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Nieuwsinvogelvlucht

MOSKOU—De SU-VStop opIJs-
land heeft deweg geopendnaar nieu-
we overeenkomsten tussen desuper-
m°gendheden over nucleaire ontwa-
pening. Dit heeft partijleider Gor-
"atsjov tijdens een nationale televi-
if'e-toespraak gezegd. In de VS werd
öet bericht met instemming ont-
Vangen.

*****MOSKOU — In antwoord op de
"''wijzing van 55 Sovjets uit de VS,neeft c!p SU 5 Amerikanen uitgewe-
?*n- Verder zal de toegestane ver-blijfstijd voor tijdelijke stationering
Van VS diplomaten in de SU strikt
*°rden nageleefd; mogen er nooitmeer VS diplomaten in de SU gesta-
gneerd zijn dan Sovjets in de VS;
*?rdt het aantalAmerikanen datop
yitnodigingvan deVS ambassadeur
"> Moskou naar deSUmagkomen(in
'985 200) aan banden gelegd en
*°rdt 260 man Sovjet personeel op*S ambassades in de SU terugge-ven.

*****. DEN HAAG —Koningin Beatrix
"eeft donderdagmorgen de ontsla-gaanvrage van staats- secretaris
"fokx van Volkshuisvesting, Ruim-
telijke Ordening en Milieubeheer

De man die sinds1977bij-
na onafgebroken het volkshuisves-
tingsbeleid in Nederland richting
heeft gegeven, ("Co-minister naast
Nijpels) is niet gevallenover de uit-
werking van de bezuinigingen op
v°'kshuisvesting in het regeerac-

maar over de beleggersaffaire
(ABP).

*****Washington—DeWestduitse
bondskanselier Kohl heeft na zijn
"Itmoeting met president Reagan

r volgend jaai een
succesvolle topontmoetingtussen deVS en SUkanzijn.Dan zalwerkelijk
vooruitganggeboektkunnen worden
°P het gebied van de wapenbeheer-
s'ng, zo meent Kohl. Hij sprakdaar-
naast evenwel zijn bezorgdheid uit
°ver de omvangrijke wapenaccoor-
dendieinReykjavik gestaltekregen,
dergelijke aceoorden moetenerniet
toe leiden dat W-Europa kwetsbaar
*ordt voor het conventionele over-
wicht van het SU-blok, aldus de
bondskanselier.

*****CAIRO — De nieuwe regerings-
Politiekvan Israël inverband met de
nederzettingen in de bezette Ara-
bische gebiedenis onwettigen vormt
j*nbelemmering voor de vrede. Dit
"eeft de Egyptische minister van
buitenlandse Zaken, Ahmed Esmat

woensdag gezegd.
*****J°HANNESBURG — Twee ZA ge-angenen hebben woensdagavond

humoord gepleegd, zo is doorgevan-
Senis- functionarissen bekendge-
maakt. Johannes Jacobs (20) die
rachtens de noodtoestand zonderorm van proces vastzat, hing zich
P- Van de 2e gevangene werd deaam niet vrijgegeven omdat de fa-

~""ienogniet ingelichtzou zijn. Vol-gensPretoria zullende ZA politie en
autoriteiten een onder-

naarbeide incidenteninstellen.

NAPELS — Sinds 3 dagen is een
'legtuigvan deVSmarine zoek. Het

8 niet teruggekeerd naar het vlieg-
J.F.Kennedy dattotdeZes-.e Vloot behoort en in de Middel-

andse Zee gestationeerd is. Het
'legtuig keerde niet terug na een
°utine vlucht op dinsdag. Het gaat0,11 een S-3A met 4 inzittenden.

*****
o STRAATSBURG — De Angolese., Pstandelingen- leider JonasSavim-

-1 heeft woensdag in StraatsburgResident José Eduardo Dos Santosan Angola opgeroepen tot vredes-
onderhandelingen. Wat Savimbi's

nita betreft geldt niet langer als
4°onvaarde deterugtrekkingvan de
,°OOO man (opgave Savimbi) tellen-e Cubaanse troepenmacht uit An-
s°la. Savimbi, die openlijk door ZA
sesteund wordt, deed zijnoproep tij-
j enseen omstredenbezoekaan enke-
* fracties van het Europese Parle-
ent in Straatsburg. Hij was uitge-

odigd door Christen-Democraten,
'beralen en Conservatieven.

ADDIS ABEBA — Bijna 7 minpensen in Etiopië, waar dekorte re-
setitijd in sommige gebiedenweinige erslag heeft opgeleverd, komen
*°edsel tekort. Dat hebben de Etio-
Wsche autoriteiten bekendgemaakt.

°lgens de hulp- organisatievan de
vverheid is ruim 1,2 min ton extra
°edel nodig om in de behoefte te

v°orzien.
PORTO ALLEGRE — Een Bel-

priester is woensdag door de
raziliaanse politie ondervraagd in
erband met zijnkritiek op de rege-

?ngvan dat land. De priesterwordt
eschuldigd van ongeoorloofde in-

menging in binnenlandse aangele-
genheden, aldus een woordvoerder.an defederale politievan Porto Al-
*Sre in het zuiden van Brazilië. Bij
Noordelingkan hijeenjaar gevan-

genisstrafkrijgen.

Verzetsbeweging
zegt bestand op

SAN SALVADOR — De ver-
zetsbeweging in El Salvador
heeft dinsdaghet op 11 oktober
afgekondigde eenzijdigebestand
opgezegd.Dit isbekendgemaakt
door radio Venceremos, de zen-
der van de opstandelingen. Als
reden werdopgegeven dathetre-
geringsleger, ondanks het be-
stand, de strijdhad voortgezet.

Het aanbod van het Nationaal
Front Farabundi Marti (FMLN)
werd gedaan een dag na de ver-
woestende aardbeving. De ver-
zetsbewegingkondigde toenaan
datzij alleen zou vechten als zij
werd aangevallen. De Salvado-
raanse president José Napoleon
Duart wees het aanbod destijds
als bedrog van de hand.

Gouverneurs ontmoeting
ORANJESTAD — Gouver-

neur F.B. Tromp zal aanstaande
vrijdag een werkbezoek aan gou-
verneur drs.René Romer inWil-
lemstad brengen. Beide gouver-
neurs zullen een bezoekbrengen
aan de marine- commandant
voor hetCaribisch gebied, briga-
de- generaal J.B.G. Clocquet.
Gouverneur Tromp keert vrij-
dagweer op Aruba terug.

Beschuldigingen stapelen zich op

Z-Afrika zou Mocambiquaans
toestel hebben neergeschoten

JOHANNESBURG — De
min of meer openlijke be-
schuldigingen dat Z-Afrika
blaam treft voor de doodvan
president Machel van Mo-
zambique stapelen zich op.

Kort nadat bekend werd dat
Machel zondagavond de dood
had gevonden doordatzijn vlieg-
tig was neergestort, wees het

ANC beschuldigend in de
richting van Pretoria. President
Kaunda van Zambia stelde
dinsdagavond als eerste Afri-
kaanse staatshoofd Z-Afrika
verantwoordelijk voor de dood
van Machel. Woensdag ver-
klaarde president Museveni van
Uganda dat de omstandigheden
waaronderMachel de dood had
gevonden "verdacht" waren. Hij
achttehet mogelijk dat hetvlieg-
tuig was neergeschoten. Hij
sprakvan "helden alsMachel die
vermoord zijn door misdadigers
dieeen onrechtvaardigeorde op
het (Afrikaanse) continent wil-
len handhaven"-

In condoleance-boodschappen
uitten ook andere Afrikaanse
leiders twijfel aan de omstandig-
heden waaronder Machels toes-
tel in het noorden van Z-Afrika
was neergestort.

Onder andere president
Kaunda en Alfred Nzo van het
ANC wezen er op dat enkele da-
gen voor de dood van Machel de
Zuidafrikaanse minister van
Defensie, Magnus Malan, de in-
eenstorting van Mogambique
had voorspeld.

Kranten in Z-Afrika en Zim-
babwemeldden dat deRussische
piloot van het toestel heeft ver-
klaard dat hetvliegtuig is neer-
geschoten. Anderzijds is gemeld
dat de piloot in slecht weer een
beoordelings- fout had gemaakt
en de landing te vroeg had inge-
zet in de veronderstelling dathij
al bij het vliegveld van Maputo
was.

De Zuidafrikaanse autoritei-
ten hebbenverslaggevers tot nu
toe geen toestemming gegeven
voor een gesprek met de piloot,
die in een Zuidafrikaans zieken-
huis ligt.

Algehelefinanciering

Japanse groep heeft
interesse in Hyatt

UKAN JESTAD — Er zou
een Japansegroep bestaan—
in dit stadium konden nog
geen nadere bijzonderheden
worden bekend gemaakt —
die bereid is de algehele fi-
nancieringvan het te bouwen
Hyatt Hotel op Aruba voor
zijn rekening te nemen.

Vertegenwoordigers van deze
groepzouden binnenkortopAru-
ba worden verwacht. Premier
Eman bevestigde desgevraagd
aan de Amigoe dat er inderdaad
ook een Japanse groep is waar
mee gepraatwordt. Het washem
nietbekend datvertegenwoordi-
gers van de groep binnenkort

naarAruba komen
Zoals bekend zou in eerste in-stantie het grootste deel van definanciering van ditproject door

een Nederlandse bank geschie-
denmet deelname van Hyatt enBallast Nijdam, doch hiervoorzou een garantie nodig zijn vanruim 100 miljoen gulden van deNederlandse Crediet Maat-schappij, hetgeennogsteedsnietrond is.

Wat die financiering betreftzou men nog 2,5 miljoen florinmet rond hebben. De Japansegroep zou echter het gehele be-drag willenfinancieren dochwilzich eerst terplaatse van een enander op de hoogte stellen.

KANS GROOT OP DEMOCRATISCHE MEERDERHEID IN SENAAT

Tevens graadmeter voorpresidentsverkiezingen 1988

Congresverkiezingen in VS:
Alles of niets, zegt Reagan
DEN HAAG—DeCongresverkiezingenop 4novemberinAme-
rika worden"allesofniets"verkiezingen,zoalspresident Rea-
gan het onlangs in een verkiezingstoespraak uitdrukte. Een
Democratische meerderheid in de Amerikaanse senaat bete-
kent mogelijkhet einde van de "Reagan-revolutie", zo meent
de president. Hoewel de democraten maar vier zetels nodig
hebbenom demeerderheid te behalenzijn zij nietbij voorbaat
zekervan hun overwinning zo menen waarnemers, omdat de
strijd in een aantal staten nog volledig open licht.Een uiterst
krappe overwinningvoor deRepublikeinen wordt niet uitge-
sloten. Verwerven beide partijen een gelijk aantal zetels (50)
danzaldestem van vice-president GeorgeBush in voorkomen-
degevallen de doorslag gaangeven.

"De uitslagzal bepalen ofalles
waarwevoor gewerkt,gestreden

en gezweet hebben, een kans zal
krijgenofwordt ondermijnddoor
mensen die gekantzijn tegen al-
les waar wij in geloven". "Ik kan
mij niet veroorloven dat mijn
handen gebonden worden door
een volledig vijandig gezind
Congres. De komende jarenzul-
len moeten uitmaken of al onze
vooruitgang sinds 1980 inbeton
wordtvervat ofalleeninhetzand
wordt geschreven. Indien we
niet de controle over de Senaat
behouden, zullen we op een mor-
gen wakker worden en moeten

WILLEMSTAD -De renova-
tievan hetPlazaHotelvordertge-
staag. Van buiten ziet het er na
een verfbeurt aleen stukbeter uit,
terwijl nogaan de toren gewerkt
wordt. Ook wordt het zwembad
geheel vernieuwd en omgezet in
een zeewater- bad.Ditom hetfeitdat Plaz
enigszinste opte vangen.Zoals de
foto's tonen wordt er al druk ge-
last en aan de muren van het
zwembad gewerkt. Half decem-
bermoet allesklaarzijnzodathet
tijdelijk gesloten hotel weer toe-
risten kan ontvangen.

Priesteres houdt
4 personen gevangen

WILLEMSTAD — De politie
hield gisteren een 32-jarige
vrouw aan, die drie dagen lang
twee vrouwen en twee kinderen
van respectievelijk zes en een
jaar in haar woning te Sta Rosa
gevangenzou hebben gehouden.
De vrouw verklaarde tegenover
depolitie een priesteres te zijnen
het viertal door middel van ge-
bed van de duivel te hebben wil-
len bevrijden.

De aanhouding volgde na een
tip die de recherche kreeg
omtrent illegaalverblijfvan bui-
tenlanders op het eiland. Die
hieldenzich in hetperceel te Sta
Rosa op enzouden volgens debe-
komen inlichtingen aan "zwarte
magie" doen. In de woning wer-
denvier spaans-sprekende vrou-
wen aangehouden en op aanwij-
zing van de buren trof depolitie
tevens artikelen aan die met
"zwarte kunst" te maken had-
den. Naderhand deedeen van de
vrouwen aangiftevan vrijheids-
beroving tegen de priesteres. Zij
was na een "geestelijke beleve-
nis" door de priesteres samen
met een andere vrouw en twee
kinderen in het huis vastgehou-
den, verklaarde zij tegenover
agenten. Door hun komst in ver-
band met het onderzoek her-
kreeg zij haar vrijheid.

constateren dat alles met de
wind is weggeblazen", aldusRe-
agan.

De Republikeinen hebben nu
53van de 100zetelsin deSenaat.
Op 4 november zijn 34plaatsen
verkiesbaar. De Democraten zjn
daarbij in het voordeel omdat
zijn ditmaal maar 12 zetels hoe-
ven te verdedigen, tegenover de
Republikeinen 22. Een deel van
de Republikeinen werd in 1980
gekozen in het kielzog van Rea-
gans overweldigende verkie-
zings- overwinning op Jimmy
Carter. Dit voordeel moeten zij
dezekeer ontberen. De Congres-
verkiezingen vallen niet samen
met die voor hetpresidentschap
en Reagan is bezig aan zijn
laatsteambtstermijn. Deverkie-
zingen in 1980leverdendeRepu-
blikeinen voor de eerste keer in
26 jaarde Senaats-meerderheid
op-

Ondanks hetfeit dat de Demo-
craten dus maar vier zetels hoe-
ven te veroveren, staat de over-
winningniet vast. In ten minste
vier staten — Idaho, Was-
hington,Noord-Dakota en Loui-
siana—ligtde strijdnogvolledig
open. Omdat de naoorlogse ge-
schiedenis leert dat tussentijdse
verkiezingen bijnaaltijdnadelig
zijnvoor deregerende partij wor-
den de kansen op een Democra-
tische meerderheid hoog aange-
slagen. Desondanks wordt een
uiterstkrappe overwinningvoor
deRepublikeinen niet geheel
uitgesloten geacht.

Ten slotte bestaat er nog de
mogelijkheid dat beide partijen
elk 50 zetels in de wacht slepen.
In dat geval blijven deRepubli-
keinen de lakens uitdelen omdat
destem van vice-president Geor-
geBush, diedeSenaatvoorzit, de
doorslagzal gaan geven. Geletop
zijn ambitiesvoor het presi-
dentschapin 1988zoueen derge-
lijke patstellingBush slechtuit-
komen. Niet alleen wil hij zijn
handen vrijhouden om zich in
het land onderdekiezers tebege-
ven, maar tevens zal hij dan ge-
dwongen worden in de Senaat
duidelijkestandpunten in te ne-
men. Dat laatste zou hem in de
campagne voor het presi-
dentschap veel stemmen
kunnnen gaan kosten.

In het Democratisch kamp
wordt een meerderheid in de Se-
naat beschouwd als een be-
langrijke opstap naar de over
twee jaar te houden presidents-
verkiezingen. Doordat beide
partijen de uitslag in de Senaat
beschouwen als een zekere
graadmeter voor de verkiezin-
genin 1988wordtbijnavergeten
dat op 4 november ook het volle-
dige Huis van Afgevaardigden
wordt gekozen. Bovendien staan
er 36 van de50gouverneurs- pos-
ten en duizendenlokale functies
op het spel.

Politieke waarnemers en opi-
niepeilingenvoorspellen een ge-
makkelijke overwinning van de
Democraten in het Huis van Af-
gevaardigden. De enigevraag is
met hoeveel zetels de Democra-
ten hun meerderheid in het
Huis, die zij al sinds 1954 stevig
in handenhebben, zullenvergro-
ten. Op het ogenblikbeschikken
de Democraten over 253 van de
435 zetels in hetHuis.

Bij de gouverneurs-verkiezin-
genrekent Reaganspartij op een
winst van zes tot negen posten.
Van de in totaal 34 Democra-
tische gouverneurs- posten moe-
tener 27opnieuw door dekiezers
worden ingevuld, terwijl de Re-
publikeinen maar negen van de
16 posten hoeven te verdedigen.

In tegenstelling tot 1982 toen
deVS tekampen haddenmet een

nationale economische recessie
eneen hoge werkeloosheid,en de
tussentijdse verkiezingen ge-
zien werden als een referendum
over Reagans leiderschap, spe-
len er bij deze Congres- verkie-
zingen geen dominante nationa-
le kwesties, lokale vraagstuk-
ken hebben de boventoon ge-
voerd. Omdat binnen de Ameri-
kaanse politiek de vuistregel
geldt dat deburgersvoor hun ei-
gen portemonnee kiezen, gok-
ken deDemocraten erop gebruik
tekunnen maken van de onvrede
onder de boeren. Het gigantisch
grote Amerikaanse graano-
verschot, heeft vele boeren en
landbouwbanken in grote pro-
blemen gebracht. In vier
landbouwstaten moeten Repu-
blikeinse senatoren hun zetels
verdedigen.

Uit recente opiniepeilingen
blijkt dat de Amerikanen som-
ber zijn gestemd over de econo-
mische situatie.Om deaandacht
daarvanaf te leidenen het debat
meer toe te spitsen op zijn poli-
tiek en zijn nog steedszeer grote
persoonlijke populariteit heeft
Reagan de afgelopenweken zijn
SDI-plannen voor eenraket- af-
weersysteem in de ruimte in de
strijd gegooid. Hij werd daarbij
nietmoe teonderstrepen dat zijn
jongste topontmoeting met Sov-
jetleider Gorbatsjov geen mis-
lukkingisgewordenmaar "grote
vooruitgang" heeft opgeleverd.

Indien deDemocraten hun ei-
genvoorspellingenwaarmaken,
begintReagan aan wat in Ame-
rikaansepolitieke termen wordt
omschreven als een "Lame
Duck" periode. Dat is een situa-
tie waarin de president zichzelf
niet meer kan opvolgen en af-
hankelijker wordtvan de mede-
werking van hetCongres. Wan-
neer de oppositie dan ook nog
eens in beideCongresafdelingen
over een meerderheid beschikt,
wordt het er voor de president
niet gemakkelijker op. Be-
langrijke Senaatscommissies,
zoals die voor Buitenlandse Za-
ken, Defensie, Justitieetc, staan
danonderDemocratischvoorzit-
terschap. De president zal zich
gedwongen zien compromissen
te sluitenof herhaaldelijk zijn
veto uit te spreken. Dat laatste
wordt in de VS echter niet opge-
vat alseen tekenvan kracht, een
beeld watReagan nu juistaltijd
heeft proberen uit te stralen.

Ondanks de grote belangen
dieop het spel staan, lijkt debe-
langstellingvoor deCongresver-
kiezingen bij de bevolking m de
meeste staten gering.

Ambassadeur
moet zelfafwassen

WASHINGTON — "Wie
gaat de was doen, en het
huishouden", zo vroeg een
oud- correspondent in
Moskou zich af. Aanlei-
ding is het terugtrekken
van 260man Russisch per-
soneel van de Amerikaan-
se diplomatieke missies in
de Sovjetunie. Het gaat
vooral om huishoudelijk
en technischpersoneel dat
werkzaam was voor de
Amerikanen.

De maatregelen dieeenre-
actiezijn op het uitwijzenvan
55Sovjetdiplomaten,kunnen
ertoe leiden dat Washington
zijn diplomatieke staf moet
verminderen om plaatstema-
ken voor Amerikaans
technisch en huishoudelijk
personeel. Een andere moge-
lijkheid is dat deAmerikaan-
se regering terugkomt van
haar eenzijdig afgekondigde
limietvan 251 man voor zo-
wel deRussische als de Ame-
rikaanse ambassades.

De Sovjetambassade in
Washington heeft overigens
maar een paar Amerikaanse
personeelsleden in dienst, uit
bezuinigings-overwegingen.

Orkaan Roslyn op
wegnaar Mexico
MEXICO — De regering van
Mexico heeft haar burgers in de
noordelijke staten langs de Gro-
te Oceaan opgeroepen allemoge-
lijke voorzorgsmaatregelen te
nemen nu de orkaan "Roslyn"
zich met een snelheidvan 32 ki-
lometerper uurrichting Manza-
nillo begeeft in het zuidwesten
van Mexico. De windsnelheden
kunnen inhetcentrumvan deor-
kaan oplopen tot 133km peruur
met uitschieters tot 160 km per
uur.

*****PRETORIA - ZA heeft een kleur-
ling benoemd tot ambassadeur inDen Haag, zo heeft het ministerie
van Buitenlandse Zaken in Pretoria
bekendgemaakt.De 65-jarigeFrank
Quinn zal begin volgend jaarde hui-
dige ambassadeur opvolgen. Quinn
is de eerstekleurling die tot ambas-
sadeur wordt benoemd in de Zuidaf-
rikaanse diplomatieke dienst.
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Mensen

Stichting Curacaose Radio
eniging Curom kent sinds
i een nieuwe voorzitter. Als
mig werd onlangs door het
htings- bestuur unaniemPE-

I ÜROOTENS gekozen. Hij
-t CORN'ELIS (KEES)
JOTENSop, dieenigetijdge-
n, na zich 45 jaar lang voor
radiostation te hebben inge-
zijn ontslag als voorzitter: het bestuur indiende. Hij

1 evenwel bereid gevonden
ice- voorzitteraanteblijven.

er Grootens werd op 15 au-
'us op Curasao geboren. Na
R idulphus College doorlo-

!te hebben, volgde hij in Ne-
and de studie voor accoun-

it. Hij is sinds 1985 een
! nerbijhetaccountants- kan-

r Klijnveld Kraayenhof& Co.
! stichtings- bestuur van de

■ombestaat momenteel naast
leren Grootens als voorzitter. ice- voorzitter, uit HuibHad-
k. secretaris, Felipe Croes,

; ningmeester en mr Anthony
commissaris.

handen van gedeputeerde
Toerisme Reintje Martina,
.ing deze week de kapitein. m het toeristen- schip Carla
ta, de voormalige Carla C,
SSINO PERCIVALE een

k over Curacao. De overhan-
ing vond plaats als blijk van
irdering voor het feit dat de
epen van de Costa C- lijn al
er dan twintig jaar Curacao

11 ndoen en in deafgelopen jaren
,'enoeg wekelijks de haven

CLAUS VON BULOW, de uit
Denemarken stammende finan-
ciële adviseur, die op technische
gronden werd vrijgesproken van
tweemaal poging tot moord op
zijn rijke Amerikaanse vrouw
door middelvan een injectie met
insuline, heeft deze week voor
heteerst onderedeverklaard dat
het de combinatie van drugs en
eier- likeurwas, die haar het co-
ma bezorgde waarin zij ligt en
niet meer kan ontwaken. De 59-
--jarige Bulow legde zijn verkla-
ring afachter gesloten deuren in
het kantoor van zijn advocaat,
met hetoog op destrafzaak diede
twee kinderen van zijn vrouw te-
gen hem aanspannen. Martha
yon Bulow, in de wandeling
"Sunny" genoemd, raakte in
1979 in coma, nadat zij volgens
haar man al te snel na het drin-
ken van eierlikeur slaappillen
had ingenomen. De twee kinde-
ren van Martha yon Bulow uit
haareerste huwelijk metdeOos-
tenrijkse prins Von Auersperg,
eisen 56 miljoen dollar schade-
vergoedingomdat zij Von Bulow
aansprakelijk stellen voor de
toestand van hun moeder.

Een vader in Fredericktown in
de Amerikaanse staat Missouri
was deze week OOGGETUIGE
van de dood van zijn twee zoons.
Hij keek vanuit zijn tuin toe hoe
zijn oudste zoon, de 39- jarige
Fred Owens, die sinds een dag
zijn vlieg- brevet had, bij het uit-
voeren van een stunt, met een
vliegtuigje een paal raakte en
metde neus tegen degrond sloeg.
Zowel depiloot, alsdiens34-jari-
gebroer en bijzitterEric Owens,
waren op slag dood. Volgens de
politic probeerde de piloot zijn
vader te imponeren door een
"stalling" uit te voeren. Daarbij
laat men het toestel steil klim-
men om de motoraan het sputte-
ren te maken. Vervolgens start
men de motor opnieuw terwijl
het toestel recht komt te liggen.

De Commissaris van de konin-
gin in Brabant, oud- premier
DRIES VAN AGT heeft vorig
jaar geprobeerd met een brief
aan de hoofd- officier van Justi-
tie in Zwolle de strafrechtelijke
vervolging van zijn echtgenote,
in verband met een verkeers-
overtreding, te voorkomen. De
brief, bedrukt met het wapen
van deprovincie Brabant, maak-
tezoveel indruk op de hoofd- offi-
cier, dat deze de zaak inderdaad
wilde seponeren. Verzet ij.i. -te-
gen van een andere officier, leid-
de er echter toe dat de gebruike-
lijke gedragslijn van justitie in
dergelijkezaken alsnog gevolgd
werd.Mevrouw VanAgt werd in
juni vorig jaar door agenten ge-
zien toen zij in de plaats Hatte-m
door een rood licht reed. Zij ver-
klaarde naderhand evenwel
hardnekkigdat haar wagen die
bewuste dagniet in Hattem was
geweest. Een stelling die ook de
oud- premier in zijn brief her-
haaldeen waaraan dezetoevoeg-
de dat zijn vrouw de overtreding
niet kon hebben begaan omdat
zij nooit door rood licht rijdt.

