen]
werknemers is meer werklpl
heid, sociale problemen, erin
naliteit en een steeds slechj
klimaat voor het opgroeien!
kind.Dit allesals gevolgvan <j
gebrekaan visie,om opinvenjj
ve wijze met het algemeen!
lang in het oog teregeren. In'
rapport Berenschot gebeurth
zelfde metvoorstellen voor fl>
en en snoeien, voor de regefl
deweg van deminste weerstal
Ook bij de CDM, de ALM]
andere zaken is deze metM
toegepast.

Voorstellenvan de vakW
zijn nooit opgevolgd, en nu'
niet anderskan worden meï
ontslagen en krijgen zij sld
dankzij devakbond eenredei
som mee. Berenschot wil b
baar ook koste watkost mai
gelen in het onderwijs neï
getuige de bewering dat
mogelijk moet zijn te econori
ren op hetonderwijs. Met «n'
woorden, aldus de.'
gen waar men eigenlijk die
gelijkheden niet heeft. Het1
derwijs dat al vol problemen
en debasisvoor deontwikkel
moet vormen zou een funl
mentele verantwoordelijk!!
van de regering moeten zijD-i
wil men echter zonder
800 werknemers ontslaan»
subsidieaan deUNA stopze^
de lonen verlagen en indien
dig een extra loonsverlaging
sen van de leerkrachten. Oo»
het onderwijs gaat men dus*
der argumentatie maar f*
snijden, en de Sitek protest*
opnieuw tegen dehandelwijs
verwerpt hetBerenschot rapJ
en met name dit deel.

Vals geld
gestolen

WILLEMSTAD— VanU*1
zaak aan het Julianaplein
denbij een inbraakondera1*zes bankbiljetten van el^
dollar gestolen die allen
zijn. Tevens zijn deze bilj*
aan de uiteinden geperfofj
Ook werdenblanco cheque
Banco di Caribe weggen"
Van de daders ontbreek
spoor. De politie verzoektï
deralert tezijnwanneerhel
ques alsmede biljetten vBÏ
dollarwordt aangeboden.
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I bij Kooyman bent U in goedehanden

Zakenvaria

VANUIT SINT MAARf
waar hij vijfjaar lang de b>
gen van deNova Scotia Bafl
hartigde, is op Aruba aané
men de heer W.G. (BUI) Cdj
Hij is denieuwe managing&
tor van de Caribbean Merci
Bank als opvolger van Mi
Smith dienaar Canada is tl
gekeerd. Bill Carson (zie fo
sinds 1978 in het Caribisd
bied werkzaam.

,^CIÖCHARD
*ISp9 GEVRAAGD:

voor dekomende seizoenmaanden

EEN HOSTESS
Goede beheersing van de Engelse- en
Nederlandse taal.
Sollicitaties na telefonische afspraak met de
heer A. Berends op tel.: 625666 - 625667.

ÉREISHAAR* AIS GAST VAN
DAIHATSU

Twee weken in het land van de rijzende zon. Japan.
Het misterieuze land van de overheerlijke Sushi en Sashimi,

van de bedwelmende Saki en devechtlustige, Samurai,
waar de mooiste Geisha's rondrijden in mooieDAIHATSU's.

ELKEKOPER VANEEN VAIHATSUKAN WINNEN.
Vanaf nu tot en met eind december ontvangt elkekoper

van een DAIHATSU,
welk model dan ook, een lot.

Op 31 december wordt het winnend lot getrokken en kan
uw tweede droom werkelijkheid worden.

Uw eerste droom is reeds werkelijkheid geworden, want
u heeft immers, uw spiksplinternieuwe, van

alle moderne gemakken voorziene Daihatsu, met de
&44 geweldige service en garantie en tegen een hele goede prijs.
\VS/ En nu kunt u ook nog twee reizen naar Japan winnen,

alles inbegrepen en nog 1000dollar zakgeld toe ook.■^jü* <<P^**»T—_J^ Bovendien bent u in Japan de gast van defabrikanten van
l'fcj^'h^--^ ~i—f^^^tÊl*^— -~. Daihatsu, die u mee zullen nemen en u zullen__________ïï—— - tonen hoe uw favoriete auto gemaakt wordt

Koop nu uw,Daihatsu en begin vast te
dromen van Fujiyama.

