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Nieuws in vogelvlucht

IAMSTERDAM — De dollar heeft
Rsin moeten prijsgeven en noteer-
r **n middagkoersvan 1,9360 Ned.
r'den tegen een slotkoers vrijdag
r* 1>9435 gulden. De aandelen-
pfsen op de beurs van Tokyo zijn
fBtegen, zij het niet zoveel. In
pigkong daaldedekoers met36,90
J^ten tot 2203,23 punten. De Lon-
fetrf ')eursopendezwakjes en ook op
rDamrak washetrustig. De hoofd-
fasen beperkten de verliezen totleitjes.. ****i*ASHINGTON — De VS minis-Tvan Financien, Baker, heeft de
J?!jjdvoor derecente beurscrisisbij
'T Bondsrepubliek gelegd. De
PWuitse Centrale Bank heeft 4

' E!?' °* rentetarieven weten te ver-ft> en, de laatste maalwasvlak voor
Pek monday', aldus Baker. Baker
**Zelf eerderals schuldigeaange-

nadat hij verklaard had dat
j Louvre- akkoord moest worden
"fïien.

*****— Palestijnen heb-
'ttVandaagop dedoorIsraël bezette
lelijke Jordaan- oever en in de

:**- strookgedemonstreerd inver-
*d met de 70e verjaardag van de
"ehetenBelfour- declaratie.Daar-
*ordt gepleitvoor de stichting in
'estinavan een nationaal tehuis
* joden.

*****"'OSKOU—SU- partijleiderGor-
Jsjov heeft de "persoonlijkheids-
r^, deregressie en de willekeur"
'er Stalin veroordeeld. Ten over-
*y van 5800 toehoorders maakte
°U- leider de oprichting bekend
* commissie in bet Centraal
J&ite voor het herstel van ge-ldigheid. Gorbastjov verklaarde

Pjet tekenen van een INF- ak-
rfd tijdensdekomendetop slechts
fklein onderdeel van dieontmoe-teis.I *****j!^HERAN— De Iraanse invloe-

"r** parlements- voorzitter Raf-
0*"ani heeft opgeroepen tot een be-
ende militaire actie in de Gol-

*f'°g.Hij leverdekritiek op de VN,
L*°lgens hem verkeerde gezichts-
r"*n volgen en een voortijdig be-

voorstellen.
i *****| WASHINGTON — SU-agentenP BPeciale eenheden zijn erin ge-

ytó door te dringen tot de VS ma-
il basisop deFilipijnenen totande-
'Nallaties in het Verre Oosten,

» Su de VS marine- Volgens het
r^plad Newsweekzijn deagenten
Pjjjt zee doorgedrongen tot in de
zwermde zones van de basis.Doel

**k _e °Peraties zou zijn geweestte
jykenwat de kwetsbare plekken

°*basis zijn.
m% *****
| jPpLOGNE— Een veerboot van

H^itse rederij Sealink iszondaga-
?*■lo minuten navertrekterugge-
■M naar de havenvan hetFranse
L °gne. Bij controle bleek dat er
rr dan 200 passagiers teveel aan
r fd waren. De kapitein besloot
Lr°P terug te keren. De rederij
ij onderzoeken hoe een zo groot
_!*1 passagiers te veel aan boord"Hppen.

m*^ *****->^SHINGTON — De doorpresi-
i//L Reagan voorgedragen kandi-
f/Q voor het VS Hooggerechtshof

E°burg isookinopspraak geraakt.
rTyrouw, een arts, voerde in 1980
Ju. y^ssenuitineenziekenhuis.On-
H^*voorstanders in desenaatvoor
Kj! UrSzijn conservatieverepubli-
p\?,en die tegen abortus zijn.

IJhtk gzelfzou met succesvoor de
|1 . ank hebbengepleitvoor dere-
JL^ngvankabel-tv. Ginsburghad

11. J* v̂eelgeïnvesteerdin eenka-
tgtv maatschappij. Maar wat de
jt«aakvan derechterookzouzijn,

U eeen mv'oe^ hebben op de
to-e van Ginsburg aandelen.

[Cl *****
Jj^MASCUS — De nieuwe pre-

van Syrië, Zu^i, heeft zondag
tLC°alitie- regering gevormd met
(doeraten en deskundigen. Het
ljj^e kabinet moet een oplossing

.!? Voor de economische proble-
die de vorige premier tot aftre-

dingen.Deze stapte zaterdag
i^dathetparlement 4van zijnmi-
k fs op de vingers had getikt we-
H°ttbekwaamheid.

*****
A^Pala — Ugandese rege-

i??" troepen hebben zondag een
V®aanvoerdersvan de secte van
j. Geest olv priesteres Alica

ri _*eiïa'K eyangen genomen. Lui-

' k°l°nel Kilama stond tijdens
ortof *l*aAvandevorigepresidenten
ey* en Okello aan het hoofd van

Lbrigade in het oosten van het

*****

ONAANGETAST
Dengspositieblijft ondanks de

beperking van zijn functies on-
aangetast: "Dengblijft de sterke
manvanChina. Hijis dereferen-
tie. Niets gebeurde er de afgelo-
pen tien jaarop het hoogste ni-
veau zonder zijn instemming.
Hij isdeenige diehetconflictkan
beteugelen tussen conservatie-
ven en hervormings- gezinden,
methet oogop de machtsoverna-
me na zijn dood. Tot het laatste
momentblijft hij de enigebaas",
alduseen diplomaat.

Het Politburo werd ook dras-
tisch veranderd. Van de twintig
oude leden bleven er tien over.
De overige zeven zijn alle "jong"
en hervormings- gezind, zo zei-
den diplomatieke waarnemers
in Peking. Het Politburo telt in
totaal 17kiesgerechtigde leden
en een kandidaat- lid. Het op-
merkelijkste is echter dat Hu
Yaobang, diein januarimoestaf-
treden alsgevolgvan hetmassa-
le studenten- protest voor meer
democratie en vrijheid eind
1986, lid van hetPolitburo is ge-
bleven.

PRIVILEGES
Dengs belangrijkste te-

genstander Chen Yun, die net
als de 83- jarige leider geen zit-
ting meer heeft in het Centrale
Comité, werd wel gekozen als
voorzitter van de Centrale Ad-
vies- commissie. Deze commissie
bestaat uitpartij- veteranen die
geenhogefunctie meerbekleden
maar als CAC- lid nog wel aller-
lei daaraan verbonden privile-
ges genieten. Chen Yung werd
opzijnbeurt alsvoorzittervan de

invloedrijke commissie voor toe-
zicht op de discipline in departij
opgevolgd door Qiao Shi.

Verder werd het secretariaat
van het Centrale Comité ver-
kleindvan elf tot vier leden, on-

der wie Hu Qiü, die partijleider
Zhaoterzijdestaan. Deze zalver-
moedelijk volgend jaar als pre-
mier worden opgevolgd door Li
Peng. Het leger is met de gene-
raals Yang Shangkun en Qin Ji-
wei in het Politburo vertegen-
woordigd,terwijl in het oude Po-litburo vier militairen zaten.
Yang geldt als een aanhanger
van Dengs moderniserings-
koers. Hij wordtgenoemd als de
opvolgervan president Li Xian-
nian die zijnaftreden heeft aan-
gekondigd.

OVERWINNING
Buitenlandse diplomaten

ipraken hun verbazing uitover

de grote overwinningvan Deng.
Hij wist ruim 90 leden van het
oude Centrale Comité te overre-
denom ookaf te treden en daar-
mee dewegvrij temakenvoor de
verjongingvan de leidendeorga-
nen. "Zij hebben de promi-
nentste hervormers uit de pro-
vincies en de meest vooruitstre-
vende regerings- functionaris-
sen uitgekozen", zei een diplo-
maat. "Er is geenconservatief te
bekennen". Sommige diploma-
ten maakten overigens wel de
kanttekening datLi Pengen Yao
Yilin moeten worden gerekend
tot de behoudende partijvleugel
en in datopzicht voor tegenvuur
kunnen zorgen.

Contra's
GevangenAmerikaan
spoedig vrij

WASHINGTON — Paul
Fischer, lid van deAmerikaanse
vredesbeweging "Getuigen voor
devrede", die op 17oktober door
de contra's in Nicaragua gevan-
gen werd genomen,zal in deko-
mende dagen vrijgelaten wor-
den, alduseenwoordvoerdervan
de anti- sandinisten.

STERKE MAN DENG HOUDT TOUWTJES IN HANDEN
Zhao Ziyang benoemt totpartijleider

Jonge hervormers in
China aan het roer

PEKING — De Chinese Communistische Partij heeft van-
daag, daags na afsluiting van haar dertiende congres, een
sterk verjongde en hervormings- gezinde leiding gekregen.
Het nieuwe centrale comité (parlement) koos een Politburo
(kabinet) en daaruiteen permanent comité (kernkabinet), die
merendeelsbestaanuitvoorChinesebegrippenjongkader dat
op de hand is van de moderniserings-koers van Deng Xiao-
ping.Deng heeftzijn belangrijkstefuncties indeleidingvan de
communistische partij neergelegd maar volgens waarnemers
blijft hij de sterksteman van China, alshoofd van demilitaire
commissie, het opperbevel van het drie miljoen man sterke
Chinese leger, hêt grootste ter wereld

Dengs rechterhand, premier
Zhao Ziyang, werd secretaris-
generaal van de partij, een
functie diehij al waarnam sinds
het gedwongen vertrek van Ju
Yaobang in januari. Zhao werd
daarnaastvice- voorzittervan de
centralemilitaire commissieon-
der Deng. Volgens waarnemers
onderstreept deze benoeming
dat de69-jarige Zhao de aange-
wezen opvolger van Deng is als
leidervan China.

Het machtige permanente co-
mitébestaatbehalve uitZhao uit
de vice- premiers Li Peng (59),
QiaoShi(62)en YaoYilin.(70) en
uitpartijsecretaris Hu Qili (56).
Zhao, Qiao en Hu worden be-
schouwd als voorstanders van
economische hervormingen. Li
en Yao worden gerekend tot de
conservatieve partijvleugel die
een voorzichtiger beleid voor-
staat. De gemiddeldeleeftijdvan
het toporgaan isverder flink ge-
daald en schommelt iets boven
de 63 jaar. In het "oude" perma-
nente comité zaten behalve
Zhao, Hu enDeng (83) deconser-
vatieve econoom Chen Yun (84)
en president Li Xiannian (80).

Seminar: visitekaartje van Nederlandse bedrijven

Havenseminar leidt tot nuttige
contacten tussen deelnemers

WILLEMSTAD — "Er zijn
helenuttigecontacten gelegd
tussen de Nederlandse be-
drijven en deLatijns- Ameri-
kaanse vertegenwoordigers
tijdens het havenseminar",
vertelde Hans Tiggelaar, de
Nederlandse handelscom-
missaris voor het Caribisch
gebied."En totonzegrotever-
bazing zijn er tussen de La-
tijns- Amerikaanse landen
onderling ook goede contac-
ten gelegd. Contacten waar-
van voor het seminar nog
geen sprake was."Het haven-
seminar had alstitel "Haven-
verbetering inLatijns Ameri-
ka" en maakte deeluitvan het
actie-programma van de di-
rectie Exportbevorderings-
en Voorlichtingsdienst(EVD)
van hetministerie vanEcono-
mische zaken in Nederland,
in samenwerkingmet Nedeco
en het Nederlands Centrum
voor Handelsbevordering.

Aan ditseminarhebben28 be-

drijven uit Nederland en Cura-
sao deelgenomen en is bijge-
woond door 55 autoriteiten uit
Latijns- Amerikaanse landen.
Zowel debedrijvenalsdedeelne-
mers waren na afloop enthousi-
ast over het seminar. "Natuur-
lijk zijn er kleine details die an-
ders hadden gekund, maar over
het algemeen waren alle deelne-
mendepartijen tevreden", aldus
Tiggelaar.

Tiggelaar vertelde desge-
vraagd aan de Amigoe dat de
voorbereidingen voor dit semi-
nar in Nederland hebben plaats
gevonden. Jaarlijks organiseert
de EVD een exportpromotie
campagne enwordenerruim 350
activiteitenoptouw gezet inver-
schillende landen van dewereld.
Gezien de slechte economische
situatie in het Latijns- Ameri-
kaans gebied, hebben de activi-
teiten in dezeregio de afgelopen
jarenopeen laagpitje gestaan.

Gezienhetfeitdatdeeconomie
van de Latijns- Amerikaanse

landen langzaam maar zeker
vooruit gaat, en het feit dat er
zich binnen het Latijns- Ameri-
kaans gebied economisch
machtige landen bevinden,
waaronder Brazilië, vond de
EVD het noodzakelijk de activi-
teiten in dit gebied te bevorde-
ren. Er is toen gekozen voor Cu-
rasao omdat Curasao een deel
van het Koninkrijk is en
centraal ligt tussen Nederland
enLatijns Amerika.

"Volgens de laatste voorspel-
lingenzal deeconomievan deLa-
tijns Amerikaanse landen bin-
neneen aantal jarenverbeteren.
Hetverbeteren van de economie
gaat gepaard met export be-
vordering. Voor het uitbreiden
van de export zijn goede havens
nodigen de havens in deze lan-
den laten vaak nog te wensen
over. Nederlandbeschikt over de
"know-how" en kan deze landen
helpenbij hetverbeteren enaan-
passen van dehavens", vertelde
Tiggelaar.

Of dit seminar opdrachten
voor de Nederlandse bedrijven
zal opleveren,kon Tiggelaar nog
niet zeggen: ''Er zijn met zulke
projecten tientallen miljoenen
gulden gemoeid. Eerst zullener
verschillende studies worden
verricht en moet er financiering
voor zonprojectworden gezocht,
eer er opdrachten worden gege-
ven. Daar gaaneen aantal jaren
overheen. In ieder geval hebben
wijonsvisite-kaartjegegeven en
hopen hiermee over een paar
jaar opdrachten in de wacht te
slepen."

Tiggelaar voegde er tot slot
aan toedathetnietbij hetvisite-
kaartjezal blijven: "In dekomen-
dewekenzullen inNederland in-
tensieve besprekingen
plaatsvinden over de follow-up
van ditseminar." HetEVDvindt
dathet nietbijeen visite-kaartje
moet blijven, maar dat ze de
klanten warm moeten houden
om zodoende enkele opdrachten
te krijgen.

Catamaran
vermist

WILLEMSTAD —Rij het bu-
reau van deHavenpolitie deedde
27-jarige man H.M aangiftevan
vermissingen/ofachterlating op
zee van eencatamaran diehij op
24 oktoberaan eenzekere G. had
verhuurd. Het bleek datG. op 24
oktober omstreeks tien uur
's morgens vanuit Las Palmas
was vertrokkenenzou rond twee
uur terug zijn. Hij raakte op zee
inmoeilijkheden en was genood-
zaakt deboot op zee achter te la-
ten. H.M. had toen zelf een zoe-
kactie uitgevoerd, maarkon zijn
boot niet vinden. De Havenpoli-
tie werd destijds niet in kennis
gesteldvan dit geval.

Perú

Zes doden
bij gevechten

LIMA — Vijf linkse rebellen
en een soldaat zijn gedood en
acht personen raakten gewond
in een treffen datplaatsvond bij
Huallaga, in Peru. In ditgebied
geldt de noodtoestand om de
drugshandel beter tekunnen be-
strijden.

De gemengde patrouille van
leger en politie voerde een ge-
vecht vaneenuurmet de guerril-
la's. Hierbij werden een -eerder
gestolen- automatisch vuurwa-
pen, granaten en munitie buit-
gemaaktop derebellen.

Colombiaanse
legerpatrouille
uitgemoord

BOGOTA — In Colombia
zijn vrijdag tien politieman-
nengedoodtoen hunvoertuig
op een mijn reed en naar
schatting 40 guerrilla's van
beide kanten van de weg het
vuur openden. Dit heeft een
militaire woordvoerder in
Bogota bekendgemaakt. De
hele politie- patrouille werd
uitgeroeid.

De aanslag had plaats bij Be-
toyes in deprovincieArauca. Het
leger ging meteen naar de guer-
rilla's opzoek,vanuitdeluchtge-
holpen dooreen helikopter.

Eveneens op vrijdag zijn een
gemeenteraadslid en een plaat-
selijke leidervan de linksepartij
Patriottische Unie(UP) door on-
bekendendoodgeschoten toen zij
in een busreden in deoostelijke
provincie Meta.

Sinds deoprichting van de UP
twee jaargeleden door de com-
munistische partij en een guer-
rilla- groepering, zijn meer dan
470van haar ledenen sympathi-
santen om het leven gebracht,
waarschijnlijk door rechtse
doodseskaders of semi-militaire
bewegingen.

Dominicaanseprelaat

Banden drugs
met machts-

centrum
SANTODOMINGO—De

regering van de Domini-
caanseRepubliek moet ac-
tieverzijnin de strijdtegen
de verdovende middelen.
Het vervolgings- beleid
moet worden opgevoerd
en derechters moeten
zwaardere straffen uitde-
len in drugs- zaken. Zo
meent de aartsbisschop
mgr Nicolas de Jesus Ro-
driguez van Santo Do-
mingo.

Hij zette zijn gedachtenui-
teen op een bijeenkomst van
het jeugd-pastoraat. Volgens
hem is hetwel zo dat er geen
sprake zou kunnen zijn van
enige omvang van de handel
in drugs wanneer de drugs-
wereld nietzijn banden heeft
men "belangrijke figuren" in
het machts- centrum. Hij
hield een pleidooi voor het
toepassen van dewet inalzijn
mogelijkheden en gestreng-
heid tegen de handelaren in
verdovende middelen. Het
gaat namelijk om een uiterst
ernstig probleem dat steeds
meer om zich heen grijpt en
steeds meer Dominicanen in
zijn greepkrijgt. Aldus delei-
dervan deDominicaanse ka-
tholieke kerk.

Voor een belangrijke
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WILLEMSTAD — President
JaimeLusinchi voerde zonda-
gochtend tijdens een plechtige
Statenvergadering het woord(zie
foto).Daarbij werd deproblema-
tiek van dehoge water-en electri-
citeits- prijzen op deAntillen
aangesneden en zegde Lusinchi
toe daar aandacht aan te zullen
besteden.

Lusinchi wasbij dezegelegen-
heid ook vol lofover het investe-
rings- klimaat op deAntillen en
raadde de Venezolaanse zaken-
wereld aan hun geld hier te in-
vesteren. Op pagina 3 meer over
het bezoek van de Venezolaanse
president aan deAntillen.



Mensen

Tijdens de jaarlijkse "Sherry-
Buffet WelcomeParty" voor bui-
tenlandse studenten aan het
Berklee College ofMusic in Bos-
ton werd een foto gemaaktvan de
Ouracaose tenor saxofonist
NORBERT GIRIGORIE (derde
van links), diesamen metandere
studentenvan Curacao, depresi-
dentvan de schoolLeeEliotBerk
(links) en de decaanLawrence
Bethune (derde van rechts) ge-
nootvan een glaasjewijn. Op het
Berklee College ofMusic zijn dit
jaar700 buitenlandsestudenten
ingeschreven.

Een raceauto van het Britse
merkLotus Mark IX diebij de le-
gendarische filmacteur James
Dean werd afgeleverd een week
voor hij in 1955in een Porsche op
oen snelweg in Californie veron-
gelukte, is donderdagin Londen
voor bijna 100.000 GULDEN
openbaar verkocht. Een
woordvoerster van het vendu-
huisChristie's deelde mee dat de
wagen telefonisch werd gekocht
door iemand in Californie. Een
Lotus diein goedestaatverkeert
brengtvolgens dewoordvoerster
doorgaans 50 duizendguldenop,
maar het feit dat iemand diebe-
roemd is hem in het bezit had,
drijftdeprijs op. JamesDean, die
op 30 september 1955 bij een
frontale botsing op 24-jarige
leeftijdzijn nekbrak, hadde Lo-
tus zondermotor gekocht. De be-
doelingwas ereen Amerikaanse
in te zetten, maar Dean stierf
voor het kon gebeuren.De daar-
na van motor voorziene wagen
wisselde verschillende keren

an bezitter en was door de
ste,een Brit, ter veiling aan-
een.

Een 54- jarige beroepsmilitair
uit hetBelgische Mons heeft za-
terdag eerst zijn vrouw en zijn
30- jarige gehandicapte dochter
in hun slaap VERMOORD met
een geweer en vervolgens de
hand aan zichzelf geslagen.
Naar verluidt was deman de af-
gelopen dagen depressief, omdat
hij zijn vervroegdepensionering
niet kon verkroppen.

Nederlandse geld en munten-
verzamelaars krijgen er volgend
jaareen nieuwexemplaar bij. In
mei volgend jaarzal het groene
bankbiljet van VIJF GULDEN
geleidelijk worden vervangen
dooreen nieuwemunt. Het nieu-
we vijfje is ontworpen doorB. Ni-
naber van Eyben, wiens ontwer-
pen voor een nieuwereeks circu-
latiemunten in 1981 werden uit-
verkoren door de Commissie op
de Beeldenaar. De overstap van
hetpapieren vijfje naar een ver-
bronsde nikkelen munt is vol-
gens staatssecretaris Koning
van Financien hard nodig, om-
dathetbiljet snel bleek te slijten
in het hedendaagsegeldverkeer.
Het "papier""van hetvijf gulden
biljet is namelijk lang nietzo ste-
vig als datvan het grotere geld.

In West-Berlijn worden gestolen
stenen van deSpandau gevange-
nis voor tientallen marken te
koop aangeboden. Een politie-
agent zag daarwel een handeltje
in en begon BAKSTENEN van
de gesloopte gevangenis waar
Rudolf Hess 41 jaar zat en door
eigenhand stierf, in zijn surveil-
lance wagen te laden. De man
werd op heterdaad betrapt en is
nu geschorst. De zaak is voorge-
legd aan de rechter-
commissaris, voor eventuele
strafvervolging. Op de plaats
van degevangeniskomt een ont-
spannings- en winkelcentrum
voor Britse militairen.

Het wereldberoemde PRADO
MUSEUM in Madrid zal deze
maand voor onbepaalde tijd wor-
den gesloten vanwege een sta-
king van het museumpersoneel.
Eerder deze maand stonden dui-
zendenbezoekers al enigemalen
voor gesloten deuren omdat het
personeel korte stakingsacties
hield. Nu geen overeenstem-
ming is bereikt over de nieuwe
arbeids- overeenkomst, gaan
350 personeelsleden voor onbe-
paalde tijd in staking.HetPrado,

datondermeer vele meesterwer-
ken van Velasquez. El Greco en
Goya bezit, is een van de grootste
toeristische attracties in Spanje.

De Sovjet schilder Zjdanov en
zijn vrouw Galina Gerasimova
hebben eindelijk toestemming
gekregen om naar de Verenigde
Staten te vertrekken. Zij wilden
zich daaral enigetijd aansluiten
bij hun in 1982 OVERGELO-
PEN dochter Vassa. Zij nam in-
dertijd deel aan zwemkampi-
oenschappen. Galina Gerasimo-
va kon niet zeggen wanneer zij
en haar man zoudenvertrekken.
Het echtpaar gaat eerst naar
Boekarest ofWenen en vertrekt
vandaar naar de Verenigde
Staten.

Een vrouw in Staatsburg moet
wel ergveel ONDERGOED heb-
ben gehad om daar 30 duizend
gulden tussen teverstoppen. Tij-
denseen onderzoek naar een in-
braak stootte de politie van
Staatsburg in het huis van een
aanvankelijk verdachte vrouw
opde30duizend gulden. Al spoe-
digbleek dat de vrouw niets te
maken hadmetde inbraak.Toen
de agenten haar aanboden haar
met het geld te begeleiden naar
eenbank, vertelde zijdatzij geen
vertrouwen had in zulke instel-
lingenen haar geld lieverbij zich
droeg.

Liefhebbers van pianopartituur
van de jongeFranz Liszt kunnen
dezemaand hunhartophalen op
deLondense veiling. Daar wordt
een onuitgegeven PIANOPAR-
TITUUR van Liszt geveild. Het
manuscript beslaat 36 bladzij-
denen is geschreven inrode inkt.
Het is gekocht van een particu-
lier. De partituur heeft geen ti-
tel, geen handtekeningen geen
datum,maarLiszt-kenners twij-
felen er nietaan dat het een van
de latereabbe is. Het werk iseen
keer door Liszt genoemd in een
briefvan 12 december 1832.