Een schoolinNijmegen moeteen
wegens ZWANGERSCHAP ont-
slagen werkneemster een be-
drag van 24.000 gulden schade-
vergoeding uitkeren. Het ont-
slag is onrechtmatig omdat de
school zich met ontslag wegens
zwangerschapschuldig heeft ge-
maakt aan discriminatie. Dat
heeft dekantonrechter inNijme-
gen bepaald in de ar-
beidsrechterlijke procedure die
devrouw tegen haarvoormalige
werkgeverheeft aangespannen.
Volgens advocaat van Wester-
laar is haarcliënte,een 39-jarige
inwoonster van Nijmegen, in
1984 voor de duur van een jaar
als logopediste bij de schoolaan-
gesteld. In de periode tussen
haar aanstellingen het feitelijke
begin van haar werkzaamheden

raakte ze in verwachting. Dat
was volgens de advocaat voor de
werkgever aanleiding om de
vrouw in de proeftijd van drie
maanden te ontslaan. Volgens
dekantonrechter in Nijmegen is
het ontslag weliswaar geldig,
maar op grond van het anti- dis-
criminatie- artikel in het burge-
lijk wetboek tevens onrechtma-
tig. Dewerkgever hoeft devrouw
niet opnieuwin dienst te nemen,
maar is wel verplicht tot schade-
vergoeding- Het bedrag van
24.000 gulden is opgebouwd uit
een materiele schadepost (niet
genoten loon, pensioenbreuk,
proces- en anderekosten) en een
immaterieel deel (de vrouw gaf
voor haar tijdelijke baan eenvas-
te betrekking op). Volgens mr
van Westerlaar is het voor het
eerst dateen kantonrechter een
werkgever voor discriminatie
wegens zwangerschap verplicht
tot schadevergoeding.

*****
Mensen met HUID- PROBLE-
MEN kunnen in het vervolg te-
recht bij het volks- bevrijdings-
leger in China, datmeent het ge-
heim van levenslange schoon-
heid te hebben ontdekt en bereid
is dit geheim voor het luttele be-
dragvan zestig cent met de mas-
sa te delen. Een advertentie in
het in Peking uitgegeven blad
"Film en theater" bood deze da-
gen een ongewone servicevan 's-
werelds erootste leger, een mcdi-

cijn dat vetpuisten en wratten
doet verdwijnen, rimpels voor-
komt en de huid "zuiver, blank
en zacht" doet zijn. "Weg met
huid- problemen — behoud voor
altijd de schoonheid van jeugd—het algemeen ziekenhuisvan het
volks- bevrijdings- leger biedt
zijn jongste product aan — een
uiterst doeltreffend schoon-
heids- medicijn", aldus de adver-
tentie, waarin het militaire hos-
pitaal 'om debehoefte van de na-
tie te bevredigen" voor 60 cent

LOSSE NUMMERSvan deAmigoe zijn ver-
krijgbaar bij:

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

een flacon tonicum offreert, dat
naar hetzegt meer dan 96,8 pro-
cent resultaat heeft.

Bij afname
van drie flacons of meer, be-
draagt de prijs vijftig cent per
stuk, exclusief verpakkings- en
verzend-kosten. Nognietzo lang
geleden wascosmeticaoverigens
in communistisch China taboe,
maar de laatste jarenis de rege-
ring op het gebied van mode en
schoonheids- middelen tole-
ranter.

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

Amigoe
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Heer Bommel en de Volvetters door Marten Toonder

iiJO22 —TornPoes stondeven later dusweer alleenin de donke-
tje straat. ledereenwas weggegaan ennu was ernietsmeer,dat
;|an het volvettersspook herinnerde.

"En tóch was het er!" zei Torn Poes bij zichzelf. "We zagen
allemaal dathethier de luchtinging. Maar omdatergeen spo-
tten bestaan, kunnen ze ooknietvliegen... hm... ermoet ietsan-
dersachterhebbengezeten!Eenskijken... hetwas opdezeplek
gat hij omhoog ging!"
', Hij keek peinzend langs dehogemuuren toen zag hij, dater
Helemaal boven, bij het dak, een raam open stond.Dat open
raam gafhem te denkenen hij greep deregenpijp, die vlak bij

hemin degrondverdween, en begon teklimmen.En omdat hij
dattamelijk goedkon, washij in een ommezienboven.Met een
sprong belanddehijvan deregenpijp op hetkozijnvanhetdak-
venster en klom naar binnen. Toen stondhij in eenrommelig,
oud,verlaten kamertje.

"Wel", dacht hij, "dat is demoeite waarde". Daar voor het
raam zit een hijsbalk met een katrol er aan... hetzou dus best
kunnen dat het spook hieromhoog gehesen is!En daarhangt
het aanplakbiljet van 'Het volvettersspook loert op u!' Maar
wat is datvoor een papier?"

Kamara ta opina
NATIONALE AANPAK

De Landsregering en de ei-
lands- overheid hebben zich uit-
gesprokenom financiële orde op
zaken te stellen binnen de over-
heid. Bij ongewijzigd beleid ont-
staat voor dekomende jareneen
gat van 1 miljard gulden tussen
de drastisch teruglopende in-
komsten en debegrote uitgaven.
Maatregelen zijn daarom onaf-
wendbaar, teneinde een totale
ontwrichtingvan het overheids-
apparaat en de Curagaose ge-
meenschap te voorkomen.

De Kamer onderschrijft al ja-
renlang de noodzaak van sane-
ring van het overheids-apparaat
en heeft dan ook grote waarde-
ring voor de politieke wil van
landen eilands- bestuurders, om
impopulaire maatregelen te ne-
men. De Kamer is zich bewust
van het ingrijpende karakter
van dezemaatregelenen de soci-
ale gevolgen daarvan voor debe-
trokken overheids- werkne-
mers. De Kamer is van mening
dat een adequate wachtgeld-
regeling deze gevolgen eniger-
mate zal kunnen verzachten.
Het effect van de maatregelen
zal ook in de private sector nood-
zaken tot kosten- verlaging en
sanering, hetgeen mede van in-
vloedzal zijn op de werkgelegen-
heidin deze sector.De Kamer be-
seftdanook dat de opname- capa-

citeit van het bedrijfsleven om de
af te vloeien werknemers uit de
publieke sector op te vangen in
de private sector momenteel be-
perkt is en datdaarom creatieve
oplossingen nodig zijn om deze
capaciteit tevergroten. De opna-
me van overheids- personeel
door de private sector wordt
daarbij bevorderd dooreen grote
flexibiliteit van de Ontslagwet
en deMinimumloon-wetgeving.
Voorwaarde voor herstel en uit-
breiding van de werkgelegen-
heidindeprivatesector is dathet
bedrijfsleven de ruimte wordt
geboden om nieuwe activiteiten
te ontplooien. Het investerings-
klimaat dientdaartoegeoptima-
liseerd te worden en deoverheid
dientzich zoveel mogelijk te ont-
houden van regulering van het
marktgebeuren. De private sec-
tor heeft reeds aanzetten ge-
pleegdtot economisch herstel en

initiatieven zoals de bouw van
het International Trade Centre
en de daarbij geprojecteerde ho-
tels, de ontwikkeling van een
Festival Market Place door de
Curacao Action Group, de vesti-
ging van een High Tech- indus-
trie op Curagao, biedenperspec-
tief voor nieuwe werkgelegen-
heid.

De uitvoering van de voorge-
stelde maatregelen tot herstel
van hetbegrotings- overwichten
herstructurering van het over-
heids- apparaat, vraagt om een
nationale aanpak, waarbij alle
politieke partijen mede- ver-
antwoordelijkheid dragen voor
het door te voeren sanerings-be-
leid op Curacao. Coalitie en op-
positie dienen één front te vor-
men en eendrachtig samen te
werken in het belang van het
economisch herstel en de
werkgelegenheid op Curacao.
Hoewel de maatregelen beogen
financieel orde op zaken te stel-
lenbinnen de overheid, is deuit-
voeringniet deverantwoordelijk
van de overheid alléén, maar
van alle sociale partners, over-
heid, bedrijfsleven en vak-
bonden.

De verantwoordelijkheidvan
bedrijfsleven en vakbonden ligt
met name in debereidheidtot ac-
ceptatie van de noodzakelijk te
nemen, impopulaire maatre-
gelen

CURACAO
AGENDA

NACHTDIENST ARTSEN: Patiënten vande
artsen van Bandabao (3e distrikt) kunnen in
spoedgevallen telefoon 641658 bellen en
dan het antwoordapparaat afluisteren.
De patiënten van de andere medische dis- .
tnkien kunnen voor spoedgevallen de
artsenpraktijkvan hun eigen huisartsbellen: 1
het antwoordapparaat zal dan mededelen 1
wie dedienstdoende arts is.

WITGELE KRUIS (wijkverpleging): Kantoor
Santa Maria 17. tel.: 82947: geopend van
maandag t. m vrijdag van 07.00-16.00 uur:
zaterdag de gehele dag gesloten: de wacht I
hebben zuster Rosa. Tel: 673389 77714. 1
pageboy 027-360 en zuster Hailand. tel.: 1
87944.pageboy 027-360.

DIERENARTS; Vetennaire'Dienst. Parera.
tel: 614000.

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

KLEUTERBUREAU: 14 00-16.00 uur alleen
volgens afspraak.

ZUIGELINGENBUREAU: maandagmiddag
van 12.30-15.30uur; donderdagmiddag van
07.15-10.30 uur; alleenvolgens afspraak.

GEZINSVERZORGING (Kwido pa Famia):
geopend van maandag t m vrijdag van j,

07.00-12.30 13.30-17.00 uur. kantoor Sta.
Maria 17. tel: 80222

BOTICA BANDABAO: dagelijks geopend
van 08.00-19.00 uur.

BOTICA S (nachtdienst)
Otrobanda: de GoedeHoop. tel: 82857.
Punda: Cerrito. tel.: 76155.

DIVERSEN
CURACAOSCHMUSEUM(t m3novem-
ber 1986) expositie van werken van JubiKi-
nndongo gemaakt van autobumpers.

ANTILLIAANSE GNOSTISCHE BEWE-
GING
Brievengat iedere woensdag- en zonda-
gavond om 19.30uur te Jirajaraweg 8,
Centrum Dcvi Kundalini.
iedere woensdag- en vrijdagavond om
19.30 uur te Openbare Basisschool
Brievengat
Bandabao: iedere donderdagavond orrt
19.30uur gebouw CreditUnion SanPedrO-
Kanga: iedere woensdag- en zaterdaga-
vond om 19.30 uur te Centrum Abraxac,
achterKooyman.

BIOSCOPEN
GOLDEN DRIVE-IN
21.00 uur Cobra (18jr.).

TELECURACAO
DONDERDAG: 16.30Kwes;17.30CCN
international: 17.30Purba kv keshi:
«Rol di keshi yena kv ham», Rösti kv
keshi»; 18.45 Informe deportivo; 18.55
Tempu pa Dios; 19.00 Nos tera:
«Journey tothe Himalayas»; 19.30Noti-
siero Tele-8; 20.00 Directe uitzending
baseballwedstrijd Boston Red Sox vs
New York Mets (World Series).

VRIJDAG: 16.30 Cartoons; 17.00 AG-
HUSAkuLeoRondas; 17.30Ajedrwsno
plaka chiki ku Omalio Merien; 17.45
CNN intrnational hour; 18.45 Informe
deportivo; 18.55Tempu pa Dios; 19.00
Herrie; 19.30 PR-programma:
«Willemstad»; 20.00 Notisiero Tele-8;
20.40 Murder, she wrote; 21.30 Hari;
21.55Kombinashon; 22.00ShowdiJob;
23.00CNN Moneyline (live); 23.30CNN
Sportstonight (live); 24.00Sluiting.
(wijzigingen voorbehouden)

BEETLE BAILEY By Mort Walker

DONDERDAG 23 OKTOS6R 1986

HENRY By Dick Hodgins

BONER'S ARK By Addison & Frank Johnson

AMIGOE

QUINCY By Ted Shearer
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Slachtoffers naar brandwondencentrum in Maracaibo

Ontploffing bij Isla:
dode en zes gewonden
.WILLEMSTAD — Zeven werknemers van het aannemers-
fdiïjf MITS, dat deze dagen onderhouds- werkzaamheden

!ftvoert op het terreinvan deRefïneria Isla SA,raakten giste-
end gewond, toen zich ophetraffinaderij- terrein in een in-
* a"atie, waarin benzine- componenten wordenvervaardigd,
fetl ontploffing voordeed, die gevolgd werd door een felle
?rand in de installatie.De zeven liepen daarbij ernstige

op. Eén van hen, de 44- jarigeErwin Lourens
J^Heedvandaagrond demiddagaan zijnverwondingen, ter-

JN1ookvoor hetlevenvan eenvan deanderenwordtgevreesd.
"e overige zes gewonden zullen nog vandaagnaar Venezuela
jjorden overgevlogen voor behandeling in een speciaal
■"andwonden- centrum in Maracaibo.

deontploffing, die direct door
In "evige brand werd gevolgd,
!j

nd gisteravond rond vijf voor
v Ven plaats. De oorzaak daar-
Ll, Zo verklaarde vanmorgenn Woordvoerder van de Isla, is
wet bekend. Sinds gisteravondordt daarnaar, verklaarde hij,

st"j diepgaand onderzoek inge-
jj 'd- Een raming van de schade
v * Isla . raffinaderij als ge-

van de ontploffing en dea nd opliep en wat dit voor het
fln ere functioneren van deraf-

zal inhouden, kon hij
J^alve nog niet geven.

wJ installatie waaraan de
'S-werknemersonderhouds-

aan het uitvoeren waren,
(jr

as
f°P dat moment niet in be-

'Ji. De naastliggende installa-
,j ' daarin deexplosie zich voor-ga,wel.De brand werd metbe-
l 'P van zowel de bedrijfs-, andweer als met vrijwilligers

Kort voor half negen
IM-en dan ook de vlammen vol-
C 1? geblust. De eilandelijke
I andweer, die evenals de ei-
h« " autoriteiten direct van
j
e 'Ongeluk door deraffinaderij-

-B
t' d'ng op de hoogte waren ge-

j
'd, hoefden daardoor niet in

lCt'e te komen. De overige ïn-

op hetraffinaderij- ter-
„"> werden door de brand niet
poffen, verzekerde de
oNdvoerder. Deze waren dan
°* Vanmorgen, met uitzonde-

ring van die installaties die in
verband met onderhouds- werk
uit bedrijf genomen zijn, nor-
maal in werking.

De zeven werknemers van
MITS, waarvan er naar de Ami-
goe vernam slechts één in vaste
dienstvan hetbedrijfisen waar-
van de overige zes "losse
krachten" zijn, werden gistera-
vond metspoednaar hetSt Elisa-
beth Hospitaal vervoerd voor
medische behandeling. Erwin
Duggan, geboren op Curagao op
22 augustus '42, dieover 85 pro-
cent van zijn lichaam verbrand
bleek, overleed daaraan van-
daag rond het middag uur. De
overige zes gewonden, waarvan
er eentje eveneens ernstig ver-
wond werd en die over bijna ne-
gentig procent van zijn lichaam
brandwonden vertoont, zullen
evenwel vandaag nognaar Ven-
ezuela worden overgevlogen
voor opnamein eenin Maracaibo
door deVenezolaanse staatsolie-
maatschappij PDVSA opgericht
brandwonden- centrum. De
ernst van de verwondingen van
metname degenedievoor negen-
tig procent verbrandde, baart
momenteel de medici zorgen,
aangezien over het algemeen
personen die voor meer dan
tachtig procent verbrandden
weinigoverlevings-kansen wor-
denvoorzien. De overige gewon-

den hebben, verklaarde de Isla-
woordvoerder desgevraagd, een
verbrandings- percentage van
rond de veertig procent. Hij liet
tevens weten dat deraffinaderij
vandaag de aankomst verwacht
van verschillende ambulance-
vliegtuigenvanuit de Verenigde
Staten en Venezuela. Die toes-
tellen zijn volledig uitgerust
voor hetvervoer van ernstigzie-
ke patiënten en hebben alle
noodzakelijke medische appara-
tuur aan boord, aldus de
woordvoerder.De gewondenzul-
len worden vergezeld door het
medisch hoofd van deraffinade-
rij, alsmede door arts dr Acker-
man die momenteel hun be-
handeling in het St Elisabeth
Hospitaal begeleidt. Aan boord
van de vliegtuigen zal zich ook
verplegendpersoneel bevinden.

Tenminste een aantal van de
gewonden zal ook, zo vernam de
Amigoe, doorfamilie- ledenwor-
denvergezeld. Wie dekosten van
de medische behandeling be-
taalt, kon vanmorgen nog niet
officieel worden achterhaald.De
leiding van MITS, die vandaag
in verband met de ontploffingen
de brand, alsmede de gevolgen
daarvan voor haar werknemers,
besprekingen voerde met Isla-
functionarissen, was vanmor-
gen niet voor commentaar be-
reikbaar. Van de Isla-
woordvoerder werd vernomen
datzowel de raffinaderij als het
aannemers- bedrijf tegen derge-
lijke ongevallenverzekerd zijn.
Door wie de kosten zullen moe-
ten worden gedragen en of er in
dezeeen verdelingvan dekosten
zalplaats vinden,zal door dever-

zekeringen en door een speciaal
daarvoor samengesteld commis-
sie dienen te worden bepaald. In
de commissiezal, alduswerdvan
de kant van de Isla vernomen,
ook een expert van PDVSA, die
vandaagrond het middaguuruit
Venezuela op Curagao aan-
kwam, zitting hebben.

De ontploffingen devlammen-
zee diemet name in deomgeving
van Post 6 duidelijk zichtbaar
was, trok, zoals bij dergelijke ge-
beurtenissengebruikelijk is, een
enorme toeloop van toeschou-
wers. Daaronder bevonden zich
evenzo vele raffinaderij-
werknemers, die merkbaar on-
derde indrukvan devuurzee wa-
ren, maar zich anderzijds ook al-
leszins bereid toonden als vrij-
willigers in te springen en een
helpende hand te bieden. Het
nieuwsvan deexplosie drongook
in Venezuela al direct door. Via
de Venezolaanse televisie werd
hetberichtvan de ontploffingen
de brand, luttele minuten nadat
deze ontstonden, reeds uitge-
zonden.

WILLEMSTAD - Terwijl de
Eilandsraad de wet ter legalise-
ring van de nummerverkoop
reeds heeft goedgekeurd, bleek
gistermiddagtijdens een buiten-
gewone vergadering van alle
nummerverkopers, dat zij hele-
maal niet gelukkig zijn met de
verschillende veranderingen die
de legalisering met zich meeb-
rengt. Op zo kort mogelijke ter-
mijn zal contact worden opgeno-
men met gezaghebberCasseres
die in een gesprek met de num-
merverkopers op de hoogte zal
wordengesteldvan hunklachten
en hun bezorgdheid, zo werd gis-
termiddag besloten.

Op defoto's: een blik op dezaal
die goed gevuld was met de vele
nummerverkopers, terwijl op de
anderefoto hetbestuur van deor-
ganisatie van nummerverkopers
te zien is.

Ha bemiddeling Sticusa

Portret van Debrot
te koop aangeboden

tw, -door Frans Kok-.«JEN HAAG—Ineen adver-
rW?in Nederlandse dagbla-
khV S Voor 40000 Neder-
ig ASe?uldeneenportret van
tH^pitilliaanse schrijver en
ter gouverneurCola Debrot
>om°°p aangeboden. Het
ïo tis in 1972vervaardigd. °r de bekende Neder-

landse schilder A.C. (Carel)
Willink.

Sticusa in Amsterdam bemid-
delt bij deverkoop van het schil-
derij. Het is in het bezit van de
erfgenamen van Debrot, die in
december 1981 in Laren over-
leed. De erfgenamen willen het
schilderijnu te gelde maken.

Cola Debrot en Carel Willink
waren goede bekenden van el-
kaar. Toen Debrot's portret ver-
vaardigd moest worden ten be-
hoeve van de portretten- galerij
van alle Antilliaanse gouver-
neursinhetgouverneurs-paleis,
kreeg Willink daarvoor de
opdracht. Later maakte Willink
nog een tweede versie die voor
Debrot persoonlijkbestemd was.

Een woordvoerdervan Sticusa
zei vandaag dat ook vanuit de
Antillen belangstelling getoond
is om hetportret tekopen. De er-
fgenamen zouden graag zien dat
het schilderij van Debrot op een
representatieve plaats terecht
komt en houden daarom alle
aanbiedingen, ookvanuitdeAn-
tillen, voorlopig in beraad.

Curaçao wilALM-commissaris
Aircraft Leasing Company
in eilandsraad opgericht
WILLEMSTAD — De

"AircraftLeasing Company",
die de twee Super 80 toestel-
lenvan deALM overneemt en
ze vervolgens weer aan de
luchtvaart- maatschappij
verhuurt, iseen feit,nadat de
eilandsraad gisteravonduna-
niem accoord ging met de op-
richting.

Hoewel de goedkeuring una-
niem was en geen stemming
werd gevraagd, was er toch nog
denodige discussie over een mo-
tie die door de PNP werd inge-
diend. Daarin werd de Centrale
Regering als enige aandeelhou-
dervan deALM gevraagdervoor
te zorgen dat het eilandgebied
een commissariskrijgt toegewe-
zen. Dit omdat het eilandgebied
door de oprichtingvan de lease-
maatschappij voor de twee vlieg-
tuigen waarin het met 24 mil-
joenguldenparticipeert, een be-
langrijkaandeel heeft in de her-
structurering van de ALM. Bo-
vendien moet de lease- maat-
schappijnaast de 24 miljoen gul-
den die het eilandgebied er met
behulp van lokale financierders
in steekt, nog eens 48 miljoen
gulden in het buitenland lenen
om de schuldopdevliegtuigenaf
te lossen, waarvoor reeds onder-
handelingen gaande zijn.

Omdathet eilandgebiedCura-
cao hiermee onderstreept dat
men de handhaving van deALM
zeerbelangrijk acht voor de ont-
wikkeling van het toerisme op
heteiland en het garanderenvan
een buitenlandse verbinding
voor haar inwoners. In ruil daar-
voor moet erenige invloedophet
beleid van de ALM kunnen zijn
om de belangen van Curacao te
behartigen, aldus oppositie- lei-
derMariaLiberia Peters in de ei-
landsraad. Verder wilde zij een
garantie dat devertegenwoordi-
ger van de aandeelhouder, deCentrale Regering, altijd een
Curacaose ministerzou zijn.

DePNP wasoverigensookvan
mening dat in de statuten van de
lease- maatschappij ten on-
rechte staat dater tenminste één
directeur en ten hoogste drie
moeten zijn. VolgensLiberia Pe-
ters iséén directeurmeer dange-
noeg. Op die manier kan men
voorkomen dater straksompoli-
tieke redenen overbodige benoe-
mingen worden uitgedeeld, zo
zei ze. Het Bestuurscollege
antwoordde dat men natuurlijk
zou volstaan met de benoeming
van één directeur, en dat de hui-dige coalitie serieus is en zichnietbezighoudt metpolitieke be-
noemingen.De mogelijkheid om
drie te benoemen werd slechts in

de statuten opgenomen om te
kunnen zorgen voor vervanging
van een directeurdie langetijd is
uitgeschakeld door ziekteof iets
dergelijks en om wat voor reden
dan ook niet ontslagen kan
worden.

Dat is helemaal niet nodig,zo
repliceerde Liberia Peters, om-
dat in deStatutenvoorzieningen
getroffen zijn voor vervanging
van de directeur bij langdurige
afwezigheid of ontstentenis.
"Volgens het statuut kunnen
dus voorzieningen getroffen
worden als alle drie directeuren
tegelijkertijd griep hebben," al-
dus de oppositie- leider, die dit
een belachelijke zaak vond. Ge-
deputeerde Raymond Bentoera
vond het allemaal onzin, omdat
dezebepaling voor andere maat-
schappijen geldt waar slechts
één directeurbenoemd is, en de
coalitiebesloot nietop devoorge-
steldewijzigingin te gaan.

De garantie dat de vertegen-
woordigervan deaandeelhouder
van deALMaltijdeen Curacaose
minister moet zijn kan men on-
mogelijk eisen, aldus gedepu-
teerde Wout. Dan zou men zich
immers op hetterrein van de mi-
nisterraad begeven. Op de PNP-
motie voor een ALM- commissa-
ris van het eilandgebied besloot
decoalitie een amendement in te
dienen.Daarin stond dathetver-
zoek aan de Centrale Regering
conform een besluit van het Be-
stuurscollege was. Volgens de
coalitie is binnen het BC reeds
besloten dit te doenen zijn hiero-
ver reeds besprekingen gevoerd
met de vertegenwoordiger van
de aandeelhouder, premier Don
Martina.

Volgens de PNP zou het in het
BC slechts om een principe be-

slissinggegaanzijn, en was in de
Centrale Commissie van de Sta-
ten 'op vragen van de oppositie
verklaard dat er nog niets
concreets besloten is. Dat noem-
de het BC weer logisch, omdat
men eerst diendeover te gaantot
oprichting van de lease- maat-
schappij. Liberia Peters vroeg
zich af waarom men zo moeilijk
deed en of men de kwestie van
confrom een principe- beslissing
van het BC niet gewoon achter-
wege kon laten. De coalitiehield
voet bij stuk en stemde voor de
geamendeerdemotie, waardoor
die van de PNP kwam te ver-
vallen.

Over de hoofdzaak, het op-
richten van een maatschappij
dietwee vliegtuigen moetkopen
door een schuld van 72 miljoen
erop af te lossen, was nauwelijks
verschil van mening. Het ei-
landgebiedparticipeert als eni-
ge aandeelhouder voor 24 mil-
joengulden in de lease- maat-
schapij, diedan deresterende48
miljoen guldeninhetbuitenland
gaat lenen om de vliegtuigen te
kunnen kopen. Hierover zijn
reeds onderhandelingen met
buitenlandse financierders aan
de gang. De 24 miljoen gulden
waarvoor het eilandgebied par-
ticipeert wordt lokaal gefinan-
cierd. Lokale banken zouden
reeds bereid gevonden zijn om
hiervoor 15 miljoenguldentegen
gunstigevoorwaarden opzij te
leggen. De resterende 9 miljoen
zal naar het zich laat aanzien
van de begroting van het Ei-
landgebied moeten komen. De
verwachting is dat de maat-
schappij metdehuurdiedeALM
voor devliegtuigenbetaalt ruim
in staat zalzijn deaflossingen op
de schulden te voldoen.

Alle réserve-turbines in reparatie

Uitval gasturbine
gaf stroomperikelen

WILLEMSTAD— Vanafelf
uur gisterochtend tot vijf uur
in de middag, hebben ver-
schillende delen van het ei-
land zonder stroom gezeten.
De oorzaak daarvan lag bij
het uitvallenvan eenreserve-
gasturbine van de KAE die
niet vervangen kon worden
omdat alle andere reserve-
turbine's in reparatie waren.

Naar woordvoerder Muiden
vanmorgen tegenover de Ami-
goe verklaarde, was dinsdaga-
vond stoomturbine 9 uit bedrijf
gehaald voor bepaalde
werkzaamheden. Daartoe had
men overgeschakeld op gastur-
bine 2, hetgeen eenreserve- tur-
bine is. Deze turbine gaf het
woensdagochtend echter op,
waardoor men niet voldoende
stroomopkon wekken enKodela
zich genoodzaakt zag de stroom-
voorziening in de verschillende
wijken om de beurtaf tekappen.

