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in
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I MAPUTO—DeMocambiquaanse
but* ventuent Machel is vandaag in Ma-
putobegraven.Duizenden Mo?ambi-
Xiinn v" naddenzich langs deroute en
Bt_ ? T 3̂3**5'3318 verzameld. In de
m_! iir'epen ruim 200° militairen
fe,' aandag waren al 17 slachter-
ij . Van de vliegramp begraven. Bij«ongeluk met de ToepolevTU-134w,men 'n totaal34 v3n de 44 inzit"
het i om' 'n Johannesburg werd

"ouden van een herdenkings-
*nsi ,.00r president Machel door

v reenter verboden. Hetzoueen ge-
voor de openbare orde vormen.

*****AMSTERDAM — De Amerikaan-
sti' ° 's 'e*"s teruggevallen na de
Va j°^ de afgelopen week inzette.
te _Jaa£werd en middenkoersgeno-
d *rd van 2,2965 Nederlandse gul-
de ,Vooreen dollar, gisteren bedroeg
Ve_i°tkoers n°S 2>3105 gulden.Naar. ""achting zal pas later deze week
juj 'c"ting van de dollarkoers echt
de ve wor<lenalsdegegevensvan
(jj. S handelsbalans worden gepu-

*****
30JOHANNESBURG — Ruim
u'? , zwarte mijnwerkers gingen
o^^lngom loonsverhogingte krij-Bij3goudmijnenenindezwarte

°nsteden hebben zich maandag
wl*regeldheden voorgedaan.Bij ge-

'oI in zwarte woongebieden wer-
JJ 2 zwarten gedood. De ordetroe-

£?nvan de politie hadden 4keer het
foe\r geoPend om zwarte op-

rkraaiers uiteen te drijven.
*****j^EWYORK — Saudi-Arabië en

itinX 'C0hunafnemerseenkor-
r^B Van 50 dollarcentaan opeen vat
0i j'olie, zo is in kringen van de VS
ty

e" industrie vernomen. Een
ic Ordvoerder van Pemex, de Mcx-i aanse staats- oliemaatschappij
.^ft ontkend dater kortingen wor-

kf Q gegeven aan VS en Europese, aötenom meer olie te kunnen ver-
■ Pen. Maar bronnen binnenPemex
ebben gezegd dat er "technische

/"^Passingen"van deprijzenhebben
Wa-tsgevonden.

*****Ea!?EW VORK—De Algemene Ver-
kering van de VN heeft maandag
(J.

11resolutie aangenomen, waarbij
,j Zu'd- AtlantischeOceaan tot vre-
y^zone wordt verklaard. Alleen de
We Remden tegen de resolutie die
d *rQ aanvaarddoor 124 landen. Ne-

'and waseen van de 8 landen die
b onthielden van stemming. Vol-

geis devs betekent het voorstel een
j)Werking van marine-operaties.
at is volgens de VS in strijd met de
engelenvan vrij verkeer op zee.
Luxemburg—Deeg gaat spe-

jj. 'e hulp biedenaan dePalestijnenonen
*onen in dedoorIsraëlbezette ge-

j de Gazastrook en Westelijke
doll ever' krijgen ruim 3min
tj. 'arfinanciële hulp en doorPales-sen vervaardigde producten krij-n een voorkeurs- behandeling bij

Uropese import.
*****Maastricht — Het proces te-

ste" _e hoofdverdachte in de ABP-
(g.*kpenningen- affaire, Masson
j^ ) is voor een week aangehouden.
Ca t

33r voorbereiding vroeg advo-
-Bie mr' 11 uitstel omdat hij dos-

** dieop het laatste nippertje wa-
lg!"'oegevoegd nog niet had kunnen
Uit ' estaDe dossiersis inmiddels

tot 62 ordners. Masson
ARd sd'recteurbeleggingenvanhet
st tn 1983 ruim 1 mln Bulden

hebben aangeno-
Ner V3n net Haarlemse bouwbedrijf

*****t^HANDIGARH — Ex-
i- sikhs hebben vandaag
j de Indische staat Punjab 3 hin-
cu J_ s'kn" P"esters en een politi-s doodgeschoten. Hiermee is het
va

ntaldodendatdit jaardoor geweld
.n militante sikhs viel, opgelopen

*****
— Griekenland

* ett maandag geweigerdzijn steun
rj "betuigen aan door de Britse rege-
v |voorgestelde maatregelenin EG

r°and tegen Syrië wegens de ver-
eende betrokkenheid van dat land
j Jeen (mislukte) bomaanslagop een

vliegtuig."Wijkunnen Sy-e nietalseen tweedeLibië beschou-
w n '■ aldus de Griekse minister,
j aar de mogelijkheid bestaat nog
tiiri °P november wel gebeurt
jp ens diplomatiek overleg in Lon-pp- Wel is besloten dat Syrische di-
t- maten dieLonden moeten verla-
j J 1niet in een anderEG land toege-ven worden. Verder zal deSyrische
.gering het bewijsmateriaal dat in
Ben v verzameld isvoorgelegdkrij-n- Frankrijk liet zichvorige week,s voor de Britse stap, nog uiterst
§ 'tlefuitover de medewerkingvan
j^ebij de bestrijding van terroris-
v 'Wjmondevan deFranse ministert»,!? ■ mnenlandse Zaken in een in-
Ai__ew methet Saudischeweekblad

*****

Voor een dag wapens laten rusten

Veel landen gaven gehoor
aan vredesoproep Paus

VATICAANSTAD/
WASHINGTON^ MOSKOU —Zestig staatshoofden hebben
hun steun betuigd aan de op-
roep van paus JohannesPau-
lus 11,voor een dagdewapens
te laten rusten. Dit heeft de
woordvoerder van het Vati-
caan meegedeeld.

Het hoofd van deRooms- ka-
tholieke kerk had in het Itali-
aanse Assisi een gebeds- samen-
komst georganiseerd waar veel
religieuzekopstukken aanwezig
waren. Onder hen waren de Da-
laiLama, metropolietfilaret van
de Russisch- orthodoxe kerk en
moeder Theresa.

Naar woordvoerder Joaquin
Navarro- Valls verklaarde heb-
ben alle guerrilla- bewegingen
in Latijns- Amerika, met uit-
zondering van Sendero Lumino-
so(Lichtend Pad) inPeru, gehoor
gegeven aan de oproep van de
paus, voor een dag de wapens te
latenrusten. In Beirut was het
betrekkelijk rustig langs de
groene lijn (die de Libanese
hoofdstad in eenchristelijken is-
lamitischdeel scheidt) omdatde
strijdgroepenaan de oproep van
depaus gehoorzaamden.

In Afrika hebben negen guer-
rilla- groepen, waaronder het
Polisario-front in Algerije en de
UnitainAngola, gehoorgegeven
aan de oproep van de paus. De
president van de Filipijnen, Co-
razon Aquino, had een dag van
vrede geproclameerd. Met tien-
duizendennam zij deel aan een
speciale mis.

Vertegenwoordigers van de
door deVerenigde Naties erken-
de verzetscoalitie in Kampu-
chea, die strijdt tegen de Iro-
Vietnameseregering in Phnom,
hebben het Vaticaan laten we-
ten datzij maandaggeen militai-
re acties zouden ondernemen, al-
dusNavarro- Valls.

Een van de staatshoofden die
de paus een boodschap hebben
gestuurd was president Reagan
van de Verenigde Staten. Hij
wees er op dat de regering in
Washingtonkoortsachtig streeft
naar een veiliger wereld. In dit
kader wijst hij nogeens op depo-
sitieve kanten van het strate-
gischedefensie- initiatief (SDI),
dat door de tegenstanders ervan
consequent 'Star Wars' genoemd
wordt. Met een verwijzingnaar
SDI schrijftReagan aan depaus:
„Is het niet beter levens te red-
den dan die te wreken? Ik streef
er naar en hoop vurig dat wij te
eniger tijd niet meer hoeven te
vertrouwen op kernwapens om
agressie af te wenden en de we-
reldvrede te verzekeren. In dat

perspectief zijn de Verenigde
Staten betrokkenbij ernstigepo-
gingen om te onderhandelen
over ingrijpende beperking van
de niveaus van offensieve wa-
pens met als einddoel deze wa-
pens van de aarde te ver-
wijderen".

In een reportage uit het bede-
vaartsoord Assisi schrijft het
Sovjet- persbureau Tass dat „de
huidigewereld detragische spo-
ren draagt van oorlog en ver-
deeldheiden dat in feite het le-
ven op aarde bedreigd wordt".
Maar het bericht maakte geen
melding van de oproep van de
paus dat gedurende een dag de
wapens zwijgen op deomstreden
plekken op aarde.

Regering Guatemala
roept op tot dialoog

SAN JOSÉ — De regering
van Guatemala heeft de lan-
den in Centraal Amerika op-
geroepen weerdedialoog aan
te gaan over de situatie in dé
regio.

De eerste-ministervan Guate-
mala, Mario Quinones, deed de
oproeptijdens een bezoek aan de
minister van Buitenlandse Za-
ken van Costa Rica, Rodriguo
MadrigalNieto. Het basisidee is
dat vertegenwoordigers van de
vijf landen weer bijeen komen
om naar oplossingen te zoeken
voor de problemen in deregio.

BUURLANDEN WEIGEREN OEFENTERREIN BESCHIKBAAR TE STELLEN
Amerikaansefunctionarissen willen bericht bevestigen noch ontkennen

Volgens Washington Post:
contra's in VS trainen

WASHINGTON—HetAmerikaanse ministerievan Defensiekanzich noodgedwongenzien Nicaraguaanseopstandelingen
in de Verenigde Staten te laten oefenen omdat diverse buur-landenvan het Middenamerikaanse land hebben geweigerdoefenterreinen ter beschikking te stellen.Dit hebben Ameri-kaanse functionarissen maandag verklaard. Maar zij wildeneenbericht in deWashington Post bevestigen noch ontkennendatreeds eenbeginselbesluitisgenomen decontra'sin deVStetrainen.
Het Amerikaanse Congres heeftkort geledeningestemd met een
krediet van 100 miljoen dollarvoor de contra's die de linkse
regering van Nicaragua bestrij-den. Eind vorige week tekendepresident Reagan een documentdat de weg vrijmaakt voor een
nieuwegeldstroomnaar deNica-
raguaanse opstandelingen.

Volgens de Washington Posthebben El Salvador, Honduras
en Costa Rica geweigerd oefen-
terreinen terbeschikking te stel-
len uit vrees voor wraakacties
van dekant van de Sandinisten.Eerder meldde het persbureau
APal datEl Salvadoren Hondu-
ras hun vliegvelden niet meer
ter beschikking wilden stellen
voor bevoorrading van de
contra's.

"Wij wetendatwij henkunnen
trainen. We hebben in het verle-
den militaironderricht gegeven
en zijndaar goed in. Wij kunnen
datinons land doen ofelders", al-
dus een ambtenaar. "Misschien
moeten wij hen in dit land trai-
nen. Ik weetnietsvan een beslis-
sing, maar hetCongres heeft de
fondsen toegewezen", aldus een
collega.

Fort Bragg in de staat North
Carolina fungeert als hoofd-
kwartier van een groot deel van
de speciale eenheden diebinnen
de Amerikaanse strijdkrachten
oefenen, maar naar functiona-
rissen zeiden zullen de oefenin-
gen in het geval van de contra's
waarschijnlijkop een minderop-
zichtige plaats geschieden.

Het ministerie van Defensie,
het WitteHuis enhet ministerie

van BuitenlandseZaken wilden
volstrekt geen commentaar ge-
ven op het bericht in de Was-
hington Post. "Ik heb absoluut
geencommentaar opoperatione-
le bijzonderheden over de ma-
nier waarop het geld gebruikt
wordt, hoe, wanneer en waar",
zei woordvoerder van Buiten-
landse Zaken Charles Redman
tegen journalistendie hem aan-
spraken.

Washington steunt deopstan-

delingen, die vooral langs de
grens tussen Nicaragua en Hon-
duras verblijven, als onderdeel
van pogingen een eind te maken
aan wat hetpogingen van Mana-
guanoemt deMarxistische revo-
lutiebinnen Midden-Amerika te
exporteren.

Naar de Washington Post
schrijft is alle vier onderdelen
van de Amerikaanse
strijdkrachten gevraagd ge-
schikte oefenplaatsen voor de
opstandelingen te suggereren.
De landstrijdkrachten, de mari-
ne, de luchtmacht en het korps
mariniers zouden te horen heb-
ben gekregen dat deregering de
voorkeur geeft aanafgelegen oe-
fenplaatsen waar de aanwezig-
heid van decontra's niet tot al te
veel publiciteit zou leiden.

Een woordvoerdervan deVer-
enigde Nicaraguaanse oppositie
(UNO), zoals de belangrijkste
groep binnen de contra's heet,
heeft verklaard dat zijn organi-
satie geen voorkeur voor een oe-
fenplaats heeft. "Van belang is
dat de training plaats heeft. De
regering moet beslissen. "Wij
willeen alleen veiligheid en de
nodige training". Naar zijn zeg-
gen beschikt de UNO over meer
dan 18.000strijders. Vanhenzal
slechts een klein deel deAmeri-
kaanse trainingkrijgen, waarbij
zij vertrouwd gemaakt moeten
worden met modernewapens om
die kennis vervolgens door te
spelen naar hun collega's. Hij
wilde niet zeggen wanneer het
trainenbegint, maar zei tehopen
dat het spoedigzo ver is.

Emotionele gebeurtenis
Japans schip vaart uit voor laatste walvisvangst

TOKIO — Tandenknar-
send stonden dinsdag veel
zeelieden in Yokohama,
ten zuiden van Tokio, aan
dekade. Het Japanseschip
'Nisshin Maru' voer uit
voor zijn laatste walvis-
vangst in de Zuidpool.

de Japansetelevisie liethet
afscheidvanhetenorme schip
met 231 bemannings- leden
zien met speciale aandacht
voor emotionele bijzonderhe-
den. De talrijke gebaldevuis-
ten waren bedoeld voor de
Westerse „activisten". Nage-
noeg alle Japanners zijn er
vast van overtuigd dat de mi-
lieu-activisten indeVerenig-
de Staten en Europa hen ge-
dwongen hebben de walvis-
vangst testaken.

Een Japanner zijn walvis
afpakken lijktbijnanet zo erg

als hemvan zijn wapens te be-
roven. Na de„grote Oostazia-
tische oorlog" van Japan,
waaraan een einde kwam
door de Amerikaanse bom-
men op Hiroshima en Naga-
saki, werden walvis- vangers
als volkshelden onthaald. Zij
droegenin aanzienlijkemate
bij aan de voedsel- voorzie-
ning voor de hongerende be-
volking. Walvisvlees werd
een nationaal voe-
dingsmiddel.

In de jaren zestig ging het
bij dewalvisvangst nietmeer
om deeerste levensbehoeften,
maar om hoge winsten voor
rederijen. In die jarenschoten
de Japanners in de wateren
van de Noord- en Zuilpool
meer dan 20.000 walvissen.
Voor de eigen kust werd nog
eens 3.000 per jaargevangen.

Hetwalvissenbestand is de
laatste jarenevenwel in hoog
tempo teruggelopen en de in-
ternationale commissie voor
walvisvangst heeft de quota
steeds meeromlaaggebracht.
In 1982 besloot de commissie
tot een 'moratorium' tot 1990
op dewalvisvangst in het An-
tarctische gebied. Japanse
wetenschappers- mensen ver-
zetten zich daar sterk tegen
en komen berekeningen
waaruit moet blijken dat de
walvis helemaal niet dreigt
uit te sterven.

In de internationale com-
missie heeft Japan tezamen
met de twee anderegrote wal-
visjagers, de Sovjetunie en
Noorwegen, tegen deopschor-
ting gestemd. De Japanners
hebben er zich uiteindelijk
onder druk van de Amerika-

nen bij neergelegd. z.y verwij-
ten nu deAmerikaanse rege-
ring datzij is gezwicht voor de
milieu- activisten, die vooral
tegen Japan zouden ageren.

Maar de Japanners geven
hun strijdnognietop.Zij gooi-
en het over een andereboeg en
zeggen dat de walvisvangst
noodzakelijk is voor „we-
tenschappelijke doeleinden".
Maar opnieuw vinden zij de
milieugroepen tegen zich.
Dat wetenschappelijke is
slechts een dekmantel, het
werkelijke motief is van eco-
nomische aard, aldus de acti-
visten. De Japanners vinden
dezeredenering ondeugde-
lijk. Volgenshen>. _eft de we-
tenschap voor onverzoek nu
eenmaal dode walvissen no-
dig en wat is er H?. tegen om
die daarna *e serveren?

Maatregelen zijn nog wel noodzakelijk

IMF toont waardering
voor regeringsbeleid

ORANJESTAD — Zoals
verwacht blijkt uit het IMF-
rapport—dat expertskortge-
leden tijdens hun bezoekaan
Aruba hebben opgesteld —
waardering voor het beleid
van de Arubaanse overheid
om te trachten de financiële
crisis te boven te komen. Mi-
nister- president mr. Henny
Eman bevestigdevanmorgen
desgevraagd dat het IMF-
rapport opAruba ontvangen
werd. De eerste minister was
zeer voldaan dat in dit rap-
port nietalleenduidelijk naar
voren komt dat het IMF het
beleidvan Aruba goedonder
de loup heeft genomen, maar
dat het IMF zelfs Aruba met
ditbeleid gelukwenst.

In dit verband wijst het IMF
erop dat de regering erin ge-
slaagd is vertrouwen te wekken
en haalt onder meer de succes-
volle inwisseling aan van het
Antilliaans geldtegen Arubaan-
se florins, dat alle verwachtin-
gen overtrof. Ondanks dat
waarderingwordt geuitvoor het
beleid, wordt erop gewezen dat
het tekort op de begroting 1986— zonder rekening te houden
met de beloofde Nederlandse
hulp — blijft bestaan. Het IMF
dringt er bij deArubaanse rege-
ring opaan datmetvoortvarend-
heid gewerkt wordt aan de beg-
roting 1987 en die maatregelen
te nemen om de begrotings- ba-
lanszo spoedig mogelijk in even-
wicht te brengen. Ook blijkt uit
het IMF-rapport dat deregering
enige vooruitgangheeft geboekt
in de situatievan depersoneels-
bezetting en kosten- verlaging.
Daarnaastconstateerdehet IMF
een verbetering in de admini-
stratievan deBelastingdienst.

Voorts datdehuidigeprocedu-
re van deelnamevan deCentrale
Bank in de actieve controle en
voorwaarden voor deze garan-
ties opgevoerd dient te worden.
Voorts is hetIMF inhaarrapport
van mening dat het toerisme de
komende jarenkan wordenopge-
voerd en dat Aruba hiervoor ze-
ker voldoende investeerderszal
kunnen krijgen.

Het IMF had bij haar laatste
onderzoek alle aandacht voor de
wijze en inspanningen van de
Centrale Bank van Aruba om
voor Aruba een gezond geldsys-
teem op te bouwen, door onder
meerhettoezichtopdebankente
verbeteren en haar plannen om
te trachten de beschikbare mid-
delen te vergroten. Verwacht
wordt dat spoedighet IMF- rap-
port voor publicatie zal worden
vrij gegeven. Vandaag zal het
aan de Staten worden aange-
boden.

In kringen van premierEman
enzijn ministers— inhet bijzon-
der minister van Financiën Ar-
mand Engelbracht — bestaat
grote voldoeningvoor depositie-
ve wijzewaarop het IMF tijdens
haar rapportage op Aruba heeft
kunnen constateren dat er een
positief beleid wordt gevoerd,
waarbij zelf voor de overheid
waardering geuit werd in het
rapport.

Autobus onder
vuur genomen

TEGUCIGALPA — Een per-
soon is overleden en twee men-
senraakten gewondtoen een au-
tobusonder vuur genomenwerd
door Sandinistische troepen in
de nabijheidvan Las Trojes, een
klein Hondvrees dorpje vlak by
de grens met Nicaragua, zo
meldde een Hondurese leger-
woordvoerder.

De autobuszou ondervuur ge-
nomen zijn met granaten en ar-
tillerievan Sovjet-makelij. In de
bus zaten 25 passagiers, allen
burgers, die op weg waren van
Las Trojes naar Cifuentes. De
wegtussen beide dorpen ligtop 2
km afstand van de Hondvrees-
Nicaraguaanse grens. De Hon-
durese troepen hebben hun stel-
lingen aan de Nicaraguaanse
grens naar aanleiding van de
aanval versterkt, aldus de
woordvoerder.

Vrouw bevalt in
politiewagen

WILLEMSTAD— Het aantal
inzittenden van een politie- auto
onderging vandaag kort rond
middernacht een dramatische
toename, toen een dame,diedoor
een politie- patrouille met spoed
naar dekraam- kliniek werdge-
bracht, onderweg het leven
schonkaan een gezonde dochter.
De patrouille was opgeroepen
om devrouw, dieophetpunt van
bevallenstond, van haar woning
indeBrokopondo- straatnaar de
kraam- kliniek teRio Canariote
brengen. Haar dochter bleek
echter niet bereid de aankomst
in dekliniek af te wachten.

bootst en werd met behulp van
rookbommen het ontploffen van
een bom aan boord van een vlieg-
tuig gesimuleerd. De succesvol
verlopen oefeninghad tot doel de
samenwerking tussen de
krijgsmacht en de burger- in-
stanties te bevorderen.

WILLEMSTAD-Open om de
Curagaose luchthaven vond
gisteren onder de naam "Grote
sprong" een oefening plaats van
mariniers, eilands- brandweer
enGGD.

B ijdeoefeningwerd on-dermeereen crisis-situatienage-



MENSEN

Vanuit Aruba verzorgde het af-
gelopen weekeinde de Ameri-
kaanse radio- amateur BILL
OVCA veertig uur lang een uit-
zending en legde hij contacten
met andere radio- amateurs in
niet minder dan vierhonderd
andere landenen gebieden.Ovca
houdt zichalmeerdan 25jaarbe-
zig met radio- amateur- uitzen-
dingen en wordt gerekendtot de
v i! f besteradio- amateurs ter we-
reld. ilij koos Aruba voor zijn
marathon- uitzending uit, van-
wege degunstige ligging van het
eiland.

*****
Niet iedereen isgediendvan een
KUSJE en dat lieteen 21-jarige
vrouw deruim 135 kilo wegende
35-jarige uitsmijter van een bar
in Key West in Florida, dan ook
op pijnlijkewijze merken: zebeet
de man venijnig in detong, toen
hij ertoe besloot haar een innige
kus te geven. Toch was hun
eerste ontmoeting op heel wat
aangenamer wijze begonnen. De
vrouw was namelijk haar sleu-
telbos in de bar kwijt geraakt.
Die werdkort daarop doorde uit-
smijter gevonden en de opge-
luchte vrouw,diekennelijk alvi-
sioenen had gekregen van een
eenzame en angstige wandeling
door het nachtelijk duisternaar
haar woning, bedankte de man
daarom bijzonder hartelijk. Die
leek evenwelvan meningdat het
bedankje toch nog iets hartelij-
ker had mogen zijn, greep haar
vast en kuste haar diep. Dat le-
verde hem een fikse beet in de
tong open deopmerking: "Ik heb
thuis een echtgenoot en heb er
geen behoefte aan door
wildvreemde mannen te worden
gezoend".