HK^èÉ^HHil 9 BEWONDER DE GEBOOR TE VAHEEN

,——■,-, [-.ff \ J"T fc«^. _^k Het beste geschenk
\ A\ W I 1) P^É* ilM voor uwkind

Uu-^2J\Ju^y P* JrZfi is een goede opvoeding.
ZEELANDIA AUTO CENTER II T/ I
Zeelandia «a 615888 )|l n^/ Een 9°ecle raad van TAURO.
SaKPfa e>53115-53160 6"o
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BONAIRE
AGENDA

R*nE:8000

j_Pf 'LL teLagoen: maandag 1/m vrijdag
„.'W-00-16.00 uur; zaterdag 08.00-12.00

j^BAREBIBLIOTHEEKJongslijdenvoor het publiek)
u, "da 9 en donderdag van 14.00-18.00i'a"iSdag en vrijdag van 08.00-12.00/
„y-17 00 uur; zaterdag van 10.00-12.00

ÏJ^ingstyden voor lezers)
14.00-19.00uur.

Jj'SIUITING: maandag t/m vrijdag
stukken 15.45 uur; gewone

w*e,> 16.30 uur.

j*v.ICE CLUBSIj^'s: donderdagavond 19.30uur - Hotel

fcn'ormatie E. Felipa,tel.;Bs46/8238.
n(1 Table; elke tweede maandag -

In,AntrumTerra Corra.
woensdag 12.00uur-Hotel Bonaire.

jj?uURSKANTOOREN BEVOLKING:
00/14.00-15.30 uur loketten geo-

voor bezichtiging
j.

°n gelieve contact op tenemen met dehü<ly Bedacht, Noord Nikiboko 194.

u^ECLUB (Weg naar Willemstoren):
IJT^ opvrijdag van 20.00-24.00 uur; za-van 12.00-24.00uur.,jEKuur(gezaghebber): elke donder-üt" 09 00-1100 uur op het Be-kantoor, Kralendijk; laatste donder-se'1 de maand van 10.00-12.00 uur te

ÏK£IENSTENu^ei-narduskerkKralendijk:
,pks 18.45 uur;zondag 08.30 en 19.00

Antriol:
,WS 19.30 uur;zondag 09.00 en 18.00

,w^uskerkRincon:
"'lKs, ookzondag, 19.30uur.

doorgevenmevr. A. Wong- Loi- Sing, Kaya

J -3 VS- gevange-
_t Joegoslavie komen binnen-
in, VriJ- aldus een VS- congreslid,
e,,. arrestatie leidde tot een ver-
Vie jin& 'n de relatie VS- Joegos-
ft'.* f'J hadden vijandige activitei-v^Plooid, aldusBelgrado.

lhh ans van Club Bonariano
°'t h Woord tijdens de opening

'M*i^e£atta~ festival inKra-

"be* * aigstelling genoeg opLac

'f ' Uaar de windsurfers hun
* o

, vertoonden op hun fun-')nrds..

Regatta-festival succes
KRALENDIJK — De ope-

ningsavondvan hetLionsRe-
gatta- festival was een groot
succes, mede door de mede-
werkingvan het drogeweer.

Tijdens de Regatta wordt ge-
durende vijf avonden langs de
waterkant in Kralendijk een
groots opgezet festival gehou-
den, waarbijallerlei activiteiten
plaats vinden. Na de ope-

ningswoorden van Niki Tromp
en Lions- voorzitter Felipa, was
het gedeputeerde Winklaar, die
deLionsclub en Club Union Bo-
narianobedanktevoor hun inzet
om dit festival tot een succes te
maken.

Hij sprak de hoop uit dat het
dit jaareen goede generalerepe-
titie mochtzijnvoor de komende
twintigste Regatta.

...hard werken op een funboard,
met in het midden nummer US
27Brian Benedict uitAmerika...

Congres aceoord over VS-begroting met minder geldvoor SDI

Reagan maakt van Star wars
inzet verkiezings-campagne

WASHINGTON — Het
Amerikaanse Huis van Afge-
vaardigdenen deSenaat heb-
ben woensdag de defensie-
begroting voor 1987 goedge-
keurd. De begroting omvat
292 miljard dollar, 28 miljard
dollar minder dan Reagan
vroeg. Er wordtonderandere
minder geld uitgetrokken
voor Reagans ruimtewapen-
onderzoek SDI.

moet nu door president Reagan
wordenbekrachtigd.

Het wetsontwerp maakt ver-
der de weg vrij voor de productie
van nieuwe chemische wapens.
Daarmee komt een einde aanhet
eenzijdige moratorium dat de
VerenigdeStaten zeventien jaar
geleden instelde op de aanmaak
van strijdgassen. De begroting
werd met 283 tegen 128 stem-
men aanvaard.

