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8 COLOMBO — Bij gevechten tus-
nnÜ ger en militante Tamils in
'"ordwestelijk SriLanka vielen aan«gerz.jde zeker 15 dodenen 20 ge-
iden. Hetaantal slachtoffers aand^ml-kant is onbekend. Het hoofd. r st»ïjdkrachten generaal Rana-unEe leidt zelfde operaties.

*****i ISLAMABAD — SU- en Afghaan-
Ivli

roePen z>jn, ondersteund door
/0ff lgtu'.^n en artillerie, een groot
tj *, ns'ef begonnen tegen Islami-
n j

guerrilleros in de bergen ten
"look 9

van Kabul. Daarbij werden
Wo /. ?* eden gebombardeerd endeverschroeideaarde-taktiek
lief"e'sast> waarbij de oogstwerdver-'gd. Men sprak over een van de
"s H Wrede campagnes. Begonnen
g * terugtrekking van een deel der
I],.' troepen. Er zijn ongeveer
Hista SU" soldaten in Afgha-

*****m^ARCELONA—Bij eenzware bo-
ga aris'agin Barcelonawerd dinsda-
]en * politieman gedood en vie-. 18 gewonden. Men vermoedt dat
Plaj)fn ?"^A-actieis.De bom was ge-
Polv 'n een gest°len autovoor een
stad n Dureau 'n ne^ centrum der
bji„' e meeste gewondenzijn voor-
tiesringers' Er waren eeróer bomac-

'öis t°°r tegenstanders van de orga-
/*a» van de Olympische Spelen,
lis. °°r Barcelona ook kandidaat

*****1WASHINGTON — De laatsten
jvs de 25SU- VN-diplomaten die de
daJtloetenverlaten vertrekken zon-
U j?'oeVS wezen hen 17 september

L Moskouvroeg omeenverlenging
at>de termijn.

*****CAIRO — De PLO beëindigt zijn
''Ütaire presentie in Tunesië en
J*ngtzijnstrijdersovernaar Sudan,
*** en Zuid Jemen. Men was 4 jaar
j funis en omgevinggelegerd. Van

"lih bliJft alleendeP°litieke aWe-
"^chti*16* de voorlicntinK in Tunesië
* *****wE.KING—DeSUenChinabegin-

in februari overleg over hun
E*8., geschillen. Het was het be-
Sprßijkste resultaat van de 9e ge-

ekBronde tussen Moskou en Pe-

rj,. *****
pf AVIV —De overdracht van het
stelHUersc'laP'n Israe' i 8 weeruitge-
H 0 " "et parlement komt vandaag
!>ef niet bijeen om de «rotatie» van
«on

es en Shamirgoedte keuren. Het
'Uk d atieveLikud'blok wil name"

Het ex"ministerModai inhetkabi-
-._kopnemen. Deze werd na herhaal-
Sht.,l k°P premierPeres doordeze

*****
vfe£ST BERLIJN — Iran sluit een

reBelin8 met Irak a»t.
kon,*61" afstraffing van de agressor
d>»ari

6rgeen emd aan de °°rl°K- Al"
Di,:rr.emierMosavi van Iran dieOostUltsland bezoekt.

u *****VolgensdePoolse
Bathringkan slechts sprake zijn van
af8Jn*erking met Walesa als deze
ii. l dneemt van de «extremisten»
J^gth Verboden Solidariteit en toe-'ku]j et communistische systeem te
>er

,nrespecteren. Deze uitnodiging
ten. °u een Persconferentie bekend
lerr ,akt doorregerings- woordvoer-
irftat ■ an'Walesazei deuitnodiging
i^ }& te zullen overwegen, wan-tij schriftelijk wordt gedaan.

*****
"W- VEGAS —In de Las Vegas-
'ftri "'nneniendeVSdonderdageen
tfa e/Srondse kernproef met een.„ fi van tussen de 20 en 150kilo-

' **et is de 11eproef dit jaar.
Pd *****.^«ETORIA — In ZuidAfrika zit-

ran ds de afkondiging der staat
Ui„ leSPer 12junizon9000jonge-
ia^evangenzonder datde justitieer

'sas komt; onder hen zijn
6v» i

J°ngen van 9en een meis-
i^tjp i.^Jaar.aldus eenhulp- organi-
!f. hft I?idervandeAZAPO,Co°P-
retl ettzijnvoorzitterschap opgege-id om in de VS te gaan studeren.
*ellr Waseen anti"apartheidsgroep
v_,s e,tegen het VS- beleid tav ZA
a_

rgekant.Hij hadnadathemdit18
teu Was geweigerdnu een paspoortre genvoordeVS.

it^NEVE— De Opec worstelt nog
'(.fd * niet het probleem een nieuwe
Ie j„

,llng van de olieproductieoverI^.l ,^ denvast te stellen.Een meer-
'tjrriv isbereid dehuidigetydelyke
'°Ud ngvoor derest van aan te
*6it enimaar Saudi Arabic en Kv-

WlUen een hoger contingent., *****Dekoersvanhet
iïo^^riing steegdinsdagnadat derSf, oritsebankenbesloten tot een
'°lla°?ng van nun basisrente. In de
itw kwam weinig verande-
W: kwam vooral dooreen inter-

'le t.
e ten gunste van de dollar door

Centrale banken.
*****

Bruynzeel-werkzaamhedenin Moengo liggen stil, Suraleo werkt nog

Paramaribo ontkent presentie
van Libische mil. deskundigen

PARAMARIBO —De stryd
in oost Suriname tussen het
leger en de opstandelingen
duurt onverminderd voort.
Aan de kant van Ronnie
Brunswijk zijn twee doden
gevallen. In Paramaribo ont-
kende men datLibische mili-
taire adviseurs bij de strijd
betrokken zijn zoals wordt
beweerd doorde Surinaamse
Bevrijdingsraad in Neder-
land. Van onafhankelijke zij-
dekon geen bevestiging wor-
den verkregen hieromtrent.
Suralco zet voorlopig zijn
werkzaamheden in Moengo
nogvoort. Die van Bruynzeel
in Moengoliggen grotendeels
stil.

In het afgelopen weekeinde
heeft een patrouille van hetNa-
tionale leger twee mannen van
rebellenleider Brunswijk dood-
geschoten. Toen zij zich ontdekt
zagen probeerden zij te vluchten
wat niet lukte. Dit gebeurde in
de omgeving van Moengo. Een
Surinaams patrouilleschip
vuurde in devoorbijedagen van-
af de Cottica- rivier schoten af
naar het bos waarin men
Brunswijk- mensen vermoedt.
In Paramaribo heeft men het
over een hevige strijd. Legerlei-
der Desi Bouterse kondigde in
het weekeinde aan dat het leger
een offensief was begonnen
waarbij vliegtuigen granaten
langs de Cottica- rivier afwier-
pen en ook in de omgeving van
Moengo en op Stoelmans- eiland
in de Marowijne- rivier. Van de
kant van Brunswijk werd ge-
antwoord met acties zoals het
barricaderen van deweg tussen
Moengo en Albina.

Volgens de Raad voor de Be-
vrijding van Suriname worden
er honderden Libiers ingescha-
keld bij deze strijd. Zij treden op
als'militaire instructeurs om
Bouterses soldatenvertrouwd te
maken met moderne wapens.
Deze Libiers doenechterzelfook
mee aan acties tegen Brunswijk
en zijn mannen. In Paramaribo
werdontkend daterLibische mi-
litaire adviseurs zouden zijn
aangekomen en deel zouden ne-
men aan de strijd. Van onafhan-
kelijke zegslieden kon het ANP
geenbevestigingkrijgen vande-
ze berichten.

VolgensParamaribo is de Su-
rinaamse Amsterdammer Geor-
ge Baker door Frans Guyana
buiten de deur gezet. Zijn naam
werd enigetijdgeledengenoemd
in verband met mislukte plan-
nen van een groepAmerikaanse
huurlingenomhet bewind in Su-
riname omver te werpen. Vol-
gens het Surinaamse persbu-
reau werd Baker samen met
twee anderenin Cayenne op het
vliegtuig gezet. Over de reden
van ac uitzetting is niets meege-
deeld. Baker is caféhouder en
leidt de stichting Anzus. Hij
heeft betrokkenheid ontkend bij
de plannen van deAmerikaanse
huurlingen.

Uit oost Suriname zijn zeker
350 mensen naar het buurland
Frans Guyana gevlucht. De on-
der- prefect van St Laurent, een
stadje inhetgrensgebied metSu-
riname heeft toegezegd datalles
in het werk wordt gesteld de
vluchtelingen op te vangen en
hen onderdak te verschaffen.
Het zijn indianen en bosland-
creolen, onder meer Saramacca-
ners en Boni die naar
«broederstammen» in Frans
Guyana uitwijken. Zijvluchtten
wegens het «vandalisme»van de
opstandelingen onder leiding
van Brunswijk. Zij klagen er
over dat de rebellen hen de
jachtwapensenhetvoedsel afne-
men en zij kunnen er niet meer
tegenonderdruktewordengezet
om te kiezen voor Brunswijk en
dezijnen.

De strijd in de omgeving van
Moengo heeft tot gevolg gehad
dat de productie bij het houtbe-
drijfvanBruynzeel helemaal stil
kwam te liggen.Een deelvan het
Bruynzeel-personeel is uitgewe-
ken naarParamaribo. Vele men-
sen hebben Moengo verlaten in
verband met de gevechten. De

MANILA — HetIslamitische ver-
zet in het zuiden derFilipijnen heeft
na 3 maanden een Zwitserse toerist
vrijgelaten. Hij werd voor een onder-
zoek naar een ziekenhuis overge-
bracht. Hij zei zeer slechtbehandeld
te zyn.

staf van Suralco besloot maan-
dag echter voorlopig verder te
werken. Als de bauxietwinning
in Moengo stopt loopt de voort-
gangvan dehelebauxiet- indus-
trie van Suriname gevaar.

De Surinaamse bevrij-
dingsraad heeftzijnafschuw uit-
gesproken over het leger- offen-
sief als gevolg waarvan
«tienduizenden weerloze
Surinamers» direct met de dood
worden bedreigd. Men verwijt
Bouterse niet terug te schrikken
voor het toepassen van een tak-
tiek van de verschroeide aarde.

Premier Pertab Radhakishun
van Suriname brengt een drie-
daags officieel bezoek aan na-

buurlandBrazilië. Op de agenda
staat economische hulp. Men
acht het niet waarschijnlijk dat
er ook over militaire hulp wordt
gesproken omdat er in de Suri-
naamse delegatie geen militai-
ren zitten.

De Bevrijdingsraad heeft de
Nederlandse regering gevraagd
humanitaire hulp te verlenen
aan de bevolking van oost Suri-
name. Deze wordtbedreigd door
Bouterse en zijn leger, waarbij
nederzettingen worden vernie-
tigd. De hulpzouonder meer ver-
leend kunnen worden via d^
stichtingVrij Suriname, een on-
langsdoor Surinamers inNeder-
landopgerichtestichting.

WILLEMSTAD—De toeristen
die dezedagen in hetHolidayBe-
ach Hotel verblijven kunnen be-
ter geen verfrissend duikje in het
zwembad nemen, want dan zou-
den ze van een koude kermis
thuiskomen... hetzwembad staat
namelijk al gedurende tien da-
gen leeg in verband met renova-
tie- werkzaamheden.

Alhoewel het zwembad begin
volgende week opgeleverd had
moeten worden, vreest het mana-
gement van het Holiday Beach
Hoteldatditenige dagenlaterzal
gebeuren.De regen die dagelijks
ons eiland overspoelt, speelt
namelijk ook dewerkzaamheden
parten, aldus general manager
Nassif vanmorgen desgevraagd
tegenover de Amigoe. Hij stelde
dat er sinds vandaag onder een
groot zeil gewerkt wordt, om te
trachten de achterstand in te lo-
pen en het zwembad toch volgen-
de week nogop tekunnen leveren.

Overigens waren de toeristen
er van tevoren van op de hoogte
gesteld dat hetzwembad in deze
periode niet te gebruikenzouzijn.
Daarnaast beschikt hetHoliday
Beach Hotelover een onlangsge-
renoveerd strand waar detoeris-
tenookkunnen zwemmen,terwijl
met andere hotelseen regeling is
getroffen waarbijde HolidayBe-
ach-gasten elderskunnenzwem-
men.Zijworden danperbusnaar
een anderhotelgebrachten enke-
le uren later weer opgehaald.
Veelgebruik wordtdaarmomen-teel echter nietvan gemaakt... de
regen gooit namelijk niet alleen
de werkzaamheden in het water
maar ook het "zonnebaad- ple-
zier" van vele toeristen.

Telegraaf-verhaal lijktfabel
Geen aanwijzingen Libiërs
via Curasao naar Suriname

WILLEMSTAD — Contro-
les die naar aanleiding van
geruchten, dateen groep Li-
biers die Bouterse gaat bijs-
taan in de strijd tegen
Brunswijk via Curacao naar
Suriname ofeenanderlandin
debuurt zouden zijn gereisd,

werden verricht, hebben
geen enkele aanwijzing in die
richting opgeleverd.

Naar de Amigoe uit betrouw-
barebronvernam hadden lokale
autoriteitenalbegin deze maand
van het gerucht vernomen dat
een deelvan detroepen diedeLi-
bische leiderMoammar Gaddafi
naar Suriname gestuurd zou
hebben omtehelpenbij de oorlog
tegen de verzets- strijders via
Curagao zou reizen. Uit de
controlebleek echter geen enke-
le aanwijzing in dierichting. Als
de Libiers het eiland waren bin-
nengekomen hadden zij immers
geregistreerdmoeten wordenbij
de immigratie, hetgeen niet ge-
beurde. De mogelijkheid bestaat
altijd dat een dergelijke groep
via de transitohal naar Surina-
me isdoorgevlogenzonder zichte
hoevenregistreren.

Een groep van zestig Libiers
waarover gesproken wordt zou
op de luchthaven echter zeker
zijn opgevallen. Bovendien
vliegt alleendeALM momenteel
van Curacao naar Suriname, en
zouden de namen dan hebben
moeten voorkomen op de passa-
giers- lijsten in de computers.
Hoewel men de mogelijkheid
niet uitsluit dat een groep Li-
biers via detransitohal Curagao
heeft aangedaanop wegnaar Su-
riname wordt de kans wel zeer
klein geacht. Dat een dergelijk
bericht het eerste verschenen is
in het Nederlandse dagblad de
Telegraaf, dat bekend staat om
vaak sensationele berichtge-
ving, bevordert de geloofwaar-
digheid van het verhaal
evenmin.

Brunswijk valt
vlakbij Zanderij

konvooi aan
PARAMARIBO — Een

konvooi van het Nationale
leger van Suriname is bijCarolina, dat niet ver van
de luchthaven Zanderij
ligt, aangevallen door
manschappen van rebel-
lenleiderBrunswyk.

Er werd bij dit treffen één
soldaat gedood en twaalf
raaktener gewond,van wieer
drie ernstig aan toe zijn. De
omgekomen soldaat heet
Kamta en was 21 jaaroud.
Het konvooi bestond uit een
pantservoertuigentwee mili-
taire vrachtwagens. Bij Bla-
kawatra op een paarkilome-
ters van Carolina werd men
ondervuur genomen. Caroli-
na ligt enkeletientallen kilo-
meters ten zuiden van Para-
maribo, niet ver van de inter-
nationale luchthaven Zande-
rij. De strijd lijkt de laatste
dagen intensiever te zijn ge-
worden tussen leger en
verzet.

REAGAN: REYKJAVIK NIET EIND VERHAAL
Shultz verwacht in november gesprek met Sjevardnadze

VS en SU willen vervolg
wapenbeheersingsoverleg

WASHINGTON/MOSKOU-Debeide supermachtenwillenondanks het mislukken van de mini-top van Reykjavik eennieuw gesprek over wapenbeheersing. De Verenigde Staten
hielden de mogelijkheid open dat de contacten hierover snel
kunnen worden hervat met de Sovjetunie.

De Amerikaanse ministervan
Buitenlandse zaken George
Shultz zei te verwachten dat hij
zijn Sovjet-collega Edoeard Sje-
vardnadze volgende maand in
Wenen zal ontmoeten op de ver-
volgconferentie over Veiligheid
en samenwerking in Europa
(CSVE). Vanuit de SU kwam
geenbevestigingvan deontmoe-
ting, maar Westersediplomaten
in Moskou zeiden dat er aanwij-
zingen zijn dat de twee partijen
weer contact met elkaar zoeken.
Zij het in het begin via geheime
gesprekken."Geen van departij-
enwil de indruk wekkennaar deander toe te kruipen", zo zei een
diplomaat. De woordvoerdervan
het Soyjet-ministerie van Bui-
tenlandse zaken Gennadi Gera-

simov zei dat het zaak is dat
functionarissen uit de twee lan-
den met elkaar in gesprek blij-
venom tebekijken ofer vooruit-
gangkan worden geboektop het
gebiedvan dewapenbeheersing.
"Dedeurstaatnog steedsopenen
we moeten dekoppen weer bij el-
kaar steken en kijken of we tot
een schikkingkunnenkomen".

Gerasimov beklemtoonde op
een persconferentie dat de Sov-
jet-voorstellen over de strate-
gische wapens, Middellange-
afstandsraketten (INF) en de
ruimtebewapening één pakket
worden. "We waren bereid tot
het uiterste te gaan, maar we
moesteneen garantiehebben te-
gen deze technologische
doorbraak die jullie Starswars

(SDI) teweeg kan brengen. We
willen een soort verzekering zo-
als jullie die ook willen", zei de
woordvoerder in antwoord op
vragen van Westerse journa-
listen.

De Amerikaanse onderminis-
ter van Defensie Richard Perle
zei in satellietgesprek met Wes-
teuropese journalistendat Was-
hington deze koppeling niet er-
kent en zal blijven streven naar
een akkoord over de INF. Vol-
gens de onderminister is Sovjet-
leider Michail Gorbatsjov op de
topontmoeting met Reagan in
Geneve, vorig jaar november,
akkoord gegaan met de moge-
lijkheid van een afzonderlijke
INF-overeenkomst. In Reykja-
vik heeft Moskou dit standpunt
niet officieel laten vallen, aldus
Perle. Hij kondigde aan dat de
Amerikaanse onderhandelaars
inGeneve zullenterugkomen op
datgenedat inReykjavik inprin-
cipe was afgesproken over de
INF (een wereldomvattend pla-
fond van 100kernkoppen enver-
wijdering van deze wapens uit
Europa).

Donald Regan, stafchef van
hetWitte Huis, zei in een televi-
sie-interview te verwachten dat
de Geneefse onderhandelingen,
geheimegesprekken en een ont-
moeting in Wenen tussen Shultz
en Sjevardnadze uiteindelijk
zullenresulteren ineen wapeno-
vereenkomst. "Ik denk dat we
tenslotte een akkoord zullen
hebben omdat de Russen en wij
datwillen", aldusRegan.

President Reagan zei dinsdag
tijdens een bijeenkomst met de
Democratische en Republikein-
se leiders in het congres dat
Reykjavik "niet het einde van
het verhaal" is en dat "buitenge-
wone vooruitgang" is gemaakt
op weg naar het afschaffen van
de kernwapens. Volgens de
woordvoerder van het Witte
Huis,Larry Speakes,kreegRea-
gan een staande ovatie van de
aanwezigen. Reagan zei dat er
buitengewonevooruitgang werd
geboekt op weg naar akkoord
over dekernproeven en over een
dramatische vermindering van
het aantal strategische en Mid-
dellange-afstandsraketten. Gor-
batsjov besloot echter, aldusRe-
agan, devooruitgang in iederan-
dergebied afhankelijk te maken
van zijn eis dat de VS het SDl-
onderzoek zouden beperken tot
het laboratorium. De president
sprak in dit verband van gij-
zelen.

Amerikaanse deskundigen
verschildendinsdagvan mening
over devraagwelkegevolgenhet
SDI-projectzou ondervindenvan
de eis van deSU dat gedurende
tien jaarverboden wordtmilitai-
re proeven te nemen in deruim-
te. Sommige specialisten zijn
van oordeel dat hetverbod geen
enkeleconsequentie zou hebben.
Zij wijzenerop dater in het labo-
ratorium genoeg vooruitgang

kan worden geboekt in het on-
derzoeksprogramma. "Reëel be-
zien zijn we nogtientallen jaren
verwijderdvan hetpiaatsen van
wat voor een effectieve defensie
dan ook", zei Charles Monfort,
een ruimtewapendeskundige
van het verbond van bezorgde
wetenschappers datkritisch
staat tegenover het SDI. Tien
jaarlaboratoriumonderzoek zou
dat tijdschema niet veranderen,
meent hij.

*****
LONDEN— De defensiewordt het

hoofdthema bij de volgende britse
stembus- campagne. Tav de kernbe-
wapening verschillen de standpun-
ten aanzienlijk. De Conservatieven
houden het bij de nucleaire afschrik-
kingen deNavo en deLabourwil van
dekernwapens af. Thatcher liet niet
blijken wanneer die verkiezingen
komen.

Poker in
Reykjavik

PARIJS — Volgens presi-
dentFrancois Mitterand van
Frankrijk hebben de Ameri-
kanen bij hetrecente mini-
top- overleg in Reykjavik
«nietgenoegrekening gehou-
den njet het feit dat Michail
Gorbatsjovonverzettelijkzou
zijn over de SDI. Hij zei dit in
een gesprekmet deWestduit-
se sociaal- democratische lei-
derJohannesRau. Hij,Mitte-
rand, had op 4 juli in New
York aan zijn Amerikaanse
collegaRonald Reagan nogzo

gezegd dat «hij over SDI kan
spreken, erover kan onder-
handelen, ofpraten over defa-
sen in het onderzoek of de
controle, maar datals de keu-
ze is SDI of niets, zal Gor-
batsjov dat nooit
aanvaarden». In een verkla-
ring van het Elyssee werd
Mitterand ook nog als volgt
geciteerd over de ontmoeting
Reagan- Gorbastjov: Ze heb-
ben ietsteveel pokergespeeld
en zich laten overhalen de in-
zet steeds te verhogen...

FTA heeft gesprek met minister Mansur

Verkoop Americana
op gang gebracht

ORANJESTAD — De FTA
heeft op zijn verzoek een ge-
sprek gehad met ministerDon Mansur en het bestuur
van de Aruven over de plan-
nen om het Americana Aru-
ba-hotel te verkopen.

FTA-voorzitter Pontilius ver-
telde dat tijdens dit gesprek
bleek dat de Aruven het hotel
voor het eindvan ditjaarwil ver-
kopen. In dit verband wees de
FTA-voorzitter erop dat ui-
teindelijk het hotel het eigen-
dom van het volk is en dat ook
daarom goed uitgekeken moet
worden aan wie men het hotel
gaat verkopen. Vooral ook dat
mogelijkekopers goedgescreend
worden en dat ook de belangen
van dewerknemerszoveel moge-
lijk veiligworden gesteld.Onder

ae vele gegadigden die het hotel
willen kopen bevindt zich de
SVAOY groep, die de groepis die
de Americana hotels beheert.
Voorts is er de groep Wetsley
Finch, een organisatie uit Bos-
ton die vele hotelsbeheert.

Verwacht wordt dat de ver-
koop van ditderde Aruven-hotel
minderproblemen zal opleveren
als het Aruba Palmbeach-hotel
aangezien Americana in goede
handen verkeert. De ver-
koopprijs van het hotel is optien
miljoen dollar gesteld, hetgeen
verlaagd wordt totzeven miljoen
dollar indien de koper zich ver-
plicht binnenkorte tijd er twee-
honderd kamers bij te zu
bouwen. Met nadruk wordt ge-
steld dat de verkoop van het ho-
tel zich nog maar in een be-
ginstadium bevindt.



Mensen

Eind vorige week werd door de
Hoofdcommissaris JohanOlden-
boom de laatste FOLLOW-UP
MANAGEMENT TRAINING
van dit jaar afgesloten. De cur-
sus werd gehouden van 8 tot 10
oktoberen wasbestemdvoor offi-
cierenenonderofficieren van het
KPNA. In totaal hebben 69 ka-
derleden aan de vijf trainingen
deelgenomenin ditjaar.Het doel
van deze "Follow-up Manage-
menttiaining" is het evalueren,
bijsturen en voortzetten van het
in 1985 op gang gebrachte pro-
ces. Tevens is in deze trainingen
van de gelegenheid gebruik ge-
maakt om de in 1985 opgedane
kennis verderuit tediepen en de
aangeleerde management-
vaardigheden uit te breiden,
waarbij denadruk isgelegdopde
intermenselijke relatie. De foto
geeft een beeld van de deelne-
mers samen met de Hoofdcom-
missaris, de instructeurs die de
cursus verzorgdenen enkele sta-
fleden.