Vergezeld doorzijnvrouw en 16-
-jarige zoon, diehem in een kam-
peerwagen volgen, begon kort
geleden een voormaligparachu-
tist in het Amerikaanse leger,
BEN GARCIA uitPortland in de
staat Maine een trektocht door
deVerenigdeStaten,diehemvia

Savannah in Georgia naar Mia-
mi envervolgens naarLos Ange-
les moet brengen. Hij ondernam
zijn reis uit protest tegen de be-
wapeningswedloopvan de grote
mogendheden. Zijn vervoermid-
del is hetgeenhemi nAmerika de
nodige publiciteit bezorgde: hij
rijdt opeen grasmaai-machine...

Na meer dan 25 jaar dienst te
hebben gedaan bij het Antilli-
aanse politie- korps, gingvorige
week onder- inspecteur eerste
klasse A.R.A. "CHEPO" DA
COSTA GOMEZ met pensioen.
Van hemwerd afscheid genomen
tijdens een bijeenkomst die door
medewerkers van de staf van de
hoofd-commissaris en met name
van het staf- bureau Opleidin-
gen werd georganiseerd. Onder-
inspecteur da Costa Gomez was
meerdan dertienjaarverbonden
alsdocent/instructeuraan depo-
litie-opleidingsschool. Op defoto
het moment waarop hoofd- com-
missaris Johan Oldenboom de
scheidende politie- functionaris
als aandenken aan het politie-
korps een schild met het korps-
embleem overhandigt.

Politie- agenten in de Ameri-
kaanse stad Detroit wisten niet
wat ze zagen, toen ze enkele da-
gen geleden tijdens een zoekac-
tie bij een temperatuur van rond
de zestien graden Celsius naar
eenpasgeborenbaby. deZUIGE-
LING in een steegje aantroffen
tussen de poten van een straat-
hond. Het dier verwarmde met
zijn lichaam de baby en was het
kind aan het schoonlikken.Toen
de agenten dichterbij kwamen,
sloeg de hond op de vlucht. De
zoekactienaar debaby werd aan-
gevangen, nadat de 20- jarige
moedervan hetkind zich in een
plaatselijk ziekenhuis liet be-
handelen voor zware bloedin-
gen. Artsen stelden vast dat zij
kort daarvoor moest zijn beval-
len en waarschuwden de politie.
Een bloedspoor leidde daarop de
agenten van het huis van de
vrouw, diehetpasgeboren jonge-
tje aan zijn lot had overgelaten.
naar hetdichtbij gelegensteegje.
De ondanks de "zorgen" van de
hond, zwaar onderkoelde zuige-
ling werd in hetziekenhuisopge-
nomen.

ALCOHOLISME gaat ook aan
priesters niet voorbij. Dat blijkt
uit een bericht uit de Verenigde
Staten waarin hetprobleem van
aan de drank geraakte priesters
aan de orde komt. Negentig pro-
cent van de aan de drank ver-
slaafde priesters, dieterecht ko-
men in een speciaal op hen ge-
richt gasthuis voor alcoholisten j
in de VS, zo blijkt daaruit, keert
na debehandelingterug in de pa-
rochie. Volgens Michael God-
dard, staflid van het tehuis, zou
tien procent van de parochies in
bepaalde bisdommen de deuren
kunnen sluiten, wanneer het te-
huis niet bestond. Het gasthuis
waarom het hier gaat, staat in
Lake Orion in destaat Michigan

en werd in 1956 gesticht door
Austin Ripley, een ex- verslaaf-
de schrijver. VolgensRipley wa-
ren bepaalde hulp- programma's
voor alcoholisten, zoals die van
deAA, nietgeschiktvoor geeste-
lijken. "Een priester herkent
zichzelf niet in het beeld van de
doorsnee alcoholist; hij slaatzijn
vrouw niet en hij heeft meestal
geen periode in de gevangenis
achter de rug", zegt Richard
Koehn, directeur vanhet
gasthuis. "Daarom beschouwen
veel drinkendepriesters zichzelf
ook niet als alcoholisten". Het
gasthuis gaat uit van een gene-
zings- proces van twee jaar.Drie
maanden daarvan moeten de
priesters doorbrengen in het te-
huis.

Op 74- jarige leeftijd overleed
gisteren in Den Haag minister
van Staat en oud- minister van
CRM. MARGA KLOMPE. Zij
was deeerstevrouwelijke minis-
ter in Nederland, toen zij in 1956
minister van Maatschappelijk
Werk werd in het laatste kabi-
net- Drees. Zij behield deze
functie in het overgangs- kabi-
net Beel en in het kabinet- De
Quay van 1959- 1963. Na een
drietal jaren in de Tweede Ka-
mer deel te hebben uitgenaakt
van de KVP- fractie, trad zij in

1966 toe tot het overgangs-kabi-
net Zijlstra, dat enige tijd in
functie was na'deval van het ka-
binet- Cals tijdens "de nacht van
Schmelzer". Zij werd na grote
aandrangvanformateur De Jon-
gebereid gevondenna deverkie-
zingen opnieuw minister te wor-
den, nu op het departement van
Cultuur, Recreatie en Maat-
schappelijk Werk. In 1971 ver-
lietKlompé depolitiek.

Te hard rijden op derijkswegen
in Nederland, is zon normaal
verschijnsel, datals je al te lang-
zaam rijdt, jewel erg in het oog
loopt. Zo ook een DRONKEN au-
tomobilist die op de rijksweg
naar Utrecht tegen de lamp liep
omdat hij niet harder dan50 ki-
lometerreed., Hij voerde daarbij
knipperlichten om anderen op
zijn lage snelheidopmerkzaam
te maken. De man draaide er
overigi '>m heen om tien

tot substituut-officiervan Justi-
tie. In aanwezigheid van de ove-

r-al een flink stuk
in zijn kraag te hebben. "Ik ben
dronken", verzekerde de43-jari-
ge Hagenaar de rijkspolitie-
agenten die hem aanhielden.
Met de man was verder geen zin-
nigwoord tewisselenen hijwerd
danook ter ontnuchteringin een
cel opgesloten. In de namiddag
werd hij vrijgelaten, al moest hij
een kapmes dat hij bij zich had
wel op hetbureau achterlaten.

In Tilburg in Nederland staai
sindskort een uitvinding,die de
genen die bij lang wachten, lasi
van vermoeidheid in de bener
krijgen, nietzal helpen, maar dit
mogelijkwel uitkomstzal bieder
voor de mensen diehet wachter
doorbrengen met gewip van het
ene been op het andere. In de
Noord- Brabantse stad werd
namelijk de eerste LEUNPAAI
in het land geïntroduceerd. Vol-
genshetbedrijfin diestad, datde
palen uit West- Duitsland im-
porteert, kan zon constructiehet
langdurig wachten op plaatsen
waar bankjes ontbreken,
enigszins veraangenamen.

Op een veiling in München were
onlangs een zwart- vilten steel-
van NAPOLEON geveild vooi
het niet geringe bedrag var
46.000 Mark. Dat was echterbi
lange na niet het duurste stuk
van de openbare verkoop. Het
meestkostbare artikel dat op de
veiling van eigenaar verander
de, was namelijk een siersabel
bezet met diamantenenrobijner
uit hetbezit van de laatste Rus-
sische tsaar, Nikolaas 11, waai
een museum een bedrag var
200.000 Mark, ruim honderd
duizend Antilliaanse guldens
voor over had. Een Zwitsers mu-
seum kreeg op de veiling vooi
6.300Mark hetstuurradvan het
luchtschip Zeppelin II in han-
den, terwijl een Amerikaanse
biedervoor 9.000 Mark de nieu-
we eigenaar werd van een
portret in kleur van AdolfHitleT
en een snuifdoos, die Hermann
Göring in 1929 op een partij-
congres gekregen had.

* * '-"'■

Ter versterking van het Open-
baar Ministeriewerd per 1 okto-
ber MR O.C. KRAAL benoemd

rige leden van het OM en straf-
rechter mr Frank Stüger, legde
mr Kraal ten overstaan van
waarnemend procureur- gene-
raal mr Robert Pietersz de voor-
geschreven eed af. .

*****
Een 41-jarige man uitEnschede
blijkt in deafgelopenvier jaarze-
ker duizendFIETSEN te hebben
gestolen en verhandeld. Het
gaat volgens aanwijzingen van
de politie in die stad om maar
liefst 1.300rijwielen met een to-
tale waarde van zeker 300.000
Antilliaanse guldens. Enkele
tientallen jongeluistalendefiet-
sen voor de man. Ze kregen om-
gerekend in Antilliaans geld
tussen detien en detwintig gul-
denper fiets betaald. Hij maakte
de fietsen daarna onherkenbaar
doorhet verwijderenvan frame-
nummers en postcodes en ver-
wisselde vaak ook onderdelen.
Hijverkocht defietsen veelal op
de markt in Apeldoorn aan han-
delaren uit vooral Amsterdam
en verdiende zo bijna 2.000 An-
tilliaanse guldens "schoon" per
maand. Dat hij zijn praktijken
jarenlangkon uitvoeren, komt
volgens depolitie doorde profes-

Heer Bommel en de Volvetters door Marten Toonder

1026—ToenheerBommelerzekervan was,dathij nietgeraakt
was doorzijn eigengeweer,kroop hij weerin beden TornPoes
hield dewacht;enzo verliep denachtzonderverdere gebeurte-
nissen.De volgende morgen echter waren ze al vroeg opweg
naarRommeldam om, zoals heer Ollie zei, commissaris Bulle
Bas op zijn plicht te wijzen.

De politiechefontving hen vriendelijk. "Wel", zei hij, "jullie
denkenzeker datwe hiernietsdoen, hè? Hm, wel, diezaakvan
hetvolvettersspook heeft me zwaarbeziggehouden.Ik hebzit-
tenpiekeren en peinzen, totik erwakkervan werd! Maarnu is
dehele zaak zo klaar alseen klontjevoor me!"

"Dat is knap!" zei Torn Poes. "Hebt u het spook gevangen,
commissaris?"

"Datnogniet!"zeiBulleBas."Maar dehoofdschuldigehebik
wel!Kijk, ik hebeenszitten denken, en toen dachtik: Wie heeft
er belangbij datspook?,Wie is degene,diedatspook voor zrjn
advertentiesgebruikt?Wie heeft datspook uitgevonden, zoge-
zegd? Dat dachtik allemaalen toen hadik hetantwoord gauw
gevonden!"

De commissaris druktetros op een belknopjeopzijnbureau
en even latervoerde een agent dezwaargeboeideprofessor S.
Link naar binnen.

"Daaris dehoofdschuldige!"verklaardeBulleBas tevreden.

BIOSCOPEN
GOLDEN DRIVE-IN
21.00 uur Cobra (18 jr.).

TELECURAÇAO
DINSDAG: 16.30 Superbook; 17.00He-
man, masterofthe universe; 17.15Sien-
siai Teknologiakv Leo Floridas; 17.45
CNN international hour; 18.45 Informe
deportivo; 18.55Tempu paDios; 19.00
Kushina di oro; 19.15 Pantaya; 19.45
RVD-programma; 20.00 NotisieroTele-
-8; 20.40Revista Deportivo; 21.30CBS
special; 21.55Kombinashon; 22.00ver-

volg CBS special; 23.00CNN Moneyline
(live); 23.30 CNN Sports tonight (live);
24.00 Sluiting.

WOENSDAG: 16.30Obradi man; 17.00
Countdown; 17.45«60» Minutes; 18.45
Informe deportivo; 18.55Tempu pa Di-
os; 19.00Leu foikas; 20.00 Notisiero Te-
le-8; 20.40Miniserie: «Little Gloria hap-
pyat last»; 21.30 Benson; 21.55Kombi-
nashon; 22.00 vervolg Benson; 22.15
Miniserie: «Jewel in the crown»; 23.00
CNN Moneyline (live); 23.30 CNN
Sports tonight (live); 24.00 Sluiting,
(wijzigingen voorbehouden)

CURACAO
AGENDA

NACHTDIENST ARTSEN: Patiënten van*
artsen van Bandabao (3e distrikt)kunnenj"
spoedgevallen telefoon 641658 bellen»
dan het antwoordapparaatafluisteren.
De patiënten van de andere medischeo
trikten kunnen voor spoedgevalleno
artsenpraktijk van huneigen huisartsbeß*Jhet antwoordapparaat zal dan mededei
wiede dienstdoende arts is.

WITGELE KRUIS (wijkverpleging): Kant<**
Santa Maria 17, tel.: 82947; geopend**!
maandag t/m vrijdag van 07.00-16.00U*
zaterdag de gehele dag gesloten; dei«J*Jhebben zuster Rosa, tel.: 673389/777.
pageboy 027-360 en zuster Hailand. »"■
87944 pageboy 027-360.

DIERENARTS: Veterinaire Dienst, Paren-
tel.: 614000.

DIERENASIEL: dagelijks geopend**"
08.00-12.00/14.00-18.00 uur; op zatero»
van 08.00-13.00/14.00-18.00 uur. tel
54300.

KLEUTERBUREAU: 14.00-16.00uur allee"
volgensafspraak.

ZUIGELINGENBUREAU: maandagmiddag
van 12.30-15.30uur; donderdagmiddag*^
07.15-10.30 uur; alleen volgens afspraak

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

BOTICA BANDABAO: dagelijks geope^
van 08.00-19.00 uur.

BOTICA'S (nachtdienst)
Otrobanda: Sta. Maria, tel: 80800.
Punda: Juliana, tel.: 54500.

DIVERSEN
TIENDA Dl LEY (spreekuur): op dinsd»
van 18.00-20.00 uur op Martinusß''
sisschool, Brionplein.

CURAgAOSCH MUSEUM (t/ra3 nove*
ber) expositie van werken van Jubi Kin"-
dongo gemaakt van autobumpers.

WOENSDAG
DIVERSEN
SEDUKAL:elke woensdag van 14.00-16011
uur iservrij spreekuur.

TOERISTENSCHIP: 07 00-13.00 v4
«Fairwind» -vert. SELMA.

sionele wijze waarop hij tewei*
ging.De zaakkwam aanhetlicb»
toen de politie twee jongensva*
15en 16 jaaraanhield, bij het op
heterdaad betrappen bij het st*
len van een motor. Tijdens h<*
onderzoek bleek datzij voor oe
Enschedeeërfietsen hadden g 8"

stolen.
£ m\% _i %% m%

> Mi sincero gradicimento \
na tur mayoman, alumnonan, colleganan, studiantenan di IA.P.A.,PastoorPasadillay conocirnankv divnofotromane- I
ra a mustra nan atencion na ocasion dimi \

25 ana den ensenanza ,
cualtabata vn dia inolvidablepa mi. \

MASHA DANKI ,
’v« Halabi -Roos
Cahesante Imeldakleuterschool.

Amigoe
UITGEVERIJ AMIGOE NV
Scherpenheuvel z/nof P.0.8 577
Curagao NA.
Giro 440 000
Bankrek. nr: 11-07-313
Algemene Bank nv
Bankrek. nr: 874.825.10
Maduro & Curiels Bank nv

CURACAO
Centrale (alle afdelingen)
672000
Directie:
I.M.Ph. de Maayer-Hollander.
Antillean News Holding NV
Hoofdredactie:
Laureen Ravelli-Schenk (adj.)
Overige ledenRedactie:
Toon van Dongen, Hanneke van Kouwen,
Paul de Windt, Sheila Rhodes (secretares-
se), Chris van Grol (sportmedewerker), So-
lange Isselt (opmaak) en Ken Wong (fotog-
raaf).

ADVERTENTIE-AFDELING
-Acquisitie:
Viola Bernardus en JannyNaaldijk.
iAanname advertenties:
.Maandag t/m vrijdag van 07.30-16.00 uur;
zaterdag07.30-10.00 uur.

Alle advertenties voor de komende dag
moeten 1 dag van tevoren vóórvier uur bin-nen zijn of op dezelfdedag vóór elf uur.

ZOEKERTJES verschijnen op dinsdag en
vnjdagen kunnen iedere dagtussen 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 dinsdagen vrijdag) ver
schijnen.

UITGEVERIJ AMIGOE ARUBA
Nassaustraat 110.
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:
HubertLinkels, Kaya Gobernador N. Debrot
154,tel: 8627.
-INT MAARTEN
Correspondent:
GerardVan Veen, Postbox 118, tel.: 24427.
Abonnementen advertenties:

Popular 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, Paperlrip
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:
Frans Kok (tel.: 070-614911).

HILVERSUM
CORRESPONDENTEN
B JosdeRoo en Victor 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 met The Mi-
ami Herald, De HaagscheCourant, De Bra-
bantse Pers.
DRUKKERIJ: Rotaprint NV
DISTRIBUTIE (abonnementen):
Curagao: Districo NV, tel.: 70503,70504 en
70304.
Voor klachten gelieve deze nummers op te
bellen. Het abonnementsgeld kan ook be-
taald worden viaGiro rek. nr.: 208 000, Ma-
duro'sBank rek nr.: 286.330.08enABN rek.
nr.: 11.15.626.
Aruba: Nassaustraat 110, tel.: 24333.
Bonaire (abonnementen enincasso): mv.A.
Wong-Loi-Sing, Noord Saliria.
Losse nummers 50cent:
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.
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HENRY By Dick Hodgins

BONER'S ARK By Addison & Frank Johnson

BEETLE BAILEY By Mort Walker
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BETER EIGEN AUDIO- VIDEO- EN GRAFISCH MATERIAAL VOOR ONTWIKKELING
Radio Nederland organiseert Caribisch communicatieproject

Jongeren hebben geen
toegang tot de media

WILLEMSTAD—Het stimulerenvan defunctie van de me-
dia ten behoeve van de ontwikkelingvan jongerenboven de
Veertien jaarvoor hun latererol in de samenlevingis een pro-
jectdathetRadio Nederland TrainingCenter onderandereop
de Antillenorganiseert,teneinde hetaudio-video- en grafisch
Materiaalmet informele educatievedoeleindenvoor diegroep
te verbeteren.

Het RNTC richt zich evenals
19 andere onderwijs- instellin-
gen in Nederland uitsluitend op
de ontwikkelings- landen. Zon
900 mensen uit diverse landen
Worden daar opgeleid in het ge-
bruik van radio en televisievoor
het maken van programma's.
Naar de directeur Jaap Swart
gistermiddag tegenover een
groepmensen diete makenheeft
Biet de jeugden media verklaar-
de,is beslotenhetterreinvan de-
ze instellingen zoveel mogelijk
te verleggen naar de ontwikke-
lings- landen zelf. Het RNTC
legt daarbij sterk de nadruk op
Latijns- Amerika en het Cari-
bisch gebied,enbesloot inhet ka-
der van het jaarvan de jeugdin
1985 aandacht te besteden aan
de educatievefunctie van de me-
dia in hetalgemeenen inhet bij-
zonderde ondersteuningdiedoor
de media wordt gegeven aan de
jeugd.Zo werder reeds een semi-
nar "Significance of the media
for the educationofthe young in
Latin America" te Quito gehou-
den, een cursus "Program Pro-
ductionfor EducativePurposes"
te Hilversum en een "Training
course on radio programme pro-
duction foryoung audiences."

Nu organiseert de RNTC het
communicatie- project "Media
voor de Jeugd" in het Caribisch
gebied. Volgens Swart heeft on-
derzoek aangetoond dat jonge-
ren boven de veertien jaarnau-
welijks toegang hebben tot de
media en dat practisch al het-
geen hen aangaat uit de VS
komt. Daarbij komt datjongeren
steeds meerdekans krijgen hun
omgeving te ontvluchten, zoals
nu opdeAntillenmethet nieuwe
Nederlandse beurzen- systeem.
Die ontwikkeling vindt hij
zorgwekkend, omdat dehuidige
jongereneen belangrijketaak te
wachten staatbij het ontwikke-
len van de regio. Hetgeen in de
media over de jongeren ver-
schijnt is veelal negatief,terwijl

ze aan de andere kant geen toe-
gang hebben tot de mogelijkhe-
denom zelfprogramma's en der-
gelijke maken. Zelfs wanneer
dateen enkelekeer wel gebeurt,
worden dieprogramma's door de
media niet opgepakt en geeft
men de voorkeur aan buiten-
landse producties, die meer con-
tinuïteithebben, gemakkelijker
tekrijgen en doorgaansvan een
beterekwaliteit zijn.

Het project datnu wordt voor-
gesteld om die situatie te ver-
beteren bestaat uit vier fasen,
waarbij men ook na één fase zou
kunnen stoppen en toch iets zou
bereiken. De eerste fase betreft
een onderzoek, inventarisatieen
evaluatievan het reeds beschik-
bare materiaal voor en over
jongeren in diverse Caribische
landen waaronder de Antillen
door professionele programma-
makers en communicatie- des-
kundigen. In lokaleseminarszal
men met jongeren van ge-
dachten wisselen over de bevin-
dingen, gebreken,problemen en
mogelijke verbeteringen. De
tweedefase betreft een regionaal
seminar, waarbij men aan de
handvan deresultaten van de lo-

kale seminars een adequaatcur-
riculum met bijbehorend trai-
nings- materiaal zal ontwerpen
voor training ten behoeve van
meer en beter eigen materiaal
voor, over en door jongeren.

Na het regionale seminairzal
men met een derde fase starten
waarbij de mogelijkheid ver-
schaft wordt aan media- en com-
municatie- deskundigen uit de
regio om ervaringen relevante
training op te doen. Fase vier is
detoepassing, diemoet leidentot
__*i algehele verbeteringvan de
productie van audio- video- en
grafisch materiaal, en meer toe-
gang tot de massa- media. Men
hoopt hetCaribische seminar in
April te houden, zodat het lokale
seminarnietveel later danin ja-
nuari moetplaats vinden. De fi-
nanciering van de eerste fase is
inhanden van het Ministrie van
Welzijn van Nederland, terwijl
het Caribische seminar en het-
geen daarnakomt met behulp
van de Organisatie van Ameri-
kaanse Staten en UNESCO ge-

realiseerd wordt. De RNTC wil
de uitvoering grotendeels in
handen latenvan de landen zelf.
ViadeUniversiteitvan deAntil-
len zal men slechts een coördine-
renderol vervullen,aldusSwart.

Lezing PR
en marketing
techniek

WILLEMSTAD — De Public
Relations en marketing-
techniekenop management- ni-
veau staat woensdagavond
centraal in een lezingvanprofdr
Humberto Lopez Lopez uit Co-
lombia. Lopez Lopez is hoogle-
raar aan de Universiteit Anto-
quia en is internationaal be-
kend. Het is niet deeerste lezing
van Lopez Lopez op Curacao.
Eerdere lezingen van hem ble-
ken zeer interessant te zijn en
stofgenoegopte leverenvoor een
discussie. Meer informatie over
deze lezing kan gekregen wor-
den op hetnummer 616846.

Plaza Simon
wordt heropend

WILLEMSTAD — Het welbe-
kende "Plaza Simon" van Fort
Waakzaamheid zal opnieuw geo-
pend worden. Dit gebeurt met
een officiële ceremonie op 31 ok-
tober van zes tot twaalf uur. Ge-
deputeerde Reintje Martina zal
daarbij hetwoordvoeren,terwijl
er tevens een show is van Ja-
cintho Panthophlet y Spice and
Pepper, en men laterkan genie-
ten van de muziek van "Grupo
Plaza Simon".

Op verzoek van Antilliaanse regering

Van den Broek en Shultz
bespreken offshore probleem

WILLEMSTAD — Op ver-
zoek van deAntilliaanserege-
ring zal de Nederlandse mi-
nister van Buitenlandse Za-
ken Hans van den Broek tij-
dens het overleg met zijn
Amerikaanse collega George
Shultz dekomende twee da-
genwijzenopdenegatievege-
volgen van de Amerikaanse
belasting-politick voordeNe-
derlandseAntillen.

