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ÜBLIN — De lerse regering
"^eegt de diplomatieke betrek-enmetLibië te verbreken, nadat, J*b*B-he leider Gaddafi in een ler-

y'fitzending de jeugdvan dat, "ad opgeroepen zich aante slui-
ï?jdeIRA (het verboden lerseRe-
""■einseLeger).

*****— De Europese Ge-
-1,1 zal voorlopig geen extra**dies verlenen op de export van
( J* I'uar Syrië, op voorwaarde dat
l, .*> dezelfde houding aannemen.. 's Woensdag vernomen in krin-
| Van deEuropese Commissie.

*****j^APUTO— De Zambiaanse pre-
"tKaunda heeft woensdag ge-

-3 dat er voldoende indirecte be-
"«tÜ1Z^n om A verantwoordelijk
ij."envoor dedoodvan deMogam-
j^ansepresident Machel. Kaun-
lw erklaarde met nadruk niet na-

K(n sMozambique te spreken. Het
jL^'nisterievan Buitenlandse Za-
jj. Jeeft verklaard dat hetgeen be-
r/teeft datZA schuld heeft aan de

Machel.
*****jJ-HERAN — Iraakse straalja-

1^ hebben woensdag boven Iran
"gestel onderscheptdateenspeci-

'«tv antvan e m*rvanKuweit
*e_ °erc'e- dwongen hetuitte wij-
C "aar de SU. Dit berichtte het
C*8* Persagentschap Irna. Radio
|a *e't deelde mcc dat het vliegtuig
H-de in Jerevan, in Sovjet- Ar-

*-M_.
I . *****L^UmABAD — In delen van de
pTJ.Wtta in het zuidwesten van

is*~ isvoor onbepaalde tijd een
.■^"■Uok ingeEteld na gevechten
iJ^n bevolkings-groepen dieaan4

"■"en het leven kostten.

— Rond hetPalestijnse
J°PBourj Al-Barajneh in Beirut

zware ge-
"-ten uitgebrokentussen Palestij-

en de Shi'itische Amal militie,
k pis de gevechten moest de
"et eg die **e h°o*astat* verbindt. " de luchthaven worden gesloten
i"1Verkeer. Bij dePalestijnsekam-
* Mn Al-Holweh enMiyeh Miyeh
i*Jk havenstad Sidonin het zuiden
ta Libanon luwde de strijd tussen

strijders en deAmal- mi-
tt^?, nadat Sunnitische militieleden
jj '"*gen hadden betrokken tussen

r'jdende partijen.
*****JCPSKOU — De SU is bereid bij

j^dingtot deGATT dezogenoem-
H^eestbegunstigings- clausule te
j/^Pteren.De clausule houdt in dat
j. handelsvoordeel dat een land

fch een ander land toestaat, ookvoor

M.
-.andere handelspartners binnen

"^TT moet gelden. De SU is nog
'idvan deGATTenmetname.de**eft op de ministers-conferentie

5e maand in Urugay zich uit-"kelijk uitgesproken tegen SU-

f^°SKOU —De SUheeft een uit-
"bv i!SUm verleend aan Inessa Fle-
£j:' naar echtgenoot en 2 kinderen,
wj^gen naar Israël vertrekkenn
I). r Inessa zal meewerken aan een
v*. /ln'erg- transplantatietenbehoe-
Ijjj an haar broer die aan leukemie
H, '" Inessa's broer bezocht vorige
L.^d detoptussen Reagan enGor-
*Vf°V in Usland om bij deSU auto-
Va., nte pleiten voor het vertrek

n-*-Jnzus.
It****

H^RITSAR—Depolitieheeftbij-
Sikhsgearresteerd in de Indi-

go deelstaat Punjab. De aanhoudin-
g-haddenplaats nadat Sikh- mili-

**nvoorvrijdageen mars hadden
kj Sekondigd naar de GoudenTem-
je-'deheiligste plaats van hetSikh-
*iel°°f' aar wu<lenzijbiddenvoor de
Üie 6rust van Beant Singh, de man
|ejeryanbeschuldigd istwee jaarge*

e"" premier Indira Ghandi ver-
ste hebben.

*****.^KlNSHASA—ZaireheefthetlMF
*VUr beschuldigd zijn economie te
v-,_?en* In een officiële verklaring
1^ oet centralecomitévan dePopu-
staa_eV°ll..tinary Movement (PRM)
Ojw dat "bepaalde internationale
""Us ?'sat'es" uit zijn op de "econo-
■■ati

0
» herkolonisatie en destabili-

Van het Afrikaanse land* Det^*1*s de enigepartij die in Zaïre is
f-larStaan'ln de toekomst zullen de
bag* es *-*-t het fonds op een andere
H-. sPlaatsvindenzo luidtdeverkla-

*****Vojj^US — De Franse regering is
Mon j"8 het gezaghebbendeblad Le
Bek een waPenstilstand overeen-
die °men met Libanese terroristen
v 0 Vej"antwoordelijk worden gesteld
t-a .de reeks aanslagen waardoorïr,JJs. *n september werd getroffen.
Seri Voor etstakenvan deaansla-
n<-bUUPariJ 8 Syrië gelden wapens

**- i .^Sezegd, zo melddeLe Mon-
ti^' n kringen rond de Franse pre-
it*e " Chirac, weigerde men com-ntaar te leveren op hetbericht.

*****

SaudiArabië

Yamani vervangen
als olie-minister
LONDEN—De Saudische mi-
nister van Oliezaken Ahmed
ZakiYamani, dearchitectvan
de Arabische oliemacht, is
vervangen. Dit heeft het offi-
ciële Saudische persbureau
woensdagavondbekendge-
maakt. Uit het bericht, dat
werd opgevangen door de
Britse radio BBC, is nietop te
maken waarom Yamani is
vertrokken.

Op de plaats van Yamani is
Hisham Nazer benoemd. Deze
behoudt daarnaast zijn functie
van minister van Ruimtelijke
Ordening. Volgens deskundigen

is Nazer een top- technocraat
met een diepgaandekennis van
olieiaken.

Vorige week op de OPEC- con-
ferentie in Genève bleek Yama-
ni,dieal sinds 1962ministervan
Oliezaken is, zich niet goed te
voelen.

Het oliebeleid van het Sau-
dischekoninkrijk is in handen
van een raad onder leiding van
koning Fahd, maar Yamani
heeft daarin een sleutelrol ge-
speeld. Hij werd in 1962 be-
noemd op oliezaken, kort na de
oprichting van de OPEC, de Or-
ganisatievan OlieExporterende
landen.Hij verwierfgrote inter-
nationalebekendheid als brein
achter het Arabische olie- em-
bargovan 1973 datdeolieprijzen
opdreeftot ongekend niveau.

Twaalf jaar later moest hij
echter vechten om het aandeel
van zijnland op de wereldmarkt
te beschermen tegen olieprodu-
centen die niet lid zijn van de
OPEC en die de prijzen in drie
maanden tijd met de helft deden
kelderen.

Yamani, die bekend staat om
zijn scherpzinnigheid, speelde
alsvertegenwoordigervan 's we-
relds grootsteolie- exporterende
landeen beslissenderol in de op-
komst van de OPEC. Maar met
zijn strategie, diedoor Westerse
oliedeskundigen wordt beschre-
ven als opmerkelijk consequent,
was hij ook de stem van de gema-
tigdheidbinnen de organisatie.

Volgens het Saudische persa-
gentschap (SPA) isYamani in de
nacht van woensdag op donder-
dagbij koninklijkdecreetuitzijn
functie ontheven.

De jongsteOPEC- conferentie
had eenrecordtijd van 17 dagen.
Yamani speelde nogeen sleutel-
rol in de onderhandelingen door
productie- quota's te bepalen
voor de 13 lidstaten van de orga-
nisatie. Maar volgens sommige
afgevaardigden werd hij tijdens
deconferentie zieken hadhij last
vanzijn maag.Bij de laatsteple-
naire onderhandelings- ronde
trad hij al nietmeer op als leider
van deSaudische delegatie.

Waarnemers merken op dat
Yamani's post is overgenomen
door een in functie zijnde minis-
ter en dat nog geenpermanente
plaatsvervanger is benoemd.
Dat wijst er volgens hen op dat
het om een plotseling besluit
gaat, dat of door Yamani zelf, of
doorkoning Fahd is genomen.

Yamaniwerd in 1930 geboren
in Taif, de Saudische zomer-
hoofdstad, alszoon van een isla-
mitische rechter in Mekka. Hij
studeerderechten aan deuniver-
siteitenvan Cairo, New York en
Harvard en keerde terug naar
zijn land om juridisch adviseur
van zijnregering te worden.

In december 1975werden Ya-
mani en andereolieministers ge-
gijzeld door guerrilla- strijders
die een ziting van de OPEC in
Wenenbinnenvielen. Bij de actie
kwamen drie mensen om het le-
ven. De gewapende mannen on-
der leiding van Ilich Ramirez
Sanchez, alias Carlos, hielden
uiteindelijk deSaudische minis-
ter en die van Iran, Jashid
Amouzegar, vast als agenten
van het imperialisme. De twee
werden 43 uur later in Algiers
vrijgelaten.

Nicaragua valt
Colombiaanse
vissers aan

BOGOTA —DeColombiaanse
autoriteiten van het eiland San
Andres onderzoeken het relaas
van vissers die meldden dat een
kleine Colombiaanse vis-
sersboot zou zijn aangevallen
door een Nicaraguaanse pa-
trouille. Hierbij zou een visser
omhet levenzijngekomeneneen
gewond geraakt.

PresidentVirgilioBarco, hier-
over ondervraagddoor journalis-
ten, antwoordde dathij noggeen
informatie over het incidenthad
gekregen. Maar hij kondigde
aaneen onderzoekin testellenin
het belang van "de verdediging
vanonze belangenen de nationa-
le souvereiniteit".

Er is al langer onenigheid tus-
sen Nicaraguaen Colombia over
de territorialewateren. Volgens
Nicaragua liggen de eilan-
dengroepen van San Andres,
Providencia en Santa Catalina
binnen de 200 mijl-zone. Colom-
biabestrijdt dit.

Watervliegtuig
in zee gestort

CHRISTIANSTED—Eenwa-
tervliegtuig met 15 passagiers
aan boord is in zee gestort in de
buurt van Christiansted op de
Virgin Islands. Hierbij werd een
inzittende gedood en raakten
twaalf personen gewond. Twee
passagiers dieineerste instantie
als vermist waren opgegeven,
werden later uit zee opgepikt.

Duurste
korte film
ANAHEIM — De driedi-

mensionele film Captain Eo
van Michael Jackson heeft
duizenden mensen naar het
Walt Disney- park getrokken
voor een feest dat allesbij el-
kaar zestig uur achtereen
duurde. Daarmee werd de
komst van de meest durekor-
tefilm gevierd.Hetpubliek is
fantastisch opgekomen, de
mensen waren ooktotaal ver-
baasd, inclusief belangrijke
gasten alsJane Fonda,Elliott
Gould en Erik Estrada, aldus
de woordvoerdervan Disney-
land TonyPeri. De filmkreeg
een speciale voorvertoning
voor Jackson en door hem ge-
node gasten. Captain Eo is
een avonturen- filmpje van
tien minuten, gevolgd door
zeven minuten video- rock.
Het iseenproductie van Geor-
ge Lucas, onder regie van
FrancisFord Coppola. Dekos-
ten zijn begroot op tussen de
vijftien en twintig miljoen
dollaroftewel zon miljoen
dollarper minuut.

M-19 weer in
actie na bestand

BOGOTA — Na een bestand
van een dag, vanwege de oproep
van Paus Johannes Paulus 11, is
de Colombiaanse guerrilla- be-
wegingM-19 weer in actie geko-
men. Zij vielen het dorpje Santa
Ana aanen overvielendepolitie-
post hetgeen resulteerde in een
dode eneen gewonde.

Lijdensweg van Asef-bus
Nisbet ontkent taxichauffeurs
geïntimideerd te hebben
ORANJESTAD — In een

speciaal tv-programma heeft
ministervan Verkeer en Ver-
voer, Benny Nisbet, gistera-
vond een uiteenzetting gege-
ven over de "lijdensweg"
rond de ASEF- bus, die zater-
dagbegint terijden. Zoals be-
kend waren vooral de tax-
ichauffeurs fel gekant tegen
dit gratis busvervoer.

MinisterNisbet ontkende gis-
teravond ten stelligste dat er
sprake zouzijn geweestvan inti-
midatie van de taxichauffeurs
zoals de voorzitter in een
persverklaring meende te moe-
ten stellen. Er was geen sprake
van intimidatie, aldus de be-
windsman, die eraan toevoegde

dat hij de chauffeurs erop gewe-
zen haddatiedereen zijnrechten
heeft, maar zich ook aan de wet-
ten moet houden.

Hij heefttijdenshetgesprek de
taxichauffeurs gewezen dat hij
binnenkort ook eens wil praten
over deabnormaal hoge tarieven
die door de chauffeurs in reke-
ning worden gebracht. lemand
die in San Nicolas in Charlies
Bareenbiertje wil gaan drinken,
betaald tweemaal zestien dollar
voor een taxi heenen terug naar
de hotels. lemand die in vis- res-
taurant Brisas del Mar in Sava-
netawil gaanetenmoettwee dol-
lar voor heen en twaalf dollar
voor terug betalen. De minister
wil die tarieven graag nog eens
bespreken.

VANWEGE ARGENTIJNSE VISSERIJACCOORDEN MET SU EN BULGARIJE

Groot-Brittanniëstelt visserijzone in rond Falkland-eilanden

Argentijnse luchtmacht
in staat van paraatheid

LONDEN/BUENOS AIRES — Groot-Brittannië heeft een
visserijzone ingesteld van 150 mijl (ruim 240kilometer) ron-
dom deFalkland- eilanden teneindedevisvangstin dezewate-
ren tecontroleren.De Britse ministervanBuitenlandse Zaken,
sirGeoffrey Howe, maaktewoensdag de beslissingbekendin
hetLagerhuis.De woordvoerdervan deArgentijnsepresident
Raul Alfonsin, JoseIgnacioLopez zei datzijn land demaatre-
gel zal tegenwerken"met alle vredelievende middelen diewe
kunnen inzetten".Later werd meegedeelddat deArgentijnse
luchtmachtin staat van paraatheid is gebracht.

Groot-Brittannië en Argenti-
niëvoerden in 1982een tien we-
ken durende oorlog om de zeg-
genschapover deeilandengroep
in hetzuidelijke gedeelte van de
Atlantische Oceaan. De Britten
veroverden de eilanden en stel-
den een exclusieve zone in van
150mijl teneinde deArgentijnse
schepen op een afstand te hou-
den. Er werd echter geen directe
controleuitgeoefend op de activi-
teiten van andere buitenlandse
vissersvloten. Minister Howe
verduidelijktedat de nieuwe vis-
serijzone een eind moet maken
aan de snellegroeivan devisse-
rij- activiteiten in de visrijke
wateren.

De visserijzone zal vanaf 1 fe-
bruari 1987 van kracht zijn. De
maatregel houdt in dat Groot-
Brittannië ertoezicht op zal hou-

den dat geen buitenlandse vis-
sers- schepen zonder toestem-
ming de wateren zullen bevis-
sen. Howe zei datzijnland vooral
tot de beslissing is gekomen we-
gens de onlangs gesloten visse-
rij- aceoorden tussen Argentinië
en de Sovjetunie en Bulgarije.
Groot-Brittannië beschouwt de-
ze overeenkomstenalseen direc-
te bedreiging voor de zeg-
genschap over de wateren ron-
dom de Falkland- eilanden.

Howevoegde eraan toedatzijn
regering de voorkeur gegeven
zou hebben aan een algemeen
visserij- aceoord met Argentinië
onderauspiciën van deFAO, de
voedsel- en landbouw- organisa-
tie van de Verenigde Naties.
"Maar Argentinië heeft een
anderekoers gevolgdenzijnacti-
viteiten hebben demultilaterale
benadering ondermijnd", aldus
Howe. Howe wees hierbij vooral
op het "agressieve patrouille-
ren" van deArgentijnen op meer
dan 200 mijl van Patagonië en
minderdan 200mijlvan deFalk-
land- eilanden.

Deregering Thatcherwordt al
maanden onder druk gezet om
een halt toe te roepen aan de
overbevissing van de wateren
rondom de Falkland- eilanden.
Volgens officiële cijfers is het
aantal vissersschepen in deze
wateren toegenomen van 250 in
1984tot600 in 1986.In Britse di-
plomatieke kringen is men vol
vertrouwen dat deSovjetunie en
anderelanden deBritse maatre-
gelzullen respecteren.

De woordvoerder van presi-
dent Alfonsin zei dat de Britse
maatregel "schade toebrengt
aan de souvereiniteitvan Argen-
tinië". Hij voegde eraan toe dat
zijnregering zich metkracht zal
inzetten voor Argentinië's "on-
vervreemdbare rechten" en de
kwestie "bij alle internationale
instellingen aanhangig zal
maken".

Argentinië, dat zelf de souve-
reiniteit over de Malvinas- ei-
landen(zoals deFalklands inAr-
gentinië heten) opeist, claimt
een eigen visserijzone van 200
mijl buiten zijn kust, waardoor
de Britse visserijzone rondom de
eilandengroep gedeeltelijk
wordt overlapt.

President Alfonsin heeft de
regering en de vier opperbevel-

hebbers van de strijdkrachten
gistermiddag bijeengeroepen
omhet besluitvan Londen te be-
spreken. Later werd officieel be-
kendgemaakt dat de Argentijn-
se luchtmacht in staat van pa-
raatheid werd gebracht.

Dit betekent niet dat "de ge-
beurtenissen van 1982 zich zul-
len herhalen", zo werd bena-
drukt. "Het gaat alleen om een
preventieve en defensieve maat-
regel dietot doelheeft hethoofd
te kunnen bieden aan iedere si-
tuatie diezich zou kunnen voor-
doen". De eenheden die in staat
van paraatheid zijn gebracht
hebbenopdracht gekregenlangs
de kustlijn te patrouilleren.

De Argentijnseregering heeft
Londen ervan beschuldigd zijn
"koloniale domeinen" te willen
uitbreiden en gezegd datzij "zijn

legitieme rechten zou doen gel-
den, zowel in het gebied van de
Malvina- eilandenalsvoor de in-
ternationale instellingen". De
regering deed dit in een officieel
communique.

Het communique wijst op een
verharding van het Argentijnse
standpunt, daarnietmeer wordt
gesproken, zoals enkele uren
tevoren, van het tegenwerken
van de Britse maatregel "met al-
le vredelievende middelen die
we kunnen inzetten", zo merken
waarnemers in de Argentijnse
hoofdstad op.

Na een crisisbijeenkomst met
president Alfonsin en chefs van
de strijdkrachten zei minister
van Defensie Domingo Jaunare-
na dat gesproken is over "het
aannemen van eventuele maat-
regelenin verband metdeverde-
diging van de nationale souve-
reiniteit". Een van die maatre-
gelen was het in staat van pa-
raatheid brengen van de
luchtmacht.

Op deBritse actie is inArgen-
tinië fel gereageerd. De operatie
is beschreven als "internatio-
naal vandalisme", een "nieuwe
daad van zeeroverij van me-
vrouw Thatcher" en als "provo-
catie". De Socialistische leider
Luis Zamorariep op tot opschor-
ting van de afbetaling van de
buitenlandseschuldaan deBrit-
se banken en tot "onmiddellijke
nationaliseringvan alle Britse
eigendommenin Argentinië".

Ecuador leent
220 min dollar

NEW YORK —Ecuador heeft
een nieuwe leningafgesloten ter
waarde van 220 miljoen dollar
met een groep internationale
banken. De lening moet de one-
venwichtige betalingsbalans
van het land weer in evenwicht
brengen. Die balans was danig
ontwrichtna deforse dalingvan
de olieprijzen.

De totale schuldvan Ecuador
is hiermee opgelopentot 7,5 mil-
jarddollar.Het landstaatbijzo'n
300 internationale banken in
het krijt.

Discriminatie
LOS ANGELES — De 56-

-jarige Alejandro Crespi heeft
een aanklacht wegens discri-
minatie ingediend tegen de
particuliere nudistenclub
Elysium Institute. Crespi
neemt het niet dat van de
mannelijke leden een hogere
contributiewordt gevraagd
dan van de dames: namelijk
175 tegen 125 dollar. Hij
vraagt een schade- vergoe-
ding waarvan de hoogte nog
niet is vastgesteld. Het gaat
hem omdegelijkberechtiging
van mannen en vrouwen en
niet om het principe van het
nudisme. De club steltzich op
het standpunt dat de dames
minder gefortuneerdzijn dan
deherenen daaromheeft men
de contrubutie dan ook ver-
schillend gemaakt.

Tweede dode

na explosie
WILLEMSTAD — In het Co-

romoto ziekenhuis in het Vene-
zolaanse Maracaibo, overleed
gisteravond de 24- jarigeEithel
Laurens als gevolg van de ver-
wondingen die hij vorige week
bij een explosie op het Isla- ter-
rein opliep. Hij is het tweede
slachtoffer van de ontploffing,
waarvantot dusverredeoorzaak
nog niet kon worden achter-
haald.

Bij de ontploffingraakten in
totaal zeven personen, allen
werknemers van het aanne-
mers- bedrijf MITS ernstig ge-
wond. Een daarvan, die over 85
procent van zijn lichaam
brandwonden opliep, stierfkort
daarop. De heer Laurens liep
over negentigprocentvanzijn li-
chaam brandwonden op. In het
brandwonden- centrum van het
Venezolaanse ziekenhuisbevin-
den zich momenteel nog vijf ge-
wonden, waarvan de toestand
niet verbeterd, maar wel stabiel

DARMSTADT - Het is alge-
meen bekend dat ganzen het uit-
stekend doen als alternatieve
"waakhonden". Een gegeven
waaruit nu een Westduitse gan-
zenhoeder flink munt lijkt te

gaan slaan. Hij verkocht tot nog
toe in totaal 900 vanzijn ganzen
aan een zeerbijzondereklant: het
Amerikaanse leger, dat momen-
teel metganzenproeven doetvoor
de bewaking van haar militaire

installaties in West- Duitsland.
Nagegaan wordt of deze dieren
even effectief zijn bij het weren
van ongewenste indringers, als
de honden die daarvoor tot dus-
verre werdengebruikt.

Straf 30 jaar
voor cocaïnebezit

BATON ROUGE — Een fede-
rale rechtbank in de VS heeft de
Colombiaan Luis Carlos Uribe
Munira veroordeeld tot 30 jaar
gevangenisstraf. Hij werd schul-
digbevondenaan hetbeziten im-
porteren van 5.000 kilo cocaïne.

r n_P-TC_P
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Costa Rica
schort rente
betalingen op

SAN JOSÉ—Deregering van
Costa Rica heeft besloten de
maandelijkse betalingen van
rente over de buitenlandse
schuld te beperken tot vijf mil-
joen dollar. De buitenlandse
schuld van Costa Rica bedraagt
jfftmiljard dollar,daarvan is 1,5
miljard dollar verschuldigd aan
commerciële banken.
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Mensen

Uit handen van aftredend voor-
zitstervan de Soroptimist Inter-
national Club Curacao Editha
Lourens- Celestina, ontving vo-
rige week de nieuwe voorzitster
van declubMERCEDESCRATZ
de bij deze functie behorende
voorzitters- hamer. Dat gebeur-
de tijdens een bestuurs- over-
drachtdiein hetAvilaBeach Ho-
tel plaatsvond. Het huidige be-
stuur bestaat naast voorzitster
Cratz, uitvice- voorzitsterBigail
Falbru, secretaresse Helen En-
gelbrecht, tweede secretaresse
JockyNgChak, penningmeeste-
resse Corrie Tresfon, tweede
penningmeesteresse Micky
Timmermans en commissaris
Rigoberta Pieters.

Amsterdamse AUTOMOBILIS-
TEN kregen hetdeze week in de
Nederlandse hoofdstad even
moeilijk, toen dooreen storing in
een PTT- kabel tientallen stop-
lichten "op hol" sloegen. Dat
zorgde woensdag- avond voor
een warechaos in detoch alchao-
tische avondspits. Hetdefectaan
dehoofdkabel van dePTT zalpas
morgen verholpen kunnen zijn
en honderdentelefoon- abonnees
in Amsterdam zullen tot dietijd
meemaken wat opCuragao, met
name na enkeleregenbuien van
enigebetekenis, heelnormaal is:
ze zullen het zonder telefoon-
verbindingmoeten doen.Als het
een beetje tegenzit zullen ook
120verkeers- lichtenin dieperi-
ode een eigen programma gaan
draaienof gaan knipperen.

