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Nieuws in vogelvlucht
'PSKOU — De SU heeft donder-

|>mmentaar
van Tass de

iq geuitdathetvliegtuig
unbiquaanse president
iergehaald door opstan-
Mocambique die met
\ vechten tegen derege-
>uto. Tass sprak de ZA
t het om een navigatie-
;en. Tass zei dit nogvoor
Jnderzoek, waaraanMo-
A en de SU deelnemen,

*****N—Shell Oil, de VStak
lijke7 Shell, heeft in het
vanditjaar een geconso-
ist behaald van 133 min
inst is64 procent kleiner
Ie kwartaal van 1985 zo
Dil laten weten.

*****
SUministervanBuiten-
n, Sjevardnadze, zalvol-
een bezoek aan W-

rengen. Een datum isnog

*****■ De internationale cam-
n een enorme sprinkha-
grote gebiedenvanAfri-

:ces gehaden de plaag is
Die. Dat heeft deFAO, de
landbouw- organisatie

"ue VN, meegedeeld.

t*****[DEN — Groot-Brittannië
e diplomatiekebetrekkingen
Tië verbroken, zo deelde mi-
van Buitenlandse Zaken, sir

*'mee.
*****iW^EN—Dehoofdredacteurvan

W»vda heeft meegedeeld dat er
?nVs^'S ge«ntoPkomttussen de SU

"geen gespreksonder-
i0

"'i aajn". Wel zei hy dat de ont-
3ng inReykjavik aantoondedat
'r* de ingewikkeldste problemen
.tolitiek niveau kunnen worden
JQl °st. Zijns inziens is het nog
J*"8 mogelijkeen oplossingte vin-

e& een aceoord te bereiken.
*****w^EDAPEST—Zonderuiterlijke

'3n e sPanningen is donderdag
i„. verjaardag verlopen van het
*J!n van de Hongaarse anti-
Jj'sistische volksopstand, waarbij
d^ns Westerse bronnen wel
t, '{?*> dodenvielen. Het straatbeeld
9nM dapest vertoonde de normale
rbl»k. Wel was politiebewaking

Jvezig openkeleplaatsendievoor
C Pgtand van bijzondere betekenis

I ta *****LMSHINGTON — De VS hebben
wt»\ op 30 september van dit jaar
P^vi°ten begrotingsjaar 1985/ 86
E.? "egrotingstekort zien uitkomenPIU rec°rdbedrag van 220 miljard
Cr*> zo heeft het VS bureau voor
■9g4^r en begroting laten weten. In
_L_C?\ 85 bedroeg het tekort 212 mil-P* do»ar.1 Ta *****
f»n hAMabad — Een vlieBtuis
''«at Pak'Btaanse luchtvaart-

i iW Scnappij PIA isin de buurtvan
>ist *ar aan de grellB met Afgha-
i *n neergestort. Volgens een

"Jvoerder zijn zeker 13 mensen
I inkomen en raakten 27 personen

; °nd. De overige 14 inzittenden"""«gedeerd.. ******-ZEP — Laaghangende felle
f. °P een nat wegdek was er

'«st Bc'u JnHJk de oorzaak van datde
Sjorder van een auto in Wezep
Pon raakte en op een beveiligde

vergang onder een trein
HjJll- De bestuurder van de trein
W 6asna m at**e autoon<^er

°en' nZat' ebestuurdervan deau-
\^, mede- inzittendewerden ge-

*****%ARSCHAU— De Poolse autori-n nebben donderdag geweigerd
tyaipasPoort te verlenen aan Lech

8a' 'e'dervan de vakbond Soli-
«izL " Walesa wilde naar de VS
& ont

°m een priJ8 van 10000 dollar
U, tvangst te nemen van de John
lioT^tichting. Eerder kregen Des-
itj: Tutu en moeder Teresa deze

)JjRUZALEM— De krijgsraad in
jj[lUs heeft donderdagtwee Pales-

tev n veroordeeld tot levenslange
6en j Senisstraf wegens demoordop
tef lBraëlische soldaat in maart vantv°rigjaar.

*****—De dollar isaan
b6r

?*ijgen sinds gisteren bekend
in J1datde orderontvangstin de VS
1^ .e maand september gestegen is.
'»nd sterdam werd 2>2880 Neder-

-6 gulden voor een dollar be-
Si ?" tegen 2,2530 gulden gisteren

Sitingvan de handel.
*****

«bbi^CHl — Zeker 40 mensen
">der n, donderdag schotwonden en

■H^.. 'etsel opgelopen bij een uit-
ligfj^g van etnischgeweidin dePa-

havenstadKarachi.
*****

Honecker en Deng Xiaoping
bezegelen verzoening

PEKING — Met een vrien-
delijke conversatie hebben
China's sterkemanDeng Xia-
oping en de Oostduitse leider
Erich Honecker de verzoe-
ning tussen de communis-
tische partijen van de twee
landen bezegeld. De partij-
leider van de (communis-
tische) Socialistische Een-
heidspartij van Duitsland
(SED) brengt als eerste Oos-
teuropese leiderin 25jaareen
staatsbezoekaan de Chinese
Volksrepubliek.

Na hun onderhoud sprak de
82- jarige Deng: „Laat ons het
glas heffen op devriendschap en
de samenwerking tussen onze
twee partijen, onze twee landen,
op Erich Honecker en de kame-
raden uit de DDR", waarop hij
een toost op zijn Oostduitse be-
zoeker uitbracht in een zaal van
het paleis van het volk in het
centrum van Peking.

De gast uit de DDR, die als
voorzitter van de staatsraad
feitelijk tevens president van
Oost- Duitsland is, verklaarde
van zijnkant datzijnbezoek het
begin markeert„van een nieuwe
etappe in de betrekkingen tus-
sen onze twee landen en onze
twee partijen". In de onderlinge
conversatie had Deng Xiaoping
er op gewezen dat de betrekkin-
gen tuusen de communistische
partij vanChina en de SED nooit
echt verbroken zijn, zodat men
nietkan spreken van een herstel
inde onderlinge betrekkingen.

Nadeontvangst doordekleine
sterkemanvan hetChinavan na
Mao Zedong gebruiktenDeng
Xiaopingen Honecker gezamen-
lijkeen maaltijd.Dit komt in het
Chinese protocol zelden voor, al
viel vorige week deze eer ook te
beurt aan de Britse vorstin, ko-

ningin Elizabeth II
Het gesprek met Deng Xiao-

pingvormde deafsluiting van de
politieke gesprekken die de lei-
dervan de50 man sterke delega-
tie uit de DDR de afgelopen da-
gen gevoerd heeft met de
kopstukken van de Chinese
Volksrepubliek: de premier, de
secretaris- generaal van de par-
tij en de president van het land.
Men heeft afgesproken dat par-
tijleider Hu Yaobang te enigertijd (een datum is niet genoemd)
Oost- Duitsland zal bezoeken, en
datdetweepremiers—ZhaoZiy-ang en Willy Stoph — bezoeken
aan eikaars hoofdsteden zullenbrengen.

In de loop van donderdag wilHonecker de Chinese Muur be-zoeken en vervolgens neemt hij
een kijkje bij de graftombenvan
dekeizers uitde Ming- dynastie
(1368-1644). Het programma
van de Oostduitse leider bevat
voor vrijdagvisitesaan Nanking
en Shanghai. Met hun Yaobang
voert Honecker vrijdag een der-
de gesprek—watzeeruitzonder-
lijk isvoor zelfs de hoogstebezoe-
kers van China — nadathij in
Nanking het mausoleum van
Sun Vat- Senbezochtheeft. Deze
leidde de Chinese troepen die in
1911 de laatste keizerlijke dy-
nastie ten val brachten.

In Peking wordt morgen/vrij-
dageen aceoordgeslotenover sa-
menwerkingoplange termijn op
economisch en thechnologisch
vlak. Ook komt er een overeen-
komst op tafel over commerciële
samenwerking tussen de twee
landen. Peking en Oost- Berlijn
hebbenvorige weekeenovereen-
komst gesloten met een waarde
van 250miljoengulden.Deze be-
helst datdeDDR aan China 300
treinwagons levert.

MOSKOU LIJKT NIET ZEKER VAN ATTAS POSITIE
Verkiezingen moeten machtpresident bevestigen

Machtsstrijd in Z-Jemen
nog steeds niet beslecht

DEN HAAG — Driekwart jaarnadat een machtsstrijd bin-
nen de regerende Marxistische Zuidjemenitische Socialis-
tischeParty (YSP) aan vele duizenden hetlevenkostte, kiezen
660.000stemgerechtigde inwoners dinsdagde 111 ledenvan de
opperste Volksraad, hetparlement. De Zuidjemenitische pre-
sident, Haider Abubaker Al-Attas, wil met de drie dagen du-
rende verkiezingen de macht van zyn radicaal-Marxistische
bewindbevestigen. Maar Moskou blyft de ontwikkelingen in
Z-Jemen met argusogen volgen en üjkt niet zeker van Attas'
positie. Devoorgangervan depresident, dein januariafgezet-
te en naar Etiopië uitgeweken Janal Ali Nasser Mohammed,
heeftopgeroepen toteen dialoogmethetbewindvanAttas. Bij
uitblijvendaarvandreigdehij destrijdtegen hetbewind"met
alle middelen" voort te zetten.

De machtsstrijd in Z-Jemen
kostte in januarivolgens schat-
tingen aan 12.000 tot 18.000
mensen het leven. Zon tiendui-
zend aanhangers van Moham-
med zetten vanuit het pro-
Westerse Noord-Jemen de strijd
voort en ook in eigen land heeft
de afgezette president nog veel
steun van de stammen- federa-
ties.