Desgevraagd verklaarde Mui-
den dat de KAE nog wel over

meerderereserve- turbine's be-
schikt diein zon geval als giste-
ren ingeschakeld zouden kun-
nen worden. Deze waren echter
allemaal in reparatie, aldus
Muiden. Op de vraag ofhet niet
een beetje vreemd is dat allere-
serve- turbine's tegelijk in repa-
ratie gaan, antwoordde Muiden
ontkennend. De situatie leidde
daarnu eenmaal toe.

Gistermiddag om vijf uur ge-
luktehet deKAE om dereserve-
turbine weeraan depraattekrij-
gen. Een uur later kon ook
stoomturbine 9 weer ingescha-
keld worden, waarmee de situa-
tie weer genormaliseerdis.

Aanhoudingen
WILLEMSTAD —In verband

met verdenking van diefstal,
verrichtte depolitie gistereneen
aantal aanhoudingen. In ver-
zekeringwerden gesteld een 17-
-jarige jongen, die bekende zich
aan diefstal onder verzwarende
omstandigheden schuldig te
hebben gemaakt. Tevens hield
depolitie een 24-jarigemanaan,
die in een perceel te Montagne
Abau had ingebroken en daar
sieradenen radio- cassettes ont-
vreemdde. Omdathijeen andere
man met een vuurwapen had be-
dreigd werd ook een derde man
aangehouden en werd hem
"nachtlogies" aangeboden, ter-
wijl depolitie tenslotte nog twee
mannen aanhield in verband
met het in bezit hebben, danwel
verhandelen van verdovende
middelen.

NOS YUNAN Dl KORSOU TA HËNDE LIMPI!

Tene Körsou mes limpi kv bo!

fselikHTi
SERVISIO Dl LIMPIESA Dl KORSOU

V '
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Hoofdprijzen
landsloterij
WILLEMSTAD — De
hoofdprijzen van de 22ste
trekkingvan deLandslote-
rij zijn heden gevallen op
devolgende nummers;
Eerste prijs (’.100.000,-):
nr. 963;
tweede prijs(’.40.000,-): nr.
1879en
de derde prijs op nr. 31988

] (’.15.000,-).

ARABIC SPECIALTIES

/ <(L\ mtmm*. Amm^m\ m* \
*■ -Ai.-r--- - - -CAS CORAWEG 56A

For reservations: Tell. 75256
OPEN FROM 12.00'0r - 2.00'0r

DINNER 6.00br - 12.00'0r

*>ND€RDfiG 23 OKTOB€RI9B6 AMIGOE 3

WRestaurant /JOON -~T~<I

HThe Wine Cellarf jjp
Cot>c( Hat Ook geopendvoor lunch! nlCocomeiisse

Tel.: 612178 ElegantamDlence, gracious dining, mattre rotisseur
\^ ledere dagGEOPEND. _/

mmpo{ff\~mm4aTl^v\mmA^ i" m _I_H » 4 *\j__^^^^^

I^^^^Voor Uw zaken-
of

vakantiereizen
(HIT ANTHONY VEDER\J||L TRAVEL

*^T Erieweg - Zeelandia
f Telf.: 611255

Wij zijn altijd tot Uw dienst.



Jaarvergadering ASB

ORANJESTAD — Volgende
week maandagavondwordt in de
vergaderzaalvan hetWilhelmi-
nastadion de jaarvergadering
van de Aruba Softball Bond ge-
houden. Tijdens deze vergade-
ring worden de jaarstukkenbe-
handeld, een nieuw bestuur ge-
kozen, kascommissie, be-
roepscommissie en andere com-
missiesbenoemd.De contributie
voor dit verenigingsjaar moet
voor maandag aanstaande be-
taald zijn. De nieuwe competitie
van de ASB begint op 9 no-
vember.

ORANJESTAD -De nieuwe
officier van Justitie mr. J.R.J.
vunWijlandbracht ingezehrhap
van procureur- generaalmr.Fln-
rencio Wernet (zie foto) een ken-
nismaking- bezoek aan de minis-
ter van Justitie Wattv Vos.

Iedereen is enthousiast om van start te gaan

Eerste gasten voor Golden Tulip
maar nog geen officiële opening

ORANJESTAD — Aan-
staandezaterdag wordtin het
voormaligeAruba Caribbean
Hotel, dat niet meer herken-
baar is in het nieuwe Golden
Tulip Aruba Caribbean Re-
sort en Casino, de eerste gast
verwacht. Er zijn 120kamers
klaar, tweehonderd man per-
soneel gaat aan de slag en, de
reserveringen verlopen uit-
stekend, maar de officiële
openingvindt pas in februari
1987plaats wanneer hethotel
helemaalklaar is. Uit een ge-
sprek met general manager
Dick Nijhof blijkt dater hard
gewerkt wordt om zaterdag
de eerste gasten te ontvan-
gen. Weliswaar nog geen offi-
ciële opening doch aan de
komstvan deeerste gastenzal
natuurlijkwel denodige aan-
dacht worden besteed.

Met de komst van de eerste
gasten gaan ook vierrestaurants
open, te weten: Cafe Barbizon,
Bistro, Gourmet Dinningroom
en het Gazebo restaurant aan
het strand. Drie bars staan ter
beschikking van de dorstige ke-
len, terwijl ook de nachtclub
Fandango — een Spaanse naam
voor gezellig geroezemoes —eveneens opengaat. Het casino
vindt voorlopig onderdak in de
banketzaal.Gisteren werd de in-
ventaris per vliegtuig naarAru-
ba gebracht en met man en
macht wordt eraan gewerkt om
allesop zijn plaats te krijgen..

Uit een gesprekdat deAmigoe
gisterenhadmetJanvanOost de
special- projects coordinatorvan
het hotel, waaronder ook enter-
tainment valt blijkt dat aan-
staande zaterdag ook de voor-
stellingen in de nachtclub van
start gaan. De heer Van Oost
verwacht vandaag met de KLM
uit Europa The Marquet Twins
and Company. Vroeger heetten
zij het duo Daphne en Deborah,
doch met vier dansers erbij heb-
ben zij hun naam aangepast. Zij

blijven de komende maanden
optreden en hebbenzowel in Las
Vegas als Parijs reeds veel suc-
ces geboekt.

Voor eind van het jaar isreeds
een contract gesloten met Hans
John Hudson, een Spanjaard en
Amsterdammer, diemet een ko-
mische jongleurs act komt. Het
orkest in de nachtclubwordt een
kwartet onder leidingvan de be-
kende en ervaren Arubaanse
musicus Hilward Croes. De heer
Dick Nijhofis erg tevreden over
de wijze waarop de zaken verlo-
pen, mede dank zij inzet van staf
en personeel. ledereen isenthou-
siast om van start te gaan, zo
merkt hij op tegenover de Ami-
goe. Daar is dan wel alle reden
voor. Het Golden Tulip Aruba
Caribbean is een hotel gewor-
den, waarin nog maar weinigte-
rug te vinden isvan hetoudeCa-
ribbean Hotel. Het is geheel
nieuwvanopzet en inrichtingen
vooral: het ademt een aparte
sfeer in. Datervaart iedereendie
het oude hotel kende en nu door
het nieuwe hotel ronddwaalt.
Een aanwinst voorAruba, dieze-
ker diecategorie toeristen naar
Aruba zal brengen, diewe bij de
verdere uitbouw van het toeris-
me hard nodig hebben.

Directie en staf van Golden
Tulip Aruba Caribbean Resort
staan er borg voor dat ze zich
thuiszullenvoelenopAruba, dat
bleek de Amigoe overduidelijk
tijdens een rondgang door het
herboren Aruba Caribbean
Hotel.

ORANJESTAD — Gevol-
machtigd minister John Merry-
weather is herstellende van een
hartoperatie diehij enige weken
geleden onderging. Gistermor-
gen bracht hij een eerste kort be-
zoek aan hetArubahuis om zich
op de hoogte te stellen van de
gang van zaken aldaar.

Solidariteitsgebed
ORANJESTAD— Directie en

docenten van de drie huis-
houdscholenopAruba hebben de
bevolking uitgenodigd om mor-
genochtendkwart voor elf (vrij-
dag) af te stemmen op Canal 90.
Voz di Aruba, en Radio Antillia-
na. Via deze radiostations wordt
onder leiding van deze schofen
een solidariteits- gebed voor de
vrede uitgezonden. Morgen
vindt ook de opening plaats van
een tentoonstelling met als the-
ma -Vrede- .dezeduurt twee we-
ken en wordt in de Nationale bi-
bliotheek gehouden. Zondag-
middag vijf uur wordt ook een
stillevredesmars gehouden die
van de Mater Dei Huis-
houdschool naar het Plaza 18 di
Maart zal gaan.

VERHUISBOEDEL
inpakken en vervoeren

alsmede verhuizingen op
Aruba:

OFICINA MARITIMA
Tel. 21622

> Geopend: 8.00 - 12.00en 2.30-6.30
\ Zaterdag 09.00-6.00 n.m. <

WEEKEND SPECIAL I
> In onze moderne Slagerij: <

500 gr. Soepvlees -* <
500 gr. Gehakt zonder vet <
500 gr. Steak x aq en <
500 gr. Stoofvlees >. ’■ ■ Ö.DÜ <
500 gr. Porkchop f <. 500 gr. Loinribs <

> 500 gr. Chickenlegs _/ <

\ LUNCHPAKKET: <
► 1 ons Bologna 1 x a Qft ]
► 1 ons JongeKaas > i-l-SfU
► 1 ons Ham J J
\ THE !
; WAKvIIUIImW Supermarket Slagerij

.—____———— ii i, ———»—« î»^>»m

ARUBA DAILY
ENTERTAINMENT
_%AfiS?sïr I BijïïijïEe

*^______ PrGSsnts
ANGELA BACARI welke gelegen-

yyjfn heid ook.
SUPER NOVA Zeker wanneer U iets

two shows nightly goeds en bijzonders
(except Mondays) ,«_,_■♦Stellaris Supper Club ZOcKl.

Dinnershow: 9.00 p.m. Bel OnS 24544Le ClubLounge
Showtime: Midnight 12.00 PAPIAMENTOHappy Hour daily KAfIAMCNIÜ

6.30 p.m. -7.30 p.m. Restaurant

) HOTEL AND CASINO| J J^^ _T Prmidh presents:

in the barbequegrilN-^ THE THIRD
DYNASTY

\ \ t*\ J J Dinnershow In theRembrandt Room ats_Vw^ A^ 900p.m.(closed on Wednesday) and In the
-_If _L_. GalacticaNightclubatll.oop.nl.

Happy Hour trom 7.00-9.00 p.m.. . _ Balashi PoolbarNu Geooend: "°° - 70° Happy Hour
IQOO-?4fin 2.00-5.00 Sunday life entertainment

-£>WVC ARUBA

presenteert inL'ESPRIT NIGHT CLUB
Een dagelijksvariërend entertainment programma met een fantastische
band:

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

I Dinsdag: Disconight
" PLEZIER VOOR JONG ENOUD "

111NE "IJI Old Dutch Taverne
18.00-23.00 uur

in De Dissel maandag gesloten
____—___-———_______________________________

BOULEVARD DRIVE-IN
THEATRE today

i tt ii a,B:3opm-

TODAY (p
at 8:15 & 9:15p.m. M^

BIG TROUBLE M? 1
LS LITTLE A / <sacX^

chlxa Medicine
ACTION 14 yrs. COMEDY 18 yrs.

AMIGOE DONDeRDRG 23 OKTOBER 19^4

i=____]B_==_=_lEl___==_l_U 181 ir»==iiar==naa|
We are lookingfor a mature, energetic and ex-
perienced

] MANAGER [
for our Philipsburg Store.

I Knowledge in jewelry/watchorChina/crystal
retail essential. We offerexcellent salary and
generousfringe benefits.
Only written applications with complete re-
sumé, photograph and salary history will beJ considered.

I LITTLE SWITZERLAND
P.O. Box 887

St. Thomas, US Virgin Islands 00801

I T3' 18-=_____3E===iFii====irii mi T3g

NEW YORK —Voor het 5e achte- een motie- namens de 5 Noordse la*
reen volgende jaar is dinsdageen po- den- van IJsland waarin gevraag"
ging mislukt om Israël het lid- werd geen actie te ondernemenaa^maatschap van de VN te ontnemen. gaande een motie van de Arabis<*"
De Algemene Vergadering van de landen om de geloofsbrieven van*
VNsprak zich met77 stemmen voor, Israëlische delegatie niet te aa»'
4ntpp-pnpn IfionthnuHinc'pniiit vnor vaarden.

IMHHH________Mi^an_H^
A A\\ Hendrikstraat 20

s_ppßfn_R_R_o Victoria
Specials

Saté (porkloin) 500 gr ’. 5.95
Stoofvlees 500 gr ’. 3.50
Pork chops 500 gr ’. 3.75Loinribs 500 gr ’. 3.25
Hachéevlees 500gr ’. 2.95
Jonge Goudse kaas 500gr ’. 2.75
Hele Jonge Goudsekaas ’.19.75 '

Lunchpakket: 1 ons jongekaas )
1 ons leverworst \ ’öö1 ons worst corra ' r»*^

Armour Vienna sausage .5 oz ’.0.95Frica juiceklein 3 voor ’.1.35
MilO 200 gr ’.1.50
Fab manzana groot nsogr ’.2.89
Club social (8 pack) ’.0.99
Petaio soap groot:. 3 v00r... ’.1.99
Flor toilet papier. 1 rol voor. ’.0.50Theebiskwie 2 voor ’.1.79
Suiker 2 kilo ’.1.95
Nestle milkpowder 400gr ’.1.50
Dolca coffee loogr ’.2.39
EIND VAN HET JAAR CAMPAGNE
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24 Oktober 1986 start onze Eind van het jaarCam-pagne.
W'nWORLDS LARGEST CHRISTMAS STOC-MNG, 8 voet lang en20prijzen meer o.a. 4waardebon-nen van VICTORIA Supermercado van elk ’. 50,-, 3carton Amstel bier, 2Bontje JongeKaas, 10 prijzenvan2x2 Itr. Pepsi Cola.
Trekking data:

7 nov. - 21 nov. - 5 dec. -12 dec. -19 dec. -24 dec. en
een SPECIAL op30 December 1986.

TICK!nkOOP Va" iedere '" 10'" kriJ9t U een LUCKY

KOM NAAR SUPERMERCADO \fl_l_K|R
EN ZIE DE TOTALE SUPERMERCADO VAN ARUBA!!

esun(\ Pi
Vrijdagavond-Koopavond
tot 8.30 p.m. zaterdag de IkWv^ngehele dag GEOPEND. F=s_W IVolop parkeerplaats mAI il^ ’achter onze zaak!!!! ffllt V I

rPUEBLO-i
Oranjestad San Nicolas
Fergusonstraat 47 Supermarket Bernhardstraat 2B
Tel.: 31046 Slagerij Tel.: 45634

\ $ Vr om u
f\ lm ,edere da 9MÏM. te helpen

' >^JHK^/ bezuinigen
jfl' V hebben wij-

Meer dan 100 artikelen in prijs verlaagd.
Nü artikelen zelfs tegen kostprijs, zoals:

WINKEL:
Yogoyogo 1 Itr ’. 1.79
Liptons tea (Engeland) 100 pakjes., ’.5.60
Hafnia luncheonmeat 12oz ’. 1.95
Nuri sardines ’. 1.25
Munch king snacks ’.2.29
Rainbow desinfectant 1 Itr ’. 2.35
Brisol mcd ’.2.45
Dank/ij groteomzet iedere dagverse goederen.
M AM III:
Gemalen biefstuk 500 gr ’. 3.30
Loinribs 500 gr ’.2.75
Sucadelappen 500 gr ’. 3.30
BELEG:
Sniiworst 1 ons ’. 0.65
Palmgworst 1 ons ’. 1.05
Gekookte bieftong 1 ons ’.0.75

LET EINO VAN DE MAAND OP ONZE
PRIJSVERLAGINGEN

VAN MEER DAN 50 PRODUKTEN!!! {

Supermarket/Slagerü
PUEBLO

Oranjestad - San Nicolas
ledere vrijdagavond tot 9.00 uur

en zaterdag hele dag GEOPEND.

'(SÉn b'b'q- 'f \*s*Wffl y Itvrtido Patriotico Arubano I
Tur su votadornan y Pueblo di Aruba en general

I pa asisti na vn FUND-RAISING 8.8.Q. dia 31 I
di oktober 1986, di 8-00 or di anochi na
Poolside di ARUBA BEACH CLUB, Cv musica baila-
ble a cargo di LOS PIMENTOSOS.
Por cumpra carchi cerca dirigentenan diP.P.A.

i y na entrada di ARUBA BEACH CLUB.
f Pa carchi por jama: tel: 48363 45698 f
L 48028 28717 __L J )

Reconditioned
Cars

Croesstraat nr. 3
TEL.: 23747

Lada 4 drs - 3.500

Honda Accord - 4.500

Nissan Pickup - 6.000

Sunny Coupé - 8.420

NivaJeep - 8.900

Toyota Carina -10.000

Toyota Cressida - 6.500

280C-10.500
= 3 months guarantee

= Fast financing



ARUBA
AGENDA

t°SSENUMMERSOPArubadagelijks ver-Kriigbaar bij:

°RANJESTAD:ZeppWever. LaFama, Piet
*öaFountain en Supermercado Pueblo.

N°ORD: Lee Take Away, Noord 82

_*"<lLEENDERT: Kalalu, Tanki Leendert

SaNTACRUZ:Rowiginïs, Santa Cruz 48.

?_N NICOLAS: Nicolas Store, Zeppen-
veWtstraat 27.

H°°rts: Giftshop Holiday Inn, Giftshop Dr.
J^acio Oduber hospitaal, Giftshop
"wchebo Beach Hotel.

08.00-12.00/14.00--30 uur; zaterdag gesloten.

elefoon: 24333 (drie lijnen).

£■" spoedgevallen na kantoortijd: 21639.
en 22316.a9eboy: 127-849.

°*%ek. nr. 248-1 Barclays Bank.
216nen,rale: 24 uur ***' dag',eL: 22116 0f

"».rriE:ioo.
AL*RMCENTRALE:IIS.
J^KERTJES verschijnen op dinsdag en
l2n<,9 6n kunnen ledere da9lussen 08.00--"00/14 00-17.00 uurworden opgegeven;

"alve opzaterdag. Alleenzoekertjes, die
j*'baandagen donderdag voor 10.00 uur
"hen 2ijn kunnen de dag daarop (dus
Sflag envrijdag) verschijnen.

feeoPENf^LEVARD THEATER0,"*15S21.15 uur Big Trouble inLittleSta8 <14ir->--'ve-lN:e-lN: 20.30 uur BadMedicine (18 jr.).

pah
TlcAS (nachtdienst)

p!°?° brug: del Pueblo, tel.: 21253."^abrug: San Lucas, tel.: 45712.

ACHTREGELING DOKTORENu!niestad, Madiki,Tanki Flip, Noord,Tanki
Wdert'Paradera enSta.Cruz: dokterVan
póf' Ecuadorstraat2, te).: 21835/22991.<uT Chiquito, Savaneta en San Nicolas:
Nirir M.Cheung, via Centro Medico San

tel: 48833/24300.
Wrr„C GELEKRUIS: Oranjestad: tel.: 23168;

tel.: 23425;Santa Cruzen Paradera:
47_?288/25543; Savaneta en Brazil: tel.:
t3/48301; SanNicolas: tel: 45906:Da-log*tel.: 29008 (wijkgebouw), 24444(kan-

'«n
r li^andKeva"en" ongelukken of

/(l °f ander ongeluk gelieve
«rmcentrale °P te bellen, tel.: 115)

Kersen
Ij'QHT INFORMATION CENTRE: dage-
Uur 9fopendvan 07.00-20.00 uur;na 20.00

""ormaties via verkeerstoren.

SERVICE CENTRE (Oranjestad):
ter! v UUr per dagBe°Pend(alleen geslo-

*no7 20nda9 20 0° uur tot maandagmor-

tAaiTer horacio ODUBER HOSPI-
-6'24300)'24300) bezoekuren 15.00-15.45"■3O-19.30uur.

/ i i I Tl _^

"Oh E FRANCAISE DARUBA: iedere
9ev '°a 9 van 19.30-20.30 uurcursus voor
'"erat den en van20.30-21 30uurFranse
"Srsar r: dlnsda9 van 20.00-21.00uur con-
ü(Jrflessen; woensdag van 19.00-20.00
% irÜsus v°or beginners - Colegio Aruba-' **aal61/62.

(P^EcTO EDUCASHON PA ADULTOI ksn n' 19 30-21.00uur cursus «Leerjeauto
n" - Sportboysclub, Angoochi.

' s*nta',oTECA NATIONAL: 20.30 uur pre-
Ui inrt'le Werk Filomena Wong «NacamindanaePendencia».

\**4>o STANTSE GEMEENTE (Oraiyes-
jT|w;2°oo uur bijeenkomst «Twijfelende

"asclub» - bij dsA. van den Doel.

19 Oo (aanvai>8 Inter-Trikamp):u"r domino:Yellow vs Red.

<donrtVERENIG|NG «ARUBAMARLINS»
"almk rdaB): 18.00-19.00 uur training -"C^" Hotel.
(voq. ?a8): 14.00-16.00 uur zwemlessen
**err,b PL A' B' C' D' EenF) - POVA-

l?Oo.A WEIGHTLIFTINGASSOCIATION:Sdq» " 9-00 uur training gewichtheffen -'Antrum Noord.

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

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

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

MUSEO HISTORIKO ARUBANO: ope
ningstijden maandag t/mvrijdag van 09.00
12.00/16.00-19.00uur;zaterdag van 09.00
12.00uur.

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 jn het Wit Gele Kruis- ge-
bouw:dinsdag 10.00-12.00uur te Noord 66,
tel.: 23425; 13.00-14.00uur te Oranjestad,
Koningstraat/Emmastraat, tel.: 23168;
woensdag: 13.00-15.00 uur te Santa Cruz
39C, tel.: 28288; donderdag: 10 00-12.00
uur te Pampoenastraat 15, Dakota.
Centra di Barrio Dakota, Pampoenastraat
19,tel.: 23822; donderdag 08.00-10.00 uur.
Club Caiquetio, Paradera 47A, tel.: 24280:
dinsdag 08.00-10.00 uur.

BUREAU LEVENS-, GEZINS- EN HUWE-
LIJKS- MOEILIJKHEDEN (Lagoenweg 9A,
1e verdieping): iedere werkdag van 07.30-
-12.00/13.00-16.30 uur (ook mogelijk af-
spraak te maken via tel.: 23145 of25111).

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

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

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

SHASA(Stichting HulpaanSlechthorenden
Aruba), Engelandstraat (üonsgebouw t/o
Eagleclub), isdagelijks geopend van 08.30-
-12.00/13.00-16.30 uur.

TELEARUBA
DONDERDAG: 12.00-14.00Taketwo(live);
18.00 Bassie en Adriaan: «De diamant»;
18.30 Moderne sterrenkunde; 19.00 Tele-
noticias; 19.30 Cocktail musical; 20.00 Di-
recte uitzending baseballwedstrijd Boston
Red Sox vs NewYork Mets (World Series);
23.30 CNN international hour; 24.00 Slui-
ting.

VRIJDAG: 12.00-14.00Take two (live);
18.00Heman master of the universe; 18.30
Telenovela: «La Sombra»; 19.30Cocktail
musical; 20.00Telenoticias; 20.30Too clo-
se for comfort: «Up wour easter Bonnet»;
21.00 CNN international hour; 22.00 Movie
of the week; 23.30 Sports tonight (live);
24.00 Sluiting.

Briefwisseling inzake goudwinning

Concessies aan derden schoten
Melchiorin verkeerde keelgat

ORANJESTAD — "Volle-
digheidshalve wil ik u wijzen
dat meerdere bedrijven inte-
resse hebben getoond voor
goudwinning op Aruba, en
dat deregeringvan Aruba om
dezeredenen reeds bepaalde
vergunningen voor onder-
zoek heeft verleend", aldus
het slotvan debrief die de mi-
nister van Economische za-
ken Don Mansur op 23 sep-
tember jl. aan de heer Leon
Melchiorzond.Dezebrief was
de druppel die de Melchior
emmer deed overlopen en
hem deed besluiten een
persbericht te verspreiden
waarin Melchior stelde geen
zaken meer met Aruba te wil-
len doen. De Amigoe be-
richtte vorige week uitvoerig
over de uitlatingenvan de
heer Melchior in de Neder-
landse pers.

Uit debriefvan minister Man-
sur — waarvan de Amigoe een
copie ontving in een uitvoerig
dossiervan de heer Melchioruit
Maastricht — blijkt dat de con-
cessie voor de voorgenomen
mijnbouw activiteiten van
Melchior op Aruba, alleen ver-
leendkon worden opbasis van de
bestaande wetgeving.

De belangrijkste bepalingen
van deze mijnwetten zijn:

Delfstoffen zijn eigendom van
derechtspersoon Aruba, opspo-
rings- vergunningen worden
verleend voor de duur van drie
jaarmet de mogelijkheid voor
twee verlengingen voor de duur
van driejaar.

De concessie voor winning
wordt verleend voor maximaal
75 jaar.

De ontdekking van de delfstof
geeft de houder van een opspo-
rings- vergunning recht op con-
cessie tot ontginning.

Houders van opsporings- ver-
gunningen ofconcessies moeten
zijn: Nederlanders, ingezetenen
vanAruba, vennootschappen ge-
vestigd op Aruba, waarvan de
bestuurders alle of in meerder-
heidNederlanders danwel inge-

zetenen van Aruba zijn
De regering van Aruba is be-

reid, aldus ministerDon Mansur
in zijn brief aan de heer Leon
Melchior, om het inachtneming
van bovengenoemde mijnwet-
ten, zijn bedrijf alle medewer-
king teverlenen voor devoorge-
nomen mijnbouw activiteiten.
Om hieraan gestalte te kunnen
geven stelt de ministerMelchior
voor om over te gaan tot devesti-
ging van een vennootschap op
Aruba, zoals eerder omgeschre-
ven. Vervolgens stelt de minis-
ter Melchior voor zo spoedig
mogelijk een verzoek voor een
opsporings- vergunning in te
dienen, met vermelding van
soort delfstof, vergunnings- ge-
bied enz. Op 13 oktober stuurde
Melchior aan minister Mansur
een antwoord waarin hij begonte
stellen dat de brief van de be-
windsman voorbij ging aan de
doorMelchiorreeds in november
1985 en maart 1986 tijdens be-
sprekingen gedane mijnbouw-
voorstellen. Deze voorstellen
waren gebaseerd op een integra-
le aanpak en de financierings-
mogelijkheden voor een derge-
lijk aanpak. Op basis daarvan
zou door deregering van Aruba
op korte termijn een concept
voorstel gemaakt worden waar-
in onderandere denu door minis-
terMansur gewensteArubaanse
participatie in de directievan de
door Melchiorop te richten mijn-
bouw onderneming geformu-
leerd zou worden, zo schrijft
Melchior.

