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Nieuws in vogelvlucht

MANILA —Typhoon Nina welke
2nnF de FiuPÜnen trok neeft zeker~yo doden geëist, vooral op Luzon,
*aar veel schade werd aangericht
aai> decocos- plantages. Aan dekust

desituatiezeer ernstig. Allever-
dingen warenverbroken met het

ran>Pgebied.
*****, JERUZALEM — De Arabische

Urgemeesters in Israel hebben als
potest tegen het kasgeld- tekort
"°ensdagde sleutels van hun stad-huizen enkantorenbijBinnenlandse
aken gedeponeerd.Dit tekort is het

gevolgvanofficiëlediscriminatie.De.Urgerneester van een der grootste
|j abische gemeenten, Younis, zei

de leraren al 3 maanden niet be-laidzijnterwijl ookderiolering niet
Unctioneert. Men heeft meer acties
111Petto.

*****, DUBAYY — Iran heeft voor de
P^t van Dubayy met snelle motor-
tjes de Roemeense tanker Dacia
aai>gevallen. Dit vloog in brand en

*****
vPRETORIA —Zuidafrika heeft de
/j'hgheidsraad- oproepomzijn troe-
"^n onvoorwaardelijkuit Angola te-
J'ug te trekken botweg naast zich
"eergelegd. Men blijfterzo lang men
«Jn veiligheid bedreigd acht. Preto-
fia zegt in november 12 soldaten te
Rebben verloren bij gevechten met

troepen. Angola meldde de
d°od van een Zuidafrikaanse piloot
wiens toestel 1,5 week geleden was
öeergeschoten. Ook vond men de
Wrakstukken van een doorPretoria
a'svermist opgegeven toestel.

*****JONDEN — De dollar viel
.J^nsdagterug op deEuropese valu-
"?" harkten zoals eerdergebeurde in
JewYork.Menblijfttwijfelenaande
waarde van het akkoord om het VS-
pgrotings- tekort terug te dringen.
j
ll Amsterdam noteerde de dollar

*-«815 gulden.Wall Streetwas lager
ais gevolgvan "dunnehandel".De ef-ecten- beurzen in Azië reageerden
£*deeld. Volgens de Nederlandse

De Korte zijn de gevolgenan de recente beurs- krach en de
!*nerpe dalingvan de dollarvoor de

ederlandse economie per saldo ne-gatief.

k LONDEN — De Noordzee- landen
tie *mfn°P vnministers- conferen-
s-. ln Londen overeen de lozing van
"^adelijkeindustriëleafval-stoffen
PzeeemdB9 tebeëindigen. Hetstor-nvan zuiverings- slib wordt niet

deal id' Het is wel de bedoeling
te h stortmgen in een later stadium
>~ eperken. Men sprak over een
hart p che gebeurtenis". Eerder
Hist ngeland dat de Noordzee- mi-
8e jconferentie voorzit deDeen-
dwoU Belgische delegaties ge-
vyjjd

ngen 3 delegatie- leden te ver-
Ujg eren dielidzijnvan milieu-orga-
tie v r Londen was depresen-an niet- gouvernementele groe-ren onaanvaardbaar.

Brunswijk
°EN HAAG-Het zoge-

j amde Jungle- comman-l° .Vai* de Surinaamsere-
Sellen- leider Ronnie
rfunswijk is van plan de
««wapende strijd voort tej^ten, ook al heeft hel
*?nt voor Democratie enjjnt*.ikkeling de zege be

)inA b^ de woensdag ge-
a°uden verkiezingen. Men
.c"t de verkiezingen

tjechts "een eerste stap"
°runSWijk enztfn makkers
geilen een groot aantal
°orwaarden voor hel

» rffSgen van dewapens.
£° bleek op een in Den
?aag gehouden pers- con

Wel wil helungie. commando samenjethet Front alles in hel
erk stellen om een nieu, e militaire coupe te voor«omen.

r

SPLINTERPARTIJEN
In Sipaliwini had de NDP bij

een lage opkomst een taaie te-
genstanderaan deJavaansepar-
tij Pendawalima, die mogelijk
twee van devier Assemblee- ze-
tels van dit district opstrijkt. In
hetOostsurinaamse districtMa-
rowijne kwamen nauwelijkskie-

OPZIENBAREND
De kleine partijen SPA, Pen-dawalima, Palu en PPRS kwa-

men er in de "gewone" districtenniet aan te pas. Alleen in deoor-logsgebieden haalden Pendawa-limaen Palu een opzienbarende
winst.De opkomst in de"gewone
districten" was hoog en lag tus-
sen de 80 en 90 procent. Het tel-len van de stemmenwas donder-dagmorgen nognietvoltooid. Dekrachtsverschillen tussen hetFront en de overigepartijenzijnechter zo groot dat de prognoses
niet ver kunnen afliggen van deeinduitslag.

Van feestvreugde was in denacht van woensdag op donder-
dag in de straten vanParamari-bo weinig te merken. De over-
weldigende verkiezings- over-
winning van de "oude" politieke
partijen,kon nog niet uitbundig
door de Front-aanhang wordengevierd.

STEMMING GEDRUKT
In het ontmoetings- centrum

van deNDPwas destemmingge-
drukt.Enkele Nederlandse jour-
nalisten kregen te horen dat zij
voor hun eigen bestwil beter
konden vertrekken. Toen leger-
leider Bouterse zijn aanhang
toesprak was er nauwelijks pers
aanwezig. Het aantal toehoor-ders was beperkt tot ongeveer
tweehonderd personen. On-
danks het alcoholverbod werd in
het NDP-centrum ruimschoots
geschonken.

De Tweede- Kamerfracties

OVERWELDIGENDE ZEGE VOOR FRONT VAN "OUDE' PARTIJEN

Nederlandsepartijen terughoudend over hervatten hulp

Bouterse verpletterd
PARAMARIBO—De Surinaamse legerleiderDesiBouterse

heeft bij deeerste vrije verkiezingen in tien jaarin Suriname
eenzwareknock-outnederlaaggeleden,waarbij hetFrontvan
de drie"oude"partijen eenongekendeoverwinningbehaalde.
In het nieuwe parlement beschikt men over een heel ruime
meerderheidvan tachtig procent der zetels. Deze grote over-
winning is voor de drie grootste partijen in het Nederlandse
parlement nietvoldoende om over te gaan tot hervatting van
de ontwikkelings- hulp aan Paramaribo. Den Haag wil eerst
kijken of de democratie beklijft in Suriname, waar het leger
zich nietzomaar achter de schermen laatduwen.

Het front voor Democratie en
Ontwikkeling, een verbond van
de "oude" politieke partijen
VHP, NPSeh KTPI, heeft
woensdag een overweldigende
overwinningbehaald bij dealge-

zers naar hetstemlokaal. Zover-
schenen in de grensplaats Albi-
na slechts vier kiesgerechtig-
den. Zij stemden alle vier op de
linkse splinterpartij Palu. Uit
het district Brokopondo waren

donderdagmorgen nog geen ge-
gevens bekend.

In dezevendistrictenwaarhetFront kandidaten had gesteld
gafhet waarschijnlijk slechts
een zetel weg. Van de zeventienzetels die voor Paramaribo in deAssemblee zijn gereserveerd,
gaan er zestien naar het Front.De overblijvende plaats is voordeNDP. Indeoverige zes distric-
tenwaarhet Frontmeedeed is deoverwinningtotaal.

meneverkiezingen inSuriname.
De partij van legerleider Desi
Bouterse, deNDP, leedeen enor-
me nederlaag.

Nadat donderdagmorgenon-
geveer eenderde van de stem-
men was geteld werd duidelijk
dat het front niet meer van een
opzienbarende zege was af te
houden. De prognoses wijzen er-
opdathetfront tussen de85 en90
procent van de stemmen be-
haalt. Het betekent dat de oude
partijen waarschijnlijk veertig
van de51zetelskrijgen in deNa-
tionale assemblee, het Suri-
naamse parlement. Daarmee
overschrijden zijruimschoots de
meerderheid van tweederde die
zij nastreefden. De Nationale
Democratische partij van Bou-
tersekomt nietverder danenke-
leAssemblee-zetels.

Voor zover donderdagmorgen
wasteoverzienheeftzij diezetels
te danken aan de districtenPa-
ramaribo en Marowijne. Het is
zeer opvallend dat in de drie zo-
geheten oorlogsdictricten, waar
het Front geen kandidaten had
gesteld en deNDP hoopte op tien
zetels, weinig kiezers voor Bou-
terse stemden. Velen kwamen
nietnaar de stembus, weken uit
naar andere kleine partijen,
maakten hun stembiljetten on-
geldigof stemden blanco.

vanCDA, VVDenPvdA staan op
het standpunt dat afgewacht
moet worden of de nieuwte vor-
men burgerregering in Surina-me democratie en mensen-
rechten kunnen garanderen al-
vorens over te gaan tot hervat-
ting van de ontwikkelingshulpaan datland.»In eenreactie opde
verkiezings- uitslag zegt CDA-
woordvoerderAartsverheugd tezijndathetSurinaamsevolk zich
in zeer grote meerderheid heeftuitgesprokenten gunstevan het
Front voor Democratie en Ont-
wikkeling. Allereerst dient te
worden afgewacht welke rege-

ring op grondvan dezeuitslagzal
worden gevormd, meentAarts.

WD- woordvoerder Weisglas
isvan oordeel dathetSurinaam-
se volk een "ontzettend be-
langrijke drempel" heeft over-
schreden opweg naar mogelijke
democratisering. Weisglas
spreekt in zijn reactie van een
dubbele 90-procent optie, name-
lijk een opkomst van 90 procent
en een overwinning van deoude
politiekepartijenmet 90procent
van het aantal uitgebrachte
stemmen. HierdoorheefthetSu-
rinaamse volk gekozenvoor her-
stel van de democratie, tegen de
militairen.

PARAMARIBO — HetFront
voorDemocratie en ontwikkeling
van de drie "oude"partijen heeft
op overtuigende wijze de verkie-
zingen in Suriname gewonnen.
Voordeleidersvan dezepartijen -
(van links naar rechts) Soemita,
Lachmon en Arron - was er alle
reden om te lachen.

PARAMARIBO — Desi Bou-
terse heeft als de sterke man van
Suriname een zware nederlaag
geleden bij de woensalag gehou-
denverkiezingen. Zoenthousiast
alshij in het weekeinde nog zijn
duizenden aanhangers toesprak
(zie foto), zo somber was hij

woensdagavond toen de neder-
laag zich in volle omvang begon
aftetekenen.Hijwilde bij hetver-
werken van zijn verlies depers
niet in het NDP- hoofdkwartier
hebben.Bouterse is de grote man
van deze Nationale democra-
tischepartij.

Brunswijks
gijzelingsactie
mislukt

PARAMARIBO — De
groep- Brunswijk heeft in de
nachtvoor deverkiezingenin
Suriname geprobeerd in het
bauxiet- stadje Moengo een
gijzelings- actie uit te voeren.
Daarbij werd een onder- in-
specteur van politie door zijn
eigen mensen dood-
geschoten.

In Marowijne probeerde men
de districts- commissaris te gij-
zelen. Daartoe wildemenhet dis-
tricts- kantoor binnen dringen.
Toen de politie ingreep viel het
licht in het gebouw uit. Als ge-
volg daarvan werd depolitie- of-
ficier doodgeschotendoorzijnei-
gen personeel dat hem aanzag
voor een "vijand". Zo meldde
SNA. De commissaris bleef on-
gedeerd.

BURGERS-COMITE'S
In verband metrecente geval-

len van brandstichting waarbij
er ook winkels aan gingen heb-
ben burgers comite's gevormd
welke een soort bewakings-
diensten uitoefenen. Bij hun
werk maken zij gebruik van
geïmproviseerde barrikaden
waarbij jongelui met stenen,
messen en machetes de wacht
houden. Zij houden de aanhan-
gersvan hetDuvalier- bewind in
de gaten die kennelijk het ver-
kiezings- proces willen ver-
hinderen.

BANG MAKEN
Het geweld van de tegenstan-

ders van de verkiezingen heeft
blijkbaar ten doel zoveel moge-
lijk mensen af te houden van de
eerste vrije verkiezingen sedert
dertig jaar in dit zo verarmde
land. Een voorbeeld van dit ge-
weld was de man die op klaar-
lichte dag met een vuurwapen
over straat liep en in het wilde
weg schoot en daarbij steeds
weer riep: Leve het leger, weg
metdeKiesraad. Hem werd geen
stroobreed in deweg gelegd.

Als voorzittervan deKiesraad
heeftErnst Mirvillemeegedeeld
datdeverkiezingen op zondag29
november gewoon doorgaan.Dit

omdat degenen die niets van de
stembus willen horen het ge-
rucht verspreiden dat deverkie-
zings- datum is verschoven. De
Kiesraad welke het middelpunt
vormt van de hetze bestaat uit
negen ledenen iseen onafhanke-
lijkorgaan. Pogingen in junivan
deregerings- juntaom de Kies-
raad in te palmen leden
schipbreukopeen algemeenver-
zet onder de bevolking. Het ge-
weld, vooral van de kant van het
leger en de politie, kostte toen
het leven aan vele burgers.

Cova: 'Dit mag niet doorgaan'

Fel protest SSK tegen
verhoging autobelasting

WILLEMSTAD — De Ka-
mervan Vakbonden,Kamara
Sindikal, heeft een scherp
protest laten horen tegen de
plannen van het eilandsbes-
tuur om de motorrijtuigen-
belasting per 1 januari met
dertig procent te verhogen:
"Onbegrijpelijk en bijna on-
menselijk, die plannen", al-
dus het korte commentaar
van SSK-voorzitterErrol Co-
va tegenover deAmigoe.

"De werknemers gaan er dag

na dagop achteruit.En nukomt
deze klap. Terwijl de kosten van
levensonderhoud bijna de pan
uitrijzen. Alles wordt iedere dag
duurder. Nee, dieverhogingvan
deauto-belastingmager nietko-
men", zo zegt Cova.

Mocht er toch 'onverhoeds'
worden besloten tot een belas-
ting-verhoging, dan hoopt de
SSK-voorzitter, dat er een prog-
ressieve heffing uitkomt: "Dege-
nen met de duurste auto's, bij-
voorbeeld wagens van boven de
vijftig- ofzestig-duizend gulden,
ja,diemogen aangepaktworden.
Die categorie heeft de auto niet
als noodzakelijk vervoermiddel
maar als luxe artikel. Ook vin-
den wij, dat eigenaren van die
voertuigen, die veel schade aan
de wegen veroorzaken, extra
moeten betalen".

Cova benadrukt, dat opCura-
gao een auto 'een must' is: "We
hebben dat voertuig nou een-
maalnodig. Wekunnen nietzon-
der, omdat het openbaar vervoer
ook niet goed is geregeld"

De SSK heeft een telex ge-
stuurdnaar hetBestuurscollege
en de raadsfracties, waarin de
mening van de vakbonden
duidelijknaar voren wordt ge-
bracht.

Waakzaamheidsgroepen gevormd vanuit burgerij

Vier doden bij geweld
rond Haitiaanse stembus

PORT AU PRINCE — Het
verkiezings- geweld in Haiti
heeft dezer dagen weer vier
doden geëist. Waakzaam-
heids- groepen welke zijn ge-
formeerd door burgers om
het verkiezings- proces te be-
schermen grepen in toen er
werd geprobeerd dit proces
in de war te schoppen. Zo
meldde een radio- station in
de Haitiaanse hoofdstad.
Duidelijk is wel dathet leger
de verkiezingentegenwerkt.

De doden vielen bij afzonder-
lijke incidenten welke met el-
kaar gemeen hadden dat er
waakzaamheids- groepenbij be-
trokken waren. Zo werd een ge-
wapende man die in het wilde
weg schoot overmeesterd doorzon groep. Het kostte hem zijn
leven, aldus Radio Inter. In Cite
Soleilwerd een jeeptot stilstand
gebracht toen inzittenden ste-
nen gooiden. De bestuurder
kwam daarbij om het leven.

Een sergeant schoot verder
een man dood diezijn toevlucht
had gezocht in de woningvan de
politieman. Hij was ge-
waarschuwd doorburger- bewa-
kers. Een andere schutter werd
afgeranseld en uiteindelijk ge-
lyncht in de buurt van de super-
marketwelke onlangs in brand
werd gestoken. In het laatste ge-
val werdhet slachtoffer metben-
zineovergoten en in brandgesto-
ken. Sedert zondag zijn zeker
tien mensenomgekomenbij poli-
tiek geweld. In de armoe- buurt
Carrefoiur juichten duizenden
mensen nadat men zich meester
had gemaakt van een vrachtwa-

gen: Leve de verkiezingen,Leve
deKiesraad en Weg met hetDu-
valierisme. De gevreesde en ge-
hate Tonton Macoutes op hun
beurt rijden gewapendrond en
schreeuwen steeds weer Leve
het legeren Weg met de Kies-
raad.

Premier Jamaica
wil beraad
over Haiti

ORANJESTAD — Pre-
mier mr. Henny Emanvan
Aruba is evenals andere
regerings- leiders uit het
Caribischegebied uitgeno-
digd door collega Edward
Seaga van Jamaicavoor
onderling beraad. Een der
onderwerpen daarvoor is
de situatie in Haiti en ook
wil hij praten over demig-
rantenstroom binnen de
regio.

Premier Eman zal ver-
moedelijk gehoor geven aan
een uitnodigingvan depre-
mier van Jamaica, Edward
Seaga, die leiders van Cari-
bische landen — waaronder
ook de Antilliaanse en Aru-
baanse premiers —heeft uit-
genodigd voor een gesprek.
Dit gebeurt dinsdagmiddag
van drie tot halfvijf in Hotel
Intercontinental in Miami.
Voornamelijk wil de Jamai-
caanse premier spreken met
deCaribische leiders over de
toestand in Haïti, waarover
grotezorgenbestaan. Ook zal
gesproken wordenover de im-
migratie- druk naarhet Cari-
bisch gebiedwaardoor vooral
Jamaica, de Dominicaanse
Republiek en PuertoRico ge-
troffen worden.

GEEN MEDEWERKING
Opmerkelijk is dat het leger

geen enkele medewerking ver-
leent aan het verkiezings- pro-
ces. In feite werktmen deverkie-
zingen tegen. Van deregerings-
juntaonderleidingvan generaal
Henry Namphy hoort men in de-
ze dagenook nagenoeg niets.Te-
gen deTonton Macoutes bijvoor-
beeldwordt helemaal niet opge-
treden. Op hetverzoek van de 23
presidents- kandidaten om per-
soonlijke bescherming nadat
twee kandidaten op klaarlichte
dagwaren vermoord is nooit iets
vernomen. Evenmin is gerea-
geerd op het verzoek om escorte
teverlenen bijhetvervoervan de
stembiljetten en de stembussen
naar het platteland. Ook kon er
geen positiefantwoord af op het
verzoek om eenen ander danmet
leger- helicopters te vervoeren.

Waarnemers wijzen er op dat
generaal Namphy een paar
maanden geledennog lietweten
dat de bevolking nog niet rijp is
voor het stem- gebeuren.

Sinterklaas op Aruba Sc
opgelet; lees pag. 6 s.v.p.! Wm
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Mensen

*** * *
Een technisch oplei-
dingscentrum in de Zuidafri-
kaanse stadPort Elizabeth heeft
45 zwarte cursisten ontslagen
omdat enkelen hadden gefloten
naareen groepblankevrouwelij-
ke studenten die een bezoek
brachtaan hetcentrum. Huncol-
lega'sorganiseerdeneen staking
uitsolidariteiten werdenvervol-
gens ook allemaal ONTSLA-
GEN. Sommige blanke cursus-
leidersfloten mee en devrouwen
lachten terug, vertelde een van
de cursisten.Zoiets was alvaker
gebeurd zonder dat mensen van
de opleiding werden gestuurd.
Maar onder- directeurL. de Vil-
liers was onverbiddelijk: "We
kunnenzelfs nietoverwegen hen
terug te nemenom heneen nieu-
we kans te geven."

Koningin Elizabethvan hetVer-
enigd Koninkrijk heeft de wens
te kennen gegeven twee van 's
lands oudste ridderorden, die
van de kouseband "garter" en de
distel "thistle" open te stellen
voor niet- koninklijke vrouwen.
"The most NOBLE order of the
Garter", in 1348 opgericht door
koning Edward de derde, is de
hoogste ridderorde van Enge-

land. "The most ancient and
most noble order of'the thistle",
is in 1687 opnieuw in het leven
geroepen door James 11, en is het
Schotse equivalent. "De konin-
gin heeft eiger beweging beslo-
ten deorden open te stellenvoor
vrouwen. Het is zo datzijeen ele-
ment van discriminatie heeft
willen wegnemen," verklaarde
een woordvoerder van Buc-
kingham Palace.

De Venezolaan Mario Villarroel
Lander is op de algemene jaar-
vergadering gekozen totPRESI-
DENT van de Internationale
bond van Rode kruis en Wassen-

de Maan-verenigingen. De 40-
-jarige advokaat Villarroel is
sinds 1978 voorzitter van het
Venezolaanse Rode Kruis. Hij
kreeg voor de Internationale
functie 69stemmen, tegen deCa-
nadees Darrell Jones 52 en de
ItaliaanseMariapia Fanfani 12.
Hij treedt in deplaats van de in
september overleden president,
de Spanjaard Enrique de la
Mata.

Minister Korthals- Altes van
Justitie ziet geen heil in een
nieuw verzoek tot uitlevering
van denaar Canada uitgeweken
OORLOGSMISDADIGER J.

Luitjens. De nieuwe Canadese
nationaliteitswetbiedt geen
soulaasde tot levenslangveroor-
deeldeLuitjens naar Nederland
te krijgen. De nieuwe nationali-
teitswetzal weliswaarhetCana-
dees staatsburgerschap weige-
ren aan personen die wordenver-
dachtvan oorlogs- misdrijvente-
gen de menselijkheid, maar
heeft geen terugwerkende
kracht ten aanzien van lieden
die in het verleden reeds het
staatsburgerschap hebben ver-
kregen. Canada weigerde het
Nederlandseverzoektot uitleve-
ring in 1982 op grondvan hetfeit
dat "hulpverlening aan de vij-
and" nietviel onder het geldende
uitleveringsverdrag.

In de Indische vliegtuigen wer-
ken geen stewardessen. De In-
dische luchtvaartmaatschappij
beschikt over LUCHTWAAR-
DINNEN. Luchtwaardin is in
het Hindi de juiste vervanging
voor het Engelse leenwoord Ste-
wardes geworden. De minister
van voorlichtingA.K. Panja viel
bij zijn vertwijfeld zoeken naar
een vertaling eerst alleen het
woord "Schone der winden" in
totdat een expert luchtwaardin
vond. in het Nederlands een
leenwoord uit het Vlaams.

Zijn eigen hit "Everybody loves
somebody sometimes" in ge-
dachte, heeft de Amerikaanse
entertainer Dean Martin zijn
dochter Gina (31) weggegeven
aan de Beach Boy-zanger Carl
Wilson (40). Ruim tweehonderd
genodigden, onder wie vele be-
roemdheden, woonden de HU-
WELIJKS- PLECHTIGHEID
bij in dekerkvan Las Vegas.Wil-
son,diemet deBoys nog deze zo-
mer optrad langs de Vlaamse
kust, noemde zich "de geluk-
kigste man terwereld".

Amigoe
\-_'UITGEVERIJ AMIGOE NV
Scherpenheuvelz/n ofP.0.8. 577
CuracaoN.A.
Giro 440.000
Bankrek. nr: 11-07-313
Algemene Bank nv
Bankrek. nr.:874.825.10
Maduro &Curiels Bank nv
CURACAO
Centrato (aJte afdetfnoen)
872000
Directie:
I.M.Ph. de Maayer-Hoilander.
AntiHean News HoldingNV
Hoofdredactie:
Ard Horvers (hoofdredacteur)
J^ireen|s*en

D
k (f^J)

tvÜÜ^^tSCJ, u; - x.Toon van Dongen, Hanneke van Kouwen,
Moniquevan Meerwijk, Nancy van derWal,

rrolilt^li^!i<S<!Sre!acefe),?hrlLVanS__i?ïï__SZ!" JT*.'SolaTISSeIt(0p"
maak) en Ken Wong (fotograaf).

ADVERTENTIE-AFDELING
Acquisitie:
Viola Bernardus en Janny Naaldijk.
Aanname advertenties:
Maandag t/mvrijdag van 07.30-16.00 uur;
zaterdag 07.30-10.OÖHujr.

A(readvertent jes voor de- komende dag
moeten 1 dagvan tevoren vóór vieruur bin-
nen zijn ofop dezelfde dagvóórtien uur.
ZOEKERTJES verschijnen op dinsdag en
vrijdag en kunnen iedere dag tussen 07.30-
16.00 uur worden opgegeven, behalve op
zaterdag.
Alleen zoekertjes die op maandag en don-
derdagvóór twaalf uur binnen zijn, kunnen
de dag daarop(dus dinsdagen vrijdag) ver-
schijnen.

UITGEVERIJ AMIGOE ARUBA
NassaustraatHO.
Tel 24333 (drielijnen)
Directeur-Hoofdredacteur:
Jos van der Schoot.
Redactie- Ramiro Tromp, Anna Tromp-Van
derSchoot, Djisbie Franken (fotograaf)
Advertentie-afdeling: Josvan der Schooten
FrtAnni anHcmarkLanosmarK.

BONAIRE
Correspondent:
HubertL|nke|S Kaya Gobernador N.Debrot
154,tel.: 8627.

SINT MAARTEN
Correspondent:
Gerardvan Veen,Postbox 118, te1.:873859
(Franse kant).

Abonnementen advertenties:
The Chronicle, Grounddove Road, Pointe
Blanche,tel: 23919.
Losse nummers Papergarden, Food
Centre, Shipwrecks Stores in: Frontstreet
(opposite Holland House), Great Bay Hotel,
Little Bay Hotel, Mullet Bay Hotel, Papertrip
Julianaluchthaven en Boekhandel Van
Dorp/Eddine.

"

~„ABA:
Correspondente:
Ruth Hassell, te1.:2299.
___",ST. EUSTATIUS:
Vertegenwoordigster/Correspondente:
mevrouw Peggy van de Horde, White-
wallwegl.

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

UTRECHT:
Frans Croes (fotograaf).

D.,M"„t^"". «jp on APc!-^!^n^r«Tnrn mst metTh* MiSaK^so.e^«Wi-am, Herató. De Haagsche Courant, De Bra-
oaniserers.

_~,..__*»„,'_.
DRUKKERIJ: Rotaprint NV
DISTRIBUTIE (abonnementen):
Curacao:Districo NV, tel.: 70503,70504cri
70304.
Voorklachten gelieve deze nummers op te
bellen. Het abonnementsgeld kan ook be-
taald worden via Giro rek. nr.: 208.000,Ma-
duro'sßankrek.nr.^se.SSO.OSenAßNrek.
nr.: 11.15.626.
Aruba: Nassaustraat 110,tel.: 24333.
Bonaire (abonnementen en incasso): mv.A.
Wong-Loi-Sing, Noord Salina.

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

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

Torn Poes en de Partenspeler doorMartenToonder

1530—"Dat is TornPoes!"riep P. Partenspeler, naar denade-
rende Schichtwijsend. "En diegrove gestaltenaast hemis die
ongelikte beerBommel!"

"Bommel is degene, die mij met een stoel gooide!"riep de
commissarisuit "Uweetwel, toen ikTornPoes er opbetrapte,
dathij een steen door deruit gooide".

"Wat een toestanden", mompelde de heer Zielknijper ge-
schokt. "Zon kind groeit natuurlijk op voor galg en rad. In
plaatsvannaar schoolte gaan, zit hij daarnaast die onbehou-
wenfiguur in dat bouwvallige voertuig en suistmet onver-

antwoordelijkesnelheidlangs destraten.Hier treedtduidelijk
een misstand aan dedag!"

"Hoe treffend gezegd!" riep Partenspeler uit.En terwijl hjj
behendig eenzevenklapper achterin deautowierp, voegdehij
er bezorgd aan toe: "Hoe gemakkelijk kan er een ongeluk
plaatsvinden met zon gebrekkig wagentje, nietwaar?"