Meestal in de zomermaanden,
als de komkommertijd toeslaat
in kranten en weekbladen, wor-
dener verhalen geschreven over
het monster van Loch Ness of de
Verschrikkelijke Sneeuwman
uit Tibet. Meestal met een wat
lacherige ondertoon, want wie
gelooft daar nu nog in ? Sinds
kort Klaus Neier, een Oosten-
rijkse alpinist fotograaf die in
augustus foto's heeft gemaakt
van de VERSCHRIKKELIJKE
SNEEUWMAN. Het Oosten-
rijkse persbureau APA zegt de
foto's gezien te hebben.De Ver-
schrikkelijke Sneeuwman is een
volkomen onbekend aapachtig

wezen dat deTibetanen Jetinoe-
men en dat sinds 1915metvaste
regelmaat in oncontroleerbare
reisverhalen opduikt. De Jeti
zou zich boven de sneeuwgrens
van hetHimalaja- gebied ophou-
den.Totdusver werdzijnaanwe-
zigheid verklaard uit enorme
voetsporen. Maar nu zijner dan
de foto's. Volgens APA maakte
Klaus Neier deopnamen op gro-
te hoogtebij de grens tussen Ne-
pal en Tibet. Terwijl hij bezig
was zijn tent op te zetten zag
Neier 'een tweebenig wezen,
2,20metergroot dathogeen lage
keelklanken uitstootte.Toen de
Jeti het klikken van de camera
hoorde en de alpinist opmerkte
nam hijonderhetslakenvan sis-
sende geluiden op handen en
voeten devlucht, waarbijhijspo-
ren van 37 cm land en 17 cm
breed achterliet, aldus het
persbureau.

BondskanselierHelmutKohl en
de burgemeester van West-
Berlijn, Eberhard Diepgen heb-
ben onlangs de oprichingsakte
van het Duits historisch MU-
SEUM getekend. De bouw van
het museum zal naar schatting
380 miljoen mark gaan kosten.
Kohl zei ten overstaan van ruim
800 ere-gastendathetDuitshis-
torisch museum politieke bete-
kenis had tegen de achtergrond
van de verdeeldheid van Duits-
land. Er is maar één ge-
meenschappelijke geschiedenis
van deDuitsers.Hetmuseumzal
aantonen hoe geschakeerd het
gemeenschappelijke en culture-

Ie erfgoed zijn. Het Duits histo-
risch museum, datniet ver van
de muur ontstaat, zal het saam-
horigheidsbesef van de burgers
in het verdeelde Duitsland ver-
diepen. Diepgen zei dathet mu-
seum integenstellingtothetmu-
seum voor Duitse geschiedenis
in Oost-Berlijn, geen eenzijdig
beeldvan de geschiedeniszou ge-
ven. Met de bouw van het mu-
seum begint men in 1992.Het is
een geschenk vandeBondsrepu-
bliekaan West-Berlijn, ter gele-
genheid van het 750-jarig be-
staan vanBerlijn.

*****
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SINT MAARTEN
Correspondent:
Gerard van Veen,Postbox 118,tel.: 873859
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Tom Poes en de Partenspeler doorMarten Toonder

1509—HeerBommelkwam al spoedigweerbij. "Watwastat?"
stameldehij.

"Eenvaas", zeiTornPoes."DiePartenspeler heefthet opuw
leven voorzien,heerOllie! Omdat hijweetdathij een grootver-
mogen zal erven als u sterft,probeert hy "

MaarheerBommel legde hem meteeneenvoudig gebaarhet
zwijgen op. "Foei, Torn Poes!" zei hij berispend. "Hoe kun jetoch steedszo slechtvan hem denken!Die arme wees dienooit
gelukheeft gekend!Geenwoord meer, jongevriend!"Zosnrekendebeklomhjj detrapenbetrad deoverloop.Maar

daar trapte hij plotseling op een plank, die door een onver-
klaarbare reden loszat Het houtwerk scharnierde opeen on-
derliggende balk omhoog en het uiteinde trof hem met grote
kracht tegen de schedel.

"Oempf!" zei heer Ollie, terwijl hij duizelig tegen de leuning
zakte en in plaats dat deze hem houvast bood, schoofer een
stukuit, datblijkbaar metpilaartjes,onderstukenal, opkeuri-
ge wijzewas losgezaagd.

En samen metditstuk,verdween heerOllieoverderand van
deoverloop.

BIOSCOPEN
GOLDEN DRIVE-IN
21.00 uur Jaws, the Revenge (’.5,-
PP)-

TELECURACAO
MAANDAG: 16.30 ScoobyDoo myste-
ries; 17.00 Cliffwood Avenue Kids;
17.30 The Big Blue Marble; 18.00Awe
mi ke un buki; 18.30Contact; 18.45 In-
forme deportivo ku HectorRosario;
19.00Gezondsporten; 19.30Thisweek
in Japan; 19.45Brindis; 20.00 Notisiero
Tele-8; 21.00 RVD-prograrhma:
«PresidentLusinchi op Bonaire»; 21.30
Dallas; 22.00 Wega di Number; 22.10
Departamentupa Kultura i Edukashon:
«ShakaZulu» (last); 23.30 Slutting.

DINSDAG: 16.30 Family Classics;
17.00 MTVMusical; 18.00Obra di man

ku Loupe; 18.30Contact; 18.45Informe
deportivoku HectorRosario; 19.00Kus-
hina di oro ku Saida Hernandez; 19.15
Show Bizz; 19.30 Sledge Hammer;
20.00Notisiero Tele-8;21.00Enkuentro
ku Paul deWindt; 21.30Revista Deporti-
vo ku Gonzalo Cuales; 22.00 Wega di
Number; 22.10Crime story; 23.30 Slui-
ting.
(wijzigingen voorbehouden)

*****

DURACAOAGENDA

NACHTDIENST ARTSEN: Patiëntenvafi
artsen van Bandabao (3e distrikt) kunneflß
spoedgevallen telefoon 641658 bellenfl
dan het antwoordapparaatafluisteren. 1
De patiënten van de andere medische"T
trikten kunnen voor spoedgevallene
artsenpraktijk van huneigen huisartsbelljfc
het antwoordapparaat zal dan mededeß
wie dedienstdoende arts is.

WIT GELE KRUIS PRINSES MARGFW
(wijkverpleging): Kantoor Santa MariaJtel.: 82947/81078: geopendvan maarffl
t/m vrijdag van 07.00-17.00 uur; zaterdr
de gehele daggesloten;na 17.00uurkujl
de zustervan dewacht bellen:zuster Bot*'
mans, tel.: 72682, pageboy027-360. P'ki
WIJKVERPLEGING CURACAO (Scht)
looweg 110, tel.: 612040): geopend vfc
maandag t/m vrijdag van 07.00-18.00 T
de wacht heeft zuster Sprockel, tel.: 733P
pageboy 027-345. *V.....
DIERENARTS: Veterinaire Dienst, PareC
tel: 614000.

DIERENASIEL: dagelijks geopend W
08.00-12.00/14.00-18.00 uur; op zaterA,
van 08.00-13.00/14.00-18.00 uur, tC
54300. B

KLEUTERBUREAU: 14.00-16.00uurall«
volgensafspraak.

ZUIGELINGENBUREAU: maandagmid*
van 12.30-i5.30uur; donderdagmiddag^
07.15-10.30 uur; alleen volgens afspraak]

GEZINSVERZORGING (Kwido pa Farnf
geopend van maandag t/m vrijdag Vy
07.00-12.30/13.30-17.00 uur, kantoor St
Maria 17,te1.:80222.

BOTICA BANDABAO: dagelijks geopel!
van 08.00-19.00 uur.

BOTICA ISLA(tel.: 663895):openingstijd^
van maandag t/m vrijdag van 07.00-17#
uur; zaterdag en zondag van 10.00-11-jJi
uur.Voorspoedgevallen nakantoorurenn
lieve zich te begeven naar de Vel
bandkamer.
t

BOTICA'S (nachtdienst) 1
Otrobanda: del Pueblo, Breedestraat, w||
625333. ï
Punda: Juliana, Julianaplein,tel.: 54500I
DIVERSEN 1
ANTILLIAANSE GNOSTISCHE BEWÏ
GING
Brievengat: iedere maandag- <f
woensdagavond om 19.30 uur te Jirajai*
weg 8, Centrum Dcvi Kundalini.
iedere woensdag- en vrijdagavond &
19.30 uur te Openbare Basissen»0

Brievengat.
Bandabao: iedere donderdagavondo 1
19.30uur gebouwCredit Union San Pedfl

Kanga: iedere woensdag- en zaterdagl
vond om 19.30 uur te Centrum Abrax»
achterKooyman.
SantaRosa: iedere maandag- enzatert*
gavondom 19.30uur te Aloëstraat 12.

DINSDAG
DIVERSEN
KEYCLUB MIL: 16.00-19.00uurKeyweel
Nos Lantera, Gouverneur van LandsW
geweg.

SOCIEDAT ANTIANO Dl BEIBEL: 17.0J19.00 uur tentoonstelling van Kerstmate'
aal - Gaitoweg 3.

NEW YORK — De Veilig
heidsraad heeft secretaris- genera*
Perez de Cuellar gevraagd cc'
staakt- het- vuren te bewerksteÜ
gen tussen Zuidafrika en de guerri
la's in hetdoor ZA bezette Namibi'
Alleen de VS onthielden zich v8
stemming.

HENRY By Dick Hodgins

2 AMIGOE

BONER'S ARK By Addison & Frank Johnson

BEETLE BAILEY By Mort Walker

REDEYE By Gordon Bess
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TOTENVOORZITTER VRAAGT OM SPECIALE OLIEPRIJZEN
Venezuela lijkt bereid hulp te geven

Hoge water- en electriciteit
prijzen met Lusinchi besproken
1 WILLEMSTAD — De Venezolaandse president, dr Jaime
ji. isinchi, heeft toegezegd datop kortetermijn gesprekken op
.«Sanggebrachtmoeten worden, teneinde een oplossing te vin-

'en voor deproblematiek van dehogewater- en electriciteits-„ *f°sten opCurasao. Hij deedditinreactie ophetgeenvoorzitter
3ofreBikker van de Staten van deNederlandse Antillen tij-
i»rei»s een plechtige bijeenkomst zondagochtend, naar voren

Deze deed hetvoorstel het 'Protocol van Willemstad'
Vaarin deverlenging van het huurcontractvan de Isla- raffi-

naderij geregeldis, uittebreiden met demogelijkheid datVen-
!ïuela de olieproducten met een speciale prijs aan de Neder-
*ldseAntillen gaatleveren.Dituiteraardbinnendeinternati-

,J ">ale verdragen dieer op ditterrein bestaan.Ook deregering
t7a« de Nederlandse Antillenbesprak deproblematiekvan ho-
*electra- en waterprijzenmetLusinchi.
i ue Statenvan de Nederlandse
"gillen kwamen zonda-
**htend in een plechtige ver-
kering bijeen voor het bezoek
atl president Jaime Lusinchi

de Nederlandse Antillen dit
*ekeinde. Voorzitter Onofre.jKkervan deStaten, sprak pre-
sentLusinchi bij deze gelegen-«id toe.

RISKANT
d# jkkerprijsde het vele goede
aerk datLusinchi voor zijn land
'9%k- Sedaan, met name op het
'el ,d van devrede en de demo-
P'ie. De gevolgendaarvanrei-
| öveel verder danalleen maar

telSjFrenzenvan Venezuela, aldus
j£*er. In dit kader bracht de

l0(e voorzitter ook naar vo-
r? dat Lusinchi de moed heeftgA ftad een riskante positie in te
t.^en bij de overname van de
2 Raffinaderij door deregerin-

ih!iVan Curasao en de Neder-*Ose Antillen. Ondanks de da-
r olieprijs heeft Lusinchi

toen ingespannen voor het
it?tract tussen de Isla en de°VSA.
j^et die beslissing heeft u
? ".gegeven van een politieke
.6idwilligheid en een socialefiling. Het was immers ze-
jj?atdesluitingvan deze olie-

(j 'löaderij voor Curasao een„ klap zou betekenen", al-jtB Onofre Bikker. Zelfs de
J*°lkinderen weten allemaal
jJoktober 1985een belanerij-
l^g is in de geschiedenis van
o, a?ao, zo voegdeBikkereraan

WILLEMSTAD — Groot was
de belangstelling op de Ferry
Terminal diezondagochtend of-
ficieel in gebruik werd genomen
doorpresident JaimeLusinchi
van Venezuela. Opdefoto hetmo-
ment datgedeputeerde Agustin
Diaz het woord voert. Aan-

dachtig luisterend staan vlnr
vooraan: directeur Jacky Vogesvan deCuragaoPortsAuthority,directeurFranciscoLeidensz vande Ferry's del Caribe, premier
Don Martina enpresident JaimeLusinchi.

TARIEVEN
ü^en van de grootste proble-
üJ1 Waar onze gemeenschap
( geconfronteerdwordt in de-moeilijke economische tijden

grote werkloosheid, zijn de
L hoge kosten van water en;6(
,triciteit", zo vervolgde Bik-
2ijn redevoering. Dit wordti^amelijk veroorzaakt door
feit dat de belangrijkste

olie, lokaal niet voor-den is. De Statenvoorzitterdan ookeen beroep oppresi-.JLusinchi het 'Protocol van
®Qistad' zodanig uit te brei-

L athet mogelijkwordt dat de
L Producten tegen speciale ta-
J| eft aan de Nederlandse An-
j>** geleverdworden.

Resident Lusinchigordde vrij positief op dat
iM°ek tijdens zijn rede giste-
end in de Statenzaal. Hij
(i datdezeproblematiek
kl^ag al met deregering be-ken was en dat er gesprek-

ken op gang gebracht dienen te
worden tussen Venezuela en de
Nederlandse Antillen om te on-
derzoeken watde mogelijkheden
zijn dekosten van electra en wa-
ter te verlagen.

Voorzitter Bikker liet zich,
evenals president Lusinchi, zeer
positief uit over deresultaten
van het consultatie- mechanis-
me,een orgaan waarinzowelNe-
derland, de Nederlandse Antil-
len en Aruba, als Venezuela zit-
ting hebben om gezamenlijke
problemen onder de loupe te ne-
men. Naardemeningvan de Sta-
tenvoorzitter zijn er evenwel
verschillende sectoren waar sa-
menwerking tussen de Neder-
landse Antillen en Venezuela
mogelijk is, maarwaar deze twee
landen alleen baat bij hebben.
Naast het consultatie- mecha-
nisme is het volgens de Staten-
voorzitter dan ook nodig dat er

bilaterale besprekingen op gang
gebracht worden, oppolitiek, di-
plomatiek en technisch niveau.
Dat Aruba en Nederland bij die
besprekingen niet betrokken
zouden worden, behoeft volgens
Bikker geen problemen op te
leveren.

De Statenvoorzitter liet zich

uiteraard zeer positief uit over
het 'Protocol van Willemstad'
dat zaterdagmiddag in het bij-
zijn van president Lusinchi on-
dertekend werd. Naast een ver-
lenging van hethuurcontract tot
1994, behelst ditprotocol ook de
overeenkomst dat het consulta-
tie- mechanisme zich gaat bui-
genover de toekomst van deraf-
finaderij na l-Um President Lu-
sinchi liet zich daar zaterdag-
middagzeerpositiefover uit. Ge-
zien hetgeeninhet protocol is op-
genomen,zei hijovertuigd tezijn
dat deIslavoor altijd opCurasao
zal blijven.

TEVREDEN
De president bracht verder

naar voren dat hij zich heeft la-
ten informeren over de dagelijk-
se zaken van de raffinaderij en
hijtoonde zijn tevredenheid over
hetfeit datzowel deAntilliaanse
en Curacaose regeringen als het
vakbondswezen zich op uitzon-
derlijke wijze hebben ingezet
voor deraffinaderij.

Nadat zaterdagmiddag op po-
litiek niveau het 'Protocol van
Willemstad' was getekend, werd
zondagochtend op het terrein
van de Islaraffinaderij handte-
keningen geplaatst onder het
verlengde huurcontract.Daarbij
werd gesteld dat de verlenging
van het huurcontract de moge-
lijkheid biedt om de nodige
maatregelen tetreffen terverho-
ging van deproductiviteit en ter

optimalisering van de bedrijfs-
activiteiten.

President Lusinchi maaktete-
vens van de gelegenheid in de
Statenzaal gebruikom een drin-
gend beroep te doen op Venezo-
laanse zakenlieden, hun geld in
de Antillen te investeren. Hij
was vol lofover het investerings-
klimaat alhier. Men zou verze-
kerd zijn de investering dubbel
en dwars terug te verdienen, zo
lietLusinchi weten.

BRANDMUREN
Bovendien is overeengeko-

men dat een speciaal verbete-nngs- programma van de raffi-naderij- installaties op touw ge-
zet zal worden. Dat omvat onderandere de constructie vanbrandmuren rondom de opslag-tanks die deze bescherming mo-
menteel ontberen. Dit betekenteen belangrijke bijdrage aan debevordering van de veiligheid
van de installaties.De totalekosten van dit prog-ramma bedragen maximaal 20miljoen dollar. Dit zal voor 80
procent door deraffinaderij Islagedragenworden envoor 20pro-
cent door de "Refineria di Kor-
sou (de eigenaars- maatschap-
pij van deraffinaderij, te wetende overheden). Begin volgend
jjiarwordt met het programma
begonnen, dat in vier jaarwordt
U1tgevoerd naast het normaleonderhouds- programma van deIsla.

President Lusinchi onderscheiden

UNA reikt voor tweede
maal eredoctoraal uit
WILLEMSTAD — "Een

goede buur is beter dan een
verre vriend", zo lietrector
magnificusAlexReinders za-
terdagmiddag weten tijdens
één van dehoogtepuntenvan
hetbezoek van president Jai-
me Lusinchi aan de Antillen.
Lusinchi werd op de Univer-
siteitvan de Nederlandse An-
tillen onderscheiden met een
eredoctoraat. Het tweede ere-
doctoraat dat de UNA tot nu
toe heeft uitgereikt. De aula
van de universiteit was tot
aan denoktoe gevuld en zelfs
deextra stoelenin de looppa-
denkonden niet voorkomen
dat er mensen moesten blij-
ven staan.

Ondanks het feit dat derector
magnificus de Spaanse taal ma-
tig beheerst, hield hij zijn rede
vrijwelvolledig in dezetaal, het-
geenongetwijfeld ten zeerste ge-
waardeerd werddoor deVenezo-
laanse gasten.
Dr JaimeLusinchi is de twee-

de persoon die een eredoctoraat
van deuniversiteitkrijgt. DrAn-
toine Maduro viel die eer als
eerste te beurt als blijk van
waardering voor hetgeen hij
voor deontwikkelingvan hetPa-
piamentu heeft gedaan. Lu-
sinchi werd onderscheiden als
gevolgvan zijn inzetvoor verste-
vigingvan debanden tussen de
Nederlandse Antillen en Vene-
zuela.

Ondanks de plechtigheid van
deceremonie, wistReinders er af
en toe toch een vrolijke noot aan
te geven, zodat de Venezolaanse
president meerdere malen,
hartelijk in de lach schoot. Zo
trachtte Reinders de Neder-
landse uitdrukking "Als het bij
de buren regent, zitten we alle-
maal met onze voeten in het wa-
ter", naar het Spaans te verta-
len, hetgeennetzoalsdeSpaanse
versie van "Betereen goedebuur
dan een verre vriend", tot een
vreemde uitspraak leidde.

De Venezolaansepresident

hield bij deze gelegenheid een
uitvoerigerede.Hij zeidaarbij er
van overtuigd tezijn datdeban-
dentussen Venezuela en de Ne-
derlandse Antillen veel meer
zijn dan alleen geografisch. Ook
op cultureel gebied, historisch,
economischen doorfamilie- ban-
den,zijn dezetwee landenmetel-
kaar verbonden, aldusLusinchi.

De president lietzich zeer lo-
vend uitover deuniversiteitvan
de Nederlandse Antillen die in
korte tijdspanneeen goederepu-
tatie heeft weten te veroveren.
OokmetVenezolaanse universi-
teiten wordt in bepaalde onder-
zoeken samengewerkt, hetgeen
zijnvruchten afwerpt voor beide
landen, aldus Lusinchi. De mo-
gelijkheden voor verdergaande
samenwerking worden volgens
de Venezolaanse president in-
tensiefbestudeerd, terwijl ook
bekeken wordt wat de mogelijk-
heden zijn voor de uitgifte van
beurzenaan studentenuitbeide
landen.

...rector Magnificus Alex Rein-
ders overhandigtpresident Jai-
meLusinchi van Venezuela het
eredoctoraat dat begin dit jaar
door de Universiteit van de Ne-
derlandse Antillen aan hem
werdtoegekend...

Veel lovende woorden aan adrespresident
Bezoek Lusinchi verstevigt

banden tussen Venezuela en Antillen
—doorHanneke vanKouwen—

WILLEMSTAD—Erbestondvan dezijdevan hetpubliek
weliswaar weinig belangstelling voor het bezoek van het
staatshoofd van ons buurland Venezuela, maar de vele lo-
vende woordenvan onzepolitici aanhetadresvan drJaime
Lusinchi hebben datongetwijfeld dubbelen dwarsgoedge-
maakt.De bandentussen Venezuela endeNederlandse An-
tillen, werden bij elke gelegenheid onderstreept, terwijl
vrijheidsstrijders alsBolivar, PiarenBrionnooitzo veelvul-
dig besproken werden als ditweekeinde.

Vanaf het moment dathet
vliegtuig van president Lu-
sinchi zaterdagochtend op
Hato landde, was het vliegen
enrennen voor hetbezoek, de
Antilliaanse delegatie die de
president bij alle activiteiten
vergezelde en uiteraard voor
de organisatie die er voor
moest zorgen dat het prog-
ramma piekfijn in elkaar zat.

DANKBAAR
Nadat Lusinchi door gou-

verneur Romer welkom was
geheten te landhuis Barbara
en de eerste cadeau's waren
uitgewisseld, werden ver-
schillende standbeelden van
Venezolaanse vrijheids- strij-
ders bezocht om kransen te
leggen. Voor Lusinchi bete-
kende ditprogramma- onder-
deelveel meer dan alleen een
protocolaire daad, zo liethij 's
middags op de UNA weten:
door middel hiervanwildehij
uiting geven van de
dankbaarheid van het Vene-
zolaanse yolk voor de strijd
van dezemannen voor devrij-
heidvan Venezuela.

Het was wel onder "barre
omstandigheden" dat de
standbeelden bezocht wer-
den. Curacao kende dit wee-
keinde twee vrijwel windstil-
le dagen en een zon die onge-
nadig brandde op de hoofden
van de in driedeligkostuum-
gekledeheren. Omringd door
een horde van journalisten
met flitsende toestellen en
draaiende camera's, haastte
de stoetzich van heteneprog-
rammapunt naar het andere.

VLAGGETJES
Ondanks de pogingen van

de Antilliaanse regering om
de lokale bevolking te over-
tuigen het Venezolaanse be-
zoek "hartelijk te onthalen",
was er weinig publiek op de
been gekomen. Slechts hier
en daar zag men een groepje
met vlaggetjes zwaaiende
kinderen. Alleen in de bin-
nenstad leek er enige drukte
te zijn, die was echter
waarschijnlijk meer veroor-
zaakt door "toevallige voor-
bijgangers" die nieuwsgierig

bleven kijken waar al die
druktevoor nodig was.

Zaterdagmiddag werd ook
kennis gemaaktmet deeilan-
delijke overheid waarna de
plechtigheidplaatsvond opde
StAnna Boulevard dieomge-
doopt werd tot deRómulo Be-
tancourt Boulevard.Lusinchi
lietwetenzeer ontroerd tezijn
met diteerbetoon aan Betan-
court op één, volgens gezag-
hebber Casseres, "mooiste
plekken van Curasao". Be-
tancourt heeft debasis gelegd
voor de democratie in Vene-
zuelaennamens degehelebe-
volking sprakLusinchi daar-
voor, en voor het eerbetoon,
zijn dankuit.