Aldus verklaarde minister
van Financiën Leslie Navarro
vanmorgen tegenover de Ami-
goe. De Nederlandse be-
windsman vertrekt vanavond
naar Washington voor twee da-
genvan besprekingen in hetka-
dervan hetmmofmeerregelma-
tige buitenlands- politieke over-
leg tussen Nederland en de VS,
en keert waarschijnlijk vrijda-
gochtendterug. Hijis doordeAn-
tilliaanse regering benaderd
met het verzoek om op Ko-
runkrijks- niveau haar bezorgd-
heid kenbaar te maken, omdat
uit de belasting- onderhandelin-
gen met de VS en het resultaat
van de"conference"over de"Tax
Reform Bill" gebleken is dat
Washington blijkbaar weinig
aandacht besteedt aan het stra-
tegische aspect van haar belas-
ting- politiek.

Door zich volledigop debelas-
ting- technische aspectkant van
de zaak te concentreren gaat de
VS naar de Antilliaanse rege-
ring meent voorbij aan het logis-
tieke aspect, wat minstens even
belangrijk is. Minister Van den
Broek heeft toegezegdom dit tij-
dens zijn overleg met Shultz in

Washington naar voren te bren-
gen. NaarNavarroverklaarde is
het belangrijk dat de VS ookre-
kening houdt met de
vriendschaps- relatie met deAn-
tillen en de buitenlandse poli-
tiek bij belasting- onderhande-
lingen, in plaats van puurophet
fiscale aspect te concentreren.

De Antilliaanse regering
hoopt dat het gesprek tussen

Van derBroek en Shultzzal lei-
dentoteen beteresfeer wanneer,
naar aanleiding van de voor de
Antilliaanseoff- shoresector ne-
gatieve belasting- hervormin-
genwaar hetAmerikaanse par-
lement onlangs toe besloot, bin-
nenkort heronderhandeld moet
worden over het nieuwe belas-
ting- verdrag tussen beide lan-
den. Het streven is meer begrip
aan Amerikaanse zijde voor het
belang van de off- shore sector
voor de Antilliaanse economie.
Naast het afwachten van de be-
spreking tussen Van den Broek
en Shultz wil de regering ook
haar evaluatie van heteffectvan
de 'Tax Reform Bill" voor deAn-
tilliaanse off- shore afronden
voordat men gaat heronderhan-
delen, aldus Navarro.

De agenda voor debesprekin-
gen van premier Ruud Lubbers
en Van den Brock in Moskou op
20 en 21 november is geen speci-
fiek onderwerp van het overleg
morgen en overmorgen in Was-
hington,zo heefteen woordvoer-
der van het ministerie van Bui-
tenlandse Zaken in Den Haag
verklaard. Naast Shultzzal Van
den Brock ook spreken met de
Amerikaanse onderminister
vanDefensieRichard Perle,pre-
sident Reagan's ontwapenings-
adviseur Paul Nitze, de voorzit-
ter van de Sénaats- commissie
voor Buitenlandse Zaken en di-
verse assistent- ministers van
Buitenlandse Zaken. Voor-
naamste onderwerpen van ge-
sprek zijn waarschijnlijk de
Oost- West betrekkingen en wa-
penbeheersing, met name de
vooruitzichten op een aceoord
over de kernwapens voor mid-
denlange afstand, in het licht
van de Top van Reykjavik. Ook
deproblemen in Zuid-Afrikako-
men aan de orde. Donderdag
houdt Van den Broek een toe-
spraak in de "National Press
Club" te Washington.

WILLEMSTAD —In hetver-
keer vonden gisteren in totaal
dertien aanrijdingen plaats.
Daarbij vielen negen gewonden.
De materiële schade wordt ge-
raamd op ruim 15.000 gulden.

One Man Show
van Vale Croes
WILLEMSTAD — De bekende
Arubaan Vale Croes verzorgt
eindoktoberen begin november
weer een aantal avonden "dolle
pret" met zijn One Man Super
Show in Centro Pro Arte. Vale
Croes, diegeen introductiemeer
nodigheeft, treedt op 31 oktober
open op 1,2,3 en 4november. De
kaarten kosten 15 gulden per
persoon en zijn verkrijgbaar op
de bekende verkoop- adressen.
De show is uitsluitend geschikt
voor volwassenen boven de
achttienjaar.

Verduistering
WILLEMSTAD — De ver-

huurder van een auto, moest on-
langs tot deonprettige constate-
ring komen dat zijn voertuig,
door een dame diedewagen na-
mens een verzekerings- maat-
schappij hadgehuurd, aan ande-
ren was verkocht. De vrouw
huurde de wagen omdat dievan
haar voor reparatie naar de ga-
rage moest worden gebracht.
Toen de datum waarop de huur-
auto weerhadmoetenworden in-
geleverd, verstreken was, ging
de verhuurder op zoek naar zijn
wagen. Die bleek inmiddels
echter verkocht.

VBC pleit voor innemen reële houding

Bonden moeten afzien van
vertragings-strategieën

WILLEMSTAD —De Vere-
nigingBedrijfs- leven Cura-
cao (VBC), wier standpunten
ten aanzien van onder meer
hetrapport Berenschot van
de kant van de vakbonden
voor de nodige kritiek
zorgden, plaatste van haar
kant ook deze week weer een

aantal kanttekeningen bij de
positie die van vakbonds- zij-
de wordtingenomen. Met na-
me de houding van de
ambtenaren- bond ABVO
nam de VBC dit maal op de
korrel.

Die houding noemde de VBC
in het wekelijks commentaar
een school- voorbeeld van
"vlucht- gedrag",waaruitdever-
eniging bovendien een vertra-
gings- strategie zei te destille-
ren. De argumentenvan debond
zijnte weinigop zakelijke aspec-
tenen teveel opemotioneleover-
wegingen gestoeld, meent de
VBC.

Het bezwaarvan de ambtena-
ren- bondover hettekort aan tijd
datdebondenwordtgegund voor
bestudering van het rapport,
vindt de VBC geen hout snijden.
Evenmin kan de verenigingzich
aansluiten bij deABVO- stelling
datde door depolitici klakkeloos
aangenomen o-erheids-
werknemers nie' zonder
perspectiefop straat n. _en wor-
den gezet.Die stelling!» emt de
VBC merkwaardig,omda _ fegen
het bevolken van het ambitga-
ren- apparaat de ABVO "om be-
kende redenen" nooit protest
aantekende. "Nu diezelfde poli-
tici orde op zaken willenen moe-
ten stellen om de enorme
scheefgroeibij de overheidrecht
tetrekken, isdeABVO hierfel op
tegen".

Voor afgevloeide werknemers
zal er slechtseen perspectief zijr
indiener sprake isvan een aan
trekkelijk investerings- kli
maat, benadrukt de VBC, di<
hiervoor de sanering van hei
overheids- apparaat onontbeer
lijk acht. Dat de ambtenaren
bond gegarandeerde arbeids
plaatsen eist, vindt de vereni
ging daarom niet erg reëel. He
scheppen van arbeids- plaatsei

isimmerseen complex proces dat
van verschillende factoren, als
onder andere de houding van de
vakbonden, afhankelijk is, argu-
menteert ze.

In het wekelijks commentaar
pleit de VBC dan ook voor het,
gezien de slechtefinancieel- eco-
nomische situatie van het ei-
land, afzien van vertragings-
tactieken en strategieën. Daar
is, vindt de vereniging, geentijd
voor. Op deABVO wordt derhal-
ve een dringend beroep gedaan
zich constructiever op te stellen
ten aanzien van de noodzakelijk
te nemen maatregelen. Van de
regering verwachtaan deandere
kant de VBC, dat deze op zeer
korte termijn maatregelen zal
nemenin hetkadervaneen voor-
waarden- scheppend beleid.

Uithet wekelijkscommentaar
van de VBC blijkt overigensook
dat de vereniging nu met be-
langstellingafwachtwelke stap-
penvan gedeputeerde ingAngel
Salsbach ten aanzienvan het eli-
minerenvan dezogenoemde "red
tape" mogelijk zal ondernemen.
Nu degedeputeerde zich immers
zo nadrukkelijkuitsprakover de
noodzaak van de vermindering

Minimaal 150
TDS hoop
aantalab

WILLEMSTAD—DekabeB
televisie TDS hoopt voor hfl
eind van dit jaar het streefl
aantal van 1500 abonnees ■
bereiken. Momenteel zijn U
ietsmeer dan 1000 abonnee!
terwijl er een wachtlijstisvs
200 mensen. Om zonder v _H
lies te kunnen draaien hew
TDS minimaal 1500 abonnel
nodig.

Zoals bekend is het systel
van kabeltelevisieal weer enH
maanden ingeburgerd. Sinas
kort wordt dit systeem "ge-
scrambled" waardoor piraterij
nietmeer mogelijk is. Het is met
name het feit dat het nu een ge-
slotensysteem is, dat de mensen
ertoezal brengenzich te abonne-
ren opdekabeltelevisie, zo denkt
directeurRoderick Pietersz van
TDS. Hij is van mening datvele
mensen geen abonnement na-
men omhetfeit datdezogenaam-
depiraten zonderdaarvoor te be-
talen ook de kabeltelevisie kon-
den ontvangen. Dat is nu echter
nietmeer mogelijk.

De wachtlijst van 200 mensen
vloeit voort uit een vertraging
van de komst van apparatuur.

TDS kan momenteel niets in-
stalleren omdat de zending van
500stuksapparatuur die 15 sep-
tember had moeten arriveren,
nog steedsnietopCuracao is. Be-
halve dat ditTDSgeldkost, geeft
dit ook nadelen bij de werving
van abonnees. Hunkan immers
niet beloofd worden, wanneer
het ontvangst- apparaat en de
"decoder" geïnstalleerd worden,
aldusPietersz dievolgendeweek
verwacht de zending tekrijgen.
Overigens zal er met de fabri-
kant, diehet systeemvoor Cura-
sao speciaal moet vervaardigen,

stelde Piet-___lnetvëeToverae
toekomst te kunnen zeggen.
Door verbetering van hetprog-
ramma- aanbod, moet het zijns
inzienswel mogelijk zijnom nog
meer abonnees aan te trekken.

aan apparatuur momenteel
enigszinsstopgelegd,alsdevoor-
raad echterbinnen is zal TDS de
markt weer trachten te ver-
overen.

WILLEMSTAD —Voor het
eerst sinds de aanvang van het
nieuwe cruise- seizoen, liep gis-
termorgen het toeristen- schip
NieuwAmsterdam de haven bin-
nen. Op Curacao, waardeNieuw
Amsterdam dit seizoen nog
slechts eenmaal, eind december,
binnenloopt, werd het stoffelijk
overschotvan eenbejaarde dame,
dietijdens decruiseoverleed, van
boord gehaald om naar deVere-
nigde Staten te worden overge-
vlogen. Het schip verliet gistera-
vond heteiland weer.

FRestaurant >_"______ _^_,JèL <®> /_i__FH|TheWine Cellarfjp
concordiastraat Ook geopend voor lunch! n

,cocome,lBBo
Tel.: 612178 Elegantambience, graciousdining, mattrerotissaur. lederedagGEOPEtID.

Na nos bon amigunan

Suhandi i Stella
Pa f\J ana

diesfuerso pa logra ketu bai
mihó komunikashon via radio,

risibi nos sinsero pabien, sigui asina i
keda konta riba nos.

MADURO & CURIEUS BANK N.V.I " )

NOS YUNAN Dl KORSOU TA HENDE LIMPI!

Tene Kórsou mes limpi kü bo!

[sèïïl-ér,
SERVISIO Dl LIMPIESA Dl KORSOUV — /
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Nieuws
in
vogelvlucht

WASHINGTON — De regering
Reagan dringt erbij deAmerikaanse
graanboeren op aan hun areaal voor
maiste verminderen met 35procent.
Hiermeewil deregringeen einde ma-
ken aan het oplopen van de graano-
verschotten in de VS. Boeren diehun
grondniet bebouwenkrijgen een ver-
goeding. De totale kosten van het
project worden geschatopruim 2 mil-
jarddollar.

*****
YERSEKE — In de Waddenzee

heerstop dit momenteen voormosse-
lenvrij schadelijkealgengroei. Hier-
door kunnen mosselen niet overge-
brachtworden naar de Zeeuwse Oos-
terschelde omdat men bang is voor
overbrenging van de algen. In de
Oosterschelde "verwateren" de mos-
selen:ze spoelendan hetzanduithun
schelp. Dat proces is nu onmogelijk
waardoor de mosselproductie is te-
ruggelopen van normaal 40.000 ton
per week naar 8.000 ton afgelopen
week. De veilingprijzen voor mosse-
len zijn inmiddelsbijna verdubbeld.
Deexport isbijna stilkomen te liggen
en in de mosselinleggerijenontstaat
een nijpende situatie.

*****
WEST BERLIJN — De directeur

van de afdeling dieverantwoordelijk
is voor de buitenlanders in W-
Berlijn, Hollenberg, is vanmorgen
dooronbekendenin debenen gescho-
ten. De daders, vermoedelijk 2 man-
nen en een vrouw,ontkwamenineen
autodie laterbrandend werd aange-
troffen. Het departement van Hol-
lenberg stond eerder in de be-
langstelling vanwege de grote
stroom asielzoekers die W-Berlijn
binnenkwamen via O-Berlijn.

*****TEHERAN—AyatollahMontaze-
ri blijft kandidaatvoor de opvolging
van ayatollahKhomeiny, zo heeft
een officiële woordvoerder in Tehe-
ran bekend gemaakt. Daarmee ont-
kende hij berichten uit hetFranse
weekbladLe Monde, dievorige week
melddedatMontazerivan zijnkandi-
datuur wilde afzien.

*****
SAN FRANCISCO — Alan John

Dives (33) is gearresteerd op verden-
king dathij geprobeerdheeft militai-
re geheimenaan deSU doorte geven.
Dives werkte bij Ford Aerospace
Communications een van de toon-
aangevende bedrijven in het compu-
tercentrum Silicon Valley. Het zou
gaan om materiaal over de Ameri-
kaanse defensie.

*****

ZAKENVARIA
INDE ALHAMBRA Casino and
Shopping bazaar wordt alles in
gereedheid gebracht om de Hal-
loween sfeer erin te brengen. Er
komt muzieken halloween spe-
len, waarbij de jeugd uitgeno-
digdwordt in halloweenkleding
te komen, zoals piraten, zigeu-
ners, gangsters, clowns, bun-
nies, cats enz. Er iszelfs eentafel
waar de jeugd zich kan be-
schilderenzoveelals menwil ter-
wijl een "pumpkin" pinata niet
ontbreekt. Er zullen nog vele
attractieszijn, waarbijvrij snoep
en popcorn niet zullen ont-
breken.

Zowel lokaal als vanuit buitenland

Veel belangstelling
voor Interpaso '86

ORANJESTAD — Voor de
komende internationale
paardenwedstrijd
«Interpaso 86» bestaat er veel
interesse zowel lokaal als
vanuit het buitenland. Zoals
bekendisde wedstrijdop8 en
9 november in Rancho El
Paso.

Het organiserende comité
maaktebekend dat allevernieu-
wingen, voorbereidingen, het
verfwerk, de verlichting enz.
klaar zijn zodat men volgende
week al de gasten en de deelne-
mende paarden kan ontvangen.
Gegeven hetfeitdatdeferry Luis
Brion op Curagao vastzit, beves-
tigde deOCA datvolgende week
deferry Don Pancho deroute Co-
ro - Aruba zal varen. Ook de Ca-
ribbean Super Station zal mee-
werken aan depromotievan deze
paardenwedstrijd en begint deze
week de Interpaso op de radio te
promoten.

Het programmazelfbegint op
9 november om tien uur 's mor-
gensmetdecompetitievan jonge
paarden. Deze dag zal besloten
worden met een openbaar feest
tot laat in de avonduren.Voor de
Interpaso 86 zullen de heren
Luis FernandoRodriguez uitBo-
gota (Colombia), dr.Raul Estra-
da uit Medillin (Colombia) en
mevr. Malü de Canelon uit Bar-
quisimeto (Venezuela) als jury-
leden optreden.

De OCA hoopt dat deze inter-
nationale competitie een groot

succes wordt, wantdoordeze ont-
moeting moet Aruba de
" showcase» worden voor pasofi-
no- paarden, hetgeen gezien de
geografische ligging en de toe-
nadering tot Colombia, dat mo-
menteel de plaats is voor pasofi-
no's, een goede gelegenheid zou
zijn. Aan dewedstrijdzullenlan-
den als Colombia, Venezuela,
Santo Domingo, Curacao en
Aruba deelnemen.

Na de competitiedagop 10 no-
vember, houdt de OCA een rit
door de straten van Aruba met
alle deelnemendepaarden en de
winnaars van de Interpaso 86,
begeleid door de lokale paardeg-
roepen. De start van deze tocht
zal bij de Plaza Irausquin zijn.
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f 1TEKOOP 1
AANGEBODEN

STANDS -
CASH
REGISTERS -
HANGERS -
ALUMINIUM
SHELVES -

Spotgoedkoop

WONGCO
Columbusstraat 6

Tel.: 24563

i'°,'''o'i__2l
S^_____f_i

/ SPLLIAL *"OFFER!!! 1
TOYOTA
CORONA

(Std. met A/C) aug. 1986.
Slechts 4000 km., silver
Sreen metallic. Als nieuw.
va/l. 15.750,-.

Financiering mogelijk.
Tel.: 34466 J

Wielrenner gevallen
ORANJESTAD — Tijdens de

wielrenners- wedstrijdvan afge-
lopen zondag kwamen enige
wielrenners ongelukkig te val-
len. R. viel op zijn hoofd en werd
voor eerste hulp naar het hospi-
taal gebracht. Het bleek niet
ernstigen nadathem eerste hulp
was verleendkon hij huiswaarts
keren.

f ADAM&EVE '
Hairstylist

met in Nederland ge-
diplomeerde

KAPSTER
Dagelijks : 2-6 p.m.
Zaterdag : 9 a.m.-1 p.m.

2 p.m.-6 p.m.
Schelpstraat 22

Tel: 21824
23911

Honda Prelude
A/Is. 3.000 f \ \
P.U.-1600CC.f3f _J
A/Is. 6.500 ,A II
March 3-drs fA ft
A/Is. 6.500 (I WA
Sunny Coupé Of) J tfr"^^ÊAm^
A/Is. 9.000 \ W-Vrf^TL^ (7^
Laurel 4-drs 23747 V
A’Is. 10.500 7 1 -^
300 ZX I I
A’Is. 26.500 V I^>
Lada 4-drs J I I
A/Is. 3.500 jr* f * *

Reconditioned Cars
Croesstraat nr. 3

= Fast Financing = 3 Months Guarantee
l^»^"*_*»«M««_«_»»_«*"^""«^^—'^^■■""^"■-"■■^«■i I

'/^^■_^_iy Naturmiembrosostenedor.honorarioyactivo 1),
| jfalfjr \ paasistinae
_\^"3 I _T__V_i REUNION GENERAL ANUALl^_ iL__ft_l DIMIEMBROS,

DIALUNA 3 NOVEMBER 1986
pa B'or p.m. den sala di reunion na Aruba Tivoli
Club.

Since 1921
PUNTONAN DI AGENDA:
1. Apertura.
2. Aprobacion di Notulas diReunion General Anual diMiembros 1985.
3. Relato diSecretaria.
4. Relato diTesorera.
5. Contribucion.
6. fleccioii di Directiva 1986/87.
7. Eleccioh diComité diCaha 1986/87.
8. Palabra Liber.
9. Clausura.
Encaso cv no tin quorum paB'or p.m., e reunion loworde posponi pa 8.30
p.m. 3 November 1986.
Pa 8.30 p.m. ereunion lo tuma lugar CU OF SIN QUORUM.
Atentamente,
Den nomber di Directiva di Sandra Arends-Croes,
ARUBA TIVOLI CLUB. President.
1) Miembronan activo por participa na votacion y eleccion, si nan

cuentata page te cv fin di October 1986.

24 October 1986. A

/IJLT_MO SIMAN Dl E GRAN BARATILLO )

5 WONGCO I
*Êtik Columbusstraat6-Te1.:24563 -jp

n^m\ TurcosdenWONGCO naColumbusstraattabainaprijsdi £^
■SS/ >x/% TUR COS MESTER BAI!!!! IMfc

_
flö 1

pROBECHAD,ETREMENDOBARATILLOAKI' ® " 1%vsï*iii__fv_ki__^/^__r> wV
TUR COS MESTER BAI!!!!

BIG & BEAUTIFUL
Mozartstraat 8 - Tel.: 22022

KORTING op alle kleding
10% en 15%

Van woensdag 29 oktobert/m
zaterdag 1 November 1986

En wij blijven ook OPEN tot 8.00 uur 's avonds.
V_ Komt U ookeven langs?? y

We are lookingfor a mature, energeticandex-
perienced ,

MANAGER
for our Philipsburg Store.
Knowledge in jewelry/watchorChina/crystal
retail essential. We offer excellent salary and
generousfringe benefits.
I

Only written applications with complete re-
sumé, photograph and salary history will beII considered.

LITTLE SWITZERLAND
P.O. Box 887

I St. Thomas, US Virgin Islands 00801

.1 T5l "" ""< iiraisaaaaaiaiasssariiatßSsaaaiali_ i --- '
ARUBA DAILY

ENTERTAINMENT
Americana Aruba a , /n , /^> ,

Hotel -.Casino ft/ué&füm,fTmOU
ZmCmm Presents: hotel and casino

ANGELA BACARI Proudly presents:

with DAMIAN
SUPER NOVA ttiïfflft

Two Showsnightly our houseband

sffifsupS^ciib S inner .ho°__ in the 'LTSZZ"Dinnershow: 6_Mipün Room at 900Pm-and in the <**
Le Club Lounge lactica Nightclubat 11.00p.m.

Showtime: Midnight 12.00 Happy Hourfrom 7.00- 9.00 p.m.

6H/ppy Ho
7urJ«»y 4.0.-7.00_-!E;__,r,o,b-'

o.JU p.m. - 1.-a»p.m. 2.0 Q. 5.0Q Sunday lit»«nfrrtalnmant

Let's... Effirpfiflfl.
) Voor welke gelegen-MmJ mmWrnJ OOk.
/^m^ Zeker wanneer U iets

_.\^\QX^/ goeds en bijzonders
OiïïS®&lWLm ZOekt'

Bel ons 24544SooSXSnSr PAPIAMENTO
Restaurant

MNFfIHT "££_="
Vli^li VU 1 18.00 -23.00 uur

maandag GESLOTEN
i i

BOULEVARD DRIVE-IN
THEATRE

I TODAY
at 8.30

TODAY at 8.15 & 9.15 p.m.

