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PRETORIA — Zwarte leerlingen
*n de wijken Soweto en Alexandra
'J Johannesburg zijn maandag een

s?hool- boycot begonnen. De eisen
>Jn vrijlating van gevangen geno-

"len medeleerlingen, intrekking der
wetten openstellingvan

" 'n Soweto gesloten scholen. De
,Verheid zegt dat dit gebeurt onder
'uk van buitenaf. Men zegt dat

?u.'°°o jongelui staakten. GM be-
lJkt opnieuw zijn positie in ZA we-

56ns ,j e versiecriterde economische
'uiatie en het gebrek aan vooruit-°angbij de opheffing derapartheid.

*****
/EL AVIV— De wisselingvan de

p'nisters- portefeuilles van Buiten-
a|>dse zaken en premier in Israel is

"*ker 24 uur uitgesteld wegens one-
'gheid over kabinetsposten. Peres
■) Shamir zouden vandaag ruilen.
'J Peres partij is men ontevredenver Shamirs voorstellen voor de
'euwekabinets- samenstelling.

*****_..TOKIO — Zelfgemaakte raketten
Un afgevuurd op het Japanseparle-

mentsgebouw en de ambtswoningan premier Nakasone. Er waren
'e£n gewonden en er was ook geen
chade. Men vermoedt een ultra-""kse actie.

*****MOSKOLWEWYORK—De hoog
jPgelopen spanning in de SU ivm

liep zondagavond uit op
*e« diepe teleurstelling. De SU- tv

een film met een directe
pending van Gorbatsjovs pers-

De voormalige VS- ont-
ÏL*Penings- onderhandelaar
/Ntike meent datde wapenbeheer-,- n 8 geen toekomst heeft na de mis-, u*te mini- top. Warnke die de be-

langrijksteonderhandelaarwasvoorhet Salt 2 verdrag voor beperkingvan strategische kernwapens onder
Pres. Carter zei dat er geen akkoord
*al komen zolang Reagan blijft
vasthouden aan zijn Star wars. Rea-
-Banheeft zichzelfin dehoek gebokst,
*eihij.

*****
AMSTERDAM— De dollaren het

Ppnd sterling gingen maandag op deeuropese wisselmarkten omlaag,
Jndanks dollar- aankopen door de
Bundesbank. Inde VSwaren de ban-
*endicht.In Amsterdam was demid-
denkoers der dollar2,2375 gldtegenp2545 vrijdagmiddag; de slotkoers
'a 8 rond de 2,2370 gld. Het pond be-
ukteweer een nieuwdieptepuntals
Bevolgderonzekerheidover deOpec-

De Dow Jones index in
WaÜ Street ging met 5,20 pntV(>oruit.

*****NEW YORK — De identiteitvan
pontvoerders van zeker 3van de 5j^"gijzelaarsin Libanon is volgens
li*i*SWeek bekend, dat hiertoe in-
Jongen- bronnen aanhaalt. Het

leden zijn van de Shi'itische
familie, welke de vrijla-,ng wil van hun neefMustafa Josef

leals terrorist in Kuweit ter dood isveroordeeld.
*****LONDEN — Bij derechtszaak te-<jen een JordanierinLonden diever-acht wordt van een mislukte bo-

maanslag tegen een El Al- vliegtuigdoor hem een officier van de Sy-
al u 6 'n''cntingen- dienst genoemds net brein achter de operatie. Pre-sentEl Assad heeft tegenTime Sy-
"sche betrokkenheid hierbij ont-kend.

*****—De aanslagen-reeks in
eptember heeft de samenwerking

J°et deArabische landen geintensi-
g^*!» aldus premier Chirac. Parijs
"*Rome tekendenverdereen samen-, ei"kings- verdrag over de terreur-,
.^gs- en maffia- bestrijding. Presi-e nt Mitterand die zegt geen 2e
£mbtst*rm_jn in 88 te ambiërensluit
kandidaatstelling niethelemaaluit.n opinie- peilingenkomt hij goed, °°r dedag.De Nationaleassembleeeeft een motie van afkeuring ver-

-orpen tegen de door de regering
, °orgestelde wijziging van het
kiesstelsel. Dit komt neer op goed-

euring van dit voorstel. De motie«reeg 281 stemmen, 7 te weinigvoor
Qe meerderheid van 288.

*****LONDEN — Op het Londense
vliegveldHeathrow was het maan-
dageen chaosdoor de aankomst van
"onderdenreizigers van hetIndische
?\ib" continent. Zij wildenEngeland
D.nnenkomen voordat woensdag de
Uifiuwe visum- regeling ingaat. Er
Werden extra vluchten ingezet; opeen gegeven ogenblikkon men geen
Passagiers meer afhandelen.

*****, LUXEMBURG — De kosten van
net EG- landbouw- beleid dreigen,v°oral wegens de grotevoorraden,zo
UltdehandtelopendatdeEG-Finan-
cien- ministers daar speciaal overhebbenvergaderd. Dit leverdeechter
nietsconcreets op.De onverkoopbare
voorraden zijn tot ongekende hoog-
j*n gestegen in een wereld waar el-
ders hongerwordt geleden.

*****

Over Happart-kwestie
In Brussel
kabinetscrisis

BRUSSEL — Premier
Wilfried Martens van België
heeft het ontslag van zijn rege-
ringen aangeboden aan koning
Boudewijn. Zijn regering zit am-
per eenjaar. Binnen hetkabinet
kon geen overeenstemmingwor-
den bereikt over de kwestie-
Happart. Deze komt er in feite op
neer dat Happart weigert zich
neer te leggen bij de wettelijke
verplichting in België voor on-
dermeer burgemeesters dat zij
tweetalig moeten zijn. Hij wei-
gert namelijk Nederlands te
spreken. Martens regeert met
regeringen waarin Waalse en
Vlaamse partijen samenwer-
ken. Happarts benoeming als
burgemeester van Voeren is eer-
der ongedaan gemaakt door de
Raad van State, maar daarna
werd er zodanig gemanoeu-
vreerd dathij toch waarnemend
burgemeester werd, iets waarte-
gen de Vlamingen zich fel ver-
zetten.

Zware beving schriktSalvador weer op

Hoofdstad gaat proberen
gewone leven te hervatten

SAN SALVADOR — Een
nieuwekrachtige aardbeving
van 5 gradenopdeschaalvan
Richter ismaandagavond ge-
voeld in El Salvador. Er brak
paniek uit,maarer dedenzich
geen persoonlijke ongeluk-
ken daarbij voor. Sinds
maandag wordt gebrobeerd
het normale leven weer op
gang te brengen. Het aantal
doden dat men geborgen
heeft loopt tegen de duizend.

Sinds de beving van vrijdag-
middag zijn er tientallen lichte
bevingen en trillingen geweest.
Maandag alleenal 230 in totaal.
Bij de krachtige beving van
maandagavond stroomden weer
veel mensen destraatop.De Sal-
vadoraanse hoofdstad probeert
sinds maandag het normalerit-
me te hervatten. De over-
heidsdiensten gingen weer voor
zover dat mogelijk was draaien
evenals het zakenleven. Omdat
veel overheidsgebouwenzijn ge-
troffen bijde bevingevenalsveel

zaken moest een groot deel van
de ambtenaren en het winkel-
personeel maandag onver-
richterzake weer naar huis.

Ondertussenblijft men zoeken
naar eventuele overlevenden.
Volgens president José Napole-
on Duarte is dit deeerste priori-
teit op ditogenblik. In tweede in-
stantie wordt gewerkt aan het
onderbrengen van de tiendui-
zendenmensen diehave en goed
verloren hebben. Hetregenweer
maakt het leven voor deze al zo
getroffen daklozen er niet ge-
makkelijkerop. Vooral dekinde-
ren hebben eronder te lijdenmet
verkoudheid, griepen buikloop.

Het aantal geborgen doden
loopt tegen de duizend. Onder
hetpuin liggennaar men vreest
nog honderden mensen bedol-
ven. De water-en stroomvoorzie-
ning zijn voor het grootste deel
van het land nu hersteld. Ver-
baasd is men over het feit dat de
Amerikaanse medischehulpwel
het militaire hospitaal bereikt
maar in de gewone ziekenhuis
dringt van deze hulp niets door.
Daar zitmente springenomeen-
voudige zaken als middelen te-
gen buikloop en ingewandstoor-
nissen.De gewonden moeten on-
der erbarmelijke omstandighe-
den worden geholpen. Het ont-
breken van primaire medische
voorzieningen verplicht de on-
der hoogspanningwerkende me-
dicivaak tot het verrichtenvan
amputaties. Het leger neemt
niet deel aan het reddingswerk
omdat, zoals Duarte het zegt, de
veiligheid moet worden gega-
randeerd. Toch heeft het verzet
vanafzaterdag een bestand voor
onbeperkte duur afgekondigd.
Het leger wordt wel ingezet om
de orde te handhaven en om
plunderingen te voorkomen.

De zwakte van deregeringvan
Duarte is met deze ramp duide-
lijkaangetoond. Zijn regering is
niet in staat effectieve hulp te
bieden in deze nood- situatie. Er
wordtdanookvolop en overalge-
klaagd over gebrek aan aanpak
en hulp.

Bij verkeers
ongeluk

in
Brazilië 14 doden

RIO DE JANEIRO — Bij
een verkeers- ongeval in Bra-
zilië zijn veertien mensen om
het leven gekomen. Een
vrachtwagen en een autobus
kwamen op een brug in bot-
singmet elkaar.

Het ongeluk gebeurdebij Ita-
paci, een stadjevan veeboerenin
destaat Goiasop 1604kilometer
ten noordwesten van Rio de Ja-
neiro. De politie houdt er reke-
ningmeedathetdodentalverder
zal stijgen. In de bus werden
mensen vervoerd die naar een
politieke vergadering gingen.
Op een brug over deRio Sao Pa-
triciokwam de bus in aanrijding
met devolgeladen vrachtwagen.
Men had er geen idee van hoe-
veel passagiers door de bus wer-
den vervoerd.

OLIE-MINISTERS NIET EENS OVER CRITERIA VERDELING
Fahds kabinet eist groterproductie-aandeel en wil hogere olieprijs

Saudi Arabië ligt dwars in Genève
GENEVE — De ministers-vergadering van de Organisatie

vanolie-exporterende landen(OPEC) in Genevelijktnogverre
verwijderdvan een oplossingvan de verdelingvan de totale
productie over de leden- landen.Saudi Arabicheefteenknup-
pel in hethoenderhokgegooidmetondermeer zijn eiseen gro-
ter aandeel in de Opec-olie productie toegewezen te krijgen.
Saudi Arabic ligt allesbij elkaarbehoorlijkdwarsin Geneve.
De ministerskonden maandagelkaarook nietvinden over de
vaststellingvan de economische criteria bij het bepalen van
het oüe- quotum voor iederOPEC-lid.

Deregering van Saudi-Arabie
heeft maandag een verklaring
uitgegeven die het er niet ge-
makkelijker op zal maken tot
overeenstemming te komen op
de huidige vergadering van de

Organisatie van Olie- ex-
porterende landen (OPEC) in
Genève. Het land eisteen groter
aandeel in de productie van het
oliekartel, verlangt een akkoord
over een prijspeil voor ruwe olie
tussen de zeventien en negen-
tien dollarper vat en is van oor-
deel de in augustus gesloten tij-
delijke overeenkomst over pro-
ductie- hoeveelheden moet wor-
denvervangen dooreenregeling
voor de langetermijn.

Volgens de verklaring, ver-
spreid door het officiële persbu-
reau Saudi Press Agency, vindt
de Saudische regering het nood-
zakelijkdater een akkoordkomt
over herverdelingvan deproduc-
tie- contingenten van de dertien
lidstaten"op een gezondeecono-
mische basis, diegarandeertdat
recht wordt gedaan aan en com-
pensatie wordt gegeven voor de
grote offers die Saudi-Arabie
voor de OPEC heeft gebracht".
Dit standpunt is het resultaat
van overlegvan koningFahd en
zijn kabinet over de rapportage
van minister van Olie Jamani
over de eerste week van het
Opec-overleg, zo is meegedeeld.

Met dezeverklaringkiestSau-
di-Arabie openlijk de kant van
Kuweit, datdeafgelopenweekin
Genève herhaaldelijk heeft la-
ten weten een groter aandeel in
deOpec- produktie te willenheb-
ben. Minister Jamani had zich

voor het begin van de ministers-
conferentie weliswaar ook in die
zin uitgelaten, maar tijdens de
bijeenkomst had hij op dat punt
totnu toenognietsvan zich laten
horen.

De voorzitter van de Opec, mi-
nisterRilwanu Lukman van Ni-
geria, verklaarde maandag na
afloopvan hetministers- overleg
dat de lidstaten het niet eens
konden worden over de exacte
definitie van de economische cri-
teria diedebasis moeten vormen
voor een duurzame regelingvoor
verdeling van de productie. Een
nieuweproductie- verdeling isin
het afgelopen weekeinde uitge-
werkt door technische deskundi-
gen. In ditplan voor de lange ter-
mijnkrijgen delidstateneen pro-
ductie- contingent toegewezen
aan dehandvan criteriaals pro-
ductie- capaciteit, oliereserves,
bevolkings- grootte, historisch
productiepeil en productie-
kosten.

Een commissie van drieminis-
ters zal het plan nu verder uit-
werken en het dan voorleggen
aan de volgende voltallige mi-
nisters- bijeenkomst, mogelijk
op woensdag, aldusLukman. Op
de verklaring van de Saudische
regering reageerde Lukman
kalm. Op vragen van journalis-
ten of dekans op verlengingvan
de tijdelijke productie- afspra-
ken numet ergkV "den
antwoorddehij: "Het ismaar hoe
je het bekijkt. De vaststelling
van nieuwe productie- contin-
genten is het primaire doel,
maar als dat niet lukt zou naar
andere mogelijkheden kunnen
worden gekeken. De bestaande

overeenkomst zou kunnen wor-
den aangepast". Volgens Luk-
mandraaitallesinwezen om het
vaststellen van "aanvaardbare
contingenten".

Al met al ziet het er voorlopig
niet naar uit dat de Opec-landen
het snel eens zullen worden.

Woordvoerder James Audu van
de organisatie wees er maandag
op dat er na een eventueel ak-
koord over verdeling van de pro-
duktie ook nog moet worden ge-
praat over de prijzen. Hij dacht
dat de conferentie zeker nog een
week gaat duren.

Nelson Oduber nav Nederlandsepersberichten:

Heeft Melchior opgegeven?
ORANJESTAD — Naar

aanleiding van berichten in
de Nederlandse bladen van
Het Parool en de Volkskrant
waaruit zou moeten blijken
dat de Nederlandse zaken-
man Leon Melchior het niet
meer ziet zitten op Aruba,
heeft de fractieleider van de
MEP indeStatenNelsonOdu-
ber hierover enige vragen
aanpremier mr. HennyEman
gesteld.

Uit de berichten zou moeten
blijken dat de voornaamste re-
denvoor Melchior is dat de Aru-
baanse overheid te langheeft ge-
wacht met het opstellen van
contracten, waardoor de inves-
teerders hunbelangstelling ver-
loren zouden hebben. Statenlid
Nelson Oduber wil van de pre-
mier wetenofdeze op dehoogte is
van dezepublicaties. Indiendeze
vraag bevestigend beantwoord
wordt dan vraagt Statenlid Nel-
son Oduber hoe het mogelijk is
dat juist in deze moeilijke tijden
de regering belangstelling ver-
liest in potentiële investeerders.

Hoe is hetmogelijk dat in deze
tijden van werkeloosheid de
regering een dergelijke houding
aanneemt. In de vierde vraag
haalt hetStatenlid de uitspraak
van premier Eman op 16 juni
1986 aan — toen het Nationale
ontwikkelingsplan 1986 - 1990

werd ingediend — waarin deze
steldedatMelchior de beste pro-
fessionele benadering heeft die
depremier ooitgezienheeft. Hoe
is het dan mogelijk dat de rege-
ring een dergelijke grote moge-
lijkheid om bij te dragen aan de
economie verloren laat gaan.
Tenslotte vraagt Statenlid Nel-
son Oduberofdepremierzo spoe-
dig mogelijkeen copie kan over-
leggen van het laatsterapport
dat doorLeon Melchiorwerd uit-
gebracht.

Beving in Peru
LIMA — In Peru is een

aardschok gevoeld met een
kracht van 4,7 graden op de
Richterschaal welke tot twaalf
graden gaat. Hetepicentrum lag
bij het stadjeMala op 85kilome-
ter ten zuidenvan Lima. Er wa-
ren geen meldingenover gewon-
den of schade.

*****
DHAKA — Bij de morgen in

Bangladesh te houden presidents-
verkiezing is de winnaar al bij voor-
baatbekend en wel dezittende presi-
dentErshad. De 11 anderekandida-
ten genieten nauwelijksbekendheid
en de2 grootsteoppositie- groeperin-
gen doen niet mee. Zij riepen op tot
een boycot. Ershad (56) kwam in 82
via een staatsgreep aan de macht.

*****

Eilanden moeten het zelfbetalen
Gedeputeerden Bonaire en
Boyenwinden krijgen meer

WILLEMSTAD — Alle Sta-
tenfracties gaan aceoord met
een verhogingvan hetsalaris
van gedeputeerden opBonai-
re en deBoyenwinden, nu ge-
bleken isdatdeeilandendaar
zelf voor moeten betalen en
een aanpassing van het soli-
dariteitsfonds hiervoor niet
aan de ordeis.

Naar minister van Binnen-
landse Zaken Winston Lourens
schrijft in deregeringsnota naar
aanleidingvan het eindverslag
van de Centrale Commissie der
Staten over het wetsontwerp tot
verhoging van de toelagen van
de gedeputeerden, alsmede de
schadeloos- stelling en het pre-
sentiegeld van de leden van de
F.ilands: cvad van de Boyenwin-
den en Bonaire, is de regering
voldaan dat de Staten ermee zal
kunneninstemmen. De minister
komt tot dieconclusieomdat alle
fracties de billijkheid van het
wetsontwerp inzien. Naar aan-
leidingvaneen vraagvandeDP-

Bonaire merkt hij op dat de ver-
hoging geen directe aanleiding
is tot verhoging van de landsbij-
drage in het solidariteitsfonds,
aangezien daareen aparte rege-
ling voor komt waarin debijdra-
gen aan en uitkeringen uit het
fonds wordenvastgesteld.

Incidentele verhogingen van
uitgaven van eilandgebieden
leiden in principe niet tot aan-
passingen van bijdragen, aldus
deminister. Hij steltdatderege-
ring debezorgdheidvan dePNP-
fractie over de moeilijkefinan-
ciële situatie waarmee Bonaire
kampt begrijpt. Het eilandheeft
de Centrale regering indertijd
echterbenaderd met hetverzoek
om de toelagen van gedeputeer-
den te verhogen tot een niveau
dat mcci ,g is
metde huidigefunctie van de ge-
deputeerden daar. De regering
heeft toen ook begrepen dat het
eilandgebied deex trakosten die
daaraan verbonden zij zal kun-
nen dragen, aldusLourens.

Grenspolitie
in Argentinië en
anti-semitisme

BUENOS AIRES —De Ar-
gentijnse grens- politie heeft
ontkend dat zijn personeel
zich schuldig heeft gemaakt
aan anti- semitisme. De com-
mandantvan dezegendarme-
rie, majoorCarlosRaul Vidal,
zei tegenover de pers dat hij
geen enkelmotiefzoukunnen
bedenken om «dat soort
mensen» de toegang tot Ar-
gentinië te verbieden. Het
zijn mensen als iedereen an-
ders en men heeft dezelfde
rechten en plichten als alle
Argentijnen. De echtgenote
van commandantDavid Gre-
gorioGuicovsky, van het per-
soneel van de juristen bij de
gendarmerie had geklaagd
bij de justitiedat haar echtge-
noot we'd aangehouden door
zijn superieuren omdat hij
had geprotesteerd tegen de
aanwezigheidvan het Nazi-
hakenkruisop een der muren
van hethoofd- gebouwvan de
centrale gendarmerie. Vol-
gens Vidal gebeurde de aan-
houding om andere redenen,
namelijk op reglementaire
gronden,welkehijechter niet
noemde. Hij tilde overigens
niet zo zwaar aan dit voor de
joodse gemeenschap beledi-
gende Swastika- teken. Het
was maarklein en het was op
een muur geschilderd waar
veel mensen voorbijgaan, zo
verweerde de majoor zich. De
gendarmes zouden bij de
klacht van Vidal hebben ge-
zegd:Wij zijn allemaalkatho-
lieken en wij alleen kunnen
ons een oordeel hierover
vellen....

VS-politie slaat
pro-Sandinisten-be toging

uiteen
SAN FRANCISCO — Met ge-

bruikmaking van de wapenstok
heeft de politie een pro- Sandi-
nisten- betoging in San Franci-
sco uiteen gedreven. Men had de
weg geblokkeerd naar een ge-
bouw waar een diner werd ge-
houden waarvan de opbrengst
bestemd was voor steun aan de
anti- Sandinistische contra's.
Voor de betoging tegen deze
geldwervende maaltijd waren
ongeveer vijftienhonderd men-
sen op debeen gekomen.Er wer-
den geen arrestaties verricht.
Wel vielenereen paar gewonden
bij het politie- optreden. Er wa-
ren zeventig politiemannen op
de been, onder wieeen afdeling
van de Mobiele eenheid.

ORANJESTAD —Bijzonder
geslaagd was de hondenshow in
de Tivoliclubzondagmiddag.Er
waren velefraaie hondente zien,
grootofklein.Bij deenefoto: twee
Lassies, alsmede de heer Mikel
Laclèmet zijnkleine Cheewawa.
Hetligt in debedoeling iederjaar
zon show te houden.



Mensen

cies dertig minuten en
"'ëntwintigsecondenhieldde
jarigeRENE LUSSI hetin de-
ludinguit. Een tijd die goed

was voor een nieuw wereldre-
cord. Lüssi was een van de deel-
nemers aan de wedstrijd "onmo-

ikheids- uitdaging", die on-
langs in Zurich werd gehouden.

*** * *SJON AURA WINKEL, op
Curacao bijzonder bekend om-
willeVcnondermeer deactivitei-

die zij op sociaal gebiedont-
plooide, viert vandaag haar 80-
-ste verjaardag. Sjon Aura, was
jarenlangbestuurslid van de
Stichting Jeugdzorg CuraQao en
Xk momenteel lid van deRaad

Advies van deze stichting,
0/ider welke onder andere het
kinderdag- verblijfCasa Mani-
te, dat naarSjon Aura, die in fa-

|miliekring "Manita" wordt ge-
doemd, werd vernoemd, enVilla
Mariaressorteren. Vanbeide in-
stellingen was zij de initiatief-
neemster. Sjon Aura is boven-
dienal 39 jaarlidvan deSoropti-
mist InternationalClub ofCura-
gao,diezij ook in hetbuitenland,
tijdens onder andere een bijeen-
komst inParijs, tezamen meteen
andere Curagaose afgevaardig-
de, vertegenwoordigde.