*****
Het Zwitserse leger zoekt naar
een "moderne maar solidefiets",
die in het beginvan de jaren ne-
gentig dehuidige80.000 militai-
re rijwielen uit (notabene) 1905
moet vervangen. De Zwitserse
krijgsmacht heeft twee redenen
om de LEGERFIETS te vervan-
gen: de huidige fiets is vrijwel
handwerk omdat erg weinigon-
derdelen zijn gestandaardiseerd
en kost dusveel, en indeloopvan
de jaren zijn de mensen gemid-
deld langer geworden en moet
het frame dus groter zijn. Waar-
naar wordt gezocht, zei een le-
ger- woordvoerder, is een krui-
sing tussen een fiets en een
pantserwagen.

*****Archeologen hebbenin laagveen
in Florida zacht weefsel van
8.000jaaroudemenselijkeHER-
SENEN gevonden.De vondst in
Windover in midden- Florida
werd door het Britse tijdschrift
"Nature", die steldedat het gaat
om het oudst bekende monster
van hersen- weefsel, bericht.
Archeologen vonden ook "opval-
lend goed geconserveerd" ge-
beente van tenminste 40 indivi-
duenvan beideseksenen uiteen-
lopende leeftijdenvan tussen de
7.790 en 8.290jaaroud.

*****Begin december komen bij het
veilinghuis Sotheby in Londen
drie werkenvan vermaarde Ne-
derlandseSCHILDERSonderde
hamer.Het zijneenvroegportret
van Rembrandt en twee portret-

ten van Frans Hals. Verwacht
wordt dat de opbrengst van de
drie oude meesters in totaal zon
twaalf miljoenAntilliaanse gul-
dens zal zijn. Het is meer dan
twintig jaargeleden dateen be-
langrijk schilderij van
Rembrandt werd geveild en ook
van Frans Hals werd in de
laatste tien jaar geen stuk meer
in hetopenbaar van de hand ge-
daan.DeRembrandt is een ovaal
portret van een jongmeisje. Het
stamt uit 1632 en was
waarschijnlijk het eerste vrije
portret datRembrandt op eigen
initiatief maakte. De portretten
van Frans Hals zijn van 1637 en
stellen een dame en een heer
voor.

De Britse roman- schrijver
JOHN BRAINE, auteur van het
in de jaren '50 bekend geworden
boek"Room at the top" overleed
dezeweek op 64-jarige leeftijd in
eenLondens ziekenhuis aan een
maagzweer. "Room at the top" is
gesitueerd in een arbeiders- stad
in noord- Engeland en was een
groot succes toenhet in 1957ver-
scheen. Van het boek werd een
film gemaaktmetSimone Signo-
ret en Laurence Harvey. Behal-
ve dezeroman en hetvervolg er-
van "Life at the top", heeft Brai-
ne nog andere boeken op zijn
naam staan, die echter niet het-
zelfde succes hadden.

President van Chili AUGUSTO
PINOCHET UGARTE kreeg de-
ze weekvan Miss Universe 1986,
de Venezolaanse Barbara Pala-
cioseenzoen opdewanggedrukt,
nadatzij hem uit naamd van de
jeugdeen vredes- boodschap ter
hand had gesteld. Generaal Pi-
nochet ontving de schoonheids-
koningin, die vergezeld werd
door de Amerikaanse Miss
Youth, AllisonBrown, in hetPa-
lacio de la Moneda in Santiago.
Barbara Palacios wilde na de
ontvangst niets zeggen. Ervoor
had ze gezegd datze een vredes-
boodschap voor depresident had
inhetkadervan haarzendingals
ambassadrice van de jeugd.

De Universiteit van Stuttgart-
Hohenheim wist onlangs op we-
tenschappelijke wijze het raad-
sel van de "gekleurde" ONT-
BIJT- EITJES definitiefop te
lossen. Die kwam tot de conslu-
sie dat er geen verschil bestaat
tussen een bruin en een wit kip-
pe-ei, noch naareiwit noch naar
dooier. Dat veel kippen bruine
eieren leggenis erfelijkbepaald.
De bruine eierschaal- kleur
wordt lichter wanneer de kip in
topvorm is of wanneer met het
ouder worden de productie min-
derwordt. Naarhet in Stuttgart
verschijnende natuurkunde-
blad "Kosmos" over het onder-
zoek berichtte, kunnen kippen-
houders al.bij de koop de te ver-
wachten kleur van het ci
vaststellen: kippen met witte
oorlelletjes leggen witte en die
met rode oorlelletjesbrume eie-
ren. Het is maar een weet...

In het noorden van Irak is een
reusachtig beeld van een GE-
VLEUGELDE STIER gevon-
den, dat voor de helft mens en
voor de helft dier is. Het beeld
werd opgegraven door bulldo-
zers op de plek waar men het bij-
gebouwvan een moskee wilde
neerzetten, in de buurt van de

antieke Assyrische stad Ninive.
Het is naar alle waarschijnlijk-
heid voor het eerst in ruim een
eeuw dat zulk een ontdekking is
gedaan. De kolos zou de poorten
hebben "bewaakt"van hetEsar-
haddon- paleis, dat in het begin
van dezevendeeeuw voor Chris-
tus werd gebouwd, ongeveer
honderd jaarvoor de val van Ni-
nive in 612 vóór Christus. De
waarde van het beeld wordt ge-
schat op enkele honderden mil-
joenendollars.

*****Bij dereinigings- dienst Selikor
herdacht deze week THOMAS
FRANCISCA zijn 25-jarig jubi-
leum in dienst van de overheid.
In aanwezigheidvan personeels-
chefEmirto Provence en de di-
recte chef van de jubilaris Ri-
chard Albertus, ontving de heer
Francisca uit handen van Seli-
kor- hoofd Jaime Francisca de
gebruikelijke enveloppe met in-
houd.

Een 69-jarigeWestduitserover-
leefde onlangs op het Centraal
Station inRotterdam een val on-
der een trein. De fortuinlijke
TREINREIZIGER stond op het
perron tewachtenen viel, omdat
hij ergens van schrok, tussen de
rails. Een vrijwel op hetzelfde
moment aankomendetrein reed
voor een deel over de man heen.
Hij werd met een gebrokenkaak
en drie gebrokenribben naareen
ziekenhuisgebracht.

HeerBommel en de Volvetters door Marten Toonder

1028 — "De commissaris is een geslepen speurder", zei heer
Ollie prijzend, toen Torn Poes hem in de Oude Schicht weer
naar huis toereed.

"Hetwasknap om dieLink te arresteren, datzal jetoegeven,
jongevriend! Natuurlijkheeft dieschurkvannachtmijn wan-
kele gezondheid geknakt, Torn Poes! Hij heeft mijn volle ge-
wichtop mijn hart latenslaan!"

"Ja, ja",zei Torn Poes. "Maar ik weet niet zo zeker dat die
Linkvoor spook heeft gespeeld.Ikdenkdatermeer achterzit!"

"Ach, jij!"klaagde heer Ollie. "Altijdwil jehet beter weten,
Altijd ben je..."

"Stil eens!"riep TornPoes, terwjjl hij remde.
In deplotselingestilteklonk een benauwdgeroep.Hetkwam

van de kant waar een beekje de weg begrensde en Torn Poes
rende daarnaar toe. Uithetkabbelendewater,vlak bijdekant,
stakhet benauwdegelaatvan burgemeesterDickerdack.

"Help!" riep hij zwak. "Ikverdrink!"
"Kuntunietzwemmen?" vroegTornPoes,haastignaarbene-

denklauterend.
"Natuurlijkkan ik dat", hijgde demagistraat, "maar de dok-

ter heeft het., verboden. Ik mag... geen water drinken.,heb al
minstens tien liternaar binnengekregen! Schiet toch op!"

Kamara ta opina
KAMERVERKIEZINGEN

Toerisme, rapport Be-
renschot, werkgelegenheid, cri-
minaliteit en andere onderwer-
pen halen dagelijks de pers. Het
is duidelijk dat deze problemen
aangepakt moeten worden, wil-
lenwij Curacao leefbaar houden
en ook op langere termijnecono-
misch perspectief verzekeren.
Voor de oplossing van deze pro-
blemen dientmen ondermeer de
beschikking te hebben over de
beste krachten van de ge-
meenschap. Zoook bij deKamer
van Koophandel, die een be-
langrijke rol speelt in de be-
vordering van de belangen van
de Curacaose gemeenschap,
meer in hetbijzondervan het be-
drijfsleven.

Per 1 januari1987ontstaatbij
deKamer een viertal vacatures,
te weten twee vacatures Groot-
bedrijfen twee vacatures Klein-
bedrijf. Periodieke verkiezingen
worden gehoudenvoor een vaca-
ture Grootbedrijf en twee vaca-
tures Kleinbedrijf, terwijl een
tussentijdse verkiezing
plaatsvindt voor één vacature
Grootbedrijf. Kandidaten voor
het Grootbedrijf kunnen zich
derhalve tweemaal kandidaat
stellen, namelijk voor de perio-
dieke en de tussentijdse verkie-
zing. Bij verkiezing in de perio-
diekevacature heeft hetgekozen
lidgedurende driejaarzitting in
de Kamer. Het lid dat gekozen
wordt ter vervulling van de tus-
sentijdse vacature zal in casu ge-
durende twee jaar zitting kun-
nen nemen in deKamer. De ter-
mijn van de kandidaat- stelling
vangt voor beide verkiezingen
aan op 1 november aanstaande

en zal voortduren tot en met 14
november 1986. Formulieren
voor de kandidaat- stelling zijn
voor kiezers kosteloos verkrijg-
baar ter secretarie van de
Kamer.

Om tot lidderKamer te wor-
den gekozen, is het niet nood-
zakelijk dat de kandidaat in het
Handelsregister voorkomt. Wel
moet degene,diezich kandidaat
stelt gedurende de laatste twee
jaren ingezetene van Curagao
zijn geweest, deNederlandsena-
tionaliteit hebben en de leeftijd
van 25 jaar hebben bereikt.
Daarnaast wordt, evenals voor
de actievekiezer, een aantal ei-
sen gesteld ten aanzien van de
bekwaamheidvan dekandidaat.
Zo mag hij bijvoorbeeld niet in
staat van faillissement ver-
keren.

Het is de mening van de Ka-
mer dat gestreefd moet worden
naareen evenwichtigevertegen-
woordigingin deKamer door het
lidmaatschap van personen uit
de verschillende sectoren van
het bedrijfsleven te bevorderen.
De kies- gerechtigdenhebben de
taak voor dezeevenwichtigever-
tegenwoordiging zorg te dragen.

De laatste jaren is de be-

'""e-stellingvoor hetKamer- ge-
beuren groeiende, hetgeen tot
uitdrukking komt zowel in de
kandidaat- stellingen voor het
lidmaatschap van de Kamer als
in de opkomst van de dag van
stemming. Dit laatste ondanks
hetfeit dat deKamer inverband
met deparkeer- problematiek in
de binnenstad moeilijk bereik-
baar is en deverkiezing ingevol-
ge wettelijkbepalingenalleenin
de voormiddag kan plaatsvin-
den. Met het oog op de parkeer-
problematiek wordt evenwel
steeds de medewerking van de
Verkeers-technischeDienstvan
de politie verkregen voor hetre-
serveren van een aantal par-
keerplaatsen voor hetKamerge-
bouw op de dag der stemming.
Daarnaast wordt getracht door
organisatie de stemmingzo vlot
mogelijk te doenverlopen waar-
doorde kiezers minder tijd kwijt
zijn.

De Kamer verwacht wederom
dat meerdere mensen zich kan-
didaat zullen stellen voor zowel
de vacatures voor het Grootbe-
drijfalsdievoor hetKleinbedrijf,
waardoor een stemming gehou-
denzal moetenworden.De stem-
mingvindt alsdanplaats op8 de-
cember 1986.

Het is in het belang van elke
kiesgerechtigde om gebruik te
maken van zijn kiesrecht en
daardoor zorg tedragenvoor een
optimale vertegenwoordiging
van het bedrijfsleven in de Ka-
mervanKoophandel. Alleendan
zaldeKamer effectief uitvoering
kunnen geven aan de bevorde-
ring van de economie en de
werkgelegenheid op Curasao.

BIOSCOPEN
GOLDEN DRIVE-IN
21.00 uur Rambo el Vengador (14 jr.)
TELECURAÇAO
1 r.i .r.v.' KJ .ir-v******

DONDERDAG: 16.30Kwas; 17.30Fila-
telie; 17.30 CNN international hour;
18.30Purbaku keshi; 18.45Informe de-
portivo; 18.55 Tempu pa Dios; 19.00
Nos tera: «Kachu»; 19.30 Small Won-
der; 20.00Notisiero Tele-8;20.40 Miami
Vice; 21.40 Special; 21.55 Kombinas-
hon; 22.00 vervolg Special; 22.15 Nos
ke sa; 23.00 Sluiting.

VRIJDAG: 16.30 Cartoons; 17.00AG" I
HUSAkuLeoFk>ridas;l7.3oAjedresnB |
plaka chiki ku Omalio Merien; 17.45 I
CNN international hour; 18.45Inform* I
deportivo: 18.55Tempu paDios; 19.0"
Herrie; 19.30 EVD-programma; 20.0-
Notisiero Tele-8;20.40Murder,she wro-
te; 21.30 Hari; 21.55 Kombinashon;
22.00 Show diJob; 23.00 Sluiting,
(wijzigingen voorbehouden)

CURACAO
AGENDA

NACHTDIENSI AHI öbN: HatiënteH
artsen van Bandabao(3e distrikt)kun*
spoedgevallen telefoon 641658 belle"
dan het antwoordapparaat afluisteren
De patiënten van de andere mediscM
trikten kunnen voor spoedgeval!»
artsenpraktijk van hun eigenhuisarts**
het antwoordapparaat zal dan mede*"
wiede dienstdoende arts is.

WITGELEKRUIS (wijkverpleging): K*T
Santa Maria 17, tel.: 82947; geope"»
maandag t/m vrijdag van 07.00-16**
zaterdag de gehele dag gesloten; de*
hebben zuster Daal,tel.: 76728/88682*
geboy 027-360 en zuster Hoyer."
671959,pageboy 027-360.

DIERENARTS: Veterinaire Dienst, ?*
tel: 614000.

DIERENASIEL: dagelijks geopendj
08.00-12.00/14.00-18.00 uur; op zat«H
van 08.00-13.00/14.00-18.00 uur,*l
54300.

KLEUTERBUREAU: 14.00-16.00uur»
volgens afspraak.

ZUIGELINGENBUREAU:maandag^
van 12.30-15.30uur; donderdagmiddag
07.15-10.30 uur; alleen volgens afspf**

GEZINSVERZORGING (Kwido pa Fa"
geopend van maandag t/m vrijdail
07.00-12.30/13.30-17.00 uur, kantoO*
Maria 17, tel: 80222.

BOTICA BANDABAO: dagelijks ge***'|
van 08.00-19.00 uur.
BOTICAS (nachtdienst)
Otrobanda: Paradeis, tel.: 89676.
Punda: Sta. Rosa, tel.: 77679.

DIVERSEN
ANTILLIAANSE GNOSTISCHE B-H
GING j

Brievengat: iedere woensdag- enKW
gavondom 19.30 uur te Jirajara****]
Centrum DcviKundalini. J
iedere woensdag- en vrijdagavond
19.30 uur te Openbare Basis--*-']
Brievengat. j
Bandabao: iedere donderdagavond
19.30uur gebouwCredit Union San P^Kanga: iedere woensdag- en zatert*.

CURACAOSCH MUSEUM(t/m 3novj
ber) expositie van worken van Jubi"
dongo gemaaktvan autobumpers. __~

DOND6RDRG 30 OKTOBER]

Geboren:
Susanne Eline

dochter van
Ida Cranendonl.

en
Frans Bauduin

zusje van Tessel
en Floor.

Curacao,
28 oktober 1986
Trompetbloemuieg 28*

Amigoe
UITGEVERIJ AMIGOE NV
Scherpenheuvel z/n ofP.O.B. 577
Curasao N.A.
Giro 440.000
Bankrek.nr.: 11-07-313
Algemene Bank nv
Bankrek.nr.: 874.825.10
Madura &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:
ViolaBernardus en Janny Naaldijk.
Aanname advertenties:
'Maandag t/m vrijdag van 07.30-16.00 uur;
zaterdag 07.30-10.00 uur.

Alle advertenties voor de komende dag
moeten 1 dagvan tevoren vóór vieruur bin-
nenzijn of op dezelfde dag vóór elf uur.
ZOEKERTJES verschijnen op dinsdagen
vrijdag en kunnen iedere dag tussen 07.30-
16.00 uur worden opgegeven, behalve op
zaterdag.
Alleen zoekertjes die op maandag en don-
derdag vóór twaalf uur binnen zijn, kunnen
de dag daarop(dus dinsdag envrijdag) 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 der Schooten
Etleen Landsmark.

BONAIRE
CORRESPONDENT:
HubertLinkels, Kaya Gobernador N.Debrot
154, tel.: 8627.
SINT MAARTEN
Correspondent:
Gerard Van Veen, Postbox 118,tel.: 24427.
Abonnement en advertenties:

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

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

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

HILVERSUM
CORRESPONDENTEN
B. Jos deRoo 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 (tel.:3055798622).

Persagentschappen:ANP en AP
Samenwerkingsovereenkomst metThe Mi-
ami Herald, De Haagsche Courant. De Bra-
bantsePers.
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 via Girorek. nr.:208.000, Ma-
duro'sBankrek.nr.: 286.330.08 enABNrek.
nr.: 11.15.626.
Aruba: Nassaustraat 110, tel.: 24333.
Bonaire (abonnementen en incasso): mv.A.'
Wong-Loi-Sing, Noord Salirïa.

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

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

BONER'S ARK By Addison & Frank Johnson

BEETLE BAILEY By Mort Walker
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VERKOOP DC-9 VOLGENS CHONG MORGEN AFGEROND
Informele bronnen na telegram van Antilliaanse regering:

Suriname maakt geld over
voor aflossing ALM-schuld
WILLEMSTAD —De Surinaamseregering zou bezigzijn de

van geldenter afbetalingvan de schulden aan de

J*4** te effectueren,nadat premier Martina deze weekbij Pa-
r-Oaribo aan de beltrok. De ALM denktmorgen deverkoop
N*eenDC-9 afteronden, nuover deprijs eenaceoord bereikt
r!**et demaatschappij MacDouglaswaarvan deALM hettoes-
"***on_enteel "least". MetAir Aruba is een overeenkomstbe-
*e***tvoor deovername van dehelft van deALM- werknemers
?|Aruba,terwijl voor afvloeiing van derest reeds eenaceoord
*B*aat met de Arubaansevakbond.

n^aar ALM- directeurKitland
«"tong vanmorgen uitlegde, liet
"fnam Airways reeds in juli
An dathet de betalingen aan
*ALM voor diensParamaribo-
.ttl-hten niet langerviade"clea-
M house" kon laten geschie-
j&vanwege het gebrek aan de-
£<*en.Een Antilliaansedelega-
cy "-et vertegenwoordigers van
Tigering en de ALM reisde
?a*"op af naar Suriname en
*am daar tot een regeling,
.-"arbij deALM voor haar tegoe-
"■ een deviezen- vergunning

11krijgen die via de deviezen-
h m*ssie bij de Centrale Bank
i? 1* Su-iname zou worden inge-
j|ei*dom dedollarslos tekrijgen.
/J^Ptemberbleekdezeregeling

"Jterniet te functioneren. Hoe-
J* deALM in hetbezit isvan de
j'rgunning, gaf de Centrale
„?"**. teParamaribo de deviezenNvrij.
L--e ALM-directie liet de rege-
r 1? dit weten, met het voorstel

om dit op regerings- niveau aan
de orde te stellen, aangezien de
regeling op dat niveau overeen-
gekomen was. Premier Martina
zonddeSurinaamseregering na-
mens de Antilliaanseregering
een telegram, waarin hij liet we-
ten dat het saldo oploopt omdat
deregeling niet functioneert, en
dat er dringend een oplossing
moet worden gevonden, omdat
de ALM anders gedwongen
wordt haar vluchten op Surina-
mestop te zetten. VolgensChong
heeft de Antilliaanse regering
zich steeds zeer soepel en mede-
werkendopgesteld. Feit isechter
dat de schulden niet werden af-
betaald, en datderegering daar-
om aan de bel getrokken heeft.
Uit informele bronnen werd in-
tussen vernomen dat de Suri-
naamse regering reeds bezigzou
zijn geld over te maken om de
schuld aan deALM van in totaal
800 duizend gulden af te lossen.

Voor wat betreft de verkoop
van één van de twee DC-9 vlieg-

tuigen van de ALM, zoals in de
herstructurering opgenomen, is
alles gereed. Een aceoord werd
reeds bereikt met de eigenaar
van het toestel, Mac Douglas,
van wie de ALM het momenteel
"least". De ALM zal het toestel
kopen en meteen weer doorver-
kopen. Daartoe arriveert vana-
vond eenkoper, en morgenhoopt
de ALM- directeur alles rond te
hebben.

De ALM heeft ook een aceoord
bereikt met Air Aruba, dieper 1
november van start gaat met de
grond- afhandeling op de Aru-
baanse luchthaven. Het betreft
hier de eerste fase van de Aru-
baanse maatschappij.AirAruba
zal 47 werknemers van de ALM
op Aruba overnemen. Voor de
afvloeiing van de resterende
groep heeft de ALM reeds een
overeenkomst met de Arubaan-
sevakbond. Chongzeier allever-
trouwenin tehebben datdeALM
goede servicezalkrijgen van Air
Aruba voor watbetreft de grond-
afhandeling. "De ALM- werkne-
mers die Air Aruba overneemt
zijn goed getraind,en zullenhun
werkzekeropproefessionele wij-
ze blijven doen," aldus de ALM-
directeur tot slot.

De herstructurering van de
ALM krijgt hiermee steeds
vastere vormen. Zoals bekend
werd door de eilandsraad reeds
delease- maatschappijopgericht

voorde twee Super 80- toestellen
van de ALM. De maatschappij,
waarin het eilandgebied voor 24
miljoen gulden participeert, zal
de aflossing van 72 miljoen gul-
den op devliegtuigen voldoen en
ze vervolgens aan de ALM lea-
sen. Ook het deel van de herstuc-
turering wat de Centrale Rege-
ringtoekomstvordert. Naast het
omzetten in aandelen van de te-
goeden bij de ALM zal de rege-
ring in Fort Amsterdam ook
meer dan 30 miljoen gulden le-
nenvoor overgangs-kapitaal, de
saneringvan andere schuldenen
deafvloeiïngs- regeling voor het
ontslagen personeel. In de
Centrale Commissievan de Sta-
ten hebben reeds alle fracties
hun medewerking toegezegd, en
het parlement heeft hetverzoek
reeds binnen, zodat dit binnen-
kort in een openbare vergade-
ring behandeld kan worden.

WILLEMSTAD - Mede- au-
teur van het literaire werk "Boli-
varyEuropa", drßobertoPalaci-
os, legde begin deze week een be-
leefdheids- bezoek af aan gezag-
hebberRonald Casseres en over-
handigde deze daarbij een ex-
emplaarvan hetbock. Het literai-
re oeuvre is, zoals eerder gemeld
het resultaat van een onderzoek
van de relatie die er tussen vrij-
heids- strijderSimon Bolivar en
deEuropese landen bestond.

LRD:betrokkene is in overtreding
Noodkreet van lokaal bedrijf
over afsluiten telexmachine
i>ILLEMSTAD — "Inter
rj-jvice Couriers deelthierbij

ede datzij tegen haar eigen
?.Q Wordt gedwongen haar
'■-nstverleningen direct in-

|Laande te stoppen.
iNdkreet aan gedeputeerde
}S en ministerDe Castro."

! y luidde vanmorgen een ad-ve,lentie op de voorpagina
ial een ochtendkrant. Het. etrokken bedrijf verleende
!**ex- services aan derden,
?etgeen wettelijk verboden
?"Eerder deze week werd de
J?*ex van het betrokken be-
kijf danookafgesloten.
.Alhoewel de directeurvan In-

' **■ Service Couriers in dit stadi-
?*" nog geen informatie aan de

1 ?edia wilde verstrekken, ver-; /**** deAmigoe datdenoodkreet
°°rtvloeit uit eerder deze week
.'"demomen actie van zijde van
i* Landsradio Dienst. De heer
phtveld van LRD bevestigde
.'* desgevraagd tegenover de

- Naar hij uitlegde is hetverle-
ei*van telex en telefax diensten

j*^** derden wettelijk verboden.
service is voorbehoudenaan

de lands- en eilandelijkeoverhe-
denen aan diegenendiemiddels
een concessie daartoe ge-
machtigdzijn. InterService Cou-
riers begonechter enigetijd gele-
den met een advertentie- cam-
pagnewaarin haartelex- service
aan derden werd aangeboden.
Dit is een overtreding waartoe
zelfs een proces- verbaal kan
worden opgemaakt, aldus
Lichtveld. De Landsradio Dienst
ondernam daarom actie en sloot
hetbetrokkenbedrijfeerderdeze
week af van het telex net.

