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GENEVE — Hoewel de meeste

Opec- leden voor verlenging van de
Productie- beperking zijn lijktKoe-
weit dwars te gaan liggen en blijft
aandringen op verhoging van zijn
Productie- quotum. Ook Saudi Ara-
wevoelt voor verhogingvan het pro-
ductie- plafond. Dit bedreigt het
Welslagen van deze Opec- vergade-
ring. Men vergadert achter gesloten
deuren. Vandaag is er weer een ple-
naire zitting.

*****WENEN — De UNIDO verwacht
economische groeivan 3,1% voor

de industrielandenin 86 en van 3 %
jn87. In de Derde wereld worden de
hoogste groeicijfers bereikt in Zuid-
oostAzië en ophet Indische sub- con-
tinent. InNoordAfrika en West Azië
'igthij onderhet gemiddelde.De eco-
nomische groei in Afrika zal worden
overtroffen door deDevolkingsgroei.
De dalingvan derentetarieven isvan
net grootste belang voor de ontwik-
kelings- landen. Een lagere rente
*an 0,3 % economischegroei beteke-
nen, aldus de VN- organisatie voor
'ndustriele ontwikkeling.

*****WASHINGTON—De woordvoer-
der van Buitenlandse zaken in Was-
hington BembardKalb heeftmeton-
middellijke ingang ontslag geno-
den, vlak voordetop van IJsland, en
is opgevolgd door zijn waarnemer
Redman. Kalb werkte vroeger bij
NBC, CBS en NYT. Hijzei bezorgdte
z'jn over de VS- geloofwaardigheid
en dievan hemzelf. Hjj doelde op het
heweerde plan omLibië met fictieve
oerichten in de war te sturen.

*****MOSKOU — Op 15 okt. begint de
met de terugtrekking van 6regi-

menten (8000 man) uitAfghanistan.
'Oornov. zal dedoor Gorbatsjovaan-
gekondigderepatriëring voltooid
zijn.

*****DAMASCUS —Syrië ontkent iets
te maken gehad te hebben met een
Poging in april 86 om een Israëlisch
vliegtuig tijdens de vlucht op te bla-
zen.De VSen Israelplegen inEuropa
terreur- daden om derelaties tussen
Europa en de Arabische landen te
schaden. Syriëwystterrorisme af, al-
dus Radio Damascus. De officier in
"etLondense procestegeneen Jorda-
nierdiebijde aanslag-poging isaan-
gehoudenhad Syrië beschuldigd.

*****AMSTERDAM — Het pond ster-ling kelderde woensdag op de Eur.
wisselmarkten onder invloed van
aanhoudendezorgvoor deBritse eco-
nomie, mede door de onzekerheid opde oliemarkt. Sinds dec. is het pond
sterling in Adam Nfl. 1 goedkoper
geworden. Ook de dollar ging om-Jaag, zijhetin mindere mate: demid-
denkoers was 2,2605 gld, 1et minder
dan dinsdag en de slotkoers was2.2585 gld.Dekoersen in WallStreet
stegenwoensdagflink. DeDowJones
jndex gingmet 19,41 punten vooruittet 1.803,86 en was zo voor heteerst
sinds 24 sept. boven de 1800- grens.

*****REYKJAVIK—Om SU- spionage
op IJsland te voorkomen treffen de
*Svoorzorgs- maatregelen. Het gaat
vooralom de VS-basisKeflavik op50kfn van Reykjavik. Sinds de aankon-diging der mini- top is het op Kefla-vik eenkomen en gaanvan SU-vlieg-tuigen die honderden SU-regerings-mensen aanvoeren.

*****GENEVE — De nieuwe GATT-
Wereldhandels- ronde begint op 27
°kt. Als secretaris van deAlgemene
overeenkomst inzake handel en ta-
rieven (GATT) heeft Dukel de com-
missie voor handels- overleg op diedatumin Geneve voor zijn Ie zitting
bijeengeroepen. Deze ronde kan ja-
j"engaandurenen zalmoeizaam ver-'°Pen, maar werd mogelijk doordat
onlangsinUruguay deGATT-minis-
ters bereikten dat landbouw en
diensten aan de ordekunnen komenhij de wereldhandels-ronde.

*****PARIJS — Bij Peres bezoek aan
dat woensdagbegon, staat de

bestrijding van terrorisme centraal,
'rankrijk is de laatste tijd mikpuntvan terroristen en hun dreigemen-
ten. Volgens Israel zitten Syrië enIranerachter.Het isPeres laatstebe-

alspremiervan deNationaleco-
alitie. Hij wordtopgevolgd doorBui-
tenland- ministerShamir. Deze coa-
Jitie is bij de bevolking populair.
Oaarbij isde stervan Peres gestegendoorzijn aanpak van de grote Israe-
"Sche problemen en het doorbrekenvan hetisolementvan de joodsestaat
in de intern, gemeenschap. Maar de
buitenlandse politiek der harde lijnvan zijn tegenstander en opvolger
ohamir krijgt de meeste steun vanhet publiek.

*****. MOSKOU—De SUheeft de47-ja-nge VS- geleerdeLokshin met zijn
gezin asiel verleend. De uit Califor-
niekomende kanker- specialistvoel-de zichvervolgd doorde SU. Hij isnade CIA- dubbelagent Howard de 2e
Amerikaan binnen 2 maanden die
asielkrijgt in de SU.

*****

Ing. Lopez: Nooit langs officiële weg geklaagd

Brandweer: Onderhoud
ambulances punctueel

ORANJESTAD — Van de
directeur van de Centrale
dienstvan de Brandweer ing.
JuanLopez werd een reactie
ontvangen over het onder-
houd van ambulance doorde
Brandweer-garage. Zoals be-
kend werdhierbij door deSe-
pa het verwijtgehoord datde
Brandweer weinigaan diton-derhoud zou doen, omdat debrandweer wil dat de ambu-
lance-dienst onder de
Brandweer resorteert.

Devijfambulances en het per-
soneel resorteren onder de Ge-
zondheidsdienst. Het onderhoud
van de ambulances geschiedt
door het Brandweerpersoneel.
Dit Brandweerpersoneel wordt
eenmaal op dienst ingezet over
alle technische en overige

werkzaamheden van de dienst.
Dat debetrokkenbond—Sepa—
goedmeent tedoenom viade me-
dia overdreven, negatieve be-
richten over de conditiesvan en-
kele ambulance-voertuigen te
verspreiden, komt geheel voor
rekening van deSepa, aldus ing.
JuanLopez inzijn commentaar.

De Brandweer-dienst voert
volgens technisch- en financieel
verantwoorde criteria, alle on-
derhouds-werkzaamheden uit.
Ik blijfde meningtoegedaan, al-
dus besluit ing. Juan Lopez zijn
reactie, dat, indien het onder-
houd van de ambulance niet
naar wens geschiedt, de betrok-
ken dienstleiding onverwijld
zulks ter kennis van de dienst
zou hebbenmoeten brengen. Dit
is echter nooitgebeurd.

Naar IJsland
Reagan op
vredesmissie

WASHINGTON —Presi-
dentRonald Reagan van
deVerenigdeStatenisvan-
morgen aan zijn
«vredesmissie» naar IJs-
land begonnen. Rond drie
uur vanmiddag zou hij vol-
gens plan op het vliegveld
van Reykjavik moeten
aankomen. Zaterdag en
zondagontmoethij deRus-
sische partijleider Michail
Gorbatsjov. Er staan drie
gesprekken tussen de bei-
de staatslieden op het
programma. Deze mini-
top is een voorbereidingop
een later te houden top-
ontmoeting in de VS.

Internationale
drugsbende in
Argentinië opgerold

BUENOS AIRES — De Ar-
gentijnsepolitie heeft in de pro-
vincieBuenosAireseen interna-
tionale drugsbende ontmanteld,
bij welke gelegenheid een partij
van zeventigkilopurecocainein
beslag werd genomen. Minister
JuanAntonio Portess voor Pro-
vinciale zaken bevestigde zon-
der details te geven het feit. Hij
zei nog wel dat de belangrijkste
verdachten in dezezaakzijnaan-
gehouden en dat het gaat om de
bestuurders van «een gigantisch
net van handelaren in verdoven-
de middelen, welke bende zich
ook met anderemisdrijvenbezig
hield. Volgens Argentijnse
persberichten waarin men poli-
tie- bronnen citeert was deze
bende actief in Chili, Uruguay,
Bolivia en Argentinië. Er zou
een groot aantal verdachtenzijn
aangehouden onderwieveel bui-
tenlanders. Ook werdenwapens
in beslag genomen en bepaalde
documenten. Ook buiten Argen-
tinië zouden via Interpol arres-
taties zijn verricht in verband
met deze zaak welke ook vertak-
kingen heeft in de Verenigde
Staten en Europa.

Ex-SIP-secretaris
krijgt Mexico persprijs

MEXICOSTAD—De Journa-
listenclub van Mexico, een onaf-
hankelijke organisatie, heeft
tien prijzen toegekend voor jour-
nalistiek werk. De prijs voor het
beste artikel ging naar Hector
Davalos,"die tot driemaal toe se-
cretaris is geweest van het Inte-
ramerikaansepers- genootschap
SIPen dieonder-directeurisvan
het tijdschrift Novedades, dat in
de Mexicaanse hoofdstad ver-
schijnt.

Inzake rapport Berenschot
Sitek verontrust over
houding overheden
WILLEMSTAD — De on-

derwijsvakbondSitek is zeer
verontrust over de houding
diereeds nu al door de lands-
en eilands- overheden wordt
ingenomen ten aanzien van
het rapport Berenschot dat
behoorlijke bezuinigingen
aanbeveelt.Alhoewel devak-
bondenzijn uitgenodigdvoor
een bespreking van dit rap-
port en allen een exemplaar
hebben ontvangen ter interne
bestudering, is echter al wel
aangekondigd dat het rap-
port niet van de tafel ver-
dwijnt.

Deze houding, die door de Si-
tek wordt aangeduid als "cow-
ooy- houding" verontrust de on-
derwijsbond ten zeerste. Het is
niet de eerste keer dat de over-
heid de commentaren van de
vakbonden laat voor wat het is

en toch haar eigen beslissing
neemt, zo verhaalde de
woordvoerder tijdenshetradiop-
rogramma van de Sitek deze
week.

Het rapport van Berenschot
verschilt overigens nietveel van
die van het IMF en IDW, met
dien verstande, aldus de Sitek-
woordvoerder, "dat er dit keer
twee Nederlandse experts zijn
bijgehaald omte proberen ons te
"brain washen" en ditrapport
meer gedetailleerd isover de wij-
ze van ontslag van dé werkne-
mersen deinkrimping van de di-
verse overheids- departe-
menten."

Dat deregerings- functiona-
rissen echter al van tevoren la-
ten weten dathetrapport, onge-
acht de meningen van de vak-
bonden, zal worden uitgevoerd,
isvoor deSitrk. .naanvaardbaar.

Het lijkt er volgens de vakbond
op alsofde bestuurders oogklep-
pen op hebben. Het enige alter-
natief dat zij schijnen te zien is
hetontslagvan werknemers, het
verlagen van salarissen en het
verminderen van secundaire
voorwaarden.

De Sitek waarschuwt echter
voor de gevolgendie ditmet zich
mee kan brengen: nog meer
werkloosheiden alsgevolg daar-
van toenemende criminaliteit.
Daarnaast vreest de Sitek voor
een uitbarsting onder de
werknemers waarbij verwezen
wordt naar mei 1969 toen de
overheid ook liet wetfen de uit-
barsting niet te hebbenzien aan-
komen. "Open de ogen en bundel
de krachten voordat het te laat
is", aldus de Sitek in een oproep
aan de bevolking.

UDF TOT BESMETTE VERENIGING VERKLAARD
Gastarbeiders moeten terug naar economisch uitgeput vaderland

Pretoria pakt Verenigd Front
UDF aan en ook arm Mozambique

PRETORIA — De Zuidafrikaanse regering isbegonnen het
VerenigdDemocratischFront (UDF) aan te pakken. Deze gro-
te en wijdverspreide anti- apartheids-organisatie wordt aan
banden gelegd.Pretoria pakte ook Mozambiqueaan doorar-
beidersuitditlandterug te sturenalsvergeldingvoor hethuis-
vesten van guerrilla-basesvan waaruitmen tegen ZuidAfrika
opereert Op kerkelijk gebied trok de aandacht het aftreden
van dominee Boesak als voorzitter van de "gekleurde" Sen-dingkerk, maar dit ontslag slikte hij weer spoedig in. Aan debasis daarvanligtverschilvan meningover hetvoerenvan een
school-boycot.

Zuid-Afrika heeft donderdag
de bewegingsvrijheid beperkt
van het UDF. De regering heeft
het twee miljoen leden tellende
UDF toteen "besmetteorganisa-
tie" verklaard. Deze maatregel
werd in het verleden in enkele
gevallen gevolg door een verbod
van organisaties. De be-

langrijkstemaatregel is een ver-
bod op de ontvangst van finan-
ciële middelen uit het buiten-land. Een functionaris van het
UDF wilde niet zeggen hoeveel
geld de organisatie uit het bui-
tenland binnenkrijgt, maar zei
wel dathetom een "aanzienlijk"
bedrag gaat. Hij zei voorts dat
het nog niet duidelijk is of de
maatregel alleen geldt voor hetUDF zelf, of datdeze ookvan toe-
passing is voor de circa600 poli-tieke, religieuze en burger-
organisaties waaruithet UDF isopgebouwd..

De maatregelen tegen het in
1983 opgerichte UDF zijn geno-
men in het kader van een uit1974 stammende wet over bui-
tenlandse fondsen voor politieke
organisaties. Deze wet werd
toentertijd gebruikt om fondsenvoor het Christelijk instituut te
blokkeren voordat deze instel-
ling in de jarenzeventig geheel
werd verboden. Momenteel
wordtdewetooktoegepast ophet
anti-regeringsgezinde Natio-
naalVerbond van Zuidafrikaan-
se studenten.

Pretoria gaat de arbeiders uit
Mozambique terugsturen naar
hun land. Tegelijkertijd is een

verbod uitgevaardigd op het
werven van arbeic n in
Mozambique. Ditbesluitisgeno-
men omdat vanaf Mogambi-
quaans grondgebied nog steeds
guerrilla-activiteit tegen Zuid-
Afrika wordt bedreven. Eerder
deze week dreigde Zuid-Afrika
al met tegenmaatregelen nadat
zes Zuidafrikaanse militairen
werden gewond door de ontplof-
fingvan een landmijn in debuurt
van de grens met Mozambique.

In Zuid-Afrika werken onge-
veer 59.000 arbeiders uit Mo-
zambique, voor hetmerendeelin
de mijnen. Ze zullen naar hun
land worden teruggestuurd zo-
dra hun werkvergunning af-
loopt. De maatregelkan een har-
deklap zijnvoor detoch al dood-
zieke economie van Mozambi-
que. Zuid-Afrika, geteisterd
door recessie, werkloosheid en
economische sancties, heeft al
herhaaldelijkgedreigd datdear-
beidersuitdebuurlanden zullen
worden teruggestuurd. Onge-
veer 320.000 buitenlandse
werknemers staan officieelgere-
gistreerd,maardaarnaastzijner
vermoedelijk nog een miljoen il-
legale arbeiders. Naarmate de
campagne voor economische
sanctiesvastevormen begon aan
te nemen, werdende dreigemen-
ten uitPretoria luider.

De Zuidafrikaanse dominee
en anti-apartheids- activist dr.
Allen Boesak, pas gekozen als
voorzitter van de NG-
Sendingkerk, heeft woensdag
zijn ontslagingediend maar zijn
aftreden een uur later weer on-
gedaan gemaakt. De actuaris
(secretaris) van deSendingkerk,

dr. Nick Appollis, volgde zijn
voorbeeld: Hij trad af maar be-
slootvervolgens toch aan te blij-
ven. De NG-Sendingkerk is de
vroegere dochterkerk voor
"kleurlingen"van deblankeNe-
derduits gereformeerdekerk.

De crisis in de leiding van de
Sendingkerk brak uit nadat de
synode een eerdereuitspraak ter
ondersteuningvan de schoolboy-
cot ongedaan had gemaakt. In
een bijeenkomst achter gesloten
deuren besloot het moderamen
van de Sendingkerk de kwestie
te latenrusten tot de volgende
synode, over vier jaar. Daarop
trokken Boesak en Appollis hun
ontslagin.

Par’ bo meldt breuk binnen verzetsgroep

Cayenne zet Brunswijker
Mahabier het land uit

CAYENNE / PARAMARI-
BO — Frans Guyana heeft de
Nederlandse Surinamer
Krishna Mahabier uitgezet.
Hij behoorde tot de groep-
Brunswijk. Binnen deze ver-
zetsgroep blijkt een breuk
ontstaan te zijn.Kapiteins uit
oostSuriname hebben op Pa-
ramaribo een beroep gedaan
hunbevolking te beschermen
tegen derebellen.

De autoriteiten van Frans
Guyana hebben een lid van de
groep-Brunswijk, de Surinamer
Krishna Mahabier, het land uit-
gezet. Dat is dinsdag gemeld
door de radio en televisie in
Frans Guyana, een buurland
van Suriname. In welingelichte
kring in Cayenne, de hoofdstad

van Frans Guyana, is vernomen
dat Mahabier maandagavond op
een toestel van Air France werd
gezet en via Parijs naar Neder-
land moest vliegen.

Als reden voor de uitzetting
werd opgegeven"verstoring van
de openbare orde". Nadere bij-
zonderheden over de uitzetting
van de Surinamer, die deNeder-
landse nationaliteit heeft, ont-
breken. Mahabier was in maart
1982 betrokken bij de mislukte
coup van luitenantRambocus.
Na deze couppoging vertrok hij
naar Nederland, waar hij actief
bleefin hetverzet. In 1984maak-
te hij ook deel uit van de groep
Surinamers, die in Frans Guya-
na voorbereidingen trof om de
strijd aan te binden met het be-
wind-Bouterse. De groep werd
door de autoriteiten van Frans
Guyana het land uitgezet.

De Surinaamse consul in Cay-
enne, Middellijn, heeft dinsdag
in het dagblad France-Guyane
een grote advertentie laten
plaatsen met defoto's van enkele
"gezochte landverraders". On-
der hen zijn Brunswijk, Maha-
bier en Azimullah. In een rijtje
met namen zonderfoto komt on-
der meerdeinNederland wonen-
de verzetsleider Somohardjo
voor. Verder wordt in de adver-
tentie uitleg gegevenover deper
1oktober ingesteldevisumplicht
voor inwonersvan Frans Guya-
na, die naar Suriname willen.
Aanvragers moeten dertig da-
genop hun visum wachten.

De recente acties tegen een
palmoliebedrijfin het Patamak-
ka-gebied in oost-Suriname zijn
vermoedelijkhet werk van man-
nenrondEdgar Jankoesoe,diein
een intern conflict is gewikkeld
metBrunswijk. Dat heeft de di-
recteur van het direktoraat
Volksmobilisatie, Laurens
Neede, woensdag verklaard op
een persconferentie in Parama-
ribo. Volgens Neede is binnen
hetJungleCommando een inter-
ne strijdaan de gang tussen Ma-
habier, Jankoesoeen Brunswijk.
Jankoesoe,dieongeveereenjaar
geleden uit de gevangenis ont-
snapte waar hij een straf uitzat

voor zware misdaden, sloot zich
na zijn ontsnapping aan bij het
Jungle Commando. Hij wordt
door deSurinaamse autoriteiten
beschouwd alseen van de leiders
van derebellengroep.

Het Surinaamse verzet in Ne-
derland ontkende eerder deze
week dat Brunswijk ver-
antwoordelijk is voor de
brandstichtingen en gijzelingen
bijhet palmoliebedrijfPatamak-
ka. Een personeelslid van deon-
derneming heeft woensdag be-
vestigd dat zich dergelijke acties
hebbenvoorgedaan. Tweevan de
vijf gegijzelde werknemers van
het bedrijfzijn inmiddelsvrijge-
laten.

Kapiteins van het Oostsuri-
naamse indianendorp Bigiston,
waar rebellen onlangs dorpsbe-
woners zouden hebben mishan-
deld, vroegen woensdag in Para-
maribo bescherming van de Su-
rinaamse autoriteiten. Volgens
deKapiteins is debevolkingvan
Bigiston uit vrees voor acties
weggetrokken naar het eiland
Portal in de Marowijne-rivier.
De bevolking wil terug maar
heeft bescherming nodig om dit
mogelijk temaken, zo betoogden
de Kapiteins. Zij beklaagden
zich erover dat de economische
activiteit in hun gebied geheel
stil ligt door de gewapendeacties
in het grensgebied.
Bolivia en Cuba
halen banden aan

LA PAZ —De Boliviaanse mi-
nister van Buitenlandse zaken
Guillermo Bedregal heeft tij-
dens zijn bezoek aan Cuba drie
akkoordenondertekend met zijn
Cubaanse collega Isidro Mal-
mierca. Beide landen gaan op
economisch, wetenschappelijk
en cultureelgebiedmeer samen-
werken.
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WILLEMSTAD - Op de
luchthaven belegden gisteren
premier Don Martina en de mi-
nisters van Verkeer en van Han-
del, Industrie en Werk- gelegen-
heid, respectievelijk Leo Chance
en Marco de Castro, een pers-
conferentie over het top- overleg
in Den Haag en over een kort be-
zoek aan de Verenigde Staten,

waarin investerings- mogelijk-
heden werden besproken. Pogin-
gen deeconomie nieuw levenin te
blazen, brachtpremier Martina
gisteren ondermeer naar voren,
zullen de komende periode gelij-
ke tred moeten houdenmet desa-
nerings- maatregelen die deAn-
tilliaanse regering momenteel
voor ogen heeft.



Mensen

Het lijkteen beetjeop éénvan de
monsters die metname in scien-
ce fiction- griezelfilms wel eens
worden vertoond, maar is niets
meer ofminder daneen kat. Al-
hoewel het wel een bijzonder
beestje is. Het gaat hier om een
KALE KAT (letwel,katmet een
t...) dieonlangsdeelnam aaneen
katten- tentoonstelling in Yon-
kers in de Amerikaanse staat
New York. In de helewereldzijn
er overigens maar zon 100 van
dezevachtloze dieren.

In de persoon van FABIO YE-
PES MONCADA, kent Aruba
sinds kort een nieuwe Colombi-
aanse consul. Het is deeerste di-
plomatieke post diede heer Mon-
cada, dietotdusverrezijnberoep
als advocaat uitoefende, be-
kleedt. Met zijn 28 jaren is de
nieuwe consul, die verwacht tij-
dens zijn verblijf op Aruba de
bandentussen Colombia enAru-
basteviger tekunnen aanhalen,
een van de jongste diplomaten
van zijn land.

Op 89- jarige leeftijd overleed
vandaag in Columbus in Ohio de
Amerikaanse violisten bandlei-
derDAVID RUBINOFF, dieaan
de wieg stond van de carrières
van Benny Goodman, Glen Mil-
lerenArtie Shaw. De inRusland
geboren Rubinoff, die aan een
hartaanval overleed, kreeg op s-
jarige leeftijd zijn eerste viool-
lessen. Hij studeerde aan het

conservatorium van Warschau,
waar hij door dirigent Victor
Herbert van het Pittsburgh
Symphony Orchestra werd ont-
dekt.Rubinoff was enigetijd als
solistaanhet orkestvan Herbert
verbonden. In de jaren dertig
kreeg hij beroemdheid als diri-
gent in het radio- programma
"The Chase andSandbornhour".
Goodman,Miller,Shawen dege-
broeders Dorsey speelden alle-
maal aanhetbeginvan hun loop-
baan in de radio- orkesten van
Rubinoff.

Lunch-hapje van een nogal
geïrriteerdezandhaai, is wateen
zeven- jarigmeisje uit Pembro-
kes Pines in deVerenigdeStaten
bijna werd, toen zij met haar ou-
ders en zusje bij Sanibel Island
aan deGolfvan Mexico inondiep
wateraan het spelenwas. Eerste
klas- scholiere LUZ HELENA
FLOREZ kon echter door haar
moederen stiefvader op het nip-
pertje tussen de tanden van de
haai, die zijn kaken om de
rechterheup van hetkindhadge-
klemd, worden weggerukt. Het
meisje, datzich in water met een
diepte van hooguiteen halveme-
ter beyond, had het op de bodem
slapende dier niet gezienen was
erop getrapt.Deruw inzijnslaap
verstoorde haai had daarop zijn
tanden in het kind gezet, maar
werd op zijn beurt aangevallen
door haar ouders, diehet meisje

elk met één hand bij een arm
hadden gegrepen en met hun
andere hand gezamenlijk de ka-
ken van de inmiddelsergwakke-
re haai openwrikten. Zij ver-
wondden zich daarbij ernstig
aan de tanden van het beest,
maar wisten desondanks het
meisje zo te bevrijden en naar de
kant te sleuren. Luz, wiens
rechterheup- en been dermate
ernstig werden toegetakeld dat
een amputatie niet on-
waarschijnlijk is, moest in kri-
tieke toestand in hetziekenhuis
worden opgenomen.

Anchorman van de Amerikaan-
se televisie- maatschappij CBS
en voormalig medewerker aan
hetook opCurazao vertoonde te-
levisie- programma "Sixty Mi-
nutes",DAN RATHER, werd de-
ze week het slachtoffer van een
persoons- verwisseling: omdat
hij door twee mannen voor een
ander werd aangezien, werd hij
getracteerd op een pakslaag en
schoppen, waaraan hij slechts
met hulp van een toegeschoten
portierwistte ontkomen.Rather
werd op Park Avenue in New
York aangeschoten door het
tweetal met de woorden: "Ken-
neth, wat isde juistefrequentie?
"Toen hij daarop antwoorddedat
ze hem kennelijk voor de ver-
keerdepersoon aanzagen,vielen
de twee hem aan. Door dezwel-
lingenaan zijngezicht als gevolg
van de klappen, moesten de
Amerikaanse televisie- kijkers
hem een dagje missen op hun
schermen.

Hoe langereen kind is, hoehoger
waarschijnlijk zijn INTELLI-
GENTIE- QUOTIENT is. Totdie
conclusiekwam onlangs dr Dar-
rell Wilson, het hoofd vaneen on-
derzoeks- team van de Stanford
universiteit in Chicago in de
Verenigde Staten. Lange kinde-
ren halen bij intelligentie- tes-
ten betere resultaten en functi-
oneren academisch gezien ook
beter danhun kortere klasgeno-
ten, was de bevinding van Wil-
son. De onderzoeker wijt dit
mogelijk aan het feit dat van
langerekinderen wellicht meer
wordt verwacht dan van "de
kleintjes". Anderszins is hetver-
schil in intelligentie dermate
klein, dat het volgens Wilson
niet de moeite waard is om het
toedienen van groeihormonen
aan kinderen in overweging te
nemen.