*****
De Amerikaanse komiek en ac-
teur KEENAN WYNN is
dinsdag op 70-jarige leeftijd
overleden, zo heeft zijn familie
bekend gemaakt.Wynn leedaan
kanker. Wynn, dezoon van dein
1966 overleden filmkomiek Ed
Wynn, speelde in een groot aan-
tal films waaronder "Doctor
Strangelove", "Nashville" en
"The Love Bug". Zijn loopbaan
als film- en televisie- acteur
duurde 54jaar.De laatstepromi-
nente rol van debesnorde acteur
was dievan Digger Barnes in de
Amerikaanse televisie- serie
"Dallas". De in New York gebo-
ren Wynn wilde aanvankelijk
vliegenierworden, maartoen dit
mislukte, koos hij voor het thea-
ter. Voordetweede wereldoorlog
trad Wynn op in een groot aantal
theaterprodukties en radios-
hows. In 1942 kwam hij onder
contract bij defilmmaatschappij
MGM en debuteerde hij in de
film "Somewhere I'll find you".

De LENGTE van deAmerikaan-
se filmacteur Paul Newman is
dezer dagen een brandende
kwestie geweest in New York,
nadateenplaatselijke krant had
geschrevendatdeacteur kleiner
was dan men had doen geloven.
De "slag om de centimeters" be-
gon een paar weken geleden,
toen de New York Post een arti-
kel in New York Times be-
twistte, volgens hetwelk New-
man 1.80 meter lang was. De
N.Y. Post schreef: "ledereen die
Paul Newman in levende lijve
heeft gezien zegt dat hij nooit
1.80meter isgeweest,behalveop
wat hogere hakken." Het blad
stelde zelfs 1.000 dollar in het
vooruitzicht van de favoriete
liefdadigheids-organisatieofpo-
liticus van de acteur voor elke
"inch" (2.54 cm) die hij (onge-
snoeid) boven de 1.72 meterwas.
Paul Newman, doorgaans niet

het type voor zulkefrivoliteiten,
verklaarde zich voor detelevisie
bereid een cheque uit te schrij-
ven, als hij inderdaad 1.72meter
langwas. Hij zei 1000 dollarper
inchdaarbovenwataan dearme-
tierige kant te vinden en stelde
100.000 dollar voor, of, als men
dat lieverhad, 25.000 dollarvoor
elke kwart- inch boven de 1.72
meter.

Hetwetenschappelijkonderzoek
naar het MONSTER VAN
LOCH NESS is zondag hervat,
nadatzware wind de geluidspei-
lingvan demodderigebodemon-
mogelijk had gemaakt. De bo-
dem van het maximaal 218 me-
terdiep, 37kilometer langemeer
wordt met hypermoderne ge-
luidsapparatuur afgezocht door
tien boten. In 1982 had een on-
derzoekopkleinere schaal40on-
verklaarbare geluids- contacten
opgeleverd."Onze aftasterskun-
nen onderscheid maken tussen
wrakken, rotsen en levende we-
zens", zei expeditieleiderAdrian
Shine tegen depers. Shine, "Fel-
low" van het Koninklijk
Aardrijkskundig Genootschap,
zei dat hij hoopte weer hetobsta-
kel te kunnen oppikken waarop
men in 1982 was gestoten. "Als
het zich heeft bewogen van de
plaats waar hetzich bevond, dan
zou het kunnen leven", aldus
Shine. Het monster van Loch
Ness werd in 1933voor heteerst
gezien, beweerde hij, door de
vrouw van een plaatselijke ho-
telhouder. Sindsdien heeft men
het meer dan3000 keer gesigna-
leerd en omschreven als een
enorme zeeslang.

£ s(e + i)c $

Een bruidegominChinaheeft op
de huwelijks- receptie zijnbruid
GEDOOD MET EEN ZOEN die
te gepassioneerden te lang was.
Het avondblad van Lanzhou be-
richtte dat de gasten op derecep-
tie ineen stadinhetNoordoosten
van China een schreeuw hoor-
den die uit een zijkamer kwam.
Men snelde toe en trof bruid en
bruidegombewusteloos op deca-
nape aan. In allerijl overge-
bracht naar een ziekenhuis,
bleek devrouw te zijnoverleden.
De bruidegom verklaarde later
dat hij zijnvrouw op de nekaan
het zoenen was geweest. Artsen
speculeerden dat de passie, he-
vigheiden lengte van de kus bij
de bruid fatale hartkloppingen
haddenteweeg gebracht.

Een al meer dan één keer BE-
STOLENECHTPAAR in deEn-
gelsestad Birminghamlegde, al-
vorens opvakantie te gaan, vier
pond sterling op de tafel in de
huiskamer met het briefje: "Dit
is het enige van waarde in ons
huis.Derest is er aluitgestolen."
De inbrekersdiezich bijafwezig-
heidvan debewoners toegangtot
het huis verschaften, bewezen
dat zij meer waren: zij lieten het
geld onaangeroerd liggen en
voegden aan hetbriefje toe: "Be-
steedthet geldaan vernieuwing
van de ingeslagenruit. Het spijt
ons."

*****

TOM SELLECK (Magnum P.1.)
is de "opwindendste Ameri-
kaan" enBill Cosby, van denaar
hem genoemde familieshow, de
"meestbewonderde".Ronald Re-
agan heeft hetnakijken. Selleck
noemde het etiket dat deLadies
Home Journal hem na een
rondvraag onder de lezeressen
opplakte, een "zegen". "Ik heb
me de titel niet zelf gegeven,
maarals iemandanders hetdoet
vind ik het heel aardig en heel
vleiend", aldus Selleck. Bill Cos-

by werd door de lezeressen van
het tijdschrift gekozen boven
president Reagan, Bob Hope, Jo-
hannes Paulus 11, Jaques Cous-
teau, Lee lacocca en Billy Gra-
ham in de categorie meest be-
wonderde man. Reagan viel wel

een aardige troostprijs in de
schoot, die van "interessantste
man" in deVerenigde Staten. Hij
bleef er, van in kennis gesteld,
eenvoudig onder: "Ik ben heel
erg gevleid,maaralsjepresident
bent vallen jezulke dingen nu
eenmaal te beurt."

Archeologen in China hebben in
het autonome gebied Binnen-
Mongolie in het noorden van het
land de stoffelijke resten gevon-
den van een PRINSES uit de
tiende eeuw en haar echtgenoot.
In hun graftombewerd eenrijke
kunstschat aangetroffen. Vol-
genseen grafschrift in de 14 me-
ter langetombe waren de doden
eenprinses van hetChen- rijken
haar man XiaoShaoju. Het paar
leefde ten tijde van deMongoolse
keizer- indringers,bekend als de
Liao- dynastie (916- 1125), en
werdbijgezetinéénvan de groot-
ste graftomben dieooit in China
gevonden zijn. De prinses droeg
een halsketting van barnsteen,
agaat en parels en haar man
werd bijgezet met aan zijn zijde
een zilveren mes en zwaard. "De
opzienbarendste vondst was die
van glazen serviesgoed van de
Liao, dat nooit eerder aan het
licht is gebracht", aldus een
archeoloog. In de graftombe
vond men voorts een ongekend
grote verguld- zilveren spiegel
uit deLiaoperiode en honderden
grafvoorwerpen van goud, jade,
brons en aardewerk.

De 52-jarige veehandelaar Ulbe
Holwerda uit het Friese Metsla-
wier is DOODGEDRUKT door
een koe. De man zou het beest,
dat enkele dagen daarvoor had
gekalfd en daardoor agressief
was geworden, gaan afmelken.
Holwerda had tweekoeien in een
vangkooi in het weiland achter
zijn huis gezet. Toen hij de koe
aan hetmelken wasmoet hijzijn
gevallen.De koe kwamboven op
hem en drukte de borstkas van
het slachtoffer in. De man was op
slag dood.
Door BRAND in het cellen-
complex van het politie- bureau
in Veenendaal moest maandag
rond het middaguur een 20-
-jarige arrestant met ernstige
brandwonden aan zijn ledema-
ten naar het Zuider ziekenhuis
te Rotterdam worden overge-
bracht. "Hangende het onder-
zoek van derijksrecherche is het
ons nogeenraadsel hoe debrand
is kunnen ontstaan", aldus de
Veenendaalse politiecommissa-
ris. De 20-jarige arrestant uit
Wageningen werd op verden-
king van afpersing sinds een
week in deVeenendaalsepolitie-
cel in bewaring gehouden. De
brand werd ontdekt door een
voorbijganger, die rook uit het
ontluchtings- kanaal van het
cellencomplex zag komen. Het
staatvoorlopigalleenvast dat de
matras en een kunststof over-

trek voorverstikkenderook heb-
ben gezorgd. Politiemensen be-
sproeiden de arrestant in af-
wachtingvanzijntransportnaar
een ziekenhuismetwater, waar-
na het vuur eerst met een
brandblusser en later door de
brandweer werd geblust. Over
deaardvan deverbrandingbij de
arrestant kon de politie-
zegsman alleen meedelen dat
het "meer is danblaren".

*****
Morgen wordt met de KLM op
Aruba verwachtMR. J,R. J. WIJ-
LAND die op Aruba komt wer-
ken als tweede man op het Par-
ket bij Officier van Justitie, mr
Hoogland. Mr Wijland was tot
voor kort bij hetParket inAssen
werkzaam.

*****
De HERTOGIN VAN YORK,
SarahFerguson voor haarhuwe-

lijk met de Britse Koninklijke
prins, lost een belofte in die zij
Andrew in julideed: zij leerteen
vliegtuig besturen. Buc-
kingham Palace deelde vorige
week mee dat de hertogin leert
voor een brevet voor een Piper
Warrior en dat zij later een
vliegbrevet voor helicopters wil
halen.Andrew, een marine-offi-
cier, is een helikopterpiloot die
"Sea-kings" bestuurdetijdens de
Falklandoorlog van 1982. De
kosten van de vlieglessen deelt
het hof niet mee, maar
luchtvaartkringen schatten ze
op ongeveer 5000 pond sterling
voor 35 lessen. Voor haar huwe-
lijk had de hertogin gezegd dat
vliegen lust en leven van haar
aanstaande man was en dat zij
dat met hem wilde delen. Haar
zwager, de prins van Wales, is
ook piloot en hij en zijn vader,
prins Philip, besturen veelal de
toestellen die hen naar een
plaats brengen waarzij een offi-
ciële verplichting moeten ver-
vullen.

*****
Uit een particuliere woning in
Brussel is een schilderij van
AMEDEO MODIGLIANI ont-
vreemd waarvan de geldswaar-
de wordt geschat op ruim twee
miljoen. Een woordvoerder van
het parket deelde mee dat de
diefstal zondag door drie gemas-
kerde mannen werd gepleegd,
nadat zij de verzorgster van een
vrouw van 87 jaar hadden
vastgebonden en een prop in de
mond geduwd. De titel van het
schilderij, het portret van een
vrouw, kende hetparket niet.

MADRID — Als er geen akkoot*
komt over vermindering van »Jsterkte van de VS- troepen in Spaflr
worden de VS- basesin ditlandgesr
ten, aldusBuitenland- ministerFel
nandez Ordonez in hetparlement. Dl.VS hebben er 4 bases met ongeve»l
12.500 man personeel.

*****HAMBURG — De vrijdag bij *moord op de Westduitse top- diplo-
-maat Von Braunmuhl gebruik**
vluchtauto is in een wijk van BoD*
gevonden. Het was het le succes M
het onderzoek in deze zaak. Hij vw
hethoofdvan Politiekezaken opBi>H
tenlandsezaken.

*****

Heer Bommel en de Volvetters doorManen Toonder

1015 — Torn Poes had nog niet ver gelopen, toen er een taxi
naast hem stilhielden toen hijopkeek, zag hij heerOllie uit het
raampje hangen. "Torn Poes!" riep deze met zwakke stem.
"Torn Poes, kom, dankan je meerijden!" "Ik loop liever!" zei
Torn Poes. "Ik wilde eigenlijk...." "Onzin!" zei heerOllie, hem
naar binnen trekkend. "Dat kan je niet menen als je beste
vrienden beschermer aan een ernstige kwaal lijdt! Nee, jonge
vriend, jeplaats is aan mijn zijde in dit sombere uur, zeg nu
zelf!" "Is het dan zo slecht met u?" vroeg Torn Poes, terwijl de
taxi zich weer in bewegingzette. "Ik vrees van wel!" zei heer

Bommel somber. "Ik ben nu bij vijfdokters geweest en ze zei-
den allemaalhetzelfde! Ze gaven me geen hoop meer!" "Geen
hoop meer?" vroeg Torn Poes geschrokken. "Wat zeiden ze
dan?" "Dat ik op dieet moet!" zei heer Bommel ernstig. "Je
voelt dus wel, datje me nu niet alleenkunt laten, jongevriend.
Kijk, hier is de club waarvan ik lid ben geworden. De Kleine
Clubje weet wel!Leid menaar binnen, Torn Poes!"
a a u «" ," ... HÜ betaal-de dechauffeur en liep toen, hijgend en gebogen, de stoeptreden 0p...

CURACAO
AGENDA

NACHTDIENST ARTSEN: Patiëntenvan*
artsen van Bandabao (3e distrikt)kunnen*1
spoedgevallen telefoon 641658 bellen*1
dan hetantwoordapparaatafluisteren.
De patiënten van de andere medische d*
trikten kunnen voor spoedgevallen (K
artsenpraktijk van huneigen huisartsbell*1
hetantwoordapparaat zal dan mededel*1
wie dedienstdoende arts is.

WITGELEKRUIS (wijkverpleging): KanW*
Santa Maria 17, tel.: 82947; geopend va 1
maandag t/m vrijdag van 07.00-16.00 u^j
zaterdag de gehele dag gesloten; dewad*
hebbenzusterBernadina, tel. 80154, pagj
boy 027-360 en zuster Hailand, tel.: 879*1
pageboy 027-360.

DIERENARTS: Veterinaire Dienst, Parel*
tel.: 614000.

DIERENASIEL: dagelijks geopendv*1
08.00-12.00/14.00-18.00 uur; opzaterdaS
van 08.00-13.00/14.00-18.00 uur, t*
54300.

KLEUTERBUREAU:I4.OO-16.00 uuralle*1
volgens afspraak.

ZUIGELINGENBUREAU: maandagmktd*
van 12.30-15.30uur; donderdagmiddagv*
07.15-10.30 uur; alleen volgens afspraak-

GEZINSVERZORGING (Kwido pa Farrrf
geopend van maandag t/m vrijdag v*1
07.00-12.30/13.30-17.00 uur, kantoor S»
Maria 17, tel.: 80222.

BOTICA BANDABAO: geopendvan maf*
dag t/m vrijdag van 08.00-12.00/14.0*
18.00uur;zaterdag gesloten.

BOTICA'S(nachtdienst)
Otrobanda:Otrobanda.tel.: 625633;Pund*
del Pueblo, tel: 612444.

DIVERSEN
ANTILLIAANSE GNOSTISCHE BEWe
GING
Brievengat: iedere woensdag- en zon*
gavond om 19.30 uur te Jirajaraweg',i
Centrum Dcvi Kundalini.
iedere woensdag- en vrijdagavond o'
19.30 uur te Openbare Basisscho*
Brievengat.
Bandabao: iedere donderdagavond&
19.30uur gebouw Credit Union San Ped">

Kanga: iedere woensdag- en zaterdag*
vond om 19.30 uur te Centrum Abrax*'
achterKooyman

CURAQAOSCH MUSEUM
Vanaf heden en t/m 3 novemberExposé
van Werken gemaakt van autobumpersv*
JubiKirindongo.

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

WOENSDAG: 15.00baseball worls se-
ries; 19.30NotisieroTele-8; 20.00base-
ball (world series).
(Wijzigingen voorbehouden)
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HENRY By Dick Hodgins
MIAMI:
medewerker: David Serphos, 1420Southe-
ast Bayshore Drive 306, Miami Florida
33131 (te1.:3055798622).

Persagentschappen: ANP enAP
Samenwerkingsovereenkomst metThe Mi-
ami Herald, De Haagsche Courant. De Bra-
bantse Pers.

DRUKKERIJ: Rotaprint NV
DISTRIBUTIE (abonnementen):
Curagao: Districo NV, tel.: 70503, 70504 en
70304.
Voor klachten gelieve deze nummers op te
bellen. Het abonnementsgeld kan ook be-
taald worden via Giro rek nr.: 208.000, Ma-
duro'sBankrek. nr.: 286.330.08enABNrek.
nr: 11.15.626.
Aruba: Nassaustraat 110,tel.: 24333.
Bonaire (abonnementen en incasso): mv.A.
Wong-Loi-Sing. Noord Salina.

Losse nummers 50cent:
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.

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

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

UTRECHT:
Frans Croes (fotograaf).

Alle advertenties voor de komende dag
moeten 1 dag van tevoren vóórvier uur bin-
nen zijn of op dezelfde dag vóór elf uur.

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

UITGEVERIJ AMIGOEARUBA
NassaustraatHO.
Tel: 24333(drie lijnen).
Directeur-Hoofdredacteur:
Josvan der Schoot.
Redactie: Ramiro Tromp, Ludwina Perez,
Djisbie Franken (fotograaf).
Advertentie-afdeling: Jos van der Schooten
Etleen Landsmark.

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

SINT MAARTEN
Correspondent:
GerardVanVeen, Postbox 118,tel.: 24427.
Abonnement enadvertenties:

Amigoe
UITGEVERIJAMIGOE NV
Scherpenheuvel z/n of P.0.8. 577
Curagao N.A.
Giro 440000
Bankrek.nr.: 11-07-313
Algemene Bank nv
Bankrek.nr: 874.825.10
Maduro& Curiels Bank nv

CURACAO
Centrale (alle afdelingen)
672000
Directie:
I.M.Ph. de Maayer-Hollander.
Antillean News Holding NV
Hoofdredactie:
Laureen Ravelli-Schenk (adj.)
Overige ledenRedactie:
Toon van Dongen, Hanneke van Kouwen,
Paul de Windt, Sheila Rhodes (secretares-
se), Chris van Grol (sportmedewerker), So-
lange Isselt (opmaak) en Ken Wong (fotog-
raaf).

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

AMIGOE2

BONER’S ARK By Addison & Frank Johnson

BEETLE BAILEY By Mort Walker

QUINCY By Ted Shearer



PERSONEEL VERONTRUST OVER BERENSCHOT EN MANAGEMENTTEAM
Vergadering tijdens werktijd

DWD vanmorgen
enkele uren plat

WILLEMSTAD—DeDienst WaterDistributie(DWD) is van-morgen gedurendeenkele uren plat geweest toen allewerkne-mers aanwezig waren op een vergadering over onder andere
hetrapport Berenschot en metname over het per 1 september
aangetrokken"management-team" datalstaak heeft deDWD
* reorganiseren. In tegenstelling tot dit team en hetrapport
Berenschot die beiden stellen dat er bij de DWD geen kader
aanwezig is met voldoende niveau om dereorganisatie te be-
werkstelligen, vinden de werknemers datditwel het geval is.
Geëist wordt dan ook dateigen DWD-personeel eenreorgani-
satie- plan op papier zet. Woordvoerder Sherman Cici-
'. a 'voorzitter van de
«henstgroep van de ABVO bin-
den de DWD) stelde vanmorgen
desgevraagd tegenover de Ami-
g°e datalhetpersoneel op dever-
gadering dieeen informatief ka-
rakter had, aanwezig was. Vóór
«e vergadering was al met het
management- team gesprokenwaarbij de eis dat DWD- perso-
neel de reorganisatie op papier

optafel is gelegd. Na dever-
gadering vanmorgen, die vanacht uur tot bijna tien uur ge-
dUurd heeft, is besloten af te
*achten wat het management-

m gaat doen met de eis vanhet personeel. Mocht daar nietaan voldaan worden zal het Be-
College benaderd wor-

Qen, aldus Cicilia die zowel na-mens de ABVO als de BTG hetw°ord voerde.

TYPISTE
Cicilia was vanmorgen overi-gens evenmin te spreken over

het rapport Berenschot. Dit ad-
Vles-bureau werd doorhem aan-
geduidals een "typiste". Immers
a"een informatie uit oude rap-
porten is verzamelden oppapier
Bezet, aldus Cicilia. Dat in het
ïaPport gesproken wordt over
°ntslagen bij de DWD isvoor het
Personeel helemaal onaan-
vaardbaar. Maar eigenlijkhoeft

niet eens over gesproken te
j*°rden, zo vindt Cicilia, gezien
e' protocol dat met de overheid

is getekend en waarin is opgeno-
lien dat er geen personeel ont-
slagenkan worden.

Cicilia is van mening dat het
Personeel van de DWD zelf de
volgens Berenschot en het ma-
nagement- team zo noodzakelij-
ke reorganisatie op papier kan
petten. Naar het management-
team stelt, kwam zij bij een in-
ventarisatie bij de DWD echter
al snel tot de ontdekking"dat de
desorganisatiebijDWD zototaal
ls dathet bijnaonmogelijk is om
*elfs de meest eenvoudige taken
uit te voeren." Over het kader-
Personeel zegt het team: "Een
groot deel van de hoofdop-
Elchters gelooft niet meer in dem°gelijkheid dat de Dienst ooit
Weer goedzalgaanfunctioneren.
*n de loop der jaren is het mid-
denkaderbij deDWD geheelver-
dienen.Hierdoor is veel kennis
o'j de DWD verloren gegaan. De
*.°ofdopzichters, hoewel prac-
\sch goed in hun werk, hebben
methet niveauomdeDWD tere-
organiseren. Gebrekaan theore-
tische kennis, organisatie- ver-mogenenvisie makendatzijnietmstaat zijnom deDWD verder te
fengen dan een uitvoerend or-

gaan", aldushet team in een ad-
Vles aan deoverheid.

STRUIKELBLOK. Het management- teamkrijgt
mjval in hetrapport Berenschotwaarin gesteld wordt dat het
pootste struikelblok bij de in-
tergratie van deDWD inKodela
tetop heden devakbondis geble-
ken. "Alhoewel uit de praktijk
het tegendeel was gebleken,ble-
ien de bonden zich namelijk op
ftet standpunt stellen dat DWD
makkelijk zichzelfkon reorga-
niseren, zodat het personeel bij
PWD, dus bij het Eilandgebied,
In dienst kon blijven."

Wouw springt
uit voertuig

Willemstad — Een vrouw
j|le in de auto ruzie kreeg met
haarvriendomdat diehaar geen
êeld wilde geven sprong in eenwoede- uitbarsting uit het rij-
dende voertuig. Ze liep daarbij
Schaafwonden op en werd in de
polikliniek behandeld. Volgens
de man gebruiktze drugs.

Man met vals
geld gepakt
Willemstad — Een man

Jjje in deVrije Zone met een vals
*° dollar biljet wilde betalen
werd gesnapt en aan de re-
herche overhandigdvoor ver-

*** onderzoek.

Tegen het advies van het ma-
nagement- teamaan deoverheid
is inmiddels albezwaar aangete-
kend door de vakbonden ABVO
en BTG die beiden een deel van
het DWD- personeel vertegen-
woordigen. Het management-
teamsteltvoor omeen aantal ka-
dermensenvan Kodela tijdelijk
bij de DWD te plaatsen die zich
dankunnen buigen over de reor-
ganisatie. Samen met twee ka-
derledenvan deDWD, dieechter
nognietovervoldoendeervaring
beschikken om dereorganisatie
te doen, zouden deze vier perso-
nen dan de eerste aanzet van de
DWD-staf kunnen vormen. Er
zullen echter ook een aantal
technici uit het buitenland moe-
ten worden aangetrokken die
volgens het management- team
over 15tot 25jaarervaring moe-
ten beschikken. "Er dient naar
gestreefd te worden om deze
technici uiterlijk in december
van dit jaar in dienst te hebben
op contracten variërend van een
tot driejaar."

LUISTEREN
De vakbonden willendekwes-

tie van buitenlandse technici
voorlopig in het midden laten.
Mocht tijdens het opzetten van
een reorganisatie- plan blijken
dat zij noodzakelijk zijn, hebben

de bonden daar geen bezwaarte-
gen, aldusCicilia die echter be-
nadrukte daterook eens naar de
bonden geluisterd zou moeten
worden. Zo steldehij datde"Tan-
ki- gate" niet ontstaan zou zijn
indiennaar het DWD- personeel
geluisterd wasen verklaardehij
dat sinds Kodela de inning van
de water- rekingen op zich heeft
genomen, er steeds meer uit-
staande schuldenzijn onstaan.
De voorgestelde integratie van
de DWD in Kodela, zoals in het
rapport Berenschot naar voren
wordt gebracht, is volgens Cici-
lia dan ook niet nodig. Verschil-
lende andere klachten zoals het
ontbreken van meet- appara-
tuur kwamen vanmorgen ook
aan de orde.