Nu hetschrijven van de minis-
ter, na ruim zes maanden geheel
voorbij gaataan het voornoemde
en daarbij melding maakt van
reeds afgegeven vergunningen
is gezien de afmetingen van het
eiland een exploitatie in gedeel-
tes voor ons niet aanvaardbaar,
aldusMelchioraan ministerDon
Mansur. Melchiors voorstel om
via de makkelijker winbare
delfstoffen de verdere goud ex-
ploratie te financieren zodat
goudwinningook op langere ter-
mijn voor Aruba van belang kan
zijn, is bij versnippering niet uit
te voeren, zo schrijft de za-
kenman.

In dit verband merkt Leon
Melchior op dat in het door hem
uitgebrachte rapport werd aan-
gegeven welke goudvoorraden
betrekkelijk eenvoudig.entegen
relatieflage kosten te ontginnen
zijn. Door reeds (deel) concessies
aan derde te verlenen ontneemt
de Arubaanse regering de basis
aan de Melchiorvoorstellen.

De heer Melchior besluit zijn
brief met op te merkendatAruba
kennelijk de voorkeur geeft aan

derden. Hij doet nog het aanbod
van de monsters uit hetMelchior
onderzoek die zich bij de rijks-
universiteit Utrecht bevinden
en. deels geanalyseerd zijn, voor
een ander deel nog (nader) te
analyseren. Mocht Aruba daar
voor belangstelling hebben dan
wil de heer Melchior dat gaarne
vernemen. Aldus de briefwisse-
ling tussen minister Don Man-
sur, namens de Arubaanserege-
ring, en Leon Melchior. Het is op
basisvan dezebriefwisseling dat
Melchior meende in een persbe-
richt te moeten bekendmaken
weinig interesse meer te hebben
om zaken metAruba te doen.

ORANJESTAD -De familie
Knight uitLeidersdorp in Neder-
landis dewinnaargeworden van
twee KLM retour- passages naar
Aruba en een tien dagen verblijf
in het MancheboBeach Hotel in
een wedstrijd, georganiseerd
doorVisa Creditcard en hetAru-
bahuis. Tijdens een verblijf in
Nederland reikte AHATA- di-
recteur M.S.Kuiperi en Manche-
boBeach Hotel- managerEwald
Biemans deprijzen aan degeluk-
kige familie uit(ziefoto). Ook di-
recteur Toeristenbureau Aruba,
dr. Rory Arends. was hierbij
aanwezig. Derde van links mr.
Ben Wilms, dievanwege deziekte
van minister Merryweather met
de leiding van het Arubahuis is
belast. De prijs was beschikbaar
gesteld voor een vijftal vragen
over Aruba in het Nederlandse
blad ■■ VeneKanaties 86
voor Visa Creditcard- houders.

In briefaan regering Koninkrijk

Frank Croes: bezoldigingsbesluit
Aruba bezit geen rechtsgeldigheid

ORANJESTAD — Ex-
-gedeputeerde Frank Croes
heeft in een briefaan de rege-
ring van het koninkrijk door
tussenkomst van minister
voor Arubaanse en Antilli-
aanse Zaken, drs. Jan de Ko-
ning, aandacht gevraagd
voor het feit dat volgens hem
de bezoldigings-regelingvan
Aruba geenrechtsgeldigheid
bezit. Volgens de ex-
-gedeputeerde wordt door de
regering van Aruba een sa-
menstelling van algemeen
bindende voorschriften ge-
hanteerd, datonwettigen on-
constitutioneelis.

De heer Croes wijst er in zijn
brief op dat hijbij het gerecht in
ambtenarenzaken in zijn aan-
vullende bezwaarschrift gevor-
derd heeft de onverbindendver-
klaren van het Eilandsbesluit,
houdende algemene maatrege-
len,regelende debezoldiging der
ambtenarenin Aruba per 1 janu-
ari 1986.Bij deuitspraak op 3 ju-
ni bleek dat het gerecht in
ambtenarenzaken (GAZA) niet
heeft stilgestaanbij deze vorde-
ring. Alhoewel de uitspraak in
het voordeel van de heer Croes
was, besloothij toch ui hoger be-
roep te gaan, alwaar opnieuw
werd gevorderd denietig danwel
onverbindend verklaring van
gewraaktebesluit van 27 decem-
ber 1986. De raad van beroep zal
aanstaande maandag hierover
uitspraak doen.

In zijn brief aan de ko-
ninkrijks- regering gaat de heer
Croes uitvoerig in op de juri-
dische gronden, dievolgens hem
aanwezig zijn, waardoor dit be-
sluit geen rechtsgeldigheid be-
zit. Onder meerwerd door ditbe-
sluitdefunctie van directeurBu-
reau Buitenlandse Betrekkin-
gen, voor welke functie de ex-
-gedeputeerde drie dagen na de
verkiezingen nog was benoemd,
geschrapt. In casu zou het Ei-
landsbesluit van 27 december,
dat op 30 december werd afge-
kondigd, op 9 januari 1986 in
werking zijn getreden, ware het
niet dat op 1 januari 1986, toen
Aruba land werd, het nog geen
rechtskracht bezat (het was nog
niet in werking getreden), dus
conform het voorgeschrevene in
deRijkswetvan 20 juni 1985niet
als rechtsgeldig Landsbesluit
voor het landAruba kon worden
overgenomen.

De heer Croes is de mening

toegedaan dat ditEilandsbesluit
nietigis. Voorts voert hij aan dat
het Eilandsbesluit tot stand is
gekozenzonder overlegofgehoor
van het georganiseerd overleg,
hetgeen in strijd is met artikel
101 lid 3 van de Landsverorde-
ning materieel ambtenaren-
recht. Mocht ook deraad van be-
roep in ambtenarenzaken in
Aruba op deze vordering van de
heerCroes niet ingaan, dan doet
de heer Croes door middel van
deze brief aan de koninkrijks-
regering een beroep op grondvan
artikel vijftig van het Statuut
om het gewraakte besluit dat
door de Arubaanse regering ge-
hanteerd wordt alsof het een
rechtsgeldig landsbesluit is, te
vernietigen ofeventueelvoor na-
der onderzoek terstond te
schorsen.

Ex-gedeputeerde Frank Croes
zond copieën van deze brief naar
de koningin. Staten Generaal.

gouverneur van Aruba, Staten
van Aruba, regering van Aruba
en de Hoge Raad der Neder-
landen.

Diefstal
ORANJESTAD—Een Argen-

tijn, diemetzijn boot Splendid "tijdelijk op Aruba verblijft, deed
aangifte van diefstal. Vermist
worden een buitenboord- motor,
twaalf electrische pompen, vijf-
tig duikbrillen, wc- potten en
andere artikelen ter waardevan
vijftienduizend dollar.

De recherche kreeg weer een
groot aantal diefstallen te be-
handelen, waarbij bleek dat
electronische apparatuur erg in
trek is, terwijl ook dranken, le-
vensmiddelen en andere artike-
len opverschillende plaatsen ge-
stolen werden.

Softballwedstrijden
SAN NICOLAS — In San Ni-

colasbehaalden dedamesvan de
Abraham de Veerschool in de
door IDEFRE georganiseerde
softball- wedstrijd voor de scho-
len een 11-2 overwinning op de
Providentia Huishoudschool. St.
Antonius College behaalde een
gemakkelijke overwinning zon-
der te spelen op de Julianaschool
die verstek lietgaan. Bij de jon-
gens behaalde Colegio Arubano
een 12-3 overwinning op het La
Salic College. Op hetKibaima-
veld wonnen de damesvan Paso
Sigur met niet minder dan 25-0
van hun collega's van de Mater
Dei Huishoudschool. Tenslotte
wonnen de dames van hetMaria
College met 13-10 van MAO.

Piet Pronk en Eddy Croes geven hun mening

Problematiek rond maken van eigen
centraal schriftelijk eindexamen

ORANJESTAD — In het
laatste nummer van Skol &
Komunidat hebben mr. drs.
Piet Pronk enmr.Eddy Croes
onder de kop «De problema-
tiekrond hetmakenvan eigen
centraal schriftelijke eindex-
amens» uitvoerig over deze
kwestie geschreven, waaro-
ver de laatste tijd nog al wat
van doen is geweest. Onder
meer had de Simar bezwaren
dat minister van Onderwijs,
mr. Mito Croes, enige beslui-
ten nam, die voor Simar aan-
leiding waren met een open
brief te komen, waarover de
Amigoe uitvoerig berichtte.

De kardinale vraag waar het
in deze dagen om gaat, is wie de
verantwoording draagt of moet
dragen voor het samenstellen
van deze schriftelijke examens.
lets concreter nog gezegd, aldus
Skol & Komunidat, wie moeten
deze maken, de minister — via
een speciaal voor dit doel in het
leven geroepen commissie — of
h^t Schoolbestuur — de lesge-
vende leraren. De heren Pronk
en Croes hebbenin hun uitvoeri-
ge artikelgetracht deze specifie-
ke vraag te beantwoorden. Zij
kwamen daarbij tot de volgende
conclusies:
1. In velband met de enorme
voordelen daarvan zou het
centraal schriftelijk examen
(c.s.e.) gehandhaafd dienen te
blijven; een logische consequen-
tie is dandat de ministervan On-
derwijs deverantwoordelijkheid
voor het samenstellen en ver-
vaardigen van hetc.s.e. behoudt.
2. Mede in verband met een
strenge niveau- bewaking zou zo
uitgebreid mogelijk gebruik ge-
maakt moeten worden van-de
c.s.e.'s uit Nederland. Dat deze
wens niet alleenbij het MAVO/
HAVO/ VWO bestaat, bewijst
het feit dat ook in het lager- en
middelbaar beroeps- onderwijs
in het kader van een zuiver
schoolexamen de examens voor
enkelevakken uitNederland ko-
men. Ook andere schooltypen
zouden méér moeten nagaan in
hoeverre hiervan gebruik ge-
maaktkan worden.
3. Voor devakken, die absoluut
niet onderworpen kunnen wor-
den aan de Nederlandse c.s.e.'s,
zou getracht moeten worden de
samenstelling van de eigen
c.s.e.'s zo veel mogelijk te laten
geschieden conform de procedu-
re zoals Nederland diekent. Dit
houdt in dat in eerste instantie
gezocht moet worden naar com-
missieleden die onafhankelijk
staan ten opzichtevan hetonder-
wijsveld. Voor hetMAVO zal dit

wellicht eenvoudiger zijn dan
voor het HAVO/VWO, daar er
voor het eerste schooltype een
beroep gedaan kan worden op
vakspecialisten van het tweede
schooltype.
4. De kosten voor het makenvan
eigen c.s.e.'s in feite de enige re-
den waarom de minister, i.e. di-
rectie Onderwijs, de gehele pro-
blematiek aan de orde stelt, be-
dragenslechtseen fractie van de
totale onderwijs- begroting en
kunnen mogelijkerwijsnognaar
beneden gebracht worden door
de in te stellen examen- commis-
sies te bindenaan een maximum
aantalvan drie leden. Een ande-
re mogelijkheid om de kosten
enigszins te drukken, is omin de-
ze samen te werken metdeNede-
landse Antillen. Of dit politiek
haalbaar is, zal in de toekomst
moeten blijken. Op de onlangs
gehouden tripartiet- bijeen-
komst in Nederland is door Aru-
ba en de Nederlandse Antillen
afgesproken dat zij, waar moge-
lijk, tot samenwerkings-verban-
den willen komen. Het is echter
totnu toeniet duidelijkwiedaar-
toe deeerste stap zal nemen. Sa-

menwerking, ook bij het opstel-
len van eigen examens, zal niet
alleen bijkunnen dragentot ver-
laging van de kosten, doch te-
vens een grotere waarborgkun-
nen inhoudenvoor het niveauen
dekwaliteitvan deeigen c.s.e.'s.
5. Er bestaat op ditmoment een
discrepantie tussen schoolex-
amens en zuivere schoolex-
amens. De eerstgenoemde ex-
amens omvatten immers een
c.s.e. Juridischisdeze discrepan-
tie geregeld. De overheid heeft
twee mogelijkheden deze op te
heffen. Ten eerste doorhetc.s.e.
af te schaffen, met alle conse-
quenties vandien. Ten tweede
door alleeindexamenstot c.s.e.'s
te verheffen. Wij beseffen dat de
door directie Onderwijs aan de
ordegesteldeproblematiek inza-
ke de eigenc.s.e. in dit geval om-
vangrijker zal zijn.
6. Het onlangs door directie On-
derwijs gedanevoorstel definan-
ciëlevergoedingvoor het maken
van eigen c.s.e.'svoor 1986-1987
te bepalen op ’.1.000,- per ex-
amenen op maximaal’.400,- per
commissielid houdt een enorme
onderwaardering in van de te
verrichtenwerkzaamheden. Het
kan niet de bedoeling zijn ge-
weest de tegenwaarde van alle
eigene.s.e.'svast te stellenop het
luttele bruto bedrag van
’.8.000,-. Geen sterveling zal
voor een dergelijk bedrag over-
gaan tot een zon fundamenteel
karwei. Hetideevan directieOn-
derwijs dat betrokken personen
het alseen eer moeten beschou-
wen uitgenodigd te worden de
examens te maken, komt dan
ook erg zwak over. Men late die
eer gaarne aan iemand anders.
Maar wie? Neen, een bedragvan
’.58.000,- is alleszins ge-
rechtvaardigd. De enige wijzi-
ging dientdan te gebeuren in de
samenstelling van de commis-
sies. Vooralsnog lijkt een max-
imum aantalvan drie(eventueel
vier, als de werkzaamheden te
talrijk zijn) ledenhaalbaar.
7. Alhoewel heteenvoudigis een
juridischeformulering tevinden
na een besluit de (eigen),
centraal schriftelijke examens
af te schaffen, lijkteen dergelijk
besluit zeer onverstandig. De
minister van Onderwijs, i.e. di-
rectie Onderwijs, zou erg diep
moeten nadenken over deconse-
quenties van zon beslissing.
Hoeveel is het hen waard? Kun-
nen zij het zich permitteren het
niveau en de kwaliteit van met
name deMAVO-/HAVO-/VWO-
opleidingen opzon manier in de
waagschaal te stellen? Wij den-
ken van niet!

Windbuks in
beslag genomen

TANKI FLIP — Bij de krui-
sing te TankiFlip schotenenige
jongensmet een windbuksop de
straatlantaarns. Dit gebeurde
om halfnegen 's avonds. Toen de
politie ter plaatse verscheen,
renden de jongens weg en gooi-
dendewindbuksachtereen tuin-
muur. De windbuks werd in be-
slag genomenen naar de jongens
wordt gezocht.

Fietser aangereden
PONTON — Ter hoogte van

Ponton werd eentien-jarige fiet-
ser dooreen auto aangereden.
Hij stak onvoorzichtig de straat
over. Met een schaafwond aan
het linkerdijbeen werd hij voor
eerste hulp door zijn vader naar
hetziekenhuis gebracht.

FATUM?e Nederlanden van 1845
Sl9ur, paunitur!"
Telefoon 24888

Nederlanden Lf^LM

uit de
Verenigde Staten
of Europa?

lig MET

MASTERCARGO N.V.
KRIJGT U EEN
KOMPLETE SERVICE

TELEFOOW 25923V EN 31577 _j

/«e ->.
61,^ za*e,""m of spoedeisend geval
U"e» Uweiland

GEEN RAMP
LEErArtj_y

Dt ___ö»0"'
deriT cnar>er maatschappij van de Ne-
'enrl £se AntiHen vliegt U met uitslui-
na», ,er°epspiloten veilig en op maat

Uwplaats van bestemming.
ubepaalt plaatsan tijd

TELEFOON:l Aruba 26363-21355\ Curacao 76278V^Bonalre 8880-8938 J

~s~
(|g) Een uitje naar
PuntoFjjg^^
natuurlijk met een Prop-Jet
van ODUBER AVIATION

bel 26975of23080
'S» "S*. >»

ORANJESTAD - Op 4 no-
vember treedt in de Roseland
Ballroom van de Divi Hotels de
klassieke batietgroep uitIndiaop
onder leiding van mejuffrouw
Bharti Shivaji t ziefoto) degroep
bestaat uit danseressen die bege-
leidworden doorIndiasemuziek.Tijdens het bezoek aan Aruba
wordt degroep vergezeld door de
Indiaseambassadeur in Venezu-ela— dieook deAntillenen Aru-
ba vertegenwoordigt — Rapjit
Gupta. De ambassadeur brengt
zijn officiële bezoek aan Aruba.
Overal ter wereld heeft dezedansgroep — die gesponsord
wordt doorderegering van India— successen geboekt. Onder het
cultureleprogramma van de
regering van India is de groep
doende met een toer doorZuid-
Amerika. De opbrengst van de
avondwordtgeschonkenaan Ca-
sa Cuna.
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Verdachte vindt strafte hoog

Brandstichting Bubali
in hoger broep
ORANJESTAD — Voor het
Hof van Justitie vond de be-
handeling plaats van het ho-
ger beroep van E.T., die in
verband met brandstichting
in zijn woning te Bubali —waarbij twee mensen het le-
ven verloren —hetvonnisvan
de rechter in eerste aanleg
van anderhalfjaar gevange-
nisstraf te hoog gevonden
had.

Uitvoerigwerden de gebeurte-
nissen van 9 en 10 november
1985 door het hof behandeld,
waarbij in eerste instantie ver-
dachte met een van de slachtof-
fers de afspraak had gemaakt
zijn woning in brand te steken
om de verzekerings- gelden te
kunnen incasseren, doch zoals
hij nu aanvoerde daarop terug
was gekomen en het plan niet
door wüde laten gaan. Deson-
danks had hij in de middaguren
van 9 november de sleutel van
zijn woning aan het slachtoffer
E.gegeven.

Beklaagde werd aan de hand
van de foto's nog eens bij het tra-
gischevan hetgebeuren,waarbij
twee mensen om het leven kwa-
men, betrokken. De president
van h«t Hof vroeg beklaagde of
hij zich er wel van bewust was
dat mede door zijn schuld twee
mensen het leven verloren had-
den. Voorts werd hij erop gewe-
zen dat de benzinetank van de
generator bij het huis, waarvan
benzine werd genomen om de
brand te stichten, vermoedelijk
niet afgesloten was.

Ter verdediging haalde be-
klaagde nogaandathijmetdefa-
milieledenvan de slachtoffers
geenproblemenheeft en datdeze
het gebeuren begrijpen.
Ofschoon beklaagde practisch
een blanco strafkaart had— al-
leen een verkeersovertredeing
en hetverkopen van nummers—
wees depresident van hetHofop-
nieuwop de tweepersonendiebij
deze brandstichting om het le-
ven kwamen.

Tenslotte deed beklaagde een
beroep op het Hof, omdat hij de

straf van anderhalfjaar veel te
zwaar vond, mede gezien hetfeit
dat hijalleskwijt geraakt isen de
omstandigheden waarin zijn ge-
zin nu moet leven.

De procureur generaalwees er
in zijn eis op dat dit gebeuren
waarbij twee mensenlevens ver-
loren gingen op Aruba de nodige
consternatie deed ontstaan. Hij
wees erop dat beklaagde mede-
plichtig wasaan debrand, omdat
hij het verzekerings- bedrag ad
195.000florin zou incasseren.De
PG vond dathet ten lastegelegde
mede door verklaringen van be-
klaagde bewezen was en hij vond
de strafvan anderhalfjaar zoals
hetvonnis in eerste aanleg luid-
de op zijn plaats.

Raadsman mr Bikker van de
verdachte was het met deze eis
niet eens. Hij haalde aan dat al-
leen de verklaring van beklaag-
deer isdat hij de sleutelaan een
van de slachtoffers heeft gege-
ven. Volgens dewettelijke bepa-
lingen zou dat volgens de
raadsman onvoldoende zijn om
zijn cliënt te veroordelen. Hij
verzocht het Hof rekening te
houden met de omstandigheden
waarin beklaagdeverkeert.

Amerikaanse beschuldiging

SU ambassade-personeel
luisterde telefoons af

WASHINGTON — De me-
dewerkers van de Sovjetam-
bassadesen deconsulatendie
door de VS worden uitgewe-
zen waren betrokken bij het
op grote schaal afluisteren
van telefoonlijnenvan Ameri-
kaanse overheidsdiensten.
Dit heeft senator Daniel Moy-
nihanverklaard.

De Amerikaanse onderminis-
ter van Buitenlandse Zaken,
ThomasSimons, verklaarde eer-
der dat de Amerikaanse rege-
ring blijft streven naar vooruit-
gang met de Sovjetunie inzake
wapenbeheersing ondanks de
"uitwijzingsoorlog" met
Moskou.

In Moskouwordt zowel een ge-
matigd als een hard antwoord
overwogen tegen deAmerikaan-
se staptotuitwijzingvan 55Rus-
sische diplomaten. Dit is verno-
men in Sovjet- bronnen. Naar
verwacht zal in laatste instantie
door partijleider Gorbatsjov en
hetPolitbureauover tegenmaat-
regelen besloten worden. Vol-
gensRussische bronnen zou de
Sovjetunie een kettingreactie
willenkomenen wordt gegoktop
een gematigdereactie.

Ratelslang
in tuin

SAN NICOLAS —Door de
54-jarigebewoonster van een
perceel aan de Weg Seroe
Blanco werd dringend om po-
litiehulp gevraagd. Zij had
zich in doodsangst in haar
huis opgesloten nadat zij in
haar tuin een ratelslang van
ruim één meter had gezien.
De politie kwam en schoot de
slang met een jachtgeweer
dood, zodat de dame gerust
kon gaan slapen.

Filomenio Wong
in bibliotheek

ORANJESTAD — Na de uit-
stekende presentatie van Filo-
mena Wong van haar werk «Na
caminda di independencia»,
waarover de Amigoe vorige
week uitvoerig berichtte, wordt
op velerlei verzoek hiervan nog
een presentatie gegeven.Dit ge-
beurt donderdagavond (van-
daag)om halfnegen in deBiblio-
teca Nacional._______

DHAKA—In Bangladesh sterven
per jaarzeker 80.000mensen aan tu-
berculose. Nog eens ruim 400.000
mensenwordenelkjaardoordein het
Westen overwonnen longziekte be-
handeld.

*****

Estrellakampioen van
tweede sportweek Sta Cruz

SANTA CRUZ —Estrella is
kampioen geworden van de
tweede Santa Cruz
Sportweek. In totaal werden
25 punten behaald met zes
gouden, drie zilveren en een
bronzen medailles. Tweede
werd Atlantico Deportivo
met 16 punten en derde Dia-
mond Gym met 13 punten.

Bionic eindigdemet 10 punten
op devierdeplaats. De anderete-
ams plaatsten zich alsvolgt: Bio-
nic 10, Volvox 7, Arukorf 7, Ja-
ni'sHemco 6, Santa CruzStars 3
en Rockets 1 punt. Speciale er-
kenningen gingen naar Volvox
(sportiefste team), Arukorf
(meest gedisciplineerd team),
Diamond Gym (team dathetbes-
te demonsteerde), Mr. Basket-
ball werd Glenn Gumbs, terwijl
Maikito Croes tot de sportfiguur
van deze tweede Santa Cruz
Sportweek werd uitgeroepen.

Bij deprijsuitreikingwerdon-
derméér het woord gevoerd door
deoprichtervan deEstrellaclub,
frère Fredericus, die het belang
van deze sportweek nog eens on-
derstreepte. Hij benadrukte ook
het belang van een gezonde
sport- beoefening voor de jeugd.
De huidigevoorzittervan Estrel-
la, frère Stanislao, sloot zich
hierbijaan en steldeallewaarde-
ring te hebbenvoor de organisa-
tie, opzet en verloop van deze
tweedeSportweek. Mevrouw El-
sa Geerman, secretaresse van
Estrella, wees erop dat Estrella
in de loop der jaren vele atleten
heeft voortgebracht, die nu ac-
tiefzijn inandere clubsvan Aru-
ba. Tenslotte sprak Nilo Croes
woorden van dank voor alle on-

dervonden medewerking en
vooral bracht hij hulde voor het
enthousiasme en sportiviteit
waarmede aan deze tweede
sportweek werd deelgenomen.

Hugo Themens wens: Seoul 1988:
Arubaanse lichtgewichtheffer
prolongeert Nederlandse titel

ORANJESTAD — "Hugo
Themen... niet te stuiten" zo
luidt hetartikel in het Neder-
landsetijdschrift «Pleasure»,
dateen interview had met de
Arubaanse lichtgewichthef-
fer HugoThemen, dievoor de
zevendemaalzijn titelvan Ne-
derlandse kampioen ge-
wichtheffen prolongeerde.

Hugo Themen gingin septem-
ber 1978 alskampioen van Aru-
ba en de Nederlandse Antillen
naar Nederland waar hij direct
op zoek ging naar sport- accom-
modatiesom zijn techniek inhet
gewichtheffen verder te ontwik-
kelen. Hij ginggewichtheffen bij
Krachtsportcentrum Scheve-
ningen en later werd hij lid van
deverenigingSimsonKDO. Een
jaarna zijn aankomst in Neder-
land behaaldehij al het nationa-
le kampioenschap in de lichtge-
wicht-klasse. Sinds dat moment
wordtHugo Themenook in de se-
lectievoor het nationale team
van Nederland opgenomen en
bezocht hij verschillende Euro-
pese landen voor internationale
toernooien. Hugo zelf ziet enige
bedreiging in zijn Oosteuropese
concurrenten, want door gebrek
aan een bekwame coach, goed
materiaal en goede accommoda-
ties wordt de achterstandtussen
hem en zijnconcurrenten groter.

Hugo traint. zon zes keer per
weekbijzijn cluben eenmaalper
maandmet de nationaleselectie.Een van Hugo's droom is "deel-
name aan deOlympische Spelen
in Seoel in 1988, maarvoor deel-
name is hij verplicht om een be-
paalde limiet te halenbij het ge-

wichtheffen en op dit moment is
hij er 30kg onder. Aldus Hugo's
verklaring aan -Pleasure».