Opdatmomentontplofte hetvuurwerken heer Ollieen Torn
Poes, die nergens op verdacht waren, schrokken erg. "Eenbom!" schreeuwde heer Bommel, het stuur loslatend. "DeSchicht ontploft! Doe iets, TornPoes!"

BIOSCOPEN
GOLDEN DRIVE-IN
21.00 uur No Mercy (’.5,- p.p.).

TELECURACAO
DONDERDAG: 16.30 Thundercats
17.00 Mr. T.; 17.30 Alf; 18.00 Filatelie
18.15 Purba kv keshi: «Spagetti kv tc-
mati, karni ikeshi/Flan dihamkv keshi»
18.30Contact Magazine; 18.40Informe
deportivokv HectorRosario; 19.00The
Big Story; 19.30 Mama's family; 20.0C
Notisiero Tele-8; 21.00RVD ta informa;
21.30You again; 22.00 Wega di Num-
ber; 22.10 Noske sa; 23.00 Sluiting.
VRIJDAG: 16.30Ora pa mucha; 17.30
AGHUSA kv Leo Floridas; 18.00 Con-
tact Magazine; 18.15 Ajedres na plaka
chikfkv Omalio Merien; 18.30Man dre-
chi di Dios; 18.45 Informe deportivokv
Hector Rosario; 19.00 Hubentut na
marcha; '19.30 PR-programma; 20.00
Notisiero Tele-8; 21.00 Miniserie:
«Sins»; 22.00 Wega di Number; 22.10
Show di Job; 23.00Sluiting.
(wijzigingen voorbehouden)

Wagenaar: bewijs identiteit
Demjanjuk nooit te leveren

UTRECHT- Het Israë-
lische hof staat voor een
hopeloze taak bij de be-
rechting van John Dem-
janjuk. Het bewijs dat
Demjanjuk de beruchte
kampbeul "Ivan de Ver-
schrikkelijke" was, is nooit
te leveren. Dat zei deLeid-
se hoogleraarin depsycho-
logie dr W. Wagenaar in
Utrecht na zijn terugkeer
uit Jeruzalem, waar hij als
getuige-deskundige
optrad in het proces tegen
Demjanjuk.

De Israelischejustitie heeft
volgens hem het strafrechte-
lijk onderzoek tegen Demjan-
juk zo onhandig aangepakt,
dat de verklaringen van ge-
tuigen die Demjanjuk als
kampbeul aanwijzen, on-
bruikbaar zijn. "Hethof moet
maar uitmaken ofdeze bewij-
zen voldoende zijn om iemand
op te hangen. Ik hoef daar ge-
lukkig geen oordeel over te
hebben, maar ik houd vol dat
dit getuigen- onderzoek aan
geen enkele wetenschappelij-
ke maatstaf voldoet", aldus
Wagenaar, die internatio-
naal erkend onderzoek heeft
gedaan naar het geheugen.

De enige die weet of Dem-
janjuk "Ivan" was, is de ver-
dachte zelf, meent de Leidse
hoogleraar. Demjanjuk heeft
steeds volgehouden dat hij
het slachtoffer isvan een per-
soonsverwisseling. Wage-
naar sluit uit dat de Oekrai-
ner kan hebben vergeten dat
hij in Treblinka heeft meege-
werkt aan de moord op
850.000 gevangenen. "Als hij

het is. staat hij gewoon te lie-
gen, daar hebben we geen in-
gewikkelde verdringings-
theorieen voor nodig. In dat
geval is zijn alibi alleen een
poging om zich eronderuit te
draaaien."

De foto- identificatie waar-
bij vijf overlevenden uit het
vernietigingskamp Treblin-
ka Demjanjuk hebben her-
kend als de wrede bewaker is
volgens Wagenaar oneerlijk
verlopen. De getuigenkregen
een vel met achtfoto's voorge-
legd, waarvan er slechts een
voldeed aan de mondelinge
beschrijving die ze van Ivan
de Verschrikkelijke hadden
gegeven.

Wagenaar: "De getuigen
haddenverklaard datde beul
een grote ronde kop had, een
brede nek en een kalend
hoofd. De enige eerlijke ma-
nier om hem dan nader te la-
ten identificeren is door een
reeks van dat soort types
naast elkaar te zetten. Op het
gebruiktefotovel kwam maar
één portret voor dat duidelijk
aan die beschrijving vol-
deed."

Officier van Justitie Sna-
ked, de openbare aanklager
in het Demjanjuk- proces, on-
dervroeg Wagenaar langdu-
rig over zijn kennis van het
geheugen van concentratie-
kamp- slachtoffers. Wage-
naar geeft toe dat hij op dit
specifieke terrein geen enke-
le deskundigheid heeft. Naar
het geheugen van overleven-
den van de holocaust is vpl-
gens hem nooit we-
tenschappelijk onderzoek ge-
daan.

De3l-jarigeß.o.uitDenHaagis
doorde kantonrechterin Tilburg
veroordeeld tot een boete van
2000 gulden en voorwaardelijke
ontzeggingvan devliegbevoegd-
heid gedurende een halfjaar. De
Hagenaar hadhonderden bezoe-
kers van de EFTELING in
Kaatsheuvel de stuipen op het
lijf gejaagd door op een hoogte
van zon twintigmeterrakelings
over de attractiePagoda (draai-
ende tempel) te vliegen. "De pi-
loot kon net een botsing met de
Pagoda ontwijken. Getuigen
hebben gezien dat hij nog maar
netkon wegzwenken.Bovendien
is motorstoring nooituit te slui-
ten en door de lage vlieghoogte
was een noodlanding onmoge-
lijk", aldus deOfficier van Justi-
tie.De Hagenaarvond dathijwel
degelijk de mogelijkheid had
voor een noodlanding. "Met de
snelheiddie ikhadzou ik, na een
eventuele motorstoring, nog
hebbenkunnen klimmentot 700
voet om van daaruit een veilige
landingsplaats te zoeken."

De Britse popster Sting gaatvol-
gend jaar op toernee om aan-
dacht te vragen voor het werk
van de mensenrechten- organi-
satie Amnesty International.
"MARTELEN is een ziekte
waarmee de gehele wereld is
geinfecteerd en waar wij van af
moeten komen", zegt Stine. die

vroeger zanger is geweestbij"
popgroep Police. "Zolange
wordt gemarteld,kan ik niet&
lukkigzijn".

CURACAO AGENDA
NACHTDIENSTARTSEN:Patiëntenvan*
artsen van Bandabao (3e distrikt)kunne"1"
spoedgevallen telefoon 641658 bellenen
dan hetantwoordapparaatafluisteren.
De patiënten van de andere medische d*
trikten kunnen voor spoedgevallen*
artsenpraktijk van huneigenhuisartsbeWJhet antwoordapparaat zal dan mededel*'
wie dedienstdoendearts is.

WIT GELE KRUIS PRINSES MARGRI^(wijkverpleging): Kantoor Santa Maria 1_
tel.: 82947/81078;geopend van maand»
t/m vrijdag van 07.00-17.00 uur; zaterd*
de geheledaggesloten;na 17.00uurKM""1
de zustervan dewachtbellen: zusterCMC'
man, tel.: 70029, pageboy027-360.
WIJKVERPLEGING CURAQAO (Sch»''
looweg 110, tel.: 612040): geopend**
maandagt/m vrijdag van 07.00-18.00 u*
dewacht heeft zusterPieterz, tel.: 6711*7'
pageboy027-345.
DIERENARTS: Veterinaire Dienst, Pare*
tel.: 614000.

DIERENASIEL: dagelijks geopend *<J08.00-12.00/14.00-18.00 uur; op zaterd»
van 08.00-13.00/14.00-18.00 uur,»1,

54300.

KLEUTERBUREAU^^OO-iaoOuuralle*1
volgensafspraak.

ZUIGELINGENBUREAU:maandagmiddag
van 12.30-15.30uur; donderdagmiddag**1
07.15-10.30 uur; alleen volgensafspraak
GEZINSVERZORGING (Kwido pa Fart»*
geopend van maandag t/m vrijdag)*
07.00-12.30/13.30-17.00 uur, kantoor»8,

Maria 17, tel.: 80222.

BOTICA BANDABAO: dagelijks geof*"1*van 08.00-19.00uur.

BOTICA ISLA(tel.: 663895): openingstijd*!
van maandag t/m vrijdag van 07.00-17-} Juur; zaterdag en zondag van 10.00-11*
uur. Voorspoedgevallenna kantooruren*"
lieve zich te begeven naar de V«f'
bandkamer.
BOTICA'S (nachtdienst)
Otrobanda: delPueblo, BreedestraaU*'
625333. ~Punda: Antiliana, Kaya Flamboyan, W"
76200.

*****
DIVERSEN ~ANTILLIAANSE GNOSTISCHE B-W*'
GING rBrievengat: iedere maandag;!,
woensdagavond om 19.30uur te Jiraja"'
weg 8, Centrum Dcvi Kundalini. ~iedere woensdag- en vrijdagavond^
19.30 uur te Openbare Basissen»"
Brievengat. ~Bandabao: iedere donderdagavond*19.30uur gebouwCredit Union San Pa*";
Kanga: iedere woensdag- en zaterdaöf
vond om 19.30 uur te Centrum Abrax*'
achterKooyman.
SantaRosa: iederemaandag- en zaW"*
gavondom 19.30uur te Aloëstraat 12.

GALLERY EIGHTY-SIX (Bloksteeg, P£Jda): openingstijdendinsdagt/mvrijdagv„
09.00-12.00/14.30-17.30;zaterdag"*
09.00-12.00uur. .y
t/m28november expositieolieverf- xvj*
derijenenwerken ingemengdetechniek*
JoséMariaCapricome.

LAS PALMAS HOTEL: 21.00 uur mod^how, tevensoptredenvan int. Venezolaan^dansgroep «Danza Incanal» - around "
pool.

CENTROPRO ARTE:2O.3Ouur show 08"
hari te reis kv Vale Croes» (uit Aruba).

DOND6RDAG 26 NOV6MB6R 1987

HENRY By Dick Hodgins

W PARFUMES LACLE-FIJNJE, INC. ]||
ORANJESTAD, ARUBA

PROUDLY ANNOUNCES THEIR NEW FRAGRANCE ...

PERFUME
7.5 LBS.

100% VOL.
LIC. NR 22/11/87

PATENT UNDER DR. HORACIO ODUBER HOSPITAL
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BONER'S ARK By Addison & Frank Johnson

BEETLE BAILEY By Mort Walker

REDEYE By Gordon Bess
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R WILLEMSTAD — Door de
«aad van Ministers is beslist,
aat op 24 en31 december 1987 al-, werknemers in dienstvan het'and vanaf twaalf uur 's-
middags vrijaf wordt gegeven,voor zover de diensthet toelaat.

Ruzie in Kopak duurt voort

Godfried stoort zich niet aan
"illegale operatie" Sprock

WILLEMSTAD — Het gaat
niet om het beginofheteinde
van het bestuur-Godfried,
maar om de agrarische her-
vorming waarwe almaanden
mee bezig zijn en het maakt
niet uitwie er dan om de dis-
cussietafel zit.DatzeiEugène
Godfried vanmorgen in het
Kopak-gebouw, watbetekent
dat de sleutelsen de admini-
stratienognietin handenzijn
van het "nieuwe bestuur-
Sprock".

De sleutelsen administratie
zullen voorlopig ook nietworden
overhandigd aan dit nieuwe be-
stuur, wat volgens Godfried een
illegaal bestuur is.Het bestuur-
Sprock maakt zich volgens
Godfried schuldig aan fraudu-
leuze handelingen waar hij zich
in ieder gevalnietaan zal storen.

Ondanks dat Sprock tijdens
het referendum maandagavond
de leden had opgeroepen niet op
de geplande vergadering van
Godfried te verschijnen, was de
opkomst gisteravond goed. De
vergadering gisteravond had
een informatief karakter. Er is
gesproken over het streven van
deKopak naar een open dialoog
tussen de overheid en de
landbouwers. Het werk van de
Technische Commissie die door
de overheid in het leven was ge-
roepen om de agrarischehervor-
ming te bestuderen en de toe-
komst van hetKopak- distribu-
tiecentrum waren gisteravond
ookonderwerp van gesprek.

LEGAAL
Deproblemen met hetbestuur

Sprock zijn niet aan de orde ge-
weest. Die waren afgelopen za-
terdag al met de gedeputeerden
TolinchiPietersz, Henkie Gum-
marus en Lucille Wout bespro-
ken. Tijdens deze bespreking
heefthetbestuur-Godfried voor-
gesteld zijn bestuur uit te brei-
dendoor de heren Sprocken Van
Lohuizen toe te laten. Dat voor-
stel werd door de drie gedepu-
teerden aanvaard. Godfried ver-
klaarde dat de gedeputeerden
hem een advies hadden laten
zien waarin stond datzij zijnbe-
stuur als enig legaalbestuur be-schouwden.

De beweringenvan Schoop dathetbestuur-Godfried statutairinapril hadmoeten aftreden zijn
volgens Godfried fabels: "Vijf,
zes en zeven junihebben wij een
statutaire algemene leden ver-gadering gehouden en de beslis-singen die daar genomen zijn,
moeten door iedereenworden ge-respecteerd. Dan moeten ze niet
vijfmaanden later meteen anderverhaal komen. Maar omdat wij
mensen die zich willen inzetten
voor hetwelzijnvan de landbou-
wers op Curacao toch apprecië-
ren, hebbenwij voorgesteld twee
mensen van het bestuur-Sprock
in onsbestuur toe te laten."

NIEUWE WEG
"De algemene vergadering

gisteravond was een begin van
een serie gesprekken om te ko-
men tot een nieuwe weg in delandbouw.Door middel van deze
gesprekken proberen wij delandbouwers te stimuleren om
actief deelte nemen aan de her-
vorming van de landbouw. Mo-menteel is het een chaos op het

landbouw gebieddoorhetgebrek
aan landbouw politiek bij de
overheid. Daar willen wij ver-
andering inbrengen en daarom
hebben wij hetBC gevraagd om
leden van de Technische Com-
missie naaronze vergaderingte
sturen. Wij hebben gisteren ook
uitvoerigmetdeze leden gespro-
ken over de agrarische sector",
aldus Godfried.

Godfried benadrukte dat zijn
bestuur streeft naar vernieu-
wingen en hervorming van de
agrarische sector. Zijn bestuur,
als enig"legaal"bestuurzaldaar
ook hard voor werken en alle
"mensen van goede wil zijnvan
hartewelkom"

Vliegtuiglanding
op dragstrip

WILLEMSTAD — Telefo-
nisch werd de politie erop attent
gemaakt dat een vliegtuig zou
zijn geland op de dragstrip bij
Koraal Tabak. Daar aangeko-
men werd geenvliegtuig aange-
troffen, maar een Van-truck.
Drie vissers, die met de truck
naar de dragstrip waren geko-
men verklaarden tegenover de
politic datzijeen vliegtuigboven
de dragstrip hadden zien vlie-
gen, maar dat het vliegtuig was
verdwenen na een luchtkogel af-
gevuurdte hebben.Depatrouille
van de Douane was eveneens op
de dragstrip verschenen om
poolshoogte te nemen. De drie
vissers zijn door de politic weg-
gestuurd.

Straatveger betrapt
op vuilstorten

WILLEMSTAD — De 28-
-jarige werknemer van Selikor
heeft een bekeuring gehad van
de politie toen zij hembetrapten
bij het storten vanvuil op dePa-
reraweg- Nadat hij het proces-
verbaal in ontvangst had geno-
men, zag depolitie toedatdeman
al hetvuil weer opraapte.

Een 44-jarige man vond
Landhuis Steenen Koraal ook
dichter bij huis dan Landfill en
besloot daar derotzooi in zijn
pick-up te gooien. Helaas arri-
veerde de politie terplaatse en
gingdeman op debon. Hij moest
al het vuil weer in zijnwagen la-
den en alsnog het ritje Landfill
maken.

PNP: VERHOGING VAN DERTIG PROCENT IS A-SOCIAAL
Gedeputeerde Wout:"Er is moed voor nodig"

Felle tegenstand tegen
verhoging autobelasting

WILLEMSTAD —Felle tegenstand was er vanmorgen in de
openbare eilandsraadsvergadering tegen de voorgestelde
verhogingvan deautobelastingmet dertigprocent. "A-sociaal
en gruwelijk", noemde PNP- leidster Maria Liberia Peters de
maatregel, terwijl andere PNP-ers de eilandelijke overheid
verweten datdeze verhoging weer eens blijkgeeftvan het ad-
hoc beleid datgevoerd wordt.

GedeputeerdeLucille Woutvan Financien ging daar strijd-
vaardig tegen in: "Er is moed voor nodig om dergelijke impo-
pulaire, maar noodzakelijke, maatregelen te nemen. Zeker als
we debegrotings- behandelings voor deboeg hebbenmet een
enorm tekort."

Metingang van 1 januari1988
zal de autobelasting met dertig
procent verhoogd worden.Tegen
dieverhoging wordt sinds giste-
ren passiefactie gevoerdopiniti-
atiefvan degroeperingPapu die
de bevolking opriep de auto-lichten ook overdagaan te doen.
Dat vele automobilistenhieraan
gehoor gaven en er bovendien
van vakbonds- zijde enuit depri-
vé- sector schriftelijke protesten
bij de eilandsraad binnen kwa-
men, werd vanmorgen door de
oppositie- partijen PNP en SI
naarvoren gebracht. Gezien het
feit dat allecoalitie- partijen het
voorstel steunen, is het nu al
duidelijk datde verhoging goed-
gekeurd zal worden door de
meerderheid van de ei-
landsraad.

Die wetenschap was voor de
oppositie- partijen geen reden
om minder fel te ageren tegen de

voorgestelde verhoging. Ver-
schillende ledenvan deoppositie
brachten naar voren dat dit een
"klap" is waarde bevolking niet
op gerekend had en daarom ex-
tra hardzal aankomen.Zeker nu
de kosten van het levensonder-
houd de laatste jarenzijnblijven
stijgen. "Een auto is voor de

meeste mensen geen luxe, maar
een noodzaak", aldus Maria Li-
beria Peters van de PNP. Zeker
gezien het feit dat de automobi-
listen op de benzine ook al veer-
tig cent aan accijnzen betalen,
vindt de PNP-ster dat het geld
voor onderhoud en aanleg van
wegen, uit andere inkomstenbe-
taaldkan worden.

George Hueck van de opposi-
tie- partij SI verzocht het Be-
stuurscollege een overzicht te
geven van de werkzaamheden
die de laatste twee jaaraan de
wegen zijn verricht. Hij heeft
namelijk niet kunnen constate-
ren waar dietien miljoen gulden
per jaaris geinvesteerd. Integen-
deel, degatenindewegenzijn in-
middelskraters geworden, aldus
Hueck. Hij kreeg in antwoord
daarop van gedeputeerde Angel
Salsbach, die vanmorgen overi-
genswélop tijdwas, een waslijst
van straten waar verbeteringen
of straatverlichting was aange-
bracht. Hueckdeed, evenals ver-
schillende andere oppositie-
raadsleden het voorstel, om de
autobelasting tenminste in drie
of vier termijnen betaalbaar te
maken.. WILLEMSTAD— Momenteelligt er in de haven, tegenover het

Uouane kantoor de enorme drie-
master "Fleurtje". Fleurtje heeft
een afmeting van 187ft en be-
schikt over twee zware motoren.

boot en de dertienEngelse be-
mannings-leden zijn afgelopen
vrijdag de haven binnen gelopen
en zullen waarschijnlijk aan-
staande zondag weer vertrekken.
Waar debootdannaar toegaat, is
nog niet bekend. Wel is bekend
dat de eigenaar, een Nederlan-
der pen privéplezier tocht houdt
°{nnen het Caribisch gebied.De
eigenaar is afgelopen zaterdag
met het vliegtuig op Curagao ge-
arriveerd. De op Curagao gere-
Sisteerde boot beschikt over zes
eabine's voor eventuelepassa-
Sters, een grote salon en diverse
andere vertrekken. Het enorme
Sevaarte doet de omliggende
Venezolaanse barkjes op minia-
j__rbotenlijken.

AD HOC
De oppositie bracht ook naar

voren dat deze maatregel, weer
een voorbeeld is van het adhoc-
beleid dat door de overheid ge-
voerd wordt. "Dit is deweg van
de minste weerstand", aldus
PNP-er Isebia. ."Er wordt geen
totaal-pakket van maatregelen
gepresenteerdmaar enkeladhoc
beslissingen genomen om de te-
korten van de overheid te dek-
ken." Daar werd door gedepu-

Wout ook tegen geprotes-Wrd: er zijn verschillende rap-
porten aan de eilandsraad ge-
stuurdwaarin hetpakket van te
nemen maatregelen is uitge-
werkt. Die zijn allemaal terken-
nisgeving door deraad aangeno-
men. Ook debegrotingvoor 1988
behelsteen duidelijkpakketvan
maatregelen die bedoeld zijn om
de extreme tekorten, te ver-
minderen.

Raadsleden van de coalitie-
partijen, gebruiktenhun spreek-
tijd om het beleid te ondersteu-
nen: "Het geldmoet ergens van-
daankomen, is het niet uit de
lengte, dan is het wel uit de
breedte", aldus Agustin Diaz.
Mayra Coffie van de MAN
bracht naar voren dat in 1980
door de PNP ook een verhoging
van dewegenbelastingisdoorge-
voerd, toentertijd ginghet zelfs
om honderd procent verhoging.
Dat was noodzakelijk omdat er
zon slecht beleid gevoerd werd,
dat de overheid te kampen had
met enorme tekorten. Dat de
overheid daarnunog de negatie-
ve gevolgen van ondervindt,
werd eveneens door verschillen-
deraadsleden gesteld.

J.A. de Jongh
eerste lid

van Staten
WILLEMSTAD—VoIgens

notaris mr Henri Sperwer is
zijn grootvader, J.A. (John) de
Jongh, het eerste Statenlid
van deNederlandseAntillen.
De benoeming van De Jongh
scheeltééndagmetdeoverige
Statenleden, maartoch...

Sperwer trekt die conclusie
uiteen bericht,datgisterenin
de Amigoe werd gepubli-
ceerd. Daarbij werd een af-
druk gepubliceerdvan deCu-
racaosche Courantvan vijftig
jaargeleden.

Ineenbekendmakingop25
november 1937wordt de defi-
nitieve verkiezing van de le-
den van het districtCuracao
vastgesteld. Maar in dezelfde
editie staat een bekendma-
king, diegedateerd is met 24
november 1937.

De tekst daarvan luidt:
"Het Centraal Verkiezings-
bureau maakt bekend dat de
definitiefvastgestelde Candi-
datenlijst voor de verkiezing
van lidderStaten in hetkies-
districtBonaire de naam be-
vat van J.A. de Jongh".

"Aangezien in ditkiesdi-
strict een plaats is te vervul-
len, is deze candicaat be-
noemd verklaard tot lid van
de Staten".

De bekendmaking is gete-
kend door de waarnemend
voorzitter R. Boskaljon en
door de secretaris J. van
Toorn Jr.

Notaris Sperwer: "Mijn
grootvaderwas dus altot Sta-
tenlid benoemd, voordat be-
kend gemaakt werd wie de
andere leden zouden zijn".

REALITEIT
Gedeputeerde Lucille Wout

liet weten, datdatniet mogelijk
is. De ontvanger van het ei-
landgebied heeft zijn handen al
vol methet innenvan achterstal-
lige vorderingen die inmiddels
zijn opgelopen totbijna 200 mil-
joengulden.De extra werkzaam-
heden die een verspreiding van
de betaling over vier kwartalen
metzich meezoubrengen,wegen
niet op tegen het totaal aan in-
komsten wat uit de verhoging
verkregen wordt, aldusLucille
Wout. "Dat is derealiteit en dat
heeft niets te maken met een a-
sociaalbeleid."

Faroe Metry van de PNP
maakte derekensom dat deover-
heid jaarlijksvan de automobi-
listen 58.2 miljoen gulden ont-
vangt: 12,1 miljoen aan autobe-
lasting,45 miljoenaan accijnzen
op benzineen 1,1 miljoen gulden
uit de stabilisatorfactor op de
benzine. Hij vroeg zich af waar
datgeldnaar toe gaatmaarwerd
opdevingersgetiktdoor gedepu-
teerde Lucille Wout die zei van
hem zeker niet zon domme re-
kensom verwacht tehebben. Im-
mers deveertig cent aan accijn-
zen wordt door de centralerege-
ring geïnd en daarkrijgt het ei-
landgebied slechts vijftig pro-
cent van. Die vijftig procent
wordt bovendien met de ERNA-
afdrachten verrekend. Ook de
stabilisatorfactor is geen geld
dat de overheid ontvangt, maar

dat gereserveerd blijft voor de
automobilisten om drastische
prijsverhogingen vanbenzine op
te vangen.

INFORMATIE
Terwijl deoppositiepartijPNP

isetfeit bekritiseerde dat dever-
hoging van de ene dag op de
andere wordt doorgevoerd,vlak
voor heteinde van het jaarzodat
debevolking geentijd heeftzich
daar(financieel) opvoor teberei-
den, erkenden verschillende
raadsleden van de coalitie- par-
tijen dat er inderdaad te weinig
informatie is gegeven aan de be-
volking. Dergelijke maatrege-
lenzouden gepaard moeten gaan
met een kleine informatie- cam-
|agne om de bevolking te
Hbrdringen van de noodzaak
van debelasting-verhoging.

Bij het ter perse gaan van de
krant, was de vergadering ge-
schorst voor een lunchpauze.
Daarna begintmen metde twee-
de sprekersronde.

(
Ontvangen

nieuwe schoenen

Elke vrijdag Koopavond
V J FLORA'S BOOTERY

Promenade Shopping Center
V Tel.: 77996 j

3AMIGOEDONDERDAG 26 NOV€MB€fi 1987

mitar kilo Malse Biefstuk (^ÊbS^Ê[f^T_{_ vL^rvi^JK? <&Umitar kilo Varkens Haas "IrvfeKif^l i^^ggJSag^ "\_^p)
mitar kilo Nassi Bami Vlees i!r'^^^J/-^^^^^^' ' '.""", y

0~7 RH V 10Apelhel F 1.3,45
.£/ ,*_/L/ *^-# IPatiaGrandi F1.3,50

1 —' %>j^ 5 Banana Fl. 1,00
i 1 Tomatl.pakilo F1.2,30
Rio's Family Pack Kónkömber.pakilo Fl. 1,50
1 kilo di Spareribs óf Pórchöp ■ '1 kilo di Sópi óf Mondongo I i^hi Domo Volle 1 liter Fl. 1.19 I
1 kilo di Bistek óf Swissteak ' ? ..... . i. j. \ \
1 kilo di Kabritu óf Ribchi wowo 11 paki di 5 lbs. Whole LegsT 75,49 |
1 kilo di Stobéóf Stobamula
1 paki di 5 lbs. Pia diGalina 1 1 paki di 5 lbs, drumsticks Fl. 4,591

__, _^_^ |2kiloPórchóp Fl. 10,901
Q£Z Qtl 2kilo Spareribs Fl. 9,90
\-)\J.\L7\J | j 1 kiloKarniMula(runder gehakt) Fl. 4.501

Saku Suku Domino, 5 lbs. Fl. 1,99 (wvj'JY^^
Maggi boter grandi Fl. 4,39
Margarina Mavesa, 1 kilo Fl. 2,29 >£_’ /7/x\
Buskuchi Club Social S'S'S \Wt/ I \\Aluminium Foil, 2oopia F1.6,69 (Kw/va i/ ffi 11PicalliliHeinz, 280gr. \Z[ 2,*% Vti^ËmA m//
Andre Champagne, 75 cl. F. 7,80 H«\ W/»
Ponche Krema (Caribe), 75 cl. Fl. 7,90 N^ r̂\_:_^-"^
ArozpaKacho,2slbs F1.7,99 Nostahabr(:
Tuna Fish Fanny, 5 blekl hl. J,/ö DjalunateDjabièrnèdiB:3opal:OOidi3:OOpa6:3o
A.H. Mie, 500 gr. Fl.. 1,53 Djabièrnètinnc>chidikornprateku9:ooI I Djasabra nos ta habri henter diasm sera mèrdia tekv 6:30

40 jaren (1947 -1987)
Politiek in Suriname

Objectief, systematisch, boeiend
en voor iedereen leesbaar gepresenteerd in :

Een onmisbaar boekvoor iedereen die deSurinaamse poli-
tiek van vandaag wil begrijpen,
verkrijgbaar bij:

BOEKHANDEL

W en alle overige boek-__ j^^ handels.
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ARUBA ART CIRCLE
Proudly Presents

Friday, November 27, at 8:30 p.m.