De Vlaamse dichterROGERDE
NEEF, redacteur bij het Bel-
gische pers- agentschap Belga,
heeft de drie- jaarlijkse Bel-
gische staatsprijs voor de poëzie
gekregen. Hij kreeg deprijs van
ongeveer vijfduizend Antilli-
aanse guldens, voor zijn bundel
"De vertelkunst der bloemen",

dieeind vorig jaarverscheen. De
45- jarige De Neef, die eerst to-
neel- recensent was bij verschei-
dene Vlaamse dag- en weekbla-
den, daarna alskunst- recensent
werkt en sinds 1972 als redac-
teurin dienstvan Belga is, publi-
ceerde tot nu toe zes bundels ge-
dichten. Hij werd al verscheide-
ne malen onderscheiden.
Na op de dagaf 27 jaarin dienst
van de overheid te zijn geweest,
verliet op 1 oktober de directeur
van het departement van
Luchtvaart, MR CELSO CA-

THALINA, de dienst van de
centrale regering. Het door mr
Cathalina in de loop der jaren
verrichte werk, alsmede de bij-
drage die deze eerder deze
maand, tijdens het in Den Haag

gehouden tripartiet top- overleg
leverdemet betrekkingtot debe-
spreking van het luchtvaart-
conflict, vormden voor minister-
president Don Martina, na diens
terugkeer op Curazao, aanlei-
dinghem nadrukkelijkdaarvoor
te bedanken.

Deze weekverscheen een nieuw
KUIFJE- ALBUM, dat door de
weduwe van de in 1983 overle-
den wereld- bekende Belgische
strip- tekenaar Hergé, mevrouw
Fanni Remi, werd gepresen-
teerd. Het gaat om een onvol-
tooidwerk dat de titel "Tintin et
TAlph- Art" draagt en waarvan
de Nederlandse versie, dierond
20 november gereed zal zijn,
"Kuifje en deAlpha-kunst" gaat
heten. Mevrouw Remi, de enige
erfgename van Hergé, die sinds
zijn dood de Hergé- studio's in
Brussel leidt, zei bij depresenta-
tievan het nieuwealbum langte
hebben nagedacht over het ge-
ven van toestemming voor de
uitgave ervan. Zij noemde het
geen "klassiek" Kuifje- album,
maar voegdedaaraantoe dathet
ook geen echt archief- of verza-
melstuk is, maar "een levendig
en dynamisch verhaal dat integ-

raal deel uitmaaktvan het gehe-
le oeuvre van Hergé".

Onbekenden hebben een olie-
verf- schilderij van de Spaanse
surrealistische schilder SAL-
VADORDALI gestolenuitdevi-
trine van een meubel- toonzaal
in het centrum van het
Westduitse Hamburg.De dieven
trokken hetruim 60.000 Antilli-
aanse guldens waard zijnde
schilderij "Soft watch", dat in
1974 doorDali werd voltooid, uit
de lijst. Volgens een
woordvoerster van het museum
dat de schilderijenvoor de ten-
toonstelling "Kunst na 1945"
had afgestaan, stonden de 430
schilderstukken, met een totale
waardevanruim zes miljoenAn-
tilliaanse guldens, onder toe-
zicht van bewakings- personeel.
Tot de geëxposeerde collectie
behorenook schilderijenvan Pi-
casso, Miro en Hundertwasser.

#♦* * *
NELSON MCINTOSH, een 27-
-jarige inwonervan deBahamas,
wiensboot tijdenseen stormave-
rij opliep, heeft het gepresteerd
zes weken in leven te blijven op
een "dieet"van regenwater, rau-
we vis en twee blikjes bier. Hij

werd na zes weken op drift te zijn
geweest met zijn boot, op onge-
veer honderd mijl ten noordoos-
ten van Savannah in destaat Ge-
orgia, door een tweetal vissers
gesignaleerd enaan boord geno-
men. De man woog bij zijn red-
dingnauwelijksveertigkilo. Het
regenwater had hij ineen ijskoe-ler en in het schuimrubber vankussens waarvan hij de bekle-
ding had afgescheurd, weten op
te vangen.

Heer Bommel en de Volvetters door Marten Toonder

1010—HeerBommelverlietterneergeslagen deKleine Cluben
stapte de eerste de beste apotheek binnen. "1k...eh..." begon
heerBommel, "ikvraagme afofmijngewichteh... u weetwe1..."
"Juist, ja!" zei de apotheker, "waarmee kan ik u van dienst
zijn?" "Ik wilde me eens laten wegen!" zei heer Bommel
kortbesloten. "Niet datik te zwaar ben natuurlijk,maar en..."
"Juist, ja," hernam de apotheker, "gaat u maar even hier op
staan, meneer! Juist ja, even stil staan, alstublieft even stil
staan!Evenkijken... juist,ja!""Wat ishet?"vroeg heerBommel
gespannen. "Tweehonderdtien ponden twee ons!"zei de apo-

theker. "U bent veel te zwaar, meneer!Net als u daarnetal zei!
Ikben te zwaar, zeiu en ziedaar.Daar hebtu het al!Dat is niet
gezond, meneer! Slecht voor het hart!" "Eh... zou het?" vroeg
heerOllie beverig. "Zou ik... eh... ben ik nietgezond? Is het ge-
vaarlijk?""Te hogebloeddruk!"zeideapotheker. "Maar niets
rnstigs, hoor!Kijk, ik hebhiereen uitstekend middeltje.Pro-

fessor S.Link'sSlinkpilletjes! Wilt u slinken, gebruik danStin-
kers! Aardiggevonden,hè? Zal ik een flesje vooru inpakken?"
"Nee!" zei heer Bommel, de deur uitwankelend. "Nee, nooit!
Dan maar een hooghart. IkEet Géén Slinkers! Uit!"

Kamara ta opina
Canadees toerisme

De Canadese toerist is reeds
jaren een graag geziene gast op
Curazao. In de 70er jarenkende
het Canadese toerisme een top-
jaarin 1977meteenkleine 3.000
Canadese bezoekers. Evenals
het Amerikaanse toerisme liep
ook het Canadese bezoek terug
met deopkomst van het Venezo-
laansekooptoerisme en de achte-
ruitgang van ons toeristisch pro-
duktsedert 1977.Eerst na de de-
valuatie van de Venezolaanse
Bolivar en de terugloop in het
toerisme uit Venezuela, richtte
deCurazaosepromotie zich meer
nadrukkelijkop de Noordameri-
kaanse en Canadese markt, met
als resultaat een bescheiden
groei in beide markten. In 1985
bezochten weer 2.271 Canadese
toeristenCurazao, echterCarou-
sel Travel bracht in het seizoen
'85- '86reeds 8.000 Canadese be-
zoekers op Curazao en de ver-
wachting is dat dit seizoen zon
12.000 toeristen met Carousel
uitCanada komen.

Op 12oktober a.s. beginnende
Carousel charters uitTorontoen
Montreal met wekelijks 345 toe-
risten, terwijl m.i.v. 20december
van dit jaar tot medioapril 1987
daarnog een wekelijkse charter
uit Quebec /Montreal bijkomt
met 189 passagiers. Teneinde
hetprodukt Curazao beter te le-
ren kennen, organiseerde Ca-
rousel Travel in samenwerking
met de Curazao Hotel and Tou-
rism Association (CHATA) eind

september j.l.een zeer geslaagde
familiarisation trip voor 250 Ca-
rousel travel-agents. De travel-
agentskregentijdens dezeFAM-
trip een gevarieerd programma
voorgeschoteld door de CHATA
en zijnmetzeer positieveindruk-
ken naar Canada teruggereisd.

Erbestaat in Canada grote be-
langstellingvoor Curazao, wel-
ke door dezepositieve indrukken
nog meer gevoed zal worden.
Echter nureeds schijnt de hotel-
capaciteit opCurazao tekleinom
tijdens het seizoen extra Carou-
sel charters te kunnen accom-
moderen. Curazao heeft daarom
dringend behoefteaan deuitvoe-
ring van reeds bestaande ho-
telplannen, zoals de 2 geprojek-
teerde hotels bij het Internatio-
nalTrade Center(ITO en hetLi-
ons duikhotel bij het Seaquari-
um.De renovatie—en tijdigeop-
levering—van debestaande ho-
tels is voorwaarde om de Cana-
dese marktverder totontwikke-
ling tebrengen.

Ook de binnenstad Punda/
Otrobanda maakt zich op voor
het komend toeristenseizoen. In

het kader van de Ban Punda
campagne zijn stickers ontwor-
pen welke de bereidheid tot ac-
ceptatievan de Canadese dollar
en anderevalutatonen. Plannen
bestaanom debinnenstad sfeer-
vol te verlichten tijdens de
feestdagen. Een voortvarende
toewijzing van de Waterfortbo-
gen kan mogelijk bewerkstelli-
gen dat deze attractieve prome-
nade kan bijdragen aan een ge-
slaagdtoeristenseizoen. Op zeer
korte termijn kan daarmee te-
vens een definitieve aanzet ge-
pleegdworden tot de creatievan
een Festival Market Place in
Willemstad.

CarouselTravelbrengtditsei-
zoen ook Canadese cruise-
toeristennaar Curazao, waar de
Ambassador haar thuishaven
krijgtvoor cruises in dezuidelij-
ke Caribbean. ledere cruise-
toerist is een potentiële ver-
blijfstoeristwanneer hijmet een
positieve indrukafscheid neemt
na een dagop Curazao. Dankzij
de aanhoudende interesse van
Carousel Travel krijgt Curazao
dit seizoen wederom dekans om
te bewijzendat deCanadese toe-
rist welkom is en waar krijgt
voor zijnCanadese dollar.Als ie-
dereen doordrongen is van het
belang van het toerisme voor de
Curazaose economie, dan zullen
de immigratie- en douane
ambtenaren, de taxichauffeur,
het hotel- en winkelpersoneel en
de bevolkingin het algemeen de
Canadese toerist met recht Bon
Bini kunnen heten.

CURACACT
AGENDA

NACHTDIENSTARTSEN:Patiënten van*
artsenvanBandabao (3e distrikt)kunnen in
spoedgevallen telefoon 641658 bellen en |
dan hetantwoordapparaatafluisteren.
De patiënten van de andere medische dis*
tnkten kunnen voor spoedgevallen i*\
artsenpraktijk van huneigen huisarts bellen;
het antwoordapparaat zal dan mededelen
wie dedienstdoende arts is.

WIT GELE KRUIS (wijkverpleging): Kantoor
Santa Maria 17, te1.:82947; geopend van
maandag t/m vrijdag van 07.00-16.00 uun
zaterdag de gehele dag gesloten; de wacht
hebbenzusterBernadina,tel.:Bols4,page-1
boy 027-360 en zuster Hailand. te1.:8794*|
pageboy 027-360.

DIERENARTS: Veterinaire Dienst, Parera
tel.: 614000.

DIERENASIEL: dagelijks geopend van
08.00-12.00/14.00-18.00 uur: op zaterdag
van 08.00-13.00/14.00-18.00 uur, tel.:
54300.

KLEUTERBUREAU:I4.OO-16.00uur alleen
volgens afspraak.

ZUIGELINGENBUREAU: maandagmiddag
van 12.30-15.30uur; donderdagmiddagvan
07.15-10.30 uur; alleen volgens afspraak.

GEZINSVERZORGING (Kwido pa Famia):
geopend van maandag t/m vrijdag van
07.00-12.30/13.30-17.00 uur, kantoor Sta-
Maria 17, tel.: 80222.

BOTICA BANDABAO: geopend van maan-
dag t/m vrijdag van 08.00-12.00/14.00-
-18.00 uur;zaterdag gesloten.

BOTICA'S (nachtdienst)
Otrobanda:Otrobanda, tel. :625633; Punda:
Vredenberg, te1.:613300.
DIVERSEN
ANTILLIAANSE GNOSTISCHE BEWE-
GING
Brievengat: iedere woensdag- en zonda-
gavond om 19.30 uur te Jirajaraweg 8'
Centrum Dcvi Kundalini.
iedere woensdag- en vrijdagavond om
19.30 uur te Openbare Basisschool
Brievengat.
Bandabao: iedere donderdagavond om
19.30uur gebouwCredit Union San Pedro-

Kanga: iedere woensdag- en zaterdaga-
vond om 19.30 uur te Centrum Abraxac,
achterKooyman.

QUINCY By Ted Shearer

BEETLE BAILEY By Mort Walker

BIOSCOPEN
GOLDEN DRIVE-IN
21.00 uurStallone Cobra (f1.5,~).

TELECURACAO
DONDERDAG: 16.30 Cartoons; 17.00
Kwes; 17.30 FilaTßte; 17.45 Tula spec.
prog.; 18.30Purbakv keshi; 18.45Jour-
ney to the Himalaya; 19.30Noticiero te-
le-8; 20.30Baseball (world series).

VRIJDAG: 16.30 Cartoons; 17.00 AG-
HUSAku Leo Floridas; 17.30Ajedres na
plaka chiki; 17.45 CNN international
hour; 18.45 Informe deportivo; 18.55
Tempu paDios; 19.00Herrie; 19.30No-
tisiero tele-8; 20.00 Toespraak minister
Don Martina;20.15 Baseball (world se-
ries).
wijzigingen voorbehouden)

HENRY By Dick Hodgins
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BESCHERMING ANTILLIAANSE RECHTEN WAS VOORNAAMSTE ASPECT

Ministervan VerkeerLeo Chance:

Winnaars noch verliezers in
oplossing luchtvaartconflict

WILLEMSTAD — Antilliaans minister van Verkeer en Ver-voer Leo Chance vindtnietdater ten aanzienvan deoplossing
van hetluchtvaart-conflict metAruba,van een winnaarofeen
verliezer kan wordengesproken. Hier issprakevan eenrecht,
dat, zoals ook vervat in het tussen Nederland, de Antillen en
Arubaopgesteldeluchtvaart-protocol, elkvan dedrierijksde-
len opluchtvaart- gebiedbezit.Over dieautonomiteit, zovoeg-
dehij daaraan toe, was tussen deAntillenen Aruba overigens
limrner enige discussieof verschil van mening. Waar het
conflict welom draaide,zei hij,was het cabotage-principe. Die
kwestie was, met de erkenning door elk van de partijen datvluchten tussen derijksdelen cabotage- vluchten zijn, naarbehoren opgelost, meende deminister.

Tijdens een gisteren, kort na
terugkeer van minister- presi-
dentDon Martina, op deCuraca-
°Be luchthaven belegde pers-
conferentie, legde minister
"hance uit dat weliswaar in het
luchtvaart- protocol, dat na en-
kele dagen van moeizame onder-
handelingen tot standkwam,
Rechts wordt gesproken over de

Juchr- verbindingen tussen Aru-
°a en Curagao, omdat die speci-
fieke route onderdeel uitmaaktvan het tussen ArubaenVenezu-
ela gesloten luchtvaart- aceoord.
"at aceoord was zoals bekend
aanleiding voor het enkele
jüaanden geleden gerezen
luchtvaart- conflict, aangezien
'n de Arubaans- Venezolaanse
?vereenkomst sprake was van
"et opnemen van Curacao in de
route tussen Venezuela en Aru-
"a. Een onderdeel waartegen
Van Antilliaanse zijde, op basisvan het cabotage- principe, fel
Werd geprotesteerd.

Conform het luchtvaart- pro-
tocol dat in Den Haag door be-
windslieden van Nederland, de

enAruba werd onderte-kend, zal Aruba contact moetenopnemen met Venezuelatenein-
dete trachten te bewerkstelligen
dat inde inmiddelsgeparafeerde
k°ninkrijks- overeenkomst tus-
-8611 Venezuela enAruba een pas-sage wordt toegevoegd, waaruit
.tuitdrukking moet komen dat

l* 1* de overeenkomst geen ver-
ders- rechten kunnen worden
?ntleend tussen Curagaoen Aru-
a envice versa. Dat inhetproto-

C°l in dit opzicht slechtsvan Cu-ragao wordt gesproken en niet
van deAntillenin het algemeen,
achtte de minister een vrij ver-
klaarbare aangelegenheid. Het
zijn immersdeverkeers-rechten
°P Curagao die in dit verband
aan de ordezijn geweest,voerde
"Ij aan. Van geen van de andereAntilliaanse eilanden, of deAn-
aleninhet algemeen,werdin de
Cubaans- Venezolaanse over-
eenkomst gesproken. Een fout
die niet werd gemaakt, valt
daarom niet recht te trekken,
'uiddedeuitlegvan Chance. "We
gingenimmers niet naar Neder-

landvoor het realiseren van een
bilateraal verdrag, maar om
daareen fout te corrigeren".

In plaats van een diplomatie-
ke nota aan Venezuela, waarin
de gevolgenvan destaatkundige
veranderingen in het Konink-
rijk op luchtvaart- gebieden met
name in relatie met andere sta-
ten uiteen zouden worden gezet,
werd in Den Haag besloten dat
de Nederlandse minister van
Vervoer, Neelie Smit- Kroes,
zulks in Venezuela persoonlijk
uit de doeken zal gaan doen.Het
verzoek daartoe werd minister
Kroes door premier Ruud Lub-
bers gedaan, zei gisteren minis-
ter Chance, die wel beschikte
over de concept- nota, maar van
vrijgevenvan de inhouddaarvan
afzag. De uiteenzetting omtrent
ondermeer het derde en vierde
vrijheids-recht in de luchtvaart,
ofwel het doorgeven van die
"boodschap", was bij minister
Smit- Kroes in uitstekendehan-
den, meende debewindsman,

Hetresultaat van het topover-
leg in Den Haag, ontlokte deze
week aan de Curacaose opposi-
tie- partij PNP felle kritiek. Die
isvan meningdat deAntilliaan-

se delegatie met povere resulta-
ten terug kwam en de situatieop
luchtvaart- gebied nog steeds
aanleiding geeft tot verwarring.
De Arubaanse delegatie, zei dan
ook partij- woordvoerder Dito
Mendes, was dan ook zeer voor-
delig af geweest. Een aspect
waarop premier Don Martina
overigens gisteren zei niet in te
willen gaan. Een feit is, aldus de
premier, dat debeschermingvan
de bestaande rechten op
luchtvaart- gebiedvoor deAntil-
len de belangrijkste voorwaarde
is geweest. Die bescherming
werd verkregen door hetfeit dat
alle partijen het cabotage- prin-
cipe hadden erkend. Een feit is
tevens, merkte de minister-pre-
sidentop, dat in het aceoord tus-
sen VenezuelaenAruba een pas-
sage komt waaruit blijkt dat
Venezuela geen recht heeft om
tussen Curagao enAruba passa-
giers,post ofvracht tevervoeren.
"En daar gaat het om", aldus
Martina.

Wanneer mogelijk besprekin-
gen met Aruba zullen aanvan-
gen voor een eventueel bilate-
raal verdrag, kwam gisteren tij-
dens de persconferentie niet
duidelijk naar voren. Dat zal in
de nabije toekomst kunnen ge-
beuren, zei de ministervan Ver-
keer en Vervoer. Hij verwees
daarbij naar het luchtvaart-pro-
tocol, waarin wordt gesteld dat,
indien gewenst, zal worden ge-
tracht om de onderlinge
luchtvaart- betrekkingen in bi-
lateraleregelingen verder uit te
werken.

De passage in het protocol,
waarin gesteld werd dat elk der
rijksdelen zelf kan bepalen door

wie en onderwelke voorwaarden
kan worden deelgenomen aan
het lucht- vervoer van, naar en
via zijn grond- gebied, zowel ten
aanzien van het vervoer tussen
de delenvan hetKoninkrijk, als
ten aanzienvan het vervoer tus-
sen het betrokken deel van het
Koninkrijk en een andere staat,
was overigens voor het PNP-
raadslid Mendes deze week re-
denomte concluderen datdeAn-
tilliaanse Luchtvaart Maat-
schappij (ALM) de Antilliaanse
markt nu volledig zal verliezen.
Een ander regerings- beleid zou
er toe hebbenkunnen leiden, zei
Mendes, datdeALM niet slechts
op nieuwe markten zou hebben
kunnen rekenen, maar ook de
"oude" Arubaanse markt zou
hebben kunnen behouden.

PremierMartina na terugkeerop Curaçao:
Antillen verzochten
Nederland geen geld

WILLEMSTAD —De Antil-
liaanse regering heeft in Ne-
derland niet regelrecht aan-
gedrongen op financiële
steun ten behoevevan de uit-
voering van de bezuinigings-
maatregelen, maar daar wel
uiteengezet hoe de zaken er
op de Antillen voor staan. Zo
verklaarde gisteren premier
Don Martina bij zijn terug-
keer op Curacao.

De bewindsman, dieinNeder-
land het tripartiet- overleg bij-
woonde en vervolgens, in ge-

zelschapvan minister van Han-
del, Industrie en Wetenschap-
pen in de Verenigde Staten ge-
sprekken voerde op investe-
rings- gebied, verklaarde zulks
nadrukkelijk in antwoord op
vragen omtrent de bereidheid
van Nederlandsezijde omde An-
tillenfinancieel testeunen.

De Nederlandseregering is op
de hoogtegesteldvan de ontwik-
kelingen die de Antilliaanse
regering voor de naaste toe-
komst voorzieten deredenen die
daaraan ten grondslag liggen.
Ondermeer de inkomsten- der-
vingen als gevolgvan een terug-
val van de inkomsten uit de
offshore- sector werden daarbij
genoemd, verklaarde Martina.
Vandekant van deNederlandse
regering werd daarop een inten-
tie- verklaring opgesteld, waar-
in wordt gezegd dat Nederland
zal nagaan op welke wijze zij
steun kan bieden in het nood-
zakelijk herstel van de financi-
eel- economische situatievan de
Antillen, aldus deminister- pre-
sident. Met die intentie- verkla-
ring was hij alleszins tevreden,
liethijblijken. Die wasvoor hem,
zei Martina, ruimschoots vol-
doende.

De Antilliaanse toekomst-
verwachtingen werden met
hoofdzakelijk de Nederlandse
premierRuud Lubbers en minis-
ter van Antilliaanse en Aru-
baanse Zaken JandeKoning be-
sproken, wegens de uitlandig-
heid van ministervan Financiën
Ruding. De beide Nederlandse
bewindslieden zegden volgens
premier Martina toe, deAntilli-
aanse situatie in "kleinkabinet"
te zullen voorbereiden, opdat
daarna metministerRuding kon
worden nagegaan op welke wijze
de Antillen steun kunnen wor-
den geboden. Om geld werd
echter niet gevraagd, aldusMar-
tina.

Martina erkende dat er geld
nodig was om de bezuinigings-
maatregelendieondermeerdoor
het adviesbureau Berenschot in
een rapport werden geformu-
leerd, toe te kunnen passen.

De
uiteindelijke beslissing omtrent
de sanerings- maatregelen wer-
den evenwel nog niet door de
centrale regering genomen en
evenmin door hetBestuurscolle-
gevan Curagao, zei hij. Vandaar
datin Nederland ooknietvan be-
dragen kon worden gesproken,
maar vooral de problematiek
aan de orde was gebracht. Hij liet
echter blijken wel op de Neder-
landse ondersteuning te reke-
nenen herinnerde daarbij aan de
vorige maand uitgesproken
Troonrede, waarin met zoveel
woordenal steunaan deAntillen
was toegezegd. Daarin werd im-
mers gesteld, aldusMartina,dat
inhoud diende te worden gege-
ven aan hetgeen er in het Sta-
tuut met betrekking tot hulp en
bijstand stondopgesteld.

Tijdens algmene ledenvergadering
Sitek-leden zijn tot
meer inzet gemaand

WILLEMSTAD — Terwijl«Ue verslagen van het Sitek-
estuurtijdensdeonlangsge-n°uden AlgemeneLedenver-gaderingzijn goedgekeurd, ise volgende ledenvergade-

ring bepaald op 28 november
**rbij het nieuwe bestuurpkozen zal worden. Tot ui-r»jk 31 oktober kan men
chvoor een van de functies

verkiesbaar stellen.. Zoals de Amigoe eerder al he-
rentte zijndestatutenvan deon-
derwijs- vakbond Sitek zodanig
gewijzigd dat de verslagen van
"etbestuur en deverkiezingvan

nieuw bestuur niet meer ineen algemene ledenvergadering
P'aatsvinden.

eerste ledenvergadering
"erd onlangs gehouden waarbijeen behoorlijke discussie werd
Sevoerdover deplaats van de le-den binnen de vakbond. Nog-
maals is nadrukkelijk een be-
°epgedaan op alle ledenomzichactief in te zetten voor het wel-

zijnvan de vakbond. Alleen met
medewerkingvan de leden is het
voor de Sitek, evenals voor elke
andere organisatie, mogelijk
zich uit te breiden en te ontwik-
kelen. Het is de bedoeling dat de
leden hulp bieden bij de organi-
satie en uitvoering van de ver-
schillende activiteiten die door
het bestuur voor devolgende ja-
ren gepresenteerdwerden, aldus
een verslag van de Sitek-
woordvoerder in hun radioprog-
ramma dezeweek.

Leden die zich verkiesbaar
willenstellen voor eenvan debe-
stuursfuncties, kunnen dat tot
31 oktober doen. Voor hen die
zich verkiesbaar willen stellen
wordt op 25 oktober een studie-
daggeorganiseerd waarbij infor-
matiewordt verschaft over de in-
houd van de diverse be-
stuursfuncties zodat men zich
terdege van bewust is wat diein-
houden. Op 28 november komen
alle leden dan weer bijeen voor
deverkiezingvan het nieuwebe-
stuur.

Tijdens jaarlijkscongres
Jaycees-seminar ter viering
van 5e lustrum op Antillen

WILLEMSTAD — In ver-
band met het 25 jarige be-
staan zal het jaarlijkse
congres van de Jaycees Ne-
derlandse Antillen, dit jaar
worden gecombineerd met
een seminar dat als titel
draagt "Leaders upholding
the beliefs towards 2000's".
De conclusiesvan ditseminar
zullen ineen rapport worden
opgenomen waarmee de Jay-

cees Nederlandse Antillen
een steentje hoopt bij te dra-
gen aan de ontwikkelingvan
onze economie die zich mo-
menteel in een dalbevindt.

Zowel de JayceesNederlandse
Antillen, als deWillemstadJay-
cees en de Aruba Jayceesvieren
dit jaar hun 25- jarige bestaan.
Dit feit zal ook gevierd worden
tijdens de jaarlijkse conventie
van de JayceesNederlandse An-
tillen waaraan alle Jaycees
clubsvan deverschillendeeilan-
den deelnemen. Ook Aruba zal
op ditcongres vertegenwoordigd
zijn omdat de Jaycees clubs al-
daar hebben laten weten onder
het overkoepelende orgaan van
de Nederlandse Antillen te wil-
len blijven.