Naar de Amigoe echter ver-
nam zou er geenopzet in het spel
zijn enzouInterService Couriers
nietop de hoogte zijn van hetfeit
dat dit verboden is. Lichtveld
noemde ditechter geen goed ar-
gument. Hij stelde dat men er
theoretisch gezien vanuit moet
kunnengaan dat iemanddieeen
telex machine aanschaft op de
hoogte isvan dewetgevingopdat
gebied. Indien echter blijkt dat
het bedrijf voor eigen behoefte
een telex- machine nodig heeft,
isdeLandsradioDienstbereidde
telex weer aan te sluiten.Voor-
alsnog valt echter uit de opzet

van hetbedrijfaf te leidendat de
telex alleen was aangeschaft
voor het verlenen van service
aan derden, zo voegde Lichtveld
eraan toe.

Terwijl de heer Lichtveld liet
weten datLandsradio Dienst
bestbereidisomverderover deze
zaak te praten, bleek uit de ad-
vertentie dat Inter Service Cou-
riers daareen andere indrukvan
heeft. "Broodnodig particulier
initiatiefop hetgebiedvan servi-
ce- verlening is door bureaucra-
tie en ambtelijk
machtsmisbruik de nek omge-
draaid. Een investeringvan bij-
na 20.000 gulden is naar de
knoppen, toekomstige arbeids-
plaatsen vernietigd. De kleine
manis blijkbaarzonderenigebe-
scherming wederom het
slachtoffervan"lei ditrektu", al-
dus de tekst van de advertentie.

Lichtveld erkende dat er
misschien anderebedrijven zijn
diezonuen dantegenbetalingen
hun telex beschikbaar stellen
aan derden. Het is echtervoor de
Landsradio Dienst onmogelijk
om bijalle telex machinespost te
vatten en dit te controleren. Op
het moment dat de LRD dit
echter ontdekt, wordt onmiddel-
lijk ingegrepen, aldus Lichtveld
die stelde dat dit niet de eerste
keer is. Hij noemde het logisch
dat een overheid het niet aan-
vaardt dat een particulier haar
eigen diensten beconcurreert.
Dat zou in geen enkel land ge-
beuren, aldusde heerLichtveld.

Overheid heeft nog geen enkel besluit genomen
Aankondiging koop van Caribbean
door REM Inc. blijkt voorbarig

WILLEMSTAD — Terwijl
de prospectus voor de ver-
koop van het Caribbean Ho-
tel nog maar net op de markt
is, wordt van zijde van een
geinteresseerde groep voor
dithotel,bekend gemaaktdat
zij in de laatste onderhande-
lings- fase met de overheid
verkeren en eind deze week
hopen een contract te onder-
tekenen. Dit blijkt echtereen
beetje voorbarig te zijn. De
overheid staat vooralsnog
open voor alleoffertes terwijl
met de betrokken groep nog
geen enkele serieuze onder-
handeling op gang is ge-
bracht.

Via een internationaal public
relations- bureau, ontvingen de
lokale media een persbericht
vanResource Exchange andMa-
nagement Inc.(REM Ine) waarin
bekend gemaaktwordt datdehe-
ren James Brammer en Arthur
Johnson van deze organisatie
momenteel op Curasao zijn voor
de laatste onderhandelingen
over de overname van hetCura-
gao Caribbean Hotel.

In het zeer optimistische
persbericht wordtvermeld dater
al maanden aan dit project ge-
werkt wordt, in samenwerking
metgedeputeerdeReintje Marti-
na van Toerismeen andere over-
heids- functionarissen en dat de
onderhandelingenmomenteel
in de laatstefase verkeren. Eind
deze week hoopt REM Ine het
contract te tekenen. Verder
wordt uitgewijdover deplannen
voor het hotel: aan zon 300 per-
soneelsleden zal werk gegeven
kunnen worden, terwijl er plan-
nen bestaanom de omgevi ngvan
het hotel op te knappen. Een
enorme reclame- campagne zit
ook in depen: nietalleen voor het
Caribbean Hotel maar voor het
hele eilanddat "zoveel te bieden
heeft", aldus een enthousiaste
James Brammer die geciteerd
wordt. Tot slot wordt aangekon-
digd dat eind van de week een

persconferentie belegd zal wor-
denterwijl de heren waardering
uitspreken voor "de enorme in-
zetvan gedeputeerdeMartinaen
andere ambtenaren om tot de
overeenkomst te komen", aldus
het persbericht.

Terwijl gedeputeerde Martina
vanmorgen onbereikbaar bleek
voor een reactie, werd van zijde
van commissaris Herman Geor-
ge van de Holding Company
enigszins verbaasd gereageerd.
Noch hij,noch andere commissa-
rissen bleken op de hoogte te zijn
van deze in een ver stadium ver-
kerende onderhandelingen, ter-
wijl Herman George als voorzit-
ter van de Stuurgroep Toerisme
tot op heden bij alle voorbespre-
kingen betrokken is geweest.

Hij erkendemetREM Ine. ge-
sproken te hebben, toen dezeor-
ganisatie interesse toonde voor
het hotel. Er zijn echter meer
geïnteresseerdendie nog altijd
bij de overheid terecht kunnen,
aldus Herman George. Terwijl
hij steldedat een dergelijkeactie
als nu door REM Ine onderno-
men is, in een free-enterprise al-
tijd mogelijk is, vermoedt Geor-
ge dathet hierom een soort recla-
me- stunt gaat waarbij de be-
trokken groep waarschijnlijk
hoopt eerder in aanmerking te
komen voor de aankoop van het
hotel. Andere geinteresseerden

Inbraken
WILLEMSTAD — Door een

raam te forceren drongen inbre-
kers een woning aan de Kaya
Ogete binnen. Daar werden een
portemonnee met 1.100 gulden,
een radio- cassetterecorder, een
stereoset en sieradenter waarde
van duizend gulden ontvreemd.
Ook een woning te Souax kwa-
men gisteren inbrekers binnen
doorhet forceren van een schuif-
raam. Uit dewoning werden een
video- recorder, een radio- cas-
setterecorder en wat kleingeld
gestolen.

kunnen ecnter nog altijd bij de
overheid terecht, zo benadrukte
Herman George die eveneens
metklem ontkende dat de over-
heid met deze of met een andere
geïnteresseerde al in een afslui-
tend onderhandelings- stadium
zou verkeren.

Overigens vernam de Amigoe
van directeur Ben Rosheuvel
van de Holding Company dat er
momenteel geen vaste prijs op
tafel ligt, welk bedrag de over-
heid in principe voor het hotel
wil hebben.De bouwvoor een ho-
tel als het Curacao Caribbean,
zou momenteel zo'n 16 miljoen
gulden kosten, zoverklaarde hij.
Daarbijmoet echterwel gekeken
wordenofde investeringvan zo'n
bedrag op dit moment op Cura-
sao rendabel zou zijn, hetgeen
geziendehuidigefinancieel-eco-
nomische situatie momenteel
nog een vraag is. Een anderpunt
is het feit dat alle groeperingen
die interesse hebben getoond,ui-
teraardnaar decijfersvan de af-
gelopen jarenhebben gevraagd,
en diezijn alleenmaar negatief.

Zeer belangrijknaast een goe-
de prijs voor het hotel, noemde
Rosheuvel echter het vertrou-
wen dat de overheid moet kun-
nen hebben in de groep die het
hotel wil kopen. Die groep moet
niet alleenbereid zijn alleener-
giein het hotel te stoppen, maar
tevensovertuigd zijnvan hettoe-
risme voor het gehele eiland en
aan de promotie daarvan willen
werken.

De Gaay Fortman in Interparlementaire Unie

MEP heeft aanbevelingen van
het IMF indertijd opgevolgd

WILLEMSTAD — Het
zelfbeschikkings- recht kan
ook in een streven naar
handhaving van politieke
bandenmetanderelandentot
uitingkomen, zoals nu voor
de Antillen en Aruba het ge-
val is. Zo verklaarde de Ne-
derlandse parlementariër
Bas de Gaay Fortman on-
langs bij de 76ste conferentie
van de Interparlementaire
Unie in Montevideo, Uru-
guay.

Naar deGaay Fortman in zijn
toespraak op 15oktoberuitlegde
maakt het zelfbeschikkings-
recht deel uit van de mensen-
rechten, en spreekt van volken
die het recht hebben om in alle
vrijheid hun politieke status en
dergelijkete bepalen. Dit princi-
pe is inzekerzinechterniet abso-
luut, omdat het verband houdt

met de geschiedenis en de geo-
politieke situatie. Er zijn daar-
om discussies gaande over wat
een volk precies heet te zijn.
Zelfbeschikking kan zich uiten
in onafhankelijkheid, maar er
zijnook gevallenwaarbij het zich
uit in een verzoek tot handha-
ving van politieke banden met
een ander land. Nederland heeft
in Indonesië de noodzaak van
zelfbeschikking leidend tot
complete onafhankelijkheid
moeten leren, hetgeen pas na
veel onrecht tegen het Indone-
sischevolk bereikt werd.

In het Caribisch Gebied vra-
gen de volken van de Neder-
landse Antillenen Arubategen-
woordig echter om de huidige
Koninkrijks- banden te handha-
ven. Binnen het Koninkrijtk
heeft elke partner autonomie,
behalve voor wat betreft Defen-
sieen BuitenlandseZaken die de
verantwoordelijkheidvan het
Rijk zelfblijven, zo legde hij uit.
Volgens de Gaay Fortman valt
hieruit één leste leren, namelijk
datmen geen totale onafhanke-
lijkheid kan forceren. De Antil-
len en Aruba beseffen dat onaf-
hankelijkheid ook een relatieve
zaak is, aangezien totale onaf-

hankelijkheid in een wereld van
inter- afhankelijkheid niet echt
bestaat. Wat voorkomen en be-
streden moet worden zijn situa-
tiesvan dominantie encomplete
afhankelijkheid.

Ook soevereiniteit blijft vol-
gens deparlementariër een rela-
tief begrip, omdat dit niet"ten
koste mag gaanvan de mensen-
rechten. In de discussies over
problemen van landen zonder
autonomiekan men de kwestie
van soevereiniteit dus niet bo-
ven die van mensenrechten, in-
clusief het zelfbeschikkings-
recht, stellen. Omdat ook de toe-
passing van het zelfbeschik-
kings- recht een relatieve zaak
is, moet volgens de Gaay
Fortman voor elk geval een op-
lossing gezocht worden die
tracht de twee principes tevere-
nigen in een voor alle betrokken
partijen aanvaardbare vorm.
Nooit zal men kunnen accepte-
ren dat de kwestie van soeverei-
niteit het recht van zelfbeschik-
king dermate overschaduwt dat
er geen gelegenheid is voor het
volk van het betrokken land om
haar mening te uiten over de ei-
gen toekomst, aldus de Neder-
landseparlementariër.

Aanhouding
WILLEMSTAD — De politie

hield vanmorgen op Scharloo
een 21 -jarige man aan, diei i
bezit was van een verdacht g
aantal dames- schorten. Bij on-
derzoekbleekhij dezeuitdezaak
La Aurora, waar hijeen eta!
ruit ingooide om zijn inbraak te
vergemakkelijken, had ga»
stolen.
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Now OPEN for Lunch 12p.m. till 2 p.m.

For reservations: telf. 75256
openfrom : 5 p.m. -12 p.m.

Cas Coraweg 56A
Open from Tuesday till Sunday______ for dinner and Lunch.
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■The Wine CellarWÊÊ
traat Ook geopend voor lunch! nlco

Tel.: 612178 Elegant ambience, gracious dining, ma'rtrerbtisseur
V ledere dagGEOPEND. J
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Softball-toernooi
Julianaschool
haakt af

SAN NICOLAS — H«|
softball- toernooi tussen *scholenopArubawerdvo<fl
gezet en bij de laatst gespe*
de wedstrijden gingen*"
overwinningen naar de oW
gen van de Martin Lutb*1
Kingschool, het John Weslf
College, de Paso Sigur Hui*
houdschoolen de Abrah***
de Veerschool. Bij de'
laatste twee betrof het de v
mes- categorie.

De MartinLuther KingscW
won met 10-4van deMTS Ces»*
Terzano met Xiomiro Antho'
alsgooier.Beste spelers aan si*
waren E. Brown (4-4), C. 9
chardson (4-3) en R. Ponson"
2).

HetLa SalieCollegewerd do»
de ploeg van het John Wesl**
College met6-4 verslagen. Ff**;
cisKoek werd dewinnende go"
er en beste slagspelers wafe'
Danilo van derLinden 3-3,-*
Halabi en J. Wernet 4-2.

Bij de dames gafde Abraha'
de Veerschool het team van&
Antonius College een knocko»
van 14-2.Rutmila Martina*J
de speelster op heuvel, ter*1-
Murl Hoghe twee homerU-j
sloeg in deze wedstrijd.

Het heren-zowel het dame-J-
-am van de Julianaschoolzaln*l
meer aan het toernooi deel*l'
men. Zij hebben een gebrek 8*!
sport- materialen en te wei*-1
trainings- mogelijkheden.

Baldadige
jongens

ORANJESTAD — De Ki»
der-en Zedenpolitie moesta-
sistentie verlenen bij e-1
school in de La Sallestr»*1
waar baldadige jongensW
weer eens te bont maakten*

Zij hadden de toegangsde'
van het kantoor opengebrok*1
en kwamenzo in debinnenrui-"
te van de school. Hier werd c**
stapelboeken inbrand gestoke*
hetgeen ernstige gevolgen h*
kunnen hebben. Met een spui'
busrode verf schreven zij op c**
muur «L. get lost» hetgeen vo-
het hoofd van de school was W
doeld. Tenslotte braken de va*l
dalen nog achttien glazen shU"
ters. De recherche stelt een o*|
derzoek in.
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VERHUISBOEDEL | , JMMWMfMMinpakken en vervoeren ___*__<r\ "*^*-^_B'-_R*-*'r#^___l
alsmedeverhuizingen op ■iW_o_B___________________

Aruba: I HflLkaMMip
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Tel. 21622 J r
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fINTAG INC.
BUILDING MATERIALS ___-*—

Wallpanel (15 designs) 15%ifsX§p
Verf alle kleuren 20% h» O»
GardenRake ’. 27.50z f^ibt
Roof ing feit nr. 15 ± 432 sq ft... ’. 28.50 :4_J-^TUE
Foundation Seal 5 gallon ’. 49.00 '-^—^iH
Louvre frames withrubberstrip
4t/ml6bladen ’. 2.20 per blad
Triplex deuren 78 cm. breed ’. 47.50
Ice jugs 5 gall. Gott ’. 70.00
Koperen kogelscharnieren 3 V£"x3 V_" ’. 10.00
Aanrecht R.V.S. 150x50cm.
bak in hetmidden ’. 112.50
4 stuks spiegeltegels 30x30 cm. brons... ’. 18.75
Grohe telefoon douchecompl ’. 106.00
Soldeerstaven driekant 250 gram ’. 5.00
Steengas sxl mtr ’■ 28.00
T-stud fence post 6 ft. ’■ 7.25
Stalen spijkers perkg. ’. 5.70

Cash & Carry Food Center jr_W&iL jfjWp

asstd. ’. 2.50 ÉÊO&
en nog veel meer artikelen!!!
Bezoek onze nieuw geopend Showroom met speciale
aanbiedingen.
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Wij zijn OPEN iedere zaterdag
van 8.00 ■ 12.00a.m.

Erzijn nogvele artikelen metverlaagde prijzen. Kom
en profiteer van onze unieke prijzen en kwaliteit en
neem deel aan onze Kerstcampagne.
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REGERING VAN ARUBA
DeSociale Verzekeringsbankressorteert onder het ministerievan
Welzijnszaken en heen als doeleen goed functionerend sociaal
verzekeringssysteem ten behoeve van deArubaanse bevolking.
Thans zijn er bij de Sociale Verzekeringsbank de hierna te noe-
men functies vacant:

HOOFD VAN DE
HOOFDAFDELING OPERATIONS

(vac. nr. 86/1)
Functie-informatie:
De te benoemen functionaris zal worden belast met:
— de leiding van de hoofdafdeling Operations, diebestaat uit de

afdelingZiekte- enOngevallenverzekeringenen Pensioenen;— de zorg voor het goedfunctioneren van de bovengenoemde
afdeling in zowel financieel als organisatorisch opzicht;

— het adviserenvan de directeur inzakeberoepszakentegen de
Sociale Verzekeringsbank.

Functie-eisen:
Kandidaten dievoor dezefunctie in aanmerking wensen te komen
dienen over management-capaciteiten te beschikken, met als
achtergrond een voltooide Hogere Beroepsopleiding op econo-
misch/juridisch gebied of een daarmee gelijk te stellenopleiding,
en enkele jaren ervaring in een leidinggevendefunctie.

HOOFD VAN DE
AFDELING FINANCIËLE ZAKEN

(vac.nr. 86/2)
Functie-informatie:
De te benoemen functionaris zal worden belast met:— de leidingvan de afdeling FinanciëleZaken;
— dezorg voor hetgoed functioneren van de bank in financieel-

administratief opzicht;— het opstellenvan de jaarlijksebegroting;
— de samenstellingvan jaarrekeningen;
— adviseert de directeur m.b.t. definanciële aangelegenheden

van de bank.
Functie-eisen:
Kandidaten dievoor dezefunctie in aanmerking wensen tekomen
dienen minimaal in hetbezit te zijn van het M.8.A.-diploma of een
tenminste daaraan gelijkwaardig diploma met enige ervaring in
een soortgelijkefunctie.
Kandidaten dienen tevens te beschikken over management-
kwaliteiten enover goede contactueleeigenschappen.
Arbeidsvoorwaarden:
Bezoldiging conform de Bezoldigingsregeling Aruba 1986. Se-
cundaire arbeidsvoorwaardenconform deLandsverordening Ma-
terieelAmbtenarenrecht en deRegeling Vakantie en Vrijstelling
van Dienst.
Informatie:
Nadere inlichtingenomtrent de bovengenoemde functies kunnen
wordeningewonnen bij deDirecteurvan deSociale Verzekerings-
bank, telefoon 22785 of 25532.
Sollicitaties:
Sollicitatiebrieven vergezeldvan volledig curriculumvitae, fotoco-
pie van diploma's en werkgeversverklaringen dienen binnen 15
dagen naverschijnenvan dezeadvertentieondervermelding van
het vacaturenummer, te worden verstuurd aan de Minister van
Welzijnszaken doortussenkomstvan deDirecteur van de Sociale
Verzekeringsbank, L.G. Smith Boulevard z/n.
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* Geopend: 8.00 -12.00en 2.30 - 6.30 .| Zaterdag 09.00-6.00 n.m. <

[ WEEKEND SPECIAL !
► In onze moderne Slagerij: <
! 500 gr. Soepvlees "v <

500 gr. Gehakt ". 500 gr. Intercanto , __
o ne *

► 500 gr. Stoofvlees V. ’. 15f_Sf3 <. 500 gr. Porkchop g <. 500 gr. Loinribs I <. 500 gr. Bestia chiquito j <

\ LLNCHP/iriKET:
► 1 ons Bologna 1 r _■ g**► 1 ons Salami corra V* /■ I.SfU
► 1 ons Ham <

! THE
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Domino wedstrijden
ORANJESTAD—De domino- haalde en CS Paradera won met

wedstrijden geldig voor de Aru- 21-17 van Tropicana Inn.
ba Dominobond- competitie Voor vrijdag zullen tegen el-
-1986werden voortgezet en dere- kaar uitkomen in RCA- club te
sultaten zijn als volgt: in de da- Solito: CS Paradera - Aruba
mes semi-finaleversloeg Ayó de Stars en in Buurtcentrum Lago
speelsters van Trappers met 21- Heights de dames van Sporting
16,terwijl Sporting met21-10 de tegen Trappers en Caiquetio te-
ploeg van Caiquetio overwon. gen Ayó. Voor zondag speelt in

Chefette Restaurant te Bubali
Hierna volgde het spel tussen de damess Sporting tegen Cai-
Sporting en Ayó waar Sporting quetio en Trappers tegen Ayó
de overwinning met 21-18 be- (heren).
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We are lookingfor a mature, energeticand ex-
perienced e

] MANAGER
for our Philipsburg Store. f

i Knowledge in jewelry/watchorChina/crystal
retail essential. Weoffer excellent salary and L
generousfringe benefits.

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

LITTLE SWITZERLAND
P.O. Box 887 fSt. Thomas, US Virgin Islands 00801
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DE 24e PARTIJ OM DE WERELDTITEL SCHAKEN:

Afruilen was de basis voor een remise

Laatstepartij uit tweekamp Karpov -asparov door prof. dr Boom geanalyseerd
Door Prof. Dr. W.R. Boom

Hj^MSTAD — Hier volgt dan de laatste partij tussen de
,'kampioen GariKasparov en deuitdagerdieweer naast

»a *eeP> AnatoliKarpov. Alhoewel hetevenalsdevorige,
J[*"*"_ geen winstpartij is, willenwe deze laatstepartij tus-
;! | twee kemphanen om de wereldtitel de lezers niet ont-

I fp'***dische Verdediging
< Variant)
v
i 'Wit:Kasparov -i "*Wart; Karpov -

Pf6_ e^

f den b6I - "a,**e-Indische Verdedi-
t L-" zwart zijn dameloper■kifontw*****e*en om daar-. EJ** uit te oefenen op debe-
Q centrale velden d5en. \ w*t deze niet zalbeheer-
t 'gindervan dezeverde-
f jj>Aaron Nimzowitsch,
il ina,ar voor het eerst toege-
t lü het toernooi van St. Pe-
-8^(1914) tegen Ossip
,j ""*" Weldra namen be-
q c**akers dezespeelwijze

a e,*oemd mogen worden
*a.I.DBogol Jübow' Capa"

■ <" ootwinnik. Ook in mo-
'd 'r.oo-en en wedstrijden
g.^ Dame-Indische Verde-
I e<-l toegepast.

11*5et*dste bestrijdingsme-
■',- e Werking van de witte

' "J>*ler moet geneutrali-_;„r<*en. Deze zet is devoor-;>n% daartoe.
V Lb7
1 xj.verschijnt de dame-_to2!mz°witsch zelf speelde' >ta- 'zijn zet' 4 La6,

"Du oeung dewittepion op
1p,-, yallen om daarnamet
i) h ***en van de zwarte pi-
jS^d5en /ofb5hetiniti-
_.*.jer-*r-jgen* Het bestee 5 ? °p dit systeem is nog

% dDa4,Le7;6.Lg2,0-0;7.
ia-, '"ame-loper moet naar

"- - A?°a's reeds in de partij
ai^'-echin, AVRO 1938, is

T-ts**^ Wayt0deprivean op-
jL 'lanchettoed bishop of
d- * is to fianchetto your
SL !"0P on the same diago-
-9^ devuistregelvan Rue-

.l Lb4lJE! v°°*"tzetting is vooral_ lPaK?','ubow' Nimzowitsc_i
_ Ck 08 toeëePast- Zwart
5 *"*,",beetje gedrongenenwil

meer ruimte krijgen.