BREDE STRAAT
Het bleek overigens maar

goed te zijn dat het ei-
landsbestuur op het laatste
moment besloten had beide
rijbanen van naam te ver-
anderen.Lusinchi lietname-
lijk weten dat er een goede
straat was uitgekozen om de
naam van Betancourt aan te
geven: een brede straatwaar-
in de brede denkwijze en de
veelzijdigheid van Betan-
court goed tot uitdrukking
komt, aldus de Venezolaanse
president bij de onthulling
van denaamplaatvoorhet ge-
bouw van de Venezolaanse
consul.

Zaterdagmiddag bracht de
president ook een bezoek aan
het "InstitutoVenezolano pa-
ra laCulturay Cooperación".
De eerste dagvanzijn bezoek
op de Antillen werd afgeslo-
ten met een receptie, aange-
boden door de Antilliaanse
regering, die doorhonderden
mensen bezochtwerd.

OCTAGON
Zondagochtend moest Lu-

sinchiweer vroeguitdeveren
om present te zijn bij de
plechtige Staten- vergade-
ring. Dat was de laatste
plaats waar hij die ochtend
nog evenrustig kon zitten.Er
stonden op deze tweede en
laatste dag van zijn bezoek
immers nog de nodige activi-
teiten gepland. Bij het Octa-
gon werd Lusinchi hartelijk

ontvangen met drum-
bandmuziek en vele kin-
dertjes die de president toe-
juichten. Hij nam daar de
moeite veel van dekinderen
persoonlijk te bedanken
waarbij zelfs de allerkleinste
opdearm van demoeder, niet
vergeten werd. Deregen leek
dit programma- onderdeel
grondig te zullen verstoren,
vooral omdat het Octagon zo
klein is dat de aanwezigen
daar nooit in gepast hadden.
De president liet zich echter
door een paar druppels regen
niet storen en debui dreefge-
lukkigover.

VOORBEELD
Vanuit de Penstraat

scheurde de stoet naar de ha-
ven waar de nieuwe terminal
van deFerry's delCaribe offi-
cieel in gebruik werd geno-
men. Door gedeputeerde
Agustin Diaz werd de Ferry
als voorbeeld gesteld als één
van decommunicatie-midde-
lentussen detwee landendie
alvijftien jaarbestaat. Dit is
éénvan devele gezamenlijke
projecten tussen Venezolaan-
se en Antilliaanse investeer-
ders, aldusDiaz die directeur
Francisco Leidensz als voor-
beeld stelde van een "verCu-
ragaoste Venezolaan" dieeen
enorme bijdrage levert aande
ontwikkelingvan dit eiland.

President Lusinchi was
evenwel van mening datLei-
densz, dievan geboorte welis-
waar Venezolaan is maar al
jarenlang hier woont en hier
ookveel familie heeft zitten,
misschien meereen "verVen-
ezolaansde Curaijaoënaar" is.
Ook Lusinchi had niets an-
ders dan lovende woorden
voor Leidensz.

ONDERSCHEIDING
Vanafde Ferry- terminal

gingdedelegatieperbusnaar
hetIsla- terrein waar deVen-
ezolaanse president een
rondrit kreeg. Daarna werd
de huur- overeenkomst gete-
kend en bood deraffinaderij
een kleine receptie aan. De
Venezolaanse president be-
sloot zijn bezoek gistermid-
dag met eenreceptie in Casa
Bolivar. Aldaar werd gouver-
neurRene Romer onderschei-
den met de "Simon Bolivar
onderscheiding", de oudsteen
hoogste onderscheiding in
Venezuela. Hiermee wilde
Lusinchi, zoHet hij weten,ui-
ting gevenaan hetrespect en
de waardering die hij heeft
voor hetvele goede werk dat
de gouverneur doet.
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Amerikaanse rechtbank

David Bowie moet
Aids-test ondergaan

DALLAS —Eenrechtbank
in Dallas in de Amerikaanse
staat Texas heeft de Britse
popster David Bowie opge-
dragen begin november een
aidsonderzoek te ondergaan
in Dallas, naar aanleiding
van een verzoek van een 30-
-jarige vrouw die hem ervan
beschuldigt dathijhaarheeft
verkracht.Dit heeft depolitie
vrijdag meegedeeld. "Hij
heeft denaam dathij biseksu-
eelis, niet?Zij wildegeen seks
methem vanwege hetrisico",
zei de raadsman van de
vrouw,Robert Rose.

De politie heeft gezegd dat
de vrouw tegenover haar
heeft verklaard dat Bowie
haar na de beweerde ver-
krachting had meegedeeld
datzijnu aids had.Proeven op
haarvielen negatiefuit,maar
de dokterszeiden dater enke-
le maandenoverheen zouden
kunnen gaan alvorens zich de
verschijnselen van blootstel-
ling aan het virus zouden
kunnen aandienen.De vrouw
diendeeen klachttegen de40-

jarige popster in. Hij ver-
krachtte haar volgens haar
zeggen op 10 oktober in zijn
hotelkamer tijdens optreden
in Dallas op een wereldtour-
neeen naeen feestje datde he-
le nacht duurde. Na een on-
derzoek van een week ver-
wees de politie de zaak naar
een grand jury, die op 11 no-
vember zitting houdt en zal
uitmaken of een proces zin
heeft. Rose zei datzijn cliënte
een particuliere proef met de
leugenontdekker had
doorstaan.

Bowie, die heeft toegege-
ven dat hij de avond met de
vrouw doorbracht, spreekt de
beschuldiging van ver-
krachting tegen en noemt
haar "vals en schandelijk" en
"zucht naar publiciteit". Hij
hadvrijdagvanuit New York
geen commentaar op de
jongste ontwikkeling en is
volgende week op zijn we-
reldreis in Australië. David
Bowie, die in werkelijkheid
David Jones heet, heeft een
zoon van 16, Zowie, bij zijnex-
-vrouw Angela.

Surinaamse
grondwet
afgekondigd

PARAMARIBO — De
grondwet van Suriname is
vrijdag in werking getreden.
Hij werd op het presidentieel
paleis in Paramaribo be-
krachtigd door waarnemend
president Fred Ramdat Mi-
sieren afgekondigd door mi-
nister- president Jules Wij-
denbosch.

Gelijktijdigwerd de grondwet
op hetHofvan Justitieen de dis-
tricts- commissariatenafgekon-
digd. Het voorontwerp voor de
grondwetwerd op 30 september
door een overgrote meerderheid
van het Surinaamse volk goed-
gekeurd bij referendum. De
grondwet heeft als dagtekening
diedatum.De resolutie voor het
bekrachtigenen afkondigen van
de grondwet werd voorgelezen
door de directeur van binnen-
landse zaken. Opvallend isdater
bij de plechtigheid op het paleis
geen toespraken zijn gehouden.
In gesprekken met journalisten
zeiden hoogwaardigheids- be-
kleders dat er geen veranderin-
genkomen in de bestuurlijke or-
ganenin deperiode van de alge-
mene verkiezingenvan 25 no-
vember. Na deze datumzullen de
organen en autoriteitenvolgens
de waarnemend president ver-
vangenwordenvolgens deregels
vandegrondwet.Leger- en rege-
rings- leider Desi Bouterse zei
zich geen zorgen te maken over
deinterpretatievan degrondwet
naar letter en geest:"Er zijn
enormveel juristendieons op dat
stukkunnen adviseren", zei
Bouterse.

ORANJESTAD - Tijdens
een geanimeerdecocktailparty in
Marina Pirata werden de tien

kandidaten (ziefoto) aan depers
voorgesteld, die deel zullen ne-
men aan de komende Hawaiian
Tropical- verkiezing.

f VERHUISBOEDEL "1
inpakken en vervoeren alsmede verhuizingen opAruba:
Wij hebben nu een goede gelegenheid om Uw lading I
naar St. Maarten te verschepen.
Neem contact met

OFICEVAMARITIMA DE ARUBA
Windstraat 34 - Tel.: 21622- 21957 _J

__________—_^—— —m——————"■""—
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*Jj?___l ARUBA TRADE & INDUSTRY ASSOCIATION
nRix^fcl AnaMME vtocbok vra wuna i» »vstm\

CONVOCATION
For General Membership meeting

DATE: November 11,1987
TIME: 7:30 P.M.
PLACE: Banquet Room Casa del Mar

PROGRAM
8:00 Forum discussion on economic missi-

on to Japan
9:00 Break
9:15 General membership meeting

Theagendafor the general membershipmeeting
will be as follows:
1. Opening
2. Minutes meeting June 4,1987
3. Discussion on structure of ATIA
4. Introduction of a directorfor ATIA
5. Freeword
6. Closing

___^^^^^^^_^^^!__!Z!!r__^S_Z__Z^^^ïZ__________________________!_!______!_______________!

ÉTARUBA CONCORDE
Höra<ASiNO

HAS VACANCY
FOR THE FOLLOWING POSITIONS:

— ASSISTANTPURCHASING MANAGER (male)
Acquirements: — knowledge in ordering from ab-

road equipment & sparepartsfor
Engineering Department, know-
ledge in ordering kitchen uten-
sils, china ware, flatware, linens
and Food & Beverage— Must speak Spanish & English
fluently.

— HOUSE ARTIST
Requirements: — creative minded— ability to design posters,

sketches, tentcards, menusplus
all type ofF & B Activities.

— SECRETARY(for Public Aelations Department)
Acquirements: — Fluent in English & Spanish.

— NURSE: — tostaff Hotel'sPoly-Clinic provi-
deemergency treatment.

Apply in person at the Personnel Department
MONDAY through FRIDAY, 8 a.m. - 4 p.m.

4 AM I GOE MAANDAG 2 NOVEMBER 1987^-

JET" CLASSÏC' ':m%\ BOUTIQUE :
ttl _m ■■ 'nDakota Chopping Paradise "WAY I Maandag 9 nov. openen wij tweede zaak in Holiday Inn ft

—" ___r _H[ ~w
0 ~^^ De exclusiefste zaak van leer opAruba. 0

" Alle soortenleero a varkensleer,geitenleer, slangenleer, napa,glaze, etc. "" All* soorten teren artikelentegen debeste prijzen en van debeste "" kwaliteit. "Ruime keuze in: "J Attache tassen, leren omslagvoor cheque, paspoort enrijbewijs, heren- en
0 dames-portemonnees, handtassen, schoudertassen en damestassen. Ook
0 fantasie-artikelen in leer. Z
0 Als U ietsmeer wilt zien, dan hebben wij ook sieraden, allemaal van 18 karaat m>

" goud met 40% korting (gouden sieraden) en horloges 50% korting "" (horloges). 3 "" CLASSIC BOUTIQUE .-_# "" een Boutique metklasse j(r L^-ffi? "" inDakota ShoppingParadise __ol_ \«_/ "" Geopend van 8.00-12.00 en 2.00-7.00 uur .^S^V^15* "*""""" """"""""""""""""""I m*

\ NEW
/ INTEREST RATES
J CERTIFICATE OF DEPOSIT J

1 year 8%
/ 2 years 8,5% |

3 years or more 9% >
J MINIMUM AMOUNT: Afls. 5000,- !
/ Interest payment: quarterly.

If interest not withdrawn, the Jactual rate will be higher. y
i BANCO DI CARIBE NY I

Nassaustr.9o ARUBA I
23105"32168 *E? 31942*32422 :

T A CULTURAL TOUCH
OF INDIA H

The Indian Association
of Aruba

proudly presents,
under the auspices of

the Government of India
in Cas di Cultura
on Nov. 6, 1987

A performance of

BHARATANATYAM
DANCES BY INTERNATIONALLY ACCLAIMED

Miss LEELA SAMSON
ENTRANCE: AFLS. 25.00
Tickets Available at:

ARTISTIC BOUTIQUE " BOOLCHANDS " FANNYS " FREEPORT ELECTRONICS " PALAIS HINDU

" PALAIS ORIENTAL " PHOTOKINA " RAGHUNATH JEWELERS " SHALIMARPALACE «VAN DORP

ORANJESTAD PHINTINO
I > 1

ar____a_—i_tmim^—mmammai^^^®K2)I B.J.ARENDSj@J© &SONS

PLYFORM ORWAFERBOARD?
CALL 27650 -DAKOTA
CALL 45666-SAN NIC.
CALL 24250-O'STAD

14

ARUBA
Director di Ensenansa ta anunsiaeu turesnan euta desea di Ü

studia LOGOPEDIA den exterior
ii

mester duna nömber promé eu dia 7 di november 1987 na
Departamento di Ensenansa, Frankrijkstraat 3, na Eagle,
serca Sr. Donny Ruiz, óf na Colegio Arubano, Vondellaan y
14, serca Sra. Ans van Santen.
No solamente esnan eu ta aplica pa beca óf fiansa, pero *tambe esnan eu kier studia logopedia pa nan propio cuenta !mester duna nömber.
Esaki ta conta tanto pa esnan eu kier studia na Hulanda
como na otro pais.
Na Hulanda inscripshon directo NO ta posibel.
E dunamento di nömber aki tin di haber tambe eu samina-
mento médico y logopédico eu e scolnan den exterior ta
exigf pa logopedia.

\

'hotelicasino
"CATERING IN THE

FINEST TRADITION"
Will cater to your needs at MODERATE PRICES.

Whenever and wherever you need our services.
Specializing in: Wedding, Barbeque's, Birthday Parties, Large

and small Parties.
Every Wednesday CARIBBEAN 8.8.Q. at the Poolside with
the famous Limbo Dancer Vincent and Limbo Contest
Special Show by the Arubian Revue.

|i__^^K '_____T *^*^___^!9i____m_/_pU__^_!____i__*_____fWtslféSk as^ *or our 00t* Beverage

1 ---

! arÜbadaÏly I
! ENTERTAINMENT j
ftfFfz) Aanstaande Vrijdag 30 Oct.2^y Fundraising for International School.

/ Zaterdag 31 Oct.
Showof theAftermach toegang ’.15.- j

Z LG. Smith Blvd.
2 Oranjestad,Aruba. Zondag 1 NOV.
: Detopnightciub Show met Las Chicas del Pais
Z vanAruba -A.
■ _ . , , I _*__. GOLDENTULIP: Aruba s most elegant MYÊi arubaCaribbean: restaurant VN>V resort & casino

= TAfmMfiflTO sK,[ssr,""OHT,!tu,

: Fine french and inter- The ladies of the 80's
: national Cuisine. aUSVEGASrevue with 4 leggy
: All meals prepared tO the 'emaleidancers, THELATIN= delight ofThe Gourmand, cSB^fflrSSe

j stone?' except Mondays
: Forreservations daily curtain time 10.30p.m

call 24544 Club openfrom 8:00pm ti||2:<x>a.m.

■ ...... . . . ._ Cover charge show-time $5 min. 2 drinks
; WlinelminaStraat / Forreservations please call 33555 __,

Gezellige sfeer, goedeservicevindt U in RESTAURANT

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

Boulevard Drive -In
TODAY■ WÈÊÊföêi&ËÊft' __ü__ül\_. ■fS33«LW ■HB^«k::i___Bi|- Itf_____i mW:'.: :"t: J____ili■-

W mW *"' 1
*^___É_. 1 I "*" *' mi

5 Jonathan Winters

5 I^*4"* **fB his grandsoncan't get
SIWRp *Vk '*^*^^j married by morning»

j A -^^SayYess!
Z DRAMA 14yrs. | CÖMDYIByrs.

jBoulevard fIOMfC
■ ♦*********.»*♦******** \r 4B^ s?x________i
j JAWSTHE REVENGE" M
z »*#***##*#* -im.****##* P_______^t___S



ARUBA
AGENDA

" ■*.jL—X T Tl I I I 'AMIGOE: 08.00-12 00/

'4-00-17.30 uur; zaterdag gesloten.

'elefoon: 24333.
r spoedgevallen na kantoortijd: 21639,

«950en 22316.Ka9eboy: 027-849.

Wrek. nr. 10.815.445Banco diCaribe.

pUTlE:100.
115.

.EKERTJES verschijnen op dinsdag en
Vag en kunnen iedere dag tussen 08.00-
-2.00/14 00-17.00 uur worden opgegeven;
*nalve op zaterdag. Alleen zoekertjes, die
v baandag en donderdag voor 10.00uur
""ten zijn, kunnen de dag daarop (dus
lr|sdag envrijdag) verschijnen.

BIOSCOPEN
THEATER

:'0 45 uur The River (14 jr.).
$>15uur Jaws, the Revenge (14 jr.).
**WE-IN: 20.30 uur Say Yes (18jr.).

JPJICA'S(nachtdienst)
**>ao brug: Oduber, tel.: 21780ar"ba brug: San Lucas, tel.: 45119.

DOKTOREN*a"iestad, Madiki, TankiFlip, Noord, Tanki
Paradera en Sta. Cruz: dokter J.I^en'ks, Stadionweg 27, tel.: 24484 b.g.g

$ Chiquito, Savaneta en San Nicolas:
J*l* CE. Zaandam, via Centra Medico
? n Nicolas, tel.: 48833.
derails: dokter Hart, tel.: 27263/24300Sitaal).
JjGELE KRUIS: Oranjestad: tel.: 23168;
Jj^d: tel.: 23425;Santa Cruzen Paradera:
,:";28288/25543; Savaneta en Brazil: tel.:
; SanNicolas: tel.:45906; Da-
Sy|^9ooB(wi]kgebouw). 24444(kan-

r°or brandgevallen, ongelukken of
E.ll of ander ongeluk gelieve
pTncentrale op te bellen,tel.: 115)

j J^LEARUBA1 "AANDAG: 18.00 Scooby & Scrappy
it ,°o; 18.30 CNN International news;
5 19 30 Theworld tomorrow; 20.00Tele-
j JJoticias;20.30 It'sa living; 21.00 Dynas-
} 2' 22.00 Telenovela: «Venganza de
i Mujer>.;22.4sThisweekinJapan;23.lo
i S|lowbiz today (CNN); 23.30 Sluiting.

jD|NSDAG: 18.00 Nic& Pic; 18.30CNN1 ""ernational news; 19.30Actualidad;
S. 9-45 Pa vn Aruba mas sigur; 20.00Te-
I 'er|oticias; 20.30 The Cosby show;
\ 2l 00 Falcon Crest; 22.00 Telenovela:
| "Venganza di Mujer»; 22.45 LarryKing
j ShoW; 23.30Sluiting.

KERSENIHGHT INFORMATION CENTER: dage-

i*". eopendvan 07.00-20.00 uur;na 20.00
''"formaties via verkeerstoren.

?S0 SERVICE CENTER (Oranjestad):
r"* uurper daggeopend(alleen gesto-ven zondag 20.00uur tot maandagmor-

P 07.00 uur).

jPkter HORACIO ODUBER HOSPl-
j,^L(tel.:243oo):bezoekuren 15.00-15.45
S"30-19.30 uur.
tjNINGIN WILHELMINA FONDS (tel.:
$J° 52/ 22817): informatiecentrumnsdag geopend van 08.30-12.00 uur -j^'denbaaistraat8 (boven).

'ïCE° H'STORIKO ARUBANO: ope-
Jj^lijdenmaandagt/mvrijdag van 09.00-
-3; */16.00-19.00 uur;zaterdagvan 09.00-

JJ^ANis (Palmbeach): 19.30uur dinner
J . Aruba Beachclub.

ït_ JECTO EDUCACION PA ADULTO

! ij-^O-ÏOSO uurcursus «Oudersen opvoe-
jw9van kinderen» - Mater Dei Huis-

-4 j te Oranjestad.
JL'3.O-21.00 uur cursus «Papiamentu» -"i "'nusschool te Paradera.

iterE^MVERENIGING «ARUBA MARLINS»
(Csdag + donderdag):17.30-18.30uur
%_ 'essen - Golden Tulip Aruba Caribbe-

jL^dag): 14.00-16.00uur zwemlessen (
K; A, B, C. D, Een F) voorkinderenen vol-
B - POVA-zwembad.

ft s£AGKS?SENMpASHON CENTROPA NOSGRANDI-
6m: 1430-17.30 uur studiemiddag-i^oKibrahacha......

Grote schade

Veertien gewonden
in onveilig verkeer

ORANJESTAD—Nietmin-
der dan veertien personen
raakten in hetafgelopen wee-
keinde in het onveilige ver-
keer gewond. Negenvan hen
moesten in hetziekenhuis ter
verdere behandelingworden
opgenomen.

In het afgelopen weekeinde
behandelde de Verkeerspolitie
dertien verkeers- ongevallen
metruim 27 duizendflorin mate-
riële schade.

Op de hoofdverkeersweg ter
hoogte van de Drive-in vond za-
terdagmorgen een verkeerson-
geval plaats waarbij twee auto's
op elkaar inreden. De bestuur-
ders liepen beiden een ribfrac-

tuur op. Drie inzittendenraak-
ten gewond.

Eveneens op de grote ver-
keersweg ging de bestuurder
van een auto inhalen en reed
daarbij frontaal op een tegenlig-
ger in. Vierpersonenraakten ge-
wond. De materiële schade be-
droeg ruim tienduizend florin.

Bij andere ongevallenraakten
bestuurders of inzittenden
lichtgewond.

Wedstrijdschema
internationaal
basketballtoernooi

SANTA CRUZ — Het inter-
nationale toernooi van de
Arubaanse Basketball Bond
gaat morgenavond om half
acht in de Sporthalvan start
met de eerste wedstrijd tus-
sen de dames van Aruba en
die van Venezuela.

Om negen uur volgt de heren-
wedstrijd Aruba -Suriname. Het
toernooi wordt hiernatot en met
vrijdag 6 november in de
Sporthal en op dereeds genoem-
de tijden als volgt voortgezet:

Woensdag: Suriname - Vene-
zuela (dames) en Aruba - Vene-
zuela (heren). Deze wedstrijden
worden in het Centro diBarrio
Brazil gespeeld. Donderdag:
Aruba - Suriname (dames) en
Venezuela-Suriname (heren) in
de Sporthal.Vrijdagom halfacht
dedamesfinale en om negen uur
de herenfinale in de Sporthal.

Toename
cruisetoerisme

ORANJESTAD — Uitde door
directie Toerisme beschikbaar
gestelde gegevens blijkt, datook
het cruise- toerisme naar Aruba
blijft stijgen. Van januari tot en
met september kwamen er dit
jaar92 cruiseschepen naar Aru-
ba. In dezelfde periode van 1986
bedroeg dit54 schepen.

Training Pee wee-
team van AVC

ORANJESTAD — Het be-
stuur van de Arubaanse base-
ballclub Aruba Video center
maakte bekend dat aanstaande
maandagmiddaghalfvier ophet
Video-veld teSantaCruz detrai-
ningbegint van het Pee Wee te-
am. De training staat onder lei-
ding van Jacobo Jansen. Alle
jongenstottienjaarkunnen zich
op het Video-veld inschrijven
voorhetteamofSixto Vrolijk(te-
lefoon 28428) bellen.

Vier kandidaten
geslaagd voor
L.O. Engels

ORANJESTAD — In het afge-
lopen weekeinde is het monde-
linge gedeelte van het staatsex-
amen voor de onderwijs- be-
voegdheid Engels LO afge-
nomen.

Van de zeven kandidaten, die
reeds voor het schriftelijke ge-
deelte geslaagd waren, behaal-
dener vierhun diploma: Carmen
Anthony (bestgeslaagde), Shir-
ley Bradshaw, Norman Browne
en Dorothy Phillips. De dames
BradshawenPhillips dedenvoor
het eerst examen na een studie
van eenjaar.

Arubaans team Jessra tweede

Curaços team Papelito
wintArubaans vistoernooi

jL°RANJESTAD — Het Cv-
! S(^ose team «Papelito», be-
(fy^nde uit Papito van der
| j(( Js> Enrique SuarezenDiego
ij \.Sa> won in het afgelopen
jtu.ekeinde het 23e internatio-

-4 L !r vistoernooi van de Aru-
{|? Nautical Club. «Papelito»
iki_lde in totaal 52.2. kilo vis
j Vn.'JLrP de tweede plaats eindigde
Jge Arubaanse team «Jessra»,J^orind door Jossy, Stanley en
{Iti^ich Hunt. Zij brachten 50.8
*L° vis naarboven. Bij de indivi-
ta ePrijzen waser in de catego-
S- "bonito» een gelijkspel tus-
)(„■£ Hector Henriquez
JtJ-lmna», Curasao) en Ray-
K^ Croes («Hisa», Aruba), die
\ _br een bonito van 5.5. kilo op
i Weegschaal wierpen.