*****De afgelopen drie jaar hebben
zich in de TweedeKamer regel-
matigprobleemsituaties voorge-
{laan waarbij het gebruik van

ALCOHOL een niet te onder-
schattenfactor bleek. Dit blijkt
uit een door het team opgesteld
rapport "Alcohol en werk" dat
aanbevelingen geeft voor cura-
tief handelen en een preventief
beleid. Volgens het team is het
gewensteen matigings-beleid te
voeren waarin ondermeer ge-
dacht zou kunnen worden aan
een alcohol-verbod tot vijfuur 's
middags, gedragsregels tenaan-
zienvanrecepties, bijzonderege-
legenheden, feestjes, maaltijden
envergaderingen. Ook de"parti-
culiere" koelkasten die op veel
werkkamers staan, zouden in
het strengere regiem betrokken
kunnen worden, meent het te-
am.Alle "bewoners"van het ka-
mergebouw: kamerleden, per-
soonlijke medewerkers, kamer-
personeel enparlementaire jour-
nalisten, kunnen hun mening
geven over het meest gewenste
regiem. Op basisvan deze inven-
tarisatie zalde speciaal inhet le-
ven geroepen stuurgroep uit de
Tweede Kamer een concreet
voorstel aan het presidium van
de Kamer doen. In hetrapport
besteedt het sociale team ook
aandacht aan arbeidsverzuim
als gevolgvan drankgebruik,de
beroeps- sociologische en de ar-
beids- sociologische benadering,
bedrijfsongevallenen decultuur
van het alcoholgebruik.Alcohol
is in de Kamer gemakkelijk ver-
krijgbaar en het is gebruikelijk
opsommige vergaderingen alco-
hol te presenteren. Er vinden
veel bijeenkomsten plaats waar
uit oogpuntvanrepresentatie al-
cohol wordt geschonken, zo stelt
het team vast. De grote onregel-
matigheid in het werk en het ge-
bruik van maaltijden op het
werk maken datbegrijpelijk.De
sociale controle is gering en de
cultuur kan men kenschetsen
als alcohol- vriendelijk. De for-
mele regels, voor ambtenaren
vastgelegd in het ambtenaren-
reglement Staten- generaal,zijn
indeloop derjarenlegeregels ge-
worden. Dit reglement verbiedt
het gebruik van alcohol gedu-
rende de diensttijd.

De ALTERNATIEVE NO-
BELPRIJS 1986 valt toe aan de
wetenschappelijke onder-
zoeksters Alice Stewart (Groot-
Brittannie) en Rosalie Bertell
(Canada), de Peruaan Evaristo
Nugkuag die pleitbezorger is
van deIndianenin het stroomge-
biedvan deAmazone, enaan een
milieugroep in Ladakh (India).
De Oostenrijkse toekomstden-
ker professor Robert Jungk
krijgt een eervolle vermelding.
Dit heeft de oprichter van de
"Right Livelihood Award", Ja-
kob Yon Uxkuill vrijdag bekend
gemaakt. Steward en Bertell
krijgen de prijs voor hun onder-
zoek naar de gevaren van zwak-
radioactieve straling. Nugkuag
is onderscheiden bij wijze van
dank voor zijn inzet voor de
rechten van deIndianen.De "La-
dakh Ecologie Development
Group" krijgt de prijs voor het
ontwikkelen en op gangbrengen
van projecten met zonne- ener-
gie. Jungkverdient volgens Ux-
kull een eervolle vermelding
vanwege zijnpublicaties over de
toekomst en zijnworkshops. Elk
van dewinnaarsvan de alterna-
tieve nobelprijs krijgt een
geldprijs van 80.000 gulden. Er
voor in aanmerkingkomen men-
sen oforganisatiesdie"metprac-
tischeen tot deverbeeldingspre-
kende oplossingen werken aan
de problemen van onze tijd". De
prijzen worden 8 december in
Stockholm uitgereikt.

De Nederlandse verenigingvoor
Weer- en Sterrenkunde in Gro-
ningenzal op 1 en 2 november in
het Zeiss Planetarium in
Amsterdam voor het eerst de
wisselbeker voor het waarne-
men van veranderlijke sterren
uitreiken aan deamateur- astro-
noom Henk Feijth uit Goutum
bij Leeuwarden. De in het dage-
lijkse leven als scheikunde- le-
raar werkzame Fries is deeerste
in Nederland die het heeft ge-

presteerdvoor de50.000ste maal
dehelderheid van een verander-
lijke ster te bepalen. Het sqhat-
ten van dehelderhedenvan ver-
anderlijke sterren is niet een-
voudig. Deze moeten vergeleken
worden met niet veranderlijke
sterren in de omgeving. Henk
Feijth (42 jaar) die zijn eerste
waarnemingverrichtte op zater-
dag 29 augustus 1964 heeft 100
tot 150van dezeomgevings- ster-
ren in zijn hoofd zitten. Het
waarnemen wordt tevens be-
moeilijkt door hetfeit dat in Ne-
derland slechts gedurende vijf-
tig avonden per jaar waargeno-
men kan worden. De door ama-
teur- astronomen verzamelde
gegevens worden doorgespeeld
naar beroeps- sterrenkundigen
die voor dit werk geen tijd heb-
ben.De scheikunde- leraarhoopt
rond de eeuwwisseling zijn
100.000stewaarneming te doen.
Grote kijkers enreizen naar het
buitenland maken het volgens
hem mogelijk meer waarnemin-
gen te doen dan in de afgelopen
22 jaar.

.*****

Op aanwijzingvanpremier Lub-
bers en zijn zoon heeft deRotter-
damse politie onlangs twee AU-
TOKRAKERS in de kraag geg-
repen. Een woordvoerder van de
Rotterdamse politie heeft dit
zondag bevestigd. De twee, Rot-
terdammers van 20 en 22 jaar,
haddenkort tevoren geprobeerd
deradio uitdeautovan mevrouw
Lubbers te stelen. Die zag dat
vanuit haar woning en sloeg
alarm. De krakers gingen er
vandoor, achtervolgd per auto
door premier Lubbers, zijn zoon
en zijn vrouw. Op een gegeven
moment verlieten depremier en
zijnzoon deauto om deachtervol-
gingper voet voort te zetten. De
twee verdachten werden ui-
teindelijk door de inmiddels ge-
waarschuwde politie op aanwij-
zing van Lubbers en zijn zoon
aangehouden op een golfterrein
langs de Kralingse weg in Rot-
terdam, op enige afstand van de
woning van defamilie Lubbers,
aldus de politic- woordvoerder.

*****
Voor Gouverneur Tromp legde
HILARIO ANGELA de eedafals
lidvan de Arubaanse Staten. De
heer Angela, in het dagelijks le-
venhoofd van het Hulpbestuurs-
kantoor te San Nicolas, was
reeds meer dan twaalf jaar lid
van de MEP- fractie in de Ei-
landsraad.

In hetkader van deWEEK VAN
HET BROOD werden onlangs in
Wageningen vakwedstrijden ge-
houden voor jeugdigebakkers.
Er namen mensen uit negen lan-
den deel aan. Een van de meest
opvallende creaties was dit
schommelwiegje met baby van
de 20-jarige Deense Anette
Lyngaa.

Wegens grote ZWIJGZAAM-
HEID van de verdachte heeft de
Rotterdamse rechtbank beslo-
ten de strafzaak tegen de 64-
-jarigeRotterdammer A.P. dieer-
vanverdachtwordt een vrouw in
brand te hebbengestoken, tot no-
vemberaan te houden. In dietijd
moet het slachtoffer, een aan
heroine verslaafde Rotterdamse
met wie de verdachte een ver-
houdingzou hebben gehad, nog-
maals worden gehoord, en moet
een psychiater de geestesges-
teldheid van P. onderzoeken.
Dat wordt moeilijk, zo lietP. op
de zitting weten aan de
rechtbank. "Er komt bij mijn
geen psychiater aan te pas. Ik
moet van niemand wat weten.
Hij komt bij mij de drempel niet
over", aldus P. Het was tevens
een vaii de weinige uitspraken
diehij deed. Op alle vragen van
derechtbankpresidente Lensink
antwoordde hij: "Geen commen-
taar". Ook zei hij een keer: "Als
ik ja moet zeggen zeg ik ja,moet
het nee zijn dan zeg ik nee". Me-
vrouw Lensink stelde meerma-
lendathet inzijnbelangis als hij
meervertelt, maar had geen suc-
ces. Om toch meer informatie te

krijgen over de verdachte, be-
slootzij vervolgensdezittingaan
te houden tot 6 november. Dan
krijgen hetOpenbaarMinisterie
en deverdediging detijd om het
woord te voeren. P. zou op 1 juli
van dit jaarzijn slachtoffer, dat
toen bij hem opbezoek was, met
spiritus hebben overgoten en in
brand hebben gestoken. Dat
werd door derookontwikkeling
ontdekt door de houder van het
pension waarP. woonde.Toenhij
de deur van P.'s kamer opende
zag hij devrouw staanmet natte
lappen om haarlichaam. "Harry
heeftme inbrandgestoken", riep
zij toen. Dankzij medisch ingrij-
pen heeft de vrouw de brand
overleefd. Wel is zij voor het le-
ven getekenddoor littekens van
de tweede- en derde- graads
brandwonden.

Heer Bommel en de Volvetters doorManen Toonder

1014—S.Link ging aaneen tafeltjezittenen besteldevoor Torn
Poes enzichzelfeen glas tornatensap. "Ikhoop, datmijnbedoe-
ling duidelijk is!" sprak hij. "Ik zoek een goedreclame-idee.
lets buitengewoons! lets geweldigs! Om kort te gaan: lets op-
vallends! Voor een goed idee betaal ik tienduizendflorijnen!
Aardig, niet waar? Dat is een groot bedrag voor een jongie-
mand!""Hm, ja!"zei TornPoes. "Maar uhebttoch aleen goede
reclame? Inallekrantenstaat datvolvettersspookvan u. Isdat
niet genoeg?" "Ach!" zei deprofessor. "Ach, dat is nu welaar-
dig,maarhetzegt nogniet genoeg!Het zou helpen, wanneer de
heerBommel bijvoorbeeldzou zeggen: "Metbehulpvan dewe-
reldbekende Slinkers heb ik hetvolvettersspook opde vlucht

gejaagd!"Zoiets, vat uwel?" VoordatTornPoes kon antwoor-
den stapte de journalistArgus op hun tafeltje toe en nam be-
leefdzijnpetje af. "Hoordeikuzeggen, datutienduizendflorij-
nen betaaltvoor een goedidee?" vroeghij."Wel, ik benboorde-
vol ideeën,alzeg ikhetzelf. Ik schrijfvoorkranten en danmoet
datwel. U kent dat!Haha!" "Haha!" zei S.Link. "Hebt urecla-
me-ideeën? Wel, laat eens horen!" "Ik moet er vandoor!" zei
Torn Poes, die er genoeg van kreeg. "Dag, meneer Link, be-
danktvoor detomaten!"De heerLink wuifde hem afwezigtoe
en boogzich overnaarArgus. Torn Poeshoorde nietmeer, wat
de journalistvoor een idee had — en dat speet hem later ge-
noeg....

CURACAO
AGENDA

NACHTDIENSTARTSEN:Patiënten van*
artsen van Bandabao (3e distrikt)kunnen 't
spoedgevallen telefoon 641658 bellen en
dan het antwoordapparaat afluisteren.
De patiënten van de andere medische dis-
trikten kunnen voor spoedgevallen de
artsenpraktijk van huneigen huisarts bellen;
het antwoordapparaat zal dan mededelen
wiede dienstdoendearts is.

WITGELE KRUIS (wijkverpleging):Kantotf
Santa Maria 17, tel.: 82947; geopend van
maandag t/m vrijdag van 07.00-16.00 uuC[
zaterdag degehele dag gesloten: de wacnt
hebbenzusterBernadina, tel.: 80154, page-
boy 027-360 en zuster Hailand. tel.: 8794*
pageboy 027-360.

DIERENARTS: Veterinaire Dienst, Parera.
tel.: 614000.

DIERENASIEL: dagelijks geopend van
08.00-12.00/14.00-18.00 uur; opzaterdag
van 08.00-13.00/14.00-18.00 uur, tel.'-
-54300.

KLEUTERBUREAU: 14.00-16.00uur alleen
volgens afspraak.

ZUIGELINGENBUREAU: maandagmiddag
van 12.30-15.30uur; donderdagmiddag van
07.15-10.30 uur; alleen volgens afspraak. |
GEZINSVERZORGING (Kwido paFamia):
geopend van maandag t/m vrijdag van
07.00-12.30/13.30-17.00 uur, kantoor Sta-1
Maria 17, tel.: 80222.

BOTICA BANDABAO: geopend van maan-1
dag t/m vrijdag van 08.00-12.00/14.00-i
18.00uur; zaterdag gesloten.

BOTICA'S (nachtdienst)
Otrobanda: del Pueblo, te1.:625333; Punda:
Plasa, .61^15545.
TIENDA Dl LEY (spreekuur): op dinsda.
van 18.00-20.00 uur op Martinus Ba-
sisschool, Brionplein.

WOENSDAG
DIVERSEN
SEDUKAL: elkewoensdag van 14 00-16.00
uur is ervrij spreekuur.

LUSSE NUMMERS van deAmigoe zijn ver-
krijgbaar bij:

Drugstore Caribbean Hotel Casino
Drugstore Holiday Beach Hotel
Bookshop Hato
Kappel, Winston Churchillweg
Celia, Postkantoor
Nene, Berg Altena
Faulborn, BergAltena
Boekhandel Van Dorp/Eddine: Curagao
Plasa Hotel, Punda, Princess Beach Hotel,
Promenade, Schottegatweg Oost, Otroban-
da en HotelLas Palmas
Boekhandel Mensing, Punda
Boekhandel Salas (Fokkerweg)
Mensing's Caminada
Novo's Book and Giftshop
SalinaSnack, Salina
Samsom, Salina
Moron, Salina

Gasora nv, Caracasbaaiweg
Sousa. Cas Coraweg
Toko Mangusé, Cas Coraweg
Centrum Supermarket, Mahaai
Ritz Centrum, Mahaai
Kort, Rio Canario
Cerrito Supermarket, Schottegatweg Oost
JeanLouis Liquor Store, Gosieweg
Zuikertuintje
Bloempot Book and Toyshop
El Chico, Wolkstraat
Shon Nana, Breedestraat
La Bonanza (O)
Nos Tienda,Hospitaal
Shon Ma Center, Welgelegen
Boekhandel Sta. Maria, Winston
Churchillweg
La Estrella, Winston Churchillweg
Toko Las Palmas, Schonegevelstraat
Eddy's, Colebra Berde
Edmy Liquor Store, Ronde Klip

BIOSCOPEN
GOLDEN DRIVE-IN
21.00 uurCoöra (met Sylvester Stallo-
ne, f1.5,-)
TELECURAÇAO

DINSDAG: 13.00 baseball (world
series); 16.30Superbook; 17.00He-
man, master ofthe universe; 17.18
Siensia i Teknologiakv Leo Flori-
das; 17.45CNN international hour;
18.45 Informe deportivo; 18.59
Tempu pa Dios; 19.00 Kushina di
oro; 19.30 Noticiero Tele-8; 20.00
Baseball (world series).
(Wijzigingen voorbehouden)
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BEETLE BAILEY By Mort Walker

HENRY By Dick Hodgins
Alle advertenties voor de komende dag
moeten 1 dag van tevorenvóórvieruur bin-
nenzijn of op dezelfdedag vóór elfuur.

ZOEKERTJES verschijnen opdinsdag en
vrijdag en kunnen iedere dag tussen 07.30-
-16.00 uur worden opgegeven, behalve op
zaterdag.
Alleen zoekertjes die op maandag en don-
derdag vóór twaalf uur binnen zijn, kunnen
dedag daarop(dus dinsdag en vrijdag) ver-
schijnen.

UITGEVERIJ AMIGOE ARUBA
Nassaustraat 110.
Tel: 24333 (drie lijnen).
Directeur-Hoofdredacteur:
Jos van der Schoot.
Redactie: Ramiro Tromp, Ludwina Perez,
Djisbie Franken (fotograaf).
Advertentie-afdeling: Josvan der Schoot en
Etleen Landsmark.

BONAIRE
CORRESPONDENT:
Hubert Linkels, Kaya Gobernador N. Debrot
154. tel: 8627.

SINT MAARTEN
Correspondent:
Gerard Van Veen, Postbox 118, tel.: 24427.
Abonnementen advertenties:

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

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

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

HILVERSUM
CORRESPONDENTEN
B.Jos deRoo en Victor Hafkamp: Radio Ne-
derland Wereldomroep (tel.: 035-16151,
toestel 319).

UTRECHT:
Frans Croes (fotograaf).

BONER’S ARK By Addison & Frank Johnson

MIAMI:
medewerker: David Serphos, 1420Southe-
ast Bayshore Drive 306, Miami Florida
33131 (te1.:3055798622).

Persagentschappen: ANP en AP.
Samenwerkingsovereenkomst met The Mi-
ami Herald, De Haagsche Courant, De Bra-
bantse Pers.
DRUKKERIJ: Rotaprint NV
DISTRIBUTIE (abonnementen):
Curagao: Districo NV. tel.: 70503,70504en
70304.
Voor klachten gelieve deze nummers op te
bellen. Het abonnementsgeld kan ook be-
taald worden via Girorek. nr.: 208.000, Ma-
duro'sBankrek. nr.: 286.330.08en ABNrek.
nr: 11 15.626.
Aruba: Nassaustraat 110,tel: 24333.
Bonaire (abonnementen en incasso): mv.A.
Wong-Loi-Sing, Noord Salina.

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

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

■Amigoe
JüITGEVERIJ AMIGOE NV
JScherpenheuvel z/n of P.0.8. 577
-Curagao N.A.
JGiro440.000
Bankrek.nr : 11-07-313
jAlgemeneBank ny
Bankrek.nr: 874.825 10
jMaduro& Cunels Bank ny
■
JCURAQAO
"Centrale (alle afdelingen)
.672000
JJirectie:
>I.M.Ph. de Maayer-Hollander.
jA.nti!(ean News Holding NV
♦Hoofdredactie:
jLaureenRavelli-Schenk (adj.)
Overige ledenRedactie:
[Toon van Dongen, Hanneke van Kouwen,
"Paul de Windt, Sheila Rhodes (secretares-
se). Chrisvan Grol (sportmedewerker). So-
tange Isselt (opmaak) en Ken Wong (fotog-
raaf).

ADVERTENTIE-AFDELING
Acquisitie:
Viola Bernardus en Janny Naaldijk
Aanname advertenties:
"Maandag t/m vrijdag van 07.30-16.00 uur;
zaterdag 07.30-10.00uur.

QUINCY By Ted Shearer

AMIGOE2



ARUBA
AGENDA

LOSSE NUMMERSOPArubadagelijks ver-
krijgbaar bij:

ORANJESTAD:ZeppWever,La Fama, Piet
Soda Fountain en SupermercadoPueblo.

NOORD: Lee Take Away, Noord 82.

TANKILEENDERT: Kalalu, Tanki Leenden265.

SANTACRUZ: Rowiginïs, Santa Cruz 48.

SAN NICOLAS: Nicolas Store, Zeppen-
yeldtstraat 27

Voorts: Gittshop Holiday Inn, Giftshop Dr.
Noracio Oduber hospitaal, Giftshop
Manchebo Beach Hotel.

KANTOORUREN: 08 00-12.00/14.00--17 30 uur; zaterdag gesloten.

Telefoon: 24333 (drie lijnen).

spoedgevallen na kantoortijd: 21639,
«950 en 22316.pageboy: 127-849.

Ijkhkrek. nr 248-1 Barclays Bank.
taxicentrale: 24 uur per dag, tel.: 22116 of
21604.
POLITIE: 100.

ALARMCENTRALE: 115.

'OEKERTJES verschijnen op dinsdag en
l^Wag en kunnen iedere dag tussen 08 00-

-7.00 uurworden opgegeven;
'fchalve op zaterdag. Alleen zoekertjes, die
°P> maandag en donderdag voor 10.00uur
"nnen zijn, kunnen de dag daarop (dus
O'nsdag en vrijdag) verschijnen.

gJOSCOPEN
POULEVARD THEATER:^LlsuurM«_c/ne(l4jr.)
IZ0-45 uur/m/as/onL/SA.

£.R'VE-INN** 30 uurThekaratekid part. II (14jr.).

p^'CA'S (nachtdienst)
pTt° bru9: S,a Cruz' tel: 28028
"'oabrug:SanLucas, tel.: 45119.

WACHTREGELING DOKTOREN
r^njestad, Madiki,TankiFlip, Noord,Tanki

Paradera en Sta. Cruz: dokter
*■*Ridderstap, Sta.Cruz 362, tel.: 28017.

jJ'ACHTREGEUNGDOKTORENos Chiquito, Savaneta en San Nicolas;
rPWer j. de Cuba, via Centro Medico San

tel.: 48833/24300.

ÏJTGELE KRUIS: Oranjestad:tel.: 23168;
.^rd;tel.: 23425;Santa CruzenParadera:'^28288/25543;Savanetaen Brazil: tel.:J'o2O/4_301;San Nicolas: te1.:45906;Da-Kota: tel.: 2900e(wijkgebouw), 24444 (kan-

toor).
(voor brandgevallen, ongelukken ofeen of ander ongeluk gelieve
Alarmcentrale op te bellen,tel.: 115)

DIVERSEN
PJ-IGHT INFORMATION CENTRE: dage-rs geopend van 07.00-20.00 uur;na 20.00*irinformaties viaverkeerstoren.

SERVICE CENTRE (Oranjestad):
ten uurper dagg^P6l*l (alleen gesto-
T1van zondag 20.00 uur totmaandagmor-
-90" 07.00 uur)

T_?aKTER HORACIO ODUBER HOSPI-
**{. (tel.: 24300):bezoekuren 15.00-15.45'8-30-19.30uur.

FRANQAISE D'ARUBA: iedere
"jaandag van 19.30-20.30uurcursus voor

envan 20.30-21.30uurFranse
!"atuur; dinsdagvan 20.00-21.00 uur con-

woensdagvan 19.00-20.00"rcursus voor beginners - Colegio Aruba-"o. lokaal61/62.

PA^PTOEDUCACION
19
A*DULTO(PEA)

Par ii °° uur cursus - Martinusschool,
adera (ond.: electriciteit thuis).

TESTANTSE GEMEENTE (Oranjes-
rt_7:2on0uur belijdenis- katechisatie - bijasA. van denDoel.