MACHO y HEMBRA

SEX MOVIE 18yrs.

f_MHH__________________H__
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm+

ï s-èmm ACME STORE I Ruime Keus funeral home

l\ -~JKL_lrwi_i mm^^Ul^^3^Vlmmm\lmmum Oranjestad - San Nicolas f^SW*-^^^sNn^ ■ is. ,-,e* P" )o£
II / ■T*-fXJ_B in f\unsi K^ SIriJwf^ IH-TTIh Ih Grote keuze in FUN 9» AR IA BLOEMEN en l__f^
lr_r¥ v-i^^^^^^^^^^^ brote Keuze in FUNERAR-A Nassaustraat 101
ftf ÊSêJi ALrr B^_PPPW_WP_P''IP¥_PPW _, DEL PUEBLO KRANSEN Tel: 21612 21912

YJWW *\s2* ■^L^r^iKi^^Mwi^^iinw^iLr^ii^iß Kransen Meivew 12-Tei 25622 ' Arubasouds,eenverirou*dste

vLJLjT tf\ ____^Xl^^^l^cT^_^^^^lTl on begrafenisondernemer.X^__M mjH|jr|ii||||K||(|n Grotekeuze in
__■«_- Grafstukken £? a

n
s""'u DOWCO KRANSEN enJ^^^_JH|^ d'ent,ero- PUWUU GRAFSTUKKEN

ViY Violeta's /_,_.>*/ . ♦ H.n'. Floristeria Koolmans ï££T'f *NOLO
Uf o^fp^hnn c/AMlTiaB C'lSa S Aruba Flowershop © ,„_"»<"».,_, SALES, 0%££? %wxum» J£ï"*__. Bi !„. BM«s. 3°- ’ "-rsr-
\#/' Loei _ lnterr_tiO-_ D_i»_ i_ A7COWC _TQAAT 7 Sta. C. UZ 32 B Tel.. 28128 BIOPITIPnIIUI . /fP. /^*WlKAZERNESTRAAT 7 _,__> ._...-,., , DIUCIHCIIIIUIa _, , . . Yl'ÜJ^.

p«r an _ ____«„ =nH r«_____„ cAUKii^niAc .__É__2_é_P_3 Flor iBuket pa tur okashon ma- __ tegenover Kerkhoven) JÖJ*. Jsftë/h- Por any season andreason SANNICOLAS __flßg__a_*Ss_> _„,.. DnvannnrH -" __-_«__£. /f_-/_}V3*K.i _>- For dried, silk and fresh flo- Tef 45544 __ff___f_f_____^ nera- __^«
KOZenOOrO __3S_i_l ____t», _H^W^__i^T*^^ kompromiso .j^llÉtorL Tel.: 21132-21637 Aruba's modernste -op „Z^^- For wreaths and crosses _^fU__n-rC bruit ____S_M _____ _^___M_!^a_r computer - bloemenzaak. HEIDI'S FLOWERSHOP- Member of Red-Book/SAF/ J 'OWCH kumpleaiios 9 _K_f_F RONDWEG 49 v —f« _^*^ ?V

ST-"—— rumE,s,„Jf ~,." *£—i ■■ IF pa^aoraa2seSrv_ io "imaken ieder gewenst
Koyarl 25.8 TEU 26440

,__-__.___. "c"s""'s >■_»"*<" h____T 21132: GRAFSTUK m' en l_.ANTEN .Rondweg 43 -Dakota FAST DELIVERY SERVICE entiero,ets. pa diahenter siman. 9-12,2-6 ALSO ON SUNUAY! en i**-**W ■EW J



AURBA
AGENDA

j-OSSENUMMERS OPAruba dagelijks ver
"..baarbij:

ZeppWever,La Fama, Piet
Soda Fountain en SuperrnercadoPueblo.

"OORD: Lee TakeAway, Noord 82.

JjNKILEENDERT: Kalalu, Tanki Leendert
«5.

CRUZ: Rowigini's, SantaCruz 48.

NICOLAS: Nicolas Store, Zeppen-
straat 27

y°<"ts: Giftshop Holiday Inn, Giftshop Dr.
2°'acio Oduber hospitaal. Giftshop
"anchebo Beach Hotel

KANTOORUREN: 08.00-12.00/14.00--'3O uur; zaterdag gesloten

'«.100n:24333 (drie lijnen).

!£» spoedgevallen na kantoortijd: 21639,
en 22316.

ageboy: 127-849.

nr. 248-1 Barclays Bank.
'**icentrale: 24 uur per dag, tel.: 22116 of21604.
P°LITiE: 100.

verschijnen op dinsdag en
""Idag en kunnen iedere dag tussen 08.00-
-i^O/l4.00-17.00 uur worden opgegeven;
Tjtalve opzaterdag. Alleen zoekertjes, die
*P ">aandag en donderdag voor 10.00uur
°lr>nen zijn, kunnen de dag daarop (dus
lnsdag en vrijdag) verschijnen.

JJPSCOPEN"OULEVARD THEATER
\* H:20.15&21.15 uur Poltergeist (14jr.).
URIVE-IN: 20.30 uur Machoy Hemtxa (18
'").

j*°TICA'S(nachtdienst)
p*ao brug: Sta. Anna, tel.: 28181.K«riba brug:San Lucas, tel.: 45119.

J^CHTREGELINU uUKTOREN
ffanjestad, Madiki,Tanki Flip, Noord,Tanki
7*6ndert, Paradera en Sta. Cruz: dokter
|!-Croes,Paradijswijk23, te1.:3.48-.24797.pOB Chiquito. Savaneta en San Nicolas:
''okter J.Tromp, via Centro MedicoSan Ni-
"Was, tel.: 48833/24300.

Jj[ GELEKRUIS: Oranjestad:tel.: 23168;
J*?°r d:lel.: 23425;SantaCruzen Paradera:Jj-j28288/25543; Savaneta en Brazil: tel.:
JVn2O/48301; san Nicolas: tel.:45906;Da-J°*a:tel.: 29008 (wijkgebouw), 24444(kan-

°or brandgevallen, ongelukken of
'n of ander ongeluk gelieve

op te bellen, tel.: 115)

BIBSENrj-'GHT INFORMATION CENTRE: dage-
geopendvan 07.00-20.00uur; na20.00

""r informatiesvia verkeerstoren.

j^SO SERVICE CENTRE (Oranjestad):
fj-OO uurperdag geopend(alleen geslo-
"r 1van zondag 20.00uur tot maandagmor-9en 07.00uur).

T_\KTER HORACIO ODUBER HOSPI-'^L(tel.: 24300): bezoekuren 15.00-15.4518-30-19.30uur.
J^-lANCE FRANCAISE DARUBA: iedere"bandag van 19.30-20.30 uur cursus voor
*"°rderdenen van 20.30-21.30uurFranse«jratuur; dinsdagvan 20.00-21.00uur con-wsatielessen; woensdagvan 19.00-20.00"J* cursusvoor beginners - Colegio Aruba-"o. lokaal 61/62.

SPORT'P?SVA (Trikamp): 19.30 uur biljart: Red"SBlue; Yellow vs Red.

OETBAL(3de divisie): 18.30uur Univer-r* I vsBubali II; 20.30uur CaiquetiovsBra-*"Jrs.-Lago Sportpark.

,^U-EYBAL: 19.30uur (dames B-kl.)De-
Uu__ evs Cen,ro di Banio Noord; 20.30"r (heren A-kl.) Brazil Harms Hair/Cocavs Centra diBarrio Noord - Sporthal.

BINI FESTIVAL: 18.30-20.30 uur te
.°rt Zoutman (optreden van muziekgroep
V°s Placenteros, dansgroep The Alminah'Vuba en kah'i orgel Cristal).

mm^*^^^^^^-- 'A 6

WOENSDAG
DIVERSEN
WITGELEKRUIS
zuigelingenbureau
08.00-10.30 uur te Savaneta.
(kleuterbureau volgens afspraak)

KI WAN.S (afd. Oranjestad): 19.30 uur
dinner meeting - Bushiri Beach Hotel

SPORT
ZWEMVERENIGING «ARUBA MARLINS»
(donderdag): 18.00-19.00 uur training -Palmbeach Hotel.
(zaterdag): 14.00-16.00 uur zwemlessen
(voor dipl. A, B. C, D, E en F) - POVA-
zwembad.

ARUBA WEIGHTLIFTING ASSOCIATION:
17.00-19.00 uur training gewichtheffen -
Sportcentrum Noord.

VERENIGING VOOR ZWEMONDERWIJS
ARUBA: 19.15-20.00 uur trimzwemmen -
Divi Divi Hotel.

ZWEMCLUB «BARRACUDA» (training):
15.00-18 00 uur Divi Divi Hotel.

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

MUSEO HISTORIKO ARUBANO: ope-
ningstijdenmaandagt/mvrijdagvan09.00-
-12.00/16.00-19.00 uur;zaterdagvan09.00-
-12.00 uur.

STICHTING TOT BEVORDERING VER-
ANTWOORD OUDERSCHAP (Famia Pla-
nea): dagelijks van 08.00-12.00/13.00-
-16.00uur - Medical Centre, Bernhardstraat
75, San Nicolas, tel.: 48833, toestel 219/
225.
Rij de praktijken in het Wit Gele Kruis- ge-
bouw: dinsdag 10.00-12.00uur teNoord 66,
tel.: 23425; 13.00-14.00 uur 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;donderdag08.00-10.00 uur.
Club Caiquetlo, Paradera 47A, tel.: 24280:
dinsdag 08.00-10.00 uur.

BUREAU 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- EN KRANTENZAAL: maandag t/m
vrijdag vanaf 07.30 uur.
UITLENING AFDELING: maandag,
woensdag en vrijdag 09.00-11.55/13.30-
-20.00uur; dinsdagen donderdag van 13.30-
-17.30uur (s morgens gesloten).

FILIAAL SAN NICOLAS: openingstijden
maandag t/m vrijdag van 09.00-12.00/
13.30-17.00 uur; woensdagochtend geslo-
ten, in demiddaguren geopend van 12.30-
-19.00 uur, om 13.30 uur uitlenenvan boe-
ken; van maandag t/mvrijdag van 08.00-
-12.00/13.00-17.00 uurstudiezaal openvoor
publiek

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

Krijgt schade-vergoeding van 35.000florin
Ex-gedeputeerde Croes
wint ook in hoger beroep

ORANJESTAD — Ex-
-gedeputeerde Frank Croes
heeft derechtszaak die hijvia
deambtenaren-rechter tegen
de regering van Aruba had
aangespannen, onder meer
naar aanleiding van het niet
doorgaanvanzijnbenoeming
tot directeur van Buiten-
landseBetrekkingen hetgeen
destijds door het MEP- Be-
stuurscollege, waarvan hij
deel uitmaakte, beslist werd,
ook in hoger beroep ge-
wonnen.

De heerCroes had ineerste in-
stantie reeds gewonnen, maar
was niet tevreden met dit resul-
taat. Zoalsbekend stuurdehijre-
centelijk een brief aan de ko-
ninkrijks-regering—de Amigoe
berichtte hierover uitvoerig —

omdat volgens nem de huidige
regering meteen regeling werkt
dieniet rechtsgeldig is.

De regering werd in hoger be-
roep veroordeeld tot het betalen
van een bedrag van ’.35.000,-
-schadevergoeding aan ex-
-gedeputeerde Frank Croes. Dit
staatzowel voor definanciële als
morele schade die de ex-
-gedeputeerde door de gang van
zaken heeft geleden. Hierbij
werd de mogelijkheid opengela-
ten dat de regering met de heer
Croes overleg kan plegen voor
een passende functie of de
functie waarin hij destijds door
het Bestuurscollege werd be-
noemd.

Ondertussen zal moeten afge-
wacht wat de koninkrijks- rege-
ring beslist over de brief dieex-
-gedeputeerde Frank Croes ge-
stuurd heeft. Indien hieruit zou
blijken dat de heer Croes inder-
daad gelijk heeft dat een en an-
der wettelijkniet in orde is, kan
dit nog vele nare gevolgen heb-
ben voor deregering.

Bill Geerman
uit Codesan

SAN NICOLAS — De heer
Bill Geerman heeft in een
briefaan devoorzittervan de
San Nicolas- commissie CO-
DESAN, ir. Louis Brown, la-
ten weten dat hij ontslag
neemt uit deCODESAN.

De heerGeermanvindt datse-
dert mei 1986 toen CODESAN
zijn plannen indiendeteveel tijd
nodeloos verloren is gegaan. In
CODESAN bestaat teveel for-
maliteit in plaats van practisch
aan de ontwikkelingvan projec-
ten te werken. De heerGeerman
is het niet eens met het beleid
van de voorzitter datvolgens de
heer Geerman er aanleiding toe
isdater geensprake isvan enige
motivering en verbetering van
de mentaliteitin San Nicolasen
ook geen vooruitgang is.

Voorts isdeheerGeerman van
mening dat inhetbeleid van CO-
DESAN teveelpolitiek wordt ge-
speeld, zonder dat er besluiten
worden genomen.

TELEARUBA

DINSDAG: 12.00-14.00 Take two (live);
18.00 Sunshine Factory: «Family»; 18.30
Telenovela: «La Sombra»; 19.30Actuali-
dad; 19.45 Pa unArubasigur; 20.00Teleno-
ticias; 20.30Memoria (live metTico); 21.00
CNN international hour; 22.00 Murder she
wrote: «We'reoftokill wizard»; 23.00Show-
biz today; 23.30 Sportstonight (live); 24.00
Sluiting.
WOENSDAG: 12.00-14.00 Take two (live);
18.00 Superbook: «Superbrain»; 18.30Te-
lenovela: «La Sombra»; 19.30 Small won-
der; 20.00 Telenoticias; 20.30 Oh Madelei-
ne; 21.00 CNN international hour; 22.00 Hill
Street Blues: «Watt a way to go»; 23.00
Showbiz today; 23.30 Sports tonight (live);
24.00Sluiting.

Zitting Olympisch
Comité Aruba
ORANJESTAD — In de ver-
gaderzaal van hetWilhelmi-
nastadionwordt woensdaga-
vond om halfachteen buiten-
gewone zitting van het Olym-
pisch comité van Aruba ge-
houden.

Tijdens deze vergadering zal
alle aandacht worden besteed
aan de ontwikkelingen in het
lOC, waardoor Aruba officieel
als lidwerd toegelaten. De Ami-
goeberichtte afgelopenzaterdag
reeds uit San Juandathet Inter-
nationale Olympische Comité
(IOC) tijdens zijn laatste bijeen-
komst in Zwitserland besloten
had datArubaeen Olympischco-
mité mag oprichten, los van Cu-
racao. De Puertoricaan German
Rieckehoff Sampayo, voorzitter
van desport- federatie van Mid-
den-Amerika en het Caribisch
gebied, deelde mede dat het be-
sluitvan het lOC inhield dat er
nu 28 landen bij deze regionale
organisatie zijn aangesloten.
Aruba kan nu zijn eigen Olym-
pisch comitéoprichten. Dat is in-
middelsreeds geschied en staat
onder voorzitterschap van de
heer Dooley Tromp. De ver-
wachtingenzijn datAruba inau-
gustus 1987 bij de Panameri-
kaanse spelen in Indianapolis
voor het eerst met zijn Olym-
pische ploeg zal deelnemen.

San JuanHub

Zaterdag beginnen
rechtstreekse
Eastern vluchten

AEROPUERTO REINA
BEATRIX — Aanstaande za-
terdag zal met de aankomst
van het eerste Eastern- vlieg-
tuigrechstreeks uitSan Juan,
Puerto Rico, de «San Juan
Hub» van start gaan.

Dat betekent dat iedere dag
door Eastern een rechtstreekse
vluchtSan Juan/Aruba/San Ju-
an zal worden uitgevoerd. Be-
gonnen wordt met een Boeing
727-225, dieplaats biedtaan 149
passagiers, doch vermoedelijk
zal per 1 december een Boeing
757 op deze vlucht worden inge-
zet. Bij aankomst van de eerste
vlucht — zaterdagmiddag half
drie —zal de nodigeactiviteitop
de Arubaanse luchthaven heer-
sen. Minister van Verkeer en
VervoerBenny Nisbet en destaf
van de luchthavenzullenaanwe-
zig zijn ter ontvangst en een wel-
komvlag, muziek en een punch
zullen nietontbreken.

Goede ervaring

Richmond baseballclub
op bezoek in Venezuela

ORANJESTAD —De Aru-
baanse baseballclub
Richmond bezocht onlangs
Valencia in Venezuela, waar
de club drie wedstrijden
speeldetegenLos Periodistas
deCaraboboenLos Navegan-
tes de Magallanes.

Richmond kreeg in de eerste
twee wedstrijden een knockout
met 7-0 en 9-0 en won in een re-
vanche- spel met 12-10 van Los
Periodistas. Voor Richmond-
spelerswas ditspel een mandvol
ervaringen, aangezien de spe-
lers van Richmond jongen nog
onervaren zijn inwedstrijden te-
gen grote en welbekende ploe-
gen. De reis naar Venezuela
wordt ook beschouwd als een
voorbereidings- training voor
hetkomende baseball- seizoen
op Aruba. De wedstrijden in
Venezuela vonden plaats in de
stadions José Bernardo Pérez en
Francisco Tovar Girón. Tijdens
hun verblijf bezocht de
Richmond baseballploeg ook di-
verse toeristische attracties.

Alica van Romondt voorzitster

Bestuur van Acuril
vergadert op Aruba

ORANJESTAD — Het be-
stuur van Acuril vergadert
van 11 toten met 14 november
op Aruba. Zoals bekend is
voor hetkomende jaar de di-
rectrice van deBibhoteca Na-
cional op Aruba, mevrouw
Alice van Romondt, de voor-
zitster van Acuril.

Aan de vergadering op Aruba
nemen 25 personen uit de Cari-
bische eilanden, Venezuela en
Miami deel. Tijdens de vergade-
ring zullen lopende zaken wor-
den afgehandeld en andere za-
ken besproken, onder meer de
conferentie die in mei 1987 in
Miami wordt gehouden. Voor de
vergadering op Aruba heeft me-
vrouw AlicevanRomondt alson-
derwerpen gekozen: Caribbean

Collections, Recession, Manage-
ment strategy for Libraries. Me-
vrouw Van Romondt koos deze
onderwerpen omdat alle biblio-
teken in deregio moeilijketijden
doormaken.

Tijdens de vergadering op
Aruba zal ook mevrouw Grop-
hey, presidente van Salaim (Se-
mir on the acquistion of Latin
America library materials) aan-
wezig zijn. Zij is werkzaam aan
de universiteit van Alburquer-
que in New Mexico. Het ligt
namelijk in de bedoeling datSa-
laim voor de eerste maal gelijk-
tijdig met Acuril zijn conventie
zal houden. Samen met me-
vrouw Alice van Romondt is me-
vrouw Grophey verantwoorde-
lijk voor de inhoud van de jaar-
conventie.

Verkeersongeval
ORANJESTAD — Op de

L.G. Smithboulevard, ter
hoogte van de Povaclub,
vond zondagmiddag een ver-
keers- ongeval plaats waarbij
drie auto's betrokken waren.

Een automobilist voegde na
het passeren weer in dochregel-
de daarbij zijn snelheid niet en
kwam hierdoortegen een andere
auto terecht, die voor hem reed.
Door de klap schoof deze wagen
tegen een palmboom om vervol-
gens tegen een derde wagen tot
stilstand tekomen. Deze laatste
wagen kwam door deklap tegen
een kwihiboom tot stilstand. De
bestuurder van demiddelste wa-
gen raakte hierbij gewond. Hij
werd met een opgezwollen bo-
venlip en schaaf- en snijwonden
voor eerste hulp naar het hospi-
taal gebracht. Hij kon na be-
handeling huiswaartskeren. De
totale blikschade bedraagt ee-
nentwintigduizend florin.

Tennissers van
The Champs naar
Venezuela

ORANJESTAD —In het ka-
dervan devieringvan zijn twee-
de lustrumen op uitnodigingvan
deAltaMiraTennisclub van Ca-
racas, gaat woensdag tot 2 no-
vember de Arubaanse ten-
nisclub The Champs een aantal
wedstrijden in Venezuela spe-
len. De delegatie van The
Champsbestaatuit ongeveer 25
personen.

AVP laakt houding oppositie
Als overheidsdienaar functioneren van
departement verstoort is actie nodig

ORANJESTAD—In hetra-
dio-programma van de Aru-
baanse Volkspartij(AVP) be-
nadrukte Statenlid mevrouw
DignaLacle- Herrera dat het
recht van iedere burger van
Aruba in de constitutie ligt
verankerd. Zij betreurde het
daarom namens de AVP dan
ook ten zeerste dat wanneer
deoverheid zichverplicht ziet
om bepaalde maatregelen te
nemen om een beter functi-
oneren van een of ander de-
partement te bewerkstelli-
gen, door de oppositie uitla-
tingen en lage insinuaties
worden gedaan om bij het
volk wantrouwen op te
wekken.

In dit verband merkte me-
vrouw Lacle op, datwanneereen
overheids- dienaartegen allere-
gels in gaat wat betreft het vol-
doen aan zijn verplichtingen en
daardoorveroorzaakt dathetde-
partement niet optimaal kan
functioneren, deregering ver-
plicht is maatregelen te nemen.
Zij haaldeaan dattijdenshet be-
stuur van de MEP werd toeges-
taandateen persoonzich niet ge-
droegofniet aan zijnverplichtin-
genvoldeed omdatditpolitiek de
MEPgoedvan pas kwam. Ditwil
niet zeggen dat de coalitie-rege-
ring eenzelfde beleid moet voe-
ren, waardoor het beleid getrof-
fen wordten benadeeld. Betrok-
ken ambtenaar heeft altijd nog
de onpartijdige rechter waar hij
ofzij kan aankloppen. Zij haalde
aan hoe recentelijk een handte-
keningen- actie werd gehouden
om de overplaatsing van een
ambtenaar door deregering te
laten intrekken.MevrouwLacle
noemt de meest logischeweg dat
betrokken ambtenaar naar de
ambtenaren- rechter was ge-
stapten datzij diedehandeteke-
ningen- actie begonnen zich

eerst goed op de hoogte hadden
moeten stellen en vooral ook de
mensen die tekenden, moeten
voorlichten wat de juiste stand
van zaken was. Metnadruk stel-
de StatenlidDignaLade- Herre-
ra datwatdeoppositie nu doet—
paniek en twijfel onder debevol-
king zaaien — alleen maar ge-
daan wordt om partij- politiek
mee te spelen.

AVP- Statenlid Chib Croes
sprak eveneens over dezekwes-
tie. Ook hij benadrukte dat de
AVP steeds hetrecht van iedere
burger hoog houdten daarmede
geen politiek speelt. Helemaal
niet was Statenlid ChibiCroes te
spreken over publicaties van de
oppositie waarin gevraagd werd
of het Aruba Palmbeach Hotel
meermalen verkocht was. Iro-
nische opmerkingen waarin
geen verstandig mens gelooft,
maardiewel schade aanAruba's
goede naam toebrengen.
Tenslotte stelde StatenlidChibi
Croes met nadruk dat de ambte-
naar diezijn eed aflegt, er niet is
omeen politieke partij tedienen,
maar om de overheid en Aruba
naar beste eer en geweten te
dienen.

ORANJESTAD — De biljart-
wedstrijdenvoor overheids-per-
soneelgeorganiseerddoor IDEF-
RE, bracht in de wedstrijd TAV
tegenDOW een gemakkelijke4-
-1 overwinning voor de TAV. In
JoeysDrive-in slaagdeBibliite-
ca Nacional erin dekaVnpioen
vanvorig jaar, hetBestuurskan-
toor, met 4-1 te verslaan. Aan-
staande vrijdag wordt de strijd
op het groene laken voortgezet
met de ontmoetingenTAV tegen
hetBestuurskantoor , die dewin-
naar moetbepalen van deverlie-
zers- ronde. De winnaarkomt
volgende week tegen Biblioteca
Nacional uit.

Orlando Rasmijn wint President Cup

Golfers waren actief
in drie wedstrijden

SAN NICOLAS— Het jaar-
lijkse «President Cup»- toer-
nooi van de Aruba Golfclub
werd dit jaargewonnen door
Orlando (Chang) Rasmijn.
Runner-up werd Rosa
Winklaar, terwijl de «low net
gross» van destrijdvoor reke-
ning van Walker Halman
kwam.