Herbert Merryweather
(«Mare I», Aruba) wist twee
eerste prijzen te behalen: groot-
ste barracuda (10.3 kilo) en
grootste dorado (15.6 kilo).
Aldric Hunt («Jessra», Aruba)
werd met zijn cariterey van 10.5
kilo denummer één in deze cate-
gorie.

Deprijs voor hetAruba Nauti-
cal Clublid met de grootste vis
ging naar Ruben Mansur
(«Ilisa» met een sailfïsh van 24.5
kilo. Met dezevangst werd Man-
sur tevens nummer twee in deze
categorie. De derdeprijs in deca-
tegorie sailfïsh was voor Ronny
de Cuba («Amira Darina») met
een visvan 23.2kilo.De winnaar
van de "grootste sailfïsh"- prijs
was Dito Eman («Teaser», Aru-
ba) met een exemplaar van 30.4

kilo.
Speciale prijzen werdenuitge-

reikt aan MiguelMansur Jr., die
de jongste deelnemer was, aan
Nick Eman, die de grootsteblue
marlin ving. Nick Eman had te
laat ingeschreven voor het toer-
nooienkreeg daaromdenormale
eerste prijs niet uitgereikt. Een
andere speciale prijs ging naar
de Bonaireaanse deelnemer
Arend van Unen.

Decalcuta-wedstrijd werd dit-
maal gewonnen doorTochingRi-
chardson («Marc I», Aruba) met
118kilo. Markvan Vlietuit Cu-
racao eindigde als tweede met
een vangst van 70 kilo. Het 23e
internationale toernooi werd
zondagavond besloten met een
afscheidsbanket na de prijsui-
treiking.

”Het is niet gemakkelijk, maar we zullen het doen"

Pegaux: we moeten Concorde
Hotel er weer bovenop helpen

ORANJESTAD—De direc-
tie van het Concorde Hotel,
die kort geleden gedwongen
werdPratt de directieuithan-
den te nemen, omdat dit niet
naar wens verliep, stelde af-
gelopen zaterdag drienieuwe
stafleden aan de pers voor.
Het betreft Johny Tremus
front desk- manager, Susan
Johnson groep coördinator
en Antonio Rodriguez als fi-
nancieel director. General
manager Alan Pegaux bena-
drukte, dathet streven van de
Aim~n*Sa er"" opricht is het

Concorde Hotel weer die
plaats te geven die het moet
hebbenen, datmen daarinop
de goede weg is.De directieis
haar verantwoordelijkheid
ten aanzienvan Aruba en het
toerisme volkomen bewust,
aldusPegaux.

Zoals bekend heeft de directie
van het Concorde Hotel dereor-
ganisatie van haar hotel met
kracht ter hand genomen. Gene-
ral managerPegaux benadrukte
nog eens tijdens het voorstellen
van de nieuwe stafleden, dat het

afgelopen anderhalfjaarhet ho-
tel om bekende redenen niet
goed gefunctioneerd heeft. Alles
wordt nu gedaan om het hotel
weer op hetoudepeilen mogelijk
noghogertebrengen. Belangrijk
is het ook, dat in het buitenland
aandacht aan de mogelijkheden
op Aruba wordt besteed. Hier-
aan wordtdan ook alle aandacht
besteed.

"Het is niet gemakkelijker",
aldus de generalmanager tot de
pers, "maar we zullenhet doen".
Hierbij moet wel eenieder mede-
werking verlenen. Ons hotel —het grootste hotel van Aruba —heeft een groot potentieel en in
het verleden kende men hier
geen «low season». Om dat tere-
aliseren is dehulp van het perso-
neel nodig, aldus Pegaux, die
aangafdat diehulp ook allerwe-
ge geboden wordt, omdat iede-
reen mee wil helpen het Concor-
de er weerbóvenop te helpen. In
ditverband wees generalmana-
ger Pegaux erop, dat medewer-
kers werden aangetrokken om
het personeel te trainen, waar-
onder experts van buiten, die
deelvan destafuitmaken.

Hij stelde vervolgens hetnieu-
v s triovoor: Susan Johnson, die
alsgroep coördinatorgaatfunge-
ren, heeft sinds 1981 op dit ge-
bied internationale ervaring op-
gedaan, onder meerbij IceCapa-
des Chalet, Cushtours en
Firstours in Californie en New
York en laatstelijk in Deckers
London Club inEngeland.

Front desk- manager Johny
Tremus—van Aruba afkomstig— begon reeds in 1965 als clerk
tewerken enheeft zich de afgelo-
penjarenin HotelTamanaco In-
tercontinental in Caracas een
managers- positie weten te ver-
werven.

De nieuwefinanciële manager
Antonio Rodriguez is sedert
1972 in het hotelbedrijf
werkzaam geweest, voorname-
lijk in Venezuela. Hij begon ja-
ren geleden als cashier en wist
zich op te werken tot financieel
manager in Hotel Tamanco, La
Hacienda Country Club, Hotel
Doral Beach, Hotel MeliaCaribe
en andere hotels. Hij wasook een
jaarexecutive controller in het
Al Mansour Melia in Baghdad.

ORANJESTAD — Tijdens
een persbijeenkomst heeft de ge-
neral manager van Concorde
Aruba de drie nieuwe stafleden
voorgesteld. Op defoto van links
naar rechts: AntonioRodriguez
financieel directeur, Alan Pe-
gaux general manager, Susan
Johnson groep coördinator en
Johny Tremus front desk- ma-
nager.

Zangfestival

Edwin Abath
naar Nederland

ORANJESTAD — De be-
kende Arubaanse zanger Ed-
winAbath vertrekt eind deze
week naar Nederland, waar
hij op 8 november in Rotter-
dam deel zal nemen aan een
Arubaans songfestival.

Edwin Abath zal tijdens zijn
verblijfinNederland inverschil-
lende steden optreden, onder
meer ook met de bekende Aru-
baanse artiest Willy Tjon-A-
Jong, met wie hij tezamen zijn
succes langspeelplaat «Raspao»
maakte.

Edwin Abath, een van de top-
zangers van Aruba, kreeg van
het Golden Tulip Aruba Carib-
bean Hotel een weekcontract
aangeboden om in hetFandango
Nightclub op tetreden met «The
ladies of the 80's». In verband
metzijnreis naarNederlandkan
hij echter maar vier dagen
optreden.

Nog gelijk spelnodig
La Fama wint van
San Luis Deportivo

SAN NICOLAS — In de fi-
nalerondevan deeerste divi-
sievoetbal behaaldeLa Fama
in de eerste wedstrijd een 2-0
overwinningop San Luis De-
portivo. De wedstrijd werd
zaterdagavond in het Lago
Sportpark gespeeld.

La Fama heeft nu aan een ge-
lijkspel voldoende om zich kam-
pioenvan deeerste divisietenoe-
men en automatisch naar deere-
divisie te promoveren.

De tweede wedstrijd wordt
aanstaande zaterdagavond in
het Lago. Sportpark gespeeld.

Surinaams
zendingsvliegtuig
gekaapt
PARAMARIBO - Het

Jungle Commando van Ron-
nie Brunswijk wordt ver-
antwoordelijk gesteld voor
dekaping vrijdagmiddagvan
een vliegtuig van de Suri-
naamse zendings- vlieg-
dienst.

Het toestel, een Cessna, was
metvijf inzittendennaar Djumu
aan de Boven- Surinamerivier
vertrokken om een arts op te ha-
len. De piloot maakte zaterdag
radiocontact metParamaribo en
zei dat hij in Botopasi wordt
vastgehouden. Het is niet be-
kend of de andere inzittenden
ook daarzijn. Toen depiloot van
het andere toestel van de zen-
dings- vliegdienst zaterdagmor-
genin Djumulanddeomnaarhet
niet opgedaagde vliegtuig uit te
kijken, zag hij een gewapende
man incamouflage- pak langs de
landingsbaan. De man wenkte
de piloot om zijn motor af te zet-
ten maar daargaf de piloot geen
gevolg aan. Toen hij weer het
luchtruim koos, werd het vlieg-
tuig ondervuur genomen.

Voorbereidingen in volle gang

Zilveren jubileum
jeugdcarnaval
ORANJESTAD — Voor het

25ste achtereenvolgende jaar
wordtvolgend jaaropAruba
het jeugdcarnaval gevierd.
Uit een gesprek van de Ami-
goe met de president van het
jeugdcomité, Modesto Ruiz,
blijkt datachter de schermen
reeds de nodige voorberei-
dingen worden getroffen om
dit feest op grootse wijze te
vieren.

Om te beginnen wordt aan-
staande zondagmiddag om drie
uur in Club Visage een groot
feest georganiseerd, dat tot tien
uur 's avonds duurt. Ron yon
Kaenel geeft alle medewerking,
terwijl nietminder danzeven or-
kesten de muzikale omlijsting
zullen verzorgen. Het zijn: The
Boys Next Door, The Miller
Band, Los Pimentosos, The
Grass Hoppers, Doble Sabor,
Sound and Harmony en Latin
Four. Mogelijk zal ook nog een
brassband aanwezig zijn. Alle
orkesten verlenen gratis hun
medewerking en zullen alles

doen om de inzet van het 25ste
jeugdcarnaval muzikale luister
bij tezetten.

VoorzitterRuiz wijsterop, dat
de grote carnavalparade dit
maal reeds op 14 februari

plaatsvindt, hetgeen drieweken
eerder is dan dit jaar.Voorts wil
het jeugdcarnaval- comité een
posterwedstrijd organiseren, op
de MAVO- scholen wordt een
"leuzen"- wedstrijd gehouden en
op de basisscholen een teken-
wedstrijd.

Mochtener nog meerorkesten
of bands zijn, die aanstaande
zondaghunmedewerkingwillen
verlenen, dankan contact wor-
den opgenomen met Modesto
Ruiz of leden van het jeugdcomi-
té (tel.: 41553,34862 en 25564).

Nicaraguaanse
vluchtelingen

SAN JOSE — De regeringen
van Costa Rica en Nicaragua
gaan samenwerken om de dui-
zenden Nicaraguaanse vluchte-
lingen in Costa Rica -vrijwillig-
naar hun vaderland te latente-
rugkeren. De actie wordt bege-
leid door het Hoge Commissari-
aatvoor devluchtelingenvan de
Verenigde Naties.

AVP-sterLacléHerrera
Ontwikkeling Aruba
dwingt respect af

ORANJESTAD — In het
AVP-radioprogrammastond
defractieleidster van de AVP
in de Staten, Digna Laclé-
Herrera uitvoerig stil bij het
internationaalrespect, dat
Aruba allerwegekrijgt.

Duidelijk blijktook lokaal, dat
allerwege de sterke indruk be-
staat, datAruba langzaam maar
zekeraan hetherstellen isvan de
economische slag, diehet te ver-
werkenkreeg, aldusLacle- Her-
rera. Allerwege heerst optimis-
me en vertrouwen in de toe-
komst.

Zij wees op de aanvaarding
van Aruba als lid van de UNE-
SCO, en op hetrecente bezoek
van de Venezolaanse president
dr. JaimeLusinhi aan Aruba.
Steeds weerkon men hetrespect
horen, dat de eerste burger van
Venezuela heeft voor Aruba in

hetkoninkrijk der Nederlanden
Dr. Lusinchi ishet eerste buiten-
landsestaatshoofd, datArubaof-
ficieel bezocht en daarmee de
aparte status van Aruba erken-
de. "Hoe trots waren we alle-
maal", aldus Statenlid Laclé-
Herrera, "toen wein de Sociedad
Bolivariana de president van
Venezuela een Arubaans lied in
het Papiamentu hoorden voor-
dragen.

Uit de uitlatingen van presi-
dent Lusinchi bleek opnieuw,
dat Aruba op de goede weg is en
datvertrouwen wordt gesteld in
de huidige Arubaanseregering.

Schulden lopen
Latijns Amerika
uit de hand
BRUSSEL — De Latijns

Amerikaanse landen hebben
de ontwikkeling van hun
schulden niet langer in de
hand.Metdieboodschap isde
Europese commissaris voor
Ontwikkelingszaken, Claude
Cheysson, teruggekomen uit
Punta del Este in Uruguay.
Cheysson heeft daar gespro-
ken met vertegenwoordigers
van de "groepvanRio" waar-
bij Argentinië, Brazilië, Co-
lombia, Mexico, Panama, Pe-
ru, Uruguay en Venezuela
zijnaangesloten.

Cheysson zei opeenpersconfe-
rentie in Brussel dat indien er
geen oplossing wordt gevonden
voor degigantische schuldenlast
van deLatijnsAmerikaanse lan-
den,de democratieëndaarzullen
bezwijken. De economische situ-
atie in die landen wordt steeds
hopelozer. Hetaantal stakingen
neemt er voortdurend toe, aldus
deEuropese commissaris.

Cheysson zei voorts datEuro-
pa, deVSen Japaner samenvoor
moeten zorgen dat het econo-
misch klimaat in dewereld ver-
betert zodat er, ook in Latijns
Amerika, weer groei mogelijk
wordt. De landen in Latijns
Amerika heefthijbezworen geen
"unilaterale" maatregelente ne-
men. Daardoor zouden ze volko-
men geïSoleerd raken. Het zou
economische en politieke
zelfmoord betekenen, zo zei hij.

De landen van de Groep van
Rio verwachten van de Ge-
meenschap geen rechtstreekse
financiële steun. Wel willen ze
dat de EG zich inspant om het
economisch klimaat te verbete-
ren en derentevoeten in de we-
reld te laten dalen. Daarvoor
moet Europa drukuitoefenen op
de VS, dievoor dehogerentever-
antwoordelijkzijn, aldus Cheys-
son. De Europese commissaris
zei voorts dat de landen van de
Groep van Rio op 27 november
voor een topconferentie in Mex-
ico bijeenkomen.

Surinaamse
legerpatrouille
beschoten

PARAMARIBO — Leden
van het Jungle Commando
hebben in de buurt van Pata-
maca een soldaat gedood bij
een aanval op een patrouille
van hetNationale Leger. Een
onderofficier raakte ernstig
gewond. Volgens het Suri-
naamse persbrueau SNA
heeft de aanval vrijdag
plaatsgehad.

Naar een legerwoordvoerder
verklaarde past de actie van de
'terroristen' in het kader van de
verhoogde activiteiten om de
verkiezingen in deprobleem- ge-
bieden Marowijne, Brokopondo
en Sipaliwini te saboteren. Het
aantal soldaten dat in de strijd
tegen het Jungle Commando is
gesneuveld bedraagt volgens de
jongste gegevens van het leger
35.

AMiV/Y VoorUw
yfëspv A bruidsfoto's

tIN^K. U g*tog*nheid

jöL staan wij
c~^ voor U klaar.

OCHECKPOINTW\ COLOR
Columbusstraat

Uw beroepsfotograaf .

GROTE BELANGSTELLING
bestonderzaterdagmiddagbij de
vieringvan de tweede verjaardag
van Maggy's.Ditgebeurdeonder
meer meteen modeshow op straat
(zie foto) en in de etalages van
Maggys. De nieuwste modellen
werden getoond, waarbij gratis
Pepsi niet ontbrak.

AMIGOEWfINDAG 2NOV6MB€fI 1987 5



Bruidshow in Princess Beach Hotel
WILLEMSTAD — In een

overvolle ballroom van het
Princess beach Hotel vond
gisteravond de "Wedding
Fashion Show" plaats waar
verschillende modellen de
bruidskleding enformele kle-
ding toonden die doorAgnes
Scott zijn ontworpen en ge-
maakt.

De show begon met formele
kleding diezowel opbruidsfees-
ten als op recepties kan worder
gedragen. De modellen werden
begeleid door het koor van Vi-
vienne Frans en door de muziek
van disc-jockey Morgen Isenia,
diehet geluidvan deverschillen-
demicrofoons nietoptimaal wist
te regelen waardoor de "lead-
singer" in sommige gevallen
nauwelijkste horen was.

De kleding die werd getoond,
vielbijzonder in de smaakbij het
publiek. Opvallend was echter
dat bijna alle jurken aan de
achterkant waren voorzien van
een strik.Een enkelekeer werd
de strik aan de achterkant ver-
vangen door een roos aan de
voorkantvan de jurk.De meeste
trouwjaponnen hadden een
strak bovenlijf waarna de jurk
iets wijderuitliep.

Het publiek kreeg bij de in-
gang de bekende "bolo pretu"
terwijl ook de bruidstaart niet
ontbrak. Om het geheel zo ge-
loofwaardig mogelijk te maken,
werder champagne geschonken,
de trouwringen aangeschoven
en het bruidsboeket in het pu-
bliek gegooid.

Agnes Scottbegonin 1953met
het maken vankleding. Na haar
Mulo-opleidingkreegzij werk bij
Tauber in Otrabanda. Daar be-
gonzijkledinguitdewinkelna te
makenvoor vriendenen familie-
leden. Later maaktezij ook kle-

dingvoor deklanten vanTauber.
In de jaren 60 vertrok zij naar
Nederland waarzij,na hetbezoe-
ken van verschillende bruids-
beurzen, besloot zich te specia-
liseren inbruidsmode.

Agnes Scott werd gisteravond
onder groot applaus hetpodium
opgeroepen. Helaasheeft slechts
eenklein deelvan hetpubliek de
vrouw kunnen bewonderen. Be-
halve dat de stoelen op dusdani-
ge wijze waren geplaatst dat de
achterste rijen de modellen al-
leen tot aan het middel konden
zien, bleven aanheteindallemo-
dellen op het podium staan,
waardoor Agnes Scott niet te
zien was.

SCHIPHOL-DeKLM heeft inge-
stemd met de eisen van de beladers
50extra medewerkersin vaste dienst
te nemen. Zaterdag bereikten de
KLM en de vervoersbond FNV een
principe- overeenkomst. De staking
is beëindigd.

Man dood
aangetroffen

WILLEMSTAD—Bij Soledad
werd gisteren de 69-jarige
E.A.B, dood aangetroffen. Zijn
41-jarigebuurvrouwhad de man
deheledagniet gezienenbesloot
een kijkje te nemen in het huis
van haar buurman. Binnen trof
zij de man liggend op zijn bed
aan. Hij reageerde niet op haar
stem. Zij schakeldedirectdepoli-
tie in. DokterRosales- Consenci-
on constateerde een natuurlijke
dood. De familie-leden van de
overledene werden in kennis ge-
steld.

SCHIPHOL—De Syrische autori-
teiten hebben de KLM en enkele
andere Westeuropese luchtvaart-
maatschappijenverbodennoglanger
via Cyprus naar Damascus te vlie-
gen.De Syrische bepaling werd op31
oktober meegedeeld en ging op 1 no-
vember in.

TENT
Onder een tent aan dezijkant

van deweg werd genotenvan een
drankje en een hapje en toen al
werd duidelijk, dat de zondag
zeer geslaagd zou worden, on-
dankshetfeit, datveelvan de be-
langstelling voor de Broeders
zou worden 'weggezogen' door de
aanwezigheid van de Venezo-
laanse president op Curacao.

De viering gisteren, zondag,
werd geopend met het opdragen
van een Pontificale H. Mis door
mgr. W.M. Ellis, bisschop van
Willemstad. De bisschop werd
hierbij onder andere geassis-
teerd door de
Kruisvaarder/priester A.
Maalsté. Het 'Hoffi diBrakapoti'
kon alle belangstellenden nau-
welijks bergen. Vertegenwoor-
digers uit alle lagen van de be-
volking waren bijeen gekomen
om de Broeders te danken voor
hun geweldige inzet.

ZEGEN
Met name oud-leerling

Salsbach was vol lof over het
werk van de Broeders: "Om een
langverhaal afteronden, durfik
namens onsallen, oud-bewoners
van Brakkeput, te zegeen dat

Brakapoti, met deBrudernan di
Brakapoti, een zegen is geweest
voor de Nederlandse Antillen in
het algemeen en Curacao in het
bijzonder." Salsbach noemde de
sluiting van Brakkeput een 'his-
torischefout.

Salsbach, na de onthulling
van het monument voor deBroe-
ders, ontworpen door ex-
-Kruisvaarder Nick Boogaard:
"Zoals ons steeds is voorgehou-
den,zal slechtsGod in zijnonein-
digegoedheid de juistebeloning
weten voor deze mensen die de
naastenliefde zopuur inpraktijk
hebben gebracht...Wat u voor
ons hebt gedaan, valtzeker door
ons niet te compenseren".

Salsbach verder: "Het monu-
ment, dat zojuist is onthuld, is
dan ook de weerspiegeling van
de objectieve werkelijkheid, die
Brakkeput is geweest. Het opei-
genkrachtproberen de top tebe-
reiken, varende op de wilde ba-
ren van de levenszee, echter met
de zekerheid dat een broeder-
hand steeds gereed staat te hulp
te schieten, wanneer men uit
mocht glijden".

Monument, straatnaam en plakkaat
voor 50-jarigeKruisvaarders

Salsbach: 'Werk Broeders
zegen voor gemeenschap'

WILLEMSTAD— Op waardige en bescheiden wijze is het
afgelopen weekeinde het feit herdacht en gevierd, dat de
Kruisvaarders van St. Jan vijftig jaar geleden op Curacao
kwamen. De jubileum-vieringpaste helemaalin desfeer,waar-
inde'BrudernandiBrakapoti' aldiejarenhier hebbengeleefd:
als idealisten, die hun woorden immer in daden hebben om-
gezet.

Warmte en dankbaarheid straaldenvan devele, door oud-
leerlingen, uitgesproken woorden. Veel van die oud-
leerlingenvan'JongensstadBrakkeput' hebbennietalleenin
de Antilliaanse maatschappij top-functies bereikt, maar ook
daarbuiten.

De waardering, die de Neder-
landse Antillen hebben voor het
werk, dat in vijftig jaartijd door
deKruisvaarders is verzet, is nu
zichtbaar geworden. Zaterdag-
middag onthulde oud-leerling
ingA. Salsbach, nu gedeputeer-
de van Onderwijs en Cultuur,
het naambord 'Kaminda diBru-
dernan di Brakapoti', een lange,
fraaie zijweg van de Caracas-
baaiweg, die langs de landhui-
zen van Brakkeput Abou en Mei
Mei naar het complex van de
Broeders voert.

De St. Vincentius Harmonie
verleende muzikale medewer-
king tijdens deze gebeurtenis,
waarbij ook overste J. Wilkes
van deKruisvaarders aanwezig
was, evenals gedeputeerde Ray-
mond Bentoera en het Ei-
landsraadslidMorris Isenia. Ise-
niaisook een oud-leerlingvan de
Broeders.

DISCIPLINE
ABN-topman Miguel Pourier

voerde namens de oud-
leerlingen het woord. Uit zijn
toespraak bleek overduidelijk
zijn waardering voor het werk
van deKruisvaarders, dieop ge-
heel eigen wijze een generatie
jongens hebben afgeleverd, die
het allemaal -op een enkele uit-
zondering na- maatschappelijk
zeer ver hebben geschopt. Wie
het woord 'Broeders' noemt,
voegt daar onmiddellijk het
woord 'discipline' aan toe, disci-
pline die later werd omgezet in
verantwoordelijkheidsgevoel
ten opzichte van elkaar en ten
opzichte van de gemeenschap.

Ook Dito Vlieg zei vele loven-
dewoorden. Hij spraknamens de
Stichting Joh. Bosco, die het be-
heer voert over de Brakkeput-
complex. Oud-leerling Will
JohnsonuitSaba, diezaterdag in
de Amigoe een sfeervol artikel
had geschreven over zijn jon-
gensjaren op Brakkeput, maak-
te wederom indrukop deaanwe-
zigen met zijnvertelkracht.

Er werd een beroep gedaan op
de oud-leerlingen om een plan
ten behoevevan de jeugdvan te-
genwoordig te verwezenlijken.
De jeugdvan tegenwoordig mist
de 'broederlijke hand' van vroe-
ger, zo werd meerdere malen ge-
steld.Binnenkort wordt er een
vergadering bijeengeroepen om
deze plannen gestalte te geven.
Vooral gedeputeerde Salsbach
deed een beroep op alle oud-
leerlingen om deze vergadering
bij te wonen.