Tijdens dit jaarlijkse congres
wordt verslag gedaan door het
bestuur van de Jaycees Neder-
landseAntillen en worden de ac-
tiviteiten voor de komende twee
jaargepland.Een belangrijkon-
derdeel van dit congres is uiter-
aard deverkiezingvan het nieu-
we bestuur.

Het 25-jarige bestaan van de
Jaycees Nederlandse Antillen
wordt gevierd met een speciaal
seminar dat tijdens het congres
wordt gehouden. Het thema van
dit seminar,en tevens hetthema
van het congres, is "Leaders up-
holding the beliefs towards
2000's". Het seminar is geba-
seerdop een analysevan de hui-
dige crisis die de Antillen door-
maken en is terdege voorbereid
door een aantalvoormalige Jay-
cees- leden. Het ligt in debedoe-
ling de conclusies van het semi-
nar op te nemen in een rapport
waarmee de Jaycees Neder-
landseAntillen hoopt bij te dra-
gen aan de ontwikkelingvan de
economic.

Het congres wordt morgena-
vond geopenddoorminister- pre-
sidentDon Martina, terwijl ver-

schillende andere hoogwaardig-
heids- bekleders, zoals de minis-
ter- president van Aruba, eve-
neens zijn uitgenodigd. Naar
verwachting zullen tussen de
honderd en honderdvijftig Jay-
cees- ledenaan het congres deel-
nemen. Eveneenswordener gas-
ten verwacht van Jaycees clubs
van andereeilanden uit het Ca-
ribisch gebied.

Hetcongresvindt inhetCarib-
bean Hotel plaats. Terwijl de of-
ficiële opening morgenavond om
acht uurbegint, zal hetseminar,
met sprekers als Ruben Page,
Sidney Bor, Jules Ilario, Mac
Kibbelaar en Wilfred Rooyer,
zondagmiddagplaatsvinden van
drie uur tot zes uur. Zaterdaga-
vond vindt de officiële viering
plaats van het25-jarigebestaan
van de Jaycees met een receptie
in LandhuisEdison om acht uur.
Maandagavond wordt het
congres officieel afgesloten, na-
dat 's middags de verkiezingvan
het nieuwe bestuur heeft
plaatsgevonden.

Hoofdprijzen
landsloterij
WILLEMSTAD — De
hoofdprijzen van de éé-
nentwintigste trekking
van deLandsloterij zijn he-
den gevallen op de volgen-
denummers;
Eerste prijs (’.100.000,-):
nr. 6595;
tweedeprijs (’.40.000,-): nr.
716en
de derde prijs op nr. 23461
(’.15.000,-).

Afscheid Thurkow
van regering

WILLEMSTAD — Ko-
ninkrijks-ambassadeur in Cara-
cas mr Christiaan Thurkow
bracht deze week een bezoek aan
de Ministerraad. Hij werd daar
ontvangen door vice- premier
Winston Lourens. Het bezoek
stond in verband met de komen-
depensioneringvan de ambassa-
deur.

WRestaurant ./tfTIK I

_M_ The Wine CellarM|
CoTorSLt Ook geopend voor lunch! nlCoCornellMe

Tel.: 612178 Elegant ambience, gracious dining, mattre fotisseur
l Zeefere dagGEOFEHD. J
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1% " /^ k \ The New Amsterdam Store/ÉkAfIV V^ LaatSte kanS | CNZE CNI3EEVENAAERE \.Br<-es,raa, 29 Punda /W

\#TVI ■ nog(2)dagenvan^^ JAAKLIJESE «V^M 1
#y/lld m—^ UITVERKOOP ?¥*■■ I

\ _/J%*\ Wr Dus kom nu en profiteer!!! ?v» n!^ tJj 1 ' 1 sSH3Cll^— *^—
Breedestraat 29 - Punda fl

f Wij maken hierbij bekend dat i.v.m.
Grote Verzoendag

YomKippur
onze boekhandel maandag

13 oktober 1986
GESLOTEN

zal zijn.

jfj§É|!^ BOEKHANDEL
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NOS YUNAN Dl KORSOU TA HENDE LIMPI!

Tene Korsou mes limpi ku bo!

**>
._ - . mmmm M ■*■ —'!—»

laelihor
SERVISID Dl LIMPIESA Dlv . /

WILLEMSTAD - Voor een
groep bejaarden organiseerde
onlangs de Stichting Birgen de
Rosario een uitstapje naar het
buurland Venezuela.Daardoor
warennietminderdan53 bejaar-
den in de gelegenheideen wee-
keinde in Caracas door te bren-
gen, waar zij ondermeer een be-
zoek brachten aan een bejaarden-
tehuis.Aan degroep hadzichook
de bejaarden- groepResida van
Sta Maria toegevoegd. Het ge-
zelschap werd tijdens dereis ver-
gezeld doortwaalf begeleidersen
een arts.
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\ Geopend: 8.00-12.00 en 2.30-6.30 <
[ Zaterdag 09.00-6.00 n.m. <

WEEGEND SPECIAL !
> Inonze moderne Slagerij: <
■ <i 5 Hamburgers "\ (, 500 gr. Gemalen biefstuk ., 500 gr. Sucadelappen , . n

__, 500 gr. Baklapjes V. ’.19.50. y 500 gr. Soepkip f
> 500 gr. Stoofvlees
> 500 gr. Loinribs j

\ EENCEIEAEEEE: <
> 1 ons Salami ».. on '> 1 ons JongeKaas f ’■ 1 ■*»W, 1 ons Leverworst J
► i ■ 1!Wij gaan door met onze uitverkoop van Albert Hein pro- <

" dukten.zolang de voorraad strekt ,
'I l i

J THE i

vwßemosc j
'"Së Nog vijf arrestaties

NEWDELHI —DeIndiasepo- met onder meer de president en
litie Ixeft vijf arrestaties ver- vele hoogwaardigheids- bekle-
richt in verband met de onlangs derseen gebedsdienst had bijge-
mislukte poging tot een aanslag woond bij het monument voor de
oppremierßajivGandhi.Dever- vader van de geweldloosheid
dachten werden in de Indiase Mahatma Gandhi. Meteen na de
deelstaat Punjab aangehouden. aanslag werd de feitelijke dader
Premier Gandhi (42) doorstond al aangehouden, een Sikh, die
de aanslag ongedeerd welke on- eenbekentenisaflegdeen ook uit
dernomen werd nadathij samen Punjab afkomstig is.

ARUBA DAILY
ENTERTAINMENT

8 1 Gïjpiïiilür
mZt^m Presents: ~Voor welke gelegen-

VICKY AUSTIN heidook.
SUPERNOVA Zeßer Wanneer U 'etS
aufßH nuva goeds en bijzonders

A show you cannot afford to .Xtmiss. Pleasebe advised thatour ZUeKI.
Stellaris Restaurant and Supper Bel onS 24544Club will be CLOSEDdue tore-
novation and that the show will PAPIAMENTO
Mlno.rL.ClubLoung.Mll.3o I"""»"» 'S^umm

M ) HOTEL AND CASINO| J J -_ Proudly presents:

in thebarbequegriTN-^ THE THIRD
DYNASTY

\J\ f*, y J Dinnershow In theRembrandt Room at
s. \- A^/ 9.00 p.m.(closed on Wednesday)and In the

Galactica Nightclub at 11.00p.m.

C«XUffljE EißlKUfiSwri Happy Hour from 7.00 - 9.00 p.m.-=- Balashi Poolbar
Nü Geopend: 400 -7°°Happy Hour
10 nn 9d niliiiir 2.00-5.00Sunday life entertainment

fobsSLa>\ S>W*C ARUBA

presenteert in L'ESPRIT NIGHT CLUB
Een dagelijksvariërend entertainment programma met eenfantastische
band:

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

" PLEZIER VOOR JONG EN OUD "

VIRE "111 Old Dutch Taverne_ ,__ 18.00-23.00 uur
in De Dissel maandag gesloten

BOULEVARD I DRIVE-INTHEATRE
I TODAY

TODAY at 8.30 p.m.
at 9.15 p.m.

BH >i 1fciatlflMt a> :WIh^^L ,1 »M._\ _\ InTsj ifl1 >Te" 9 yN J I
mr'. » lA Ê MvMJ !l_>j*fl

__________
_wm

■sa ■__ __ ._ I 'r<m
Lmmm\ Bat' I ■LKk^^aaafe' - ' IW" Im I I

' — -^

Thriller 18 yrs. adventure 14 yrs.

BOULEVARD P°UCEACAD^\
at 8.45 p.m. Stttffi ln*l^

Comedy 14 yrs. J
mo*^^^^tmam^^^^o^^a^^l^o^oamE^^^m^a^^a^^mmm^^^mmammommotm

Luchtmacht chef in
Chili: Zonder voorwaarde
bereid tot gesprek

SANTIAGO — De Chileense
luchtmacht- commandant gene-
raal Fernando Matthei heeft de
verzekering gegeven dat hij

"zonder voorwaardenvooraf» in
overlegwil treden metdeopposi-
tie. De generaal islidvan deChi-
leensemilitairejunta. Hijzei dat
hij al geruime tijd had laten we-
ten dat er een weg moet zijn te
vinden om met elkaar deproble-
men te bespreken waarmee de

natie wordt geconfronteerd. De
oppositie wil met het militaire
bewind aan tafel gaanzitten om
een snellereterugkeer van dede-
mocratie te bereiken dan presi-
dent generaal Augusto Pinochet
zich voorstelt, namelijk pas in
1989ofdaarna.

Jf.750,-of f. 1000,- voorU!"^.|JN|
1986 Clearance Salec^ X?'
Van meer dan 50 auto's tegen ongekend lage prijzen. x/Y
Direct leverbaar. wA^^^^^^vr^JJHeeft u Uw kortingsvoucher ontvangen?
Gebruik dezebij aankoop van een der auto's. Q^^fi~Z-^^

cahu motors ihc ÏZiïïZZZ?JOSH ""'' U"TIL ' VjJ rtXÏi^^Si^fei
«W C»B SALE» ACCOUNT " ~ '—-"'» OCTOMR «K» j 'J fjp 1

chick to Txe onocfl of Ch^h vouci^i V J mAHollon
N°9 El N! 00, <Q^ f. 1000,—korting
_______l*Y% "Exadtj or* rtlounnO "Ofim on FOflO mod«» AIW 1000.» /SII °f En«Ctty j*v»o«unaf#d'inynorku on DAIMATSU mrxJ»l| An» 750.00 /W lt^^B

week © en
SSt8»"^—" modellen
!■-■—— ~~~~ | , 750j_kort ing

„ , _, . Gebruik Uw voucherHeeft U nog geen kortingsvoucher ontvangen? Vraag erom!! alsaanbetaling
De volgende wagens worden tegen verlaagde prijzen verkocht:

fk\W C?£ss^ÉbV Duur van Clearance Sale S 3\sBy 15 sept.-15 oktober 1986 \\^_t
8|so|^DAN Financiering 0 \ L,up 1 beschikbaar | gflHEgjgiJg"* VAN

Met: 6 maandenot Met: jaar of 20.000k.m.10.000k.m. garantie garantie
Voornadere inlichtingen kom vrijblijvendpraten met onze verkopers bij:

De grootste en \____^/_\t autohandelaar in het Caribisch gebied
DAIHATBU

I Carib Meters I
L.G. Smithboulevard 112— Telefoon: 21840 - 21754 //^

90000000000000000000000000000000000000000000000

g (A p> Uh clama elegarrtemente bistf eu lo
g ultimo den moda, ta bishita
\A T 2 ARUBA'S FESTA, |
§ jj3Éé,.,T e cas d telas y moda aki na Anfca §

g ARUBA'S FESTA a caba di ricfbi telas ao. chiffon, §
| catna, fimen, sedafrances y hop! mas, g
§ V bishita nos boutique di bistir den ARUBA'S FESTA. |g Pasa awe mes y convence bo mes eu nos g
S prijsnan tana alcance dt uiy tf. %
g Art>a(MrTpHdM2si-,borxrpar!kapaden
g campafia di fin di aria di Oma %eceeeceeecccoceocooccccoeceeeeeceeeeceeeeeeeeec

rPUEBLOnOranjestad San Nicolas
Fergusonstraat 47 Supermarket Bernhardstraat 2B
Tel.: 31046 Slagerij Tel.: 45634

i m^^^^^o' ledere dag

Meer dan 100 artikelen in prijs verlaagd.

Nü artikelen zelfs tegen kostprijs, zoals:

WINKEL:
Bristol 265 cltr ’.1.97
Floralin 500 cltr ’.1.39
Exeter corned beef 12oz. ’.1.61
Liberia soda biscuit ’■ 4.95
Armourroastbief 12 oz ’.2.49
Munch King snacks ’. 2.29
Volnij Halfvolle melk 1 Itr ’" 1.10

Dank/ij grote omzet iedere dag verse goederen.

SLAGERIJ:

Sucadelappen 500 gr ’.3.35
Roastbief 500 gr ’.4.20Soepvlees 500 gr ’.2.75

BELEG:
Edelsalami 1 ons ’. 1.00
Mortadella 1 ons ’.1.35
Gekookte lever 1 ons ’" 1.20

Supermarket/ Slagerij
PUEBLO

Oranjestad - San Nicolas

ledere vrijdagavond tot 9.00 uur
en zaterdag hele dag GEOPEND.

VERHUISBOEDEL
inpakkenen vervoeren

alsmedeverhuizingenop i
Aruba: |

OFICINA MARITIMA
Tel. 21622

mmmmmmmmmmmmmWmWmma^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^m
êK _§k Hendrikstraat 28

Specials
Sucadelappen 500 gr. ’. 3.50Pork chops 500 gr ’.3.95Hacheevlees 500 gr ’.2.95Soepvlees 500 gr ’.2.95Kogel steak 500 gr ’.4.50

wCTTJBR
Lunchpakket: 1 ons jongekaas )

1 ons worst corra ) /001 ons Ham ' ****
SUPERSPECIALS

Frica juiceklein 3 voor ’. 1.35
Frica juicegroot ’. 1.20
Club Social P pak ’. 0.99
Harina Pan 1 kiio ’. 0.99
Fab Manzana Verde
groot 1150 gr ’.2.89Nutricia chocolade melk
'/2ltr ’. 1.99
Markant ontbijtkoek 500 gr ’.1.99
Suiker P. zak 2 kiio ’. 1.95
Pizza Mare Piza 330 gr ’. 2.35
Croissants 4 stuksvoor ’.2.89
Tang Orange 27 oz ’.5.75Zwanlunchmeati2oz ’.1.85
Carniceria Victoriaverwerkt GEEN (vers) vleesvan Vene-
zuela, doch ALLEEN 1e KWALITEIT VLEES EN
VLEESWAREN.

U BOFTWANNEER U KOOPT BIJ SUPERMERCADO
VntWR DE TOTALE SUPERMARKT VAN ARUBA!!!!

Speciale
aanbieding g\ «^in onze OSUn 1\ fCOSMETICA mif.A U f-AFDELING fllfflO \\Tvan 2o% Ajr% ■*tot 30%korting OQSK

Vrijdagavond-Koopavond tot J&AI /[* ’8.30 p.m. zaterdag de gehele WOW9X M I
dag GEOPEND. Volop par- 7smL V Ikeerplaats achter onze zaak!!!! J~_?__^s^ ï̂"'V

' ■" '' ~— ii ■ i . ir

American Airlines
biedt al

betrouwbare
service

____ y^^éW^

Direkte vluchten van Aruba naar Kennedy
Airport.
J*j Op tijd vertrek
80 Vooraf gereserveerde plaatsen
50 Ongeëvenaarde service aan boord
tó Films en nieuws
*3 Eigen immigratie en douane
Spaar de punten die U krijgt als U met
American vliegt om ip.v. toeristenklas eerste
klas, of zelfs gratis met American te vliegen.
Bel uw reisagent of American Airlines,
tel 22700 Aruba,
tel 81081 Curacao.

Vertrek Aruba 14:37 y*^
Vertrek Curacao 15:35
Aankomst NewYork 19:45

AmericanAirlines^*^,"^S
Something special in tbc air. '~*l>nMmmim^mI ■ —1 I

AMIGOE4



ARUBA
AGENDA

[° sSENUMMEßSOPArubadagelijksver-

**« Fountain en SupermercadoPueblo.
Lee Take Away, Noord 82.

J*NKILEENDERT: Kalalu, TankiLeenden

SaNTaCRUZ:Rowiginïs, Santa Cruz48.
SAN NICOLAS: Nicolas Store, Zeppert-vel<itslraat27.

oorts: Giftshop Holiday Inn, Giftshop Dr.
M°'acio Oduber hospitaal, Giftshop
war*hebo Beach Hotel.

08.00-12.00/14.00-
-, '"" 7aipróaq qesloten.

feietoon: 24333(drie lijnen).

j?°r spoedgevallen nakantoortijd: 21639,
«950en 22316.a9eboy: 027-849.

!**rek. nr. 248-1 BarclaysBank.
24uur per dag, tel.: 22116 of

P°LITIE:100.
ALARMCENTRALE:IIS.

verschijnen op dinsdag en
j^Kkg en kunnen iedere dag tussen 08.00-
X°o/14.00-17.00 uurworden opgegeven;

op zaterdag. Alleenzoekertjes, die
°p baandag en donderdag voor 10.00uur
dlrmen zijn, kunnen de dag daarop (dus

"sdaq en vrijdag) verschijnen.

Bioscopen
j^ulevardtheater
B-SNlsuur TtePowerOSjr.)

'Zl-15 uurPoliceAcademy 111(18 jr.).

20.30 uur Space Camp(lBjr).

T|CA'S (nachtdienat)
Pa°Ü° brug: Nacional,tel.: 26244.""babrug:San Nicolas, tel.: 45712.

p ACHTREGELINGDOKTORENJ*Chiquito, Savaneta en San Nicolas:
"Wtter E. Westrate, via Centro MedicoSan"^las, tel: 48833/24300.

ÏPGELE KRUIS: Oranjestad: tel.: 23168;
tel d: ,el: 23425;SantaCruzenParadera:aA28288/25543; Savanetaen Brazil: tel.:/°2O/48301; San Nicolas: lel.: 45906; Da-Jr*tel.: 29008 (wijkgebouw), 24444 (kan-

toor brandge vallen, ongelukken of
'en of ander ongeluk gelieve
Alarmcentrale op te bellen, tel.: 115)

gVERSEN
i'GHT INFORMATION CENTRE: dage-rs geopendvan 07.00-20.00uur;na 20.00Uur informaties via verkeerstoren.
sSO SERVICE CENTRE (Oranjestad):

p-00 uurper daggeopend(alleen gesto-
rt van zondag 20.00 uur lotmaandagmor-
-96,107.00 uur).

HORACIO ODUBER HOSPI-
'AAI-(tel.: 24300): bezoekuren 15.00-15.45
'8-30-19.30uur.

I^-lANCE FRANCAISE D'ARUBA: ledereaandag van 19.30-20.30 uur cursus voor
j^orderdenenvan 20.30-21.30uurFranse
ver?luur; dinsda9van 20.00-21.00 uur oon-
X^tielessen;woensdagvan 19.00-20.00r pursus voor beginners - Cotegio Aruba-
**■ tokaal 61 /62.

f^AND PREVENTIEWEEKb^j°o-22.00 uurfinale volleyball en basket-

TROTESTANTSE GEMEENTE (Oranje»-
?'*« 20.00 uur bijeenkomst «Twijfelende
n°masclub» -bij dsA. van den Doel.

JJXJQA*°-30vertoning film:Dokter Pulder zaait pa-
""Yers - leeszaal openbare bibliotheek.

(peaJECTO educacion pa adulto

aut "21'°° uur aanvang cursus "Leer je
Wo kennen" -Club Sportboys, Angoochi.

BRANDPREVENTIE- WEEK: 14.00-14.45"r lezingopscholen metalsthema:«Brandre ventie».

J^WDAG
SPORT

«ARUBAMARLINS»paS">derdag): 18.00-19.00 uur training -«mbeach HoteL_»aterdag)7l4^oo-16.00 uur zwemlessen
dipl. A, B, C, D, E en F) - POVA-**embad

ARUBA WEIGHTLIFTINGASSOCIATION
17.00-19.00 uur training gewichtheffen "Sportcentrum Noord.

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

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

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

STICHTING TOT BEVORDERING VER-ANTWOORD OUDERSCHAP (Famia Pla-
nea): dagelijks van 08.00-12.00/13.00-
-16.00 uur - Medical Centre, Bemhardstraat
75, San Nicolas, tel.: 48833, toestel 219/
225.
BIJ de praktijken in het Wit GeleKruis- ge-
bouw: dinsdag 10.00-12.00uur te Noord 66
tel.: 23425; 13.00-14.00uur te Oranjestad!
Koningstraat/Emmastraat, tel.: 23168;
woensdag: 13.00-15.00 uur te Santa Cruz39C, tel.: 28288; donderdag: 10.00-12 00
uur te Pampoenastraat 15, Dakota.
Centra di Barrio Dakota, Pampoenastraat
19,tel.: 23822; donderdag08.00-10.00uur
Club Cakjuetlo, Paradera 47A, tel.: 24280
dinsdag 08.00-10.00 uur.

MUSEO HISTORIKO ARUBANO: ope-
ningstijden maandag t/m vrijdagvan09 00--12.00/16.00-19.00 uur;zaterdagvan 09.00--12.00 uur.

BIBLIOTHEEK CENTRO Dl BARRIO DA-fP^ifSf nmgBtijden): dinsdagvan16.00-20.00 uur envrijdagvan 17.00-19.00

SHASA (Stichting Hulpaan SlechthorendenAruba) Engelandstraat (Lionsgebouw t/ofISS^Jfda9eliiks9eopend van 08.30--12.00/13.00-16.301 6.30 uur.
""" " *

TELEARUBA
DONDERDAG
12.00/14.00take two: 18.00Bassie en Adri-aan: (De diamant; deel6); 18.30 telenovela:La Sombra; 19.30cocktailmusical;20 00te-lenoticias; 20.30 moderne sterrenkunde;21.00 CNN int'l news; 22.00 master of thegame;23.00showbiztoday; 23.30sportsto-
night; 24.00 Sluiting.
VRIJDAG
12.00/14.00take two; 18.00He man& Mas-
ter of the Universe; 18.30telenovela: La
Sombra; 19.30cocktail musical;20.00 tele-
noticias; 20.30tooclose forcomfort (Center-
fold); 21.00 CNN int'l news; 22.00 movie of
the week: (for heavens sake); 23.30 sports
tonight; 24.00 Sluiting.

Finale serie baseball in tjokvol park

Marlboro haalt eerste
winst binnen tegen
Aruba Video: 3-2

ORANJESTAD — In een
tjokvolle Elias Mansur-
ballpark slaagdeMarlboro er
gisteravond in deeerste wed-
strijd van "de beste uit 5" te-
gen Aruba Video Center met
3-2 te winnen. Tijdens de ge-
hele wedstrijd werd wel
duidelijk dat geenszins
vaststaat wie kampioen zal
worden want gisteravond
waren beide ploegen uitste-
kend aan elkaar gewaagd.
Lyle Rombley was gistera-
vond "de speler" voor
Marlboro want hij gafdeaan-
zetvoor alledrieruns.

De wedstrijd begon met een
kleine ceremoniemet hetzingen
van het volkslied waarna Jubi
Naar — die behalve verslagge-
ver ook zeer bekend is in de
sportwereld—de eerstebal gooi-
devoor hetbeginvan deontmoe-
ting tussen Marlboro en Aruba
VideoCenter (AVC).Reeds in de
eerste inning scoorde AVC zijn
eersterun, terwijl voor Marlboro
tot de derdeinning niemand de

thuisplaat bereikte. Het begin
van devierde inning verliep zeer
snel maarhet was in deze inning
waar Lyle Rombley met een
pracht van een bal van de AVC-
gooier deeerste homerun van de
finale sloeg. Samen met Felix
Thiel scoorde Lyle Rombley de
eerste twee runs voor Marlboro,
waarbij de stand 2-1 werd. AVC
liet het niet zo en in de tweede
helft van de vierde inning
volgden Mariano Thiel, Frenk
Geerman en Henk Arnold allen
met een hit waardoor de tweede
run voor AVC door Mariano
Thiel gemaakt werd. De stand
werd 2-2enbleefzo totin dezesde
inning.

In deze inning wist Lyle
Rombley na zijn homerun zijn
eerste hit te slaan, waardoor
Marlboro-speler Felix de derde
run scoorde.Later bleekdezerun
ook de winnende run voor
Marlboro. Door deze slag werd
ook AVC-gooier Marcolino
Croes verslagen door Pedro
Crocs, diede spelers van Marlbo-
ro in de daarna volgend innings
goed onder bedwang hield. Voor
Marlboro bleef Milton Croes ge-
durende de gehele wedstrijd op
deheuvelstaan. Debeste spelers
aan slagwarenFranklinDanies
met4-3,FelixThiel met3-2,Lyle
Rombley met 4-2 en Caycay Wil-
liams met 1-1 voor Marlboro en
Henk Arnold met 4-2 en Frenk
Geermanmet 2-1 voorAruba Bi-
veo Center. Morgenavond is de
tweede wedstrijd in het Elias
Mansur ballpark.

ORANJESTAD — Op de poli-
tiewacht werd een bode aange-
houden op sterke aanwijzingen
dathij iets te maken zou hebben
met het verdwijnen van verdo-
vende middelen. Hij is voor ver-
der onderzoek ingesloten. Het
onderzoek vindt plaats door de
sectieVerdovende Middelen.

Laat gratis
bus naar
SN rijden

ORANJESTAD — Het "ge-
rommel" rond het per 1 no-
vember laten rijden van een
bus voor gratis vervoer van
toeristen van de hotels naar
deNassaustraat, duurtvoort.
Uit San Nicolas laat Bill
Geerman van de Aruba Sun
Rising Side nuhorendat wan-
neer er zoveel problemen zijn
rond het latenrijdenvan deze
bus naar de Nassaustraat
men dan beter van de hotels
de toeristen ineens naar San
Nicolas kan brengen.

Opgemerkt wordt dat dit
voor detaxi's geenproblemen
zal opleveren omdatthans de
taxi'szelden iemandnaarSan
Nicolas brengen. Intussen
hebben detaxichauffeurs ook
niet stilgezetenen in de Nas-
saustraat een onderzoek in-
gesteld naar het standpunt
van dewinkeliersaldaar. Het
resultaat van dit onderzoek
zal later worden bekend ge-
maakt. Maar uit de Amigoe
ten dienste staande gegevens
blijkt dat het merendeel van
de ondervraagdenniet zoveel
interesse heeft om deze buste
latenrijden.