De begrotingbevat 3,5miljard
dollar voor het SDI- onderzoek,
dat het voornaamste obstakel is
gewordenvoor hetbereiken van
ontwapenings- overeen-
komsten. Het uitgetrokken be-
drag is 1,8 miljard dollar lager
dan waarom Reagan gevraagd
heeft, maar ten opzichte van vo-
rig jaarkomt het neer op een stij-
ging van 18%. Het wetsontwerp

Reagan had in totaal om 320
mljard dollarverzocht. De kor-
ting van negen procent die hetHuis daar nu op aangebracht
heeft, isde grootstewaarmeeeen
president ooit werd geconfron-
teerd op het gebied van de de-fensie.

beurt in Baltimore Congresle-
den die het mes willen zetten in
het SDI- programma. Hijriep de
Amerikaanse kiezers op bij de
verkiezingen voor het Congres
volgende maand hun stem te ge-
ven aankandidaten diezijnSDl-
plannen steunen. "Het zou een
verschrikkelijke tragedie zijn
als de politie in hetCapitool zou
worden toegestaan datgene wat
wij hunbij deonderhandleingen
inReykjavik niet wilden wegge-
ven, aan de SU cadeau te doen",
zo drukte Reagan dekiezers op
het hart.

Zijn bijtende kritiek op de te-
genstandersvan het SDI in het
Congres ontlokte aan de Demo-
cratischevoorzitter van hetHuis
van het Afgevaardigden, Tho-
mas «Tipp> O'Neill, de beschul-
diging dat Reagan de ge-
meenschappelijke steun die Re-
publikeinenen Democratenhem
voor de top inIJslandgaven, door
het slijk haalde.

Vlak voor de goedkeuringvan
de begroting door het Congres
hekelde Reagan op een spreek-

Ondanks groot aantal raakvlakken
Integratie Reinigingsdienst
en Hygiënische dienst mislukt

KRALENDIJK — Hoewel
begin deze maand door de
diensthoofden van Reini-
gingsdienst (RD) en Hygië-
nische Dienst (HD) een geza-
menlijke persconferentie
werd belegd over het pro-
bleem van de vervuiling op
Bonaire en de hygiënische
problemen van vuilstorting
langs de openbare weg, is er

van integratie van beide
diensten nog weinig sprake.

In hetrapport van Berenschot
attendeerde Swierenga wel opde
wenselijkheidvan deze integra-
tie, mede omdat RD en HD een
groot aantal raakvlakken heb-
ben, zoals tijdens de persconfe-
rentie dan ook bleek. In het
voortgangs- rapport van Swie-
renga noemde deze het integra-
tie- proces van Hygiënische
Dienst en Reinigingsdienst op
papier eenniet ingewikkeldpro-
ject.De probemen die nog over-
wonnenmoesten worden, bleken
volgens de organisatie- deskun-
dige te liggen in de bemanning
van desleutel- posities. De moei-
zame gesprekken die volgden,
waren volgens Swierenga een
gevolg van de verschillen in in-
zicht over de manier van leiding

geven die kennelijk duidelijk
verschillen aantonen tussen de
beide dienstendienunog losvan
elkaar werkten. Wel bemerkte
de organisatie- deskundige dat
er volkomen overeenstemming
bestaatover hetnutvan integra-
tie die gebaseerd was op de
raakvlakken in de werkpakket-
ten. Swierengadachtdanookdat
begin 1986 de integratieeen feit
zou zijn.

Zoals bekend is dat geenszins
het geval en hetziet er oók niet
naar uit, dat de voorstellen ge-
daan door de organisatie- des-
kundige een spoedige positieve
afwikkeling zullen krijgen.
Althans nietop de in hetrapport
voorgestelde manier.

...de voorzitter van deLions Bo-
naire, E. Felipa, richt het woord
totde enthousiaste menigte...

Op SintMaarten
Voor marihuana-bezit
2,5 jaargevraagd

PHILIPSBURG — Een man
uit Jamaica hoorde tweeënhalf
jaar gevangenisstraf op Sint
Maarten tegen zich eisen, omdat
hij gesnapt werd met meer dan
vier kilo marihuana in zijn tas,
terwijl voor hetberovenvan een
benzine- station twintig maan-
denwerd geëist.Ookin deze twee
zaken wordt door derechter uit-
spraak gedaan over veertien
dagen.