DANK
Overste J. Wilkes sprak na-

mens de Broeders een uitvoerig
dankwoord uit. De Kruisvaar-
dersblekenzeer onder de indruk
van de wijze, waarop het jubi-
leum op Curacao is gevierd.
Vooral de warmte en de harte-
lijkheid, die van de gesproken
woorden afstraalde, hebbenvan
de feestviering een onvergetelij-
ke gebeurtenis gemaakt.

Urenlang, tot diep in de na-

middag, bleven de tientallen
gasten bijeen. Erwerdental van
anecdotes verteld, er werd veel
gelachen, het was, om het een-
voudig te zeggen: gezellig. En ui-
teraard werd er namens het ei-
landgebied, door gedeputeerde
Salsbach, eenplakkaat overhan-
digd aan overste Wilkes.

Muziek was er van de Aru-
baanse groep 'Ola Tropical' en
een dansgroep uit Rincon, Bo-
naire, verzorgde een grandioze
show. De oud-leerlingen lieten
zien, dat ze tijdens hun jeugdge-
weldig hebben leren dansen. In
het 'Hoffi di Brakapoti' heerste
een sfeer van 'broeders onder el-
kaar.

...Overste J. Wilkes onthult%.\
monument op het terrein vanV,
'Brudernan diBrakapoti'. iy\
monument symboliseert V,
steun, die de Antilliaanse j<\>
gens immervan deBroeders hfc

%ben gekregen tijdens demoeiUA'
weg naar de volwassenhev
Kruisvaarder Floor Boontm,
kijkt toe...

["

...Gedeputeerde A. Salsbach A>;
cfe/is deonthullingvan hetnaé E
fcord 'Kaminda diBrudernan' \
Brakapoti', de zijweg, die val*E
de Caracasbaaiweg naar fll
Broeder-complex loopt. Overs,
J. Wilkes is ervan onder de I' |
druk...

...Overste J.Wilkes toont het &'\
landgebied-plakkaat aan vW
Kruisvaarder Siem CorsseM
Kruisvaarder Floor Boonm^H
debisschop VanWillemstadmttfi
W. Ellis en Kruisvaarder ToO%
van Dongen, die al bijna vvj
fentwintig jaarals redacteur *i
verbonden aan deredactie van&
Amigoe...

PARTISIPASHON
KAMBIO

Entrante 1 di november 1987 e numbernan di e
siguiente departamentunan lo kambia:

Informashon 012 lobira 121;
Reparashon/lnterupshon 013

lobira 131;
Ora eksakto 014 lobira 160;
Reparashon/lnterupshon den servisio
di sentral privé lobira 132.

n SETEL
Servisio di tetekorrtnikashon

Te huur
gevraagd
HUIS

3 slaapkamers
Huurprijs ± ’.700,—

p.m.
Tel.: 674744

(tussen 08.00-16.00 uur)V /

BGOBIERNU DI KORSOU
KAMPANA PA ERADIKA SANGURA

"AEDES AEGYPTI" 1 LIMPIESA DI KORSOU
Komishon Koordinadó di Kampafta, den kuadro pa elimina sangura kv ta
kousa dengue ta partisipa kv djamarg dia 3 di november 1987 Servisio Kuido
Médiko i di Sanidat ta pasa kv su ekipo di flit (fumiga) den bisendario di
tantu aeropuerto i haf di Körsou.
Ora nan paaa spuit abri mas tantu posibel porta i bentana di kas i di edifisio
pa e spüitmentu ta mas efektivo.
Ta pasa spuit entre 4or di atardi i Bor di anochi.

DR. ALBERT PLESMAN LUCHTHAVEN I BESINDARIO;

a) Tayér Sosial Hato;
b) Plataforma aeropuerto di M.L.D. te edifisio di Brandweer;
c) Na Hotel Holland lora na man robes na Aeroclub - Plantashon di Rudy

Plaatte - via Rooseveltweg na c siguiente ka minda di tera na man robes;
d) Tereno di Campo Alegre - Karting Qub - Junkyard te Shut.

BERG DPMI I BESINDARIO:
a) Kumisamentu di Kaya Pedro Wacao - Kaya Toussaint - Kaya Pedro

Wacao - Kaya Bazjan Karpata - Kaya Tula.
OTROBANDA:

a) Kumisamentu di Holiday Beach Hotel i besindario - Rif zwembad i
besindario - Gouv. van Slobbeweg - deRouvilleweg - Matheywerf - West-
werf - Nieuwewerf - Motetwerf - Oranjewerf;

b) Hoogstraat - van Lennepstraat - Sabelstraat - Arubastraat - Quintastraat -
Curacaostraat - Hoogstraat;

c) Prins Hendrikwerf i besindario - Small Craft Yard i Batipanabaai;
d) Mgr. Nieuwindstraat - Breedestraat (O) -de Rouvilleweg;
e) Holiday Beach Hotel - Pater Eewensweg te Rouvilleweg.

PUNDA:
Kuminsando na Junk/Scrapyard - Fort Nassau - Kantor di Haf i Los "
Grote Werf - Kleine Werf - Werfstraat - Bitterstraat - Van Radarstraat -
Bargestraat - Fleur de Marie - Scharlooweg - Kon. Wilhelminabrug -
Handelskade - Hotel Plaza i besindario - Breedestraat - Wilhelminaplein -
Pietermaaiplein - Bakkerstraat - Columbusstraat - Pietermaaiweg -
Julianaplein.

EMMASTAD:
a) Kuminsando na kruse Beatrixlaan - Wilhelminalaan - Margrietlaan -

Regent esselaan;
b) Tereno Cur. Dok Maatschappij;
c) Tereno Free Zone;
d) Band adi Brionwerf i fabrika di Coca Cola;
e) Besindario Baai Macola - Tereno Marine Basis Parera;
f) Tereno D.O.W. i Tereno Servisio Veterinario - Tereno N.A.C.
Ta pidi pueblo pa no alarma ora nan mira huma, i ta bai vn otro petishon na
pueblo pa deshasi di tur kos kv por kontené awa kv ta vn luga adekua pa
brui pa sangura kv ta kousa Dengue.

Dept R.P. KomishonKoordinadó.

TE HUUR
gedeelte van

KANTOORPAND OOSTSTRAAT
nabij Bestuurskantoor, met opp. van ± 150of 275 m 2

Voor informatie: tel.: 613146

6 AMIGOE

TEKOOP AANGEBODEN:

* 2' hands, in zeer goede staat verke-
rende
MAARS scheidingswanden
123 1/2 m2

(panelen 272 cm. hoog)

* ARMSTRONG
systeem plafond
319 1/2 m2

(platen 2 x 2ft., Incl. frame)

Te bezichtigen na tel. afspraak tijdens
kantooruren op telefoon 84586, Architec-
ten bureau SIAC.
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TOPPER IN DE MEER DOOR AJAX GEWONNEN
Bosman heeft zelfvertrouwen terug

Ajax zet Feijenoord
flink voor schut (3-1)

AMSTERDAM — Ajax en Feijenoord duelleren tegenwoor-
digop hettweede plan achter de oppermachtige landskampi-
oen PSV. Ajax vindt zichzelf, ondanks hetsurplus van zeven
verliespunten, tenminste zo goedals deEindhovense ranglijst-
aanvoerder. De Europa-Cuphouder uit Amsterdam zette die
overtuigingkracht bij door zondagmiddag in de vertrouwde
Watergraafsmeer(20.000 toeschouwers) Feijenoord metregel-
maatvoor schut te zetten. Na de twee thuisnederlagen van de
laatste twee jaar(1-2 en 1-3, beide in het Olympisch stadion)
onderstreepte de jeugdige en vaak zo naïeve Amsterdamse
ploeg de juisteverhouding met deRotterdamse opponent. De
zege met 3-1 was geflatteerd. Feijenoord had in cijfers een
dikkere draai om deoren verdiend.

Er was in de 97e editie van de
vooral traditionele competitie-
kraker maar één ploeg, dievoet-
balde: Ajax. Feijenoord kwam
nietverder danverdedigen. In de
linie, die zich met die voetbaldi-
scipline bezighoudt, vond coach
Israel dan ookzijn beste spelers
(Troost, Monkou, Van Herpen en
Hiele). Counteren wasernauwe-
lijks bij voor Feijenoord, dat
slechts in de openingsfase, met
een open kans voor Hoekstra,
even op een waardig tegenstan-
dervan hetspeelse Ajax leek.Na
deeerste tien minutenwas debal
voornamelijk in bezit van Ajax
en kon doelman Menzo zich
warm houden met terugspeel-
ballen.

BOSMAN OP DREEF
Bij Ajax onderscheidden de

zorgenkindjes van het voorsei-
zoen zich, JohnBosman en Aron
Winter. Bosman, woensdaggoed
voor deunieke serievanvijftref-
fers in een landenwedstrijd,
bleek zijn zelfvertrouwen terug
te hebben. Hij maakte juistbin-
nen het kwartier met een een-
twee combinatie met Blind de
openingstreffer van Ajax. De 1-
0, uit de eerste kans van de
Amsterdammers, pepte Bosman
op totveel inzet en scherpevoort-
zettingen op hetdoorhem bestre-
ken forse deel van het midden-
veld. In diecentrale zone van het
veld kreeg hij volop steun van
Winter, diedegecombineerde rol
van centrumverdediger en in-
schuivende middenvelder uit-
stekend uitvoerde. Na het weg-
vallen vanRijkaardkreegSchol-
ten die positie enige tijd in han-
den, maar nu Winter weer op
scherp is, lijkt Cruijffvoor de dy-
namiekvan dekleine internatio-
nal tekiezen. Winteren Bosman,
aan de zijkanten gesteund door
de vaardige controleursMühren
en Van 't Schip, kregen extra
veel greep op hetduel, omdat het
middenrifvan Feijenoord tewei-
nig weerstandbood.

Feijenoord liet Ajax voetbal-
len. En dat is dodelijk tegen een
elftal, dat, aldus coach Cruijff,
'zoveel voetballend vermogen
heeft. "Deze spelers kunnen al-
lemaal heel veel. Als het posi-

tiespel goed is, als de ballen op
maat komen, als het tempo hoog
is, dangroeit ditsoort technische
spelers gemakkelijk tot grote
hoogte. Dan is het voetbalspel
heelmooiom tezien. Privé ben ik
zeer tevreden over deze groep
jonge spelers", was het lovende
oordeelvan Crijff, die meestalna
goede wedstrijden van zijn ploeg
de gelegenheid aangrijpt niet
verwachte kritische kantteke-
ningen te plaatsen. Zondag, na
de beste beurt van de Ajacieden
intwaalf competitieronden, koos
de technisch directeur voor een
super-positieve toon in zijn be-
schouwing.

MEIJER STRUIKELDE
Spelers met een mindere dag,

zoals de aanvallers Meijer en
Bergkamp, werden toch gepre-
zen om het uitvoeren van de
taak, debasisvoor devoetbalfilo-
sofie van Cruijff. Meijer was
voornamelijk lastig, maar strui-
kelde te veel over ballen om
gunstige schietposities uit te
buiten. Voornamelijk door de
mindere middag van Meijer
bleef hettotrust slechts 1-0 voor
Ajax.

Na de pauze had Feijenoorder
Been zowaar een beste kans,
maar na diens misser met het
hoofd waren devolgendebeurten
voornamelijk weer aan Ajax. In
de 61e minuutwas het de zeven-
tien-jarige Brian Roy, die bewa-
ker Wijnstekers bij tijd en wijle
dolde, die net als bij de eerste
treffer de inleiding gaf tot het
volgende doelpunt. Na diens
voorzet kwam de bal via
Bergkamp en Bosman voor de
voeten van gelegenheids- aan-
voerder Van 't Schip, dievan 20
meter Hieleklopte: 2-0.

Die treffer knakte het verzet
van Feijenoord definitief. Zes
minuten later was het al 3-0,
toen Winter het halve veld over-
stak en zijn naar Bergkamp ge-
passte bal voor de schietgrage
rechtervoet terug kreeg. Met
beide benen los van de grond
haalde Winterkeihard uit. Ajax
showde daarna devoetbalkwali-
teiten en had naar meer moeten
uitlopen. Spelbos miste echter
vier minuten voor tijd de beste

kans op 4-0 door van de
strafschopstip (Wijnstekers had
Meijer op de hielen gelopen) te-
gen keeper Hiele te schieten.

In blessuretijd werd het door
Hofman toch nog 3-1, nadat
Menzo eerder al een bal in eigen
doel had geslagen. Aan die tref-
fer gafscheidsrechterVan Swie-
ten (die geel aan Van 't Schip,
Monkou, Barendese en Mole-
naar gaf), echter geen goedkeu-
ring, omdat Hoestra een overtre-
ding zou hebben gemaakt. Voor
Cruijff waren die situaties aan-
leiding nog even een kritisch
toontje te plaatsen. "Als we een
tempo lager spelen, dan komen
we in deproblemen. Dat lietHof-
man toch maar even zien."

UITSLAGENEN STAND
Eredivisie:

PSV - Groningen 4-1
DS '79 - AZ 1-1
Sparta - Roda JC 1-0
Volendam- Den Bosch 0-3
Fortuna S. - VW 1-1
Ajax -Feijenoord 3-1
Den Haag - Willem II 0-0
Utrecht - PEC Zwolle 2-2
Twente - Haarlem 1-2

Eerste divisie:
Excelsior - Emmen 1-0
RKC-NAC 4-3
Cambuur - Wageningen 3-0
Graafschap - NEC 4-2
Vitesse - Heerenveen 3-1
RBC - Helmond Sport 1-1
Veendam - Eindhoven 1-3
Telstar - Heracles 5-1
GA Eagles - MVV 0-0

Eredivisie:
I.PSV 1122(49-11)
2. Ajax 1217 (33-20)
3. Fortuna S. 13 17(27-19)
4. Feijenoord 12 15(27-20)
5. Sparta 1314(21-14)
6. Willem II 1314(23-20)
7. PEC Zolle 13 14(16-20)
8. VVV 1213(15-13)
9. FC Den Bosch 13 13(21-25)
10.Haarlem 1212(17-21)
11.Roda JC 1312(20-17)
12.FC Twente 13 11 (22-27)
13. FC Utrecht 1311(15-29)
14.FC Den Haag 1110 (19-17)
15.AZ 13 9(16-23)
16.FC Groningenl3 9 (20-28)
17.DS'79 13 7(20-36)
18. Volendam 13 6(13-34)

Eerste divisie:
I.RKC 13 26(41-12)
2. Veendam 1217(21-14)
3. Graafschap 13 17 (25-16)
4. MVV 1216(21-10)
5. Cambuur 13 15 (28-23)
6. NEC 12 13 (29-24)
7.NAC 1213(22-21)
8. Heerenveen 1313(26-21)
9. GA Eagles 12 12(22-20)
10. Eindhoven 13 12 (27-26)
11.Telstar 1211(19-20)

12.R8C 12 11(21-24)
13. Wageningen 12 10 (20-25)
14. Vitesse 12 10(25-35)
15. Excelsior 12 9(12-19)
16. Helmond Sp. 13 9( 8-18)
17.Emmen 12 8.13-20)
18. SVV 12 7(19-30)
19. Heracles 12 5(11-39)

Topscorers
eredivisie

DEN HAAG — De spelers
in de top van het topsco-
rersklassement zijn niet in
staat geweest te scoren. Daar-
door kwam er weinig ver-
anderingin de lijst, die er als
volgt uit ziet:
l.Gillhaus(PSV) 10

Koeman (PSV) 10
3. Ellerman(Spa) 9

Koolhof(Gro) 9
5. Meijer(Aja) 8

Slagboom(DS) 8
Hofman (Fey) 8

B.Kieft(PSV) 7
Bosman (Aja) 7
Boere (DHa) 7

ll.Godee(WII) 6
Linford (For) 6
Willems(Twe) 6
Van derWaart (PEC) 6
Lens (For) 6
Kruzen(Dßo) 6
Lengkeek(Spa) 6

Malmø verslagen
IFK Goteborg
landskampioen

MALMO — IFK Goteborg,
de winnaar van de Uefa-
beker, heeft zaterdag Malm.
FFdeZweedsevoetbaltitel af-
handiggemaakt.

In definale van deplay-offs om
het kampioenschap verloor Go-
teborgzaterdag in Malmo met 1-
2. De eerste wedstrijd was donr
deploeg uitGothenburg met 1-0
gewonnen. Het uit gescoorde
doelpunt telde dubbel in de fi-
nale.

Zaterdag kwamen de treffers
van Malmo, dit voorjaar verlie-
zendvanAjax in dekwartfinales
van het Europa-Cuptoernooi
voor bekerwinnaars, van
Lindman en Persson
(strafschop). Holmgren maakte
voor Goteborg het uiteindelijk
beslissende doelpunt.

TENNIS/HONGKONG —Eliot
Teltscher heeft het Grand-Prix
tennistoernooi van Hongkong
gewonnen. In de finale versloeg
de als derde geplaatste Ameri-
kaan in vijf sets de Australiër
JohnFitzgerald: 6-7, 3-6, 6-1,6-
-2,7-5.

Mecir in vier sets verslagen
Vierde overwinning Lendl
in EG-tennistoernooi

BASEBALL/HAARLEM —Tenminste drie continentenzijn
vertegenwoordigd bij de Haar-
lemse Honkbalweek, die vol-
gend jaar augustus in het Pim
Mullierstadion wordtgehouden.
Canada, Nederlandse Antillen,
Taiwanen Nederlandzijnzekere
deelnemers. De organisatoren
zoeken nog een vijfde team. Het
toernooi is in 1988 de warming-
up voor de wereldtitelstrijd in
Italië en het olympische demon-
stratie-toernooi in Seoul.

ANTWERPEN — Het
maakt niet veel uit hoe de
sinjoren hun miljoenen ver-
slindendtennistoernooi noe-
men: Europees kampioenen-
toernooi of toernooi van de
Europese Gemeenschap (de
huidige titel), als Ivan Lendl
naar Antwerpen komt, wint
hij er meestentijds.

Zondag stond de verameri-
kaanste Tsjech voor de vierde
keermet eenmetdiamantenver-

sierd achttienkaraats goud1 e j_j
racket in de handen. Het is!.0otweede uitvoering van de *%0selprijs. De eerste verdween. aj.
een New Yorksekluis na Lenj30( j
derde triomf. Hij mag zich e%e(
naar van het tweede racket BV
men als hijzich dekomende vi'
jaar nog tweemaal de sterks'|e
toont.

Dezegemets-7,6-1,6-4,6-3| }^
landgenoot Miloslav Mecir' iej
verde Lendl verder de vets r̂Q
weekprijs van het jaar °430.000 gulden, uit tebetalen1
Ecu's, de officiële munteend ti0(
van deEuropese GemeenscafrPS 6

Lendl klaagde in Antwerp^
voortdurend over vermoeidhe|,«v e(
"Ik heb deze weekherhaaldeW
op het punt gestaannaar het v tr
te lopen, handen te schudden'.
naar huis te vliegen," beken" k e
hij zondag na afloop. Deso' bt
dankswashijzaterdag in deP^ zij
ye finales met 6-4, 7-6 net v n,
sterker dan Pat Cash. Lenj v5beëindigde het treffen met "tij
Wimbledon-kampioen met c* .
racket minder. Uit ergenis o^e' [\
zijnslechtevorm sloeg hij hetjJH]
gen de grondkapot. Het kost n
hem een waarschuwing. In de'
nale ontstak hij weer in woe" |
nadat hij in de zesde game ei
waarschuwing had gekrej. -i
wegens tijdrekken.

Mecir, dievorigjaarin defiJ^ *Ievan McEnroe verloor, had cc
heel wat indrukwekkende do° I j
tocht naar de finale. In "1
kwartfinalesklopte hij McEn^Jen in de halve finales lietM^
weinig heel van de Zweed M* I
Wilander (6-1, 6-3). Maar ojidanks zijn vermoeidheid b\e , :
Lendl tegen de grote spreidt
van zijn tegenstander bestak
al bleef hijzich beklagen en fl"
hij een keer 'Rot op!' tegen lf
mand in het publiek. Op zijn s&
vice scheenLendl steeds iets>
reserve te houden. Hij red
vier breekpunten mee; twee e
van met aces." .

De Antwerpse organisator*
maakten bekend datmet een <P
taal van 185.733 toeschouwe£het wereldrecord voor een e^weeks-toernooi was gebrok^
Vorig jaarkwamen er 180.0^
mensenkijken.

0-0-0-0-0
SQUASH/LONDEN — De PJkistaanse Squash-ploegheeftK
wereldtitelvoor landenteam
geprolongeerd. In de finale [■
Londen versloegen dePakist^Nieuw-Zeeland met 3-0. Enr
landwerd derde doormet 2-Iv^Australië te winnen. Nederig
eindigde op detiendeplaats.

... IVANLENDL: voor de vierde
keer het tennistoernooi van de
Europese Gemeenschap op zijn
naam geschreven na winst in fi-

naleop MiloslavMecir...

FOR ONLY
I $ 117 U.S. MONTHLY

Purchases 12,500 m2 lot (3.09 acres) in one
ofVenezuela's richest and most prosperous areas.

Land development with areas reserved for
Country Club. Swimming Pool. Church, Hotel.
Artificial Lake, Commercial Area. Gas Station.

Children's Playground. Farm. etc.

Located in the area of most rapid growth
and valuation in Venezuela, where land prices

are constantly increasing.
12,500 m 2lot (3.09 acres) from $ 5000 U.S.
and easy monthly payments of$ 117 U.S.

(Or the equivalent in florines).

DONT LOSE THIS OPPORTUNITY TO MAKE
THE BEST INVESTMENT OF YOUR LIFE

Cutout this coupon and mail it with your address

I
in order to sendyou further information _
INVERSIONES INDELOP, CA.
Edificio Cavendes, Piso 8, Oficina 805.
Avenida Francisco de Miranda
Los PaJos Grandes - Caracas - Venezuela.

Please send me, without obligation,
booklets and additional information on lots:

NAME:

ADDRESS : —

TELEPHONE:

COUNTRY
■
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C DEN HAAG—WILLEM II ZWAKKE VERTONING (0-0)
weemaal geelbinnen minuut voorEykelkamp (FC Groningen)

Elfde overwinning op rij voor
PSV nieuw eredivisie-record
&EN HAAG — PSV is ook in haarelfde optreden, 4-1 tegen

in het seizoen 1987/1988 ongeslagen gebleven.
# is een nieuwrecord voor het eredivisie-voetbal. Maar het
Irtoonde voetbal zaterdagavond in Eindhoven was allesbe-
P'Veeen geslaagdegeneralerepetitie voor het tweedeEuropa
■^P-treffen metRapid Wien. Ajax won overtuigend van Feije-
l^rd (3-1) terwijl de andere Europa Cup-gangers, FC Den
fag en FC Utrecht respectievelijk tegen PEC ZWolle (2-2) en
JU'em II (0-0) een punt 'verdiende. ... RENE EYKELKAMP: twee-

maaleen gelekaart in vijfenveer-
tigseconden ...PSV -GRONINGENe elfde overwinning op rijen nieuw eredivisie-record)»s van PSV niet overtuigend.ït spel van de Eindhovenaren=en FC Groningen was mat en

Volgens Hiddink na-Peën van het bom-incident,grover nog dagen later werd
gepraat. Ook de 2-1 winst inpenkweekte eennietal te op-
r>ale stemming bij de
Paskampioenen om zich te be-fjzen.