DeZuidjemenitischeOpperste
Volksraad, de hoogste wetge-
vende instelling in het 2,2 mil-
joen inwoners tellende land,
kiest tijdens zijn eerste zitting
eenPolitburo van 11ai/ leden.
De voorzitter van het Politburo
wordt staatshoofd voor een ter-
mijn van vijfjaar en naar ver-
wachting zal dat opnieuw Al-
Attas zijn.

De verkiezingen, de tweede
sinds het land in 1967 onaf-
hankelijk werd van Groot- Brit-
tannië, zouden eigenlijk vorig
jaar november worden gehou-
den. Maar ze werden opgeschort

door de machtsstrijd binnen de
regerende Jemenitische Socia-
listischePartij (YSP) die in janu-
ari een hoogtepuntbereiktemet
bloedige gevechten en deval van
president Ali Nasser Mo-
hammed.

Moskou blijft de ontwikkelin-
gen in Z-Jemen, deenigeSovjet-
bondgenoot op het Saudische
Schiereiland, nauwlettend vol-
gen. In Z-Jemen, uiterst strate-
gisch gelegen aan de Golf van
Aden en de ingangvan deRode
Zee, beschikt de Sovjetunie over
haven-faciliteiten. Vanafbases
runüom Aden maken Russische
militaire vliegtuigen verken-
nings- vluchten in het Midden-
Oosten

Het Sovjet-partijblad Pravda
gaf in september voor het eerst
bijzonderheden over de machts-
strijden meldde dathetlandnog
steeds kampt met ernstige pro-
blemen. De Pravda liet
doorschemeren dat Moskou niet
erg is ingenomen met het huidi-

ge radicaal-Marxistische be-
wind van president Al-Attas.
"De Sovjetunie heeft steeds be-
weerd datdesituatiezichaanhet
normaliseren is,maar ditartikel
bewijst het tegendeel", conclu-
deerde een Westerse diplomaat
in Moskou. Dat er zo openlijk
over ernstige problemen wordt
gesproken "kan een aanwijzing
zijn dat er iets staat te gebeu-
ren", zei dediplomaat.

De uitbarsting van departij-
strijd in januarikwam voor Mos-
kou als een volslagen verras-
sing.Naeen periode vanofficiële
onpartijdigheid in de machts-
strijd besloot de Sovjetunie de
Orthodoxe Marxistenvoormalig
president Abdul Fatah Ismail te
steunen, die naar Z-Jemen was
teruggekeerd na een vijfjarige
ballingschap in Moskou. Maar
Ismail werd een van debloedige
slachtoffersvan demachtsstrijd.

Het precieze verloop van de
machtsstrijd tussen de gematig-
deenradicale fracties is nooitbe-
kend geworden. Maar naar
wordt aangenomen was het de
gematigde Mohammed die met
een zuivering hem niet w«lge_
vallige partij- en ovcMieicit,-
functionarissen wilde wegwer-
ken. Hij koos als begin daarvoor
een zitting van het Politburo
waarbij hijzelfniet aanwezig
was. Lijfwachten van Moham-
med zouden tijdens de vergade-
ring het vuur hebben geopend.
Bij de bloedige gevechten die
daarop volgden werd de Sovje-
tambassade in Adengrotendeels
verwoest. Als leidervan de door
Ismail vertegenwoordigde
radicaal-Marxistische lijn
kwam naIsmails dooddehuidige
president Al-Attasnaar voren.

De Sovjetunie lijkt de kat uit
de boom te kijken en heeft de
Zuidjemenitische president Al-
Attas nog niet uitgenodigd voor
eenofficieel bezoek aan Moskou.
Depremier van Z-Jemen, Jassin
Said No'man, bracht in junieen
bezoek aan zijn Russische
ambtsgenootNikolajRyzkov, en
werd koel ontvangen, zo ver-
klaarde een Westerse diplo-
maat. Premier No'man vroeg
Moskou om meer hulp, maar de
Sovjetunie stelt daarvoor een
aantal voorwaarden. Moskou
wil dat Aden eerst debetrekkin-
genmetEtiopië en N-Jemen ver-
betert, de oorzaken voor het
voortdurende verzet wegneemt
en het de vluchtelingen makke-
lijker maakt naar huis terug te
keren. Premier No'man stelde
zich daaroveronwilligop en "het
was een stormachtig onder-
houd", aldus de diplomaat.

WILLEMSTAD — Met twee,
uitMiami afkomstige,Lear- jets,
werden gisteravond zes slachtof-
fers van de ontploffing
woensdu.
van de Isla- raffinaderij voor-
deed, naar Venezuela overgevlo-
gen.Daar werdenzij opgenomen
in het brandwonden- centrum
van het Coromoto- ziekenhuis in
Maracaibo. De slachtoffers wer-
den tijdens hunvervoer in despe-
ciale ambulance- vliegtuigen
vergezeld door familie- leden,
artsen en verplegend personeel.
De oorzaak van de explosie werd
tot dusverre nog niet achter-
haald. Het onderzoek daarnaar,
zo werdvan Isla- zijde vernomen,
is nog in vollegang.

VS-woordvoerderRedman
Cuba steunt oppositie in
Chili met wapenzendingen

WASHINGTON — Cuba
steunt de linkse oppositie in
Chili door wapens te zenden,
zo verklaarde deAmerikaan-
se woordvoerder van het Sta-
te Department, Charles
Redman.

"Cuba is druk doende om hetpolitieke conflict in Chili te in-
ternationaliseren en uit te laten
groeien tot een conflict tussen
het Oosten en het Westen", zo
luidt de beschuldiging van de
Amerikaanse woordvoerder.
VolgensRedman bestaan de wa-
penzendingen uit Noordameri-
kaanse wapens die naar allewaarschijnlijkheid in Vietnam
zijn buitgemaakt, waaronder
3.351 M-16 geweren, twee mil-
joenkogels en 167 anti-tank wa-
pens. Bovendien zouden de mo-
dernste Sovjetwapenß gestuurd
zijn.

"Uit de door ons verzamelde
bewijzen blijkt datCuba alseen
soort regionaal distributiepunt
gefungeerd heeft", stelde Red-

man. De wapens waren bestemd
voor de linkseoppositie dienu al
12 jaarhetbewind van Pinochet
bestrijdt.

Redman zei dat de VS hun po-
gingen voortzetten om de ver-
schillende democratische ele-
menten in Chili tot overlegte
brengen.

"Laten we hopen dat deposi-
tieve uitlatingen van de Chi-
leense overheid en vertegen-
woordigers van de juntaover de
dialoog, gevolgd zullen worden
door concrete maatregelen die
een constructieve discussie tus-
sen deregering en de democra-
tische oppositie mogelijk ma-
ken", zo besloot Redman.

MOSKOU —De SUen China heb-
ben een bilaterale commissie opge-
richt, die moet zorgenvoor een ratio-
neel gebruik van het water van de
Argoen en de Amoer, twee rivieren
diede grensvormen tussen beide lan-
den. Verder zal de commissie belast
zijn met de bescherming van hetmi-
lieu in het riviergebied.

Na gesprek met Petro Bras

Mansur ziet in Brazilië mogelijkheden
ORANJESTAD — Minister

van Economische ZakenDon
Mansur is, tezamen met de
andere "olie goodwillambas-
sadeurs" ir. Everyen mr.We-
ver, tevreden uit Brazilië op
Aruba teruggekeerd.

Hij vertelde in Telenoticias
dat het trio in Brazilië een goed
gesprek had gehad, niet alleen
met de staatsolie- maatschappij
Petro Bras, maar ook met de
maatschappij Bras Petro, die
zich voornamelijk met ex-
ploratie bezig houdt.

Bij Pedro Bras hadden de he-
ren allegelegenheid omuiteente
zetten wat de mogelijkheden op
Aruba zijn, waarbij de nodige
studie- gegevens werden over-
handigd. Verwacht wordt dat
binnen dertig dageneen reactie
van Braziliaanse zijde zal ko-

men. Op devraagofAruba uitge-
nodigd was voor dit gesprekver-
telde minister Don Mansur dat
Aruba zelf Brazilië heeft bena-
derd. Onder meer was uit publi-
catiesgeblekendatdePetroBras
ruim zevenhonderd miljoen dol-
lar investeert in Brazilië in de
olie- industrie en dat er
misschien met een investering
van 150 miljoendollar in Aruba
hetzelfde bereiktkan worden.

Bij BrasPetro wildemen meer
gegevens hebben over de moge-
lijkheden. Deze maatschappij
dievoornamelijk opzee werkt—de meeste bronnen van Brazilië
voor olie bevinden zich voor de
kust — heeft ook gewerkt of
werkt nog op dit gebiedin Noor-
wegen, China en Angola. Men
wilde weten wat gedaan moet
worden om ook een bod te doen
om op Aruba onderzoekingen te
verrichten.

In ditverband vertelde minis-
ter Mansurdatzodradewet door
deStaten is onder meer in Hous-
ton en Londen, alsmede door
middel van advertenties, aan-
dachtzal worden gevestigdop de
exploratie- mogelijkheden op
Aruba. Hij dacht dat drie maan-
den gelegenheid moet worden
geboden aanbiedingen te doen,
deze in drie maandenbeoordeeld
kunnen worden, zodat over zes
maandentoestemmingkan wor-
dengegeven te beginnen.

Op de vraag of er belangstel-
ling voor exploratie in Arubaan-
se wateren bestaat, vertelde mi-
nister Mansur dat hij bij aan-
vaardingvan zijnministerschap
een stapel telexboodschappen
hadgekregen van maatschappij-
en die interesse toonden, dochhij
wil eerst op dewet wachten.