FESTIVAL
Ln *

ur ,eFort Zoutman (optreden Tipico»s Arbolitos, Cahï orgel El Diamante,
The Gold Dust).

SPORTSPORTWEEK STA CRUZ)
""d°uurbasketball (dames)-ClubEstrella.

|SAG
*"*'*

JTGELE KRUIS
08 £?"Benbureau
(kieuil k° Uur,e Savanela-uterbureauvolgens afspraak)

dinn«NlS (afd> Oranjestad): 19.30 uur,Br meeting- Bushiri Beach Hotel.

ZWEMVERENIGING «ARUBAMARLINS»- °nderdag): 18.00-19.00 uur training -

Palmbeach Hotel.
(zaterdag): 14.00-16.00 uur zwemlessen
(voor dipl. A, B, C, D, E en F) - POVA-
zwembad.

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

ZWEMCLUB «BARRACUDA» (training):
15.00-18.00 uurDivi Divi Hotel.

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

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

MUSEO HISTORIKO ARUBANO: ope-
ningstijdenmaandag t/mvrijdag van 09.00-
-12.00/16.00-19.00 uur;zaterdagvan 09.00-
J2.00 uur.

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: 13.00-15.00uur te Santa Cruz
39C, tel.: 28288;donderdag: 10.00-12.00
uur te Pampoenastraat 15, Dakota.
Centro di Barrio Dakota, Pampoenastraat
19, tel.: 23822;donderdag 08.00-10.00 uur.
Club Caiquetio, Paradera 47A, tel.: 24280:
dinsdag 08.00-10.00 uur.

BUREAU LEVENS-, GEZINS- EN HUWE-
LIJKS- MOEILIJKHEDEN (Lagoenweg 9A,
1everdieping): iedere werkdag van 07.30-
-12.00/13.00-16.30 uur (ook mogelijk af-
spraak te makenvia tel.: 23145 of 25111).

BIBLIOTECA NACIONAL (ope-
ningstijden)
LEES- EN KRANTENZAAL: maandag t/m
vrijdag vanaf 07.30 uur.
UITLENING AFDELING: maandag,
woensdag en vrijdag 09.00-11.55/13.30-
-20.00uur; dinsdag en donderdag van 13.30-
-17.30 uur(s morgens gesloten).

FILIAAL SAN NICOLAS: openingstijden
maandag t/m vrijdag van 09.00-12.00/
13.30-17.00 uur; woensdagochtend geslo-
ten, in de middaguren geopend van 12.30-
-19.00 uur, om 13.30 uur uitlenen van boe-
ken; van maandag t/m vrijdag van 08.00-
-12.00/13.00-17.00 uur studiezaalopenvoor
publiek

BIBLIOTHEEK CENTRO Dl BARRIO DA-
KOTA (openingstijden): dinsdag van
16.00-20.00 uuren vrijdag van 17.00-19.00
uur.

SHASA(Stichting Hulpaan Slechthorenden
Aruba), Engelandstraat (Lionsgebouw t/o
Eagleclub), is dagelijks geopend van 08.30-
-12.00/13.00-16.30uur.

TELEARUBA

DINSDAG: 12.00-14.00 take two (live);
18.00Sunshine factory (Citizenship); 18.30
telenovela:La Sombra; 19.30Purba ku kes-
hi (Mousse di tunaku keshi, salada di keshi,
milony ham); 19.45paunAruba sigur; 20.00
Telenoticias;
20.30 Memoriacv Tico Kuiperi; 21.00 CNN
internationalnews; 22.00Falcon Crest(The
avenging angel); 23.00 showbiz today;
23.30 sports tonight (live); 24.00Sluiting.

WOENSDAG: 12.00-14.00take two (live);
18.00Superbook(thefirstking); 18.30telen-
ovela: La Sombra; 19.30 small wonder;

■'. 20.00telenoticias; 20.300hMadeline;2l.00
CNN international news; 22.00 Hill street
blues (Mayo holdthe picker); 23.00showbiz
today; 23.30sports tonight(live); 24.00 Slui-
ting.

Eveline Farrell
3e op St Thomas
bij bodybuilding

ORANJESTAD — Een body-
building delegatie van de Body
Friction Aruba heeft op St. Tho-
mas (Virgin Islands) deelgeno-
men aan de Centraal Ameri-
kaanse wedstrijd, die voor de
veertiende maalwerd gehouden.
De delegatiebestond uitGregory
Lacle (Junior), Vivian Marquez
(licht gewicht), Linda Schnog
(midden gewicht) en EvelineFarrell (zwaar gewicht). Als de-
legatieleider trad op Hans
Schnog, coachGlennAlbertusen
assistent coach IstaRaghunath.
De beste prestatie van Aruba
werd geleverd door EvelineFar-
rell diein haar klasse een trofee
verwierfen dederdeplaats in de-
ze klasse. Vivian Marquez wist
inhaarklasse door tedringen tot
dezesdeplaats enbehaalde daar-
dooreen medaille.

Basketballbondsbestuur:
Sport nieuw

leven inblazen

ORANJESTAD — Tijdens
de algemene ledenvergade-
ring van de Aruba basket-
ballbond(ABBA) werd Hugo
Mohamed tot voorzitter van
hetnieuwe bestuur gekozen.
Hij haddeleidingvan debond
reeds in handen sederthetaf-
treden van voorzitter Frank
Zaandam.

Voorts werden bestuursleden
Winston Ahlip, Rudy Benita,
Lee Thompson, Danny
Dumpfries, Carmen Loefstop,
Sira Flanegin, Robby Burleson
en Eddy Laaf. Het nieuwe be-
stuur steldemet nadruk dat alle
aandacht zal worden besteed om
de basketball-sport op Aruba
nieuw leven in te blazen. Vooral
ook met het oogdatAruba inter-
nationaleaansluiting voor deze
sport heeft gekregen. Deze week
komt het nieuwe bestuur in een
eerste vergadering bijeen om de
functies te verdelen en voor be-
reidingen te treffen voor het
toernooi dateind van demaandonder alle afdelingen moet wor-
den gehouden.

Chibi Croes in AVP -programma: investeerders geloven in Aruba

Statenlid Christiaans: houding
oppositie in nadeel Aruba

ORANJESTAD — Inhetra-
dioprogramma van de Aru-
baanse Volkspartij (AVP)
stond Statenlid Marco Chris-
tiaans uitvoerig stil bij de
houdingdie doordeoppositie
wordt ingenomen. Aan de
handvan gebeurtenissenvan
de laatste tijd wilde hij daar-
mee benadrukkendatdehou-
dingvan de oppositie Aruba
benadeelt.

Hij haaldeaanhoedeoppositie
destijdsin decentralecommissie
werd besproken met minister
Nisbet met als standpunt dat
Aruba in zou gaannemen in Den
Haag, in de openbaarheid heeft
gebracht. Hetzelfde was het ge-
val met wat minister Charro
Kelly in decommissie- vergade-
ring bracht en direct uitgebuit
werd om de verhouding tussen
ministerKelly enministerpresi-
dent Henny Eman in discrediet
te brengen.Zij vergeten bij al de-
zekritiek om de inlichtingendie
zij aan het volk moeten gegeven
ook te geven. Ten aanzien van
het succesvolle bereikte
luchtvaart-protocol inDen Haag
wijstStatenlid Christiaans erop
datdewoordvoerdervan dePar-
tido Nacional op Curagao en ex-
premier JuanchoEvertsz Aruba
duidelijk gelijk gaven en dat
Aruba in Den Haagdewinnende
partij was. Toen op Aruba frac-

tieleiderNelsonOduber omcom-
mentaar werd gevraagd,kon de-
ze niet die grootheid opbrengen
om de delegatiegelukte wensen
met hetbehaalde protocol.

Omdat vijf dagen na het be-
reikte akkoord deMEPnogop in-
lichtingenzat te wachten. In het
tweede gedeelte van het AVP
programma stondStatenlid Chi-
bi Croes uitvoerigstilbij hetfeit
dat investeerders blijven gelo-
ven in Aruba. Hij begon erop te
wijzen — zonder namen te noe-
men — dat er personen zijn die
bepaalde zaken die vertrouwe-
lijk behandeldworden toch in de
publiciteit brengen. Alleen
maar om er politiek mee te kun-
nen spelen. ledereen moet de ze-
kerheid hebben — bijvoorbeeld
bij het vragen van hulp op finan-
cieel en sociaal gebied — dat dit
verzoek niet in verkeerde han-
denterechtkomt. Indien deover-

heid maatregelen neemt tegen
mensen die zich hieraan niet
houden, danwordt direct geroe-
pen dater sprake is van wraak-
nemingenrepresailles. Aan het
slotvan zijn toespraak wees Sta-
tenlid Chibi Croes erop datwij in
deze moeilijke tijden zekerheid
moeten hebben, vertrouwen in
overheid, handel, industrie en
werknemers. Sprekende over de
kwestie van het hoge risico
vraagt het Statenlid zich af hoe
Aruba een hoge risico wordt ge-
noemd als bijvoorbeeld maat-
schappijenalsKLM, Golden Tu-
lip en anderen grote bedragen in
Aruba investeerden.

Zeker is nu wel, aldushet Sta-
tenlid, datnu Aruba nietfailliet
is gegaan zoals velen de eerste
drie maanden van de status
aparte dachten, de investeerders
vertrouwen in Aruba door in
Aruba te investeren.

Bij schoolsoftball
De Veer maakt
Filomenain: 10-1

SAN NICOLAS — Bij de
voortzetting van de school-
softball-competitie. georgani-
seerd door Idefre, behaalde
op het veld van Buurcentra
Lago Heights het teamvan de
Abraham de Veerschool een
10-1 overwinningop het Filo-
mena-college.

In de daaropvolgende wed-
strijd won Colegio Arubano San
Nicolas met 7-2 van het John
Wesley College. Op het Kibai-
ma-veld ging de overwinning
van de wedstrijd tussen Antoni-
us College en Maria College met
5-4 naar Antonius College.
Daarna wonColegio Oranjestad
met 5-1 van de MAO-school.
Door de MAO- school werd pro-
test aangetekend omdat een van
de spelers van Colegio met spi-
kes-schoenen speelde terwijl het
Colegio ook geen volwassen lei-
der had zoals de regels voor-
schrijven.

Tenslotte won de Mater Dei-
ploeg ophetDouane-veld zonder
tespelen omdatde Julianaschool
verstek lietgaan.

Jong Aruba en
Independente in
2e Divisie-finale

NOORD — In de tweede divi-
sievan decompetitievan deAVB
hebben JongAruba en Indepen-
dienteCaravel zichin hetafgelo-
pen weekeind geplaatst om het
kampioenschap in dezeklasse te
bepalen. In het Lago Sportpark
maakte Jong Aruba korte met-
ten met Jong San Nicolas en
stuurde deze ploeg met een 5-2
nederlaag van het veld. Caravel
maakte geenfout tegen Deporti-
vo Independiente en wonmet 4-0
waardoor Caravel en Jong Aru-
ba zich plaatsten voor de finale
om het kampioenschap in deze
klasse. De verliezer van dieont-
moeting wordt dan de subkam-
pioen.

Arubaan bij
gegrepen drugsbende

in Venezuela
ORANJESTAD — Uit Vene-

zolaanse pers- en tv-berichten
blijkt dat de Venezolaanse poli-
tie PTJ een internationale
drugsbende heeft weten aan te
houden. Er werden drie arresta-
ties verricht waaronder de van
Aruba afkomstige S.C. (18), de
ItaliaanG.O. (38) en deColombi-
aan E.V. (30).Tijdens onderhan-
delingen voor de verkoop van
verdovende middelen in een ho-
tel te Maracaibo werd het trio
aangehouden, alsmede was zes
kilo cocaïne in beslag genomen.
Enige personen wisten te ontko-
men naar wiedoor dePTJ wordt
gezocht.

Binnenkort bestuursverkiezing
IOWUA: nog springlevend

SANNICOLAS —Eris twij-
fel ontstaan ofdelOWUA nog
wel kan bestaan, nu de
werknemers niet meer in
dienstzijn van de Lago. Deze
vraag wordtgestelddoorvele
ex- leden van deLago nu het
bestuur een vergadering bij-
een geroepen heeft om een
nieuw bestuur tekiezen.

Volgens de statuten kunnen
alleen ledenvan delOWUA zijn
als zij werkzaamzijn in de oliein-
dustrie (artikel zeven). Dit is op
het ogenblik niet het geval. Bij
het sluitenvan deLagoheeft dus
de overgrote meerderheid ont-
slag als lid moeten nemen. Wel
zou delOWUA debelangenkun-
nen blijven behartigen van het
personeel dat werkzaam is bij
Esso Petrolera. Zoals bekend is
deLago doende zijn kantoor te
San Nicolas te verhuren en om
het destijds door deLago mede
geschonken lOWUA center aan
de Eagle Beach te verkopen.
Herhaalde malen heeft het hui-
dige lOWUA-bestuur laten ho-
ren dat men voor de belangen
vanzijnledenwil opkomen en af-
wachtwat er metdeLago gebeu-
ren gaat.

UitgesprekkenwelkedeAmi-
goe hadmetIOWUA-ledenblijkt
dat er geen sprake van is lO-
WUA thans op te heffen, inte-
gendeel de lOWUA is springle-
vend en hetbestuur werkt hard
omiedereente helpen.Uitrecen-
te vergaderingenkwam naar vo-

ren dat het bestuur onder meer
een levensverzekering heeft ge-
kocht voor die lOWUA leden die
geen pensioen hebben. Voorts
ligt het in debedoeling om tezij-
nertijd hetLago-kantoor aan de
Grensweg ter beschikking te
stellen van de organisatie van
Lago gepensioneerden waarvan
95procent lid was van de lowua.
Bij mogelijkeverkoop van het lo-
wua-center aan Eagle Beach
wordt gedacht om met de
opbrengst een bijdrage aan de
gepensioneerdenvan deLago te
geven voor hun medisch plan,
voorts eenverzekering tesluiten
voor lowua-leden die geenpensi-
oen krijgen alsmede mogelijk
een begrafenisverzekering.

Met nadruk wordtdoor lowua

leden waarmeedeAmigoe sprak
gewaarschuwd dat de lowua en
zijn bezittingen niet in bezit
moetenwordengehoudenzonder
controle omdater dan een chaos
bestaat. Volkomen terecht
neemt het huidige lowua-
bestuur— dat destijdsvoor twee
jaar werd gekozen — een af-
wachtende houding aan. Intus-
sen worden de ex- leden die in
problemen verkeren zo mogelijk
met adviezenenz. geholpen.

Paul van Vliet
met Engelse show

ORANJESTAD — Het is al-
weer twee jaargeleden dat Paul
van Vlietmetzijn one man show
op de Antillenoptrad en dit met
veel succes deed. Voor de meeste
Europese Nederlanders behoeft
Paul van Vliet geen speciale
aanbeveling want hij is immers
eenbegrip gewordenals de grote
carbetier en entertainer.

Op 9 september is zijn eerste
Engelse one man show in pre-
miere gegaan in hetRotterdam-
se Luxor theater onder de titel
"An evening with Paul van
Vliet" made in Holland. Het is
metdeze showdatPaul van Vliet
in de tweede helft van oktober
naar Aruba komt. De voorstel-
ling is zaterdagavond in het
Roseland-theater.

Remy Zaandam over
politie, luchtvaart
en status aparte

ORANJESTAD — In hetra-
dioprogrammavan de MEP
besteedde ex- gedeputeerde
Remy Zaandam aandacht
aan een groot aantalpolitie
zaken, waarbij aan verschil-
lendepolitieke partijen een
veeg uit de MEP-pan werd
uitgedeeld.

Tot slotmerkte deex- gedepu-
teerde op dat van minister van
Verkeer en Vervoer Benny Nis-
bet diens meesterwerk zoals hij
het noemde, het
luchtvaartverdrag met Venezu-
ela veranderd zal moeten wor-
den. Omtezorgen datdeVenezo-
lanen deze veranderingen zeker
te weten komen zal de Neder-
landse minister van Verkeer en
Vervoer naar Caracas reizenom
de Venezolaanse autoriteiten
van een en ander op de hoogte te
stellen. In dit verband merkt de
ex- gedeputeerde Zaandam op
dat Aruba zijn status aparte
heeft gekregendankzijdetien ja-
ren strijd van de MEP, maardat
er nog steeds mensen tegen die
status aparte zijnen niet weten
wat deze inhoudt, hetgeen het
volk zeker niet zal blijven
slikken.

Toerist bij
windsurfing
omgekomen

ORANJESTAD — De 41 jari-
ge JamesHavell uit New Yersey
was nog maar enkele uren op
Aruba toen hijer op uit trok om
voor Holiday Inn Aruba te gaan
surfen. Hij stuurde een plank bij
een plaatselijk watersportbe-
drijf.Een uur latervond een zeil-
boot de plank onbemand op vijf-
honderd meter ten westen van
Holiday Inn. Toen later op de
avond de vermissing werd ge-
meld werd een grootscheepse
zoekactieingezet, diegeenresul-
taat opleverde. Pas maandag-
morgen om halftwaalf werd het
stoffelijk overschot in de zee ten
westen van het Aruba Palmbe-
ach dooreen groep scuba divers
gevonden. Hij was met zijn ou-
dersenfamilie naarArubageko-
menom deveertigjarigebruiloft
van zijn ouders op Aruba te
vieren.

A-klasse tennis
ORANJESTAD — Ingaande

vandaagkan worden ingeschre-
ven — personen dieeind decem-
ber 1985 achttien jaar waren —voor detenniscompetitie in deA-
klasse senioren.Er zal gespeeld
worden in de volgende categori-
eën: dames enkel, heren enkel,
dubbel dames, dubbel heren en
gemengd dubbel.

Er kan tot 23 oktober worden
ingeschreven in het Marlboro
Tennispark. Op 25 oktober
's morgens om tien uur wordtbij
lotbepaald wie tegen wie speelt,
waarnaop dinsdag28 oktober de
wedstrijden beginnen.

ORANJESTAD — Minister
van Welzijnszorg mrMitoCroes
heeft het bestuur van het Cesan-
tia-fonds geïnstalleerd.Dat be-
staat uit (ziefoto) mr.P. Sommer
als voorzitter, Glenn Robles als
vertegenwoordiger van departi-
culiere sector en Franklin Kro-
zendijk namens de werknemers.
De directiewerdvoorde duurvan
drie jaren benoemd en heeft tot
taak het beleidvast te stellen wat
betreftdeinvesteringenen hetda-
gelijks beleid ten aanzien van dit
fonds.

Op initiatiefvan minister Mito Croes

Symposium in maak voor
formuleren sport-beleid

ORANJESTAD — Minister
van Welzijnszorg mr Mito
Croes heefteen commissiein-
gesteld die belast werd met
hetopzettenvan een symposi-
um waarbij alleaandachtaan
de sport wordt besteed.

Hoofddoel van dit symposium
is om debewindsmanvan advies
te dienen over het algeheel be-
leid ten aanzienvan de sport. Al-
le sporten zoals topsport, ont-
spanningssport,schoolsportenz.
dienen in dit symposiumbehan-
deld teworden. De commissiezal
éénmaal perweek vergaderenen
zal zich in zijn werk doen bijs-
taan door subcommissies. De
Centrale commissie bestaat uit
Jerry Gomes, Torn Pietersz, Ha-
rold de Miranda, Armand Hes-
sels,Roly Bisslik, Otti Olivieira,
Marcolino Croes, Gaby Illidge,
Herman Kuiperi, Jesus Halabi,
Emile Herde en Jessie Beuke-
boom.

Het plan is dit symposium op
28,29 en 30 november aanstaan-
de in het BushiriBeach-hotel te
houden.Er zullen verschillende
sprekersworden uitgenodigdom
lezingen te houden over het
sportbeeld. Tot slotvan het sym-
posium zal een eind-conclusie

worden opgesteld, die na gedis-
cussieerd daarover door de deel-
nemersaan hetsymposium,voor
de minister zal wordenklaarge-
maakt. Na dit symposium ligt
hetin debedoelingverschillende
werkdagente houdenom de spe-
cifieke taken verder uit te die-
pen. Minister mrMitoCroesver-
klaarde dat het sportbeleid van
vitaal belang isvoor de sport op
Arubaen dat deregering met dit
beleidrekening wil houden in
zijnbegrotingvan 1987.

Overheids-biljart
ORANJESTAD — In de Joeys

Drive inn en de Mangel Halto-
barwerden in hetafgelopenwee-
keinde de biljart wedstrijden
voor overheids-teamsonderaus-
piciën van Idefre gespeeld. Met
4-2 won het sterke team van het
Bestuurskantoor van het team
van de Gezondheidsdienst. Het
Bestuurskantoor-team moet nu
tegen deBibliotecaNacional uit-
komen dat met 4-2 won van het
WEB. Vrijdagavond worden de
volgende wedstrijden gespeeld:
TAV — Gezondheidsdienst en
DOW —WEB.

Vier Arubaanse groepen van departij
Bij het theater-festival
2 stukken in Papiamento

ORANJESTAD — Achter
de schermen wordt door de
verschillende Arubaanse
groepen hard gewerkt om bij
hetkomende theater festival
1986— datvan 4 tot 8 novem-
ber in Cas di Cultura wordt
gehouden—zo goedmogelijk
voor de dagte komen.

Grupo Tenaz onder leiding
vanMarujaForeroManrique de-
buteert met het toneelstuk "Mi
conciencia me traiciona" een
stuk geschreven door Maruja
Forrero en dus dit jaareen bij-
drage vormt voor het culturele
leven op Aruba en dit festival.
Grupo Teatral Aruba debuteert
met een stuk in het Spaansvan
Leoandro Fernandez deNoratin
"El si de las ninas". Deze groep
wordt geleiddoorRonny Eckme-
ijer en Maria Bermudez. Het is
voor de eerste maal dat deze
groepenaan het festival deelne-
men en de verwachtingen zijn
hoog gespannen.

De twee andere groepen —

Mascaruba en Teatro Esperi-
mental Arubano — brengen in
tegenstelling tot de twee eerste
groepen geen stukin het Spaans
maar inhetPapiamento. Masca-
ruba neemt aan het festival deel
met het stuk "Luz na horizonte",
een drama alser ineen aktervan
CesarRengifo uit Venezuela.De
originele titel van het stuk is
"Estrellas sobreel crespusculo".

De vertaling werd verzorgd
doorJulietaQuilotte deCuba en
de leiding is in handen van Ra-
fael Tromp en Harold Pereira.
Mascaruba is in deloop derjaren
steeds de groep geweest die de
nodige prijzen voor Aruba wist
binnente halen. Hetenige origi-
nelepapiamentse stuk wordtge-
bracht door Teatro Ex-
perimental Arubano, die onder
leiding van Ernesto Rosenstand
brengt "Aworsi mipor bay sose-
ga". De tekst van dit stuk is van
Ernesto Rosenstand. De ver-
wachtingenzijn datditoriginele
Papiamentse stuk alle aandacht
zal trekkenvan ditfestival.