Een man die sinds 1983 geen
alimentatie meer had betaald
voor zijnkinderen, maar het be-
wijskon overleggendat hij sinds
kort begonnen was de
achterstand in te halen, zij het
dan niet via de Voogdijraad,
maar via een advocaat, kreeg
van derechter een kans om zijn
goede wil te blijven tonen, maar
danvia de geëigendekanalen, te
weten de Voogdijraad. De zaak
werddaaromzes maandenuitge-
steld.

Eerste vrouw
met kunsthart

overleden
MINNEAPOLIS — De

eerste vrouw die een
kunsthart kreeg ingeplanten
wel in december 1985 is over-
leden.Het was MaryLund die
veertig jaarwerd. In de afge-
lopen dagen was zij in een co-
ma geraakt. Verschillende
malen kwam zij nog wel even
bijkennis maar daarnazakte
zij weer in de comaweg. In die
periode werdzij herhaaldelijk
onderzocht en moest zij ver-
schillendeoperaties onder-
gaan. Zij heeft een maand
lang op eenkunsthart geleefd
tot zich demogelijkheidvoor-
deedvan een donor- hart eind
januari. Zij heeft sindsdien
met het hart van een jonge-
man geleefd. De doodsoor-
zaak was een «multiple
orgaancollaps-. Haar toe-
stand begon te verslechteren
kort nadat zij in september
het ziekenhuis mocht ver-
laten.

Beklaagde houdt schuilplaats buit geheim

Voor SM-juwelenroof
luidt eis 4,5 jaar
PHILIPSBURG — Op
woensdag 15 oktober diende
voor rechter mr Th.J.M.
Kolfschoten in het Courthou-
se tePhilipsburg dezaakvan
een juwelenroof, waarbij het
slachtoffer geruïneerd werd
voor enkele honderd duizen-
den dollars. De beklaagde
P.H. had debedrijfsleider op-
gewacht om zijn slag te kun-
nen slaan en was hem aange-
vallentoen hij in dedeurope-
ning stond, in deochtend van
13 augustus, voordat ander
winkelpersoneel op het werk
verschenen was.

Beklaagde, die geen onbeken-
de van depolitie is, gooide de ju-weliertegen de gronden bedreig-
de hem met een vuurwapen, dat
niet is terug gevonden en waar-
van beklaagde zegt dat het eenspeelgoed- pistool was. De man
werd gedwongen naar achteren
in dezaak te gaanen dekluis te
openen. Daar moest hij op de
grond gaan liggen en werd hij
met vetersaan handen envoeten
vastgebonden. De diefvulde eenkartonnen doos met honderdenhorloges, ringen en halskettin-genenwandelde destraat op. Tij-dens het onderzoek en ook op derechtszitting bekende de 27--jarige de misdaad gepleegd tehebben, maar hij zegt niet waarde buit verborgen is. Verschil-
lende malen heeft hij de politie
op een dwaalspoorgebracht door
ze steedseen andere schuilplaats
aan te wijzen. Ook had hij ver-klaard nietplatzak uitdegevan-
genis tewillen komen en een ap-
peltjevoor dedorstte bewaren en
uiteindelijk kwam hij met een

verhaal dat hij nog een oude
schuldhad af tebetalenaan eni-
ge Colombianen, die hem in het
verleden cocaïne hadden gele-
verd. De Colombianen zoudener
nu met de buit vandoor zijn ge-
gaan.

De officier mrD. A. Piar noem-
dehet een ernstigmisdrijfen eis-
te viereneenhalf jaar gevange-
nisstraf. De advocaat drmrP.V.
Sjiem Fat stelde dat er geen
deugdelijkonderzoek van de po-
litie was geweest naar de om-
vang van debuit. De opgegeven
getallen waren niet geverifieerd
en de waarde van het onderzoek
was volgens hem nul komma
nul.Ook meendehij datde juwe-
lier niet zo zielig hoefde te wor-
denafgeschilderdals geruïneerd
zijnde, want hoewel de officier
had gezegd dat de eigenaar wel
tegen diefstal, maar niet tegen
dit soort berovingen was verze-
kerden geencent haduitbetaald
gekregen, kon hij aantonen dat
de verzekering wel degelijk had
uitgekeerd tot de laatste cent
toe. De advocaatwildeniet recht
praten wat krom is, maar ver-
zocht wel rekening te houden
met de situatie van de beklaag-
de, die na zijn vorige detentie
ontdekte dat al zijn dure ge-
reedschappen uit zijn
werkplaatsverdwenen warenen
daarom niet meerkon werken.
Hij vroeg ook begrip te hebben
voor het zolang achterhouden
van hetverhaalover deColombi-
anen, omdat hij die mensen zo
langmogelijkbuiten schotwilde
houden uit vrees voor wraakne-
mingen. De uitspraak is over
veertien dagen.