Ten aanzienvan degroepWhi-
teford vertelde minister Mansur
datdestuurgroep metdeze groep
vergaderten hijvandaagofmor-
genhoopte tehoren hoe dezaken
hierstaan. Hem was welbekend
dattechnici zich terplaatse op de
hoogste stelden,terwijl getracht
wordteen contract uittewerken.

Als BNA-commissarissen
Van Delden en
Gibsonvoorgedragen

WILLEMSTAD — De Raad
van Ministers besloot dezeweek
op aanraden van minister van
Financiën mr Leslie Navarro,
aan gouverneur drRene Romer
mrR.F. Gibsonvoor tedragenter
herbenoeming als Commissaris
van deBank van de Nederlandse
Antillen. De commissariaats-
periode van mrGibson liep per 1
augustus dit jaar af. Evenzo
werdbesloten om oud- directeur
vandeBank van deNederlandse
Antillen, JanvanDelden, aan de
gouverneurvoor te dragenom inde vacature van Commissaris
van deBank van de NederlandseAntillen.

Veiligheidsinspectie
voor bezoek Paus
Argentinië

BUENOS AIRES —De Jezuit
Roberto Tucci, de priester diebe-
last ismet deveiligheidvanPaus
Paulus II tijdens zijnbezoek aan
Argentinië," inspecteerde on-
langs de verschillende bestem-
mingen die depaus zal bezoeken
als hij in april volgend jaarnaar
deArgentijnse hoofdstadkomt.

Vooral deplaats waarhij op 11
april de Argentijnse jeugd zal
toespreken, een kruispunt van
twee grote straten in Buenos Ai-
res, kreeg bijzondere aandacht.
Ook werd een bezoek gebracht
aan decentralemarkt die30km
ten zuidenvan de hoofdstad ligt
en waar depaus de arbeiders zal
toespreken. In Salta, 1.600 km
ten noordwesten van de hoofd-
stadinspecteerde Tuccideplaats
GrandBourg en de paardenren-
baan, twee plaatsen die by uit-
stekgeschiktzijn omgrote groe-
pen mensen in onder te brengen.

Een bezoek aan het heiligdom
van Onze Vrouw van Itati bij
Corrientes, werd definitief van
hetprogramma geschraptomdat
in de buurt van het
geen vliegveld is en de infra-
structuur dusdanig slecht is dat
deplaats niet gemakkelijk tebe-
reiken is.

Brand moet
ziekten voorkomen

SAN SALVADOR — Mex-
icaanse reddingsploegen die in
El Salvadorhelpen bij de( bestrij-
ding van de gevolgen van de
aardbeving hebbeneen gedeelte
van hetgetroffengebiedinbrand
gestokenom besmettingte voor-
komen. Het vuur, dat onder
strictecontrole gehoudenwordt,
moet de nog aanwezige niet ont-
dekte lijken en cadavers on-
schadelijk maken. Bij ontbin-
dinghiervanwordthetgevaarop
besmettelijkeziekten erg groot.
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Mensen

BOLIVAR EN EUROPA is de
naam van het boek dat ter gele-
genheidvan de 200ste geboorte-
dag van Simon Bolivar in 1983
werd samengesteld door een on-
derzoeks-teamonderleidingvan
de Venezolaanse professor Al-
bertoFilipi. Door documenten in
de archieven van 16 Europese
landen uit de negentiendeeeuw
te onderzoeken, hebben de on-
derzoekers zich een beeld kun-
nenvormenvan hoeer in Europa
over de Latijns- Amerikaanse
vrijheids- strijder gedacht werd
en welke rol Europa gespeeld
heeft. Het ineenapart hoofdstuk
vervatte Nederlandseonderzoek
stondonderleidingvan deVene-
zol.innse diplomaat Roberto Pa-

lacios, en maakt tevens deel uit
van een Antilliaans- Venezo-
laans project "Brion en Bolivar"
waarPalacios inopdrachtvan de
Antilliaanseregering mcc bezig
is. De Venezolaanse president
Jaime Lusinchi ontving als
eerste een exemplaar van het
boek.

Momenteel isPalacioshier
voor uitreikingvan exemplaren
aan diverse belangrijke Antilli-
aanse personen, instantiesen or-
ganisaties. Gouverneur Rene
Romer en premier Don Martina
ontvingen onlangs een ex-
emplaar uithandenvan de Ven-
ezolaanse consul- generaal Luis
Ochoa Teran in aanwezigheid
van Palacios.

Van 4toten met 14 novemberzal
RICHARD TRAPPENBERG
van het departement van Ont-
wikkelings- samenwerking een
studiereismaken naar Trinidad
enTobago,Brazilië en het hoofd-
kantoor van dc United Nations
Development Program in New
York. Tijdens dc door dc UNDP
en dc Technical Cooperation
Among Development Countries
georganiseerde studiereis, zul-
len hogefunctionarissen die be-
last zijn met technische samen-
werkinghun ervaringenen ker-
mis op dit gebied uitwisselen.
Ook zullen zij methodenbespre-
ken ter verbetering van zowel
het beheer alsmede dc coördina-
tie van dc uitvoering van ont-
wikkelings- programma's welke
verband houden met technische
samenwerking in hetkader van
het UNDP systeem. Trappen-
berg is sinds 1972 belast met
werkzaamheden welkeverband
houden met UNDP activiteiten
op dc Antillen. Dc reis- en ver-
blijfs- kosten komen volledig
voor rekening van dc
UNDBTCDC.

Personeelschefs in Nederland
gevenbij gelijkeopleiding en er-
varing doorgaans dc VOOR-
KEUR aan Nederlanders boven
Turken en Marokkanen, terwijl
Surinamers er iets beter vanaf
komen. Dat blijkt uiteen onder-
zoek van dc universiteit van
Amsterdam, in opdracht van het
ministerievan Sociale Zaken.
Dc wervings- functionarissen
gaven in gesprekkenmet dc on-
derzoekers openlijk danwel ver-
huldtoetediscrimineren.Minis-
ter Dc Koning heeft het onder-
zoek naar dc Eerste en Tweede
Kamer gestuurd. Met name
eerste generatieTurken en Ma-
rokkanen passen door hun ge-
brekaan flexibiliteit en omdatze
geen ofweinig Nederlands spre-

*****
ken en gebrekkig zijn opgeleid
niet in een zichvernieuwend be-
drijf. Hun positie verslechterd
omdat er veel Nederlanders be-
schikbaar zijn voor banen en
men veelal naar opleiding
vraagt. Zijkrijgen vrijwel alleen
lagebaantjesmetveel ongemak-
ken die Nederlanders weigeren.
Minister deKoning heeft in zijn
uitnodiging aan werkgevers- en
werknemers- organisaties om
over ondermeer werkgelegen-
heid te komen praten gevraagd
mee tewerken aan het opnemen
van minderheden in werkplan-
nen. Integenstelling tot de alge-
mene ontwikkeling neemt de
werkloosheid onder minderhe-
den toe, en zijn er nu 84 duizend
mensen uit deze groep zonder
werk.

*****
Voor de tweede achtereenvol-
gende keer wordt de
KERSTFLORA dit jaar in de
RAI in Amsterdam gehouden.
Op 23 december opent minister
vanLandbouw en VisserijBraks
de 26ste editie van deze ten-
toonstelling. Het bezoek in de
RAI was vorig jaar met 30 dui-
zend al tweekeer zo hoog als de
bij deHillegomse topedities van
de voorgaande jaren. Volgens de
organisators is de beslissingom
naar Amsterdam te verhuizen
een goede geweest,en lietook de
buitenlandse belangstelling uit
het bloembollen- vak niet te
wensen over.

*****

WINNIE THE POOH is zestig
jaar geworden. Het was in 1926
dat de Engelse schrijver A.A.
Milne zijn klassiek geworden
jeugd- boek schreef, waaraan
ook zoveelvolwassenen nogple-
zier beleven. Uit handen van
chauffeur Charles Walford van
een Londense busmaatschappij
kreeg een fors uitgevallen Win-
niethePooh gistereneen bejaar-
denpas uitgereikt.

*****Het Simon Wiesenthal centrum
inLos Angelesheefteen lijstvan
17 NAZI- OORLOGSMISDADI-
GERS diesinds het eind van de
oorlog in Groot- Brittannie wo-
nen. Zij zouden betrokken ge-
weest zijnbij hetmartelenen do-
denvan jodenen niet-jodeninLi-
touwenenLetland. Het centrum
wil datBritse autoriteiten een
onderzoek instellen, en overleg-
de daartoedenamen aan deBrit-
se Consul inLos Angeles, diebe-
loofde ze direct door te sturen
naar premier Thatcher. Het
centrum wil de namen die via
speurwerk in archieven van di-
verse landen werden achter-
haald aan de media prijsgeven.
Wel zouden twee ervan deel uit
hebben gemaakt van een com-
mando dat in Litouwen ver-
antwoordelijk was voor de dood
van duizenden joden.Een derde
was plaatsvervangend commis-
sarisvanpolitie van Riga, en een
anderecommandantvan een SS-
bataljon. Volgens het centrum
hebben nog geen 3000 van de
225000 joden in Litouwen de
slachtingen door de nazi's over-
leefd. In Letland waren dat een
paarhonderdvan intotaal95000
joden.

*****
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ADVERTENTIE-AFDELING

UITGEVERIJAMIGOE NV
Scherpenheuvel z/n of P.0.8. 577
Curagao NA.
Giro 440.000
Bankrek. nr.: 11-07-313
Algemene Bank nv
Bankrek. nr:874.825.10
Maduro & CurielsBank nv

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

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

Alle advertenties voor de komende dag
moeten 1 dagvan tevoren vóórvier uur bin-
nen zijn ofop dezelfde dag vóór elf uur.