Het rapport Berenschot heeft
overigensin een speciaal aan de
DWD gewijdhoofdstuk een serie
van maatregelen opgesteld om
aan de financiële wantoestan-
den bij deze dienst een einde te
kunnen maken. Zo moet volgens
Berenschot het ongeregistreerd
verbruik tot maximaal tien pro-
cent worden terug gedrongen.
Dit kan bereikt worden doorhet
gehele netbeheer goed te orga-
niseren, het leidingnetwerk
weer goed in dekaart tebrengen
en te plannen en achterstallig
onderhoud te verrichten. Daar-
naast moet een adequate fac-
turering mogelijk gemaaktwor-
denen moet de inningvan dewa-
tergelden daadwerkelijkaange-
pakt worden. Ook vind Be-
renschot dat de tarieven aange-
past moeten worden tot een mi-
nimaal kostendekkend niveau
en moeten de exploitatie- lasten
tot een meer acceptabel niveau
terug gebracht worden, "voor-
namelijk via de afvloeiing van

overtolligennietgoedfunctione-
rend personeel in combinatie
met een strak management", al-
dusBerenschot.
ONRUST

Over deafvloeiingvan hetper-
soneel zegt hetrapport verder
datuit onderzoek geblekenis dat
bij volledige overname van de
waterdistributie doorKodela
van de nu 300 DWD- werkne-
mers er nogmaar 180nodig zou-
den zijn. Aldus zou een bedrag
van zon 3 tot4 miljoenbespaard
kunnen worden.

Het DWD- personeel verzet
zich echtertenzeerste tegen deze
aanbevelingen. Zoals bekend is
er inmiddels binnen meer
dienstenonrust ontstaan naar
aanleidingvan deharde maatre-
gelen die in het rapport Be-
renschot noodzakelijk acht. Die
onrust lijkt nu na de eerste "ac-
tie" vanmorgen bij deDWD zich
ook daar te manifesteren.

Land en eiland lenen 83 min lokaal en 48 min in buitenland

Staten benaderd
voor lening ALM

WILLEMSTAD — De
Centrale Regering heeft de
Staten benaderd voor toes-
temming om een lening van
38,73 miljoen gulden aan te
gaan,ten behoevevan deher-
structureringvan de ALM.

In het verzoek aan de Staten
geven premier Don Martina en
minister van Financiën Leslie
Navarro een uiteenzetting over
de herstructurering van de
ALM, dieover delaatstevier jaar
een verlies van 60,5 miljoen gul-
den leed, rekening houdende
met een verlies van 18,5 miljoen
over het boekjaar 1985- 86. Uit-
gaandevan het principe datmen
met een vlootvan 2 "Super" 80's,
een DC-9-30 en twee Twin- Ot-
ters de doelmarktenkan bestrij-
ken is besloten tot het bekende
plan voor reorganisatie van het
personeel en sanering van de fi-
nanciën van de maatschappij-
Voor dat laatste wordt voorge-
steldom de door het land aan de
ALM verstrekte leningen van
32,8 miljoenomte zetten ineigen
vermogen van de onderneming

door het om te zetten in aande-
lenkapitaal. Daarnaast zal het
land een renteloze lening van
38,73 miljoen moeten afsluiten
voor eenkapitaalsinjectie aan de
ALM.

Hiervan is 1miljoenvoordeaf-
lossing van de lening op de Twi-
notters, 1,5 miljoen voor aflos-
sing van de lening van Winair
aan ABC- commuter, 7,5 miljoen
voor het afbouwen van de "over-
draft"bij een lokalebank, 20mil-
joenvoor deovergangsperiodeen
10,7 miljoen voor cessantie van
het ontslagen personeel. Het ei-
landgebied zal zoals bekend
overgaan tot oprichting van een
"lease- maatschappij" die de
twee Super 80's koopt van de
ALM en ze vervolgens weer aan
de maatschappij verhuurt. Met
de koopsom zal de ALM dereste-
rende aflossing van 48 miljoen
gulden op de buitenlandse le-
ning voor de toestellen voldoen.
Aangezien detoestellen door het
eilandgebiedworden gekocht te-
gen demarktwaarde van 36mil-
joen gulden per stuk, betekent

dit dat er in totaal 110 miljoen
geleend moet worden voor de
herstructurering, omdat land
noch eiland hiervoor geld op de
begroting heeft.

Twee- derde van de benodigde
72 miljoen voor de "leasing"
maatschappij(48 miljoen)zal om
deviezen-technischeredenenuit
het buitenland worden aange-
trokken. Land en Eiland zullen
samen dus zon 63 miljoen gul-
denop de lokalemarkt lenen. Er
is reeds gesproken hierover met
institutionele beleggers, die
hiervoor en enkele anderprojec-
tenvan het eilandweleentotaal-
bedrag van 88 miljoen lokaal
denken te kunnen financieren,
op voorwaarde dat de herstruc-
turering daadwerkelijk wordt
doorgevoerd. Dat zal zeker ge-
beuren, aldus de regering, en de
oprichtingvan de"lease"- maat-
schappij is reeds goedgekeurd
door het Bestuurscollege.
Slechts over de uit het buiten-
land aan te trekken 48 miljoen
moet nog duidelijkheid verkre-
gen worden. De taak van de
Centrale overheid is naast het
omzetten van een lening aan de
ALM in aandelenkapitaal het
aangaan van een lening van
38,73 miljoenvoor eenkapitaal-
injectie.

Het omzetten van de leningin
aandelen is een verandering in
dekapitaalstructuur waarmee
geen geldbedragenzijn gemoeid,
hetgeen niet persé hoeft en vol-
gens de regering nog even kan
worden aangehouden. De kapi-
taalinjectie is wel nodig omdat
de ALM zelf de herstructure-
rings- uitgaven nietkan dragen.
De regering verzoekt de Staten-
voorzitter daarom de Centrale
Commissie van de Staten goed-
keuring voor het aangaan van
een lening voor 38,73 miljoen
gulden ter behandeling voor te
leggen. Andere details ten aan-
zien van de lening worden nog
bekendgemaakt, en deregering
wilgraag zo snel mogelijkvan de
beslissing van de Centrale Com-
missie op de hoogte worden ge-
steld, zodat eenen andervia een
landsverordening kan worden
vastgelegd.

Regering overweegtklacht in Nederland

Uitlatingen handelscommissaris
hier in slechte aarde gevallen
WILLEMSTAD —

De Nederlandse han-
delscommissarisvoor hetCa-
ribischGebied Hans Tigelaar

heeft zich de woede van de
VerenigingBedrijfsleven Cu-
racao en de regering op de
hals gehaald door voor Ne-
derlandseexporteurs een ne-
gatief beeld te scheppen van
Curacao.

Tijdens een door de Federatie
Nederlandse Ex port georgani-
seerde bijeenkomst voor ex por-
teurs zou Tigelaar Curacao op
een weinig positieve wijze heb-
ben afgeschilderd. Hoewel de
handels- commissaris van me-
ning is dat zijn zienswijze over
Curacao objectiefen correct is
stelt de VBC in haar wekelijks
commentaar het tegendeel. In
tegenstelling tot wat Tigelaar
beweert zijner wel degelijkposi-
tieve ontwikkelingen op Cura-
gao te bespeuren. Zo wordt door
diverse partijen hard gewerkt
om het toerisme nieuw leven in
te blazen en het International
Trade Center te verwezelijken,
waarbij zich met name voor Ne-
derlandse exporteurs handels-
mogelijkheden voordoen. De
VBC vindt hetmerkwaardig dat
de handels- commissaris in zijn
"objectief' verslag van de econo-
mische toestand en vooruit-
zichten opCuracao geen melding
maaktvandezeontwikkelingen.

Ook de Antilliaanse regering
blijkt niet te sprekenover hetre-
laasvan Tigelaar.Menheeft van
een tijdens de bijeenkomst aan-
wezigeAntilliaanvernomen wat
dehandels-commissaris zoal ge-
zegd heeft. Als na verder onder-
zoek blijkt dat hij een onjuist
beeld van Curasao gewektheeft
zalde regering haar beklagdoen
bij de Nederlandseregering. Tij-
dens zijnbezoek aan Nederland
voor het Tripartiet overleg had
premier Martina minister voor
Antilliaanse Zaken Jan de Ko-
ning er nog op gewezen dat be-
paalde Nederlandse instanties
de Antillen als een gebied met
een "verhoogd risico" ken-
merkten. De Koning erkende
hiervan deonjuistheiden beloof-
de de noodzakelijke stappen te
ondernemen datditniet weer ge-
beurt.

De uitlatingen van Tigelaar
kunnen een negatief effect heb-
benop de bevorderingvan inves-
teringen en economische activi-
teiten op de Antillen waar de
regering aan werkt. De han-
delscommissaris is als vertegen-
woordiger voor de Nederlandse
export naar het Caribisch Ge-
bied een belangrijke schakel om
meer handel tussen de Antillen
en Nederland op gang te bren-
gen. Hij zou bovendien als
werknemer indienstvan hetNe-
derlandse Ministerievan Econo-
mische Zaken gestationeerd op
Curagao zich moeten weerhou-
den van dergelijke uitlatingen,
zo vindt men in Willemstad.

WILLEMSTAD - Vrijwel al
hetpersoneel van deDienst Water
Distributie voldeed vanmorgen
aaneen oproepvooreen algemene
vergadering tijdens werktijd.
Hetrapport Berenschoten hetad-
vies van het Management- team
aan de overheid stonden hierbij
centraal.Vanafacht uurtot bijna
tien uur duurde de vergadering
waarbij de werkzaamheden ge-
durendedietijd stil lagen.Op de
foto: een beeld van deaanwezigen
opde vergadering.

Sociale onrust leidt van kwaad tot erger
PNP hekelt a-sociale aanpak
van regering en Berenschot

WILLEMSTAD — In de sa-
nerings- voorstellen van Be-
renschot en de manier waar-
op deregering ze presenteert
wordt volgens de PNP onvol-
doenderekening gehouden
met het sociale aspect, waar-
doorde gevolgennegatief zul-
lenzijn.

Dat was dekern van hetbetoog
van PNP- woordvoerder Dito
Mendes in het radiopraatje van
zijn partij. De partij blijft van
mening dat de ondüjlomatieke,
ontactische en zelfs bruuske wij-

ze waarop de regering decontra-
versiële inhoud van het rapport
Berenschot bekend maakt, tot
paniek leidt binnen de ge-
meenschap, hetoverheids- appa-
raat en met name de in het rap-
port genoemdediensten.Hoewel
de PNP beseft dat maatregelen
nodig zijn acht de partij de ma-
nierwaarop met zoiets delicaats
als het ontslag van gezinshoof-
den wordt omgesprongen niet
correct. De vorigeregering heeft
ook ingezien dat de overheidsin-
komsten drastisch zouden afne-
men maar nam gebalanceerde,
humaneen socialemaatregelen,
aldus Mendes. De huidige rege-
ring heeft die maatregelen
echter weer ongedaan gemaakt
en heeft tot nu toe geen enkele
verlichtingvoor hetvolkkunnen
brengen.

Dat debetalingsbalansnu nog
een positiefsaldovertoont is vol-
gensdePNP te dankenaan devo-
rige premier, MariaLiberia Pe-
ters, die de Shell dwong onmid-
dellijk met haar werknemers af
te rekenen en Pedevesa ertoe
overhaalde om de raffinaderij
voort te zetten. Alsdezeregering
niets doetaan destructurelepro-
blemen van de betalingsbalans
staatCuracao straksvoor een de-
bacle. OmdePNP nute beschul-
digen van de verslechterde situ-
atie terwijl de .MAN zelf van
1979t0t 1984inderegeringzatis
volgens Mendes onzin. De rege-
ringspartij handelt op asociale
wijze door te lichtover de sociale
gevolgen van de Berenschot-
voorstellen voor ontslagenen sa-
larisverlaging te oordelen, zo
meent hij. In plaats van maatre-
gelendiehetvolk platzak maken
moet deregering gebalanceerde
maatregelen nemen met oog
voor het menselijkeaspect. Soci-
aleonrust zal slechtsde genade-
klap betekenen voor het toeris-
me, de off- shoreen het investe-
ringsklimaat.

De werkloosheid is al schri-
kwekkend genoeg, en zal met de
voorgestelde maatregelen lei-
dentoteen verhoogde criminali-
teit. Opnieuw is het voorname-
lijk het Curagaose volk leiden
terwijl de andere eilanden de
hand blijven ophouden, aldus
Mendes. Het standpunt van de
PNP inzake de Antillenvan Vijf
is bekend, en departij is niet be-
reid deregering weer inhetvlees
van het Curacaose volk te laten
snijden. Het is bovendien niet
rechtvaardig om het rapport uit
te voeren zolang de regering
geen duidelijkheid schept over
de twee bestuurslagen. Hetvolk
zal volgens Mendes nooit ac-

Dief slaat
verkoopster

WILLEMSTAD —Een vrouw
diemet een anderevrouw en een
man een winkelbinnenliep pak-
te een combinatiebroekrok en
verstopte dieonder haar jurk.
Toen de verkoopster die het ge-
zienhadhaar aansprak gafze die
een hardeklap in het gezicht en
maakte het drietal zich met het
kledingstuk uit devoeten.

cepteren dat hier de werkloos-
heid met duizenden toeneemt
terwijl op andere eilanden prac-
tisch iedereen voor de overheid
werkt en indirect door Curasao
betaaldwordt. Het tenkoste van
alles behouden van de Antillen
van Vijf acht de PNP een ver-
keerd uitgangspunt.

Voor wat betreft het voorstel
omhetvolkmeer telatenbetalen
voor dienstverlening stelt Men-
des dat er naast de ontslagen
reeds drastische maatregelen
voor de resterende werknemers
geplandzijn, zoals dieook bij de
CDM en de ALM te zien waren.
Alsdusover hetbetalenvoor het
ophalen van huisvuil gesproken
wordt moet er terdege rekening
mee worden gehoudendat ditge-
dragen moet worden door een
steeds kleiner deel van bevol-
king dateen baanheeft en de so-
ciale druk voor de werklozen
moet opvangen. De
wachtgeldregeling iseen wassen
neus, omdat mensen die worden
ontslagen slechts tijdelijk ont-
vangen, het eerste jaar 90 pro-
cent, dan 80 procent en daarna
70 procent van het laatste sala-
ris. Mensen met minder dan vijf
dienstjaren krijgen slechts een
jaarlang geld,terwijlzij mettien
dienstjaren drie jaar en twee
maanden krijgen. Bovendien is
helemaal niet zeker waar het
geld voor deregeling vandaan
moet komen. Premier Martina
kreeg in Den Haag slechts een
intentieverklaringen zei niet
omgeld gevraagdte hebben, ter-
wijl hierop Curacao weldegelijk
die indruk werd gewekt. "Moe-
ten wij daaruit concluderen dat
Nederland nee gezegd heeft en
een intentieverklaring nu de
pijn moet verzachten?," zo
vraagtMendes zich af.
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nnt^MICRO SYSTEMS.

Networking, Personal Computers
Maintenance Services, Accounting
Packages and other Software
Packages

For Custom made
Programs, call us!

Personal Caracasbaaiweg 199 Tel.: 613214Computers

KfSfl The Wine Cellarw
Concordiastraat - Ook «eopend voor lunch! Nico corneMsse

Tel.: 612178 Elegant ambience, gracious dining, maïtrerötlsseur
ledere dagGEOPEIÏD. J

BIC BUSINESS SMALL BUSINESS

ti Wt^ I .__._>

OT/feDC-lia...
The Copier That's All Business!
Create Professional Multi-color Documents

in Seconds!
Quick And Easy Copy Editing!

Just choose the areas you want to cut (or keep)
and press the copy edit key. The DC-114 does the rest!

Switch From One color To Another
At The Touch Of A Button!

Dual cartridge system lets you print Plack, red,
blue, or green-without interruptions!

SOPHISTICATED FEATURES IN A COMPACT COPIER!

Please call us for information or a demonstration.
NATIONAL BUSINESS EQUIPMENT COMPANY N.V.

C_jfc3E3 -Building _
r
_

Curagao Aruba St. Maarten I /1 1 f (Ïê
Ph0ne:614516-614970-614970 22051 22917



Bedrijfsongeval op containerboot
ORANJESTAD —Een der op-

varenden van de containerboot
Cargoyl werd door een der ket-
tingen waarmee de containers
worden vastgemaakt tegen het
achterhoofd getroffen.

Hij liep
hierbij een stevige kapwond op

en werd per ambulance naar het
hospitaal gebracht waar hij ter
observatie werd opgenomen.
Zijn schip vertrok zonder hem in
de avonduren.De scheepsagent
zal zorgen dat wanneer hij gene-
zen is, hij naar zijnplaatsvan be-
stemming zal worden gebracht.

Bromfietsers
aangehouden

EAGLE — Uit de Eagle
kwam bericht dat nog al wat
overlast werd ondervonden
van enige brommers. Vooral
in de Schotlandstraat had
men hier last van.

Op de Boulevard kwam de po-
litie een zestal brommers tegen.
Ze werden aangehouden. Het
bleker zes jongensuitCurasaote
zijn die de brommers gehuurd
hadden om wat meer van Aruba
te zien. De brommers werden
doordepolitie inbeslaggenomen
omdat deze niet van de juiste
kentekens waren voorzien. De
verhuurder zal dit moeten ko-
men regelen. Voorts bleek geen
van de jongensin hetbezit te zijn
van een rijbewijs.
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BEKENDMAKING
Wij maken hieronder bekend
dat ons spaarbankboek
nummer 60701 als verlo-
ren is opgegeven.
Eén maand na heden zal ge-
noemd boek als verloren
worden verklaard en daar-
voor in de plaats een nieuw
boek wordenafgegeven.

ARUBA BANK N.V.J

t 9 W m +>ipy»f f »<|

i Voor zaterdag:
VOLKOREN en *VOLKOREN BOLLEN 'BRUIN en» BRUINE BOLLEN

'Graag ,
DONDERDAG

.bestellenom teleurstellingte voor-
komen, bij: <

>De gezonde en enige Volkoren- <► broodbakkervan Aruba .
> PIET

HARSVELD <
Hospitaalstraat <

' (t.o. Amigoe-kantoor) .
i Tel.: 23132

f r De cursus
C \ Chinees/Indische keuken

y_jk begint spoedig.
Wilt U enige informatie, bel dan vrij-

(3*s^ blijvend tel.: 47807.

B^^^|H ROSELAND THEATRE

HHPVH
l^i ■^éO'J OCTOBER 18,1986

atB.3o p.m.
7jT|[Xj ADMISSION A/. 25,-
-fWfLpÉM Tickets available at the

usual addresses.

Compliments tttf
of KLMI J

f mmmmmmmmmmmmmmmmw^pm^ow~^^mmmmmn^m^^'^rm^ mmm^lm]^mmlm min.» >. I
OOK U KUNT DEZE IJSKAST, WASMACHINE OF OVENTOASTER WINNEN!!

BUbehoeft daarvoor alleen maar de top
van produkten van de merken

\_*_^j"j. KLEENEX-Facial tissues

k=^^^=H KOTEX -Sanitary napkins
met achterop Uw naam en adres in te

— SAWIN n.v. Koningstraat 86HP I — Ml RU RUS I RADING COM-

(Z^LWmWmmmWEmWÈi \ L/ Fergusonstraat 116
If^^H m ~~ PLAYATRAD,NGCOMPAXV

' U neemt dap deel aan de trekking, die
(GOOD) iedere DRIE maanden plaatsvindt, voor
V. y de laatste maal op 14 dec. 1986

in SHOWTIME

met als prijzen: ie prijs: Twee deurs ijskast t.w. ’.2400,-
-2e prijs: Automatische wasmachine t.w. ’.1100,-
-3e en 4e prijs: ieder Oventoaster t.w. ’.21 5,-

Uitslag wordt in Amigoe bekendgemaakt.

PRESIDENT/CHIEF
OPERATING OFFICER

LEISURE TIME INDUSTRIES
Our dient, a fast growing leisure time industries organizati-on, isseeking a President/Chief Operating Officer. Current
annual sales of$20M and multi-faceted business including
resorts, interval ownership, and othertourist oriented ope-
rations.
Reporting to the Board ofDirectors, responsibilities includehands-on corporate management of all operations, short
and long range planning, preservation and enhancement ofprofits, selection and development ofkey personnel. Quali-
fications include MBA or equivalent degree, indepth ex-perience in allphases of corporate, operational andfinanci-al management, proven record of performance in setting
and meetingcorporategoals. Experience MUSTbe in servi-ce industries.
Compensation package in low 6 figures with excellentgrowth potential. Relocation to Aruba, The Dutch Carib-bean.
Applicant must submit letter enumerating strength and ex-
perience relative to this position alongwith detailedresuméindicating salary history and references. Send in complete
confidence to:

Director, Organizational
Consulting

Laventhol & Horwath
201 Alhambra Circle, 9th Floor

Coral Gables, FL 33134
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_-_. - ____l -_-^^^_---_^W ____r il I mwMmf k v^.
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■ I __T/____^_K___i_o^^rfl atrobe eu vn grandioso campana.
|Tg|__^gPßy^ftß Premionan ta;

I Eir\nßirjTL~t i'flvVAt 2*fi^BiW^, 3*« lvvr
Jj yhSrfl^l V Pa DO 9asta den bo Supermercado preferi.

(Hl *3^ Skirbi bo nomber, adres, telefon y bo Supermercado
m __w*»*/\oaT£D preferi tras di e etiketnan di Lechi CARNATION
VI [j tVAPOK*!»- Evapora y entrega nan na Conjales (Aruba) NV.

k Mj ■ ■# Sorteo lo tuma luga Diavierna 5 December 1986.

IWI I \W^ ' rZZTJ Agente distribuidor:
pIT) EAGLE TRADING Co.

L I Member Consales (Aruba) N.V.

.r^ÉCf KERSTCAMPAGNE 1986^^.^ jI life iSS ynncon /M/n""Sn'"''te ISS"^. j
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5? >Wl krijgt I'eencouponom op 29 december 1986 in del'niconShow- jjjjjjlL.. I r i<|
5 _!^_____H_____ R___»_f room deel te nemen aan de trekkingvan onderstaandeprijzen: — g_S H v: p- OCO/ i.

/n^l P^i^X 1c prijs: NATIONALREMOTE CONTROL STEREO /fif^?""-^ «^^SSiiil^ [. 9
/ r . VIDEO RECORDER NV- 1820 I h , ■ J TTr*UMlfcxE __3
V _* \V met CAMERA PK-959 MPHSSfiSfiHÉr j^HNl^^:^ j

Ife/^ 2e prijs: NATIONAL VIDEO RECORDER PH U= m^SZSÊLm_WJV [j^Mp^ jj- , I 'm) model NVS4OOPN met CAMERA PK959 "" ~~ >^J/ I .-*■ «MUttl
E /"^B \v \ 3e prijs: NATIONAL VIDEO RECORDER __ .... I °y-Hliba

/ -^J model NV-5400PN met CAMERA PK-959 Em Video Recorder Wireless |JB P^r >^^ SI

<W^ V Émfj 4e prijs: NAT,ONAL MUS,C CENTER GoldStarRemote Control ’. 895,- I tf^Jof * Kr model SG-V77 thequautychoicel Kleuren T.V. 13" ’. 550.00
tHafrV^ 5e prijs: CETRON STOVE model GO 546 fcffj GoldStarKleuren TV. 19' ’. 695.00 I

6eprijs: HOOVER STOFZUIGER model S-3187 J 9
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ARUBA
AGENDA

LOSSE NUMMERS OPArubadagelijks ver-
enigbaar bij:

ORANJESTAD:ZeppWever,La Fama, Piet
SodaFountain en Supermercado Pueblo.

NOORD: Lee Take Away, Noord 82.

I*NKILEENDERT: Kalalu, Tanki Leenden265.

SANTA CRUZ: Rowiginis, Santa Cruz 48.

SAN NICOLAS: Nicolas Store, Zeppen-
"eWtstraat 27

JJXMs: Giftshop Holiday Inn, Giftshop Dr.
"oracio Oduber hospitaal, Giftshop
Manchebo Beach Hotel.

KANTOORUREN: 08.00-12.00/14.00--17 30uur; zaterdag gesloten.

Telefoon: 24333 (drie lijnen).

y?°r spoedgevallen na kantoortijd: 21639,
«950 en 22316.

127-849.

nr. 248-1 BarclaysBank.'«"«centrale: 24 uur per dag, tel.: 22116 of21604.
POLITIE: 100.

ALARMCENTRALE:IIS.
ZOEKERTJES verschijnen op dinsdag en
"Wag en kunnen iederedag tussen 08.00-

-7.00uur worden opgegeven;
°*nalve opzaterdag. Alleenzoekertjes, die
°P maandag en donderdag voor 10.00uur
a'nr,en zijn, kunnen de dag daarop (dus
'hsdag envrijdag) verschijnen.

j^LEVARDTHEATER
ij.,1;15 "urMedicine (14 jr.)■ 20-45uur/nvasion USA.

■^uurCommandoflSjf.).
p?h

TIcA'S (nachtdienst)
Pa k° bru9:S,aCruz',el: 28028.dr">a brug: San Lucas, lei.: 45119.

ACHTREGEL|NG DOKTOREN
U« 6s,ad' Madiki,TankiFlip, Noord, Tanki
Yundert, Paradera en Sta. Cruz: dokter

K Lm, Noord 68, tel.: 21522-22694.