Met veel buitenlandse deelnemers
Op 9-11 Interpaso 86

ORANJESTAD — Het be-
stuur van de Organisasion
Caballista Arubano (OCA)
maakt bekend dat op 9 no-
vember de"Interpaso 86"zal
worden gehouden.

Hetisvoor detweede maal dat
een dergelijkpaardenfestijn ge-
organiseerdwordtop Aruba. Het
ziet er naar uit, mede dankzij de
goedeen enthousiastevoorberei-
dingen — dat er dit jaardeelne-
mers zullen zijn van Miami, de
Dominicaanse Republiek, Puer-
toRico, Curacao, Bonaire, Vene-
zuela, Colombia en Aruba. Het
evenement wordtgehoudeninde
Rancho El Paso welk op dit
ogenblik helemaal vernieuwd
wordt.De wedstrijden zullen via
Caribbean Super station (CSS)
in zijn satelliet-programma in
het geheleCaribisch gebiedwor-
den uitgezonden. Uit Caracas
wordt getracht veertig paarden
naar Aruba te brengen, terwijl
Paraguana met acht paarden
komt. De andere Venezolaanse
stedenhebben nog niet laten ho-
ren met hoeveelpaarden men zal
komen.

Van Curacao is ook geen juist
aantal bekend. Verwacht wordt
dat het aantal deelnemendepaarden tien zal bedragen. VanBonaire werd nog niets verno-
men. Verwacht wordt dat vele
belangrijkepaardenliefhebbers/
fokkers alsmede vertegenwoor-
digers van paarden sportbladen
en kranten aanwezigzullen zijn
op Aruba.

Weer inbraak in
woning Betico Croes

CUMANA — Opnieuw werd
ingebroken inhethuisvan MEP-
leider Betico Croes te Cumana.
Er werd reeds diverse malen in
deze woning ingebroken. Dit-
maal werden bureauladenover-
hoop gehaald en verdwenen er
vierkisten met whiskey.

Op het strand
Moeders laten
kleine kinderen
aan lot over

ORANJESTAD — De politie
werd op de hoogte gestelddat het
meermalen gebeurtdateen moe-
der haar drie zoontjes van tien,
zeven en zes jaar, alleen op het
strand achterlaat. De kinderen
blijvendan de geheledagzonder
toezichtop het strandachter. De
politie trof de kinderen inder-
daad aan op het strand van het
Americana-hotel. Er was ook
nog een vierjarige en elfjarige
jongen bij de drie kinderen. Ze
verteldendepolitiedatze teKoy-
ariwonen en datze met toestem-
ming van hun moeder naar het
strandkwamen. Een bewaker
van het hotel verklaarde dat ze
vaakkwamen en dathijeen oog-
je in het zeil hieldomdat hij ge-
merkt had dat de kinderen
steeds alleen waren. De KZP
namdebehandelingvan dezaak
over en zal denodige stappenon-
dernemen.
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In gebied waarSendero Luminoso ook actiefis
Vrouw opgepakt met dynamiet
bij bezoek president Peru

LIMA — President Alan
Garcia van Peru is aan een
aanslag ontsnapt, zo verluidt
in Peru. Men legt daarbijver-
band met het feit dat in het
dorp Juliacain zuidwestelijk
Peru een vrouw is aangehou-
den met dynamiet.

President Garcia die met een
werkbezoek bezig is in het
grensgebied met Bolivia en
daartoeookhetdepartement Pu-
no bezochtreisde na een bezoek
aan Arequipa doornaar Juliaca.

Sinds enigetijdechter isde guer-
rilla- beweging Sendero Lumi-
noso die vooral in het departe-
ment Ayacucho actiefwas uitge-
weken naar Puno. Een paar da-
genvoor hetbezoekvan depresi-
dentovervielde guerrillaeen po-
litiepost op achttien kilometer
van Juliaca waarbij dynamiet
werd gebruikt maar ook vuur-
wapens. Daarbij kwam één
agent om en raakten er vier ge-
wond.

Bij Juliacazou president Gar-
cia het vliegveld Manco Capac
inspecteren en een nieuwe wa-
terleiding officieel in gebruik
stellen evenals een eetgelegen-
heid als onderdeel van een
centrum voor volksnijverheid.
Vijftien minuten voor de aan-
komst van de president werd de
vrouw aangehouden met onder
haar rokken 37 staven dyna-
miet.Zij haddeaandachtgetrok-
ken doordatzij zich neurveus ge-
droeg. Ook viel het op dat haar
rok nogal uitpuilde. Zij werd
voor onderzoek meegenomen.
Toen men het spul onder haar
rok vond bleef zij aangehouden.
Maarmetwatzij bijzich hadwas
het onmogelijk het dynamiet tot
ontploffing te brengen. Het on-
derzoek richt er zich dus op te
achterhalen of er meer mensen
bij ditcomplotbetrokkenzijn.De
president heeft zijn officiële
programma normaal afgewerkt
en maakte ook geen enkele
toespeling op het incident.

Voor ruim tien
miljoen dollar aan drugs
vernietigd in Mexico

MEXICOSTAD— Namens de
procureur generaal van Mexico
werd meegedeelddat in deeerste
negen maandenvan 1986voor in
totaal ruim tien miljoen dollar
aan verdovende middelen in be-
slag is genomen, waaronder 4,6
ton aancocaine.Er werdenzeven
illegale laboratoria vernietigd
waar men heroine bereidde en
vier andere soorten drugs. In
verband met betrokkenheid bij
dehandellin drugswerden 5.558
mensen aangehouden in Mexico.

VS-ollie-heffing
slag voor Ecuador

QUITO — Een Amerikaanse
olie- heffing van 3,5 dollar per
vat olie treft de Ecuadoraanse
olie- industrieten sterkste. Ecu-
ador voert, dagelijks 34.000 va-
ten olie naar deVS uit. Als deze
heffing inderdaad wordt inge-
voerd gaatditEcuador dagelijks
103.000dollarkosten. Het Ame-
rikaanse congres overweegt een
speciale heffing op olie om het
enorme begrotingstekort wat te-
rugte dringen.Ook op in de Ver-
enigde Staten gewonnen olie
komt een heffing, maar die ligt
lagerdan de3,5dollar-heffingop
import- olie.

SU-oorlogsschepen
op bezoek op Cuba

HAVANA — VierRussische
oorlogsschepen brengen deze
maandeen bezoek aan Cuba. Dit
gebeurt tussen 24en 30oktober.
Er behoren twee onderzeeboot-
bestrijdings- schepen toe eve-
nals een bevoorradingsschip en
een onderzeeër. Het gaatom een
vreindschappelijk bezoek, zo
werdverklaard.

Betrokkenheid bij neergehaald vliegtuig ontkend

VS vice-presidentkent
wel vermeende coördinator

WASHINGTON —De Ame-
rikaanse vice- president Ge-
orge Bush ontkent enige be-
trokkenheidbij derecent uit-
gevoerde bevoorradings-
vlucht voor deanti-Sandinis-
tische contra's welke eindig-
de met het neerschietenvan
het C-123- vrachtvliegtuig
door Nicaragua. Hij erkent
wel tweemaaleen zekereMax
Gomez ontmoet te hebbendie
deze vlucht zou hebben ge-
coördineerd. De ontmoetin-
gen hadden toen betrekking
op de strijd tegen de Marx-
istische guerrilla in El Sal-
vador.

IndeAmerikaansepers waren
berichten verschenen welke vi-
ce- presidentBush afschilderden
als vrij nauw betrokken bij de
mislukte wapenvlucht en bij de
organisatie welke dit soort
vluchten opzet. De adviseur in-
zake veiligheidszaken van Bush
was daarbij de coordinator ter-
wijl ten aanzien van defeitelijke
organisatie de naam van de Cu-
baanse balling Gomez werd ge-
noemd die ondertussen al lang
genaturaliseerd is tot Ameri-
kaan. Naar aanleiding van deze
beschuldigingenwildeBush niet
verder gaan dan de bekentenis
dat hij tot tweemaal toe die Go-
mez had ontmoet.

De naam Gomez was genoemd
door Eugene Hasenfus, de enige
inzittendevan hetneergehaalde
vliegtuig die het er levend heeft
afgebracht endienuin handen is
van de Sandinisten, die deze ge-
vangenname beschouwen als
een Godsgave. Hasenfus heeft
verklaard dat Gomez met een
andere voormalige Cubaanse
balling, beiden in dienst van de
CIA debevoorradings- vluchten
coördineerde. VolgensHasenfus
werder afwisselend vanuitHon-
duras ofEl Salvador gevlogen.
Hasenfus wordt door de Sandi-
nisten ook voortdurend aange-
duid als Amerikaanse militaire
adviseurin El Salvador. Ook vi-
ce- president Bush legt een ver-
band tussen Gomez en El Salva-
dor. Hij zei Gomez in januarien
mei 1985te hebben ontmoet. Dit
hield verband met operaties te-
genMarxistische guerrilla strij-
ders in hetpro- Amerikaanse El
Salvador, aldusBush.

Van het begin af aan werd in
het officiële Washington ont-
kend dat men iets te maken had
met dezevlucht. Ook debronnen
die nu worden geciteerd en die
verwijzen naar Bush zijn van
meningdatpresidentRonald Re-
agan en zijn minister van Bui-
tenlandse zaken George Shultz
niets wistenvan deze vlucht.,

De aangehouden Hasenfus zal
volgens de Nicaruagaanse wet-
ten wordenberecht in Managua.
Wanneer dit gebeurt en hoe is
nog niet duidelijk.

Washington boos
over berechting
Hasenfus door volkstribunaal

MANAGUA — De Verenigde
Staten hebben bij Nicaragua ge-
protesteerd tegen hetfeit dat de
Amerikaanse gevangen geno-
men inzittendevan hetverleden
week doorManaguaneergehaal-
de vrachtvliegtuig Eugene Ha-
senfus voor een Volkstribunaal
moet verschijnen voor zijn be-
rechting. In de protestnota
noemt Washington deze tribu-
nalen «schertsrechtbanken». Er
zou overigens in Managua nog
geen beslissing zijn genomen
over watvoor eenrechtbank Ha-
senfus zal berechten. Volgens de
Amerikaanse nota is Hasenfus
in het nadeel doordat hij pas bij
hetbegin van het proces contact
zal mogen hebbenmet zijnadvo-
caat. Dit soort rechtspraak
speelt zich doorgaans ook achter
gesloten deurenaf.

Vermiste Amerikaan
gevonden in Ecuador

QUITO —Dealsvermistopge-
geven Amerikaan William T.
Johnson is in het Andes- ge-
bergte bij Los LLaganates aan-
getroffen. Hij leed op dat
ogenblik aan sterke uitdroging
enwerd meteen gebrokenarm in
een ziekenhuis in de hoofdstad
Quito opgenomen. Hij was er zo
erg aan toe dat hij aanvankelijk
geen enkele verklaring kon af-
leggen. Na behandeling in het
ziekenhuis liet men van me-
dische zijde weten dat zijn toe-
stand gezien deomstandigheden
weer goed genoemdkon worden.
Men zou onmidddellijkbeginnen
met de redding van zijn makker
David L. Groover diezich in het-
zelfde gebied als waar men
Johnson aantrof moet bevinden.
De 32- jarigeJohnsonwerd tien
dageneerder uithet oogverloren
toen hij zich in het Llaganates-
gebergte bevond, kennelijk op
zoek naar goud. Hij werd terug-
gevonden inhetplaatsje Pillaro.

Alfonsin gast van
Spaanse koning

MADRID — President Raul
Alfonsin van Argentiniëheeft in
de Spaanse hoofdstad de
plechtigheden bijgewoond ter
gelegenheidvan deDia delaHis-
panidad. Hij deed dit in ge-
zelschap van het Spaanse ko-
ninklijke paar Juan Carlos en
Sofia. In het koninklijke paleis
gebruikte hij ook de lunch. Al-
fonsin was gedurende twee da-
gen in Madrid op doorreis naar
Moskou, waar hij het eerste
staatshoofd was dat de Sovjetu-
nie bezocht na het mislukken
van demini- top- conferentievan
Reykjavik. Dia de laHispanidad
is de herdenkingvan de ontdek-
king door Columbus van het het
Amerikaanse continent bijna
vijf eeuwen geleden.

Aartsbisschop: Dit is ogenblik voor gevoelens in burgeroorlog

Honderden mensen in Salvador
op zoek naar vermiste familie

SAN SALVADOR —Honderdenmensen zijn in
de Salvadoraanse hoofd-
stad op zoek naar familie-
leden en bekenden die
sinds de aardbevings-
ramp van vrijdag worden
vermist. Zij trekken van
ziekenhuis naar zieken-
huis en soms ook langs in-
ternaten. Inzijn wekelijkse
preek heeft aartsbisschop
mgr Arturo Rivera y Da-
mas dehoop uitgesproken
datde beidepartijenin het
bloedige conflict hun ge-
voelens zullen laten spre-
ken als zij degevolgen van
dezeramp aan hun oog la-
ten voorbijgaan.

Een lange onafzienlijke rij
van mensen trekt langs de
verschillende medische in-
stellingenvan San Salvador,
op zoek naar hun familie en
bekenden. Zij trekken langs
de lijkenhuizen waar de stof-
felijke overschotten heen
worden gebracht welke men
vanonder het puin vandaan
haalt.Als zij op zoek zijn naar
kinderen worden ook de ver-
schillende internaten van de
hoofdstad in het programma
opgenomen. Steeds blijft men
daarbij hopen dat men de
dierbaren, mogelijk gewond,
maar nog levend aantreft. Er
spelenzichbij dezeziekenhui-
zen en de rouwkamers dan
ook ontroerendeen vreselijke
taferelen af. «Wij hebben ze
sinds de aardbeving van vrij-
dagmiddag niet meer gezien.

Ik wil hen als het kan le-
vend zien, maar als het niet
anders kan wil ik het bewijs
van hun overlijdenzien,wil ik
hun lichaam zien, zo zeide 25-
-jarige Cortina Elizabeth Re-
tana Zavaleta die op het La
Mermeja- kerkhof komt kij-
ken naar vijf stoffelijke over-
schottendiein een massagraf
zullen worden begraven als
men hen niet spoedig kan
identificeren. Cortina is op
zoek naar haardochtertjevan
vijfjaaren haar zus vantwin-
tigjaar.Zij bevondenzich bei-
denin het zwaarst door de be-
ving getroffen gebied van de
hoofdstad, bij hetRuban Da-
rio- gebouw dat in elkaar
stortte met zijn tien verdie-
pingen. Jk weet niet ofzij het
gebouw binn'eh gegaan zijn,
maar zij moesten er wel iets
kopen. Ik weet wel dat ik ze
sindsdien niet meer heb ge-
zien, zegt zij als in een mono-

loog.
Kort nadat de vijflichamen

in het massagraf zijn begra-
ven komen er anderemensen
op het kerkhof aan en vragen
wie er daarnetzijn begraven.
Zij vragen naar hun lengte,
hun omvang, de uiterlijke
kentekenen, hun kleding.
Warenhet allemaalmannen?
Waren er geen vrouwen bij?,
vragen zij. Als uit het
antwoord op de laatste vraag
blijkt dat het allemaal man-
nen zijn halen zij opgelucht
adem. Zij zoeken een nicht,
die op de dagvan deramp aan
haar eerste werkdag was be-
gonnenbijeen tandarts inhet
Ruben Dario- gebouw....

De meeste stoffelijkeresten
welkemen nu nogbergt moe-
ten onmiddellijk begraven
worden gezien de toestand
waarinzij verkeren, zovertelt
een der werknemers van de
begraafplaats. Op dit
ogenblikzijner een paarhon-
derd doden geborgen. «De li-
chamen worden een gepaste
tijd bewaard voor eventuele
identificatie. Daarna worden
zij als onbekende doden ter
aarde besteld.

In deziekenhuizenvan San
Salvador komt men nog
steeds handen te kort om de
duizenden gewonden te hel-
pen. Er komen na drie dagen
namelijk nog mensen opda-
gen dievrijdag gewondraak-
ten bij de aardbeving. Maar
ook presenteren er zich men-
sen die tijdens het zoeken
naar familieleden en beken-
dengewondraakten. «Toenik
de schoolverlietvoelde ik een
trilling», vertelt de tienjarige
Ana Argentina Zuniga. «Ik
viel op straatop mijknieën, ik
kon niet meer lopen en ikkon
ook niet naar het ziekenhuis
gebracht worden omdat er
geenvervoer was». Zij vertel-
de haar verhaal toen zij later
pas geholpen werd in hetRo-
sales- ziekenhuis aan haar
fractuur aan haar linker
enkel.

Onbekenden houden jour-
nalisten aan en tonen foto's
van hun dierbaren in dehoop
datdeverslaggever henheeft
gezien op zijn ronde door de
ramp- stad. «Kijk, ik zoek een
van mijn neefjes, Ik zoek een
rièêf én zijn móèdëf, Ik zoek
mijnzus, vragen zij hulpeloos
en met nog steeds een klein
beetje moed en hoop. En ter-
wijlmen staat tepraten reikt

iemand een foto van een vier-
jarige kleuter. «Astublieft,
alsU hem tegenmochtkomen
onderweg, levend of dood,
waarschuw me». En jekrijgt
het telefoonnummer en het
adres. Het is een onbegonnen
zaak. Deze verzoeken geven
een mens slechts een gevoel
van eindeloze hulpeloosheid.

De aardbeving welke juist
het armste deelvan dehoofd-
stad heeft getroffen, zou de
partijen in de burgeroorlog
gevoeligmoeten makenzodat
een eindekomt aan hunvijan-
delijkheden op dit ogenblik
van grote smart, aldus mgr
Rivera y Damas. Voor deze
gelegenheid hield hij zijn
preek opdetrappen van deka-
thedrale kerk met het oog op
de veiligheidVan de gelovi-
gen. Er kunnen meer bevin-
gen worden verwacht nu de
grond zo in beweging is ge-
weest. Er waren slechts 150
mensen bij deze viering aan-
wezig. Hij wees er op dat de
scholen welke getroffen zijn
echte volksscholenzijn en de
buurt waar de beving het
meest voelbaar was, dat was
een overvolle volksbuurt, al-
dusdeaartsbisschop. Volgens
deeerstetellingvan dekerke-
lijkehulp- organisatieTutela
legal zijn er in ziekenhuizen
en medische centra zon der-
tigduizend mensen geholpen
aan verwondingen. Veel
mensenhebbenallesverloren
wat zij hadden, zo is gebleken.
Hijklaagde het feitaan dater
ook mensen zijn diemisbruik
maken van de situatie en die
hun «hulp» tegen grove beta-
ling aanbieden: water en
voedsel. Dit is er om mensen
te helpen en niet om er rijker
van te worden, zo houdt mgr
Rivera y Damas de gelovigen
voor. Gevraagd naar zijn me-
ning over de weigering van
president José Napoleon Du-
arte over hetdoor de guerrilla
aangekondigdebestandzei de
aartsbisschop datmen in een
dergelijkesituatiedevijande-
lijkheden moet stoppen, aan
beidekanten.Wij zijnin zeke-
re zin blind in de ogen van
God.Als wein zeven jaarniet
hebben geluisterd, kunnen
we nu, geschokt als we zijn,
misschien eindelijk eens ons
gevoelig oper
problemen waarmee we te
maken hebben, aldus mgrRi-
veray Damas alsleidervan de
Salvadoraansekerk.

VS-president: wapenbeheersingsaccoorden dichterbijdan ooit

Reagan: SDI verzekeringsgarantie
als SU zich niet aan beloften houdt

WASHINGTON —De Vere-
nigdeStatenen deSovjetunie
zijn dichter bij een wapenbe-
heersingsakkoord dan ooit,
ondanks het feit datzij op de
topontmoeting in IJsland af-
gelopen weekeinde geen
concrete overeenkomsten
konden bereiken.Ditheeft de
Amerikaanse president, Ro-
nald Reagan, maandagnacht
gezegd in een televisietoe-
spraak waarin hij hetAmeri-
kaanse volk uitleg gafover de
topontmoeting met Sovjetlei-
der MichailGorbatsjov.

Reagan vertelde dat hij Gor-
batsjov "het meest radicale en

gullewapenbeheersingsvoorstel
uit de geschiedenis" had gedaan
tijdens zijn tweedaagse bespre-
kingen met de Sovjet-
partijleider inReykjavik.

De Amerikaansepresident zei
dat de twee supermachten
dichter bij overeenkomsten die
tot een veiliger wereld zonder
kernwapens kunnen leiden, zijn
danooit.Hij voegdeeraan toedat
"de deur nog steeds open staat"
en verklaarde zich bereid de wa-
penbeheersingsonderhandelin-
geninGenevevoort te zetten on-
danksdeinIJsland geblekenim-
passe over het Amerikaanse
Strategische Defensie Initiatief
voor een raketafweersysteem in

deruimte.
Reagan herhaalde in zijn toe-

spraak zijnuitnodiging aan Goi"
batsjov voor een topontmoeting
in de VS. Hij zei dat de Sovjet-1
partijleider tijdens de top in IJs-i
land niets had losgelaten ove'
zijnreisplannen. Reagan zei da'
hij nog steeds geloofde dat zo'l>
topontmoeting nuttig zou zijn-
"Maar dat iseen beslissingdieat
SU moet nemen", aldusReagan:
De Amerikaanse president ze'
dathijinzijnmeerdanelfuur du-
rende besprekingen met Goi"
batsjov, die uiteindelijkvastlie'
pen op onoverbrugbare me'
ningsverschillen over het SDl'
project, "tot het uiterste" was ge-
gaan. Hij gafeen schets van óf
akkoorden over de middellange'
afstandsraketten en de strate-
gischekernwapens waarover óf
SU en de VS het tijdens de be-
sprekingen vrijwel eens werdeP]
maar herhaaldenog eens dat hi)
niet bereid is het Amerikaans*
SDI-programma wegte geven i"
ruil voor vermindering van óf
kernarsenalen.

"Ik hebGorbatsjov gezegd dfl'i
ikhetAmerikaansevolk hadbe-
loofd dat ik hetSDI-project nie'j
zou verkwanselen en dat ik on<|
volk onmogelijk zou kunnenk""
men vertellen dat hunregering
hen niet zou beschermen tege'
kernwapens", zo zeiReagan, "l"
ben naar Reykjavik gegaanme'!
de overtuiging dat over alles f|
onderhandelen viel, uitgezofl'i
derdtwee zaken,onzevrijheide»!
onze toekomst".