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

UITGEVERIJ AMIGOE ARUBA
NassaustraatHO.
Tel: 24333 (drie lijnen).
Directeur-Hoofdredacteur:
Jos van derSchoot.
Redactie: Ramiro Tromp, Ludwina Perez,
Djisbie Franken (fotograaf).
Advertentie-afdeling:Jos van der Schooten
EtleenLandsmark.

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

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

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

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

ST. EUSTATIUS:
Vertegenwoordigster/Correspondente:
mevrouw Peggy van de Horde, White-
wallweg 1.
DEN HAAG:

CORRESPONDENT:
Frans Kok (tel.: 070-614911).

HILVERSUM

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

UTRECHT:
Frans Croes (fotograaf).

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

Persagentschappen: ANPen AP.
Samenwerkingsovereenkomst met The Mi
ami Herald, De Haagsche Courant, De Bra-
bantse Pers.
DRUKKERIJ: Rotaprmt NV
DISTRIBUTIE (abonnementen):
Curagao:Districo NV, tel.: 70503,70504en
70304.
Voor klachten gelieve deze nummers op te
bellen. Het abonnementsgeldkan ook be-
taald worden via Girorek. nr.: 208.000, Ma-
duro'sBankrek. nr: 286.330.08enABNrek.
nr.: 11.15.626.
Aruba:Nassaustraat 110,tel.: 24333.
Bonaire (abonnementen en incasso): mv.A
Wong-Loi-Sing, Noord Salina.

Losse nummers 50 cent:
Abonnementsprijs °P al|e eilanden van de
Nederlandse Antillen veertien gulden per
maand.

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

LOSSE NUMMERS van deAmigoe zijn ver-
krijgbaar bij:

Drugstore Caribbean Hotel Casino
Drugstore Holiday Beach Hotel
Bookshop Hato
Kappel, Winston Churchillweg
Celia, Postkantoor
Nene, Berg Altena
Faulborn, Berg Altena
Boekhandel Van Dorp/Eddine: Curagao
Plasa Hotel, 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

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

Heer Bommel en de Volvetters door Marten Toonder

1023—Naast hetaffiche van hetvolvettersspook hing een pa-
pier aan dewand geprikten TornPoes liep er nieuwsgierigop
af om te lezen wat er op stond. Totzijn verbazing waren het
alleen maar namen met een nummer er voor. De bovenste,
waarhet cijfer 1 voor stond, was dievan heer Bommel en daar
stondeen uitroepteken achter.

"Wel!"mompelde Torn Poes. "Dat geeft te denken.Alsditde
kamer van het spook is, dan betekent dit,dat die engerd iets
met heer Ollie van plan is. En dat zou wel eens vlug kunnen
gebeurenook. Ik moetme haasten!"

Hijlietzich opdezelfde manieralshij gekomen wasop straat
zakken en stapte stevig voort in derichting van slotBom-
melstein.

Daar was heer Ollie in een onrustigeslaap gevallen, diever-
stoordwerd doornare dromenen tenslottewerd hijhijgenden
warm wakker. De maan scheen dooreenkier in degordijnen
en verlichtte een stuk van de muur. Daar staarde heer Ollie
naar om weer een beetje tot zichzelf tekomen.

Maar er scheenmet demaan ietsnietin orde te zun. Want in
plaats van een rustige plek op hetbehang, viel delichtstreep
plotseling uit elkaar in draaiende sterretjes, wegschietende
ballen en zigzaggende streepjes!

HeerBommel schoot metuitpuilendeogenonder de dekens
en tastte met één hand naar hetbelkoord. "Daar heb je't al!"
kreunde hy. "Ik zie sterretjes!Ademdruk! Bloednood! Joost!
Waar ben jetoch? Joost!!"

CURACAO
AGENDA

WEEKEINDEDIENST EILANDSGENEES-
KUNDIGEN
STADS- EN 2DEDISTRICT OOST
25oktober 1986vanaf08.00uurt/ m 27
oktober 1986om07.00uur.
Dokter Doran, Sentro Mediko Montana Ab-
ac tel.: 673355; spreekuren 11.00-12.00/
17.00-18.00uur; spoedgevallen:tel.: 83270
b.g.g. 625822/625614.
(dit geldt voor patiënten van de volgende
artsen: Wilsoe, Da Costa Gomez, Nassy,
mevr. Nassy-Tseng, Lutchman, Tseng,
Rauchbaar, Braakman, Doran en mevr.Gu-
errero-Bakmeyer)

STADS- EN 2DEDISTRICT WEST
24 oktober 1986vanaf 17.00uurt/m26
oktober 1986om 07.00 uur
Dokter Wiedijk, Spreekkamer: CasChikito,
tel.: 623550; spreekuren 11.00-12.00/
17.00-18.00uur; spoedgevallen: tel.: 81261

b.g.g. 625822/625614.
26oktober 1986vanaf 07.00uur t/m27
oktober 1986om07.00 uur
DokterWhiteman, Spreekkamer:CasChiki-
to, tel.: 623550; spreekuren: 11.00-12.00/
17.00-18.00uur; spoedgevallen: tel.: 81656
b.g.g. 625822/625614.
(dit geldt voor patiënten van de volgende
artsen: Swart, Roose, mevr. Braakman-
Bonder, Whiteman, mevr. Goilo, mevr. Soli-
ana-Tjin, mevr. Croes, Heerenveen, Nivil-
lac, King, mevr. Rosales-Concession en
mevr. Pablo)

DERDEDISTRICT BANDA ABAO
24oktober 1986vanaf 17.00uur t/m27
oktober 1986om07.00uur.
Dokter Botero Duque, Spreekkamer: Soto,
tel.: 671690/641790; spreekuren: 10.00-
-11.00/17.00-18.00 uur; spoedgevallen: tel.:
641790 b.g.g. 625822/645614.
(dit geldtvoor patiënten van de volgende
artsen: Tweed, Vonhögen,Schellens,Bote-
ro Duque en Spong).

NACHTDIENST ARTSEN:Patiënten van de
artsenvan Bandabao (3e distrikt)kunnen in
spoedgevallen telefoon 641658 bellen en
danhet antwoordapparaatafluisteren.
De patiënten van deandere medische dis-
trikten kunnen voor spoedgevallen de
artsenpraktijkvan huneigen huisartsbellen;
het antwoordapparaatzal dan mededelen
wie de dienstdoende arts is.

WITGELEKRUIS (wijkverpleging):Kantoor
Santa Maria 17, tel.: 82947; geopend van
maandagt/m vrijdagvan 07.00-16.00 uur;
zaterdag de geheledag gesloten;dewacht
hebben zuster Rosa, tel.: 673389/77714,
pageboy 027-360 en zuster Hailand, tel.:
87944 pageboy 027-360.

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

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

KLEUTERBUREAU: 14.00-16.00uur alleen
volgens afspraak.

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

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

BOTICA BANDABAO: dagelijks geopend
van 08.00-19.00 uur.

BOTICA'S (nachtdienst)
Otrobanda: Paradeis, tel.: 89676
Punda: Plasa, tel.: 615545.

VERLOF BEGRAFENIS
25oktober:E.F. Cannister, Schottegatweg
Oost 25.
26 oktober: P.A.J. Scherptong, Winston
Churchillweg 157-E.

DIVERSEN
CURACAOSCH MUSEUM (t/m3Bj
ber 1986)expositie vanwerken van'
rindongo gtmaaktvan autobumpeW|

ANTILLIAANSE GNOSTISCHE #
GING
Brievengat: iedere woensdag- 9°*.
gavond om 19.30 uur te Jirajara*"
Centrum Dcvi Kundalini.
iedere woensdag- en vrijdagavo"1

19.30 uur te Openbare Basiss*
Brievengat.
Bandabao: iedere donderdagawj
19.30uur gebouw Credit UnionSanl
Kanga: iedere woensdag- en z«*Jvond om 19.30 uur te Centrum AD"
achterKooyman.

OPENBARE BILBIOTHEEK (JoW]
Walbeeckplein 13): openingstijden?
dagmiddagvan 14.00-20.00uur; din*?
vrijdag van 10.00-12.00/14.00-18^woensdag van 10.00-12.00/14.00*
uur; donderdagmiddagvan 14.00-JJJen zaterdagmorgen van 09.00-12.(W.
De studiezaal is elke dag open van*]
uur. -j

FILIAAL MUNDO NOBO: alleen of>Jdagopen van 14.00-20.00uur (voor*
senen).

FILIAAL BARBER: maandagmid*]
14.00-17.00uur; dinsdag-envrijdag""
van 14.00-19.00uur.

JEUGDBIBLIOTHEEK (Consiënc*
Plaza Brion): maandag en dondert"!
14.00-18.00uur; dinsdag, woensdag
dag 10.00-12.00/14.00-18.00uur*1'
dag van 09.00-12.00 uur.
Elkemaandag né 16.00uur: activiti
kinderen
BIBLIOTHEEK MONQUI MA»
(Landhuis Rooi Catootje): opening
dinsdag, donderdag en vrijdag va"
12.00 uur (voor afspraken gelief
Dankmeyer, tel.: 34263op tebellen!
ST. EILIZABETH HOSPITAAL ENJ
TORIUM: (bezoekuren) 's morgei
11.30-12.30 uur en 'smiddags van]
19.00 uur (kinderafdeling van 10-001
uuren IntensiveCare: 18.00-19.00i'
DR. DAVID R. CAPRILESKLINIÖJzoekuren) opname afd. Mannjj"
15.00-16.00/18.00-19.00uur; opn"!
Vrouwen van 15.00-16.00/18.00-W
overige afdelingenvan 09.00-12.00'
16.00/17.00-19.00 uur.