Cas di Cultura Wf_
mm mMB HARCLD MARTINA

DC CCI3EI2T ECJER H
m__________F

______! *V "_| _^ __r

EJfi in a duo—pianorecital with works by: _HI3k4vH
" MOZART (F'uga in C mineur X.426)- RACHMANINOFF (pianosuite no. 2 Opus 17)- ROJER (six antillean concert waltzes) __R^_|

TicketsAt.lf*.— (youth Af.lC.-~)

____B on saleat txxikstores andon the evening of the performance. ______
■M E3l!!ffiiri

Pa Drecha, Renoba ofConstrui bo Cas...

na e mihorprijs y selection di mas grandi
na Aruba, pasa serca e expertonan den
Construction. ..

ORANJESTAD

filial FERGUSONSTR. 7
" XxJ I TEL 24040

__■■AIII'D niwvwvfwv^^HI D MC 1 SANNICOLAASI UilL m HELFRICHSTR. 29 A

MMMMI TEL 45018

r^-PUEBLO- 1
Oranjestad Santa Cruz j San Nicolas
Fergusonstraat 47 (Estrella Supermarket) | Bernhardstraat 2B
Tel.: 31046 Santa Cruz 250 | Tel.: 45634

Tel.: 31283
Open: Open: Open:
8.00-1.00 8.00-12.00 8.00-12.00
2.00 - 8.00 I 2.30- 7.00 j 2.30-7.00

Alle drie * ledere vrijdagavond Shopping night tot 9.00
zaken * ledere zaterdag Non stop 8.00 - 8.00

WARSCHAU— De officiële Pool-
se vakbondeneiseneen 100%- loons-
verhoging ter compensatie van de
forse prijs- verhogingen welke de
regering via een referendum wil la-
tenaanvaarden.De bondendrongen
welaan op deelnameaan hetreferen-
dum, de oppositie roept op tot een
boycot. Deze bondenkwamen in de
plaatsvan hetverboden Solidariteit.

*****TOKYO — De Japanse politie
heeft met Maruoka een der leiders
opgepaktvan hetRode leger. Hij zou
mede- verantwoordelijk zijn voor de
kapingvan 2passagiers-vliegtuigen
in dejaren70.Er werdal 14jaarnaar
hem gezocht. De groep bestaat nog
uit20 man van wie de meesten in het
Midden Oosten wonen.

41414141*

m .̂».Mk__M_MMra■"AOA^«*M«*M__tt
__a__^_k

__a_K
____

k
__

I__________|1__________|

J$S& $***,
"W^jq Hendrikstraat 28, tel.: 33351 gi&vi^SiV
>S|PlrSensacional Campagna^P^

SWPEP , SLAGERIJ
SPECIALS /^ZZZrjS^ SPECIALS
Pia di Galinja 5 lbs 4.99 / £)K>o.ooc«h [3] K Lomito 500gr. 9.95

! Kraker Bran Pak 1.29 ’ s.«Ls<xoocasii I . r\ Striploin 500gr. 6.99
i Lavansanlltr 1.69 U _„ K r*_aa*Z°_x'f^_°-^ _ \ Riblappen 500 gr. 5.25

GloraH ßleach 64oz 2.85/ ÏEntrwanto 500 gr. 4.95
CafeImperial 3.19 Sucadelappen 500 gr. 3.55

j Brisolgroot 5.55 ft Twd^.e" u„_ l̂n_.„.oMteKu*ord..„<xM Jf Soepvlees 500gr. 2.95
Ketjap Benteng 1000ml. ..6.99 V Dlasabranostahatirlhenterdta I

V^ dltToram. -fforpm. ff
Ampllo parkeerplaats patras dl e edlfido ft
Supermercado Favorito: Jf

U kunt UwBASKET albestellen V B°««g«^"rtto y Ï3_F| EGAELE ING„ ._:_ turbo comestibles^^ ■_;■_■_■_-i^-w... —-'«---""> "-■-*■voor Kerstmis. Ja-^ ~-.-. _ «■.--: Wij ontvangen spoedig S^S 1/125" II1 k-PBQTROMENi u^^lah Hardsalami... p/100 gr. 1.49, KERSTBOMtN. MaS KU cervelaat p/100 gr. 1.65
, . , Afl 9000 - Boterhamworstp/100gr. 0.97
Ide specials zijn, „a orernk> WorstCorra 100gr-°-75

GELDIG VAN H i wuhebbenallesvoor
26 November tot hetmaken van taart.

2 December ook hebbenwm ham en
;l ' KALKOEN ONTVANGEN.

i_-_-———»—»—»—— -- ■ ii ii i *
SHOPPING NIGHT - elke vrijdag tot 9.00 uur 's avonds
Zaterdagzijn we degeheledagopenvan 8.00a.m. -8.00p.m.
Ruime parkeerplaats achter onze zaak. .

Wij bezorgen Uw levensmiddelen voor Uw huisdeur.

SUPERMERCADO FAVORITO
i

j

SPECIALE AANBIEDINGEN
tot 2 december 1987

lew ’.6000.-aan prijzen in levensmiddelen I
waarvan ’.2000.- in iedere Pueblo-zaak

rflsb-- 1e trekking Sinterklaas 5 december: u
m) m<o?y 7prijzen iedere Pueblo-zaak

pJa^r^—-, 2e trekking 30 december:
In V 10prijzen iedere Pueblo-zaak I

_f_ f3r\ Bij aankoop van iedereVIJFENTWINTIGflorinI
woo% l^EooNfrïig*u een *'cket- y
Mè\JzJ£~- Voorts in weekeind van 28 november, 5,12 en 19
W(jHs_\/ december MEER DAN HONDERD PRIJZEN. In H

\ iedere PUEBLO-zaak worden extra prijzen ver- ■F\ m\ '00t zoals: nam» kalkoen, kerstbomen,
ft \\\ kerstmanden,wijnen,dranken, enz.

fi^A^A UITGEZONDEN DOOR CANAL 9O.

MKIIII:
Steak 500 gr 3.25
Sucadelappen 500 gr 2.95
Loinribs 500 gr 2.25

DELE6:
Parijzer Boterhamworst 100 gr 1.00
Salami (worst corra) 100 gr 0.80
Casselerib 100 gr 1.60

EECZEN:
Frosty Acres Mixed Vegetables 10oz 1.25
Hanover French Style Green Beans 16oz 2.25
Minute Maid Orange Juice 12 oz 2.55
Sunny Delight Fruit Punch 120z... 1.45
TriumphFrench Fries 1 kg 2.15

GROCERY:
S & W Corn on the Cob 40 0z..... 2.27
Hyde Park Ice Tea Mix 24 oz 3.49
Danny Boy Sardines in tomato 15oz 1.59
Toddy 450 gr 1.95
Frescavena original 500 gr 1.53
Heinz Vegetable Salad 210 gr 1.97
Alcasa Foil Standard 0.75
Fresca Lavaplato 12 oz 1.29
Manzana Verde 1150 gr 2.80
Haladordi Plastic 2.25

êVLEESPRIJZENTOPKWALITEIT VLEES
tegen lage prijzen, zoals nergens an-
ders OP ARUBA.

KERSTBOMEN

SPOEDIG OP ARUBA
M — :

J3l VERGUNNINGS-Iw VERORDENING
De Ministervan Justitie en Volksgezondheid maakt bekend, dat
een ingekomenverzoekschrift ter verkrijgingvan eenkoffiehuis-
en eenrestaurantvergunning A terexploitatie in het perceel B.
v.d. Veen Zeppenfeldstraat 52, ingaande 27 november
1987 gedurende 14 dagen op het Bestuurskantoor, bij het
Centraal Bureau Juridische en Algemene Zaken ter inzage ligt.
Bedoelde vergunning geven recht tot verkoop in hetklein van o.a.
sterke drank en spijzen voor gebruik ter plaatse voor welke de
vergunningen gelden. Gedurende genoemde termijn van 14 da-
genheefteen ieder hetrechtschriftelijkzijn bezwarentegenverle-
ning der vergunningen kenbaar te maken.

BOERHAVESTRAAT 4 — Tel.: 33928
Wij vieren onze 2e verjaardag

Vrijdag 27 November van 6.00 -10.00p.m.
met een

FOOD FESTIVAL
Open buffet met 20 gerechten

o.a: Pom AjamOpop Sateh
Sayor Babi Rangang etc.

Voor slechts A’1.25.00 -.
Reserveer tijdig. /^

f Bo 'n tin Video ainda?
Pa Pasco regala bo mes vn

Video Recorder
Huarsar

mas calidad pa menos p/aca

BÜ s*——- ***

_?^^ï95i_S_d|l Wy

" HQ (high quality) system,

- Front Loading, - .^^- Wireless Remote Control.

-in i ! *~j[T' min Mil
- Front Loading, . #%

_
%","*sv- Wireless Remote Control. Qui 190iO

NO LUBIDA RIBA UN POSIBILIDAD PA
UN FINANCIAMENTO SIN DOWNPAYMENT.

A WOR HABRIENTRE 12'ory 2 'or MERDIA. i

BRUSSEL — De vroeger KGB-
agent Rotsch (63) die in augustus
naar deDDR wasuitgeweken isweer
in deBondsrepubliek. Hij werd toen
geruild voor Schumann, een dokter
die in deDDR een langdurigegevan-

genisstraf uitzat wegens spionage
voor het Westen. Rotsch had als een
top- medewerker van het Mes-
serschmitt-concernkennisvan teke-

I ningen en een hypermodern
Westduits gevechts- vliegtuig enz-

■■»■■■■» »»■»»■»» «»u **
ARUBA DAILY

ENTERTAINMENT
' aft*lmMman Gezellig uitgaan, wij zijn(St_*js^^ geopend va^ 21.00 uur tot 06.00 uur.

|M _JL~ * Gezellige sfeer, goede service.

i Ir ja/ De beste Pizza haalt of eet U bij

LCSm^rvd. <£0/pClfa P"__BBA
; Oranjestad, Aruba. TAKE AWAY el. 33541 AlffifflA. Detopnightclub Geopend van 11.00a.m. tot 06.00 a.m.1 van Aruba -i I

Floating Restaurant

! *X fiAU
! (onder nieuwe directie); Open 11.00 - midder-
! nacht.
| Niet alleen; exotische gerechten» maar ook

vis specialiteiten

_4*%_. GOLDENTULIP 'jfylk ARUBA CARIBBEANWAW RESORT &CASINO
V3l^ FANDANGO NIGHTCLUB j
THE LADIES OF THE 80's
a LAS VEGAS revue with 4 ;
leggy female dancers, THE
LATIN COWBOYS & the ex-
citing juggler JOHN-JOHN
daily curtaintime 10.30p.m.

except Mondays
Club open from 8:00 p.m. till2:00 a.m.

Cover charge show-time$5 min.2 drinks i
Forreservations please call 33555

I Detijd breekt weer aan, dat Wij verzorgen ook Uw
U gezellig metpersoneel of catering.- Tel. 22977
gezin wilt gaan dineren. en 27833\ Doe het dan in de gezellige V \ r^ /"7" sfeer met uitstekende ser- !___j^_«^

i Boulevard Theatre
¥ TODAY

! - «"*M .... TODAY at
i I j^Tjiirf- ""'l' éffiïÊth R'IR n m

i " " i■ - ■'■■■■

I "' '** * . W^i (jyilnr-»- iwW

i__n|_|l___|____Hd9u ki&i »3fa*B?& » *-^F:1: rS 3f _Jlbi%l-H

I RsL __■_____! _t^T-Haß

I ACTION DRAMA 18yrs. MUSICAL 14yr».____{
_
f)

Drive - In
'A m \_\\

Wm XmWmSÊmW Wf~t __nQrl_| __r

DRAMA 18 yrs. i
j

~mm\wmmm~w'4



ARUBA
AGENDA

KANTOORUREN AMIGOE: 08.00-12.00/'4.00-17.30 uur; zaterdag gesloten.

Tetefoon: 24333.
JJj» spoedgevallenna kantoortijd: 21639,
«950en 22316.pageboy:027-649.
Bankrek. nr. 10.815.445Banco diCaribe.
POtITIE: 100.

ALARMCENTRALE: 115.

ZOEKERTJES verschijnen op dinsdag en
jWagen kunnen iedere dagtussen 08.00-

-4.00-17.00uurworden opgegeven;
"waive opzaterdag. Alleenzoekertjes, die
°P maandag en donderdag voor 10.00uuroinnen zijn, kunnen de dag daarop (dus
"insdagen vrijdag) verschijnen.

BIOSCOPENBOULEVARD THEATER: 20.15 uur Heat (18 jr.).
"20.45 uur La Bamba (14jr).
URIVE-IN: 20.30 uur Sinverguenza, peronor >'aóo (18 jr.).

RICA'S (nachtdienst)
{/baobrug: Sta. Anna, tel.: 28181.r«riba brug: San Nicolas, tel.: 45712.

WACHTREGELING DOKTOREN
yfanjestad, Madiki, TankiFlip, Noord,Tanki

Paradera en Sta. Cruz: dokterE.
*Cuba, Sta. Cruz 56, tel.: 25666.os Chiquito, Savaneta en San Nicolas:
**ter O.L. Ponsé, via Centro Medico San
Jjcolas, tel.: 48833.

dokter Hart, tel.: 27263/24300
Wspjtaal).

*****j_JTGELEKRUIS: Oranjestad: tel.: 23168;
£°°rd:tel.: 23425;Santa Cruzen Paradera:£^28288/25543; Savanetaen Brazil: tel.:J'o2o/48301; SanNicolas: te1.:45906;Da-J«a: tel.: 29008(wijkgebouw), 24444(kan-

toor brandgevallen, ongelukken ofen of ander ongeluk gelieve*«rmcentrale op te bellen, tel.: 115)

KERSEN..^'GHT INFORMATION CENTER: dage-
u'^.9f°Penclvan 07.00-20.00 uur;na 20.00'"formaties via verkeerstoren.
ESSrj SERVICE CENTER (Oranjestad):

"WJ uurperdaggeopend(alleen gesto-van zondag 20.00uur tot maandagmor-gen07.00 uur).

Ta_ÏÏ.E? hORACIO ODUBER HOSPI-/18*{!L: 2430°):bezoekuren 15.00-15.4518-30-19.30uur;

2465?<3|N WILHELMINA FONDS (tel.:
*oencl 7': informatiecentrump^nwag geopend van 08.30-12.00 uur -■«WenbaaistraatB(boven).

*"" " *

TELEARUBA
DONDERDAG: 1800 Ghostbusters;
18.30 CNN international news; 19.30
Mernoria; 19.55SportJotto; 20.00 Tele-"oticias; 20.30 Miniserie: «Woman of
substance» (6); 21.30 De Brekers;
22.00Telenovela:«VenganzadeMujer;
22.45Larry King show; 23.10 Showbiztoday (CNN); 23.30Sluiting.

VRUDAG: 18.00Shera Princess of Po-
*er; 18.30 CNN international news;
19-30Cocktail musical; 20.00Telenoti-aas; 20.30Movieofthe week: «Love isnever silent»; 22.10 Telenovela:«Venganza de Mujer»; 22.55 Health
*eek (CNN); 23.25 Showbiz today(CNN); 23.40Sluiting.

Akkerman sluit
Arubaansebridgeperiode goed af

C(PRANJESTAD - In de
"«ipetitie van bridgeclub

J£Uba Ariba heefthetduodr.
b*ans Akkerman/Jan Ver-
We~j»ge de ronde van deze
!"_. &ewonnen met een sco-

procent.
uitbetekende voor dr.Akker-

W een fraai resultaat op zijn
H^l sJ-e.bridge-avond op Aruba
laifl Jbinnenkort naar Neder-
A"a vertrekt. De uitslagenin de'Poule waren: 1. heren Akker-
ei? 7 Verbrugge 61.16, 2.

Verstraten 60.71, 3.
e V\4>aar Bilderbeek 55.80, 4.
/-ntpaar VanLeerdam 54.46,5.
Pa^Somers/Poot 53.57, 6.
m d permudez/Marapin 50.00;
Jov P°ule: 1.paarPennings/
Eifce de Vries 58.93, 2. damesVa! n/Planegin 58.33,3. dames
rer, d uin/McDavid 52.98,4. he-n «on/Martin 51.79.

Aruba naar CBI-conferentie

ORANJESTAD — Minister-
president mr. Henny Eman en
ministerDon Mansur, vergezeld
van het hoofd van Buitenlandse
Betrekkingen, drs. Tico Croes,
vertrekken zaterdag naar Mia-
mi om de CBI- conferentie bij te
wonen. Premier mr. Eman zal
maandagdeconferentie toespre-
ken, terwijl minister Don Man-
sur deleidingvan eenforum over
toerisme heeft.

UitArubaanspolitie-rapport:

Oplichting en valsheid
in geschrifte gemeld

ORANJESTAD — De ma-
nager van eenrestaurant aan
de Smith Boulevard deed
aangifte van oplichting en
valsheid in geschrifte tegen
devrouw E.F.

Zij had twee flessen whisky bij
een zaak gehaald en op debon op
naam van het restaurant gete-
kend. Zij had hiervoor geen toes-
temmingvan derestaurant- ma-
nager.

Dezelfde dag deed de man G.L.
aangifte van verduistering te-
gen de pompbediende HP. Bij
controle was gebleken dat de
pompbediende 337 florin minder
had ingeleverd dan de hoeveel-
heid benzine, die hij had ver-
kocht.

Bij derecherche werdook aan-
gifte gedaan van inbraak in het
WitGeleKruis- gebouwteDako-
ta waar een perculator, een foto-
toestel, spuiten en kleingeld
werdenweggenomen.

Met een valse sleutel werd de
deurvan een woningaan deTan-
gerinestraat geopend. Uit een
kast in de slaapkamer verdwe-
nen: een bedrag van 325 dollar,
een paar gouden oorbellen, een
polshorloge en een gouden ket-
ting.

Van een woningaan de Saba-
straat werden vijf glazen shut-
ters weggehaaldom intekunnen
breken. Flessen drank, parfum,
tachtig Antilliaanse gulden en
dertig Arubaanse florin werden
weggenomen. Het aardige van
deze indringer was, dat hij hier-
na de glazen shutters schoon-
maakte en weer op hun plaats
zette.

Investeerder Geerman:

Ingrijpen in
verwording van
San Nicolas
zeer gewenst

SAN NICOLAS — Inves-
teerder Bill Geerman is van
mening, dat San Nicolas nu
een potentieel heeft voor een
werkelijkeontwikkeling.

Hijwijsteropdatzakenlieden,
diewillen investerengeen loka-
liteitenkunnen krijgen, omdat
deeigenaren veel tehoge bedra-
gen vragen voor de huur of ver-
koop van hun gebouwen. De
meerderheid van de eigenaren
wilhuren noch verkopen en laat
de gebouwen liever een prooi
worden van houtwormen,
drugsverslaafden, bedelaars of
gewoon in elkaar storten. Geer-
man noemt hierbij een heleboel
gebouwen, die in San Nicolas
"dood" staan.

Grote waardering heeft hij
voor deeigenaarsvan winkels in
San Nicolas, dienog niet eens
voor vijftig florin perdagverko-
pen, maar desondanks bereid
zijn de maandelijkse huur van
duizend tot vijftienhonderd flo-
rin tebetalen.Voordeleegstaan-
degebouwen of"problematische
gebouwen" moet de huurcom-
missievlug ietsdoen, aldusBill
Geerman.

Slechteplanning kost dadelijkbanen

Nisbet(PPA): min. Croes niet
Volledigover werkgelegenheid

rt 0RANJESTAD —De voor-
Iw*vai* dePPA, Benny Nis-'-.verklaarde gisteren dat«mstervan Arbeid, mr. Mito
Voll S' de bevolking niet de
de i? aarhei<i vertelde over
hein g van het werkloos-
na» ciJfer van zesduizend«fongeveer drieduizend.
bo, bet &eeft toe dat in de
s "wsector meer arbeidsplaat-
ttal* j J ziJn gekomen, maar
riep i? meningniet dat diteve-
enK geval isin detoeristen-

nandelssector. Hier is er spra-

ke van werkcontractenvan drie,
zes en negen maanden en dit
helpt de arbeidersklasse niet, al-
dus Benny Nisbet. De waarheid
volgensNisbet is, dat gedurende
1986 en 1987 zes tot zeven pro-
cent van Aruba's «workforce»
naar het buitenland is ver-
trokken.

De PPA- voorzitter beloofde in
een volgende communiquéterug
te zullen komen op de slechte
planning die Aruba in de toe-
komst arbeidsplaatsen kan
kosten.

In aanwezigheid expresident Carlos Andres Perez

Sterfdag Betico
Croes herdacht
ORANJESTAD — Om

kwartvoornegenlanddevan-
morgen op de Arubaanse
luchthavenex-president Car-
los Andrés Pérez met gevolg
om een kort bezoek aan Aru-
batebrengen,dattot doelhad
de eerste verjaardag van de
sterfdagvanBeticoCroesmet
de Arubaanse gemeenschap
te gedenken. De gasten wer-
den op de luchthaven door
Buitenlandse Betrekkingen,
familieleden van Betico
Croes en MEP- leider Nelson

Oduber begroet in de VlP-
room van de luchthaven.

Hierna ging het naar Plaza
Gilberto Francois Croes, waar
met hetArubaansevolkslied en
hetMEP- liedeen korteplechtig-
heid werd geopend. Nadat de
voorzitter van het herdenkings-
comité, Carlos Marquez, een mi-
nuut stilte hadverzocht, werden
enige toespraken gehouden,
waarna deonthullingvolgde van
het bord «Gilberto Francois (Be-
tico) Croes 25 januari1938 - 26
november 1986».

Hierna begafde Venezolaanse
presidents- kandidaat Carlos
Andrés Pérez zich met familie-
en MEP- ledennaar Santa Cruz.
Na een kranslegging bij de
lichtmast waar op Oudejaarsa-
vond 1985 het dodelijk ongeval
plaatsvond, werden kransen ge-
legd op hetgrafvan de overleden
MEP- leider. Voordat Carlos
Andrés Pérez kort voor het mid-
daguur naar Venezuela terug-
keerde, bracht hij nogeenbezoek
aan de oudersvan BeticoCrocs.

In het kader van de eerste
sterfdag- herdenkingvond in de
middaguren in de Nationale bi-
bliotheek een vertoning plaats

van video's met toespraken van
Betico Croes. Door deradiostati-
ons werden herdenkings- prog-
ramma's uitgezonden. De dag
wordt besloten — na de misvie-
ringom zeven uurin dekerk van
SantaCruz—met omhalfnegen
vanavond eenbijeenkomst op de
PlazaBeticoCroes. Erzullen toe-
spraken worden gehouden, ge-
dichten worden voorgedragen,
terwijl mejuffrouw Maritza Er-
asmus aan de ouders van Betico
Croes een buste zal aanbieden,
diezij gemaakt heeft.

Omstreekshalftwaalfzalvan-
avond de herdenking van desterfdag van Betico Croes beslo-
ten worden met het strijken van
deArubaanse vlagopPlazaBeti-
co Croes. Van particuliere wo-
ningen — vooral in Santa Cruz
en omgeving—hingvandaag deArubaanse vlag halfstok.

ORANJESTAD-De ploeg
van deDirectievan Volksgezond-
heid is kampioen geworden bij
het dominotoernooi voor over-
heidsdiensten. Indefinale- wed-
strijd moest ook de Posterijen-
ploegmet2l-16demeerdereinde
Gezondheids-jongens erkenenn.
Bij defoto: hetteam van Volksge-
zondheid met de kampioen-
strofee.

Statenvoorzitter mr Gonzalez:
Spreektijd bij begrotings

behandelingtelang gebleken
ORANJESTAD — Over hetverkorten van de spreektijd

voor de Statenleden tijdens
debehandelingvan debegro-
ting 1988, welke vrijdag be-
gint, is van tevoren uitvoerig
overleg gepleegd. Zo deelde
Staten- voorzitter mr. Hector
Gonzalez mee naar aanlei-
dingvan de protestbrief van
Statenlid ing. Roland Laclé,
die vond datde Staten- voor-
zitter hierdoor het individu-
eelrecht Van de leden ont-
neemt.

Het overleggeschieddeniet al-
leen met de griffier der Staten,
maar ook met de fractieleiders.
Hetfeit, datin hetverleden dele-
denmeer tijd hadden om te pra-
ten, betekent geen enkele ver-
bintenisvoor dehuidige Staten-
voorzitter.Gonzalez heeftsamen
met de griffier een studie ge-
maakt van de spreektijd, die de
leden hadden gekregen tijdens
debehandelingvan debegroting
van 1987. Deze spreektijd is te
lang gebleken.

Voor dekleine(bedrijfs)begro-
tingen kreeg elk lid maar liefst
zestigminutenin deeerste ronde
en dertig minuten in detweede
ronde. Voor de hoofdbegroting
was dit respectievelijk negentig
minuten en 45 minuten. De Sta-

ten- voorzitter zei metalle aspec-
ten rekening hebben gehouden
bij hetbepalen van de spreektijd
voor de begroting 1988. Zo werd
ook rekening gehouden met de
uren, dievan deministers geëist
worden om op de Staten- ver-
gaderingaanwezig te zijn.

De nieuweregeling, welke mr.
Gonzalez nu heeft bepaald voor
de begrotings- behandeling,
houdt in: negentig minuten in
eersteronde en dertigin de twee-
deronde voor dehoofdbegroting
en dertig muniten in de eerste
ronde en vijftien minuten in de
tweede ronde voor de begroting
van debedrijven. Dit isvoldoen-
de tijd voor elk lid om zijn
standpuntkenbaar temaken, al-
dus de Staten- voorzitter.

Hetfeit, dater ministersin het
buitenland verblijven, wil niet
zeggen datmen niet met de beg-
rotings- behandeling kan begin-
nen. Er wordt gestart met de be-
drijven en degewoonteis, dat al-
leen deminister, diebelastis met
het desbetreffende bedrijf, aan-
wezig is om de vragen van de le-
dente beantwoorden. Indieneen
minister niet aanwezig is, zal
zijnvervanger voor de antwoor-
denzorgen, aldus mr. Gonzalez,
die in de uitlandigheid van mi-
nistersgeenenkelprobleem ziet.

TELEARUBA
Wat TeleAruba betreft slaag-

de minister Bermudez erin twee
experts van de Wereldomroep
naarAruba te latenkomenomte
zien wat er gedaan moet worden

om de technische apparatuur
van TeleAruba te veranderen,
zodatoptimaalgewerktkan wor-
den. Ook zullen de Wereldom-
roep en NOS medewerking ver-
lenen wat de opleiding van het
personeel betreft.

Met de directievan de PTT
werd samenwerking met Setar
besproken, waarvoor een con-
cept- overeenkomst tertafel ligt,
die bestudeerd wordt en moge-
lijk begin 1988 tussen beide
dienstengetekend.

Studie over
verleggen van

landingsbaan
ORANJESTAD—Wanneer

Aruba directe vluchten uit
Europa wil ontvangen, dan
zal de startbaan van de
luchthaven van Aruba met
drie- tot vierhonderd meter
verlengd moeten worden.

MinistervanVerkeeren Com-
municatie,mr.AngelBermudez,
heeft een en anderreeds in Ne-
derland besproken. De te korte
landingsbaan van Aruba is
echter nog steeds eenrestrictie
om rechtstreeks van Europa
naar Aruba ievliegen. In ditver-
band kondigde ministerBermu-
dezaandat spoedigeen studiezal
worden gemaaktvan wat de eco-
nomische en financiële moge-
lijkhedenvoorverlengingvande
startbaanzijn.