Funboards in
Lac Bay in actie

LAC BAY — Tijdens de 19e
Regatta is een rustdag ingelast
voor de zeilers, opdat zij tijd ge-
noeg hebben om zich voor te be-
reiden voor de grote finale van
donderdag en vrijdag. Dit gold
echter niet voor de fanatieke
windsurfers. Dezen kwamen aan
de start bij Lac Bay, een uitste-
kende baai methoge golven; spe-
ciaal voor de funboards. Het is
ongelooflijk wat zeilers hier uit
hun planken kunnen halen, als
je dat zo mag stellen. De strijd
ging tussen JanBoersma uitCu-
racao en Brian Benedict uit de
States voornamelijk.

Zakenvaria

ZOALS EERDER gemeld,
komt Paul van Vliet tijdens zijn
tournee op deAntillen ook naar
Bonaire. Op dinsdag 21 oktober
zal hij, bijgestaan door het trio
John Eskes, optreden inhet Nep-
tune Restaurant van het Bonai-
re Beach Hotel.Van deFood and
Beverage manager Dick Breu-
kink wordt vernomen dat door
tussenkomstvan JacquesVisser
van Radio Hoyer op het laatste
moment tochnog geregeld is dat
Paulvan Vlietnaar Bonairekon
komen. Dit jaarmaaktPaul van
Vliet veel furore met zijn En-
gelstalige show, waarmee hij
veel optreedt buiten Nederland.
Deze zelfde show brengt hij ook
naar Bonaire. Voor kaarten kan
men terecht bij Bonaire Beach
Hotel, afdeling reserveringen.
De aanvang van de voorstelling
is om half negen. Er zijn ook
kaarten verkrijgbaar aan de
zaal, maar de capaciteit van de
zaal isbeperkt.

*****MUENCHEN — Vanuit Tsjecho
Slowakije zijninhet weekeinde2 jon-
ge Oostduitsers naar Beieren ge-
vlucht, tot aan de grens achterna ge-
zeten door een grensbewaker met
zijn hond. Zij bereikten het Westen
ongedeerd.

AMIGOE 11

» stocktnarket«
HEW YCRK 10.15 A.M.

BritishP. 1,4395 Janïen. 6,488
GenranM. 50,68 CanD. 71 95
Gold 426,20 Silver 5.61 'AMSIÏIOM. TCOWf OCTOBER 16,1986
Ahold 99,50 Naarden 90,00
Akzo NV 144,60 Nat.Ned. 79,50
Cred.Lyon. 87,00 Ned.l_.oyc. 173,60
Aegon 91,50 Philips 47,50
Fokker 60,00 Rcyal Dutci. 199,00
Gist.Broc. 45,70 Telegraaf 321,00Heineken 167,00 Unilever 475,50
KonPap. 156,00 Verto 38^50KIM 46,30 VNU 322,00
Meneba 95,00 Index 274,90

NB* YORK STOCK B-CHAHSE
Baxter labs. 18 3/8 + 2 Hutten 48 3/4 + 1 3/4Borg.Wam. 35 unch HM 123

_ yg
Burroughs 69 1/4 - 3/4 ITT 52 1/8 + 5/8Canpbell Rl. 20 3/8 - 3/4 Lone St.lnd. 29 5/8 - 3/8Chrysler 37 + 1/4 McDonalds 60 1/4 unchCocaCola 37 3/8 + 11/2 -ER 43 7/8 _ _ 1/2Oontr.Data 24 7/8 - 1/8 Pepsioo 27 5/8 + 1Delta Airl. 49 7/8 + 2 7/8 Rairada Inns 5 7/8 unchDiebold 40 1/4 + 5/8 Safeway 60 5/8 + ,
Digital Eg. 92 7/8 + 2 Seagram 60 3/8 hDupont 80 3/4 + 1/8 Teledyne 3U w 2 . ,
East.Kodak 57 +1 Texas Instr. u 21/4Firestone 25 unch Textron 57 3/4+ lGen.El. 76 5/8 + 2 3/4 Union Pac. 58 1/2 . 1/0
Genl.Dyn. 73 3/8 - 1/8 Unocal. 23 1/8 - 7/8Genl.Motors 67 5/8 + 1/2 Varian Ass. 24 1/8 + 5/8Hewlett P. 38 3/8 + 0/8 Vomer lanb. 54 5/8 1/8Hilt.Hotels 68 3/4 - j/8 Williams Cos 19 1/2 + 1/2
DOW JCNES
Industrials 1831,69
Transportation 836,13
AMERICAN STOCK EXCHANGE
Corrputer a Technology 102,37
Precious Metals 66,87
REUTER.