Bionic korfbal
organiseert
auto-rally

SANTA CRUZ — De Bionic
korfbalclub organiseert in het
kader van zijn negen- jarigbe-
staan een autorally datom acht
uur 's avonds begint bij de
Sporthal te Santa Cruz. Voor de
deelnemers zijn er attractieve
prijzen beschikbaar gesteld, on-
der meer reistickets naar Cara-
cas. Kaarten zijn al in voorver-
koop bij Universal Sportshop,
Rowigini's, Susanna de Vries
(tel.: 28725),BabyCroes (28300)
en Roque Irausquin (24700).

Tutibana loop
ORANJESTAD — Aanstaan-

de zondagmorgen halfzeven
gaat bijTuribana detienkilome-
ter- loop van start die door de
ArubaRoad Runners Club in sa-
menwerkingmetIDEFRE wordt
georganiseerd. Het eindpunt is
bijdeSporthal teSanta Cruz. Tot
vrijdagmiddagkan wordeninge-
schreven op het kantoor van
IDEFRE. Deelnemers worden
verzocht zondagmorgen tijdig
aanwezig te willen zijn. Om
kwart voor zes kan reeds worden
ingecheckt, waarna precies om
half zeven het startsein wordt
gegeven.

Grote schade na
bezoek van dieven

ORANJESTAD— Nietmin-
der dan 25.000 florin aan
schade veroorzaakte onver-
latenen die in de voormalige
Prinses Christinaschool gin-
gen inbreken.

De directeur van de stichting
Bejaardenzorg deed aangifte
van vernieling en diefstal uit
hun gebouw, dat vroeger een
school was. Toen niemand in het
gebouw was, wisten dieven bin-
nen te komen, richtten vernie-
lingen aan en namen verschil-
lende materialen mee.

Bejaarde dood
gevonden

ORANJESTAD — De sinds
zaterdag vermiste 71-jarige
Paulus Maduro werd giste-
ren omstreeks zes uur in de
mondi van Seroe Tishi door
een buurman dood aange-
troffen.

De buurman, diemet zijnzoon
daarin debuurt liep, ging op een
eigenaardigereuk afen vond on-
dereenboomde stoffelijkeresten
van de bejaarde. De politie werd
direct gewaarschuwd. Ook de
brandweer werd opgeroepen om
metschijnwerpersbij hetpolitie-
onderzoek te assisteren. De poli-
tiewerd gehinderddoor deinval-
lende duisternis. Dr. Tonk
constateerde ter plaatse de dood.
Het stoffelijke overschot werd
voor sectie in beslaggenomenom
de doodsoorzaak vast te stellen.
Het vermoeden bestaat dat de
man aan een hartaanval is over-
leden

Bij verstek ter dood veroordeeld
Ex-keizer Bokassa keert terug

in hol van de leeuw
PARIJS —Ex-keizerBo-

kassa van Centrafrika
(Centraal Afrikaanse Re-
publiek) is in de nachtvan
woensdagop donderdag in
zijn voormaligekeizerrijk
teruggekeerd. Naar de
woordvoerder van het
Franse kabinet, Denis
Baudouin, bekendmaakte,
namBokassa in brievenaf-
scheid van zijn Franse
gastheren president Fran-
coisMitterrand enpremier
JacquesChirac. InBangui
is hij metvijf kinderen en
zijn vrouw overgebracht
naar een legerplaats.

Volgens Baudouin verliet
Bokassa zijn landhuis Hardi-
court bij Parijs per auto in de
richting Brussel. Van daar
vloog hijoverRome en N'Dja-
mena naar Bangui.

De 65- jarige Bokassa was
op 4 december 1983 met zijn
ex-keizerin, een twintigtal
bijvrouwen en 14 van zijn
toen naar schatting54kinde-
ren in Hardricourt (correct)
aangekomen. Ivoorkust,
waar hij vier jaar in bal-
lingschaphad gewoond,wilde
hem niet meer hebben.

Bokassa, als sergeant Je-
an- Bedel Bokassa in het
Fransekoloniale legerbegon-
nen en na een presidentschap
geëindigd als keizer, werd in
september 1979 door Franse
para- commando's in "opera-
tie Baracuda" afgezet. Hij
wasop datogenblikopbezoek
inLibië en hijwerd inBangui
opgevolgd door zijn neef, Da-
vid Dacko, die in 1965 zelf
door Bokassa van de macht
was gedreven.

Centrafrika veroordeelde
de ex-keizer bij verstek ter

dood. Dacko trad zelf af ten
gunste van het huidige
staatshoofd van Centrafrika,
generaalAndreKolingba.

Het bewind van Bokassa
had dertien jaargeduurd. In
dieperiode schoktedebewon-
deraarvan Napoleon—wiens
kroning tot keizer hij later
zou imiteren — de wereld
meer daneens. Hij voerde lijf-
strafin voor misdadigers: een
oor voor diefstal, het andere
bij herhalingen en een hand
voor een derde keer. Hij
maakte zich zo kwaad over
diefstal in zijn paleis, dat hij
zich aan het hoofd van een
groepsoldatennaar de gevan-
genisvan Bangui begafen de
mannen tien minuten op de
gedetineerden liet inslaan.
Hijranselde zelfmeeen lietde
doden en gewonden bij wijze
van afschrikking ten toon
stellenop de grote markt.

Nadat Bokassa persoonlijk
had meegedaan aan de moord
op 100schoolkinderen diezijn
ongenoegen hadden opge-
wekt, vond de Franse rege-
ring het genoeg enbegon met
het opschorten van haar sub-
sidie aan Bangui.

De toenmalige Franse pre-
sident, Valery Giscard D'Es-
taing, is later in moeilijkhe-
den gekomen omdat hij dia-
manten voor zijn vrouw van
zijn grotevriendBokassahad
aangenomen.

Volgens de kabinets-
woordvoerder in Parijs
heerste door deaankomstvan
Bokassa "enige opwindingin
bepaalde wijken van Ban-
gui", maar haddenzich geen
ongeregeldheden voorge-
daan.

Verwarring heerst onderpolitici, diplomaten en waarnemers

Gevolgen van topontmoeting in
Reykjavik slecht in te schatten

DEN HAAG —Na ruim een
week hebben politici, diplo-
maten, militairen en waarne-
mers nog altijd grote moeite
zich een goedbeeld tevormen
van hetverloop en vooral van
de gevolgen van de ontmoe-
ting in Reykjavik, die geen
top mocht worden genoemd
maar een werd zonder weer-
ga.De WashingtonPostsprak
in een commentaar van de
„Post IJsland verwarring".
Volgenshetbladbevindtmen
zich nu, na de eerste te-
leurstelling en de hoop die
daarop volgde, in een stadi-
um waarin men geleidelijk
ontdekt wat er allemaal is
voorgesteld en overeengeko-
men en hoe men moet beoor-
delen. Dat gaat niet alleen
gepaard met vragen maar
ook met gevoelens van be-
zorgdheid, hoop en op-
luchting.

Algemeenwordt erkenddat de
Amerikaanse president Reagan
en Sovjet- leiderGorbatsjov zeer
ver zijn gegaan, zelfs zo ver dat
voor het eerst in het nucleaire
tijdperkuitzichtontstond op een
kernwapenvrije wereld of in ie-
der geval een wereld met een
sterk gereduceerd aantal
kernwapens. Een Amerikaans
persbureau schreefal datde NA-
VO- ministers van Defensie zich
deze week in Schotland zouden
bezighouden met de voorberei-
ding op een situatie zonder
atoomwapens. De twee hoofd-
rolspelers zelf verleenden aan
hun voorstellen het predikaat
"historisch". Maar de voorstel-
len moeten op zijn minst nog
even wachtenop hunplaats in de
geschiedenis (als het al zover
komt) omdathetoverleg in huize
Hofdi, datonverwachteen eigen
dynamiekontwikkelde, stukliep
op Reagans weigering zijn SDl-
onderzoek naar een anti- raket-
tenscherm in de ruimte beperkt

te houden tot het laboratorium-
,zoals Gorbatsjov eiste. Hierdoor
kwam het niet tot aceoord over
een verwijdering van de middel-
lange- afstandsraketten (INF)
uitEuropa eneen overeenkomst
over een drastischereductie van
de strategische wapens (lange
afstand) uit.

Toen de stofopgeworpen door
IJsland enigszins was gaan lig-
gen vroeg de Amerikaanse de-
mocratischesenator Sam Nunn,
erkend militair expert in het
congres, zich af wat Reagan
werkelijk had voorgesteld. De
senatormeendevan depresident
begrepen te hebben dat deVSal-
le kernwapens wilden afschaf-
fen, niet allende ballistische ra-
ketten (die de dampkringverla-
ten op weg naar hun doel) maar
ookkruisrakettenaan boordvan
bommenwerpers. Andere rege-
rings- vertegenwoordigers zei-
den echterdat alleende afschaf-
fing van deballistische raketten
was voorgesteld, de ruggegraat
van zowel het Amerikaanse als
het Russische nucleaire arse-
naal. „Op zijnminstkanhiervan
gezegdworden dater aanzienlij-
ke verwarringbestaatbinnen de
regering over dit cruciale de-
tail", merkte Nunn op. De Ame-
rikaanse minister Shultz rea-
geerdemet deverkaring datRe-
agan niet de afschaffing van alle
kernwapens heeft voorgesteld
maar alleen die van de ballis-
tische raketten. Reagan stelde
voor, aldus de minister, binnen
eenperiode van vijfjaarallestra-
tegische kernwapens te halve-
ren (dus ook dekruisrakettenen
bommen), gevolgd door een
tweede periode van vijfjaar
waarin alle offensieve ballis-
tische raketten zouden worden
vernietigd.

Maar deze verzekering nam
niet alle bedenkingen weg bij
Nunn. De vernietiging van alle
ballistischeraketten zou, zo stel-
dehijin hetcongres, deVSineen
nadeligepositie brengen ten op-
zichte van de Sovjetunie gezien
het overwicht van het
Warschaupact ophet gebiedvan
de conventionele (niet- nucleai-
re) strijdkrachten. In deze
omstandigheden zal de nucleai-
re afschrikkingkomen terusten
op een wankelevenwichttussen,
enerzijds bommenwerpers en
kruisraketten, en anderzijds
luchtverdedigings- systemen, op
welk gebied de Sovjetunie meer
inspanning heeft verricht dan
het westen, aldus Nunn.

Shultz zegt niet bang te zijn
voor een wereld met een sterk
verminderd aantalkernwapens.
Hijvindt dat dan een besluit zal
moeten worden genomen om
meergelduitte gevenom decon-
ventionele defensie op peil te
brengen. Shultz: „Je kunt me
niet wijsmaken dat een econo-
mie waarinvoor 4,5 biljoen (bil-
joen) dollar omgaat... geen 300
miljard dollar kan opbrengen
voor onze eigen defensie en nati-
onaleveiligheid.Economisch ge-
zien is er geen enkele reden
waarom we ons zoveel beperkin-
genzouden opleggen".

Naast Nunn zette ook de mili-
taire topvan de NAVO vraagte-
kens bij de gebeurtenissen op
IJsland. Hun zorg betreft de mo-
gelijkheid dat uit Europa alle
INF- raketten zullen verdwij-
nen. Veel NAVO- militairen be-
twijfelen ofhetzinnig is een der-gelijke nul- oplossing uit te voe-
ren zonder passende maatrege-len tegen de resterende Sovjet-
raketten voor dekorte afstand enzonder dat de conventionele de-fensie is verbeterd. Hetzelfdestandpunt viel te vernemen in
Westdmtse regerings- kringen.De Amerikaanse onderminister
van Defensie Richard Perle ver-
klaarde echter dat de critici tenonrechte denken dat hetAmeri-kaanse voorstel in Reykjavik„het elimineren van alle atoom-

wapens inEuropa inhoudt". J
ver gaan we niet datzou onVO
en onverstandigzijn", aldus?
Ie diekennelijk doelde op'
overblijven van de tactis'
kernwapens (voorhet slagv^

In de nasleep van de'
heerste ook verwarring ovef
vraag of Moskou zich nu **niet op het standpunt stelde'
zonder overeenkomst overj
ruimtewapen- onderzoek'
geen aceoorden mogelijk w*
ovedrde strategische wapen*
de INF. Gorbatsjov en zijn «*
naamste onderhandelaarsin'
neve, Viktor Karpov, legde»1
genstrijdige verklaringen
over dit „koppeling*
vraagstuk. Maar eind vof>
week hakte woordvoerder0
nadi Gerasimov de knoop dj
hetKremlihbeziet dedrieon*
handelings- terreinen ala on*
deelvan een pakket.

De meeste westerse waafj
mers zijn, terugkijkende op'
tweedaagse topoverleg, van'
ningdatReykjavik op zijnö»1
een intrigerend moment is'
weestin deSovjet- Amerika»*
betrekkingen. Als de twee'
ders hun voorstellen serijj
meenden, is het een ver»
zingwekkende doorbraak,?
dramatischeverschuiving ioj
nucleair- strategische denJJschreefFlora Lewis van de N'
York Times.

Zelfs Amerikaanse o"
functionarissen als McGeo'
Bundy, George Kennan, Rol'
McNamaraenGerardSmith-1
Reagan nooit hebben gesp»*
in hun kritiek, spreken van
„meest veelbelovende voofl
zichten in 40 jaar".Zij erken"
dat het SDI een machtige jj
boom is gebleken om de an*
partij totverregaandeconceP
bereidheid te brengen.

Een vraag die veel gesteW
hoe Reykjavik zich zo dra*
tisch heeftkunnen ontwikkej
Tot verrassing van de Amer>
nen verscheen Gorbatsjov'
uitgewerkte voorstellen aan
fel ineen onverwachtskrach'
poging hetSDI in dekop tei
ren. Waarnemers veronder!
dendatdeSovjet- leiderliev*
een plaats in Europa hetrifl
nam van eenmislukking da_Jlhijmethangendepootjes vaj
top in Washington had mfu
terugkeren voor een thuisffl
dat voor een deel toch niet *':
gelukkig was met zijnontw _
nings- initiatieven.De AtiA
kanen hebben toegegeven d&j
werdenoverrompeld. Consefj
tiefAmerikabespeurde zelfsj
„val"van deSovjetsdiehen3
concessies moest brengen <*]
VSdezwarte piet. Maar depfj
dent lietzich nietteminvol o_
tuiging meeslepen in niet- V<j
ziene gedetailleerde onderM
delingen.

Flora Lewiswil nietuitsla1'

dat de twee leiders daarbij **strikt zijn geraakt in hun „C
imalistische retoriek" ovef
bevrijdingvan dewereld va"
kernwapens en zo meteen ztfj
terugkrabbelen. Beiden heb"1
echter gezegd dat hun vooi*
len op tafel blijven liggen. M
kou heeft inmiddels al laten 1

ten datzijn SDI- eisniet te stf
moet worden uitgelegden da'
gesprokenkan wordenover^
ke proeven buiten het labof
rivm kunnen worden ui_
voerd. Hetzou de eerste con<^aanwijzingkunnen zijn alsW
kou de onderhandelingen]
voortzetten om het werk A
Reykjavik af te ronden i°
vorm van een overeenkomst-J
VS zijn klaar daarvoor, sch*
Shultz in een kranteartikel-
beseft dat voor de Amerika"
dan wel het moment kan kol"
dat het SDI in klinkende rpj
zal moeten worden omgezetA
vorm van echte overe*
komsten

ORANJESTAD - In
Manchebo Beach Hotel werd het
echtpaarJohnGregg uitde Vere-
nigde Staten door waarnemend
directeur Toeristenbureau, Ra-
fael Estrada (zie foto), hulde
bracht omdat zij reeds vijftien
jaartrouw Aruba bezoeken. Bij
de huldiging ontbraken Jerry
Tjung en Vicent Brooks van de
Manchebo Beach Hotel- directie
niet.

Noorwegen beperkt productie
van olie na OPEC-besluit
OSLO — Nu de OPEC het

besluit heeft genomen de tij-
delijkebeperking van haar
olie-productietoteindvan dit
jaarte verlengen kan Noor-
wegen zijn voornemen om de
olie-export in de laatste twee
maanden van ditjaarterugte
schroeven uitvoeren. Dit
heeft de Noorse minister van
Energie, Arne Oeien, gezegd.

De afgelopen maanden zegde
Noorwegen, na langaandringen
van de OPEC,toe zijnolie-export
innovember en december met 10
procent te zullen verkleinen om
deOPEC te helpen bij haar stre-
ven de prijzen op de wereldolie-
marktomhoog tehalen. Hetland
verbond daarwel de voorwaarde
aan datdeOPEC zelfook een bij-
drage aan de vermindering van
het aanbod op de wereldmarkt
levert.

Minister Oeien verklaarde
verder blij te zijn met de uit-
komst van het OPEC- overleg.
Hij heeft vrijdag in Londen een
ontmoeting met OPEC voorzit-

teren ministervan Olie vafl
geria,Rilwanu Lukman.

De voorstellenvoor vermis
ring van de olie- uitvoer'Noorwegen zullen vrijdag j
het Noorse parlement wot»
voorgelegd. De export zal 70
80.000 vaten per dag klei'
worden. De productie blijft
woon oppeil maardetienpro*1
die wordt afgedragen aan
overheid als vorm van bel
tingbetaling op de geprodu^
deoliezal worden opgeslagef
"permanente olievoorraad".

*****DAR ES SALAAM — Tan^
gaat de grensbewakingversche*
na de dood van de Mocambiqu»?
presidentMachel. President AÜ?
San Mwinyi noemde de situat"1zuidelijkAfrika opeenpersconf*1
tie"ergbeangstigend". "Hetisd"*
lijkdat ZA Tanzania niet zal sp*
gezien ons bekende standp"1
meende depresident. Tanzania!*
van de 6Frontlijnstaten in zuid'
Afrika.

WILLEMSTAD—In hetPrin-
cess Beach Hotel organiseerde
deze week destichtingFeffyk, die
zich bezig houdtmet de her- om-
en bijscholingoparbeids-gebied,
met medewerking van de Inter-
nationalLabor Organization
(ILO) haar eerste workshop. De
opening van de workshop werd
namens gedeputeerde ingAngel
Salsbach verricht door Feffyk-
directeurColin Valeriaan.
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5-JARIGE ARNOLD MUHREN BESTE SPELER VAN HET VELD
Het Griekse Olympiakos met 4-0 verslagen

Ajax legt in een subliem gespeelde
vedstrijdbasis voor kwart-finales

I^sTERDAM — Ajax gaat overwinteren in het Europese
Voetbal. Na zes jaarvan het gelijkmet deherfstbladeren
'*Wen is deploeg weerheeldichtbij eenplaats in dekwartfi-
*s van de Europese bekerstrijd. OlympiakosPiraeus werd
'"sdagavond, in heteerste dueluitdetweederonde van het
'^winnaarstoernooi met temporijk combinatie-voetbal
J gezet: 4-0. Die marge na een heerlijk avondje Europa-
v°etbal zal ondanks deGriekse taferelen, dieongetwijfeld
'r lWee weken in Griekenland gaan ontstaan, nauwelijks

Uit te poetsen zijn.

iJax> drie jaar geleden nog
a loos tegen hetzelfde Olym-
„0s. speelde woensdag met
JVermachten klasse, dieaan

fj !>er tijden deed denken. De
H^en, dik tweeweken zonder
e ?et>tievoetbal, werden aan
.*anten voorbij gerend door
Rieden, die duidelijk hun
i hadden gespaardvoor een
ij Nationaal aansprekende
Jjatie. Al zijn Grieken be-a net debesten vanEuropa,

~ anier waarop Ajax de wed-
naar de hand zette, was

j "̂■ gehalte,datdelaatste ja-
t Jetmeer wordtgehaalddoor
L clubvoetbal.. jjet aanvalsspel gebruikte
8

dekopkracht van het duo
[^fi-Van Basten, de nauw-

heid van de passende lin-
j

°et van Muhren en de tel-
jj, inzettende flanken. Dee heffer van Bosman, al in
j^fdeminuutgoedvoor een
t e deuk in het Griekse

e ertroUwen, maakte dat er
I*6 bleef in het Ajax-spel.
jrerin rende niemand blind
llr.v°ren, alle taken werden
J8overgenomenenBlind en
[j 0s hielden zich afwisselend
a° het enige Griekse ge-
„l var» niveau, NikosAnasto-
C1deman dieAjaxdriejaar
w en met twee doelpunten
offerde. Zover zal het over

% *eken normaal niet meer
i„e.n- De defensieve waarde
oj-iax is met de komst van
Aers en Spelbos, sinds die

' °rs toegenomen.

DE EERSTE HELFT
h Johan Cruijff verkoos

ingestelde ba-
alt/ deKcn°t Dick boven de
>eCmsterdammer Witschge.
}t en de voorzet van de
jv Dick moesten aan de lin-
,e, ant voor openingen zorgen.
3J |goliJk van Cruijffkwam bin-
if L? Ven minuten. Dick gleed
(l veld aan de
|Vi vr^ant langs Xanthopoulos.
4 !t|°orzet ging via een Grieks
!,(^' °mhoog, waarna JohnBos-

.^middellijk zijn koelbloe-
s '^'.d en kopkracht showde.
„I hriekse doelman Arvanitis,
„» o .Jnkeeper verkozen boven
f if dnas. dook uit alle macht
fl tv Verste hoek, maarkwam
.Il a- er^er dan de rol van grab-

s«)] j as de eerste keer in het
\fi eL at Bosmanbewees vrijwel
1* 'st ]Wakmg de Daas te zyn' e
tf 'f jV.ener> met zÜn grote ac-
a'steK Us ' was vooral in de
4 is j "elft een plaagvoor de de-
ri n2

e van Olympiakos. Se-
U % s Probeerde het eerst
;l< an aan de ketting te leg-

gen. Mitropoulos, langer en
krachtiger, had later meer
succes.

Inde 15eminuut leekßosman,
in hetEuropees bekerwinnaars-
toernooi topscorer met zes tref-
fers, op weg naar zijn tweede
doelpunt. Hij werd aangetikt
door Apostolakis, maar legde in
zijn val iets te veel theater. De
hoekschop, dievolgde, werd door
VanBasten ingeknald maarvan
de lijngehaald. In de 25eminuut
was het weer Bosman, die een
luchtduel won van armeArvani-
tis. De bal ging over. Hetzelfde
lot trofeen kopbal van Van Bas-
ten in de 34e minuut. Nadat
Anastopoulos voor het eerste
schrikmoment in de Amster-
damse harten had gezorgd,
zorgdeRijkaard eenminuutvoor
rust voor de voorlopigbeslissen-
de wending. Een weg-
geschampte voorzet van Van 't
Schip rolde voor zijn voeten en
Arvanitis konzijnverkiezing als
sterke lijndoelman niet waar-
maken. De bal spatte van 25 me-
ter tegen het net: 2-0.

DE TWEEDE HELFT
In de tweede helft werd het

spel soms nog subtieler.Hakjes,
tikjes, het bekende Ajax-werk,
waar Van Bastennu het leeuwe-
deel van het werk overnam van
de langzaam gesloopt rakende
Bosman. Binnen acht minuten

viel de derde treffer uit het aan-
houdende offensief. Van Basten
liet een subliemvoorzetje van de
alom aanwezige Wouters tegen
hethoofd schampenenArvanitis
ging van ellende languit: 3-0.

Ajax bleef gas geven, maar de
Atheners, diemet twee invallers
de schade probeerden te beper-
ken,kregen ietsmeergreep opde
Ajax-golven. Arvanitis kreeg
zijn vuisten tegen schoten van
Muhren en devoor Dick ingeval-
len Boeve. Rijkaard haalde van
12 meter uit, maar trofhet hoofd
van libero Alexiou.

Op het moment dat Menzo
twee keer moest bewijzen zeer
geconcentreerd te zijn gebleven
en Ajax eigenlijk moest kiezen
voor hetvasthouden van de'nul'
achterin, viel toch het dik ver-
diende vierde doelpunt. Rijk-
aard zette de uitblinker van de
avond, de 35-jarige oud-
international Arnold Muhren,
vrij in het strafschopgebied. De
evaren technicus, die de oplos-
singzou kunnen zijnvoor depro-
blemenvoor bondscoachMichels
aan de linkerkant van het Ne-
derlands elftal, wachtte tot Ar-
vanitis paniekerig uitgleed en
stiftede bal,met nogzes minuten
op de klok, koeltjes over de
Griekse goalie.: 4-0.

Ajax mocht daarna over het
veld stappen metde air, diebij de
Amsterdamse ploeg hoort. Het
publiek gaf de spelers de belo-
ning, diebij een prestatie van de
beste soort hoort. Ook Johan
Cruijff, ooit verguisd in De Meer
toen hij Feijenoord aan een
landstitel hielp, werd in de toe-
juichingen betrokken. De beste
voetballer die Nederland voort-
bracht, heeft in een dik jaartijd
een elftal in De Meer neergezet,
dat de toets derkritiektechnisch

en taktisch kan doorstaan. Een
internationaal avontuur, dat
verder reikt dan de Nederlandse
clubs de laatste jaren gewend
waren. Het niet overdreven
sterk bezette bekerwinnaars-
toernooi zou voor ditAjax het po-
dium kunnen zijn waarop het
Nederlands voetbalprestige ge-
restaureerd zou kunnen worden.

AEROPUERTO REINA BE-
ATRIX — Vol goede moed is
woensdagmorgen het dominote-
am Old Parr naar de Domini-
caanseRepubliek vertrokken(zie
foto), waar de wereldtiteldomino
dieOldParrvorig jaarbehaalde,
verdedigd zal moeten worden.

Na 5-0 winst op Ascoli:
Juventus weer op kop
in Italiaanse competitie

ROME — Zelfs zonder de
geblesseerde Cabrini,
Manfredonia,Laudrup en Se-
rena, is Juventus zondag al-
leenopdeeersteplaatsvan de
Italiaanse competitie geko-
men. Drie dagen voor de Eu-
ropa-cupontmoeting tegen
Real Madrid, wondeItaliaan-
se titelhoudervoor het eerst
in zes jaarbijAscoli.

Napoli verloor thuis verras-
send een punt aan het laag ge-
klasseerde Atalanta. Volpecina
en de Argentijnseregisseur Ma-
radona waren succesvol voor de
thuisploeg, Cantarutti en, tien
minutenvoor het einde, Incocci-
ati, zorgden voor de opmerkelij-
ke eindstand.