Voorts werd ook het door Bri-
sas delMar gesponsordetoernooi
«Champion of Champion
Tournament» gespeeld waarbij
de volgende kampioenen tegen
elkaar uitkwamen: Carlos Kwi-
dama, Winston Halman, Puppy
Diaz, Yvan Arrendell en Smiley
Hughes. Laatstgenoemde werd
de winnaar van dit toernooi.
Tenslotte werd in het afgelopen
weekeinde de finale gespeeld
van de door hetAmericana Aru-
ba Hotel gesponsorde «36 Hole»-
-wedstrijd. Deze wedstrijd werd
metveel enthousiasmegespeeld.
In de A-groep werd Puppy Diaz
met 83 punten winnaar gevolgd
door Walker Halman met 80
punten. In de B-klasse werd
Chang Rasmijn winnaar met 76
punten, waarna JoséRasmijn en
Tommy Arends voor de tweede
plaats speelde en José Rasmijn
met 74 punten winnaar werd in
dezeklasse. IndeC-klassekwam
JamesvanPutten met 72punten
op de eerste plaats, waarna Os-
waldo Leonard en Rosa
Winklaar voor de tweede plaats
aantraden en uiteindelijk Os-
waldoLeonard met 67 punten de
tweede plaats bezette.

Dit weekeinde komt een dele-
gatievan 24 personenvan deCu-
racao Golfclub naar Arubaom de
strijd aan te binden tegen de
Aruba Golfclub. De Aruba
Golsclub staat de laatste maan-
den in de belangstelling en

steeds meer leden melden zich
aan. De Golfclub is druk doende
met training om de gasten dit
weekeinde er stevigvan langste
kunnen geven.

Grupo Teatral di
Curaçao en Boneiriana
naar festival op Aruba

ORANJESTAD—In het In-
ternationaleTheaterFestival
opAruba, van 4 tot 8 novem-
ber, zal deGrupo Teatral Bo-
neriano deelnemen met een
werkwaarover nog alwat ge-
lachenkan worden.

Hettoneelstukspeelt zichafin
de onderzoekkamer van Dr.
West(NeriGonzalez), waarbij de
antwoorden van Mariano (Boy
Antoine) de lachlust opwekken.
Mariano moet het dokters- on-
derzoek ondergaan dat moét uit-
wijzen of hij in militaire dienst
kan treden. Het stuk heet
«Siguiente> en staat onder lei-
ding van Rudy Domacassé, die
voor de derdemaal aan hetfesti-
val opAruba deelneemt.

De Grupo Teatral di Kèrsou
Arteproba heeft op Aruba reeds
een goede naam. Ditmaal wordt
het stuk «Primavera» van de
Venezolaanseschrijver Gilberto
Pinto gebracht. In Venezuela
was het destijds een successtuk.
Het stukspeelt in een luxehotel
op Aruba, waar een gescheiden
echtpaar elkaar na twintig jaar
toevallig weer ontmoet. Prima-
vera wordt gespeelddoorShirley
Pinedo, terwijl de ex-echtgenoot
gespeeld wordt doorRignaldLo-
dewika. Het geheel staat onder
leidingvan Anthony Jamanika.

Gewapende mannen
zorgen voor onrust
en aanrijding

ORANJESTAD — Omstreeks
acht uur werd gisteren politie-
assistentie gevraagdvoor de
Golden Gate Bar aan de Nas-
saustraat, waar zich vermoede-
lijk twee gewapendemannen be-
vonden die moeilijkheden
zochten. De politie- patrouilles
dienaar debar gedirigeerdwer-
den, werd aangeraden voor-
zichtig te zijn.

Diario verslaggever/fotograaf
Django Simmons gingeveneens
ter plaatse om te zien wat er
gaande was. Toen hij aan kwam
rijden, namen de twee mannen
in grotesnelheidmet hun wagen
de vlucht, waarbij Django Sim-
mons, om een frontale botsing te
voorkomen, uitweek en tegen
een tuinmuur zijn wagen in el-
kaar reed. Hij liep daarbij — tij-
digschoofhijvan debestuurder-
plaats naar de andere stoel —verwondingen aan zijn voet op.
Voordat Django Simmons naar
hethospitaalwerdgebrachtvoor
eerste hulp maaktehij nog deno-
digefoto's van het gebeuren.La-
ter op de avond kon hij huis-
waarts keren.

De twee mannen die deonrust
en het ongeluk veroorzaakten,
werden door de politie aange-
houden.

Inschrijving A klasse
tenniskampioenschap

ORANJESTAD — Het be-
stuur van de Arubaanse Tennis-
bond herinnertalle personen —dievoor 31 december 1985ofeer-
der—achttienjaarwaren tot en
met 29 oktober ingeschreven
kan worden voor het tennis-
kampioenschap A-klasse. Dit
kan in hetMarlboro Tennispark
gebeuren. Op 31 oktober wordt
het lot getrokken waarna op 4
november decompetitie begint.

November

Vis en tafeltennis
toernooi Idefre

ORANJESTAD — Voor de
maandnovemberheeft IDEF-
RE eenvis- eneen tafeltennis-
toernooi op het programma
voor deoverheids- diensten.

Het vistoernooi begint op 7 no-
vember bij de haven te Oranjes-
tad en de deelnemende teams
moeten uit minimum drie en
maximum vijfvissers bestaan.
Registratie van de ploegen be-
gint op dezelfde dag om zes uur
's ochtends en het toernooi zelf
om halfzeven. Er zullen prijzen
beschikbaar zijn voor de vanger
van de grootste vis, dekleinste
vis, het zwaarste gewichtvan de
vissen per team en een prijs voor
de «surprise- vis.

Voor het tafeltennis- toernooi
moetelk teamuittweespelers en
twee reserve- spelers bestaan.
Elkoverheids-departementkan
met meer dan een team inschrij-
ven. Laatste dag van inschrij-
ving is 30 oktoberaanstaande.

POS CHIQUITO-Ten huize
van de familie Benito Geerman
vond de doopplaats van de nieu-
we softball- en voetbal- unifor-
men van de club "Sky High
Hitter-. MevrouwLucresia Geer-
man verrichtte de doop van het
softball- uniform en Lucia Rid-
derstap de doop van het nieuwe
voetbal- uniform(ziefoto). De te-
ams staan onder leiding van Pe-
dro Tromp.

FATUM
De Nederlanden van 1845
sigur, pa vni tur!"
telefoon 24888
Nttionale Nederlanden f^LM

SPORTLOTTO
Volgendetrekking

31 oktober
U kunt kopen tot
woensdag y

,—>^VRACHT uit de
Verenigde Staten
of Europa?

____■ MET

MASTERCARGO N.V.
KRIJGT U EEN
KOMPLETE SERVICE

TELEFOON 25923V EN 3.577 ,

%'^^^n"ofspoedeisendgevalbuUeiS

GEEN RAMP

Dp 4*
uT* charter maatschappij van de Neder-«rtclse Antillen vliegt U met uitsluitend be-v__Jt_pilo,en vei,i9 »" OP "«a' naar Uw plaats*"" bestemming
zonder hinderlijke wachttijden ofoverstappen.

TELEFOON:
Aruba 26363-21365

\ Curacao7627B
N Bonaire 8880-8939 J

.INSDAG 28 OKTOB€R 1986

ORANJESTAD - Ditmaal
was het waarnemendhoofd Toe-
ristenbureau, Rafael Estrada,
present in Aruba Beachclub,
waar hij in tegenwoordigheid
van directie- leden van deAruba

Beachclub een waarderings-cer-
tificaat uitreikteIziefoto) aan het
echtpaar George en Mary Whorf,
dat reeds tien jaarachtereen ie-
derjaarweerdevakan tie in Aru -baBeachclubkomt doorbrengen.

5AMIGOE



Grijpen met 8-5 de titel

Victorie voor
New York Mets

NEW YORK — De New
Vork Mets hebben in de ze-
vende en beslissende wed-
strijd uit de World Series het
Amerikaansbaseball-kampi-
oenschap naar zich toe ge-
trokken.

In het Shea- stadion in New
York wonnen de Mets de laatste
wedstrijd tegen de Boston Red
Sox met 8-5. Het was voor het
eerst in zeventien jaar, dat de
Newyorkers weer de 'wereldti-
tel' grepen. Boston, de ploeg die
steedsvoordeel hadin debest- of-
seven,bleefvoor het68ejaarzon-
der succes.

._iSinds 1918, toen de Sox hun
laatste wereld- serie wonnen,
kwamen ze vierkeer in definale.
Drie keer verloor de ploeg uit
Boston in dezevende wedstrijd.
De overwinning van de Mets
bracht wilde taferelen op de met
55.000 kijkers bezette tribunes
van het Shea- stadion. Cham-
pagne, confetti, vuurpijlen en
rookbommen waren de be-
langrijkste ingrediënten van het
feest, waarbij vijftigpolitieman-
nen te paard zorgden, dat het
veld vrij bleef. Het pandemoni-
um leek een vervolg op zaterda-
gavond, toen de Mets één slag
van f-!>t definitieve verlies wa-
ren. De baseball- ploeg uit New

York redde zich toen met drie
runs in de noodzakelijk gewor-
den tiende inning.

In de beslissende wedstrijd
kwamen deRed Sox in de tweede
slagbeurt op een voorsprong van
3-0. In de zesde inning was de
stand weer gelijk. In de zevende
beurt kwamen de Mets voor het
eerst aan de leiding (4-3), toen
RayKnight, een speler diein het
voorjaar bijna de selectie miste,
maar wel werd uitgeroepen tot
dewaardevolstespeler van dese-
ries, een homerun over 114 me-
ter sloeg. Dykstra en Santana
zorgden in dezelfde slagbeurt
voor 5-3 en 6-3. In de achtste in-
ningkwam Boston onmiddellijk
terugtot 6-5. In degelijk maken-
debeurt beslisteStrawberry met
de tweede homerun van de Mets
de wedstrijd (7-5), waarna
Knight, weer hij,voor 8-5 zorgde.

In de laatste slagbeurtwas de
weerstandvan Boston gebroken.
Zelfseen adempauze, na het wer-
pen van een rookbom, bracht de
Sox niet meer terug in de strijd
om de titel. Verliezende werper
Schiraidi, ook zaterdag al de
man die op de heuvel onderuit
ging, was ontroostbaar: „Waar-
om ik weer? Vorig jaarwierp ik
voor deMets. Misschien kenden
ze me wel te goed. Laat me met
rust, wil je".

NEW YORK - New York
Mets-pitcher Ron Darling (foto)
startte dezevendeen laatste wed-
strijdvan de World Series 1986.

Hij moest echterplaats maken
voor Sid Fernandez, nadat de
Mets met 0-3 achter kwamen te

staan. Sid Fernandez ontstak
metzijn werpen het 'heilige vuur'
bij de Mets, waardoor de New
Yorkers een 0-3 achterstand om-
bogen naareen 5-3 voorsprongen
uiteindelijkmet8-5 hetofficieuze
wereldkampioenschap baseball
1986binnenhaalden.

...pitcher Jesse Orosco van de
Mets, nadat tegen Boston Red
Sox in de laatste inning de derde

"out" werd gemaakt en de Mets-
zege zeker was gesteld...

Timman-Beljavski
zet voor zet gevolgd

TILBURG — De schaak- 19. Dd3-b3 Da4-e4
partij tussen JanTimman en 20. Db3-d3 De4-a4
Beljavski uit de zevenderon- 21. Dd3-c4 Da4-a5
de van het internationale In- 22. a2-a3 TaB-c8
terpolis schaaktoernooi in 23. Lfl-d3 Lfs-e6
Tilburg, welke op de 41e zet 24. Dc4-b5 Das-c 7
werd afgebroken, hadhetvol- 25. Dc4xcs b7-b6
gendezettenverloop: 26. Dcs-c3 Dc7-b8
Wit: Beljavski 27. Ld3-a6 TcB-c7
Zwart: Timman 28. Dc3-d3 Le6-f5

29. Dd3-e2 Pc6-a5
1.d2-d4 d7-d6 30. Td2-d3 Lfsxd3
2.e2-e4 PgB-f6 31.De2xd3 e7-e6
3.Pbl-c3 g7-g6 32.Th1-dl Lg7-fö
4 f2-f4 LfB-g7 33. Dd3-d8 Pas-b3l
5 Pgl-_3 0-0 34. Kcl-bl DbBxdB
6.Lcl-e3 c7-c5 35.Tdlxd8 Pb3-c5
7.dxcs DdB-a5 36. La6-b5 KgB-g7
B.Ddl-d2 dxcs 37.Td8-d4 a7-a6
9.Pc3-d5 Das-a 4 38. Lbs-e2 b6-b5
10.e4-e5 Pfß-e4 39.b2-b3 Pcs-d7
H.Dd2-d3 Da4-b4t 40. a3-a4 Pd7-b6
12. Pf3-d2 LcB-f5 Afgebroken.
13.Pbs-c7 PbB-c6 De afgebroken stellingenzijn
14.Pc7xaB TfB-d8 als volgt:
15.Dd3-a3 Pe4xd2 Wit:Kbl,Td4,Le3,Le2,pion-
-16.0-0-0 Db4-e4 nen0pa4,b3,c2,e5,f4,g2,h2.
17.Tdlxd2 TdBxaB Zwart: Kg7, Tc7,LIB, Pb6, pi-
-18.Da3-d3 De4-a4 0nnen0pa6,b5,e6,f7,g6,h7.

INTERPOLIS-SCHAAKTOERNOOI IN TILBURG
Drie van de vierpartijen werden afgebroken

Koploper Jan Timman mist op het juistemoment
de goede zet en dreigt hu de partij te verliezen

TILBURG — Hallucinaties
zijn JanTimman nietvreemd.
In zijn fraaie schaakloop-
baanwordt hijregelmatig ge-
plaagd door waanideeën.
Maandag, in dezevende ron-
de van het Interpolis-
toernooi in Tilburg, had hij er
weerlast van.

Met zwart bouwdedetrotse
koploper tegen de Rus Bel-
javski een prachtige stelling
op, waarin wit na een kwali-
teitsoffervan Timmannakor-
te tijd met vrijwel onoverko-
melijke problemen werd ge-
confronteerd. Op hetkritieke
moment greep Timman even-
wel falikant mis. Zijn veelbel-
ovende stelling veranderde
op slag in een wankel bouw-
werk. Het was aan denerveu-
ze Beljavski te danken, dat
Timman het einde van de
eerste zitting nog haalde. De
Rus gafzelfs de kwaliteit te-
rug, maar besloot de eerste
vijfuur meteen gezondeplus-
pion, die naar oordeel van
grootmeester Sosonko win-
nendzal zijn.

Door deze ontwikkeling nam
de JoegoslaafLjubojevic de lei-
ding in het toernooi. Hij kwam
tegen devormloze Portisch goed-
koop aan winst. De Hongaar
blunderde in gelijkwaardige
stand op de 31e zet en gaftwaalf
zetten later ontredderd op. Voor
Ljubojevic betekende het zijn
derde zege. Hij heeft na zeven
ronden 4,5 punt.

Ljubojevic was de enige die
maandagzijnpartijdirect toteen
goedeinde bracht. Met Beljavski
zullen ookKortsjnoi en Hübner
voor de tweede keer moeten
opdraven om hun partijen tegen
respectievelijk Miles en Karpov
in winst om te zetten. Oud-
wereldkampioen Karpov zal al
zijn schaakvernuft nodig hebben
om denederlaagtegenHübnerte
ontlopen. Hij dacht tegen de
Westduitser te kunnen profite-
ren van zijn studies voor de
match tegen Kasparov. Op het
bordkwam hetSlavisch,een ope-
ningdieKarpov geducht hadbe-
studeerd, omdat Kasparov tij-
dens zijn voorbereidende twee-
kampen tegen Hübner en Miles
met diekeuze een geslaagde af-
leidings-manoeuvre ondernam.

De Westduitser bleek zelf ook
het een en ander van Kasparov
opgestoken te hebben. Hij aan-
vaardde grif het pion-offer van
wit en intimideerde zijn oppo-
nent door de eerste vijftien zet-
teninvier minutenafteraffelen.
Karpov had toen al ruim drie
kwartier op zijn klok staan. In
het vervolgmiste hij hetraffine-
ment om het Hübner echt lastig
te maken. "Zijn spel deedmeaan

Larsen denken", zei Sosonko.
"Hier en daarwat plaagstootjes,
maar zonder vastomlijnd plan."
Hübnerbleefgeconcentreerd te-
genspelen en aan het einde van
dezitting was Karpov er niet in
geslaagd zijn pion terug te win-
nen. Hij zal woensdag in de
voortzettingvoor remise moeten
vechten.

MetKarpov mag ook Timman
weinig hoop koesteren op een
goedeafloop. De Amsterdammer
verraste Beljavski met een pro-
vocatief nieuwtje in de Pirc. Op
zich was dekeuzevan Timmanal
verbazend, omdat hij zich al ja-
ren nietmeerinlietmetdeze ope-
ning. De theoretischeverrijking
volgde op de 9e zet van zwart
(Da4).Een indirectkwaliteitsof-
fer, dat doorTimman zelftijdens
de huiselijke studies als win-
nendwerdbeoordeeld. Een kras-
se uitspraak, die door Sosonko
aan hetpubliek in decommenta-
torzaalwerd overgebracht,maar
niet in praktijk werd gebracht.
Beljavski stagneerde met zijn
12e zet (Pd2) tijdelijk zwarts
aanvalslust, bezweek daarna

voor deverleiding om tochmaar
dekwaliteit op te halen en leek
dieroofzucht duurte moetenbe-
kopen.

Timmansplan wasinalleeen-
voud briljant. Hij weerlegdealle
strategischebedenkselsvan wit,
maar miste op het moment van
oogsten de winnende voortzet-
ting.Een hallucinatiedus, zoals
de grootmeesterhetzelfnoemde.
Zijn 16e zet (De4)betekende het
verschil tussen levenen dood, in
schaaktermen wel te verstaan.
Dame-afruil gevolgd doorPxfl
had de zwarte stelling springle-
vend gehouden. Zoals Timman
het deed, werd het rouwproces
onmiddellijk ingezet.

Beljavski was te zenuwachtig
om direct toe te slaan. De Rus
had langdurig aan grote druk
blootgestaanen vermeed alleri-
sico's. Zijn nervositeit was zo
groot, dat hij, alvorens de lange
rokade uit te voeren, arbiter
Gijssen raadpleegde of die zet
wel geoorloofd was. In tijdnood
besloot hij de stelling te vereen-
voudigen. Tien zetten voor het
einde gafhij de kwaliteit terug
om zich geheel te bevrijden en
speelde hij op consolidatie van
zijnplus-pion, die opkliekjesdag
de basis voor de overwinning
moet vormen.

Kortsjnoi en Miles vochten
een bizardueluit. Over deeerste
zeventien zetten deden beide

grootmeester nagenoeg twee
uur. Daarna werd het een vlug-
gertje, waarinKortjsnoi in tijd-
noodeen directewinstkansover
het hoofd zag. Miles, die zijn
laatstetien zetten binnen vijftig
seconden moest uitvoeren, ram-
de voortdurend op _ijn klok,
haalde nog wel de tijd controle,
maar slaagde er niet in zijn ma-
teriële achterstand weg te
werken.

De stand na zevenronden is nu:
1.Ljubojevic 4,5
2. Timman 4 en 1 afg.
3. Karpov 3,5 en 1 afg.
4. HübnerenKortsjnoi3 en 1 afg.
6.Beljavskien Miles2,sen 1 afg.
8. Portisch 2

Topscorers
eerste divisie

DEN HAAG — Met twee
treffers tegen Helmond Sport
versterkte Henk Grim zijn
leiderspositie op de topsco-
rerslijst van deeerste divisie.
De aanvallervan NEC scoor-
de ditseizoenal vijftienmaal.
VanderWeelvan DS '79klom
door zijn doelpunt tegen Em-
men op naar detweede plaats,
die hij overigens deelt met
Lammers van RKC. Beiden
scoordentien maal raak.

De stand is:
1. Grim (NEC) 15
2. Van der Weel (DS'79) 10

Lammers (RKC) 10
4. Van der Ark (Cambuur) 9

Van derBrom (Vitesse) 9
6. Van Tilburg (Helmond

Sport) 8
Krommendijk (Wagenin-

gen) 8
Maddock (Willem 2) 8

9. Brood (RBC) 7
Cornelissen (De

Graafschap) 7
Kuisdom (DS '79) 7
Rontberg (Cambuur) 7
Thai (MVV) 7

14. Voets(RBC) 6
Metz(Emmen) 6

Leeuwerik (De
Graafschap) 6

Kes Kist (Heerenveen) 6
Duif (Volendam) 6
Tol (Volendam) 6
Bannon (NAC) 6

0-0-0-0-0
SKI/OBERSTDORF—De in-

ternationale skifederatie wil de
controle op doping aanzienlijk
verscherpen. De FIS overweegt
over te gaan tot bloedproeven
naast de gebruikelijke urine-
onderzoeken.

OverzichtBelgische voetbalcompetitie:
Anderlecht blijft op een punt van koploper
Brugge met behulp van vijf gele kaarten

BRUSSEL — Koploper
Club Brugge heeft in negende
ronde van deBelgische voet-
balcompetitie de voorsprong
van een punt op aartsrivaal
Anderlecht behouden. De
ploegvan trainer Henk Hou-
waart wonzondagmet3-lvan
Seraing. Anderlecht, datzon-
der de geblesseerdeVan Tig-
gelen speelde, vertrok met
vijf gelekaarten en twee pun-
tenuit Mechelen.Aad deMos
zagzijnploegmet 0-1onderuit
gaan. Standard Luik bleef
dooreen duidelijkezege (3-0)
opRWDM in de buurt van de
twee grote voetbalmachten.

Voor het eerst in het seizoen
zathetstadionvanKVMechelen
helemaal vol. De 14.000
toeschouwers zagen een hard
spelend Anderlecht, dat slechts
met groveovertredingen deaan-
vallers van Aad deMos kon stop-
pen. Vijf minuten voor rust
maakte internationalEnzo Sci-
fo, die ook een gele kaart opliep,
het winnende doelpunt. Narust
voorkwam Anderlecht-doelman
Munaron diverse malen de ge-
lijkmakervan Mechelen.

Club Bruggekwam pasnarust
tegen Seraing opgang.Nadatex-
-PSV-er Brylle de score voor de
Bruggenaren had geopend,voer-
den Ceulemans en Degryse bin-
nen een minuut destandop naar
3-0. Een kwartier voor tijd
bracht Ngapy de eindstand op3-
1.Beveren verloor, ondanks een
vroege voorsprong, tocheenpunt
in de uitwedstrijdbijRacing Jet.
Lokeren kroop verder omhoog
door de 2-1 winstbij AA Gent.

Onderin won het laagge-

plaatste Cercle Brugge verras-
sendbij Waregem, dat de laatste
weken beter in vorm leek te ko-
men. International Veyt bracht
Waregem een kwartier voor de
pauze aan de leiding, maar na
rust zorgde Cercle-speler Iper-
mans met twee treffers er voor
datzijn ploegtoch zegevierde.