CLOSING MARKET COMMENT OCTOBER 15,1986
The stock market broke out of Its short term trading range
by moving above 1810-1815 level. After a mixed opening theDJIA rallied several points and for most of the day tradedsideways just under 1810. During the final hour the marketbroke through 1810-1815 and a sharp advance took place.The Dow Jones Industrial Average closed at 1831,69.Advancing Issues outnumbered declining issues by a 3 to 1ratio. The issues by a 3 to 1 ratio. The transportationaverage closed at 836.13. Up to a new closing high (the
old record was set March 31st at 830.84). Volume expandedto about 150 million shares. Some large gainers included
Lomas and Nettleton, General Mills, Kellogg and Sargent-Welch Scientific. Some large losers Included Time, Bell
and Howell, Green Tree acceptance and Golden West FinancialE.F.HUTTON RESEARCH.

IjglfJ) MAIMJHO & (I KILL'S BANK NX
EC^I INVESTMENT DEPARTMENT
fer^JÏ For further information call

Tel. 612511/612991/612294

Koersen Centrale Bank I
NOTERINGEN CENTRALE BANKVAN DE NEDERLANDSEAM-TILLEN GELDIG OP DONDERDAG 16 OKTOBER 1986 ENTOT NADER ORDER:

US DOLLAR 1.77 1.79 181
CRNDOLLAR 1.265 1.285 1305
PNDST€RLING 2.505 2 56 2 62
N€DGLD 79.62 80 34 8114
80UVRR _ _
ZUJ FRANCS 110.41 111 13 11193FR FRANCS 26.43 27 53 28 23DUITSCMARK 90.19 90.91 9171
ÜPnJf10 ~ 10007 10259ITURC 0.99 129 135RR FLORIN 1.00 1.00 100KOERSEN VAN DE OBLIGATIELENINGEN VAN DE NEDER-LANDSE ANTILLEN UITGEGEVEN DOOR HET DEPARTE-MENT VANFINANCIEN EN GELDIG VANAF HEDEN 16OKTO-
BER 1986EN TOT NADER ORDER.

9.75% OBLIGATI€L€NING€N F>€R 85/89 1004413 % OBLIGATI€L€NING€N P€R 86/90 107 9412 % 08UGATI€L€NING€N P€R 88/92 1088110.5 % OBUGATI€L€NING€NP€RI9BB 102 31
10.25 % OBUGATI€LC-NING€N 1986P€R 1990 102.59HET EFFECTIEVE RENDEMENT OP ALLE OBLIGATIELENIN-GEN BEDRAAGT 9.52%.
DEAANKOOP VANOBLIGATIELENINGENKAN GESCHIEDENBIJ HETLOKALE BANKWEZEN.

JJJityl De Banco Industrial de Venezuela
L A«e*A 9eeft devolgende noteringvoor de Venezolaanse
* É ly*M:t Bolivar: Vooral UwBolivartransacties bel evenen
' Yn^jr vraag naar onze zéér gunstige koersen.Noteringen per 100Bolivars
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/ ITE KOOP:
EIGENDOMS-

TERREIN
5000 m 2

Zeer geschikt voor een
zaak.

Antriol - boven
Bonaire

Tel.: 78542
Voor informatie Curacao

Tel.: 672486



Literatuur
-Nobelprijs

naar Nigeriaan
STOCKHOLM — De Nigeri-

aanse schrijver Wole Soyinka
heeft de Nobelprijs voor de lite-
ratuur van 1986 gekregen. Hij is
de eerste Afrikaan en de eerste
zwarte auteur die de meest be-
geerde literatuurprijs in de
wacht sleept. Hij kreeg vooral
bekendheid als toneelschrijver,
maarhij publiceerde ookromans
en gedichten. De 52- jarige Soy-
inka heeft tijdens de Nigeriaan-
se burgeroorlog twee jaarin ge-
vangenschap doorgebracht.

SPECIALE """N
AANBIEDING

100%Amerikaansewasmachine
/. 805,-
-„Scott"-: stereo equipment
„Shure": electr. onderdelen,
pick-up naalden, bedrading, etc.

TRAPPENBERG
TRADING Co.

Centro Comercial Antilia.
Tel.: 70587

\_ Prima Service -t- Garantie.

f TE KOOP
Echte antieke Cura-
caose sieraden.
Brieven onder nummer
37 aan het bureau van
dit blad, Curagao.