Reagan kwam in zijn toe'
spraak herhaaldelijk terug of!het SDI-project, dat hij oto4
schreef als"een verzekeringspO'
lis" die Moskou dwingt zich f
houden aan de in IJsland ge'|
maakte afspraken. "Het straten
gische defensie initiatief is ótj
verzekeringsgarantie voor dfl
VS in het geval dat de SU zicW
niet aan haar fraaie belofte*1
houdt, zoals alzo vaak inhetvet!
leden is gebeurd.SDIheeft deS"\
teruggebracht aan deonderhall
delingstafel in Geneve en IJ^,
land.SDI is de sleuteltot een w^i
reld zonder kernwapens", zf
noemde de Amerikaanse presi'
denthet onderzoek naar een atr\
ti-raketsysteem in deruimte.

Strijder tegen haat enfanatisme
Geestelijke stem omgekomen

jodenkrijgt Nobelprijs Vrede
OSLO — De 58- jarige Is-

raëlische schrijverElie
Wiesel is de Nobelprijs
voor de Vrede toegekend
wegens zijn «overtuiging
dat de krachten die het
kwaad in dewereld bestrij-
denkunnen overwinnen».
Hij wordt een man ge-
noemd die de wereld
maant tot vrede, verzoe-
ning en menselijke
waardigheid»-

De in de Verenigde Staten
wonende Wiesel wordt wel
eens «de geestelijke stem van
de zes miljoen in de tweede
Wereldoorlog omgekomen
joden»genoemd»- Van hem is
het woord «Holocaust» af-
komstig alsomschrijving van
het lotvan dejodentijdens het
Nazi- bewind. Hij is een over-
levende uit de Nazi- kampen
en isvoorzitter van deAmeri-
kaanse Holocaust memorial
council. Hij was het dieverle-
denjaarpresident Ronald Re-
agan smeekte geen bezoek te

brengen aan het oor-
logskerkhof van Bitburg
waar ook SS- ers begraven
liggen.

De in 1928 in Roemenie
geboren Wiesel trok in 1945
naar Frankrijk waar hij stu-
deerde aan de Sorbonne. Hij
woont momenteel in New
York. Zijn eerste essay La
Nuit schreefhij in 1958. In de
daarop volgende jarenpubli-
ceerde hij ondermeerLe men-
diant de Jerusalem waarvoor
hij de Prix Medicis kreeg en
Le testament dunpoet Juif
assasine. Zijn werk is bijna
geheelgewijdaan dereligieu-
ze geschiedenisen de huidige
positie van het joodsevolk.

De voorzitter van het No-
bel- comité Egil Aarvik zei
over Wiesel: alseen man mee-
maakt watWiesel meemaak-
te en zich desondanksverheft
voor de zaak van de vrede,
laat hij op mij een grote in-
druk achter.Aarvik nam ook
de ongehoorde stap om een
anderekandidaatvoor deNo-

belprijs voor de vrede, Bob
Geldof lof toe te zwaaien: Hij
is alle mogelijke lof en eer
waardig».

Wiesel gelooft dat de hem
nu toegekende prijs hem zal
helpen in zijn wereldomvat-
tende strijd tegen haat en fa-
natisme. In een eerstereactie
zei hijdat «ditbetekent dat de
principes waar ik voor sta —het levendhouden van deher-
inneringaananti- semitisme,
fanatisme, en haat — op een
betere wijze zullen kunnen
worden overgedragen. Een
oorlog is niet mogelijkzonder
haat. Om de wereld te be-
schermen tegen de oorlog is
hetnoodzakelijk datde mens-
heidwordtherinnerd aanwat
zij het joodse volk en andere
volken heeftaangedaan». Hij
verwachtdatde jeugdzal pro-
fiteren van detoekenning der
prijs. De jeugdwil volgens
hemkennis nemenvan deHo-
locaust. Aan de prijs is een
geldbedrag verbonden van
250.000 dollar.

veerde wasallesklaar en was ie-
dereen uitgeput: vier dagen lang
was ermetmanen machtgewerkt
om alles gereed te maken en alle
veiligheids- maatregelen te tref-
fen. Alle studenten hadden
opdracht gekregen te blijven zit-
tenin dezaal.Indien iemand zou
opstaan zou dat directeen invasie
van achtveiligheids- agenten tot
gevolg hebben die hun geweer
dan in de aanslag zouden
hebben.

Bush werd tijdens zijn bezoek
benoemd tot ere Cavalier en ont-
ving een Coral Gables High
School Jaarboek, een baseball-
pet en eenrood metgrijs-satijnen
jasje.Daarbij werd hem verteld:
"U mag dan wel de vice- presi-
dentvan deVerenigdeStatenzijn
en de voorzitter van deSenaat en
de voormalig directeurvan de
CIA, maar nu bent u tenminste
een Cavalier."

Bush moest vele vragen be-
antwoorden, waaronder ook een
vraag van student Santiago Gat-
to dietot vierkeer toe door de me-
taal- detectorvan de veiligheids-
agenten moest lopenalvorens de-
ze stopte metpiepen. Omdattebe-
reiken moest Gatto zijn langezil-
ver metzwarte oorbel uitdoen, een
zilveren dasspeld verwijderen,
zijn donkere metalen zonnebril
afdoen en zich ontdoen van zijn
opvallende armband. Toen de
17-jarigestudent echter voor de
microfoon zijn vragen stelde, zat
alles weer op zijn plaats... zijn
vragen werden echter wel be-
antwoord.

Op de foto's: een overzicht van
dezaal vol studenten metGeorge
Bush die gezeten op een houten
kruk alle vragen beantwoord en
de opvallende student Santiago
Gatto.
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MIAMI —Soms moetje ge-
woon het lef hebben om brutaal-
weg iets te vragen... dat onder-
vond lerares Donna Loerky on-
langs toen zij de vice- president
van de herenigde Staten uitno-
digde voor een bezoek aan de
school waaraan zij lesgeeft en hij
nogkwam ook.

George Bush was die dag in
Miami voor een campagne van
zijnpartijenkwam even langs op
de Coral Gables High School
waar alles uiteraard in rep en
roer was. Bush was overigens
tweedekeuze:DonnaLoerky had
ineerste instantiezijnzoon uitge-
nodigd. "Ik vind het zo jammer
dat jijniet kan komen", vertelde
Loerky aan Jeb Bush, "denk je
datjevader danmisschienkan?"

Tegen de tijd dat Bush arri-



Nigel Mansell nog geen wereldkampioen:

Gerhard Berger wint de GP van Mexico
na slechte start van Nigel Mansell

MEXICO STAD —Gerhardmergers vreugde over zijn
eerste zege inhet Grand-Prix-
eircuit om hetwereldkampi-
oenschap voor formule-1 wa-
jjensstondin deschaduwvan
jjestryd der groten. Titelver-dediger Alain.Prost eindigde
«ondag in de Grote Prijs van
jKexico als tweede, voor de
Brazüiaan Ayrton Senna, die

*' is uitgeschakeld voor het
Wereldkampioenschap.

Senna's landgenootNelsonPi-
luet, derde in de algemene
rangschikking, werd vierde opeen ronde. Hij eindigde prak-
tisch met dezelfde achterstanda's deBrit Nigel Mansell,koplo-
Per inhet algemeenklassement.Mansell behield die positie ter-
nauwernood. Met zeventig pun-
jj-ftheeft hij er, met de Grote
Y>jsvanAustraliëop26oktober
*« zestiende en laatsterace, zes
toeer dan Prost en zeven dan Pi-
quet., Mansells relatief lage klasse-
F^g was tewijten aan een hope-
loze start. Voordat er een meter
*as g«reden, draaide de motorvan Mansells Williams-Honda
'n elkaar. Het gehele veld reed
hem, met hetrisico van een aan-

rijding, voorbij. Wild gebarend
riep Mansell, in de slottraining
derde achter Senna en Piquet,
om zijn assistenten. In een oog-
wenkhielpen zij Mansell op weg.

Gezien degoede vorm, waarin
deBrit dit seizoen verkeert, had
hijin Mexico Stad weer een hoge
klassering kunnen bereiken,
daarmee het wereldkampi-
oenschap winnend. Maar hij
slaagde er niet meer in de
kopgroep in te halen. Zijn team-
genoot en concurrent Piquet
bleef ook niet al te best bij. Hij
eindigde met een achterstand
van eenronde op Berger.

De 27-jarige Oostenrijker, die
volgend jaar voor Ferrari rijdt,
profiteerde van de routine-stop
van Prost. Dat gebeurdeal in de
30evan de68ronden. OokPiquet
en Senna moesten naar de kant,
respectievelijk in de 32e en 36e
ronde. NetalsProst lietenzij hun
banden verwisselen. Vervolgens
behieldBerger dekoppositie met
goed stuurwerk. In de slotfase
nam Berger geen risico's meer.
Vlak voor de laatste ronde pas-
seerdehij nogPiquet.

De uitslag van de 15een voor-
laatste Grand-Prixwedstrijd om
het wereldkampioenschap voor
formule 1-wagens is:

1. Gerhard Berger (Oos, Benet-
ton-BWW) de316,2 kilometer in
1 uur,33minuten en 18,00secon-
den (193,306 kilometer per uur)
2. Alain Prost (Fra, McLaren-
Porsche) 1.33.44,138
3. Ayrton Senna (Bra, Lotus-
Renault) 1.34.11,213
4. NelsonPiquet (Bra, Williams-
Honda)
5. Nigel Mansell (GBR, Wil-
liams-Honda)
6. Philippe Alliot (Fra, Ligier-
Renault), alleop 1ronde
7. ThierryBoutsen (Bel, Arrows-
BMW)
8. Andrea de Cesaris (Ita, Mi-
nardi-Motori-Moderni)
9. Christian Danner (WDI, Ar-
rows-BMW), alien op 2ronden.
10. Jonathan Palmer (GBR,
Zakspeed) op 23 ronden.

De stand met nog een wed-
strijd te rijden is nu:
1. Mansell 70
2. Prost 64
3. Piquet 63
4. Senna 55
5. Rosberg 22
6. Johansson 19
7. Berger 17
8. Laffite 5
9. Arnoux 5
10. Alboreto 5

Nottingham Forest verliest, na 1-3
nederlaag bij Leicester, koppositie

LEICESTER — Op de daga»thet gelukNottinghamFo-
re,st in de steekliet,heeft Nor-

dekoppositie van deEn-
Seise League overgenomen.ue ploeg van John Metgod
verloor met 1-3van en bij Lei-
dster. Bij de stand 1-1, met
I °B37 minutente spelen,ver-een deranglijstaanvoer-
jjersnun doelman Steve Sut-

Hij werd na een botsing
Y*u hetveldgedragen.De ou-
"emiddenvelder lanBowyer
Jnoest vervolgens onder de
'at, omdat coach Brian
Uough al het maximale aan-
**! wissels had toegepast. De

van Nottingham hielden
jj°g22 minuten stand, voor-
.*t Bowyer in 240 seconden

M/d twee keer moest buigen
VoorGery McAllister.

De 3-1 van McAllister kwam
tot standuiteen tweekeer geno-
denomstredenstrafschop. Gary
«irtles had Nottinham drie mi-
nuten voor rust op voorsprong
gezet. Hetwaszijn negende doel-
puntvandit seizoen.AlanSmith
J*adkort voor het uitvallen van
button de gelijkmakendetreffer
geproduceerd.

Norwich City, wegens het
binder gunstige doelsaldo tot
Waterdag tweede achter Not-
'i'ngham, pakte de koppositiea°or de0-0 by Luton Town. Daar
*as het voor de supporters van

een klein geluk, datze
"üettoe werdengelaten. De wed-
,«yd was nietom aan te zien enoracht slechts voor Norwich het
'eeatelijke feit, datvoor de twee-
cf k

rm e geschiedenisvan de
lub dekoppositie in deLeague
"erd bereikt. Eerder gebeurde
at ui 1979, toen Norwich drie

"Peelronden lang alle 91 clubs
*an het Engelse betaalde voet-
donderzich hield.

Norwich heeft 21 punten, één
"eer dan Nottingham. Totten-nam enWestHam volgenmet 18
Pinten. Tottenham boekte een
Oo 588enfle zege bij Liverpool:
Qy etiende seizoentreffervan
0

IVe Allen, een minuutnarust
? aangeven van Waddie, was

|°ca voor detweede zege van de
in de 74 jaar, datzij An-

r eld Road al bezoeken. Nico
on?8611'de Belg?sche internati-
Totf kreeg bij zijn debuutvoor
2 'tenhamdehanden opelkaar.
£yn doelpunt werd echter afge-
eurd wegensbuitenspel.

in A
68t am s'oe^tegenChelsea,n «c laatste vijf minuten toe

«°orspitsTonyCottee. Die scoor-jje inde85een 86e minuut4-3 en
"«■ Dg siecnte ,jagvoor doellie-

rlü Werd onderstreept door de
8l0(.e kaart voor Wattford-
"'uitpost Tony Coton in het duelgen Arsenal. De Londense
Pl°eg won moeiteloos: 3-1.

"euitslagen zijn:
y Arsenal - Wattford: 3-1; Aston

"Ha - Southampton: 3-1;
- Everton: 3-2; Leices-*r - NottinghamForest: 3-1; Li-

verpool - Tottenham Hotspur: o-
*>Luton Town - NorwichCity: 0-
-5ManchesterUnited -SheffieldWednesday: 3-1; Newcastle -"Manchester City: 3-1; Oxford -gentry: 2-0; Queens Parktengers - Wimbledon: 2-1; Westnam United -Chelsea: 5-3.

in a a^n^ na tien wedstrijdennoe Engelse League is:
*■ Norwich City 10-21
o" NottinghamForest 10-20
| Tottenham Hotspur 10-18* West Ham United 10-18

5. Liverpool 10-17
6. SheffieldWednesday 10-16
7. Everton . 10-15
8. Arsenal 10-15
9. Leicester 10-15
10.Coventry 10-15
11.Luton Town 10-14
12. Queens Park Rangers 10-14
13. Southampton 10-13

14. Wimbledon 10-13
15. Oxford 10-13
16. Watford 10-11
17. Charlton 10-11
18. Aston Villa 10-10
19. Chelsea 10- 9
20. Manchester United 10- 8
21. Newcastle 10- 8
22.Manchester City 10- 7

MALTA AMSTEL
SPORTAGENDA

SENTRO DEPORTIVO KORSOU
(zwembad)
geopendvan 09.00-12.00/14.00-17.00 uur;
dinsdag- en donderdagmorgen gesloten.

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

Na verlies van Dundee:

Celtic nieuwe koploper
in Schotse competitie

EDINBURGH — CeItic is de
nieuwe koploper in de
hoogsteklasse vandeSchotse
competitie. De ploeg won met
3-0 bij FC Dundee met een
hoofdrol voor de internatio-
nal Maurice Johnston, die
twee keer scoorde.

Celtic ging Dundee United
voorbij, datAberdeen in debeste
vorm van het seizoen trof. De
ploeg van coach Ferguson won
met 2-0 door twee treffers van
Joh Hewitt.Beide keren leverdeDavie Dodds, onlangs verkocht
aan Xamax Neuchatel (te-
genstandervan Groningen in
hetUefa-bekertoernooi), de juis-
te voorbereiding.

De uitslagen:
Aberdeen - Dundee United: 2-0;
FC Dundee - Celtic: 0-3; Hearts -St. Mirren: 0-0; Glasgow Ran-
gers-Hibernian: 3-0; Clydebank- Hamilton: 2-1; Motherwell -Falkirk: 2-2.

De stand:
1. Celtic 12-20
2. Dundee United 12-19
3. GlasgowRangers 12-17
4. Hearts 12-16
5. Aberdeen 12-14
6. FC Dundee 12-14
7. St. Mirren 12-10
8. Clydebank 12- 9
9. Hibernian 12- 9
10. Motherwell 12- 8
11.Falkirk 12- 7
12. Hamilton 12- 1

Bayern München niet verder dan 0-0
Feijenoords tegenstander Borussia
zorgt voor hoogste score in Bundesliga

MONCHENGLADBACH—Feijenoord moet oppassen,
want het gaat beter met Bo-
russia Mönchengladbach.De
ploeg van trainer Jupp
Heynckes zorgde zaterdag
voor de hoogste score in de
Westduitse Bundesliga. Bo-
russia, dat de competitie ui-
terst matigbegon,zegevierde
met 5-0 over FC Homburg.
Bayern München blijft de
hoogste afdeling van het
Westduitse voetbal beheer-
sen. Ondanks deremise in het
Waldstadion tegen Eintracht
Frankfurt (00), heeft Bayern
de leiding met twee punten
voorsprong op Hamburger
SV. Bayern Leverkusen en
WerderBremen delen de der-
deplaats. I.FC Köln distanti-
eert zich langzamerhandvan
zijn zwakke positie uit de
eerste conmpetitieweken. De
Keulse formatie versloeg Bo-
russia Dortmund met 2-0.

Op de Bokkelberg bewaarde
Borussia het lekkerste voor het
laatst.Voorrust zagen de 12.000
kijkers niets,daarnaalles. In ie-
der geval de doelpunten waar-
van Thieleen Rahn beiden twee
voor hunrekening namen. Voor
de openingstreffer tekende Lie-
nen. Borussia Mönchenglad-
bach behaalde vijfpunten uit de
laatste drie competitieduels.
Beste spelers waren Thielen en
de zeer ijverigeLienen.

In de eerste helft had het spel
van Borussia een wat angstige
indruk gemaakt. Voorzichtige
afstandsschoten konden het de-
fensieve Homburg niet veront-
rusten. Nadat Lienen in de 7e
minuut van de tweede helft de
ban had gebroken, kregen zijn
medespelers meer lef. Homburg,
een debutant in de eerste Bun-
desliga,kon daardoorbetrekke-
lijk simpel naar zijnzesde neder-
laag worden gespeeld.

In Frankfurt werden de voet-
balliefhebbers weer eens bedro-
gen. Bayern München gooide er
voor 58.000 kijkers - goed voor
eenrecette van 1 miljoenDuitse
marken- metdepet naar.Debes-
te mogelijkheid om de wedstrijd
een leukere uitslag te geven had
Nachtweih. De verdediger van
Bayern schoot echter in de 19e
minuut op depaal. In technisch
opzicht was Bayern aanzienlijk
beter danhetbescheiden geklas-
seerde Eintracht. Met
Nachtweih, libero Augenthaler
en middenvelder Mattheus be-
schikte deBeierseploegook over
de betere individualisten.
Mattheus verspeelde echter de
sympathie van de tribuneklan-
ten door onnodigvaak hard opte
treden.

De nieuwe coach Christoph
Daum doet het goed bij 1. FC
Köln. In drie wedstrijden onder
zijn leiding werden vijf punten
verzameld. Spanning was er in
hetMungesdorfstadion zaterdag

niet. Middenvelder Engels had
via treffers in de 8e (strafschop)
en de 17e minuut Borussia
Dortmund al ruimschoots voor
rust opde knieën.

De uitslagen van het afgelo-
pen weekeindezijn:

I.FC Nürnberg - Schalke '04: 2-
-1; 1. FC Köln - Borussia
Dortmund: 2-0;Fortuna Dussel-
dorf - Blau-Weis Berlin: 3-1;
Eintracht Frankfurt - Bayern
München: 0-0; VFL Bochum -BayerLeverkusen: 2-1;BorussiaMönchengladbach - FC Hom-burg: 5-0; 1.FCKaiserslautern -Bayer Uerdingen: 1-0; WerderBremen - WaldhofMannheim: 4-
-2; Hamburger SV - VFBStuttgart: 2-0.

De standnatien speeldagenis:
1. Bayer München 10-16
2. Hamburger SV 10-14.
3. Bayer Leverkusen 10-13
4. Werder Bremen 10-13
5. VFB Stuttgart 10-12
6.1. FC Kaiserslautern 10-12
7. Bayer Uerdingen 10-11
B.Schalke'o4 10-11
9.VFLBochum 10-10
10. Borussia Dortmund 10-10
11.Eintracht Frankfurt 10-10
12.SVWaldhofMannheimlO- 9
13.Borussia Mönchengladbach

10- 8
14.1.FC Köln 10- 8
15.1.FC Nürnberg 10- 6
16.FC Homburg 10- 6
17.Fortuna Dusseldorf 10- 5
18.Blau-Weis Berlin 10- 5

Morgen het eerste kwalificatieduel tegen Hongarije:
Rinus Michels laat zich nog niet uit
over een opstelling van de Oranje-ploeg

Rn^H«£»S,EM^rP6 generaal staat niet tussen zijn troepen.Bondscoach Michels verkiest in de dagen voor debelan<rriikekwalificatie- interland tegen Hongar^d^afetandeWkeïenadering van voetballers. Job!Method enWin, £Xj£.
he?Nèderi^d«»mk.aan Pf"onH* contact met de baas vanKïfcïlS 1 I*s?buiten'Rüms Michelsacht dergeüj-ïaderinrVr^eleVant- De..w?dst^d staat centraal in £L
«ift-i IkJ gen°Vfr en misverstandenrond het

"Kotsmisselijk word ik vandat gezoeknaar persoonlijkeza-
ken", sprak hij richting journa-
listen. "Laten we ons beperken
tot dewedstrijd." Overdateerste
voorronde-duel van groep 5 vandeEuropese titelstrijd, wilde Mi-chelsoverigensookweinigkwijt."Ik heb geen zin over de taktiekte discussiëren" en " de opstel-
ling wordt woensdag bekend ge-
maakt." Via wat vragen wildeMichels dan wel vertellen, datMetgod een naïeveeis had ge-
steld door te vragen naar eenba-sisplaats en datValke inzijnhui-
dige conditie geen extra's heeft
voor een echt duel. "Valke for-
ceert zijn inbreng. Hij komt inhet algemeen gezegd kracht te
kort door de nasleep van zijn
blessure", aldus Michels. Yalke,
verbaasd over demanoeuvre vanMichels, noemde zichzelf ditweekeinde na het duel TOP -PSV honderd procent in orde.

Michels betoogde verder, dathijKieft had gepasseerd, omdat
hij in zijn selectie al over drie
centrumspitsen beschikt. Van
Basten, Bosman en... Gullit. De
PSV-er werd in deaanloop naar
de oefeninterland tegen Tsje-
choslowakije definitiefals vrije
middenvelder in Oranje aange-
merkt. Anderhalve maand ver-
der is dat voornemen weer ver-

dwenen. Gullit, inzijn clubteam
ookeen soort 'Haarlemmer olie'
is tegen Hongarije de minder
diep spelende spits achter Van
Basten. Over de klachten van
Kieft, dat hij geen persoonlijke
uitnodiging had gehad, verwees
Michels naar deItaliaanse post,
dieblijkbaar geen expresbrieven
bezorgt.