I hpresen was er zaterdag niet
¥' H'j is wel aan de beterende
Pnd maar mist nogkracht, vol-FnsHiddink. Bovendienkan hij
pensdag ook niet over de ge-
E_°_ te Nielsen beschikken.
Cr t

rnesen is noS lan8 nl>et
L a van een achillespees-
r ratie. Zijn linkervoet zit nog

IS! Groningen startte in, «hoven verrassend met drie
lat,?6n: Bo°y> Eykelkamp en
l^ker. Koolhof zat op debank,
tt]i?nd dat'mede Sezien hetfeit
" . Jreeds negen maalvoor zijn

iar^&ever had gescoord, hele-
L . niet leuken datwas op zijn
ïelHCi af te lezen- Maar in het
l 0 n hiJ het niet met Foeke
h$ pinden. Trainer Koeman:
I Oo|hofverdedigt nietmee. En

ïod '?" egen een Ploeg als PSV
ftelr " bovendien is zijn in-
L, i

gae laatste weken tekortfgtoten."
Ie par met of zonder Koolhof,
_u" on'ngers boden de
L 'Sc'ub veel te veel ruimte.
Pelft DUrg benutte in de eerste
L teen van de velekansen. De
fch^tf8 aciea stakmetk°P en
rouders boven zijn medespe-
L ~Ult. De tweede helft was zo
Lr

Iq n°g rommeliger. Vooral
LJ^ 1 Lerby strooide met ver-
kil Passes. OokKoeman zaggPasses mislukken.
|r rie minuten na de pauze
L* eg De Wolf een prachtige
1.1. om alleen voor Van Breu-
Wn de stand in evenwicht te
?iih an Breukelen keerde
t>a I ot-ook Bo°ymiste daar"
v6l/oor open doel. Dat was te-
i>ih laatste aanval van Gro-
B gen met elf man. Arbiter
ti*e et gaf in recordsnelheid
kin? gele kaarten binnen een
Is^t aan Rene Eykelkamp.

Eerst wegens protesteren, 45 se-
conden later wegens het grofon-
deruit halen van international
VanAerle.

Maar ook tegen tien Gronin-
gers kwam PSV niet erg ver.
Toch scoorde de thuisclub twee-
maal kort achtereen. Doelman
Storm dook als een beginneling
over een schot van Vanenburg.
Kieft kreeg bij toeval de bal te-
gen de voet: 3-0. Daar tussenin
had Bakker Groningen nog eni-
ge hoop gegeven door op rechts
zich vrij te lopen en VanBreuke-
len te omspelen. Van Aerle be-
paalde in blessuretijd de
eindstand op 4-1.

... SORENLERBY: strooide met
foutieve passes in het duel tegen

FC Groningen...

DEN HAAG - WILLEM II
Het duel in Den Haag tussen

deplaatselijke FC en Willem II is
een grote teleurstelling gewor-
den. De Tilburgers konden niet
aanvallen en maakten geen ge-
bruikvan detochwel tevele fou-
ten van deHagenaars. De ploeg
van trainer Van der Meent
kwam pas na rust tot de ontdek-
king dater moestworden gevoet-
bald, en dat was voor Willem II

hetseinomhet zeer rustig aan te
doen.

Van derMeent hadzijnverde-
diger Joop Lankhaar gespaard
voor het EC-duel. De spelers die
wel stonden opgesteld spaarden
zichzelf. Het aanvankelijke Wil-
lem 11-overwicht werd door de
Tilburgse aanvallers niet in
doelpunten omgezet. Mede door
de welvolledigop scherp spelen-
de Haagse doelman Rene Stam
bleven doelpunten uit. De
eindscore 0-0 was het resultaat
van de Tilburgse improduktivi-
teit en de Haagsepassiviteit.

VOLENDAM - DEN BOSCH
Volendam is te grootvoor ser-

vet (eerste divisie) maar teklein
voor tafellaken (eredivisie). In
twaalf seizoenen degradeerden
deVolendammers zeskeer en de
zevende lijkt op komst. De ma-
nier waarop de achtste neder-
laag tot stand kwam (0-3 tegen
Den Bosch)biedt inderdaad
sombere perspectieven. Na DS
'79 hebben de Noordhollanders
de meeste gepasseerde verdedi-
ging (34 in 13 wedstrijden) en
zijn ze de minst produktieve
ploeg met een gemiddelde van
één goal per wedstrijd.

In het Volendamse program-
mablad wordt ook afgegeven op
hetwisselvalligefluiten van een
aantal mannen in het zwart
(Blankenstein en Dolstra., die
mede de oorzaak zijn geweest
van een aantal nederlagen.Zon-
dagkwam daareen derde zonde-
bok bij in de ogenvan de suppor-
ters. Schuurmans, door de Vo-
lendammers steevast 'Marietje'
genoemd vanwege zijn ex-
travagant langehaardracht, gaf
in de 21e minuut FC Den Bosch
een strafschop cadeau. Grim be-
nutte het cadeautje van Schuur-
mans en beslistehet dueldefini-
tiefmet de derdeBossche treffer.
In de zesde minuuthadVanDu-
ren de eerste de beste Bossche
aanval succesvol via de linker
bovenhoek afgerond (0-1). Kru-
zen, zes minuten na de eerste
treffer, tikte een hoekschop van
Van Duren na een dekkingsfout
langsKlouwer (0-2).

Schuurmans was eigenlijk de
meest opvallende man in het
veld. Hij floot warrig, gaf twee
gelekaarten voor overtredinkjes
waar vriend een vijand de
wenkbrauwen over ophaalden
enprobeerde narust zijn missers
te rechtvaardigen door zeer op-
vallend dezijdevan Volendam te
kiezen. Het wasaan dethuisclub
niet eens besteed. Volendam
bleef hetbekende spelletje voet-
ballen: kaatsen tot in het onein-
dige, via de langste omweg naar
het doel van de tegenstander en
bij balverlies even uitrusten.

Zelfs het compensatie-cadeau
van Schuurmans een kwartier
voor tijd, werd door Mulder ge-
mist. Van Grinsven ranselde de
toegekende strafschop uit zijn
doel. Volendam is bezig met de
aankoop van een Engelse spits.
Die is dezeweek voor een proef-
periode in Volendam.

OVERIGE DUELS
In Dordrecht dedenDS en AZ

hardnekkige en geslaagde po-
gingen te bewijzen waarom bei-
deploegen zich in de onderstere-

gionen bevinden. De eredivisie-
debutantnam alnavierminuten
door verdediger Bakker de lei-
ding. Maar de voorsprong werd
twintig minuten later door Van
Ham weer teniet gedaan. Het
bleefbij 1-1.

Fortuna Sittardkwam met 1-1
nog goed weg tegen VVV. De
Venloseformatie kwam dooreen
fraaie omhaal van Lammers vijf
minuten voor rust verdiend op
voorsprong. Vijf minuten voor
tijd was het invallerEvers die de
stand weerrecht trok.

In Enschede maakte Haarlem
een hardhandig einde aan deas-
piraties van FC Twente op de
tweede periodetitel. FC Twente
nam een 1-0 voorsprong in de
vierdeminuut doorHuistra.Dat
betekende het einde van de ani-
mo bij de Tukkers om door te
gaan. Het was Wout Holverda
die zijn nieuwe werkgever met
twee doelpunten aan de twee
punten hielp: 1-2.

Roda JCheeft nog weinigple-
zierkunnen beleven aan trainer
Rob Jacobs. Ookzijn tweede duel
als trainer verloor deex-trainer
van FC Groningen. Een doel-
punt na twee minuten spelen
van Lengkeek was voor Sparta
genoeg voor dewinst.

Keihard beslissingsduel

Peñarolwint
CopaLibertadores

C.-NTIAGO - Op 'neu-
%& terrein, het nationale
tol » nVanChili > heeftPena-
Ve krdag deCopaLiberta-
*»HjS gewonnen. In de derde
<. pussende wedstrijd ombejj""anierikaanse voetbal-
.g r.voor landskampioenen

Su\v erde de Ploe& uit Uru-
°ve. a* Verlenging met 1-0lo^. America de Cali uit Co-
Sc°orrt ?pits DieS° Aguirre
W ,cle in de laatste minuut«k extratijd.

Woe!1 ï 8 de vijfde keer dat de
!H_Ult Montevideo de Zuida-
Ntd anSe voetDalbeker wint.
W j ploeg was

*, derde achtereenvolgende
Ver e *"ln£ueverlorenging.

?Ca had echter goede voor-
zie Het won de eerste fi-
V°led edstrijd met 2-0. Daarna
Ne» een nederlaag in Monte-
W Amet l"2-In het derde duel
Vji<] erica reglementair vol-

Voo? _^eengeli->ksPeLr -jO.OOO toeschouwers zat

dat ei lange ujü m. nel ging
echter ten koste van het spel.
Beide elftallen wendden alle
middelen aan omsucces te berei-
ken. Een keihard duel, waarin
drie spelers de rode kaart kre-
gen, washet gevolg. In de 74emi-
nuut stuurde de Chileense
scheidsrechter Silva de Paragu-
ayaanse international Roberto
Cabenas (America) en José Her-
rera van Penarol van het veld.
Na het doelpunt van Aguirre
haalde Ampudia zijn gram op
een tegenstander, waarna ook
hij de zwaarste sanctiekreeg.

Voor Uruguay is dewinst in de
finale het tweede voetbalsucces
inkorte tijd. In juniwerd hetna-
tionale elftal kampioen van
Zuid-Amerika door het sterk be-
zette toernooi in Argentinië te
winnen.

Penarol speelt om de intercon-
tinentale beker, ofwel de Super-
cup, tegen de Europese kampi-
oenFC Porto. De wedstrijd wordt
13 september in Tokyo ge-
houden.

WENEN — Rapid Wien be-
hield zaterdag in de Oosten-
rijkse competitie de ongesla-
gen status.

De tegenstander van PSV in
de tweede ronde van de Europa
Cup voor landskampioenen won
zaterdagvoor de vijftiende keer.
De ploeg versloeg Viennamet 3-
1. De ruststand was 1-1. Rapid
Wien heeft na achttien duels
acht punten voorsprong op Gra-
zer AX, datmet moeite het duel
tegen degradatiekandidaatVFB
Modling winnend afsloot: 2-1.

Austria Wien staat met tien
punten achterstand op de derde
plaats. De ploeg van Ernst Hap-
pel, FC Tirol, bezet met 21 pun-
ten de vierde plaats.

Zevende duel WK schaken
Agressief verdedigen van
Kasparov levert remise op

SEVILLA — UitdagerAna-
toli Karpov is er niet in ge-
slaagd devrijdag afgebroken
partij uit de zevende ronde
van de strijd om dewereldti-
tel schakenin winst omte zet-
ten. Het dooreen aantalken-
ners toebedachte geringe
voordeel was voor Karpov
onvoldoende voor het hele
punt. Wereldkampioen Kas-
parov accepteerde het door
zijn tegenstander aangebo-
denrémise-voorstel na79 zet-
ten. Na zeven partijen is de
stand 4-3 in het voordeel van
Karpov.

De marathon-partij kreeg za-
terdageen enerverendslot.Des-
kundigen verklaarden vrijdag
bij het afbreken (na 41 zetten),
dat de stellingKarpov winstmo-
gelijkheden bood. Op het bord
hadKasparov naast de damenog
de beschikking over vier pion-
nen en een passieve loper. Kar-
pov hadbuiten de damenog twee
pionnen eneen toren.

De 36-jarige ex-titelhouderhad echter nietop een agressieve
verdediging van de wereldkam-pioen gerekend. De speelwijze
veroorzaakte grote verwarring
bij de aanwezige grootmeesters,
die de 24-jarige schakerroeke-
loosheid verweten. De alsnog uit
het vuur gesleepte remise
oogstte achteraf grotebewonde-
ring. De Engelse grootmeester
RaymondKeene reageerde: "Als
Kasparov dezeverdedigingvoor-
af heeft geanalyseerd, dan kan
hij ook op water lopen." Volgens
deZweed UlfAndersson speelde
Kasparov succesvol 'Russische
Roulette.

Kasparov voerde zijnzetten in
sneltempo uit.Zijn secondanten

verklaarden, dat de stelling tot
in dentreure was doorgenomen.
Kasparov wikkelde de stelling
vakkundig af naar remise. Tot
groot ongenoegen van zijn ri-
vaal, die na de 79e zet direct de
speelzaal verliet.Kasparov bleef
minutenlang nagenieten van
zijn tochonverwachte succes. Bij
hetverlaten van de zaal kon hij
zijn vreugde over het gedeelde
punt nauwelijks verbergen.
Maandagvolgt de achtstepartij,
waarin de wereldkampioen met
witspeelt.

MALTA AMSTEL
SPORTAGENDA

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

BOWLEN
(Damacor Bowling Club, Chuchu-
biweg)
openingstijden: maandag t/m donderdag
van 17.00- 02.00 uur; vrijdag en zaterdag
van 16.00uur tot na02.00 uur;zondagvanaf
13.00uur.
SCHAAKVERENIGING CURACAO
iedere maandagavond om 20.00 uur gele-
genheid tot schaken in het Maduro Plaza.

SCHAKEN
(SV Curasao)
20.00 uur voortzetting wedstrijden club-
kampioenschap 1987/'BB - Plantersrust.

Sta. Rosa met 6-1 overwinnaar

Martina van Indians
alweer 'Cats-doder'
WILLEMSTAD — De sup-

portersvan Sta.Rosa Indians
/Mermen Speedstick werden
zaterdagavond niet in hun
verwachtingenteleurgesteld.
Pitcher Edmond Martina, op
wie men alle hoop had geves-
tigd voor een succesvolle
start in de eindstrijd om de
Curacaose baseballtitel,
heeft dit vertrouwen niet be-
schaamd.Martinabevestigde
opnieuw zijn reputatie als
Cats- doder en leidde zijn
ploeg naar een 6-1 overwin-
ning in de eerste wedstrijd
van debeste- uit- zeven serie.

Een alleszins verdiende over-
winning voor deSta.Rosa- ploeg
hoewel deeindcijfers (6-7-2 voor
Indians en 1-8-2 voor Wild Cats/
Banco di Caribe) dit niet doen
vermoeden. Indians maakte een
optimaal gebruik van de sco-
rings- mogelijkheden die het
kreeg, terwijl pitcherMartianer
van de anderekant metkoel, be-
kwaam heuvelwerk voor zorgde
dat dekansen voor Cats beperkt
bleven. Hij wierp acht sterke in-

nings en werd in denegendever-
vangen doorkampioenwerper
1987Rupert Straker.

Het optreden van starter
Humphrey Cecilia van Cats was
overigens voor wat betreft de
eerste zes inningsbeslistniet on-
verdienstelijk. Toten met de zes-
de inning stond hij drie runs toe
maar in dezevendeinning moest
hij toezien hoe Indians zijn aan-
tal runs verdubbelde, waarna
manager Elmer Hato besloot
hem door Hector Francinet te
vervangen.

LEIDING
Indians kwam in de tweede

slagbeurt aan de leiding (1-0)
middels een honkslag van Mi-
chel Daou, een tweehonkslag
van Lipo Elhage en een roller in
het binnenveld. Cats maakte in
de vijfde inning gelijk op een
honkslag van Efrain Simmons
maarkeek voor deze inninghele-
maal voorbij was, alweer tegen
een achterstand (1-2) aan. Na
twee outs slaagde Wilfred Mar-
tiszoon erinhet thuishonk te be-
reiken zonder dat er ook maar
één honkslag aan te pas kwam.
Hij sprintte binnen bij een po-
gingvanpitcher Ceciliaom de lo-
per op het honkte verrassen.

In dezesde inning scoorde In-
dianswederom na twee outs; dit
maal op een tweehonkslag van
HensleyMartinez, een honkslag
van MichelDaou en eenfout van
derde honkmanNato Anasagas-
ti. De werkelijke doorbraakvoor
Indianskwam echter in de ze-
vende inning en weer na twee
outs. Met twee lopers op de hon-
ken(misgreep van shortstop My-
ron Wijman en een vrije loop)
mepte Hensley Martinez debal
hetspeelveld uit voor een home-
run waarmee dewedstrijd in één
klap buiten het bereik van Cats
was.

De tweede wedstrijd vindt
morgenavond plaats. Verwacht
wordt datvoor deIndiansRupert
Straker en voor deCats Antonio
Keller op deheuvelzullenstaan.

Zevende partij
zet voor zet

SE VILLA — Zaterdag 55.Tc7-c4 eV-eo
werdhet zevende duel om het 56. Tc4-g4 Lf6-e7
wereldkampioenschap scha- 57. Tg4-g7 e5-e4l
ken, dat vrijdag was afgebro- 58. Kd3-e3 Le7-c5l
ken op de42e zet, uitgespeeld. 59. Ke3-e2 Lcs-d4
Het duel is in een remise 60.Tg7-g5 t Kds-c4
geïndigd. 61. Tgs-f5 Kc4-c3

Het vervolg was als volgt: 62.Tf5-h5 Kc3-c4
63. Ths-f5 Kc4-c3
64. Tfs-g5 Kc3-c4

Wit: Karpov 65. Tgs-h5 Ld4-f6
Zwart-Kasparov 66. Ths-b5 Lf6-d4

67.Tb5-h5 Ld4-f6
42.Dg6-h5 KhB-g7 68.Th5-h6 Lf6-d4
43.Tf1-f4 Dd7-d2 69.Th6xh4 b6-b5
44.Tf4-g4t Kg7-f8 70. a4xbs a5-a4
45.Dh5-f5 Dd2-clt 71.Th4xe4 a4-a3
46.Kh1-h2 Dcl-c7t 72.b5-b6 a3-a2
47.Df5-f4 Dc7xf4t 73.Te4xd4t Kc4xd4
48.Tg4xf4 KfB-e8 74.b6-b7 a2-aID
49.Kh2-gl a7-a6 75.b7-bBD ?al-a6t
50.Kg1-f2 KeB-d7 76.Ke2-f2 D

Ta^l
51.Kf2-e2 Kd7-d6 77.Kf2-gl Kd4-e4
52.Ke2-d3 Kd6-c5 78.Db8-b4t Ke4-f5
53.Tf4-c4t Kcs-d5 79.Db4-el Df6-e4t
54. Tc4-c7 a6-a5 Remise opvoorstel van wit.

Antilliaanse voetbal-beker

Monsterzege (9-0)
Centro Dominguito

WILLEMSTAD— CentroDominguito/Island Financeheeft
gisteravond zijn debuut in deKopa Antiyano gevierd met een
vernietigende 9-0 overwinning op Estrella, winnaar van de
subtitel in deBonaireaanse competitie. De grote overwinning
voor deDominguito- ploeg betekent echternogniet, datereen
Curacaos onderonsje in het verschiet ligt in het Antilliaanse
kampioenschap, omdatUndeba/NAC met0-1 onderuitging in
deuitwedstrijd tegen deBonaireaanse kampioen Juventus.

Centro Dominguito was op al-
le fronten oppermachtig en
draaide praktisch op halve
kracht spelend naar deze
monsterscore, dehoogste ooitbe-
haaldin deKopa Antiyano, waar
ditjaarvoor de 23stekeerom ge-
speeld wordt. Estrella startte
enthousiast, drong zelfs in de
eerste vijf minuten een aantal
keren tot diep in de verdediging
van Centro Dominguito door,
maar liet het er verder daarbij.
De Dominguito- ploeg nam al
gauwhet initiatiefover en scoor-
debij deeerste de beste gelegen-
heid diezich voordeed. Hensley
Felomina tekende voor dit doel-
punt in deachtste minuut.

Voor derust volgen nog drie
treffers als gevolg van het ge-
brekaan coördinatieachterinbij
Estrella, waardoor er telkens
weer opnieuw open gatenvielen
in de achterlinie. De drie doel-
punten vielen in een tijdsbestek
van amper vijf minuten.
GodfriedPenij zorgde in de 21ste
en 26steminuutvoor doelpunten
nummer2 en4, terwijl ookKelly
Maxwell daartusseninkans zag

keeper Dennis Semeleer te ver-
schalken.

Het overwichtvan Centro Do-
minguito was in de tweede helft
zo mogelijk nog groter. Achte-
reenvolgens scoorden Felomina
(53), NeneFonseca (70), Etienne
Mereera (83), Farley Felicia (85
en 87). Het doelpunt waarmee
het negental werd volgemaakt,
was een keurige kopbal van Fe-
licia.

Voor deandereCuracaosever-
tegenwoordiger in deKopa Anti-
yano verliep de eerste speeldag
niet even succesvol. Het werd
zelfs een 0-1 nederlaag tegen Ju-
ventus op Bonaire. Het enige
doelpunt van de wedstrijd werd
in de36ste minuutgescoord door
ElsioSt. Jago.

Het toernooi wordt woensda-
gavond voortgezet met de lokale
wedstrijden, respectievelijk
Centro Dominguito - Undeba op
Curasao en Juventus - Estrella
op Bonaire. Daarna ontvangt
UndebaEstrellaopCurasao, ter-
wijl Centro Dominguito uit
speelt tegen Juventus.

Onze hartelijke gelukwensen
bij de officiële ingebruikstelling

van de

"Ferry Terminal Curasao"
door

President Dr. JaimeLusinchi
UJij zijn gaarne tot Uw dienst!

Curagao Port Services Inc. N.V.

MASHAPABIEN
met de officiële ingebruikstelling

\>an de
„Ferry Terminal

Curasao"
door depresident Venezuela

Dr JaimeLusinchi
Net genoegen hebben Wij aan

dit project meegewerkt

| De Antillen

Wy feliciteren ü van harte met
deofficiële ingebruikstelling

door
President Dr. JaimeLusinchi

van de
"Ferry Terminal Curasao"

O
QnïilliaansG Brouwerij mi
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Socialistisch lustrum in Spanje

Vijfjaar na verkiezingstriomf
stevent partij af op splitsing
MADRID — Er heerst wei-

nig vreugde in het Spaanse
socialistischekamp: vijf jaar
na de verkiezingstriomf van
28 oktober 1982en driemaan-
denvoor het31econgres van
de PSOE lijkt de partij van
premier Felipe Gonzalez op
een regelrechte splitsing afte
stevenen. Door zijn socialis-
tische zetel in het parlement
op te zeggen heeft NicolasRe-
dondo, de secretaris-
generaalvan dealgemene ar-
beidersbond (UGT-
socialistisch) en een al meer
dan 25 jaar zeer gerespec-
teerd figuur in het Spaanse
socialisme, duidelijk ge-
maaktdater ietsmisis tussen
de "pragmatische socialis-
ten" en de "socialistische so-
cialisten". Ook de tweede
manvan deUGT,AntonSara-
cibar, stapte op uit hetparle-
ment.

De ernst van Redondo's stap
voor de socialistischebeweging
is niemand in Spanje ontgaan,
ondanks de voorzichtigheid
waarmee hijzijnbesluitheeft be-
kendgemaakt (mijn besluit is
van syndicale aard, nietvan poli-
tieke aard). Sinds 1982heeftRe-
dondo herhaaldelijk concessies
aan zijn principes moeten doen
om de sociaal-economische be-
sluitenvan zijn regering waar-
mee hij het zelf niet eens was,
doordevakbond te doen slikken.
Na twee jaar van confrontaties
verlaat hij liever het parlement
dandathijvoor debegroting van
1988, diehijafkeurt, zou moeten
stemmen.

De afgelopen zomer hebbende
goedeeconomischeresultaten en
de aandacht voor het baskische
probleem een beetje doen verge-
ten dat 1987 voor de socialisten
het slechtste jaar sinds 1982 is.
Begin dit jaargingen degenen
voor wie de"cambio" (de in 1982
beloofde verandering) weinig of
geenverbetering heeftgebracht,
massaal destraat op. Zijkregen
daarbij versterking van de te-
leurgestelden in het socialisme.
De demonstraties gingen soms
met geweld gepaard.

Stakingen van artsen, boeren
of studenten onthulden het
andere gezicht van socialistisch
Spanje: dat van een land waar
steeds meer mensen geen geloof
meer hechten aan deofficiële so-
lidariteits- boodschap en aan het
parlement, dat langzamerhand
wordt gezien als een kamer die
nietsanders doet danregerings-
besluiten teregistreren. De soci-
alisten hebben er de absolute
meerderheid.

CHARISMA
Ook is gebleken dat premier

Felipe Gonzalez, die lang werd
gezienals iemand die boven het
politiek gekonkel en geruzie
stond, nietmeeronkwetsbaar is.
Zijn charismaheeft een serieuze
deuk moeten incasseren.
Tenslotte is duidelijk geworden
dat de UGT niet achterblijft bij
andere bonden methetorganise-
ren van stakingen.

Hetheersende gevoel van ont-
goochelingdat instandwordtge-
houden door de hoge werkloos-
heid (circa 20 procent), werd
weergegeven in de resultaten
van dedrievoudige verkiezingen
van 10junijongstleden(Europe-
se, gemeente- en regionale ver-
kiezingen). De PSOE verloor
1.250.000 stemmen, terwijl de
partij in juni1986 al een miljoen
stemmen was kwijtgeraakt toen
Gonzalez voorvier jaarwerd her-
kozen. Toen al werd gezegd dat
de PSOE, die steeds meer
geïsoleerdraakt, twee vijanden
heeft: machtsslijtageen zichzelf.