TENTOONSTELLING
CURACAOSCH MUSEUM: opening
dinsdag t/m zaterdag van 09.00J
14.00-17.00 uur; zondag van 10.00-

-uur; maandag gesloten.

CHRISTOFFEL PARK: dagelijks OT
van 08.00-15.00;zondagreeds van*!
uur. Voor rondleiding en andereac",
tel.: 640363.

KAS Dl ARTEKORSOU (Local Art GJSchrijnwerkerstraat 14, zijweg _!
straat, Otrobanda, tel.: 624516: Offl
maandag t/m zaterdag van 09.0v]
uur.
CURAQAO ONDERWATER_
duiktripsvoor lokale duikers in het**!
de. Voor informatie tel.: 624242/62"
CURAQAOSEAQUARUIUM (Bap_J
openingstijden maandag t/m zon»"
10.00-22.00uur.

SOKUDI: elkevrijdag mogelijkheid'
matiete verkrijgenen bloedsuikero;
bepalen - nieuw gebouw Kraamkli'
Canario.

STICHTING KINDERBESCHERr»
RACAO (Scharlooweg 61, tel.:ÊÊ
iedere dinsdag t/m vrijdago^
spreekuur.

SENTROPASTORALKATOLIKO
(Scheveningenstraatz/n)
centrum: openingstijden: ma*,
woensdag en vrijdag van 10.OCH'
15.00-18.00uur; dinsdag en dondert*!
10.00-12.00/15.00-18.30 uur.
bibliotheek: maandag van 10.OO^uur; dinsdagen donderdagvan 15.0"'
uur; vrijdagvan 15.00-18.00uur.
BARBARABEACH CO.: iedere dins"
vrijdagmiddag (behalve feestdag'
cursies en rondleiding naar de Ta"
vertrek 14.00 uur vanaf de «White
(Porta Blancu).

BRIDGECLUBCURAQAO: iedere*vond om 20.00 uur bridgen - Huize
penheuvel.

HARTS GALLERY(Dr. Hugenholtzjj
openingstijden 09.00-12.00/14.001
uur.

SYNAGOGE MUSEUM: open van1
dag t/m vrijdag van 09.00-12.00/
17.00uur.
LANDHUIS BRIEVENGAT: geop«|
maandag t/m vrijdag van 09.30-J15.00-18.00uur (toegangskaarten v*l
baarbij «Curava» en Landhuis Briev*!

BIOSCOPEN
GOLDEN DRIVE-IN
21.00 & 24.00uur Topgun (14 jr.).

TELECURACAO
VRIJDAG: 16.30 Cartoons; 17.00AG-
HUSAkv Leo Floridas; 17.30Ajedres na
plaka chiki kv Omalio Merien; 17.45
CNN international hour;; 18.45 Informe
deportivo; 18.55Tempu paDios; 19.00
Herrie; 19.30 PR-programma:
«Willemstad»; 20.00 Notisiero Tele-8;
20.40 Murder, she wrote; 21.30 Hari;
21.55Kombinashon; 22.00Showdi Job;
23.00 CNN Moneyline(live); 23.30CNN
Sportstonight (live); 24.00Sluiting.
(wijzigingen voorbehouden)

VAIJDAG 24 OKTOBER]

BONER'S ARK By Addison & Frank Johnson

HENRY By Dick Hodgins

BEETLE BAILEY By Mort Walker

AMIGOE2

■ Het Bestuur van het Prinses
Wilhelminafonds dankt hierbij een ie-

I der die aan het welslagen van haar
Kampagne 1986 heeft meegewerkt.

Dank zij deze grote steun kunnen uuij
doorgaan met onze hulpverlening!

Kv alegriQ nos ta partisipó nasementu di nos uu i
! ruman |
| Jacobus Petrus Marinus

ScliiULurbiers II
| dia, 16 oktober 1986 |
i Mauornan: Jack i 6urudice Schuurbiers-Mendozo |I Rumonnon: Orfeo, Jacku, Theo, Ismael, Dimitrios I

1 Wilhelminalaan 19, Curasao.
M-,u-|i-i_iq__»_^-XjO-__^-0.0*.1^-'^^



ZANDPROJECT LIJKT POLITIEK STAARTJE TE KRIJGEN
Na negatiefantwoordBC Bonaire

Seaquarium onderzoekt mogelijkheid
Om zand uit Curaçaose zee te halen
WILLEMSTAD — Het Seaquarium is momenteelbezig met

*öonderzoekin dewaterenrond Curagao en speurthiernaar
openplek metzon 150.000kubieke meter zandom hetCu-

!*?aose strandenprojectalsnog doorgangte laten vinden.Het
Jp van Bonaire heeft gisteren namelijk laten weten niet erg
jk'ukkigte zijn met hetproject en wil advies inwinnenbij een

expert, hetgeenopkorte termijn nietmogelijk is.
gisterAbraham van Bonaire heeft inmiddels ook al zeer
°u>delijk laten wetenfalikanttegen hetproject tezijn datdoor
'e'andsregering werdgeaccordeerd tijdens eenvergadering

hij niet bij aanwezigwas.
neemt tegen gereduceerdeprijs."? Amigoe berichtte gisterenj'totgebreidover dit "zandpro-

iT^"- Zoalsbekend is deCuraga-
r"6 eilandsraad aceoord gegaan
let het project voor de aanlegan een strand tussen het Sea-
jpriumen het Princess Beach

■?otel. Het. strand moet echter;"tostrnatig aangelegd worden,

'*arvoor zand nodig is. Ver-
killende offertes werden aan-

■T^aagd,waarbij ookvernomen

'crddattegen een gereduceerde
j/'js een Nederlandse firmaj/ v̂an dezeebodemkan opzui-

*etl en dit vervolgens op hetra nd kan spuiten. De geredu-
rde prijs vloeit voort uit het

J/datdefirma in Venezuelaaln opdracht had, deze twee we-
geerder afgerondheeft en be-
disopdeterugwegnaarEuro-

l een tussenstop van twee we-
-2*°P deAntillen temakenvoor
h'Project. Een onderzoek van
Jj kh Schrier en een afgevaar-
i£devan debetrokkenfirma,de
JJ*61, van Oord, wees uit dat tus-
t,ll Bonaire Beach Hotel en
'ein Bonaire een grote

op de zeebodem aan-
lig is welkezeer geschikt zou
it[ Voor ditproject.

landsregering gaftoestem-
vj|g voor de uitvoeringvan dit
neet en gisteren toog gedepu-

Angel Salsbach met een
rfine delegatie naar Bonaire
?daarmethetBC tepraten. In-
j*"iook het Bestuurs College
pn licht zou geven, zoureeds

van start gegaan
JNen methet project. Dat was
j Noodzakelijkomdat defirma
e opdracht anders niet aan-

OpBonaire wasinmiddelsgro-
te onrust ontstaan over het pro-
ject.Men vreest datditdekoraal-
riffen rondom het eilandzal aan-
tasten, hetgeen methet duiktoe-
risme alsbelangrijkstebron van
inkomsten, zeer ernstigzou zijn.
Zomaakten deBonaireaanse ho-
telshunbezorgdheid duidelijkin
eenpersbericht. Daarin werdon-
der andere gemeld dat de toe-
komst van Bonaire in het toeris-
me ligt. "AlsCuragaozand nodig
heeft, lijkt hetons beterdatmen
eerst zandbaggert uit deterrito-
riale wateren rond Curagao, zo-
als Fuikbaai bij de Mijn-
maatschappijen bijKlein Cura-
gao", aldus Bonhata die overi-
gens stelt dat indien uit onder-
zoek van deskundigenblijkt dat
hetwelkan, hetzandineerste in-
stantie voor Bonaire bestemd
moet zijn. Nadat een mogelijke
toekomstigebehoeftevan Bonai-
re dan is geïnventariseerd, kan
alsnogbeslotenworden het naar
andere plaatsen af te voeren, al-
dus de Bonaire Hotel Associa-
tion.

Het Bestuurs College van Bo-
naire bleek er niet van te over-
tuigen dathetrisicovoor bescha-
diging van dekoraalriffen ofde
Bonaireaanse stranden vrijwel
nihil is en liet de gedeputeerde
en de landsregering gistermid-
dagweten "in principenietnega-
tief tegenover het project te
staan mits ditgeennegatievege-
volgen heeft." Omdat het BC
daaromtrent echter nog steeds
onzeker was, werd gevraagd om
advies van een "internationaal
gerenomeerdinstituut". Aanhet

onderzoek van de buitenlandse
experts werd alle medewerking
toegezegd.

Gedeputeerde Angel Salsbach
was uiteraard niet ergblij met
dit antwoord waardoor het pro-
jectin het water dreigtte vallen.
Hij noemde het vreemd dat het
BC Bonaire nu opeens deze hou-
ding inneemt terwijl ruim een
week geledenal contact met het
BCwasopgenomen en uitlegwas
gegeven van hetproject. Daarop
werd toen positief gereageerd,
waarbijzelfs werd gevraagdwat
extra zand op te zuigen, voor Bo-
nairezelf. Nu moet er echtereen
buitenlandse expert bijkomen,
aldus Salsbach die het ook
vreemd vindt dat aan de ex-
pertise van de lokalemarine- bi-
ologen getwijfeld wordt.