"Every exchange helps to free a
cramped game" is een bekende
vuistregel van Fine. Men kan
hier evengoed 5 Le7 spelen,
zoalsdoorEuween Keres aanbe-
volen. Zwarts stelling is niet zó
gedrongen dat hij naar adem
snakt.
6. Ld 2

Wit wil zijndamepaard behou-
den en ditvia c3ontwikkelen.
6 a5

Vroeger ruilde zwart vaak op
d2. Noodzakelijk is dit echter
niet.
7.0-0 0-0

Het is nog te vroeg om naar
open lijnen te streven. Daarom
eerst de koningen in veiligheid
te brengen.
8. Lgs Le7
9. Dc 2

Tothierkwamdezelfde zetten-
reeks voor in de partij vanLarry
Christiansen tegen Victor
Kortsjnoi te Pasadena, Califor-
nia, 1983 (United States Open
Championship).
9 h6

Een eventuele ruil geeft aan
zwart het loperpaar en aan wit
een ruimere mogelijkheid tot
ontwikkeling. Wat beter is, we-
ten wij nogniet. Kortsjnoi speel-
de in de bovengenoemde partij
tegen Christiansen 9 c5om
wits centrum aan te vallen. Ze-
ker geen slecht idee.
10.Lxf6 Lxfß
11.Pc3 g6

12. Tadl d6
13.h4h 5
14.e4Pbd7

Het is wit gelukt meerruimte
te beheersen in het centrum,
maar zwarts paard en lopers zijn
mooi geplaatst. Kasparov en
Karpov zijn beiden goede ope-
ningskenners. De stand is onge-
veer gelijk.
15. e 5

Aanvallenden listig gespeeld.
Kasparov gaat nu mijnen
leggen.
15 Lg7

Het slaan van de witte e-pion
zou zwart slecht bekomen zijn.
Immers, op 15 dxes zou ge-
volgd zijn 16. dxes, Lg7; 17.
Da4,c6; 18. Pd 4!, Pcs; 19. Dc2,
Dc7; 20. f4, met ruimtevoordeel
voor wit alsmede zware druk op
zwarts e-pion na 21. De2en 22.
Df3.
16. d 5

Alweer een gevaarlijke mijn.
Het slaanvan dezepion zouKar-
pov groot nadeel hebben be-
zorgd. Immers, op 16 exdszou
gevolgd zijn 17. e6, fxe6; 18.
Dxg6, DeB; 19.Dc 2!,Pf6 (indien
19 Pes, dan 20. Pgs, Dg6; 21.
Dxg6, Pxg6; 22. Pxe6 met mate-
rieel enpositioneel voordeelvoor
wit); 20. Pgs, c6; 21. Tfel, e5; 22.
cxds met groot positioneel voor-
deelvoor wit.
16 Pxes

Karpov trapt er weer niet in,

Supermarathon
van 254 kilometer

NUGHARI — Dusan Mu-
ravije, een 33-jarige Joegosla-
vische ingenieur, heeft zon-
dag de supermarathon van
Nughari gewonnen. Mura-
vijelegde hetparkoers van 2 5
4 (!) kilometer op wegen in de
omgevingvan Sassari opSar-
dinië(Italië) af in 23 uur, 47
minuten en 30 seconden. Met
een achterstandvan ruimeen
uur werd de Tsjechoslowaak
Milan-Furin tweede in
24.52,07. De derde plaats
gingnaar Frank Kaucik uit
Joegoslaviëin 28.07,34.

danksde grotepublieke belangstelling:

Khonkbal in Nederland
met tonnen schuld
I — Het toernooi
|tjeiet wereldkampi-
LpP honkbal heeft de
(tf Sat°reneen schuldvan
llVp e*s 350.000 gulden op-
Iga. Dit blijkt uit de fi-
jC e afrekening van het

i|(j e *> dat door overweldi-Jv Publieke belangstel-
_t v

sPortief succes was.
!i(lv.ej'*ies is ontstaan door de

!8o '*ei*de inkomsten van
e .s* Door de waardever-
d. lr-g van de dollar heeft

rN-t ns?r Coca Cola ui"
*ask m*nder in gebracht

| .f, ,°egroot. Daarnaast ont-
j.as

e organisatoren minder
! lit Verwacnt uit deverkoop
aatendrechten aan televi-
v a_ ,CnaPPiJen. De begro-

I .g" het toernooi beliep 2,4
jü^ gulden. Piet Tromp,
t^ er Van het organisatie-

(Èec,'.orit**e**dedatersprake ist*1van wanbeleid.
■ti]jntwoordelijk voor de
ftbai lsLde Stichting WK
ï^-nki-- ' waarin de KNBSB
|e n ijjke Nederlandse Base-
ifeti ftbal Bond) en de
6*l nS Sportinitiatieven
!L.m Participeerden. Via
iL nf en uit de inkomsten
Ik H stichting Sportiniti-
IfÜal ar*en* te organiseren
|/^eken denktTromp de
MIP af te betalen. "We zul-
|l >,es tot de laatste cent be-

jbg^eldtitelstrijd,diein juli
(«"la j

ln vier Plaatsen in
t>oo *

Werd gehouden, trok
!mti eschouwers. In eerste
ffven Was gesuggereerd, dat(fop i ment een forse winst
L se everd. De Nederlandse
L^'-ers eindigden als ne-
i ' wereldkampioen werd

\\l aanlooP naar het toer-de begroting verschil-

lendekerenbijgesteld.Vooraan-
vangwerd bekend gemaakt, dat
de organisatoren quitte zouden
spelen als het toernooi door
132.000 toeschouwers zou wor-
den bezocht. In zijn dankwoord
op de slotdag van het toernooi
verklaarde Tromp dat het mas-
saal opgekomen publiek als een
'stelpost' had gefungeerd.

Tromp zegt nu, dat met dat
aantal van 132.000 de kopers
van losse kaarten was bedoeld.
"Dat aantal van 217.000 geeft
een te rooskleurig beeld. In
Haarlem is het twee wekenfeest
geweest, in andere plaatsen wa-
ren wedstrijden met 48 betalen-
debezoekers."

Twee posten aan de uitgaven-
kant van de begroting hebben
Tromp en dezijnen in derode cij-
fers gebracht: de enorme kosten
om de stadions gereed te maken
voor een wereldtitelstrijd en de
kosten van onderbrenging.
Tromp: "Doordat achtduizend
bedden in Amsterdam bezet wa-
ren door het evangelisatie-
congres van Billy Graham heb-
ben hotelconcerns zich spijker-
hardkunnen opstellen. Wij had-
den geen keus. Verder heeft de
aanpassing van de stadions ons
de das omgedaan. Alleen in
Haarlem is voor derenovatie al
negen ton uitgegeven. De beste
manierom uit de schuldente ko-
men is opnieuw een wereldkam-
pioenschap te organiseren. De
kosten van het aanbrengenvan
verlichting hebben we dan niet
meer."

De organisatievoorzitter
denkt het verlies te beperken
door eventuele juridische stap-
pen tegen Screen Sports. Vol-
gens Tromp heeft zijn stichting
van deze televisie-maatschappij
nog 80.000 gulden te goed. Het
gaat om de verkoop van uit-
zendrechten.

Uitslagen betaald
voetbal eredivisie

DEN HAAG — De uitslagen
van de woensdaggespeelde com-
petitiewedstrijden in de eredivi-
siezijn:

AZ - VVV 2-1
Ajax -FC Utrecht 3-0
Fortuna S - Feijenoord 1-1
Veendam - Den Bosch 1-2
Sparta -FC Twente 0-1
PSV - FC Groningen 6-1
Excelsior- Roda JC 1-1
Den Haag - Haarlem 4-0

maar gaat spelen op vereenvou-
diging van de stelling, totdat er
nauwelijks wat overblijft op het
bord. Opgeruimd staat netjes,
maar zonder voldoende materi-
aal win je geenpartij.
17. Pxes Lxes
18. dxe6 Lxg2
19.exf7l Kxf7
20.Kxg2 Lxc3
21.Dxc3__ De kruitdamp is opgetrokken.
Er is voor geenvan beide spelers
een winstkans.De stelling isdor.
Karpov speelt door, maar op een
gegeven moment zal hij toch met
remise genoegen moetennemen.

21 Df6
22.Dxf6 Kxf6
23. a4TaeB
24.Tfel Txel
25.Txel TdB
26.Tdl c6
27.Kf3 Kes
28.Ke3 TfB
29.f3ThB
30. Tel TbB
31.Kd3t Kf6
32.Te4d5
33. cxds cxds
34. Te2b5
35. Kd4 bxa4
36. Kxds Tb3
37. Ke4 Tb4 l
38. Kds Tbs l
39. Kd4 Tb4t
40.Kds Tb3
41. Ke4 Tb4t

Remise op voorstel van wit.
De strijdbijl wordt voorlopig

begraven, maar waarschijnlijk
voor niet al te langetijd.

Interpolis-toernooi:
Slechte inhaaldag
voor Jan Timman

TILBURG — Woensdag was
in Tilburgvoor de grootmeesters
die deelnemen aan het Interpo-
lis-schaaktoernooi een kliekjes-
dag. Afgebrokenpartijen uit vo-
rige ronden werden afgemaakt.

Voor JanTimman is deze dag
een slechtedag geweest. Hij ver-
loor zowel zijn partij tegen Bel-
javski als die tegen Portisch.
Hierdoor maakte de Amster-
dammer een duikeling op de
ranglijst. Samen met Beljavski
en Hübner bezethij de 4e plaats.
Alleen Miles (verlies tegen
Kortsjnoi en remise tegen Bel-
javski)en Portisch staan lager.

De uitslagenzijn:
Zevenderonde:

Karpov - Hübner: 0,5 -0,5;
Kortsjnoi -Miles: 1-0;Beljavski -Timman: 1-0.

Achtste ronde:
Portisch - Timman: 1-0; Bel-
javski- Miles: 0,5 - 0,5;Kortsjnoi- Hübner: 0,5 - 0,5.

De stand is nu:
1.Ljubojevic 5
2. Karpov, Kortsjnoi 4,5
4. Beljavski, Hübner, Timman 4
7. Miles, Portisch 3

BRUSSEL—De Internatio-
nale Hockey Federatie (FIH)
heeft tijdens het congres in
Brusselbesloten volgend jaar
achtlanden toe te latentothet
toernooi om de Champions
Trophy, dat in Amstelveen
wordt afgewerkt.

Hieraan ten grondslagligt het
feitdatNederland bijhetwereld-
kampioenschap in Londen niet
verder kwam dan de zevende
plaats en Pakistan, initiatiefne-
mer van het evenement, slechts
elfde werd.DeFIH wees hettoer-
nooiin 1989toeaan West- Duits-
land, dat in april in Karatsji de
trofee veroverde. In 1988 is Pa-
kistan gastland.

Bij de lotingvoor hetEuropees
kampioenschap voor dames,vol-
gend jaar in Engeland, werd ti-
tel- houderNederland ingedeeld
bijdeSovjetunie, Schotland,Bel-
gië en Frankrijk. De laatste te-
genstanderkomtuit hetkwalifi-
catie-toernooi inWales, dattwee
deelnemersoplevert. In de ande-
re poule spelen West- Duitsland,
Engeland, Spanje, lerland, Oos-
tenrijk en de winnaar van het
kwalificatie- toernooi.

De FIH wees de strijd om de
Europa Cup van 1987 definitief
toe aan Spanje en nederland.De
lands- kampioenen van de he-
ren- competities treden aan in
Tarrasa, bij de dames is beker-
houder HGC uitWassenaar an-
dermaal organisator.

Beide landen tot juli geschorst

Cubanen en Mexicanen gingen
elkaar met sticks te lijf

LONDEN—De Internatio-
nale Hockey Federatie heeft
veertig spelers enofficials uit
Mexico en Cuba uitgesloten
van internationaalhockey tot
juli 1987.

De twee landen raakten
slaagstijdens definale van de
Middenamerikaanse Spelen
in Mexico Stad. Cuba moest
bij een voorsprongvan 2-1 een
korte hoekslag nemen, maar
voor het zover was, brak er
een vechtpartij uit nadat een
van de Cubanen een te-
genstanderzou hebben gesla-
gen. Spelers en officials, de
meesten gewapendmetsticks
en enige toeschouwers
mengden zich in de strijd. Na
twintig minuten was de orde
hersteld. Cuba scoorde niet
uit de hoekslag, maar won de
wedstrijdmet 2-1 en verwierf
daardoor de titel.
MALTA AMSTERDAMSPORTAGENDA

SENTRO DEPORTIVO KÖRSOU
(zwembad)
geopend van 09.00-12.00/1400-17.00uur;
dinsdag- en donderdagmorgen gesloten.

BOWLEN
Damacor Bowling Club (Chuchubiweg)
open vanaf 17.00uur.
BASEBALL
(AA-klasse)
play-off

20.00 uur Sta. Rosa Indians/ Variante vsWild Cats/Banco di Caribe- SentroDeporti-
vo Körsou.
VOLLEYBAL!

(Federashon di VólibolKörsou)
A-kl_*___pi

19.30uurXaverianenvs Anglo GoldenStars
(dames);
19.30 uur Sithoc vs Warwarü(heren);
hoofdklasse
20.30 uur Hurricanevs Sta. Rosa (dames);
20.30 uur Slakamahachi vs Walakeli (he-
ren) - Sentro DeportivoKörsou.

Pluimpje

WILLEMSTAD — Nu we
vandaag de laatste analyse
van Prof. Dr. W.R. Boom ge-
plaatst hebben past hier een
pluimpje voor hem.

Geheel belangeloos en met
groot enthousiasme is hij, nu
alweer een jaar geleden, ge-
start met het analyserenvan
de winstpartijen tussen beide
Russische grootmeesters in
hun strijdom de wereldtitel.

Met grote nauwkeurigheid
werd elkekeer weer een gede-
gen analyse gemaaktmet be-
hulp van de notities van
grootmeester Byrnes in de
New York Times en zijn eigen
schaakcomputer.

Dat deze analyses werden
gebruikt bleek al heel gauw
uit vele enthousiaste reac-
ties. Vele schaakliefhebbers,
zowel gevorderd als pas be-
ginnend,knipten de analyses
uiten schaakten en lazen met
hem mee om zodoende hun
schaakkenniste vergroten.

Wij willen vanaf deze
plaats Prof. Dr. W.R. Boom
van harte bedanken voor de
vele, vele uren diehij hieraan
heeft besteed. Hij heeft vele
lezers door zijn initiatief een
erg groot plezier gedaan. We
hebben reeds nu de toezeg-
ging van hem. dat, indien er
weer een belangrijk toernooi
wordt gespeeld, hij de lezers
van de Amigoe zijn gewaar-
deerdeanalyses weer zal aan-
bieden.

Een pluim op hoed voor
Prof. DR. W.R. Boom!

SPORT IN HET KORT
VOETBAL/MEXICO — De

JoegoslaafVelibor'Bora'Miluti-
novic heeft zijn ambt als
bondscoach van de Mexicaanse
voetbalploeg neergelegd. Hij
had dit bij het laatste we-
reldkampioenschap al toege-
zegd. Milutinovicwilopnieuw in
Europa aan de slag. Mexico be-
noemde zijn assistentMario Ve-
larde tot opvolger.

0-0-0-0-0
WIELRENNEN/BASSANO

DEL GRAPPE — Hans Henrik
Oersted heeft zijn pogingenvoor
de verbetering van het werel-
duurrecord op laaglandbanen
opgegeven. De Deen, die last
heeft van een blessure aan de
rechterhand, zei terug te keren
naar zijn vaderland. Het record
is met 49,801 kilometer in han-
den van de Italiaan Francesco
Moser.

0-0-0-0-0
WIELRENNEN/BERGAMO

— Alf Segersall stopt met be-
roeps- wielrennen.De 30-jarige
Zweed, acht jaar in dienst ge-
weest van de ploeg die wordt ge-
leid door Felice Gimondi, opent
in zijngeboorteplaatsLinkoping
een sportzaak. Hij wordt in de
Italiaanseploeg vervangen door
zijnjongelandgenootLarsWald-
quist, een neo-prof.

0-0-0-0-0
ZWEMMEN/SYDNEY —De

Australischezwembondheeftna
een intern onderzoek Neil
Brooks (23)voor een halfjaar ge-
schorst naar aanleiding van
misdragingen tijdens de spelen
van het Britse Gemenebest in
Edinburgh en de strijdom de we-
reldtitels in Madrid. Eerder kre-
gen Brett Stocks (23) en Jody
McGibbon (17) schorsingen van
respectievelijk twee en een jaar
opgelegd om dezelfderedenen.

TENNIS/IRVINE — Chantal
Vandierendonck is in Irvine in
de buurt van Los Angeles we-
reldkampioene rolstoeltennis
geworden. In de finale versloeg
de Amerikaanse Michele De-
charlais met7-5,6-4. In dehalve
eindstrijd had de Nederlandse
tennisster haar landgenote Mo-
nique van de Bosch uitgescha-
keld. Het Nederlandse tweetal
veroverde ook goud in het lan-
denklassement. Bij de heren
wonnen Bob van de Broek en
Hennie Hol het troosttoernooi.

0-0-0-0-0
BADMINTON/AALBORG —Morten Frost is voor de zevende
keer internationaal Deens bad-
mintyon-kampioen geworden.
In de finale versloeg hij zijn
landgenoot Michael Kjledsen
binnen veertig minuten met 15-
-9,15-10. De als derde geplaatste
Zheng Yuli, die in deeerste ron-
de de Nederlandse kampioene
Eline Coene uitschakelde, zege-
vierde bij de dames. De Chinese
had veertien minuten werk met
de nauwelijks bekende Deense
Pernille Nedergaard: 11-4,11-3.

0-0-0-0-0
BOKSEN/ DETROIT — Tho-
mas Hearns is Noordameri-
kaansbokskampioen inhet mid-
dengewicht gebleven. Hearns
won overtuigend op punten van
DougDewitt. Hij liep in dezesde
ronde wel tegen een onopzettelij-
ke kopstoot aan en liep een lelij-
ke blessure bij het oog op. Die
kwetsuur kan mogelijk een re-
vanchegevecht om de wereldti-
tel tegen Marvin Hagler in ge-
vaar brengen. Hagler moet voor
10 december ingaanop de uitda-
ging van Hearns om deIBF-titel
niet kwijt te raken. Hij is ook
WBC- en WBA-kampioen.

0-0-0-0-0

Voorsprong van 3 punten op andere ploegen

Sithoc ligt aan kop in
Kopa Antiyano-toernooi

ATLETIEK/DEN HAAG — De
Nederlandse indoor-atletiek-
kampioenschappen 1987 zullen
op 31 januari en 1 februari in de
Houtrust-hallen in Den Haag
wo-den gehouden. De gemeente
Den Haag wil met ingang van
1988 het Houtrust-complex tot
een permanente sportaccomoda-
tie maken, waarin ook indoor-
atletiek mogelijk is.

WILLEMSTAD — Na twee
speeldagen in het Kopa Anti-
yano- toernooi ligt deCuraca-
ose kampioen Sithoc7 Hubo
voor op de andere ploegen
met 3 winstpunten. Voor de
zoveelste maal dit seizoen
deelde men gisteravond de
punten met VictoryBoys/Cit-
co. Er werd niet gescoord.
Ook op het Bonaireaanse
front werd gisteravond strijd
geleverd; Real Rincon en Vi-
tesse bleken eveneens tegen
elkaar opgewassen te zijn.
Het werd een 1-1 gelijkspel.

Het treffen op Curagao was
niet onaantrekkelijk maar werd
gekarakteriseerd door een ont-
stellend gebrek aan schotvaar-
digheid aan beide kanten. De
Collegialen hadden het meest
het initiatiefmaarwasniet crea-
tief en schotvaardig genoeg om
dit in cijfers tot uitdrukking te
brengen. Victory Boys viel min-
der frequent aan maar schiep
zich in deeerste helft toch wel de
beste doelkans.Dit dankzij Mir-
co Colina die in de 35ste minuut
ongeveer van de wedstrijd zich
op behendige wijze een weg
baande door de verdedigings- li-
nievanSithoc en daarnaook nog
de uitgelopen doelman Hensley
Ignacio omspeelde. Hij kreeg
echter geenkans om in te schie-
ten en zette hem alsnog met een
harde duwvan debal.Een duide-
lijke overtreding — zwaar ge-
noeg voor een strafschop omdat
Colina zich in schietvrije positie
bevond — maar Ignacio en Si-
thoc werden niet gestraft. De
ploeg die door de zwak leidende
Frank Cathalina gestraftwerd
was Victory Boys want Sithoc
mocht gewoon uittrappen. In de
twwede helft werd aan beide
kanten veel minder gespeeld.

Op Bonaire deeldenReal Ri-
con enVitesseeveneens dewinst
maarmetééndoelpunt aanbeide
kanten. Toontje Tramm opende

de score in de 17de minuut voor
Real Ricon en Alex Craane
zorgde in de 58steminuutvoor de
gelijkmaker.

Na dewedstrijdenvan gistera-
vond ziet de standenlijst er als
volgt uit:
1. Sithoc 2-3 (1-0)
2. Realßincon 2-2 (1-1)

VictoryBoys 2-2 (0-0)
4. Vitesse 2-1 (1-2)

De eerstvolgende wedstrijden
zullen gaan tussen Victory Boys
en Vitesse enReal Rincon en Si-
thoc. Deze wedstrijden waren
oorspronkelijkgeprogrammeerd
voor zaterdagavond maar zijn
verschoven naar de zondagmid-
dag in verband met het interna-
tionale boksgala dat zaterdaga-
vond op Curagao plaatsvindt.
Victory Boys ontvangt Vitesse
op Curacao terwijl Sithoc naar
Bonairereist voor deontmoeting
met Real Rincon.

0-0-0-0-0
TAEKWONDO/SEEFELD —De Nederlandse taekwondo-
ploeg is bij de strijdom hetEuro-
pese kampioenschap derde ge-
worden achter West-Duitsland
en Turkije. Ruben Thijs, Anita
van derPas, Mandy de Jonghen
Annemieke Buys veroverden in
hun categorie goud in de Oosten-
rijkse plaats Seefeld. Bij de ju-
nioren werden Patrick Meeuws
en Maurice Rijvers tweede en
Gerald Jozefzoan derde in hun
gewichtsklasse.

0-0-0-0-0
AUTOSPORT/INGLOSTADT— Audi zal in 1987 meedoenaan
het wereldkampioenschap Ral-
ly. Een woordvoerder van de
Westduitse fabrikant deelde in
Inglostadt mee datervoor Ac ral-
ly van Monte Carlo al weer een
team wordt ingeschreven. Audi
hadzich in mcivan ditjaaruit de
sport teruggetrokken na zware
ongelukken tijdens de WK-
rally's inPortugalen op Corsica.

WILLEMSTAD—Sinds 13ot-
kober wordt bij het detachement
Suffisant, op verzoek van boks-
promotor Frank Zimmerman,
doorwereld- kampioen in hetju-
nior bantam- gewicht Kaosai
Galaxy, dagelijks geoefend. Hij
volgt daarbij een intensief trai-
nings-programma. Op defoto de
huidige wereld- kampioen tij-
dens zijn voorbereiding in de
sportzaal te Suffisant

di 6 te 9 di november
HOtCl TR!SNOCHI |Prei, P.pW_on.dW.k^^r

ATLANTIDA -_____prH*kiWE ènkel dóbel lr'Pe* "Ikuad."
Denkurasond, Pla.a Venezuela )FW-^^ Fis. 182,- Fis. 143. F15.134- Fit. 130.-

-riOld TRES NOCHl P. eis pa persona den kimber A

ANAUCO f^kel 1 dóbel 1 tripel I kuad. VJi,
HILTON [p'-* 198,-1Fis. 180.-1Fis. ■52,-1 F'»* 141.- <3ffi*_ff

E pakete ta inklui: Ticket, Estadia i Servisio. -^V^^V
Puntra preis den e sigiente hotèlnan:

HOTEL PLAZACATEDRAL HOTEL COLISEO. HOTEL GALAXIE.- HOTEL CIRCULO MILITAR DE CARACAS. HOTEL CARACAS HILTON. HOTEL PU.ANGO.
/m HOTEL SANTA FESUITE GARDEN. HOTEL HOLIDAY INN CARACAS. HOTEL LAS AMERICAS.Mjfi __L HOTEL TAMANACO. HOTEL KURSAAL V SAVOY.Im{\ yfl| HOTEL AVENTURA CARACAS. HOTEL TAMPA.

I " Jw-ÏW No' " "**p,*l; Am *-*P,e-*» Me.terch-.g» Diner, y Vin.
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Werkt voor slachtoffers giframp

Brit in Bophal gearresteerd
NEWDELHI — EenBrit die

werkt onder de slachtoffers
van de gasramp in Bophal
werd vorige maand gearres-
teerd op beschuldiging van
spionage en zal waarschijn-
lijk wordenuitgewezen.

David Bergman, werd gear-
resteerrgc^ïat hij de veilig-
heidswetten van Centraal Mad-
hya Pradesh, de staat waarin
Bophal ligt. overtreden zou heb-
ben. Hij werd later op borgtocht
vrijgelaten. Volgens de Hindus-

tan 1 ïmes zou de lokale overheid
contact opgenomen hebben met
het ministerie van Binnen-
landse Zaken in New J)elhi en
gezegd hebben datBergmans ac-
tiviteiten "verdacht en onge-
wenst"waren. Hetzou niet in he{
he lang zijn van India om
Bergman langerte laten blijven,
zo meldde de lokale overheid.

Bergman is vanuit Bir-
mingham, Groot-Brittannië.
naar Bophal gefietst en heeft on-
derweg geld ingezameld voor de
slachtoffers van de gasramp. In

Bhopal is hij een project voor
kinderen begonnen. Meer dan
21000 mensen werden gedood en
nogmaals 200.000 gewond toen
giftige gassen ontsnapten uit de
fabriek van Union Carbide op 2
december 1984.

Volgens de politie werden in
het bezit van Bergman geheime
documenten aangetroffen en
sommige ambtenaren zeggen
dat hij mogelijk voor de CIA zou
werken. Bergman heeft dit alles
ontkend en wordt daarin ge-
steund door andere vrijwilligers
dieter plaatse de helpende hand
bieden. Nog minstens een vrij-
williger, een Indiër, wordt opde-
zelfde beschuldigingen als
Bergman vastgehouden.