POSTREGELING DOKTOREN(j* C/iiquito, Savaneta en San Nicolas;
r^er o.L. Ponse via Centra Medico San
""Colas, tel: 48833/24300.

jjjjTGELE KRUIS: Oranjestad: tel.: 23168
tel: 23425;Santa Cruzen Paradera-'»'-28288/25543; Savanetaen Brazil: tel.:'020/48301; San Nicolas:tel.: 45906; Da-** tel.: 29008(wijkgebouw), 24444(kan-

een' ongelukken of
Al» «nder ongeluk gelieve
""«nncentrale op te bellen, tel.: 115)

Uiten T 'FORMATION CENTRE: dage-
UUr jnf°Pendvan 07.00-20.00 uur;na 20.00"wmaties viaverkeerstoren.

SERVICE CENTRE (Oranjestad):
tsr, v,UurveTdaBgeopend(alleen gesto-
9enrv,n^ onda9 uur t°< maandagmor--8"n 07.00 uur).

TAAW.ER horACIO ODUBER HOSPI-
/18tX .I:243oo):bezoekurenls.oo-15.45O;30-19.30uur.

FRANCAISE D'ARUBA: iedere
9_vor!.a9van 19.30-20.30uur cursus voor
üterat denGn van 20-30-21 30uurFranse
verto. u,r; din«'agvan 20.00-21.00uur con-
UurT:'6 essen; woensdagvan 19.00-20.00

!Ho bf* üs voor beginners- Colegio Aruba-
,,okaal61/62.

i (P^yECl"O EDUCACION PA ADULTO
"La Z, 19-30"21 00 uurvoortzetting cursus- Club Bonairiano, San Ni-

ner mNIS(afd- Oranjestad): 19.30uur di-
recting - Bushiri Beach Club.

«PORTWEEK STA CRUZ)
"°o"ur volleyball (dames) - Club Estrella.

SIEBAI-L"30uur (AA-kl.): Win. Avs Win. C.

' &TBAL' ?0n_Veta)
| f££ uur Estrella Vets vs Flor di Oriente -

DONDERDAG
DIVERSEN
WIT GELEKRUIS
zuigelingenbureau
08.00-11.00 uur te Dakota;
09.00-12.00 uurte Brazil;
08.30-10.30 uur teSta. Cruz.
(kleuterbureau volgens afspraak)

PROTESTANTSE GEMEENTE (Oranjes-
tad): 10.00uur Engelse bijbelstudie

SPORT
ZWEMVERENIGING «ARUBA MARLINS»
(donderdag): 18.00-19.00 uur training
Palmbeach Hotel;
(zaterdag): 14.00-16.00uur zwemlessen
(voor dipl. A, B, C, D, E en F) - POVA-
zwembad.
ARUBA WEIGHLIFTING ASSOCIATION:
17.00-19.00 uur gewichtheftraining -Sportcentrum Noord.

VERENIGING VOOR ZWEMONDERWIJS
ARUBA: 15.30-17.30uurzwemlessen (voor
dipl. A) - Surfside (ook crèche zwemmen
voor peutersvanaf 3 jaar).

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

ARUBA TIVOLICLUB: vanaf 17.00uur bas-
ketball- training voorkinderen.

ATTA
15.30uur trainingskamp - Club Don Bosco.

TENNISKAMP
(13-17 okt.)
olv. Eddy Ras en Humphrey Hosé - banen
Holiday Inn hotel.

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

MUSEO HISTORIKO ARUBANO: ope-
ningstijdenmaandag t/m vrijdag van 09.00-
-12.00/16.00-19.00uur; zaterdag van 09.00-
-12.00 uur.

STICHTING TOT BEVORDERING VER-
ANTWOORD OUDERSCHAP (Famia Pla-
nea): dagelijks van 08.00-12.00/13.00-
-16.00 uur -Medical Centre, Bernhardstraat
75, San Nicolas, tel.: 48833, toestel 219/
225.
Bij de praktijken in het Wit Gele Kruis- ge-
bouw: dinsdag 10.00-12.00uur teNoord66,
tel.: 23425; 13.00-14.00 uur te Oranjestad,
Koningstraat/Emmastraat, tel.: 23168;
woensdag: 13.00-15.00 uur te Santa Cruz
39C, tel.: 28288; donderdag: 10.00-12.00
uur te Pampoenastraat 15, Dakota.
Centro di Barrio Dakota, Pampoenastraat
19,tel.: 23822;donderdag08.00-10.00 uur.
Club Caiquetio, Paradera 47A, tel.: 24280:
dinsdag 08.00-10.00uur.
BUREEAU 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 of25111).

BIBLIOTECA NACIONAL (ope-
ningstijden)
LEES- EN KRANTENZAAL: maandag t/m
vrijdag vanaf 07.30uur.
UITLENING AFDELING: maandag,
woensdag en vrijdag 09.00-11.55/13.30-
-20.00uur; dinsdagen donderdagvan 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-
-12.00/13.00-17.00uur studiezaalopenvoor
publiek

BIBLIOTHEEK CENTRO Dl BARRIO DA-
KOTA (openingstijden): dinsdag van
16.00-20.00uur en vrijdag van 17.00-1900
uur.

SHASA(Stichting HulpaanSlechthorenden
Aruba), Engelandstraat (Lionsgebouw t/o
Eagleclub), is dagelijksgeopendvan 08.30-
-12.00/13.00-16.30 uur.

TELEARUBA

WOENSDAG: 12.00-14.00 take two (live);
18.00Superbook (thefirstking); 18 30telen-
ovela: La Sombra; 19.30 small wonder;
20.00telenoticias; 20.300hMadeline;21.00
CNN international news; 22.00 Hill street
blues (Mayo hold thepicker); 23.00showbiz
today; 23.30sports tonight (live); 24.00 Slui-
ting.

DONDERDAG: 12.00-14.00take two(live);
18.00 Bassie en Adriaan en de diamant;
18.30telenovela: La Sombra; 19.30cocktail
musical; 20.00telenoticias; 20.30 Moderne
Sterrenkunde (Clusters); 21.00 CNN inter-
national news; 22.00 Master of the game;
23.00 showbiztoday; 23.30 sports tonight (li-
ve); 24.00Sluiting.

Tijdens hun werk
Illegalen
aangehouden

BALASHI — Bij Arston
Corporation werdendriebui-
tenlanders aangehouden die
zonder vergunning aan het
werk waren.

Het betrof drie opCuba gebo-
ren Amerikanen die via Miami
op 19september tijdelijkop Aru-
ba waren toegelaten. Zij waren
doendemet laswerkaan een boot
toen de Immigratie ter plaatse
verscheen. De Vreemdelingen-
diensttreft de nodigevoorzienin-
genom hettrio uitte zetten. J.A.
die hen te werk stelde werd be-
hoorlijk onderhouden en tegen
hem werd proces verbaal opge-
maakt.

Aanboord van deferry bevond
zich een negentienjarigeNeder-
landse jongen die vanuit Vene-
zuelakwam en onvoldoende geld
had. Ook had hij geen retourbil-
jet in zijn bezit. Omdat het een
rijksgenoot betrofen hij minder-
jarigis, zal gezorgd worden dat
hij terugkanreizen.

BONN — De moordenaars van de
Westduitse hoofd- ambtenaar Yon
Braunmuhl gebruikten verleden
week een zelfde type wapen als dat
waarmee in 77 de werkgevers- voor-
zitter Schleyer werd vermoord. Zo
wees het onderzoek uit.

Simar vraagt min. Croes besluit terug te draaien

Honorarium Examencommissie
HAVO, MAVO en VWO verlaagd

ORANJESTAD — Het be-
stuur van de Vakbond van
Leerkrachten Simar heeft in
een brief aan minister van
Welzijnszaken mr Mito Croes
ernstige bezwaren aangete-
kend tegen hetincidentelebe-
sluit van de bewindsman en
de verdere voornemens ten
aanzienvan deprocedure, die
gevolgd zullenworden inzake
de tot op hedenop deAntillen
vervaardigde examens MA-
VO, HAVO en VWO.

De Simar uitzijn ernstige ver-

ontrusting over de gevolgen
hiervanvoor dekwaliteit en het
niveau, van hetonderwijsaan de
waarborging en de geheimhou-
ding van examens aan de ge-
noemde schooltypen. Het besluit
de honorering van de Ex-
amencommissie-leden te verla-
gen, is voor de Simar niet te ac-
cepteren. Hierbij komt nog, al-
dus de Simar aan minister mr
Mito Croes, datdezebeslissing is
genomenzonderdat erenigover-
leg met de Simar heeft
plaatsgehad.

De Simar merkt op dat het
opstellen van eindexamensMA-
VO, HAVO en VWOnietbehoort
tot de leraarstaak. Sinds het be-
staan van deze schooltypen voor
Voortgezet Onderwijs isditwerk
in handen van door de minister
ingestelde commissaris, die
hiervoor een billijke, in over-
eenstemming met de zwaarte
van de te verrichten arbeid, ver-
goeding hebben ontvangen. Wij-
ziging in de vergoedingen be-
hoort met de rechtstreeks be-
trokken instantiesbesproken te
worden. De Simar vraagt zich af
welke leerkracht, die zich door
nood gedreven (voor bepaalde
vakken zijn immersgeencentra-
le schriftelijke examens uit Ne-
derland mogelijk) min of meer
gespecialiseerd heeft in het me-
de opstellen van eigen lands-ex-
amens, zal zich voor een derge-
lijk laagbedrag nogbeschikbaar
stellen?

De kwaliteit en hetniveauvan
deze eindexamens dreigt hier-
door in het gedrangte komen. In
ditverband wijst de Simar er de
bewindsman op zich als enige
Onderwijsbond ernstige zorgen
te maken. In het belangvan het
onderwijs geeft de Simar de mi-
nister inoverweging deze onvol-

doende overwogen en daardoor
weinig doordachte beslissing
aan te houden eneen diepgaande
gedachtenwisseling met onder
andere de Simar te organiseren.
Een overheid die de kwaliteit
van het onderwijs hoog in het
vaandel voert, dient zich ernstig
te beraden over deze, ons inziens
ad hoe-besluitenenvoornemens,
aldus besluit de Simar zijn open
briefaan deministervan Onder-
wijs mr Mito Croes welke gete-
kend was door Simar voorzitster
V. Every.

Rechter: Statuten gelden, niet Nederlandse situatie

Ontevreden Gaba-leden
verliezen kortgeding

ORANJESTAD—De dertig
GABA-leden die een kort ge-
ding aanspanden tegen hun
bestuur omdathetbestuurop
een algemene ledenvergade-
ring weigerdetoe te staan dat
één van de leden met een vol-
macht voor dertig leden
optrad, hebben hun
rechtszaak verloren.

Zij werdenbijgestaan door mr
Van der Kuyp, terwijl het GA-
BA-bestuur werd bijgestaan
door Mr. Denz. Tijdens de be-
handeling van de zaak — de
Amigoe berichtte daarover uit-
voerig — werd door mr Van der

Kuyp deNederlandse wetgeving
in deze aangehaald, terwijl mr
Denz zich bij de statutenvan de
Gabahield.

In zijnvonnis stelde derechter
duidelijkdatde situatie zoals die
in Nederland geldtniet zo maar
naar Aruba kan worden overge-
bracht. Het betrokken Neder-
landse wetsartikel (artikel 38
punt één van Nederlandse wet)
komt in de wetten van Aruba
nietvoor. Het bestuur dientzich
dus in deze aan de statuten te
houdenhetgeen hetbestuur ook
gedaan heeft. De eisers werden
veroordeeld in de kosten.

Bij overheidsvoetbal:
Zege voor Brand-weer,

Bibliotheek
ORANJESTAD — Met 7-3

won het Voetbalteam van de
Brandweer in de door Idefre ge-
organiseerde overheids voetbal
competitie van DOW. De doel-
punten voor deBrandweer wer-
dengescoord doorFridoDirksen,
Rafael Wilson, Baron Tevreden,
Frederik Tromp, en driemaal
door Robbert Solognier. Bij
DOW nam Pablo Kelly de drie
doelpunten voorzijn rekening.

De daarop volgende wedstrijd
tussen deBibliotecaNacional en
Inspeccion Technico, werd door
de Biblioteca Nacional zonder
spelen gewonnen omdat de te-
genpartij slechts met zeven spe-
lerskwam opdagen.Aanstaande
maandag worden delaatstewed-
strijdengespeeld: Douane — Do-
meinbeheer enBrandweer—Po-
litie. Daarna begint deplayoff
tussen de vier teams die zich
hiervoor geplaatst hebben.

Regering wil zonder aarzelen orde op zaken in Arubahuis stellen

Coalitie-beraad over Dabian-zaak
na vervolgingsuitspraak min. Kelly

ORANJESTAD —De coali-
tiepartijen die de regering
Eman sturen komen vanmid-
dagin coalitie-beraad bijeen.
Voornaamste punt van de
agenda is, de verklaring van
minister Charro Kelly in een
radio-uitzending, waarin hij
het teruglopen van Miro Da-
bianvan het Arubahuis naar
Aruba"pure politiekevervol-
ging"noemde.

De uitlatingen van minister
Kelly hebben op Aruba en in het
bijzonder bij de coalitiepartijen
deaandachtgetrokken omdat de
uitspraak van de bewindsman
geen weergeving is water op het
Arubahuis gebeurde. De AVP
vroegdanook een coalitieberaad
aan. Tijdens het verblijf van de
premier in Nederland werd de
reorganisatie op het Arubahuis
met kracht ter hand genomen.
Uit gesprekkenbleek dat infeite
de heer Dabian in het team niet
zou passen. Tijdens een gesprek
in Den Haag werd met de heer
Dabian een akkoord bereikt dat
hij binnen zes weken zijn
werkzaamheden aan mevrouw
Kelly en mrBen Wilms zouover-
dragen en naar Aruba zou te-

rugkeren, waar een passende
functie voor hem wordt gezocht.

In regeringskringen worden
dan ook de beschuldigingendat
hiersprake zou zijnvan "wraak-
nemingen"zoals het in bepaalde
MEP-kringen verluidt, resoluut
van de hand gewezen. In ditver-
bandkan er op gewezen worden
dat mrBen Wilms — destijds de
Juridischerechterhand van Be-
tico Croes — met de leiding van
hetArubahuis werd belast. Ter-
wijldezuster veindefractieleider
van de MEP Nelson Oduber —
van wie Statenlid Grace Bareno
aan de premier vroeg of deze de
volgendeis dienaar huismoet—
vantelefoniste ophetArubahuis
werd bevorderd tot mede-
werkster op de Juridische afde-
ling. Zoals bekend werd de direc-
teur van hetArubahuis mr Hen-
ryFingal in eerste instantievan
zijn functie geschorsten daarna
jntslagenomdat er problemen
met hem waren gerezen, onder
meer het vermoedelijk gebrui-
ken van gelden ten behoeve van
deMEP-campagne. De regering
wil thans zonder aarzelen orde
op zaken stellenen daardejuiste
mensen op dejuisteplaatsen zet-
ten, vooral ook omdathetAruba-
huis het gezicht van Aruba in
Nederlanden Europa moetkun-
nen zijnen datkanalleenmette-
amwerk.

Zakenvaria

EEN ANSICHTKAART van
Aruba'sDivi Diviboom, uitgege-
ven door De Wit stores, werd uit
honderden inzendingen uitver-
koren onder de beste twaalf an-
sichten bij een in Amerika ge-
houden wedstrijd. Deze kaart
wordt derhalve tezamen met de
elf uitverkoren ansichten uit
andere delen van Amerika enz.
afgedrukt in een in Amerika uit
te geven agendaen zal als zoda-
nigdenodigebekendheiden pro-
motievoor Aruba opleveren.

Mai Maduro: Door niemand gestuurd

UPA-voorzitter: Astec
directeur niet op werk
ORANJESTAD — UPA

voorzitter Juan Carresquero
verklaarde gisteravondin Te-
lenoticias dat de directeur
van deAstec M. Schoon de af-
gelopen dagen niet op het
werk is verschenen.

Volgens de UPA-voorzitter
zou dit verband houden — zoals
hij voor Telenoticiasverklaarde
—methetfeit dat deheerSchoon
het ontslag van de UPA-
voorzitter heeft geëist. De UPA-
voorzitter gingopdieeis nietver-
derin,maarlietduidelijkblijken
dat hij niet van plan is iemand
hem zijn brood te laten ontne-
men. Hij zal zich daartegenmet
allekracht verzetten.

De heer Mai Maduro heeft in-
tussen laten weten dat niemand
van de directievan deAstec hem
naar deUPA-voorzitterheeft ge-
stuurd, zoals door de UPA-
voorzitter werd gezegd.Zoals be-
kend vielen bij de ontmoeting
tussen Maduro en de UPA-
voorzitterenigestevigeklappen.
De heer Maduro liet in zijn ver-
weer nog horen datinderdaad in
decao niets overkoffiezakken la-

denen vullen staat doch datver-
schillende leden wel bereid zijn
ditwerk tedoen omdatzij begrip
hebben dat de Astec-directie in
deze moeilijke tijden met alter-
natievenkomt aandragen. lede-
reen moet daarbij de helpende
handbieden meent hij.

President van
Wereldboksbond
op Aruba

ORANJESTAD — Met de
Eastern Airlines is vandaag
op Aruba aangekomen Jose
Sulaiman, president van de
Wereldboks-organisatie, die
van 20 tot 24 oktober in het
Concorde hotel het we-
reldcongresvan deboksorga-
nisatiezal leiden.

Enige tijd geleden was José
Sulaiman reeds op Aruba toen
hij het gevechtbijwoonde tussen
Zaragoza en Jackson. Ruim
tweehonderd personen zullen de
23e wereldconventieboksen bij-
wonen met vertegenwoordigers
uit Korea, Japan, Australië,
Engeland, Amerika, Colombia,
Venezuela, Puerto Rico, Thai-
land, metbekende boksers zoals
Sugar de Leon, Tommy Hearns,
Hector Camacho en mogelijk Su-
gar Leonard zullen eveneens ac-
te de presence geven. Zoals be-
kend is SugarLeonard hard aan
het werk voor zijn gevecht tegen
Hagler. Onder de andere beken-
den die hebben laten weten dat
zij present zullen zijn bevinden
zich Bob Goodman, Jose Torres,
ShigeruKojima, Internationale
bokspromotor Don King, Yamil
Chade, Tuto Zavala, en Harry
Waldpresident vanCesarsPala-
ce in Las Vegas.

Maatschappelijke en Sociale zorg:

Wat men mee moet nemen aan
documenten enz naar Nederland

ORANJESTAD — Van het
departement van Maatschap-
pelijke en Sociale zaken
wordt vernomen dat deze
dienst nog al eens gevraagd
wordtdatvoorpapieren moe-
ten worden meegenomen
wanneer iemand zich in Ne-
derlandgaat vestigen.

Wanneer men zich in Neder-
land wil gaan vestigen is het be-
langrijkcontact opte nemen met
het Arubahuis. Voorts dientge-
zorgd tewordendat men denodi-
ge papieren bij zich heeft zoals
geldig paspoort, geboorte uit-
treksel van zich zelfen gezin, co-
pie van huwelijk, of scheiding,
bewijs van uitschrijving uit be-

volkingsregister opAruba, in ge-
val van datmen tot Nederlander
is genaturaliseerd, het bewijs
hiervan.Voorts wat schoolgaan-
dekinderenbetreft derapporten
en vooraleen verklaringvan het
hoofd van de school waarop de
kinderen het laatstwaren.

Voorts dientrekening mede
gehouden te worden dat in be-
paalde gemeente men pasna een
of twee jaarkan worden inge-
schreven om een huis te zoeken.
Ook dat vele gemeenten thans
personen niet inschrijven wan-
neerzij geen werk hebben.Bij de
Sociale dienst is een zeer strenge
controle op de inlichtingen die
aan deze dienst verstrekt wor-
den. Dit houdt ondermeer in dat
degene die niet vermeldt dat hij
een eigen huis op Aruba heeft of
andere inkomsten heeft, auto-
matischrecht op financiële hulp
in Nederland verliest. Personen
beneden de 21 jaardievan school
gaan, enzich bij de Socialedienst
willeninschrijvenmoeten zes tot
negen maanden wachten voor-
dat zij in aanmerking kunnen
komen voor financiële hulp. De-
genen die op Aruba onderstand
ontvangen doen er goed aan een
verklaring van de dienst Maat-
schappelijk Zorg mee naar Ne-
derland te nemen.

Lastige man
ORANJESTAD—In deomge-

ving van de Imelda-
kleuterschool aan de La Salle-
straat klaagden omwonenden
dat de manP.R. zichregelmatig
in de buurt van de school ver-
toonde en zich daarbij niet be-
hoorlijk gedroeg.Depolitie hield
de man aan. Hij heeft geenvaste
woon- of verblijfplaats en ont-
kende alles watvan hem verteld
werd.

ABV-voorlichting
in belastingzaken

ORANJESTAD — Het be-
stuur van de Arubaanse Bond
van werknemers in verplegende
instellingen (ABV) gaat zijn le-
den voorlichting inzake belas-
tingzaken geven.Daarom wordt
morgen (donderdag) van zeven ,
tothalftien's avondsinhetaudi-
torium van het Hospitaal een le-
zing gehouden. Hierbij zal ge-
sproken worden door belasting
inspecteur mr. Angel Bermudez
en hethoofd van de administra-
tie van het Hospitaal Roland
Harms.

Overleg over
vervoersproblemen

ORANJESTAD — Minister
van Verkeer en Vervoer Benny
Nisbet tracht door overleg met
betrokken instanties een oplos-
sing te vinden voor de vervoer-
sproblemen op Aruba. Onder
meer metbetrekking tot hetper
1 november aanstaande gratis
latenrijden van een bus om toe-
risten naar de Nassaustraat te
brengen. Zowel vandaag als
morgen zijn er besprekingen
waarvoor uitgenodigd werden:
AHATA,ASEF(die de gratisbus
wil latenrijden), ORMA, decoöp-
eratie van taxichauffeurs, Aru-
bus, het Toeristenbureau en de
minister van Economische Za-
kenen Toerisme.Deregering zal
zich tijdens deze besprekingen
op de hoogte stellenvan de ver-
schillendestandpunten om zijn
politick te bepalen ten aanzien
van deproblemen die de laatste
tijd in het openbaar personen-
vervoer opAruba zijnontstaan.

SANTA CRUZ — Met veel
enthousiasme werd de afgelopen
week door leden van verschillen-
declubsen organisatiesin Santa
Cruz op de banen van Estrella
gestreden voor de tweede Santa
Cruz sportweek. Na vier dagen
sport en spelhad Estrellamet 19
punten de leiding gevolgd door
Atlantico 12.5punt,Bionic7, Di-
amond gym 6, Arukorf 5,5,
Volvoxen Santa Cruz start ieder
een punt en Rockets en Ajax ie-
dernul punten.

Inbraken-varia
ORANJESTAD — In deVen-

usstraat werdenvan een auto de
accuen de achterzitbankmeege-
nomen.

In het oude San Pedrohospi-
taal verdween uit de
opslagplaats een grote hoeveel-
heid verf, terwijl te Turibana
weer aluminium shutters wer-
den weggehaald. Ook verdwe-
nen eenradiocassette met spea-
kers ter waarde van achthon-

Hexv iioi inen ecu ttanLai uat.vui-
men.Bij devakopleiding werden
elf cementen werkstukken van
de leerlingen — waarde zeshon-
derdflorin dooronbekenden ver-
nield. In Bubali kwamen dieven
dooreenbadkamerraam binnen.
Na hun vertrek werden detv en
een video-apparaat vermist. In
een woning aan de Dadelstraat
werden shuttersweggehaaldom
er met twee tv-toestellen van-
door te gaan.
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of Europa?__ MET

Fnmastercargonv.
KRIJGT U EEN
KOMPLETE SERVICE

TELEFOON 25923l EN 31577 J

BIJ DIVI BEACH-hotel wer-
den hostessGomara Chayadi en
bij Tamarijn Beach-hotel de
schoonmakerHarold Solognier
doorAmericanExpressR igober-
to Angela en Gerrit Griffith di-
rector vanDivihotels(ziefoto) als
de beste werknemers van demaand septembergehuldigd.Zij
ontvingen een retour-ticket naar
Curacao en een geldprijs.
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Verbetering onder toenemende druk
AI: Schenden van mensenrechten

kent geen grenzen
LONDEN — De toenemen-

de druk op regeringen om de
mensenrechten na te leven
heeft totmerkbare resultaten
geleid.Dit is de conclusievan
de mensenrechtenorganisa-
tie Amnesty International
<AI) in zijn woensdaggepubli-
ceerde jaarrapportover 1985.
Hoewel de balans langzaam
doorslaat ten gunste van de
mensenrechten, is er nog
steeds sprake van een zorge-
lijke situatie in de wereld.
Tienduizenden burgers ver-
spreid over de hele wereld
zijn het slachtoffer geworden
van politieke moord, de dood-
straf,verdwijning, marteling,
mishandeling en on-
rechtvaardige gerechtelijke
procedures, aldus het jaar-
boek.