Niet alleen het BC Bonaire is
van gedachten veranderd: mi-
nister Jopie Abraham heeft in-
middels in verschillende verkla-
ringen laten weten falikant te-
genhetproject te zijndat door de
landsregering werd geaccor-
deerd. Dit gebeurde tijdens een
vergadering waarbij Abraham
niet aanwezig was. Het project
stond niet op de agenda van die
vergadering en is tijdens de
rondvraag aan de orde gekomen,
hetgeen volgens Abraham niet
de juistegangvan zaken is.

Gedeputeerde Salsbach liet
vanmorgen aan de Amigoe we-
ten dat het nog niet zeker is wat
er nu gaat gebeuren. Naar Bo-
nairegaankan nietmeer, omdat
het onmogelijk is om in één dag
tijd een buitenlandse expert
naar deAntillentehalendiedan
diezelfde dag onderzoek en uit-
spraak zou moeten doen. Hij zou
hetSeaquarium latenweten dat
deze de andere mogelijkheden
voor het verkrijgenvan zand op-
nieuwmoetbestuderen, waarbij
het project om de overige Cura-
caose stranden te "restaureren"
even in de koelkast zal moeten.

Vanzijdevan het Seaquarium
vernam de Amigoe echter dat
Dutch Schrier momenteel toch
de mogelijkhedenonderzoektom
hetzand uit de wateren rondom
Curagaote halen, alhoewelhier-
over in eerste instantie gesteld
werd dat diekans zeer klein is.
Aan de zuidkant van Curagao
lijkt hetvrijwel helemaal uitge-
sloten dat er plekken zijn met
uitsluitend zand, terwijlmen dit
aan de noordzijdevan het eiland
momenteel onderzoekt. Op die
manier hoopt het Seaquarium
tochgebruik te makenvan de of-
ferte dienu optafel ligt, hetgeen
kosten- besparend zou werken.

Het in eerste instantiezo
enthousiast ontvangen project,
lijkt echter nog wel een staartje
te hebben. Behalve de politieke
gevolgen dievoortvloeien uit de
verklaringenvan minister Jopie
Abraham, is eilandsraadslidDo-
nald Hernandez van dePNP in-
middelsook al in depen geklom-
men. Hij stelt dat vragen van
hem tijdens de behandeling van
hetprojectin deeilandsraadover
het feit of Bonaire wel aceoord
gaatmethetproject,van dehand
werden gedaan door deverzeke-ring dat alles ok is. Ook zijn
vraag ofhetwaar is dat dit nega-
tieve gevolgen kan hebben voor
dekoraalriffen opBonaire, werd
ontkennend beantwoord. Nu
echterblijkt dathet project geen
doorgang kan vinden, stelt het
raadslid dat de gedeputeerden
Martina en Salsbach de ei-
landsraad verkeerd geïnfor-
meerd hebben, waartegen hij fel

protest aantekent. Hernandez is
zeerbezorgdover de gangvan za-
kenen heeft de indruk dater een
spelletje wordt gespeeld. Indien
die indruk juist is, aldus het
raadslid ineen briefaan hetBe-
stuurs College,is dateenzeer ge-
vaarlijk spelletje datzeer ernsti-
ge gevolgenkan hebben voor het
toerisme.

WILLEMSTAD-Begin vori-
geweekzijndecivielewerkzaam-
heden voor de installatie van de
nieuwe verdamper voor deKAE
van start gegaan. De civiele
werkzaamheden worden uitge-
voerd doorBetonbouw NV, ter-
wijldevertegenwoordigervan de
Hoofdaannemer Israel Desalti-
nationEngineering(IDE) bij de-
ze werkzaamheden Grabowski&
PoortNVis.Als vertegenwoordi-
ger van deKAE treed AsconNV
op.

Minister Hernandez eregast

Galabal Duitse Club
in teken van Antillen

WILLEMSTAD— Gevol-
machtigde minister in Den
Haag, mr Gualberto (Boy)
Hernandez zal morgen-
avond als eregast aanwezig
zijn op het jaarlijkse galabal
van de "Duitse Club" in Ne-
derland.

Het in het Kurhaus te Sche-
vingenplaats te vinden galabal
van de in 1955opgerichteDuitseClub,zal dit jaarin hettekenvande Nederlandse Antillen staan.
De openings- rede zal dan ook
door minister Hernandez, die
een in Nederland bekende
folkloristische Antilliaanse
dansgroep aantrok om tijdens
hetbal op te treden, worden uit-
gesproken. Andere vooraan-
staande gasten op het galabal,
zijn de ambassadeur van de
Bonds- republiek in Nederland

en de directeurvan deMercedez-
Benz fabrieken in Duitsland.

Hetbal zal inhet teken van de
Antillen staan, teneinde de in
Nederland verblijvende Duit-
sers nader te latenkennismaken
met de Nederlandse Antillen en
de Antilliaanse cultuur. De ge-
nodigden zullendan ookbij aan-
komst een welkomst- drankje
worden aangeboden waarin Cu-
ragao likeur het hoofd- be-
standdeelvormt, terwijl op de ta-
fels naast deDuitse en deNeder-
landse vlaggen, ook de Antilli-
aansevlagzalprijken. DeDuitse
Club, diemomenteel circa500le-
dentelt, steltzichten doeldecon-
tacten tussen Nederland en
Duitsland te bevorderen, het-
geen ondermeer door het orga-
niseren van verschillende eve-
nementen totuitdrukkingwordt
gebracht.

Onderwijsdirecteur Kleinmoedig:
Problemen examen Boekhouden
veroorzaakt door opleider zelf
WILLEMSTAD _ Niet het

departement van Onderwijs
maar de opleider van de cur-
sus boekhouden is de fout in-
gegaan, dat is de conclusie
van onderwijs- directeur
Kleinmoedig die het "schan-
dalig" noemde dat een oplei-
dingtwee jaarnadat isaange-
kondigd dat de examens zul-
lenwijzigen,nogsteedsdeou-
de methode hanteert. Het is
niet de taak van het departe-
ment om particuliere oplei-
dingen te informeren over
eventueleveranderingen, hetdepartement bemiddeltslechtsbyhet afnemenvan de
examens, derestvan deoplei-

ding moet zelf verzorgd
worden.

Dat verklaarde onderwijs- di-
recteur Kleinmoedig vanmor-
geninreactie ophetgisterenver-
schenen artikel in de Amigoe
over het feit dat vijftig kandida-
ten voor het praktijk- examen
boekhouden gedupeerdschijnen
te zijn. Zij hadden zich opgege-
venvoor hetexamen "oude stijl"
datniet meer wordt afgenomen.

De Amigoe vernam gisteren
van zijdevan het examenbureau
dat door het departement een
fout was gemaakt in de oproep
voor de examens door vermel-
ding van zowel examens "oude
stijl" als volgens de nieuwe me-
thode. Kleinmoedig benadrukte
vanmorgen echter dat er geen
fouten zijn gemaakt doorhet de-
partement. Dat in de oproep ook
examens oude stijl werden ver-
meld isjuist,examenkandidaten
diebij een eerder examen waren
gezakt en vrijstellingen hadden
gekregen, worden nu namelijk
in de gelegenheid gesteldom op-
nieuwexamen tedoenvolgensde
oude methode.

De heerKleinmoedig ontken-
de verder dat het departement
eenbriefvan deNederlandse as-
sociatie had ontvangen die ver-
keerd geïnterpreteerd was. Het
departement is geabonneerd op
het vakblad van deze organisa-
tie, zo steldehij,datde op handen
zijnde veranderingen al maan-
den geleden aangekondigd
heeft.

Het is danook niet het depar-
tement datfout is geweest, zo be-
nadrukte hij. Van de drie avon-
dopleidingen die er bestaan, is
het ook alleen de opleiding aan
het Avond Lyceum dat nog vol-
gens de oude stijl dekandidaten
opleidt. Op de MAO- dag en
avond- opleiding wordt inmid-
delsalvolgens denieuwe metho-
de les gegeven, terwijl van zijde
van de heerBuysman vanmor-
gen vernomen werd dat ook de
opleidingdie's avonds op hetRa-
dulphus College gegeven wordt,
de nieuwe methode gehanteerd
wordt. Het nieuwe stijl examen
tot en met juni1987wijkt overi-
gens volgens de heer Buysman
weinig af van het examen oude
stijl: slechtshetonderdeelvan de
seriesomis nu afgestemd op het
gebruik van de computer. "Met
dezezeer summiereverandering
wordt rekening gehouden bij de
trainingvoor deexamens op het
Radulphus College", aldus
Buysman.

Óok Kleinmoedig bevestigde
dat de veranderingen bij dit ex-
amen in december/januari wei-
nig afwijken van de "oude stijl".
Dat directeurLourents van het
Curacaose AvondLyceum giste-
ren tegenover de Amigoe stelde
dat door schuldvan het departe-
ment de vijftig kandidaten nu
gedupeerd zijnen op kosten van
het departement gedurende een
jaaronderwijsvolgensdenieuwe
stijl moeten krijgen, noemde
Kleinmoedig dan ookoverbodig.
Binnen een maand tijd moet de
veranderde stofgeleerd kunnen
worden, zo meldde hij, hetgeen
inhoudtdat ditnog voor het ex-
amen zou kunnen.Dit uiteraard
mits de opleider over het beno-
digdemateriaalbeschikt. Klein-
moedig noemde het echter een
"must"dat iemand dieeen derge-
lijke avondopleiding verzorgt,
geabonneerdis op het betrokken
vakbladvan de associatie.Daar-

uit had alle informatie geput
kunnen worden, aldus Klein-
moedig die eveneens stelde dat
eind 1985 door het departement
nog een voorlichtings- avond is
georganiseerdover deoptil zijn-
deveranderingen, ditterwijl het
departementdaartoebeslistniet
verplicht is.