...samen met de Westduitse tijdens een öezoeß aie aeze in

Bonds- kanselier Willy Brandt, 1973aan Israel aflegde...

Eeuwjaar van zijn geboorte officieel begonnen

Veel ideeën van Ben Gourion
hebben geen wortel geschoten

TEL AVIV —De naam van
David Ben- Gourion leeft
voort in het internationale
vliegveld van Tel Aviv en de
hoofdstratenvan bijnaalleIs-
raëlische steden, maar 100
jaar na zijn geboorte lijkt de
politieke erfenis van Israels
eerste premier te vervagen.

Ben- Gourion stierf 13 jaarge-
leden en het eeuwjaar van zijn
geboorte — dat loopt van nu tot
oktober 1987—wordtluister bij-
gezet met toespraken en
plechtigheden. Er was een offi-
ciële herdenking in Jeruzalem,
waar de organisatie echter de
zaal met800 zitplaatsen niet vol
kreeg. Zoals zijn leven eindigde
in de politieke leegte van de Ne-
gev- woestijn, hebben veel van
zijn ideeën in de Israëlische
maatschappij geen wortel ge-
schoten.

In deweek waarin het herden-
kings- jaar voor Ben- Gourion
van start ging, bleven de Israë-
liërs het guerrilla- geweld en de
binnenlandse politieke scher-
mutselingen niet gespaard,
waardoor er weinig gelegenheid
wasomnostalgische herinnerin-
gen op te halen aan de kleine
maar vasthoudende witharige
leiderdie hun staat stichtte. Het
eerbetoon aan Ben- Gourions ge-
dwongen leiderschapwerd over-
schaduwd dooreen aanslagbijde
klaagmuur in Jeruzalem, span-
ningover Libanon en het gekib-

bel over de functieruil tussen
Shimon Peres en Yitzhak
Shamir.

De voormaligeIsraëlischepre-
sident Yitzhat Navon, die eens
Ben- Gourions trouwste mede-
werker was, herinnertzich: „Hij
zei dat Israel een klein land is
omringddoorArabieren. De eni-
ge manier omte overleven is een
model- staat te zijn.... Hij legde
altijdde nadruk op hetmorele as-
pect". MaarIsrael lijktafstand te
nemen van zijnvisioen van een
socialistische staat met een
striktepioniers- geest, diebereid
isveroverd Arabisch gebiedaf te
staan inruil voor vrede.

Israel schuift politiek gezien
op naar rechts, zo blijkt uit opi-
nie-peilingen.Het ismaterialis-
tischer gewordenen minder col-
lectivistisch, en de jongeregene-
raties Israëliërs lijken steeds
meer terughoudend de terugga-
ve van de bezette westelijke Jor-
daanoever en de Gazastrook te
overwegen. Israëlische politici
die met Ben- Gourion samen-
werkten, uiten veelvuldig eerbe-
wijzenaan dekrachtige leideren
denker, die het boeddhisme be-
studeerde, aanyoga deeden Pla-
to in het Grieks las. Maar sinds
Ben- Gourions doodis zijnarbei-
ders- partij niet langer een na-
tuurlijke regerings- partij, en
zijn veel Israëliërs zich voor
krachtig leiderschap gaan
richten op het rechtse Likud-

blok, datwerd gestichtdoorBen-
Gourions aartsrivaal Mena-
chemBegin.

Veel aanhangersvan deLikud
zijn Noord- afrikaanse immig-
ranten dieBen- Gourion in deja-

ren vijftig hielp naar de joodse
staat tekomen.

De zionistische ideeënvan de
in 1886 als David Grun in het
PoolsePlonsk geborenBen- Gou-
rion kregenvorm doorzijnvader.
Na modern Hebreeuws te heb-
ben gestudeerd trok hij als pio-
nier naar het nog onder Turks
beheer staande Palestina, waar
hij in sinaasappel- plantages en
wijnkelders werkte. Rond 1910
was hijeen politieke activist ge-
worden, ervan overtuigd datalle
joden zich in het bijbelse land
van Israel zouden moeten vesti-
gen. Ben- Gourion werd om zijn
ideeën gedeporteerd en verbleef
driejaarin de Verenigde Staten.
In 1919, nadatGroot- Brittannië
Palestina bezette, keerde hij te-
rug en werd leidervan deAhdut
Ha'Avoda (Arbeiders Eenheid),
een voorloper van de huidige ar-
beiders- partij.

Zestien jaar later werd hij ge-
kozen tot voorzitter van het joods
agentschap, de feitelijke leiding
van de joodsekolonie in Palesti-
na. Hij leidde de politieke strijd
tegen de Engelsen, organiseerde
de na een Brits verbod illegale
emigratie van joden uit Europa
en gaftoestemming voor sabota-
ge- acties door het ondergrondse
legerHagana. MaarBen- Gouri-
on streed ook tegenhardere jood-
se guerrilla- organisaties die
werden geleid door Begin en
Shamir,en werktesamen metde
Britse autoriteitenom hun acti-
viteiten in teperken, deoorzaak
van een permanente onderlinge
spanning.

Op 14mei 1948riep Ben- Gou-

rion de joodse staat uit**
hij premier en minister*
fensie in de voorlopige"
In december 1949 riep W
zalem uit tot hoofdstaf!rael, een besluit dattotfl
door de meeste statennfl
erkend. Alspremierzet^Jinvoor massale emigra*I*]
denuitArabische landelj
danks weerstandvan e"']
nisters, diemeenden da**i
we staat niet beschikt?
hulpbronnen om de bij-*^
fetie van het „vergadei**1
ballingen"uitte voeren*

Ben- Gourion vestig*
matieke betrekking
West- Duitsland, en*
daarmee grootscheeps-^
mische hulp binnen va*,

lier Konrad AdenauerJren van veel Israëliërs#Jvroeg was voor het aa^j
van banden na de hok**",
der deNazi's, legde hijn"
neer.

In 1961 trad Ben- G**
temidden van een seW
rond een Israëlisch s»Jcomplot in Egypte. Hijl
nen zeven maand
premier, maar zijn get»
nooitvolledigherstelde*,
stapte hij op en ging in A
legde ballingschap \A\
boets Sde Boker in de_*.

Negev- woestijn. Daar*
in 1973 begraven.

Een van Ben- Goui*'
langrijkste ideeën, het**|
ren van deNegev, is noo
voerd. De meeste Israe*-
nen nog altijd in ó.ej
kustvlakte rond TelAVJgelopenjarenwas ereen!
van teleurgestelde invvd
stadjes in de Ne;
werkloosheid gro
veroveren de woestij'
woestijn verovert ons"*'
Gourion.

De Israëlische mini*
Buitenlandse zaken, Sh**
res, een van Ben- Goufl
ventste aanhangers, is-"
pagne begonnenom de v
tingen- beweging te <**'naar de Negev en Noot 1
lea, in plaats van de tf'
Jordaanoever en Gaza*

Nadat hij definitief 1]
nam van hetpremierscßl
niseerdeBen- Gourion 4
aantalvan zijn discipels
afsplitsing van zijn M*H
tij. Maar de nieuwe rOT
kreeg geen brede aanh**1!
1970 nam de „oude ma*1
hij meteen mengeling vj
tie en eerbiedwerd genöj
scheid van het parlentfj
laatste jarenbracht hij
Sde Boker, waar hij zijt*
res met de hand schreef'

Aanhangers van aangewen
opvolger Khomeiny vervoll

ATHENE — Veiligheids-
agenten in Iran hebben deaf-
gelopen weken verscheidene
aanhangersgearresteerdvan
ayatollah Hossein Montazeri,
deaangewezen opvolger van
iman Khomeiny. Dit zou het
gevolg zijn van een machts-
strijd tussen verschillende
facties binnen de heersende
geestelijkheid.

Een woordvoerder van de mu-
jaheddien Khalq, de be-
langrijkste oppositie- beweging
tegen hetregime vanKhomeiny,
maakte bekend dat onder dege-
nen die sinds 12 oktober zijn ge-
arresteerd twee parlementa-
riërs zijn: Eydi Mohammad Mir-
zai en Mohammad Jaafar Sede-
quanifar. Een derde arrestant
zou Mehdi Hashemi zijn, een
schoonzoon van Montazeri en
het hoofd van zijn kantoor in de
Shi'itischeheiligestadQom, cir-
ca 120kilometerten zuidwesten
van Teheran. Uit onafhankelij-
ke en officiëlebronnen kon geen
bevestiging worden verkregen
over de arrestaties.

De raad van deskundigen, die
inhet leven wasgeroepenomeen
opvolger aan te wijzenvoor Kho-
meiny na diens overlijden, koos
vorig jaar Montazeri, een leer-
ling van de leider van de Islami-
tische revolutie. Verscheidene
religieuze leidersinTeheranzijn
tegenstanders van Montazeri,
die zijn kantoor en theologische
school in Qom heeft. Naar ver-
luidt werden deMontazeri- aan-
hangers gearresteerd nadat vei-
ligheids- agenten hen hadden
zien lopen met machinegeweren
en "een groot aantal vervalste
documenten".

Op 18 oktober ontbood Kho-
meiny zijnopvolger naar zijnre-
sidentie in Noord-Teheran en
ondervroeghem over dewapens
en de vervalste documenten, al-
dus dezegsmanvan de mujahed-
dien. Montazeri zou hebben ge-
antwoord datzijnaanhangers de
machinegewerenen devervalste
documenten nodig hadden, om-
dat zij Hd -*ijn van een "bevrij-
dings- eenheid" van het Iraanse
korps van revolutionaire Gar-

distendie geheimeoper*
ten Iran moeten uitvo*
"de revolutie te verspj
Montazeri keerde na w
houd met Khomeiny v>,
terug en heropende zijl-
en theologische school
een week had gesloten
test tegen de arrestati'
meiny's opvolger zou *onder zijn aanhanger*
niet eenszijnmet hetof**
leid hebben gevra**!
standpunten te wijzig?
eenheid onder derelig>(
ders niet te schaden'
ruchtbaarheid te geve»
meningsverschille*
jongste arrestaties.

In de afgelopen drie j'
Montazeri zich kritisch,
ten over de revolution*'
disten (extremisme en'
handelenvan gevangB
regerings- functionaris*
ruptie). Twee jaar gel-
rispte Khomeiny pub»
zijn opvolger (zonder v
name te noemen) we_?
kritiek, omdat deze dc*-
anden van Iran werd i
"tegen Iran en de Islatf*

Communistenle
gearresteerd

SANTIAGO — De Ie'1
de Chileense comm-j
Ociel Nunez, is in de C*
hoofdstadSantiago geaf*
omdat hij volgens de J
van generaal Pinochet**
debinnenlandseveilig»'
overtreden. Dit hebben'
eaten van Nunez bejl
maakt. Nunez werd 9
teerd wegens een verkl*"
hij enkeleweken gelede'
gelegd. De regering bes
zijn uitlatingenalss\i\f

De Chileense mini**
Binnenlandse Zaken \v
gekondigd datdestaat VJ
in drie Chileense pro'"
opgeheven en dat 200f
ballingen toestemming
gekregennaar hun lan*.
keren.

Baratio riba plenchi na,
CTC/LATRA Oké!

CTC - V&D tambe t'ei ita kontinua kv fSTSTtTI
su tremendo baratio kv vn tent yen, F^_L^__wiS

yen di artikulo pa kas i muchu mas kv Ej2£_^-_-_i

Kranchi entre otro: kranchi pa meskla di vn buraku 107,00 75,00 Harka pa blachi (7 djente) 14,00 7,00
kranchi pa labamano 65,00 37,50 Fèrf di plèstik "Flekto/Varathane" 15,50 5,00
kranchi pa bano 25,00 10,00 Söftboard blanku (vn tiki dafié), 4xB pia 22,00 15,00
kranchi pa meskla pa bano 52,50 35,00 Plachi pa dak di plèstik na diferente koló 35,00 17,50
kranchi pa meskla pa kushina (krèm) 80,00 40,00 Leshi di P.V.C, blanku, 8 pia 3,00 0,25

Asesorio pa den bano manera ducha di man, sèt di ducha, Söftboard IVORY (vn tiki dana), 4xB pia 21,50 10,00
rèki pa kologa sèrbètè, èts. ku mas kv 50%Dl DESKUENTO Porta sinfonia di vinyl 190,00 "5,00
Labamano ('Built-in') di Sphinx'Royal Blue' 190,00 25,00 Diferente lók pa porta 2,50-5,00-10,UO
Fontein di Sphinx'Royal Blue' 57,50 15,00 Master pa antène kv por lèn (12meter) 1650,00 825,00
Asesorio pa bano di Sphinx 'Royal Blue' di porselana NA PREIS Dl BAKA FLAKU Plachi 'Grooved-Pine" (kv vn tiki dario di awa), 4xB pia 47,50 33,25

Sèt di W.C. ku 2 labamano Sphinx 'Ikaria' 1179,50 750,00 Shingle di ETERNIT 6mm 1,80 1,40
Asesorio di bano Sphinx 'Ikaria' di porselana kv 50%Dl DESKUENTO Tanki di awa di ETERNIT, 500 hter 225,00 125,00
Labamano ('Built-in') "American Standard" Plachi pa dak di aluminio kubn kv asfalt, Ixs meter 65,00 41,00

na blou kla, krèm kla i skur i blanku 193.00 99,00 Porta lizu pa afó "Solid Birch 130,00 85,00
Rant pa W.C plèstik pretu 40,00 5,00 Sèt di porta pa bar 70,00 35,00

palu pretu 65,00 32,50 __. __
plèstik blou 80,00 10,00 ___■_■*«#
plèstik köra di bina 80,00 10,00 Hèrmènt marka STANLEY manera skèr pa körta bleki, zag pa JTj ■(J/

Kanikapamidi 1 galon 12,00 6,00 palu, biet pa 'Jig Saw', beitel pa palu, 'Rolmaat'di'Powerlock'i ZWÊ \in
1/2 galon 9,00 4,50 'Leverlock', martin pa beton, mukel, winkelhak, klem paleim,ets. IV

1/4 galon 7,50 3,75 . di deskuento i mas.

Pafia pa lombra na bonder di 25 pida 15,00 7,50 |— Bentana 'Awning' (Brons) marka "AIRMASTER"
Piprpna drio|adiP.V.C.largurakórtikusomm. (2") 1',85p/m 1/10 p/m (Hanchura X Haltura)
PipaparioldiP.V.C.largurakörtikullomm. (4") 4,83 p/m 3,05 p/m 99,3 X 94,0 cm. ku glas blanku 94,20
Pipa di koper 5/B"'Mini-Coil' 40,00 p/röl 10,00 p/röl kv glas'antlSUn' 108,60
Aparato pa körta pipa di P.v.e. io,oo 1,00 .58,6 x 137,8 cm. ku glas blanku 75,40
Hak pa kortina di bano (transparente i krèm) 5,00 pa saku 0,25 pa saku kv g|as 'anti sun ' 88,20
Labamano kv pila, köra di bina, berde di mos i solare 200,00 25,00 99,3 X 137,8 cm. ku glas blanku 127^80Baki pa ducha Sphinx 'Royal Blue' 90x90cm. 230,00 125,00 kv glas'antisun' 149,40
ÏSW-lïllK^^ißx^ 2o:S°O P/m2 £!ft{m2 109,4 x 137^cm. ku glas blanku 140,00
Kiabu distal 11/2" 6,00 p/kg 3,25 p/kg kv glas antisun 164,00

galvanise sm kabes 1" 3,00 p/kg 1,50 p/kg
r __<_\ W^___mW_____-_________-

Plachi di ETERNIT köra (vn tiki dana) 1,85 pa pia 1,30 pa pia rwy T)Mj\ W\\ l*/ ■
Palu rondo na diferente diameter 0,10 pa largura i—— Lrl \—T\M "l i IAAmJ-mmmmmmmm_^^__^_^__^^_t
Sèt di ducha blou, (ducha di man, slang, i su bara) 19,95 5,00 LATRA FOODS tambe t'ei kv vn kolekshon grandi di artikulo na
Sèt di ducha luhoso kv slang 69,00 34,50 drastikamente rebahé riba KUMINDA PA PUSHI I KACHO
"W-0-B°v" ""k\ ?J°° 2 50 (Whiskas i Pal), na bleki di 400 gr. pa Fl. 1,00 so.
Sifon P 11/4d.n.kel ia,uu .« BUSKUCHI 'KEEBLER': Coconut, Chocolate Drops, ChocolateBank'd' Palu -iSI'Jïo 75 00 De Luxe na 50% di DESKUENTO i MAS.
Sê^Za, (2 persona) .£3 gS SNEK 'KEEBLER': Pretzels, Baked Potato, F.«Jf. Njd»
Mesita pa köfi marka 'Ikea' na diferente midi 130,00 50,00 Cheebler na 50% dl DESKUENTO . MAS.

289,00 75,00 KUKI I SNEK 'BAHLSEN': Pizza, Bacon i Barbeque Flavor, Kuki
449,00 100,00 di Hazelnut.

Lampekap 'ikea' 30,00 5,00 SNEK 'BROUWER': Borrelnoten, Dry Roasted Peanuts i Melanges.
Börchi pa kreit 9,00 5,35 HAM -pnjMROSE': Schouderham di 1 lbs. te kv 5,5 kg. na bleki.
Rèki pa bina di 'grenen* pa 25 boter 42,50 26,50 'GEISHA' Tuna i Uster di 6,5 OZ. te kv 8 OZ. na bleki.
Rèki di palu pa kasèt di video 50,00 32,00 W_Wmm^>WWmm^^m^miÊ^Kßi
Rèki di palu pa tayó 33,00 21,00 | rf/_ HiA H-I-] *_■*■
Stul di sosiegu (noten) 137,00 92,00 __________________k^**dl
Lampi di koper pa muraya 142,00 71,00 _Gf»ffH--ffS_»!r*J'ff
Telefön antik di koper 107,00 53,50
Kapstok di palu pa pega na muraya 56,00 28,00 ___pT^^Y^_P'''^^'?!f^^V!^^^F_7^lY?v^___!
Mesa di bar kv pedestal di heru 298.00 149.00
Stul pa bar di palu koló natural 175,00 87,50

__
KfTWf^RrWWWWTW^M

Mesa pa komedó DELTA marka'Mobell' 279,00 139,50 __________&VW«fnW___P^
Stul di sosiegu, kv ta drai 1495,00 747,50 ffltJCé^^MM
Sofa luhoso pa 2 persona marka 'Oxford' 1195,00 597,50
Kashi pa buki ATV marka'Mobell' 395,00 197,00 ffff ___._____tl___! 3_J-^-£-Q
Mesa pa sala di rotan koló blanku öf natural 630,00 200,00 K^_9fwY^W<^!r___^_____Sll I»-V.il {_{*_%
Baki pa mata'Giroflex' 19x19 33.00 15,00 £_■____■
Mesa pa den patio, blanku öf krèm 549,00 274,50 PwHW VfPV^PfPfflnKff
I HOPI MUEBEL MAS NA PREIS Dl BAKA FLAKU __*^t^TV^*TWV^T^^

_Fri'l*.-_.»IMiiT*-Vilr-l(:-l^ *-*"'■*■■ m

CTC/IiATIEA "PftRKEERPLAATS" ZEELANDIA TEL: 613333-616636

DOND6RDRG 30 OKTOB-ÜAMIGOE
8



Ozon laag
verdwijnt

e NEW YORK — Voor hetrst zijner concrete bewijzen
Jp'onden dat de natuurlijke
2°n laag die de aarde om-et boven de zuidpool aan
'verdwijnen is. De oorzaak
?f dit fenomeen wordt ge-
Waan een chemischproces,

wetenschappers vinden
t nog te vroeg om industri-
"en andere door de mensen

..^aakte chemische verbin-
-0_!fen e scnu*d te geven,

derzoekers gaan na wat de
r**aak is van het gat in de

J|n *aag die onontbeerlijk is
het leven op aarde, zoals

Jfiat nu kennen, te bescher-„, n- Al tien jaar geleden
'u aoor wetenschappers

j.*aarschuwd voor bescha-
vingen aan de ozon-laag,

j^arnu werd het eerste be-
Js gevonden dat het ook

U r**elijk gebeurt. Volgens
C"? andera studie zou het-
juori Proces °°k aan der%rdpool plaatsvinden.

VS voorstel voor Geneve

Ballistische raketten
in tien jaarafschaffen

WASHINGTON/ MOSKOU— De Amerikaanse regering
legt deze week in Genève een
voorstel op de onderhande-
lings- tafel daterop is gericht
in tien jaardeBallistische ra-
ketten afte schaffen.

Het Amerikaanse voorstel,
maandag goedgekeurd op een
vergadering in het Witte Huis,
bevat de meeste elementen die
zijn besproken op de top in IJs-
land, alduseen woordvoerderdie
anoniem wilde blijven. Het ver-
schil van mening over 'Reykja-
vik' gaatintussendoor. Hetvoor-
stelbeoogt de vermindering met
50% invijfjaartijdvan de strate-
gische arsenalen van de super-
mogendheden en de eliminering
van de raketten voor de middel-
lange afstand in Europa en de
Ballistische raketten, tussen nu
en 1996. De Russen zeggen hier-
over dat president Reagan op
IJsland verder ging dan dit met
de suggestie dat zijn land en de
Sovjetunie zouden ijveren voor

de elimineringvan alle kernwa-
pens in tien jaar tijd en niet
slechts deBallistischeraketten.

Maandag verklaarde de
perschef van het Witte Huis,
Larry Speakes, datReagan nooit
officieel de elimineringvan alle
kernwapens heeft voorgesteld,
zondernochtans deRussische le-
zingvan de voorstellenvan Rea-
gan in Reykjavik te ontkennen.
Hij liet ook doorschemeren dat
Washington nietvanplan was de
notulen van het topberaad op
IJsland te publiceren, wat de
Russen dreigen te zullen doen.

De New York Times schreef
dinsdag dat de supermogendhe-
den moeten ophouden met bak-
keleien over hun 'versie van de
utopie' en ruzie maken over wie
wat in Reykjavik heeft voorge-
steld, en inGenève aanhet werk
gaan op basis van wat zij bereid
zijn nu te doen.

De Amerikaanse adjunct- mi-
nister van Defensie, Richard
Perle, één van de onderhande-
laars in Reykjavik, zei maandag
dat de Amerikaanse president
geen voorstel van Michail Gor-
batsjov had onderschreven om
alle strategische kernwapens af
te schaffen—zeerwelbeseffende
dat het Sovjet- blok sterker is
dan de NAVO wat de conventio-
nele bewapening betreft — en
dat er geen discussie was ge-
weest over hoe strategische wa-
pens te omschrijven.

Volgens Perle willen de Rus-
sen hetdoenvoorkomenalsofRe-
agan wel aceoord ging,
"waarschijnlijk om de indruk te
wekken dat in Reykjavik iets
werd bereikt dat niet werd be-
reikt. Ik denk dat de Russen
proberen eenprobleem temaken
dat moeilijkheden met de
bondgenoten zou kunnen creë-
ren". WatReaganvoorstelde, zei
de havik Perle, was de elimine-
ring van alleenalle Ballistische
raketten binnen tien jaar tijd,
"ongeacht de actieradius".

In Moskou werd dinsdag ver-
klaard dat een ontmoeting tus-
sen de Amerikaanse en Sovjet-
minister van Buitenlandse Za-
ken, Shultz en Sjevardnadze,
volgende week in Wenen, dever-
warring de wereld uit zou kun-
nen helpen over de wapen- ver-
minderings- kwesties die 'Reyk-
javik' liet liggen.

De woordvoerder van het mi-
nisterie van Buitenlandse Za-
ken, Gennadi Gerasimov, zei op
een persconferentie dat het
Kremlin nimmeringestemdkan
hebben met de algehele afschaf-
fingvan alleenop land gestatio-
neerdekernraketten, zoalsWas-
hingtonzegt, omdatzonvoorstel
de Verenigde Staten met een
"kolossaal" overwichtaanraket-
ten op schepen en aan boord van
vliegtuigen zou laten zitten. Ge-
rasimov stelde vast dat er ver-
schil van mening was over wat
men in Reykjavik besprak en
waarover men overeenstem-
ming bereikte. HetKremlin wil
dit dolgraag opgehelderd zien,
maar is zeker niet van plan een
volledige transcriptie van het
besprokene te publiceren.

In het licht van deverwarring
na Reykjavik, aldus de
woordvoerder, is de ontmoeting
van Shultz en Sjevardnadze in
Wenen van uitermate groot be-
lang. Zij moeten voortzetten
waartoe op IJsland de stoot werd
gegeven.