Wereldomroep- experts bekijken apparatuur TeleAruba

Min. Bermudez is voldaan over
resultaat bezoek aan Nederland

ORANJESTAD— Minister
van Verkeer en Communica-
tie, mr. Angel Bermudez,
keerde van een twee weken
durend bezoek aan Neder-
land op Aruba terug. Hij is
zeer voldaan over de contac-
ten, die gelegd konden wor-
den, ofschoon hij vier dagen
in een ziekenhuis in Antwer-
pen moest doorbrengen, om-
dat hij op reis zich niet goed
voelde. De Amigoe berichtte
enige dagen geleden reeds
rechtstreeks uit Den Haag
over de activiteitenvan mi-
nister Bermudez, die onder
meer van de KLM het goede
berichtkreeg dat ingaande
april 1987 deKLM viermaal
per week op Aruba gaat
vliegen.

In een gesprek met de Amigoe
vertelde de bewindsman, dathij
de Nederlandse autoriteiten
duidelijk heeft gemaakt, dathet
toenemende toerismevan Aruba
duidelijk flexibiliteit wenst op

hetgebiedvan de luchtvaart.Dit
zal onder meertot gevolgenheb-
ben, datook charters uitEuropa
moeten kunnen vliegen. In dit
verband werdreeds gemeld, dat
Martinair, dieook op Miami be-
gon te vliegen, grotebelangstel-
ling voor Aruba heeft.

In korte tijd heeft Martinair
reeds twintigduizend Duitsers
naar de Verenigde Staten en el-
ders gevlogen. De Duitsers rij-
denlievernaar Schipholomdaar
op het vliegtuig te stappen dan
naar Frankfort. Tijdens het ge-
sprek met de KLM benadrukte
ministerBermudez, dat deKLM
Aruba en de Nederlandse Antil-
len niet als één bestemming
moet zien: Aruba heeft een ge-
heel andere opzet en beleid in
deze.

OPENBAAR VERVOER
Ook het openbaar vervoer

maakteonderwerp van gesprek-
ken uit. Er zal een expert naar
Arubakomen om een analyse te
maken, niet alleen wat de be-
hoefte van het openbaar perso-
nenvervoer metArubus is, maar
ook wat betreft het aantal taxi's
en verhuurwagens. De regering
kan dan haar beleid hierop af-
stemmen.

APA
Ten aanzien van de Aruba

Ports Authority werd gesproken
met enige grote transport- be-
drijven, waarbij de mogelijkhe-
denuiteengezetwerdenomAru-
ba als overstopplaats te gebrui-
ken voor vrachten naar Latijns-
Amerika en het Caribisch ge-
bied, waarvoor de nodige be-
langstelling bestaat. Tenslotte
kreeg de bewindsman nog een
audiëntiebij koninginBeatrix.

Bij zaalvoetbal:
In drie wedstrijden
drie dozijn goals

ORANJESTAD — In de
drie zaalvoetbal- westrijden,
die gisteravond werden ge-
speeld, werden zesendertig
doelpunten gescoord.

In deeerstewedstrijd wonPep-
siColavan Centraal Madereinse
met 12-4.Bij derust stondPepsi
Cola reeds met 7-3 voor. Voor
Pepsi Cola scoorden JohnyOdu-
ber zesmaal en JuanHenriquez,

Rowien Croes, Felis Geermanen
Enrique Thiel. Voor Centraal
Madereinse scoorden Simeon
Loefstop en Angel van der Bie-
zen iedertweemaal.

In de daarop volgende wed-
strijd won Volvox met 7-5 van
PiedraPlat, nadat Volvox by de
rustreeds een voorsprong van 4-
-3 had. Voor Volvox scoorden Ju-
niorIrausquin driemaal en Cle-
menteKrozendijk en Haime Tri-
mon ieder tweemaal. Voor Pie-
dra Plat werden de doelpunten
gemaakt door Acintho Werle-
man, Sixto Hernandez, Thomas
Dania en Haime Werleman die
tweemaal scoorde.

Tenslotte speelden San Luis
Liquortique metBubali/Mi Cha-
lilamet4-4 gelijk.VoorSanLuis
scoorden JuanKoolman twee-
maalenverder Hubert Yarzaga-
ray en Ronny Koolman, terwijl
Voor Bubali werd gescoord door
Michel Tromp, Armando Geer-
man,Hacintho Tromp en Egbert
Tromp.

Op 11 december
Team-wedstrijd
bij verjaardag
Mariniers-korps

SAVANETA — Ter gele-
genheid van de verjaardag
van hetKorps Mariniers zul-
lenerop11decembertweeac-
tiviteiten worden gehouden:
"Het sterkste team van Aru-
ba" en "de Ronde van Aru-
ba", een loopwedstrijd over
74.6-km.

De activiteitenbeginnen om
halfacht 's morgens in deMari-
nierskazerne Savaneta. De
"sterksteteamvan Aruba"-wed-
strijd bestaat uit de onderdelen:
truck duwen, boomstamrace,
staal buigen, zandzakenrace,
armworstelen, biervatenraceen
gewicht hysen. Een team moet
bestaan uit vier deelnemers en
een coach.Deteamleden ontvan-
geneen T-shirten kunnen na af-
loop gratis deelnemen aan de
broodmaaltijd met soep, enzo-
voorts.

Hetinschrijven moetvoorvry-
dag 4 decembergeschieden. Men
kan voor meer informatie te-
recht bij hetbureau Sportvan de
kazerne (toestel 152).

Gehandicapten-werk

Expositie
van FUNARI

SAVANETA—«Fundacion
Arubano pa e Invalido» (FU-
NARI) houdt aanstaandezon-
dag een tentoonstelling en
fundraising/barbeque. Dit
gebeurtvanaftien uur's mor-
genstotvier uur 's middagsin
«Cas di Funari» te Savaneta
340.

Hetpubliek kan dewerkstuk-
ken, diede lichamelijk gehandi-
capte mensen van Funari ge-
maakt hebben, bezichtigen en
eventueel kopen. Vanafelf uur
kan men ookbarbeque, koffie en
gebak, drankjes enzovoorts
kopen.

De opzet van deFunari is om
<*e lichamelijk gehandicapte
mensen het leven wat aangena-
mer te maken. Alle lichamelijk
gehandicapte personen zijn dan
ook welkom in Cas di Funari.
Vanafmaandag tot en met don-
derdag van half negen tot half
twaalf's morgens. Funari doet
een beroep op vrijwilli-
gers(sters), die bereid zijn om te
helpen en om eventueel de men-
senvan huis optehalenenthuis
te brengen.

Activiteiten
voor FAVI

ORANJESTAD— Op zondag
29 november organiseert de ou-dercommissie van de FAVI een
koffiemorgen/bakesale, gecom-
bineerd met eencarwash.Alsex-
tra attractieszullenhetzangduo
Tommy y Francis en Mariachi
Perla diAruba optreden, terwijl
dekinderen zich kunnen verma-
ken aaneengrabbelton,eenpop-
penkast eneenvideo-vertoning.
Dit gebeurt van negen uur
's morgens totvyfuur's middags
bij dePius K-school te Dakota.

ledereen is altijd Happy
, met _
Fpepsl
■

Bestel bij Uwkruidenier
Victoria Bottling

. Company j

ORANJESTAD-Dinsdaga-
vond huldigde de regering de
Major League- baseballspeler
van HoustonAstros, Dicky Thon,
diesamen met zijn broerFranky
Thon gedurende enkele dagen
baseball- clinicsaan lokale base-
ballers gaf. De twee broers ont-
vingen iedereenplakkaat. Er was
ook voor mevrouw Thon een ge-
schenk bij. Bij defoto: defamilie
Thon samen metpremier mr.
Henny Eman, IDEFRE- direc-
teur Jerry Gomes en IDEFRE-
instructeurJesseBeukenboom.
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Week-end Special:
Tompoes

3 betalen 4 halen
Banketbakkerij

Piet Harsveld

zondag: 4.00 - 8.00
PANNEKOEKEN

15 soorten
en POFFERTJES
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en nog veel meer bij: Hfio[_^ft S

/ i¥~y~t lïT- TOMATENSTRAATIS %iitl-iiV Tel.: 28977 §J

MOTOTHON
heeft het cadeau, dat

altijd en overal
WELKOM is

Model 3931 fj, „ ~~____J

"■ Met Muellßr^r-^^f, ' SPAGHETTI-MACARONI-SHELLS-RIGATONI-ETC., ETC. ■ &$

°j0 heeft U kans op deze prachtige e #*

>^' FOUR WHEELER > .' j
"

' 2L */5 Sinterl(laas'ofKerstgeschenk |
JS_B_«ir* Gebruik de MUELLER'S produkten en knip de Q_ttmsS; m^ voorkant van het pakje - waar MUELLER'S op staat - £j

-t_i___lliflir^fiÉL uiti schriJf Uw naam en adres'lever dit in biJ ta

H| ________ één van de TWEE'FOUR-WHEELERS' 2H In d*e getr°kken worden op Tele-Aruba. j|j|
ÏÏ~^W W l* Trekkin8 " 5 februari, 1987 - 8.30 p.m. jttl|sj ■ 2* Trekking -29 februari, 1988-8.30 p.m. R
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TIENDAAGS CONGRES OVER ONTWIKKELINGSHULP
'Het lijkt wel of je een idioot moet zijn
om voorde Verenigde Naties te werken'

Bilaterale projecten achterhaald
DEN HAAG — "Tegen-

woordig lijkt het welof jeeen
idioot moet zijn om voor de
Verenigde Naties te werken.
Alsof alle slimme en bekwa-me mensen alleen te vinden
zijnbij bilateralehulporgani-
saties of de overstap maken
öaar de particuliere sector".
Deze verzuchtingvan een VN-
vertegenwoordiger in
Botswana typeert wel
enigszins de stemming onder
een 25-tal deelnemersaan een
seminar van het UNDP (het
yntwikkelings- program van
de Verenigde Naties) in Den
«aag. De Malaise op de
hoofdkwartieren van de di-verse VN-organisaties heeft
haar uitwerking op de VN-
werkers in het veld niet ge-
kust. De onzekere financiële
situatie en denegatievepubli-
citeit rondom het VN-
hoofdkwartier in New Yorken de verkiezing van nieuwedirecteuren bij de Unesco en«c FAO heeft de VN-werkers
nogal in het defensief ge-
drongen.

Elk jaar is het maar weer af-
pachten of de lidstaten hun bij-
lagen betalen. De Verenigde
staten, dieeen kwart van deVN-
be groting betalen, keren zich
steeds meer afvan deVN. Ik ben
helemaal niet anti-Amerikaans,
toaar jezou het haast worden",
2ei een van de deelnemers.

Toch krijgen de deelnemers
aan dit tiendaagse UNDP-
Seminar een keur van sprekers
te horen, diejuistbetogen dat de
toekomst van de ontwikkelings-
samenwerking ligt bij de multi-
laterale instellingen. Bilaterale
"ulp moet meer worden afge-
stemd op demacro- economische
benadering van wereldbank en
IMF,steldeministerRudingvan
Financien. Sinds 1980 wordt
binder ontwikkelings- geld uit-
gegeven aan projecten, en meer

aan de financiële ondersteuning
van de aanpassings- program-
ma'svan wereldbank en IMF,zei
prof. F. van Dam, plaatsvervan-
gend directeur- generaalvan het
ministerie van Ontwikkelings-
samenwerking.

HOEKJES
Voor bilaterale hulp is in de

toekomst nog maar een margi-
nale plaats weggelegd, betoogde
het PvdA- Kamerlid J. Pronk.
"Bilaterale hulp zal vooral die-
nen om de hoekjes af te dekken.
Er zal een versterking van de
multilaterale instellingen nodig
zijn. Hulp wordt minder interes-
sant, hetgaatvooral om de inter-
nationale context".

VanDam schetstede gangvan
ontwikkelings- samenwerking:
van technische bijstand in de ja-
ren '50 via de "projecten-manie"
van dejaren'60en '70naar de be-
talings- balanshulp en andere
vormen van financiële onder-
steuning in de jaren '80. Met die
veranderingen groeide ook het
aantal voorwaarden dat de do-
norlanden aan hunhulp verbin-
den. Aanvankelijk verlangde
men slechts dat het ontwikke-
lingsland personeel beschikbaar
stelde, dat dan tezijnertijd de
taak van de ontwikkelings-wer-
kers zou kunnen overnemen.
Vervolgensmoesthet ontwikke-
lings- land een nationaal ont-
wikkelings-plan op tafel leggen.

DONORS
Maar daarna slopen voortdu-

rend nieuwe voorwaarden bin-
nen: dehulp moest deelsbesteed
worden aan bestellingen uit het
donorland, naast regeringen
moestenook niet- gouvernemen-
tele organisatieseen rol kunnen
spelen, de rol van de vrouw ver-
diende meer aandacht,
kleinschaligheid had de voor-
keur, de donors gingen zich be-
kommerenom de inkomens- ver-
deling in het ontvangende land.

Niet de nodenvan dederdewe-
reldlanden, maar de wisselende
modes in de donorlandenzijn be-
paald voor dePrioriteiten in het
ontwikkelingsbeleid, betoogde

IVan Dam. "Datgeldt ookvoor de
"huidige controverse over de rol

van de overheid en het belang
van de particuliere sector. Die
controverse weerspiegelt de hui-
dige discussie in West-Europa,
maarkomt niet voort uit nieuwe
inzichten over het ontwikke-
lings- beleid".

Hij stelde dat de tijd van bila-
terale projecten goeddeels voor-
bij is. Project-hulp is niet ge-
schikt voor landen als India en
Pakistan en het grootste deel
van Latijns-Amerika. Deze lan-
denzijn best in staat om hun ei-
genbeleid uitte denkenen uit te
voeren. In Afrika liggen de za-
ken iets anders. Nu ligt het ac-
cent op betalings- balanshulp, in
een later stadium is misschien
opnieuw ruimte voor meer pro-
jecthulp.

ACHTERDEUR
Ontwikkelingshulp dient vol-

gens Van Dam om landen in
staat te stelleneen overeengeko-
men plan uit te voeren. Daarbij
moeten niet viadeachterdeural-
lerlei andere voorwaarden wor-
den gesteld inzake mensen-
rechten, democratisering en het
bereiken van dearmsten. Derge-
lijke criteria worden toch niet
consequent gehanteerd en bo-
vendien "is dat on/e zaak niet.
behalve in echt extreme ge-
vallen".

Pronk signaleerde het risico
van een tweedelig op nationaal
en internationaal niveau. Afri-
ka is niet echt"nodig"voorde we-
reld, net zoals de armen in West-
Europa en de Verenigde Staten
niet "nodig" worden geacht en
zoals de armen in India als een
last worden gezien. Dat iseen ge-
vaarlijke politieke ontwikke-
ling".

Ruding zag vooral in Afrika
bezuiden deSahara een centrale
rol weggelegd voor de we-
reldbank, ook wat betreft een
betere donor-coordinatie. Niet
alleen moeten de donorlanden
verderkijken danhun eigen pro-
ject,ze dienen ookhun beleidon-
derling af te stemmen en in te
spelen op het macro-economisch
beleid van het ontvangende
land. De wereldbank, als groot-
ste multilaterale financiële in-
stelling, zou het voortouw moe-
ten nemen bij het ontwikkelen
van eenkader voor betere coördi-
natie.

CRISIS
Maar als de toekomst aan de

multilaterale instellingen is,zal
er nog wel een en ander moeten
gebeuren voordat deze instellin-
gen op hun taak berekend zijn.
Tal van sprekers signaleerden
een "crisis in het multilateralis-
me . Maar in een wereld waarin
de onderlinge afhankelijkheid
steeds groter wordt kan terug-
keer naar bilaterale verhoudin-
gen geen oplossing bieden. Als
het systeem van de Verenigde
Naties niet berekend is op zijn
huidige taak, dient het verbe-
terd te worden. De Verenigde
Naties zien zich nu geplaatst
voor tal van problemen die bij de
oprichting volstrekt onvoorzien
waren.

Bij de oprichtingvan de Vere-
nigde Naties dienden de parle-
mentaire stelsels van West-
Europa, met name het Lager-
huis, als model.Maarbesluitvor-
mingopbasisvan meerderheids-besluiten bleek niet werkzaam,
stelde Johan Kaufmann, voor-
malig Nederlands ambassadeur
bij de VN in New York. "Dat
bleek duidelijk in de jaren 70
toen de ontwikkelings- landen
probeerden bij meerderheids-
besluiteen nieuwe internationa-
le economische orde in te
voeren".

Hij suggereerde een nieuwe
wijze van stemmen, waarbij een
land meer of minder gewicht in
de schaalwerpt afhankelijk van
zijn bevolkingstal. bruto natio-
naal produkt en soortgelijke
factoren. "Dat is effectiever dan
een automatische meerderheid".
De slepende politieke crisis in de
VN heeft zich nu vertaald ineen
financiële crisis.

AMERIKA
De Verenigde Staten betalen

25 procent van de VN-begroting
en verlangen een evenredig ge-
wicht in de besluitvorming. Een
krankzinnig idee, aldus Kauf-
mann, dat de polarisatie alleen
maar zal verscherpen. Maar het
is wel van belang dat een
lidstaat, zoals de Verenigde Sta-
ten, zelf ook ziet dat het belang
heeft bij deVerenigde Naties.

Hoe krijg jeregeringen zover
dat ze gebruik maken van de
VN?, vroeg deLeidsehoogleraar
InternationaalRecht P.H. Kooij-
mans zich af. Hij pleitte voor
minder rituelen, minder herha-
ling van identiekeresoluties,
meer informeel voorbereidend
overleg en een economische vei-
ligheidsraad voor overleg over
de grote trekken van het econo-
misch beleid. Tinbergens ideaal
van een wereldregering en een
wereldbelasting- stelsel is vol-
gens Kooijmans te hoog geg-
repen.

"Souvereine landen zullen
geen bevoegdheden overdragen
aan organen waarover ze geen
controle uitoefenen". Ruding
was niet somber gestemdover de
internationale samenwerking
op financieel- economisch vlak.
"Er heerst meer begrip en sa-
menwerkingdan vijfoftien jaar
geleden.Maar het 'one man, one
vote' systeemvan de Verenigde
Naties kan niet worden overge-
plant naar de financiële instel-
lingen. Dan krijgje gewoon min-
der geldop tafel. Zo zit de wereld
nu eenmaal in elkaar"

Democraat Cranston: slechts helft is ondubbelzinnig voor

Reagan en Moskou vertrouwen op
fiat van senaat voor INF-verdrag
, MOSKOU— De Sovjetunieeeft woensdag de ver-
d» a n? ui*gesproken dat

senaat het_. *"Verdragover devernieti-
f*g van de middellange- af-"«ndsrakettenzalbekrachti-
akt' r als de senaat het«koord verwerpt, kan er«een sprake van zijn dat het
bÜi ag toch zal worden na-
h. ld' zoals in het verleden«gebeurdmetdeSalt-IIover-komst.
afH i

or Karpov, hoofd van de
laehng Ontwapeningvan het

"umsterie vanBuitenlandseZa-en, verklaarde dat deeerste te-
vj}®n erop wijzen dat de senaat
rer, \^F-akkoord zal goedkeu-
e„ 'i aar als de senaat de over-komst afwijst, hoeft niet te
gorden gehoopt dat de regerin-senvan deVerenigde Staten en
Jj,Sovjetunie het verdrag tochJHlen uitvoeren, net als inder-yahet gevalwasmethet Salt-ll-e^rag, aldusKarpov.
..Resident Ronald Reagan zeiJjUsdagtewillen wedden dathet
£*'-akkoord, dat zijn presi-Qtschapweerenigeglansmoet

geven, het fiat krijgt van de se-
naat. De Democratische senator
Alan Cranston is daar echter
minder zeker van. Hij schat dat
slechts de helft van de honderd
senatoren het INF-verdrag on-
dubbelzinnig steunt, terwijl er
voor ratificatie 67 stemmen no-
dig zijn. Ongeveer 22 senatoren
zijn uitgesproken tegenstander
van hetverdrag,derest heeftnog
geenpositie bepaald.

De tegenstanders van het ak-
koord vrezen dat devernietiging
van de ongeveer 350 geplaatste
Amerikaanse INF-raketten een
geduchte verzwakking zal bete-
kenen van de NAVO-defensie,
gelet op het overwicht van het
Warschaupact op het gebiedvan

strijdkrachten.
zij dat de afspraken

over de controle op de naleving
van de overeenkomst niet vol-
doendezijn.

Half januari begint
waarschijnlijk de senaats- com-
missie voor Buitenlandse be-
trekkingen aan de behandeling
van hetINF-verdrag. Devolledi-
gesenaat zalzichnieteerderdan
medio februari over dezaak bui-

gen. Tegen die tijd komt ook de
campagne voor de Amerikaanse
presidents-verkiezingen goedop
gang, en devreesbestaat dathetINF-verdrag een speelbal wordt
in de strijd tussen depresidents-
kandidaten. Met name in dehoek van de conservatieverepu-
blikeinen —ironisch genoegRe-
agans achterban—is het verzet
tegen de overeenkomst groot.

BUENOS AIRES — Een
paar honderd gevangenen ineen hoofdstedelijke gevange-
nis in Argentinië hebben hunmuiterij beëindigd welke zijbegonnen waren om betere
leef- omstandigheden af te
dwingen.

De muiterij in de straf- in-
richting van Villa Devoto heeft
eenpaardagengeduurd.Alna de
eerste dag meldden de gevange-
nis- autoriteiten dat men de
opstand had bedwongen maar inpamfletten werd dit toen ont-
kend door degedetineerden. Be-
middeling doorparlementariërs
haduiteindelijk totresultaat dat
er een einde kwam aan de
opstand.

NAIROBI — Kenya heeft het be-
sluitom 1 Canadese en 8 VS-zende-
lingenuitte wijzeningeslikt. Erwas
geenreden voor de uitwijzinggege-
venmaarmenlegdeverbandmeteen
complot tegen deregering waarbij
ook deKvKlus Clan betrokken is.

T£L AVIV — Ondersteund
door zijn dochters brengt de
vroegere Israëlischepremier Me-
nachinBegin, die nu 74 jaaroud
is, een bezoek aan het graf van
zijn vrouw, die vijfjaar gelexden
stierf. Begin wordt, sinds hij in
1983 aftrad, nog maar zelden in
het openbaargezien.

Bogota: nu geen uitlevering Ochoa
BOGOTA — Minister van

JustitieEnrique Low Murtra
vanColombiaheeftbevestigd
dat zijn land niet van plan is
op ditogenblik de drugs- ko-
ning JorgeLuis Ochoa Vas-
quezuitte leverenaan deVer-
enigde Staten.

De Colombiaanse be-
windsmanzei dat Ochoa op de
eerste plaats een strafmoet uit-
zittenvan twintigmaanden wel-
ke hemdooreen douane-rechter
in Cartagena was opgelegd we-
gens het smokkelenvan stieren.
Daarna zal pas worden overwo-
genofmen OchoanaardeVSuit-
zet. InAmerika beschouwt men

Ochoa namelijk als de tweede
man van het Kartel van Medel-
lin dat de smokkel regelt van
tachtig procent van de in de VS
omgezette cocaine. De Colombi-
aanse onderwereld heeft ge-
dreigd met het vermoorden van
vooraanstaande "traditionele"
politici als men Ochoa gaat uit-
leveren.

Inmiddels is de voorlopige in-
vrijheid- stelling van de baan
welke dezelfde douane-rechter
aan Ochoa had verleend, van
welke gelegenheid dezegebruiik
maakte om onder te duiken. Bij
eenverkeers- controleliephij de-
zer dagentegen delamp.
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AT THE STORES fw^CÖÏJÏSJ 'H SAN NICOLAS
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ONE OF THESE /^^^3|__^ V" '* WT^^Q
cash prizes^\\;;v:}V^
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%>V, fas* DOE MEE!! Spaar met Spar.
\\nJ/ NOG 3 WEKEN-

/ 0%^>25 PRIJZEN^ TE BESTEDEN IN UW
m 4sivan ' 100_ FAVORIETE SUPERMARKT

'if f *g _, pgTREKKING: IS DECEMBER COCKTAIL MUSICAL
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ÉVUS ARUBA
Stichting Katholiek j
ita expresa su gratitud )
turcudiunofotromane- l
eneion na ocasion di e Jeoficinanobodinosfun- |

GETROUW DOET SINTERKLAAS
bij ons zijn inkopen. ö__4
* Pelucho's * Barbie i_>/jL,J )/ -^_ff
* Master ofUniverse poppen. /4^_T\\v^_t\ __*'
* Matchbox auto's, * houten puzzles
* Fisher price toys * Lego \J XtiJlß^,* Tennis, zwem-en strand artikelen ff x_f^i>^^-/
* Grote sortering kinderboeken L *Jt aWI S-_«^
* Gezelschapspelen TTfcSeßiw \_b_l

* Teken- en verfmateriaal.

I Jjg* I -Aruba Boekhandel
3 (ook tussen de middag geopenden UKerstkasrten neemt deel aan Orma campagne)

Los en in dozen. | __ Aruba Post
(U neemt deelaan campagne San Nicolas

_^_^^^^^^^^ businessAss.)
VT — Boulevard Book and

■Af ~" AM drU9 StOre (nu tweemaal 20 groot)

WdHÉ-fli P Sundry StOre (veel parkeerruimte)
DE WIT STORES N.V.
U neemt deel aan de ORMA- en San Nicolas Busi-
ness Campagne.I Vergeet ook de spaarzegels niet! .
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Sport-symposium
met veel sprekers

WILLEMSTAD — De
Stichting voor Ontwikkeling
van Sport enKuituur organi-
seertop 13 december een sym-
posium over sport in de aula
van deUNA onderleidingvan
moderatorOrlando Cuales.

Op dit symposium zullen de
volgende sprekers aan het woord
zijn:
Agustin Diaz over eilandelijke
subsidie van de sport en verho-
ging van de benzineprijs met 2
cent ten behoeve van de sport.
Clovis Lodewijks over de relatie
tussen het gouvernement enpri-
vé-instanties op sportgebied.
Morris Iseniaover de sportfacili-
teiten op ons eiland en de 2-cent
benzine verhoging. Henry Prins
over de olympische spor-
tontwikkeling op de Antillen.
Rein Persaud over lichamelijke
opvoedingop de scholen.Lipo El-
hage over de voorbereiding van
onze atleten op internationale
ontmoetingen. Maria Liberia
Peters over derelatie tussen de
sport en de politiek. Junior Mil-
lerson over de plannen van de
Curacaose Sport Federatie voor
het sportjaar 1988. Ricardo El-
hage over arbitrageen ten slotte
Stanley Coffie op de structuur
van de nieuwe voetbalbond
iFFK). Federasdhon di Futbol
Körsou.
Peruaans team
speelt vijf duels

WILLEMSTAD — Gisteren
is op Curacao een Peruaanse
jeugdbaseball-selectie aan-
gekomendieeen weeklang de
gast is van deFeßeKo (Fede-
rashon di Beisbol diKorsow).
De ploegspeelthier tweewed-
strijden tegen de Curacaose
jeugdselectie en drie wed-
strijden tegen debeste lokale
jeugdteams.

Gisteravond heeft de eerste
wedstrijd plaats gevondenin het
stadion Sentro Deportivo Kör-
sou tegen de eilandelijke selec-
tie. Vanavond om 20.00 uur-
speelt de Peruaanse ploeg tegen
PifPaf. Zaterdagavondwederom
tegen de jeugdselectie.Beide du-
els zijn ook in het SDK.

Op zondag (10.30 uur) isRoyal
Scorpions de tegenstander, ter-
wijl maandag (15.00 uur) Wild
Cats het zal opnemen tegen de
Peruanen. Beide laatste duels
worden in hetDon Nicho Hurta-
do Ballpark gespeeld (Otra-
bandai.