TOENADERING
Sindsdien weten de socialisten

wat hen te doen staat: toenade-
ring zoeken tot het volk. Maar
het vertrek van Redondo lijkter
eerder op de wijzen dat dekloof

juistdieper is geworden. "Wij
hebben de steun van belangrijke
groepen in de maatschappij ver-
loren", erkende onlangs Joaquin
Leguina, de voorzitter van de
Madrileense Socialistische Fe-
deratie.

Een andere "mythe" van deso-
cialistische partij, de leider van
dekritische vleugel binnen de
PSOE Pablo Castellano, stapte
onlangsookop. Aanleiding daar-
toe was een ruzie met de derde
man in de partij, José Maria Be-
negas, betreffende een gerucht
over handel in onroerend goed
tussen laatstgenoemde en een
rechtse politicus.

Het ziet ernaar uit dat na de
communisten, het centrumen de
conservatieven nu ook de socia-
listischefamilie getroffen wordt
door een fenomeen dat het

Spaansepolitieke leven sinds de
terugkeer van de democratie
verstoort: de tijd van ruzies en
ontslagen lijkt nu ook voor de
PSOE aangebroken. (De partij
heeft net vijfleden in het noord-
oostelijke gebiedAragon ontsla-
gen, van wie twee afgevaar-
digden.)

IDEOLOGIE
Maar het debat is ernstiger

voor de socialistenomdathetvan
ideologische aard is! Critici wij-
zen erop dat de obsessie om van
Spanje een volwaardige Europe-
se partner te willen maken, hoe
gerechtvaardigd die ook moge
zijn, de regering ertoe heeft ge-
leid bepaalde ideeën overboord
te zetten. Ideeën waaraan zij
juisthaar succes te danken had:
sociale dialoog,weigering meete
doen met de blokpolitiek, dus
met deNAVO.

Voor het eerst in vijfjaar is
Gonzalez er ondanks zijn per-
soonlijke inzet niet in geslaagd
een sociale overeenkomstteslui-
ten met de vakbonden. Erger
nog: najaren verdeling gaan de
twee grotevakcentrales, deUGT
en de arbeiderscomites (commu-

TRYA
LONG
ONE
BYROLS

nistisch) gezamenlijke actie* u
ganiseren tegen het sociale
leid van deregering. Ondank^^verklaringen van depremier inn
hij "rustig optimistisch" is; d
voorspellingen over het voort*lo
staan van de socialisten, ziet'
PSOE zijn congres zonder Cns
enthousiasme tegemoet.

S1

Regerende Frelimo beschuldigt Zuidafrika
Minstens 278 doden bij
nieuw bloedbad Mozambique

MAPUTO/HARARE—Mo-
zambique beschouwt Zuidaf-
rika als het brein achter een
bloedbad dat donderdag op
80 km van Maputo is aange-
richt door strijders van het
nationale verzet van Mozam-
bique (MNR ofRenamo). Het
was devijfdeoperatie van de-
ze op Zuidafrikaanse steun
aangewezen guerrillagroep
in de afgelopen twee
maanden.

HetMocambiquaanse persbu-
reau AIMgafzondag een verkla-
ring uitvan de regerende partij
Frelimo, waarin staat dat de
aanval "bedacht en beraamd is
door hetracistische Zuidafri-
kaanse bewind". De aanval had
donderdagmiddag plaats op de
belangrijkste noord-
zuidverbinding in het Oostafri-

kaanse land. Uit militaire bron
in Taninga, op 80 km van de
hoofdstad Maputo, verluidt dat
278 mensen omkwamen en dat
het dodental nogkan stijgen.

Volgens Frelimo voerden
opstandelingen van de MNR de
aanval op een konvooi bussen
met burgers uit. Maar in Lissa-
bon sprak een MNR-
woordvoerder tegendatde mees-
te doden burgers zijn. "Als het
aantal dodenjuistis, mag mener
van uit gaan dat verreweg de
meesten militairen waren, al
kunnener eenaantalburgers ge-
vallen zijn in het kruisvuur".

Volgens Mozambique waren
de opstandelingen van derechts
georiënteerde MNR, die delinkse regering in Maputo ten
val probeert te brengen sindsMozambique in 1975onafhanke-
lijk werd van Portugal, op een
speciale missie gestuurd. Daar-
bij zou deopdracht luidenzonder
onderscheid zo veel mogelijk
mannen, vrouwen en kinderen
te doden. "Deze tactiek iskenne-
lijkbedacht enberaamd doorhet
racistische Zuidafrikaanse be-
wind, datkort geleden op grote
schaal bandieten in hetzuiden
van Mozambique heeft latenin-
filtreren".

Naar AIM meldde vernietig-
den ongeveer 300 strijders van
de MNR, die gewapend waren
met geweren, bijlen, kapmessen
en benzinebommen, zeker 80
voertuigen waaronder
vrachtauto's en minibus en vol
met burgerpassagiers. Het Fre-
limo, dat de aanval als "wreed
terrorisme" beschreef, zegt dat
de aanval"volgt op een toegeno-
men verbale agressie,bedreigin-
gen en beledigingen aan het ad-
res van Mozambique en haar lei-
ders van dekant van leden van
hetracistische bewind inZuidaf-
rika".

Volgens Frelimo "volgt de^ L
tactiek van het apartheids^
wind, dieinhetterreinwordtü>\j
gevoerd door de horden ban.\aten, op hetmislukkenvanpog>V
gen het land in tweeën te dcs 6.langs derivier deZambezi". "plomaten in Lissabon houde\het er op dat het geweld het $i{
volg is van een poging de hoof
stadMaputo, de 1 miljoen in^fcners tellende havenstad van 1>? t(
13 miljoen inwoners tellen"/ 0
land van de Indische Oceaan, * 1.
te snijden van derest van W&
gambique. In de afgelopen aken is bij herhaling meldingf \
maakt van bliksemaanvall c g
door de opstandelingen t*Jnoorden, westen en zuiden V*JMaputo. Volgens waarneroe,
heeft bijna geen weg- of spoo'
verkeer van en naar Mapü' (
meer plaats zonder milita 1

escorte.

Eerder heeft Mozambique j
regering inPretoria beschuldig 'van medeplichtigheid aan b?
doden in julivan 424 mensen/ I
Homoine in dezuidelijke provi* 1icic Inhambane, en van — <$
maand later— 92 in Manjaca^;
ook in hetzuiden van Mocanl^que. Zuidafrika, dat sinds 1&Ï
een niet-aanvalsverdrag he*?
met het oostelijke buurlafl J
spreekt elke betrokkenheid
deze bloedbaden tegen. De t#"
landen beschuldigen elkaar'
van zich niet te houden aan »
zogeheten akkoord van Nko»1*ti, waarbijzij aanelkaarbeloof,
nietlanger steun teverlenen**,
het gewapendebinnenlands v*.
zet in hetbuurland. In Mocan^
que is datzoals gezegd deM^in Zuidafrika het African N^L
nal Congress (ANC), datzo nod»
met geweld een eind wil m^6
aan deoverheersingvan debl^ke minderheid over de zw»l^
meerderheid van het land.

Kleine boeren
manifesteren in
hoofdstad Costa Rica

SAN JOSÉ — Honderd
campesinos hebbenin deCd-
taricaanse hoofdstad deel|jZl
nomen aan een betoging *Vv.
ke uitging van de Unie V»!
kleineproducenten uitheU
lantische gebied(UPAGRAj, 11
De bedoeling was met de_a

monstratie de aandcaht van
regering te trekken. Er de^i
zich geen ongeregeldhedenyd
Al twee jaar geleden heeft I jj
noemde unie aan deregeri*ct
suggestiesgedaan methetoog
debevordering van deproduct *Tot heden toeheeft men geeni.Sc
actie gekregen van deregeri .a
Inmiddels heeft minister V*
Landbouw Antonio Alvarez L'
verzekering gegevendatderej o
ring niet van plan is dekleil o.
producenten de nek om te dra1
en. Bekeken wordt opwelkeö Jjj
nier men hem kan bijstaan, j iq,
de bewindsman.

WILLEMSTAD - Onlangs
werdaan deBrionwerfhet span-
tenbier gevierd van het drijvend
Seafood restaurant "Café Cali-
to". Initiatiefnemer van ditres-
taurant is Alberto Gomez, broer
van de overleden Antilliaanse
kunstenaar Carlos Gomez naar
wie het restaurant is vernoemd.
In hetkader van de opleving van
Pundazal ditschip, zodrahet ge-
reed is, worden afgemeerdaan de
Punda zijde van deStAnnabaai.
Het restaurant wordt mede geft-
nancieerd door de Ontwikke-
lingsbank van de Nederlandse
Antillen, Fundashon Empresa
Chiki Korsou en enkele lokale
banken. Het restaurant zal om-
streeks heteindevan het jaarope-
nen voor hetpubliek.

N. A. P. B.
Nederlands Antilliaanse Politie Bond

KONVOKASHON
Direktiva di

NEDERLANDS ANTILLIAANSE
POLITIE BOND
(BONT DI POLIS)

ta invita tur su miembronan pa asisti masalmente na un
Reunion Ekstra-Ordinario, kual lotumalugaawedjaluna2
di november 1987 pa 8'or di anochi den sala direunion
di Hotel Stelaris na De Rouvilleweg.
Komo uniko punto di agenda lo wördu trata e "ultimo de-
saroyonanrelashona ku detenshon di polisnan"

BINI UNO BINI TUR UNION TA FORSA
Kompaneronan, sea alerta. Awe tabo kolega,

KEN TA SIGUI MANAN???

10 AMIGOE

<$CS RODEO RANCH
O 's niaandag 2 november wegens*-.W$ VERHUIZING

~oo* gesloten. **
Vanaf DINSDAG 3 NOVEMBER staan wij
weer tot Uw dienst in het SEAQUARIUM i^w
VOOR RESERVERINGEN TEL.615757 jJHI
Openingstijden: Bar vanaf 16.00 uur. fnjK

Diner vanaf 18.00 - 23.00 uur. * '̂3 \
OT Het CULTUREEL 1 ~~~
L mTmT^ DUSSELDORF - De rechtbank

mm*m±. PI7 IVTD I T A/f PTIPAPA/"* in D"sseldorf heeft de ArnhemmerV^CIl 1 IXUIVJI LLI\/\^/_U Harm Drost veroordeeld tot een ge-
vangenisstraf van 1 jaaren 9 maan-

PRESENTEERT den met aftrek van de ü*d die hij in
Spaanse en Duitse gevangenissen

met medewerking van het Avila Beach Hotel heeftgezeten.DatbetekentdatDrost
hpt Limhurns Rarnk FnqpmhlP onmiddellijk op vrije voeten komt.nei LimDurgs tsaroK bnsemoie De officier van Justitie had een cel.

PR ATTICA MIJ^IOA straf van 6 jaar geëist. Drost ver-
„ a a a c V Yr r u <"^

kocht in Arnhem hasJ' aar> Duitsers.op donderdag. 5 november en vrijdag 6 november 1987 Op grondvan een uit 1940stammen-Plaats: Concerthal van het Avila Beach Hotel de universiteits- beginsel kon hij inAanvang: 20.30 uur elke willekeurig land door de
Entree fis. 10.— Bondsrepubliek vervolgd worden
Elke avond een verschillend programma omdat hij een gevaar opleverdevoor

de Duitse staat. Drost werd tijdens
Beperkt aantalkaarten verkrijgbaar bij dereceptie van het een vakantie in Spanje in november
Avila Beach Hotel en bij deadministratie van hetCultureel ,1.984 °PgfPakt en uitgeleverd aan
Centrum Curacao, Koninginnelaan z n. Emmastad tus- Duitsland,

sen 09.00-12.00 en 14.30-17.00uur
V /

Rogainea
TOPICAL SOLUTION (minoxidil 2%) U

THE FIRST. THE ONLY
MEDICATION

FOR HAIR REGROWTH

Upjohn

AVAILABLE ONLY BY PRESCRIPTION
FOR MORE INFORMATION CONSULT YOUR PHISICIAN

«EILANDGEBIED CURACAO
GENEESKUNDIGE & GEZONDHEIDSDIENST

In het kader van de aangekondigde Inhaalcampagne tegen mazelen en rode
hond (rubella), roept de G.G.D. Curasao alle ouders die tussen 1 november
1983 en 1 juni 1986 geboren kinderen hebben die nog niet tegen mazelen
en/of rode hond (rubella) ingeënt zijn op, deze kinderen te laten inenten.
OP DINSDAG 3 NOVEMBER 1987:
Centrum voor inenting: CONSULTATIEBUREAU V. LEEUWENHOEK-
STRAAT.
Openingstijden: 8.00 - 17.00 uur (hele dag tot 5.00 uur 'smiddags).
OPGEROEPEN BUURTEN:
— Builenbaai - Sint Michicl Liber - Boca Sint Michiel - Jandoret - Julianadorp

De Savaan - Hamber - Veeris - Cas- Child - Marchena - Wishi - Charo -Mundu Nobo - Otrobanda - en andere nabijgelegen buurten.
*

Centrum voor inenting: CONSULTATIEBUREAU BRIEVENGAT (hoek
Nilda Pintostraat).
Openingstijden: 8.00 - 11.00 uur 'smorgens.
OPGEROEPEN BUURTEN:— Groot Kwartier - Mon Repos - Waterloo - Matancia - Cas Cora - Van

Engelen - Mahaai - Rooi Catootje - Bonam - Brievengat - Abraliarnsz -
Jongbloed - Ronde Klip - en andete nabijgelegen buurten.

De ouders worden verzocht de inentingskaart van hun kind(eren) mee te
nemen.
AH PH Hoofd v/d G.G.D.,1 Atd' rK- Dr. Mac Kibbelaar.

IR
MAANDAG 2 NOV6MB6A 1987-



BONAIRE AGENDA
PriE:8000«ANDWEER: 8222I __£NTRALE:BB4Sj ppITAAL:B9(K)

J?,F'LL,e Lagoen: maandag t/ m vrijdag
J/-00-16 00 uur zaterdag 08.00-12.00zondag gesloten.

nkfNBARE BIBLIOTHEEK
ert" '"Sstijden voor het publiek)
i'sFh 9en donderdag van 14.00-18.00JL ?l da 9 en vr'idag van 08.00-12.00/orj^-i/.00 uur; zaterdag van 10.00-12.00iet'

r 6W, „Bstijdenvoor lezers)1 nsdag van 14 00-19.00 uur

«QTtSLL"TING: maandag t/m vrijdag
petekende stukken 15.45 uur; gewonekken 16.30 uur.

V|CE CLUBS
j^Jsdonderdagavond 19.30uu- Hotel

HnrinTrma,le E Fellpa'tel.:Bs46/8238.
iirt able: elke tweede maandag ->flt_ enlrum Terra Corra.J v woensdag 12.00 uur-Hotel Bonaire.

,jÊnTI^RSKANTOOR EN BEVOLKING:/X" 00/14-°°-15-30 uur loketten geo-

voor bezichtiging
«ferR 9elleve contactop te nemen met de
_f "udV Bedacht. Noord Nikiboko 194.

* iPDp 'rt CLUB (We9 "aar Willemsloren):
6C„ a °P vrijdag van 20.00-24.00 uur; za-J^van 12.00-24 00 uur.
eiQ EKUUR (gezaghebber): elke donder-vroJ9 van 09.00-11.00 uur op het Be-
t $ van Hloor' Kralendllk: laatste donder-
ri _Qn

e maand van 10.00-12.00 uur te

3g'

'C jFreaaLlSHl "eL: 8198': verzameling Bo-ni^ nse schelpen en koraal: open van
-i«Vann u vriida9 van 10.00-12.30 uur -yar*bokoZu,d 3.
Zll/rn><'ninsstijden slachthuis maan-
«foo "*oensdagvano7.oo-12.00/13.00-
-eii.On 1

,Ul en donderdag en vrijdag vanT°- 1100/, 1.30-14.30.uur.

r«- *9efc .?rduskcrl' Kralondijk:
Ur 'IKS 18.45 uur;zondag 08.30en 19.00

JfeotokerkAntriol:„* 'l*s 19.30 uur;zondag 09.00en 18.00

&*Usl.rkß_„con:
Si "lKs, ookzondag, 19.30 uur.

Voltooiingproject
Washingtonpark

Ex-hoofdDOW in
ongelijk gesteld

J^RALENDIJK — Het nu drie maanden zittende Be-
|L, bestaande uit een coalitie van UPB en POB,
Wl aleenrespectabel aantalrechtszaken achter derug. Het
K\\] eren van het aantalwerknemersbij deoverheidbracht niet
tiaeen de werknemers in hetrouleersysteem in het geweer,

ok ambtenarendiebesloten degerechtelijke weg te be-
f'an - en-In de meeste gevallen echter wist het BC het recht
!>ah rJ Jnkant- Dit bleek ook weer het gevalmet het ex- hoofd
I n°OW HendrikBussman.

'_g)lSsman werd op 3 februari
H,j .Voor deperiodevan vijfjaar
itw -st genomen als staf-
«Urri°naris van DOW- Dat ge~

overigens door dezelfde
' enu geen geDnuk

.o Wenst te maken van de,a £Zaaniheden van Bussman.
«Hl. n viJfJarige arbeids- over-
>otymstwerd het ex-hoofdvan
&ar Voor de periode van één

a «or6. n contract aangeboden
.lm dienstverle-ttWr einddatum van het
i. v'ki .. Werd enkele keren ge-
J _to ' maar wordt tenslotte
i 1-0op8 sePtember 198?;

* 6»ph ?e ijk werd de datum ver-
J Tot 30 september 1987.
'Jw Z °Ver dus een duidelijke
reen r_,aar Bussman was toege-
\\^l dat hij zijn laatste
{\%. ,Zaamheden mocht afma-|k„ e aanleg van de weg Rin-
tóf/fhet Washingtonpark.

7 'O " hoorde rechter mr.
J%2!^_ in deex- gedeputeerden
r % 7.lnklaar en Ernesto Me-. v J kwam geenszins
f örieB!oren datbindende toezeg-. s«nwaren gedaan.

WNAPRESTATIE
>~ prjpns vermoedde rechter
W " .Bauduin wel, dat er methtl!? september door het BC
ls tiaa delijk is gehandeld.Er
v&lje r .zyn mening wel weinig

" 8s_ lng gehouden met
a_ a*e waarschijnlijk

Ner+i. et Washingtonpark-
Nujhfd wiUen afmaken. Dit
Met , yk handelen wil nogWeggen dat er ook on-
*. J?atlg is gehandeld of zelfs
Wk ?restatie is geleverd.

rnalve heeft de rechter de

eis van het vroegere hoofd van
DOW en huidigtechnisch leider
afgewezen, en hetBC toch inhet
gelijk gesteld.

KWALITEIT
Tenslotte wenste Bussman

dat een onafhankelijke commis-
sie de kwaliteit van de
werkzaamheden die onder zijn
leiding zijn verricht beoordeelt.
Ook dit achtte de rechter
geenszins nodig, aangezien het
BC zonder voorbehoud heeft er-
kend dat dekwaliteit van het
werkonder leidingvanBussman
niet ter duscussie stond.

Tenslotte meende rechter
Bauduin,dathetzeker alsonfat-
soenlijk gerekend mag worden
dat hetBC nietheeftgereageerd
op brieven van Bussman. Er is
echter geen sprake van on-
rechtmatig handelen als hetBC
niet wil mee werken aan een
kwaliteits- controle door derden.
Bussman dient de proceskosten
van het BC — vijfhonderd gul-
den— te betalen.

Bussman werd bijgestaan
door mr. M. Bijkerk. Raadsman
van hetBC was mr. E. Soliana.

Diefstal
PHILIPSBURG — Twee toe-

risten deden aangifte dat hun
huurautoR 1685wasopengebro-
ken tussen 10.30 en 11 uur
's morgens, terwijl zij aan het
strand waren. Ontvreemd wer-
dentwee Amerikaanse paspoor-
ten, twee vlieg-tickets, ho-
telsleutels, sleutels van de safe
deposit box, reischeques en een
bedragvan 250dollar incash. De
politie heeft de zaak in onder-
zoek.

BETONBOUW AANGETROKKEN
BC wil geen projecten in
eigen beheer uitvoeren

KRALENDIJK —In te-
genstelling tot het streven
van het vorigeBestuurscolle-
ge heefthetUPB/POBcollege
besloten om de uitvoering
van dewerkzaamheden bij de
wegaanleg van Rincon naar
het Washingtonpark niet in
eigenhand tenemen maar uit
te besteden aan delokale aan-
nemer Betonbouw, die mo-
menteel al verscheidene
werkzaamheden uitvoert op
Bonaire. Deze beslissing van
het BC staat dus lijnrecht te-
genover die van het vorige
BC, waarin detoenmalige ge-
deputeerde van DOW ing
Franklin Crestian een sterke
voorstander was Van uitvoe-
ring in eigenbeheer van pro-
jecten,die door Nederland of
deEG werden gefinancierd.

Het project Washingtonpark
en de weg er naartoe hebben in
hetverleden heelwatproblemen
opgeleverd. Volgens gedepu-
teerde Ramoncito Booi, die ove-
rigens de afdelingDOW heeft
overgelaten aan zijn collega Ju-
anchoMeiaan, heeft hethuidige
BC een aantal urgente proble-
men op te lossen die het niet
wenselijk maken, dat het BC
zich ook nogzorgen moetmaken
over de verantwoordelijkheid
van deuitvoering van het werk.
In het verleden, aldusBooi bleek
maar al te vaak dat het niet
duidelijkwaswienu eigenlijk de
verantwoordelijkheid droeg
voor dewerkzaamheden: ir Wil-
son, Bussman ofMartis.

Overigens zal de overname
van de werkzaamheden door Be-
tonbouw niet betekenen, dat de
werknemers die betrokken wa-
ren bij hetproject, ontslagen zul-
len worden. Betonbouw zal deze

werknemers voor de duur van de
werkzaamheden bij het aanleg-
gen van de weg naar het Was-
hingtonpark in dienst nemen.
Vermoedelijk zal het bedrijf al

Buurtbewaking
PHILIPSBURG — De plan-

nen van deSt Maartense Cri-
me PreventionCommittee om
te komen tot het oprichten
van buurtbewakingin dever-
schillende woonwijkenzijn in
een vergevorderd stadium.

Via pamfletten, kranten, ra-
dio en televisie zal binnenkort
een actie worden ondernomen
om uiteen te zetten wat de
"neighbourhood- watch" in-
houdt en hoe daaraan effectief
gestalte kan worden gegeven.
Ook aan de Franse kant is een
Crime PreventionCommittee in
oprichting, in nauwe samenwer-
king met de Nederlandse kant.

PDB vraagt om
vergadering
Eilandsraad

KRALENDIJK — De frac-
tievan dePartido Democrati-
co Bonairiano (PDB) heeft de
voorzitter van de Ei-
landsraad, mr. George Solia-
na verzochtom eenraadsver-
gadering. Tweepunten wil de
oppositie voor deze vergade-
ring op de agenda: de aanleg
van dewegRinconnaar dein-
gang van het Washington-
park en hetonderwijsbeleid.

Interessantkan ook het agen-
dapunt onderwijs zijn, aange-
zien ex-gedeputeerde van On-
derwijs Ernesto Meiaan en de
huidige gedeputeerde Carmo
Cecilia 'stuivertje hebben gewis-
seld. Was Meiaan gedeputeerde
van Onderwijs en Cecilia onder-
wijzer aan de openbare school
toen dePDB aanhetbewind was,
na deverkiezingenwerd Meiaan
onderwijzer aan de openbare
school en werd Cecilia gedepu-
teerde. Behalve het functione-
ren van beide leerkrachten aan
het Colegio Reina Beatrix, mag
ook verwacht worden dathetbe-
leidtenaanzienvan deinvoering
van Papiamentu in het basison-
derwijsaan de orde zal komen.

eind van deze maand de
werkzaamheden opleveren.
Door de bestuursovername is er
wel enige vertraging ontstaan,
aldusBooi.

Hetis niet detaakvan deover-
heid, aldus Booi, om op te treden
als aannemer en uitvoerder van
projecten. Daar zijn aanne-
mersbedrijven voor. In het ver-
volg zullen de werkzaamheden
weer gegund worden, nadat er
een publieke aanbesteding is ge-
weest.