BijKvK-seminar over ontwikkeling en investeringen
Min. Mansur: Met pragmatische aanpak en
flexibiliteit terug naar oud patroon

ORANJESTAD — Tot slot
van zijn inleiding op het gis-
termorgen in het Americana
hotel gehouden seminar van
deKamer vanKoophandel en
Nijverheid, stelde de minister
van Economische zaken Don
Mansur ervan overtuigd te
zijndatmeteenpragmatische
aanpak en metde nodigeflex-
ibiliteit,Aruba weer het pa-
troon zal kunnen volgen van
groei en verscheidenheid.
Hierdoor zal Aruba in de
naaste toekomst de huidige
economische depressie kun-
nen overkomen. De be-
windsman ging uitvoerig in
op de plannen van de rege-
ring. Het seminar, dat druk
bezocht werd, stondin het te-
ken van "New business deve-
lopment and expansion".
Hierbij werd ook het woord
gevoerd doordr. J.Haar pre-
sidentvan de InterAmerican
Management group, mr. S.
Hayden, een onafhankelijke
consultant in International
business services en mr. F.

Scott-Lennon, management
specialistvan het IrishMana-
gement institute.

Kamervoorzitter Milton Pon-
son zette in het welkomstwoord
uiteen dat deKamer meende dit
seminar te moeten houden om-
dat deKamer van mening is dat
Arubaanse handel een be-
langrijkerol dient te spelen bij
het herstel van de economie en
daarbij vooral op de hoogte dient
te zijn van demogelijkheden van
investeringen en vooral vesti-
ging van nieuwe bedrijven. Be-
langrijk noemde hij het dat mi-
nister Don Mansur aanwezig
was omdat het juist de overheid
is die initiatieven en maatrege-
lenzal moeten treffenom een ge-
zond en efficient zaken-klimaat
te scheppen waardoor nieuwebe-
drijven kunnen worden aange-
trokken.

De versohillende sprekers zul-
len in verband hiermeeover hun
ervaringen spreken wat hen
aantrekt en devestigingvan be-
drijven betreft. Uit de introduc-
tie van sprekers bleek dat dr.

Jerry Haar associated professor
is aan de universiteit van Flori-
da in Miami. Hij is tevens presi-
dent van de Interamerican Ma-
nagement group. Dr. Haar was
eerder op Aruba als lid van het
F.1.U.-team dat afgelopen jaar
een studie op Aruba maaktemet
als onderwerp "Observations on
the economie development and
future of Aruba". Van 1981 tot
1983 was hij in Washington di-
recteur van programmas van de
Councel of the Americas, een in
New Vork gevestigde zaken-
organisatie van meer dan twee-
honderd maatschappijen welke
als zodanig in Latijns Amerika
werkzaam zijn.

Mr. Samuel Hayden is een on-
afhankelijke internationale za-
ken consultant zowel door het
particuliere bedrijfsleven als de
overheid. Op het ogenblik is mr.
Hayden betrokken bij een sub-
contract met een groot Ameri-
kaans consultants bedrijf om
achttienduizend nieuwe
werkplaatsen te scheppen in El
Salvador. Hijwas in verschillen-
de belangrijke functies
werkzaam onder meer als voor-
naamste consultant van presi-
dentReaganstask force. Hij isde
schrijvervan een handboek voor
de Amerikaanse overheid over
vestiging en promotie van za-
ken. Recentelijk werkte hij mee
aan een verslag over de succes-
senvan Amerikaanse hulp in sa-
menwerking met bedrijven bui-
ten de Verenigde Staten.

Tenslotte was aanwezig mr
Frank Scott Lennon verbonden
aan het Irish Management insti-
tute, diezich vooral bezig houdt
met dealgemene en persoonlijke
leiding van bedrijven en het ge-
ven van trainingprogrammas op
dit gebied. Na afloop van de ver-
schillende toespraken volgt een
discussie waarbij de leiding bij
Ebby Arends in goede handen
was. Minister Mansur wees op
zijn inleidingop de moeilijke pe-
riode dieAruba doormaakt door
het sluiten van de Lago, een
achteruitgang van vijftig pro-
cent van onze deviezen-
inkomsten, een achteruitgang
van dertig procent van de in-
komsten van de overheid en een
ongekende groei van de
werkloosheid.

Met deze cijfers alsbasis is het
een feit dat we op Aruba niet
kunnen blijvenzitten doch moe-
ten aanpakkenom erweerboven
optekomen. De bewindsmandie
uitvoerig stilstond bij wat er ge-
beuren moet, benadrukte vooral
de verscheidenheid in onze in-
dustrieën die er zal moeten ko-
men en waaraan gewerkt wordt.
Bijzonder belangrijk noemde hij
dit opAruba — een land datzelf
geen grondstoffen voor industri-
eën bezit, hetop dejuistewijzeen
vooral efficient benaderen van
mogelijke investeerders. De
overheid speelt daarbij een zeer
belangrijke rol. Men denkt dan
direct aan fiscale regelingen,
maar ik geloofaldus minister
Mansur, dat deze zodanig moe-
ten zijn, datzij bij een investeer-
der pasklaar zijn. Hierdoor kun-
nen we ook de flexibiliteit heb-
ben om te onderhandelen. Be-
langrijk is daarbij dat bij poten-
tiële investeerders zodanige
voorzieningen worden aangebo-
denom de hogere kosten te kun-
nen compenseren. Hij wees er
vervolgens uitvoerig op dat na
het sluitenvan de Lago alleaan-
dachtwerd gerichtomhettoeris-
me dat nu de belangrijkste in-
komstenbron is, verder uit te
breiden.

Verder wees de minister erop
datdoorzijn interventieinBrus-
sel bij de EEG de mogelijkheden
zich openden om export van La-
tijns Amerika-landen naar Eu-
ropa via Aruba te stimuleren.
Voorts ziet hij ten aanzien van
het CBI-programma een kleine
mogelijkheid. Wat betreft de in-
dustriële sector sprak de minis-
teralszijnhoop uitdatdeLago op
korte termijn kan worden hero-
pend en de doorvoervan olie via
de terminals weer mogelijk
wordt. Ook zal binnenkort be-
gonnen worden met werkzaam-
heden op hetterrein van olie-ex-
ploratie. Spoedig worden hier-
voor dewettennaar deStaten ge-
zonden. Zodra goed gekeurd zal
Aruba ook op dit gebied aan de
slag gaan. Minister Mansur
haalde nog aan dat er weer be-
langstelling is om goud te win-
nen op Aruba, wat door de
sancties tegen Zuid Afrika en
zijn goud nog meer is toege-
nomen.

Verschillende investeerders

zijn geïnteresseerd — mede in
verband met de stijging van
goudprijs — op Aruba weer aan
de slag te gaan op dit gebied.
Tenslottewees ministerMansur
er nogop dathetweliswaar moei-
lijk isveel op landgebiedte doen
maardatop visserij gebieder wel
ook vele mogelijkheden zijn. Mi-
nisterDon Mansurkondigde ook
aan dat hij plannen heeft een
"taskforce" tevormenom specia-
le aandacht aan investeerderste
besteden. Zodat zij weten dat
Aruba de plaats is waar zij het
beste terecht kunnen.

ORANJESTAD - In het
Americana Hotel werd
woensdagmorgendoordeKamer
vanKoophandel een seminarge-
houden. Op deene foto is dr. J.
Haaraan het woord, opde andere
foto vlnr forumleider Ebby
Arends, mr. S. Hayden, minister
Don Mansur en Milton Ponson
voorzitter van de Kamer van
Koophandel. De andere foto
vormt de goede opkomst met on-
der meer de ministers Watty Vos
en ArmandEngelbrecht alsmede
definanciële coordinator van de
regering drs. Wong.

Op initiatiefvan Carmelo Heyer

Festival Aloë di Oro
NOORD/ORANJESTAD—

Op 31 oktober, 1 en 2 novem-
ber wordt in de"Temptation-
club" (ex-Surfside) van Talk
ofthe Town het festival "Aloe
di Oro" gehouden, waarbij in
totaal zestig zangers/ musici
van die goede oude tijd van
Aruba dcclzullen nemen. Het
initiatief voor dit festival
werd genomen door de be-
kendezanger/gitaristCarme-
lo Heyer, die een commissie
vormde voor de organisatie
van deze muzikale show.

Tijdens een persconferentie
lietCarmelo wetendat deze drie-
daagse muzikale show gewijd
wordt aan onze voorouders van
ongeveer honderd a honderdvijf-
tig jaargeleden dieop diteiland
woonden en alleenvan de plant
aloe leefden. In dietijd moesten
onze voorouders zwoegen met
aloe snijden, verwerken en het
verderzien te verkopen voor vijf-
tigcentper blikomzo hunkinde-
ren, die er vroeger veel waren,
eten tegevenen zo ook goedgroot
te laten worden. Carmelo vindt
dat de werkelijke Arubaanse
plant "aloe" is want overal op
Aruba tref jealoeplantenaan zo-
wel indedroge als in deregenpe-
riode. Het vormt een ouderlijk
erfdeel van ons land, aldus Car-
melo.

Voorts bestaater doorditfesti-
val de gelegenheid om bepaalde
gegevensover de Arubaanse ar-
tisten / musici van vroeger sa-
men in te bundelen en zo een
archief te vormen met data's
overonze culturelemuzikalewe-
reld, wanteen landwaarinde in-
woners nietkunnen zingen, flui-
ten, huilenof lachen is een dood
land. Vooral voor de komende
jeugd is dit vormen van zon
archiefzeer belangrijk.Daarom
wordt ookeen boekover ditfesti-
val gepubliceerd, speciaal voor
de scholen. Want zo kan men le-
ren wat Aruba inderdaad toen-
tertijd in de muziekwereld pro-
duceerde.

Bij de zangers/musici zelf be-
staat er groot belangstelling en
iedereenzal op zijnbeste manier
een steentje bijdragen aan dit
festival. Vanuit het buitenland
komen onder andere Jossy en
Dhaddy Brokke, Farita Luidens,
Juan Serrano,.Nilka Franca,
Manuela Hayer en uitgenodig-
denzijnBoy Dap en CedRide uit
Curacao. Muzikale groepen zijn
MariachiPerla diAruba, El Nu-
evo Sonido, Salsa y Sabor en het
orkest dat onder leidingvan Joy
Koek staat.

De kosten van dit festival
wordt geraamdop ongeveer vijf-
tigduizend florin. Carmelo Hey-
er heeft aan deregering een sub-

sidie gevraagd bestaande uit
tien reis-tickets voor de arties-
ten die uit het buitenland moe-
ten komen en de kosten voor de
orkest, wat tot een bedrag van
ongeveer twintigduizend florin
komt. Hierbij merkt Carmelo
wel op, om de aanvraging van
subsidie aan deregering en aioe-
projecten niet te mengen met het
festival "Aloe di oro", want er "is

nietsvanpolitiek inditmusikale
festival". Kaarten voor dit festi-
val zijn al in voorverkoop en er
zijn ook T-shirts beschikbaar.
Dit festival begint om acht uur
avondsin Temptation. Op 30 ok-
toberwordt in de St. Franciscus-kerk te Oranjestadom zevenuur
's avonds een mis opgedragen
aan alle overleden musici/zan-
gers van Aruba.

Man bij hart geraakt tijdens steekpartij
ORANJESTAD — De man E.G.
werd naar dewacht gebracht.Hij
had in Vietnam een steekwond
van twee en een halve centime-
ter opgelopen links van zijn
borstbeen. Hijverklaarde dat de
recidivist J.P. hem met een mes
had gestoken. Met deambulance

werd hij naar het hospitaal ge-
brachtwaardebehandelende ge-
neesheer constateerde dat zijn
hartzakje was getroffen, maar
dat het niet ernstig is. Hij werd
ter observatie opgenomen ter-
wijl depolitie doende is de dader
op te sporen.

Zaterdag rally
ORANJESTAD — Zaterdag

organiseren dewerknemersvan
de City Bank een fun car-rally.
Om half acht wordt vertrokken
vanaf de parkeerplaats naast de
City Bank. De finale en deprijs-
uitreiking volgen tijdens een
feestavond in Villa Nostra met
muziek van Maryflo Disco.

VgACHT uit de
Verenigde staten
of Europa?

Bn MET

MASTERCARGO NJ/.
KRIJGT U EEN
KOMPLETE SERVICE

telefooiu 25923V EN 31577 j

TATÜII
De Nederlanden van 1845
"sigur, pa vn i tur!"
TELEFOON 24888
Nationale Nederlanden #%,#

c \"i zakenreis of spoedeisendgeval
"uiten Uw eiland

GEEN RAMP

LEEAR^
?*E chartermaatschappij van deNe-
"6rlandse Antillen vliegt U met uitslui-
'end beroepspiloten veilig en op maatna* Uw plaats van bestemming.

U bepaalt plaats «n tijd
TELEFOON:
Aruba 26363-21365

l Curacao 76278
V^ Bonaire 8880- 8939 J

>*. >« "ST
(@ Een uitje naar

Natuurlflk meteen Prop-Jet
"an ODUBER AVIATION

bel 26975of23080

"**■ >■» "V

AMIGOE 5(DONDERDAG 9 OKTOB€fi 1986

Si bo no por paga e candela -.

WLm
SERA TUR PORTA V BENTANA
promer cv bo sali for di e lugar di candela asina e
candela no ta bira mas grandi.
Hedenavond 19.00 uur
Finale volleybal en CA TI lilbasketbal rA I UM
>i Sigur, pa un i tur.f

i «JUL PETFALIM aruba N.V.

Só Zocht U een

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

£0 IN VERBAND MET 1^
ff ZIJN \A/IJ 1
J 13 OKTOBER V¥ OE GEHELE DAG

GESLOTEN 1



Vaderpiloot: Zoon geen militaire adviseur, wel Vietnam-veteraan

VS: neergehaald vliegtuig vloog
voor anti-Sandinisten-organisatie

WASHINGTON— Het door
de Sandinistenneergehaalde
Amerikaanse vliegtuig vloog
volgens Washington voor de
particuliere organisatie CWF
van majoor generaalbdJohn
Singlaub, maar ditwerd daar
wel ontkend. De vader van
een der omgekomen Ameri-
kanen heeft gezegd dat zijn
zoon overal ter wereld
heenvloog, voornamelijk op
charter- vluchten met
vrachtvliegtuigen. De door
Managua gevangen genomen
Amerikaan zal in Nicaragua
terecht moeten staan. Het is
aan de Verenigde Staten om
stappente ondernemenomde
stoffelijke overschotten vrij-
gegeven te krijgen, zo meent
men in Managua. Een ernstig
diplomatiek conflict hangt in
deluchtnu Managuaheeft ge-
weigerdaan de Amerikaanse
ambassadeom Hasenfus con-
sulairebijstand te verlenen.

De New York Times, rege-
rings- woordvoerders citerend,
meldde dat het neergeschoten
vrachtvliegtuig de vlucht uit-
voerde voor deRaad voor de vrij-
heid var. de wereld, (CWF) van
Singlaaib. Aan boord bevonden
zich wapens en laarzen voor de
contra's. Bij dit neerschieten
door de Sandinisten vielen drie
doden, onderwie twee Amerika-
nen. De CWF heeft eerderal geld
ingezameld voor de contra's.
Maar volgens de CWF-
woordvoerder heeft men met de-
ze vlucht niets te maken. De or-
ganisatie heeft altijd gezegd
«niet dodelijkevoorraden» in te
zamelen voor de contra's. De
CWF is gekant tegen het Sandi-
nistischebewind. De voormalige
generaal was niet bereikbaar.
Hij was opreis, naar El Salvador
of onderweg naar de Verenigde
Staten, zo werd meegedeeld.

In Managua is verklaard dat
de gevangen genomen inzitten-
devan het vliegtuig,Eugene Ha-
senfus, in Nicaragua terecht zal
moeten staan overeenkomstig
de wetten van dit land. Men is
metde voorbereidende gerechte-
lijke procedure begonnen. Wat
de stoffelijke overschotten van

de omgekomen Amerikanen be-
treft zei een anonieme
woordvoerder van de Informa-
tiedienst dat men op Buiten-
landse zaken zal reageren op
stappen van Amerikaanse zijde
hieromtrent. De doden zijn geï-
dentificeerd als kapitein Willi-
am J. Cooper em Wallace Blame
Sawyer. De identiteit van het
derde slachtoffer, een Latijnsa-
merikaan, is nog niet onthuld.

Bij de Amerikaanse ambassa-
de in Managua gaf men te ver-
staan datmen aan Buitenlandse
zaken zal vragen ofmentoegang
kan krijgen tot Hasenfus in ver-
band met consulaire bijstanden
ook om de stoffelijke overschot-
ten van de omgekomen Ameri-
kanen vrij te krijgen voor over-
brengingnaar de VS. Op hetver-
zoek om tot Hasenfus te worden
toegelaten heeft de ambassade
nul op het rekest gekregen. De
gerechtelijke autoriteiten moe-
ten eerst beslissen wat er met
hem moet gebeuren, zei men in
Managua. Washington neemt
deze weigering hoog op. «Dit
werpt de vraag op of een Ameri-
kaanse ambasssade in Nicara-
gua normaal kan functioneren.
Het verlenenvan consulaire bij-
stand iseen essentieelonderdeel
van het werk van een
ambassade», zei men bijBuiten-
landsezaken in Washington. La-
ter deelde Nicaraguaanse am-
bassadrice bij de Verenigde Na-
ties Nora Astorga mee dat de
Amerikaanse consulaire functi-
onarissenbinneneenpaardagen
toegangkrijgen tot Hasenfus.

In Managuahoudtmenvol dat
deAmerikanen als militaire ad-
viseurs werkzaam waren in El
Salvador wat door Washington
met klem ontkend wordt. Men
ontkenter trouwens elkebetrok-
kenheid bij deze zaak. Er is wel
een debat op gang gekomen in
Washingtonsekringen over deze
affaire en over deeventuelerela-
tiesvan deCIA hiermee. De com-
missie van Buitenlandse zaken
van de senaat gaat onderzoeken
of de Amerikaanse regering in-
derdaad niets te maken heeft
met deze vliegtuig- kwestie, al-
dus senator Richard Lugar, die
voorzitter dercommissie is.

Wallace Blame Sawyer Sr
heeft zich gemeld als vader van
de gelijknamigezoon die omge-
komen zou zijnbij dit incidentin
het grensgebiedtussen CostaRi-
ca en Nicaragua. Sawyer zei dat
zijn 41-jarigezoon een veteraan
is van de Amerikaanse
luchtmacht.Hij was eenrustige,
vaderlandslievende kerel. Hij
hielder van steedsover twee on-
derwerpenin discussie tetreden:
de oppositie tegen de bestuur-
ders, de overheid en daarnaast
over de bureaucratie. Hij moest
blijkbaarweinighebben van po-
litici. Van beroep was hij piloot
die op contract- basis werkte,
vooral voor het uitvoeren van
vracht- vluchten. Aldus zijn
vader.

In hetvliegtuig heeftmen een
identiteits-bewijs aangetroffen
op naam van William Cooper en
uitgegeven door Southern Air
Transports. Maar daar zei men
nietsvan dezevlucht af teweten.
Sawyer bevestigde deze ontken-
ning, want volgens de vader
vloogzijnzoon nooitvoor dezeon-
derneming.Hij wasook geen mi-
litair adviseur, zei de vader. Dit
staat zeker vast. Maar hijmoest
wel erkennen dat zijn zoon heel
weinigsprakover wathijprecies
uitvoerde.De laatstekeer dat ik
hemzagwasdriewekengeleden,
maar waarvoor hij toen werkte,
daarweet ik niets van af, aldus
zijnvader. Hij was getrouwd en
hadeen driejarigezoon. Hijheeft
ondermeer in Vietnam gediend.

Hoofdkantoor regeringspartij bezet door werklozen

Balaguer benoemt militaire
vertrouweling tot minister

SANTO DOMINGO — Pre-
sident Joaquin Balaguer van
de DominicaanseRepubliek
heeft de hoogste militaire
commandant van zijn taak
ontheven, namelijk de minis-
ter van Defensie. Op zijn
plaats benoemde Balaguer
een van zijn militairevertrou-
welingen. Ondertussen
wordt het hoofdkantoor van
deregeringspartijal enigeda-
gen bezet gehoudendooront-
evredenen. Er werd van de
week ookbrand in gesticht.

Tot minister van Defensie
werd door president Balaguer
benoemd generaal majoor voor
het levenAntonioImbertBarre-
ras, diealszodanigde opvolgeris
van admiraal Victor Manuel
Barjan Mufdi. Bij gelegenheid
hiervan bracht Balaguer een
verrassend bezoek aan het mi-
nisterievan Defensie waar hij de
nieuwe bewindsmanofficieel in-
stalleerde.Barjan Mufdiheeft de
ministerspost nog geen twee
maandenbekleed: hijwerd op 16
augustusbenoemd, toen Balagu-
er alspresident aantrad. Tegen-
over het dagblad Ultima Hora
zei de Dominicaanse president
dat de benoeming van Imbert
Barreras een «tijdelijk
karakter » heeft. Op vragen
waarom dezewijzigingen aan de
militaire top nu werden doorge-
voerd zei Balaguer kryptisch
«dat dit te maken heeft met de
corresponderende decreten».

Imbert Barreras werd inder-
tijd uitgeroepen tot nationale
heldvan deDominicaanseRepu-
bliek wegens zijn deelname aan
de moord op dictatorRafael Leo-
nidas Trujillo in 1962. Sedert 1
november 1962 is hij tot gene-
raal voor het leven benoemd
overeenkomstig een wet welke
tijdens deburgeroorlogvan 1965
werd uitgevaardigd. Het was de
burgeroorlog welke de Ameri-
kaanse interventie mogelijk
maakte. Imbèrt Barreras stond
toen aan het hoofd van de
«regering van nationaal
herstel» welke de macht be-
twisttevan deregeringvan kolo-
nel Francisco Alberto Caamano
Deno dieopkwam voor deterug-
keer van president Juan Bosch
dieop 25 september 1963aan de
kant was geschoven omdat hij te
links was in Amerikaanse ogen.
In 1967 werd een aanslag ge-
pleegd op ImbertBarreras waar-
bij hij aanzijnrechter handwerd
geraakt.

Tijdens het presidentschap
van Balaguer tussen 1966 en
1978 heeft de generaal verscha-
lende functies bekleed zoals die
van inspecteur generaalvan de
strijdkrachten. Bij de
machtswisselingop 16 augustus
was hij de enige militairdie Ba-
laguer bij alle plechtigheden
heeft vergezeld.

Het hoofdkantoor van de
Christelijk sociale hervor-
mingspartij van Balaguer in
Santo Domingo is al enige dagen
in handen van een groep onte-
vreden partijleden. Zij willen
aan een baan worden geholpen.
Door deoproer- politie is een cor-
don getrokkenom het gebouw,
maardebezettershebbengezegd
datzij zich niet zullenovergeven.
Er zijn verschillende brandjes
geweest inhetgebouwen depoli-
tie heeft traangas gebruikt in
een poging de bezetters «uit te
roken». Zij hebben beloofd datzij
het gebouw in brand zullen ste-
ken als depresident henniet een
overheidsbaan aanbiedt. Bala-
guer is niet verder gegaan dan
het benoemen van een commis-
sie om met de ontevredeneneen
dialoog te beginnen, maar deze
zeggen geen vertrouwen te heb-
ben in deze commissieen willen
er niet mee praten. Overigens
hebben partijgangers van Bala-
guer sedert deze aan de macht
kwam herhaaldelijk gebouwen
bezet van hun partij om op deze
manieraan werk bij deoverheid
te komen. Maar doorgaans bleef
hetdan beperkt tot een actievan
korte duur.

Luchtvaart-personeel
Leden drugsbende
voorlopig vrij

MIAMI — Negentien werkne-
mersvan luchtvaartmaatschap-
pijen zijn in Miami op borgtocht
op vrije voeten gesteld nadat zij
waren aangehouden in verband
met het smokkelen van verdo-
vende middelen naar de Vere-
nigde Staten. Het was de groot-
stebende welkemen op het spoor
was gekomentot heden toe in de
luchtverkeers- wereld maar ook
in het algemeen. Op één na wa-
ren zij allemaal werkzaam bij
EasternAirlines, deoverblijven-
de verdachte werkte voor Mex-
icana. In november komt hun
zaak voor. Voor miljoenen dol-
larsaan cocainezoudenzij deVS
hebben binnengesmokkeld. Er
wordt in ditverband zelfseen be-
drag van één miljard dollar ge-
noemd. Het spul kwam uit Co-
lombia. Het smokkelen is in
1982begonnenen duurdetotvo-
rig jaarvoort.

Jamani: Olie-
prijs nog

verder omhoog
GENEVE — De Organisa-

tie van olieexporterende lan
den (OPEC) wil de olieprijs
nog ietsverder omhoog krik-
ken en denkt daarbij aan eer
prijs vanzeventien totnegen-
tien dollar per vat. Op hel
ogenblik ligthij ietsonder de
vijftien dollar. Minister
Achmed Zaki Jamani var
Oliezaken van Saudi Arabic
verklaarde ditkort voor het
beginvan devandaag(maan-
dag) begonnen Opec- ver-
gadering. Opecsvoorzitter, de
Nigeriaanse Olie- minister
Lukman, zei dat iedereen te-
vreden is over de gevolgen
van de productieverlaging
welke voor september en ok-
tober werd overeengekomen
in augustus.

In Costa Rica
200.000 illegale
buitenlanders

SAN JOSE — Het aantal
vluchtelingen dat officieel in
Costa Rica is toegelaten be-
draagt 30.580. Van hen is
tachtig procent Nicaraguaans
staatsburger, zo heeft minister
Danilo Jimenez Veiga bekend
gemaaktin SanJosé. Het aantal
buitenlanders datzonder de no-
digepapieren zich in Costa Rica
ophoudt wordt geschat op twee-honderdduizend. Bij een toena-
me van de vijandelijkheden in
Nicaraguaverwachtmendathet
aantal nogverder zal stijgen.

N.V. CURACAOSE DOK MAATSCHAPPIJ
P.0.80X 3012 CURACAO N.A.

zoekt voor haar Electrotechnische Afdeling- Schoepsreparaties een

SPECIALIST AUTOMATISERING
Defunctionaris isverantwoordelijkvoorhetuitvoerenen doen uitvoeren van
reparatie-, onderhouds-modificatie-en inbedrijfsstellings werkzaamheden
van specialistische aard op het gebied van de pneumatiek en hydrauliek,
electronica en meet- enregeltechniek.
De werkzaamheden worden verricht zowel aan boord van te repareren
schepenalsaan landinstallaties, terwijl defunktionaris, indien nodig, tevens
ingeschakeld zal worden voor het opnemen en taxeren vanreparaties aan
boord van schepen in binnen- en buitenland.
Funktie-eisen.— Opleiding : H.T.S.-W, -E, Scheepswtk. of Electronica, liefst met Appli-

catiecursus M.&R.-techniekofvergelijkbarekennisniveau.
Een diepgaande kennis van pneumatiek en hydrauliek is
vereist.
Goede lees-, spreek- en schrijfvaardigheid in de moderne
talen.