BRUSSEL — De EG- ministers
van Landbouw hebben in de nacht
vanmaandag opdinsdagvruchteloos
overlegd over een pakketmaatrege-
len om de kosten van het Europese
landbouw- beleid binnen de perken
te houden. Deze zg stabilisatoren
moeten via automatische prijs- cor-
recties zorgenvoor de afstraffingvan
over- productie. Men sprakover ono-
verbrugbare tegenstelling.

NEW YORK — Het incasso- be-
drijfTowers Financial Corp. is de
nieuwe gegadigdevoor de overname
van het noodlijdende PanAm- be-
drijf.Er ligtaleen doordevakbonden
ondersteund bod van de belegger
KirkKerkorian maar ditis doorPa-
nAm afgewezen. Towers zegt dat
menwordt geadviseerddoorVolcker,
totvoor kort FEDS- president.

"We gaan er opnieuw tegenaan"

Rinus Israel ziet nog
kansen voor Feijenoord

ROTTERDAM — Volgens
coachRinus Israel heeft Feij-
enoord in het tweede duel te-
genLeverkusen best nogkan-
sen op het bereiken van de
kwartfinales van het Uefa-
bekertoernooi. 'Als we toch
moesten gelijkspelen was 0-0
natuurlijkbeter geweest dan
2-2", zei hij woensdagavond
inDeKuip. "Deze 2-2was na-
tuurlijk leuker voor het pu-
bliek."

Israel hoorde zijn
WestduitsecollegaErichRib-
beckverklaren, datvoor hem
in dethuiswedstrijd de situa-
tie eerder slechter dan beter
zal zijn. "Naast alle andere
geblesseerden zullen we in de
return bij ons thuis Buncol
moeten missen. Onze Pool
speelt dit jaarniet meer door
een scheur in de achilles-
pees."

Buncol blesseerde zich in
het duel met Been vooraf-
gaande aan zijn ope-
ningsdoelpunt. Hij werd on-
middellijkvervangen. "Feije-
noord is snel en gevaarlijk",
meende de aan alle sores ge-
woon geraakte Ribbeck.
"Hier in Rotterdam hebben
we Hoekstra goed kunnen
uitschakelen. Over twee we-
ken wordt hij een nieuwpro-
bleem."

"We gaan er in de tweede
wedstrijd opnieuw tege-
naan", voorspelde Rinus Is-
rael. "Feijenoord heeft
veerkracht getoond door na
een achterstandvan 0-2terug
te vechten. In detweede helft
hebben we die Westduitsers
permanent onder druk ge-
houden. Het wasmoeilijkope-
ningen te vinden.Met het in-

zetten van Blinker hoopte ik
op een persoonlijke actie en
een voorzet waar iemand te-
genaan kon lopen."

Israel weet de twee treffers
van Leverkusen aan persoon-
lijke fouten. "Been mocht die
Bloemkool (Buncol) nooit van
zich laten wegdraaien." Bij
hettweededoelpunt lietHiele
de bal na een vrije trap van
Schreier in de doelmond
springen, waarna Falken-
mayer een eenvoudige sco-
ringskans had. In tegenstel-
ling tot Been maakte Israel
zijn doelman geen openlijke
verwijten.

Mario Been had wel iets te
zeggen over zijn coach. Het
gekissebis tussen beiden
kreeg na afloop van Feije-
noord - Leverkusen het zo-
veelste vervolg. "Israel benut
mijn sterkste punten niet. Ik
ben een aanvallendemidden-
velder. Nu gafhij mij na een
minuut al deopdrachtLever-
kusens meest aanvallende
middenvelder te verdedigen.
Dat kon niet goed gaan. Na-
tuurlijk was ikfout doorBun-
col te laten wegdraaien. Dat
hou je denk ik altijd. Ik ben
voor de opbouw, niet voor de
afbraak."

Ribbick viel zijn spelers
niet af. "Je zou kunnen zeg-
gen datjemet een voorsprong
van 2-0 de overwinningnooit
meer mag afgeven. Hetis hier
gebeurd, omdat Feijenoord
zware druk uitoefende. Over
de gehele wedstrijd genomen
was de uitslag voldoende. Ik
ben niet ontevreden, al zou ik
niet durven beweren, dat we
numeteenbeen in dekwartfi-
nales staan."

Wereldtitels boksen

Hill behoudt
bokstitel

PARIJS LAS VEGAS—De
Amerikaan Virgil Hill heeft
zijn wereldtitelboksen in het
halfzwaargewichtbehouden.
InParijs versloeg detitelhou-
der in het Stadion Pierre de
"Coubertin zijn Franse uitda-
gerRufino Angulooppunten.
Het gevecht ging over twaalf
ronden. De jurywas unaniemin
haar oordeel. Door de overwin-
ning bleef Hill ongeslagen in
twintig partijen.

In Las Vegas werd de Mex-
icaan JulioCesar Chavez we-
reldkampioen bij de lichtge-
wichten. Hij versloegde Portori-
caan Edwin Rosario. De verzor-
gers van de murw gebeukte Ro-
sariowierpen indeelfderonde de
handdoek in dering. Chavezhad
daarvoornegen van de tien ron-
den opzijnnaam gebracht. In de
achtste ronde gingRosario voor
acht tellenneer. Detitel was va-
cant. Chavezbleefongeslagenin
55 partijen. Daarvan won hij er
46 door opgavevoor het vastges-
telde eindevan departij.

Julien Jackson van de Maag-
den-Eilanden werd wereldkarn'
pioen bij de superwelters. Hij
versloeginLas Vegas deZuidko-
reaan In-ChulBack door tussen-
komst van dearbiter in de derde
ronde. De Zuidkoreaan was twee
keer voor acht tellen neer ge-
gaan, voordat de scheidsrechter
departij stopte.De titel was ooi
vacant. Jackson behaalde zijn
30e zege in 32 partijen.

AHATA blij met
Strandpolitie

ORANJESTAD — De Aruba
Hotel and Tourism Association

zond gisteren een ge-
Kwens- telegram aan premier
Tfir. Henny Eman. Hierin wordt
dank gebracht voor het feit, da*
de regering de nodige stapper»
heeft genomen om de stranden
veiliger te maken. Vooral in de
introductie van deStrandpolitie
ziet de AHATA een positieve
stap in de goederichting. Zoals
bekend begint de Strandpolitie
op 1 december op de stranden te
opereren vanuit een eigen aan
het strand gelegenpost.
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IJ
y*^ El^e vrijdag Koopavond

in Bloempot ShoppingCenter.
I /_____ Doe °P Uw 'nk°Pen voor
I [|B Sinterklaas en Kerst

M I in ons gezellige Shopping Center,
Jtt B waar U slaagt voor jong en oud.

l/t24«l2*] WmVl OILf \ lJlfJ\\ "fl I
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I LW^ XI- ->C Tel.: 72318.il Slechts ’ IS. 00--
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CTC/LATIEA Alles onder één dak!

Gedurende de maanden November en Decem-
ber kan iedereen die voor meer dan 50 gulden
bij ons koopt, een prijs winnen, nog dezelfde
dag! Prijzen zoals wasmachines, mixers, gas-
fornuizen, ijskasten, video's, grills, televisies
en nog veel meer. ledere dag trekken wij drie
winnaars waarvan de namen gepubliceerd
worden in Ultimo Noticia. \
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Rotterdammers weinig kans
in return om UEF'A-beker
Leverkusen (2-2) houdt
Feijenoord in bedwang
Rotterdam—Het Euro-pe avontuur van Feye-

"°ord wordt waarschijnlijk
jnieuwdooreen Westduitse'ub gedwarsboomd. Vorig
i.eizoen was Borussia
t?°nchengladbach een maa-
Je te groot, woensdag hield
everkusen de Rotterdamse

if'Peg in De Kuip in bedwang:
"i. Feyenoord zal dus, in te-

tot watRinus Is-
el eerder beweerde, dit sei-,en nauwelijks nog een bij-

■ age kunnen leveren om de
ogende financiële ramp

L°"r hetRotterdamse voet-
a'werk (geen interland-wedstrijden tot31 juli1990)af
«Wenden. Een plaats in de

(j/^tfinales van destrijd om
k Uefa-beker isdoor degelij-e stand vrijweluitgesloten.
l j1et Westduitse countervoet-
y !'gt Feyenoord niet zo erg.
d orig jaar maakten de Rotter-„ jattersalkennis met de snelleutvallen van Borussia

dat uit De
.'P vertrok met een overwin-

CgHvan 2"°-ook nu liet Feye_
rd zich verrassen. Leverku-

sen voelde dematheid van de te-
genstandergoed aan.

De ploeg haaldehet maximale
rendement uit de kansen in het
eerste halfuur. Na bijna twintig
minuten verkeek Been zich op
een pass van verdediger Alois
Reinhardt. De Pool Buncol
mocht daarna vrij op Hiele af-
gaan. Met een bekeken wipper-
tje passeerde hij de uitgelopen
Hiele.Het was meteen de laatste
actie van de international. Met
een hielblessure verliet Buncol
kort daarnahetveld.

EEN HAND
De gevaarlijkste angel leek

daarmee verdwenen uit de
Westduitse ploeg, maar tien mi-
nuten later bedierf Falkenmay-
er helemaal de stemming op de
redelijk gevulde tribunes door
een vrije trap van Schreier in te
tikken. Hiele had de bal van de
topscorer van Leverkusen
slechts met een handkunnen
verwerken, waarnaFalkenmay-
er de stand vanuit een moeilijke
hoek naar 0-2 tilde.

Een ongekende weelde voor
eenploeg, diemetlouterverdedi-
gende bedoelingen naar Neder-
land was gekomen. Leverkusen
miste door blessures van Waas,
Cha en Tauber de complete
eerste aanvalslinie. Voor Fal-
kenmayer betekende het doel-
punt een persoonlijke revanche
op trainer Ribbeck, die de lang-
harigemiddenvelder wekenlang
buiten zijn basiselftal hield we-
gens vormgebrek.

Op het moment dat deRotter-
damse aanhang geen cent meer
gaf voor de kansen van de thui-
sploeg, krabbelde Feyenoord uit
het diepe dal omhoog. De agres-
siviteit, waarmee drieweken ge-
leden Aberdeen aan de kant
werdgeschoven, kwam eindelijk
terug in de ploeg van Israel. De
Westduitserswerden na de twee-
de treffer in hun verdedigings-
zone vast gezet. De Bundesliga-
clubraakte binnen enkele minu-
ten zijnveiligogendevoorsprong
kwijt. Eerst verzilverde Been
met een uitgekiende kopbal een
vrije trap van de onopvallende
Hofman. DeRotterdammers, tot
op dat moment nauwelijks ge-
vaarlijk, kregen in de gaten dat
ook de Westduitse verdedi-
gingsmuur scheurenvertoonde.

"Allemaal leugens"

Verspringer
ontkent fraude
v^OME — De Italiaansee!"sPnnger Giovanni Evan-
seiisti heeft ontkend dat hije bronzen medaille bijde we-

atletiek in Ro-
cadeau heeft gekregen.Deze kwestie is gebaseerd

ch 160I60 ree'cs leugens en bela-
nelijkeaantijgingen.lkweet,an niets", stelde deatleet in

get dagblad Corriere Deliacra naar aanleiding van de
sschuldiging dat er met op-

Jft een meetfout zou zijn ge-bakt.
r J?e Italiaanse atletiekfede-
v "-'e heeft inmiddelstoegege-

de meting van Evan-

’v'sti's derde sprong niet
st'u is uitRevoerd- De bond
Zaak Raar aan'e'dingvan de
\_. * een onderzoek in en zal
ü;.,nenkort een verklaring
echt gen-Evangelisti blijft
W Vo'houden dat hij ze-

’meer danacht meter heeft
in plaats van de

Suggereerde 7.H0 meter.Vn's,men mij had willen be-vj.^delen. dan had dat bij de
re{|a^P°Ring moeten gebeu-
rw, le sprong werd ten on-
v«£li ongeldig verklaard".if'aarde de atleet.
Hal andag verklaarde de
sa '^anse sprintcoach Ales-
Ctu üonati in een

«kblad dat de organisatie
Rem f leen fout zou hebben
Ziin ia met het meten van
had tste sProng. Eerder
staatef n technicus van de
dg «stelevisie RAI via beel-
date

gfprobeerd aan te tonen
?ijn 'vaude in hetgedingzou
Eva* , gens hem sprong

!lISti 58 centimeter
8 30 er dande geregistreerde
WrJ?,eter- °e AmerikaansPrón yricks- die8,33 meter
de hr ' Zou recht hebben op
S^nzen medaille.

MOEDELOOS
De Westduiters beperkten

zich tothethandhaven van dege-
lijke stand. International Rolff
liet zich steeds verder terugzak-
ken. Van de spitsen bleef de jon-
ge Feinbier zich rond de mid-
denstip ophouden. Feyenoord
werd er moedeloosvan. De ruim-
te in het strafschopgebied was
beperkt en de Rotterdammers
misten op de flanken het vernuft
voor gevaar te zorgen. Feye-
noord zocht zijn weg door het
overvolle centrum. Acties diebij
voorbaat al tot mislukken ge-
doemd waren.

Pas in het laatste kwartier
greep Israel in. Niet de zwakste
schakel, Barendse, maar Hoek-
stra moest het veld verlaten.
Blinker mocht op links voor
meer druk zorgen. De wissel had
nauwelijks effect. De vleu-
gelspelerwerd nietin hetspel be-
trokken. De mogelijkheden voor
Feyenoord dewedstrijdalsnog te
beslissen, bleven daardoor uit.
Over twee weken volgt in Lever-
kusen de opdracht te winnen.
Gezien hetbedenkelijkepeil van
woensdagavond lijkt die moge-
lijkheid uitgesloten.

MALTA AMSTEL
SPORTAGENDA

SENTRODEPORTIVO KÖRSOU
(zwembad)
geopendvan 09.00-12.00/14.00-17.00uur;
dinsdag-en donderdagmorgen gesloten.

BOWLEN
(Damacor Bowling Club, Chuchu-
biweg)
openingstijden: maandag t/m donderdar j
van 17.00- 02.00 uur; vrijdag en zaterd?,g
van 16.00uur tot na02.00 uur;zondagvar iaf
13.00uur.

SCHAAKVERENIGING CURAgAO
iedere maandagavondom 20.00 uur gele-
genheidtot schakenin het MaduroP laza.

BASEBALL
(jeugd)
20.00uur selectiePeru vs selectie,Curacao-Sentro DeportivoKörsou.

HOEKSTRA
Vlak voor rust reageerde

Mitchell voor. het eerst alert op
een hoekschop van Been. De
schotkroop voor zijn tegenstan-
der en kopte hard in. Doelman
Vollbornkreeg nogwel zijnhand
tegen de bal, maar Hoekstra be-
wees opnieuw zijn aanvallende
waarde door de bal in het doelte
tikken. Het betekende de zo-
veelste belangrijke treffer van
deblondemiddenvelder, dieFey-
enoord ook al tegen Aberdeen
over hetdodepunt hadgeholpen.

De gelijke ruststand bood
perspectieven voor Feyenoord
voor het tweede gedeelte. Israel
veranderde zijn formatie niet,
ondankshetzwakke spelvan Ba-
rendse, die oprechts de grootste
moeite had het tempo te volgen.
Aanvankelijk leekFeyenoord de
inhaalrace na derust voort te
zetten. Elstrup had deRotter-
dammersaan deleidingkunnen
brengen, maar de Deen zag van

dichtbij zijn schot gekeerd door
doelmanVollborn.

Nederland behaalt vier medailles

Vijftigste wereldtitel
judovoor Japanners
'SaS,N- JaPan heeft in

pen weekeinde zijn
jStJ|%w«eldtitel judover-
ll^- ïosuke Yamamotollde voor zesduizend
'r estd,7?UWers in het
ÏMok» ,8e Essen de SovJetk'OssT; oeri Sokolov in deNew.o,',?5 kil<>gram. De[Nu v

(m 1956) kwam °Ph^iftiir? Sh<>kichi Natsui,
fcSkl» en n°S uitsluitendJkSS_ Won-Ant<>n Gees-derde- Nederland£ldtiWe. tijdens de we-Saiig^'Jd in Essen vier

keSft.Wereldtitelvoorlre-S£T(ln deklasse tot 72 ki-ïnCleroverden Jessica Gal
F tot 4slcV medaille in deklas-jecc^am en AnSeuqueMass! u bronzen medaille in

Nairerlandse heer, die ere-b. u7eroverde was Theo Me-Se LVn^verde zilver in dekift 95 kilogram.
Nta H- am is deeerste Ame-\*e een wereldtitelvero-A^dejudosport.

7% eldkampioenenjudo

DAMES
Tot 48 kilogram: Zhong^yun Li
(Chi)
Tot 52kilogram: Shanjn Rendle
(GBR)
Tot 56 kilogram: Catherine Ar-
naud(Fra)
Tot 61 kilogram: Diane Bell
(GBR)
Tot 66 kilogram: Alexandra
SchreibenWDI)
Tot 72 kilogram: Irene de Kok
(Ned)
Boven de 72kilogram: Fenglian
Gao (Chi)
Alle categorieën: Fenglian Gao
(Chi)

HEREN
Tot 60 kik.»gram: Jae-Yup Kim
(ZKo)
Tot 65kilogram: Yosuke Yama-
moto(Jap)
Tot 71 'kilogram: Mike Swain
(Vst)
Tot 78 kilogram: Hirotaka Oka-
da (<tem)
Tot fi6 kilogram: Fabien Canu
(Fra.)
Tot 95 kilogram: Hitoshi Sugai
(Jfip)
Boven 95kilogram:Grigory Ver-
ÜsjevTSov)
Alle categorieën: Naoya Ogawa
(Jap)

Zeventiende partij

WK schaken
zet voor zet
SEVILLA—De zeventien-

de partij tussen wereldkam-
pioen Kasparov en uitdagerKarpov is op de42e zet afge-
broken. Het was tot aan dat
moment een zeer interessan-
te partij. De experts ver-
wachten echter dat geen van
beide Russische kemphaner 1
devolle winst zal behalen.

De partij had het volgen' ie
zettenverloop:
Wit:Karpov
Zwart:Kasparov

Oostindiër
1. Pgl-f3 PgS.fS2. c2-c4 g7.g6
3-Pbl-c3 Lfö-i?4. e2-e4 d7.d6
5. d2-d4 0-06. Lfl-e2 e7.e5laaak PbB"c68. d4-d5 Pc6 _e79;P«-d2 a?-a510. b2-b3 c7c5
\lf-fh

_
Pf6-e8I_. lal-bl f7_fs

}_■ b3"b4 asxb4
\i- b7"b615.Dd1-b3 peB-f66.Le2-d3 Lg7 .h617.Tb1-b2 TiS-al18. Dc3-c2 Lh6.f419. Pd2-f3 fs xe420. Pc3xe 4 Pf6xe4
21.Ld3xe4 Talxcl22.Tf1x.cl Lf4xcl23.Dc2,xcl Pd4xf3;-
-24.Dc-l-g5 Pfs.d4
25. Df /sxdB Pd4xf3 t
26. L e4xf3 TfBxdB27.b,4xc5 b6xcs28.Tb2-b8 TdB-f829. TbB-b6 TfB-f630,.Tb6-b8 Tf6-f83"1.Tb8-b6 TfB-f6
?J2.Lf3-e4 LcB-f5
33. Le4xfs Tf6xfs
34. g2-g3 Tfs-f6
35. h2-h4 h7-h6
36. Kgl-g2 KgB-g7
37.f2-f3 Kg 7-g8
38. Kg2-f2 g6-g5
39.h4xg5 h6xgs
40. Kf2-e3 KgB-g7
41.Tb6-b8 Kg7-h7
42. TbB-d8
Afgebroken.

De afgebroken stelling:
Wit:Ke3. TdB, pionnenc4. d5,
f3. g3.
Zwart: Kh7, Tf6, pionnen c5,
d6. e5, g5.

Barcelona bliift op eoede wen

Real Madrid neemt gas terug
in Spaanse competitie

MADRFo _ Real Madridheeft in de Spaanse competi-tie gas t eruggenomeri. Dekoploper behaalde tegen hetlaaggeplaatste Sabadell eenkleine overwinning: 2-0. Deploeg van Leo Beenhakkervergr ootte de voorsprong opAtlet icoMadrid tot drie pun-ten. Atletico Madrid verloormef, 1-2 van Sporting Gijon.Ba rcelona isgeleidelijkbezigzwjh omhoog te werken op deranglijst. De club versloeg Be-Lis met 2-1.
Leo Beenhakker heeft de teu-gelsbijReal wat laten vieren. Nade zware inspanningen van delaatste weken deden de spelers

het tegen Sabadell (voor 20.000toeschouwers) rustig aanTopscorer Hugo Sanchez wasweer van de partij. De kleineMexicaankreeg tien dagen voorhetduel tegen Sabadell een (vol-
le) champagnefles tegen hethoofd,waarbij hijflinke snijwon-
denopliep. Sanchez deedmeteen
van zich spreken. Na elfminuten
benutte de aanvaller eenstrafschop. Hij is met tien doel-
punten de nationale topscorer.
Vlak voor rust stelde Butrague-
no dezege veilig.

Achtervolger Atletico Madrid
stelde de zeshonderd nieuwe le-den, die zich na de sensationele
overwinning op Real Madrid (4-
-0) hadden gemeld, danig teleur
in de thuiswedstrijd tegen Spor-
ting Gijon.De ploegvan Menotti
verloor met 1-2. Atletico nam in
de 8e minuut de leiding via mid-denvelderLandaburu, die debal
vanaf veertig meter in het doeldeponeerde. Ondanks het grote
overwichtkwam Atletico daar-
na niet meer tot scoren. Gijon-speler Olaya passeerde kort narust doelmanResino, diezichver
voor zijn doel had opgesteld. De70.000 toeschouwers in Madridwerden er stil van. Even later(71e minuut) rondde Villa eensolobekwaam af.

Gary Lineker, de topscorer op
het WK in Mexico, nam de win-nende treffer voor Barcelona te-
gen Betis (2-1) voor zijn reke-ning. Hij scoorde vijf minuten
voor tijd. Het was het tweededoelpunt van de Engelse inter-
national in elf wedstrijden. DeWestduitser Bernd Schuster had

Barcelona in de 50e minuut aan
een voorsprong geholpen.

Derelevatie van deze competi-
tie is Celta Vigo. De p>loeg ver-
sloeg Murcia met2-0.B eide doel-
punten vielen in de eerste helft.
DeBraziliaan Baltazar Maria de
Norais scoorde de openingstref-
fer in de 23e minuut en een mi-
nuut voor rust maakte Perez er
2-0 van.

In het komend weekeinde ont-
vangt Barcelona Cadizen isRealMadrid gastheer voor Mallorca.Maar de meeste aandacht zal
waarschijnlijk uitgaan naar hetduel tussen Real Sociedad enCelta in hun strijd om de derde
plaats.

LEO BEENHAKKER: wat
gas terugnemen...

UITSLAGENEN STAND
De uitslagen van het afgelo-

pen weekeinde:
Betis- Barcelona: 1-2;CeltaVigo- Murcia:2-0;Logrones -Real So-
ciedad: 1-1; Sabadell - Real Ma-

drid: U-2;Atleuco Maunü- opor-
ting Gijon: 1-2; Athletic de Bil-
bao - Real Zaragoza: 2-2; Valen-
cia - Osasuna: 1-0;Espahol - Las
Palmas: 1-2; Cadiz - Sevilla: 1-0;
Mallorca - Valladolid:0-2.

De stand is nu:
1.Real Madrid 1119
2. AtleticoMadrid 1116
3. Celta Vigo 1114
4. Real Sociedad 1113
5. Athletic de Bilbao 1113
6. Cadiz 1113
7. Valencia 1113
8. Osasuna 1112
9. Valladolid 1,1 12
10. Real Zaragoza 1111
11. Barcelona 1111
12.Real Betis 1110
13.Sevilla 1110
14. SportingGijon 1110
15. Espanol 11 9
16. Mallorca 11 8
17.Real Murcia 11 7
18.Logrones 11 7
19.Las Palmas 11 7
20. Sabadell 11 5

Zeventiendepartij op weg naarremise
Strijd in tweekamp schaken
lijkt definitief ontbrand

SEVILLA — Na een lange
aanloop lijkt de vierde twee-
kamp om de schaakkroon
tuissen Kasparov en Karpov
definitief ontbrand. In de ze-
ventiende partij ontstond
woensdag een messcherp,
provocerend gevecht, dat na
de41e zet van de met wit spe-
lende Karpov werd afge-
broken.

De uitdagerkan bogen op een
microscopisch voordeel, maar de
elfde remise kan hij nauwelijks
ontlopen. Desondanks weigerde
'hij remise aan te bieden. De ver-
standhouding tussen de beide
kemphanen is dermate vertroe-
beld, datKarpov er allesaan ge-
legen iszijn tegenstander in het
ongewisse te laten. Het zal de
aanwezige experts evenwel niet
verbazen, indien de partij van-
daag zonder verder te spelenre-
misewordt gegeven. In datgeval
wordt het evenwicht ge-
handhaafd: 8,5-8,5.

Kasparov was woensdaguit op

wraak. Hijkoos voor dezeldzame
Oostindiër, een verdediging die
bekend staat als agressiefenris-
kant en sinds de 24e en laatste
partij in de WK-tweekamp tus-
sen Spasski en Petrosjan uit
1966 nooit meer op het bord tij-
dens een match om de wereldti-
tel was verschenen. De we-
reldkampioen had er zelf goede
ervaring mee. In 1983 versloeg
hij in de halve finales van het
kandidatentoernooi zijn landge-
noot Beljavski met dit extreme
wapen, datgarant staatvoor dui-
zelingwekkende complicaties en
hachelijke avonturen.

Karpov, dieeen minuutte laat
in de zaal verscheen, zijn ope-
ningszet deed (pf3) en direct in
zijn rustkamer verdween omdat
Kasparov nog niet aanwezig
was, koos met zijn tiende zet (b 3)
voor de klassieke variant. Het
plan van wit was deaanvalop de
damevleugel met oprukkende
pionnen, terwijl zwart zijn heil
zochtop dekoningsvleugel. Mik-
hail Tal verzorgde het commen-
taar voor de vele toeschouwers.
Hij noemde de twaalfde zet (f5)
van zwart provocerend. "De
doorstoot naar f4is een illusie,
zwart heeft geen zwakte op zijn
koningsvleugel", aldus de Rus-
sische oud-wereldkampioen.

Toch verdedigde Kasparov
zich naar de mening van Tal ac-
tiefen vindingrijk. Zijn plan om
zijnslechteloper teruilen enzijn
17ezet (Tal), waaroverhij 43 mi-
nuten nadacht, dwongen een
sterke vereenvoudiging af van
de gecompliceerde stelling,
waarin zwart het evenwicht be-
hield. Toch kwam Karpov mi-
niem in het voordeel met zijn
sterke 24e zet (Dgs). Dameruil
was volgens Tal voor wit aan-
trekkelijk, omdat zijn lichte
stukken de centrale velden on-
der controlehielden.

Kasparov liet de dames van
het bord halen, maar ruilde en
passant wat lichte stukken,
waarna beide partijen de strijd
vervolgden met een toren envier
pionnen. Wit stond iets beter
door de zwakte van de zwarte pi-

on op d6, maar doorslaggevend
werd het nimmer.Kasparov kon
zich tussentijds nog even per-
mitteren delopers opf5teruilen.Wit had geentijddepion op d6te
slaan, omdat mat dreigde op de
onderste rij.

Knock-outvoetbal
met goochelaar

WILLEMSTAD — Op zon-
dag 6 december zal 'Komis-
hon Kura di Shon Fil' een
knock-out voetbaltoernooi
organiseren.

Daar het in de Sinterklaas-
dagenvalt, wil het organiserend
comité iets speciaals voor de be-
zoekendekinderen organiseren.
Goochelaar Telemak zal onder
andere aanwezig zijn. Verder
wordt er aan verschillende spel-
letjes gedacht zoals zaklopen en
dergelijke.