...Ontvangst in het Bonaire Be-
ach hotel.Linda Craane, Marvel
Tromp en algemeen manager
Kees Fekkes (v.1.n.r.) worden
voorgesteld aan president Lu-
sinchi...

...Aankomst op Bonaire, v.l.n.r.
premier Martina, gouverneur
Romer,president Lusinchi enge-
zaghebberSolia na...

Amerikanen ondermijnen economie

Japanners zijn
nijvere spaarders
GENEVE — De gemid-

delde Japanner heeft zijn
spaartegoed in het afgelo-
pen jaar verdubbeld en
heeft nu bijna driemaal zo-
veel op debank staan als de
doorsnee Amerikaan, die
het bedrag op zijn reke-
ning met slechts vijf pro-
cent vergrootte. Dit blijkt
uit cijfers in dollarsvan het
International Savings
Bank Institute (ISBI). een
instelling waarbij 3.000
spaarbanken uit 79 landen
zijn aangesloten. Door de
koersdaling van de dollar
komen de cijfers voor Ja-
pan wel hoger uit dan bij
stabiele koersen het geval
zou zijn geweest, maar dat
doet weinig af aan de ten-
dentie.

Het groteverschil in spaar-
zin tussen de VS en Japan
wordt door veel economen ge-
zien als een van de oorzaken
van de internationale span-
ningen op financieel -
economisch terrein. De Ame-
rikaanse regering is als ge-
volg van de relatief lage
spaarquote in eigen land voor
de financiering van haar
enorme begrotingstekort af-
hankelijk van het buiten-
land, in het bijzonder Japan.

*Dit veroorzaakt een neer-
waartse druk op de dollar-

koers en houdt de Ameri-
kaanse rente hoog. Het geld
dat de Amerikanen eigenlijk
niet eens hebben wordt ook
una eens vooreen belangrijk
deel besteed aan ïmportpro-
dakten, waardoor er een fors
tekort op de handelsbalans is.
Deze situatie heeft volgens
deskundigen mede bijgedra-
gen tot de huidigecrisis op de
internationale effecten-
beurzen.

Het spaartegoed per hoofd
van de bevolking in Japan
steeg vorig jaar van 13.135
dollar tot 27.303 dollar. Uit-
gedrukt in sens was er altijd
nog een stijging met bijna
tweederde. Het spaartegoed
van de doorsnee Amerikaan
groeidevorigjaar met slechts
vijf' procent van 9.250 dollar-
tot 9.733 dollar. De Japan-
ners zijn verreweg de nij-
verste spaarders ter wereld.
Opdetweede plaats komen de
Zwitsers. Zij vergrootten hun
gemiddelde tegoed vorig jaar
fors van 17.255 dollar tot
23.728 dollar.Daarna komen
achtereenvolgens de Belgen
'eind vorigjaar 14.555 dol-
lar), de Westduitsers (12.288
dollar), de Oostenrijkers
'10.200 dollar), de Denen
'10.164 dollari en de Ameri-
kanen.

Bliksem-bezoek
van Lusinchi
Kranslegging
en receptie
KRALENDIJK — Enkele

tientallen schoolkinderen
met wapperende vlaggetjes
van de Nederlandse Antillen
vormden de erehaag waar-
langs de Venezolaanse presi-
dent dr. Jaime Lusinchi na
aankomstopBonaire naar de
gereedstaandeauto werd ge-
leid. Nadat het gevolgvan de
presidenteenplaatsje hadge-
vonden in de gereedstaande
volgauto's werd een korte rit

gemaaktnaar debustevan de
Venezolaanse vrijheidsheld
Simon Bolivar op het gelijk-
namige plein in het centrum
van Kralen dijk.

De publieke belangstelling
was, vergeleken bij die opCura-
cao groot. President Lusinchi,
diewerd vergezeld door gouver-
neur dr R. Romer en minister
president ir. Don Martina nam
alle tijd om de aanwezige be-
langstellenden een handje te ge-
ven. Langs de weg naar het
borstbeeld van Simon Bolivar
stonden hier en daar auto's,
waarvan de inzittenden depresi-
dent van Venezuela hartelijk
toejuichten.Dat gebeurdeookbij
aankomst op het Simon Boli-
varplein.

Nadat depresident samen met
de Venezolaanse minister van
Buitenlandse Zaken dr Simon
Alberto Consalvi een krans had
gelegd aan de voet van het
borstbeeld legde ook minister-
president Don Martina namens
deregering een krans, evenwel
gezaghebber mr George Soliana
namens het eilandgebied.

Vervolgens vertrok dt stoet
naar het Bonaire Beach hotel
(BBH). Rond het zwembad ont-
ving de Venezolaanse president
de gezaghebber, de gedeputeer-
den Ramoncito Booi, Juancho
Meiaan en Carmo Cecilia en de
raadsleden Ch.R L. Ellis, F.G.
Jangaen Urba Pourier. Daarna
waren deraadsleden van de op-
positie aan debaurt. Totslotvan
hetofficiële geieelte boodhetBC
de Venezolaanse president een
receptie aan.

Niet betalende gast
PHILIPSBURG — De mana-

ger van het Caribbean Hotel in
de Frontstreet werd er door de
man R.B. uit Marigot van be-
schuldigddathijzijnpaspoort in
zijnbezithadennietwildeterug-
geven. De hotelmanager ve-
klaarde echteraan depolitie dat
demanR.B. ruim 20dagenin het
hotelhadverbleven zonder tebe-
talen en dathijzijn spullen daar
had achtergelaten. De poltie be-
middelde zodat de man zijn
schuld betaalde en daarna zijn
paspoort terugkreeg.

Nicaraguaanse
officier deserteert

MANAGUA—Een hoge of-
ficier van het Sandinistische
volksleger, majoorRoger Mi-
randa Bengoechea, heeft de
wijk genomen naar het bui-
tenland. Dit heeft hetNicara-
guaanse ministerie van De-
fensie vrijdagavond be-
kendgemaakt.

Volgens het ministerie zou
majoor Mirandanaar Mexico of
de VS zijn gevlucht nadat bij het

' ministerieeen tekort van 15.000
dollarwasontdekt. Mirandawas
een naaste medewerker van de
Nicaraguaanseministervan De-
fensie,generaal Humberto Orte-
ga. De regering in Managua
heeft aangekondigd dat zij om
uitlevering van de majoor zal
vragen.

Boze brief
van toerist

PHILIPSBURG — De toeris-
te, mevrouw Emilia Caoccou
heeft aan het toeristenbureau
van St Maarten een brief ge-
schreven, waarinzij voldoening
eist voor het feit dat zij en haar
man door onverlatenwerden las-
tig gevallen. Zij nam hethet toe-
ristenbureau kwalijk datzij niet
tevoren waren gewaarschuwd
dater een mogelijkheid was dat
zij met misdaad geconfronteerd
zouden worden.

Minister Rozendal
naar St. Maarten

PHILIPSBURG—MinisterF.
Rozendal, dieop het ogenblik de
portefeuille vanVerkeer en Ver-
voer beheert, zal de komende
week op St Maarten zijnom be-
sprekingen te voeren met de di-
rectie van Landsradio, de
werknemers en de ambtenaren-
bondWICSU, om te trachten tot
een oplossing te komen voor de
gerezen problemen onder het
personeel. Er heerst daar onte-
vredenheid sinds het vertrek
van de manager CL. Gumbs.
Het personeel acht de huidige
leidingnietaanvaardbaar.

M-Amerikaans
vredesplan gaat

5 november in
SAN JOSÉ — De ministers

van Buitenlandse Zaken van
vijf Middenamerikaanse lan-
den hebben woensdag in de
Costaricaanse hoofdstad San
Joséafgesproken dathetvre-
desplan op 5 november dit
jaarvan kracht zal worden.
Dit is in officiële bron verno-
men na afloop van een twee
dagen durendberaad van de
ministers in San José.

De ministers spraken af dat op
5 november een staakt-het-
vuren, een amnestieen een prog-
ramma voor democratische her-
vormingenvan kracht moet wor-
denin debetrokken landen.Een
internationale commissie van
waarnemers zal in de komende
wekentoezicht houdenop de uit-
voeringvan het verdrag. Verder
zullen de staatshoofden van de
vijflanden —Nicaragua, Guate-
mala, Honduras, Costa Rica en
El Salvador — in januariin San
José bijeenkomen om de toepas-
sing van het vredesakkoord te
evalueren.

In het kader van het vrede-
splankeurde hetparlement van
Guatemala woensdag een am-
nestiegoedvoor personen die be-
schuldigd worden van politieke
misdrijven. De wet werd met 61
tegen 6 stemmen aangenomen.
Volgens de Christen-
Democratische voorzitter van
het parlement, Ricardo Gomez,
zal de amnestic nog voor 5 no-
vember van kracht worden. Gu-
errillastrijders die van de am-
nestic gebruik willen maken
moeten binnenzes maandeneen
aanvraag indienen. De Nationa-
leGuatemalaanseRevolutionai-
re Unie(UNRG), eencoalitievan
de vier opstandelingenbewegin-
gen die in het land actief zijn,
heeft de amnestic afgewezen.
Volgens de UNRG komt de am-
nestic neerop een cis tot overga-
ve. Het Salvadoraanse parle-
ment ging dinsdag akkoord met
een amnestiewet die eveneens
nogvoor 5 november van kracht
zal worden.

VRIJWILLIGE OPENBARE
VERKOOP

Op dinsdag, de3de november 1900 zeven en tachtig des voormid-
dags te negen uur, zaldoor ondergetekende, deurwaardervoor bur-terlijke zaken op Bonaire, aan de Magazijn D.O.W. te Lima in het
tads-district van Bonaire, worden overgegaan tot de openbarever-

koop van roerende goederen,few.:
matrassen, bedden, tafels, gasfornuis, radio's, wasmachine, ijskasten eetkamer set enz.,en water nog te koop geboden zalworden.
Deroerende goederenzijn te bezichtigenéén uurvóór de verkoopen zul-
lenwordenverkochtvolgens plaatselijkgebruik,bij opboden tegen gerede
betaling.

De deurwaarder voornoemd,
w.g. P.G. SILBERIE
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l Koersen Centrale Bank
■ m.
■—~Maß_______________________a_________aMHiM«i^Mai

SS NOTERINGEN CENTRALE BANK VAN DE NEDERLANDSEAN-
Z TILLEN GELDIG OP MAANDAG 2 MOVEMBER 1987 EN TOT
; NADER ORDER:

£ US DOLLAR 1.77 1.78 1.80
C CRN DOLLAR 1.33 1.35 1.37 Z.
: PND STERLING 3.01 3.065 3.125 5- NÉDGLD 91.34 92.06 92.86
Z BOLIVAR — — —* ZLUFRRNCS 124.88 125.60 126.40

FR FRANCS 29.26 30.36 31.06 ;
Z DUITS6MRRK 102.95 103.67 104.47 S
Z SURGLD — 100.07 102.59
Z ITLIRÉ 1.09 1.39 1.45
I RR FLORIN 98.00 100.00 100.20
Z KOERSEN VAM DE OBLIGATIELENINGEN VAN DE NEDER- 5

LANDSE ANTILLEN UITGEGEVEN DOOR HET DEPARTE- Z
Z MENT VAN EINANCIEN EN GELDIG VANAF HEDEN 2 NOVEM-
Z BER 1987 EN TOT NADER ORDER.

E 9.75% OBLIGRTieL6NING6N P€R 85/89 98.59
Z 13 % OBLIGRTI€L€NING€N P€R86/90 104.34 5
Z 12 % OBLIGRTI€L€NING€N P€R 88/92 103.65 -10.5 % 08LIGfiTiae-NING6NP€RI9BB Z
Z 10.25% OBLIGATIR€NING€NI 986 P€R 1990 98.77
S HET EFFECTIEVE RENDEMENT OP ALLE OBLIGATIELENIN-
: GEN BEDRAAGT 10.69%.
Z DEAANKOOP VAN OBLIGATIELENINGENKAN GESCHIEDEN
; BIJ HET LOKALE BANKWEZEN.
" 4|■" Irt 111 ■■"""■"■"■■"■■■" lllllllllllllllllllUHUlf

j|l|l|kßnnco mousTRiRL de uuiezueir
S-É_j!}^P maakt de wisselkoersbekend-ip£iy^ vandeBDLIVAR, geldig tot

DINSDAG 10.30uur

cash AANKOc°h .ue VERKOOP
’.4.50 ’.4.70 ’.5.70

IMF LANDSRADIO \Vjs afd. BONAIRE
ivr^w^maakt hierbij bekend, dattelefoonrekeningent/m de
mr maan^ SEPTEMBERJ987 uiterlijk vóórCen 6 NOVEMBER 1987 A
Na t_ z,,n voldaan. ~ A
geQg Vengenoemde datum kan ieder moment over- y^
van «s!, Worden tot afsluiting van de nummers waar- A\\nQeljp of meer rekeningen nietzijn betaald. JDW\
,viad

v® er rekening mee te houden, dat betalingen /^
V gebank onze administratiedagen laterbere'kenyffl|||lll|||l— Hetwaarnemend hoofd van dienst,yfjj |]W 11 jffl 111
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SPECIAL ■ SPECIAL " SPECIAL
jj. Remote control cars verkrijgbaar bij: ÉHfi#

<É^^Bfe| Brat Pack's R/C Hobbies

/ \
WAARSCHUWING
De commandantvan de marine-
basis Parera maakt bekend dat
erop, 3 november 1987van 07.10
uur tot 13.15 uur schiet-
oefeningen worden gehouden
opde schietbaan Hato.
Maximum verheffing
±5000 ft.
Onveilige zeegebied
± 4000 meter uit dekust.

J

Nieuwe zending
LINGERIE ontvangen
Nieuwe riemen binnen.

20 TOT 50% KORTING
op damesjurken

La Indiana N.V.
11 ,

Te huur
gevraagd

Praktijk-
ruimte

Tel.: 77220-79070

f Nog enigeplaatsen
beschikbaar

voor
HUISWERKCURSUS

(BASISSCHOOL)
Tel.: 81604

Informatie tussen
14.00u. p.m. -19.30 u. p.m.

RUMI
SAN

PABLO
lETSAPARTS J

lookingfor ij
_f«rsta Quality j

jj |[,

the latestfashion in Jl
FRAMES and

!ji SUNGLASSES V
at convenient prices. j!

Futuro semperta bonora bo studia. Open 4-8 p.m.
Typen-Steno-Engels-Spaans-Boekhouden BP, M|iaPSekretaresse-Verkoopster-Alg.Ontwikkeling DCL- nu yjr'ißedrijfsleider-Receptioniste-Konversatie. Erkende diploma's >

Dokweg z/n. - achter Madura Plaza _ .„ .
Curacao, N.A. - Tel.: 76156 - 70141, Telex 3493, iQa.id.N,.

WE'RE BEHIND YOURCARGO,
L ALL THE WAY!!!

GEVESTIGD " \

Zonneschermen
Europese modellen.

j.: x (fabricage)

SEF. - AGENCIES
Telf.: 79315

££t WoêWo\ J3ËK *) Sta.Rosawegl94 *\T*'<I>/ Grandioze Uitverkoop
vanaf26 oktober tot28 november

Alle schoenen tegen de helft van deprijs!
25% korting op alle kledingstukken

boven de20 gulden.
* Heren overhemden (Lancetti, Hunter'sRun, etc.) 2 voor ’1.10.00
*Kinder overhemden(Philiphine) 3 voor ’1.10.00
* Damesbloesen 3 voor’l. 5.00
'Pantiesvoor dames en meisjes 12voor ’1.10.00
'Herensokken 12voor ’1.10.00
* Jeans (Dallas, Gloriav.d. Bilt) 2voor ’1.10.00
* Grote baddoeken ’. 5.00
'Paraplu ’. 5.00
U bent van harte welkom op de

k "BARATIO"van PASO A PASO SantaRosaweg 194. j

▼" Praktijk hervat f
* K.J. ChOCOlaad, tandarts I
1 A.L.M. LucasiUS, tandarts f
| CENTRO DENTAL OTRABANDA f

TE HUUR GEVRAAGD
Echtpaar zonderkinderen

vraagt op korte termijn te huur

WOONHUIS
(ongemeubileerd)

met minimaat drie slaapkamers
oprustige en goedestand.

Aanbiedingen via telefoon 611011
(tijdens kantooruren)

ONE STOP «SS?SH-m AUTOMOTIVE SERVICE fSSL
* WEG NAAR WELGELEGEN 38
__^ TEL 623216/624143/624812 M I

____________________ _^Ss_"'*^" Transmission
fc""^_ .'^^^^^i k \ Company

■24912 " / lllfll fif /.£ IBt»»UCtr_____|__i_«y Jj]^^,v».».y
* \ """"!_> (^yten4)

AUTO PARTS ~^MT^m^£^..J'Z"Z,
"Service completo pa * Pieza pa bo Auto, * Servicio pa Automatic

bo Auto, Truck, Truck y Heavyduty transmission, overhaul y
Heavyduty Equipment. Equipment, plus rebuilding.

Special orders. Nos ta duna garantia.
1 ""QUALITY PARTS, PROFESSIONAL SERVICE2 "

WEGWIJZEBp
\ /4ANLDEZE // ÊÊÊ

\:'\ \\ H // Winkelcentrum Bloempot- Zuikertuintje - Tel.:70514 \\ Grote Uitverkoop \ 1! / .SS*„ J\\ AlleS ITIOet Wea \\ ra» // sokken, kousen en maillots /'/\\ «»^i»wiwcs \\ «gag // Rokken, truitjes, lange broeken (jeans) //\ Haast U! \\ &&&& // Riemen en ceintuurs ff
/-#— m—^TM I . >fi \ W W _*- _S__B ("* X ARTS&CHWTS V T*l

f] ) /K J88fl?Sl V {T\_flll^ rT*\ Bloempot Shopping Center 3 \ Ve'
fW\ aw« mt mm I (((( nf 888 888 IV/V" JS") Tel: 79817 l\ t\,

/in \ Vut^S^MflFPnM^S \kl/ 888888 ~^V yUw speciaalzaak op het gebied \\ ?rAM V " wr9mo9m*J/m9mtm> Xy » handenarbeid \\ h"
/X/ V > - (achter PizzaH.itSaline C " a^lNlßcSww'A [. a-artikelen en teken- en schildermateriaalkondigt het \A He
VA \. <J ■ B8"»ly/\ be9ln aanvan decursus vervaardigen van V: de!\j:\ V Grote sortering El,, KERSTDECORATIES, /;i| de'\-\ <f) servetten, papieren borden, cuns, HwoÜ o^v- Mevr-Winnie Cratsz, instructricevan handvaardig- /ftf\\(* Slingers, ballonnen, snoepzakjes. ü^ Curfusdagen dinsdagt/mzaterdag ('s morgens)van 9.00 //*»V\ Ai met al een grote sortering ______ -11.30 en van 3.30-6.00. /:/ na

V\ S VOOr een ae^laand fppt;t SoBSOOOO Kom langs voor bezichtiging van de modellen en voor in- if re<\* ijco'acitju itftibt. | »&"»» schrijving. £f b^

rÜ3QO"S Tel, 614801*16484 I |^g| Qandy and g^^Op f[II HUfR R \ JWWW Ig'g Or-JL^SJ^J^ \5
ri/-\Q tiiriin I ]\a/ in____n \/__r Cir» 555 Rffl 35soorten chocoladeinallerlei smaken ...... -^ V\ PoUOe Iljaig UW mKOpen VOOr bin- «§fcsBg| gesorteerd ofnaar Uw eigenkeuze verpakt )fe^eßm> VA «fe
tOrklaaS en KerSt. __r_|y"__Tf\ incadeauverpakking oflos.Daarnaast nog fT^T^^HS. \:i\ de
Voor een mooi kado slaagt U bij ons T3||g|?^o?sVn^ $ ?.'
zeker, zoais: Voor al Uw kin«>»r'»««t»n maar ook >jé£^^/::/ r!
* Theeitiokken, juwelenkistjes,kook- =|S §§ voor^w eigenfee.ten veaorgen wij Uw të&D^Mboeken, serviesgoed, fantasie (zij- &&-:__s Qebaken Taarten,zoaisu datwin. llPs^'//

iHan\ ciaroHon "I'K-X'X'X Kom langs en maakkennis met ____._._, _f *aOen) Sierauen :*X-X'X'::: Candy and GiftshopTeddy Bear. I# tg
i . fëxWA—: Openingstijden: 8.00 a.m. -7.00 p.m. kf j

.-.. »' ' f:
/^jÈf ONGEDIERTE AYO §§ §f JOYERIA CORSOU \ .Xy Tt"^/ __*nnr--r-r"» .'"i'ivX'X'x' Specialisatie op het terrein van gouden J^>\\ fe

/:/ _3UUbTER PEST CONTROL _jgx::isi^si sieraden is onsvak, 0.a.: \A al#::7 ____P^""B■"""""'"'"'"""'"/~k —ontwerpen "a v-llZx/ heeft zich gespecialiseerd in voor mens en dier I Br^"":__A\ ~~ reparaties |^"afc.\:::!tn;
«":.:< veilige ongedierte-en insekten bestrijding, zon- __i::::::::::'^^__V> — allefiligrein-modellen en zetten van stenen*i_fKV:-.\ derUwomgeving nadelig aan te tasten. «Vt'lIr /_. ■X'":-X-?V_/ , .. , """^/"■«\:\ Kosten: '^■"""x M altijd naar A*\\ luxe woning(I+3+l+l) ’.55.- ;i^&l' JOYERIA CORSOU //?\\ volkswoning(l+3+l+l)’.4s.- i«*SO2_S SA? :%% wviwiinwvngww /y i,

Vi Termieten behandeling v/a ’.1.75/m% WKÏfI T SxSXvx: Rheastraat 5 (zijstr. Saturnusstraat) // J"
Tb Informatie? 7B229. X^J^^^ '$^:..J£ tel.! 612505 / ?

'".'vXvX'Xv
M mi tÊ^f\ 'y.\\\''.''.\\'''m' i

/ F____i£__l^ Autorijschool Manhattan \ n
// Ifffll lit/ Tol ■ 673731 -A _Q79 /-—> A »f] fhestboutique W. Churchillweg 164A. _

7
iei..O««l W»^ / W\\

/^ Fotowenskaarten voor Kerst van Cura- Eft ,^ a»t<"^SSeil C^^V V\,
/:;y paoseaangezichten. 1 ïï^ïïm^m 00*- na werktijd, ü p
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	illustraties
	WILLEMSTAD — President Jaime Lusinchi voerde zondagochtend tijdens een plechtige Statenvergadering het woord (zie foto). Daarbij werd de problematiek van de hoge water- en electriciteits- prijzen op de Antillen aangesneden en zegde Lusinchi toe daar aandacht aan te zullen besteden. Lusinchi was bij deze gelegenheid ook vol lof over het investerings- klimaat op de Antillen en raadde de Venezolaanse zakenwereld aan hun geld hier te investeren. Op pagina 3 meer over het bezoek van de Venezolaanse president aan de Antillen.
	HENRY By Dick Hodgins
	BONER'S ARK By Addison & Frank Johnson
	BEETLE BAILEY By Mort Walker
	REDEYE By Gordon Bess
	GROTE BELANGSTELLING bestond er zaterdagmiddag bij de viering van de tweede verjaardag van Maggy's. Dit gebeurde onder meer met een modeshow op straat (zie foto) en in de etalages van Maggys. De nieuwste modellen werden getoond, waarbij gratis Pepsi niet ontbrak.
	WILLEMSTAD – Onlangs werd aan de Brionwerfhet spantenbier gevierd van het drijvend Seafood restaurant "Café Calito". Initiatiefnemer van dit restaurant is Alberto Gomez, broer van de overleden Antilliaanse kunstenaar Carlos Gomez naar wie het restaurant is vernoemd. In het kader van de opleving van Pundazal dit schip, zodrahet gereed is, worden afgemeerd aan de Punda zijde van de StAnnabaai. Het restaurant wordt mede geftnancieerd door de Ontwikkelingsbank van de Nederlandse Antillen, Fundashon Empresa Chiki Korsou en enkele lokale banken. Het restaurant zal omstreeks het einde van het jaar openen voor het publiek.