HekkesluiterBergchem Sport
behaaldein de Antwerpse derby
tegen Beerschot het derde com-
petitiepunt. Oud-Ajacied Hans
Galjé beleefde met zijn ploeg
Kortrijk een mindere dag. De
ploegverloor met 0-1 van Char-
leroi.TrainerAadKoudijzer van
Kortrijk werd door de
scheidsrechternaar de tribune
verwezen. De Nederlander be-
moeide zich voortdurend met de
leiding.

De uitslagen van de zondag ge-
speelde wedstrijden in de Bel-
gische competitie zijn:
Lokeren - AA Gent: 2-1; Racing

Jet-Beveren: 1-1;KV MecheM- Anderlecht: 0-1; Waregefl"
Cercle Brugge: 1-2; FC Anttfd- FC Luik: 0-2; Charleroi - Ko» 1
rijk: 1-0; Club Brugge - Serai«j
3-1; Beerschot - Berchem Spofl
0-0; StandardLuik -RWDMj3j

De stand na negen comnp*!
tie-wedstrijden is:

1.Club Brugge 9-1
2. Anderlecht 9-1
3. Standard Luik 9-lj
4. Beveren 9-1
5. KV Mechelen 9-1
6. FC Luik 9-1
7.Lokeren 9-1
8. Charleroi 9-1
9. Beerschot 9-

-10. Kortrijk 9-
-11. AA Gent 9-
-12. Waregem
13.Seraing 9-
-14. Racing Jet 9-
15.RWDM 9-
-16. Cercle Brugge 9-1
17. FC Antwerp 9-1
18. Berchem Sport 9-1

MALTA AMSTEL
SPORTAGENDA

SENTRO DEPORTIVO KORSOU
(zwembad)
geopendvan09.00-12.00/14.00-17.00 uur;
dinsdag- en donderdagmorgengesloten.

BOWLEN
Damacor Bowling Club (Chuchubiweg)
open vanaf 17.00uur.

BASEBALL
(AA-klasse)
play-off
20.00 uur Sta. Rosa Indians/Variante vs
WildCats/Bancodi Caribe- SentroDeporti-
vo Körsou.

Voorbeschouwing Nederlands betaald voetbal
Geen echte publiektrekkers bij laatste
midweekse duels, behalve PSV - Groningen

DEN HAAG — Woensdag
gaat het Nederlands betaald
voetbal voor de vierde en
laatste keermidweeks aan de
slag.De clubs,zeker in deere-
divisie,zijn nietal te gelukkig
met de midweekse wedstrij-
den.Een aantal burgemees-
ters ook niettrouwens, daar-
omwerdoplastvan deDeven-
ter Burgemeester Waal het
duel tussen Go Ahead Eagles
en PEC /Zwolle geschrapten
voorlopig uitgesteld.

De clubs willen geen
woensdagvoetbal omdat het
aanwijsbaar slechte gevolgen
heeft voor de publieke be-
langstelling. Er ligt danook een
plan om de winterstop tot mini-
male afmetingen terug te bren-
gen, minder op woensdag te spe-
lenen toch vroegklaar tezijn in
1988 voor het geval Nederland
zich zou plaatsen voor de
eindronde van het toernooi om
het Europees kampioenschap.
De clubswilleneigenlijk het on-
mogelijke: geen woensdagen,
lange winterstop, ruime zomer-
vakantie, maar gaan voorby aan
hetfeit dater nietmeerweekein-
de dan52 per jaarzijn.

Het programma voor
woensdagzal weinigtwijfelaars

over de streep trekken. Slechts
PSV - FC Groningen belooft een
redelijke belangstelling. PSV
immers loopt al binnen op zijn
seizoenkaarten en Groningen
heeftzondagflink uitgehaald te-
gen Excelsior: 6-0. De Gronin-
gershebbenambities, maarver-
moedelijk niet de kwalitiet die
voor verwezenlijking daarvan
kan zorgen. Totnu toe werd met
dertien punten uit twaalf wed-
strijden, maar net het gemiddel-
de gehaald.

AZ zoekt na het debacletegen
Ajax versterking.Er zijnbespre-
kingen meteen Schotsespits(Ja-
kub), die in de derde (!) Engelse
divisie speelt en metWilly Car-
bo, diena succesvolle Utrechtse
jarenmetknieblessures tobt. AZ
ontvangt VW, dat ook een spit-
sprobleem heeft. AZ zal er in ie-
der geval een punt rijker aan
kunnen wordenen dat betekent
tenminste gelijkkomenmet Ex-
selcior.Rotterdams kleinste
speelt thuis tegen Rod 3 JC, sub-
topper met behoefte aan
winstpunten, zoals Den Bosch
dat na een zeer goede start een
vrye val op deranglijst heeft in-

■ getet.
FC Den Bosch moet naar

Veendam en wilde alvoor de ne-
derlaag teffen Go Ahead deaan-

val versterken.Petervan Ve"
van RKC is kandidaat eJ>
Waalwijkse clubwil hem nu"j
van de hand doen. Aan het <j
van het seizoen treedt narn^declausulevan deop 50.000 f
dengelimiteerdetransfersom
werking. Het Den Bosch va*
laatste weken gaat een puO 1
twee punten, verspelen in V'
dam, dat zondag vijf kwaf
aanzienlijk verstandiger 1C
balde danFeijenoord, maai-'
gebrek aan ervaring alles*speelde na eenvoorsprong v*1
0.

Sparta's 'profs' kosten v
moedelijk minder da"
technische staf van FC Tw<>jdat een op de toekomst gefl |
opzetheeft.Sparta voetbalt^
ren voor detoekomst, maarM
van profiteren voornam 6
andereclubs. Een elftal Sp*1
nen verdient zijnbrood bij aj!
re clubs uit de eredivisie. W
tegenTwentehoudtSparta<*vierde plaats achter de $'
drie.Het lijktwatveel gevrw
Ajax wordt twee punten r\
tegen de FC Utrecht en *Haag en Haarlem gaan ui*1
ken of Haarlem onder de s^blijft voetballen. Dat zit e*
in.

Sta. Rosa Indians walst
met 15-2 over Wild Cats

WILLEMSTAD —Wild
Cats^ Banco di Caribe, datop
jacht is naar zijn zesde titel,
heeftgeen schijnvan kans ge-
had in deopenings- wedstrijd
van definaleserie om hetAA-
klasse baseball- kampi-
oenschap. Ofschoon getipt
als lichtelijkfavoriet, werd de
ploeg in zeven inningsmet de
score van 15-2 ingemaakt

door een van daadkra
bruisend Sta. Rosa Indi*
Variante.

Het offensiefvan Indians
gisteravond overweldigend: j
honkslagen waaronder 2 hoB"
runs. In de allereerste inninÈ
was het goedraak met een tv
van liefst 8 runs. Veel heeft1
daarna niet mis kunnen g*
voor deSta. Rosa- ploeg. TenJ*
daar hetpitchers- werk wèl *?
trouwd was aan Edmond MOT
na. Met de enorme voorsprw
die zijn ploeggenoten hem b<
denbezorgdwerd heteenrelrij
gemakkelijkepartij voor Mal
na dievanwege dek.o.- overtfj
ning in zeven inningsslechts]
worpen nodig had om de zegel
ker te stellen.Hij stond de teg*
partij 5 honkslagen toe.

Indianswas kennelijk niet'
der de indruk van het uitffl'
tende record dat Cats' ster*
per Reumert Monte in het vd
seizoenachter zijn naam had!
schreven: een ERA van 1.00(
middelde van slechtséénrunl
9 innings) in63 innings!Mori
optreden was van superko
duur. Hij slaagde er slechts i*
eerste slagmanuit te schakel
Vijfopeenvolgende' hdnkslag
waaronder een homerun <
playing manager Lipo Elhs
maakten daarna een wi9
noodzakelijk bij Cats. Hij *vervangen door Hector Fral
net die nog 2runs te incasso
kreeg voordat hij een eind I
maken aan de slagbeurt vat
Sta. Rosa- ploeg.

Cats scoorde zijn enige 2 fr
in dederde inning.Een misgi?
van tweede honkman StaJ>'
Palm stelde Earl Virginß
staathet eerste honkveiligte*
reiken waarna Sherman DeW
de bal het speelpark uitsj 1"
voor een homerun. Bij Indi'
zorgde behalveLipo Elhage'
MichelDaou voor een homeP
Besteaan slagwasFarleyLC'
dia met 4 honkslagen in 5 b*
ten. Lipo Elhage en StaO:
Palm hadden ieder 3 honk»
gen.De eindcijfers luiden:lm
2voor Indiansen 2-5-2voor C»

De tweede wedstrijd W'
vanavond verspeeld. Gef^Statia voor Indians en Omaf'
gelina voor Cats zul'
waarschijnlijkopgesteld wol*
als startingpitcher.
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BC Philipsburg tijdens bezoek De Castro:
Speciaal haventarief voor
schip Curaçao-Sint Maarten

i ppHILIPSBURG — De Don,r: v ancho krijgt als eerste
j, rachtschip dat met een di-. ecte verbinding tussen Cu-a.aoen deBovenwinden be-
j ptvoorkeurs- tarieven in de
J "«ven van Sint Maarten.
41: ~° heeft het Bestuurscollege
,] .. j^ilipsburgbekend gemaakt
1 ens het bezoek van een dele-
j satieonder leiding van minister

i.ll n?n Handel, Industrie en
J „^gelegenheid Marco de Ca-
i.' 0r° °m hetgebruikvan Cura^a-!j* en Bonaireaanse producten
i- w

aar ** bevorderen. De minister
I. jer<* vergezeld door acht lokale
,_', dustriëlen, en opende zondag, "etnieuwe filiaal van deAntilli-,. l^seVerf-fabriekteSintMaar-
). uf'öe verf- fabriek zal daaren-
,.; e Producten maken en hetfili-

'- C!pruiken als centrum voor_. ,et bevorderen van export naar
regio. Deze "springplank"

omv*'6 van mtMaartenvoor e
.""iggendeeilandenhebbenook,e andere lokale producenten op

J minister De Castroroeren tijdens een persconfe-
lCl igLtie in Philipsburg liet weten
aff n . zeer belangrijk omhet eco-

verkeer tussen deeilan-
Mii u£ *c bevorderenen de aanzien-
-1 J,Ce markt diealle eilanden sa-
■)& Nf6n Vormen te ontwikkelen.jgi ""* de . ultvrele banden acht

hij het economisch aspect van
groot belang om de Antilliaanse
eilanden bijeen te houdenen sa-
men te laten groeien. Om dit te
doen is regelmatig en direct
scheepsverkeer tussen de Bene-
denwinden en de Boyenwinden
onmisbaar. Gisteren arriveerde

voor het eerst deDon Pancho die
deze lijn gaat verzorgen op Sint
Maarten. Het betreft hier een
vrachtschip dat gebruik maakt
van de oude "roll onroll off" ha-
ven van Sint Maarten tot de
nieuwe waarvoor de constructie
begonnen is afkomt.

Binnenkort beginnen onder-
handelingen met de eigenaar
van het schip Francisco Lei-
densz, tevens eigenaar van Fer-
ry's del Caribe, over een
scheepslijn tussen Coro en Sint
Maarten. Om het onderhouden
van de directescheepslijnmet de
Benedenwinden te bevorderen
zal hetschip voorkeurs- tarieven
krijgen in de haven v.n Sint
Maarten, zo heeft hetBC te Phi-
lipsburg laten weten. De lokale
producenten hadden tijdens hun
bezoek contact met de Kamer
van Koophandel en importeurs
in Sint Maarten.

Naar De Castro liet weten is
zijn marktbeschermings- beleid
erop gericht de ontwikkeling
van lokale industrie te bevorde-
ren, teneinde tot export te ko-
men. Hiermee spaart men niet
alleendeviezenmaar wordendie
naderhand ook verdiend, zo zei
hij. Het feit dat Sint Maarten
geenbeschermings- mogelijkhe-
denbiedt is volgens de minister
geen probleem. De lokale pro-
ductenkunnen zijns inziens de
concurrentiedaaraan, omdat ze
van een goede kwaliteit en een
goede prijs zijn. Zowel in Sint
Maarten als de omliggende ei-
landen denken de lokale produ-
centen met een directe
scheepsverbinding te kunnen
concurreren.

LONDEN — Irakmaaktdodelijke
chemische wapens in een goed be-
waakte fabriek in Samarra. Dat
heeft de Britse BBC maandag be-
kend gemaakt in haarwekelijkse tv-
programma Panorama. Met behulp
van Franse satelliet-foto's heeft de
BBC de detailsover de fabriek open-
baar kunnen maken. Geproduceerd
worden: mosterdgas, CS-gas, tabun
en sarin.De laatste twee gassen, die
een sterke uitwerkinghebben op het
zenuwstelsel van de mens, worden
vervaardigd met grondstoffen die
zijn verkregenin Nederland, België,
W-DuitsalndenItalië,aldus deBBC.

Rechtszaak Gehr tegen
Concorde voortgezet

ORANJESTAD — De
rechtszaak, die de voormalige
general manager van Concorde
Aruba Hernan Gehr — bijges-
taan door advocaat mr. Carla
Sint Jago-Francis — hadaange-
spannen tegen de eigenaar van
Concorde Aruba — vertegen-
woordigd doordr. PaulSjiemFat— zal worden voortgezet.

In eerste instantie hadden de
advocaten overeenstemmingbe-
reikt datConcorde Aruba aan de
heer Gehr als schadevergoeding
een bedrag van tachtigduizend
dollar zou betalen, mede omdat
zijn contract verbroken werd.
Toen het echter op betalen aan-
kwam, weigerdedeeigenaarvan
het Concorde Hotel aceoord te
gaan. Reden voor de heer Gehr
om aan zijnadvocateopdracht te
geven de rechtszaak voort te
zetten.

Antilliaansproduct
Ministerde Castro

opent verffabriek
J^H-IPSBURG — Antille-d!;H«intSt Maartenn.v. hield■ e*h ___*_"" "-1 "

_
pi "officiële openings-

te opzondag 26ok-
i. c *}er in de Orange Grove te

01 minister van Handel, In-
\f }t trie enWerkgelegenheid, drs
i-jCo* **e Castro, steldedePaint
Tf^l^Pany ten voorbeeld van
rif pjj~ere Antilliaansemaatschap-
of' tiyj. " >,Hier ishetbewijs,datAn-
i" ,hl4anse producten van uit-
e'een kwaliteitkunnen zijn
$Ha xPorteerd kunnen worden
v n öiarkten in andere landen,
,a( J^Usiefde Verenigde Staten",
ss de minister. „Wij geloven
#c et Antilliaanse product en ina"1Lj^tilliaanse ondernemer, en
;ef m worden de Antilliaanse
[ \ door onze rege-
_p Hij hoopte dat

fcJvJ* maatschappijenhetvoor-
in van Antillean Paint zou-
rrfO v°lgendoor zich opSt Maar-
'o'w*vestigen, daarStMaarten
j.j^ v|taal belang is voor de in-
tel ij.fr'ële ontwikkelingvan de
l^___rlandse Antillen. Hij bena-
-,\o njj^e dat hechtere, econo-
\\t \^v^ banden nodigwaren tus-
e o van deAntillen
e Ou aaraan tevuuen-
ed- L*0* werd het woord gevoerd
be' Ij- 1" heerPeter van derLan-
-1.0 tlv ' Managing directer, die de
k.)LeBteerders dankte voor hun
5-1 blik dat St Maar-
C _t0 Zflkelijk gezien in de toe-
,o\^eenparadijsis. De heerEd

van Arkel, managing director
van Antillean Paint Curasao,
belichtte de verschillende fasen
van het bedrijf: eerst de verkoop
van verfdieop Curasao wordtge-
maakt; nahopelijk nietal te lan-
ge tijd heteigenlijke mengen en
produceren; en in de toekomst
hetvervaardigen van bijproduc-
ten zoals lijm en andere stoffen
die in de constructie- bedrijven
nodig zijn.

Paul van Vliet
op St. Maarten

PHILIPSBURG — Voor
een uitverkochte Peter Stuy-
vesantzaal van hetLittle Bay
Beach Hotel trad Paul van
Vliet zaterdagavond op.

het was een gevarieerd prog-
ramma zoals we dat van de Ne-
derlandse cabaretiers gewend
zijn. Hetoptreden van VanVliet
—voor deeerstekeer opSt Maar-
ten in het Engels — viel bij het
publiek bijzonder in de smaak.
Veel succes oogstte hij met de
imitatievan Joseph Luns, ter-
wijl ook de scène van de balie-
employee van een Frans hotel,
die een Amerikaanse toerist te
woord stond, meesterlijk werd
gebracht. Zondag vertrok Paul
van Vliet met zijn gezelschap
naar Curagao.

E. Devis winnaar van Amigoe Scorebord 11
_!_ 'wonendeaan de Se-

teto awe8140, isdewinnaar
*«o ° uden van het Alni*oerebord- formulier num-

Mer 11 en ontvangt daardoor
deaanhetScorebordverbon-
den weekprijs. E. Devis kan
tenAmigoekantore opScher-

JhedivisieS*8* 12 9 2 1 20 37-11
t°v ...12 9 2 1 20 26- 8
benoord 12 7 4 1 18 28-15
S^rta 12 6 3 3 15 28-18
Jf»Bosch 12 6 3 3 15 14-10
*°daJC 12 6 3 3 15 18-17
gingen 12 5 3 4 13 27-15
£L Twente 12 3 6 3 12 16-17
p?ftunaS 12 4 4 4 12 17-18

Zwolle 12 3 4 5 10 24-23
f.L Utrecht 12 4 2 6 10 21-24
f^endam 12 2 6 4 10 13-17

12 2 6 4 10 13-18
pjfV 12 2 6 4 10 11-22
£A Eagles 12 3 4 6 9 9-17

12 3 2 7 8 10-23
12 2 19 5 9-31
12 12 9 4 6-23

JjERSTEDIVISIEJ^nnbuur 12 7 4 1 18 24-12
13 6 6 1 18 28-16

/."lemll 13 7 2 4 16 22-19
graafschap 13 5 6 2 16 19-13
£eerenveen 12 6 3 3 15 15-11
V*c 13 6 3 4 15 19-21
V1*88* 12 7 0 5 14 21-17

12 6 2 4 14 22-19
ïï?£ 12 5 3 4 13 27-20xJ'V 12 4 3 5 11 23-21
j!AL 12 4 3 5 11 14-16
&en 12 3 5 4 11 15-18
ij**3 12 5 1 6 11 24-29
R\mMmdSP 13 4 3 6 n 19"22S,vv 12 4 2 6 10 18-23

12 4 0 8 8 19-26belBJ»r 12 2 4 6 8 9-22
Jyndhoven 13 3 2 8 8 21-26
oracles 12 14 7 6 12-24

penheuvel langs komen om
zijn/haar desbetreffende
prijs op te halen.

EREDIVISIE
I.AZ'67-Ajaxl-6T
2. Utrecht -Fortuna S 4-1 T
3. Feyenoord - Veendam 3-2 T
4. Den Bosch - GA Eagles 0-1 T
5. PEC Zwolle - Sparta 1-1 T
6. Twente - PSV 0-3 T
7. Groningen-Excelsior 6-0 T
8. RodaJC-Den Haag 0-0 T
9. WV-Haarlem 3-1 T

EERSTE DIVISIE
10. SW - Telstar l 0-1
11. Willem II - NAC 4-0
12. Helmond SP- NEC 0-4 T
13. Eindhoven - Heracles 0-1
14. Cambuur - Heerenveen 1-1 T
15. Vitesse - Wageningen 2-1
16. Volemdam -De Graafschap 1-1 T
17. Emmen -DS 79 ...1-1
18. MW -RKC 1-2

AMIGOE-SCOREBORD UITSLAG:
2-1-1-2-3-2-1-3-1-2-3-3

AMIGOE-SCOREBORDKLM-KANSHEBBERS:
1. Mevr. Van Daalen —Totolicaweg 17 (2x)
2. A.H. van Delden —Lamungrusweg 21
3. E.Devis— SeruLoraweg 140
4. L. van Eldik — Sisalstraat 18(Aruba)
5. J.H. de laFuente — St. Helenastraat 22 (Aruba) (2x)
6. P.C.Goebert —Pos Chiquito 82-A(Aruba)
7. J.A.van Henneigen— Gladiolenweg 18
8. A.J.Hunte —Kaya Kokolishi 49
9. M.Lammers - Kaya Gob. Nic Debrot 34 (Bonaire)

10. Mebus —Sta.Rosaweg 125
11. P.Steenbakkers —Christinalaan 9 (3x)
12. Arme T^in — Biesheuvel 23
13. Faustina Tromp —Macuarima 38-D (Aruba)

Hieronder de standenlijs-
ten in de beide Nederlandse
voetbal- afdelingen:

Elfde kinderboekenweek geopend
PHILIPSBURG —Inde

overdekteruimte van deSun-
dialschool naast de biblio-
theek, werd afgelopen zon-
dag de elfde kinder- boeken-
week opSt Maarten geopend.

Dit keer geen lange en ver-
moeiende speeches van volwas-
senen, maar zang, voordrachten
en toespraken van de kinderen
zelf. Alleen een kort wel-
komstwoord werd aan de grote
mensen overgelaten en dat
mochtde heer J. Hampson doen,
de vice-voorzitter van het orga-
niserendcomité dieook als cere-
moniemeester optrad. Het
schoolkoor van de M.A.C, zong
het lied "Adventures in Book-
land", het thema van deze boe-
kenweek, met woorden van Josi-
ane Fleming-Artsen en muziek
van Leroy Vlaun. Drie meisjes
voerden het woord.

Geesha Williams (Pondside
Elementary School) sprak over
"Ik nodigU uitomop avontuur te
gaan in Boekenland". Veronica
Bell (Leonard Conner school)
had als onderwerp "Het belang
van boeken", waarna Tessa
Marsham (Methodist Agogic
Centre) een uiteenzetting gaf
over "De voordelen van kinder-
boekenweek".

De ontwerpster van het boe-
kenweek- embleem, datprijktop
alle posters, programma's, T-
shirts en de boekenweek- krant,
Venessa Williams van de
Pondside Elementary School,
werd aan het publiek voorge-
steld en mocht een T-shirt aan-
bieden aan deEerste Dame van
St Maarten, mevrouw G. Ri-
chardson- Nicolaas, allereerst
voor haarvierjarigzoontjeRam-

fis datechtervonddathijdatbest
zelf in ontvangst kon nemen en
daarom parmantig naar voren
stapte.

De kinder- drama- workshop
onder leiding van lan Valz
bracht "Anansi", gevolgd door
een presentatie van een groep
kinderen van de Oranjeschool.
De tentoonstelling in de biblio-
theek waaraan door vele kinde-
ren hard is gewerkt en waar de
avonturen in boekenland op
vaak originelemanierzijnuitge-
beeld, is toten metvrijdag31 ok-
tober te bewonderen.

Museum
LONDEN — Sutton Place

het landgoed ten zuiden van
Londen dat wijlen de Ameri-
kaanse oliemiljardair John
Paul Gettykocht van de Her-
tog van Sunderland, wordt
doorzijn nieuwe eigenaar, de
Amerikaan Frederick Koch,
totmuseumvan negentiende-
eeuwse kunst gemaakt.

Koch is samen met zijn
broer erfgenaamvan eenver-
mogen van 400 miljoen dol-
lar. Hij heeft dereputatie dat
hij de grootste verzamelaar
van kunstvan de vorigeeeuw
is. Hij koopt elk jaar twee-
maalzoveel aan als deNatio-
nal Gallery in Londen, zegt
men.
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Vergadering met gezaghebber goed verlopen

Nummerkantoorhouders vinden
vergunningsrecht te hoog

WILLEMSTAD — In een
zeer goed verlopen vergade-
ring waarbij door beide par-
tijen begrip werd getoond
voor eikaars standpunt, zijn
gisteren vrijwel alle pro-
bleem-punten diedoor dede-
legatie van nummerkantoor-
houders bij de gezaghebber
naar voren werdengebracht,
opgelost. Een tweetal punten
moet verder uitgewerkt
worden.