Terwijl de kinderen onder het
toeziend oog van de Goedheilig-
man bezig worden gehouden,
ontmoeten de volgende voet-
balploegen elkaar: sv Domi, sv
Ritz, sv Real Kura Shon Fil, sv
Kustbatterij, sv Jandoret, sv
Marie Pampoen, sv Brievengat,
sv Juventus, sv Diet-Rite Cola/
Z-86 en sv Bello Horizon te.

Een iederuit Otrabanda is die
dagvan harte welkom.

WILLEMSTAD-Van mei tot
en met novemberheeft deFebeko
(Federashon di Beisbol diKor-
sow) een scheidsrechters- en sco-
rerscursus georganiseerd om op
deze wijze dit belangrijke onder-
deel van debaseball-sport te ver-
beteren.

Op 16 novemberheeft deFebe-
ko aan de geslaagden van deze

De ere-voorzitter van deFebe-
ko. de heerJuan Isa, gafhem als
blijk van waardering voor zijn
komst naar Curacaoeen herinne-
ringsplakkaat.

Op de foto: de geslaagden methun behaald diploma, temidden
van de aanwezige cursusleiders
en officials van tiebond.

|®hanksgiving
j||PV*favorites
,©£ Celebrate THANKSGIVING DA^? in

lAROUSSE
iShrimpscocktail*

Cream ofAsparagus
*

Roasted Young Turkey
Stuffing and Gravy
CranberrySauce
Brussels sprouts

! Candied sweet potatoes
*

Pumpkin Pie
’. 42.50

Come and dress as a Turkey!

,___2_^ÏBr I Kaya Begonia 2
§ E Nestorweg inrijden,

blokkenfcriekßeaWalle Inrijden,
Iste zijstraat linksaf.

Voor de komende feestdagen
Ontvangen:

Mtf \ Uniekekollektie
--<jKkr—- izeer sjieke\V>^ LEREN_]/.- SCHOENEN

met mooiebij-
A^kT passende

ff TASSENLj- Ook een heel ex- 'M clusieve sortering
éd\ BIJOUTERIEËN

&OND€RDRG 26 NOV6M66R 1987 AMIGOE 11

cursus diploma's uitgedeeld.Als
afgevaardigde van deInternatio-
nal Baseball Association (IBA)
was de heer TornRavashiere, die
zichvooral bezighoudt metdeop-
leidingen voorscheidsrechters en
scorers, aanwezig. Op deze wijze
werd aan het diploma een wel
zeer officiële status gegeven met
zijn handtekening.



EGoptimistisch over Haïti, Midden-Amerika
BRUSSEL — De Europese

Gemeenschep(EG) heeft goe-
de hoop dat de verkiezingen
in Haiti een vreedzaam ver-
loop zullen hebben en men
verwacht ook dat het vrede-
splan voor Midden Amerikaspoedig in daden zal worden
omgezet.

Dit blijkt uit een verklaring
welke werd uitgegeven nadat
het bericht was ontvangen dat

een supermarkt- bedrijf in Port
au Prince in brand wasgestoken.
De EG- ministerszeggen in hun
verklaring hun steun toe aan het
democratiserings- proces dat in
Haiti aan de gang is. Wat devre-
de in Midden Amerika betreft
zou men graag zien dat zo spoe-
dig mogelijk de uitvoering van
het vredesprogramma begint
waarover deMiddenamerikaan-
sepresidenten in augustus over-
eenstemming hebbenbereikt.

Raymond Westerling
(de Turk) overleden

PURMEREND — De om-
streden voormalig militair en
geheimagent "kapitein"Ray-
mond Westerling is donder-
dagmorgen op68-jarige leef-
tijd in zijn woonplaats Pur-
merend overleden.

Raymond PaulPierre Wester-
lingwerd in augustus 1919 inIs-
tanbul geboren uit een Turks-
Griekse moeder en een Neder-
landse vader. Daaraan dankthij
een van zijn vele bijnamen: de
Turk. Bij het uitbreken van de
TweedeWereldoorlogmelddehi j
zich in Engeland en werd opge-
leid tot commando en parachu-
tist. Hij was onder meer verbon-
den aan het bureau bijzondere
opdrachten, dat Nederlanders
vanuit Engeland boven het be-
zette vaderland afwierp met on-
der meer als opdracht sabotage
te plegen. Westerling werd ove-
rigens nooit op die manier als
agent ingezet.

In 1944 was hij kort toege-
voegd aan de staf van Prins
Bernhard enbetrokken bij déop-
richting van de stoottroepen. In
januari 1945raakte hij ernstig
gewond. Directna deoorlog stap-
te Westerling over naar het
KNIL, het Koninklijke Neder-
landsch- Indisch Leeer en begon

deperiode' waaraan hijzijngrote
bekendhei* dte dankenheeft.

In septen iber '45 werd hij bo-
ven Sumatr a gedropt, met als
opdracht daar het terrorisme te
bestrijden. He 't is detijd van het
sterk opkomei Tide Indonesische
nationalisme ei ide Nederlandse
pogingenhetgei *.agte herstellen.

In 1946wordt hij bevelhebber
van het depot sp eciale troepen,
waarmee op Celel >es zuiverings-
acties werden gehi ouden. Jaren-
lang dedenverhalei iderondedat
in die periode ondei' zijn leiding
duizenden mensen w 'erden afge-
slacht. Westerling ze lfheeft ex-
ecuties altijd toegege ven, maar
niet in zulke grote aan tallen. In
augustus1947was hijbv strekken
bij de zogenoemde eerst* » politio-
neleactie. Aan de tweed e in de-
cember 1948 nam hij gee n deel,
kort daarvoor hadhij ontsi 'aguit
de dienst genomen.

NEW DELHI — De Indische
president Venkataramanheeft in
het parlementsgebouw een
portret onthuld van wijlenpre-

mierIndiraGandhiopdedagdatze zeventig jaarzou zijn gewor-
den, 19 november. Haar zoon,
premier Rajiv Gandhi, bewon-

dert het schilderij, dat op ware
grootte is gemaakt door de 83-
-jarige Russische kunstenaaf
SvetoslavRoeritsj.

SOEKARNO
Nadat ons land in decem>ber

'49 desouvereiniteitofficieelh ad
overgedragen was Westerlin \g
weer wel betrokken bij po -
gingnen het bewind van Soekar-
noomvertewerpen.Uiteindelijk
moest hij uithet voormalige In-
dië vluchten. Na enkele jaren
keerde hij in Nederland terugen
was sindsdien geregeld onder-
werpvankritiek vanwege moge-
lijke gewelddadigheden. Lang-
zamerhand echter werd de pu-
blieke opinie milder.

In 1982 legde hij zijn ervarin-
gen neer in het boek de eenling.
Voordienhadhijonder meernog
geprobeerd alsoperazanger aan
cle slagtekomen.

BIELGRADO—DeJoegoslavische
rechter verwierp het beroep van de
Jehova Getuigen dievrijstellingvan
militaire dienst wilden wegens hun
godsdienstige overtuiging. Volgens
het hofkunnen burgers geen beroep
doen ephunreligie in deze zaak.

Bij Cubaanse gevangenis-muiterij

Militaire specialisten
als adviseurs ingezet

WASHINGTON —Een spe-
ciale eenheidvan het Ameri-
kaan, se leger is naar Atlanta
overgebrachtwaar in een ge-
vangenis al enige dagen een
opstand van Cubaanse gede-
tineerden aan degang is.Offi-
cieelw erd gezegddatdeze mi-
litairen daarzijn voor het ge-
ven van advies.

BijDeifensie inWashingtonzei
men dat op "verzoek van het mi-
nisterievan Justitie enige mili-
taire deskundigen ter beschik-
king zijn gesteld om "technisch
advieste gevenaan deciviele au-
toriteiten in Atlanta". Het gaat
om een cc nheid van de speciale
strijdkrachten in Fort Bragg.
Daar isóok deelite-eenheid Del-
taForce gelegerd. Deze werd op-
gericht om ingezet te worden bij
gijzelingen.

De muiters hebben laten w 'e-
ten dat zij liever sterven dante
worden gerepatrieerd naar Cv- -ba. In de gevangenis van
Oaksdale isook een muiterijaan
de gang. Daar houdt men 28
mensen gegijzeld.

De muiters houdenin Atlanta
niet minder dan 94 mensen ge-
gijzeld. Zij gingentot actie over
nadat tussen Havana en Was-
hingtoneen akkoordwasbereikt
over het terugsturen van "onge-
wenste' Cubaanse ballingen
vanuitdeVerenigdeStatennaar
Cuba. Zij zouden misdadigers of
psychopaten zijn. Na het uitbre-
ken van de gevangenis- opstan-
den deed Washington het voor-
steldeuitzettingderCubanenop
de lange baan te schuiven in af-
wachting van een onderzoek
naar elk afzonderlijk geval.

Palestijns commando maakt gebruik hang- gliders

Militair kamp van Israel
vanuit lucht aangevallen
KIRVAT SHMONA —Een

Arabisc h commando uit Li-
banon is\ woensdagavond met
een of me erdere lichte vlieg-
tuigjes de Israëlische grens
overgestokenen heeft op een
legerbasisb.ijKiryat Shmona
het vuur gevopend. Daarbij
zijnzeker zes Israëlische mili-
tairenom het 1»even gekomen.
Tenminste ee^n aanvaller
werd door Isra elische troe-
pen doodgeschoten. Dit is
vernomen in militaire
bronnen

Uit hoeveel guerrillastrijders
het uitLibanon afkomstigecom-
mando bestond was niet direct
duidelijk. Woensdag rond acht
uurplaatselijke tijd landden een
ofmeerDelta-vliegtuigjes bijhet
Israëlische legerkamp Guibor,
bij deplaatsKiryat Shmona aan
de Israëlische noordgrens. De
aanvallerszetten hun toestellet-
jes op de basis aan de grond en
openden directhetvuur. Daarbij
werden zes Israëlische soldaten
gedooden liepen er achtverwon-
dingen op. Er ontstondeen hevig
vuurgevecht dat woensdaga-
vond laat nog voortdurende en
waarbij volgens het Israëlische
leger "talloze slachtoffers" vie-
len. Onder de doden is ook een
buitenlander die als vrijwilliger
werkte op een Kibbutz. Hethéle
gebied is doorhet Israëlische le-
ger omsingeld. Helikopters zoe-
ken hetgebiedafenbrengenver-
sterkingen aan.

NIET ONDERSCHEPT
Het vliegtuigje, door le-

gerbronnen een gemotoriseerde
Hang-Glider genoemd, wist Is-
raëlische helikopters te ontwij-
ken die waren uitgestuurd om
I'iet te onderscheppen en landde
op een weg buiten het militaire
kfc\mp. De guerrillastrijder,
kennelijk ging het om een com-
mai.ido, betrad de basis en open-
de oVarhet vuur. De Israëlische
militiure censor hield aanvanke-
lijk al.le berichten over de bot-
singteg 'en. Het was deernstigste
guerrilha-infiltratie sinds 1978,
toen gev,vapende strijders die
over zee \ varen gekomen op de
kustweg vtui Tel Aviv naar Hai-
fa een bus ikaapten, waarbij 33
mensen omkwamen en 82 wer-
dengewond. iHetkantoor van de
legerwoordvooring weigerde elk
commentaar. Israel bevestigt
niet dedoodvan soldatenvoor de
familie is ingelit'ht.

De Israëlische militaire in-
lichtingendienst zegt dat onge-
veer tweehonderd guerrillastrij-
dersvanverscheidene Palestijn-
se groeperingen in Arabische
staten, waaronder Lil üëen Zuid-
Jemen, zijn opgelei d om ge-
vechts- toestellen en he likopters
te vliegen. Volgenseen lOublika-

tie van het Israëlische leger uit
1986 heeft de Palestijnse bevrij-
dings- organisatiePLO een nog
inopbouw zijnde luchtmacht die
Kracht 14 wordt genoemd. Deze
luchtmacht beschikt over ver-
scheidene vliegtuigen, waaron-
derFokker 27transport- toestel-
len en helikopters. Toch zijn de
pogingen van guerrillastrijders
om het Israëlische luchtruim
binnen te komen tot nu uiterst
primitiefgeweest.

Israëlische troepen doodden
donderdagochtendnogeen twee-
de guerrillastrijder nadat een
tweede Hang-Glider werd ge-
vonden in de veiligheidszone die
Israel benoorden zijn grens in
Zuid-Libanonhanteert.

Na stralingsramp

Levenslang
verplicht tot
onderzoek

SAO PAOLO — Ongeveer
vijfduizend Brazilianen zul-
len de rest van hun levenre-
gelmatig medisch moeten
worden onderzochtals gevolg
van het stralings- ongeval in
destadGoiania.Dit deelde de
Amerikaansekanker- specia-
list Robert Gale mee. In sep-
tember werd in dieplaats een
rontgen- apparaat gedumpt
waarna radio- actief materi-
aal door de handen van veel
mensen ging. Volgens Gale
lopen de meeste van dezevijf-
duizendmensen minder kans
op kanker dan flinke rokers-
Er zijn na dit opgeval al vier
mensen overleden. Zes wor-
dennogineen ziekenhuisver-
pleegd en zestig werden toen
in hoge mate besmet.

ROME—InRome begonhet hoger
beroep- proces tegen de vermeen»
medeplichtigenbijdedoorAgcain°
gepleegdeaanslag op JohannesP»u'
lus 11. In eerste instantie sprak o
rechter 3 Bulgaren en 3 Turken t»J
gebrek aan bewijs vrij. Hun advoc»
ten en het OM gingen in hoger be-
roep. _.

BEKENDMAKING
Hierbij maakt! de Commissaris van Politie te Curagao bekend, dat in de
periode van maandag 30 november 1987 tot en metvrijdag 4 december
1987van 08.00 uur tot 18.00 uur, door de Politie op Curagao,

GELEGENHEID WORDT GEBODEN
aan hen van wiein het verleden een

MOTORVOERTUIG IN BEWARING
WERD GENOMEN

en geplaatstaan hetBureau Verkeersdienstof dePolitieWijkbureau Mon-
tanja of de PolitiepostBarber, om dit

MOTORVOERTUIG AF TE HALEN.
De motorvoertuigon dienietrijklaar zijn ofniet aan de wettelijketechnische
eisenvoldoen, dienen, indien zijvoor wéltbetreft de doortechnischegebre-
ken inbewaringgesteldemotorvoertuigen niet aan het politiebureaugere-
pareerd kunnen worden, met een kraanwagen te worden weggesleept.
Overde motorvoertuigendiein dezeperiode nietdoordeeigenaarworden
afgehaald, zal op korte termijn, op andeire wijze worden beschikt.
Willemstad, 24 november 1987
/LI

De Commissaris van Politie, wnd.,
W.A. TWEEBOOM.

Stichting Birgen diRosario,
afdeling Open BejaardenWerk

(Kuido pia Grandi naKas)
maakt hierbij bekend dat' haarkantoor, momenteel geves-
tigd te deRuyterkade 56, d.d. 26 en 27 november
GESLOTEN IS WL'GENS VERHUIZING

Nieuw adres ingaande 30 november:
WEG NAAR WELGELEGEN
(voormalig St.Teres iaschool-gebouw)

Telefoonnummer:wordt nader bekend gemaakt.
Bestuur Stichting Birgen diRosario
Willemstad, 20 november 1987.

DOND6RDRG P* NOVfMft€fnQB7

lp—' T)ear Boss,
L^ Ha\)e >Jou booked >Jour

PARTY
No? Then please call

>??. StoonJogel
beach

I—Ml hotel ticciiino
S|||jS) Dr. Martin Luther King Blvd.

Tel.: 614944

...

(—1van (filorp -
eddline n.v. net even iets beter!

P-_-M_-_W-_-_-__-_i_______________ H_________-_______|__ a
___________

IB
____

Punda -Promenade - Otrobanda - Schottegarweg Oost -
Hato - Drugstore na Princess Beach -Plaza - -\
HolidayBeach -Caribbean - Las Palmas Hotel //iff/ . ~4

r^~. Drugstores en Hato geopend tot 9.30 p.m. f_m_\l#' J
Spellen en kadootjes voor groot en klein.

t Boeken en platen. __y3\v^ï
Zeg maar Sint, waar zal het zijn??? rrni
Bij Promenade: KOOPAVOND op 27november, 1-2-3-4-5
december tot 9 uur met kans om een HONDA CIVIC te
winnen.
In Otrabanda:Kans om eenHYUNDAIEXCEL te winnen.
Bij Boekhandel Eddine: Leuk kado.
Dat Sint en Kerstman elkaar verdringen in onze za-
ken is logisch; beide hoogbejaarde heren weten hetjtf |Ék
al heel lang en uit langdurige ervaring: M m

t jfk\ van (ÖJono " M msMjL/ ie^ine nv-1 NETEVEN lETSBETER J|

AMIGOE

«"*p^*_ote*«^f"""<"""" """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" »#1 lö£// Toko <£)uikertuintje Weekend <X> pee ialü \" \ ■/ \-____r "
j| Kaasciroissant,.~ ■.■■.■■■■■■■T3^pe^stukBslj
| Toko uikertuintje de Grutter met hopi Croissants!! :
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Geweldig concert
Harold Martina
en Robert Rojer

VAN TWEE MUSICI, diehet
Muziekleven op Curacao
voorgoed gestalte hebben ge-geven, werd gisteravond in
Centro Pro Arte hun 100stegeboortejaar herdacht: Ru-
dolfBoskaljon en Jacobo|;alm. De eerste,violisten cel-
llst, diehetCuragaosPhilhar-

Orkest heeft opge-
j^hten 25 jaarlangheeft ge-
leid; detweede—van meerde-re instrumentale markten
'huis — was onder andere al-
*st in het Curacaos
strijkkwartet, violist in het

Philharmonischorkest en bekend pianist en
j^ganist.Ook beider composi-
torische kwaliteiten dienengehonoreerd te worden.

Hun beider 100ste gehoor-maar werd dan ook op muzi-
ek wijze herdacht met een
°ncert voor twee piano's, ge-spen door een inter- en een

P/a-nist: Robert Rojèr, klein-envan JacoboPalm, en Ha-
£°la Martina. Zij brachten■en programma van werken'*an Mozart, RachmaninoffJl' na de pauze, werken van

Wie na kwart over achtbin-
enkwam, moest het zonderPr°gramma stellen, omdat

niet gerekend was
Pzontoeloop. De zaalwastot"P «e laatste stoelbezet!(mijn

Programma wist ik te ontfut-e len aan een achterklein-dochter van Jacobo Palm.iN°g wel bedankt, Diane.)
De j

Pr°gramma werd geo-
met een fuga in c-gneur XV 426 van Mozart.

„ Sszins rammelend in het
/"jenspel, maar dat werd in
a .-"ernavolgende tweede
j-X op. 17 van Rachmani-
nofft gsbeter" Rachmani-kende de piano als geen

ander en de krachtige rit-
miek, demelancholieke melo-
dieën en het orgelend piano-
geweld werden door de beide
pianisten daadwerkelijk en
muzikaal gestalte gegeven,
hoewel de balans tussen de
beide instrumenten — de
Bechstein in zijn eerste, de
Baldwin in zijn laatste jeugd
— nou niet ideaal te noemen
was.

Hetprogramma na de pau-
ze werd geheel gevuld met
composities vanRobert Rojer:
een 7-tal concertwalsen voor
twee piano's, die, evenals de
composities van Wim Statius
Mulleronder derubriek "luis-
termuziek" vallen. .

De harmonische rijkdom
van Rojers muziek is het
eerste wat opvalt. Hij ziet er
geenbeeninom inzijnwalsen
door zowat de halvekwinten-
cirkel te dwalen, om aan het
eind weer netjes op zijnbenen
terecht tekomen. In het aan-
minnige «Dushi Tempo» ofin
het luchtige «Kabajero»
wordt dat mijns inziens wel
eens te veel van het goede en
ookhet thematisch materiaal
verdrinkt hier en daar wel
eens in deruime omspelingen
en modulaties. Zijn verlenen
echter het melancholieke
«Clair Obscur» weleen apar-
te sfeer, en de pittigeritmiek
van «Paso Real» krijgt een
heeleigen dimensie.

De verrijking van de Cura-
caose pianomuziek met deze
walsen is een kardinaal feit.
Een twaalftal zal begin 1988
op een CD worden uitge-
geven.

Een staande ovatie viel de
beide pianisten na afloop zeer
terecht ten deel.Alsdankeen
toegift: Wals no. 15 van
Brahms.

IMANLANDHEER

HAROLD MARTINA (links)
enROBERT ROJER...

Zangfestival van Sitek
i^EMSTAD.-Tergele-
vSll |m van het derde lustrum
VaijL e *j>itek organiseert deze
Wdp n een zangfestival voor
bit f„ fn van de basisscholen.
Waat» Val vindt 29 november

en,heeft een cultureel/C'ökarakter. Hetzangfes-
ïiteit 6thet gevoelvan solida-
ry' gezondecompetentie, cre-
dent?.exPressie in het PaPia'
ande>._

en net c°ntact met de
tien dLi olen stimuleren. Vijf-
staanH emers zullen het aan-
W,,e^ndag van drie tot ze-
Steen 7

B_-middags8_-middags inLandhuis
Hst*« Koraal tegen elkaarg*1 opnemen.
?tefo!f!nemerszijn: MarishelaK^'\ Prinses
N, Jne>ch°ol; AnaduliaEuge-WdtV^n; Zerlinda Engel-legio Chaya Willems;kMiiS "oliensia, Kolegio Tv-

Snf l ancela Florentina,c^001; Jeritza Chirino!hiatal mezcollege; Merelin
Nr»'^«yenuscollege; Ca-Vt L_lciha> Kolegio Dodo

u marMartina, Marga-
\pnt- °0l; Minushka Lacusi-tUs Sllmacollege;JarniseAita-
VB^!rg Cannelcollege; Mikeg^an,M.L. Kingschool; Ke-KPr a' Soeur Hedwigschool;

e
UeJoubert,Frater Gual-

aterdag 28 novemberkun-

nen alle deelnemersom vier uur
's- middags in het Landhuis te-
recht voor training.

Oudercommissie
geeft cursus

WILLEMSTAD — De ouder-
commissie en leerkrachten van
de Jean d'Arc Huishoudschool
organiseren voor de twee keer
een vormingsmiddag voor de
leerlingenvan de school. De or-
ganisatoren van de vor-
mingsmiddag vinden dat de
kinderen, als ze van school ko-
men en niet directwerk kunnen
vinden, zich toch nuttig kunnen
maken door de dingen die zij op
decursus lerenuit te voeren. Tij-
dens deze middagen kunnen de
leerlingen deelnemen aan vier
verschillende cursussen. Er is
een cursus bloemschikken, ban-
ketbakken, een cursus voor het
maken van knuffeldieren en een
cursus waar de leerlingen leren
om zoetigheid te maken. De cur-
sussen worden elke maandag
van half twee tot half vier 's-
middags gehouden en duren in
totaal 12 weken. Na deze 12 we-
ken ontvangen de cursisten een
certificaat. De financiering van
dit project wordt verzorgd door
Fondo Empresarial pa Komuni-
dad(FEK).

Lezing over
meditatie
in UNA

WILLEMSTAD — Morgena-
vond om achtuurvindt in de aula
van deUNA een praktischfiloso-
fische lezing over meditatie
plaats. Gastspreker tijdens deze
avond is dr Usharbudh, Ayra. Dr
Usharbudh is filosoof en
Sanskrit-geleerde, die lezingen
in alledelenvan dewereld geeft.
Hij is oprichter en voorzittervan
de"Center for HigherConscious-
ness"in Minesota. Hij is geboren
uit een priesterlijke traditievan
Brahmins van India. Zijn eerste
lezing gafhij toen hij negen jaar
oud was en binnen vier jaar
sprak hij audiënties toe van
20.000en meeren hieldlezingen
in Hoge Scholen en Universitei-
ten. PanditAryaheeft een M.A.-
degree van deLondon Universi-
ty en een doctor titel in letter-
kunde van deUtrechtse Univer-
siteit. Dr. Arya is dekaan
Sanskriten Indischereligies van
deUniversiteit van Minesotaen
ontvingeen "Distinguished Tea-
cher's Award". Op zijn naam
staan verschillende boeken
waaronder Superconscions Me-
ditation and the Art of Dying,
God enMantra&Meditation. De
voertaal van de lezingmorgena-
vond is Engels. Toegang is gra-
tis. Na de lezing bestaater gele-
genheid om vragente stellen.

Agie Boot
schenkt kresh
Seru Fortuna
vervoermiddel

WILLEMSTAD — De Raad
vanMinisters is akkoordgegaan
met hetverzoek van de stichting
Agie Boot om een gunstgave ten
behoeve van de stichting "Fun-
dashon kresh Seru Fortuna"
voor de invoer van een vervoer-
middel.

De stichting Agie Boot heeft
als doelstelling het bijeen bren-
gen van fondsen ter stimulering
en financieringvan activiteiten
voor often behoeve van lichame-
lijk-, geestelijk, en sociaal ge-
handicaptekinderen.

In het kader daarvan heeft de
stichting "Fundashon kresh Se-
ru Fortuna" geopteerd voor de
schenking van een vervoermid-
del ten behoeve van dekinderen
die van huis uit geen transport
hebben, naar en van school te
brengen, naarbijvoorbeeld debi-
bliotheeken ofandere instanties
om zodoende excursiesen andere
activiteiten te ondernemen.

Verkeerscontrole
WILLEMSTAD —Door depo-

litievanRio Canario is weer een
verkeerscontrole gehouden. Op
deweg naar Westpunt werdende
automobilisten gecontroleerdop
hun maximum snelheid. In to-
taal hebben 54 bestuurders een
bekeuring gekregen omdat zij
zich niet aan de vastgestelde
maximum snelheid hielden.

Noveen ter ere van
Heilige Maagd Maria

WILLEMSTAD- Aanstaan-
de zondag begint het noveen ter
ere van deonbevlekte ontvange-
nisvan deHeiligeMaagd Maria.Elke middag om zes uurvindt op
debergArrarat een gebedplaats
en wordt er gezongen voor deHeilige Maagd. Dinsdag 8 de-cember is het feest van de onbe-vlekte ontvangenis van Maria,
dan zal om zes uur 's- middags
pastoor Amado Romer de mid-
dagopenenmet een gebed.Daar-
nazalmrgWimEllismet deroze-
krans bidden. Na het roze-
kransgebed trekt de stoet in pro-
cessie naar de kerk van Pieter-
maai waar een pontificale mis
plaatsvindt en hetkoor onder lei-
dingvanRignald Yankee enkele
liederenzal zingen.

~ VanGoghstraat46-Jongbloed -Te1.:79614

Ontvangen voor de komende feestdagen een mooie
kollektie deftige
leren schoenen -in diverse kleuren x^OTVen modellen. J-T<i^\ \

Wie de schoenpast, trekke hemaan

Kurpa sano,
menie sano.
Droga no ta algu di awe ni ayera.
Tur tempu droga a kompana humanidat,
i asta tin droga leu a bira legal manera
alkohöl. Pero ültimamente e tiponan di droga
i eskala di distribushon a bira vn menasa
formal pa nos komunidat. Mayornan, no laga
nos gana nos meskv nos yunan ta esnan uniko
kv nunka lo no uza droga. Nos tin kv papia
kv nos yunan pa prepara nan pa resisti
e peligernan real di bida.
Un pueblo sano ta eduka su yunan pa
kumpli kv nan mes... iku Körsou.
Eduka pa progresa.
Promé di desember - dia di ensenansa.

mensahe di SEDUKAL,
x-/^*l V-C A iy-^

na nömber di gobièmu di ( V 0 LX

ssjpLa Ganga SaHAa****
WK ï Het geschenkpaleisvan Sinterklaas *\^^ Vrijdag 27 novemberKoopavond tot 10uur
mD&'Q\ Zondag 29november fö?OByQ geopendvan 9tot 1 uur 's middags ;ST

N ■/v IWI Maandag 30 november en 1 december -U, V/ ■ tot 7.30 uur 's avonds open «y
'V\ \^^ 2en3 december _-i
« \\ \^fe tot8uur's avonds open
Vw-X. Ja 4 en 5 december ij_#(ft^ mC^ï tot 10 uur 'savonds open v©i

* -_^yjT 6 december .Il
'M_Ê=iE_*__r Open van 9 tot 1 uur 's middags *f

f
sh LA GANGA PUNDA .i
°/<s>n za'ook tussen len 5 decembergeopendzijn tot 6.30 *jS

"v Bezoek ons speelgoed-paleis *ff»
' * 60 verschillendesoorten fietsen »^_-* * Trike, scooter, bromfiets en motor, etc.