— Ervaring : Enkele jaren ervaring in een soortgelijke funktie is vereist.
De voorkeur wordt gegeven aan kandidaten met ruime er-
varing in reparatie- en onderhoud van het betreffende
scheepsapparatuur.

Kandidaten dienen bereid te zijn een psychologisch onderzoek te onder-
gaan.
Schriftelijk sollicitatiesmetvermeldingvan o.a. opleidingen ervaring dienen
gericht te worden aan: De N.V. Curacaose Dok Maatschappij, Afdeling Per-
soneelszaken, Postbus3ol2. a"' "'.:'" " '
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/> >»^K *^ fV Bewaar Uw loten goed

*^^^ f* k^ *c/ IW IjkV^ -****** want het nummer bliift
trt P^V tl \lJ^l^ meedoen in alle trekkingen

C\3*^ ** *^\\ \A^^ en ook voor de 9rote P"izen-

Moo^o^ fS^>^ DE EERSTE TREKKING
*" IS 31 OKTOBER

Het personeel van de Antilliaanse Verffabriek N.V. en van Publis N.V. mag nietmeedingen naar de prijzen.
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; Maandag, 13 oktober Dinsdag, 14 oktober Donderdag, 16 oktober Vrijdag, 17oktober S|
s >

07.50 Klasse 1,11, 111, IV, V 02.20 Sunfishes 09.20 Sunfish 09.20 Sunfishes
"Rond-Bonaire"race 09.30 Sterns/hobycats 09.30 Sterns/hobycats 09.30 Sterns/hobycats J

09.20 Sunfishes 09.40 Zeilplanken 09.40 Zeilplanken 09.40 Zeilplanken JL 09.30 Sterns/hobycats 09.50 Klasse V 09.50 Klasse V 09.50 Klasse V
£ 09.40 Zeilplanken 10.00 Klasse IV 10.00 Klasse IV 10.00 Klasse IV
S 12.50 Sunfishes 10.10 Klasse 111 10.10 Klasse 111 10.10 Klasse 111 S
S 13.00 Sterns/hobycats 10.20 Klasse II 10.20 Klasse II 10.20 Klasse II S
S 13.10 ' Zeilplanken 10.30 Klasse I 10.30 Klasse I 10.30 Klasse I
S 12.50 Sunfishes 10.40 Vissersboten 10.40 Vissersboten N
S Woensdag, 15Oktober 13.00 Sterns/hobycats 12.50 Sunfishes 12.50 Sunfishes
s 10 00 LACBAY 1310 Zeilplanken 13.00 Sterns/hobycats 13.00 Sterns/hobycats J13.10 Zeilplanken 13.10 Zeilplanken

Funboard races waarvan de P^ V% ■*«a#^ ■>«*^% V%/% »%#% #% ~- i ... k
starttijd op hetmededelingenbord KSOf-^ JiCjC l 3I H Eind officiële race T

g( wordt bekendgemaakt _~,,.. ,g
B *^*^^^ 1^" 1 **■■■■■■** _ programma

K Sunfish Marathon fWm Zaterdag, 18 Oktober Sterns/HobycatsMarathon Ni
■j Marathon N(CTC^ssurantiën^l

) R.S. Carolina I

\W\ ÏÉÏ^I 0S ta C'esea Pue^° di \
I ~^Yjm\ Bonaire, partisipante /
> i bishitantenan hopi exitoi )
\ Alle soorten verzekeringen en in goede handenll! \

V *$--*!» BUDDY )( (~/a\ watersports /
/ \ WW^r N«Vi )
l V 9 .' Het adres voor duiken en (
/ ifitnT^A accommodatie in de j( CARABEIABUNGALOWS /
\ tegenover Bonaire Beach Hotel — \
/ Antillian Rate! I
\ telefoon 8647 — 8065 \
/ Bezoek onze dive-shop voor duikbrillen/ )
( snorkels/vinnen en verdere watersport- /
\ artikelen. \
/ Vergeet vooral niet om een duik-T-shirt mee te I
( nemen! /
\ JOOPen YVONNERAUWERS \
f wensen alleneen I
l gezelligeen sportieve /
> SAILINGREGATTA'B6 ]

\ üi C**J W^OCIHTaO TRflfl/POOT COfllPftfW «C \

\ na Bonaire.

( CAT
/ A Wishes all participants of r^^fl/
> ik REGATTA XIX
/ /föQk HAPPY SAILING and ' \
) JmÊs^ PLEASANT stay )(;"^^jppP»- on the Island of Bonaire \

(/jC^^ )

> \(L * KPRESSO BAR & CAFE REST \
I \--j ft / wenst alle bezoekers (
\ Jl—^ een fijne 1
( SAILING REGATTA! \

( wishes all participants, supporters, visitors and or- /
\ ganizers ofthe \

/ 19thSailing Regatta )

f lotsofwind, sunandfun duringtheirstayin Bonaire. )
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Èfe //^r w voor /wy cc« groor
MP^^^^k genoegen, om voordeeerste
Mf A:eer a/5 Gouverneur van

' '"**** «I&J Bonaire, een voorwoord te
mogen schrijven ter inlui-- "-«. d//ig va/i o/rze /9de Interna-

Am. '^Êmmmmwi tionale Regatta, die gehou-
rfc/i wort* van 73 fof /S Ok-

m. £Ê\M M toberl9B6,enom
'^^^P^BBMBBBawJWWBBBHBJWBr »B" * S^BBBBBBPBB^BPBI

a//e deelnemersen bezoekers van harte welkom te heten op
ons eiland.

Onze kristal heldere wateren, onze eeuwige passaat, uw
kleurrijk opgetuigde zeilboten zullen wederom voor een
spectaculaire "happening zorgen: deBonaire Zeilregat-
ta genaamd.

Ook dit jaar weer heeft het Organiserend Comité al het
mogelijke gedaan om aan de wensen van alle zeilers tege-
moet te komen, terwijl er gedurende de wedstrijden nog
meer "op hetvasteland wordt gedaan om deze week voor
u allen een onvergetelijke week te maken.

Mocht u nog bepaalde wensen ofideeèn hebben, aarzel
niet om ditonder deaandacht van de leden van hetOrgani-
serend Comité te brengen.

Ikwil u nogmaals, mede namensdeRegering en debevol-
king van het eiland Bonaire, ook bekend als ' 'het best be-
waarde geheim van hetCaribisch gebied van Harte Wel-
kom heten, en de wens uitspreken dat u in de gelegenheid
gesteldzal wordenomkennis te maken metvele vriendelijke
Bonairianen...

Een zorgeloos, plezierig verblijf op Bonaire aan alle be-
zoekers en aan de deelnemers in het bijzonder ' 'prettig
zeiler".

GEORGE A. SOLIANA
Gezaghebber van Bonaire

am\aU^amU*j^<4m*Mtmmmm^^mm&&&»£+&&&tm\lLu4m\\<am%4k

\ aaV lililbl 1 1 1 J I Ik _J/

/ wenst alle deelnemers /
( aan de XlXe Internationale \

( SAILING REGATTA <
\ alle succes toe —v /

> W )A A.A.S. T<g°TA)
/ MITSUBISHI jf^ (

> \HifMtm9m.J A\ il tnfll LbV

Mi

JÉÉf

to/
.jSsj^ÖËF:^^**#W>#J^ ''ALjt ■■>>■■■■■ '-yf^

y

"■■*>;...«WPIW.WI WW,. ■:■■ ■ : ::M^, 0. , y**& '

& De Antillen N.V.
/ §V wenst: )
/ r~\ de deelnemers )
) ë -y< een sportieve strijd )
) \,"^-\ de bezoekers )

l ©en plezierige tijd /

\ Antilles International Salt Co.,N.V. 1
( (A.1.5.C.0.) i )

> Unßonbini JA /

/ ** Regatta XIX *X£sëÊÊt- <

S^EXPORTnT^
/(^P BONAIRE NA. W )

l vn bienvenido a Jyffl^C i( todos los visitantes \) yparticipates )

( UB- toDffifc-*/ %bII|I COFISTRUCTIOn \

f ta desea turpartisipante i

( ww fe//s estadia aki na nos _É^ PSj J
\ isladi Bonaire durante (
) dianan di nos Zeilregatta. /

f Het is voor mij een groot
genoegen om alle deelne-
mers en bezoekers van de
I9de Internationale Zeilre-
gatta te verwelkomen.

Het doet mij goed om te
zien hoe de bevolking van

..Jfeak Bonaire
samen met onze vele buitenlandse vrienden het grootstt\
evenement van Bonaire vieren.

Elk jaar, en dit jaar is daarop ook geen uitzondering,
werken wijaan het verbeteren van onzefaciliteiten.
Wij hopen datU zult genieten van al hetgeen datwijvoorul
gedaan hebben om uw verblijf en deelname nog aangenaA
mer te maken.

Bij deafsluiting van dezeRegatta, als u terugkeert naaf
huis, vergeet niet datu enige goede vriendenachterlaat dié
ernaar uitkijken om u volgend jaar weer te verwelkome/Ü
wanneer wijonze 20steInternationaleBonaire Zeilregatté\
zullen houden.

JOSÉB. WINKLAAR
Gedeputeerde van Toerisme

&/uf* -Z.A.-€.£,£^.6.SA.S<.afé.&JAaf*.ê+£./L Z*

) *% " v!I BOUTIQUE /

( NUMBER ONE )V in quality, price and selection. C b^Ï \/ Bonaire T-shirts, original design and II ~ \
( handpainted. J\ Men's & women's casual wear; Shell & black co- /
/ ral jewelry. A
I Bonaire Shopping Gallery, tel. 8091. I

I creating fine jewelrysince 1940 Seiko & Pulsar \\ watches J( Whether it is a simplesouve- ADAA, /f y \
\ nir charm or a fine, hand-\ madeone of a kind jewel, it is _ t£ J/ important to us thatyou take creating fine jewelrysince 1940 /
( home withyou happy memo- (oppositethe Tourist \\ ries of your visit to Bonaire. Information Office)
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Nandmberdiefamosowhisky Wi)ltC JLrQDCI J?%k )
> isuproduktonan LIODU/ j!r \)

A HopiEksitoü

IIÉPv
~

e-Winkel & Zonen NV-
v m\V&^K \ LACASAROSADAEST. 1873 /

...

PSmaDURO & CURSEL^s]mgg BANK
\ (BONAIRE) N.V. \
l ta desea tur partisipante, organisadornan \
/ pueblo diBonaire vn temporada )
V plasentero durantee \

( \i\e REGATTA INTERNATICNAL /
( ojjj[M MADURO & CURIEL'S <> r J^Ê BANK (BONAIRE) N.V. )
l WÈÉ-^^^ pa turbo transakshon bar'-*"o {
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I i*S I '<A}v?_ ? W«— ANTON v.d. HEETKAMP
f - ned «-tillen MANAGING DIRECTOR ’NEDANTiLLEN OPEN WATER INSTRUCTOR /V KAYA C.E.B. HELLMUND 27 No 24023 (
\ Je1.:8761_ \
/ INTERNATIONAL DIVING & WATERSPORT CENTER )

WISHESALL PARTICIPANTS, I
\ SUPPORTERSAND ORGANIZERS \
f LOTS OFSUCCESS

DURING THE I
\ INTERNATIONAL SAILINGREGATTA \

..■■■■ \^9VAAAAAA WX>£x£x-^ * TS:"^^

( /mm_\ s.e.l. MADURO & SONS {
\i| |J (Bonaire) Ine. )
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EILANDGEBIED CURACAO
i

De Gezaghebber van het Eilandgebied Curagao
maakt bekend dat de heer

Elsio P. Narcisco
wonendeteKwartje no. 102, alhier, een verzoek-

» schrift bij het Bestuurscollege heeft ingediend ter
verkrijging van een vergunning ingevolge de
Hinderverordening Curagao (A.B. 1953 no. 21)
voor het hebbenvaneen Wasinrichtingaan de

Schottegatweg Oost no. 98. alhier.
Dit verzoekschrift en de bijlagen liggen vanaf de

: dag na deze bekendmaking gedurende veertien
dagenter visie bij de Afdeling Algemene- en Juri-
dische Zaken van het Centraal Bestuurskantoor
aan,de Theaterstraat no. 17, alhier, gedurende
welk tijdvak een ieder het recht heeft schriftelijk
zijn bezwaren tegen het verlenen van boven-
genoemde vergunning kenbaar te maken.

De Gezaghebber.

Ja
Minister-President di Antias

seiïor D.F. Martina
lo dirihi su mes na pueblo pa

DUNA INFORMASHON
tokante resultadonan die reunion Tripartite, kv a tuma lugare-
sientementena Hulanda.

Transmishon : via TeleCuracao i Emisoranan lokal,
awe djaweps, 9 dioktober 1986.

Ora : B'or dianochi.
E programa aki ta di interesnashonal.
No pèrdé.

STOMPeRg

DIXIE-LAND MUZIEK
vrijdag 10oktober

in Café de Tempel
Aanvang: 21.30 Entree: ’.5,-
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NMKB
De NMKB TRUST (CURACAO) N.V. is een joint-venture van de Neder-
landsche Middenstandsbank nv,Amsterdam en deKredietbank N.V. Brus-
sel, die zich voornamelijk bezighoudt met het oprichten, beheren en admi-
nistreren van vennootschappen gevestigd op de Nederlandse Antillen.
Opkorte termijn willen wij in kontakt treden met gegadigden voor defunktie
van:

ACCOUNT MANAGER TRUSTZAKEN (M/V)
Hij/Zij zal in deze funktie belast zijn met het beheren van bestaande en
oprichten van nieuwe vennootschappen.
Dit houdt mede in het adviseren opvennootschappelijk enfiscaal terrein en
hetonderhouden van commerciële kontakten meteen bredekring van rela-
ties.
Benoeming tot 1 e directie-assistent(e) behoort in de nabije toekomsttot de
mogelijkheden.
Vereisten:— Doctoraal examen Antilliaans recht— Ruime trustervaring en goedekennis van

belastingrecht— Beheersing van deEngelse- en Spaansetaal
in woord en geschrift.

Wij bieden o.a. een goed salaris, afhankelijk van opleiding en ervaring enuitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden.
Een psychologisch onderzoek kan deel uitmaken van de selectie-
procedure.
Schriftelijke sollicitaties voorzienvan volledigecurriculum vitaebinnen éénweek te richten aan NEDERLANDSCHE MIDDENSTANDSBANK nvAfdeling Personeelszaken

Kaya Flamboyan no. 9
Curacao. —

| ST. MAARTEN "THE BOOMING ISLAND* |
CINNAMON GROVE SHOPPING

DEVELOPMENT
Now selling,

SHOPPING SPACE AND APARTMENTS
in OUR EXCITING New Development. Now under Construction.
Ultra Modern Casino. Superb Shops and Apartments, Beautiful European
styled square with Fountains and gardens.
Parking for 200 cars.
The Shopping Center is surroundedby majorhotels onthe island (over 1200
rooms) and is only 2 minutes away from the International Airport.
Ready for occupancy December 1986.
Financing available. Convenient terms.

Write to OrbitRealty N.V.
I i P.O. Box 468, Philipsburg, St. Maarten, N.A. I
%^ Tel. : Qll -599-5-42505 or 44397. J
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Oplossingen ter bestrijding nog niet gevonden:

Bestuur Betaald Voetbal gaat met leden
van de Tweede Kamer praten over vandalisme

ZEIST—HetbestuurBetaaldVoetbalvan deKNVB zal opkorte termijn een gesprek aanvragen met de fracties van
CDA, PvdA, VVD en D'66in deTweedeKamer over hetpro-bleem van hetvoetbalvandalisme. VoorzitterAndrévan der
Louw, die in het bestuur ondermeer de portefeuille veilig-heid beheert, wenst echter eerst gesprekken met clubsuit
het betaald voetbalen deburgemeestersvan de betrokken
gemeenten af te wachtenvoor hetbestuur BetaaldVoetbal
verdere stappen zet. "Het lijktons nietcorrect voorafreeds
stappen te ondernemenin derichting van anderebetrokke-
nen, voordatjemetjegesprekspartners om detafel hebtge-
zeten. Dan zouden we hetzelfde doen, datwij anderen ver-
wijten",verklaarde Van derLouw.

Het bestuur is tot dat be-
sluitgekomen,omdat hetver-
wacht dat naast het overleg
met de burgemeesters en de
clubs in de maand november,
het voetbalvandalismetoch
ookeen politieke aangelegen-
heid blijft, waar de Tweede
Kamer niet omheen kan en
die viaagt om een landelijke
aanpak. De voetbalbond ver-
klaart zich te allen tijde be-
reid de eigen inspanningen,
die moeten leiden tot minder
problemen op en rond de vel-
den, tebenadrukken.Maar de
bond wijst tevens op deonver-
mijdelijke taak van de over-
heid, met als uitgangspunt
samen tevoorkomen datvan-
dalen in Nederland de dienst
gaan uitmaken en dat de sa-
menleving daarvoorwijkt.

De KNVB zal volgens vei-
ligheidsfunctionaris De Bak-
ker uiteraard geen initiatie-
ven uit de weg gaan, die bin-
nen haar mogelijkhedenligt.
In dit kader kan bijvoorbeeld
worden gedacht aan het ver-
der aanpassen van het wed-
strijdschema en de competi-
tieopzet. "Maar", zegt De
Bakker, "als de mogelijkhe-
den van deKNVB en de clubs
in alle realiteiten zijn uitge-
put, dan kan het niet zo zijn
dat toch het onmogelijke
wordt gevraagd en wedstrij-
den eenvoudigweg worden
verboden."

Het actieve veiligheidsbe-
leid, datdeKNVB al geruime
tijd voor ogen staat, gaat uit
van maatschappelijke mede-
verantwoordelijkheidvoor de
bestrijding van het vandalis-
merond wedstrijdenin hetbe-
taalde voetbal. Een stelregel
daarbij is, dat devoetbalclubs
in eerste instantie ver-
antwoordelijk zijn voor de or-
dehandhaving en veiligheid
van het publiek in het stadi-
on. Op grond van reglemen-
taire bepalingen zijn de vere-
nigingen verplicht uitgebrei-
de veiligheidsvoorschriften
na tekomen.

Alsblijkt dateen club hier-
bij verwijtbaar in gebreken
blijft, kan door de tuchtcom-

missie van deKNVB tot ver-
volging worden overgegaan.
Het bondsbestuurwijst naast
de voorschriften, die betrek-
king hebben op het regelen
van zakenbinnende stadions,
ook op de bepalingen ter on-
dersteuningvan de oplossing
van de problemen buiten de
stadions. In dat kader moet
bijvoorbeeld het verplichte
overleg van clubs met politie
en supporters worden gezien.
Maar ook de invoeringvan de
combikaart, die het vervoer
van supporters per speciale
trein combineert met de kor-
tingopde entreeprijsvoor het
stadion,en hetkunnenweige-
ren van gearresteerdeen ver-
oordeelderelschoppers. "En
daaraanmoet deal langerbe-
staandebereidheid wedstrij-
denopverzoekvan een burge-
meester van zaterdagavond
naar zondagmiddagteverzet-
ten nog worden toegevoegd",
vult DeBakker aan.
Het bestuur BetaaldVoetbal
is in het lichtvan de bestaan-
de inspanningsbereidheid
van oordeel, datallerlei in de
media gebrachtetheorieën en
opvattingen gemeen hebben,
dat zij niet uitgaan van de
maatschappelijke oorzaken
van het vandalisme en vaak
te eenvoudigzijnom een wer-
kelijke verklaring of oplos-
sing aan te dragen. De Bak-
ker wijst in datverband opre-
cent wetenschappelijk onder-
zoek, waaruit blijkt dat het
voetbalspel en de werkeloos-
heid geen hoofdoorzaken van
het vandalisme zijn.

De veiligheidsman van de
KNVB isvan mening, dathet
voorstel de clubs op te laten
draaien voor de kosten van
politie-inzet alleen hetfinan-
ciële probleem verschuift en
dat die 'oplossing' in brede
kring("ook onderpolitiemen-
sen, burgemeesters en in de
politiek") op grote bezwaren
zal stuiten. Invoering van
pasjes levertvolgens hem- ter
vergelijking haaltDe Bakker
derecente discussieover legi-
timatieplicht aan - veel prin-
cipiële en praktische bezwa-

ren op. "Stewards en suppoos-
tenkunnen nooitde taak van
de politie overnemen bij door
toeschouwers of'onechte' sup-
porters gepleegde strafbare
feiten. De ervaringen in het
openbaar vervoer hebben dat
ook helaas al aangetoond",
zegtRob deBakker.

De KNVB vindt dat de
grens van haar mogelijkhe-
den en bevoegdheden duide-
lijk bereikt is. "Die grens
wordt, als wede mediamogen
geloven,dooreen aantal voor-
gestelde maatregelen van
burgemeesters, politiechefs
en vakbonden ruimschoots
overschreden. Naast de in-
spanningvan deKNVB en de
clubs is een duidelijken justi-
tioneel beleideen tweede be-
langrijke voorwaarde voor de
noodzakelijke terugdringing
van het voetbalvandalisme",
aldus woordvoerder De
Bakker.

Naardemeningvan hetbe-
stuur Betaald Voetbal heb-
ben politie en justitie in
Eindhoven bij de gebeurte-
nissen op 27 september er
blijk van gegeven deze taak
goed te verstaan. Het open-
baar ministerie heeft zich
zeer recent in de herziene
richtlijnen van de procureur-
generaalindezelfde zin uitge-
sproken.

"Hetspreekt vanzelf,datde
KNVB de toegenomen be-
zorgdheid over de ongere-
geldheden rond het Betaald
Voetbal deelt,maar wewijzen
gelijktijdig simplistische op-
lossingenen opvattingen, zo-
alshet volledigverbiedenvan
wedstrijden of het gehele be-
taalde voetbal, volstrekt van
de hand. Bovendien wordt in
reacties op de rol van de
KNVB er vaak ten onrechte
van uitgegaan, dat de bond
geen enkele verantwoorde-
lijkheidvoor de aanpak van
het voetbalvandalisme zou
willen dragen", verklaarde
DeBakker.

"Voorop zal moeten staan,
dat alle betrokkenen bereid
zijn een deelvan de moeilijke
taak te accepteren en dat zij
zich niet beperken tot een
spelletje 'zwarte pieten.
Daarvoor is moed, doorzet-
tingsvermogen en bereidheid
tot het leveren van inspan-
ning nodig. Doorgaan is een
betere weg danwijken.De wil
om de geweldsspiraal rond
het in brede lagen van de be-
volking nog steeds populaire
voetbal terug te dringen,
moet danwel voorop staan!"

Eerste nederlaag voorBeenhakker:
Barcelona voert ranglijst na
nederlaag Real Madrid alleen aan

MADRID — Real Madrid
beeft op dezevende speeldagvan de Spaanse voetbalcom-
petitie deeerste nederlaagge-
iden. Het elftal van oefen-
feester Leo Beenhakker
King in de uitwedstrijd tegen
Osasuna met 0-1 onderuit.
Het betekende tevens de
serste zege voor Osasuna dit
Beizoen.

Omdat naaste concurrentBar-
Celona in het eigen Nou Camp-
stadion met ruim verschil van
Valladolid won (3-0), is Real de
leidingkwijt geraakt aan deCa-
talaanse rivaal. Barcelona, als
ei%e nog ongeslagen,heeft een
Puntvoorsprong opdeKoninklij-
ke uit Madrid. Opvallend was
°°k de zege van het laaggeklas-
seerde Santander op de Bas-
«ische trots Athletic de Bilbao:
2-1.

Barcelona revancheerde zich
bij de aanhangvoor de abomina-
bele verrichtingen op Europees
uiveau tegenhet nietigeAlbaan-
se Flamurtari Vlora (1-1, 0-0)

koste van Real Valladolid,
dat bij rust al tegen een
achterstandvan 0-2 aankeek.De
85.000 toeschouwers zagen doel-
punten van JulioAlberto, deEn-
gelseprijsschutterGaryLineker
e« Victor Munoz.

Real Madrid werd in Osasunaniet alleen getrakteerd op de
eerste nederlaag van het seizoen- Bustingorri scoorde na 36 mi-
nuten - maarkreeg tevens te ma-
ken met de van alles gooiende
supporters van Osasuna.

De uitslagen zijn:
Cadiz -Sabadell:3-1; Mallorca- Sevilla: 1-1; Santander - Athle-tico de Bilbao: 2-1; Barcelona -Valladolid: 3-0; Osasuna - Real

Madrid: 1-0;Real Sociedad - Es-
panol: 3-3; Betis - Murcia: 3-1;Zaragoza- LasPalmas: 2-1;Atle-
tico Madrid - Gijon: 1-0.
De stand:

1.Barcelona 7-H
2. Real Madrid 7-10
3. Atletico Madrid 7-9
4. Mallorca 7.9
5. Zaragoza 7-8
6. Espaiiol 7.8
7. Gijon 7.8
8. Valladolid 7-8
9. Osasuna 7-7
10.Cadiz 7-7
11.Athletic de Bilbao 7-7
12.Betis 7-7
13. Sevilla 7-6
14.Las Palmas 7-6
15.Real Sociedad 7-5
16. Santander 7-5
17. Sabadell 7-3
18. Murcia 7-2

MALTA AMSTEL
SPORTAGENDA

SENTRO OEPORTIVO KORSOU
(Baseball AA-klasse)
20.00 uur:Kodela - Royal Scorpions

VOLIBOL
19.30 Fern. A: Nodevo - Apache; 19.30 Fe-
rn. A: Xaverianen " Hurricane; 20 30 Fern-
Sup: Green Socks - Sta Rosa; 20.30
Mask.Sup: The Birds - Warwaru.

Napoli samen met Como op tweede plaats:

Juventus verliest het eerste
punt in Italiaanse competitie

ROME — Juventus heeft
zondag zijn eerste punt in de
Italiaanse competitie ver-
speeld. De Italiaanse
landskampioen speelde in
Turijn gelijk tegenAC Milan.
Napoli en Diego Maradona
reageerden goed op de uit-
schakeling in het Uefa-
bekertoernooi. Door een 3-1
overwinning op Torino
bracht Napoli de achterstand
op Juventus terug tot een
punt. Como, datmet 1-0op ei-
gen terrein zegevierde op
Brescia, deelt met de Napoli-
tanen detweede plaats.