Zoals de Amigoe al berichtte,
ontvingde gezaghebbergisteren
een delegatie van ongeruste
nummerkantoor- houders diena
een algemene vergadering een
aantal punten op papier hadden
gezet in verband metde legalise-
ring van denummerverkoop.

Gezaghebber Casseres toonde
zich vanmorgen zeer tevreden
over de vergadering. Hij stelde
datde kantoorhouders zichzeker
niet afwijzend opstellen tegeno-
ver de legaliseringvan de num-
merverkoop. Integendeel,zij jui-
chen het toe en zijn bereid alle
medewerking te verlenen. Er
waren echter een aantal punten
waaroverenigeongerustheidbe-
stond, aldus Casseres. Het me-
rendeel van die punten vloeide
voort '.ut nietvoldoende informa-
tie, zo stelde Casseres, zodat die
gistermiddagvrijwel meteen op-
gelost konden worden.

Er bleven echter een tweetal

punten staan die verder uitge-
werkt dienen te worden. Zo zijn
de kantoorhouders niet hele-
maal gelukkig met de huidige
voorgestelde opzetvan hetwaar-
borgfonds dat isingesteld ter be-
schermingvan de klanten. In-
dien een nummer- verkoper de
gewonnen prijs niet uitbetaalt,
kan op dit fonds aanspraak ge-
maaktworden.Alhoewel dekan-
toorhouders niet tegen dit fonds
zijn, hadden zij zelf een andere
opzet in gedachten.

Gezaghebber Casseres stelde
vanmorgen in eerste instantie
nietnegatief tegenover ditvoor-
stel te staan. Gevraagd is echter
omhet eenen ander oppapier uit
te werken en ditvoor eindvan de
weekaan degezaghebbertedoen
toekomen. Omdat het waar-
borgfonds in een eilandsbesluit
is geregeld, zou het vrij eenvou-
dig zijn om de opzet te verande-
ren, waarbij alleen door het Be-
stuurs College goedkeuring ver-
leendhoeft teworden.

Een tweede punt is de hoogte
van hetvergunnings-recht, een
bepaaldbedrag datmen moet af-
dragenvoor elke serie nummers
die verkocht worden, In de af te
geven vergunningen wordt be-
paald hoeveel series elke kan-
toorhoudermoet betalen, zo leg-
deCasseres uit. Ditbedragisvol-
gens dekantoorhouders tehoog,
hetgeen zij met concrete cijfers
willen aantonen. De gezagheb-
ber die dit een wat moeilijker
punt noemde omdat dit de wet
zelf raakt en dus in een ei-
landsraads- vergadering veran-
derd zou moeten worden, staat
echter wel open voor het cijfer-
materiaal. Naar hij uitlegde is
het huidige vergunnings- recht
gebaseerdopvrij vagecijfers. Bo-
vendien heeft hijbegripvoor het
feit dat de hele legalisering een
behoorlijke kostenverhoging
met zich mee zal brengen. Im-
merszal voor de meeste kantoor-
houders de belasting(die dan op
concrete cijfersgebaseerdwordt)
verhoogd worden, terwyl ook de
personeels- uitgaven hoger zul-
lenworden.

Naar aanleiding van het cij-
fermateriaal datnu door de dele-
gatie geproduceerdwordt, zal dit
onderwerp verder uitgediept
worden. Een datumvoor een vol-
gende vergadering is echter nog
niet vastgelegd.

Overigens meldde de Amigoe
al over het feit dat de kantoor-
houders liever een andere dag
dande maandagalsvrijedagwil-
den invoeren. Gistermiddag is
ookditpunt tersprake gekomen,
zo bevestigdeCasseres. Naar al-
le waarschijnlijkheidzal de zon-
dag worden aangehouden, een
dag die de kantoorhouders om
verkoop- technische redenen
verkiezen boven demaandag.

Vrouw lastig
gevallen

WILLEMSTAD — Vanmor-
gen omstreeks twee uur werd
een dame in deEmmastraat las-
tig gevallen. Zij werd door een
man benaderd die haar met een
fikse klap tegen de grond sloeg.
Vervolgens ging deman er van-
doormet wat klein geld hetgeen
de vrouw bij zich had.

Diefstal
WILLEMSTAD—Een cassie-

re van een supermarkt kreeg
gisteren te maken met een zeer
vingervlugge dief. Die griste,
toen zij tijdens haar werkzaam-
heden haar kassa even open
maakte, veertien biljetten van
vijfguldenuitdekassa en maak-
te zich daarmee uit de voeten.

Fotografie en Moderne Dans

Beeld in beweging

ZONDAGAVOND jl.open-
de dhr. Pacheco Domacas-
se, hoofd van de Dienst
Kuituur van het Eilandge-
bied Curacao de expositie
"Fotografie en Moderne
Dans" met foto's gemaakt
door de Arubaanse fotog-
raaf Rob Vermeer van de
Arubaanse danseres Wil-
maKuiperi- Jansen.

Deze expositie is tot stand
gekomen op initiatief van de
DienstKuituur in samenwer-
king met het Cultureel
Centrum Curacao. In een
druk bezocht CCC- auditori-
um verrichtte dhr. Domacas-
se de opening met een zeer
geïnspireerdopenings- woord
welke doorhet aanwezigepu-
bliek hartelijk werd ontvan-
gen. Naast het uiten van zijn
bewonderingvoor het niveau
van de expositie, accentueer-
de dhr. Domacasse vooral het
belangvan dezeexpositievan
Arubaanse professionelen op
Curagao in hetkader van een
blijvende culturele band tus-
sen hetvolk vanAruba enCu-
racao. In deze inter- culturele
uitwisseling spelen de
kunsten een zeer belangrijke
rol als creatief terrein waar
menelkaarkan ontmoeten en
aan een vruchtbare en leefba-
re toekomst werken.

Ook Rob Vermeer dankte
van zijnkant debetrokken in-
stanties en personen voor de
getoonde medewerking en
sprak de hoop uit dat deze
eerste dans-fotografie op Cu-
ragao goed ontvangen zal
worden.

Alsverrassing volgdetoen,
als onderdeelvan de opening,

een uitvoeringvan een chore-
ografie van Wilma Kuiperi-
Jansen, gedanstdoorPolonia
van de Vijver, die het samen
gaan van fotografie (zwart-
witkostuum en schminck) en
beweginguitbeeldde.Polonia
van de Vijver interpreteerde
de choreografie aan de hand
van de geëxposeerdefoto's
rondom het publiek.

De collectie zwart- wit fo-
to's vroeg hierna alle aan-
dacht op.De uitvergrotefoto's
zijn van zeer hoog niveau en
riepen veel positieve reacties
van het publiek op. Men was
onder de indruk van zowel de
fotografie- techniek als van
devastgelegde danstechniek.

Door deze intergratie van
fotografie en dans iseen geva-
rieerde collectie beelden ont-
staan met een afwisselend
sterk grafisch en sculptureel
karakter.

Tegelijkertijd met de ex-
positie is door de Dienst Kui-
tuur afdelingDans (Coördi-
natie Cesario JeanLonis) een
workshop "Modern Dance"
met Wilma Kuiperi- Jansen
georganiseerd. Deze interna-
tionaal ervaren danseres do-
ceert gedurende een week
verschillende aspecten van
het modernballetaan docen-
ten en gevorderde leerlingen
van de Curacaose dansscho-
len (Les Sylphides,Fina Dan-
ce Art, Ecole de Danse, Studio
di Baile Korsow, Studio
DienstKuituur).

De expositie "Fotografie en
ModernDance" is toten met2
novemberinhet CCC- audito-
rium te bezichtigen.

STANKUIPERI

Vergadering
Buurtcentra

WILLEMSTAD — De Fede-
rashon Sentronan di Bario K<fl£
sou heeft op 30oktober een alge-
mene ledenvergadering. Alle
besturen van de verschillende
buurtcentra wordenverzocht bij
deze vergadering aanwezig te
zijn. Het belangrijkste agenda-
punt is de verkiezing van een
nieuw bestuur voor dit overkoe-
pelende orgaan van
buurtcentra.

WILLEMSTAD — Een
snackhouderdeed er bij de poli-
tie zijn beklag over, dat bij de
snackeen achttalDominikaanse
vrouwen voor denodigeoverlast
zorgde.Deze werdendaarop door
een patrouille aangehouden en
voor verder onderzoek naar de
politie- wacht overgebracht.

Senator blundert
MIAMI — Senator PaulaHawkins, bezig aan eencampag-

ne voor zijn herverkiezing,
maakte een grove blunder enheeft dat geweten. Heel wat
mensen vielen over hem heen,
nadat hij tijdens een bijeen-
komst in"Klein Havana"in Mia-mi gezegdhad dat de Mexicanen
in de VSminder vaderlands- lie-
vend zijn dande Cubanen die in
Noord Amerika wonen. Hij
staafde dit door te verklaren-
."Cubanen in de VS zijn erg ge-

motiveerd om de democratie
hun land te herstellen.De M' 'S
icanen evenwel verlatenb jï
vrije en democratische land <
in de VS hun levensomstanjll ft
heden te verbeteren en soci| a
hoger op te komen". Hawk* *wist niet hoe snel hijzich atf* ,,,
verontschuldigen en verklflJ m
dat de Mexicanen net zo va*)1 ai

landslievendzijn als alle and«L
mensen. De Mexicanen vorflfc
de grootste groep SpaaüC
sprekenden in de VS.
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WILLEMSTAD-Afgelopen
vrijdag brachten Antilliaans
gouverneur drRené Romer en
Arubaans gouverneur Felipe
Tromp een bezoek aan de Com-
mandant derZeemacht in hetCa-
ribisch gebied, Brigade- gene-
raal der mariniers JanClocquet.
Op defoto vlnr directeur van het
kabinetvan degouverneurvan de
NederlandseAntillenmr Janus,
gouverneurRomer, Comman-
dant Clocquet, gouverneur
Tromp en directeurvan hetkabi-
netvan degouverneurvanAruba
mrHUien
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BONAIRE
AGENDA

__IlE:8«»o£N_WEER:B222
8845VITAAL: 8900

nn« e La9oen: maandagt/m vrijdag."800-.6.00uur; zaterdag 08.00-12.00

£NBARE BIBLIOTHEEKr"°Bs_jden voor het publiek)
~"aagen donderdag van 14.00-18.00

"a'nsdag en vrijdag van 08.00-12.00/
uur; zaterdag van 10.00-12.00

Ijstijdenvoor lezers)
150ag van 14.00-19.00uur.

itooi l 'T'NG: maandag t/m vrijdag
'gekende stukken 15.45 uur; gewonel"*" 16.30uur.

!^ICE CLUBSil _ir'e donderdagavond 19.30uur - Hotel

'ünd"t rma,ie E Fel'Pa',el : 8546/8238.

' «_*_, able: elke tweede maandag -(^entrumTerra Corra.T' *oensdag 12.00uur-Hotel Bonaire.

> EN BEVOLKING:
)_. I^oo/ 14.00-15.30uur loketten geo-

I KBIBL|OTHEEK: voor bezichtiging
rR, ;jelieve contact op te nemen metdeuayBedacht, Noord Nikiboko 194.

.Rl^CLUB (We9 naar Willemstoren):
J*>°P vrijdag van 20.00-24.00uur; za-"«"an 12.00-24.00uur.

EKUUR (gezaghebber): elke donder-„ °n 09.00-11.00 uur op het Be-
v»n U,oor'Kralendijk; laatste donder-ac maand van 10.00-12.00 uur te

PKNSTEN
WHkrnarduskerkKralend,-:
'*s 18.45 uur;zondag 08.30 en 19.00

>tekerkAntriol:
"* '930uur 18.00

s^cuskerkRincon:
"^ ookzondag, 19.30uur.

£WTENBEZORGING doorgeven
"quej'A- Wong- Loi- Sing, Kaya

MOSKOU—Depolitieheeft debe-
wakingrond de beschadigdekernre-
actor van Tsjernobyl opgevoerd na-
datdaargevallenvan diefstal en in-
braak aan het lichtzijn gekomen.

*****

Sotebo
organiseert
auto-stemt

KRALENDIJK — Na zeer
langetijdzalerweer eenauto-
sterrit worden georganiseerd
op Bonaire. Deze bezigheid
werd enkele jaren geleden
herhaaldelijk uitgebuit door
de toenmalige onderwijzers-
vakbond VLB, maar daarna
bleef het stil rondom deze
vorm van ontspanning. De
softball- vereniging Sotebo
zal zich zondag 2 november
op dit enigszins afwijkende
pad wagen.

De start van de sterrit is
's morgensomhalftien enbegint
in het stadion van Kralendijk.
Daar wordtvanafnegen uuraan
de deelnemersderoute verstrekt
en de informaties die noodzake-
lijk zijn om het geheel tot een
goed einde te brengen. De in-
schrijfgeldenzijn laag gehouden
en dienen uitsluitend ter dek-
king van dekostenvan de sterrit.
Indien men in aanmerking wil
komen voor de aantrekkelijke
prijzen, zalhet aanmeldings-for-
mulieruiterlijk 31 oktoberinhet
bezit moeten zijn van de Stebo.
Overigens kan men zonder de
sterrit te winnen ook in de prij-
zen vallen, als men dan maar
zorgt de mooisteen de meest ori-
gineel versierde auto te hebben.
Aanmelden voor deelname is
mogelijk bij Victor Ruiz, Repu-
bliek;Felix Nicolaas, Amboina;
Henk Deira, Republiek; Arthur
Dammers, Kaya Finlandia en
tenslotte JohnFrans, Kaya Ma-
nuwa.

Tesultaten tot nog toe positief

Laboratorium Marcultura
erhuistnaar Sorobon

5*JALENDIJK — Afgelo-
K aferdag tijdens een ver-
lang van de Stichting
■Wlturaneef*hetbestuur»Kg staat uit vertegenwoor-WJS van de drieBeneden-
st iSe e'landen, beslotendat
m^v'^boratorium van de
ffj] ög verplaatst zal wor-.aar Sorobon. Het labo-

hm, onder leiding vane*"t Hensen Msc, is mo-
*el gevestigdten noord-en Habitat.Wens devergadering van af-

Jj*n zaterdag besloot het be-

i>Waarvan bij dezevergade-B aanwezig waren gedepu-L ? Gummaris van Curacaogeister Don Mansur van
PB' verschillende maatrege-
L nemen op financieel ge-
Ih 7iaarc*00r ac verhuizingL et laboratoriumin een kort
J^estek kan plaats vinden.

de heren Gummaris en
ij_.Ur waren ook de adviseurs

itio Stichtings- bestuur aan-, jj> de heren Winkel, hoofd
ds 6 van Curagao, die
H Vanaf het begin van de sa-
iiJe?, !nS voor het carco- pro-

Sj e' uitmaaktvan de delega-,,e heren Joubert en Vrolijk
®< I__ dePartement van Han-

d "Qustrie en Werkgelegen-ere heer Tyrol en tenslotte_»_.eur van de Stichting,
<i^ «ensenMsc.

1 ;Sr n_ de vergadering van
der-t ngs" bestuur werd
'all dat net laboratorium

(^bo V

_
rbuisa zal worden,

r °°vendienwat agressiever
jSje v

an werken aan de kweek
'tich. ■ p van v's' waardoor
cic ung een watrendabeler
its

n krijgen. De huidigewaar de StichtingMarcul-
j.,J.°£dergebracht, blijktniet
_oj_ g in aanmerking
.VauVanwege de uitbrei-
_.!■_ tt

abitat methetvakan-fP Hamlet.
iek ldige resultaten met de
e _ an.carco» consumptie-
igu ls die speciaal wordt ge-
it _ Vooraquaria, blijken ui-
d J°Mtief. De kleinschalig-
it _° }er waar(>P gewerkt
:de f" en'maakthetbestaan
ialv lng nietrendabelen
Je,a' er uitgebreid moe-dden. Zoals de Amigoe
iiri! r vermeldde, is er van

!J«e van Florida belangstel-
voor de jongecar-dngezienze in dezeAmeri-j| staat reeds overbevist,*J?t Stichtings- bestuur. «Jdens de vergadering

j. °gen welke mogelijkhe-, |fen voor export naar Flo-
tw afdeling Natuurlijke'en inFlorida zal in eerste
f i_'_ de eitJes van carco die
rR

n de wateren voorkomen,°°naire sturen. Hetverde-rs van eitje tot larf ge-gaan in het laboratorium
.e n°naire ' waarna de jonge, «worden terug gestuurd
ftw en vervolgens uit-, L *orden in deAmerikaanse
fer etl- De jongecarco zal
j eerst dekans krijgen om

ngte te verwerven van

rond vijf centimeter alvorens ze
naar Florida wordenverzonden.

Een ander project dat ook de
aandachtkreeg van de vergade-
ring afgelopen zaterdag, was de
kweekvan lima.Dit is een zeep-
lant en op Bonaire eigenlijk be-
kend als het glibberige groene
wier dat zich op stenen afzet.
Marcultura voert dekweek van
lima uit in samenwerking met
hetTechnischInstituutvoor Na-
tuur Onderzoek (TNO) in Delft.
Lima dient als voedsel voor de
garnaal, de carco, de oester, de
vissen uiteraard en nog voor
andere dierlijkewezens in dezee
rond Bonaire.

Na de vergadering werd een
bezoek gebrachtaan het labora-
torium te Hato waar tevens een
inspectie werd gehoudenover de
stand van zaken. Vervolgens
vertrok het gezelschap naar So-
robon waar de nieuwe omgeving
voor het laboratoriumwerdver-
kend. Robert Hensen, de direc-
teur van het Marcultura- pro-
ject,gafdenodigeinformatieaan
de leden van het Stichtings- be-
stuur.

KRALENDIJK - Afgelopen
zaterdag vergaderde het
Stichtings- bestuur van Marcul-
tura op Bonaire. Aanwezig wa-
ren behalve gedeputeerde Gum-
maris van Curagao en minister
Don Mansur van Aruba ook de
diensthoofden van LVV. Doel
van de vergadering was de ver-
plaatsing van het laboratorium
van de Stichting naar Sorobon.
Door deuitbreidingvan hethotel
Habitat is er geen mogelijkheid
meer voor Marcultura opgrotere
schaal te werken. Bij de laatste
vergadering van het bestuur
merktegedeputeerde Avelino Ci-
ciliavan LVV reeds op,datMar-
cultura naar Karpata verplaatst
zou worden. Door omstandighe-
denis daareen wijzigingingeko-
menen zal Sorobon dezetel wor-
den van dekweek van carco, con-
sumptie- vis en vissen voor het
aquarium. Bij de foto: het
Stichtings- bestuur in vergade-
ring en tijdens een uitleg van de
directeur van Marcultura, Ro-
bertHensen Msc.

BC noch gedeputeerde gaven ooitfiat, zegt Crestian

Gesprekken over zand gericht
op studie naar mogelijkheden
KRALENDIJK — Heteventu-
eel opzuigen van zand tussen
Bonaire en Klein Bonaire
heeft deafgelopen dagenveel
stof doen opwaaien. Uit een
verklaring van gedeputeerde
Winklaar viel te begrijpen,
dat het BC van Bonaire nim-
mer aceoord was gegaan en
derhalvewerdverondersteld
datde— enkele dagen uitlan-
dige — gedeputeerde
Franklin Crestian in de geest
van het samenwerkings- pro-
tocol zijn Curacaose collega
Salsbach alvast namens het
BC toestemming had ver-
leend. Tijdens een maandag-
middaggehouden persconfe-
rentie ontkende gedeputeer-
deCrestianechter te enen ma-
le, dat er hiervan sprake zou
zijn. Met een telex in de hand
afkomstigvan het Curacaose
BC, benadrukte gedeputeer-
de Crestian, datzijn gesprek-
ken met gedeputeerde
Salsbach uitsluitende een
voorgenomen studie naar de
mogelijkheden hadden be-
troffen.

Inmiddels is hetwel duidelijk,
dat van eventueel zang wegzui-
gen voor de Bonaireaanse kust
ten gerieve van de aanleg van
stranden op Curagao voorlopig
van de baan is. Uit de woorden
van gedeputeerde Crestian is
evenwel te begrijpen, dat toe-
komstige mogelijkheden om uit
economischeoverwegingen zand
te koop aan te bieden, geenszins
uitgesloten behoeven te worden
geacht. Zoals bekend echter rea-
geerde gedeputeerde Winklaar
onder wie Natuurbehoud valt,
net zo fel tegen dit besluit ten
gunstevan Curasao als onlangs
ook gebeurde bij de import- be-
scherming.Winklaar voelde het
BC voor de tweede maal gepas-
seerd doordeCentraleRegering,
diezonder het BC te horen toch
een beslissingnam.

Degenen wiens naam echter
het meest werd genoemdin deze
historie, was gedeputeerde
Franklin Crestian, die echter
nauwelijksietsmet de gehele af-
faire te maken had, aangezien
Natuurschoon onder gedepu-

teerde Winklaar en Domeinbe-
heer onder gedeputeerdeAveli-
no Cicilia vallen. Crestian legde
tijdens de persconferentie uit,
hoe de misverstanden in de we-
reld moeten zijn gekomen. Op
een telefonisch verzoek nu drie
weken geleden, van gedeputeer-
de Salsbach aan Crestian hoede
Bonaireaanse gedeputeerde er
over dacht om zand ten behoeve
van Curagao weg te zuigen tus-
sen Bonaire en Klein Bonaire,
heeft Crestian geantwoord, dat
dit een zaak was die niet onder
zijn beheer in het BC viel, maar
Crestian bleek wel bereid voor
zijn collega Salabach na te gaan
hoe het Bonaireaanse BC over
dit voorstel dacht. In een ver-
gadering van het voltallige BC,
dusde gezaghebberen de drie ge-
deputeerden, werd ampel gedis-
cussieerd over de aangelegen-
heid, waarbij volgens Crestian
de meningen nogal verdeeld wa-
ren. De grootste zorg was echter
wel de ecologische gevolgen en
met name de schade, die aan de
koralen en riffen aangebracht
zouden kunnen worden. HetBC
besloot derhalve dat er een stu-
dieverricht zou moeten worden,
die duidelijk kon uitmaken wat
deze gevolgen voor de ecologie
zouden zijn; daarna zou gedepu-
teerde Salsbach van het BC ver-
nemen in hoeverre men op Bo-
naire geïnteresseerd was in de
exploitatievan zand.

KRALENDIJK- Wegens uit-
landigheid was gedeputeerde
Franklin Crestian niet eerder in
de gelegenheid te reageren op de
verschillende meningen, die
naar voren waren gebracht over
het winnen van zand voor deBo-

naireaanse kust. De naam van
gedeputeerde Crestian werd in
deze materie echter regelmatig
genoemd, hoewel deze gedepu-
teerde in feite met dezandwin-
ning niets te maken heeft. Dat
zouden eerder zijn collega's, ge-

deputeerdeWinklaar(Natuurbe-
houd) of gedeputeerde Cicilia
(Domeinbeheer) zijngeweest.Bij
de foto: gedeputeerde Crestian
die maandagmiddag tijdens een
persconferentie zijn versie van
hetgebeuren liet horen.