De bondscoach fronste overi-
gens wel de wenkbrauwen bij de
mededeling, dat de blonde
Amsterdammer dit weekeinde
niet hadmogen spelenvoor Tori-
no. "Een schorsingzeggen jullie.
Wist ik niks van. Het werpt wel
een ander licht op de houding
van de club, diehem nietvrijgaf
voorde stage.Hetmissenvandat
trainingskamp is een nadeel
voor Kieft. Maar voor de toe-
komst ga ik niet in eigen vlees
snijden.Kieft komt weer in aan-
merking", aldus Michels, die dit
weekeinde getelefoneerd had
met Italië.

In deopstelling voor woensdag
zitten de vraagtekens op het
middenveld. Voorin staan Van
Basten en Gullit, het doel is voor
Van Breukelen, die een lijn van
vier verdedigersvoor zichvindt,
van links naar rechts Ander-
lecht-libero Van Tiggelen, het
centrale defensie-koppel van
Ajax Rijkaard en Spelbos, en op

linksdederdeAjaciedSilooy."Of
deHongaren nu mettwee of drie
aanvallers aantreden, wij ko-
men metvierman in de achterste
linie", betoogde Michels. "Die
mogelijkheid van drie spitsen,
met dieBoda in het midden, is
wel verrassend en nieuw voor
Hongaarse begrippen. Ik neem
aan, dat collegaKomora niet oe-
fent ineen dergelijke samenstel-
ling om ons zand in de ogen te
strooien."

Het middenveld teltvier man,
waarbij de verdedigende taken
worden gepakt door Suvrijn en
Wouters. Met name de inzet en
het loopvermogen van dat twee-
tal ziet Michelsna hetoefenduel
in Praag als basis voor een suc-
cesvol middenveld. Op de flan-
kenvan hetmiddenveld kan Mi-
chelsvervolgensvoor behouden-
de varianten (Erwin en Ronald
Koeman, links en rechts) of of-
fensiefingestelde pionnen (de op
het laatste moment opgeroepen
Tahamata op links en vleu-
gelspits Van 't Schip aan de
rechterzijde voor deaanvoer van
Van Basten). Een combinatie
van die mogelijkheden, Suvrijn
op rechts en Erwin Koeman op
links, ligt ook voor de hand, ze-
ker gezien de woorden van Mi-
chels vorige week. "Om mini-
maal gelijk te spelen moet je
voetballen voor de winst,maar je
ook aanpassen aan de te-
genstander."

Belgische voetbalcompetitie
zonder echte hoogtepunten
BRUSSEL — De Belgische

toppers hebben het in een
rondje zaterdagvoetbal, Thijs
had denationale selectiezon-
dag bijeen in Brussel, niet
best gedaan. Koploper Brug-
ge speelde heel mager tegen
AA Gent voor 15.000
toeschouwers in het eigen
Olympiastadion, maar won
met 1-0. Anderlechtspeeldein
Lokeren een helft onder ni-
veau, maar haalde na een
achterstand van 0-1, in de
tweede helft uit met vier tref-
fers binneneen halfuur.

In Lokeren hadden doelman
Bob Hoogenboom en de politie
druk werk. Hoogenboom zette
een rem op de activiteiten van
Anderlecht en de Brusselse
toeschouwers schopten op de tri-
bunes, voornamelijk achter het
doel van Lokerens laatste man,
herrie. De politie plukte er een
achttal raddraaiers uit. Dat
groepje miste de Brusselse ople-
ving in de tweede helft. Na de
treffer van Dimitri M'Buya voor
Lokeren in de eerste helft,
brachten Andersen, Gud-
johnssonen Scifo (2) dewinst bij
de landskampioen.

Club Brugge verviel na het
openingsdoelpunt in de tiende
minuut, van Ronnie Rosenthal,
tot ondermaats voetbal. Zelfs
een numerieke meerderheid ge-
durende de volledige tweede
helft bleefvrijwel onopgemerkt.
Scheidsrechter Laenens stuurde
de Nigeriaan Austine, die bij
Gent debuteerde, voor rust met
twee gelekaartennaar dekleed-
kamer.

Doordat Beveren een punt liet
bij Beerschot, de enige
Antwerpse club die buiten de
degradatiezone verblijft, kwa-
men Standard Luik en Aad de
Mos' Mechelen met de Maaslan-
ders op degedeeldederdeplaats.
Standard won, mede door twee
treffersvan Vandersmissen, met

3-0 vanKortrijk. Mechelen, zon-
der de geschorste Erwin Koe-
man, versloeg Club Luik met 2-
0. Ronnie Martens scoorde voor
rust van de strafschopstip, De
Mesmaekers besliste de wed-
strijdvlak voor tijd.

De uitslagenzijn:
Lokeren - Anderlecht: 1-4; Ra-
cing Jet - Cerkel Brugge: 2-1;
Mechelen-ClubLuik: 2-0; Ware-
gem-AntwerpFC: 1-0;RWDM -FC Seraing: 1-1; Charleroi -Berchem Sport: 4-1; Club Brug-
ge - AA Gent: 1-0; Beerschot -Beveren: 1-1; Standard Luik -Kortrijk: 3-0.

De standna zeven competitie-
duels is:
1. Club Brugge 7-12
2. Anderlecht 7-11
3. StandardLuik 7-10
4. Beveren 7-10
5. Mechelen 7-10
6. Lokeren 7- 8
7. Beerschot 7- 8
8. Club Luik 7- 7
9. FC Seraing 7- 7
10.Waregem 7- 7
11.RWDM 7- 6
12.Racing Jet 7- 6
13. Charleroi 7- 6
14.Kortrijk 7- 6
15.AA Gent 7- 6
16.Antwerp FC 7- 3
17.Cerkel Brugge 7- 2
18.Berchem Sport 7- 2

Tafeltennis
kamp

in Don
Bosco-club

SAN NICOLAS —Van hetbe-
stuurvandeArubaTableTennis
Association (ATTA) wordt ver-
nomen dat er plannen bestaan
om in de Don Bosco club te San
Nicolas met een trainingskamp
voor tafeltennis te beginnen. De
top-tafeltennisser Terence
Jandroepzal met dehulp van de
Atta de organisatie op zich ne-
men. ledereen—jongen oud, da-
me of heer — kan aan dit trai-
ningskamp deelnemen. Vana-
vond (maandag) wordtin deDon
Bosco Club om vijfuur een infor-
matiedag gehouden, waarna het
trainingskamp morgen
(dinsdag) om halfvier in de Don
Bosco Club gaatbeginnen. lede-
re maandag en donderdagmid-
dagkan er getraind worden.
Nadere inlichtingen over dit
trainingskampkan menviatele-
foon 46566 verkrijgen.

KASSEL—Een staaltje van
'balvaardigheid'. Een artiest
geeft in het Westduitseplaatsje
Kassei een demonstratie vanzijn
behendigheid. Niet minder dan
25 tennisballen wist hij in één
handimetbehulp van eengedeel-
tevanzijnarm)vast te houden.Of
de hoeveelheidvoldoende wasom
in het beroemde recordboek van
Guinness te komen, werd er niet
bijvermeld.
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Aanrijdingen
doorregen

WILLEMSTAD — Er vonden
in de afgelopen 24 uur verschil-
lende aanrijdingen waarbij het
meestalzo was dat debetrokken
automobilist hun snelheid niet
aan de weersomstandigheden
hadden aangepast. Immers bij
ditregenachtige weer ishet zaak
gasterug te nemenom slippen op
hetnatte wegdekte voorkomen.

Aanhouding
WILLEMSTAD — De 23-

-jarige man H.F.E. werd onlangs
aangehouden. Hij wordt ervan
verdachtop 1 oktobereen bedrag
van 250 gulden uit een auto te
hebbengestolen. Deverdachte is
nachtlogiesverschaft inverband
met hetverdere onderzoek.

Parlementaire wereldunie
naar Managua

BUENOS AIRES — Nicara-
gua heeft een leuk diplomatiek
succesje bereikt metzijn aanwij-
zing als zetel voor de volgende
conferentie van de Interparle-
mentairewereld- unie, welkede-
zer dagen zijn 76e jaarvergade-
ring hieldinBuenosAires. Op de
vergadering werden bij meer-
derheidvan stemmen de Argen-
tijnse aanspraken op de Malvi-
nass eilanden ondersteund. Tij-
densd. vergadering in deArgen-
tijnse hoofdstad hebben de Brit-
se en Argentijnse parlementa-
riërs informele contacten met el-
kaar gehad. De diplomatieke be-
trekkingen tussen Engeland en
Argentinië werden als gevolg
van de Malvinas-oorlog van
1982verbroken.

WILLEMSTAD — Opuitnodi-
ging van de "Asosashon diKo-
mersiantenan diIndia"(Imana),
komt op vijfen zes novembereen
Indiase dansgroeponder leiding
van deprima ballerina Bharti
Shivaji naar Curacao. De prima
ballerina, die in India zeer be-
roemd is en reeds verschillende
toernee's over de gehele wereld
heeft gemaakt, heeft echter meer
noten op haarzang dan alleen

maar dans: tijdens de voorstel-
lingzingtzijook een aantalnum-
mers. Omdat dezegroep momen-
teelop toernee is inZuid- Ameri-
ka, bleek hetmogelijkvoor Imana
omhennaarCuracao tehalen. Er
zullen slechts twee voorstellingen
zijn in Centro ProArte.De kaar-
ten kosten 15guldenperpersoon
en zijn verkrijgbaar bij de leden
van Imana en de bekende Ver-
koopadressen.

SER in advies aan regering
Economische heffing verf en rijst
overbodig door nieuw importverbod

WILLEMSTAD — De Soci-
aal Economische Raad heeft
negatiefgeadviseerdover het
instellen van economische
heffingenoprijstenverf, aan-
geziensinds 1 julieen onthef-
fing nodig is voor de import
van deze producten. Ook
sprak de SER zich uit tegen
een overigensal lang doorge-
voerde verhoging van de ac-
cijnzenop sterke dranken si-
garetten, en acht het een ver-
laging van de invoerrechten
op chocola wenselijk indien
dit niet met terugwerkende
kracht geschiedt.

In het advies over een wet-
sontwerp voor een 5-jarigeaflo-
pende economische heffing op
gepolijste rijst stelt de SER dat
ditnietnodig isom derijstfabrie-
ken op Curagao en Bonaire van
een voldoende groot marktaan-
deel te voorzien teneinde de
continuïteit en werkgelegen-
heid te garanderen. Zo is de fa-
briek op Bonaire ondanks het
feit dat het Curagaose bedrijf
reeds draaide zonder problemen
van start gegaan. De lokale
markt biedtvoldoendemogelijk-
heden voor twee fabrieken, ter-
wijl de Bonaireaanse fabriek
reeds overeenkomstenheeft met
de grootste rijstimporteurs op

Aruba enCurasao om rijst in ei-
gen verpakking en naar eigen
specificaties te leveren. Die fa-
briek heeft voldoende capaciteit
om de hele lokale markt te voor-
zien, en kreeg van een Ameri-
kaanse fabrikant bovendien het
alleenrecht voor het Caribisch
gebied.

DeRaad isvan mening dateen
economische heffing op con-
sumptierijstnietnodig is, aange-
zien alle factoren voor een
gunstigebedrijfsopzet aanwezig
zijn. Als later mocht blijken dat
de nieuwe fabriek de prognoses
aan omzet en rendement niet
haalt kan men dit alsnog over-
wegen. Terzijde merktdeSER op
datdemaatregelenvan 1 julieen
heffing als daartoe al de nood-
zaak zou zijn overbodig maken.
In de via een landsbesluitvoor
vijfjaar vastgelegde importre-
guleringis het immersverboden
om zonder vergunning con-
sumptierijst in te voeren. De lo-
kale markt is hiermeereedsvoor
100procent gereserveerdvoor de
fabrieken op Curasao en Bo-
naire.

Hetzelfde geldtby verfproduc-
ten, waarvoor een wetsontwerp
ter verlenging van de wer-
kingsduur van een economische
heffing werd ingediend. De rede-
nen hiervoor waren de terug-
gang in lokalebedrijvigheid als
gevolg van de economische re-
cessie, de devaluatievan de boli-
var en de scherpe concurrentie
van grote buitenlandseprodu-
centen. De SER hadin 1982al la-
ten weten dat noch de verffa-
briek op Curagao noch die op
Aruba bescherming nodig had-
den, en adviseerde de heffing in
driejaaraftebouwenvan 30pro-
cent naar 10 procent en vervol-
gens op te heffen, zodat slechts
een invoerheffing van 5,5 pro-
cent zou overblijven. Omdat de
bolivar daarnaopnieuw devalu-
eerde is de bescherming ver-
lengd via de zogenaamde Vene-
zuela- maatregel. Debedrijfs-re-
sultatenvan deAntilliaanse fa-
briek zijn goed, en de SERheeft
de indruk dat men door de be-
schermingte weinigdoetommet
het buitenland te kunnen con-
curreren.

Omdat de bescherming op de
Arubaanse markt wordt afge-
bouwd en het bedrijf tijd nodig
heeft omzich op anderemarkten
terichten blijft deSER voorstan-
der van de eerder voorgestelde
afbouwende heffing. De Raad
zou zich kunnen verenigen met
depercentages in hetonderhavi-
ge wetsontwerp, ware het niet
dat door de importmaatregelen
van 1 juli slechts nog met een
ontheffingverfkan worden inge-
voerd. Dit betekent dat import
beperkt zal blijven tot het
marktaandeel waarin de lokale
fabriek nietkan voorzien, en de
Raad meent dat in dit geval een
heffing slechtskostenverhogend
en overbodig zal blijken. Het
wijsteen verlengingvan de hef-
fing daarom af.

De accijnsverhoging op siga-
retten, sterkedranken bierwerd
begin dit jaar door de overheid
ingesteld ter vervanging van de
crisispremie vantienprocent om
de overheids- inkomsten op peil

te houden.De SER laat weten de
saneringvan deoverheideen ef-
fectievere weg te vinden tot ver-
laging van het begrotings- te-
kort, temeer daar de verlaging
van overheids- inkomstentewij-
ten is aan reële en op lange ter-
mijn structureledervingvan be-
lastinginkomsten. De groei van
de overheids- uitgaven kan
slechtsgestopt worden door kos-
tenbeheersing en bezuinigin-
gen.Hetontbrak deRaad tevens
aan een totaal overzicht van het
overheids- beleid, en het vroeg
opnieuw om hetfinanciële kader
waarbinnen deze maatregelen
geplaatstmoeten worden alsme-
de het pakket bezuinigings-
maatregelen (inmiddels samen-
gevat in het actieplan begro-
tings- evenwicht). De Raad was
bij het verlenen van het advies
van meningdat er nog niet sub-
stantieel bezuinigd was op de
uitgaven, hetgeen moet gebeu-
ren voor men de inkomstenver-
hoogtten lastevan debevolking,
en adviseert tegen de inmiddels
doorgevoerdeaccijnsverhoging.

De chocola-kwestie heeft nog-
al wat voeten in deaarde gehad
omdat de invoerheffing uit de
tijd van een lokale fabriek nog
geldig wasterwijl er al lang geen
lokaleproductie meer was. Toen
daar verandering in werd ge-
bracht wildemen hetom duiste-
re redenen met terugwerkende
kracht doen, waardoor de impor-
teurs een restitutie zouden kun-
nen eisen.DeRaad blijft van me-
ningdateen verlagingvan de in-
voerrechtenvan 32 naar 5,5pro-
cent nodig blijft ter uitbreiding
van het assortimenttoeristische
artikelen.Het is nooitvolgens de
SER nooit de bedoeling geweest
dat dit met terugwerkende
kracht zou worden gedaan, te-
meerdaardeSERindertijd advi-
seerde om de verlaging door te
berekenen aan de consument,
hetgeen met terugwerkende
kracht moeilijkzou zijn. De SER
adviseert dan ook dat het
landsbesluit voor verlagingvoor
de invoerrechten wordt toege-
past, zonder terugwerkende
kracht. Dit is inmiddels gedaan.

Alfonsin kritisch
over Argentijnse
vakbeweging

BUENOSAlRES—President
Raul Alfonsin van Argentinië
zei met «grote spanning» uit te
ziennaar deuitslagvan een ver-
kiezing binnen de vakbeweging
waaruit zou moeten blijkenwie
de meerderheid van de leden
achter zich heeft bij «de acties
welke slechts weerzin
oproepen». Men lost de econo-
mische crisis ook niet op met
daarover tehuilen en te zeuren.
Kennelijk doelde president Al-
fonsin op hetbestuurvan hetAl-
gemeen vakverbond CGT dat
voor de zevende maal een alge-
mene staking uitriep tegen het
economische beleid van de bur-
ger- regering. Het bestuur be-
staat voornamelijk uit Peronis-
ten, de grootste oppositiepartij
van het land.De organisatie- op-
zet van hetCGT is zodanigdatde
leden aan debasis in feite nage-
noeg geen invloed hebben op de
samenstellingvan hetbestuur.
Een pogingvan deregering toen
dezepas aan hetbewind was om
via wetgeving daarin verande-
ring tebrengen waarbij geheime
verkiezing van vakbondsbestu-
ren bijdewetverplicht werd leed
schipbreuk. Volgens Alfonsin
blijkt het gebrek aan vertrou-
wenvan de basis in het bestuur
ondermeeruit hetfeit dataan de
stakingsoproepen steeds minder
mensen gehoor geven.

*****WENEN — Miv 1-11 versoepelt
Weneneen aantaldeviezen-bepalin-
gen. De grens dat men de aankoop
moet meldenvan vreemde valuta is
van 26.000 op50.000 Schilling(ruim
3000dollar) gebracht.

Telegram aan de overheid
ABVO wijst ontslag tachtig
ter beschikking gestelden af

WILLEMSTAD — Na een
buitengewone vergadering
met 21 dienstgroepen, heeft
de overheids- vakbond AB-
VO besloten hét ontslag aan
80 ambtenaren die ter be-
schikking waren gesteld aan
Setel, af te wijzen. De vak-
bondzal geen enkele maatre-
gel ongebruikt laten om haar
solidariteitaan detachtig be-
trokkenen tetonen.

Zoalsbekend had hetBestuurs
College besloten om de tachtig
ter beschikking gestelde
ambtenaren aan Setel, die ook
bij de laatste gelegenheid tot in
vaste diensttredingvan hettele-
foonbedrijf voor de overheid ko-
zen, te ontslaan omdat er elders
binnen de overheid geen plaats
voor hen is..Dit komt vooral om-
dat de betrokkenen door hun
baanbij hettelefoon- bedrijfzeer
gespecialiseerde functies heb-
ben, die elders niet aanwezig
zijn.

De overheids-vakbond ABVO
maakteechter eerder albekend
datzij niet zomaar met het ont-
slag van alle tachtig personen
aceoord zou gaan. Immers een
deel van hen waren de zoge-
naamde "probleem- gevallen".
Een aantal daarvan zaten al ge-
ruime tijd thuis, andere hadden
een negatief dossier en nog een
groep had al eerder overplaat-
singaangevraagd. Met de gede-
puteerde was volgens eerdere
verklaringenvan deABVO afge-
sproken dat deze mensen niet
zouden tekenen en dat later be-
keken zou wordeö wat er voor
mogelijkhedenvoor henzijn.Dat
nu toch naar alle tachtig ter be-
schikking gestelden een ont-
slagbrief is uitgegaan, is voor de
ABVO onaanvaardbaar.

Dit wordt aan de overheid
meegedeeld in een telegram dat
gisteren verstuurd werd. Naar
de ABVO steltheeft er een bui-
tengewone vergadering
plaatsgevonden waaraan 21
dienstgroepen hebben deelgeno-

men. Alle aanwezigenhebben de
ontslag- brieven afgewezen.
"Wij eisenvan jullieals een goe-
de overheid een rechtvaardige
behandeling en respect voor de
werknemers en hun families",
aldus het telegram.

De ABVO zal het niettoelaten
dat onschuldigekinderen het
slachtoffer worden van de han-
delingen van één persoon, zo
meldt de ABVO verder. De vak-
bond is ook van plan om zeer ver
te gaan in haar protest: "we zul-
lenallemiddelen dieons ter be-
schikking staan aangrijpen om
onze solidariteit met deze
werknemers, hun families en
hun kinderen te tonen om zo-
doende hun dagelijks brood te
redden", aldus het telegram dat
ondertekend is door alle 21
dienstgroepen en het bestuur
van deABVO.

Opsporing
verzocht

WILLEMSTAD—Namens de
ouderswordt opsporingverzocht
van Jose Antonio Bastiaan Cijn-
tje, geborenopCuracao op 25au-
gustus1959, werkzaambij Cura-
cao Cargo Services en wonende
aan de Daphneweg 31. De be-
trokkene is sinds 9 oktober om-
streeks kwart over een 's mid-
dags van huis vertrokken. Zijn
signalementluidt alsvolgt: 1.78
meter lang, een bruine
huidkleur, zwarte harenmet een
normaal kapsel, draagteen bril
en heeft een blauwe jeansbroek
met khakihemd aan, bruine
schoenen of laarzen. De betrok-
kene rijdt rond in een oranje-
kleurige volkswagen Golf, voor-
zien van hetkentekenL 43-83.

Indien iemand meer inlichtin-
gen over debetrokkene kan ver-
schaffen, kan men terechtop het
Recherche Bureau op het num-
mer 611300 of de Centrale Poli-
tiepost op hetnummer 44444.

Ontslagen lossen niets op

Progresivo verwijt regering
gebrek aan creatief beleid
WILLEMSTAD — De

jongstepolitieke groepering
Progresivo vindtzowel debe-
zuinigingsvoorstellen van
Berenschot als de herstruc-
turering van de ALM getui-
gen van een gebrek aan visie
bij deregering.

In haar tweede communique
zegt Progresivo zich verplicht te
voelen om tereageren op econo-
mische ontwikkelingen van de
laatstetijd zoals dievan hetrap-
port Berenschot en de ALM.
Voor wat heteerste betreft is de
partij van mening dat een voor-
stelom 4000 overheids- werkne-
mers van deloonlijstafte voeren
een misdaad tegen debevolking
is.Dat deregering ditoverweegt
bewijstmet hoevéélonkunde en
gebrek aan een creatieve visie
men kampt. Vierduizend men-
sen weg betekent immers 8000
gulden per maand minder in cir-
culatie in de Curagaose econo-
mic.Dit houdtvolgensProgresi-
vo in dat nog eens 1000 arbeid-
splaatsen in departiculiere sec-
torverloren zullen gaan, metna-
me in deverkoopsector zoals su-
permarkten, winkelsen deauto-
handel. Inplaats van hetontslag
van personeel dat geenwerkelij-
ke oplossing biedt adviseert
Progresivo de afschaffing van
premies van ministers, een sala-
risverlaging voor hoge functio-
narissen met 10 tot 30 procent,
het onderbrengen van doctoren
en het ziekenhuis in een
stichting die salarissen uitbe-
taalt. Volgens Progresivo heb-
ben doctoren nu een gemiddeld
salaris van 300 duizend gulden
per jaar,en kan men door dit te-
rug te brengen tot 100 duizend
gulden 30 miljoen guldenbespa-

ren en iedereen gratis medische
hulp geven.