Terwijl JuventusenAC Milan
hetpubliek slechts vervelingbo-
den, zorgde Sandro Altobelli bij
Inter - ASRoma voor het brood-
nodige amusement. Door zijn
hattrick voert de 30-jarige aan-
valsleider nu hetklassement
van topscorers aan met vier go-
als. Bij afwezigheid van de ge-
blesseerde Karl-Heinz Rumme-
niggescoorde Altobelli in de59e,
69e en 77e minuut. In de vierde
minuut had Oliviero Garlini, de
vervanger van Rummenigge, de
thuisclub al opvoorsprong gezet.
Inter klom door deze overwin-
ning naar de vierde plaats.

Achter het leidende Juventus
lijktNapoli met Maradona weer
ingoede doen.'s Werelds duurste
speler legde de basis voor twee
treffers. Torino met Wim Kieft
waskansloos. Een vrije trap van
Maradona werd ingekopt door
Bagni. Verdediger Ciro Ferrara
zorgde op eigenkracht voor 2-0.
Twaalf minuten voor tijd pas-

seerde Maradona twee te-
genstanders. Doelman Fabrizio
Loriere keerde het schot, maar
Bruno Giordano deponeerde de
terugspringende bal in het doel.
Het was Maradona overigens
zelf die voor uitschakeling van
zijn club in het Europees beker-
gebeuren zorgde. Hij veroor-
zaakte de strafschop waardoor
zijnploeg werd gewipt.

De wedstrijd van de dag liep
voor alle belangstellendenuit op
een bittere teleurstelling. Ju-
ventus - AC Milar was een duel
in het oud-Italiaans.Catenaccio
op zijn slechtst: traag en defen-
sief. Geen doelpuiten, wel veel
misprijzend gefluit van 60.000
ontevreden toeschouwers.

De uitslagen zijn:
Ascoli - Avellino: 0-1; Atalanta-Empoli: 1-0;Como-Brescia -1-0;
Fiorentina - Udinese: 0-1; Inter-
nazionale -ASRoria: 4-1; Juven-
tus- AC Milan:0-C;Napoli - Tori-
no: 3-1; Verano - Sampdoria: 1-1.
Na vier competitieduels is de
stand:
1. Juventus 4-7
2. Napoli 4-6

Como 4-6
4. Internazionak 4-5

Avellino 4-5
6. Empoli 4-4

ASRoma 4-4
Ascoli 4-4
Verona 4-4

10. Torino 4-3
Fiorentina 4-3
Sampdoria 4-3
AC Milan 4-3

14.Atalanta 4-2
15.Brescia 4-1
16. Udinese 4- (-5)

Uitbarstingen van geweld op
de Braziliaanse voetbalvelden

RIO DE JANAIRO — De
Braziliaanse voetbalwereld
is in operste staat van beroe-
ring. De uitbarstingen van ge-
weld op en rond de velden
hebben debo.id tot acties ge-
dwongen. Directe aanleiding
tot de maatregelen was de
beenbreuk, die verdediger
Adalberto vat Flamengo op-
liep in het duel tegen Botafo-
go.Een niets intziendetackle
van achteren maakte een
voorlopig «inde aan het
optreden var Adalberto. Het
was al het tveede geval van
ongekendhardspel indeBra-
ziliaanse conpetitie, die een
maand geleden begon. In de
eerste wedstrijd van het sei-
zoen brak Flvminense-speler
Romerito eveneens een been
bij een ongeoorloofde aanval
van achteren.

Bestuurslid Michel Assef van
Flamengo eistedirect na het du-
el tegen Botafojo harde maatre-
gelen van de Braziliaanse bond.
Die reageerde, in tegenstelling
tot eerdere oproepen, dit keer

wel. Het eerste slachtoffer werd
scheidsrechter Alvimar Dos
Reis. Hij kan derest van het sei-
zoen zijnzwarte pak in dekast la-
ten hangen. De schorsing van
Dos Reis gingvergezeldvan een
dringende oproep van de bond
aan dearbiters snelleren harder
op tetreden bij ongeoorloofdeac-
ties. "Scheidsrechters moeten
niet aarzelen een speler uit het
veld te sturen."

De Braziliaanse international
Zico, zelf al herhaalde malen
slachtoffer van hard ingrijpen,
vond de sanctiesvan debond niet
ver genoeg gaan. "Zoals in ande-
re landen het geval is, moet de
daderpas weer opdevelden wor-
dentoegelaten, als zijn slachtof-
fer dat ook weer kan. Misschien
kan dathelpen grofspel terug te
dringen."

Over de oorzaken van hetveel
te harde en dikwijls te gemene
optreden van voornamelijk ver-
dedigers doen de wildste ge-
ruchten de ronde. Volgens een
daarvanis hetgebruikvan drugs
oorzaakvan alle ellende.Rome-
rito bevestigde de doping. "Ik
heb vaak genoeg spelers vlak
voor een wedstrijd stimulerende
middelen in zien nemen. In mijn
geboorteland Paraguay is het,
net als in veleandereZuidameri-
kaanse landen, zelfs de ge-
woonste zaakvan dewereld. Na-
men noem ik niet, datheeft geen
zin."

Maar drugs zijn volgens Ro-
merito niet deenigeoorzaak van
alle ellende. "Ook de
scheidsrechters zijn in deze niet
zonder blaam. Zij handelen niet
adekwaat bij grove overtredin-
gen.Ze sprekende daders alleen
maarbestraffend toe. De spelers
lachen daarachter derugvan de
scheidsrechtersalleen maar om
en gaan gewoon door. Als het zo
doorgaat wordtvoetbalweer een
vecht-sport."

Van de kant van de
scheidsrechters kwam het weer-
woord van Arnaldo Cesar Coel-
ho, arbiter bij de finale van de
strijdom de wereldtitel in Span-
je.Hijverweet ook debonden de
clubs laks ingrijpen."Het gebrek
aan harde straffen leidt tot meer
geweld. In ons wedstrijdverslag
beschrijven wij alles wat er op
het veld is gebeurd. Maar in de
meeste gevallen wordt een spe-
ler, die van het veld wordt ge-
stuurd, helemaal niet gestraft.

Sithoc dient zich aan
als tweede finalist

WILLEMSTAD — Sithoc/
Hubo heeft dankbaar ge-
bruik gemaakt van de
misstap die Jong Holland/
Kodela afgelopen zondag be-
gaan heeft (0-1 verlies tegen
het reeds geëlimineerde
CentroDominguito/Foto Stu-
dioTramm).

In de slotwedstrijd van de hal-
ve finales speelde het gistera-
vond Victory Boys/Citco naar
een 2-0 nederlaagen diendezich
aldus aan als detweede finalist.
Voor het publiek gold de
krachtmeting tevens als voor-
proefjeop deeindstrijdomdatde-
zelfde twee ploegen tegen elkaar
aan zullen treden om de kampi-
oenstitel van de Fedeprof.

De twee ploegen zorgden voor
een geslaagdereclamevoor defi-
naleserie.Erwerd een felle strijd
geleverd met snel en goed voet-
bal en volop actievolle momen-

ten. De Collegialen hadden een
fortuinlijke start; zij kwamen
zeer vroeg aan de leiding (reeds
na een drietal minuten spelen)
maar hebben daarna op overtui-
gende wijze bewezen de volle
winst en een plaats in de finale
waard te zijn. lets dat pas in de
slotfase een feit werd omdat de
Collegialen een tweede treffer
nodig haddenomzich via een be-
ter doelsaldo te kunnen kwali-
ficeren. Een tiental minuten
voor het einde was het zover en
kon metdenodigeuitbundigheid
alvast begonnen worden met de
viering van het subkampi-
oenschap dat reedsnu verzekerd

Victory Boys heeft zijn huid
duur verkocht alhoewelhet zich
eerder al geplaatst had voor de
eindstrijd. Het buitenkansje dat
Sithockreeg omreeds indederde
minuut op voorsprong te komen
heeft echter een duidelijke in-
vloed gehad op het verder ver-
loopvan het duelen het uiteinde-
lijke resultaat. De man die deze
prachtige kans voor Sithoc ver-
zilverde was de immer attente
CharlieRegales. Debal rolde via
het lichaam van Mirco Colina
voor zijn voeten en hij hoefde
maar een paar metersdieper het
strafschopgebied in te dribbelen
om vervolgens Waldi Graan-
oogst met een hard schoot hele-
maalkansloos te laten.Doelpunt
nummer twee dat de doorbraak
naar definale betekende voor de
Collegialen viel in de 80ste mi-
nuut dankzij Toy Felomina en
Andy Celestina. Felomina om
zijn schotvaardigheid waarmee
hij de bal met precisie voor de
doelmondkonplaatsen en Celes-
tina om zijn prachtige kopbal
waarmee hijGraanoogst voor de
tweede maal verschalkte.

De finalisten in detweede divi-
sie zijn Scherpenheuvel en De
Koning. Eerstgenoemde ploeg
plaatste zich gisteravondvoor de
eindstrijd middels een 2-2 ge-
lijkspel tegen Centro Barber. De
Barberploeg nam een 2-0 voor-
sprong met treffers van Haydel
Jobmaarraakte deze weerkwijt
dooreenautogoalvan GilbertPi-
sas en een doelpunt van André
Bernardus. Scherpenheuvel
kwam pas 5 minuten voor het
einde aan de gelijkmaker.

Osasuna krijgt dekeus:
Lege tribunes
of flinke boete

MADRID —De Spaansevoet-
balvereniging Osasunakomt de-
ze weekvoor eenvreemdekeus te
staan. De clubzal waarschijnlijk
van de bond mogen kiezen: een
thuiswedstrijd met lege tribunes
of een forse boete betalen. Aan-
leiding voor deze straf is het ge-
drag van de supporters van Osa-
suna bij het gewonnen duel te-
genReal Madrid (1-0).

Scheidsrechter Jimenez heeft
bij zijn verslag van de gebeurte-
nisseneen achtcentimeterlange
boutgevoegd, die deArgentijnse
international van Real Jorge
Valdano aan het hoofd raakte.
De aanvaller was niet het enige
slachtoffer bij de gasten van de
bijna letterlijke bekogeling door
Osasuna-fans. MiddenvelderRi-
cardo Gallego is onderbehande-
ling bij een arts, nadat een kas-
tanje hemtijdens het duel vol op
hetrechteroograakte. Hij klaagt
nog steeds over verminderd
zicht. Onzeker is het of de inter-
national hetkomend weekeinde
zalkunnen voetballen.

Slotpartij schaken
eindigt in remise

LENINGRAD — De 24e en
laatste partij in de schaaktwee-
kamp om de wereldtitel tussen
wereldkampioen GariKasparov
en uitdager Anatoli Karpov is
geëindigd in remise. Kasparov
steldein de 23epartij de prolon-
gatie van zijn titel zeker. De
eindstandvan de tweekamp is
12,5-11,5.

Houston Astros
winnen eerste
play-off wedstrijd

HOUSTON — De Houston
Astros hebben woensdagavond
in Houston de eerste wedstrijd
van de play- offs om het kampi-
oenschap in deNationalLeague
van de Amerikaanse honkbal-
competitie gewonnen. DeAstros
versloegenin een wedstrijd,die2
uur en 56 minuten duurde, de
New Vork Mets met 1-0. Hetbe-
slissendepunt kwam in de derde
slagbeurt met een homerun op
naam van GlennDavis.

De ontmoeting werd bijge-
woond door 44.131 toeschou-
wers. In deWorld Series komt de
kampioen van de NationalLea-
gue uit tegen de titelhouder in
American League, waarvoor de
Boston Red Sox en de California
Angels ook een serie van max-
imaal zeven wedstrijden spelen.

Red Sox verslaan
California Angels

BOSTON — De honkballers
van de Boston Red Sox hebben
woensdag detweede wedstrijd in
de play- offs voor het kampi-
oenschap van de American Lea-
gue gewonnen. Boston zegevier-
de inFenway Park met 9-2 over
de California Angels. De win-
naar van debest- of- seven om de
league- titel komt in de World
Series (opnieuw ten hoogste ze-
ven duels) uit tegen dewinnaar
van de Nationale League, de
New York Mets of de Houston
Astros. Indeplay-offs isde stand
1-1. De derde wedstrijd wordt
vrijdag in Anaheim, California
gespeeld.

Benfica samen met
Bolenenses aan kop

LISSABON — Na de zeven-
deronde van de hoogstevoet-
balklasse van Portugal delen
Benfica en Belenenses de
eerste plaats met twaalf
punten.
Benfica won zondag met 1-0van
Guimaraes door een doelpunt
van de Deense middenvelder
Manniche. Belenenses versloeg
Braga met dezelfde cijfers. Porto
zegevierdemet 5-0overPortimo-
nense, met twee treffers van de
Algerijn Madje en Andre en een
van Celso. Het duel tussen Boa-
vista en Sporting Lissabon ein-
digde zondagavond laat in 1-1.

De uitslagen zijn:
Benfica -Guimaraes: 1-0;Elvas -Chaves: 1-2; Farense - Rio Ave:
2-2; Varzim - Academica: 2-0;
Porto -Portimonense: 5-0; Braga-Belenenses: 0-1; Maritimo- Sal-
gueiros: 2-1; Boavista - Sporting
Lissabon: 1-1.
De stand:

1.Benfica 7-12
Belenenses 7777777777 -12

3. Porto 7-11
4. Guimaraes 7-10
5. SportingLissabon 7-10
6. Chaves 7-8
7. Varzim 7-7
8. Braga 7-6
9. Maritimo 7-6
10.Elvas 7-5
ll.Salguieros 7-5
12.Boavista 7-5
13.Academica 7-4
14.Portimonense 7-4
15.RioAve 7-4
16.Farense 7-3

Nieuwe gezichten in
de Westduitse selectie

BONN — Bondscoach Franz
Beckenbauer heeft vier debu-
tanten opgenomen in de selectie
van hetWestduits voetbalelftal,
datop 15oktober inHannover te-
genSpanje oefent.

Pflugler en Wohlfarth van
Landskampioen Bayern
München, Nürnberg-aanvaller
Eckstein en middenvelder
Wuttke van Kaiserslautern zijn
voor het eerst in de selectie aan-
wezig. Beckenbauerriep Lever-
kusen-spits Waas op alsvervan-
ger van de geblesseerde Voller.
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SPORTVERZORGER

Praktijklessen: sportmassage, sporttaping,Eerste hulpverleningen
onderzoekmethoden van het bewegingsstelsel.

Theorielessen: anatomie, fysiologie, blessurepreventie en eerste
hulpverlening bij sportletsels.

Inschrijfformulierenbij de docentenverkrijgbaar:
De heer S. Heerenveen, De heer W.J. Zweerts de Jong,
Sportleraar-sportmasseur Sportarts-sportmasseurV Telf. 80322 Telf. 88444-88515(overdag)

MEXICO STAD -Komende
zondagkan deBrit NigelMansell
(foto) wereldkampioen in deFor-
mulc-1 autosport worden. Hij
moet daartoe de GrotePrijs van
Mexico winnen. Voor deze wed-
strijd heeft men het circuit in
Mexico geheel aan de heersende
veiligheidsvoorschriften aange-
past. Het circuit isjarenniet meer
gebruikt geweest na een aantal
dodelijke ongelukken. Mocht hij
derace nietwinnen dankanhij in
de GP van Australië (de laatste
van dit seizoen) alsnog een gooi
naardekroon vanAlainProst, de
huidigewereldkampioen, doen.



Reagan prijst Mexico,
Colombia, Argentinië
op economisch gebied

WASHINGTON — President
Reagan van deVerenigdeStaten
heeftzich lovenduitgelatenover
de inzet van landen als Mexico,
Colombia enArgentinië omorde
op de economische zaken te stel-
len. Hij zei dit in zijn toespraak
tot de gemeenschappelijke jaar-
vergaderingvan de Wereldbank
en het InternationaalMonetaire
Fonds (IMF).Hij deedeenberoep
op het internationale bankwe-
zen zichmeer in te spannenvoor
de oplossing van het schul-
denprobleem.

Senaat Uruguay
verwerpt amnestie
wetsvoorstel

MONTEVIDEO — De meer-
derheidvan de senaat van Uru-
guay heeft het wetsontwerp af-
gewezen voor een gedeeltelijke
amnestiezoals doordeNationale
oppositiepartij was ingediend.
Alleen de vertegenwoordigers
van de Nationalepartij stemden
voor. De regeringspartij der Co-
lorados verenigde zich met het
Linkse verbond bij het afwijzen
van het ontwerp, zij het op heel
uiteenlopende gronden. De rege-
ringspartij wil een algehele am-
nestievoor allemisdrijvenwelke
tegen de mensenrechten zijn be-
dreven onder het voorbije mili-
taire bewind terwijl links juist
wil dat alle misdrijven op dit ge-
bied worden vervolgd en dit niet
beperkt blijfttot ongeveer dertig
met name genoemde gevallen,
zoals de Nationale partij zich dit
voorstelt. De Nationale partij
heeft ondanks de nederlaagzich
bereid verklaard samen met de
andere partijen te zoeken naar
een uitweguit hetprobleem. De
amnestie- kwestie houdt al ge-
ruime tyd de gemoederen bezig
in Uruguay.

Venezolaanse
avond in
Caribbean
Hotel

WILLEMSTAD — Het Cura-
cao Caribbean Hotel staat dit
weekeinde bol van de activitei-
ten. Behalve het congres van de
Jaycees Nederlandse Antillen,
wordter vrijdagavond een speci-
ale "Noche Venezolana" georga-
niseerd in de Willemstad Room.
Tijdens deze Venezolaanse
avond wordt een buffet gepre-
senteerd met uitsluitendVene-
zolaanse lekkernijen als Arepi-
tas, Carne Mechado, Keeshi
Blancu enverschillende salades.
Daarnaast wordtom tien uureen
Venezolaanse skow gepresen-
teerd van Azucena Carillo waar-
onder een fantastisch harp-
optreden en een Venezolaanse
dansgroep.De "Noche Venezola-
na" begint om acht uur 's avonds
terwijl de entree 30 gulden per
persoonbedraajt.

Zondagmidcag is het feest
"around the potl"van hetCarib-
bean Hotel. Diarbij is Azucena
Carillo eveneens vertegenwoor-
digd terwijl hm muziek wordt
afgewisseld net optredens van
de bands Surv val en The Rese-
arch. Bovendieftis er een modes-
how van Boutique Cabrioleta.
Deze middagbennt om vier uur
en is gratis toegmkelijk.

Kan pas als alles verkocht is
Ex-werknemers Henderson
hebben nog geen cessantia

WILLEMSTAD — De ex-
werknemers van de super-
market Henderson hebben
nog steeds hun cessantia niet
ontvangen. In tegenstelling
tot de geruchten die momen-
teel deronde doen, komt dit
echter niet door een lakse
houding van de vakbond
CFW maar doordat nogaltijd
niet alle panden van deze ke-
tenzijnverkocht.Pas alsalles
verkocht is kan de curator
een eind- afrekening maken
waarna de cessantia uitge-
keerd kan worden.

Verschillende geruchten als
zou de vakbond CFW haar leden
niet goed vertegenwoordigen
doen momenteel de ronde en
kwamen zelfs tot publicatie in
een der lokale dagbladen.Naar
curator Huizing echter desge-
vraagd aan de Amigoe uitlegde
heeftde vakbondCFW zelfs niets
te maken metdeuitbetalingvan
cessantia aan de ontslagen
werknemers van de failliet ver-
klaarde Henderson- keten.

Zoals bekend is deze super-
markt-ketenruim eenjaar gele-
denfailliet verklaard.De meeste
werknemers hebben inmiddels
al een andere baan gekregen,
terwijl alle voormalige Hender-
son- filialen inmiddels hun deu-
ren onder ander gezag hebben
geopend. Het faillisement van
Henderson is echter nog steeds
nietafgerond. Naar curator Hui-
zingverklaarde ishij momenteel
bezigmet deverkoopvan de twee
laatste panden, waarvan de on-
derhandelingen over één pand
vrijwelrond zijn.

Pas als allesverkocht iskan er
een eindberekening worden op-
gemaakt. Mocht daaruit blijken
dat decessantia niet met gelden
van de opbrengstenkan worden
betaald, worden die uitgekeerd
uithet cessantia-fonds. Niet eer-
derdan dat allesverkocht is,kan
dit worden bepaald. Overigens
zijn de laatste werknemers pas
per augustus van ditjaarontsla-
gen en hebben zij tot op die da-
tum maandelijks hun salaris
ontvangen. De rechter had de
ontslagdatum namelijk bepaald
naar het aantal dienstjaren van
elk der werknemers.

Terwijl curator Huizing zich
redelijk tevreden toonde over de
verkoop van panden van Hen-

derson tot op heden, steldehij te
hopen deonderhandelingenover
de laatste twee panden op korte
termijn afte ronden zodat inder-
daad een eindafrekening kan
worden gemaakt en de werkne-
mers hun cessantiakrijgen. Dit
is echter, zo benadrukte hij, niet
in handen van de vakbondCFW
dieook geen invloedkan uitoefe-
nen op de snelheidwaarmee het
een en ander wordt afgerond.

HANOVER —De partijen van deWestduitseregerings- coalitie, CDU
en FDP hebben bij regionale verkie-
zingen in Nedersaksen iets aan ter-
rein verloren ten gunste van deoppo-
sitie. De CDU verloor de absolutemeerderheid. De SPD boekte een
winstvan 3%.8y een anti-kernener-
gie-betoging met 3000 man bij Mu-
enchen werden31 betogers opgepakt
toen de demonstratie ontaardde in
rellen.

Dertig jaarvoor
drugssmokkelaar

OCALA — De Colombiaanse
drugs- handelaar José Cabrera-
Sarmiento, die begin dit jaar
door Bogota werd uitgeleverd
aan de Verenigde Staten is tot
dertig jaargevangenisstraf ver-
oordeeld in Ocala, Florida. Voor
de behandeling van deze
rechtszaak waren uitzonderlijk
strenge maatregelen getroffen
in verband met geruchten over
een poging om de man te bevrij-
den. De 55- jarige Cabrera Sar-
miento was schuldig bevonden
aan het binnenbrengen van
ruim vijfhonderdkilo cocainevia
het vliegveldvan Ocala in 1983.
Hem werd ook nog een boete van
een kwart miljoen dollar opge-
legd. Hij moet zich nog deze
maand eveneens verantwoorden
voor de rechtbank van West
Palmbeach voor een andere
drugszaak.

Overige zijn nog in onderzoek
Reeds twaalf auto’s
terug naar eigenaar

WILLEMSTAD — Een
groot deelvan deauto'sdiein
de afgelopen weken door de
politie in beslagwerden geno-
men in verband met het on-
derzoek naar gestolen auto's
uitAmerika en auto's die zon-
der invoerrechten te betalen
ons landbinnenkwamen, zijn
in de afgelopen twee dagen
aan hun eigenaren terug ge-
geven.

Reeds 12 auto's bevinden zich
weer bij hun eigenaar terwijl de
19 auto's die momenteel nog bij
de politie geparkeerd staan daar
voorlopig nog vastgehouden
worden.

Dat de auto's weer terug gege-
ven zijnaanhun eigenaren,bete-
kent echter niet dat het onder-
zoek daarmeeis afgesloten ofdat
dieauto's niet in de zaakbetrok-
ken zouden zijn, zo vernam de
Amigoe vanmorgen. Indien de

politie deze auio s nog nodÜ
heeft voor verderonderzoek, zuj
len de eigenaren worden ve'
zocht hun eigendom weer ter V
schikking te stellen.

Zoals bekend hebbenverschil
lende eigenaren getracht hul
auto's terug te krijgen via e*|
kort geding.Alhoewel derechW
henallemaalin het gelijkstelcM
moestenvier van deze eigenai**
hunauto wederominleverenoW
dat een Amerikaanse verzeM
rings- maatschappij bij wie
auto's als gestolen zijn opgeg?
ven, deze vier auto's als haar&
gendomheeft geclaimd.DaartoJzal binnen acht dagen een z&P
moeten volgen diedoor deverz*
kerings- maatschappij aang^
spannen moet worden.

De 19 auto's die de politie nd
steeds in het bezit heeft, zij'
voorlopig nog in het onderzoo
betrokken, aldus vernam d'
Amigoe.

CE EILANDGEBIED CURACAO

Bij het Eilandgebied Curacao beslaat een vakalure voor de funktie van:

JURIST BIJ DE ALGEMENE EN JURIDISCHE ZAKEN
Doelstelling van de afdeling.
De juridische ondersteuning van hel bestuurlijke- en ambtelijk apparaat iv
beleidsuitvoerende taken van juridische en/of algemene aard.
De funktie bestaat uit de volgende hoofdtaken.

— Het adviseren van het Bestuurscollege inzake juridische aangelegenheden.— Het doen van voorstellen omtrent de wetgeving die tot de kompelenlie
van het Eilandgebied behoren.

— Het vertegenwoordigen van hel Eilandgebied Curacao in rechle en hel
opstellen van processtukken.

Funktie -eisen.

— Academische opleiding in de Rechtswetenschappen.— Dient enigszins bekend te zijn met de Nederlandse en/of Nedcrlands-Antil-
liaanse en de Regionale wetgeving.— Minimaal 3 jaar overlieidservaring.— Leeftijd tussen 25 — 40 jaar.— Beheersing van de Papiamentse taal.— Zeer grote mate van nauwkeurigheid.— Goede konlaktucle eigenschappen.

Arbeidsvoorwaarden.

De bezoldiging geschiedt volgens schaal 12 (gehuwd min. fl. 4485,00 max.
fl. 4975,00; ongehuwd min. fl. 3588,00 max. fl. 3980,00 p.m., exclusief
kindertoelage) van de Bczoldigiiigsregeling Curacao 1971.
Overige rechtspositieregelingen van ambtenaren zijn van toepassing.
Sollicitatieprocedure.
Sollicitaties met uitgebreide curriculum vitae, dienen binnen 2 weken na het
verschijnen van deze advertentie te worden gericht aan hel Bestuurscollege
van het Eilandgebied Curacao, Concordiastraal No. 24.
Een Psychologisch onderzoek kan deel uitmaken van de selectie-procedure.
Voor verdere informatie omtrent deze vakature kan men zich wenden tot het
Hoofd van de Afdeling Algemene en Juridische Zaken, Theaterstraat 17,
telefoon 612082.

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

Afd. P.R.

DE PIZZA HUT CURACA\heeft voor het tweede achteretfi
volgende jaar de "Award for#j
cellence in quality, service am
cleanliness" gewonnen. De4
werd gistermiddag tijdens el*
kleine plechtigheid in de Piz&
Hut op Salinja door de heerR*
ger Wagenaar, regionaal dir#
teur van PepsiCo Food Serviï
International, aan de hert\
Johnny Correa en Marsh®
Godschalk overhandigd.