* Schommel, radio controlecar, speelgoedmet öa
Nfl* remote controle. !JBr. * Poppen in poppenwagens die praten en zin- f/sff)l<f gen, Barbie-set,educatiefspeelgoed. Beerdie Wfc'(ëT1 alles napraat, etc. etc. -U
«&^ VoorKerst ontvangen: T
$|o * Kerstbomen in allematen, wit en groen "*»» * Kerstkaarten in verschillendetalen >ft
"j* * Binnen en buitenverlichting sS-j*
g* * Kerstgeschenken en Kerstdecoraties.
"n. Door te kopen bij La GangaPunda en Saliria doet U mee vjkJ/i* aan onze grote eindejaarscampagne. T
\&) LA GANGA SALINA LA GANGAPUNDA »Ê
\V «_rv „Tel:6l6Z3Lv . *_rs.' Te 1.:611335 . _ 'jl
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a.s. Zondag 29 november zoals vanouds: M® fi
GROOTS SINTERKLAAS FEEST Wil

Bloempot's Book Toy & Giftshop Jp^
Het feest begint om 3.30 uur met QSt^to»

CHARLIE THE CLOWN, MC
die zijn goochelkunstjes zal tonen <£____sS__k

Sinten de Pieten worden rond 4.30 uurverwacht. P^
IPEPSI 1 Er is volop PEPSI en MALTA AMSTEL evenals snoep. ÊlP^jy

lp_3jfc {^^^^BjfflÊiÊÊml^^^^R '""^Sife
p^f Éf VRIJDAGAVOND KOOPAVOND tot 9.00 uur JS-^#pSw^L Zondag 29 nov.: geopend van 10-14.00uur V^S- jk)ffW Bloempot's Book Toy& Giftshop JrWI A 4 f het hele jaar doorUw vertrouwd adres voor degelijk, educatiefspeel- y A j) f
LI yh eind van het Jaar HET HOOFDKWARTIER VAN SINTERKLAAS LI ï\

TE HUUR
ZAKENPAND GROOT 130m2

in hetcentrum van Salirïa aan dehoofd-
weg.
Full airconditioned, wall to wall carpet,
hangplafond systeem, apart heren-
en damestoilet, kitchenette, afgewerkt
met eersteklas bouwmaterialen.
Prijs: ’1.3750.-/maand.
Serieuze belangstellenden gelieve Tel.:
44555/44981 te bellen voor een afspraak.
" ■ ■■""

jF@m>g\ !: C /d^? y ______________________________________■

"^^gg^?~ JjkcD _M4ÏVPPP4'i4______ I _\%%

Jt (COJcMaISiO)^ Bloempot Shopping Ma\Jw^=^s__V^ Center, Tel.: 70514 JM

AMIGOEDONDERDAG 26 NOV6MB€R 1987

SUPPLIES' jjfllf7 ftOP QUALITY SUPPLIES
BH | Sta. Rosaweg 107 -Tel.: 77959 | {(Mm
M^Wij kopen ook tweedehands auto's ml
IjJfl^ *DATSUN* TOYOTA* MAZDA MM
\\m\\m K^_& * MITSUBISHI * DAIHATSU * HONDA^iK^H| CONTANT E



Colombiaanse
produkten-show
in Plaza hotel

WILLEMSTAD — Van 30 no-
vember toten met 3 decemberbe-
zoekt een Colombiaanse han-
dels- missieCuracao. De contac-
ten met de Colombianen zijn ge-
legd door de Kamer van Koop-
handelen het InternationalTra-
de Center, ITC, deKvK van Bo-
gota en het departement van
Handel, Industrie en Werkgele-
genheid, HIW.

Gedurende de vier dagen zal
een representatieve produkten-
show wordeh gehouden in de
Orange Room van het hotel Cu-
racao Plaza, dagelijks geopend
van half negen 's morgens tot
halfzes's middags.Deze is gratis
toegankelijk voor zowel han-
delarenals publiek.

WILLEMSTAD- Vandaag
mocht de directieen hetpersoneel
van hetdoorganghuisKas Broe-
der Pius het hele keuken-
interieur inontvangstnemenvan
de Soroptimisten Club Curagao.
Deze donatie werdgegeven in het
kader van de jubileumviering
van de SoroptimistenClub.

Mogen nu niet geïmporteerd worden
Minister De Castro pleit in Venezuela
voor toegang Antilliaanse produkten

WILLEMSTAD — Minister
Marco de Castro van Handel,
Industrie en Werkgelegen-
heid, heeft tijdens zijn bezoek
in Venezuela onderandere de
mogelijkheid besproken van
het importeren van Venezo-
laanse goederen en
grondstoffen waarvoor mo-
menteel een exportrestrictie
bestaat. Daarnaast heeft de
ministerook gepleit voor een
preferentiële toegang van
Antilliaanseproducten op de
Venezolaanse markt.

Tijdens hetbezoekvan de Ven-
ezolaanse president Jaime Lu-

aan deNederlandseAntil-
"len, is een scala van onderwer-
pen aan de orde gekomen. In op-
volgingdaarvan, reisde minister
Marco de Castro zondag af naar
Venezuelaom dezeonderwerpen
verder uitte diepen. Hij wordt op
zijn reis vergezeld door de heren
R.J. Isa, drs.K. Abraham, drs. S.
Saab en R. Singer.

Maandagvonden deeerste be-
sprekingen plaats met Venezo-
laanse autoriteiten. Daarbij wa-
ren aanwezig deministersQuin-
tana van Ruimtelijke Ordening,
Hector Meneses van Openbare
Werken, Gomez Alvares van
Landbouw en Veeteelt,
itaatsminister Freites Pinata,
.directeur Garcia Duque van het:ministerie van Financien en
.Freddy Christians, directeur
van hetdepartementvan Econo-
mische en Internationale sa-
menwerking.
j Met deze groepheeft de Antil-
liaanse delegatiegesproken over
demogelijkheidom Venezolaan-
se goederen, waarop nu een ex-
portrestrictie rust, naar de Ne-
derlandse Antillen te ex-
porteren. Anderzijds zouden de
Nederlandse Antillen willen
zien datAntilliaanse producten
een preferentiële toegang krij-
gen tot de Venezolaanse markt.
Toegezegd is dat deKamers van
Koophandel met de Avex mede-
werking zullen verlenen bij de
cor.lroleop dekostprijs van geëx-
porteerde Venezolaanse pro-
ducten.

Daarnaast is gesproken over
de landbouw- en veeteelt- moge-
lijkheden op de Nederlandse A n-
tillen. Er zijn afspraken ge-
maakt opdat Venezolaanse

landbouw- deskundigen naar
Curacaoen Bonairekomenom te
bekijken in hoeverre Venezuela
behulpzaam kan zijn in de ont-
wikkeling van landbouw en
veeteelt op die eilanden.

Aangekaart is ook de kwestie
van de geldigheidsduurvan pas-
poorten van toeristen die naar
Venezuela reizen. Gevraagd is
om voor Antilliaanse reizigers
een uitzonderingte maken. Ook
is in ditkader gesproken over de
opstelling van Venezolaanse
douaneambtenarenten opzichte
van Antilliaanse kooptoeristen.
Gesproken is verder over de
overslagmogelijkhedenin de ha-
ven van Curagao en een belas-
ting- verdrag met Venezuela.
Eveneens is gesproken over de
mogelijke vestiging van Antilli-
aanse banken in Venezuela.

Besloten is dat op korte ter-
mijn eenVenezolaansedelegatie
voor Ruimtelijke Ordening naar

deAntillenzal komen om deCu-
ragaose en Bonaireaanse autori-
teiten en ambtenaren in te
lichten over de wijze waarop
Margarita ruimtelijk is opge-
deeld teneinde de groeiende be-
volking en economische activi-
teiten te begeleiden.

In de loop van dinsdag en
woensdag zijn de verschillende
methodes van economische sa-
menwerking tussen de twee lan-
den nader gedetailleerd met de
betrokken Venezolaanse
ambtenaren. Vanwege de uit-
landigheid van de minister van
Energie en Mijnwezen, drArtu-
ro Hernandez Grisanti, is het as-
pect van de preferentiële prijs
voor brandstoffen voor de pro-
ductie van water en electriciteit
uitgesteld tot nader orde. Op
dinsdag24novemberheeft de de-
legatie voorts een bezoek ge-
bracht aan diverse fabrieken
voor bouwmaterialen in Mara-
cay,dit in het kadervan hetVen-
ezolaanse aanbod om volkswo-
ningen te bouwen op Bonaire en
Curagao.

Gezaghebber
Richardson
naar Panama

WILLEMSTAD — Maandag
zal de gezaghebber van Sint
Maarten, mr. ing. Ralph Ri-
chardson, naar Panama reizen
ter bijwoning van de condecora-
tie- ceremonies, die woensdag 2
december in het presidentiële
paleis zullenplaatsvinden.

De gezaghebber reist samen
metzijnechtgenote, gedeputeer-
de van Toerisme René Ri-
chardson en dechefprotocol van
het Bureau Buitenlandse Be-
trekkingen, Roy Singer.

AMK-workshop
over schrijven

WILLEMSTAD — In januari
zal de Asociacion Maestronan
Katoliko, AMK wederom een
workshop organiseren in ver-
volg op decursus 'creatief schrij-
ven' , dieonlangswerd gehouden.
De nieuwe workshop zal vooral
gaan over het idioomvan hetPa-
piamentu. Tevens wordt diep-
gaand aandacht besteed aan de
mogelijkheden, dieeen schrijver
heeft om zijnof haar stijl te ver-
beteren. Een groot deel van de
dagzal zijn gewijd aan de prak-
tijk van het schrijven.

Bedrijfsleven
Bezuinigen
beter dan
prijsverhoging

WILLEMSTAD—De Vereni-
ging Bedrijfsleven Curagao,
VBC, heeft de leden van de Ei-
landsraad 'voorgelicht' over de
situatie, waarin Curagao mo-
menteelverkeert. In een briefis
een overzicht gegeven van de
begrotingen van de afgelopen
vijfjaar, waaruit blijkt dat de
uitgaven van het eilandgebied
nietzijnverminderd,maar-inte-
gendeel- zijn verhoogd.

De VBC tekent daarbij aan,
dat het Land wel zijn best heeft
gedaan: "Bij hetLand zijn deuit-
gaven wel gedaald. Daar is het
goedevoorbeeld gegeven", aldus
een woordvoerder.

Terloops is ook eenopmerking
geplaatst over de plannen om de
auto-belasting met dertig pro-
cent te verhogen: "Een indirecte
opmerking. Want wij wyzen er-
op, datmen moet bezuinigen, in
plaats van maardoorte gaanmet
geld uittegeven en dan dehoge-
re lasten trachten te compense-
ren door deprijzen te verhogen",
aldus dezegsman.

PROFIJT
Evenals deKLM hoopt ook de

VBC dat Curagao op gerichte
wijze profijtweet te trekkenvan
de economische situatie in de
Verenigde Staten, nu, na de da-

ling van de dollarkoers, Europa
te duur is gewordenvoor deAme-
rikanen. Zij zijn nu eerder ge-
neigd om hun vakanties in het
Caribisch gebied door te bren-
gen. Ook het Europees toerisme
krijgt nu de kans om goedkoop
deze kant op tekomen. Aan pro-
motie van het toerisme vanuit
Europa naar de "Dutch Caribbe-
an" ontbreekt het niet nadat de
KLM voor twee jaareen marke-
ting manager heeft uitgezonden
naar de NederlandseAntillen.

"De recente toeristische ge-
schiedenisvan Curasao heeft in-
middels aangetoond dat promo-
tie alleen -zonder structureel on-
derbouwd te zijn met gepaste
kwaliteit- geen duurzameresul-
taten levert", aldus de VBC-
nieuwsbrief. De VBC vindt dat
de taak nu ligt bij de ge-
meenschap, zowel de overheid,
het bedrijfsleven als het toeris-
tisch personeel en de bevolking
in het algemeen, om het Europe-
se toerisme met woorden daad te
steunen.

Toneelstuk in CPA
WILLEMSTAD—FinaDance

Art School brengt 4,5,11 en 12
december om half negen 's-
avonds in Centro Pro Arte het

toneelstuk"Mary i su2pidasitu-
nan". Zondag zes december
wordt hettoneelstuk's- middags
om vier uur opgevoerd. Het to-
neelstuk gaatoverMaikel en Ja-
net, twee kinderenvanrijke ou-
ders.Beide oudershebben het te-
druk met hun werk en kunnen
geen tijd vrijmaken voor de
kinderen. De twee zijn daardoor
aangewezen op hetkindermeis-
je,dat zij het leven zuur maken.
Op een gegeven moment pakt
hetkindermeisje haarkoffers en
verlaatdefamilie. De ouderszit-
ten met hun handen in het haar.
DankomtMary. Mary is een uit-
zonderlijke dame. Het is alleen
devraag of zij de kinderen wèl
aankan. Kaarten voor dit to-
neelstuk zijnverkrijgbaar bij de
verschillende boekhandels, de
balletschool en Alves super-
market.

Geen ver-van-mijn-bed-beleid
VBC pleit voor intensieve
promotie van toerisme

WILLEMSTAD —De inter-
nationale ontwikkelingen
wordenop Curacao te pas en
te onpas aangevoerd als ex-
cuus voor de lokale ver-
slechterde economische situ-
atie. In sommige gevallen
kunnenbuitenlandse gebeur-
tenissen inderdaad worden
gezien alsmotief voor allerlei
onheil. Maar ditver-van-
mijn-bed-beleid mag de aan-
dachtnietafleiden van het ei-
gen falen. Dat stelt de
nieuwsbrief van de Vereni-
ging Bedrijfsleven Curacao
die eraan toevoegt, dat een
van degrotenalatigheden ge-
durende de afgelopen decen-
nia wel het feit is dat men te
weinig heeft ingehaakt op de
wisselende economische ont-
wikkelingen in het buiten-
land.

Als duidelijk voorbeeld hier-
van noemt de VBC de klap die
het toerisme heeft geïncasseerd
na de devaluatievan de Venezo-
laansebolivar. Die Venezolaan-
semaatregel zou nooitzulkever-
strekkende gevolgen hebben ge-
had indienhet eiland zich terde-
ge had voorbereid op de inmid-
delsweer groeiende Amerikaan-
se toeristenmarkt.

INHAKEN
"Het professioneel inhaken op

internationale ontwikkelingen
is een van de voornaamste prin-
cipes geweest waarmee ons ei-
land in het verleden een plaats
heeft veroverd in de Internatio-
nalehandelen dienstverlening."
De VBC is ervan overtuigd dat
het eilandzeer bij gebaat zal zijn
indien men dit beginsel in ere
herstelt.

Wij zijn een lokaal gevestigd in internationaal verband wer-
kend survey bedrijf en zoeken voor onmiddellijke in-
diensttreding een

BOEKHOUDER (M/VR)
VEREISTEN:
In hetbezit zijn van diploma PD/MBA, kennis van auto-
matisering, vloeiend in Engels/Nederlandsen Spaans
inwoord en geschrift.
Ervaring van minimaal 4 a 5 jaarin soortgelijkefunktie.
Salaris nader overeen te komen.

Sollicitaties: Uitsluitend schriftelijk met bijgesloten cv. en
diploma's te richten aan:

P.O. Box 3030
Tav.: Dhr. J.DIJK

Een psychologische test kan deel uitmaken van de sollici-
tatie-procedure.

Servisio di Informashon di
Gobiernu Sentral,

kontinuando kv su serie di programa informativo

"R.V.D. TA INFORMA"
l? r̂ftf«i^n SJ!"u. k̂iu,l. e_trevista kv Presidente diSSh ir-ï*?t!ïiSB,a d'An*ias I Aruba, MR JAIMESALEH, kende k> elabora riba Funshonamentu en ge-neral di nos Korte diHustisia. a

E entrevista di e siman aki ta na enkargo diChaco Ca-stro di R.V.D.
Transmishon: TELECURACAO
Fecha: DJAHUEBS, 26 Dl NOVEMBER 1987
Ora: 21 ORA (NUEB'OR Dl ANOCHI)
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Q A DEPARTMENT STORE
W I ERIEWEG 1 -ZEELANDIA E_M

De zaak die het hele jaar door
het hele gezin van top tot teen m 'md
kleedt, tegen een goede prijs!!

Hoewel wij een nog jongezaak K li
op de markt zijn, hebben wij
vanaf het begin een traditie op- I

Wij presenteren U wederom

UNIEKE GALA iSP^^'modeshow fl mm
ffil o

(zoaSselk jaareen grootsucces) I | jll-
op zaterdag 27 november as. in m*m um^^Mde Ballroom van het Princess 1 r 1
Beach Hotel met onze mo- I 11

GISELLE, MARLIGIA, VIENNALINE,
SUZY, GRISELDA, SUSAN, PEGGY, 1 ü

NOLLY, ELENA, CARLOS en JASON.
De kapsels worden verzorgd ■■_■
door de bekende kapsalon

Ivette's Beauty & Hair Studio 1
Dus: I
A.S. VRIJDAG 27 NOVEMBER J
9 UUR 'S AVONDS I _A
ENTREE/. 10—P.P. A
Als deurprijs waardebonnen
van ’.150,—, ’.loo,—en ’.50,— _■______■
Kaarten verkrijgbaar bij 84

DEPT. STORE,
front desk Princess Beach JLmmJHotel, wmMHÊIkKapsalon Yolanda SE

Princess Beach Hotel
—^_—^_—^_wmwmmmm—tmmm——^Êm—mmw——^—mmmmÊmmmm—^——^^————^

' '■ 1 N

TOSHIBA, om te mgenieten van Uw novela, I
voetbal, film of video. ■

Wanneer u eindelijk tijd heeft om van
T.V. te genieten, wilt U ook een

perfect beeld hebben.

en natuurlijkekleuren en een B ~~^~-^<wm^ „ 'j*fM

\aa> K-^MpAGiNE!_B
"Video recorder " _é_\
Neem Uwfavoriete programmaof een goedefilm op en geniet wanneer^feia**^
het U uitkomt. TOSHIBA'S video recorder heeft vele voordelen:
- voorgeprogrammeerde OPnamei£HAljriHHHHHBHHjH^ I ______________ I- mogelijkheid om bepaalde ,Jg is'l

beelden snel terugte vinden; f/C|M|MMMHHMBHgHR_MBB E
- mogelijkheid van vertraagd ~| __■__ HEI HfiÉHlifl

afspelen of om beelden vast ■( y " ..< «g » ' .. ''"} j""""
te houden; ' — ~

- maximaal 14 voorgeselecteerde ■
kanalen zonder"adaptor".

In touch with tomorrow

TOSHIBA ■



BONAIRE AGENDA

POLITIE: 8000BRANDWEER: 8222TAXICENTRALE: 8846HOSPITAAL: 8900

LANDFILL teLagoen: maandagl/m vrijdag
"an07.00-16.00 uur; zaterdag 08.00-12.00
""f; zondag gesloten.

OPENBAREBIBLIOTHEEK
(openingstijden voor het publiek)
"Wumdag en donderdagvan 14.00-18.00
*"; dinsdagen vrijdag van 08.00-12.00/
H-00-17.00 uur; zaterdag van 10.00-12.00
uur)
(openingstijden voor lezers)
"oensdagvan 14.00-19.00uur.
POSTSLUITING: maandag t/m vrijdag
ingetekende stukken 15.45 uur; gewone
stukken 16.30uur.
SERVICE CLUBSjjwanis:donderdagavond 19.30uur - Hotel
Bonaire
Üor»: informatieE. Felipa, tel.: 8546/8238.
Hound Table: elke tweede maandag -Buurtcentrum Terra Corra.
"Wary:woensdag 12.00uur-Hotel Bonaire.

BESTUURSKANTOOR EN BEVOLKING:
°8 00-12.00/14.00-15.30uur lokettengeo-
Pend.

SJU2IEKBIBLIOTHEEK: voor bezichtiging
torvan gelievecontactop tenemen met de
"oerRudy Bedacht, Noord Nikiboko 194.

POLITIECLUB (Weg naar Willemstoren):
9«°pendopvrijdag van 20.00-24.00uur; za-
fcfdag van 12.00-24.00uur.

SPREEKUUR(gezaghebber): elkedonder-
dag van 09.00-11.00 uur op het Be-
Jtuurskantoor, Kralendijk; laatste donder-dag van de maand van 10.00-12.00 uur te
"incon.
KOKOLISHI (tel.: 8198): verzameling Bo-
Jjaireaanse schelpen en koraal; open van
«nsdag t/m vrijdag van 10.00-12.30 uur -Kaya NikibokoZuid 3.

J-VV: openingstijdenslachthuis maan-
dagt/mwoensdagvan 07.00-12.00/13.00-JG-00 uur en donderdag en vrijdag van
°000-11.00/11.30-14.30uur.

KERKDIENSTEN
"»tBernarduskerkKralendijk:
"«Wijks 18.45uur;zondag 08.30en 19.00uur.
Cofomotokerk Antriol:
°a9eüjks 19.30uur: zondag09.00en 18.00uur
J*dovicuskerkRincon:"taoelijks, ookzondag, 19.30uur.

HLACHTENBEZORGING doorgeven
**» mevr. A. Wong-Loi- Sing, Kaya

4.

LIMA — In de Peruaanse
"oofdstad is op ambtelijkniveau
overleg gepleegd van de Andes-
Pact- landen over de eventuele
opheffing van interregionale
handels- beperkingen. De opzet
J8namelijk tekomen toteen vol-komen vrijehandels- stroom tus-
?®n Bolivia, Colombia,Ecuador,

cru en Venezuela. Het Andes-
Pact is alenige tijdinhet slop ge-
ra^kt.

CONTROVERSE
„Nog vers in hetgeheugen zal

liggen de historie van de afslui-
ting van de telefoon- lijnen van
het Bonaire Beach-hotel (BBH).
Er ontstond toen een enorme
controverse tussen Chance en
mij. Duidelijk is wel, dat dit nu
een van die logische maar zeker
overbodige 'conflicts of interests'
was van een situatie dietien jaar
geleden geschapen werd en nog
steeds urgent bleek."

Abraham is de mening toege-
daan, dathet dienenvan twee go-
den ook in hetgevalvan Telboen
LRD een onmogelijkezaak is, die
slechts kan leiden tot ruzie,
touwtrekkerij enfrustraties. Hij
zegt dat er tegenstrijdige
opdrachten kunnen worden ge-
geven, maar normaliter de gede-
puteerde van Verkeer en Ver-
voer (op Bonaire Juancho Me-
iaan, ex-hoofd LRD Bonaire -
red.) tevens president- commis-
saris is, terwijl in feite de

opdrachten van de directeurvan
LRD als managervan Telbo wor-
den uitgevoerd. De ministervan
Verkeer en Vervoer als directe
chef en werkgever van de direc-
teur van deLRD kan derhalvete-
genstrijdige opdrachten geven.
Als voorbeeld, aldus Abraham,
kan bijvoorbeeld het afsluiten
van het BBH dienen. Niemand
weet dan tenslotte meer wie het
laatste woord heeft.

ONTSLAG
Abraham: „Volgens de statu-

ten van Telbo, artikel 7 lid 3 is
een der gedeputeerden presi-
dent- commissaris. Op zichzelf
niets bijzonders, maar onder
hoofdstuk Bijzondere bepalin-
gen is onder artikel 19 opgeno-
men waarin staat dat indien en
zolang de rechtspersoon de Ne-
derlandseAntillenenige geldle-
ning van de vennootschap ga-
randeert, de vennootschap ook
enige verplichtingen heeft aan
dezerechtspersoon. Deze laatste
is dus de Nederlandse Antillen
die de bevoegdheid hebben een
commissaris van de ven-
nootschap te benoemenofte ont-
slaan."

Deze bepalingpreciseert Jopie
Abraham nader, en hij zegt: „Zo-
langdushetLandeen geldlening
garandeert,zolangook Telboeen
verplichting jegens het Land

heett... via de enige vertegen-
woordiger in het commissariaatheeft hetLand veto-recht. De ei-
Lands- commissarissen zitten er
dus in feite voor spek en bonen
bij", aldus Statenlid Abraham.
Met het veto-recht heeft het
Land statutair reeds een totale
greep op Telbo en voor de Raad
van Commissarissen — de ei-
lands- vertegenwoordigers dus— is er volgens Abraham geen
enkel gaatje open gelaten voor
enigzelfbestuur.

Internationaal hofin Den Haag:
Nicaragua heeft recht op
schadevergoeding van VS
ttcSS 1" AAG-Het Interna-
Hao t hofv»n justitiein Der*
**£?heeftbepaald datNica-"«Uarecht heeft opeen scha-arVergoeding door de Vere-
hJf staten als gevolg van
«i optreden van de door de

co 'eniBde Staten gesteundeOötra's. De VS hebben bijeet?]?B*'8*' al verklaard geen
«idaarvoorovertehebben.

Ti2T^singvan hetInterna-m»=aie hof komt zeventien
tt nadat ditHofzich had
wJ&^Proken over de on-, onmatigheid van deAmeri-jr^asehulp aan de anti- Sandi-
JoB„ Bche guerrilla. In zijn
wftste uitspraak in deze zaak
uu *e. door Nicaragua voor het
hof "j n rechters bestaande
to ' !f. aangespannen stelt ditre^^e hofvast datNicaragua

Qt fleeft op schade- vergoe-

ding en dat de VS deze vergoe-
ding ook moeten betalen omdat
Amerika inderdaad de contra's
heeft gesteund. Het hof heeft
echter zich niet uitgesproken
over de omvang van de schade-
vergoeding. Dit moet geregeld
worden in onderling overleg tus-
senManagua en Washington,zo
vindenderechters.

ONBEVOEGD
Deregering van president Ro-

naldReagan van de VS heeft op
voorhand al meegedeelddatmen
geen waarde hecht aan de uit-
spraken van het Haagse hof in
deze zaak. Ook legt men de
vaststelling van het hof naast
zich neer waar dit bepaalde dat
de VS schuldig waren geweest
aan het schenden van het inter-
nationale recht Om deze roden

ook hadWashington zich uit de-
ze procedure teruggetrokken
omdat men het Internationale
hof niet bevoegd acht in deze
kwestie. Bij voorbaat al ver-
klaarde Washington dat er ook
niets zal komen van enige scha-
de-vergoeding aan Managua.

Men heeft nog niet kunnen
achterhalen hoeveel Managua
aan schade-vergoedingzal eisen
van Washington. In een voor-
gaandefase van het proces had-
den vertegenwoordigers van de
regering van de Sandinisten on-
der meer gesproken over 375
miljoen dollar aan geleden ver-
liezen als gevolgvan dezeAmeri-
kaanse betrokkenheid bij de
strijd van de contra's. In totaal
heeft Managuade schade van de
oorlog al eens eerder geschat op
een miljard dollar ofmeer.

HAAST
Met nadruk stelde de gedepu-

teerde dathet BC geenszins te-
gen de invoering van de
landstaal op de basisscholen
was. Wel maakte hetBC be-
zwaar tegen de overhaaste ma-
nier waarop datzou moeten ge-
beuren. Hij attendeerde daarbij
op eerder gedane verklaringen
in dezematerie waarhijeronder
andere op wees, dat de totale
voorbereiding nog niet was
beëindigd.

De workshop diewasgepland,
werd niet gehouden; de aanpas-
sing voor deBonaireaanse situa-
tie was niet gereed,terwijl Ceci-
lia bovendien twijfelde of de in-
voering inhethuidigeschooljaar
eigenlijk wel opportuun was.
Wel stelde hij dat de invoering
voorhetkomende schooljaareen
feit zouzyn, hoewel devormniet
uit dedoeken werd gedaan.