Om echter de kandidaten niet
te duperen, is getracht hen een
aantal alternatievenvoor te leg-
gen. Daarbij kunnen zij kiezen
voor een soortgelijkmaarnietof-
ficieel erkend examen van een
tweede organisatie die nog wel
de oude stijl hanteert, ofze kun-
nen het examengeld laten staan
tot junivolgendjaaren in dietus-
sentijdeen opleidingnieuwestijl
volgen. De kandidaten die geen
van beide oplossingen zien zit-
ten, hebben inmiddels hun ex-
amengeld terug gekregen.

De eerste fase van deze civiele
werkzaamheden duurt tot half
januari1987en de tweedefase is
geplandvan medio mei tot medio
augustus 1987.Dit project is van
essentieel belang in verband met
de toegenomen vraag naar
drinkwaterentervervangingvan
de oude en inefficiënte drinkwa-
ter produktie- eenheden van de
waterplant.

Met de installatie
van dezeverdamperzal tevens in
belangrijke mate bijgedragen
wordenaan de bedrijfszekerheid
van dedrinkwater-produktie. De
te installeren verdamper is van
het type MultiDistiller/ MultiEf-
fect VapourCompression meteen
produktie- capaciteit van 10.000
kubieke meterper dag.

Rectificatie
In het artikel, dat gisteren
werd gepubliceerd over deex-
plosie op het Isla- terrein,
sloopeen betreurens- waardi-
gefout, toenin deaanhefwerd
vermeld dat de 44- jarigeEr-
win Lourens aan zijn opgelo-
pen verwondingen overleed.
Zoals uit een latere alinea in
het artikel blijkt, was het de
44- jarigeErwin Duggan die
gisteren rond de middag in
het ziekenhuis bezweek en
niet de heerLourens, dieeve-
neens ernstig letsel opliepbij
de ontploffing en de daarop
volgende brand. De redactie
biedt voor deze vergissing
haar verontschuldigingen
aan.

SOPEC distantieert
zich van collectes

WILLEMSTAD —De journa-
listen vereniging SOPEC dis-
tantieert zich van welke poging
dan ook diemomenteel in naam
van de organisatie ondernomen
zou wordenomgeld teinnen voor
welk evenement dan ook.Zover-
klaarde SOPEC- voorzitter Ro-
bin Visservanmorgen naar aan-
leidingvan geruchten datéén of
meer personen namens de SO-
PEC zakenlieden om bijdragen
zouden vragen voor het orga-
niserenvan een evenementdoor
dejournalisten-vereniging. Ook
namens de commissie die op dit
ogenblik een mogelijke her-
structureringvan de SOPEC be-
studeert is geen sprake van een
collecte of organisatie van een
evenement. Mensen die bena-
derd worden voor bijdragen in
naamvan SOPEC, hetbestuurof
de commissie, worden verzocht
contact op te nemen met andere
leden van het bestuur en/of de
commissie, aldus de voorzitter.

Vechtpartij
WILLEMSTAD— Een 38- ja-

rige man moest gisteren, nadat
hijdoorzijnzes jaarjongerebroer
met een kapmes was toegeta-
keld, met verwondingen aan
hoofd, schouderen gezicht, inhet
ziekenhuisworden opgenomen.

Een ruzie waarin de beide
mannen gisteren verwikkeld
raakten, wasdermatehoogopge-
laaid, dat de32- jarige V.H. zijn
oudere broer met een kapmes te
lijfwas gegaanen politie- ingrij-
pen noodzakelijkwas geworden.

f
ItlJ de ontwikkelingsbank

van de nederlandse antillen
VIERT HAAR EERSTE LUSTRUM.
Gedurende die eerste vijf jaarheeft de Bank haar
diensten aan de gemeenschap aangeboden in de
vorm van het ter beschikking stellen van middel-
lange en lange termijn leningen en financiële ad-
viezen aan projekten op het gebied van industrie,
toerisme, landbouw en transport.
Deskundigen met verantwoordelijkheidsgevoel
behartigen uw zaken strikt vertrouwelijk en
plannen samen met u om te geraken tot een
goede ontwikkeling.

Gaarne tot uw dienst!
ONTWIKKELINGSBANK VAN DE NEDER-
LANDSE ANTILLEN,
Salina 206,
Tel.: 615147-616862.

ARABIC SPECIALTIES

mm\ -^ wF'-'-:..■mW^. ■:■__>- ■mmm.--- .. mw.-,, ■■£;■:.--■■.■§*°I*S\G I
mX*T /

/ RBSfAUHAHTA.

A saok
CAS CORAWEG 56A

NOW OPEN FOR LUNCH
For reservations: Tell. 75256
open from: 5 p.m. - 12 p.m.

BELLY-DANCER

3AMIGOE

Wikènt
fm\ m . f

>STVAW // * Lomito met
J\ I \ \\__y champianonsaus.
:lA J \ o \] y~^ ’. 1 2.50 p.p.
\ M |V * Fish Fillet met Krioyo\ \ L ° saus, rijst of patat,
Y»^^^l mixed salad.
\^M ’.1 2.50 p.p.

BV % Denk ook aan onze heerlijke
mT \ shakesvanversfruit met\!! VJ] ice cream voor slechts

I // Voor elke ’.lO,- ontvangt U
/ / een lot om mee te dingen: JUL naar de pick-up (2 cabine)

ilKs___"y:\ van het merk Mitsubishi.

Pinocchio

/^^^2____^^f"^.

i_^
MADURO & CURIEL'S BANK

70 JAAR
VERTROUWEN

Onze Kliënten weten dat zij ons
hun meeste delikate informatie
kunnen toevertrouwen. Onze be-
roepsethiek eist van ons het ver-
trouwen van onze Kliënte nimmer
te beschamen, zelfs in zaken die
nfet korifidentieel lijken.
Zonder dit vertrouwen kan Maduro
& Curiei's Bank niet bestaan.
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StatenvoorzitterBislip

Ontwerp oliewet ligt
bij Raad van Advies

ORANJESTAD—Zowel de
president van de Staten Pe-
dro Bislip als ministervan
Justitie Watty Vos reageer-
den op het ultimatum dat
MEP- voorzitter ing.Roland
Lacle namens zijn partij stel-
de:wanneer voor 1 november
deregering niet met het wet-
sontwerp komt voor olie ex-
ploitatie, zal deMEPeen initi-
atief- voorstel indienen.

Staten- voorzitter Bislip liet
weten kennis te hebben geno-
men van de verklaring van ing.
Roland en voegde er aan toe het
toetejuichendateenfractie in de
Staten het enthousiasme heeft
om met een initiatiefte komen.
De voorzitter voegde er echter
aan toe dat de ontwerp-wet van
deregeringreeds bij deRaad van
Advies ligten dathet niet te ad-
viseren is dit werk te
doorkruisen.

MinisterWattyVosreageerde
mette stellendatwatdeheerLa-
clenu naar voren brengt het be-
wind van de MEPvan deafgelo-
pen tien jaarreflecteert, een
voorbeeld dat de huidige rege-
ring zeker niet wil volgen. De
regering wil zo maar niet
eventjeseen wet naar de Staten
sturen, neen, wanneer dit ont-
werp bijdeStatenkomt moethet
een goed gedocumenteerd stuk
zyn. Begin van de week had de
bewindsman vernomen dat het
advies van de Raad van Advies
naar de directie wetgeving was
gezondenom een en ander tebe-
zien.Daarnazal dezediensthaar

commentaar aan de regering la-
ten weten en zullen eventuele
veranderingen moeten worden
aangebracht. Na behandeling
van een en ander indeRaad van
Ministers gaan de de stukken
naar deStaten.

De heerVos kon nog niet defi-
nitief stellen of de Staten de
stukkenvoor 1 novemberzullen
ontvangen, maar hij noemdehet
geen onmogelijkheid.
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’ SKOLI
KOMUNIDAT

no. 8 (oktober)
is zojuist verschenen,
met o.a. devolgende arti-
kelen:

* De problematiek rond
het maken van deeigen
Centraal Schriftelijke
Examens

* Curriculumontwikke-
ling, instrument voor
onderwiis-ver-
nieuwingsbeleid

* Arubaanse en Ned.
Antilliaanse literatuur in
het Engels (dccl II)

* Rekomendashonnan di
Codesan (II)

* Hewit, oftewel een radi-
kaal ander wiskunde
programma voor het
V.W.O.

* Papiamentu a bal skol
naKörsou

Verkrijgbaar bij de boe-
handels (v. Dorp, De Wit
en Plaza) voor

A’Is. 2.75

Tand/1000 SX Computer

Now your business can have PC compatibility at a fraction
ofthe price! Runs virtually all MS-DOS* software at speeds
up to fifty percent faster than the IBM' PC! Includes
MS-DOS 3.2 and DeskMate® II 6-in-1 software, two SVV'
disk drives, 384KRAM and 5 card slots. #25-1051
*TM MicrosoftCorp. 'IBM/TM International Business Machines Corp. Monitor extra

ARUBA
Radio /hack

DEALER
NIEUWSTRAAT 14 TEL: 24269.

Fc «/ i beu*? t&iïftt
PUBLIC CONTACT PERSON

IFYOUENJOYMEETING PEOPLEAND YOUARESEEK-
ING A NEW CAREER WITH OPPORTUNITY FOR AD-
VANCEMENT. WE OFFER BENEFITS, BONUSES,
OUTSTANDING TRAINING AND THE POTENTIAL TO
EARN TOP MONEY.
Requirements:— Speak English and Spanish Fluently.