MARIENBIOLOGG
Vreemd genoeg bleek daarop

gedeputeerde Angel Salsbach
nogal ontstemd omdat hij er van
verdachtwerd aan zijngeboorte-
eilandschade te willen doenten
gerieve van een ander eiland.
Bovendien maakteSalsbachaan
zijnBonaireaanse collega duide-
lijk dater volgenseen marienbo-
loog en een woordvoerder van
DOW kennelijk geenproblemen
bestonden. Gedeputeerde Cres-
tian herhaalde enkelemalen tij-
dens de persconferentie dat hij
telkens weer gedeputeerde
Salsbach wees op hetfeit dat hij
in deze niet de gedeputeerde,
maar hetBC van Bonaire moest
benaderen. Uiteindelijk deedge-

deputeerde Salsbach daten het
BC van Curagao stuurde vervol-
gens op 16 oktober een telex
waarin verzocht werd op de Ne-
derlandse deskundigenK. van
Voort, T. van der Haag en A.
Schrier in het kader van het on-
derzoek naar het winnen van
zand tussen Bonaire en ten be-
hoeve van de strandvorming op
Curagao in staat te stellen het
genoemde onderzoek te laten
verrichten. Voor de eventuele
winning, aldusdetelex, zillenwe
dante zijner tijd met decentrale
overheid als met het college van
BC in contact tredenvoor dever-
dere besprekingen en de af-
handelingvan het een en ander.

Uit deze telex, aldus gedepu-
teerdeCrestian,blijkt dus duide-
lijk, dat ik op 13 oktober tijdens
mijn gesprekken met collega
Salsbach uitsluitend informa-
tief heb gesproken en deze ge-
sprekken waren dan ook geba-
seerd op de voorgenomen studie
naar de mogelijkheden. Nock ik
noch het BC heeft tot op heden
toestemming verleend, aldus ge-
deputeerde Crestian, die pas nu
regaeert op dezereeds afgelopen
zaak, aangezien hij dezer dagen
in het buitenland verbleef.

Chinees op
oefening

PEKING — China en de
VerenigdeStaten hebben be-
sloten militairen in opleiding
naar eikaars institutente stu-
ren omdaarstagetelopen. Dit
heeft een Westersediplomaat
donderdag in Peking gezegd.

Naar de Japanse conservatie-
ve krant „Sankei" schrijftis deze
afspraak gemaakttijdens hetre-
cente bezoek aan de Chinese
Volksrepubliek van de Ameri-
kaanse minister van Defensie
Caspar Weinberger. Eerder wa-
ren Peking en Washington een
principe- besluit overeengeko-
men tijdens het bezoek van het
hoofd van de Chinese generale
staf. Generaal Yang Dezhi be-
zocht in mei de Verenigde
Staten.

Volgens de krant heeft China
tijdens het bezoek van Weinber-
gerverdertoestemming gegeven
dat Amerikaanse schepen in
Chinese havensaanlopen. Het is
voor het eerst sinds de commu-
nistischerevolutie van 1949,dat
China dit goed vindt.

Naar de Westerse diplomaat
zei wil China officieren van het
Volksbevrijdings- legernaar mi-
litaire kaderscholen in de Vere-
nigde Staten sturen. In aanmer-
king komen het instituut voor
commandovorming en generale
staf in Kansas of de militaire
academie in West Point in de
staat New York. Het Volksbe-
vrijdings- leger omvat alle on-
derdelen van de Chinese
strijdkrachten.

Als uiting van wederkerig-
heid gaan Amerikaanse officie-
ren hun lichtopsteken op verge-
lijkbare instituten in China, al-
dus dediplomaat diegeennadere
bijzonderheden verschafte.

Vissen verboden
Micro-organismen vergiftigen
deel van Mexicaanse wateren

MEXICO — De kustwacht
van Mexico heeft een gebied
met een doorsnedevan 12ki-
lometer voor de noord-
oostkustvan deGolfvan Mex-
ico tot rampgebied ver-
klaard, nu zich daareen rode
giftige vlek bevindt die zich
vanuit Texas naar Mex-
icaansewateren verplaatst

De maatregel werd genomen
aan de noordkust van Tamauli-
pastoen bekend werd dateen ex-
plosieve groeivan giftigemicro-
organismen in de zee de giftige
vlek veroorzaakt hadden. Het
ministerie van Visserij heeft in-
middels de vissers ge-
waarschuwd niet tevissen in het
vergiftigde water. Aan deconsu-
menten werd aangeraden geen

vis uit het betreffende gebied te
kopen.

De rode vlek die in augustus
ter hoogte van Galveston in Tex-
as waargenomen werd heeft
daaraanmiljoenenvissenhetle-
ven gekost. VolgensAmerikaan-
se deskundigenkunnen de ver-
giftigende micro- organismen
nog tot het einde van dit jaar in
het water voorkomen. Ten-
minste zolang de temperatuur
van het waternietbeneden de 15
graden celsius zakt. De micro-
organismen kunnen weken blij-
ven zitten in de organenvan oes-
ters, mosselen en weekdieren.
Heteten van vergiftigdevis kan
leiden tot darmstoornissen en
misselijkheid, zo melden ge-
zondheids-functionarissen.
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Abbott Labs. 44 - 1/4 Hilt.Hotels 67 5/8 - 1/2Bank of Am. 14 + 1/2 Hutton 46 1/2 + 1/4Baxter Labs. 18 5/8 + 3/8 IBM 122 + 5/8Borg.Wam. 37 + 7/8 ITT 53 1/4 + 1/8Burroughs 76 3/4 + 2 3/4 tone st.lnd. 29 1/2 + 1/4Campbell Ri. 19 3/4 + 1/2 McDonalds 60 3/8 - 3/8Chrysler 37 7/8 + 1/8 NCR 46 1/2 + 1/2CocaCola 37 3/4 ♦ 1/8 Pan.Am.Corp. 5 5/8 - 1/8Contr.Data 25 1/4 unch Pepsico 27 7/8 + 5/8°*? Gen- 21 V,l ' U& "a"*» Inns 6 3/4 ♦ 1/8Delta Airl. 49 5/8 + 1/8 Safeway 60 7/8 unch
Diebold 41 5/8 + 1/4 Seagram 60 1/2 - 1/4Digital Bq. 98 1/2 - 1/8 Teledyne 315 1/2 + 4 3/4Dupont 81 3/4 + 3/8 T^xas Instr \\\ 1/4

_
2

East.Kodak 58 3/4 + 1/4 Textror. 60 1/8 + 1
Firestone t 73/8 + 3/4 Union Pac

_
59 1/4 - 3/8

Gen .El. 75 3/4 - 5/8 Unocal. 21 3/4 - 1/2Genl.Dyn. 71 3/4 unch Varian Ass. 22 1/2 - 1/4
Genl .Motors 70 3/8 + 1/2 wamer __*. 56 1/8 - 1/4Hewlett P. 39 1/8 + 1/2 Williams Cos. 18 1/8 - 3/4
DOW JCNES
Industrials 1841,39 + 5,13'
Transportation 827,63 + 2,63
AMERICAN STOCK EXCHANGE
Caiputer i Technology 103,25 + 0,46
KLUUX.

CLOSING MARKET COMMENT OCTOBER 27,1986
The Dow 30 began the week on a higher note due in large part
to a surge in component oodyear Tire. The Industrials
climbed approximately 9.56 points to 1841.82. The utility
index posted a respectable gain. Big-board breadth was evenly
paired. Bond prices climbed. Burroughs, Teledyne, CPC
International, and Hazeltine all gained solidly. The latter
surged ahead after Hazeltine and Emerson Electric said they
reached an agreement under which Emerson would acquire
Hazeltine at dlr 30 a share in cash. GTE Corp. reached anew all-time peak in heavy trading. Hitachi Ltd., Honda,
Texas Instruments, and Smithkline Beekman all faltered.
The market Is giving a reasonably good account of itself
as it tests resistance in the mid-1800's region. While the
upside going isn't exactly easy, the Bears seem to be
losing their grip here.
E.F.HUTTON RESEARCH.

[jgpfl MAIMJit» & CUKII-L'S ItANK N.V.
K^ar INVESTMENT DEPARTMENT
n____Jf] For further information call
■__gjrgf Tel. 612511/612991 612294

1 V 9
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Koersen Centrale Bank
NOTERINGEN CENTRALEBANK VANDE N EDERLANDSE AN- I
TILLEN GELDIG OP DINSDAG 28 OKTOBER 1986 EN TOT
NADER ORDER:

US DOLLAR 1.77 1.79 181
CANDOLLAR 1.265 1.285 1.305PNDST€RLING 2.465 2.52 2 58
N€DGLD 77.26 77.98 78 78
80UVfIR _ _
ZUJFRRNCS 106.30 107.02 107 82
Ffl FRANCS 25.64 26.74 27 44
DUITSeMARK 87.47 88.19 88.99
SURGLD _ 100.07 102.59
ITURC 0.96 1.26 ' 132
Afl FLORIN 1.00 1.00 1.00
KOERSEN VAN DE OBLIGATIELENINGEN VAN DE NEDER-
LANDSE ANTILLEN UITGEGEVEN DOOR HET DEPARTE-
MENT VAN FINANCIEN EN GELDIG VANAF HEDEN 28 OKTO-
BER 1986EN TOT NADERORDER.

9.75 % 08LIGATICL€NING€N P6R 85/89 100.25
13 % 08LIGATI€L€NING€N P€R 86/90 107.66
12 % OBUGATI€L€NING6N P.R 88/92 108.37
10.5 % OBUGATI€L€NING€NP€RI9BB 102.04
10.25 % OBUGATI€L€NING€N 1986P€R 1990 102.22
HET EFFECTIEVE RENDEMENT OP ALLE OBLIGATIELENIN-
GEN BEDRAAGT 9.62%.
DEAANKOOP VAN OBLIGATIELENINGEN KAN GESCHIEDEN
BIJ HETLOKALE BANKWEZEN.

t —l—l r_

Mm\%\ De Banco Industrial de Venezuela1A«=t__ri Seeftdevol9ende notering voor de Venezolaanse- " \ï*JL\''~W\JW vraa9 naar onze zéér gunstigekoersen.Noteringen per 100BolivarsAankoop Biljetten Aankoop Cheques Verkoop
V /" 7AO /-7.70 ’.8.40 d

AMIGOE 9

Landsradio en Telbo N.V. Bonaire
geven met groot leedwezen kennis van het overlijden
van hun medewerker:

GEUGI WILHELM NICOLAAS
Hij zal in onze herinnering blijven voortleven alseenvoorbeeldig medewerker. Ons diep medeleven gaat
uit naar zijn familieleden.

Hijruste invrede.
Stafen Personeel.

P-PRG 28 OKTOB€RI9B6
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An Absolut
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Absolut
Vodka

Absolut
Elegance

Distribiteur:
\j£ceated _%W«ta y

EETKAMERTAFEL PLUS 6
stoelen, chroom, mcl. tapijt,
i.z.g.s. Tel.: 70688.

ZITKAMER + TAFEL + tapijt,
i.z.g.s.,’.500,-. Tel.: 86717 na 12
uur.

WEGENS VERTREK: ijskast
met " .emaker (Kenmore);
compleet bankstel; vloerkleed;
stofzuiger; televisie + video;
wasmachine.Tel: 673598.

SUPERSNELLE LASER zeil-
boot, ’.750,-. Tel.: 673426/
88871.

KLEINE MOTORBOOT zonder
motor, white Marlin, ’.600,-.
Tel.: 673426/88871.

PRIMA ONDERHOUDENfour-
wheel drive Jeep Renegade,
bouwjaar 1984, weinig gereden.
Te bezichtigen:KamindaLora 8,
Francia (Parallelweg, achter
Omni Elec. Schottegatweg West.

3 STOELEN a ’.5,-; tafel ’.25,-;
kruiwagen’.35,-; planten vanaf
’.3,-; buffet ’.350,-; Sony Trini-
tron tv ’.750,-; Toyota Carina
42.000 km, ’.6.500,-. Dr. H. Fer-
gusonweg2. Tel.: 75307.

LADA STATIONCAR 1980, den
bon kondishon ’.3.000,-. Tel.:
55787.

PRIMA FORNUIS; gordijnrails
en Venetian blinds; verschillen-
de maten; stevige houten klap-
deur(twee helften). Tel.: 75242.

/ ' "STieners leer nu eindelijk goed
dansen. Spoedig aanvang
nieuwecursus op de

C.A.C, dansschool -Tel.: 53172 J
f CAROLINE'S "^N

MEMBOUTIQUE
(Klein maarfijn) ÉÊkDruifweg 36, Dominguito _fafc

Pas ontvangen
zeer leuke

KLEDING
ceintuur, goudenzilver,
platte gouden schoen-
tjes, kousen, zwart met
goud, etc. Kollosaal, en
de kaarten voor de mo-
deshow van 28 novem-
ber 1986 zijn reeds W
verkrijgbaar bij ons.
i 9-12a.m. -3-7p.m. M\ Jm y1

/ I
GEVRAAGD:

KAPSTER
met ervaring

Brieven onder nr. 38
aan het buro van dit
blad, Curagao.

■■■_H_BH_HB_M_n__________B___B___B__...BH_lHHliaß^

1 HOLLANDERS ZOEKEN een
oppashuis ofkamers voor depe-
riode van december/januari.
Tel.: 55469.

TWEE NEDERLANDSE meis-
jes(23 jr.) zoeken een oppashuis
(liefst met auto) van 6 tot 26 ja-
nuari 1987. Tel: 673304.

MEUBELEN. Cumana 109.
Tel.: 25737.

RUIME WONING met vier
slaapkamers, twee badkamers
entuin. Tel: 21415(kantoortijd)
en 25387 (nakantoortijd).

TE KOOP: |
G.E. Ijskast ’.250,-; I
G.E. Airco 1000 BTU I
’.150,-, beiden 7 jaar I
oud.

Tel.: 80993 I

V tlHMiï V76244 iHIIIJ
76256 ____-__3___o_» Maduro Plaza

I TE HUUR GEVRAAGD
voor echtpaar zonder kinderen

I MODERNE VILLA
2 of 3 slaapkamers met goed onderhouden
tuin.
Prijs tot ’.2500,- p.m.

ROBEMA N.V.
Notice of the annual general meeting of shareholders to be
held on November 5,1986.

Notice is hereby given that the

ANNUALGENERAL
MEETING

ofshareholders ofRobemaN.V. (theCompany), willbe heldatthe registered office oftheCompany, at Plaza JojoCorrea
1-5, Curacao, Netherlands Antilles, on Novembers, 1986,
at 09.00 a.m. Netherlands Antilles time.

The agenda of the meeting is available for shareholders at
the registered office of the Company.

October 27,1986.

By order of the
Board of Directors.

Masha pabien

mem bors©v to
pa _L\_/ a/Ja

„?’ dedikashon na trese semper
mihó radio na Körsou!

(£^(£@ul CURACAO BEVERAGE BOTTLING CO.

—— !■■ ■■- I. -'■ - ■' ' ■'■ — - ——il ■.—_■,._■■ I ■ ■■ ,

iÖ| ESSO MOTOR OILS JEffAiWIÜwk or est cn 9'ne Protect'on Wml m
______3_ss__> and highest performance, iwa^

NOW ALSO AVAILABLE IN CURACAO
(iW^ s.e.l. maduro & sons (curacao). inc.
\^^y Tel.: 623793 - 624599 X__ ___/

\ TE KOOP
Stoof Philips ACH 043,| nooit gebruikt, nieuw
’.545,-, nu slechts ’.450,-;koelkast Philips Tropical,
nieuw ’.1100,-, één jaar
oud, nu ’.750,-;versterker
/radio (Sony), cassette-
desk (Pioneer), pla-
tenspeler (Pioneer), 2
boxen, compleet slechts
’.350,-.

Tel.: 75153
(tussen 17-20 uur)

TE KOOP
Verplaatsbare Winkelinrichting - meubilairevinyl muurpanneling met ingebouwde ver-stelbare groeven voor chroom hangrekken -formica planken, etc. Uiterst voordelige prij-zen. Ookkas-register.

Tel.: 79485 J
v^^—T^lNS, Onze Showroom is klaar! I

tS.raWëk. Clay Nu ook \PLANTENPOTTEN )
A decorative& * en // o architectural . aenair ireu \I \ ceramics / A_»t»AIVIV_:I- \

\ >.. .-^ Openingstijden: 7.30 - 5.30 uur.
/ ° Za.: 8-1 uur. /
l Tel.: 77658 t/o Industriepark z/nBrievengat \
\ v achter Golden Drive-In

gft EILANDGEBIED CURACAO
Het Bestuurscollege van het Eilandgebied Cura-
cao maaktbekend dat

SCEL N.V.
gevestigd alhier, het ontwerp-verkavelingsplan
Groot Piscadera Noord heeft ingediend voor een
deel van het gebied van dePlantage Groot Pisca-
dera bestaande uit 6kavels met een breedte van
ca. 80 m. en een dieptevan ca. 150m., gelegen te
Groot Piscadera.
Het ontwerp-verkavelingsplanligt met ingang van
de dag nadeze bekendmaking gedurendevijftien
dagen tervisie op hetkantoor van de Afdeling Al-
gemene- en Juridische Zaken aan de Theater-
straat 17, gedurende welk tijdvak een ieder het
recht heeft om schriftelijk zijn bezwaren tegen dit
ontwerp-verkavelingsplankenbaar te maken.
Bezwaarschriften dienen duidelijk aan te geven
de naam en adres van debelanghebbende, als-
mede met redenen omkleed zijn.

Het Bestuurscollege van het EilandgebiedCuracao,
De Gezaghebber, De Secretaris,
R.A. Casseres. Mr. E.A. Vlieg.

UITNODIGING v
In het kader van de Cola Debrot-voordrachten zal op
zondagmorgen 2 november 1986 een

VOORDRACHT
verzorgd worden door

RUTGER KOPLAND
(pseudoniem van Dr. R.H. van de Hoofdakker)

over
ZIJN POËZIE

Plaats : Aula - UNA
Tijdstip : Zondagmorgen 2 november, 11:00 uur
Toegang : Vrij. Na afloopkoffie/thee op de patio
Taal : Nederlands.

De rector-maqnificus llfiMnMllmr.drs. Alex Reinders. HUH I |U|
UnivefSldal Nashqnajj^Antia_|||

Urwer-Mil van de Ned»lmmxMm.it
U_vasity al Hie NetherlandsAnWe»
U>MSid.-id<tetisAi4*_Nß-l.m»k_-a

BM____«_^__*

Heeft Ual zon leuke geruite broek"?
l IININA Milt %

boven Zuikertuintje
kreeg hiervoor speciaal fijne ruiten van

DAN RIVER
binnen.
Ookruiten in blouse-kwaliteit ontvangen.

: "J

n^_ —\»4 W_YUQ^C_7 £uR/.C/.0 N.V
Pietermaai 19 - Tel. 616000

P.O. Box 177

OPENBARE AANBESTEDING
De Directeur van de Holding Company Curacao N.V.
maakt bekend; de aanbesteding uitgeschreven door
de Nederlandse Antillen vooreen projekt gefinancierd i
in hetkader van de interimfase van hetMeerjarenplan
Nederlandse Antillen, Bestek Architektenburo AOB,
werkno. 86-689:

PRINCESS BEACH
HOTEL & CASINO

HOTELKAMERVLEUGEL FASE I
Inlichtingen:
De inlichtingen-vergadering zal gehouden worden op I
woensdag 5 november 1986 dcs morgens om 9.00 1
uurten kantore Holding Company Curacao N.V., Pie-1
termaai 19, Willemstad, Curacao, N.A.
Staten van inlichtingen:
De statenvan inlichtingenen wijzigingen liggen vanaf I
maandag 10 november 1986 ter inzage ten kantore fvan de architekt, Perseusweg 40, Curacao, N.A.
Aan dekopers van hetbestek zullen de statenworden
toegezonden.
Inschrijving en aanbesteding:
De inschrijving dient in een gesloten enveloppe te 'worden gedeponeerd in een daarvoor bestemde bus
tenkantore Holding Company Curacao N.V. tot uiter-
lijk op woensdag 19 november 1986 om 10.00 a.m.,
wanneer de opening der inschrijvingen zal plaats-
vinden.
Bestekken:
De bestekken met de daarbij behorende bescheiden
zijn vanaf woensdag 29 oktober 1986 bij Archi-
tektenburo AOB te verkrijgen na betaling van !Na’. 1.000,- per bestek.

De Direkteur
Holding Company Curacao N.V., \y Drs. B.J. Rosheuvel.

OPPASHUIS GEVRAAGD """^van 10 december tot 6 januari
Passen graag opdieren plant. Gas en lichtvoor onze rekening,

tel.: 672000 toestel 26. Van8 tot 27

GEVRAAGD:
voor onmiddellijke indiensttreding

a. EEN BOEKHOUDKUNDIGE
KRACHT

(mnl. of vrl.)
metMBAofP.D.,

met ruime ervaring
b. EEN ASSISTENTE

VOOR DE BOEKHOUDING {
Sollicitaties te richten aan het bureau
van dit blad, Curacao onder no. 39.

V . , j

MPpJIjQ Eers*e speciaalzaak op Curagao
Kffl op het gebied van

bevestigingsmaterialen

f STALEN ZESKANTBOUTEN,KWALITEITEN 4.6 - 8.8, ME-TRISCH - WW - UNC - UNF.

f^_? BJNNENZESKANTBOUTEN EN
m J_S -SCHROEVEN MET CILINDER-KOP EN VERZONKENKOP STEL-§§j # SCHROEVEN.

fi«} TRACKSHOEBOUTEN, TOREN-
■Tni BOUTEN MET BIJBEHORENDE?«ESKANTE EN VIERKANTEMOEREN.

Ï^S? BP 2kOTSCHROEVEN11 iI9:UTDRAADBOUTENB MOERBOUTEN
f ft GEGALVANISEERD!!!!

CARIBBEAN FASTENERS N.V.INDUSTRIE[TERREIN (achter Maduro Plaza)TELEFOON 76227-TELEX 3408
.yOokop zaterdag GEOPEND van 830-12.00 uur: /
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	WILLEMSTAD-Op en om de Curagaose luchthaven vond gisteren onder de naam "Grote sprong" een oefening plaats van mariniers, eilands- brandweer enGGD. B ij de oefening werd on – der meer een crisis- situatie nage- bootst en werd met behulp van rookbommen het ontploffen van een bom aan boord van een vliegtuig gesimuleerd. De succesvol verlopen oefening had tot doel de samenwerking tussen de krijgsmacht en de burger- instanties te bevorderen.
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	WILLEMSTAD—Voor het eerst sinds de aanvang van het nieuwe cruise- seizoen, liep gistermorgen het toeristen- schip Nieuw Amsterdam de haven binnen. Op Curacao, waar de Nieuw Amsterdam dit seizoen nog slechts eenmaal, eind december, binnenloopt, werd het stoffelijk overschot van een bejaarde dame, die tijdens de cruise overleed, van boord gehaald om naar de Verenigde Staten te worden overgevlogen. Het schip verliet gisteravond het eiland weer.
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	WILLEMSTAD-Afgelopen vrijdag brachten Antilliaans gouverneur dr René Romer en Arubaans gouverneur Felipe Tromp een bezoek aan de Commandant der Zeemacht in het Caribisch gebied, Brigade- generaal der mariniers Jan Clocquet. Op de foto vlnr directeur van het kabinet van de gouverneur van de Nederlandse Antillen mr Janus, gouverneur Romer, Commandant Clocquet, gouverneur Tromp en directeur van het kabinet van de gouverneur van Aruba mr H Uien