Torino, de ploeg van Wim
Kieft, verloor ineigenhuiskans-
loos van Roma. De gastenklom-
men door de 2-0, doelpunten van
Berggreen en Augustino, naar
de met Como en Inter gedeelde

derde plaats op deranglijst
De uitslagen van dezesderon-

de in de Italiaanse competitie
zyn:

Ascoli - Juventus:0-5;Brescia- Udinese: 1-0; Como - Fiorenti-
na: 0-0; Empoli - AC Milan: 0-3;
Inter - Sampdoria: 1-0; Napoli -
Atalanta: 2-2; Torino -Roma: 0-
-2; Verona - Avellino: 2-2.
De stand is nu:
1. Juventus 6-10
2. Napoli 6-9
3. Como 6-8
4. Roma 6-8
5. Inter 6-8
6. Avellino 6-7
7. Verona 6-6
8. AC Milan 6-6
9. Ascoli 6-5
10. Torino 6-5
ll.Fiorentina 6-5
12. Empoli 6-4
13. Atalanta 6-4
14. Sampdoria 6-3
15. Brescia 6-3
16. Udinese 6 4

Nagelijkspel van Norwich City:

Nottingham Forest opnieuw de
eider in de Engelse League
*n?EN ~~ Nottingham
litj reeft zaterdag dekop-
Dh Engelse voetbal-
!),«jL van Norwich City
Hjröomen. De ploeg be-
ig ( . eeö kleine overwin-

op Queens Park
*th 8' "et enJße doelpunt

naam van Nigel
gg 11' de zoon van Not-
*»BKms trainer Brian
d.J£- Norwich City, datIjJ? "ij concurrent Not-CF1 Ver&eefs probeerde
""e* 1"lan Butterworth.kto maand te le-
Wh bÜ WeBt Ham niet
'otr n een gelijkspel (1-
<j *lngham na elf wed-
t>^ een voorsprong van
4vT °p Norwich en drie
HeVPool, dat Oxford op

geqe Qerlaag van 0-4 trak-

PA fIVo^e^Road zorgdeLiver-
ih 'Qe hoogste dagzege. lan
'e ]>ende voor zijn ploeg deWd Detekende de twee-
t)(vsf te League-treffer van
Rational uit Wales. Spe-
'Aia gerKenny Dalglish en
fsch cd Jan Molby(uit een

°P) vergrootten devoor-
Wn* l 3"°- Met ziJn tweede
l°eln bePaaldeRush, diemet

Punten de topscorerslijst

in Engeland aanvoert, de
eindstand op 4-0.

NicoClaesen kon inzijneerste
thuiswedstrijd van zijn nieuwe
club Tottenham Hotspur niet
imponeren. De Belgische inter-
national, voor ruim tweemiljoen
guldenvan StandardLuik over-
genomen, kon zijn nieuweploeg
tegen Sheffieldnietaan dewinst
helpen. Clive Allen zette de
Spurs directnarust op 1-0, maar
middenvelder Gary Megsonega-
liseerde de stand na een uur
spelen.

Mark Falco, de spits die op
White HartLanevoor NicoClae-
sen moest wijken, maakte een
droomdebuut voor zijn nieuwe
club Watford. Hij maakte drie
van de vier doelpunten voor de
club van popzanger Elton John,
diemetdezege van 4-2 een einde
maakte aan de opmars van As-
ton Villa.

Manchester United lijkt aan
debeterende hand.Op Old Traf-
ford werd Luton met 1-0versla-
gen.Luton, datsinds 1959(!) niet
meer op het terrein van United
had gescoord, kreeg een uitste-
kende mogelijkheid die situatie
teveranderen. Brian Steinmiste
echtervan elfmeter. De lerse in-
ternational Frank Stapleton
zorgde na acht minuten voor de
beslissing.

De uitslagenvan hetweekein-
dezijn:
Charlton - Leicester: 2-0; Chel-
sea - Manchester City: 2-1; Li-verpool - Oxford: 4-0; Manches-
ter United - Luton Town: 1-0;
Newcastle - Arsenal: 1-2; Nor-
wich - West Ham United: 1-1;
Nottingham-Queens ParkRan-
gers: 1-0; Southampton - Ever-
ton: 0-2; Tottenham Hotspur -Sheffield Wednesday: 1-1; Wat-
ford - AstonVilla:4-2; Coventry -Wimbledon: 1-0.

De stand is nu:
1. NottinghamForest 11-23
2. Norwich City 11-22
3. Liverpool 11-20
4. Tottenham 11-19
5. WestHam United 11-19
6. Everton 11-18
7. Arsenal 11-18
8. Coventry 11-18
9. Sheffield Wednesday 11-17
10.Leicester 11-15
11.Watford 11-14
12.Luton Town 11-14
13.Queens Park Rangers 11-14
14.Charlton 11-14
15. Southampton 11-13
16.Wimbledon 11-13
17.Oxford 11-13
18.Chelsea 11-12
19. Manchester United 11-11
20.Aston Villa 11-10
21. Newcastle 11-8
22. Manchester City 11- 7

0-0-0-0-0
BOKSEN/ COLUMBIA — De
Amerikaan Mark Breland heeft
in Columbia (South Carolina)
zijnvijftiendeoverwinning oprij
als professional behaald. De
Olympische kampioen in het
weltergewicht van Los Angeles
versloeg zijn landgenoot Ralph
Twining (28 gevechten, zeven-
tien overwinningen) door inter-
ventie van de scheidsrechter in
de eerste ronde.

0-0-0-0-0
BOKSEN/BOEDAPEST — De
Hongaarsebokser Fecanc Somo-
di, Europeeskampioen in het su-
per-zwaargewicht, is door zijn
bond tot eind 1987geschorst. So-
modi werd na afloop van het ge-
vecht omdeHongaarse titel, dat
hij op punten verloor tegen
Istvan Lewan, zoboos, dathij de
strijd buiten de ring voortzette.
Een jurylid,die volgens Somodi
schuld had aan zijn nederlaag,
kreeg een klinkende oorvijg.

0-0 stand biedt weinig hoop voor return:

Groningen loopt zich stuk op het zich
stug verdedigende Xamax Neuchatel

GRONINGEN — FC Gro-
ningen heeft woensdagavond
getracht al zijn competitie-
frustaties in een Europees be-
kerduel weg te werken. De
ploeg van trainer Rob Ja-
cobs, die Van den Berg ver-
rassend buiten de basis had
gelaten,knokte zich leeg te-
gen Xamax Neuchatel.
Ogenschijnlijk overwonnen
de Groningers hun zwakhe-
den. Zij toonden eindelijk
weer eens lef, schiepen zich
voldoendekansen en hadden
deZwitserse aanvallenondercontrole. Maar één manke-
ment stak de kop op: het ge-
brek aan trefzekerheid in het
zestienmetergebied. De 0-0
biedt een niet al te rooskleu-
rig uitzichtop dereturn in de
tweede ronde van het toer-
nooi om de Uefa-beker.

De enige verdienste was voor
Groningen voorlopig, dat het
Xamax, dat erombekend staatin
uitwedstrijden gemakkelijk te
kunnen doelpunten, had een
grotere verdienste. Het bleef
rustig onder het Gronings aan-
valsgeweld. In decounterkregen
deZwitsers zelfs nogmogelijkhe-
dendewinst meenaar huis te ne-
men. Groningen, gesteund door
ruim zestienduizend toeschou-
wers, hield deze keer achterin
stand. Mededoorhet solidewerk
van de jongeBoekweg.

Zonder Van denBerg, die als
libero zijn zelfvertrouwen kwij-
traakte en als middenvelderzon-
dagtegenDen Haag werd gewis-
seld, beschikte Groningen over
snelheid. De Zwitsers, net als
Groningen met enkele half-
geblesseerde spelers in het
elftal, beschikten over koelbloe-
digheid, al liepen Stieleke, Ryf
en Sutter tegen de gelekaart op.
Vooral in detweede helft dankte
Xamax veel aan dienuchterheid
en ook wel hardheid. Groningen
was voortdurend in de aanval,
kreeg net als in de eerste helft
een batterij kansen en kwam
verdedigend nauwelijks in de
problemen.

Groningen moest wel domine-
ren. Het was al vroeg duidelijk
geworden, dat Xamax een flink
aantal klassen beter was dan
Galway United, detegenstander
in de eerste ronde. De Zwitsers
beschikten over een compleet
elftal. De 37-jarige lerse libero
Givens, veelvoudig internatio-
nal,behoefde feitelijk alleenver-
dwaalde ballen op te ruimen.
Zijn verdedigers hadden geen
aansporing nodig. De Koek, op
rechts begonnen maarsnel naar
links uitgeweken, Houtman en
de op rechts spelende Eykel-
kamp hadden hun handen vol
aan de met grote regelmaat op-
komende Urban, Thevenaz en
Ryf. Zij kregen de ruimte, door-
dat de Wstduitse routinier Stie-
leke en zijn Zwitserse evenknie
Hermann zich lieten terugval-
len. Olde Riekerink, andermaal
testatisch,Roossien en VanDijk
durfden niet goed.

Aan Groningse kant viel het
optreden op van laatste man De

Wolf, diezich opwierp alsspelbe-
paler en met zijn verre ingooien
Houtman bediende. Eykelkamp
kwam pas los, toen hij was ge-
wend aan het hoge tempo, dat
Ryfer op na hield. In plaats van
de Zwitserse vleugelverdediger
slaafs te volgen, koos Eykel-
kamp voor het zoekenvan debal.
Zijn kracht lag immers in balbe-
zit, waarinhijmet langdurigeso-
lo's de Xamax-defensie ontra-
felde.

De gastenopende met eenkop-
bal van Mottiez, maar moesten
daarna een reeks gevaarlijke
aanvallen van Groningen toes-
taan. Geheel in stijl zochten de
Noorderlingen de hoofden van

hunboomlange spitsen.Een fan-
tasievollere oplossing was er
niet, omdat Xamax nu eenmaal
over de grond te sterk was. Ey-
kelkamnp, diewegens een over-
treding op Ryf een gele kaart
kreeg, en De Koek belaagden
doelman Corminboeuf. Hout-
man deeddatvanuiteen indirec-
te vrije trap van vijfen twintig
meter, na tikjes van Olde Rieke-
rink en DeWolf. Dat de Zwitsers
aan een klein gat genoeg had-
den, bewees de gedrongenLuthi
vlakvoor rust. Na een lakonieke
beweiging van Verkuyl en een
voorzet van Sutter was een flit-
sende reactie van doelman
Storm nodig.

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

VOLLEYBALL
(Federashon di Völibol Körsou)
A-klasse
19.30 uurLluvia vs Watakeli (dames):
19.30uurZjuntan vs Apache (dames);
hoofdklasse
20.30 uurShwatanan vs Sta. Rosa (dames);
20.30 uur Watakeli vs Jets(heren) - Sentro
Deportivo Körsou.

Defensie van Feijenoord was zeer zwak:
Feijenoord met een ruime 1-5 nederlaag
praktisch uitgeschakeld door Borussia

MONCHENGLADBACH—Het stadionop deBoekelberg
in Monchengladbach is een
schrikbeeld aan het worden
voor Nederlandse clubs. Een
jaar,nadatSparta in de twee-
deronde van het toernooi om
de Uefa-beker door Borussia
Monchengladbach werd ver-
slagen met 5-1, kreeg Feije-
noord een nederlaagmet pre-
cies dezelfde cijfers te
slikken.

Met datverlies mochten de
Rotterdammers, diein defen-
sief opzicht volkomen faal-
den, in feite nieteens ontevre-
den zijn. De Spaanse
scheidsrechterSanchez Ar-
miniokeurde nog een zuiver
Westduits doelpunt van inter-
nationalRahn af en een kop-
bal van Borowka sprong via
de binnenkant van de paal
weer in hetveld.

HetchaotischverdedigendFe-
ijenoord, datfout opfout stapelde
met doelman Hiele in de 'hoofd-
rol' is geen moment echt in de
wedstrijd geweest. De Rotter-
dammers speelden onzeker, le-
den door slechtplaatsen onnodig
balverlies en konden maar zel-
den een goede aanval opzetten.
Hoewel Borussia Monchenglad-
bach ook bepaald geen won-
derploeg is, de Westduitsers
staan veertiende in de Bundesli-
ga, had de thuisclubtotaal geen
moeite met zijn tegenstander.

Arminio Sanchez maakte al
na vijf minuten zijn aanwezig-
heid zeer duidelijk. Toen Hiele
wat erg lang wachtte met uit-
trappen, floot de scheidsrechter
afen gafterhoogtevan depenal-
tystip een indirecte vrije trap.
Het liep voor Feijenoord nog
goedaf, maar toen deRotterdam-
mers daarnadevreemdste capri-
olenindefensiefopzicht uithaal-
den, was het al duidelijkdat dit
tot dramatische gevolgen zou
leiden.

Na achttien minuten was het
raak. Een vrije trap op rechts
werd naar de linkerkant ge-
plaatst, Hiele sloegonder debal
door, waarna Drehsen kon sco-
ren. Het spel van Feijenoord
werd nog chaotischer en deRot-
terdammers probeerden soms
met grof geweld hun tegenstan-
dersaf te stoppen. Tahamataliep
na ruim een half uur tegen de
enige gele kaart in de wedstrijd
aan toen hij aanmerkingen
maakte op de leiding. Pas vier

minuten voor rust kwam Feije-
noordvoor deeerste keer gevaar-
lijk voor het doel van Kamps.
Hoekstra toonde toen dathij een
tebeperktevoetballer is om slag-

vaardig tereageren. Tweeminu-
ten laterdeedElstrup datwelna-
dat Tahamata Hoekstra had
aangespeeld.

Feijenoord leekmet de gelijke
stand te kunnen gaanrusten,
maar vlak voor het einde van de
eerste helft kon opnieuw Dreh-
sen vrij inschieten nadat
Wijnstekers knullig de bal tus-
sen zijn benen had laten door-
gaan.

DE TWEEDE HELFT
Feijenoords trainer Rinus Is-

rael, die verbijsterd naar zijn
ploeg hadzittenkijken, hadin de
kleedkamerongetwijfeldhet no-
dige gezegd. Feijenoord waagde
wat meer, maar werd direct met
de neus op de feiten gedrukt. In
de 53e minuut was een nieuwe
dekkingsfoutdeoorzaakvan het
derde Westduitse doelpunt. Na
een eenvoudig overstapje van
Thiele kon Rahn zich rustig
omdraaien en aanleggen. Hof-
man, die later plaats moest ma-
kenvoor Blinker, hadFeijenoord
weer wat dichterbij kunnen
brengen. Borussia appeleerde
voor buitenspel van Tahamata
maar Sanchez Arminio gebaar-
de dat doorgespeeld moest wor-
den.Hofman, dierustig hadkun-
nen aanleggen,kopte echter ge-
haastvoor langs.

Met beschamend gemak
kwam Borussia na 68 minuten
op 4-1. Een vrije trap van zeker
25 meter werd door aanvoerder
Bruns strak langs de paal en de
als ineen vertraagdeopname re-
agerende Hiele geschoten. Het
werd steedsduidelijkerhoe hard
Feijenoord een organisator in de
achterhoede nodigheeft. Hetbe-
stuurvan Feijenoordhoopt diete
hebben gevonden in de Hongaar
Antal Roth, de baardige vrije
verdediger van Pees Munkas,
dat in deeerste ronde doorFeije-
noord werd uitgeschakeld. Be-
gin november buigt deStichting
Arbeidszaken zich over het ad-
vies, dat over de Hongaar moet
worden uitgebracht.

Nadievierdetreffer was Feije-
noordrijp voor desloop. Borowka
kopte tegen de paal. De Rotter-
dammers hadden niet over pech
te klagen. Nadat Molenaar, die
Rahn geen moment echt kon af-
stoppen, vervangen was door
Monkau, zorgde Thiele in de 79e
minuut met een simpel hakbal-
letje voor 5-1.

Borussia geloofde het daarna
wel. Feijenoord kan over veer-
tien dagen alleen maar op een
wonderhopen. Ookin devoetbal-
lerij gebeurenwonderen slechts
zelden.VorigseizoenverloorRe-

alMadridook met 1-5 van Borus-
sia Monchengladbach, maar de
Spanjaarden zetten de zaken in
de return met een overwinning
van 4-0 weerrecht. Totzonpres-
tatiekan Feijenoordniet in staat
worden geacht.

MALTA AMSTEL
SPORTAGENDA

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

Greg Lemond
blijft bij Tapie

MILAAN — De Amerikaan
Greg Lemond rijdt volgend sei-
zoen toch voor de wielerploeg
van Bernard Tapie. De winnaar
van deRonde van Frankrijk leek
langetijddeel tegaan uitmaken
van een nieuwe Amerikaanse
wielerploeg. Michel Laurent,
manager van de Franse ploeg,
maaktebij destart van deRonde
van Lombardije bekend, dat de
Amerikaan alsnog voor eenjaar
heeft bijgetekend.

0-0-0-0-0
VOETBAL/DUSSELDORP —De vroegere Westduitse interna-
tional Rudi Kargus moet als
doelmanproberen de problemen
voor Fortuna Dusseldorp op te
lossen. De hekkesluiter van de
Bundesliga werd afgelopenwee-
keinde door de voetbreuk van
Schmadtke gedwongen de 17-
-jarige JuniorKim op te stellen
tegen I.FC Köln (0-4). De 34-
-jarige Kargus, die 388 wedstrij-
den in de Bundesliga keepte,
trainde meteen al mee inDussel-
dorp.

0-0-0-0-0

ALS U
NIET LEEST...

WIE NEEMT U
IN DIENST?

Lees om uw leven te
veranderen

Fokkerweg no. 50
Tel. 612303-612202

TATA I MAMA KABES Dl KAS! f_ ■- o *"E
NOS YUNAN Dl KORSOU SiKI IK II ITA HENDE LIMPI! [■■«■■■■■■■ ]

Tene bo kura dikas mes limpi kv bo! mm g,mmq-j gp^y
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Eilandsraad accoord met aanleg nieuw strand

Salsbach naar Bonaire
voor overleg zandproject

WILLEMSTAD — Gedepu-
teerde Salsbach is vanmor-
gen naar Bonaire afgereisd,
om het Bestuurscollege al-
daar meer informatie te ver-
strekken over het gebruik
van Bonaireaans zand voor
de aanleg van een nieuw
strandbij het Seaquariumen
het opknappen van de be-
staandeCuracaose stranden.
Omdat ditzand met een speci-
aleboot van dezeebodem tus-
senBonaire enKlein Bonaire
opgezogen moet worden,
vreest heteiland datdit scha-
dezalveroorzaken aan deko-
raalriffen.

De Curacaose Eilandsraad
ging gistermiddag unaniem ac-
eoord met de aanleg van een
strand en bijbehorendefacilitei-
ten tussen het Seaquarium en
het Princess Beach Hotel voor
1,7 miljoen gulden. Omdat hier-
voor toch zandmoet worden aan-
gevoerdbesloot de overheid van
de gelegenheid gebruik te ma-
ken voor het opknappen van de
bestaande stranden door het
storten van meer zand. In eerste
instantie werden verschillende
offertes aangevraagd voor de
aanko. p van zand in Venezuela
of andere omliggende landen.
Momenteel is er echter een Ne-
derlandsefirma inColombia aan
het werk met eenzelfde project
dat twee weken eerder dan gep-
landklaarblijkt te zijn. Op de te-
rugweg zou dit bedrijf Curacao
kunnen aandoen en voor veel
minder geld het project kunnen
uitvoeren, zo bleekbij navraag.

Het benodigde zand wil men
nu van de zeebodem bij Bonaire
halen.Daar blijktopgrotediepte
(40 tot 45 meter) veel zand aan-
wezigte zijn dat geschikt isvoor
deaanleg van een strand.Reeds
op 16oktober benaderdegedepu-
teerde Salsbach de Bonaireaan-
se en lands- overheid met dit
voorstel, waarna door een afge-
vaardigde van de betrokken fir-
ma, tezamen met Seaquarium
manager Dutch Schrier een on-
derzoek werd gedaanop de plek
waarmenhet zand wilopzuigen.
Met het positieve resultaat van
dit onderzoek is de landsrege-
ring benaderd voor toestem-
ming, die inmiddelsgegeven is.

Het zand dat van de bodem
wordt opgezogen, zal vanuit de
boot op het strand van het Sea-
quarium gespoten worden. Daar
zal 150.000kubieke meter zand
gestort worden, dat in een later
stadiumdoor DOW op dit strand
en de andere stranden op het ei-
land verspreid wordt.

De Bonaireaanse overheid
bleek achterafechter niet zo ge-
lukkigmet hetproject. Gevreesd
wordt dat dit schadezal toebren-
genaan dekoraalriffen, hetgeen
voor het duiktoerisme dat een
grotebron van inkomstenisvoor
hetFlamingo- eiland, een ramp
zou betekenen. Gedeputeerde
Salsbachverklaardevanmorgen
echter tegenover de Amigoe dat
ook ditrisico onderzocht is.Door-
dat het zand echter direct wordt
opgezogen, is er geen kans op
verstuiving. Daarnaastwordt op
een diepte van40 tot45meter ge-
werkt, hetgeen veel dieper is dan
de maximum diepte die een
sportduiker hanteert.

GedeputeerdeAngel Salsbach
achtte hetechter noodzakelijk
om dit persoonlijk met het Bo-
naireaanseBC tebespreken en is
vanmorgen in gezelschap van
een afgevaardigde van de be-
trokken firma en bioloog drs Sy-
besma naar Bonaire afgereisd
omhetprojectvollediguitdedoe-
ken te doen. Daarbij zullen ook
de technische details, waaruit
blijkt dater geenrisico'szijnvoor
de natuur van Bonaire, aan de
orde komen. De firma arriveert
dit weekeinde met haar hyper-
modern uitgeruste boot opCura-
gao. De kosten om zon bootvan-
uit Europa over te laten komen,
zoudenveel te hoogzijn, en wor-
dennu verlaagd doordat deboot
toch al in het Caribisch gebied
moest zijn voor de andere
opdracht. Daardoor hoeven al-
leendeopzuig-en transport- kos-
ten betaald te worden, hetgeen
neerkomt op 9 Nederlandse gul-
denper kubieke meter, een prijs
die beduidend lager ligt dan de
andere offertes, aldusSalsbach.

Ook in deEilandsraad werden
diverse vragen gesteld over dit
project. Over het feit dat Schrier
nogal fel gereageerd heeft op
zijns inziensonkundige negatie-
ve adviezen van de DOW en'
DROV ten aanzien van het pro-
ject, zei Salsbach dat het Be-
stuurscollege het recht heeft te
doen met adviezen van diensten
wathet wil,en dat deconstructie
die Schrier uitvoertwel degelijk
een goede blijkt te zijn die ook
voor het toeristenseizoen kan
worden afgemaakt. De gedepu-
teerde zei het standpunt van de
diensten, die alvaker door de Se-
aquarium directeur werden ge-
passeerd, te begrijpen. Het is na-
tuurlijk niet juistdat iemand
zonder debenodigde vergunnin-
gen nietrekening houdendemet
specificatiesvan de overheideen

project uitvoert. Feit is echter
dat de "red tape" bij de overheid
al diverse projecten heeft ver-
traagd of zelfs doen mislukken,
aldus de gedeputeerde.

Dat blijktopnieuwbij hetaan-
pakken van eenprobleem bij het
nieuwe strand. Langs het Prin-
cess Beach Hotel loopt eenriool,
dievoor vervuilingvan dezee en
een onaangename stank zorgt.
Schrier denkt dat makkelijk te
kunnen oplossen dooreen buis op
de bodem van de zee te leggen
waarlangs het rioolwater zo ver
in zee wordt gedumpt dat de
stroom het mee naar buiten
neemt en het geen schade toe-
brengt aan de koraalriffen. De
DOW wilde leidingvan het hotel
waar het rioolwater uitkomt
echter verbinden met het bui-
zenwerk dat leidtnaar het maal-
huis voor rioolwater van Selikor
bij Marie Pompoen. Om proble-
men te vermijden wil de gedepu-
teerde de DOW hiervoor laten
zorgen. Hij kan echter niet zeg-
genwanneer dat gebeurt,omdat
er sprake zou moeten zijn van
groen licht. "Als we niet oppas-
sen zwemmen de toeristen
straks in de stank", aldus
Salsbach, "maar dan zullen we
opnieuw moeten ingrijpenen het
meneer Schrier op zijn manier
laten doen."

Diverse Raadsleden vroegen
zich ook af of men voor wat be-
treft de bestaande stranden
straks geen "zand naar zee
brengt". Er moeten voorzienin-
gen wordengetroffenom te voor-
komen dat het zand dat daar
komt niet weer wordt weggesla-
gen door dezee ofverregend. Dat
zal allemaal bekeken worden, zo
verzekerde Salsbach, hetgaater
nu om van de gelegenheid ge-
bruik te makenen hetzandteha-
lenen opteslaan. Daarnazullen
de DOW en mogelijk andere
diensten worden ingezet om de
voorbereidingen bij andere
stranden te treffen zodat het
zand van het Seaquarium waar
het wordt opgeslagen daar kan
worden gestort. Raadslid Tho-
mas bracht naarvoren dater nog
altijd veel zand van de stranden
gestolen wordtvoor de bouw, en
vroeg of men misschien niet
meer zand kon halen om dit te
verkopen, zodat mensen niet we-
gens gebrekzouden gaan stelen.

Salsbach onderkende het pro-
bleem van het stelen van zand,
maar denktniet dat de overheid
metdeverkoopvan Bonaireaans
zand voor de bouw moet begin-
nen. Hij hoopt dat de mensen wat
bewuster wordenvan hetbelang
van mooie stranden en diefstal
van zandachterwegelaten. In ie-
der geval zal men het zand wat
bij hetSeaquariumwordt opges-
lagen achter sloten grendel zet-
ten. Als de andere stranden een-
maal voorzien zijn zal men die
dan ook beter moeten gaan
controleren. De kritiek dat er
geen aanbesteding is gehouden
voor de bouw van het strand be-
antwoordde gedeputeerde van
Financiën Wout door te stellen
dat ditom economischeredenen
gebeurd is.

Schrier bleek namelijk bereid

zijn tijd als projectleider gratis
ter beschikking te stellen, waar-
door slechts de machines en der-
gelijke betaald moeten worden,
een volgens Salsbach "uniek
aanbod".Dat het project doorhet
gebruik van Bonaireaans zand
en de inschakelingvan deNeder-
landse firma goedkoper is dan
begroot bevestigde het BC. Be-
slotenisdaarommeerzandte ne-
mendan oorspronkelijkwas gep-
land, zodat het strand te Seaqua-
rium breder kan wordenen men
daarnaast ook de bestaande
strandenkan voorzien. De oppo-
sitiesteundehetproject, enzei te
begrijpen dathetBC niet anders
kon omdatSchrier zoalsgewoon-
lijk aan het bouwen was gesla-
genzonderop vergunningen, ad-
viezen of een aanbesteding te
wachten. Wel benadrukte de
PNP dat iets dergelijksin de toe-
komst voorkomen moet worden.