Nationale en internationale
wetgeving ter bescherming van
de mensenrechten is als gevolg
van internationale activiteit
van duizenden organisaties en
groeperingen verbeterd, zo stel-
lende samenstellersvan hetrap-
port. Amnesty wijst er in dit ver-
bandop, dat deVN-conventie te-
genhetmartelen(1984) nu is on-
dertekend door veertig staten,
terwijl meer dan tachtig landen
het internationaleverdrag inza-
ke burgerrechten en politieke
rechten hebben geratificeerd.Er
bestaat echter een grote kloof
tussen de beloftes van regerin-
gen en de werkelijke praktijk.
Veelregimes pogen schendingen
van de mensenrechten te
rechtvaardigen of te verhullen

door te wijzen op zaken als inter-
ne veiligheid, nationale soeve-
reiniteit en economische
omstandigheden.

In het 324 pagina's tellende
rapport wordt melding gemaakt
van schendingenvan de mensen-
rechten in 128 landen. Sommige
"verdachte" landen zijn echter
niet opgenomen wegens een ge-
brek aan informatie. De schen-
dingenkennen geen grenzen, al-
dusdepublikatie, zij komen voor
inOost en West, in grote en klei-
ne landen, en zij zijn niet gebon-
den aan bepaalde politieke of
maatschappelijkesystemen.

Zonder enige hiërarchie in de
schending van de mensen-
rechten aan te willen brengen
noemt de Amnesty-publikatie
met name de voortdurende "ver-
dwijningen" in Latijns-
Amerika, derepressie in Chilien
in de Filipijnen aan het einde
van hetMarcos-bewind. Amnes-
ty vraagt verder aandacht voor
Zuid-Amerika waaronder debe-
palingen van de uitzonde-
ringstoestand in dezwarte woon-
gebieden tienduizenden perso-
nen, onder wie vele minderjari-
gen, zijn opgepakt en zonder
vorm van proces zijn vastgehou-
den. Meer dan 80 procent van
hen zou tijdens gevangenschap
zijn mishandeld. Het martelen
van gevangenen blijft een veel-
voorkomend verschijnsel — zo
niet een "systematische prak-
tijk" — in talloze landenin Afri-
ka, Azië, het Midden-oosten en
Latijns-Amerika, aldushet jaar-
boek.

Belangstelling is gering

Haïti naar stembus voor
grondwetgevende vergadering

PORT AU PRINCE — Het
Haitiaanse electoraat gaat
zondag naar de stembus om
de 41 afgevaardigden te kie-
zen diesamen mettwintig be-
noemde gedelegeerden de
nieuwe grondwet moeten
gaan opstellen als eerste de-
mocratische grondwet sinds
36 jaar. De van 1983 dateren-
de grondwet is sinds het ver-
dwijnen van de Duvaliers in
de ijskast gezet.

Bij hetvertrekvan dictatorJe-
an- Claude Duvalier en zijn aan-
hang begin dit jaar kwam een
juntavan militairen en burgers
aan het bewind welke de
grondwet opschortte. Die van
1983 namelijkkende talrijke po-
litieke beperkingen en daarin
stondook met even zoveel woor-
dendat Duvalierpresident voor
het leven was. De laatste demo-
cratische grondwet welke Haiti
kende dateerde uit 1950. Deze
werd in 1964 aangepast door
Francois Duvalier,vader van Je-
an Claude Duvalier en stichter
van de Duvalier- dynastie. Die
aanpassingvan degrondwetwas
drastisch want onder meer werd
de senaat als orgaan geschrapt.

De grondwetgevendevergade-
ring welke men nu gaat kiezen
moet binnen twee maanden een
doordenuzittende juntaalvoor-
bereid werkstuk herzien. Het
nieuwe grondwets- ontwerp zal
dan volgend jaar ter goedkeu-

ring worden voorgelegd aan de
Haitiaansebevolking bij een re-
ferendum.

Bij de bevolking bestaat er
niet zoveel belangstelling voor
de komende verkiezing. Men
voorspelt een geringekiezers-
opkomst. De mensen hebben
meer aandacht voor het zoeken
naar werk, voedsel, onderdaken
andere essentiëlezaken. Het ge-
brek aan belangstelling blijkt
wel uit het feit dat er zich vorige
week nog maar 50 kandidaten
hadden aangemeld. Met 41 te
verdelen zetels is ditniet zoveel.
Er zullennaast de gekozenleden
ook twintig gedelegeerden wor-
den aangewezen aan de hand
van lijstenwelkezijn samenges-
teld door beroeps- en sociale or-
ganisaties. Van verschillende
kanten is op dit onderdeel kri-
tiek geleverdomdathetdemoge-
lijkheid schept voor manipula-
tie. Kolonel WilliamsRegala die
in deregeringsjunta detaakvan
minister van Binnenlandse za-
ken vervult wijst erechterop dat
de vork heel anders aan de steel
zit. Volgens hemwil de tijdelijke
regering hiermee bereiken dat
belangrijke groeperingenvan de
gemeenschap hun stem kunnen
latenhoren, die bij de verkiezin-
gen misschien niet aan de bak
komen. Juistmet het oog op een
zo breed mogelijke vertegen-
woordiging is deze regeling ge-
troffen, zo betoogtRegala.

AMERICA LATINA
LA PAZ — De Boliviaanse

regering heeft eenplan gelan-
ceerd datvoor het einde van
hetjaar25.000nieuwearbeid-
splaatsen moet creëren.

Het programma ter stimule-
ring van de economische activi-
teiten moet de economie uit het
slop halen. Het creëren van
werkgelegenheid staat voorop,
zoblijkt uitmededelingenvan de
regering. Er was recent kritiek
geuitop hetbeleidvanpresident
VictorPazEstenssoro dater voor
de sociale aspecten van het eco-
nomische beleid geen aandacht
bestond en dat zijn regering
optrad als een stel uiterst zake-
lijke managers voor wie alleen
de eind- balans telt en niet de
mens diedaarbij in het spel is.

Hetplan zoals dit nu ter tafel
ligt omvat investeringen tot 850
miljoen dollar, vooral in
landbouw en visserij. Dit geld
moet komen van de Interameri-
kaanseOntwikkelings- bank, de
Wereldbank en het Reserve-
fondsvan hetAndespakt, een sa-
menwerkings- verband met de
andere Andespact- landen Co-
lombia, Ecuador, Peru en Vene-

zuela. Minister van Buiten-
landse zaken Guillermo Bedre-
gal en zijn collega van Econo-
mische planning Gonzalo
Sanchez de Lozada zijn in New
York bezig met een camagne om
steun te verkrijgen voor de op-
richting van een noodfonds voor
Bolivia onder auspiciën van de
VerenigdeNaties.

MONTEVIDEO — De presi-
dentvan AlgerijeChad Benjedid
heeft tijdens zijn bezoek aan
Uruguay een beroep gedaan op
de internationale gemeenschap
om de bewapeningswedloop te
beperken en in plaats daarvan
zijn vertrouwen te stellen in de
vrede.Dit zou in hetbelangzijn
van het oplossenvan de structu-
rele crisis waarin de Derde we-
reld zich bevindt. Op de eerste
dagvan zijnbezoek gingdeAlge-
rijnse president op visite bij zijn
collega Julio Sanguinetti. Zijn
oproep tot de internationale ge-
meenschap deed hij in zijn
boodschap tot hetparlementvan
Uruguay dat in speciale ver-
gadering ter zijner ere bij-
eenkwam. VolgensdeAlgerijnse

leider moet in de verhouding
Zuid-Zuid debereidheidtot vre-
de uitgedrukt worden in onder-
linge handel en hulp bij de ont-
wikkeling van een collectieve
autonomie, zools hijhet noemde.

BUENOS AIRES —De Inter-
parlementaire wereld- unie
heeft op Argentiniëen Engeland
een beroep gedaan om aan tafel
te gaan zitten om een oplossing
te zoeken voor het Malvinas-
vraagstuk. Dit voorstel werd ge-
daan tijdens de 76e vergadering
van deze Interparlementaire
unie in de Argentijnse hoofd-
stad, welke ook door Britse par-
lementariërs werd bijgewoond.
Ineen andereresolutiewordthet
apartheids- bewind van Zuid Af-
rika veroordeeld en wordt aan-
gedrongenop het onafhankelijk
verklaren van Namibië.

HAVANA — Twee Amerika-
nen diegevangenzitten opCuba
en die AIDS blijken te nebben
worden om humanitaire rede-
nen op het vliegtuig gezet met
bestemming Miami. Zij werden
indertijd aangehouden wegens
hetsmokkelenvan drugs.De 25-
-jarigeMichaelRay Hyatt zat se-
dert november 1985 vast en was
veroordeeld tot tien jaar omdat
hij in Cubaanse wateren was
aangehouden met in zijn boot
een lading marihuana.De veer-
tien jaaroudere Alberto Gonza-
lezQuiinones isvanPuerto Rico
afkomstig en werd in juni met
zijn boot onderschept waarop
zich een partij marihuana be-
yond van 450kilogram.

Voor Latijns-Amerika en Cariben
SELA: Geen gunstig
perspectief economie

LIMA — De vooruitzichten
voor economischegroeiinLa-
tijns Amerika en het Cari-
bischgebiedvoor ditjaarzijn
bepaald niet bemoedigend.
Na de positieve verwachtin-
gen over 1984 bleek 1985 al
een tegenvaller te zijn. Toen
gingen alle positieve ver-
wachtingen in rook op. Voor
hetten eindelopende jaarziet
het ernietgunstigeruit.

In een discussie-stuk voor het
Latijnsamerikaanse Econo-
mischeSysteem SELA staatmet
evenzoveel woorden te lezen dat
de schuldenkwestie de ont-
wikkelingvan het continent ten
zeerste negatief blijft beinvloe-
den. De kwetsbaarheid van de
landen in deze regio neemt nog
steedstoe als gevolgvan het eco-
nomische beleid dat door de in-
dustrie- landen wordtontplooid.
De handel en de financiën wor-
dendaardoor nogverder uit hun
evenwicht gebracht. Het uitein-
delijke gevolg van deze negatie-
ve ontwikkeling is dat dezin om
initiatieven te ontwikkelen
steeds minder wordt in Latijns
Amerika en dat men eigenlijk
geen weerwoord meer heeft op
internationaalvlak.

In 1985groeidehetBruto nati-
onaal product iets minder dan
drie procent. Maar dit is danwel
grotendeels het gevolg van de
economische groei van Brazilië
met zeven procent. Als men de
Braziliaanse cijfers niet meetelt
komt men uit op een econo-
mische groei van amperéén pro-
cent. De omvang van het regio-
nale Bruto product komt uit op
het cijfervan het begin van het
voorgaande decennium. Omge-
rekend per hoofd van de bevol-
king is men in vergelijkingmet
1980 tien procent achteruit ge-
gaan. Het verlies aan productie
over de laatstevier jaarligt in de
ordevan grootte van 150miljard
dollar. De invoer zakte in 1985
verder in. Hij ligtnuopongeveer
veertig procent onderhet niveau
van de periode voor de schul-
dencrisis uitbrak. Een kwalijke
zaak is het volgens de Sela- stu-
diedat de brandstoffen en deka-
pitaalsgoederen de factoren zijn
welke de hardste klappen heb-
ben gekregenen zij zijn juistvan
fundamenteel belang voor de
heropbouw van hetregionale in-
dustriëleapparaat. Verder is het
zo dat de inkomstenuitdeexport
in 1985 met 5,7 procent zijn
achteruitgegaan doordat de ex-
port afnam en doordat de prijs
welkemen voor zijnexport kreeg
verminderde.

Men stelt in het Sela- docu-
ment vast dat er voor de schul-

dencrisis nog geen oplossing in
zicht komt. De schulden zullen
toenemen en de kans op herstel
wordt steeds moeilijker.

Voor natuurkunde
Nobelprijs
voor Zwitser en
2 Westduitsers

STOCKHOLM — De No-
belprijsvoor denatuurkunde
is dit jaar toegekend aan de
Westduitsers ErnstRuska en
Gern Benning en de Zwitser
HeinrichRohrer. Dehelftvan
de ongeveer 290.000 dollar
omvattende prijs gaat naar
Ruska. De beide andere ge-
leerden moeten de andere
helft delen.

Ruska wordt onderscheiden
voor zijn fundamenteel onder-
zoek op hetgebiedvan de electro-
nen- optica en voor het ontwer-
pen van deeerste electronen-mi-
croscoop. Binnig en Rohrer zijn
samen beloondvoor hun ontwerp
van de zogenaamde Rastere-
lectronen- microscoop. Ruska is
sinds 1955 directeurvan het
Fritz Haber instituut in West
Berlijn. Dit is een onderdeel van
het beroemdeMax Planck insti-
tuut. Ruska bouwdezijn electro-
nen- microscoop 53 jaargeleden.
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CARRIÈRE GELEGENHEID
Distributeur voor het Caribisch gebiedvan

ENCYCLOPAEDIA BRITANNICA
EN KLUWER ALGEMENE BOEKEN

ZOEKT
GEMOTIVEERDEPERSONEN M/V

ter vertegenwoordiging van Britannica en Kluwer
produkten te Aruba.

VEREISTEN:
Beschikken over eigen vervoeren zelfstandig
kunnen werken.

GEBODEN:
Hoog commissie inkomen en goede vooruit-
zichten voor diegenen die echt serieus willen
aanpakken.

Kom, voor meer informatie, naar
TEAROOM "DE DISSEL"

Hospitaalstraat nr. 1,

MORGEN donderdag 16oktobertussen 10.00en
12.30, en vraag naar Dhr. J. de Vries.

PRO DEO
Bij exploit van mij, NORMAN EDMUND HART, deurwaarder bij
het Gerecht op Aruba, van de 9de oktober 1986. waarvan een
afschrift isgelaten aan deE.A. Heer Officiervan JustitieopAruba,
is ten verzoeke van JOSE DIRKSZ, voorman, wonende aan de
Juana Mortostraat no. 90 op Aruba;

OPGEROEPEN:
MARIA OMARIA BOTERO HIGUITA, zonderberoep en zonder
bekende woon- of verblijfplaats in de Nederlandse Antillen of el-
ders; om opwoensdag, 4 maart 1987, desvoormiddags om 8:30
uur ter Terechtzitting van hetGerecht in Eerste Aanlegvan Aruba
ten Raadhuize te verschijnenteneindeop dedoorrequirant tegen
haar ingestelde vordering te antwoorden.

Get. N.E. Hart,
Gerechtsdeurwaa rder.

PRO DEO
Bij exploit van mij, NORMAN EDMUND HART, deurwaarder bij
het Gerecht op Aruba, van de 9de oktober 1986, waarvan een
afschrift isgelatenaan deE.A. HeerOfficiervan JustitieopAruba,
isten verzoeke van: NICOLAS MACRETO QUANDT, metselaar,
wonende aan deBooby Hillweg no. 1 op Aruba;

OPGEROEPEN:
MARIADE LA NIEVE CRUZ, zonder beroep en zonderbekende !
woon-of verblijfplaats in deNederlandseAntillen of elders; om op
woensdag, 4 maart 1987, des voormiddags om 8:30 uur ter
Terechtzitting van het Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba ten
Raadhuize te verschijnen teneinde op de door requirant tegen
haar ingesteldevordering te antwoorden.

Get. N.E. Hart,
Gerechtsdeurwaarder.
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HET WERELDKAMPIOENSCHAP HOCKEY VOOR HEREN IN ENGELAND

Doelgemiddelde van Oranje was te slecht voor halvefinale
Nederland na 0-1 verlies tegen Engeland
uitgeschakeld voor de halve finales

LONDEN — De eerste nederlaag in de laatste groepswed-
strijd betekendemaandagtijdens hettoernooiom dewereldti-tel hockey in Londen deuitschakelingvan Nederland. Ook hetfeit, datOranje het kleinst denkbareverlies leed (0-1 dooreen
Jjeffer van Sherwaniuitderebound van een strafcorner), konNederland niet meerredden. Bij winstvan de Sovjetunie in de
avondwedstrijd tegen Pakistan zou het doelsaldo ontoerei-kend zijn.

De Aziaten, die het gehele toernooi al geen schaduw meer
2'jn van de vroegere hockey-grootmeesters, konden de fysiek
sterkere Sovjets niet afstoppen enverlorenvoor hetoogvan dediep teleurgesteldeNederlandersmet0-2.Daardoor eindigdenEngeland, de Sovjetunieen Nederland met achtpunten, maarvfel Nederland uitdeboot doorhet minste doelsaldo.De gerin-ge produktiviteit van de ploeg, een gemiddeldevan één doel-
Punt per wedstrijd,brakNederlanduiteindelijkop. Nederland
"toetnu proberen bij deeerste zes te eindigenom zeker te zijnvan directe deelneming in hetvolgende toernooi om de we-
""eldbeker. Vrijdag ontmoet Nederland Spanje of India, bijwmst speelt men zondagochtend om de vijfde plaats.

De stemming in het Neder-landse kamp was uiteraard be-
leden peil, al werd de 200ewed-
strijd van TiesKruize natuurlijk
J°chgevierdmeteen levensgrote
taart »n de nodige drankjes.Hans Jorritsma, die als coach
Van denationale ploegtegenzijn

nederlaagaanliep, wasre-
jjjfctgenoeg om aan te gevendatNederland ten opzichte van lan-°en als de Sovjetunie, Australiëf 1» West-Duitsland gewoon te?ortkomt opeen aantalonderde-
®n- "Op het gebiedvan de men-
p'iteiten fysiekekrachtzijn die'anden duidelijk sterker geble-
*?»" Wat dat betreft hebben we
'et echt recht van spreken alsJet gaat om een plaats in de hal-e finales. Hetwordtnuzaak aan,e toekomst te denken, want we""ebben voor de Olympische Spe-

len van Seoel een behoorlijke
achterstandin te lopen."

De wedstrijd
Jorritsmahad voor de uiterst

belangrijke wedstrijd tegen
Engeland, waar ongeveer 9.000
luidruchtigetoeschouwers op af-
gekomen waren, hetelftal dras-
tisch door elkaar gegooid. Zo
maakte Fred Bierens voor de
eerste keer zijn opwachting in
het team. Hij stondrechter ver-
dediger in plaats van Hendrik-
JanKooyman, dieopschoofnaar
het middenveld. Jan-Hidde
Kruize kwam in het centrum te
staan als spil waar allesom zou
moeten draaien en Torn van 't
Hek mocht zijn aanvallende
kwaliteitenbotvieren in despits.

Met een extra, stevige, verde-
diger als Bierens dacht Jor-

ritsma dewervelendevoorhoede
van de Engelsen, metKerly als
gevaarlijkeangel inhetmidden,
te kunnen afremmen. Dat con-
cept werkte echter niet. De En-
gelsen lietenzich eenvoudig niet
afstoppen en met name Sherwa-
nimaaktehetBierensheelmoei-
lijk. "Als bankzitter moetje
voortdurend klaar staan in te
vallen",aldusBierens, "maardit
keer viel het me wel heel
moeilijk."

Daarbij kwamen nog zwakke
momenten in de eerste helft.
Zelfs de jubilerendeTiesKruize
deelde in de malaise en leverde
tot driekeer toe een vrije slagzo-
maar in. Na deeerste tien minu-
ten,waarinde strijdnoggelijkop
was gegaan, werd Nederland
overrompeld. Er kwamen geen
passes meer aan, de hoge ballen
werden homeruns, die totaal on-
bespeelbaar waren, combinaties
waren hoogstzeldzaamen onder
de druk van de Engelsen maak-
ten deverdedigers voor het eerst
in dit toernooi enkele ernstige
fouten. In dedertiendeminuutal
schoot Sherwani in uit de re-
bound van de tweede Engelse
strafcorner(l-O).Metgelukbleef
deze score tot de rust ge-
handhaafd. Kerly scoorde im-
mers ook nadat de bal uit een
hoekslag in de cirkel was geble-
ven, maar hoorde de Italiaanse
scheidsrechterDe Vecchi tot zijn
verbijstering affluiten wegens
buitenspel.

In de pauze probeerde Jor-
ritsma nog recht te breien, wat
averechts was begonnen. Boele
van Hensbroek en Schlatmann
kwamen in hetveld voor respec-
tievelijk Bierens en Van Grim-
bergen. Het hielp weinig. De
klassedoelman Taylor behoefde
in de hele wedstrijd maar twee-
maal in actie te komen. Zijn col-
lega Leistra had in de tweede
helft niets meer te doen, waar-
mee het feit is verklaard, dat de
score niet veranderde. De hoop
dat de Pakistani deSovjets ver-
volgens zouden beletten tot een
zege tekomen, vervloog daarna.
In de tweede helft voltrokken
Plesjakov en Depoetatov het
vonnis over Pakistan, en dus ook
over Nederland.

Een echtefamilierit:
De radio Hoyer-rally
Part-two op zondag

WILLEMSTAD—In hetko-
weekeinde en wel op

( Mag 19 oktober wordt de■ *eede aflevering van deRa-
j«'oHoyer-Rally verreden,
degensgrootsucces herhaalt

Hoyer dit evenement
*& het belooft nog grootservan opzet te worden dan de
|*rste editie diein maart van
"tt jaarwerdverreden.
jDe uitzetters, de heren A. en
p Gomes hebben een gezellige
*«iilierituitgezet, dieniet al te

"Moeilijk zal zijn en waarbij ook
"pn de jeugdigepassagiers is ge-
acht. Dankzij desponsorszijner
■"eer veel aantrekkelijkeprijzen
16binnen.De rit hggft gen duurvan dri-

uur, met een uitloop-
W van een uur. Men start 'sm°>"gens om 08.30 uur de eerste

vier equipes op het Waaigat,
waarna er iedere minuut vier
nieuwe equipes worden gestart.
Voor de 'cracks' is er een aparte
wedstrijdklasse gecreëerd.

De rally kent het bekende
huisje-boompje-beestje-
systeem, debol-pijl-rit, een foto-
oriënteringsrit, een coderit, een
puntenrit en een ingetekende
lijn. Uitleg hierover krijgt u
schriftelijk mee bij de inschrij-
ving.

Het inschrijfgeld bedraagt ’l.
10,- per volwassen en ’l. 5,- per
kind. Dit bedrag is inclusiefeen
mini-buffet dat op u staat te
wachtenbij definish, gelegenbij
hotel Princess Beach. Inschrij-
venvoor dezerally ismogelijk bij
Radio Hoyer, Plaza Hoyer 21,
van 08.00 - 12.00 uur en van
14.00-17.00uur.

Reacties
"Het is over, voorbij", was de

eerste reactie van Ties Kruize,
diehad gehoopt zijn loopbaan op
een prettiger wijze af tekunnen
sluiten. "Het komt extra hard
aan omdat we toch acht punten
hebben en uitgerekend in de
laatstewedstrijd demist ingaan.
Toch blijfik beweren, datweeen
goed toernooi hebben gespeeld.
Maar we moeten reëel zijn. We
hebben tegen de Engelsen geen
enkelekans gehad.Het blijftme
alleen dwars zitten, dat acht
punten niet genoeg bleken om
verder tekomen. Wat datbetreft
is het echteen krankzinnig toer-
nooi."

Jorritsma wilde niet van een
gok spreken bij het plan het
elftal te wijzigen tegen Enge-
land. "We waren het met zn al-
len over deze opstelling eens.
Veel spelers vonden zelfs, dat
Bierensalvoor hettoernooi in de
basishadmoeten staan.De ploeg
heeft duidelijk ookzijn sterkeen
zwakke kanten gekend. Van-
daagkwamen de zwakkere pun-
ten boven drijven. Hier en daar
schortte het aan individuele
kwaliteiten, de mentaliteitwas
niet 100%en weschoten infysie-
ke kracht te kort. Over het ge-
heel genomen vind ik evenwel,
dathet hele team, gezien de hui-dige beperkte mogelijkheden,
prima heeft gepresteerd. Achte-
raf hadden we meer doelpunten
moeten maken tegen landen als
Argentinië en Nieuw-Zeeland,
maar dat is napraten. Daar heb-
benwe nu niets meer aan."

Jorritsma maakte duidelijk,
dater volgenshem heteenen an-
derzal moeten gebeurenom voor
Seoel weer helemaal bij de we-
reldtop te horen. " Na dit toer-
nooizal er over detoekomst wor-
den gepraat met de bond en de
mensen, die het voor het zeggen
hebben. Daarbij zal ook aan de
orde komen of ik wel of niet als
coach zal aanblijven. Als dat zo
is, en in principe wil ik het ook
wel, zal ik toch de nodige in-
spraak willen hebben.Kijk tot
nu toewas ikniet in depositie om
me al te veel te laten horen. Als
het aan mij had gelegen,hadden
wedevoorbereidingandersinge-
deeld. Ik vond het bijvoorbeeld

echt onzin om zo vlak voor een
toernooi tegen een anderlanduit
de poule uitte komen zoals dat in
Laren is gebeurd. Ik denk, datje
zoiets moet vermijden."