In januari zal er een ver-
volgcursus worden gegeven, al-
dus de gedeputeerde. Dit zal
echterop een doordachte manier
gebeuren, waardoor de capaci-
teitvan de leerkrachtom de les-
sen te geven, buitenkijf zal zijn.
Behalve dat, deelde Cecilia aan
deraad mee, datalhetmateriaal
geëvalueerd zal worden. Na een
gedegen inventarisatiezal deaf-
deling Onderwijs verder voor de
begeleiding zorgen.

PDB-Statenlid en ex-ministerAbraham:
Contract Telbo en LRD strijdig
met decentralisatie-gedachte

KRALENDIJK — Volgens de oppositiepartij PDB
heeft hetBestuurscollege met de ondertekening van het
management-contract voor tien jaar door de LRD
zichzelf een brevet van onvermogen uitgereikt. Ex-
-minister J.E. Abraham heeft zich naar zijn zeggen te-
recht en metgegronderedenen indertijdverzettegen het
in handen geven van Telbo N.V. aan de Landsradio-
dienst(LßD).

Jopie Abraham die o;jk com-
missaris was van Telbo
(Telefonia Bonairiano). en altijd
tegen dezeovereenkomst gekant
is geweest, weet dat door de di-
rectie van de LRD veel en waar-
devol werk is geleverd voor het
telefoon uitbreidings- project.
Een goed en duidelijk opgesteld
project dossier van de LRD geeft
een overzichtelijk beeld van het-
geen er op Bonaire gedaan zal
moeten worden.

Abraham voegt daaraan toe,
dat hij als commissaris ook in-
derdaad de gehele opzet en voor-
bereiding heeft meegemaakt.
Niemand echter, aldus Abra-
ham — en met name noemt hij
ex-minister Leo Chance van
Verkeeren Vervoer— heeft ooit
overtuigende motieven aange-
voerd om te rechtvaardigen, dat
inderdaadde LRD het beheer en
het management over Telbo zal
moeten voeren.

Desgevraagd zegt het huidige
Statenlidvoor dePDB, JopieAb-
raham, dieoverigens sindsdebe-
stuurs- wisseling niet meer als
commissaris in Telbo is verte-
genwoordigd: „Ik heb over deze
beslissing heftig gediscussieerd
met de toenmalige minister
Chance en de huidige minister
van Financiën mrLesley Navar-
ro. Ik vind namelijk — en mijn
mening wordt gedeeld door het
merendeel van hetPDB-bestuur
—dat overname door deLRD ze-
ker geen garantie inhoudt voor
een betere service- verlening."

GARANTIE
De enige considerans die Ab-

raham kan vinden is hetfeit dat
hetLand eventueel garant staat
als Telbo een geldleningheeft
aangegaan. (Deze mogelijkheid
tot zelfstandig lenen is een van
de beweegredenen geweest om
de telefoondienst tot een
Stichting Telefonia Bonairiano
N.V. te maken -red.) Deze garan-
tie, aldusAbraham, is danalleen
weer van kracht, mits dit naar
genoegen van het Land heeft
plaats gevonden en onder toe-
zicht is gebeurd.

Jopie Abraham zegt dezevoor-
waarde volledig onaan-
vaardbaar te vinden en boven-
dien overdreven. Vooral vindt
Abrham dat omdat de praktijk
reeds heeft uitgewezen, dat het
beheer over Telbo door de LRD
absoluutniet heeft betekend dat
er een goede en efficiënte
dienstverlening is geweest.

Zegt Abraham tenslotte: „De
recentelijk met zoveel bravoure
door de coalitie UPB/POB en
LRD ondertekende manage-
ments- overeenkomst, die een
feitelijke centralisatie betekent.

is derhalve geheel in strijd met
het streven naar zelfsbestuur.

KRALENDIJK - Het gala-
concert van hetgitaar- ensemble
Vibrato vielzeer in de smaakbij
de bezoekers. Vibrato werd ge-
steund door dezangeres Sint Ja-
go en defluitiste InaFaber. Het
publiek mocht, zoals altijd tij-
dens de Vibrato-concerten, ook
meezingen en mee-musiceren.
Dirigent Rudy Bedacht heeft op
deze spontane manier al ver-
scheidene malen jeugdige solis-
tenonderdeaandachtvan hetpu-
bliek gebracht. Het vaste Vibra-
to-ensemble bestaat uitdeviergi-
taristen(rechts):LeoDomacassé,
Victor Winklaar, mej. De Palm
en dirigentR udyBedacht.

GEDEPUTEERDE CARMO CECILIA:
'Politici misbruiken onderwijs'

BC wil geen overhaaste
invoering Papiamentu

KRALENDIJK—Maandag
werd de veertien dagen gele-
dengeschorste eilandsraads-
vergadering hervat.Dezever-
gadering was aangevraagd
door deoppositie-partij PDB.
Slechts twee agendapunten
stondenopdeagenda:het on-
derwijs- beleid en de wegen
naarhetNationale Park Was-
hington/Slagbaai. De ge-
schorste vergadering werdl
hervatmet het antwoordvande gedeputeerde van Onder-
wijs, Carmo Cecilia.

Met name ex-gedeputeerde
van Onderwijs Ernesto Meiaan,
die momenteel in de plaats van
dehuidigegedeputeerdevan On-
derwijs Cecilia als onderwijzers
werkzaam is aan het Colegio
Reina Beatrix, had een lawine
van vragen voor de Onderwijs-
gedeputeerde. Zoals bekend,
werden de vragen niet be-
antwoord, aangezien gezagheb-
ber mr George Soliana de ver-
gadering schorste tot maandag
fl-

Gedeputeerde Cecilia lietaan
duidelijkheid niets te wensen
over en betreurde het openlijk
dat verschillende politici — be-
horendetot deoppositie-partij—
kennelijk het onderwijs wilden
gebruiken om andere doelstel-
lingentebereiken. Aangezien de
meeste vragen die aan de gede-
puteerde werden gesteld, juist
over de invoering van Papia-
mentu op de basisscholen gin-
gen, richtte gedeputeerde Ceci-
liaook zijn antwoordennaar die
vragen.

SAMENWERKING
Overigens bleek de gedepu-

teerde zich wel bewust van het
feit, dat het voorBonaire vrijwel
onmogelijk was om Papiamentu
zelfstandig in tevoeren. Dereeds
vergaarde kennis die de School-

adviesdienst (Sedukal) op Cura-
cao over deze materie had, kon
duidelijkbijdragenaan de invoe-
ring op Bonaire. Ook met de
grootstewerkgevervan het basi-
sonderwijs op Bonaire, de
Stichting R.K. School- bestuur,
wilde gedeputeerde Carmo Ceci-
liapraten.

Hij was er verder van over-
tuigd dat — hoewel Bonaire in
deze geen gelijke tred heeft ge-
houdenmet Curacao —Sedukal
alle nodige medewerking zal ge-
ven. Naar de Amigoe heeft ver-
nomen, zal dat lopenvia deadvi-
seur van Kopebo (de commissie
die verantwoordelijk is voor de
invoering van Papiamentu op
verantwoordelijkebasis) drsEus
Anthony. Hij is van oorsprong
Bonaireaan, maar hij woont al
jaren op Curagao, waar hij ook
verbonden is aan de School- ad-
viesdienst.

Tenslotte merkte de gedepu-
teerde op, dat indien inderdaad
besloten zou worden dat Papia-
mentu het komende schooljaar
zal worden ingevoerd, in elk ge-
val van dezijde van de overheid
alle aandacht zal worden ge-
schonken aan de noodzakelijke
informatie over deze invoering.

Woensdrecht
bevroren

WOENSDRECHT — In
de Nederlandse stad
Woensdrecht worden met
ingang van 8 december de
werkzaamheden bevroren
welke samenhangen met
het plaatsen van Ameri-
kaansekern- raketten.

Op diedagen tekenenpresi-
dentRonald Reagan van de
Verenigde Staten en de Rus-
sische leider Michail Gor-
batsjov het akkoord over de
INF- raketten. In Nederland
is inhetrecente verleden door
honderdduizenden betoogd
tegen het plaatsen van deze
kernwapens. Slechts schoor-
voetend ging de Christen-
democratisch- liberale rege-
ring van premier Lubbers
over tot deze plaatsing. Se-
dertdien werd bij het terrein
waar dekernraketten zouden
komen regelmatig geprotes-
teerd en gebedswakesvoor de
vrede gehouden.

CAIRO —In Egypte werd een on-
derzoeks- centrum voor kern- ener-
giegeopend, dat viaruimte- satellie-
ten verbonden is met de databank
van het Internationale energie-
agentschapinWenen. InEgypte is al
jaren een kern- reactor operatief,
welke metSU- hulpwerd gebouwd.

. KRALENDIJK — Maandag
"facht devoorzittervan deIPRA
['nternational Public Relation
association)PaulKoops een kort
°ezoek aan Bonaire. Hijhad ook
cc* gesprek met hetBC. Foto:
Kn-r- Hugo Gerharts, Paul
*?°Ps, gedeputeerde Carmo Ce-
pto» gezaghebbermrGeorgeSo-
óan?> gedeputeerde Ramoncito

ooi en eilands- secretaris mr
*£*» Goedgedrag.
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Aegon 55,00 KIM 27,90
Ahold 62,30 Meneba 42,00
Akzo 88,80 Philips 30,00
Cred.lyon. 54,50 Royal Dutch 201,50
Fokker 23,10 Telegraaf 204,00
Gist.Broc. 28,00 Unilever 105,70
He<neken 123,50 Index 214,60

NEW YORK STOCK EXCHANGE
Abbott Labs. 46 5/8 -1 3/8 HM 117 3/8 - 1 1/8
American Exp. 24 1/8 - 1/8 ITT . 46 1/2 - 1/2
Apache 7 3/8 unch Johnson «J. 78 3/8 - 1 1/4
Am.Tel.& Tel. 28 1/2 unch McKesson 26 3/4 - 1/2
Amoco \6B - 1 Merck & Co. 178 3/4 + 1/4
Anheuser B. 5/8 - 3/8 Minnesota Mng 62 3/4 - 1 1/2
Becton Dick. 49 3/4 - 2 1/8 Mobil Corp. 35 5/8 - 1 3/8
Campbell S. 55 3/8 - 1 3/4 Monsanto 73 7/8 - 1/8
Chrysler 22 5/8 - 1/4 NCR Corp. 64 1/8 - 1/8
Citicorp 18 3/4 unch Norf.South. 25 + 1/8
CocaCola 38 3/4 - 1/4 PPG Indus. 34 1/2 - 1
Diebold 34 unch Philips Ind. 15 1/4 - 1/2
Digital Eg. 127 7/8 - 3/8 Placer D.M. 14 3/8 + 1 1/8
Dupont ' 84 3/8 - 1 1/4 Northrop Corp. 28 1/4 - 3/8
East.Kodak 47 5/8 - 3/8 Pac.First Fin. 11 - 3/8
Exxon 39 1/8 - 1 3/8 Pfizer 49 1/2 - 1/2
Figgie 'A' 50 unch Phelps Dodge 46 1/4 + 2
Firestone 33 1/4 unch Philip Morris 89 1/2 - 4 1/4
Fluor 13 1/2 unch Quaker 44 1/2 - 1/4
Genl.Electr. - '45 '1/4 - '1/4 rt RJR Nabisco 48 3/4 - 2 1/2
Genl .Motors 59 1/4 - 5/8 Sara Lee 34 5/8 - 1/4
Gulf & «est. 70 3/4 - 1 1/4 Shell Trp.Tr. 71 1/4 - 3/4
Hecla Mng. 14 1/2 - 7/8 Southern U. 9 - 1/4
Hilton 69 1/4 - 3/8 Unisys 32 + 1/2
Homestake Mng. 17 3/4 + 3/4 Unocal 26 3/4 - 5/8
DOW JONES LOCAL STOCKS
Industrials 1.946,95 - 16,58
Transportation 737,43 - 3,28 ANT.BREWERY HFL.7S-85.
REUTER.

CLCSnC MARKET COMMENT NOVEMBER 25, 1987.
It was a relatively calm day on Wall Street today, with the
Dow down 16.58 points at 1946,95 in modest trading. The
Utility average surrendered, new yearly big-board lows today
totalled 41, easily outdistancing the 4 new highs. Secondary
measures were steady on the session. Today's best point gains
were scored by Pennzoil, Texaco, Phelps Dodge, Newmont Mining
and Georgia Gulf Corp. Casualties included Philip Morris,
RJR Nabisco, American Stores, and Campbell Soup. It was a
fairly calm pre-holiday session today with big-board declines
slightly ahead of gainers. The upper 1900 's zone continues to
post an upside hurdle for the Dow 30. Ther* will be no closing

I
market ccmnent on friday.
E.F. HUTTON RESEARCH.

m?m MAMJKO & coma/s BANK K.V.
pLifl INVESTMENT DEPARTMENT
Vfjb ii For further information call

Tel. 612511/612991/612294

/iliiiiiiiiiiiii iiiiiiii iiiik

f Koersen Centrale Bank Ï
E NOTERINGEN CENTRALE BANK VAMDE NEDERLANDSEAN- 2
Z TILLEN GELDIG OP DONDERDAG 26 NOVEMBER 1987 EN
E TOT NADER ORDER:

US DOLLAR 1.77 1.78 1.80
E CAN DOLLAR 1.335 1.355 1.375
E PNDST6RUNG 3.125 3.18 3.24 j
E N6DGLD 94.27 94.99 95.79 3
E BOLIVfIR — — —C ZW FRANCS 129.55 130.27 131.07
S FR FRANCS 30.22 31.32 32.02

DUITSCMARK 106.23 106.95 107.75
S SURGLD — 100.07 102.59 Z
E ITLIRC 1.13 1.43 1.49
E AR FLORIN 98.00 100.00 100.20
E KOERSEN VAN DE OBLIGATIELENINGEN VAN DE NEDER-
-5 LANDSE ANTILLEN UITGEGEVEN DOOR HET DEPARTE- -MENTVANFINANCIENENGELDIGVANAFHEDEN26NOVEM- S- 8ER1987 EN TOT NADER ORDER.

E 9.75% OBLIGfITI6L€NING€N P€R 85/89 98.61
E 13 % OBUGRTI€L€NING€NP€ft 86/90 104.28
E 12 % OBLIGATICLCNINGÉN PC-R 88/92 103.60 |
E 10.5 % OBLIGATI€L€NING€NPC-Rl9BB 99.72 £
P 10.25% 08LIGATICLCNING6N 1986P6R 1990 98.79 "S HET EFFECTIEVE RENDEMENT OP ALLE OBLIGATIELENIN- 3
E GEN BEDRAAGT 10.69%. §
E DEAANKOOP VANOBLIGATIELENINGENKAN GESCHIEDEN |
Ê BIJ HETLOKALE BANKWEZEN.
'"umriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiuumiinunuiuniü"

_^______________-_-_-_-_—___ _. h

L^%H£ï\BBnto mOUSTRIRL DE UEfIEZUELR
~ÉJ3^§& maakt de wisselkoersbekend
T^sp7

van de BOLIVAR, geldig tot
VRIJDAG 10.30uur

r.«h AANKT VERKOOPCash - Cheque

’■ 5.05 ’. 5.25 ’- 6-25

Na nomber di tur famia, mike gradisi turhende,kv di vn
ofotro manera amustra vn atenshon naokashondimorto
i entiero dimi yu

AGNESD. ROMER
Pa su deskanso lo tin misa dia 28 i 29 di november 1987,
7'or di anochi, na misa di Janwé.

Joanna M. Römer-Gorsira.
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ry /_^y_ty_^/__k__iim___, l — |xx\m \m_\__i^S^ Kwantiteit maar

/juiwi^-Ëii vanzeergoe<je
(BPI ffepy.IflpflMr/ kwaliteit tegen

SUPERMARKET lfontostisthePri'zen-
V_JFD. Rooscveltwcg ÏOQ-Tel: 81586 7

Aardappels bintjes 10 lbs 3.95
"Victoria" bronwater 1 1t 1.29
"Madelein" Corn on the Cob 2.06
"Sto. Domingo" Coffee 4.37
"Lea & Perrins" sauce 5 oz 1.92
"Valrico" Corned Beef 12 oz 2.23
"Brunswick" Sardines 0.71
"Geisha" Oysters 2.75
"Kalkan" Dog Food
24 blikken 23'/«onz 38.95

fïFTT_^Tc_fïT3_T»XT______ tTI [___|

\/Jr\) UC^Cy) Sta.Rosaweg 48
ATTENTIE: Daar wijnu gebruik makenvan hetallernieuwste Fotolab,
kan VALCO behalve prima kwaliteit en service nu deklant een prijsre-
ductie op het afdrukken van Foto's geven van

PORTRAITS 95 cent naar~(Jßs) cent per foto
ITftsi__?) een voor onze klanten van 32%

/^^ïl-CSftL^^' tot ziens bij «fr Ijg^—^r m&ts© |

W I\ food Re4taurtuii4 KV

\M§y presenteert een

PCTi J» combination 9K jN*i£7 DINNER SPECIAL 1
m WM! W 'Spare-ribs M

\Êg jj. * Aros bruha
■ mA^ * Gebakken banaan _\
m ftm * Gebakken aardappels mLw * Verse salade M

■MB * Saus en dressing.

m mjk[ En dit alles voor slechts J

Z Deze aanbieding is geldig t/m 30 november 1987.

0 EILANDGEBIED CURACAO

Het Bestuurscollegevan het Eilandgebied Curacao maakt be-kend dat de heer

Ng-SAN-CHIK
een verzoekschrift bij het Bestuurscollege heeft ingediend ter
verkrijging ingevolge de Vergunningslandsverordening 1963(P.B. 1963 no. 28) van een KOFFIEHUIS-en RESTAURANT
"A"VERGUNNING voor hetperceel gelegen aan de
WINSTON CHURCHILLWEG no. 94, alhier,

alhier, tevens toestemming:— ex artikel 52 om muziek, vertoningen of andere ver-richtingen ten vermake van het publiek te maken, te
geven oftoe te laten, of gelegenheid tot dansente ge-
ven of dansentoe te laten;— ex artikel53 lid 1 om vrouwelijkebediening toe te laten;

in bovengenoemd perceel.
Dit verzoekschrift en de bijlagen liggen vanaf dedag na dezebekendmaking gedurendeveertien dagen tervisie bn de afde-lingAlgemene en JuridischeZaken vanhet Centraal Bestuurs-kantoor aan de Theaterstraat no. 17, alhier, gedurende welktijdvak een iederhet recht heeftschriftelijkzijn bezwaren tegen
hetverlenen van bovengenoemde vergunningen en toestem-mingen kenbaar te maken.

Het Bestuurscollege van het Eilandgebied Curacao,De Gezaghebber. De Secretaris.

betonbouwQ
Voor de uitvoeringsstaf van diverse door ons uit te
voeren projekten op Curacao en Bonaire zoeken wij

- (HOOFD)UITVOERDERS EN
VOORLIEDEN

De juiste personen moeten ervaring in onze branche
hebben, leidinggevende capaciteiten bezitten en
doorzetters zijn.

Schriftelijke sollicitaties, die vertrouwelijk zullen wor-
den behandeld, aan de Direktie vanBetonbouwte Cu-
racao, Baai Macolaweg 8, Postbus 3884.v _ J

CURASAO GOLF & SQUASH CLUB
De Curagao Golf& Squash Club, opgericht in 1921, isgele-
gen in Emmastad.Zij beschikt overeen 10holes-golfcourse
entweesquash-banen. Momenteel telt deverenigingonge-
veer 375 leden.
Het ligt in hetvoornemen opkorte termijn debar- enkeuken-
faciliteiten te verpachten. Daartoe wordt gezocht:

een ECHTPAAR
met ervaring in de horeca (bij voorkeur in verenigingsver-
band)
Is ervaring belangrijk, van meer belang is nog enthousias-
me en het vermogen desfeervan devereniging aante voe-
len en daarop in te spelen.
Alleen schriftelijke aanmeldingen worden in behandeling
genomen. Deze dienenvóór 5 december as. te worden ge-
zonden aan devoorzittervan devereniging, deheerB. Koo-
ijman, p/a Kooijman N.V., Postbus 3062.

V ___. /

j_K___Plantiek rioita J^|
JHIK ° KERSTROZEN f|^| in dekleuren rood, wit, rose en gevlamd. *W[^^B»^«»-as»Ssi>sSl £asa<3*S3R3<S} S3* SSÏ®5 S»R>* ■»* S»S>i

[B » tt'B~» B 8 fl B'a'flTß BBSBBCBBfIBBB mn>Tß B 8 B II BB 6 8 fl 8 6 fl flg

i La Ganga Salinja ;
0 W^ deelt mede dat °ïffiK \i ZONDAG 29 NOVEMBER l
?TO ~A SINTERKLAAS 2

J&&M LA GANGA SALINJA |
'üz&^è'icL zal bezoeken tussen 10 uur 's morgens _
y\liy&__jfl en 1 uur's middags, zodat allekinderen °

1—75wll —75wl W>M 'n £,e ge'egenheid worden gesteld Sm- o

1 /i\- wJk terklaas te begroeten. %
f l S)r*P OOQOOOQQOOOOOOQQOOOOOOBflOQaflBIKUllf;

I J. P. F. BAZAAR
♦♦♦ zondag 29 november a.s. van 10.00 - 17.00 uur
V
♦> Vlooienmarkt, plantenverkoop, handenar-
❖ beidartikelen, kerststukken, Sinterklaas en
V kerstkadootjes, kleding, boeken en tijd-
V schriften, kinderspelen o.a. ballengooien,
V ringwerpen, grabbelton enrad van avontuur.
VV Eten en drinken, Surinaams gebak, stroop,
V gemberbier en GRATIS KOFFIE!!!
V Vanaf 12.00 uur DANSEN met de SUMMITS
V '87!!
♦> Toegang: Volwassenen EEN GULDEN
♦> Kinderen 50 cent
❖ DEURPRIJS: 1 RETOURPASSAGE CURA-
V CAO/CARACASÜ!
V Aparte deurprijs voorde kinderen!!!
V EEN HELE DAG PLEZIER IN J.P.F.!!!
T

éÊÊÊAW \

fffllI ZODIAC | :
Goedkoop boot plezier!

TENDER 240 (2.40 m) f 1,300.-
CADET 310 (3.10 m) f2,500-. (3.50 m) f4,600-. (3.80 m) f 6,500.-

-;
; Kompleet met roelspanen, voetpomp, etc.

■ :

i Spanish Water Marine*$VBrakkeputAribaB L--V V>__-7Tel:672003-611211 _-ss-*^Y_jnbL
1' i 1111111 <" " "Lltf^^*^^^_,^^s/*^

JHT GrandiozeEindejaarscampagne V^
fij LA GANGA Salina en ]§)
SLA GANGA Punda 2
fo\b Iste prijs ’. 3.500.-cash |["Pr

2de prijs Minicar Corvette metbenzine motor ’. 3.200.- gL<I_Ï_'JPvX» 3de prijs Videorecorder metcamera ’.2.500.- wfJp*^N_Ly 4deprijs Barmeubel op wieltjes ’.1.000.- £P^\p
sde prijs Serveerboy op wieltjes ’.550.- I__«_\c^aC. 6de prijs Tafel van glas en stainless steel voor stereoset ’.500.- VgHj

/ffff 7de prijs T.V. combinatie radio/cassette ’.500.- 'TBn'W^JL Bde prijs Kadobon t.w.v. ’.400.- _Z_yL
9de prijs Pannenset „Monix" stainless steel ’.325.- %fl_ff_T£g\T 1ode Pr'is BMX 20" Free stv,e

'Professional ’.295.- <J_bSftjBrW 11de prijs Race-fiets, 10 speed ’.275.- |f*y*
Wsf fp 12de prijs Oven broiler Toastmaster ’.275.- QV^___(ft)/w 13de pri 's Porseleinen servies ’.149.- wlO'wSr 14de prijs Expresso-Koffie apparaat ’.124.-
nbUm 15dePr'Js Pedestal ’.lOO.- lS__n
ÖBS Bij besteding van ’.25.-ontvangt U een lotom bovenstaande waardevolle au

_T_mL Trekking 8 januari 1988 in de Showvan Jobop Tele-Curacao.

kjfr | Laatste week 1
" van onze °

! GRANDIOZE j
! UITVERKOOP !
o o

0 Kom langs en profiteer. I
o o

1 Wij verwachten U op de .
Sta. Rosawegl94 "

Ê DEPARTEMENT VAN HANDEL
INDUSTRIE EN WERKGELEGENHEID

Mamximum prijzeneilandgebiedCURACAO, ingaande 25november 1987

verpakking kleinhandel consument
MELK IN BLIK
Friesche Vlag
gecond. onges. 96/170 gr. f. 53,30 f. 0,60

48/410 gr. f. 52,16 f. 1,17
24/410 gr. f. 26,08
48/170 gr. f. 26,65

Coast
ongesuikerde geëvap. 48/410 gr. f. 43,57 f. 0,98+ 0,02

Voor informatie betreffende hoogsttoelaatbareprijzen, gelievetel. 613158op
t© bsllsn

DE MINISTER VAN HANDEL INDUSTRIE
EN WERKGELEGENHEID

■ ■■■■iimn

’,0.70
vooreen toto van 10xl 5 cm.
en dan toch nogkwaliteit
leveren
dan moet U zijn bij
l IMTERPHOTD

achterMaduro Plaza

■■■■■■■■■TT.

/ 1Jongechtpaar
ZOEKT

een ongemeubileerd I
HUIS

met ± 3 slaapkamers
Telefoon 78048 I

Offset drukkerij
Inatont j~\

Printing \_}~\ ___«

Voor al Uw
DRUKWERK

; snel, goed en lage prijzen.
Bel 625262 ofkom langs op

Witteweg66
V (straat v/h Sanatorium)/

■■FOR ONLYM
I $150 U.S. MONTHLY I

E:an
purchase a residential lot inone the most

as in the United States and pay monthly in U.S.
'ines. We are located in the fastest growing area
state ofFlorida, where your investmentis
[. Completely developed with four golfcourses,
iels, beach, golf and tennis clubs, Yatch Club,
3ort, Schools, Banks, etc. There are more than

this opportunity to make the best investment

yments from U.S. $ 150.00 or its equivalent in

KENESI INVESTMENTCo. INC.

PHONE NUMBER
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	ORANJESTAD – Dinsdagavond huldigde de regering de Major League- baseballspeler van Houston Astros, Dicky Thon, die samen met zijn broer Franky Thon gedurende enkele dagen baseball- clinics aan lokale baseballers gaf. De twee broers ontvingen ieder een plakkaat. Er was ook voor mevrouw Thon een geschenk bij. Bij de foto: de familie Thon samen met premier mr. Henny Eman, IDEFRE- directeur Jerry Gomes en IDEFREinstructeur Jesse Beukenboom.
	WILLEMSTAD – Van mei tot en met november heeft deFebeko (Federashon di Beisbol di Korsow) een scheidsrechters- en scorerscursus georganiseerd om op deze wijze dit belangrijke onderdeel van de baseball-sport te verbeteren. Op 16 november heeft de Febeko aan de geslaagden van deze cursus diploma's uitgedeeld. Als afgevaardigde van de International Baseball Association (IBA) was de heer Torn Ravashiere, die zich vooral bezighoudt met de opleidingen voor scheidsrechters en scorers, aanwezig. Op deze wijze werd aan het diploma een wel zeer officiële status gegeven met zijn handtekening. De ere-voorzitter van de Febeko. de heerJuan Isa, gaf hem als blijk van waardering voor zijn komst naar Curacaoeen herinneringsplakkaat. Op de foto: de geslaagden met hun behaald diploma, temidden van de aanwezige cursusleiders en officials van tie bond.
	. KRALENDIJK — Maandag "facht de voorzitter van de IPRA ['nternational Public Relation association) Paul Koops een kort °ezoek aan Bonaire. Hij had ook cc* gesprek met het BC. Foto: Kn-r- Hugo Gerharts, Paul *?°Ps, gedeputeerde Carmo Ce-pto» gezaghebber mr George So-óan?> gedeputeerde Ramoncito ooi en eilands- secretaris mr *£*» Goedgedrag.