WILLEMSTAD — Door voor-
zittervan destichting tother-om-
en bijscholing van arbeids-
krachten FEFFYK, RonnyLauf-
fer en voorzitter van Cede Antiy-

as, het bemiddelings- orgaan
voor de financiering van projec-
ten, Tirso Sprockel, werden deze
week de documenten onderte-
kend, waardoor de goedkeuring

van een door de FEFFYK inge-
diendproject werd geformali-
seerd. Het project werd door de
stichting in samenwerking met
deReclassering opgezeten omvat
een cursus ten behoevevan gere-
classeerden. ,

Zijn volgens verouderde methode opgeleid
Kandidaten praktijkexamen
Boekhouden zijn gedupeerd
WILLEMSTAD — Een vijf-

tigtal kandidaten diezich op-
gegeven hadden voor het
praktijkexamenBoekhouden
dat in december/ januari
wordt afgenomen, staan voor
grote problemen. Zij hadden
zich opgegeven voor het ex-
amen "oude stijl" maar nu is
echter gebleken dat het De-
partement van Onderwijseen
brief daarover uitNederland
verkeerd geinterpreteerd
heeft,en er ditjaaral geen ex-
amens volgens de oude stijl
meer wordenafgenomen om-
dat men al helemaal op de
nieuwe methode is overge-
schakeld.

Alle kandidaten die zich voor
het examen "oude stijl" hadden
opgegeven, kregen van het De-
partement van Onderwijs een
brief dat dit niet meer mogelijk
is. In het schrijven werden de
kandidaten gevraagdom voor 21
oktobercontact op te nemen met
het departement om door te ge-
ven of zij misschien het examen
volgens de nieuwe methodewil-
len doen.

Zoals bekend is er op Curagao
één dagopleidingwaar men deze
opleiding kan volgen, te weten
het Middelbaar Administratief
Onderwijs (MAO). Daarnaast
zijn er echter een drietal avon-
dopleidingen, één op de MAO,
één op hetRadulphus College en
één op hetCuracaose AvondLy-
ceum. Zowel de dagopleiding als
de avondopleiding op de MAO,
leiden de kandidaten inmiddels
al op tothet examen nieuwe stijl
dat zon twee jaar geleden voor

het eerst werd geïntroduceerd.
Hierbij wordtveel meergebruik
gemaakt van computers, zo ver-
nam de Amigoe. Het nieuwe ex-
amen werd echter in een over-
gangs-fase ingevoerd,waarbij in
deeerste jarenhet oude stijl ex-
amen eveneens gehandhaafd
werd.

De heerBuisman van deoplei-
dingaan hetRadulphus College
was vanmorgen nietbereikbaar,
maar van directeur Lourents
van hetAvondlyceumvernam de
Amigoe dat daarnog steedsin de
oude stijl wordt lesgegeven. De
kandidaten hadden zich inmid-
dels ook al opgegeven voor het
examen in december, waarbij in
de advertenties ook nadrukke-
lijk werd gemelddatbeide stijlen
examen zouden worden afgeno-
men. DirecteurLourents vind de
huidige gangvan zaken danook
niet terecht: de kandidaten zijn
de dupe van een fout van het de-
partement, zo stelde hij. Het de-
partement had de kandidaten
immers tijdig moeten inlichten
over de optil zijnde veranderin-
gen.De heerLourents zou hiero-
ver dan ook contact opnemen
met de Onderwijs directeur en
ziet als enige oplossing dat de
kandidaten een jaar lang gratis
onderwijs nieuwe stijl mogen
volgen om zich zodoende voor te
bereidenop een examen volgens
denieuwe stijl.

Naar de Amigoe vernam van
de directeur van de MAO is het
naar alle waarschijnlijk niet
mogelijk voor kandidaten die
volgens de oude stijl zijn opge-

leid, omhet nieuwe stijlexamen
met goedresultaat af te leggen.
Dit is veel meer ingesteld op het
gebruik van computers, zo ver-
klaarde hij.

Van zijdevan het examen- bu-
reau van het Departement van
Onderwijs, vernam de Amigoe
dat zich voor het examen oude
stijl in december/januari een
aantalvan vijftig personen had-
den opgegeven- Verklaard werd
dat een schrijven van de Neder-
landseassociatie diede examens
vervaardigt, verkeerd geïn-
terpreteerd was. Daarin werd
een "overgangs- fase" gemeld,
waarbij het departement in de
veronderstelling verkeerde dat
dit ging om de overgang van de
oudenaar denieuwe stijl.Echter
de nieuwe methode wordt gefa-
seerdin hetexamen opgenomen,
waarbij er geen oude stijl ex-
amens meer worden gemaakt.

De benadeelde kandidaten
zijn voor drie alternatieven ge-
steld: zij konden hun ex-
amengeldmeteen terug krijgen;
een tweede mogelijkheid is het
"aanhouden" van dit examen
geld tot devolgende examen- pe-
riode in juni87waarbij de kandi-
daten voor die tijd een opleiding
volgens denieuwemethode moe-
ten volgen, terwijl dekandida-
ten ook het examen van de
Stichting Vereniging van Lera-
ren voor Praktijkexamens kun-
nen maken.Dit iseen tweede or-
ganisatie die ook boekhouden-
examensmaakt. Dezezijnechter
iets anders van opzet, maar zijn
bovendienniet officieel erkend.

Wijst rapport inprincipe af
ABVO weigert met Berenschot
te praten over bezuinigingen

WILLEMSTAD — De AB-
VO weigert aan tafel te gaan
met de commissie- Actieplan
Begrotings- evenwicht, om-
dat het geen participatie bij
het opstellen ervan kreeg en
een maandte weinigvindtom
achteraf over de inhoud te
overleggen. In principe ver-
werpt de overheids- bond
echter het rapport in zijn ge-
heel, en eist men duidelijk-
heid over welke onderdelen
ervan deregering denkt uitte
voeren

Naar ABVO -secretaris Hu-
bert Bèbè Rojer vanmorgen te
kennen gafis de vakbond nu be-
zigmet een grondigeanalysevan
hetrapport en een informatie-
cyclus met haar dienstgroepen
over de inhoud. In principe ver-
werpt devakbondechter hetrap-
port in zijn geheel, en weigert
men met de deskundigenvan de
overheid en het Bureau Be-
renschot die het rapport opstel-
denaan tafel te zitten. De ABVO
meent dat het ten onrechte geen
participatie heeft gekregen bij
dit proces en accepteert de
"schijnparticipatie" die het nu
krijgt niet. Terwijl men met be-
hulp van alle deskundigen van
deoverheid drie maanden detijd
genomen heeft om het rapport
samentestellen, moeten devak-
bonden nu binnen een maand
hun oordeel geven. "Dat kan
niet' lukt niet en mag niet," al-
dusRojer.

De vakbond zal, naar hij ver-
klaarde, bovendien nooit kun-
nenaccepteren dat4000 werkne-
mers op straat komen te staan
zonder dat er sprake is van een
goede sociale opvang, begelei-
ding of enig toekomst- perspec-
tief. Als men per gezin vijfmen-
sen rekent betekent dit dat 20
duizend mensen hun bestaans-
zekerheidverliezen, aldusRojer.
De ABVO is volgens hem wel

degelijk realistisch en beseft dat
een reorganisatie van het over-
heids-apparaat aan de orde is, al
is het de regering die er steeds
een ad- hoc beleid op na heeft ge-
houdenterwijl men vijfjaargele-
den ook al wist dat er iets moest
gebeuren. "Men bleef, om poli-
tieke redenen, het ambtenaren-
apparaat bevolken maar wil nu
deze mensen zonder pardon of
enigperspectiefopstraat zetten.
Dat gaat zomaar niet, en wij zul-
lentot de laatstedruppel ertegen
vechten," aldus Rojer.

Het ontbreekt de voorstellen
volgens hem aan een gunstige
regeling voor de af te vloeien
werknemers, die in Nederland
wel tot stand werd gebracht. De
voorstellen van Berenschot zijn
volgens hem een tijdbom, en de
ABVO eist duidelijkheidvan de
regeringoverdemaatregelenuit
het rapport die men wil nemen
gezien de enorme sociale gevol-
gen. Verder zegt men dat het om
het wegwerken van een begro-
tings- terkort gaat, maar is er
geen enkele garantie dat het
over vier jaar beter gaat en er
meer arbeidsplaatsen komen, of
zelfs dat er dan geen ontslagen
meer nodig zijn. Naast het af-
vloeien van personeel wordt bo-
vendien ook over verlaging van
de lonengepraat, terwijlde over-
heids- werknemers al jaren in-
leveren, aldus Rojer. "Wij wer-
ken nietmee aanhet ontslagvan
4000 manviarooien, snoeien,re-
organisatie en 'clustering', zo zei
hij, "zeker niet zonder een ge-
schikte socialeregeling."

De ABVO vindt het vreemd
dat de regering voor afvloeing
van personeel bij haar maat-
schappijen wel geld op tafel legt
voor een gunstigeregeling, maar
daar, voor wat haar eigen
werknemers betreft, niet aan
wil.De wachtgeldregeling is een
aflopendezaak en ontoereikend,

waardoor deze plannen tot grote
sociale problemen zullen leiden
volgens Rojer. Bovendien heeft
de regering nooit adviezen van
de ABVO overwogen en luistert
men niet naar de arbeiders. Het
overleg waar men nu aan wil is
een "wassen neus", waaraan de
ABVO niet zal meewerken.Voor
dezoveelste keerwil deregering
datmen inlevert, zonder te kun-
nen verklaren wat metdebespa-
ringen die in het verleden door
inleveren bereikt zouden wor-
den gebeurd is.

Dat de regering samen met de
sanering ook een plan voor sti-
mulering van de economie wil
uitvoeren die de nodigeperspec-
tieven biedt moet deABVO eerst
zien. "Legdatplan maar op tafel
en bewijs dat 4000 man erdoor
werk zullen vinden," zo zei hij.
Op de vraag of de vakbond het
slechts bij kritiek laat
antwoordde Rojer dat men ook
met alternatieven zal komen,
maar eerst wil weten welke
maatregelen van Berenschot de
regering in het hoofd heeft. Dat
deregering hetstandpuntvan de
bonden wil hebben alvorens dat
te bepalenvindt hij onzin, omdat
men dat ook had kunnen doen
toen hetrapport werd uitgesteld.
In ieder geval is de vakbond bij
voorbaat tegen uitvoering van
de maatregelen in het Be-
renschot rapport, aldusde secre-
taris

*****JAKARTA — Vier studenten uit
Oost-Timor hebben hun toevlucht
gezochttot deNederlandse ambassa-
de in Jakarta. Zij willenhulpom In-
donesië uitte komen, zo heeftminis-
ter VandenBroekvan Buitenlandse
Zaken bekendgemaakt. De studen-
ten zijn lidvanhetFretilin datstrijdt
voor de onafhankelijkheid van Oost-
Timor,

Geen geld
voor pyjama

MADRID —De secretaris-
generaalvan de Spaanse Li-
berale partij, Jose Miguel
Bravo de Laguna, heeft
woensdag ontslag genomen
nadathijvorige weekwas ge-
snapt bij een winkeldiefstal.
De partij- functionaris werd
afgelopen zaterdag door een
rechtbank in Londen wegens
hetstelenvan een pyjama uit
een Warenhuis in de Britse
hoofdstad.

Bravo deLaguna geeft ook
zijn functie als partij-
woordvoerder in het parle-
mentop, maarblijft lidvan de
partij. Het hoofd van de Ma-
drileense afdeling van de Li-
berale partij had eerder deze
week aangedrongenop hetaf-
tredenvan Bravo deLaguna.
Bij zijn terugkeer in Spanje
verklaarde de partij- functio-
naris de pyjama niet te heb-
ben gestolen, maar dat de
nachtkleding per ongeluk in
zijntas was gegleden.Voor de
rechter heeefthij toch bekend
„om de procedure te be-
korten".

Mijnen moeten op
Mijnwerkers in
staking in Peru

LIMA — Meer dan de b1
van de mijnwerkers in Pj
zijn woensdag een stak'
van 48 uur begonnen. Zij'lenhiermee deregering d*
gen om gesloten mijnen*"inbedrijftenemen,aldusv1
bondsleiders.

De staking deed zich v<n
voor bij kleine mijnen. VolA
de vakbondsleiders wer*
echter ookdewerkzaamhede'
de twee grootste mijnen van'
land stilgelegd, waarondefl
kopermijn, maar functions 11
sen van de mijnbedrijven spl
ken dit tegen.

De mijnwerkers willen da'.1
regering de zilvermijn Cana^en de goudmijnPsoco in het*
des- gebergte heropenen. ''mijnbedrijven in Peru heb
dit jaar aanzienlijkverlies ff
denalsgevolgvande lagepril*
voor mineralen op de*
reldmarkt.

Naar wordt aangenomen b'
ben Maoistische rebel'1
woensdaginhet zuidenvan P'
een inval gedaan in een hal'
Jehova- getuigen. Vijf men'
werden daarbij gedood. Vol^
ooggetuigen en functionaris*1
hebben eveneens opstandeW
gen van de guerrilla- beweg*
Lichtend Pad zes dorpsbewon'
gedood in het belangrijk'
cocaïnegebied van Peru,**
zuidoosten van Lima. De re*
zou zijn dat de slachtoffers fgerdenzich aan te sluitenbii'
opstand. Lichtend Pad is si'
1980 vooral actief in de An*
Sinds datjaarzijn in Peru n>r
dan 8.000 boeren, opstandel»
gen, soldaten en politiemens
om het leven gekomenals ge**
van politick geweld.

VS: In 85
1,77miljoen
illegalen opgepakt

WASHINGTON — Niet ?
derdan 1,77miljoenvreemd^ }
genzijnverleden jaaraangeb"1v
den tijdens hun pogingen?
zonder de noodzakelijke paP .
ren de Verenigde Staten bin"f ,J
tekomen.Het is eenrecord \s%
migratie- geschiedenis'*-^
Amerika, dat er prat op gicJ >
het verleden dat hetopenS^V
voor allen die hun tóevluC'J1
zochten in het land van de onb f

perkte vrijheid.Het was een«* !
ging met niet minder dan * Jderde deel in vergelijking n* *het jaar daarvoor. Mexico J 1teerde in dit leger der illegal' j>
een zeer hoge score;opzestig^ *
zend na namelijk ging het"' JMexicanen.

AMIGOE10 DOND6RDAG 23 OKTOB€R l9j

«GOBIERNU DI KORSOU k
KAMPAftA PA ERADIKA SANGURA

"AEDES AEGYPTI" I LIMPIESA DI KORSOU
Gobièrnu di Körsou ta partisipa ruta nobo pa e siman di djaluna dia 27 di
oktober te i kv djabièrnè dia 31 di oktober, durante kua ta pasa kohe shushi
den siguiente kaya: o

- Rembrandtstraat - Witteweg - Bonairestraat - Arubastraat - Curacaostraat -
Klein Bonairesteeg - Hoogstraat - Florencestraat - Venusstraat - van
Lennepstraat '- Sabelstraat - Atlasstraat - Cornells Dirksweg - Kijkduin-
straat.

- Mina Scharbaai - Hamber - Torenquest - Grinoli - Paradijs - Raphael -de f
Savaan - Roozendaal - Sta. Teres.-» - Maria Magdalena - Karpata - Mirla .
Platéweg - Ceylonweg - Cyprusweg - Heintje Koolweg - Welatinaweg - I
Biminisweg - Carriacouweg - Kaya Kayman - Sto. Domingoweg._ Providenciaweg - Desiradeweg - Margaritaweg - Cozumeweg - Anegadaweg -
Blanquillaweg - Bahamasweg - Cubaguaweg - Haitiweg - Jumentoweg -
Saonaweg - Guanaweg - Mayaguanaweg - Nevisweg - Orchillaweg - Andros-
weg - Watlingweg - Inaguaweg - Tintaroaraweg - Paramariboweg - Lawaweg
Los Traillesweg - Tobagoweg - Anguillaweg - Dominicaweg - Antiguaweg -
Trinidadweg - St. Luciaweg - St. Kittsweg - St. Vicentweg- Barbadosweg -
La Guairaweg - Eleutheraweg - Porto Ricoweg - Avesweg - Abacoweg - Los
Roquesweg - St. Barthsweg - Bermudaweg - Martiniqueweg - Exumaweg -
Pinoweg - Guadeloupeweg - Kaya Bastimentos - Sombreroweg -
Montserratweg - St. Croixweg - Cubaweg.

- Junostraat - Pallasstraat - Ceresstraat - Mercuriusstraat - Jupiterstraat -
Plutos'traat - Titanastraat - Uranusstraat - Saturnustraat - Rheastraat -
Cybellestraat - Lyraweg - Perseusweg - Argusweg - Andromedaweg -
Aurigaweg - Marsweg - Neptunusweg - Polluxweg - Acturusweg - Kaya
Panacea.

- Doininguitoweg - Ekaksweg - Makaprijnweg - Granaatappelweg - Guyaba-
weg - Awacatiweg - Larahaweg - Appeldamweg - Shimarukuweg - Bakoba-
weg - Bananaweg.

- Kaya Sakadó - Kaya Djogodó - Kaya Dori - Kaya Chi Kv Cha - Kaya Kitrin
Kaya Lantera - Kaya Mochila - Mazurkastraat - Tumbastraat - Polkastraat -
Danzastraat - Quadrillastraat - Kaya Fènsu - Kaya Labizjan - Kaya Lando -
Kaya Tati - Kaya Pilon - Kaya Poron - Kaya Tinashi.

Ta publika e anunsio aki kv bastante antisipashon pa fasilita tur hende
limpia kura i pone shushi afó durante fin di siman. Ta suplika pa separa e

shushi ora buté afó. Pone por ehèmpel; palu, muebel bieu, etc. (grofvuil), -
pieda, sanUi, blöki kibra, semènt etc. (puinvuil) — yerba, ramadi mata, etc.

(tuinvuil) huntu. Shushi manera p.e. frishidèl, wasmashin, stof bieu, pótchi
di tualèt etc., i tayer mester pone apart.

Koordinador di Kanipana,
Dept. R.P. Ing. W.M. Franco.



BONAIREAGENDA

2*=8000,t*KEK:B222
KNTRALE:BB4SITML: 8900

f g J-,eLagoen: maandag t/m vrijdag
il *"'6.00 uur: zaterdag 08.00-12.00

*i
t y, voor het publiek)
t iJrt

en donderdag van 14.00-18.00
).| iaag en vrijdag van 08.00-12.00/°0 uur; zaterdag van 10.00-12.00

' «daSst'iden voor lezers)
|l van 14.00-19.00 uur.

i Kjl 'NG. maandag t/m vrijdag
lm!nde stukken 15.45 uur: gewone

,e QOriderdagavond 19.30uur - Hotel

; jj!*tiatie E. Felipa. tel.: 8546/8238.
-i) r*n.at>'e: elke tweede maandag -t>Terra Corra.
h "°«nsdag 12.00uur-Hotel Bonaire

K ~,U EN BEVOLKING:
,\ *>'' 14.00-15.30uur loketten geo-

'' v]BUOTHEEK: voor bezichtiging
r^ieve contact op tenemen met de

( * Bedacht, Noord Nikiboko 194.
I f|ijC|LUB (Weg naar Willemstoren):
e' |~ pvr'|dagvan 20 00-24.00uur; za-)' an 12.00-24.00 uur.

a 'an n^gezaghebber): elke donder-V.u 9 00-11 00 uur op het Be-

' ),j°or. Kralendijk; laatste donder-
jl n e maand van 10.00-12.00 uur te

(I O»rduskerk Kralendijk:, 845 uur; zondag 08.30en 19.00

feWkAntriol:
(t 930 uur; zondag 09.00 en 18.00

l\ Rincon:
* '°ol< zondag, 19.30uur.

* «iJ^BEZORGING doorgeven
j) lic4' A' Wong- Lo'- Sing, Kaya

Sv
*~- 1

Britsekoningin stamt af van Mohammed
| iJ^DEN-NietveelEn-

l) "* zullen het bevroe-
j i^aar hunkoningin en
li'lits stammen

* stiu'^eks afvan depro-J jammed.
" .«"lverwachte informa-. m"u in een boodschap die

Sever en hoofdredac-
,jiLan de Koninklijke- en
jitJbijbel van Groot-Jft^nië, Burkes Peerage,
'jjnpmier Thatcher stuur-
m\ et verzoek om eenil*;beveiliging van de ko-
ï1,jke familie. Haar af-
!3ta ng van e Pr°feet M°"
T\cded zou de familie niet
jT^envoor moslim- terro-'T > aldus de verontruste«*Ver.

Sens Brookers Baker■ ."e Britse koninklijke
'e van Mohammed afoe Arabische koningen

ri^illa, die eens over
£ heersten. Door huwe-nen zij hun bloed door
b Europese koningen
le°ttugal en Castilië, en

aan de 15e-eeuwse
LBe koning Eduard de

ltIens Brooks-Baker
j,j u*ke's Peerage "over-
fe]p etprotesten vanover; * wereld tegen het ge-
M.y.bescherming dat deMlJke familie geniet".

reziliaanse fotograaf inParijs
|j. <Jb — Werken van de
U aanse fotograaf Sebasti-
-Bado worden momenteelgesteld in het Latijns-
c,.aCentrum inParijs. Een
i>,p van platen onder de
6 en ander Amerika" la-
Ij.iJ'Uchten zien van zeven
de ia SalSado heeft in die
"se i bezoek gebrachtaan
!,, Latijns-Amerikaanse

* h*1 gePr°beerdhet myste-
's'ek den maar °°k bet

van dit werelddeel
«. Ifgßen. De 42 jarigefotog-

c°noom van beroep.

BETROKKEN
Volgens Papa Statia is bij de

invoering van het Papiamentu
alsvak de door deoverheid inge-
stelde commissie Kopebo meer
betrokken geweest. Het school-
bestuur is echtervan allekardi-
nalepunten op de hoogte gehou-
den en werd bij alle vergaderin-
gen over de materie betrokken.
Tot op heden, aldus vice-
voorzitterStatia,kan en maghet
schoolbestuur niet zeggen dat
men ergens buiten gehouden is.

Dat Papiamentu als vak spoe-
digzal worden gevolgdals onder-
wijstaal,ziet de heer Statia in de
nabije toekomst geenszins ge-
beuren. Dat zal echter moeilijk
zijn, aldus Papa Statia, die
echter wel beaamt dat Papia-
mentu als instructietaal uiter-
aard nietonmogelijk is. Dat men
nubegonnen ismetde invoering,
ervaart Statia als positief. Later
zal echter geëvalueerd moeten
worden hoe menverder gaat.Dat
zaldanstapvoor stap opgebouwd
moeten worden, aldus Papa Sta-
tia. Men zalechtereerst voldoen-
de ervaringen moeten hebben
met de invoeringvan de taal als
vak.

Tenslotte gaf de vice-
voorzitter van het schoolbestuur
zijn visie op het invoeren van de
middag- schooltijden.Een reeds
meermalen geuite wens van de
gedeputeerde van Onderwijs.

Papa Statia heeft zelfde
ochtend- en middag- schooltij-
den nog meegemaakt en herin-
nert zich daarbij ook dat de af-
standnaar schoolen huiseen uur
gaans was; auto- of busvervoer
kwam daaraan niet te pas. Een
van de redenen dat de middag-
schooltijd niet aantrekkelijk is,
zou de warmte in demiddaguren
zijn. Papa Statia ziet echter de
jeugd in dezonnige middaguren
rustig enkele uren voetballen en
meent derhalve dat het met de
schadeaan de gezondheidwelzal
meevallen.

In oktober deden 33
schepen St Maarten aan

PHILIPSBURG — Waren
er negentien cruiseschepen
die St Maarten aandeden ge-
durende de maand septem-
ber, voor de maand oktober
kunnen we 33 schepen
noteren.

De Norway en de Holiday wa-
ren vijf maal in de haven van
Great Bay, de Victoria en de
Noordam vierkeer. De Sun Prin-
cess lag drie maal aan de grote
pier tePointe Blanche, terwijl de
Nordic Prince, de Explorer
Starship en de Cunard Countess
elk twee maal voor anker lagen
voor dekust van St Maarten.

Tenslotte waren er zes sche-
pen die elk één keer hun passa-
giers voet aan wal lieten zetten
op "Friendly Island", te weten:
de Stella Oceanis, de Fairwind,
deQueenElisabeth 11, deSun Vi-
king, deAtlanticen deFestivale.

Op twee dagen zijn er drie
schepen tegelijk en zorgen voor
bijzondere bedrijvigheid. Op
woensdag21 oktoberwaren er de
Noordam, de Holiday en de Sun
Viking, terwijl op woensdag 28
oktober deNoordam, deHoliday
en de Festivale er zullen zijn.

Als instructietaal niet opportuun momenteel

RK Schoolbestuur positief
over invoering Papiamentu
KRALENDIJK — Het R.K.

SchoolbestuurBonaire is vol-
doende betrokken geweest
bij de invoering van Papia-
mentu als vakop de basis- en
kleuterscholen, die onder dit
bestuur vallen. Of de
landstaalalsvak zal leiden tot
deinvoeringvan Papiamentu
als instructietaal, zal echter
afhankelijk zijn van de erva-
ringen die men de komende
jarenheeft. Het R.K. School-
bestuur bij monde van vice-
voorzitter Papa (C.H.) Statia
blijktdaarinenigszinsbehou-
dendtezijn.De invoering van
de moedertaal als vak is een
positieve ontwikkeling, aldus
deheer Statia.

Dinsdagavond in het prog-
ramma Enfasis Radial dat werd
uitgezonden via de zender FM
Curacao,toondePapa Statia zich
als vertegenwoordiger van het
R.K. Schoolbestuur duidelijkpo-
sitieftenopzichte van deont wik-
kelingen die de invoering van
het Papiamentu de laastste tijd
heeft doorgemaakt. Wel toonde
de vice-voorzitter van het
Schoolbestuur zich gelukkig dat
deze invoering pas volgend
schooljaar aan dè orde zou ko-
men, hoewel ook hij van mening
wasdat devoorbereidingeninde
goederichting gingen.

Zoals bekend was het R.K.
Schoolbestuur volledig afwezig
bij de opening van de Week van
Papiamentu en de workshop
voor leerkrachten, waar meren-
deels werknemers van het R.K.
Schoolbestuur aan deelnamen.
Volgens de heer Statia was er
geenopzet. De voorzittervan het
R.K. Schoolbestuur Bonaire
woontopCuracao (fraterAurelio
Verbunt - red.) en deheer Statia
hadandere verplichtingen. Toch
beaamt Papa Statia wel, dat de
workshop belangrijk was, aan-
gezien elke voorbereiding voor
de invoeringvan Papiamentu in
basis- en kleuterschool van be-
lang was. Het schoolbestuur
heeft dan ook de schoolhoofden
schriftelijk laten weten, aldus

Papa Statia. dat het op prijs ge-
steld zal worden indien de
leerkrachten deelnemen aan de
workshop; ook op uren die buiten
de normale schooltijden vallen.