DePizza HutCuragao werd (j
1985 wederom uitgekozen all
beste Pizza Hut van hetLatijn!'
Amerikaanse en Caribisch G?
biednaeen onderzoek bijallefiHalen van dePizza Hut in de ven
schillende landen. De kete:
de Pizza Hut bestaat al .
1958enheeft inmiddelszon
filialen in deVerenigdeStaten e"
39 andere landen over degeheÜ
wereld. Terwijl er in totaol
90.000 mensen in dienstzij
dePizza Hut worden man r
lijks meerdan50miljoenkU .geserveerd. {

De award diedePizzaHutCü\ragao gistermiddag kreeg, is <A
belangrijkste award diejaarlijW
door PepsiCo Food Servic.
binnen haarketen van dePizzO
Hut wordtuitgereikt inelk derze-
ven geografische regio's va
landen waarPizzaHutten gever j
tigdzijn.

Uiteraard toonden de h JJohnny Correa en MarshaA
Godschalk zich zeer tevreden cA
trots met de verkregen awarat
hetgeeneen kroon is op deservice
en kwaliteit die de twee Pizz\Hut-filialenopCuragao aan hvi*
klanten bieden. '-.

Op defotovlnr JohnnyCorreËLRoger Wagenaar en de gebroe-\ders Godschalk die de awardn
overhandigtkrijgen.

®8| COmiUtNU ÜI KORSOU
M/EP Kampana pa Eradika Sangura "Aedes Aegypti"|jjEL ' LimPiesa <*' Körsou

Gobiernu di Kórsou ta partisipa kv durante e siman di djaluna dia 13 dioktober te i kv djabiernè dia 17 di oktober 1986, ta kolie shushi densiguiente kaya:_ Dr. Maalweg, Steènmijn, Dr. Hugenholtzweg, Bramendieweg straat A-B-etcBramendieweg te ikv Druifweg, Koraalspechtweg, Amandelweg, Salina pa
suit di kaminda for di Grebbelinieweg bai direkshon di Caracasbaaiweg,Parti süit di Caracasbaaiweg te i kv Mamayaweg._ Wekoewaweg, Apenijnenweg, Nikibokoweg, Vogezenweg, Himalayaweg,
Pamirweg, Alpenweg, Yuraweg, Ardennenweg, Harzweg, Oeralweg, Eifel-weg, Karpatenweg, Libanonweg, Andesweg, Sierra Madreweg, Kaukasus-
weg, Olympusweg, Pindusweg, Idaweg, Roraimaweg, Balkanweg._
Sucasa, Wishi, Australië, Quinta Leonor No. 4, Daimariweg, Edisonstraat,Marconistraat, Simon Stevenstraat, Rontgenstraat, Rutherfordstraat, Ohm-straat, Voltstraat, Graham BeUstraat, Galvanistraat, Faradaystraat.

Ta publika e anunsio ak,'kv bastante ai.tisipashon pa fasüita tur bende limpia
kura i pone shushi afó durantefin di siman. Ta supliki pa separa e shushi ora
bute aio Pone por ehernpel; palu, muebel bicu, etc, (groivuü)-picda, santu,blóki k.bra, seinènt, etc, (puinvuil)- yerba, rama di mata, etc, (tuinvuü)-hur.lu. Shushi manera p.e. frishidèl, wasmashin, stof bicu, póchi di tualèt,
etc. i tayer mester pone apart.

~ ~ Koordinador diKampanaDept. R.P. , ~..,.r Ing. W.M. branco. *<
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verhuizen/

Wij vieren onze verhuizing
77 cmL!la 1904-65 CTC SHOWROOM PUNDA

of FASILITO Ha tfl,* per maand* " afa»*» »»% iiilla*)*!'' || a aak

Video Cassette Recorder VERHUISTHAAR
GHWSS Fl. 699,-cash m

—* 290- CTC LATRA ZEELAHdIA
of FASILITO PI. OO," per maand"

ReginagasfornuisF. 299,-c«„ /££ £ /53336f6636
ot jmaanaen I la | £^.

of FASILITO PI. 22,—per maand*"

Bij elke aankoop uit deze offerte, ontvangt U een kadootje. \JI 11 \J ©©Tl KOl IIfjl©l© SGIVICG l© CJ©"^»ni

ROM LANGS WE VERWACHTEN 0! ..^^fc^Éfc^
CTC showroom nu naarHH^CTC/LilTlßll

DOND6RDRG 9 OKTOB6R 19_jf12

HoeraaaU! J^^i
Wij hebben de vergunning.

Wij zijn vanaf heden Jj
GEOPEND ®

vanaf 9.00 uur's morgens tot cr^M12.00uur 's avonds 3
BODEGAt ANKER M

Curacaos meest bruine café /\ /Men Expresso Bar / \ /_^^^
t.o. A.B.N, in Colon Shopping Center *_*_^_m

ZAKENVARIA



Generaals gepensioneerd

Hoofd Chileensegeheime dienstnmiliaire junta
[Santiago — Het hoofd
L Chileense geheimepo-
L pNI, luitenant generaal
k* rto G<>rdon Erubio, is

tot lid van de mili-
L/" e junta van Chili. Hij
[ "ttdaarbij deplaats invan

JulioCanessa Ro-
tan or devervangingvan
L Ssa is geen reden opge-

°rdon is al sedert acht jaar
;joast metde leidingvan hetNa-
wa al Informatie Centrum
j ■ volgens de woordvoerderde regering zal Gordon zijn
6 «zaamheden als persoonlij-
vertegenwoordiger van presi-
j?1generaalAugustoPinochet
_ll november aanvangen,
poeleidingvanhetCNIwordt
tan ast generaal majoor Ale-
r^o Medine, stafchefvan het
P*". Canessa heeft nog geen
tl . uitgemaakt van de mi-
Ebhcf ■'unta> waar-in de bevel-
ed rs zitting hebben van het
?jr- de marine, de luchtmacht
f Onlangs lietendrie
,re junta- ledenweten bereid
e Jllmet de gematigde opposi-
j

e gaan praten over de toe-
vnst van het land.
°orts zijn negen generaals

jci Pensioen gestuurd door Pi-
pj f^> °nder wie de als gema-
-or»"eschouwde"eschouwde generaal ma-
«H-l ? Danus dieverzoenende
Et) ai*ingen heeftafgelegdover
fc o aakvan een dialoogmet
L, Ppositie en deRooms katho-

Tie Drie: Derde wereld-theater
Op St Maarten Statiaans
stuk van Brulin gebracht

PHILIPSBURG — De Bel-
gischetoneelgroepTie Drie is
op St. Maarten aangekomen
en heeft op (6, 7 en 8 oktober)
voorstellingen geven van "A
Djumbi atCrook's Castle" ge-
schreven door Tone Brulin.
De schrijver van het stuk
speeltzelfookeenrol, is deop-
richter van deze Vlaamse
Derde Wereld theatergroep— nu tien jaar geleden— en
geeftnu hetroer over aan Eu-
gene Bervoets, dieditstukre-
gisseert.

ToneBrulin: "Ik ben nuzestig.
In de laatste veertig jaarheb ik
zon stapel toneelstukken ge-
schreven.In depraktijk waren ze
wel almaar ikkwam ernooit toe
het eindresultaat op papier te
zetten. Ik wil nu afmaken wat ik
begonnen ben.Als ik hetnu niet
doe, zal het allemaal in het niet
verzinken".

A Djumbie at the Crook's
Castle is een gefantaseerd ver-
haal, gebaseerd op historische
feiten. Het beroemde ka-
nonschot in 1776 dat vanaf St.
Eustatius werd afgevuurd als
eerste groet aan een Ameri-
kaans schip, en wat in feite St.
Eustatius veranderde van een
bloeiendhandelscentrum toteen
economische ruine, is het uit-
gangspunt. Zoals veel van Bru-
lin'swerk is ook "Crook's Castle"
gefundeerd op een gevoel van
ontevredenheid met een be-
staandesituatie. In ditgeval: het
verval van wat eens de "Golden
Rock" was.

Het stuk wordt gebracht met
veel beweging, veel kleur, af-
wisseling, muziek en een feeste-
lijke sfeer. De tekst van Brulin
werd door Ellis Lopes in lokaal

Engelsovergezet enGlenn Gibbs
componeerde de muziek. Lopes
en Gibbs spelen ook mee in het
stuk, daarbij de rolbezetting
brengend op twee Antillianen.
De enige vrouwelijke actrice is
Sitti Fauziah, die ook mede aan
de wieg van Tie Drie heeft ge-
staan en indetoekomst als actri-
ce aan het gezelschap verbonden
blijft.

Tass citeert

uitspraken Alfonsin
MOSKOU — Het Sovjet-

persbureau TASS heeft gedeel-
ten van een interview gepubli-
ceerddat doorzijn corresponden-
ten was opgenomen met de Ar-
gentijnsepresident Raul Alfon-
sin diebinnenkortin Moskou op
bezoek komt. Alfonsin blijkt uit
te ziennaar dezeontmoetingmet
de hoogste Russsische leiders.
Het is voor het eerst dat een Ar-
gentijnsepresident op bezoek
komt in Communistisch Rus-
land.

Chili: Geen spionage tegen Argentië
BUENOS AIRES — De am-

bassade van Chili in de Argen-
tijnse hoofdstad heeft de be-
richten ontkenddat de tweeheli-
copters dieonlangsongemeld ge-
land zijn op Argentijns grondge-
bied bezig waren met spionage-
activiteiten.

Volgens de ambas-
sade ginghet om helicopters van
de particuliere maatschappij
Andes. Zij waren bezig metwerkzaamheden voor het Ame-
rikaanse concern Occidental Pe-
troleum inhetstroomgebiedvan
deRio Paragayo. Volgens de in-

gekomen informatie maakte
men per vergissing een landing
op Argentijns grondgebied. Er
was geensprake van een militai-
re activiteit of van een militaire
vlucht, aldus de ambassade. Ge-
ruchten over Chileense spionage
steken geregeld de kop op, on-
dankshet feit dat verleden jaar
een vriendschaps- verdrag werd
getekendna het jarenlangedis-
puut over de souvereiniteitover
een drietaleilandjes in hetBeag-
les-kanaal, datbijna toteen oor-
log had geleid tussen beide
landen.

Koperativa di Spar iKrédito
diEmpleadonan Petrolero (K.E.P.)

i
Fakultat pa Siensianan Sosial i

Ekonómiko diUNA
Ta organise vn

DIADIESTUDIO
pakonmemora 12 1/2anadieksistenshadiK.E.P.boudiet(tulo:

" RIESGO BALANSA,
FUTUROSIGURA"

Dia : Diadumingu 12 dioktober 1986
Ora : 09.00-19.00
Temanan : "FAKTORNAN KU TA DETERMINA NOS AKTI-

TUT PA KU KOREMENTU Dl RIESGO"
Orador:
Drs. Migda Schill-Maria, psikólogo
"POSIBILIDATNAN PA INVERTI NAKORSOU I E
ROL Dl KORPODEKO I BANKO Dl DESAROYO
DEN ESAKI"
Oradornan:
ClarkGomez Casseres(DirektorKorpodeko) i E.
Alvares (Direktor Banko di desaroyo)
Moderador:
Drs. Cedric Eisden.

Despues diklousura lo tin vn brindis.
Gastu : ’l.lO,-pa persona (inkl. lunch) i mester depositaesuma eiriba kuenta nr. 881341 di UNAna Madu-

ro & Curiei's Bank, promé kv inskribi.
Inskripshon por sosodé tantu na Universidat Nashonal di Antia
(Sra. Hortence Matroos) komo na ofisina diK.E.P. na Schottegat-
weg Oost 359. ... j_f^. >-s^

Univefsidal Nashonal di Antia |
V

Urwe*siieil vantfeNedeibtnclseAnifcjn
Unwwsrty ai H« NetherlandsAnMtes
Uu lüSKlod debis Aitf*.isNt*.iLikk.>*.i&

' ISA SALES& AGENCIES INC.
zoekt een

TECHNISCHE LEIDER
voor haar service afdeling.
Vereisten:
* Opleiding HTS of gelijkwaardig niveau
* Gedegen kennis van Nederlandse, Engelse en

Spaanse taal
* Minimaal 3 jaren ervaring in leidinggevende

functie.
Uitsluitend schriftelijke sollicitaties te richten aan de
directie van

Isa Sales & Agencies Inc.
P.O. Box 3084, Curagao.

STREUSTATIUS -Bijge-
fc "" door gouverneur drRené
L er, dieeen werkbezoek aan
F ovenwindseEilandenbracht
h£eza£hebber George Slees-
J-'Singvorige week opStEus-
it lp*hettoneelstuk "ADjumbie
let r°°^'s Castle" in première.
mtJtUfi' at d°°r deCaribische
■al" I*^ en^Sszins als een "musi-
,i °verkwam, beeldde het pro-
fef" 1 uit van derde wereld- lan-
,'"*e zich dooreen gebrek aan
'dü mogelijkheden, met
temping"van radioactiefafval' °nfronteerd zien. De muziek
i r het stuk werd geschreven
<oL enn Gibbs, terwijl Ellis
e« °* *e^st 'n et enBelse dia-

,) iA)an St Eustatius omzette.■(,iacteurs liepen enigetijdge-
\ttA°n 'n et Belgische Deurne
Yefe biJ het Tiedrie- Theater.
L toneelstuk zal in het kader
iïuh Belgisch- Antilliaans
)L Ureel Verdragook op deove-

ei-landen wordenvertoond.

f De Regering van de
Nederlandse Antillen

céo«rbandmet de aanstaandepensioneringvan de huidige Directeur va-, cel Per 1 oktober 1986de functie van:

directeurvan hetdepartement van luchtvaart
van de NederlandseAntillen

e hoofdbestanddelen van dezefunctie behelzen:
het op verzoek of ambtshalve adviseren van de Regering over alle
onderwerpen de luchtvaart betreffende;
het voeren van luchtvaart-onderhandelingen met buitenlandse mo-
pendheden;'oezicht opde nalevingvan alle internationale-en nationalewettelijke
regelingen en voorschriften op het gebied van de luchtvaart en het
corrigerend optreden in gevalvan overtreding hiervan;
het regelmatig ontvangen van en besprekingen voeren met des-
kundigen werkzaam in de diversedisciplines van de luchtvaart;
net behartigen van de belangen van onze nationale luchtvaart-
[Maatschappij wanneer deze overheidsinmengingvereisen;
net coördineren van de werkzaamheden van alle afdelingen van het
Departement van Luchtvaart.

OIJ.voorkeur academische opleiding of door opleidingen ervaring be-
«^

reikt gelijkwaardig niveau;
ruime management ervaring op een bij de funktie passend ofaanslui-
tend niveau;
ruime ervaring in onderhandelingen op een bij defunktiepassend ni-
bij voorkeur ruime kennis en ervaringmet (inter-) nationaleluchtvaart-
Wetgeving, -verdragen en -regelingen;goede beheersing van de Engelse, Spaanse en Nederlandse taal in

! Woord en geschrift;
I 9°edecontactuele eigenschappen.

Het 'dsvoorwaarden:
|a"alaris is vastgesteld volgens schaal 16 van het Bezoldigings-

' Verrt esluit van de NederlandseAntillen.
o\l u 2iinvan toepassing devigerenderechtspositieregelingenvoor het

ïerneidspersoneel.
Spingen:
Df»; inlichting wende men zich tot de (waarnemend) Directeur van het

ePartementvan Luchtvaart tel.: 83933.
1 tem'ci,aties dienen binnen 14 dagen na het verschijnen van deze adver-

Ar*.l? te «orden gericht aan de Ministervan Verkeer en Vervoer te Fort. Curagao.pro" Psycn°logisch onderzoek kan deel uitmaken van de selektie-

neneirband met dedoor deRegering afgekondigdepersoneelsstop verdie-n L3ndsambtenaren devoorkeur.
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(Ë!^^So E INSEKTISIDA MAS
W elir PREFERI PA AMANAN

<$r Dl KAS NA KORSOU TA j
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T? NA KORSOU!!!

tPI CENTRALE HANDELMAATSCHAPPIJ N.V.
\ fl /. (CENTRAL TRADING COMPANY INC.)

/fl Schottegatweg Oost 199-P. O. Box 3996 - Tel.: 615247/616466
—^Zé*} Cable: Centramy - Telex: 1301 Cetco - Curagao, NA.

g^^fgg^wl>^M"»Maa^ia^i,>Ma> Ma^a> MW.J>>>>^^^^MMtJ^>jtJ>>>l>Jlt^tllllll,11111111111111>^t>l>>>^^
,
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KAMPALA —Uganda'spresident
Museveni heeft krachtig opgeroepen
totnationaleeenheidenzeidatdeon-
langs opgepakte politicidieeen coup
beraamden geen steun haddenbijhet
volk.

*****
TE HUUR |

Ruim
ongemeubileerd

APPARTEMENT
in rustige buurt.

Tel.: 70431 J
TE HUUR

Luxe volledig
gemeubileerd
éénpersoons

APPARTEMENT
aan het water
te JanSofat.

I Inlichtingen:
tel.: 673426

of 88871

Ja
Körda sintonisa di dos
programa di SEDUKAL,
tratando ensefïansa na
Boneiru.
Tópiko: Praktika di
ensenansa na Boneiru.
Dia: djabièrnè 10-10-'B6
Ora: 7.00 p.m.
Na: Telecuracao.
Koprodukshon di
gobièrnu di Körsou i
gobièrnu di Boneiru.

KONINKLIJKE MARINE
Bureau HuisvestingKon. Marine vraagt namens enkele personeelsleden

ONGEMEUBILEERDEWOONRUIMTE
TE HUUR

per december 1986/januari 1987.
Voor inlichtingen:Bureau Huisvesting Kon. Marine

Marine Basis Parera
Tel.: 61422 tst. 191-192-194
Van maandag tot en met zaterdag
tussen 07.00 uur en 13.00 uur.

Goed, U dacht dat
iedereen dat wel kon.
Bel ons nu maar!

Stel u voor dat de klusjesman die u ntou Ufil \aangenomen heeft voor elektrawerk u {©A**5*1 i

voor de rechter wilt slepen omdat hij \ iiJUIJI U-zon klap heeft gekregen dat hij de ''break-Vrf______4 fdance" ging doen. En als u dan besluit om /Cga J/
dat zelf wel even int weekend te fiksen, (jffnlt
hou dan rekening met het vuurwerk dat %&£$kan ontstaan. Onderschat elektrawerk niet.y^£^->|\
laat het door een expert doen. Wij staan /^§|g^i'/N.
tot uw dienst. r/=vpji Waf)
Voor ons is geen werk te groot, of \ [ffl&K flp\<^
Emancipatie Blvd. 38, Tel. 78984 - 78994 V^XX^wSÉ

Techni Caribe '*.**.

* TEKOOP
Grote Hollandse

LINNENKAST
met spiegeldeuren

afhaalprijs
/. 965,-.

Beurs 83 -
Tel.: 673008

TE HUUR
Gemeubileerd

APPARTEMENT
met aparte slaapkamer
(voor 1 persoon)
Gelegen te Kaminda
Aluminio nr. 9.
Inlichtingen:

Janwéstraatnr. 18 s

TABUSKA |
UN KRIA I

pa keda drumi
Por fabor yama des-I
pues di 6.00'0r atardi

Telf.: 73230 J

TOYOTA ||f
TOYOTA HEEFT ZIJN CO
PRIJZEN DRASTISCH VERLAAGD

ê^-sr^.
OP DE VOLGENDE

■-ji ONDERDELEN:, SPARK PLUG~
CONTACT POINT

V^<N\ CONDENSER
-p^P L_?j—l OIL FILTER

k?^ '^ae^ AIR FILTER
ö X^^Tjè* FUEL FILTER

s^^^^i CUP KIT
fC^^^PÈl BRAKE PAD KIT
L feiT^S^ë^ BRAKE SHOE KIT

SHOCK ABSORBER
MUFFLER & PIPE

JS^ Fl
\A ZEELANDIA I |^

Tel: 615644 | BL

G4R4GE CORDM

i.v.m.
YOM KIPPUR
zijn al onze winkels,

kantoren en werkplaatsen
op maandag

13 oktober 1986 !
gesloten.

SPRITZER-HFUHRMANNi
ARUBA BONAIRE CURACAO ST MAARTEN NEWYOKK

f ADVOKAAT MJ. MARCHENA
maaktbekend dat zijn kantoor thans gevestigd is
te

CAS CORAWEG 70-A
(tegenover hetRadulphus-College)

Tevens is daar gevestigd:

INCASSOBUREAU
TREMTARIA

L Telefoons: 74872-75166 >

■ -*

GEVRAAGD:
DAME MET MULO of
MAVO 4 (HANDEL)

met minstens 5 jaarKantoor-ervaring. Kennis van
Boekhouden, Engelse en Spaanse Handelscorres-pondentie strekttot aanbeveling.

Brieven, met vermelding telefoonnummer, aan P.O. Box
No. 123, Willemstad.

TEKOOP:

FORD MUSTANG GLX
Automatic, power steering, A.M./F.M. radio, airco,
bouwjaar 1982, in uitstekende staat, ad fis. 7.500,..

Tebezichtigen:
Rijkseenheid Blvd. No. 40 - Tel.: 75390

§ EILANDGEBIED CURACAO
Het Bestuurscollege van het Eilandgebied Curagao
maakt bekend dat de naamloze vennootschap

"ROKAREST"
een verzoekschrift bij het Bestuurscollege heeft ingediend
ter verkrijging ingevolge de Vergunningslandsverordening
1963 (P.B. 1963no. 28), van een KOFFIEHUIS- EN RES-
TAURANT"A" VERGUNNING voor hetperceel

BLOEMPOT SHOPPING CENTER,
UNIT 14, alhier,

alsmede toestemming:— ex artikel 47 lid 4om een later sluitingsuur;— ex artikel52 om muziek, vertoningen of andere ver-
richtingen ten vermakevan hetpubliekte maken, te
geven of toe te laten;— ex artikel 53 lid 1 om vrouwelijke bediening toe te
laten;

in bovengenoemd perceel.
Dit verzoekschrift en debijlagen liggen vanaf dedag na de-
ze bekendmaking gedurendeveertien dagentervisie bij de
afdeling Algemene- en Juridische Zaken van het Centraal
Bestuurskantoor aan deTheaterstraat no. 17,alhier, gedu-
rende welk tijdvak een ieder het recht heeft schriftelijk zijn
bezwaren tegen hetverlenen van bovengenoemde vergun-
ningen en toestemmingen kenbaar te maken.
Het Bestuurscollege van het Eilandgebied Curasao,
De Gezaghebber. De Secretaris.

f BLIJFT NIET "=
ACHTER

Leert U nu eindelijkgoed dan-
Sen°pde

CAC.
DANSSCHOOL

binnenkort aanvang nieuwe
cursus voor tieners en vol-
wassenen, elk in groepen af-
zonderlijk.
Bel nog heden Tel.: 53172^/

■Ib
I* "I
u
[
Ei

<" - ~ - ~ i

KOM JE BASEBALL J^
SET OPHALEN! J^^SS

K)^__JÊ gr Koop FRISIAN FLAG melk en
V spaar de punten- w'i hebben een aantal

-^^^ baseball- handschoenen en ballen. Kom
naar Jan Bodegom N.V., Majoorsweg 2-12

en ruil je punten in. Het enige wat jenodig hebt
voor je baseball set is:

250 punten en Fis. 10.-
En ter introduktie van de nieuwe
etiketten van Frisian Flag,zijn deze

>^ 2 keer zoveel waard!

I SANTA ROSA Tel. 671264 /~"^VI SANTA MARIA Tel. 83322 f ____V_WI DOMINQUITO Tel. 613433 1 A^^

| bij Kooyman bent Uin goede handen

TE KOOP: "^Zespersoons grijsblauwe
hoekbank, vierpits gas-
fornuis met oven, doka-
spullen, tweepersoons
grenen bankje met bruine
canvaskussens.
Prijs nader overeen te
komen.

West-Indische
l Compagniestraat 2,L Tel-: 625597

Si ta shen florin pa luna bo ta
sobra, bo n'ta hasi debe pa
paga dosshenbek.
Bo no ta gasta mas kv bo
entrada pa bo no koba buraku j^^^^W
kv bo n'por sali afó. MMï4§kJ^
Meskos, si bo tin pa gasta, /^^Hlbo n'ta malgasta, pasobra [fc \^J^m^Wni maske ta na palu bo ta 'h /rJ^ fi^^M'^^Wpiki plaka, vn dia e por i *vs^
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BONAIRE
AGENDA

SE:8°rjrj ~"—»WEER:B222

an os ü^"'e maandag t/mvrijdag
Ur

«o 00-16.00 uur; zaterdag 08.00-12.00

BARE bibliotheek
>aand gSt^den voor het Publiek)
kdm 9n donderdag van 14.00-18.00
4Óo 17 9̂ en vr'ida9 van 08.00-12.00/
Ur) "00 uur; zaterdag van 10.00-12.00

OeJx'Sstjjden voor lezers)saag van 14.00-19.00uur.

anqetou 'TING: maandag t/m vrijdag
'ukLn ,!nde s,ul*en 15.45 uur; gewone

0T16.30uur.

£CECLUBSonair'e donderdagavond 19.30uur - Hotel

ouna"!?"natie E Fel'Pa.tel.: 8546/8238.
Uurtro , 'e: elke tweede maandag -feta^m Terra Corra.""""ensdag 12.00uur-HotelBonaire.

J.OrI^^SKANTOOR EN BEVOLKING:
>no a)/14-00-15.30uurlokettengeo-

eiv^8181-lOTHEEK: voor bezichtiging
lero 9el|eve contactop tenemen met de

UflyBedacht, Noord Nikiboko 194.

mpECLUB (Weg naar Willemstoren):
'dan °D vrijdagvan2o.oo-24.00uur;za-van 12.00-24.00uur.

'9 vaKUUR <9ezaghebber): elkedonder-
Uursk °9 0011 00 uur °P het Be"
llvapi II'°°r'Kfalendijk; laatste donder-hr^" de maand van 10.00-12.00 uur te

Jbo
U Q* sPreker: de heer Pancho Cecilia;wer Papiamentu).

fesTENf9%s^HaücUBkerkKralend«k:k '^"8.45 uur;zondag 08.30en 19.00

E J"519.30 uur; zondag 09.00en 18.00
Idr» "CSC k̂erkßinCOn:

ook zondag, 19.30uur.