Ten aanzien van de ALM
meent de partij dat er opnieuw
een gebrekaanbeleiden visiebij
deregering is. Inplaats van een
progressief beleidheeft men een
bekrompen instelling. Progresi-
vo zal niet toestaan datmensen
ontslagen worden maar gelooft
in alternatieven, zoals het vlie-
gen naar Nederland met een
jumbo. Tijdens deze jaarhelft
zullen die vluchten volgens de
partij zekervol zijn, meteen pas-
sage van 1400 gulden. Hiermee
kan de ALM volgens de partij
reeds "break even" draaien en
eenomzet krijgen van 40miljoen
gulden waarvan dehelft aan de-
viezen.Dan kunnen de 175men-
sen behoudenworden en er nog
eens 175 bijkomen, aldus het
communique, waarmee Progre-
sivo wil aantonen dat niet de si-
tuatie slecht is, maar hij slecht
gemaaktwordtomdatdehuidige
regering nietcreatiefkan onder-
handelen.
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CLIMA CARS

lAOTOAIRCONDmONINGHerst IA - Tel. 672059 Sta.
l*~Hmm*^*'V '"i-t1 **

Diefstal
uit winkel ]

WILLEMSTAD—Vanuitcc»
zaak aan deRoodeweg werden
twee portableradio- cassette-re-
corders gestolen met een total*
waarde van 1900 gulden. De in-
brekers verschaften zich toe-
gangtot het gebouwvia hetdat
Depolitie heeft de zaakin onder-
zoek. _

rWegens verbouwing is

naar het gebouwvan

v Dr. Maalweg (ingang om de hoek),

UITNODIGING
In het kader van haar culturele manifestatieszal in de Aula
van de UNAvertoond worden defilm van

WILBERT TECLA
gemaakt naar het boek van

DR. R ROMER
UN PUEBLO NA KAMINDA
Plaats : Aula-UNA
Datum : Zaterdag 18oktober 1986
Tijdstip : 20:30 uur
Toegang : Vrij
Taal : De tekstbij defilm wordt

gesproken in het Nederlands.

De rector-magnificus II HHuHnnmr.drs. Alex Reinders.
Unhwraldot Nashonal dl Antia |
Un-*fSJi'3i( va., etc Nederhndse Ai.awi
Univmily ot Un NetherlandsAiimn
UMjrsrtid do las AiWA-is Neet!.-»»-."_. isv /

-Winnaar 4G*r\van de week JÜLi
years

ZUWENNAKOEIMAN
Daniël 30 heeft een strijkijzer gewonnen

Blijf ankart «paren an ruil alk* 4 ankers uK da verpakking van Anchorroombotar in voor een lot bij Conialei Caah & Carry Trokaaentro TokoZuikertuintie en de supermarkets Alvea. Centrum, La Bendere Portuaux*Eeur.mo) en San Pedro. Er h elka week een winnaar PLUS tik* eindevanda maand aan grot* prijs axtra.

Servisio di Informashon
di Gobièrnu Sentral

TA PRESENTA
UN PROGRAMA INFORMATIVO

titulé:
"Regulashon di Importashon -Un Nesesidat"

Transmishon via TeleCuracao
Fecha : diamars, 14 di oktober 1986.
Ora : B'or di anochi.

E programs aki ta dl interes general.
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OPENBARE VERKOOP
Opwoensdag 19november 1966desvoormiddagsom 10uurzal tenover-
staan van ondergenoemde notaris, of diens waarnemer, teziinen kantore
aan de Schottegatweg Oost 191, Curasao, in het openbaar worden ver-
kocht krachtens onherroepelijke volmacht ex artikel 1203M 2Burgerlijk
Wetboek der NederlandseAntillen:

a. een perceel grond gelegen in het Stadsdistrict vin Curacao,
groot 163m2,kadastraal bekend als Stadedistrict Sect** A num-
mer 1464, met het daarop gebouwde plaatselijk bekend als
Breedestraat (Punda) nummers 10en 12.

b. een perceel grond gelegen In het Stadsdistrict van Curacao,
groot 199m2, kadastraal bekend alsStadsdistrict Sectie Anum-
mer 1462,met hetdaaropgebouwdeplaatselljk bekend alsWlnd-
straatnummers 4,6,6a, B, Ba, 10*n 10a.
In vorengemelde gebouwenwordt thans dezaak UUA BONAN-
ZA (PUNDA)" gedreven.

De veilingvoorwaardenzullenter inzageten kantorevan ondergenoemde
notaris liggen vanaf acht dagenvoor de veiling.
Deze voorwaardenhouden ondermeer in datvan iedere biedergeëistkan
worden éénof andere vormvan zekerheid te stellen, tenminstegelijkaan
het bedrag van zijn bieding vermeerderd met deveilingkosten.

Notaris mr. M. van d«_fj«*
Schottegatweg Oost 191
Curacao
Tel.: 616833.

■ j-~-~-———

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

zoekt voor haar Electrotechnische Afdeling- Scheepsreparaties een

SPECIALIST AUTOMATISERING
Defunctionaris isverantwoordelijk voor hetuitvoerenen doen uitvoerenvan
reparatie-, onderhouds-modificatie-en inbedrijfsstellingswerkzaamheden
van specialistische aard op het gebied van de pneumatiek en hydrauliek,
electronica en meet- en regeltechniek.
De werkzaamheden worden verricht zowel aan boord van te repareren
schepen alsaan landinstallaties, terwijl defunktionaris, indiennodig, tevens
ingeschakeld zal worden voor het opnemen en taxeren vanreparaties aan
boord van schepenin binnen- en buitenland.
Funktie-eisen.— Opleiding : H.T.S.-W, -E, Scheepswtk. of Electronica, liefst met Appli-

catiecursusM.&R.-techniek ofvergelijkbarekennisniveau.
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 voorkeurwordt 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 sollicitaties metvermeldingvan o.a. opleiding en ervaring dienen
gerichtte wordenaan: De N.V. Curacaose Dok Maatschappij,Afdeling Per-
soneelszaken, Postbus 3012.



BONAIRE
AGENDA

POLITIE: 8000
«RAMDWEER.B222TAXICENTRALE: 8845HOSPITAAL: 8900

LANDFILL teLagoen:maandag t/m vrijdagvan 08.00-16.00 uur;zaterdag 08.00-12.00uur. "
OpENBARE BIBLIOTHEEK

voor het publiek)
maandag en donderdag van 14.00-18.00

1 lïrA^ lnsda9 en vr'ida9 van 08.00-12.00 /
uur; zaterdag van 10.00-12.00

[openingstijden voor lezers)
w°ensdag van 14.00-19.00uur.- °STSLUITING: maandag t/m vrijdag
«"getekende stukken 15.45 uur; gewones'ukken 16.30 uur.
SERVICE CLUBSJlwanis:donderdagavond 19.30uur - HotelBonaire.ons: informatie E. Felipa, tel.: 8546/8238.. 2,o"nd0"nd Table: elke tweede maandag -

Terra Corra.
"O'ary: woensdag 12.00uur-Hotel Bonaire.

EN BEVOLKING:JJ^OO-12.00/ 14.00-15.30uur loketten geo-

voor bezichtigingervan gelieve contact op te nemen met de
**' HudyBedacht, Noord Nikiboko 194.

OJ-ITIECLUB (Weg naar Willemstoren):
opvrijdag van 20.00-24.00uur;za-W(«g van 12.00-24.00uur.

PREEKUUR (gezaghebber): elkedonder-; a 9 van 09.00-11.00 uur op het Be-
'UUrskantoor, Kralendijk; laatste donder-

! ï?9 van de maand van 10.00-12.00uur te1 ""icon.

"» Bernarduskerk Kralendijk:
ü
°9elijks 16.45uur; zondag 08.30 en 19.00

Por°motokerkAntriol:
19.3Q uur; zondag 09.00 en 18.00

da
Und?VicUBkerk Rincon:9ell|ks, ook zondag, 19.30uur.

doorgeven"n mevr. A. Wong- Loi- Sing, Kayaac'que4.

Karels Beach-bar open
dKRALENDIJK — Zater-

e^'?,orgen om negen uur
ve e nieuwe bar tegeno-
PenH officieel Be°-
on .d- Het fraaie gebouw dat
Bar denaam Karels Beach
kei niet a^een aan dorstige
h^n degelegenheidgeeftom
te _-Ck °et water een drankje
dp?ebruiken met uitzicht op
daaa^ VanK"l»»"l^»maar
Jiji l \8 °°k tevens de moge-
JftiT* ifid een bootje te huren*lbuitenboord- motor.
indPZet van Karels BeachBar is
ter erdaad voornamelijk wa-
2alifol^11 in de nabiJe toekomst
de et bootjesverhuren ook wor-
van Ultgebreid met de verhuur

Waterfietsen, waterski's en
digler?cooters. Mogelijkheden
die jPB°naire in derustige baai
ei„ ,ar uiterst geschiktvoor is
Een nietuitgebuit worden.
van Ta^nzienlijke investering
Bje : d°han Visser zal deze omis-
en y .dewatersport nu opvullen
Voor i lnitiatiefzal ongetwijfeld
lij). (je. toeristen een aantrekke-j" e bijdrage leveren voor zijn

aan Bonaire,
öig

e bar zelf is de afgelopen
UiW gebouwd en is eigen-
v^* uniek op Bonaire. Een
na^.^ aanlegpier voor voor-
het J Curagaose vissers voor
een Festaurant Zeezicht heeft
dèr„comPlete metamorfose on-gaan en is veranderd in een

tte , OLI—Libië is begonnen met
Ues gVanverde<ügings- installa-
va * aan zi JnMiddellandseZee- kust*n 1850 km lengte.

aantrekkelijk geheel, dat onge-
twijfeld er toe zal bijdragen dat
het aanzichtvan Bonaire verbe-
terd wordt.

DE OPENING VANKarels Be-
achBaren Watersports juistvoor
de opening van de negentiende
Zeilregatta, zal zekervoor devele
vakantiegangers opBonaire een
welkomebijdrage leveren. Het is
nietalleen een aanzienlijke ver-
betering van de weg langs de
kust, maar bovendien een moge-

lijkheid voor de sportieve toeris-
ten om waterski's, motorboten ofwaterscooters te huren.Bij defo-. to: het nieuwe bedrijf dat onder
de naam Karel — een van de
kinderen van Visser die enkelejarengeledenis verongelukt—de
diensten zal aanbieden aan de
toeristen.

Lions onthalen
Statiaanse kinderen
op Saba-trip
SINTEUSTATIUS — Ter gele-
genheidvanWorldLionsDay (op
8 oktober) werd erop zaterdag 11
oktober een trip naar Saba ge-
maakt dooreen aantal Statiaan-
sekinderen in de leeftijd van ze-
ven tot elfjaar, dienog nooit het
eiland hadden verlaten. De trip
werd mogelijk gemaakt door de
Lions en Lionesses van Statia.
De groep die onder leiding stond
van J. Thompson,StatiaanseLi-
ons- president, werd op Sabaver-
welkomd door de Lions en Lio-
nesses van dateiland. Het prog-
ramma omvatteeenrondrit over
het eiland. De lunch werd ge-
bruikt in Windwardside. Na een
uitstekende dag keerden dekinderen welvoldaanterug naar
St Eustatius.

Stemming zit er in ondanks regendreiging

Meer deelnemers
bij 19e Regatta

KRALENDIJK — Tijdens
de zondagavond gehouden
openings-ceremonierond het
zwembadvan hetBonaire Be-
ach-hotel bleek dat de stem-
minger al goedin zitvoor de
19e Zeilregatta. Het feestge-
druisdattoen begon, was een
gevolg van de slechte weers-
omstandigheden van die-
zelfde morgen. ledereen was
zeer verheugd dat de regen,
welke Bonaire de afgelopen
dagen teistert, nu even was
gestopt.

Deze korte regenbuienzijn ook
zeer vervelend voor de zeilers.
Het is bekend dat voordat dere-
genbegint, dewind toeneemt tot
vaak zeer hoge snelheden. Wan-
neer een zeilerin deze windente-
recht komt, moet hij alle zeilen
bijzetten omzijnbootopdegoede
koers te houden. De regen kon
echter niet verhinderen dat tij-
dens deze 19e Zeilregatta een
groter aantal deelnemers is in-
geschreven dan vorig jaar.Een
van de grote organisatoren van
deRegatta, deheerCees Siebes-
ma, was hier dan ook zeer
enthousiastover, zekergezien de
komst van het lustrum volgend
jaar.Reeds nu is al aangekon-
digd dat meteenna dezeRegatta
zal begonnen worden met de or-
ganisatie van volgend jaar,
waarschijnlijkzelfin een andere
bestuurlijke vorm. In elk geval
hebbende twee voormannen, Ni-
ki Trompen Cees Siebesma, gro-
teplannen voor volgend jaar; in-
dien wij meer vernemen laten
wij u datzeker weten.

Evenals vorig jaar heeft een
Venezolaans oorlogsschip zijn
medewerkingverleenddoor vele
zeilersen windsurfers te vervoe-
ren naar Bonaire. Dit jaarheeft
deT-62 "Eziquibo" afgemeerd in
de haven van Kralendijk en zal
daar verblijven tot zondag. Ook
de Nederlandse marine heeft
zijn steentje bijgedragen door
het marineschip de "Woerden"
naar Bonaire te sturenmet daar-
aan vastgekoppeldeen drijvend
ponton, dat vele zeilbotenbevat-
te. Op deze wijze konden de ei-
genaren zelf per vliegtuig naar
Bonaire reizen, terwijl hun boot
over het waterarriveerde.

Ook dit jaarwas de ferry van-
uit Curagao weer volop in actie
door op zaterdag een grote hoe-
veelheid zeilers en enthousias-
ten naar Bonaire te brengen.
Volgende week zondag zal hij
weer naar Bonairekomen om de-
ze mensen weer op te halen.

Jan Boersma vóór wereldkampioen Milosevic

Windsurfers doen
het goed dit jaar

KRALENDIJK — Tijdens
dedagelijksepersconferentie
te Playa Lechi bleek dat de
windsurfers dit jaarweer ge-
weldigopdreefzijn. In een ge-
sprek met de verantwoorde-
lijke man voor de windsurf-
klasse, Roy Bottse, bleek dat
er dit jaarmaar liefst 51 in-
schrijvingenwaren.Zeker met de wat vreemde
windvan maandagbleek dateen
aantalplanken totzeer goedere-
sultatenkonkomen. Hiervolgen

de uitslagen: De ochtendrace
van maandag 13 oktober bij een
windkracht van drie è vier: 1)
Jan Boersma (Cur.); 2) Andres
Milosevic (Ven.); 3)Roland Milo-
sevic (Ven.); 4) Brian Benedict
(USA); 5) Roel Copoolse (Cur.).

Bij de dames: 1) Josephine Co-
poolse (Cur.); 2) Marienella Vix
(Ven.); 3) Marie-Victoria Nuiïez(Ven.).

De middagrace bij een
windkracht van vijf; 1) Jan
Boersma (Cur.); 2)Roland Milo-
sevic (Ven.); 3) Mike de Vries
(Cur.); 4) Andres Milosevic
(Yen.); 5) Roel Copoolse (Cur.).

Bij deze uitslagen is zeerduidelijk de klasse te zien van
Jan Boersma, zeker als hierbij
wordt aangetekend dat Andres
Milosevic de huidige we-
reldkampioen is in de Mistral-
klasse.

Roeiende Buzo bereikt Flamingo-eiland niet
Eerste Regattadag door veel
regen en windvlagen getekend

KRALENDIJK—Geduren-
de de eerste persconferentie
van de 19eZeilregattavanBo-
naire bleek duidelijkvolgens
racemanager Cees Siebesma,
dat er dit jaar hard gewerkt
moet worden doordevele zei-
lers en windsurfers. Bonaire
wordt de laatste paar dagen
overgoten met een hoeveel-

heid regen, wat niet bevor-
derlijk isvoor dezeilers. In de
eerste plaats wordt men er
nat en dus koud van, maar
daarnaast is ook de wind
vaak verdwenen. Voor dere-
gen valt, neemt namelijk desterkte van dewind sterk toe
en is het dus wat moeilijker
zeilweer.

Dit neemt niet weg dat maan-dagmorgen rond acht uur twin-
tig Jachten begonnen aan hun
traditionele race rond Bonaire.
Deze race telt niet mee voor het
algemeen klassement en heeft
derhalve aparte prijzen. Rond
halftien was het debeurtaan de
24Catamarans,25 Sunfishes, 37
Sailboards, 7 Lazers en3"470"'s,
een nieuwe klasse dit jaar,
geïntroduceerd vanuit Vene-
zuela.

Tijdens dezelfde persconferen-
tie, gehoudenopPlaya Lechi, het
centrum van alle activiteiten,
wist NikiTromp te vertellen dat
de heer Buzo uit VeoezueU-in-
middelsterecht was.Bij navraag
wie deze heer is, bleek dit een
enthousiasteling uit Venezuela
die per roeiboot naar Bonaire
wilde komen. Hij was hiervoor
zaterdag vanuit Venezuela ver-
trokken, kwam echter in zeer
slecht weer en was gedwongen
terug te keren. Jammer, maar
volgend jaar beter. Vorig jaar

was de heer Buzo gelukkiger,
toen hij via Curacao wel op Bo-
naire arriveerde.

Ook kwam ter sprake dat het
organiserend comité zeer blij
was metde inzetvan Brandweer
en Ambulance welke gedurende
de eerste dag reeds een aantal
malen actief waren. Als laatste
wordt nog bekend gemaakt dat
decaptain's meetingvoor de vis-
sersboten gehouden wordt op
woensdag om 16.30 uur in de
Neptune Room van het Bonaire
Beach-hotel. Daarna rond half
acht is detradiotioneleget toge-
ther rond de visafslag in Kra-
lendijk.

..Aankomstvan hetVenezolaan-
se marineschip "Ezequibo" in de
haven vanKralendijk.

Bevolking dorp
Bolivia voorkomt
aanhouding van
drugs-verdachten

§ANTA ANA — De bewo-
nersvan hetBoliviaansestad-
jeSantaAnadelYacuma heb-
ben een bliksem- actie
doorkruistvan de speciale
Luipaard- eenheid in samen-
werking met Amerikaanse
soldaten tegen de drugshan-
del in het departement Beni.
De arrestatie van ongeveer
twintig drugs- verdachten
werdvoorkomen.

De drieduizend inwoners van
Santa Ana kwamen allemaalop
de been om hun afkeer uit te
schreeuwenover deAmerikaan-
se technische bijstand op dit ge-
bied. Yankey's ganaar huisriep
men. De actie om twintig ver-
meende handelaren in verdo-
vende middelen op te pakken
werd met deze volksoploop voor-
komen. Bij de actie werden zes
helicopters ingezet, een vlieg-
tuigentachtigmanschappen. De
actie ging uit van de speciale
eenheidvan de Boliviaansepoli-
tie welke zich met debestrijding
van dedrugsen dehandeldaarin
bezig houdt en welke in de
volksmond deLuipaarden- een-
heid wordt genoemd.De Ameri-
kaanse steun bestonduithet be-
schikbaarstellen van het mate-
rieel.

Nadat het plaatsje bij verras-
sing was bezet kwam men ui-
teindelijknietveelverder omdat
al gauwdebevolkingmassaal in
actiekwam. Al snelwaren derol-
len omgedraaid: deagenten van
deLuipaard- politie werden om-
singeld nadatzij eerst het dorpje
en zijn bewoners hadden omsin-
geld. Met gebruikmaking van
traangaas en in de lucht schie-
tendkon menzich de mensen van
het lijf houden. Er vielen overi-
gens geen gewonden.Maar men
moest wel vertrekken met
achterlating van de mannen die
meneigenlijkhadmeewillenhe-
men. Volgens de burgemeester
van hetplaatsje,Amadeo Barbo-
za, was het een «vernederende
militaire invasie, waarbij de
rechten van de mensgeschonden
worden.Wij zijn geenplaats van
misdadigers»,zo steldehijvast.

De officiervan justitieArman-
do Aquino zei slechts dat de be-
doeling was geweest de twintig
arrestaties te verrichten omdat
betrokkenen banden hebben
met de handel in verdovende
middelen.We haddeneen derge-
lijkereactie van hetpubliek niet
voorzien, bekende hij. Men
schijnt de drugshandelaren in
bescherming te nemen. Volgens
de commandant van de Luip-
aard- eenheid, kolonel German
Linaers had de actie een psycho-
logisch doel om te tonen dat wij
op welke plaats ook in Bolivia
kunnen optreden in onze strijd
tegen dedrugshandel.

Bekend, geliefd, herkenbaar...

Yubi Kirindongo
in het Curaçaosch Museum

BEELDEN OF SCULPTU-
REN ontstaan door het hakken
in hout of steen en door het op-
bouwen en vormen in klei; klei-
beelden kunnen door een verde-
re stapook inbrons wordengego-
ten. Deze technieken worden al
eeuwen lang uitgevoerd en nog
steedsaan de meestekunstoplei-
dingen geleerd. Daarnaast
zochten kunstenaars in deze
eeuw naar alternatieven.Nadat
Picasso eenmaal begonnen was
uit afvalprodukten nieuwe beel-
den samen te stellen (de geit,
meisje met springtouw0.a.) gin-
genmeer en meer beeldhouwers
ertoe over zich naast detraditio-
nele basistechnieken toe te leg-
gen op het assembleren van ui-
teenlopende materialen, de fan-
tasie zijn geen grenzen gezet.

Ook Yubi Kirindongo, wiens
werk tot 3 november in het mu-
seum te zien is, maaktvoor zijn
kunst gebruik van afvalmateri-
aal. Stukken metaal, autobum-
pers dus, grillige vormen, gebo-
genofplatgeslagenofhorensbe-
kend van de Amerikaanse slee,
model 50-er jaren gaan een
nieuwleven leideninbeeldenals
"E hömber i su hèrmènt", vibre-
rend door een diagonale vorm
over een krachtige onderbouw.
In simpele maar expressieve
stukkenals"Könöpi"of"Den sa-
ku" en in speelse varianten b.v.
"Piska tropikal" recyclet Kirin-
dongovondsten uitknoek envan
stortplaatsen (illegaal?). Op de
expositie laat Kirindongo 33
plastieken zien, de meeste daar-
van zijnbedoeld om aan de muur
te hangen, ze hebben een duide-
lijke voorkant en komen net als
eenreliefmaar even uit hetplat-
tevlak.