Meer bewijzen
voor ontvoering
dochter door leger

MONTEVIDEO —De moeder
van een sedert 1976vermiste on-
derwijzeresinUruguaydiewerd
ontvoerd vanuit de tuin van de
Venezolaanse ambassade in
Montevideo heeft verklaard dat
zij over nieuwe gegevens be-
schikt waaruit blijkt dat solda-
ten bij deze actie betrokken zijn
geweest. Tijdens een persconfe-
rentie heeft Maria del Carmen
Almeida deQuinteros verklaard
datzij nu beschiktover getuigen
die weten hoe haar dochter Ele-
na werd gearresteerd.Ook zijner
bewijzen dathetvertrek waarzij
werd aangehouden indertijd la-
ter door het leger in beslag werd
genomen. Volgens de gangbare
gebruikenin detijdvan hetmili-
taire bewind gebeurde dit met
gebouwen waarin subversieve
vergaderingen werden gehou-
den. Uiteindelijk heeft haar
dochter toen kans gezien ge-
bruikte makenvan eenogenblik
van onachtzaamheid van haar
bewakers om te vluchten waar-
bijzijin detuin isgevluchtvan de
Venezolaanse ambassade. In de-
ze tuinwerdzij doorhaar achter-
volgers overweldigd en meeges-
leurd. Dit leidde tot een jaren-
lange diplomatieke breuk tus-
sen Venezuela en Uru^yay. _De
betrekkingen werden pas her-
steld na de terugkeervan de de-
mocratie beginverleden jaar.

JAJ.SprockN.V. X

heeft het genoegen, U, mede namens
haar product

PONCHECUBA
uit te nodigen, om een bezoek te brengen
aan haar w

stand nr. 44 en nr. 45
op de

VENEZOLAANSE EXPOSITIE
aan deWestwerf van
1 t/m 5 november
len 2 november vanaf 11 uur v.m.
3,4 en 5 november vanaf 4 uur n.m.

XJ bent van harte welkom!S 1

Voor één onzer stafleden vragen wip
met ingang van 1 januari 1987

TE HUUR
een ongemeubileerd

HUIS
met drie slaapkamers in een rusti-
ge buurt, eventueel voorzien van
airco(s) en stoof.

Van Dien^CO Accountants
Pietermaai 20A

L Telefoon: 613244

( I /cnw^K ) J
De N.V. CURACAOSE DOK MAATSCHAPPIJ

zoekt voor haar Werktuigbouwkundige afdeling een

HOOFD (- off SPECIALIST) WERKTUIGBOUWKUNDIGE
DIENST-WERKPLAATSEN

De funktionaris is verantwoordelijk voor het op effectieve wijze leiden van de sub-
afdelingen diebelast zijn met alle reparaties vanwerktuigbouwkundige aard dieplaatsvin-
den in de werkplaatsen alsmede de daarmee verband houdende machinale metaal-
bewerking; e.e.a. in goede samenwerking met andere afdelingen.
Onder hem ressorteren:

1. De afdelingen Bankwerkerij (t.b.v. dereparaties van werktuigbouwkundige aard in de
werkplaatsen) waar metdehulpvan enkele bazen envoorlieden leidingwordt gegeven
aan Bankwerker-monteurs, Lassers en Scheepsschroeven reparateurs.

2. De afdeling Draaierij (t.b.v. de machinale metaalbewerking van onderdelen)waar met
de hulp van enkele bazen en voorlieden leiding wordt gegeven aan Centerdraaiers,
Schavers, Kotteraars, Frezers, Balanceerders e.d.

Funktie-eisen:— Opleiding : — H.T.S.-W, - Scheepswtk. of H.T.S.-Mech.Tech. met een diepgaand
gespecialiseerde technische kennis in de werktuigbouw.— Goede lees-, spreek- en schrijfvaardigheid in de moderne talen (in
ieder geval Engels, liefst aangevuld met Spaans en Duits).

—Ervaring : — Ruime ervaring in een soortgelijke funktie, liefst opgedaan in de
scheepsreparatie sektor bijv. in de machinefabriek van een
scheepswerf, is vereist.
Ervaring met scheepsschroeven reparaties is gewenst evenals een
behoorlijke organisatorische-, leidinggevende-, en relevante admini-
stratieveervaring.

Kandidaten dienen bereid te zijn eenpsychologisch onderzoek te ondergaan. Schriftelijke
sollicitaties met vermeldingvan d.a. opleiding en ervaring dienen gerichtte worden aan:
De N.V. Curacaose Dok Maatschappij;
Afdeling Personeelszaken, Postbus 3012.

—_■——___>____■______________________________________________-i——__«__—_-_"_»■■■—

~*-V-*' vanmiddag donderdag

W, met fantasie juwelen naar de allerlaatste
Wsiï2 mode. Voor deze gelegenheid geven wij
■1Mm voor slechts 3 dagen bij alle aankopen
\y*l in deze nieuwe afdeling
\ 1 l boven de ’. 15,-
-l( \ J aan bijoux (fantasie juwelen)

i een kadootje. //\ m

f \ Beschouw dit, als een persoonlijke uitnodi-- 11 °\V ging.
\JJ " U bent allen van harte welkom.

5 REFINERIA

S ISLA (CURAZAO)S.A.
el "~É WP FILIAL DE PETROLEOS DE VENEZUELA S.A.

\f k9s placement possibilities for candidates to be trai-
6c- at its vocational school for

i CHEMICAL LABORATORY
v ASSISTANT
*^?9uirements are as follows:,r^'oma MAVO-4 (With Mathematics, Physics and

6m'stry);; gndidates should not be older than 23 years of

3 -^Plicationstobe sentto HumanResources Develop-
i tbml and Compensation Department, Curacao befo-d\l'November sth, 1986.
% thcP'ication f°rms are obtainable at the main gate of
i ive refinery. Those who have recently applied for a

rSr°sition at our school need not apply again.
"— J

TVÉNCEMÖSTI cement
" altijd vers

I " altijd in voorraad
I " topkwaliteit I

I * TO pe£ __________11 ■# Z3K J^_^_Ww
I | (bij aankoop per pafiet f 6.2Sper zak)/
1 SANTA ROSA -SANTA MARIA " DOMINQUITO X J^FJjCOOYMAM/ #

jjiKooymanbent U in goedehanden

I ——V
NEDERLANDS ANTILLIAANSE STICHTING VOOR KLINISCH HOGER ONDERWIJS

POSTGRADUATE CURSUS: ONDERWERP: "PSYCHIATRIE"
November 2 ■ 6,1986

Zondag 2 november
De Dr. David Ricardo Capriles Kliniek en Psychiatrie op Curacao Voorzitter: Prof. Giel

(Groningen)
09.00 Inleiding Prof* Saleh (Curacao)
09.10 Openingswoord Minister van Volksgezondheid

en Milieuhygiëne
09.30 Geschiedenisvan de psychiatrie in de N.A. Dr. Gerritsen (Curacao)
10.00 "Culture Shock" en psychiatrie Dr. de Windt (Curacao)
10.30Koffie
11.00 De relevantie van moderne psycho-therapeutische technieken in het Dr. Baal (Curacao)

Caraibisch gebied.
11.30 Aanzet tot een psychiatrische epidemiologie op Curacao S. Victorina (Curacao)
12.00Diskussie
12.00Diskussie

Ontwikkelingen in psychotherapie Voorzitter: Dr. Matroos
(Curacao)

14.00 Psychomotore pessotherapie Dr. Tholen (Groningen)
15.00 Diskussie
15.15 Koffie
15.45 Suggestieve technieken en hypnose, recente ontwikkelingen. Dr. Hoencamp (Den Haag)
16.45Discussie en Sluiting
Maandag 3 november

Biologische Psychiatrie Voorzitter: de Windt (Curacao)
20.00 De behandeling van depressieve patiënten, theorie en praktijk Prof. v.d. Hoofdakker

(Groningen)
20.30 Het dilemmavan het voorschrijven van neuroleptica Dr. van Berkestijn (Groningen)
21.00 Koffie21.15 De behandeling van angst- en slaapstoornissen, theorie en praktijk Prof. v.d. Hoofdakker

(Groningen)
21.45Diskussie en Sluiting
Dinsdag 4 november

Management of schizophrenia Voorzitter: Gerritsen (Curacao)
20.00 Management of schizophrenicpatients in thefamily Prof. McGill (U.S.A.)
20.30 Clinical Management and rehabilitation Dr. Tholen (Groningen)
21.00 Coffee Break
21.15 Research on the management of schizophrenia Prof. McGill
21.45 Discussion and Closure
Woensdag 5 november

Sociale Psychiatrie Voorzitter: Dr. Winkel (Curacao)
20.00 Enige epidemiologische aspekten van Sociale Psychiatrie Prof. Giel (Groningen)
20.30 Opnamevoorkomende strategieën Prof. Gersons (Utrecht)
21.00 Koffie
21.15 Crisis-interventie in de samenleving Dr. Verhoeff (Leidschendam)
21.45 Diskussie en Sluiting Prof. Giel.

Woensdag 5 november 14.00- 16.00 hrs.:
Workshop on Schizophrenia and Family Care by Prof. McGillwith video demonstration, for mental health workers and others.

Donderdag6 november, 14.00 -16.00uur:
Workshop Sociale Psychiatrie met inleidingen door medewerkers van de A.G.V. en de Capriles Kliniek. Panel met Prof. Ger-
sons, Dr. Verhoeff, Prof. Giel en Dr. Winket
De gehelekursus zal in deNederlandsetaal verzorgdworden metuitzonderingvan dinsdagavond enwoensdagmiddag, datdan
de taal Engels zal zijn.
Plaats: Holiday Beach Hotel.
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Zal alle medewerking verlenen
Departement HIW overtuigd
van belang promotie-reizen

WILLEMSTAD— Een zeer
tevreden delegatie, keerde
gistermiddag terug op Cura-
cao van eenreis naar St Maar-
ten. Verschillende afgevaar-
digdenvan bedrijven hebben
daarreeds contacten gelegd:
de perspectieven lijken bij-
zonder gunstig. Het zijn juist
dit soort reizen waaraan het
Departement van Handel, In-
dustrieen Werkgelegenheid
(HIW) al haar medewerking
zal verlenen. Het is immers
noodzakelijk gebleken dat
niet alleen deviezen uitgesp-
aard dienen te worden door
deproductie van import- ver-
vangende producten, maar
datookin deze branche, door
middel van export deviezen
gecreëerd dienente worden.

Dat verklaarde minister De
Castro van Handel, Industrie en
Werkgelegenheid (HIW) gister-
middag tijdens een persconfe-
rentie op Hato. De Amigoe be-
richtte al eerder over de delega-
tie naarSt Maartenwaaraan een
aantal Antilliaanse bedrijven,
onder begeleiding van het De-
partement HIW aan deelnaam.
Het do'^l van dereis was het leg-
gen van contacten op St Maar-
ten, niet alleenvoor demarkt St
Maarten alleen, maar evenzo
omdat dit eiland een
springplank-functiezou kunnen
innemenvoor deexportnaar om-
liggende eilanden.

De reis bleek succesvol, zo
bleek uit verklaringen van de
deelnemers. Terwijl enkelen
metbijnaconcrete contracten te-
rugkeerden, hebben anderen
contacten gelegdmet welkein de
toekomst verder onderhandeld
zal worden. Alhoewel in eerste
instantieleek dat deAntilliaan-
se prijzen zeer concurrerendzijn
in vergelijking met de buiten-
landseproducten dieop St Maar-
tenverkocht worden, bleek later
dat op de inkoopsprijs van die
producten enorme winsten ge-
maakt worden door de St Maar-
tensehandelaren.Dit bleekvoor
enigen van de delegatie- leden
een reden om te zorgen voor een
eigenfiliaal opSt Maarten, zodat
de prijzen in eigen hand gehou-
denkunnen worden. Door de ove-
rigen zal in elk geval strenge
controle worden uitgeoefend op
de prijzen waaronder hun pro-
ductenin dezaken opSt Maarten
aangeboden worden.

Een probleem dat zich in het
verleden altijd voor voorgedaan
was het transport van deexport-
producten, zo verhaalde minis-
ter Marco de Castro gistermid-
dag. Inmiddels hebben zowel de
haven- autoriteiten op St Maar-
ten als op Curagao laten weten
datvoor het transportvan lokale
producten speciale haven- tarie-
ven gehanteerd zullen worden.
Op Curagao betekent dat een
kortingvan bijna50procent, ter-
wijl op St Maarten een speciaal
tarief van twintig procent kor-
ting gehanteerdzal worden.

Vooralsnog werd door de eige-
naar van het schip Don Pancho

interesse getoond een
scheepslijn op gang te brengen
tussen Curagao en St Maarten.
Het gaat hierechter om een Ven-
ezolaanse maatschappij. Desge-
vraagd verklaarde De Castro
gistermiddag dater tot op heden
nog geen offertes waren gedaan
door lokale vrachtschip- eigena-
ren. Inmiddels heeft zich er één
aangemeldmet wie opkorte ter-
mijn gesproken zal worden. Ook
op dit gebied zal een voorkeurs-
behandeling gegeven worden
aan een lokaal bedrijf, zo beves-
tigde De Castro gistermiddag.

Een speciale afdeling export
promotie van het departement
van HIW dat reeds vijfjaar rei-
zen maakt in het Caribisch ge-
bied om dezemarkt te onderzoe-
kenen daaroverdelokalebedrij-
ven in te lichten, zal in de toe-
komst naar alle waarschijnlijk-
heid vaker van dergelijke dele-
gatie- reizen op touw zetten, zo

verklaarde de minister gister-
middag. Hij noemde het nood-
zaak datdoorhetexporteren van
lokale producten deviezen ge-
creëerd kunnen worden. Zeker
nu de toekomst- perspectieven
van andere deviezen- generende
bedrijvenzodanigzijndatuit die
hoekzelfs een verminderingvan
deviezenverwacht kan worden.
Overigens zijn er op St Maarten
reeds plannen gemaaktvoor een
follow- up van deze reis. Geble-
ken is namelijk dat men op St
Maarten totaal niet op de hoogte
is van de lokale producten die
hier vervaardigd worden. Er zal
dan ook zo spoedig mogelijk een
expositie op St Maarten georga-
niseerd worden, een idee dat op
ditBovenwindse eiland enthou-
siast ontvangen werd. Ofde ex-
positie dit jaar nog gerealiseerd
kan worden, is niet bekend, an-
ders wordt het januari 1987, al-
dusMarco de Castro.

Nieuwe postdienst
naar Ver. Staten

WILLEMSTAD—Metingang
van 1 novemberbegint deAntil-
liaanse Postdienst met de zoge-
naamde "Surface Air Lifted"
(SAL) dienst met de Verenigde
Staten. Deze diensthoudt in, dat
zeepost- paketten per luchtpost
naar hun bestemming worden
vervoerd, waar de afhandeling
echter als zeepost zal
plaatsvinden.

De frequentie daarvooris twee
maalper maanden allebepalin-
gen dienormaalvoor zeepost- pa-
ketten gelden, zijn in geval van
de SAL- paketten ook van
kracht. Het tarief voor deze pa-
kettennaar deVerenigde Staten
bedraagt negen gulden per ki-
logram, met een maximum van
twintig kilo. De zogenaamde
SAL- postpaketten kunnen aan
alle post- en hulppost- kantoren
ter verzending worden aange-
boden.

Zangfestival
voor jongtalent
op 31 oktober
WILLEMSTAD — CPI Pro-

ductions organiseert op 31 okto-
ber een zangfestival getiteld
"The New Stars of Tomorrow".
Dit grootse gebeuren is opgezet
met als doel het ontdekken van
jong talent dat de gelegenheid
niet krijgt om te bewijzen wat lj
kunnen. Daarnaast hoopt CPI
Productions hiermee de jeugdte
interesseren voor muziek, het-
geen huns inziens een bijdrage
kan leveren aan de bestrijding
van devele problemen waarmee
jongerente kampen hebben.

Het festival wordt gehouden
in desporthalvan hetSDK en be-
gintom 7 uur 's avonds.

Drs Jessurun naar
conferentie in
Argentinië

WILLEMSTAD — In Buenos
Aires in Argentinië, zal van vier
tot en met zeven november de
vijfde regionale conferentie van
de "Programa Regional de
Empleo en AmericaLatina y del
Caribe" (PREALC)
plaatsvinden.

Tijdens deze conferentie zul-
len in het bijzonder de arbeids-
markt en de aangelegenheden
die in nauw verband staan met
de werk- gelegenheid, door de
deelnemers worden besproken.
De NederlandseAntillen zullen
op de conferentie vertegenwoor-
dig worden door drs Raymond
Jessurun van het departement
van Onderwijs, in zijn hoedanig-
heidvan voorzitter van deInter-
departementale Commissie, be-
last met onderzoek naar de An-
tilliaanse arbeids- markt en het
arbeids-kader opdeAntillen. Op
de conferentie zullen de deelne-
mers tevens in de gelegenheid
worden gesteld om van ge-
dachtente wisselenover dezeon-
derwerpen, terwijl ook de
werkwijze en de aanpak van de
verschillende landenin dezeaan
de orde zullenworden gebracht.

Te danken aan vakbond

PWFC over zijn bijdrage
in blijven raffinaderij

WILLEMSTAD — De vak-
bond PWFC meldt dezeweek
in haarradioprogramma dat
het deze bond is die er direct
verantwoordelijkvoor is dat
de olie-raffinaderij opCura-
sao is gebleven. Immers ne-
gentigprocent van haar leden
werkt bij de Isla en die heb-
ben ongeveer 40 procent van
hun salarisingeleverden zijn
aan de slag gegaan met 600

werknemersminder, hetgeen
betekende dat ze veel harder
moesten werken en onder ge-
vaarlijkere omstandigheden.

Aldus de woordvoerdervan de
vakbond PWFC in het radio-
programma naar aanleidingvan
de onlangs gevierde eerste ver-
jaardagvan de Isla op Curacao.
Velen hebben ertoe bijgedragen
datdekomst van deIsla mogelijk
werd,zo wordtin hetprogramma
gesteld, echter de PWFC heeft
daar de belangrijkste rol inge-
speeld.

Verhaaldwordtover deopoffe-
ringen van het Isla- personee
(PWFC- leden)dievoorveel min-
der geld veel harder moesten
werken en onderminder gunsti-
ge omstandigheden. Bovendien
heeft het vakbonds- bestuur in
het begin een vrij passieve hou-
ding ingenomen waarbij ruimte
werd gegeven aan de Isla- direc-
tie om het bedrijf te structure-
ren, aldus de PWFC-
woordvoerder.

Het zijn met name de cijfers
van ongevallendieaantonen on-
der watvoor omstandigheden in
de eerste zes maanden gewerkt
is,zo verhaaltdePWFC, dataan-
tal lag veel hoger dan normali-
ter. De verschillende klachten
over bepaalde veranderingen,
heeft de PWFC ook altijd intern
trachten teregelen, aldus de ei-
gen lofzang.

In het radioprogramma wor-
denverder deverschillendepun-
ten uitheteindseptemberonder-
tekende protocol opgesomd die
een aantalverbeteringenvoor de
werknemersinhouden.Een aan-
talpunten zijnnogniet helemaal
geregeld, daar zal de PWFC op
korte termijn met de Isla- direc-
tie over praten.

Naar aanleidingvan de situa-
tieop hetIsla- terreinen het aan-
tal olieschepen datdehavenbin-
nenkomt, constateert de PWFC
overigens datde situatieer rede-
lijk goed uitziet. Vernomen was
dan ook dat de Isla- directie van
plan was de werknemers eind
van het jaareen extra bonus te
geven. Dat lijkt echter niet door
tegaan: aan de PWFC is meege-
deelddat ditniet mogelijk is ge-
ziendeenorme investeringen die
gedaan worden.

Naar mening van de vakbond
schuilter echtereen addertjeon-
der het gras. Vernomen is, aldus
de woordvoerder, dat de Isla- di-
rectie wel een bonus en salaris-
aanpassing wilde geven, maar
dat de overheid dit tegen heeft
gehouden. Als dit inderdaad
waar is, laat de PWFC aan de
overheidweten zichniet metder-
gelijke beleids-zakenvan deraf-
finaderij te bemoeien: "hands-
off", aldus dewoordvoerder.

Meldingwerd verder gemaakt
van het feit dat de PWFC- direc-
tie een gesprek heeft aange-
vraagd met gedeputeerde Diaz
enBentoeradieonlangsin Vene-
zuela zijn geweest. De PWFC is
namelijkvan mening datdevak-
bond van alle onderhandelingen
over deraffinaderij op de hoogte
moet zijn, omdat dit directe ge-
volgen kan hebben voor de
werknemers die door de PWFC
vertegenwoordigd worden.

Mondongo
Dat de soep van ingewan-

denen magenvan paarden en
slachtvee (Söpi Mondongo)
vooral door minderbedeelden
gegeten wordt wil er bij de
Staten niet in. Minister Les-
lieNavarro van Financiën er-
kende tijdens de behandeling
van een verlagingvan het im-
port- tarief op dezevlees- soor-
tenvan 5,5 naar 0procent dat
de woorden "minder bedeel-
den" nogal ongelukkig geko-
zen waren. In een goede söpi
Mondongo zitten tegenwoor-
digimmersvele andere ingre-
diënten die niet allemaal
even goedkoop zijn.Wel staat
volgens hem vast dat hier
sprake isvanvolksvoedsel, en
dat het onjuist is hiereen ta-
riefvan 5,5 procent te hante-
ren terwijl voor andere, toch
wel duurdere, vleessoorten
het nultarief geldt. Statenlid
Cedric Eisden stelde de rege-
ring voor omin hetkadervan
de socialisering waartoe dit
wetsontwerp diende een in-
formatie- boekje op te stellen
met recepten voor goedkope
maaltijdenvoor hetvolk. Dat
voorstel zal men zeker over-
wegen, aldus Navarro.

Zangfestival
voor vrouwen

WILLEMSTAD —De Jaycees
Banda Bou Curasao organiseert
op 31 oktober aanstaande in
Rust & Burgh een voor vrouwen
bestemd zang- festival. Aan het
festival, dat "Muhe ta kanta"
(Vrouwtm zingen) zal heten, zul-
len verschillende leden van Cu-
ragaose vrouwen- organisaties
deelnemen. Zij zullen muzikaal
worden begeleid door de muziek-
groep La Nueva Generacion. De
avondbegint omhalfnegen. Toe-
gangs- kaartjes zijn verkrijg-
baar bij de boekhandels Van
Dorp Eddine en Salas, alsmede
bij Jaycees Banda Bou- voorzit-
terFelix Etienne, diebereikbaar
is via telefoon- nummer82835.

Betaling pensioenen
al op 12 december

WILLEMSTAD—Opvoorstel
van minister van Financiën mr
Leslie Navarro ging deRaad van
Ministers er onlangs mee ac-
eoord om traditie- getrouw de
uitbetaling van salarissen van
ambtenaren, alsmede de lonen
aan arbeidersen werksters over
de maand december, voor de
Kerstdagen te laten plaatsvin-
den.Datzelfde werd ookbesloten
ten aanzien van de betaling van
pensioenen over diemaand.

Het besluit brengt met zich
mee dat op 18 december de twee-
wekelijkse betaling ("kinsena")
aan de arbeiders en werksters
zal worden uitbetaald, terwijl op
19decemberde ambtenaren hun
salarisover de maand december
zullen ontvangen. De betaling
van depensioenenzal alop 12 de-
cember plaatsvinden. De Raad
van Ministers besloot eveneens
om voor watbetreft de salarissen
in de maand januari 1987, deze
op 23 januari te zullen uitbe-
talen.

Progresivo maakt
kandidaten bekend

WILLEMSTAD — De
jeugdpartij Progresivo heeft
haarkandidaten voor de ko-
mende verkiezingen be-
kendgemaakt, en vindt dat
gezienhetbeleidvan dehuidi-
ge regering het volk slechts
één conclusierest.

Het bestuur van Progresivo
bestaat volgens een communi-
queuitpartijleider Jemes, twee-
devoorzitterDe Freitas, secreta-
ris Knoeiman, tweede secretaris
Polanco, tweede penningmees-
ter Leonicia, Bandabou commis-
saris Hariet, commissairseerste
district Colastica, commissaris
Bandariba Lourens en alge-
meen-adviseurRondei. Departij
kanzich niet verenigenmetdefi-
losofie van de huidige regering.
Terwijl men aan de ene kant het
plan Berenschot voor hetontslag
van 4000 ambtenaren wil uit-
voeren omdat er geen geld is,
neemt men volgens Progresivo
een wetaan voor "full-time" par-
lementariërs van 6000 gulden
per stuk. Dit is volgens de
jeugdpartijde wet van ongelijk-
heid.