Ook over het bondsbeleid voor
de nabije toekomst is Jorritsma
niet erg te spreken. "Het staat
vast, dat we in december een
test-serie spelen in Pakistan.
Drie wedstrijdenzijndaarop na-
tuurgras. Ik vraag me werkelijk
af, wat wedaartezoekenhebben.
Het wordt een toeristische trip
met uiterst vermoeiend heen en
weer gereis. Uitnodigingen voor
testwedstrijden in Australië in
februari en duels in India heeft
de bond naast zich neergelegd
om voorrang te geven aan het
zaalhockey. Dat is niet in de
haak."

Volgens Jorritsma moet er
heel wat gebeuren om de aan-
sluitingmet de echte top te her-
vinden. "In dit wereldje krijg je
echt nietscadeau. Jezult er zelf
allesaan moeten doenom jegoed
te prepareren. Waarmee ik niet
wil zeggen, datdatdezekeer niet
het geval is geweest. Maar er
moet meer lijnkomen in de toer-
nooi-planning en debegeleiding
is hoog nodig toe aan meer in-
spraak opdatgebied.Zekernu de
agenda voor het volgend jaar
weer gevuld is met een Champi-
ons Trophy in eigen land en een
Europees kampioenschap in
Rusland.

De huidige situatie in het Ne-
derlandse hockey geeft niet echt
reden tot optimisme. We moeten
vooral aan deverbetering van de
wedstrijdmentaliteiten defysie-
ke kracht denken. Dat betekent
veel meertrainingsuren, al weet
ikbest, datdat in Nederland niet
mee zal vallen. Maar anders zie
ik niet hoe we de frivoliteit uit
ons spel kunnen halen. Want
met alleen speels zijn breng je
het niet ver meer in de hockey-wereld."

VOETBAL/LISSABON— Por-
tugal heeft Zweden verslagen
met 2-0. De voetbalwedstrijd be-
trof een duel uit de voorronden
voor het Europees kampi-
oenschap voor ploegen onder de
21 jaar.Mitoen Barros scoorden.

Hettoernooi “100 jaarFraters”:

Erbegint zich een duidelijk
krachtsverschil af te tekenen
tussen de verschillende ploegen
Be JULEMSTAD—Het°P27jPtember gestarte voetbal-j/^öooi ter gelegenheidvan
KllOO-jarig bestaan van det^aters op Curacao, heeft nu

volledigeronden achter
e„ Reeds nu is duidelijk
BeÜ VerBCnil tussen de ploe-
g-t.te constateren in de ver-
tiende poules.

lH.£ pou'es
' gel'Jk het we-

u "Kampioenschap voetbal in
,*'co,ingedeeld volgens dena-
UnÜVan°^e diverse deelnemende
Poüi n' z^n nu halverwege. In
<Je A's Canada (Soto scholen)
progestagen leidermet 15doel-
fcoal Voor en nog geenenkefe
O tegen- In de B-Poute zijn
tJu) 6 Ploegen nog ongeslagen:
t>a'gar'je (Jan Doreten Boca) en

(Dodo Palm en GOG-
OUnt 'Bul&ariJeheeft vierdoel-
j ten meer gescoord.

PW Poule C leiden ook twee
pc g. n > Polen en Uruguay (res-«^'evelijk Mundo Nobo-ï^^en en Otrabanda-scholen).
teRe p'oegen hebbenechterwelQ*ndoelpunten moeten toes-
'Qi-on POule D Btaat FrankriJkKwartierscholen) alleenp- Poule E kent °°k twee
> P'°Pers: West-Duitsland en

lugal (Koraal Spechtscho-
ont^oPen elkaarnietveel.

61k *i p'oegen hebben nog geen
'°«lk maa' een hal uit eigen
)„.■ n°evente halen,maarWest-
iJts'ahd (Steenrijkscholen)

vaker juichendte-
-5 "aar demiddenstip.

Wereldkampioen Italië (Gio-
vannischool) is ondanks twee-
maal een minimalewinst toch
ongeslagen geblevenen heeft de
leidingin poule F.

De standenin deverschillende
poules na tweeronden:
Poule A:
1.Canada 2-4
2. Algerije 2-2
3. Brazilië 2-2
4.Rusland 2-0

Poule B:
1. Bulgarije 2-4
2. Paraguay 2-4
3. Hongarije 2-0
4. Irak 2-0

Poule C:
1.Polen 2-4
2. Uruguay 2-4
3. Mexico 2-0
4. Spanje 2-0

Poule D:
1.Frankrijk 2-4
2. Schotland 2-3
3. Marokko 2-1
4. Argentinië 2-0

Poule E:
1. West-Duitsland 2-4
2. Portugal 2-4
3. Noord-lerland 2-0
4. België 2-0

Poule F:
1. Italië 2-4
2. Zuid-Korea 2-2
3. Denemarken 2-1
4. Engeland 2-1

Ulla Heikanen beste bij de vrouwen:

John Henry wint de Postale Halve
Marathon vóór de Fin Heiskanen

WILLEMSTAD—Ondanks
dezwareregenval die afgelo-
pen zondag morgen in grote
overvloedneerstortte op de
lopers en loopsters, is de
eerste Postale Halve Mara-
thondoorSepsodik in samen-
werking met de Road Run-
ners Club Korsou georgani-
seerd, een groot succes ge-
worden. Van de 132 inge-
schreven lopers kwamen er
120aan de start. JohnHenry,
de alleskunner uit St. Maar-
ten, was de snelste van hen.
Hij finishte in de tijd van 1
uur, 14 minuten en 52 secon-
den, drieminutenvoor deFin-
se loper JuhaniHeiskanen,
die als tweede finishte. Elvis
Toppenberg werd derdein de
tijdvan 1.19,24.

Evenals vorig jaartijdens de
halve marathonhadderegengod
Pluvius weer zeer gul gestrooid
met zijn gave, zodat wegdek en
lopers 'goed vochtig" werden ge-
houden. Met een kleine vertra-
gingvertrokken de lopers vanaf
het Postkantoor te Groot Kwar-
tier nahetstartschotvanPostdi-
recteur Ramon Galmeyer.

De eerste tienkilometer werd
nogweinig strijdgeleverd. Zonu
en dan een plaagstootje, maar de
kopgroep, bestaande uitToppen-
berg, Henry en Heiskanen, bleef
intact.Daarna verhoogde Henry
het tempo zo datbeide andereat-
leten het tempo niet bij kondenhouden, wilden zezich niet force-
ren. Gelukkig deden ze dit niet,
waardoorze later nog als tweede
en derdekonden eindigen.

John Henry, onlangs bij de
marathon van Toronto nog als
23e geëindigd, kwam met ruim
drie minuten voorsprong bij definish aan. John Henry wil op 2
november deelnemen aan de
New Vork Marathon.

Van de 120 gestarte lopers
kwamen er 85 over definish. De
43-jarige Gerard Treurniet was
in een tijd van 2.46,19 de laatste
die als officieel binnengekomen
loper werd geregistreerd.

Bij de dames eindigde Ulla
Heiskanen opdeeerste plaats in

een tijd van 1.31,38. Tweede
werd Vishitra Benschop
(1.41,18). Derde werd Hanske
Bless (1.48,14).
De uitslagen per categorie:
HEREN:
Tot 19 jaar:
1.Richard Agatha 1.26,24
2. Elvis Elisabeth 1.32,53
3. Kumar Garcia 1.33,28

20 - 29 jaar:
1. JohnHenry 1.14,52
2. Elvis Toppenberg 1.19,24
3. EgmondRijnschot 1.21,22

30 - 34 jaar:
1. Gilbert Joubert 1.38,16
2. Frits Bakker 1.39,27
3. DickRoosenbrand 1.39,57

35-39jaar:
1. JuhaniHeiskanen 1.17,53
2. Henk ten Napel 1.30,19
3. Hubert Meyer 1.32,44

40 - 44 jaar:
1.JohanDriessen 1.23*47
2. Rudy Martina 1.37,42
3. Ivan Schoobaar 1.38,07

45 - 49 jaar:
1. VirgillioSille 1.38,36
2. Walter Muzo 1.38,50
3. MenegildoRondon 1.57,31

50 jaaren ouder:
1.Ronald Claes 1.40,55
2. Luisito Baromeo 1.46,28
3. David deLima 1.53,49

...John Henry: ruim drie minu-
tensnellerdan deFin Heiskanen

TENNIS/NEW YORK — De
nummers een tot en met zestien
op de ranglijst van het
Grand-Prix damestenniszijn ge-
plaatst voor het Masterstoer-
nooi, datvan 17 toten met23 no-
vember wordt gehouden in New
York. De top zestienbestaat uit:
Navratilova (Vst), Graf(WDI),
Evert-Lloyd (Vst), Sukova (Tsj),
Sabatini (Arg), Shriver (Vst),
Mandlikova (Tsj), Maleeva
(Bul), Kohde-Kilsch (WDI),
McNeil(Vst), Garrison(Vst),Ri-
naldi (Vst), Reggi (Ita), Phelps
(Vst), Gurney (Vst), Gildemeis-
ter(Per).

MALTA AMSTEL
SPORTAGENDA

SENTRO DEPORTIVO KORSOU
(zwembad)
geopend van09.00-12.00/14.00-17.00 uur;
dinsdag-en donderdagmorgen gesloten.

SENTRODEPORTIVO KORSOU
(Baseball playoffs AA-klasse)
20.00 uurWild Cats —Petromar.

VOLIBOL
19.30uur Fem.A: Odesa —Watakeli; 19.30
uur Fem.A: Divi Divi — Lluvia; 20.30 uur
Fem.Sup: Xaverianen — Excalibur; 20.30
uur Mask.Sup: Zjuntan— Jets.

Om de Spelen naar hun land te krijgen:
Cruijff met Lollobrigida en Borg

stelen de show in Lausanne voor OS
LAUSANNE —Gina Lol-

lobrigida stal de show op
Vegvane-gloriedag bij de
vergaderingen van het In-
ternationalOlympisch Co-
mité in Lausanne.

Björn Borg en Johan
Cruijff hadden nauwelijks
iets te berde te brengen.Zij
kletsten echterniet zo uit
hun nek als de met make-
up bemetselde Italiaanse
filmdiva. Op devraag ofze
enige verbintenis met
sport had, antwoorddeLa
Lollo: "Mijn eerste liefde
was een voetballer. Ik ben
getrouwdmet een skieren
ik heb in 1969 een Rolls
Royce total-loss gereden
op weg naar de voetbal-
wedstrijd Fiorentina-
Catania. Sport staat mid-
den inmijn leven. Alsik in
Crans-Sur-Sierre uit het
raam kijk zie ik 's winters
skiersen 'szomers golfspe-
lers.

Voor Cortina D'Ampezzo
had Lollobrigida een foto-
sessie in India onderbroken.
"Zie mij als een madrina, een
peetmoeder", zwijmelde ze
verder. "Ik hoop natuurlijk
dat Cortina D'Ampezzo de
Olympische Spelen krijgt,
daarom geef ik in mijn hotel
een partijtje voor de gentle-
men van het IOC".

De officiële Italiaanse ge-
delegeerden wisten niet hoe
snelze een eindemoesten ma-
ken aan het geleutervan de
vijftig-jarige, volgens intimi
zestig-jarige, vedette. Ze was
ookniet gehaaldomtepraten,
maar om zich te laten zien.
Aandacht trekken deedze, en
hoe. Ze was aangekondigd in

de expositie van Cortina te
verschijnen. Ze kwam een
half uur te laat.De laag poe-
der op haar gezicht deed ver-
moeden waarom. Gina voor-
kwam met uitgestrekte arm,
dat televisiekijkers dit ook
konden constateren.

Omzwermd door een batte-
rij mannen, al danniet gewa-
pend met camera's en micro-
foons, slalomde de Italiaanse
langs de stands van de olym-
pische kandidaten. Bij Parijs
greep ze hetbeeldvan deven-
us van Milo vast en acteerde
ze (slecht) de houding van de
Gladiator van Borghese.

Bij Amsterdam botste zij,
geregisseerd door de sterke
arm van Anton Geesink, op
Johan Cruijff. De technische
directeurvan Ajax was langs
de anderekant, vrijwel onop-
gemerkt, het Palais deBeau-
lieu binnengekomen. Hij
kreeg pas aandacht toen hij
eersteen bezoek aan de stand
van Barcelona bracht en
lichte paniek onder de Cata-
laanse favorieten zaaide.

De Amsterdamse maquet-
tes werden haastafgebroken
door de opstopping. Hammie
van de Wall Bakekwam met
gedrogeerde ogen aanrennen
met onder zijn arm een jog-
gingpak voorzien van
Amsterdams logo. La Lollo
poseerde er braaf mee naast
Cruijff. De ex-voetbalvedette
toonde zich niet erg
geïmponeerddoor deverschij-
ningvan de diva."De lampen
waren het heetst".

Cruijff stond onmiddellijk
in het brandpunt van alles
wat met Barcelona te maken
had. Zijn eerste interviews

gingenin hetSpaans. Hij was
diplomatiek door te vertellen
datAmsterdam en Barcelona
gelijkekansen hadden. "Bar-
celonabiedtzich meer aan als
stad, Amsterdam is meervan
heel Nederland. Daarom zijn
onze kansen misschien wel
iets groter".

In de avond moest Cruijff
een concurrentieslag aan-
gaan met Lollobrigida. Hij
moest het middelpunt zijn
van een ontvangst inhetHol-
land House, dat pal naar
"haar" feestzaal, nota bene in
hetzelfde hotel, is gelegen.
Uit voorzorg zat er anderhalf
uur verschil in de begin-
tijdstippen.

Vele uren eerder hadBjörn
Borg, in dienst van Falun,
tennis gespeeld met lOC-
leden. Het Zweedse win-
tersport-oord liet de vijfvou-
dige Wimbledon-winnaar er
speciaal een op-en-neertje uit
New Yorkvoor maken. De in-
middels ontdooide "Ice-Borg"
krijgt publicrelations te doen
als Falun de winterspelen
krijgt.

Borg achttezich wel op zijn
plaats alsreclamemaker voor
Falun. 'Tenslotte werk ik te-
genwoordigin hetbuitenland
voor de Zweedse toeristen-
bond." Net als in zijn actieve
tennisloopbaan blonk Borg
niet uit door gespierde uit-
spraken. Over tennis op de
aanstaande Olympische spe-
len was zijn mening nog het
interessantst. "De eerste
olympische tennistitel zegt
geen enkele grote speler iets.
Misschien welover eenjaarof
twintig, als het toernooi een
traditie is geworden".

Taiwan lid van
tafeltennis-Unie

HONGKONG-Taiwanisna
een afwezigheid van dertienjaar
weer lidvan deAziatische tafel-tennis unie.

Het land is dat ge-
worden onder denaam "Chinees
Taipeh". Dat deelde een
woordvoerder van de unie, met
35 aangeslotenbonden de groot-
ste sportorganisatie in Azië,
mee.

Volgens de zegsman heeft het
congres van de unie het lid-
maatschap goedgekeurd op de
voorwaarde, datTaiwan bij offi-
ciële gelegenheden nimmer zyn
volkslied en nationalevlag zal
gebruiken.

Taiwan was in 1973
uit de unie gezet. Het land heeft
traditioneel een me-
ningsverschil met China.
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Momenteel verscholen op het dak

Carillon Curaçaosch Museum
wordt naar de tuin verhuisd

WILLEMSTAD—Het caril-
lon van het Curacaosch Mu-
seum bevindt zich boven op
het dak aan de achterzijde
van het gebouw en bijna ge-
heel verscholen achter hoge
bomen. Er zijn echter concre-
te plannen om het carillon te
verplaatsen naar een vrijs-
taande plaats in de tuin van
het museum om het klok-
kenspel beter te kunnen be-
luisteren en zien.

Het carillon is een muziekin-
strument dat ongeveer vijfeeu-
wen geleden ontstaan is in de la-
ge landen van Europa. Landen
als Nederland, België en Noord
Frankrijk zijn bezaaid met hon-

derden carillons, in tegenstel-
lingtot bijvoorbeeldNoord Ame-
rika waar men er slechts 184
heeft.

Ook Curagao heeft een vier-
octaaf carillon dat volgens ken-
ners een grote zeldzaamheid is.
Feit is dat dit carillon enig in
haarsoort is in hetCaribisch Ge-
bied. Dokter Chris Engels liet
het carillon naar Curagao bren-
gen,een ideeuit 1941. Het duur-
de echter nog tien jaar voor dit
gebeurde.

Het carillon heet "De vier Ko-
ningskinderen" en de namen
van de vier prinsessen uit het
Huisvan Oranje (Beatrix, Irene,
Margriet en Marijke) zijn in de

grootste klok gegraveerd. Het
carillon werd voor het eerst be-
speeld in Nederlandbij de firma
die de klokken heeft gegoten. Bij
deze ceremonie, ir. 1951, waren
Koningin Juliana; n prinses Be-
atrix aanwezig. Een maand
daarnakwam het carillonop Cu-
racao aan. Onder supervisie van
een afgevaardigde van de klok-
kengieterij werd het carillon ge-
plaatst en op 12 augustus 1951
vond deofficiële ingebruikname
plaats, wederom in aanwezig-
heid van Koningin Juliana en
prinses Beatrix.

Op verschillendeklokken zijn
ternagedachtenisdenamen geg-
raveerd van Antilliaanse oor-
logshelden en tevens van
kunstenaars, historici, musici
en andere persoonlijkheden uit
de Curagaose geschiedenis. De
kleinste klokken werden aan
kinderen opgedragen. Bij het
slaan van iedereklok, werd de
naam van de persoon opgelezen
en diensbijdrage tot de geschie-
denisen cultuurvan ons eiland.

De grootsteklok weegt655 ki-
lo en heeft een diameter van
1030 millimeter, terwijl de
kleinsteklok tien kilo weegt en
een diameterheeftvan 155mill-
imeter. Het totale gewicht van
het carillonis3697 kilo.Deklok-
ken van het carillon hangen in
een stalenframe, slechts de kle-
pels bewegen. Dit instrument
wordt bespeeld via een klavier,
maar op een heel andere manier
daneen orgelofpiano. Met geslo-
ten handen en beidevoeten wor-
den deklepels bewogen.Hetkla-
vier bevindt zichrecht onder het
carillon en heeft houten toetsen
en pedalen in de vorm van stok-
ken. De toetsen en pedalen zijn
mechanisch verbonden aan de
klepels, er wordt dus geen ge-
bruik gemaakt van een
electrisch systeem.

Het carillon heeft op het mo-
ment echter nieteen eervolplek-
jezoals hetverdient: het is bijna
niet te zien, verscholen achter de
bomen ophet dak van hetCura-
gaosch Museum. Er zijn danook
concrete plannen gemaakt om
het carillon te verplaatsen naar
een vrijstaande plaats in de tuin
van het museum. Een Neder-
landse carillon-expert zal de su-
pervisie hebbenover deze opera-
tie, terwijl hij daarna leszal ge-
ven inhetklokkenspel opdat de-
ze oude traditie niet verloren
gaat. Mevrouw Verele Ghering-
Engels, directrice van het Mu-
seum, is optimistisch gestemd
dat de financiële middelen aan-
wezig zullen zijnom tot realisa-
tie van dit project over te gaan:
Donaties hiervoorzijn uiteraard
van harte welkom.

Verkorte balans Centrale Bank:
Tijdelijk kasoverschot
regering is gehalveerd

WILLEMSTAD— Het tijde-
lijkekasvoorschot van deAn-
tilliaanse regering bij de
Centrale Bank is in septem-
ber met de helft verminderd,
zo blijkt uit de verkorte ba-
lansvan vorige maand.

Dekaswaarde isvan 31 augus-
tustot 30september gedaaldvan
511 tot 470 duizend gulden. De
buitenlandsevorderingen en
andere buitenlandse waarden
stegen van 394 tot 408 miljoen
gulden. Het tijdelijke kas-

voorschot van de Antilliaanse
regering daalde over dezelfde pe-
riode van 11 tot vijfmiljoen gul-
den. De leningaan banken steeg
van 1,8 tot 2 miljoen. Het geld in
omloop daalde van 125 tot 124
miljoen. De balans van 30 sep-
tember wasintotaal 615 miljoen
gulden, in vergelijking met 607
miljoenop 31 augustus. Het dis-
contotarief is achtprocent, en de
beleggingsrente negen procent,
aldus de verkorte balans van de
bank van de Nederlandse An-
tillen.

Minister stelt nieuweprioriteit
Opbrengsten Landsloterij
voor bestrijding drugs

WILLEMSTAD — De
opbrengsten van deLandslo-
tei-ij gaanmeer gebruikt wor-
denvoor de bestrijding van
drugs, zo heeft minister van
FinanciënLeslie Navarro be-
kendgemaakt.

De minister steldedebeheers-
en advies- raad van deLandslo-
terij onlangs op de hoogte van
een wijziging in zijn beleid voor
subsidie met opbrengstenvan de
loterij.' Er zal prioriteit gegeven

worden aan het bestrijden en
voorkomen van drug- gebruik
naast hetgeen de politie reeds
doet.Binnenkort zal hiertoeeen
actieplan worden opgesteld,
waarbij het beoefenen van sport
enculturelebezigheden centraal
staan. De taakvan dewerkgroep
diehiermeebelast wordtbestaat
uit het benaderen van alle in-
stanties die te maken hebben
methet voorkomenenbestrijden
van het gebruik verdovende
middelen en de gedeputeerden
belast met sport en cultuur van
alle eilandenvoor hun bijdrage.
Het actieplan moet opkorte ter-
mijn worden uitgevoerd, en de
werkgroep moet gebruik maken
van bestaanderapporten en stu-
dies over deterreinen die priori-
teit hebben, aangezien het ma-
ken van nieuwe studies teveel
tijd vergt.

In afwachting van het plan
heeft deminister deLandsloterij
laten weten dat hij in principe
subsidies voor buitenlandse
sport- ofcultuur- delegatiesniet
langer zal steunen, aangezien
men eerst de mogelijkheden
moet inventariseren die lokaal
worden geboden voor het parti-
ciperen in dergelijke activitei-
ten. Een groot deel van de
opbrengsten van de landsloterij
die jaarlijksna uitbetalingvan
dewinnaars overblijft wordt ge-
bruiktvoor subsidiesaan instan-
ties met liefdadigheids-, we-
tenschappelijke, cultureleofvan
algemeenbelang zijnde doelein-
den. In ditkader heeft de minis-
ter besloten de bestrijding van
het gebruik van verdovende
middelentotprioriteit temaken.

Cheques
blijken
gestolen

WILLEMSTAD — Een man
diedrie keer achter elkaar bij
eenwinkelbetaaldemetcheques
bleek diegestolen te hebben. Hij
kocht voor duizend gulden in,
maar toen de winkelier de che-
ques wildeverzilveren kreeg hij
te horen dat ze van iemand an-
ders waren. De politie doet een
beroep op alle winkeliers om
voorzichtig te zijn bij het aan-
vaarden van cheques.

Inbreker
"krijgt”
buit

WILLEMSTAD — Een man
dies'nachtsmeteenzakvolnieu-
wekleren in debinnenstad stond
verklaarde die gekregen te heb-
benvaneen voor hem onbekende
man, die kort daarvoor in een
zaak op het Gomezplein had in-
gebroken.Er bleek inderdaadin
dezaak te zijn ingebroken, en de
man werd overgedragen aan de
recherche voor verder onder-
zoek.

Donderdag protestactie

Dode bij bomexplosie
Chili

SANTIAGO — Bij een
krachtige bomontploffing in een
buitenwijk van de hoofdstad
Santiagio is maandagavond een
man gedood en vielener drie ge-
wonden. De dode zou het
slachtoffer zijn gewordenvan de
bom welke hijzelfaan het plaat-
sen was. Een en ander gebeurde
op detweede verdiepingvan een
boekwinkel in een druk winkel-
centrum. lets verderop ging na-
genoeg tegelijkertijd een tweede
bom af.

In Santiago wordt donderdag
een manifestatie gehoudenvoor
de democratieen tegen het mili-
taire bewind. Hij gaatuitvan de
Democratische vakbeweging
welkezich ookkant tegenhet ge-
matigdeDemocratischeverbond
datprobeert tekomen tot een di-
aloog met het legerover een ver-
snelde terugkeer van de demo-
cratie.

Wel eens met CFW

VBC noemt de visie van
Sitek weinig realistisch

WILLEMSTAD — De Vere-
nigingBedrijfsleven Curacao
(VBC) is het deze week hele-
maal eens met de vakbond
CFW. De visie van deze bond
getuigtvanrealisme, aldusde
VBC dieechterdemeningvan
de Sitek weinigrealistisch en
zelfs negatiefnoemtterwijl de
stelling van Kamer van Vak-
bonden "op zijn zachtst ge-
zegd vreemd aandoet."