Kirindongo kan dekoratief
werken; de auto midden in de
zaal zou het goed doen als stunt
in deshowroom van een autodea-
ler. Hij kan abstraheren, eigen-
lijk vanzelfsprekend gezien het
basismateriaal. Hij kan ook de
bumpers forceren en rangschik-
ken tot vormen die zo herken-
baarzijn dat men nietnaar de ti-
tel hoeft te kijken. Maar dat is
juistwat het Curacaos publiek
adoreert, getuigede hoeveelheid
werk van Kirindongo in kan-
toorgebouwen en woonhuizen.
Bekend, geliefd, herkenbaar en.. voorspelbaar?

Deze voorspelbaarheid van
zijnplastieken speelt mijparten.
Al voor ik op de openingsavond
van de tentoonstelling een voet
in de zalen zette, wist ik wat ik
zou zien. Wandversierselen uit
bumperonderdelen van blin-

kend chroom, kunstig aan el-
kaar gelast tot herkenbare beel-
den: de dieren uit de zodiak:
"Kanser", "Skorpio", "Libra"
enz., want dezebeeldenwarenal
een keer eerder tentoongesteld
in Bloemhof. Wat de herken-
baarheidbetreft: wel ishetzo dat
een kunstenaar bewust of onbe-
wust een eigentaal toepast. Dat
heeftenerzijdste maken met het
verkoopsucces, anderzijds kan
het ook betekenen dat de maker
in zijn expressieve middelen be-
perkt is. Om vast tekunnen stel-
len in hoeverreKirindongo zich
verder heeft ontwikkeld sinds
zijn laatste tentoonstellingzou
het wel zo handig zijn geweest
om opdeprijslijst deontstaansja-
ren van de diverse werken aan
tegeven, iets watelders vanzelf-
sprekend is.

Een ontwikkeling valt desal
niettemin te bespeuren in beel-
den als het gespoten no. 16
"Bumper alegre" en in de
strakkere aanpak van "Soldo ri-
ba kruk" en "Kontinuashon di
bumper". Het "Imperio di rökö-
tökö",een circa 80cmhoogbeeld,
geplaatst op een voetstuk, laat
zien datKirindongo bezig is de
muur los te laten en met zijn
beelden deruimte wil ingaan.
Een stap meerin derichting van
de herkenbaarheid doet hij als
hijplatte delen uitsnijdt en last
tot een bijna tweedimensionaal
beeld als"Piské tropikal 1".

De techniek heeft Kirindongo
totaal onder deknie. Nu gaathet
erom meer te doen met het be-
perkte medium "bumpers", in-
tegratie van andere materialen
of de herkenbaarheid en natura-
listischebenadering nog verder
loslaten. Kirindongokent op Cu-
ragao geen konkurrentie. Kun-
nen zijnkreaties dekonfrontatie
aan met werk van kunstenaars
uit de regio? Tentoonstellings-
ervaring in het buitenlandzou
een verdere bijdrage leveren tot
de ontwikkeling van de lokale
kunstenaars. Wie geeft hun de
kans? Dit zou ook kunnenleiden
tot een evaluatievan depresen-
tatie. Door de weerspiegeling in
het chroomzit genoegkleur in de
beelden, waarom nog een keer
voor een gekleurd stuk karton
ophangen? Toppunt van slechte
presentatie: de zwarte plastiek-
hoes onder deauto.

Sapaté 1

"Arte diBumper"
Curacaosch Museum
11 oktober - 3 november 1986
09.00 -12.000/14.00 -17.00

C^ALENDIJK- Het jacht
a/s'ln*c"^ is op maandagmiddage»S'e na derace«Bonaire.De race die buiten

hetklassementvalt en een aparte
prijs in het Regatta- gebeuren
heeft, is de traditionele opening
van deßegatta- week opßonaire.
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Koersen Centrale Bank
NOTERINGEN CENTRALE BANK VAM DE NEDERLANDSEAM-
TILLEN GELDIG OP DINSDAG 14 OCTOBER 1986 EN TOT
NADERORDER:

US DOLLAR 1.77 1.79 181
CAN DOLLAR 127. 5 128. 5 130 5
PND STERLING 25.05 2.56 2 62
N6DGLD 79.36 80.08 80 88
BOUVfIR _ _
ZLU FRANCS 110.22 110.94 111 74
FR FRANCS 26.32 27.42 2812DUITS€MfIRK 89.84 90.56 91.36SUR GLD _ ! 00.07 102.59
ITUR6 0.98 1.28 134AR FLORIN 1.00 1.00 1.00
KOERSEN VAN DE OBLIGATIELENINGEN VAN DE NEDER-
LANDSE ANTILLEN UITGEGEVEN DOOR HET DEPARTE-
MENTVAN FINANCIEN EN GELDIGVANAT MEDEN 14 OCTO-
BER 1986 EN TOT NADER ORDER.
9.75 % OBUGfITI€L€NING€N P€R 85/89 100.25

13 % OBUGATI€L€NINGC-N P6R 86/90 107.72
12 % OBUGRTI€L€NING€N P€R 88/92 108.46
10.5 % OBUGATI€L€NING€NP€RI9BB 102.09
10.25 % OBUGRTI€L€NING€N 1986P6R 1990 102.24
HET EFFECTIEVE RENDEMENT OPALLE OBLIGATIELENIN-
GEN BEDRAAGT 9.62%.
DEAANKOOP VANOBLIGATIELENINGEN KAN GESCHIEDEN
BIJ HETLOKALE BANKWEZEN.

' ' ■ -nr ii i o-» «
wJ|ftMt De Banco Industrial de Venezuela

L*m^-£jl geeft devolgende notering voor deVenezolaanse
* € » bolivar: Vooral UwBolivar transactiesbel even en
'■^ta^^r vraag naar onze zéér gunstige koersen.

" Noteringen per 100 Bolivars
Aankoop Biljetten Aankoop Cheques Verkoop

V ’" 7.50 ’. 7.7Ó ’.8.50 j

DANKBETUIGING
Allen dieonshun medelevenhebbenbetuigd
bij het overlijden van onze confrater

FRERE JOHANNES MATTHEE
zeggen wij van harte dank.

Op donderdag 16 oktober zal er een
Eucharistieviering zijn in dekerk te Savane-
ta om 7 uur p.m.

Frères van Huize deLa Salie.

Aruba, 13 October 1986.



ZOEKERTJES
DINSDAGS EN VRIJDAGS

tot 10 woorden

U^U> F. 5,50 /£\
/,/\\ Elk woord meer jm& )

’’ li\ UITSLUITEND W—A
Jh*. v\ A CONTANT!

BiLq Maxim's de Paris

Ml s^^ iroB

f ITHE

RESTAURANT

Centro Comercial
Antilia

GESLOTEN
vanaf 5.00 uur

wegens
privé party

1 ELECTRONISCHE piano; 2
conga's; 1 set timbales; 1 tambo-
ra. Te1.:73078.
CROSSFIETS ’ 150,-; elektr. or-
gel ’450,-; bankstel (5 elemen-
ten) + tafel ’175,-, tel.: 70339.

MITSUBISHI Cordia '84.
Vraagprijs: ’10.000,-. Canada-
weg 5, tel.: 82338.
FORD MUSTANG '80. Tegen
elk aannemelijkbod.Kaya Tous-
saint 10, tel.: 624781.

AUDI 80, 1974 motor overall
’1.750,-;refrigerator ’300,-; air-
co "G.E." 12000 BTU ’250,-;
computer trs-80 ’300,-. Seru
Fortunaweg 95-A after 5 p.m.

HOUTEN, wieg met stootkus-
sens ’70,-; reiswieg bekleed +
onderstel ’40,-; baby lig/
draagstoel ’lO,-, tel.: 673317.

LEAVING ISLAND: must sell
airco, bedroom set, livingroom,
diningroom, Fridge withwater/
ice, dispenser, washing machi-. ne, sewing machine. Schut-
tersweg 13, tel.: 74543.

NATIONAL GEOGRAPHIC in-
gebonden delen 1953 t/m 1976
’.30,- per halQaar + losse exem-
plaren 1977 t/m 1983; Lancer
1979 in goede staat; babywieg;
babystoel; reel-to-reel tapes
klassiek en populair, ’.lO,- per
stuk; reuze kalabas boompjes
omtrek kalabas 70 cm;Lyraweg
39, tel.: 615579.

EEN IJSKAST i.z.g.s. tel.:
626364of672219.

GOED ONDERHOUDEN Lada
Niva, 4wd nieuwwaarde
’.1400,-, nu 2 jaar oud wegens
vertrek, ’.6.200,- km.stand
24.800 Mgr Kieckensweg 10,
tel.: 626535.

MAZDA 32380 ’.3350,- Pony
1400 '81 ’.3300,-, tel.: 75476.

HUIS te Rooi-Catootje, ge-
meubileerd’.1400,- per maand.
Inl. te1.:7947-

0 APPARTEMENT mcl.
water & elec, tel.: 626364/
672219.

HUIS met overname meubilair.
Inlichtingente1.:76405-

-f TE KOOP:
Antieke buffetkast,
massieve houten
eettafel + 4 stoelen,
2 antieke konings-
stoelen.

Tel.: 672567

TABENDE:
TOYOTA

PICKUP 1000
1983

12'or + I'or
Tel.: 671986

NON-RESIDENT
AMERICAN

UNIVERSITY
DEGREES

It is possible - it is honestly
possible - to earn good, us-
able Bachelor's, Master's,
Doctorates, even Law De-
grees from recognized
American universities, with-
out ever going to America.
The time involved can be
quite short, and the cost sur-
prisingly low. May I air mail
you free information, without

i? Dr. John Bear,
me Rd., Suite

lendocino, CA 95460,
U.S.A.

TE HUUR GEVRAAGDperiode
halfoktober - eind december, ge-
meubileerd huis mettuin, inclu-
sief water en elektra, tel.:
672567.

NED. GEZIN zoekt per halfnov.
ongemeubileerd huis met 3 rui-
me slaapkamer in nette buurt
voor de periode van 3 jaar. Tij-
dens kantooruren bellen, ac-
countantskantoor Dijker en
Doornbos 615880 's avonds A.J.
Klei 81802.

2 OF 3 KAMERWONING ge-
meubileerdofongemeubileerdt/
m/500,-,te1.79707/83451.

OPPASHUIS gevraagd voor
vrouw metkind:nov. -21 decem-
ber, tel. :88736.

ARTS + gezinzoektvoor novem-
ber oppashuis, tel.: 75765.

OPPASHUIS gezochtvoor perio-
de halfoktober - eind december,
eventuele vergoeding geen be-
zwaar tel.: 672567.

TOYOTA landcruiser, double
cabine, soft top, 1980, slechts
35.000 gereden, zeer geschikt
voor offroad, beach en trekken
zware boottrailer. Vraagprijs
’5000,-, Bel 47290E. Westrate.

WEGENS VERVROEGD ver-
trek 2 mnd oude silvergreen me-
tallic Toyota Corona 4000 km.
Tijdens kantooruren tel.: 33555,
tst. 147 na 19.00te1.:34466.

IBM PGjr. enhanced (nieuw)
compleet met o.a. 128KRam,
360K db sidedrivecolor monitor.
Prijs ’.2000,-tel.: 33214.

AUTO PONY ’.2000,- Moko
568,te1.:31387.

ONGEMEUBILEERDEwoning
met 2 slaapkamers te Tanki
Leendert, tel.: 21233.

HUIS omgeving Oranjestad tus-
sen ’.400,-/’.600,- Tel: 21905
tussen 9 + 6 uur.

GEZOCHT
een dynamisch
PERSOON

met ruime ervaring voor
het beheren van een be-
kende nachtclub.
Brieven onder cijfers 36
aan het bureau van dit
blad, Curagao.

/Oust arrived frorr^
Sweden

An Absolut
Attraction
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Absolut
Vodka

Absolut
Elegance

Distribiteur:

KOOPJE! |
Wie 't eerst komt, eerst maalt. I

twee verdiepingen

HUIS
20 kamers, uitstekend ge- 1
schikt voor pension, op I
eigendomsterrein in de I
Hoogstraat 63.
Voorinformatie: I

Tel.: 86296 |

® De Regering van de
M Nederlandse Antillen

ü_Ss_?_S_!
In verband met de aanstaande pensioneringvan de huidige Directeur va-
ceert per 1 oktober 1986 de functie van:

DIRECTEUR VAN HET
DEPARTEMENT VAN LUCHTVAART

van de Nederlandse Antillen
De hoofdbestanddelenvan 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-
gendheden;— toezicht op de naleving, van alle internationale- en nationale wettelijke
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 diverse disciplines van de luchtvaart;— het behartigen van de belangen van onze nationale luchtvaart-
maatschappij wanneer deze overheidsinmenging vereisen;— het coördineren van de werkzaamheden van alle afdelingen van het
Departement van Luchtvaart.

Functie-eisen:— bij voorkeur academische opleiding of door opleiding en ervaring be-
reikt gelijkwaardig niveau;— ruime managementervaring op een bij de funktie passend ofaanslui-
tend niveau;— ruime ervaring in onderhandelingen opeen bij de funktie passend ni-
veau;— bij voorkeur ruime kennis en ervaring met (inter-) nationaleluchtvaart-
wetgeving, -verdragen en -regelingen;— goecle beheersing van de Engelse, Spaanse en Nederlandsetaal in
woord en geschrift;— goede contactuele eigenschappen.

Arbeidsvoorwaarden :
Het salaris is vastgesteld volgens schaal 16 van het Bezoldigings-
landsbesluitvan de NederlandseAntillen.
Verderzijn van toepassing de vigerende rechtspositieregelingen voor hetOverheidspersoneel.
Inlichtingen:
Voor inlichting wende men zich tot de (waarnemend) Directeur van het
Departement van Luchtvaart tel: 83933.
Sollicitaties dienen binnen 14 dagenna het verschijnen van deze adver-
tentie te worden gerichtaan de Minister van Verkeer en Vervoer te Fort
Amsterdam, Curagao.
Een psychologisch onderzoek kan "deel uitmaken van de selektie-
procedure.
In verband met de door deRegering afgakondigdepersoneelsstopverdie-
nen Landsambtenaren de voorkeur.

n#Bh CURACAOUsmAwaterpark
lu'c^un HERFST
J^WM' VAKANTIE
l^ram SPECIAL |

LEDEN EN
NIET LEDEN ATTENTIE!! |

opWOENSDAG 15 OKTOBER zullen wij geopendzijn van 13.00 ij
tot 17.00 uur en betaalt U natuurlijk weer Onze INTRODUCEE

3 Prijs:
2 personen, voor de prijsvan 1 Ij
Verder iedere zaterdag + zondag open van 11.00-18.00uur— opzaterdag: ON2E INTRODUCEE PRIJS

2 personenvoor de prijs van 1
Dus 1 lid en 1 introducee’. 5,- {!
2 personen die geen lid zijn betalenechter ’. 10,--— op zondag geldtdenormaleprijs
"

CURACAO WATERPARK voor méér plezier!!!

{* OPTICA ' / "OWta
Heeft een nieuwekollektie

MONTUREN
binnen. Komt U eensvrijblijvendonze collectiebekijken. Ook heb-
ben wij een grote voorraad Ray Ban

ZONNEBRILLEN
ontvangen. _Ófcs£_~sX

\Q Service, kwaliteit en vakmanschap
HanchiSnoa 19-Tel.: 611774 C3^^

Bijt

St. 3loópital
is erplaatsing mogelijkheidvoor een

RADIOLOGISCH
LABORANT(E)

voor halve dagen.
Sollicitaties met vermelding van referenties worden ingewacht
aan 't Hoofdvan de Verplegings dienst.

ADRES: «3*- *<Oóe
Postbus 217
PHILIPSBURG,

l St. Maarten N.A. ,
ÊT Middelgroot gevarieerdbedrijf

op St. Maarten
zoekt op korte termijn

BOEKHOUDKUNDIGE KRACHT
ter verzorging van dealgehele administratie van hetbedrijf.
Vereisten:
* minimaal Moderne Bedrijfsadministratie (M.8.A.)
* enige jarenervaring inzelfstandige functie.
* redelijke kennis van de Engelse taal.
* leeftijd tot 35 jaar.
Het te bieden salaris is afhankelijk van opleiding en erva-
ring.
Sollicitaties (uitsluitend schriftelijk) te richten aan:

A.R. Publishing Comp. N.V.
P.O. Box 488, Philipsburg, I
St. Maarten. __^Jf

AMIGOE ï
KOMBINASHON

E ganadornanta:
C. Pinedoe ’. 95,-
Suzette Maduro ’.125,.
Orville Ignatia ’.115,-
E kombinashon di sifras ta:

22993-68967-94695

>»»««»♦»♦»»♦♦♦♦"♦♦»»♦♦»»«♦.»»♦*»«»♦♦»«««««♦««»-

-;; Bent U wel eens bij Bernina Modes geweest.

" < Een complete zaak.
I. Op ieder gebied grote keus, of 't nu om naaimachines,
]; stoffen, scharen ofgaren gaat, het assortiment is ge-
" weldig.
!', Nooit geweest? Stap een keertje over de drempel.

I lI.NINA MODES
boven Zuikertuintje

yS^^^^^^^^ft KASDIBEIBEL

Een verregende herfstvakantie?
Dat is niet nodig! Wij hebben veel Bijbelmateriaal voor kinderen. Om te
lezen of om mee bezig te zijn.
Bijvoorbeeld:
Kleurboeken vanaf ’. 1.45
Bijbels kwartetspel ’. 4.25 en ’. 6.90
Apostelspel ’. 7.70
Zelf met deBijbel bezig ’. 4.50
Weet jewat, doe 's wat ’. 5.00
Serie "Wat de Bijbel ons vertelt" per deel’. 6.20
Kinderbijbels vanaf ’ . 20.50
Alles wordt nieuw(verzamelbundel) ’. 15.90

Il (lil I L Wi' ziJn OPEN

vVv/a/ I maandag t/m vrijdag van 8-12 en 2-5
zaterdagvan 9-12. .. -y.-y ---■"-1

' —^
GEVRAAGD

voor direkte indiensttreding

EEN SPD-er
MET COMMERCIEEL INZICHT

voor een leidinggevende funktie.

Sollicitatiesmet curriculum vitae terichten onder nr. 44 aan
het bureau van dit blad, Curagao.
De sollicitatiebrieven zullen strikt vertrouwelijk behandeld
worden.

v—NS Onze Showroom is klaar!
rAraWal^ Clay Nu ook, . „.M PLANTENPOTTENA decorative& #
I t> architectural ®( \ ceramics / ASBAKKEN

> >^^„._No.'" Openingstijden: 7.30-5.30 uur.
/ Za.:B-1 uur.
I Tel.: 77658 t/o Industriepark z/n Brievengat
\ achterGoldenDrive-In

Servisio diAsuntunanKultural ten p
Het Cultureel Centrum Curacao "

presenteren fhet succesvolle toneelstuk gebracht door de Belgische
groep TIEDRIE: a [

"A Djumbie atCrook's Castle"
van Tone Brulin

onderregie van Eugene Bervoets v

Datum: 17 en 18 oktober d
Tijd: 20.30 p.m. [
Plaats: hetauditorium van hetC.C.C.

Kaarten zijn verkrijgbaar voor’. 7,50 aan dekassa van het iC.C.C, tijdens kantooruren en op de voorstellinqsdaqen a
aan het loket. i

_/;
>

I

Eerste speciaalzaak op Curagao
op hetgebied van

bevestigingsmaterialen
en gereedschappen.

jS
_r^^T' DIVERSE SOORTEN

TANGEN.
/==s^^PSaiï_^ w.0.:

ftv_
ö__. * COMBINATIETANGEN

"^iïïï— ' * RADIOTANGEN

* * TELEFOONTANGEN

*ZIJSNIJTANGEN

*^" "W_l.jj.p___. * KOPKNIPTANGEN

.*||pfijjillV STEEK-RINGSLEUTEL-

CARIBBEAN FASTENERS N.V.
INDUSTRIETERREIN (achter Maduro Plaza)

TELEFOON 76227 - TELEX 3408

"y Ook opzaterdag GEOPENDvan 8.30-12.00 uur. )

AMIGOE
10
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	MIAMI—Soms moetje gewoon het lef hebben om brutaalweg iets te vragen... dat ondervond lerares Donna Loerky onlangs toen zij de vice- president van de herenigde Staten uitnodigde voor een bezoek aan de school waaraan zij les geeft en hij nog kwam ook. George Bush was die dag in Miami voor een campagne van zijnpartijen kwam even langs op de Coral Gables High School waar alles uiteraard in rep en roer was. Bush was overigens tweede keuze: Donna Loerky had in eerste instantie zijn zoon uitgenodigd. "Ik vind het zo jammer dat jij niet kan komen", vertelde Loerky aan Jeb Bush, "denk je datje vader dan misschien kan?" Tegen de tijd dat Bush arri- veerde was alles klaar en was iedereen uitgeput: vier dagen lang was er met man en macht gewerkt om alles gereed te maken en alle veiligheids- maatregelen te treffen. Alle studenten hadden opdracht gekregen te blijven zitten in de zaal. Indien iemand zou opstaan zou dat direct een invasie van acht veiligheids- agenten tot gevolg hebben die hun geweer dan in de aanslag zouden hebben. Bush werd tijdens zijn bezoek benoemd tot ere Cavalier en ontving een Coral Gables High School Jaarboek, een baseballpet en een rood met grijs-satijnen jasje. Daarbij werd hem verteld: "U mag dan wel de vice- president van de Verenigde Staten zijn en de voorzitter van de Senaat en de voormalig directeur van de CIA, maar nu bent u tenminste een Cavalier." Bush moest vele vragen beantwoorden, waaronder ook een vraag van student Santiago Gatto die tot vier keer toe door de metaal- detector van de veiligheidsagenten moest lopen alvorens deze stopte met piepen. Omdattebereiken moest Gatto zijn lange zilver met zwarte oorbel uitdoen, een zilveren dasspeld verwijderen, zijn donkere metalen zonnebril afdoen en zich ontdoen van zijn opvallende armband. Toen de 17-jarige student echter voor de microfoon zijn vragen stelde, zat alles weer op zijn plaats... zijn vragen werden echter wel beantwoord. Op de foto's: een overzicht van de zaal vol studenten met George Bush die gezeten op een houten kruk alle vragen beantwoord en de opvallende student Santiago Gatto.
	KASSEL—Een staaltje van 'balvaardigheid'. Een artiest geeft in het Westduitse plaatsje Kassei een demonstratie van zijn behendigheid. Niet minder dan 25 tennisballen wist hij in één handimet behulp van een gedeelte van zijn arm) vast te houden. Of de hoeveelheid voldoende was om in het beroemde recordboek van Guinness te komen, werd er niet bij vermeld.
	het klassement valt en een aparte prijs in het Regatta- gebeuren heeft, is de traditionele opening van deßegatta- week opßonaire. C^ALENDIJK – Het jacht a/s'ln*c"^ is op maandagmiddag e»S'e na de race « Bonaire. De race die buiten