Belangstellinguit Europa groeiende

Toerisme in september
met 11,6% toegenomen

— Het to-
S ajan !698toeristen dat in
>r belopen maand septem-
*ir bezoekbrachtaan Bo-
»n kbliJkt 1 l>m meer te zünw^,et aantal toeristen dat
ja Jaar in dezelfde periode
n "Onaire kwam. Dat wa-
De er toen 1521.
~ . eerste negen maandenvan

Jaarbrachten inmiddels"13 bezoekers naar Bonaire.
£ 1985 was dat aantal 19.164

ekers, dus ruim elfprocent
ler. Volgens het Toeristen-

iah zullen ook de laatste drie
'f h Van het jaareen posi-
Lj?eeW geven en derhalve
lt
atverwacht dathetjaar1986

hsr
t betreft,

[ bt»g zal worden afgesloten.
j het door het Toeristenbu-
_

, yerstrekte overzicht valt
lt at het aantal Canadezen,
n ö12,5% is gestegen. Kwa-
ar ft VOI-ig jaar24 CanadezenBonaire, dat bleken er dit
t, maarliefst 219te
tiuTaar ziJn dan de 217 reisa"n dievorigeweek opBonai-
»pf ,en ontvangen uiteraard
V ' Zoals het teeld al ge-
t, y "Jd is, lopen de bezoeken
atl ?nezolanen, Colombianen
Püp e bezoekers uit deregio
ij;^' maar vanuit Europa
hte koers ten op-van de Antilliaanse gul-

den toch voor enige verbetering
te zorgen. Ruim vierhonderd be-
zoekersmeer uitEuropa enruim
driehonderd meer uit Neder-
land.Duitsland laat heteenbee-
tje afweten deze eerste negen
maanden van het jaar. Uiter-
aardblijven deAmerikanenkop-
lopermettot 1oktober 15.187 be-
zoekersaan Bonaire.

In de eilandsraad van afgelo-
pen zaterdag wees het raadslid

van de UPB Papa Statia op de
zorg dieer besteed moet worden
aan het welzijn van de Ameri-
kaanse bezoekers. Statia atten-
deerde op lastig vallen van toe-
risten en diefstal, wat zeker niet
bevorderlijk is voor de uitbrei-
ding van het toerisme. Over de
eerste negen maanden van het
jaar,in vergelijkingmetdezelfde
periode over 1985 is het toeris-
tische bezoek aan Bonaire dus
gestegen met 11,7 procent.

Statiaanspolitierapport:
Van escalerende kinderruzie
tot wegwerken bruha-effecten

SINT EUSTATIUS — Het
Statiaanse politierapport meldt
het volgende: Op 23 september
verscheen een dame van 23 jaar
op de wacht met haar zusje van
elf. Laatstgenoemde had ruzie
met een leeftijdgenote. Doordat
beide ouderszich ermee bemoei-
den, ontstond een vechtpartij in
GoldenRock.

Op vrijdag 26 september
kwam een dame, 71 jaaj oud,
haar beklag doen bij de politie.
Zij had de voorgaandenacht last
van een gluurder op haar erf.
Toen zij wakker werd rende hij
weg.

Op 29 september kwam een
37-jarige dame politieassisten-

tie vragen, omdat haar echtge-
noot een donkere vloeistof op
haarplanten gooide. Zij leven al
enige tijd in onmin. Men had de
man verteld dat zij aan zwartekunst deed, en dit bij deplanten
hadbegraven. De man die bang
was, goot daarom stookolieop de
planten.

Op 29 september deed een 39-
-jarige dame, wonende aan deKruisweg zonder nummer aan-
gifte van diefstal. Haarelectrische waterpompwas weg-
genomen. Dezelfde dag om halfvier werd de St.Kittsenaar P. inverzekerde bewaring gesteld inafwachting van zijn verwijde-
ring. Hij is allang zonder ver-
blijfsvergunning op Statius enlijdt aan achtervolgingswaan-
zin. De laatste tijd wordt hij erglastig en gevaarlijk voor de be-volking.

Op 1 oktober vroeg een 39--jarige man om halftwee p.m. ompolitieassistentie. Een jongen,dieopeen ezelzat,hadzijnezel op'de man zijn echtgenote afge-stuurd.Beiden verkondigden te-
genstrijdigheden, de jongenwerd streng onderhouden.

Fluor
iJ^ALENDIJK — Tijdens
|ern COnferentie van de al"
ft>Êßeen manager van het
lte *mvwerdduidelijk,dater
■""int chemicaliën aan het
oenKwater moeten worden

Be.v°egd. In Europa en

e^nkais dataaneen nauw-
'aa controle onderhevig,
aar °P de Antillen zou men
t(1 eventueel een slag naar
intj!nen slaan. De ver-
iet ,°°rdelijke technici van„^ W.EB blijken gelukkig
(Jij, uitstekend ingebouwd
"öeU tw°°rdelijkheids- ge-
oJ t hebben, dat hun niet

ri at te experimenteren
■j,xe volksgezondheid.

»a len. vijftien jaar geleden
er sprake — evenals in

Nederland— van ongevraag-
de invoering van fluor in het
drinkwater. Dat zou tandbe-
derfvoorkomen. In Neder-
land bleken vele steden te-
gen, maar op Bonaire werd
van de ongevraagde toevoe-
gingvan fluor inhet drinkwa-
ter niet zon punt gemaakt.
Inmiddels is wel duidelijk ge-
worden, dat de basis waarop
fluor toegevoegd zou worden
aan het water, nauwelijksin-
stemming kon vinden bij het
WEB. Toen van die zijde
namelijk gevraagdwerd hoe-
veel detoevoeging moest zijn,
bleek niemand de juistehoe-
veelheid te weten. Fluorise-
ring is vanaf die tijd bij het
WEB niet meer ingevoerd.

Avondvlucht
Winair op

St Eustatius
SINT EUSTATIUS — Af-gelopen zondag 5 oktoberwerd in de morgenuren tij-

dens werkzaamheden in een
hotel een dame aan haar on-derarm zodanig verwond datzij direktaan het infuus naar
St. Maarten moest. De politie
zorgde voor noodverlichting
langs de landingsbaan, zodat
een extra Winair vlucht kon
landen. Om negen uur 's a-
vonds vertrok het vliegtuig
weer van hier.

FILTERS
In 1981 was er weer sprake

van het doorspuiten van de lei-
dingen,maar aangeziendat gep-
aard zou gaan met het verlies
van vijftien ton water — dat op
Bonaire al schaars was — zag
men er toen maar van af. De
toenmalige minister van Finan-
ciën, drs Marco de Castro, zag
wel in dat Bonaire met een ern-
stigprobleem had te kampen en
besloot dat het gehele leidings-
ysteem vernieuwd moest wor-
den. Gedurendedetijddatditzou
gaan duren, moesten maar drie-duizend waterfiltersonder debe-
volking verspreid worden, het-
geen overigens nooitis geschied.

In april 1982kwam het BC in
contact met defirma HoldingBV
die gespecialiseerdbleek te zijn
in het schoon blazen van water-
leidingbuizen. Twee deskundi-
gen, de heren Leydekkers en
Schouten, gaveneen demonstra-
tie van het systeem dat kortdaarvoren in Nederland was
geïntroduceerd als Girard Poly
Pig Europe. Inmiddels is wel
duidelijk,datHoldingnv in 1982het voorlopertje was van MoreFlow Aruba die nu de laatste
twee maanden werkzaam is ge-
weest op Bonaire met het
doorschieten van de waterlei-

ding- buizen.
Gedeputeerde JulioAngela

(DWD) beslooteen offerte aan te
vragen teneinde hetvuile water-
probleem op te lossen. We schrij-
ven dat jaar1982: Aangezien de
verkiezingen van deeilandsraad
in zicht waren ener inapril 1983
een bestuurswisseling plaats
vond, werd het vuile waterpro-
jectzo lang in dekoelkast gezet,
evenals debevolking datal meer
danvier jaardeed. Driejaarlater
werd het project er weer uitge-
haald door gedeputeerde
Franklin Crestian van DWD on-
der toevoeging dat hetvuile wa-
ter te wijten was aan het beleid
van het vorigeBC.

Onderzoek vermisten
door VN-cie in Peru

LIMA—Eenspeciale commis-
sie voor het onderzoeken van
verdwijnings- gevallen bezoekt
binnenkort Peru. Het is het
tweede bezoek van deze commis-
sievan deVerenigde Naties. Hij
bestaat uit Luis Varela Quitos
van Costa Rica en Toine van
Dongen van Nederland. Het
eerste bezoek dateert uit juni
1985 toenpresident AlanGarcia
pasaan demachtwas. Ook in Pe-
ru is er sprake van tientallen,
mogelijkhonderden, mensen die
verdwenen zijn in de strijd tus-
sen het leger en de Sendero Lu-
minoso-guerrilla.De Peruaanse
regering heeft om ditonderzoek
gevraagd.

Oorzaak vuil drinkwater is al zes jaarbekend
Buizenstelsel grote boosdoener

KRALENDIJK — Tijdens de
door ing. Jopie Giskus van het
WEB nvbelegdepersconferentie
was te verstaan dat het water
producerende bedrijf alleschuld
afwijst over het vuile water dat
nu al jarenuit de kranen
stroomt. Wel beaamde Giskus
dat het bedrijf een mede- ver-
antwoordelijkheid wil dragen
voor het op korte termijn oplos-
sen van het probleem.

Indien
ing. Giskus daarbij hetzelfde ge-
hoor vindt als bij het kiezen van
de waterplant, het aanschaffen
van het nieuwe waterleiding-
stelsel en het doorschieten van
de waterleiding- buizen, dan zal
de oplossing van het nijpende
probleem ongetwijfeldnog enke-

Ie jarenop zich latenwachten.
Problemen methet waterkent

Bonaire al vanaf de beginjaren
zeventig. Nog onder gedeputeer-
de José Frans werd de bevolking
geconfronteerd met de nachtelij-
ke afsluiting van het water, om-
dater geen enkelereserve was en
detoenmalige waterfabriek niet
bij machte bleek een voldoende
voorraad voor het dagelijkse ge-
bruik te produceren. Inmiddels
is dat probleem wel opgelost en
de hoeveelheid water die ge-
maakt kan worden, overschrijdt
zelfs ruimschoots de vraag en de
aanwezigereservoirs.

Een ander probleem echter
was de kwaliteit van het water
dat aan deconsument werd gele-
verd. Vanafeind 1978begon dat
probleem de kop op te steken.
Vermoedelijk wel veroorzaakt
door het regelmatig afsluiten
van de distributie, maar dat was
slechts de aanleiding. De oor-
zaak was detoestand van hetwa-
ter- distributiestelsel. In novem-
ber 1981 besloot de toenmaligePB- gedeputeerde Julio Angela
het water te laten onderzoeken
door Nederlandse deskundigen.
Dit werd ondersteund door
Franklin Crestian, die als frac-
tieleider van de PDB juist in Ne-
derland verbleef voor het topo-
verleg. Nadat in de loop van '80
de experts zich ter plaatse op de
hoogte stelden, bleek de voor-
naamste oorzaker van het vuile
water de pijpleidingen van de
waterdistributie. De oorzaak is
dus al zes jaarbekend.

URGENT
Zoals bekend uit de opmerkin-

gen van organisatie-deskundige
drs Harm Swierenga van Be-
renschot, vindt Crestian op An-
tilliaanse Zaken in Nederland
een gewillig oor en het duurde
danook niet lang voordat de mi-
nister van Antilliaanse zaken,
drsJandeKoning, definanciële
goedkeuringgafvoor een totale
vernieuwingvan het water- dis-
tributienet. De nieuwe pijpen
zouden een minimale doorsnede
krijgen van vier duim en eind
april 1986zouden de nieuwe lei-
dingen aangesloten worden op
de waterdistributie. Nu er vol-
doende water geproduceerd
werd, bleek het ook mogelijk de
andere leidingendoor te blazen,
aldus Crestian, want het water
was inderdaadeen bron van zor-
gen. Trots vertelde Crestian
daarbij dat gegarandeerd in de
maand augustus, maar dantoch
uiterlijk in demaandseptember,
voor debevolking schoonen hel-
der water gedistribueerd zou
worden.

Injuni begon de Arubaanse
firma More Flow Company met
het doorschieten van de leidin-
gen in aanwezigheidvan gede-
puteerde José Winklaar en frac-
tieleidervandePDB,Alipio Goe-
loe. Afgelopen maandagbelegde
ing. Jopie Giskus van het WEB
een persconferentie waarbij
duidelijkbleek dathetvuile wa-
terprobleem niet is opgelost,
maar in feite is verergerd.

Europese prijs voor Alfonsin
BUENOS AIRES — Aan

de Argentijnse president
Raul Alfonsin van Argenti-
nië is de Europese prijs
voor de mensenrechten
toegewezen.

De in 1980 in het leven ge-
roepen prijs wordt de Argen-
tijnse president op vrijdag 17
oktoberin Straatsburg uitge-
reikt. Hem werd de prijs toe-
gekend door deRaad van Eu-
ropa welke dan bijeenkomt
ondervoorzitterschap van de
Italiaanse minister van Bui-
tenlandse zaken Giulio
Andreotti, defungerend voor-
zitter van het ministers- co-
mité van de 21 lidstaten. De
prijs welke om de drie jaar
wordt toegekend, werd in

1980voor heteerst uitgereikt
aan de in Geneve gevestigde
Internationale commissie
van juristenenin 1983aan de
medische afdeling van Am-
nesty International.

Alfonsin krijgt de prijs we-
gens zijn «activiteit ter be-
vorderingvan het herstelvan
de democratie in Argentinië
na een periode van groot-
scheepse schendingenvan de
mensenrechtentijdens de mi-
litaire dictatuur». De prijs
werd ook toegekend aan de
Oosterijkse ex-minister van
Justitie Christian Broda die
hem later in ontvangst komt
nemen. Alfonsin komt naar
Straatsburgin aansluitingop
zijn staatsiebezoek aan de
Sovjet Unie.

»stodunartet«
NEW YCRK 10.15 A.M.

BritishP. 1,4255 JanYen. 6,472GermanM. 50,03 canD. 72,11Gold 436,50 Silver 5,70
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Ahold 100,30 Naarden 90,00Akzo NV 146,40 Nat.Ned. 81,20
Cred.Lyon. 89,50 Ned.Lloyd 177,50Ae9°n 91,70 Philips 47,00
Fokker 62,40 Roya! d,^ 206,40Gist.Broc. 46,70 telegraaf 330,00Heineken 173,00 Unilever 480,00KonPap. 158,50 Verto 44,00KIM 46,20 VNU 328,50Meneba 97,00 Index 279,50

iiiW YORK STOCK EXCHANGE
Baxter labs. 16 unch Hutton 42 7/8 + 1 1/4Borg .Warn. 34 - 1/2 IBM 127 1/4-1 'Burroughs 69 1/8 - 1/4 HT 52 3/8 + 1 3/8Canpbell Rl. 21 7/8 - 1/4 lone St.lnd. 31 3/8 - 1/4Oirysler 37 5/8 + 1/4 McDonalds 59 3/4 + 3/4CocaCola 35 1/2 + 3/4 45 3/<

_ 'Contr.Data 25 7/8 - 1/4 Persico 25 7/8 - 1/8??"*,^rl- 47 3/8 + 1 1/4 Ramada Inns 7 1/4 + 1/4nls?i? ».
4° + 5/8 ***** 59 3/8 - 3/8Digital Eg. 92 + 1 3/8 Seagram 60 3/4 + 1Dupont 79 7/8 + 1 1/4 leledyne 313 5/8 + 5East.Kodak 56 + 1 ïfexas m 3/4 + 3/4Firestone 25 3/8 - 1/8 Textron 57 ♦ 7/8Gen El. 73 3/8 + 1 3/4 Union Pac. 58 7/8 + 1 3/8Genl.Dyn. 73 1/2 + 1/8 Unocal. 24 + 1/4Genl .Motors 68 - 3/8 Varian Ass. 23 3/4+ 1/2Hewlett P. 38 1/4 + 1/2 Warner Lamb. 55 + 1 j/8Hilt.Hotels 69 1/2 unch Williams Cos 18 3/4 + 1/8

DOW JCNES
Industrials 1.803,85 + 19,40
Transportation 828,13 + 10,00
AMERICAN STOCK EXCHANGE
Computer 4 Technology 104,08 - 0,05
Precious Metals 66,87 unch
REUTER.

CICSIN3 MARKET CCMMENT OCTCBER 8, 1986.
The Mafst scored a solid gain today as volume expanded well
above the pace of recent sessions. At the final bell, the
Ctw Jones Industrial average was up about 19.41 points to the
1803.86 level. The Dow Jones Transportation average was also
strong and is within striking distance of its all time high
which was recorded on March 31. A mid session rally in the
bond market helped stocks but a late pullback in the bonds
did not do much damage to the stock market though it did
keep many stocks frati closing at their highs of the day. A
few strong stocks today were capital cities, Teled/ne, CPC
International, Federal Department Stores and Maytag. Cn the
dcwnside lEM was again prominent though smaller than yesterday .
All in all, we would view today's market perfornunce as
encouraging, the next objective for the Dew is the 1810 level
and a move about that level could lead to a further advance
to the mid 1800 area.E.F. HUTTCN RESEARCH.

Ijlf] M 41)1 HO & <URIEL'S BANK N.V.
g^Q ' INVESTMENT DEPARTMENT
fcr/}£>J| For further information call

Vé^^ü Te1. 612511,-612991/612294

Koersen Centrale Bank
NOTERINGEN CENTRALEBANK VAN DE NEDERLANDSE AN-TILLEN GELDIG OP DONDERDAG 9 OCTOBER 1986EN TOT
NADER ORDER:

US DOLLAR 1.77 1.79 181
CAN DOLLAR 1.27 1.29 131
PNDSTCRLING 24.75 2 53 2 59
N6DGLD 78.61 79.33 8013
BOLIVAR — _
ZW FRANCS 109.57 110 29 111 09
FR FRANCS 26.06 27 16 27 86DUITS6MARK 88.97 89.69 90 49SURGLD — 100.07 102 59ITURC 0.97 127 133AR FLORIN 1.00 1.00 100KOERSEN VAN DE OBLIGATIELENINGEN VAN DE NEDER-LANDSE ANTILLEN UITGEGEVEN DOOR HET DEPARTE-MENT VAN FINANCIEN EN GELDIG VANAF HEDEN 9 OCTO-BER 1986 EN TOT NADER ORDER.
9.75% OBLIGATI6L€NING€N P€R 85/89 100 2513 % OBLIGATI€L€NING€N P€R 86/90 107 7212 % OBLIGATI€L6NING€N P€R 88/92 1084610.5 % OBLIGATI6L€NING€NP€RI9BB 102 0910.25% OBLIGATIELENINGEN 1986P€R 1990 10224HET EFFECTIEVE RENDEMENT OP ALLE OBLIGATIELENIN-GEN BEDRAAGT 9.62%.

DEAANKOOP VANOBLIGATIELENINGENKAN GESCHIEDENBIJ HET LOKALE BANKWEZEN.

"~"^-^—>—>S_______aa■___(

»J|fttt t De Banco Industrial de Venezuela
L geeft devolgende noteringvoor deVenezolaanse
"1 L^^»~ Bolivar: Vooral UwBolivar transacties bel evenen
'"^g^É£~ vraag naar onze zéér gunstige koersen.

Noteringen per 100 Bolivars
Aankoop Biljetten Aankoop Cheques Verkoop

V ’" 7.50 ’. 7.7Ö ’.8.50 A

KRALENDIJK - Afgelopen
maandag heeft gedeputeerde
Franklin Crestian in de mid-
dagurenvergaderd metdehoofd-
en van dienst die onder de ver-
antwoordelijkheid van genoem-
degedeputeerde vallen. Dat zijn
dedienstenFinanciën, Openbare
Werken, Economische Zaken,
Onderwijs, Hygiënishe Dienst,
Reinigingsdienst, Steenbrekerij,
DWD, Cultuur en Tijdschrijve-
rij. Tijdens de vergadering gaf
Crestian een uitlegover het rap-
port Berenschot, de uitvoering en
de verschillende aanbevelingen.
Volgens gedeputeerde Crestian
hebbenal diverseafdelingenzich
aangepast volgens de richtlijnen
van hetrapport, zoals dat hetge-
val is bij de afdelingenFinan-
ciën, Waterdistributie en Open-
bare Werken. Op korte termijn
zullenook de anderegedeputeer-
den met hun diensthoofden ver-
gaderen over het rapport Be-
renschot. Bij defoto: gedeputeer-
deCrestian samen metdediverse
diensthoofden in deraadszaal.

f~ OPROEP "~>vtot het bijwonenvan een
AANDEELHOUDERSVERGADERING

van Bonil Land Development N.V.
op 20 oktober 1986.

Plaats : Egretta barrestaurant te Sorobon
\^ Tijd : 10.00 uur's morgens. j

KRALENDIJK -Deze week
herdachtErvi JoseBernabela het
feit, dathijvijfentwintig jaarge-
leden in dienst trad bij de over-
heid.Aldiejarenheeftßernabela
in de garage gewerkt. In het bij-
zijnvan zijn directechef José de
Jongh, en zijn collega'smocht de
jubilaris uit handen van gezag-
hebber mr George Soliana de ge-
bruikelijk enveloppe inontvangst
nemen. Voor mevrouw Bernabe-
la waser van dezijdevan hetper-
soneel voor een bloemetje ge-
zorgd.Bij defoto: vlnrgezagheb-
ber Soliana, gedeputeerde José
WinklaarenErviJoseßernabela
met echtgenote.

IEKOOP:
ZEILBOOT

nTïNpgo FeatherlprfciïS?£:Lz*,tlMs iS5Race rond Bonaire
***e) yssBonaireregatta (touring I
lör.fT- Tel.: 6200p<^chaapvekl, Bonaire. J

tT* BONAIRE - REGATTA
Jc|ens Regatta week nog

TEHUUR
2-4en6PERSOONS-

Hw APPARTEMENTENai!'Proiect is nog nietgeheel voltooidvandaardatwijnu nog speci-
Pr£Of>ênfng" tarieven hanteren.

L LAGUN VILLAS LAC BAY
Inlichtingen: Telefoon 8721.

AMIGOE 15

Met diep leedwezen heeft het
Cultureel Centrum Bonaire

het overlijden vernomen van

DRS. M.D. THIJS
in leven secretaris en directeurvan deSticusa.

Medelevengaatuitnaarfamilieleden en deSticusa. Wijzul-lenaltijd zijn hulp, en vriendschap in gedachtenhouden.

Bestuur en medewerkersvan het
Cultureel Centrum Bonaire.
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	illustraties
	WILLEMSTAD – Op de luchthaven belegden gisteren premier Don Martina en de ministers van Verkeer en van Handel, Industrie en Werk- gelegenheid, respectievelijk Leo Chance en Marco de Castro, een persconferentie over het top- overleg in Den Haag en over een kort bezoek aan de Verenigde Staten, waarin investerings- mogelijkheden werden besproken. Pogingen de economie nieuw leven in te blazen, bracht premier Martina gisteren ondermeer naar voren, zullen de komende periode gelijke tred moeten houden met de sanerings- maatregelen die de Antilliaanse regering momenteel voor ogen heeft.
	HENRY By Dick Hodgins
	BONER’S ARK By Addison & Frank Johnson
	BEETLE BAILEY By Mort Walker
	QUINCY By Ted Shearer
	WILLEMSTAD – Voor een groep bejaarden organiseerde onlangs de Stichting Birgen de Rosario een uitstapje naar het buurland Venezuela. Daardoor waren niet minder dan 53 bejaarden in de gelegenheid een weekeinde in Caracas door te brengen, waar zij ondermeer een bezoek brachten aan een bejaardentehuis. Aan de groep hadzich ook de bejaarden- groep Resida van Sta Maria toegevoegd. Het gezelschap werd tijdens de reis vergezeld door twaalf begeleiders en een arts.
	MEXICO STAD – Komende zondag kan de Brit Nigel Mansell (foto) wereldkampioen in de Formulc-1 autosport worden. Hij moet daartoe de Grote Prijs van Mexico winnen. Voor deze wedstrijd heeft men het circuit in Mexico geheel aan de heersende veiligheidsvoorschriften aangepast. Het circuit is jaren niet meer gebruikt geweest na een aantal dodelijke ongelukken. Mocht hij de race niet winnen dan kan hij in de GP van Australië (de laatste van dit seizoen) alsnog een gooi naardekroon vanAlainProst, de huidige wereldkampioen, doen.
	ZAKENVARIA
	ST REUSTATIUS – Bijgefc "" door gouverneur dr René L er, die een werkbezoek aan F ovenwindseEilanden bracht h£eza£hebber George Slees- J-'Sing vorige week opStEusitlp*hettoneelstuk "ADjumbie let r°°^'s Castle" in première. mtJtUfi' at d°°r de Caribische ■al"I*^ en^Sszins als een "musi,i °verkwam, beeldde het profef"1 uit van derde wereld- lan,' "*e zich door een gebrek aan 'dü mogelijkheden, met temping" van radioactie f afval ' °nfronteerd zien. De muziek i r het stuk werd geschreven <oL enn Gibbs, terwijl Ellis e« °* *e^st 'n et enBelse dia,)iA)an St Eustatius omzette. ■ (,iacteurs liepen enige tijdge\ttA°n 'n et Belgische Deurne Yefe biJ het Tiedrie- Theater. L toneelstuk zal in het kader iïuh Belgisch- Antilliaans )L Ureel Verdrag ook op de oveei-landen worden vertoond.
	KRALENDIJK – Afgelopen maandag heeft gedeputeerde Franklin Crestian in de middaguren vergaderd met de hoofden van dienst die onder de verantwoordelijkheid van genoemde gedeputeerde vallen. Dat zijn de diensten Financiën, Openbare Werken, Economische Zaken, Onderwijs, Hygiënishe Dienst, Reinigingsdienst, Steenbrekerij, DWD, Cultuur en Tijdschrijverij. Tijdens de vergadering gaf Crestian een uitleg over het rapport Berenschot, de uitvoering en de verschillende aanbevelingen. Volgens gedeputeerde Crestian hebben al diverse afdelingen zich aangepast volgens de richtlijnen van het rapport, zoals dat het geval is bij de afdelingen Financiën, Waterdistributie en Openbare Werken. Op korte termijn zullen ook de andere gedeputeerden met hun diensthoofden vergaderen over het rapport Berenschot. Bij de foto: gedeputeerde Crestian samen met de diverse diensthoofden in de raadszaal.
	KRALENDIJK – Deze week herdacht E rvi Jose Bernabela het feit, dat hij vijfentwintig jaar geleden in dienst trad bij de overheid. Al die jaren heeftßernabela in de garage gewerkt. In het bijzijn van zijn directe chef José de Jongh, en zijn collega's mocht de jubilaris uit handen van gezaghebber mr George Soliana de gebruikelijk enveloppe in ontvangst nemen. Voor mevrouw Bernabela was er van de zijde van het personeel voor een bloemetje gezorgd. Bij de foto: vlnr gezaghebber Soliana, gedeputeerde José WinklaarenErviJoseßernabela met echtgenote.