Dat steldedeVBCin haar"we-
kelijks commentaar" deze week

in reactie op de diverse radiop-
rogramma's van de vakbonden
die alle de sociaal- economische
en financiële crisis aan de orde
haddengesteld.

De visievan de CFW dater of-
fers gebracht moeten worden,
dat er ingeleverd moet worden
en datdesituatie zal moetenver-
anderen om te kunnen overle-
ven, getuigtvan realisme, aldus
deVßC.OokisdeVBChetermee
eens dat er naast bezuinigings-
maatregelen andere maatrege-
len genomen moeten worden ter
bevordering van de economieen
dat er voorwaarden geschapen
moeten worden om het particu-
lier initiatief verder te ont-
plooien.

De mening van de onderwijs-
vakbond Sitek deelt de VBC
echter niet: dat er geen maatre-
gelen genomen mogen worden
zonder dater investeringen zijn
gedaan, doet op zijn zachtst ge-
zegd vreemd aan, aldus de VBC.
"Het moet de Kamer van Vak-
bonden langzamerhand bekend
zijn dat investeerders pas bereid
zullen zijn om te investeren in-
dien er sprake is van een aan-
trekkelijk investerings- kli-
maat.Aanditlaatsteheefthetde
afgelopen jaren ontbroken", al-
dus de VBC diezegt dat dit niet
betekentdat de lokale privé- sec-
tor, in tegenstelling tot wat de
KvV beweert, geen investerin-
gen heeft gepleegd. "Het sterk
geërodeerde investeringskli-
maat heeft er echter wel toe ge-
leiddathet aantrekken van bui-
tenlandse investeerders hier-
door practisch onmogelijk is ge-
worden.Gegeven deaardvan on-
ze economie is het van groot be-
lang dat zich wederom buiten-
landse investeerders op ons ei-
land vestigen. Teneinde de
scheef gegroeide situatie weer
recht te trekken is hetnoodzake-
lijk dat er maatregelen worden
genomen", aldus deVBC die tot
slotsteltdat"ook deKamer van
Vakbonden door de zure appel
zal moeten bijten."

Komt gemeenschap en werknemers toe

Mogelijke verkoop Dok
blijft zorg van Cadmu

WILLEMSTAD — Hoewel
zowel deCDM- directieals de
gedeputeerde plannen tot
verkoop van het Dok ontken-
nen, ishetfeit datzij demoge-
lijkheid niet uitsluiten reeds
voldoenderedenvoor deCad-
mu om opnieuw hiertegente
protesteren.

Volgens voorzitter Sluis heb-
ben deopmerkingen dateen goed
aanbodzekeroverwogenzal wor-
denal aangetoond hoe laathet is
en moet devakbond opnieuwer-
op wijzen dat men zelfs een der-
gelijke gedachtengang niet kan
waarderen.De werknemers zou-
den hooguit kunnen leven met
een "jointventure"van overheid
en particulieren. Met privatise-
ringheeft men al denodigeerva-
ringen, toen de vorige eigenaar
die de negatieve trend van de
scheepvaart zag aankomen de
maatschappij financieel heeft
uitgehold. In het nationaal be-
lang moest de overheid daarom
de CDM overnemen, en dat be-
lang geldt vandaag de dag nog
steeds. Ook de werknemers heb-

ben voor dat belangvanaf 1983
groteoffers gebracht,samen met
de gemeenschap om het Dok te
redden.

Het laatste voorbeeld hiervan
is de aanvaardingvan een mas-
saalontslag, al was men het niet
altijdeens met hetbeleidwat ge-
voerd is. Het gingechter om een
offer voor een nationaalbelang,
die veel pijn veroorzaakt heeft.
De werknemers zijn trots om dit
gedaantehebbenvoor hetbedrijf
en heteiland, aldusSluis, en ook
de gemeenschap beseft dit. De
CDM is daarom van de Curacao-
se gemeenschap, en dat is dere-
den dat de Cadmu tegen de ver-
koop ervan is. De vakbond gaat
nogverder, envindt hetzelfs ver-
raad indiende Dokmaatschappij
uit de handenvan hetvolk geno-
men wordt en in handen gestopt
wordt van buitenlanders. De
Cadmu protesteert omdat het
aanvoelt dat diegenen die met
plannen voor de verkoop van
CDM lopen tegen hetbelangvan
de gemeenschap handelen. "God
beware dat het zover mocht ko-
men", aldusSluis.

”Kunst in de school”
Leerkrachten ontdekken
kunstenaars in zichzelf
PHILIPSBURG — Sinds

meer dan een jaarworden
door de Universiteit van
Miami cursussen gegeven
aan onderwijzend perso-
neel op St. Maarten, waar-
bij ze "credits" kunnen be-
halen ter voorbereiding
van een bachelor's of later
master's degreein educati-
on. Doorgaans wordt met
dit soort cursussen over
psychologic, pedagogic, li-
teratuur of wiskunde c.d.
niet aan de weg getim-
merd. De studentenmaken
scripties, werkstukken en
zelfs gedichtenbundels die
allemaal binnenskamers
blijven. Anders was het bij
de laatste deel-cursus die
"kunstin de school"tot on-
derwerp had.

Toen de cursusleidster Dr
Jacqueline Hinchey zes we-
ken geleden aankondigde:
"We zullen dezecursus afslui-
ten met een openbare ten-
toonstelling", wist niemand
van de ongeveer 20studenten
of ze haar moesten geloven.
Men dacht er serieus over,
haar duidelijk te maken dat
ze niet meteen groep uitgele-
zen artiesten te doen had.
maar met onderwijzers. Het
werd echter al heel gauw
duidelijk, dat Dr Hinchey er
in slaagde haar studenten
hun zelfvertrouwen te doen
vinden en hun eigen kunnen
te ontdekken.

Na zes weken (lees: na zes

zaterdagen les en huiswerk
gedurende de week) was het
eigenlijk vanzelfsprekend
dat de tentoonstelling gehou-
denwerd. Bij diegelegenheid
in het Cultureel Centrum in
de Backstreetop Zaterdag 11
Oktober, sprak de cursus-
leidster haar grote voldoe-
ning uit over de resultaten,
die soms onder de meest pri-
mitieve omstandigheden tot
standwaren gekomen. Er wa-
ren geen materialenvoorhan-
den (ze had alles uit Miami
moetenmeenemen), erwaren
geenfaciliteiten in het lokaal
waar de lessen gegeven wer-
den, onvoldoende belichting,
soms geen water, geen
bergruimte enz. Toch moest
ze zeggen datditde meest cre-
atieve groep was waarmee ze
ooit gewerkt had. Sommige
studenten hadden negen
stukken ingestuurd voor de
tentoonstelling en de rest
maar in hun map achterge-
houden omdat die misschien
minder geslaagdwarenen als
voorstudies moeten be-
schouwd worden.

Dr. Hinchey legdeer de na-
druk op, dat het tekenen het

't belangrijk is.De water-
verf- schilderijen en de lino-
afdrukken zijn natuurlijk
aantrekkelijker voor het oog,
maar het tekenen ligt er aan
ten grondslag. Ze bond haar
studenten op het hart dit te
blijven oefenen. "Enwaar het
uiteindelijkomgaat:watga je

nu doen met deze vaardighe-
denmetjekinderen op school.
Deze cursus is geslaagd, als
julliedekinderen er meekun-
nen helpen. Laat ze fouten
maken, maar geefze de kans
om hun talenten te ontdek-
kenen te ontwikkelen", aldus
Dr. Hinchey.

Rondgaande op de ten-
toonstelling, diede studenten
een paar weken geleden niet
voor mogelijk hadden gehou-
den,koneen van debezoekers
nietnalatentezeggen: Zoveel
artiestenop zonklein eiland.
Verschillende werkstukken
waren voorzien van een on-
derscheidingen waren bij de
professor in de prijzen ge-
vallen:
1. Het beste gebruik van ma-
teriaal (Lavina Raisinghani,
Quinzy Harrigan en Valeric
Eights); 2. De beste empa-
thische tekening (Bernadine
van Veen, Quinzy Harrigan,
Celia Stewart en Walcott Ri-
chardson); 3. De beste compo-
sitie (Celia Stewart); 4. Het
meestcreatieve werk (Berna-
dine van Veen, Brigette De-
Celles, en Leontine Joseph);
5. De beste linoleumsnede
(Lucia Ulidget: R. De meest
creatieve lino (Joyce James);
7. De best gebalanceerde lino
(Claudette Roach); 8. De beste
batik (Doretha Ward); 9. Het
beste waterverfgebruik (Lu-
cia Illidge); 10. De beste
schildering (Quizy Har-
rigan).

... cursisten aan het werk ...

Crisis binnen
Banzer-partij
in Bolivia

LA PAZ — De grootste party
van Bolivia,AceionDemocratie*
Nacionalista AND van oud- pre-
sidentHugo Banzer bevindt zich
in een crisis nadat de waarne-
mend voorzitter en kandidaat
voor het vice- presidentschap
Eudoro Galindo Anze als zoda-
nig aan de kant is gezet. In feite
werd hij alvijfmaanden geleden
op een zijspoor gezet. De situatie
is echter verergerd als gevolg
van de beschuldiging door de
partijleiding dat hij een fascis-
tische instelling er op na houdt-
Hij is echter van mening dat de
huidige partijleiding de partij
minofmeertekoop aanbiedt. Hi)
heeft om een algemenevergade-
ring gevraagd om de krachten te
meten. De mogelijkheid dat de
partij uitelkaarspat wordt groot
geacht. Bij de parlements- ver-
kiezingen kwam men als d*|
grootste partij uit de bus. Bij de
presidents- verkiezing echtef
lag ditanders. Daarbij trok Vic-
torPaz Estenssoro aan het lang*
ste eind. Deze heeft om te kuU'
nen regeren de medewerking
van de Nationale partij nodig'
Deze stelt zich danook loyaalop
tegenover het economische be*
leid van Paz Estenssoro.

WASHINGTON — Volgens d«|
Washington Post isde VS-journalist
Daniloffdie door deSU werd aange-1
houden als spion gebruikt door de
CIA.Daniloffdie inReykjavik demi-
ni- top versloeg bevestigde de moge-
lijkheid dat hij gebruikt was. Dani'
loffzou bereid zijn geweesteen brie'I
van een dissidente priester, met wi*i
hij contact onderhield, doorte geven
aan de VS- ambassade. De priester:
was vermoedelijk een KGB- agent
Ook had Daniloff het telefoonnuiO'.
mervan deze priesteraan de CIA i"
Moskou doorgegeven.
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BONAIRE
AGENDA

EDITIE: 8000"RANDWEER: 8222
'*_XICENTRALE:BB4SH°SPITAAL:B9OO

teLagoen: maandag t/mvrijdag
uur; zaterdag 08.00-12.00

I °PENBARE BIBLIOTHEEK
voor hetpubliek)aanrJag en donderdag van 14.00-18.00

liri?lnsda9 en vr'ida9 van 08.00-12.00/
Uu,)

'7 °° uur; za,erda9 van 10.00-12.00
ï^oingstijden voor lezers)
"°ensdag van 14.00-19.00uur.

OSTSLUITING: maandag t/m vrijdag
getekende stukken 15.45 uur; gewone
""«o 16.30uur.

J*RVICECLUBS
£*anis: donderdagavond 19.30uur -Hotelr^aire.

I jj°ns:informatie E. Felipa, tel.: 8546/8238.
fb, r,cl Table: elke tweede maandag -

TerraCorra.narV: woensdag 12.00 uur-Hotel Bonaire.

JL^UURSKANTOOR EN BEVOLKING:

' pe(r-12.00/14.00-15.30uurlokettengeo-

; (^'EKBIBLIOTHEEK: voor bezichtiging
i iigT'4'l9elieve contact op te nemen met de**Rudy Bedacht, Noord Nikiboko 194.

jPj^JIECLUB (Weg naar Willemstoren):
CPendopvrijdagvan 20.00-24.00uur;za-

van 12.00-24.00 uur.

d REEKUUR (gezaghebber): elkedonder-van 09.00-11.00 uur op het Be-
danrslïan,oor' Kralendijk; laatste donder-
SLVan de maand van 10.00-12.00 uur te
! "Con.

ju/BernarduskerkKralendijk:; JJJplte 18.45 uur;zondag 08.30en 19.00
CnI .J^otokerk Antriol:i;ügp"lks 19.30 uur;zondag 09.00en 18.00

.J^cuskerk Rincon:
\ el'|t<s, ookzondag, 19.30uur.

1!!^cHTENBEZORGING doorgeven
■C__-mevr- A. Wong- Loi- Sing, Kaya

Clque 4.

feoEN*""):van Sherman Brothers.

jWr..TESTANTSEGEMEENTE (15 okto-
p> ': 20.00 uur «Encuentro» in de kerk te|naya.

Voorgangsrapport: BijLVV geen plaats nieuwkomers

Slachthuis succes in proefperiode,
behoefte vleeskeuringswet gevoeld
JJftALENDIJK — In de
jSUctuur die voor de dienst
opbouw, Veelteelt en Visse-
ö.a Vv> is opgesteld, zal
j. a&t het hoofd van dezeP'^öst ook een hoofd voor
p*dbouw, tuinbouwen voor-
tchting worden benoemd,
rrwijl eveneens een hoofdt°°r het slachthuis zal moe-L^ worden aangetrokken.

Een van de grootste proble-
men voor denieuwe aanzet is
hetverkrijgenvngeldvoor de
start van een aantal ex-
perimenten.

Al eerder heeft het onlangs
scheidende hoofdvan deLW, de
tropische landbouw- deskundige
Willem van de Ende, eveneens
zijn licht laten schijnen over de
nieuwe opzetvan de dienstLW
en öok deze expert kwam min of
meertot dezelfde opzet alsde or-
ganisatie-deskundigedrs Harm
Swierenga in zijn voortgangs-
rapport. De dienst, aldus Swie-
renga, zal het aantal perso-
neelsleden tot elf moeten ver-
minderen, hoewel in deze sterk
geladen gemeenschap door een
zekere traditievorming amper
plaats is voor nieuwkomers.

De huidige plantage heeft een
zogenaamde proeftuin voor
landbouw en tuinbouw waar
geïnteresseerden kunnen zien
en leren hoeer geteeldmoetwor-
den. Tevens kan men zaad en
kunstmest aankopen. Het
slachthuis zal twee dagen per
week slachten en dat is ook in-
derdaadeen succes geweestin de
proefperiode.

InDominicaanse Republiek
Actiegroepwilvervolging voor

corruptie
Santodomingo—bvde: Kering van president Joa-

LJJJi 11 Baiaguer is aangedron-Ejy °P bestraffing van de
E. erheids- functionarissenk|* hebben schuldig ge-
j^. akt aan corruptie en het
jf^bruik maken van hun
ï>r?eonder hetbewindvan
jj,eBident Salvador Jorge

!"W Verzoek hiertoe is gedaanL r een groep welke zich Actie
|y rde openbare moraal noemt.

eze actiegT°eP maken be-
*oal Perso°nlijkheden deeluit
liiWk ehumorist en tv-persoon-
j^heidFreddy Beras Goico,
ÏLi* 1' °ok advocaten en een
ceri 'e^er a^s Diomedes Mer-
hatf8 eze & 1"06?kwam to'actie
«^ar * e a<imimstrateur van de
jtjjj^onale loterij Luis Martinez
j„j_*.had bekend dat dit orgaan
fce_. emSe soort controlewas
Vg^öipuleerd, terwijl er zich
01l Schillende administratieve
Vo Jegelmatigheden hebbenrgedaan. Men toont zich sol-
ttitoA met a^en me in verhan<^
WK-Zezaltenklachtendepone-
ge biJ de justitieom de schuldi-

vervolgd tekrijgen.

NIEUWEAANZET
De nieuwe aanzet nu is vol-

gens drs Swierenga de moeite
waardomtevolgen.In april 1986
heefteen evaluatieplaatsgehad.

liet slachthuis dat ook onder de
LVV valt, heeft een goedeproef-
periode achter derug, waarover
men tevreden kan zijn. Dat gold
ook voor de verkoop van vlees
volgens de coöperatie. Een van
de grootste problemen waarop
Swierenga in die tijd al atten-
deerde en wat ook afgelopen
maand weer actueel was, is het
ontbreken van een vlees- keu-
ringswet op Bonaire. ledereen
die het wil kan een geit thuis
slachten en vervolgens aan
geïnteresseerdenverkopen zon-
der dat daar sancties tegenover
kunnen staan. De keurmeesters
moeten uiterstactiefzijnom het
te slachtenvee naar het abattoir
te brengen. Met het geitekop-
pen- virus werd ditprobleem, zo-
als bekend, weer uiterst actueel,
aangezien Curagao een verbod
op invoer van geitevlees afkon-
digde, tenzij het vlees eerst op
Parera te Curacao werd goed ge-
keurd.

Wel dient er bovendien zorg
gedragen teworden, aldusSwie-
renga, dat de aanvoer van vee
niet stagneert, aangezien dat
een negatief beeld kan opleve-
ren. De wet op de vleeskeuring
zal derhalve zo spoedigmogelijk
van kracht moeten worden, al-
dus de organisatie- deskundige
van Berenschot in zijn voort-
gangs- rapport dat vooraf ging
aan hetderdeen laatsterapport.

Chemie-Nobelprijs
voorTaiwanees,

Amerikaan,Canadees
— De No-

togp jjs vo°r chemie is dit jaar
Kei na aan de Amerikaanse
N 6

Dudlev Herschbach,
lerj Taiwanees Yuan Lee en
in,, kadees van Westduitseoor-
f eb°/>g JohnCharlesPolanyi. Zij
:°tt. n v°lgens de Nobelprijs-
ip i Missie door hun onderzoek

>^ e£ gebied van de dynamiek
*8s» °he elementairepro-
!e<i tn .sterk bijgedragen aan de
Oor. *eerc*ekennisover deaf-
jü~ Van chemische reacties.
*la °n^erz°ek wordt van groot
k nS geachtvoor de ontwikke-
ie _ Van e dynamiek van reac-
'W en n*euw onderzoeksge-
ld ln de chemie. De prijs be-pagtruim 320.000 dollar.

Opgetogen over medewerking en vriendelijkheid bevolking

Brian Benedict: Omstandigheden
ideaal voor windsurf-evenement

KRALENDIJK — Het inter-
view kwam tot stand in samen-
werking metRoy Bottse, dietij-
dens de 19e Bonaire SailingRe-
gatta naast zijnplaats in het or-
ganiserend comité, tevens de
mogelijkheden bekijkt voor het
organiserenvaneen grootsopge-
zet windsurf- evenement.

Amigoe: Allereerst gefelici-
teerd met je uitstekendeklasse-
ring vandaag; wat vindjevan de
omstandigheden voor windsur-
fers opBonaire?

Brian: Voor het overgrote deel
zijn ze ideaal. Het weer is wat
vreemd geweest gisteren, waar-
bij deregen de wind neerhaalde.

Voor de zwaardere mensen heb-
ben we zeker meer windnodig.

Amigoe: Was debaan gisteren
beter voor lichte mensen?

Brian: Ja, het was zeker een
voordeel, de zware mensen kon-
denhun kracht niet gebruiken.

Amigoe: Was dat dereden dat
vandaag de baan verlegdwerd?

Brian: Inderdaad, maar over
het algemeen waren deze twee
dagenzeer succesvol.

Amigoe: Kan jedeze baanver-
gelijken met een baan die ge-
bruikt wordt voor wereld- kam-
pioenschappen?

Brian: Zeer zeker, daarnaast
heeft Bonaire Lac Bay waar het
zeer goed zeilen is met defunbo-
ards. letswat je zeker niet mag
missen. Ik ben hier eigenlijk ge-
komen naar aanleiding van de
open inter.- kampioenschappen
op Curacao, maar Bonaire hoeft
daar zeker niet aan onder te
doen. Bovendien zijn de mensen
zeer vriendelijk en
geïnteresseerd.

Amigoe: Wat is dereden datje
hiermeedoet?

Brian: De omstandigheden
zijn hier ideaal. Ik denk dat het
eiland het best aan zou kunnen.
Bovendien is de bevolking zeer
meewerkend.

Amigoe: Wat zijn je ver-
wachtingen voor morgen
(woensdag —red.)?

Brian: Als zwaarder persoon
heb ik wat voordeel morgen. Ik
zal morgen meedoen met de sla-
lom en hopelijk op een goede
plaats eindigen.

Amigoe: Wat zijn je naaste
concurrenten?

Brian: Zeker een van de grote
favorieten is JanBoersma. Hij
zeilt ook veel in de States en
komt regelmatig bij ons op be-
zoek. Een groot talent; ik hoop
dat ik hem morgen kan volgen.

Amigoe: Wat denk je van
Andres Milosevic?

Brian: Andres is een zeer goed
zeiler. Vorig jaar jeugd-kampi-
oen bij de fabirieksklasse van
Mistral.

Amigoe: Wat is de eerstvol-
gendewedstrijdwaaraan jedeel-
neemt?

Brian: Hierna gaan we naar
Florida, waar het gedurende de
wintermaanden uitstekend is
voor windsurfen. De eerstvol-
gendegrote wedstrijdis injanua-
ri op deBahamas.

Amigoe: Veel succes morgen
en hopelijk tot ziens opBonaire
tijdens een groot windsurf- eve-
nement.

BRIANBENEDICT uit de VS
bekijktBonaire vooreen in detoe-

komst te houden groot windsurf-
evenement.

Wind vrij constant

Weer verbeterd
tijdens Regatta

KRALENDIJK — Dinsdag
was hetzeilweer stukken be-
ter als maandag toenBonaire
nogal wat regen kreeg. Het
bleefweldeheledagbewolkt,
maar het voornaamste was
dat er eenvrij constante wind
stond. De windkracht van
dinsdag wasrond de 5.

De standna twee dagen:
Catamarans: Noordstar

(Cur.) en ex aequo Bonaventura
(Ven.); 2) Schooenen/De Vries
(Cur.) en 3)Kort (Cur )

Sunfish: 1) Roose (Cur.); 2)

Warnink (Cur.) en 3) Doval
(Ven.).

Laser: 1) Lezema (Ven.); 2)
Huishart (Cur.) en 3) Caroline
Vix (Ven.).

470: 1) Bustamante (Ven.) en
2) Moncada (Ven.).

Windsurfen: 1) JanBoersma
(Cur.); 2) Andres Millosevic
(Ven.) 3) Roland Millosevic
(Ven.) en 4) Brian Benedict
(USA).

De leiderinhet algemeenklas-
sement na twee dagen bij het
windsurfen: JANBOERSMA

Lijkengeur dringt op straat door in San Salvador

Dinsdag nog levenden uit
Salvadoraans puin gehaald

SANSALVADOR—Ter-
wijI de reddingsploegen
hun strijdvoortzetten in de
Salvadoraanse hoofdstad
begint langzamerhand de
lijkengeur op staat door te
dringen. Ondertussen
voelt men geregeld nog
lichte schokken omdat de
aardenogniettotrust isge-
komen.Het aantal stoffelij-
ke overschotten dat men
vindtneemtnog steedstoe.
Zo blijken tientallen men-
sen te zijn meegesleurd
dooreen modderstroom.

Reddingswerkers hebben
maandag in de arme buiten-
wijken van San Salvador de
lichamen gevonden van een
groot aantal mensen die door
modderstroom zijn bedolven.
Men vreest dat er zon twee-
honderd mensen op deze ma-
nier zijn omgekomen. Zij lig-
gen begraven onder een me-
tershoge laag modder. Men
probeert hun lichamen te
bergen.

Onder de puinhopen van
wat vroeger trotse gebouwen
waren liggen nog steeds tal-
rijke mensen bedolven. Aan-
genomen moet worden dat de
meesten van dezeslachtoffers
al dood zijn. Onmiskenbaar
namelijk ruikt men in het
door de aardbeving getroffen

deelvan dehoofdstad depene-
trante geur van stoffelijke
resten in ontbinding. Toch ge-
ven dereddingsploegen het
nog niet op. Zo is men bij het
Ruben Dario- gebouw nog
druk doende te zoeken naar
overlevenden. Het feit dat
men er dinsdag nog twee
vrouwen en één man levend
onderhetpuin vandaan haal-
de gafdemannen envrouwen
weer meer moed. Zij hadden
hetverblijfin diehel van ver-
wrongen ijzer en beton over-
leefd. Maar de sterkezon tast
de dodelichamen steedsmeer
aan. De reddingsploegen ge-
bruiken gasmaskers om hun
werk te kunnen blijven ver-
richten. De lijkengeurbrengt
de speurhonden trouwens in
de war. Zij zijn gespeciali-
seerdinhet zoekenvan leven-
den en doden onder puinho-
pen, maar degeurvan de dode
lichamen brengt de beesten
van de wijsenzij weteijalsge-

volg daarvan niet in welke
richting zij verder moeten
gaan zoeken.