"Vinden de parlementariërs
dat zij het wel goed mogen heb-
ben en anderen niet?" zo vraagt
departij zich af. Statenleden pra-
ten over een toelage van 900 gul-
den per maand, maar zeggen
niets over allebijkomende voor-
delen zoals vergader- premies,
reizenen dergelijke,waarmeezij
gemiddeld 2000 gulden per
maand extra krijgen die het
grootste deel van het volk niet
eens als basis- salaris heeft. Als
menhetbeleid van deregeerders
volgt is het duidelijkdathun dag
nadert. Er blijft geen enkele
andere mogelijkheid, en ook
geen andere conclusie over voor
Progresivo.

Liberia Peters in briefaan voorzitter:

PNP-motie in eilandsraad
in strijd met wet behandeld

WILLEMSTAD —Een vori-
ge week tydens een vergade-
ring van deeilandsraad door
de PNP ingediende motie is
op onwettelijke manier be-
handeld, zo schrijft PNP-
leidster Maria Liberia Peters
in een briefaan devoorzitter.

De motie betrof een verzoek
aan de Centrale regering om als
enige aandeelhouder van de
ALM heteilandgebiedeen verte-
genwoordiger in deRaad van
Commissarissen van de maat-
schappij te laten aanwijzen. Hij
werd ingediend bij de behande-
lingvan deoprichtingvan een le-
ase- maatschappij voor de twee
ALM- Super 80 toestellen door
het eilandgebied waar een be:
drag van 72 miljoen gulden mee
gemoeid is. De PNP deed dituit
bezorgdheid voor de belangen
van het eilandgebieden een oor-
deel over de kundigheden en in-
teresse van in het bijzonder de
president- commissaris zoals die
zich naar buiten etaleert, aldus

Liberia Peters. Als deze mening
ook door het BC gedeeld werd
had men dit kunnen verklaren
bij debehandelingvan het agen-
dapunt.

Dat gebeurde echter niet, en
pasnahetbekend wordenvan de
motie verklaarde het BC op 26
augustusreeds een principe- be-
sluit te hebben genomen hiero-
ver. Dit verzwijgen van be-
langrijke informatie en het feit
dat minister- president Don
Martinazich in deStaten weinig
concreet en vaag over dit voor-
stel uitliet bewijst volgens de
PNP dat de voor de coalitie dit
punt geen prioriteit geniet. Men
trachtte tijdens de raadsver-
gaderingde PNP- motiezodanig
te veranderen dat er een schou-
derklopje uit voortvloeide voor
hetBC. VolgensdePNP- leidster
kaneen motievan indieners niet
door anderen worden geamen-
deerd. In plaats daarvan had
men een andere motie kunnen
indienen, zo meent zij. Geheel
tenonrechte werd in ditgevaldit
onjuiste amandement na aanna-
me beschouwd als de plaats te
hebben ingenomenvan demotie,
zo schrijft zij.

Zelfs als men oprechte bedoe-
lingenhadzou menvoordemotie
moeten hebben stemmen, waar-
in dan weliswaar ten onrechte
het amandement ook zo zou zijn
vervat. Dat werd echter nagela-
ten. De voorzitter van de Ei-
landsraad moet derhalve weten
datop ditmomenteenmotie in de
lucht hangt die in stemming
moet worden gebracht, en wordt
door de PNP verzocht dit con-
form hetreglement van orde als-
nog aan de orde te stellen. De
PNP betreurt het dat de belan-
genvan Curagao opdeze manier
opgeofferd zijn aan partij- poli-
tieke belangen, en zal er alles
aandoen hetgeen in de motie ge-
vraagd wordt alsnog te rea-
liseren.

FCO-NOTEN
Uruguay krijgt van een groep

van 35 bankeneen leningvan 45
miljoendollar met een looptijd
van twaalf jaar,zo heeft devoor-
zitter van de groep, de Ameri-
kaansebankier WilliamR. Rho-
des, bekendgemaakt. De we-
reldbank neemt deelin definan-
ciering van de lening. Volgende
week wordtdeovereenkomstfor-
meel ondertekend.

In augustus is de olieproduk-
tie op de Noordzee ten opzichte
van de maand juli met 1,4 pro-
cent verminderd tot 2,6 miljoen
vaten per dag.Dat isechteraltijd
nog 14,5 procent boven het ex-
treem lageproduktieniveau van
augustus 1985. Door de daling
van dekoersvan hetpond ten op-
zichtevan de dollaren de stijging
van deolieprijs was degemiddel-
de dagwaardevan de produktie
in augustushogerdandiein juli.

De produktie van de Japanse
mijnbouw en industrie vertoon-
de in augustusde grootste terug-
gang sindsoktober 1982.HetJa-
panse ministerie van handel
heeft bekendgemaakt dat index-
cijfer voor de produktie ten op-
zichtevan julimet 2,4procent is
verminderd tot 119,4.

Het Amerikaanse voedsel- en
genotsmiddelen-concern Proc-
ter and Gamble heeft vrijdag
aangekondigd dat de Zuidafri-
kaanse vestigingvan de dochte-
ronderneming Richardson-
Vicks verkocht zal worden aan
Whelk Investment Proprietary
Ltd. Whelk is een onderneming
diekort geledenis opgerichtdoor
de directievan de Zuidafrikaan-
se vestiging van Richardson-
Vicks. Procter andGamble heeft
verklaard dat demoeilijke socia-
le en politieke situatie in Zuid-
Afrika het bedrijf tothet besluit
heeft gebracht zich uit dit land
terug te trekken.

Hettekort opde Italiaansebe-
talingsbalans bedroeg in de
eersteachtmaandenvan ditjaar
159 miljard lire (ongeveer 170
miljoen antilliaanse gulden). In
dezelfdeperiodevorigjaarkwam
het negatieve saldo nog uit op
2,843 miljard lire. Vooral het
overschot van 652 miljard lirein
augustus heeft aan de verbete-
ring van debetalingsbalanssitu-
atiebijgedragen. De handelsba-
lans vertoonde in augustus een
overschotvan 2.105miljard lire.
Het tekort over de eerste acht
maanden komt daardoor uit op
3.422 miljard lire.

HetAmerikaanseHuisvan af-
gevaardigden heeft woensdag
een wet aangenomen die voor-
ziet ineen verminderingvan het
begrotingstekort in 1987 met
15,1miljarddollardooreennieu-
we heffing op de invoervan pro-
dukten, de verkoop van over-
heidsbezittingen en scherpere
belastingregels. De wet moeter-
voor zorgen dathet Amerikaan-
se begrotingstekort volgendjaar
overeenkomt methet niveaudat
wordt voorgesteld in de gramm-
rudmann-wet.

De Bank ofAmerica probeert
meteenreclamespot op detelevi-
siehetAmerikaanse publiek uit
te leggen dat geruchten als zou
debankinfinanciële moeilijkhe-
den verkeren op niets zijn geba-
seerd.De geruchtenhebben vori-
ge week gezorgd voor een forse
koersdaling van deaandelenvan
deze bank. In dereclame, dieeen
minuutduurt,schrijft detopman
van de bank, Samuel Armacost,
de geruchten toe aan speculan-
ten met slechtebedoelingen.

De Canadese oliemaatschap-
pij Dome Petroleum heeft laten
weten dat zij overweegt uitstel
van betalingaan te vragen wan-
neer haar schuldeisers niet be-
reid zijn een regeling te treffen
voor de betalingvan rente en af-
lossing op de schulden van het
bedrijf. Dome petroleum is
zwaar getroffen door de daling
van de olieprijs en heeft haar
banken al eerder gevraagd te
overwegenofhet nietmogelijk is
de terugbetaling van de schul-
den, die 4,5 miljard Canadese
dollarbedragen (ruim vijf mil-
jardantilliaansegulden), tekop-
pelen aan de olieprijs.

De minister van olie van de
Verenigde Arabische Emiraten,
Mana Said Al-Oteiba, heeft
voorgesteld deperiode waarover
de OPEC-lidstaten een geza-
menlijke produktiebeperking
zijn overeengekomen, met nog
eens twee maanden te verlen-
gen. De OPEC heeft begin au-
gustusbesloten deolieproduktie
in september en oktober te be-
perken tot16,8 miljoenvatenper
dag. Oteiba wil nu dat dit ak-
koord ook geldt voor november
en december.

De leden van de internationa-
le koffie organisatie hebben ty-
dens de jaarvergadering afge-

sproken opnieuw bijeen tel
men wanneerdekoffieprijs-ij
tot de grens van 1,45 dollafl
pound (453,6 gram).Menkc*
echterniet eens worden ovefj
nieuweverdelingvan deelf
contingenten. Die continge*
werden afgelopen januari<(
heventoen deprijs boven d«'
dollarkwam.

DeVenezolaanseministen
energie en mijnen, Arturo >i
nandez Grisanti, heeft **1
waar berichten ontkend datj
landmeer danhet door de o*j
voorgestelde contingent 1
1,55 miljoen vaten per dag'
produceren, maar lietinhetf
den ofVenezuela'sexport 41
veau overschrijdt. "De 0»!
spreektalleenvanproduktie?
fonds, niet van exportplafo**
zei Grisanti veelbetekenend*

Groot-Brittannië heeft -*"
gustus eenrecordtekort vai-
miljoen pond sterlingop zij*l
talingsbalans geboekt. Vol?
opgavenvan het Britsernii*^
rie van Handel en Industrie
reikte ook het Britse handel1
kort in augustus een ree*
namelijk 1,49 miljard pond-

De regering van Male'
heeft een maatregelenpal-'
aanvaard terstimuleringva*
buitenlandse investering
Maleisië wil hiermee vo"!
Amerikaanse investeri»-*-
-aantrekken in ondernemiw
dieplaatselijke grondstoffe"
alspalmolie, rubber en hout'
werken. Premier Mahathir'
de noggeenbijzonderheden*"
hetpakket geven.

Shell Canada, onderdeel!
Koninklijke Shell groep, *■*■]
wegens het lage niveau va*Jolieprijzen besloten te stom
met het zoeken naar olie efll
voor deCanadese oostkust.*"*heeft 530 miljoen doll
geïnvesteerdin hetborenva-1
putten voor de kust van M
Scotia. Daarbij zijn een paar
hoorlijke gasvondsten ged*.
maar de veldenzijnbij het h**
ge prijspeil niet groot geno-ü
rendabele exploitatie mog*'
te maken.

Afgevaardigden van de W
pese gemeenschap en de C-*1
con, de organisatie voor ec-J
mische samenwerking vanfl
oostblok, hebben woensdag
Geneve driedaagse verken-1
de besprekingenafgesloten -
hetaangaanvan officiëlebet»
kingen. Het waren de eerste'
tacten van deze aard in zes j'
Volgenseennaafloop door de
uitgegeven verklaring wa*
sfeer tijdens de bespreking
"goed enzakelijk".

Spanje heeft in deeerste t
maanden van dit jaareen re1
daantal van ruim 33,2 müj
toeristen opbezoek gehad, bj
driemiljoenmeerdanin deze'
periode van 1985. Dat was ■een grootdeelte dankenaan
groei van het aantalBritse'
risten met ongeveer 28proc-

De Westduitse automobi*11

brikant Porsche heeft een
cordjaarachter derug. In he'
31 juliafgelopen boekjaar _tr
de de omzet met twaalf pw
tot 3,57 miljardmark, terw
autoverkoop met acht pro- 1
toeöam tot 53,254 stuks. Def
duktie groeide met zes pw
tot 53.625 auto's en het aan*
van deexport steegvan 75 W*
procent. Het lage niveau va* 1
dollarkoers zal er volg*
Porsche toe leidendathet \ot
de boekjaar moeilijker v/"1
aangezieneen groot deel vfl*
produktie naar de Veren-l
Staten gaat.

Het Britse hotel- en anif
ments- concern Grand Metr*'
litan onderhandelt over dei I

-koop van haar Amerika*"
dochteronderneming Lij.-1
Group, fabrikant van sig**1'
tenmerken als Chesterfi'
Lark en L and M. Met wie \«*
gesprokenis nietmeegedeeld
de Britse financiële wereld
culeren al enigetijd geruc*5
datLiggett zal worden verk**
voor ongeveer 100 miljoenf
sterling.

De voor seizoens- invloeden
corrigeerde handelsbalans'
Frankrijk vertoont over sep*|
ber een tekort van 2,9 mi-J1
frank nadat er in augustus'
een overschot was van 3,2 "■

jardfrank. De verslechtering
hoofdzakelijk aan een to»*
ming van de import. Ove-1
eerste negen maanden van-
jaaris er een tekort van I,B'
jardfrank, aanzienlijk mil'
danhetnegatieve saldovan *
miljardfrank in dezelfde per*1
van 1985.
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BONAIRE
AGENDA

TEWEER 8222

fl08PlTAAL:8900
»an no L ,e *-a9oen:maandag t/mvrijdag
m, "'OO-ie.OO uur; zaterdag 08.00-12.00

Jf^NBAREBIBLIOTHEEK*i,T1!"**_Btijdei_ voor het publiek)
"Air ?i 9en donderdag van 14.00-18.00
'<CHi!' nSda

*- en vri*da9 van 08.00-12.00/
"^"""^■OO uur; zaterdag van 10.00-12.00

voor lezers)
14.00-19.00uur.

*«noItSLUITING: maanda9 '-'m vrijdag
„wekende stukken 15.45 uur; gewonekenl 6.30 uur.

&JCE CLUBS
"CSJp donderdagavond 19.30uur - Hotel

Qinformatie E. Felipa, tel.: 8546/8238.
jjjdTable: elke tweede maandag -Centrum Terra Corra.; woensdag 12.00 uur-HotelBonaire.

jjï'JURSKANTOOREN BEVOLKING:l^ 1200/14.00-15.30uur loketten geo-

voor bezichtiging
(6f !"9elieve contact op te nemen met de""dy Bedacht, Noord Nikiboko 194.

IgJJJECLUB (Weg naar Willemstoren):■-""dopvrijdagvan 20.00-24.00uur; za-
"--van 12.00-24.00uur.

I ËEKUUR (gezaghebber): elkedonder-
*w n 09*00-11.00 uur op het Be-C s*antoor, Kralendijk; laatste donder-en de maand van 10.00-12.00 uur te

'SASTEN Kralendijk:
kjr IKs '8.45 uur; zondag 08.30 en 19.00
&"o*okerkAntrio_:

i ij, *Ks 19.30 uur; zondag 09.00 en 18.00

SeN?CUBkerk Rincon:
'. IKs. ookzondag, 19.30uur.Ih,
JI^CHtenbezORGINGdoorgeven

N**>m' A- Wong'Loi' Sing ' Kaya

Mexico
Slechtweer hindert

blussenoliebrand
in JEXICO — Het slechte weer
""et K vanCampechehindert
*Ht_+ ssen van een Drant* <-*e

j. jj
3*-*** is ineen boorpijp inzee,

L^lde een woordvoerder van
<L -^exicaanse staatsolie- be-

X Pemex mee.
te e^ex had al eerder laten we-
■vea -**eman(- van **e 69
l^iemers die op het boorei-
j*aa?kerkten gewond was ge-
v|0 *oen de boorpijp in brand
w^ 8* Het ongeluk gebeurde

kust van Ciudad delCar-
■\ **> een eiland in de baai van

Uit de schachtvloei-
zon 17.000 vaten

e e olie. Veiligheidsspecialis-
jjiVan dePemex zijn onmiddel-
i na het uitbreken van de
i^ "***, afgelopen donderdag,
K) T boorplatform gegaan.

Sens Pemex vormt het lek
'cv geen*=evaarvoor e om">ng.

Blijktuit verslag BIB
Meergeld van ontwikkelingslanden

vloeidenaar banken dan andersom
""I-pI —Per saldoiser dee*open twee en een half

' tel}r jneergeldvan deontwik-
-1 *ati s'ant-en naar de inter-

' ta_f),La'e °anken gegaandan
'^a* ■ erd* Deze conclusie
i e B' -"*■■ eenrapport dat door

' l_t_,ank voor InternationaleIC^gen (BIB>. deCentrale
I 0or der

*
centrale Banken,

i Publicate isvrijgegeven.

i e2e
e an*c tekent hierbijaan dat

Ind zich voltrok
i Ifii^11^8 het zogenaamde plan-
I **nf*! at de steun heeft van de

Ej r*kaanse regering, het IMF
"et '6 Wereldbank en dat voor-
en nextra leningenvan deban-
en*^11 de voornaamste schul-

iie an °*en ter waarde van twin-, ifg^iljard dollar. Volgens de
(>n *aren de banken deafgelo-
''"icht cc en een halfjaar ver"

I 'i-u v'*-ft*en miljard dollaraan
'--h tv

enmÉ>en te verstrekken
l iftet**adervandeherstructure-
Hch?.s' overeenkomst met
i;Uidi _en scl*uldenlanden in

! a'Amerika, Afrika en Oost-! r°Pa.
i Tt «td k

nam het totale bedrag
"■Ui i banken bij deze landen
t>e ,en*ngen hebben uitstaan
1,n 2>3 miljarddollar.Alleen
9g6

e eerste zes maandenvan
x'\\aZ _"eide er per saldo vier
ICi lar van de ontwikke-i Éirs". landen naar de banken.
't <*t d iT0g steedsSeen tekenen

1 6i,j^e banken weer spontaan
D *Hidfa»n lenen aan deschulden-

' oir.*!!1 ' aldus het raPPort. De; i '"-erciële banken haddenr **-.iina l Voor een totaal hedrag
me* '3 mil-ar*** dollar aan Ie-

! ïelfi,**18 stelt vast dat de ge-, tre<?e bereidl-eid tot het ver-
chuu Cn Van 'eningen aan

u*denlanden contrasteert

met het toenemen van de kre-
diet- verstrekking aan landen
die niettot de groepvan achttien
probleemgevallen behoren.
Sinds eind 1983 hebben de ban-
ken aan ontwikkelingslanden
die lid zijn van de OPEC en die
geen schuldenproblemen heb-
ben ruim 8 miljard dollar aan
nieuwe leningen verstrekt. Het
gaat hierbij vooral om landen in
Azië. Het totale bedrag dat de
banken bij dit soort landen heb-
ben uitstaan groeide tot 127,5
miljard dollar.

Oosteuropese landen, afge-
zien van de probleemgevallen
Polen en Roemenië, kregen 11,1
miljard dollaraan nieuwe lenin-
gen, waarmee hun totaal komt
op 53,6 miljard dollar.

Industrielanden zonderschul-
denproblemen zoals Australië
en Nieuw-Zeeland, kregen 16,1
miljard dollar en komen op een
totaalbedrag van 81,2 miljard
dollar.

De bij de landen van de OPEC
uitstaande leningen verminder-
den met 1,1 miljard dollar tot
71,8 miljard dollar. De OPEC-
landen bleven echter netto-
schuldeisers ten opzichte van de
internationalebanken. Van het
geld dat naar Oost-Europa ging
ontving de Sovjetunie het leeu-
wedeel, maar ook Hongarije en
Oost-Duitsland hebbenzich toe-
gang weten te verschaffen tot
buitenlandse kredieten.

*****LONDEN — De VS minister van
Energieheeft deVS-bondgenoten op-
geroepeneen groteolievoorraad aan
te leggen teneinde te voorkomen dat
het weer afhankelijk wordt van de
landenvan de OPECvoor de aanvoer
van olie. Herrington die in Londen
een conferentie over olie bijwoonde
zei dat de OPEC "een doel heeft,
namelijk de prijzen beheersen door
beheersingvan de productie".

Machtsvacuum dreigt in Mogambique

Geen duidelijke opvolger voor president Machel
MAPUTO — Met het

overlijden van president
Samora Machel, die geen
duidelijke "kroonprins"
nalaat, kan een machtsva-
cuüm ontstaan waardoor
Mozambique nog dieper in
de politieke en econo-
mische crisis verstrikt
raakt.

Volgens de grondwet van
Mogambique moet de een-
heids- partij Frelimo nu een
opvolger kiezen: de partijlei-
der is dan automatisch ook
staatshoofd. Intussen wordt
de leiding van partij en staat
waargenomen door het
Centraal Comité van Fre-
limo.

Een opvolgerdiehet charis-
matischleiderschap en depo-
litieke balanceerkunst van
Machel kan voortzetten, te-
kent zich niet direct af. Twee
namen worden het meest ge-
noemd als mogelijke opvol-
ger: het lidvan het Politburo
Marcelino dos Santos en pre-
mierMario Machungo.De 56-
-jarige Marcelino dos Santos,
een van de leden van het
eerste uur van het Frelimo,
geldtalsdetheoreticusvan de
partij. Hij was lange tijd vice-
voorzitter van hetFrelimo en
bekleedde na de onafhanke-
lijkheid verscheidene minis-
tersposten. Dos Santos, die
geldt als vertegenwoordiger
van de pro- Sovjetvleugel,
verloor zijn post in de rege-
ring in 1980, in hetkader van
een "offensief tegen infïltra-
tie, bureaucratie, onbe-
kwaamheid en zorgeloos-
heid". Hij verdween als gou-
verneur van Sofala naar de
provincie, maar behield wel
zijnplaats in het politiek bu-
reau.

De 46-jarige Mario Ma*
chungo heeft sinds 1975 eve-
neens verscheidene minis-
tersposten vervuld voordat
hij in juliwerd benoemd op de
nieuw gecreëerde post van
premier. Die functie, tot dan
gecombineerd met het presi-
dentschap, werdingesteldop-
dat Machel zijnaandachtkon
concentreren op de bestrij-
ding van de guerrilla van de
Renamo- rebellen.

Hoewel Machel bekend
stond als overtuigd Marxist,
heeft hij toch een evenwicht
weten te bewaren in de be-
trekkingen metOostenWest.
Begin oktober gafhijvoor hét
eerst toe dat hij gebruik
maakt van de diensten van
adviseurs uit het Oostblok,
toen hij tijdens een reis door
het noordenvan Mozambique
vijfCubaanse en Sovjet- advi-
seurs aan de menigte voor-
stelde. Maar anderzijdsbe-
staater een duurzamerelatie
op het vlak van ontwikke-
lingshulp met verscheidene

Westerse landen, waaronder
de Skandinavische landen en
Nederland. Het herstel van
de haven van Beira is het
grootste hulpproject in Mo-
zambique. Sinds 1980 geven
ook de Verenigde Staten ont-
wikkelingshulp aan Maputo,
voor een totaal bedrag van
123 miljoen dollar.

Anders danAngola enEtio-
pië, waar tienduizenden Cu-
baanse, Oostduitse en Sovjet-
militairen zijn ingeschakeld
bij de guerrilla- bestrijding,
heeftMachel nooiteenberoep
willen doen op massale mili-
taire bijstand van communis-
tische landen.In plaats daar-
van riep hij het legervan het
buurland Zimbabwe naar
Beira. En dankzij bemidde-
ling van Zimbabwe zijn in-
middelsBritse instructeurs
ingeschakeld bij de opleiding
van MoQambiquaanseofficie-
ren. De keuzevan Machelsop-
volger zal tevens duidelijk
maken of Maputo deze niet-
gebonden koers zal voort-
zetten.

Volgensderechtserebellen
die het bewind in Maputo be-
strijden, is met de dood van
Machel het grootste obstakel
voor vrede in Mozambique
verdwenen. Volgens Rena-
mo-kringenen diplomaten in
Lissabon was de charisma-
tische ex-guerrillero Machel
de enige die het leger bijeen
wist tehouden in de slopende
strijd tegen de guerrilla van
Renamo. Sommigen voor-
spelden dat Renamo nu zal
proberen een militaire over-
winning te behalen, en niet
slechts een regeling door on-
derhandelingen.

Een Renamo- zegsman
voorspelde een machtsstrijd
oinnen het politiek bureau.
Dat zal uitmonden in een
machtsvacuüm waarin nie-
mand in staat blijkt effectief
gezaguit te oefenen. "Zonder
Machelzalereen verwoesten-
de strijd uitbreken tussen
drie facties, de pro-Sovjet-
groep, de Afrikaanse Natio-
nalisten en de pro-Westerse
groep. Met wie zouden we dan
zaken moeten doen?" In het
verleden heeft Renamo aan-
gebodende strijd testakenals
Machel zou aftreden en alser
open verkiezingen gehouden
zouden worden. De regering
in Maputo heeft de rebellen
altijd beschouwd als door
Zuid-Afrika gesteunde ban-
dieten, met wie niet onder-
handeldkan worden.

Over de sterkte van Rena-
mo circuleren verschillende
schattingen, uiteenlopend
van 10.000 tot 20.000 strij-
ders. Het Mocambiquaanse
leger beschikt volgens het
Londense instituutvoor stra-
tegisch studies over een leger
van 14.000 man, plus een pa-
ramilitaire garde van 9.500
man en lokale milities. Daar-
naast zijn rond 12.000 man
Zimbabwaanse troepen in
Mozambique gestationeerd.