■ B
NMMi __MH__Mi B

CACIQUE~\
Ron Anejo

voor de kenners.
Plain, metCola of in een
cocktail.
D]StrJcc*red

Dokweq z/n
V. Tel.: 76233/76255

' Dr. E.C. deBrabander |Tandarts,
Fokkerweg 5

AFWEZIG
tot 25 oktober

Spoedgevallen:
Dr. Montanari -Tel.: 70227

Dr.Vinck-
Tel.: 612661 J

r Bij 't

St 3ioópital
is erplaatsing mogelijkheid voor een

RADIOLOGISCH
LABORANT(E)

voor halve dagen.
Sollicitaties met vermelding van referenties worden ingewacht
aan 't Hoofd van de Verplegings dienst.

ADRES: <Sr. 3(oópital
Postbus 217
PHILIPSBURG,

V St. Maarten N.A. .
ftf

OPROEP OUD LEDEN C.H.C.
Het bestuur van de

CURACAOSE HOCKEYCLUB
heeft het genoegen U kennis te geven

van hun35-jarig bestaan.
Gelegenheid tot gelukwensen

donderdag 23 October van 18.00-20.00 uur
in het clubhuis von C.S.C, te Damacor.

i Met donk oon Jon Bodegom N.V. ,
_A' *Vr -A» VVU- ir ___^^

® EILANDGEBIED CURACAO
DIENST LANDBOUW,

VEETEELT & VISSERIJ
(L.V.V.)

" In verband met de Wereldvoedseldag organiseert de
Dienst L.V.V. te Klein Kwartier 33, op zaterdag 10
oktober a.s. een Open Dag van 10.00 - 14.00 uur.
Het publiek krijgt de gelegenheid om kennis te

nemen van de aktiviteiten op agrarisch gebied en

om de stands van de diverse participanten te be-
zoeken. Er zullen agrarische produkten en ook
lokale versnaperingen en drankjes te koop worden
aangeboden.

Hoofd v.d. Dienst L.V.V.
Afd. P.R. '"g- R- Winkel.

OPENBARE VERKOOP
Opdinsdag 11 november 1986desvoormiddagsom 10uurzalten
overstaan van notaris mr. M.L.Alexander of dienswaarnemer, te
zijnen kantore aan deConcordiastraat 54, Alhier, in het openbaar
wordenverkocht exartikel 1203van hetBurgerlijkWetboekvan de
NederlandseAntillen:

een perceel grond gelegen in het Tweede District van
Curagao op Schelpwiik ter grootte van 715 m2, nader
omschreven in meetbrief no. 728 van 28 december
1977, met het daarop gebouwde plaatselijk bekend als
KAYAKIWAI4.

De veilingsvoorwaarden liggen ter inzage op voormeld Notaris-
kantoor vanaf8 dagenvoor deveilingen houdenondermeer in dat
iedere bieder gehouden is terstondeen bankgarantie of andere
vorm van zekerheid te stellen tot nakoming van zijn bod en de
bijkomende kosten.

Notariskantoor Mr. M.L.Alexander
Concordiastraat 54,
Curacao
Telefoon: 616644.

LOOKING FOR AN
AFFORDABLE, RELIABLE, QUALITY

DAISY WHEEL PRINTER?
Here is your answer...

XEROX Diablo 620 Printer

Mf ÉÊ WÊMÊmWÊÊÊ^mmWmm®

_._ WSBM __________
FEATURES *98 characters print wheel

* Speed 20 CPS
* Column spacing 1/20 inch minimum
* Character spacing pitch 10/12/15
* Line spacing 1/48 inch minimum
* Paper width 15.2 inches max.

friction feed platen

LiSt price NA/IS. 1625,- (Curagaoonly)

Special cash discount 20 /O
Call 70233 (ask for Sales Department) .

-Stroomonderbreking
Veel werkzaamheden kunnen wij voor U uitvoe-
ren zonder U te storen, doch ditmaal moeten wij
de stroomvoorziening onderbreken op:
* Vrijdag 17 oktober 1986

vanaf 09.00 t/m 12.00uur.
* Tortolaweg, Barbadosweg (vanaf Tortolaweg tot Sint

Kittsweg), Sint Luciaweg (vanaf Manhattanweg tot L»
Guairaweg), La Guairawegen Eleutheraweg(vanaf Sint
Luciaweg tot Abacoweg).