PAPA STATIA
...positief...

Minister
in de lift

NAIROBI - Een minister
in Kenia heelt anderhalfuur
opgesloten gezeten in een
liftkooi. De brandweer haalde
hem er volgens het dagblad
Daily Nation "rood van woe-
de uit.

De krant schreefdat de mi-
nisterKenneth Mitiba op hel
lunchuur op een hoge verdie-
ping van zijn kantoorflat was
hl iiven steken on dat hi.jna be-
vrijd te zijn negen trappen al
moest lopen. 'Ik ben er vrese-
lijk boos over. Ik vind het he-
lemaal mot leuk. Het is bui-
tengewoon onaangenaam",
/ei de minister leiren journa-
listen. "Hoe kan men nu ver-
trouwen van bot publiek inde
rijksdiensten veßwachten als
men de liften in dit denarte-
ment niet eens kan repure-
ren .'" Minister Matiba be-
heert dl' portelen 11Ie van
Openbare Wolken

Paul van Vliet oogst
succes op Bonaire

IN EEN GOED gevulde zaal
van Bonaire Beach Hotel
(BBHi werd dinsdagavond do
Engelstalige show van de Ne-
derlandse cabaretier Paul
van Vliet opgevoerd. De
kleinkunstenaar werd I
leid door een trio bestaande
uit John Eskes op de gitaar,
Klaas van Dijk aan de piano
en Frans Span op de basgi-
taar.Uiteraard wasderuimte
waarin Van Vliet moest
optreden niet adequaat, het-
geen de cabaretier al gauw
deedopmerken dat hij optrad
indeCarnegiehallvan Bonai-
re. Aangezien Paul van Vliet
ook geen Erank Sinatra is,
bleek dat verder geen nadeli-
ge gevolgen op te leveren.
Hoewel Paul van Vlietzijn ca-
baret duidelijk uittestte, deed
dat geen afbreuk aan het
enthousiasmevan de cabare-
tier noch aan dat van het pu-
bliek.

Een van de nummersThree
little words "Ben je gek" als
een gedeeltelijke meezinger
appelleert vermoedelijk aan
de immigranten die in Ameri-
ka ofCanada de showvan Van
Vliet zullen bezoeken. Het
nummer Schooldances was
een duidelijke nostalgie die
slechts de leeftijdgenoten van
de inmiddels vijftigjarige ca-
baretier zullen aanspreken.
Vlot gebrachten voor Ameri-
kanen onbegrijpelijk zal de
sketchvoor tweepersonen ge-
speeld door Van Vliet

'Johnson the hotel zeker
zijn. Voor Eranssprekende
Europeanen echter wel leuk.
Een hoogtepunt was onge-
twijfeld depersiflage opdeex-
-secretaris generaal van de
Nato Joseph Luns, waar Jo-
seph Brunch zijn memoires
voorlas in zijn geliefd restau-
rant. Ook the King Dyeth als
Shakespeare's King Lear
bracht Paui van Vliet aan-
trekkelijk cabaret.

Opvallend echter was wel
dat ook in deze Engelse show
een oud paard als een ver-
taald Meisje van dertien van
stal werd gehaald. De show
eindigde in decrescendo na
The Holy Cup, dat op zichzelf
al tamelijk langdradig was.
Al met al hebben de vele Ne-
derlandersen éénAmerikaan
uit Florida genoten van het
optreden van Paul van Vliet,
dieop Bonaire werd gebracht
door Kees Fekkes en Dick
Breukink van BonaireBeach
Hotel. Een gebaar dat voor
herhaling vatbaar is en dat
vermoedelijk gevolgd gaat
worden doorAnneke Gröhnlo
of Martine Bijl. Na de voor-
stelling kon er kermis ge-
maakt worden met Paul van
Vliet, althans voor zover een
opdringerigePirn de la Parra
geen volledigbeslag legde op
zijn mede- kunstbroeder.

H.L.

PAUL VAN VLIET

KRALENDIJK - Voor de fi-
latelisten die ook geïnteresseerd
zijn in de uitgifte van de Aru-
baansekinderzegels,zalhet0p29
oktober mogelijk zijn deze kin-
derzegel- serie 1986 en de eerste
dag enveloppen aan te schaffen.
Er zijn drie ontwerpen, de zegel
van 45 cent met twintig cent
opdruk voorstellende een jongen
met rups; een zegel van zeventig
cent met 25 cent toeslag, een jon-
gen met de pop van een rups en
tenslotte de zegels van honderd
cent met toeslag veertig cent. een
meisje met een vlinder. De zegels
zijn gedrukt bij JohanEnschede
en Zonen in Haarlem.De on twer-
per van deeerste dag enveloppen
is Nigel Mattew en de voorstel-
ling iseen vlinder.De enveloppen
werden gedrukt bij Oranjestad
Printing n.v. te Aruba.Bij de fo-
to: deeerste dagenvelop en daar-
onder de serievan drie kinderze-
gels 1986 die op Aruba worden
uitgegeven.

Wfth co^ftsgnts of this PhtMMn Serv« Aruba.

mSm IM"M£I U honda pena pero conforme eu boluntad di
2^_"£^T Dios, nos ta participa fallecimento di

"Vjj* Sra. Simona Anastasia
Br^7 *) Koolman-Koolman

wK*^ miho conoci como Mona
filfieral home Na nomber di su esposo: Fransisco Koolman

PLin y Dora Koolman y famia
Oncha y Buchi Solognier
Mina yRay Loopstok y famia

Lica y TarcisioKoolman y famia
CatharinaKoolman y famia
Albertoy GoïtaKoolman y famia
ImeldaKoolman y famia

su seis nietonany vnbisanieto
demas famia Koolman, Croes, Solognier,Loopstok,
Curiel,Dijkhoff, Albertsz, Gomes,Koek, Angela,Thiel,
Willems,Krozendijk, Geerman,Caster,Croezey Danjo
ta invita pa acto di entiero cual lo tuma lugar diasabra 25
Oct. pa 4'or saliendofcr di club San Martino pa iglesia Im-
maculada Concepcion despues santana catolico na Sta.
Cruz.Restonan mortal lo ta for di 2'ordenclubSan Martino
na Sta. Cruz.
Aruba, 22 Oktober 1986.

KRALENDIJK —De Ouder- krijgen voor het kerstfeest van
commissie van de St Bernar- de leerlingen van genoemde
dusschoolzal op de dagen len 2 school.
november in het Casa Sindikal Dat is een jaarlijksetra-
een afval domino- wedstrijd or- ditie en wordt geheel georgani-
ganiseren. De Oudercommissie seerd door de Oudercommissie
nW<- Hot nm fnnrloon bijeen te van de school.

» stocknwtet «

NEW YORK 10.15 AJ4.
BritishP. 1,4210 JapYen. 6-343
GermanM. 50,12 ___. 71,97
Gold "25,40 sllver 5,81

AMSTERDAM TODAY OCTOBER 23,1986
Ahold. 100,00 Naarden 90,00
Akzo NV 143,50 Nat.Ned. 76,20
Cred.Lyon. 84,30 Ned.Lloyd 167,70
Aegon 88,20 Philips 46,50
Fokker 54,50 Royal Dutch 199,40
Gist.Broc. 44,30 Telegraaf 320,00
Heineken 163,80 Unilever 469,50
KonPap. 152,70 Verto 35,00
KIM 45,10 VNU 316,00
Meneba 90,00 7-idex 269,80

NEW YORK STOCK EXCHAICE
Abbott Labs. 43 7/8 + 1/8 Hilt.Hotels 68 1/4 - 1/8
Bank of Am. 13 5/8 unch Hutton 46 + 1/8Baxter I_bs. 17 1/2 + 1/8 IBM 120 1/2 - 3/4
Borg.Wam. 35 1/4 + 1/8 IÏT 52 1/2 - 1/8
Burroughs 71 3/8 + 3/4 lone St.lnd. 29 1/4 - 1/2
Canvpbell Rl. 20 1/4 + 1/8 McDonalds 58 1/8 - 1/8
Chrysler 36 3/4 + 3/8 ICR 45 + 1/8
Cocacola 37 7/8 + 1/4 Pan.Am.Corp. 5 3/4 unch
Contr.Data 25 + 1/8 Pepsico 27 1/4 + 1/4
Data Gen. 26 1/2 + 1/8 Ramada Inns 6 7/8 + 1/8
Delta Airl. 48 3/4 + 7/8 Safeway 60 1/2 + 1/8
Diebold 40 3/4 + 1/4 Seagram 60 1/4 + 5/8
Digital Bj. 96 3/4 + 1 3/8 Iteledyne 308 3/4 - 1 1/4
Dupont 80 1/4 - 1/8 Texas Instr. 108 1/4 + 1/2
East.Kodak 57 1/2 + 1 3/8 Textron 59 1/8 + 1/8
Firestone 25 7/8 - 7/8 Union Pac. 59 1/2 + 7/8
Gen.El. 76 3/8 + 5/8 Unocal. 22 1/2 - 1/8. Genl.Dyn. 73 ■ - 3/4 Varian Ass. 23 1/4 unch
Genl.l_tors 68 3/8 + 7/8 Hamer lanb. 55 1/4 + 1/2
Hewlett P. 37 1/2 - 1/4 Williams Cos. 18 7/8 - 1/8
DOW JONES
Industrials 1808,35 + 2,67
Transportation 818,75 + 1,12
AMERICAN STOCK EXCHANGE
Ccnputer s Technology 101,29 - 0,14
REUTER.

CLOSING MARKET COMMENT OCTOBER 22,1986
Stock prices finished on a mixed note today in continued
modest turnover, with the Dow 30 up approximately 2.25
points at 1807.93. The transport and utility indices
showed little change on the session. Bond prices moved
higher today. Big-board winners and losers were evenly
paired. IBM, USX Corp., and United Technologies all
surrendered today in heavy trading. FPL Group, also active,
was solidly higher. Other gainers included Carter Hawley
Hale and American Bakeries. The latter rocketed sharply
ahead on an offer to take the firm private. Airline and
Gold Mining issues were mixed today. Auto issues rolled
mildly ahead. The market's near term trading range
continues intact amid lackluster trading. As is always
the case, however, there are some sizeable moves being
registered by individual issues. Initial Dow support
rests in the 1780-1800 zone.
E.F.HUTTON RESEARCH.

[jgpËl MADURO & (URIEL'S RANK NX.
i^S' INVESTMENTDEPARTMENT
C7_bji For further information call

<g_*~__f Te1. 612511/612991 612294
HMHMMMM4___H___________________

Koersen Centrale Bank
NOTERINGENCENTRALE BANK VAM DE NEDERLANDSE AN-
TILLEN GELDIG OP DONDERDAG 23 OKTOBER 1986 EN
TOT NADER ORDER:

US DOLLAR 1.77 1.79 1.81
CRN DOLLAR 1.265 1.285 1.305
PND STERLING 2.47 2.525 2 585
NÉDGLD 78.77 79.49 80 29
80UVRR _ _
ZLU FRANCS 109.55 109.27 110 07
FR FRANCS 26.12 27.22 27 92
DUITSC MARK 89.18 89.90 90 70
SURGLD — 100.07 10259
ITLIR€ 0.97 1 27 1 33
AR FLORIN 1.00 1.00 100
KOERSEN VAN DE OBLIGATIELENINGEN VAN DE NEDER-
LANDSE ANTILLEN UITGEGEVEN DOOR HET DEPARTE-
MENT VAN FINANCIEN EN GELDIGVANAF HEDEN 23OKTO-
BER 1966 EN TOT NADER ORDER.

9.75 % 08LIGATI€L€NING€N P€R 85/89 100.25
13 % OBLIGATI€L€NING€NP€R 86/90 107.68
12 % OBLIGATI6LCNING6N P€R 88/92 108.40
10.5 % OBLIGATI€L€NINGeNP€RI9BB 102.05
10.25% OBLIGATI€L€NING€N 1986 P€R 1990 102.22
HET EFFECTIEVE RENDEMENT OPALLE OBLIGATIELENIN-
GEN BEDRAAGT 9.62%.

IDEAANKOOPVAN OBLIGATIELENINGEN KAN GESCHIEDEN
BIJ HET LOKALE BANKWEZEN.

1 - - —
jÉfeg. De Banco Industrial de Venezuela

l"^I-£j\ geeft devolgende noteringvoor deVenezolaanse. ê T^l. Bolivar: Vooral UwBolivar transactiesbel even en
"iL|«5* vraag naar onze zéér gunstigekoersen.- -*- Noteringen per 100 Bolivars

Aankoop Biljetten Aankoop Cheques Verkoopl ’" 7.60 ’■ 7.90 ’.8.60 J

AMIGOE!^RDRG23 OKTOB€RI9B6

ARUBA*BONEIRU*ST. MAARTEN -HAITI

PUERTO RICO " STO. DOMINGO " BOGOTA " MEDELLIN
MlAMI «NEW YORK I VENEZUELA

enaturalmente ku

pa reservashon i konfirmashon yama na:

11



AMIGOE
12
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I bij Kooyman bent Uin goedehanden^dw^^
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ËMC Donald's Halloween Pumpkin Happy Meal Q|
Hamburger -i Cheeseburger 1
Reg. Fries L 4>Bo Reg . Fries > ’. 4.90

M Reg. Coca-Cola J Reg. Coca-Cola J W
|S 6 pes. Nuggets ï ui
a» Reg. Fries V ’. 6.50 HPi^J' Reg. Coca-Cola J 4J||

§D_ in een Pompoen-emmertje iyff jflP
W (er zijn 3 verschillende "gezichten") p ïl !S
§9 En nu de grote verra :_, ln ~„,_. Uannv Meal 7it een WJE deelname formulier en hiermee kun je een "Mr. |||

Pumpkin" pop winnen (75 cm. groot!) Jg

Tt hè, hè, onze collectie Hollandse X
DROOGBLOEMEN is er!

Lekker vers, beeldige kleurtjes,
Natuurlijk bij:

1 éorfApztie- !___ Jan FNoorduynwegl2. V

f KLEIN BEDRIJF
heeft vacature voor

TYPISTE/TELEFONISTE
voor de periode 1 november 1986

t/m 31 januari 1987
Goede beheersing van de Engelse taal een vereiste.
Schriftelijke sollicitaties te richten aan no. 57, buro van dit

k blad, Curagao. J

CURSUS ZWANGERSCHAPS
GYMNASTIEK

0.1.v. Deskundige Fysiotherapeute
volgende Cursus maandag 27 oktober a.s.

om 8 uur 's avonds
mogelijkheid tot inschrijven voor nieuwe cur-
sussen.
Informatie: Fysiotherapie Praktijk

G.A. CHRISTIAAN

VDr.Maalweg 31
TeL^6l666^^^^^^^^_X

E| V.I.P. BOUTICÜj;
f "MESKER" —BUILDING AT SAÜ"
M
ir

V Pas ontvangen i
mJ/ÊÊf^ nieuwe zending *

5 Sportieve Kledin

| Denk aan onze modeshow %f .
"La Nuit Tropicale" *

j! op 30 november in deBallroom van
j! Curacao Caribbean Hotel.

Mist U deze unieke modeshow niet! I
-^'

,
Stroomonderbreking ';
Veel werkzaamheden kunnen wij voor U uitvo 1 Jj
ren zonder U te storen, doch ditmaal moeten "de stroomvoorziening onderbreken op:
* Vrijdag 24 oktober 1986 '

vanaf 09.00 t/m 12.00 uur. \
* Tortolaweg, Barbadosweg (vanaf Tortoiaweg' <

Sint Kittsweg), Sint Luciaweg (vanaf Manhal *
weg tot La Guairaweg), La Guairaweg en Eleutr* ,t
raweg (vanaf Sint Luciaweg tot Abacoweg).

ïSsKODELA^

"Ma yega kas fo'i vn fiesta,
ata mi ta hana brandspuit a kab'i page.

Sigura.
Pa "bontin nodi di sigiii paga "bo tambe.
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TE HUUR GEVRAAGD ffUl ■Wl^W^S
OP KORTE TERMIJN |_|dl 'W Ifijj l|
door offshore bedrijf / J 3

ONGEMEUBILEERDE NRG SEDUKAL
WONIINCS vn programs spesial,

tratando konstrukshon

(3 - 4 slaapkamers), in goede buurt, bij w-ntltel2_'a d'

voorkeur omgeving Damacor, Mahaai, wmems
Emmastad, Gaito, Cas Cora, JanThiel. Dia: djabièmè

mm m. m' mmm 24 di oktoberVraagprijs tussen NA/. 800,- en
NA/. 1 -200,- per maand. ora: 7.30 anochi

\ Aanbiedingen: Tel.: 74144 (tot 17.00 uur) Na: Telecuracao(j Tel.: 70746 (na 17.00 uur)
U NRGAntilleanReinsurance Company N.V. Produkshon di gobièrnu
S di Körsou.

_ __f»in

_fndW^S4MfAtmM'mmaWffrfiw^yn^lfmUiWHhpSßv h "
(——mmmmmm%mmm%m%t

CACIQUE %
Ron Anejo *h

■ 'IrmmWÊ "\m\\ I s

voor dekenner*' °TO

Plain, met Cola of il ,
cocktail. 4
DistrJcc*red ï

IttcLcLuxo \
Dokweg z/n (9c

V^ Tel.: 76233/762$ if
,
i

AANKONDIGING
Bij exploitvan de 20steoktober 1986, waarvan afschrift is gelaten
aan deAmbtenaar van hetOpenbare Ministerie, bij hetGerecht in
Eerste Aanleg op heteilandCuracao, heb ik,Felix Giovanni Marti-
niano Cratz, deurwaarder voor burgerlijke zaken bij het Gerecht
op Curagao, ten verzoeke van de naamlozevennootschap BAN-
CO Dl CARIBE N.V., gevestigdenkantoorhoudende opCuracao,
te dezerzakedomiciliekiezendetePietermaai no. 23, tenkantore
van de advocaat Mr. G.J.J.M. Essink, aan JAN NAGEL, wonende
in Nederlandzonder bekendewoon- ofverblijfplaatsbinnenofbui-
ten Het Koninkrijk,

BETEKEND:
een verzoekschrift, met daarop de door de E.A. Heer Rechter in
het Gerecht inEerste Aanleg, zittingsplaats Curacao, gesteldebe-
schikkingvan de 15deoktober 1986, alsmedeeen door mij, deur-
waarder, uit kracht van voormelde beschikking opgemaakt
beslag-exploit, van de 17de oktober 1986, houdende CONSER-
VATOIR-DERDEN-BESLAG onder de naamloze vennootschap
LA AURORA N.V., één en ander als in bedoeld exploit om-
schreven. D

_
deurwaarder voornoemd,

Get. F.G.M. CRATZ.

Uittocht van Amerikaanse bedrijven uit Z-Afrika
NEW YORK —Nu ook Ge- bedrijven in Z-Afrika. IBM is de

neralMotors (GM) en Interna- 75ste Amerikaanse onderne-
tional Business Machines ming die sinds 1984 Z-Afrika
(IBM) deze week verklaard heeft verlaten of heeft aange-
hebben zich uit Z-Afrika te- kondigd dit te zullen doen.
rug te trekken, lijkt het Ame-
rikaanse bedrijfsleven se- Boven aan de lijstvan Ameri-
rieus van plan te zijn hetland kaanse bedrijven die (nog) geen
van deapartheid derug toe te aanstalten maken om Z-Afrika
keren. te verlaten, staat de olie-

Het vertrek van IBM en GM i maatschappij Mobil die meer
zal zeker de druk op de nog aan- dan 3.000 werknemers in Z-
wezige bedrijven vergroten om Afrika in dienst heeft. Mobil is
Z-Afrika te verlaten. "Het is ze- lid van deÜS CorporateCouncil
ker iets waar andere Ameri- on South Africa, een groep van
kaansebedrijvennaarzullenkij- ondernemingen die meent dat
ken...alle grote werkgevers zul- Amerikaanse bedrijven in Z-
len het onderhand wel steeds Afrika moeten blijven. GM en
warmer krijgen", aldus Cathy IBM maken echter ook deel uit

si InvestorRespon- van deze groep en door hun be-
entre, een in- sluittot terugtrekking zal Mobil

stelling die zich bezighoudt met zich wel in de hock gedrukt
de belangen van Amerikaanse voelen.
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|!yr^^W4 RUYTERKADE MARIE PAMPOEN COLON
f\ Pw 'Kr^T^KM Nu inonze vleeswarenafdelingbehalveprepack vleeswaren,ook vers gesnede" ieIj U i t- !> vleeswaren, terwijl U wacht. oI Wij hebben een grote sorteringvleeswaren o.a. Nederlandse specialiteiten, run' t,

TT HflTffl TIP MUTT'S _^| _% I C__ dertong, pekelvlees, etc, alsmede diverse soorten Italiaanse salami.
I VliUUuUUèlièiU *** *+ *** Tevens verschillende soorten paté's en salades. I__ _—___»_ t!I -Curacaosche biefstuk j/2kijo ’. 4.25 Ook reeds voorradig chocolade letters voor St. Nikolaas. jK^jjjjP'

ZfiKpXffiSfc^ 1^75 Vrijdag in VreugdenhilCaribeen Colon, gebakkenscholvanaf 10uur 's morgens^ ji
Voortaan elke vrijdag koopavöndln Vreugdenhil Caïibe en Colon tof9uur 'S J-Lunchpakket: , 1zin suPermarkets elke vri'da9 en zaterda9 d* aehele dag non-

100gr. Deense Salami » oOE ■ .„- _ __, L__ l

100 gr. Berliner Leverworst ("J" Aa _S3 ' -' ü, 100 gr. Ham ) I lc' I trJf |S»| m onze groenten- en fruit afdeling in supermarkets Marie Pampoen en Colon elke „
tjJj^^dMy week volop 1 ekwaliteit Amerikaanse groenten enfruit o.a. Brocolli, Romeinse Sla, j

Ii
-~T7/ -r^fPii Zuchinni, Brusselse spruitjes, bloemkool, pruimen, zwarte druiven, kiwi, etc

~?rifnTtKr^eVleeSPakket: ïi^3RF Speciale aanbiedingin onze groenten-afdeling:
,

kloFlanksteakl ) X -_EM Bloemkool per stuk... ’.2.95 /^\^nnAl\ll_"T, kÜoßundl! Gehakt ) voorslechts... ’.25.90 Wortelen per zak van 450 gr ’.0.95 '<AVBjIUUW
1 kilo Spare Ribs ) iceberg slaper stuk ’.2.90 !,X^V^ V>«_i^
1 kiloStobé Rode appels, zakvan 3 lbs ’.3.25 \^óO*-~-KB9lI Golden delicious appels, zak van 3 1b5.^....’^3.25

-La Choy Soya Sauce 15°zfles_" _°2 VREUGDENHIL I
| -Musselman Apple Juice 640z ’. 4.50 V élH¥«"»■"! «Ml

— StrawberryRoyal Gelatine £oz""" ’■ 0.69 _____ ____ . a /V_-_
-Hyde Park Cheese Balls foz.blik ’. 2.79 _!Uk ***** AAPM* JtDDV1 -Erica Cocktail Sausages 7oz. blik ’. 1.95 UfflOlWlrUfllUl ¥

I — Kraft Mayonnaise 16°z f- 2.65 _ EyeroundsRoast Beef, in family pack ’. 7.75 per kilo I_ Hele Ossehaas, in family pack ’.13.50 perkilo
-Markant BruineBonen pakvan37oc.c ’. 1.05 - Flanksteaks, .n family pack ’. 7.ooperkilo

I ~Campp^tre^e^^"fi)nt^^^^Z'^dk o!?! Ziet uitnaar ons sUper interne specials, aangemerkt met eenrode sterretje.
~ S.mnnVcteHahVönnMJ^ .'."""~640z fles ZZ.f'. l'Vü Vreugdenhil Cash & Carry nu elkezaterdag non stop GEOPEND.ZsS^^Sd^—.ZZZ::. 22 oz . !.'.. ’. 2.92 Vreugdenhil Cash & Carry Uw centrum voor ekonomisch inkoper, doenj
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	HENRY By Dick Hodgins
	BONER'S ARK By Addison & Frank Johnson
	BEETLE BAILEY By Mort Walker
	QUINCY By Ted Shearer
	ORANJESTAD – Op 4 november treedt in de Roseland Ballroom van de Divi Hotels de klassieke batietgroep uit India op onder leiding van mejuffrouw Bharti Shivaji t zie foto) de groep bestaat uit danseressen die begeleid worden door Indiase muziek. Tijdens het bezoek aan Aruba wordt de groep vergezeld door de Indiase ambassadeur in Venezuela— dieook de Antillen en Aruba vertegenwoordigt — Rapjit Gupta. De ambassadeur brengt zijn officiële bezoek aan Aruba. Overal ter wereld heeft deze dansgroep — die gesponsord wordt door de regering van India — successen geboekt. Onder het culturele programma van de regering van India is de groep doende met een toer door Zuid-Amerika. De opbrengst van de avond wordt geschonken aan Casa Cuna.
	WILLEMSTAD—In het Princess Beach Hotel organiseerde deze week de stichting Feffyk, die zich bezig houdt met de her- omen bijscholingop arbeids- gebied, met medewerking van de International Labor Organization (ILO) haar eerste workshop. De opening van de workshop werd namens gedeputeerde ing Angel Salsbach verricht door Feffykdirecteur Colin Valeriaan.
	Wfth co^ftsgnts of this PhtMMn Serv« Aruba. KRALENDIJK – Voor de filatelisten die ook geïnteresseerd zijn in de uitgifte van de Arubaanse kinderzegels, zal het 0p29 oktober mogelijk zijn deze kinderzegel- serie 1986 en de eerste dag enveloppen aan te schaffen. Er zijn drie ontwerpen, de zegel van 45 cent met twintig cent opdruk voorstellende een jongen met rups; een zegel van zeventig cent met 25 cent toeslag, een jongen met de pop van een rups en tenslotte de zegels van honderd cent met toeslag veertig cent. een meisje met een vlinder. De zegels zijn gedrukt bij Johan Enschede en Zonen in Haarlem. De on twerper van de eerste dag enveloppen is Nigel Mattew en de voorstelling is een vlinder. De en veloppen werden gedrukt bij Oranjestad Printing n.v. te Aruba. Bij de foto: de eerste dag envelop en daaronder de serie van drie kinderzegels 1986 die op Aruba worden uitgegeven.