Machels opvolgers erven
niet alleen de guerrilla van
Renamo, die juist in oktober
een grootscheeps offensief
had gelanceerd,maarook een
rampzalige economische toe-
stand. Volgens schattingen
van deregering in Maputo
worden vier miljoen mensen
bedreigd door hongersnood.

Stop met roken
NEW YORK—Tegenhet jaar

tweeduizendkan het aantal
sterfgevallen als gevolg van
kanker met de helft zijn afgeno-
men, zo meent het Amerikaanse
kankerinstituut. Niet vanwege
spectaculaire medische uitvin-
dingen,maar door op een snelle
manier toe te passen wat al be-
kend is over voorkoming en be-
handeling van kanker. Be-
langrijkste advies van het insti-
tuut: stop metroken en letop wat
jeeet.

El Salvador

Eenzijdig bestand
guerrilla's
SANSALVADOR—Hetfront
Farabundo Marti voor deNa-
tionale Bevrijding (FMLN),
de belangrijkste guerrilla-
groep in El Salvador, heeft
zijn strijders maandag gelast
een "nauwgelet en eenzijdig
bestand te respecteren", als
antwoord op de oproep van
Paus Johannes Pauls II ge-
vechtenin de gehelewereldte
staken.

Het bestand, dat ook is aanv-
aard door de Salvadoraanse
regering, komt op het moment
dat het land wordt geconfron-
teerd met talloze moeilijkheden
na de aardbeving die de hoofd-
stad San Salvador twee weken
geleden trof, waarbij meer dan
1.400 doden vielen, 10.000 men-
sen gewond raakten en 200.000
daklooswerden.

President Napoleon Duarte
heeft de strijdkrachtenopdracht
gegeven maandag geen militai-
re operaties uit te voeren. De
aartsbisschopvan SanSalvador,
monseigneur Arturo Riviera,
toonde zich zondag verheugd
over het staakt-het-vuren.

MetBrazilië en Argentinië

Mexico wil
handelsoverleg
hervatten

MEXICO — Mexico wil het
handelsoverleg met Brazilië en
Argentinië hervatten. Het gaat
om deimporttarieven die door de
landen onderlingworden gehe-
ven. Vroegerwerden detarieven
product voor product vastges-
teld. Mexico streeft er nu naar
om per segmentvan de economie
importtarieven vast te stellen.
Dat werd meegedeeld door mi-
nister Bernardo Sepulveda
Amor. De nieuwe tarieven moe-
ten ook de handel tussen de drie
landenbevorderen, zekergezien
deproblemen die deze landenop
dewereldmarkt ondervinden.

Kerncentrale
Filipijnen
verschroot

MANILLA — De enige
kerncentrale op deFilipijnen zal
worden verschroot, nog voor het
bedrijf in gebruik is genomen.
Dit heeft de woordvoerder van
president Aquino meegedeeld.
Hetproject lag al stilsindspresi-
dent Aquino in februari aan het
bewind kwam. Het project is
sterk bekritiseerd omdat de
bouwplaats vlak naast een niet
werkzame vulkaan ligt en de
kosten enorm uitdehandzijn ge-
lopen.

Schending mensenrechten Argentinië

Ex-president Galtieri
moet alsnog terecht staan

BUENOS AIRES — De
voormaligepresident van Ar-
gentinië, Leopoldo Galtieri,
zalvoor heteindevan het jaar
in het openbaar worden be-
recht op beschuldiging van
schendingen van de mensen-
rechten. Dit werd vernomen
uit juridischebronneninBue-
nos Aires. Tijdens het proces
in de stadRosarui zullen 100
mensen terechtstaan wegens
moord, ontvoering en marte-
ling tijdens het militaire be-
wind van 1976en 1983. Het is
voor het eerst dat een open-
baar proces wegens schen-
dingen van de mensen-
rechten buiten de hoofdstad
wordt gehouden.

Galtieri, dieslechts zes maan-
denpresident was in 1981-1982,
diendeaan heteindevan dejaren
'70alsbevelhebber van het leger
in Rosario, 370 kilometer ten
noorden van Buenos Aires. In
1985 werd hijveroordeeld tot 12
jaar gevangenisstrafdoor de op-
perste raad van de
strijdkrachtenwegens grove na-
latigheidin zijnoptreden tijdens
deFalkland- oorlogtegen Groot-
Brittannië, in 1982. Hij werd
echter vrijgesproken tijdens het
mensen rechtenproces, waarbij
zijn voorgangers, president Jor-
ge VidelaenRobert Viola totres-
pectievelijk levenslang en 17
jaarwerden veroordeeld.

Volgens debronnen begint het
proces eind november of begin
december, tenzij de aanklager
om meer tijd vraagtvoor hetver-
zamelen van bewijsmateriaal.
Verwacht wordt dater 300 getui-
genwordenopgeroepen.

Toen president Raul Alfonsin
in december 1983 aan de macht
kwam, gelastte hij dat de negen
leden van militaire junta's wer-
denvervolgd en berecht. Het le-
ger greep in maart 1976 de
machttijdens een coup tegen het

bewind van presidente Maria
Estela Martines dePeron. Meer
dan.9.000 mensen zijn verdwe-
nen tijdens de"vuileoorlog"van
het leger tegen linkse guerrilla-
strijders en politieke tegenstan-
ders, zo blijkt uithetrapport van
een officiële onderzoeks- com-
missie.

Maandag ging de eindfase in
van het proces tegen generaal
Ramon Camps, het voormalige
politiehoofd van Buenos Aires,
die terechtstaat wegens moord,
marteling en illegale detentie.
Openbare aanklager Julio
Strassera probeert aan te tonen
dat Camps een netwerk van ge-
heime gevangen- kampen heeft
opgezet, waarmartelingroutine
was en waar mensen jarenlang
zonder aanklacht werden
vastgehouden. In vele gevallen
waren deze detentie- centra de
laatste plaats waar gevangenen
levend waren gezien, aldus oog-
getuigen.

Wapenleveranties
voor Nicaragua

WASHINGTON—HetVSmi-
nisterievan Defensie heeft een
berichtuitdeLos Angeles Times
bevestigd, dat deregering van
Nicaragua de laatste weken
21.000 ton aan wapen- leveran-
ties uit de Sovjetunie heeft ont-
vangen, waaronder enkele aan-
vals- helicopters van Russische
makelij, voor een krachtiger
strijdtegen de door Amerika ge-
steundecontra's. In een bericht
uitManagua waarin niet nader
genoemde militaireen diploma-
tieke kringen en commentato-
ren werden aangehaald, schreef
de krant dat de Sandinistische
regering ook debeschikkinghad
gekregenovernieuweluchtdoel-
raketten die moderner zijn dan
de bestaande.
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Gestreepte giraf
DALLAS — Functionaris- transplantatie lukt danhoopt

sen van de dierentuin van men over vijftien maanden
Dallas hebben geex- hetproduct er van te kunnen
perimenteerd met het krui- zien. De okapi isal verdwenen
sen van een okapi, een soort u jt dewoudenvan Zaire waar
zeebra, met een giraffe. Het hij het meeste voorkwam. Er
was de heren niet te doen om z jjn er nog een zestig van over
een giraffemet strepen tever- i n gevangenschap waarvan
wekken maar men wilde be- 21 in Amerikaansedierentui-
zien of men op deze manier nen. Een dergelijke tran-
een bijdrage kan leveren aan splantatie is in het recente
het voortbestaan van de oka- verleden ook gebeurd met
pi, een bedreigde dierensoort. andere bedreigde dierensoor-

ten. Als dit lukt is het niet
De kruising gebeurde op noodzakelijk om de dieren uit
kunstmatige wijze door het nun natuurlijke omgeving te
embryovan deokapi in de gi- halen om hen te redden, zei
raffp over te brengen. Als de men ■"* Dallas.

» stockmarket«
AMSTERDAM TCDAï OCTOBER 30,1986

Ahold. 110,00 Naarden 90,00
Akzo NV 146,80 Nat.Ned. 79,00
Cred.Lyon. 85,00 Ned.Llcyd 175,00
Aegon 90,30 Philips 44,30
Fokker 65,60 Royal Dutch 197,20
Gist.Broc. 44,70 telegraaf 307,00
Heineken 169,00 Unilever 482,00
KonPap. 157,00 Verto 35,50
KLM 46,90 VNU 327,00
Meneba 91,00 Tndex 270,50

NEW YORK STOCK EXCHANGE
Abbott Labs. 42 7/8 - 1/8 Hilt.Hotels 69 5/8 + 1 5/8
Bank of Am. 15 7/8 + 2 Hutton 51 3/4 + 4 1/2
Baxter labs. 18 3/4 + 3/8 IBM 121 1/8 + 3/8
Borg.Wam. 38 1/2 + 3/4 ITT 54 1/8 + 3/4
Burroughs 77 3/4 + 1 7/8 I__ne St.lnd. 30 5/8 + 3/4
Campbell Rl. 20 - 1/8 McDonalds 61 5/8 + 5/8
Chrysler 37 7/8 + 5/8 NCR 46 - 1/4
CocaCola 36 3/4 - 3/8 Pan.Am.Oorp. 5 5/8 unch
Contr.Data 27 + 1 Pepsico 28 3/8 + 3/8
Data Gen. 28 - 1/4 Ramada Inns 6 7/8 + 1/4
Delta Airl. 51 + 1 Safeway 60 3/4 unch
Diebold 42 1/4 unch Seagram 61 7/8 + 1
Digital B_. 98 1/8 + 1 3/8 Teledyne 326 1/4 +10 1/8
Dupont 83 1/2 + 1 Texas Instr. 110 1/4 + 1/2
East.Kodak 60 3/8 + 1 1/8 Textron 59 1/2 + 1/2
Firestone 27 5/8 - 3/4 Union Pac. 59 3/8 + 1/8
Gen.El. 76 - 1/8 Unocal. 21 7/8 + 1/8
Genl.Dyn. 72 unch Varian Ass. 24 + 5/8
GenlJtotors -9 3/4 .- 1/4 Warner Lant>. 57 3/4 + 3/4
Hewlett P. 39 1/4 + 1/2 Williams Cos. 17 7/8 - 1/4 ■
DCW JONES
Industrials 1851,80 + 7,17
Transportation 839,63 + 5,38

AMERICAN STOCK EXCHANGE
Cctrputer _ Technology 103,05 + 0,68
REOTER.

CLOSING MARKET COMMENT OCTOBER 29,1986
The market managed to work its way higher today as the Dow
climbed approximately 6.75 points to 1852.22. The transport
sector remained on the offensive, with the utility index
higher as well. Bond qoutes rallied smartly today. Gainerson the big-board topped losers by a comfortable margin, asdid new yearly highs. Beverly Enterprises climbed again
today in active trading. Goodyear, Kroger Co., and Bank-America also rallied in heavy turnover. The latter receiveda sweetened bid by first interstate Bancorp. AmericanCyanamid, Celanese, LUton, and Teledyne moved solidly
ahead. Newmont Mining, Kyocera Corp., and Wendy's allsurrendered. The Dow continues to flirt with the m-fd-1800's
supply zone as an increasing number of groups strengthening.
Even the utility inde* is beginning to show renewed luster.The upside going, however, hasn't been easy.
E.F.HUTTON RESEARCH.

ffigm MAIM H» &( I.KIEL'S BANK XX.
E-*__*(r] INVESTMENT DEPARTMENT
fo_£}| For further information call
MÉI^S Tel. 612511. 612991 612294

Koersen Centrale Bank
NOTERINGEN CENTRALEBANK VANDE NEDERLANDSE AN-
TILLEN GELDIG OF DONDERDAG 30 OKTOBER 1986 EN
TOT NADERORDER:

USDOUAR 1.77 1.79 181
CRNDOUfIR 1.265 1.285 1.305
PNDST€RUNG 2.45 2.505 2.565
N6DGLD 77.84 78.56 79.36
BOUVRR — _ __
ZLUFRRNCS 106.71 107.43 108.23
FR FRANCS 25.86 26.96 27.66
DUITS6MARK 88.12 88.84 89.64
SURGLD — 100.07 102.59
ITUR€ 0.96 1.26 1.32
RR FLORIN 1.00 1.00 1.00
KOERSEN VAN DE OBLIGATIELENINGEN VAN DE NEDER-
LANDSE ANTILLEN UITGEGEVEN DOOR HET DEPARTE-
MENTVAN FINANCIEN EN GELDIGVANAF HEDEN 30 OKTO-
BER 1986EN TOT NADERORDER.

9.75 % 08UGRTI€L_NING€NP€R 85/89 100.25
13 % OBUGRTI€I€NING€N P€R 86/90 107.66
12 % OBUGRTI€L€NING€NP€R 88/92 108.37
10.5 % 08UGRTI€L€NING€NP€R1988 102.04
10.25 % OBUGRTiei_NING€N 1986P€R 1990 102.22
HET EFFECTIEVE RENDEMENT OP ALLE OBLIGATIELENIN-
GEN BEDRAAGT 9.62%.
DEAANKOOP VAN OBLIGATIELENINGENKAN GESCHIEDEN
BIJ HET LOKALE BANKWEZEN.

"' 1 «-N— I

J^__|li De Banco Industrial de Venezuela
L_, <___-^*_. 9ee-* devolgende noteringvoor deVenezolaanse
*É£.^__. Bolivar: VooralUwBolivartransacties bel even en
'tjk^r vraag naar onze zéér gunstige koersen.

Noteringen per 100 Bolivars
Aankoop Biljetten Aankoop Cheques Verkoop

V ’" 7.40 ’. 7.7Q ’.B 40 ,

Hem vindt u
alleen in de

Amigoe

HEER OLLIE,
oftewel Ollie
B.Bommel en zijn
trouwe vrind Torn
Poes. Geen Neder-
lands-talige krant
van enige kaliber
kan zonder deze
somtijds maat-
schappij-kritische
strip.

U TREFT HET MET
ZON KRAMT !
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SPECIALE "^AANBIEDING

korting
in onze

Linnen-afdeling
0.a.: badkamerhanddoeken, keukendoeken,
lakens en slopen, tevenskussens, tapijtenvoor
badkamer, slaapkamer en keuken.
Denk eraan deze aanbieding is

geldig tot en met 1 november.

\^_\^f_Tsw3^---^-^^^K^Êlf^^^L _____■

Leuk geprobeerd.
Bel ons nu maar!

I _____________r:;^l'lf 't^Hl' *V

PPP^^>^^ |t_dW -SV-/,
I Hyijp-A

/ DnAACK "**Mensen denken vaak dat het repareren ww*~- j
van een dak een fluitje van een cent is. vnjjfl-t *WJlets wat ze zelf in het weekend wel —1/even fiksen, of waar ze een klusjesman voor £g?=_4 j/
nemen. Maar pas op, want er komt meer bij flW^I
kijken dan je denkt. Wij kunnen dat weten j)fiS*l
want wij zijn experts oo dat gebied. /ït-TtlNvRiskeer noch uw geld .. . noch uw leven. Z^||||||^-*-i>
Bel ons. £■* \TJVoor ons is geen werk te groot, of te 1

Emancipatie Blvd. 38, Tel. 78984 ■ 78994 -?^v^^^lf^H»

TechniCaribe _a

FOR SALE INARUBA |
BUILDING I

on property ground 75 A Nassaustraat, Oranjestad
next to Pro-Fashion. 141 sq. meters. High ceiling, can
be two floors.
Call: Island Trading Co.

Tel.: 22329 or 21029 J

TER OVERNAME AANGEBODEN:
AGENTSCHAP

van bekende merken binnenboord- en
buitenboordmotoren, boot accessoires,
pompen, etc.

Serieuze geïnteresseerden gelieve te schrijven
naar P.O. Box 3100, Willemstad, Curacao, N.A.

AANKONDIGING
Bij exploit van de 29ste oktober 1986, heb ik, Rogelio Cipriano
Ersilia, deurwaarder bij het Gerecht op Curacao, gevolggevende
aan de beschikking van de E.A. Heer Rechter in het Gerecht in
Eerste Aanleg, zittingsplaats Curacao, van de 27ste oktober
1986, JANNAGEL, zonderbekendewoon-ofverblijfplaats binnen
of buiten de Nederlandse Antillen,

OPGEROEPEN:
voor de terechtzitting van maandag, de 16de maart 1987, des
voormiddags te 09.00 uur,tenRaadhuize aan het Wilhelminaplein
No. 4, teneinde op dedoordenaamloze vennootschapBANCO Dl
CARIBE N.V., gevestigd en kantoorhoudende op Curacao, tegen
hem ingesteldevordering te antwoorden.

De deurwaarder voornoemd,
R.C. Ersilia.

AANMELDING
STUDIERICHTING LOGOPEDIE

Studiejaar 1987/1988
De OpleidingenLogopedie in Nederland maken bekend dat
de aanmelding voor Logopedie bij het Dept. van Onderwijs
Sta. Rosa nr. 48, Curagao dienen te geschieden voor de
kandidaten woonachtig op Curacao, Bonaire en de Boven-
windse Eilanden.

Sluitingdatum: 1 november 1986
Criteria: in het bezit van minimaal een

HAVO-diploma met wis- en
natuurkunde.

De Onden»ijsdirekteur,
R.D. Kleinmoedig.

TABUSKA
UNKRIA
pa keda drumi.

Por fabor yama
F. SCOOP

78208

' PANTALON '
PROBLEMEN?

OPGELOST!

£ " PUNDA

"MINI SHOP
&

HIGH FASHION BOUTIQUE

__%naelQ^
Schottegatweg Oost (O.) 171 B

Salina

A.S. VRIJDAG 31 ÖKT.

KOOPAVOND
V J

____________
_____r ____ ____■ _4______T^^Ï_l I^^^ I

|!nf a^**--- |\ "*■"«<*)? l_D _______^J______

■ ~ ■'^ s ~^t\l yÊr^ï^iÊM WBm—t £J m^^*i^_______\

m * -<*■©*'> H____i_____i____ _■_____>
■ -■ _ÖÖP^ '-^fS*' TB !9rv^W

IfÏ^ Specialf
lilFLANKSTEAK,' per 'kilo FI. 7,951|||
IiSiPORK-CHOP, per kilo FI. 5,65 ;s;*:|[
IiIiSWISS STEAK, per kilo FI. 8,95 «1
'Wm HACHE VLEES, per kilo FI. 7,50 mm
Wm. LOIN-RIBS, per kilo FI. 4,95 mm
IIIIGEITE VLEES, (N.Z.), per kilo FI. 4,95 ||||
Ifo GRÖfI'HAJVÏB.ÜRGER
liiii FRICA JÜICE-, in 1 liter pakjes, per stuk FI. 0,77 mmË
m®m FRICA JUICE, 12 pakjes van 1 liter FI. B,B9 mmW
pill MAIS, 'Corn on the Cob', S&W FI. 2,29 giggf
1....5*;$ Carnation Low Fat Milk, 1 liter pak FI. 1,59 S;;;;;;;.!
fmm ALUMINIUM FOIL, per rol van 75 voet FI. 2,59gg&1
■p&iwC PAPIER, Softex, 12 rollen FI. 7,19:.55:.»
|v|i KELLER GHEISTER WIJN, 0,75c1. FI. 5,49|g|l

■"."."."."."■y*:*:*:*:. Wij zijn open: maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 1.00 en van 3.00 tot 6.30 :.:ÏÏ>?|*^ili^:'::;:.:':S
■:":":":":■:":":■:":".":": vrijdag is er koopavond tot en met 9.00 uur. WW-x-ïjj&ïiS*:*:*:*::.;.:.;.:.: ZATERDAG ZIJN WIJ DE GEHELE DAG OPEN TOT EN MET 6.30 ïmï^JJ

CACIQUE""^Ron Anejo

I s£ ' j^S

voor dekenners.
Plain, metColaof in een
cocktail.
D]strJccared

tytcLrCLotl*
Dokweg z/n

V^ Tel.: 76233/76255
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4<& ~ 20% korting
£%=__ op onze nieuwe kleding

aT* O op 31 oktober, 1 en 2 november.**S_? "**_.*. Alleen op cash-aankopen.

Öï/^3 Nü in debogen naast het Plaza Hotel.

eïï Openingstijden:
// maandag t/m zaterdag van 9 - 6.3-

I ü zondag van 10-1.

-*B LJÜÜUÜ^^ Maduro Plaza

TE KOOP AANGEBODEN:

I WOONHUIS
te Emmastad, 3 slaapkamers, 2 badkamers, grote

I overdekte achterporch, moderne keuken, deepwell,
erfpachtsgrond 820m2.
Direkt beschikbaar.

Prijs: ’ ■ 130.000,- _^

GEVESTIGD
G.E.E. ELHAGE-MEDINA

Diëtist/Voedingskundige

Praktijkadressen:
Granaatappelweg 128(Dominguito) tel. : 61 5608
Pelikaan weg 2 (Julianadorp) tel.: 82403
Centro Mediko Tera Cora te1.:6487-

0 u

P^WIP^-BBT^"* 9-9LW IWW^Ppi
ÉÉÉ _rWM^ Mc Donald's Halloween Pumpkin Happy Meal \Q
ïJ_mÊ Hamburger Cheeseburaer 1
m 52"rïï col. f 4BO Reg. Fries

9 V’. 4.90 Jf|P Reg. Coca-Cola J Reg. Coca-Cola J 1
Swl 6 pes. Nuggets 1 WÊ
:-\mi Reg. Fries V ’ . 6.50 «
|J^ Reg. Coca-Cola J ij
|& En een zakje snoep van m&A Lf il
§Dt in een Pompoen-emmertje È
|W (er zijn 3 verschillende "gezichten") l|

|^* En nu de grote verrassing! In elke Happy Meal zit een
$Ml deelnameformulier en hiermee kun je een g|P "Mr. Pumpkin" pop winnen (75 cm. groot!)
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«GOBIERNUDI KÖRSOU
KAMPAfiA PA ERADIKA SANGURA

"AEDES AEGYPTI" I LIMPIESA DI KÖRSOU
Gobièrnu di Körsou ta partisipa kv durante sitnan di djaluna 3 di november
te i kv djabièrnè 7 di november 1986,trük ta pasa kohe shushi den siguiente
bario:
- Papayaweg - Mispelweg - Mamoticaweg - Figuweg - Kalbasweg - Patiaweg -

Indjuweg - Kenepaweg - Komkommerweg - Guiamboweg - Warmoesweg -
Tomatiweg - Bembeweg - Tamarijnweg - Trommelstokweg - Hobaweg -
Cashuweg - Dadelweg - Lamoenchiweg - Schubappelweg - Carawaraweg -
Luna Parkweg - Beshiweg - Anasaweg - Mamayaweg - Bereheinweg -
Bottelier.

- Rembrandtstraat - Witteweg - Bonairestraat - Arubastraat - Cura?aostraat -
Klein Bonairesteeg - Hoogstraat - Florencestraat - Venusstraat - v. Lennep-
straat - Sabelstraat - Atlasstraat - Cornelis Dirksweg - Kijkduinstraat.

- Mina Scharbaai - Hamber - Torenquest - Grinoli - Paradijs - Raphael - de
Savaan - Roosendaal - Sta. Teresa - Marieëndaal - Karpata - Mirla Platéweg
Ceylonweg - Cyprusweg - Heintje Koolweg * Welatinaweg - Biminisweg -
Carriacouweg - Kaya Kayman - Sto. Domingoweg.

- Providenciaweg - Desiradeweg - Margaritaweg - Cozumeweg - Anegadaweg -
Blanquillaweg - Bahamasweg - Cubaguaweg - Haitiweg - Jumentoweg -
Saonaweg - Guanaweg - Nevisweg - Mayaguanaweg - Orchillaweg - Andros-
weg - Watlingweg - Inaguaweg - Tintamareweg - Paramariboweg - Lawaweg
Los Traillesweg - Tobagoweg - Anguillaweg - Dominicaweg - Antiguaweg -
Trinidadweg - St. Luciaweg - St.Kittsweg - St. Vicentweg - Barbadosweg -
La Guiaraweg - Eleutheraweg - Pt* Ricoweg - Avesweg - Abacoweg - Los
Roquesweg - St. Barthsweg - Bermudaweg - Martiniqueweg - Exumaweg -

* Pinosweg - Guadeloupeweg - -*Wa Bastimentos - Sombreroweg -
Montserratweg - St. Croixweg - Cubaweg.

Ta publika e anunsio aki kv bastante antisipashon pa fasilita tur hende
LIMPIA KURA i pone shushi afó durante fin di siman. Ta suplika pa separa
e shushi ora buté afó. Pone por ehèmpel; palu, mueble bieu, etc, (grofvuil),
- pieda, santu, blöki kibra, semènt, etc, (puinvuil), _ yerba, rama di mata,
etc, (tuinvuil) huntu. Shushi manera p.e. frishidèl, wasmashin, stof bieu,
potchi di tualèt etc, i tayer mester pone apart.

Koordinador di Kampana,
Dept. R.P. Ing. W.M. Franco.
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