S@SKODELA^
f m

Servisio diAsuntunanKultural
en

HetCultureel Centrum Curacao
presenteren

het succesvolle toneelstuk gebracht door de BelqiscN
groep TIEDRIE: M

"A Djumbie at Crook's Castle"
van Tone Brulin

onderregie van Eugene Bervoets.

Datum: 17en 18oktober
Tijd: 20.30 p.m.
Plaats: het auditorium van hetC.C.C.

Kaarten zijn verkrijgbaarvoor ’. 7,50 aan dekassa van hetC.C.C, tijdens kantooruren en op de voorstellinqsdaqefl
aan het loket. ,

II\ITËRI\IATIONAL><—,^^^-^^^f EERVICES

1.LTL specialist on Ocean St Airfreight
From and to USA - EUROPA - SOUTH
AMERICA - FAR EAST

1. Fully Containerized
3. Packing St Moving personal effects

| 4. Custom Broker
5. Express Service
6. Safe Sevice

(fp> FPO\^^ t^_*^/ AGENCY N.V.
Fokkerweg 28 - Curacao - Tel: 615255/615231

—^————^——^—""""—~————^—^——————

TE HUUR GEVRAAGD:

een gemeubileerd

WOONHUIS
met minimaal 3 slaapkamers en 2 bad-
kamers, gelegen in een goede buurt en
rondom voorzien van goed onder-
houden tuin.

Aanbiedingen terichten aan:

Heineken Caribbean N.V.
P.O. Box 3056

L Tel.: 615444 a

fGOBIERNU DI KORSOU
KAMPANA PA ERADIKA SANGURA

"ALDES AEGYPTI" I LIMPIESA DI KORSOU
Gobièrnu di Körsou ta partisipa ruta nobo pa e sin.an di djaluna dia 20 di
oktober te ku djabièrnè dia 24 di oktober 1986, durante kua ta pasa kohe
shushi den siguiente kaya:
HABAAI - MARCHENA
Stoppelweg - Mgr. Verrietweg - Pastoor v. Koolwijkweg - Mgr. Kieckensweg -
Gouv. v. Landsbergeweg - Roosendaalweg - Prof. Knappertweg - Pastoor
Blonunerdeweg - Soeur Gerardaweg - Frater Ricardusweg - Frater Radulphus-
weg - Amazonweg - Orinocoweg - Caucaweg - Marailonweg - Caroniestraat -
Hudsonweg - Si. Lawrenceweg - Apureweg - Missouriweg - Nigerweg - Congo-
weg - Coloradoweg - Tocantinoweg - Atratoweg - Nijlweg - La Plataweg -
Yukonweg.
Purli di ruta ku tabula anunsia siman pasa, pero debi na awaseru ta keda
atendé e siman benidero.
Sucasa - Wishi - Australië - Quinta Leonor no. 4 - Daimariweg - Edisonstraat -
Marconistraat - Simon Stevenstraat - Rontgenstraat - Rutherfordstraat -
Olimstraat - Voltstraat - Graham Belistraat - Galvanistraat - Farada) straat.
SALINA - DOMUN'GUITO - KORAALSPECHT.
Parmantierweg - Lindherghweg - Ontarioweg - Salina for di Parmantierweg
bai direkshon ost te ku Edon Sales - Oude Fokkerweg for di Muskus bai
direkshon ost te ku Nelis Bar - Architectenweg - Timmermansweg - Kaminda
Elèktrishèn - Monteursweg - Oude Caracasbaaiweg - Druifweg - Dividiviweg -
Tampanjaweg - Sorsacaweg - Apelsinaweg - Carawaraweg for di Druifweg te
Dominguitoweg - Milonweg - Mispelweg for di Dividiviweg te Dominguitoweg
Granaatappelweg for di Dividiviweg te Dominguitoweg - Mangoweg - Kaya
Shèrs - Kaya Gobi - Kaya Stila - Kaya Konfó - Kaya Sambarku - Landhuis
Koraal Specht.
Ta publika e anunsio aki kv bastante antisipashon pa fasilita tur hende lim-
pia kura i pone shushi afó durante fin di siman. Ta suplika pa separa e shushi
ora buté afó. Pone por ehèmpel; palu, muebel bieu etc, (grofvuil), — pieda,
sanlu, blöki kibra, semènt etc, (puinvuil) — yerba, rama di mala etc, (tuin-
vuil) huntu. Shushi manera p.e. frishidèl, wasmashin, stof bieu, pöchi di tua-
lèt etc, i tayer mester pone apart.

Koordinador di Kanipana,
UePl- RP- Ing. W.M. Franco.
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