Het reddingswerk werd
dinsdag gestagneerd als ge-
volg van een ruzie tussen de
reddingsploegen. Op verzoek
van deregeringwildenBritse
en Amerikaanse ploegen een
begin maken met het oprui-
men van de puinhopen van
het Ruben Dario- gebouw
waarbij zwaar materieel
moet worden ingezet. Maar
dit stuitte op verzet bij de
Franse en Zwitserse red-
dingsteams die hun zoekac-
ties met honden en luister-
apparatuur wilden voortzet-
ten. Hetwerk kwam zo enige
uren stil te liggen- President
Duarte bracht dinsdag een
bezoek aan het rampgebied,
zag deruzie maar mengdeer
zich niet in. Bij de redders
hoort men ook dekritiek dat
de regering zich drukker
maaktom de schadebij de mo-

derne gebouwen danvoor de
verwoestingen in de armoe-
wijken.

Tijdenszijn dagelijksedoor
de tv uitgezonden persconfe-
rentie deelde president José
Napoleon Duarte mee dat
men tot dinsdag 976 doden
had geborgen. Het aantal ge-
wonden was opgelopen tot
8176.Duizenden mensen zijn
ondergebracht in tijdelijke
onderkomens. Vele mensen
ook hebben in debomen hun-
hangmat gespannen om de
nachten door tebrengen in de
open lucht. Zij hebben geen
huis meer ofdurvenniet meer
in een woning te blijven 's
nachts. Ondertussen doen de
tv- en radio- omroepen nog
steeds oproepen voor hulp.
Men heeft kleding nodig en
voeding. Ookroept mendena-
men om van degenen diemen
dood heeft aangetroffen en
heeft kunnen identificeren
opdat hunfamilie- ledenzich
melden voor het regelen van
hun begrafenis. Volgens de
president zijn 2379woningen
in elkaar gestort. Er moeten
30.988 gezinnen de nachten
op straat doorbrengen of in
een tijdelijkonderkomen om-
dathun woningen ernstig be-
schadigd zijn bij de aardbe-
ving.

Regatta 86:23
jachten in actie
KRALENDIJK — Allereerst

de uitslag van de race rond Bo-
naire van 13 oktober. Bij deze
uitslag is rekening gehouden
met dehandicap.

1) Demarage (Cur.); 2) Cham-
ba II (Cur.) en 3) Connie-D
(Ven.). Deze boot heeft tevens
een prijsvoor de als eerst aange-
komene rond Bonaire in een tijd
van 6 uur, 58 minuten en 10 se-
conden.

Dinsdag vond plaats de eerste
race om het klassement. De uit-
slagen van derace van dinsdag
14 oktober 1986:

Klasse I: 1) Connie-D (Ven.);

2) Lvv (Ven.) en 3) Curiara
(Ven.).

Klasse II: 1)Chamba II (Cur.)
en 2) Demarage (Cur.).

Klasse III: 1) Windhush II
(Cur.); 2) Edna II (Cur.) en 3)
DoubleDutch (Cur.).

Klasse IV: 1)Aroha(Cur.); 2)
Twentse Bos (Cur.) en 3) Aroha
(Cur.).

In totaal deden op dezetweede
dag van de 19e Zeilregatta van
Bonaire 23 Jachten mee, wat
toch inhoudt dat alleen op de
jachten al gauw zon honderd
mensenaan hetzeilen waren. En
dan te bedenken van alle andere
klassen.

Jeugd-voetbal:
50 gewonden

LIMA — Bij ongeregeldhe-
den na de jeugd-voetbalwed-
strijdPeru- Brazilië inhet na-
tionale stadion vanLima zijn
vijftig gewonden gevallen en
is aanzienlijkeschade aange-
richt. In het stadion zaten
voornamelijk scholieren die
hunnationale jeugdploegmet
0-1 zagen verliezen van Bra-
zilië. Onder de gewonden be-
vondenzichonder meerdeAr-
gentijnse scheidsrechter Ri-
cardo Calabria en de
grensrechter Ernesto Filippi
evenals een politieagent. De
moeilijkhedenbegonnen toen
dewedstrijd ten einde was en
de jeugd het kennelijk niet
konverkroppen datdegasten

de overwinning hadden be-
haald. Blijkbaar werd de
schuld daarvoor in de schoe-
nen van descheidsrechter ge-
schoven die het Braziliaanse
doelpunt van Bene had goed-
gekeurd terwijl het publiek
buitenspel geconstateerd
had. De scheidsrechter be-
strafteverder twee nogalver-
vaarlijke en onsportieve ac-
ties tegen Peruaanse spelers
en hun lichamenniet. Peru is
met deze nederlaag uitge-
schakeldvan verdere deelna-
me aan het toernooi dat ui-
teindelijk de ploegen moet
aanwijzen voor het we-
reldkampioenschap volgend
jaarin Canada.

» stockmarket«
O-OSING MARKET CCMMENT OCTCBER 14, 1986.
Stock prices changed direction several times today as tradingaccelerated frcm yesterday's crawling pace. After being aheadby nearly ten points in early trading, the Dew finished up
approximately 1.83 points at 1800,20. the Transports alsorelinquished their early gains. The Utility average alsofaltered. Bond prices finished solidly in the minus colum.IBM continued to slide in heavy turnover. Oil issues alsocame under pressure with Chevron and Mobil both appeariro onthe most active list on the downside. Delta Air lines alsoactive, gained. Time Inc., NCR, Northrop, and BurlingtonNorthern all faltered today. Today's multi-swing session endedon a firm note with big-board losers holding a nodest edge overgainers. The 1810-1820 zone on the Dow continues to serve as a
stvnbling block. Bie 'Market of Stocks' Envirorment persists
E.F. HUTTCN RESEARCH.
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Koersen Centrale Bank I
NOTERINGEN CENTRALE BATIK VAM DE NEDERLANDSEAN-
TILLEN GELDIGOP WOENSDAG 15OCTOBER 1986EN TOT
NADER ORDER:

US DOLLAR 177 1.79 1.81
CANDOLLAR 126. 5 128. 5 130. 5
PND STERLING 2.50 255. 5 261. 5
N€DGLD 79.49 80.21 81.01
BOUVflfl — —ZUJ FRANCS 110.29 111.01 111.81
ffl FRANCS 26.36 27.46 28.16
DUITS6MARK 89.99 90.71 91.51
SUR GLD — 100.07 102.59
ITUR6 0.99 1.29 1.35
AARORIN 1.00 1.00 1.00
KOERSEN VAN DE OBLIGATIELENINGEN VAN DE NEDER-
LANDSE ANTILLEN UITGEGEVEN DOOR HET DEPARTE-
MENTVAN FINANCIEN EN GELDIG VANAF HEDEN 15OCTO-
BER 1986EN TOT NADER ORDER.

9.75% 08UGATI€L€NING€N P€R 85/89 100.44
13 % OBUGATI€L€NING€N P€R 86/90 107.94
12 % OBUGATI€L€NING€N P€R 88/92 108.81
10.5 % OBUGATI€L€NING€NP€fII9BB 102.31
10.25 % OBUGATICL6NINGC-N 1986 P€R 1990 102.59
HET EFFECTIEVE RENDEMENT OP ALLE OBLIGATIELENIN-

IGEN BEDRAAGT 9.52%.
DEAANKOOPVAN OBLIGATIELENINGENKAN GESCHIEDEN
BIJ HET LOKALE BANKWEZEN.

De Banco Industrial de Venezuela
/^5 ?V geeft devolgende noteringvoor de Venezolaanse
É^fa* Bolivar: Voor al Uw Bolivartransacties bel even en

'ï%_*>kot~' vraag naar onze zéér gunstige koersen.
' Noteringen per 100Bolivars

Aankoop Biljetten Aankoop Cheques Verkoop

l ’.7.40 ’.7.65 ’.8.40 7

AMIGOE 9WO6NSDI.G 150KT086R1986

DANKBETUIGING
Langs dezeweg betuigenwij onze hartelijke dankaan allen
dieop deéénofandere wijzehun medelevenhebben getoond
bij het overlijdenen deteraardebestellingvanonze dierbare
echtgenote en moeder,
mevrouw

VERA M.P. KOSTER-EERSTELING
Voor haar zielerust zullener nog 2 Heilige Missen worden
opgedragen in de kapel van Klooster Alverna op 16 en 17
oktoberom 6.00 n.m.

Ernesto Koster en
kinderen.



Oppositie handhaaft ondergrondse activiteiten

Poolse autoriteiten zijn
onzeker met Solidariteit

WARSCHAU — De vrijla-
ting van alle politieke gevan-
genen heeft de oppositie in
Polen in een nieuwe situatie
gebracht. Dat geldt vooral
voor de leiding van het nog
steeds verboden vakverbond
Solidariteit. Bij het zoeken
naar een nieuwe strategie
lijkt delijnvan de groepron-
dom de voormalige onder-
grondse leider Zbigniew Bu-
jakte worden doorgezet.

Twee weken geleden in
Gdansk een „voorlopige raad"
van het vakverbond solidariteit
opgerichtonderleidingvan Lech
Walesa. Deze stap kwam als een
verrassing voor de katholieke
kerk, maarookvoor enkeleadvi-
seurs van Lech Walesa. De
„voorlopige raad" werd overi-
genskortetijd laterdoor deauto-
riteiten verboden.

De oprichting van de „voorlo-
pige raad" sproot voort uit de
noodzaak van een nieuwestrate-
gie. In plaats van het tot nog toe
illegaal opererende bestuur, de
TKK, moet nu de openlijk wer-
kende raad als leidend orgaan
optreden. Voor het geval dat dit
orgaan door arrestaties of door
een verbod, zoals nu is gebeurd,
in de illegaliteitzou worden ge-
dwongen, bleven de onder-
grondse structuren ge-
handhaafd. Ditzijn metname de
in bedrijven bestaande cellen
van Solidariteit, waarin volgens
Bujak 30.000 mensen actiefzijn.
Solidariteit heeft verder beslo-
ten deondergrondsedrukkerijen
en het distributie-net ook na de
amnestie intactte laten.

Bijna vijfjaar nadat Solidari-
teit werd verboden, betalen nog
steedseen miljoen Polen contri-
butieaan het vakverbond. Deze
mensenkomen ook nog steeds al
dan niet regelmatig in aanra-
king met ondergrondsepublika-
tiesvan deoppositie in Polen, zo
onthulde Bujak.

Hoe groot de invloedvan Soli-
dariteit werkelijk is op de
werkvloer is moeilijkte bepalen.
Vanofficiële zijde houdtmenhet
op een paar procent van dearbei-

ders. Maar bij zon geringesteun
is hetonduidelijk waarom deau-
toriteiten allerlei verboden af-
kondigenen nogsteedszon enor-
me propaganda- oorlogtegenSo-
lidariteitvoeren.

De autoriteitenzijn onzeker.
Zij vrezen dat de impopulaire
prijsverhogingen die voor de
deur staan— inhetkader van de
tweede fase van de economische
hervormings- plannen — er toe
zullen leiden dat de ontevreden-
heidzich uitkristaliseertrond de
cellenvan Solidariteit. "

PARAMARIBO —DeSuri-
naamse leiderDesi Bouterse
is blij dat juist toen recente-
lijk debrandenin Patamacca
woeddenerNederlandse jour-
nalisten in Suriname waren.
Hijhoopt nu maar datdezebij
terugkeer in Nederland hun
collegae de opvatting uit het
hoofd zullen weten te praten
datnietdevijand maar deau-
toriteiten debranden hebben
aangestoken. Op een bijeen-
komst van de politieke arm
van de Surinaamse
strijdkrachten, de 25 Februa-
ri beweging, verdedigdeBou-
terse zijn beleid ten aanzien
van de Nederlandse journa-
listen.Hij zeidater een stren-
ge selectie was toegepast.
«Wij hebben hen laten ko-
men, omdat wij van oordeel
zijndat detijd isaangebroken
om ook in de Nederlandse
pers de strijd aan te binden
met detegenstanders van het
revolutionaire proces die
slechtsop basisvan leugenen
laster proberen de samenle-
ving hier te verstoren», aldus
Bouterse. Ondanks debekoel-
de relaties met Nederland
had Suriname toch het be-
sluit genomen weer een ope-
ning te makenopdat er enige
communicatiebestaat tussen
het Surinaamse Revolutio-
naireproces en de Nederlan-
ders, in hetbijzonderde Suri-
namers in Nederland.

Aanslag op viceadmiraal
in Lima

LIMA — Een guerrilla- com-
mando heeft dinsdag- ochtendin
Lima een aanslaggepleegdopvi-
ce admiraal Geronimo Cafferata
Marazzi dieonderpresident Fer-
nando Belaunde Terry chef van
de marinestaf was. Zijn chauf-
feur raakte hierbij licht gewond.
Hij is nu president van deIndus-
triëlebankvan Peru maar speel-
de indertijd een belangrijke rol
bij debestrijding van de guerril-
la.Men verondersteltdatheteen
actie van SenderoLuminoso is.

Pers Uruguay
voorziet vervroegde
verkiezingen

MONTEVIDEO — De moge-
lijkheid van vervroegde verkie-
zingen wordt steeds meer in de
pers in Uruguay geopperd als
een uitweguit deproblemen met
betrekking tot de amnestie-
kwestie, welkede gemoederenin
het land danigin beweging heeft
gebracht. Het parlement lijkt
namelijk niet uit de impasse te
kunnen komen welke is ont-
staan na het afwijzenvan hetre-
gerings- voorstel voor een alge-
mene amnestie en het afwijzen
ookvan het planvan deNationa-
lepartij voor een gedeeltelijkeen
precies omschreven amnestie.
De amnestieheeft betrekking op
de misdaden welke zijn begaan
tijdens het militaire bewind te-
gen de mensenrechten. Na ont-
binding van hetparlement moe-
ten binnen acht weken verkie-
zingen worden gehouden over-
eenkomstig de wetgeving van
Uruguay.

Meer stakingen en
acties op straat
in Argentinië

BUENOS AIRES — Het Ar-
gentijnseAlgemenevakverbond
CGT heeft nieuwe stakingsac-
ties aangekondigd evenals mas-
sa- demonstraties om op deze
manier te protesteren tegen het
economische beleid van de rege-
ring van president Raul Alfon-
sin. In tegenstelling tot deacties
bij voorgaande gelegenheden
gaat de onder invloedvan de Pe-
ronisten staande vakbeweging
nu meer aandacht bestedenaan
acties buiten de hoofdstad. Zo
zullen er massabetogingen wor-
den gehouden in Tucuman op
dertienhonderd kilometer ten
noordwesten van Buenos Aires
en ook in Neuquen op twaalfhon-
derd km ten zuidwesten van de
hoofdstad. In beide gevallen
heeft de leiding Saul Übaldini
als secretaris- generaal van het
CGT.

IngridSchubert-commando eist actie op

Architect Bonns verzoenings
politiek gedood bij aanslag

BONN — Het hoofd van de
afdeling Politieke zaken van
hetWestduitse ministerievan
Buitenlandse zaken, Gerold
von Braunmuhl, is vrijdaga-
vond in Bonn doodgeschoten.

Von Braunmuhl werd door
tweeof drie gemaskerdemannen
doodgeschoten, toen hij rond ne-
gen uur 's avonds voor zijn huis
in Bonn uit de taxi stapte, waar-
mee hij van zijn bureau kwam.
Von Braunmuhl was gehuwd en
wasvadervan driekinderen. Als
de aanslag inderdaad een terro-
ristische aanslag is dan is het de
eerste aanslag van deze aard op

een hoge politieke functionaris
in Bonn.

Voor deaanslag steldezich per
brief een organisatie ver-
antwoordelijk die zich "Westeu-
ropees Revolutionair front-
commando Ingrid Schubert"
noemde. Dit werd vernomen van
de politic in Bonn. Ingrid Schu-
bert is een militante van de
Westduitse stadsguerrilla-
organisatie Rote Armee Frakti-
on (RAF), die in november 1977
zelfmoord pleegde in haar cel in
de Munchense gevangenis Sta-
delheim.

Gero von Braunmuhl, 51, gold
als een van de voornaamste
architecten van de ontspan-
ningspolitiek van de Westduitse
minister van Buitenlandse za-
ken, Hans-Dietrich Genscher,
tegenover Oost-Europa. In alle
ministeries in de Westelijke we-
reld was hij bekend als de
Westduitse "politieke direc-
teur". Hij kwam zelden voor ne-
gen uur 's avonds thuis. Kenne-
lijkwisten de aanslagplegersdit
en hebben zij hem opgewacht.
VonBraunmuhl, werdop 15 sep-
tember 1935 geboreninBreslau,
thansPoolsenWroclaw geheten.
Jurist van origine trad hij in
1966 toe tot de buitenlandse
dienst en fungeerde hij in de
Westduitse ambassade in Was-
hington(1966/67), die in New
Delhi (1971/74) en in Moskou
(1974/77) om uiteindelijkop het
ministerie in Bonn te komen.

Honduras: Twee guerrillastrijders gedood
TEGUCIGALPA — Bij een

treffen tussen een militaire
patrouille en guerrilla- strij-
ders zijn in Honduras twee
doden gevallen en één ge-
wonde.

Dit gebeurde in de omgeving
van Ceiba, de tweede stad van
Honduras op 260 kilometer ten
noorden van Tegucigalpa. Vol-
gens de commandant van het
vierdeinfanterie- bataljondat in
Ceiba is gelegerd, luitenant ko-
lonelAlvaoRomero Salgado, wa-
ren de «subversieven» zwaarbe-
wapend met granaten, vuurwa-
pens, veel munitie en droegenzij
militaire uniformen. De groep
bestond uitzon acht man.Al eni-
ge dagenwaren er berichtenbin-
nengekomen over het optreden
van deze groep in de buurt van
Ceiba. Het bataljon was daarom
in paraatheid gebracht en er
werdvoortudrend bij patrouilles
uitgezien naar deze guerrilla-
groep. Bij het treffen tussen de
patrouille en de «subversieven»
kwamener twee verzetsstrijders

om. De zwaargewonde soldaat
bleek de zeventienjarigeRolan-
doLeiva Marroquin te zijn. De lt
kolonel erkende dat het slechte
weer en vooral de vele regen het
moeilijk maakten «onze taak in
deze regio goed uit te voeren».
Officieel bestaater in Honduras
geen guerrilla-groep. Er is soms
weleens sprakevan hetoptreden
van gewapende mannen en van
terreur- aanslagen. Deze zijn
meestal dantegen Amerikaanse
instellingen gericht.

MADRID—Minister presi-
dentFelipe Gonzalez van Spanje
is van plan in december een be-
zoek te brengen aan Cuba. Hij
doet dit op een reis welke hem
verderook langsEcuador en Pe-
ru voert. Hij had dezereis willen
maken rond de inhuldigingvan
president Alan GarciaPerez van
Peru, maar toen moest hij er op
het laatste ogenblik vanaf zien
■wegens vele werkzaamheden».
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RENEBUNTIN i
Leading agentof the company in the

N€TH€RLRNDS ANTILLES & ARUBA
for the month of September 1986. ]

o Since joining the company in June 1986 his
«\ personal production to date exceeds Na/ls. 1.277.000 J,

OPENBARE VERKOOP
Op vrijdag, de 17de oktober 1986, des vóór-
middags om 11.00 uur zal door de onder-
getekende deurwaarderin het openbaar worden
verkocht:
een snack-inventaris, waarin begrepen:
freezer's, cooler's, deepfryer's, etc. etc.
De goederen zullen één uur vóór de verkoop te
bezichtigen zijn bij de snack-bar te Barbara-
Beach, alwaar deverkoop zal plaatsvinden bij op-
bod en tegen gerede betaling.

De deurwaarderbij het Gerecht
F.G.M. CRATZ.

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

/' / /'il- -#■ . . /

Z\

"' urii
Als v deze keer besluit om Jan en / « LoJ,
alleman het loodgieterswerk bij u thuis «WW»**1 \\te laten verrichten, zorg dan wel dat u l mjM U Opj
een zwemvest klaar heeft liggen. —-~_ iK
Loodgieterswerk is niet iets dat u over J_s?^ 1/moet laten aan een klusjesman, of iets ff^cl
wat u 's middags na 't werk wel even SfWTfikst met een "doe-het-zelf" boek bij /e)^3\.
de hand. Onderschat het werk niet. /s_ll__f_L >̂

T>Bel ons. fi\xM ll£T7IVoor ons is geen werk te groot, of te I W-C.
Emancipatie Blvd. 38, Tel. 78984 - 78994 C^t^V^l 11

Techni Caribe I

GEZONDHEIDS-
SANDALEN

allematen voorradig
Beeldige kollektie

BIJOUX
La Indiana N.V.

Hendrikplein 11

AMIGOE10

Stichting Pleeggezinnen Centrale
organiseert woensdag 22 oktobereen

INFORMATIE-AVOND I
Plaats : Buurtcentrum Groot KwartierTijd ; 8 uur 's avonds.
ledereen diemeer wil weten over pleeggezin zijn, isvan l 1harte welkom. \J

3^ Ontvangen: %&
fantasie-sieraden, ook

rhinestone, w.o. kettingen,
armbanden en oorknoppen. <^
Boutique fV^JklCaracasbaaiweg f cfrr fl BLJSfe Tel.: 613496 O ri^TiZ^t

J TE HUUR GEVRAAGD:

een gemeubileerd

WOONHUIS
met minimaal 3 slaapkamers en 2 bad-
kamers, gelegen in een goedebuurt en
rondom voorzien van goed onder-
houden tuin.

Aanbiedingen terichten aan:

Heineken Caribbean N.V.
P.O. Box 3056

k Tel.: 615444 A

mm—*—*—^m^———mM^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

by,
\\rS KENTUCKY su NUGGET ta èkstra dushi, pasobra

*$|\ jtw eta ven d' 9a'ifia 'kv sousnan di "sweet and sour"
wWO^-Zlt/ ' "barbecue" eta na"a vn toke ainda mas espesial.

Ekselente tambe komo
_, snèk na vn fiesta öf resep-
Komo oferta espesial di intro- u

dukshon ta nana 1/2 liter di

■lllH Oferta di e "Kampeon di Galina" i e refresko kampeon
KENTUCKY FRIED CHICKEN na Punda, Salina i Colon. '6s*^

taf i FriedCluckenJggj^l
"1111lÜ i i PUNDA -SAUNA -COLON J^ ___I__X^ /___■!

1/2 liter Wmfm

kombinashon Amigoe I©Nömber:Direkshon:

19Mtober 1986
v ==_ Jj

OPENBARE AANBESTEDING
Uiterlijk 5 november 1986 te 10.00 uur des voormiddags
worden op Curagao ten kantore van de Directeur van de
Strafgevangenis en het Huis van Bewaring op Curagao te
Koraal Specht No. 182, aanbiedingen ingewacht voor het

leveren van voedingsmiddelen,
schoenen, kedsen, regenjassen
en andere benodigdheden

t.b.v. de Strafgevangenis en het Huis van Bewaring op Cu-
ragao.
De opening van de inschriivingsbiljetten geschiedt in het
openbaar opbovenvermelde datumom 10.00uur desvoor-
middags op Curagao ten kantore van de Directeur van de
Strafgevangenis en het Huis van Bewaring te Koraal
Specht No. 182, alhier.

Een omschrijving, waarin de specificatie alsmede de leve-
ringsvoorwaarden zijn aangegeven, is kosteloos verkrijg-
baar bij de Administratie van genoemde Penitentiaire In-
stelling.

S.V.P. duidelijk op de gesloten enveloppen vermelden:
"AANBESTEDING BENODIGDHEDEN GEVANGENIS/
HUIS VAN BEWARING 1987".

De Directeur.

PIPIT'I KUENTA^
di

Renée Hendrikse-
Rigaud

naturlibreria.

fpzxrl MASSIGUR N.V. >
@ Rooseveltweg 301 - Tel.: 89697

m W voor al Uw verzekeringszaken.

MAS/ SIGUR - Siguridat i stabilidatpa vn i tur.

jjWv j/g\ Zojuist ontvangen
ff de allernieuwste

4r J-& mode
Ö^SÖ Nu in ac bogen naast het Plaza Hotel.e ff "// Openingstijden:

I // maandag t/ m zaterdag van 9-6.30
R M zondagvan 10-1. j

f ßrt —=—'S
St. cE.o<»e Sfoópital

is er plaatsing mogelijkheid voor een
RADIOLOGISCH
LABORANT(E)

voor halvedagen.
Sollicitaties met vermelding van referenties worden ingewacht
aan 't Hoofd van de Verplegings dienst.

ADRES: <St. 3loópital
Postbus 217
PHIUPSBURG.

V^ St. Maarten N.A. .
Stroomonderbreking
Veel werkzaamheden kunnen wij voor U uitvoe-
ren zonder U te storen, doch ditmaal moeten wij
de stroomvoorziening onderbreken op:
* Vrijdag 17oktober 1986

vanaf 09.00 t/m 12.00 uur.
* Tortolaweg, Barbadosweg (vanaf Tortolaweg tot Sint

Kittsweg), Sint Luciaweg (vanaf Manhattanweg tot La
Guairaweg), La Guairaweg en Eleutheraweg(vanaf Sint
Luciaweg tot Abacoweg).

sQïKODELA^
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