\ Please call: Telephone 34046 for an appointment be-
\tween 9:00 a.m. and 12:00noon. /
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vmvty Hotel-Casino

hasvacancyforthefollowingposition

SOCIAL-HOSTESS
x with the necessary experience and

qualifications.
Please apply in person atthe person-
nel department from
MONDAY thru FRIDAY
from 10.00 a.m. -12.00 noon.
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tm\mm. P«GM,oPBE 1946 bma 1986 «**#
eu cada Af. 25,- «___>« Esorteoaki

bo ta haya ! premiO -F. 1QUO, — ,0 tuma ,_gar dia
UN TICKET 2* Premio - F. 500,— 28 di December, 1986

eu cual bo por gana 3* Premio - F 250 — naTELE-ARUBA.

4* Premio- F. 250,—
/^s|£N 5* te 10* Premio- F. 100,-

-\>^^( SPECIAL Dl SIMAN:
V^>r\ \ Verf off-white di e famoso marca BENJAMIN MOORE y

▼ a/5 / AzuJejos eu bunita diseno, ambos eu 40%CASH & CARRY.
>L VA

Ademas tur cliënte di B.M.A. Ta ricibi 15%CASH & CARRY

M UIÉ y durante Happy Hour tur Diasabra2o%CASH& CARRY.

PRODEO
Bij exploit van mij, NORMAN EDMUND HART, deur-
waarder bij het Gerecht op Aruba, van de 23ste oktober
1986, waarvan een afschrift is gelaten aan de E.A. Heer
Officiervan JustitieopAruba, isten verzoekevan: JOSELI-
TO KOCK, wonende aan de Rasmijnstraat no. 11 te San
Nicolas op Aruba;

OPGEROEPEN:
ALTAGRACIA GERALDINO VIOLA, zonder bekende
woon- en verblijfplaats op Aruba in deNederlandse Antillen
of elders; om op woensdag, 18 maart 1987, des voor-
middags om 8:30 uur ter Terechtzitting van het Gerecht in
Eerste Aanlegvan Aruba ten Raadhuize te verschijnen te-
neinde op de doorrequirant tegen haar ingestelde vorde-
ring te antwoorden.

Get. N.E. Hart,
Gerechtsdeurwaarder.

De directievan de naamloze vennootschap

ARSTON CORPORATION N.V.
gevestigd op Aruba;
roept hierbij de aandeelhouders op tot bijwoning van de

ALGEMENE VERGADERING
VAN AANDEELHOUDERS

welke zal worden gehouden op maandag 3 november a.s.
om 10.00 uur desvoormiddags ten kantore van notaris Mr.
Maria Albertina Eman, Pastoor Hendriksstraat 91 te San
Nicolaas op Aruba.

Enig puntvanagendazal zijn:benoemingvan een nieuwe
directeur.

I'»,Karantievoor zekerheid

CON MESTER SCIRBIË ?

cuCof X
Diasabra 25 di oktober 1986
Pa 10or di mainta atravez di :

Canal 90 Tel: 24134/28952

Voz diAruba Tel: 23355/21601

Radio 1270 Tel: 45602/45933

I o
Jama y participa atravez di telefoon!

CTE HUUR I
GERIEFELIJK I

WOONHUIS I
DIRECT AAN ZEE. I

Tel.: 24363. /
3, -188 iFir==irii===ißii sirai icii- iFii=a

I We are lookingfora mature, energeticand ex-
perienced _

| MANAGER
for our Philipsburg Store.
Knowledge in jewelry/watchorChina/crystal
retail essential. We offer excellent salary and L
generousfringe benefits. f2
Only written applications with complete re-
sumé, photograph and salary history will be _

!i considered. r

LITTLE SWITZERLAND
P.O. Box 887 P

St. Thomas, US Virgin Islands 00801

PUBLIEKE VERKOPING
Op vrijdag 31 oktober 1986 desmorgens om 10uur zal ten
kantore en ten overstaan van ondergetekende notaris,
diensplaatsvervangerofopvolgerkrachtens onherroepelij-
ke volmacht worden overgegaantot depublieke verkoping
van:
I Het woonhuis Gonzalitostraat 4 te Kas di Paloma

met hetrecht van erfpacht tot 25 maart 2024 op een
perceel domeingrond groot 3.88 Are als omschre-
ven in meetbrief n0.29 van 31 januari 1964.
Het huis omvat 2 woonkamers, keuken, eetkamer, 3
slaapkamers, 2 badkamers, grote opslagkamer, ga-
rage en overdekt terras.
yoor solide kopers is mogelijk hypothecaire finan-
ciering beschikbaar.

II Het woonhuis met twee(2) appartementen Drie-
masterstraat20-22 methetrecht van erfpachttot 25
februari 2037 op een perceel domeingrond groot
3.77 Are, Kadastraal bekend als Eerste Afdeling
Sectie F. Nummer 969.
Voor solide kopers is mogelijk hypothecaire finan-
ciering beschikbaar.

111. Bouwterrein aan de L.G. Smith Boulevard:
Een perceel eigendomsgrond ten noorden van de
Smith Boulevard te Oranjestad, Kadastraal bekend
als Eerste Afdeling Sectie B. Nummer 1074, groot
8.75 Are.

IV. Het woonhuis L.G. Smith Boulevard 8 met het
recht van erfpacht tot 26 augustus 2008 op een per-
ceel domeingrond— grenzende aan Kavel lll—ka-
dastraal bekend Eerste Afdeling Sectie B. Nummer
567, groot 1.11 Are.

Verkoperbehoudt zich het recht voor om deKavels II en 111
na deeerste veiling te voegenen vervolgens in tweede vei-
ling —plaatshebbende directna deeerste veiling —geza-
menlijk ten verkoop aan te bieden.
Nadere inlichtingen zijn te bevragen tenkantore van de on-
dergetekende notaris, alwaar tevens de veilingsvoorwaar-
den voor eenieder ter inzage liggen.
Kopers dienencontant te betalen, danweleen onherroepe-
lijkebankgarantie, bankierscheque, of letterof credittot het
bedrag van hun bod overte leggen of enige andere zeker-
heid te stellen ten genoegen van deverkoper.

MR E.L. LACLE, notaris
Zoutmanstraat 6,
Oranjestad - Aruba
Tel.: 21071 -22611 -23881
Telex: 5015 Lacle N.A.

SALES
PERSONS
WANTED

to start at once.
Car needed, experience in
food products but not ne-
cessary.
Serious inquieries.

Please call 34541 between
8.30 a.m. and noon.

«■■■■■■■ ■" *1 X
ARUBA DAILY

ENTERTAINMENT
1 -**

HOTEL AND CASINO
i Proudly presente:

THE THIRD
DYNASTY

Dinnershow in theRembrandt Room at
9.90p.m.(closed on Wednesday) and in the
Galactica Nightclub at 11.00 p.m.

Happy Hourfrom 7.00-9.00p.m.
Balashi Poolbar

4.00-7.00 Happy Hour
2.00-5.00 Sunday life entertainment.

i Let's...

In thebarbequegril^»^
van

Nü Geopend:
19.00-24.00 uur
i

Voor welke gelegen'
heid ook.
Zeker wanneer U iets
goeds en bijzonders
zoekt.

Bel ons 24544 B

PAPIAMENTO
Restaurant (1

' ö

*^ Americana Aruba
j_^__ Hotel & Casino &

Presents: P
*ANGELA BACARI %with c

SUPER NOVA p
Two Shows nightly p
(except Mondays) d

Stellaris SupperClub n
Dinnershow: 9.00 p.m. j

Le ClubLounge \Showtime: Midnight 12.00 \Happy Hour daily A
6.30 p.m. -7.30 p.m. 'e

; —i : : - «

ftrfwfifl^ Öhm. ARUBA i
Eenfantastische c

BLOODY MARY ISLAND BRUNCH A

Elke zondag in LE SALON RESTAURANT van 9.30 a.m. - 2.00 p.m. Q
Uitgebreid assortiment van gerechten. t
Romantische muziekvanTOMMY a, FRANCIS

1 $10.00 pervolwassene; $6.00 per kind tot 12 iaarplus service charge In
■COMEBRUNCH WITHUS!" U|

Bij inlevering van dezeadvertentie16%korting op deBrunch voor 2 personen.

" : |
Boulevard Theatre

i&ii l
! TODAY at 8.15-9.15 & 12.00 p.m.

„„___.
l

IBli I
■ »*B QIEi

il- ■■ __
kil
■ ■ /___!

__sb_b3___l h■■fl
mr^^mmv^ . m^i

bVt-i . . .. I __rl

THRILLER 14 yrs.

I boulevard
IITODAY at 8.30 & 12.00 p.m.

SUNDAY at 9.00 p.m. SUNDAY at 6.00 p.m. ;

*[___■_■_!___ |[~2«^H J^ J _f__L? bSf^i bb^^^l

lÉlbß_____^_H___B9BÉ! mmmmmtlofCA W t^*^
"THE MAN WHO
SAW TOMORROW"
i

I DOCUMENTARY 14 yrs. I ALL AGES
"■" -^

AMIGOE4



ARUBAAGENDA

j-OSSENUMMERSOPArubadagelijksver-«"igbaarbij:
°^ANJESTAD:Zepp Wever, LaFama, Piet
"■^aFountain en Supermercado Pueblo.

"OORO: Lee TakeAway, Noord 82.

JjANKILEENDERT: Kalalu, Tanki Leendert

CRUZ: Rowiginis, Santa Cruz 48.

NICOLAS: Nicolas Store, Zeppen-
"«dtstraat 27

Giftshop Holiday Inn, Giftshop Dr.
j!oracio Oduber hospitaal. Giftshop
"""«hebo Beach Hotel.

I^TOORUREN: 08.00-12.00/14.00-
-'"3Ouur; zaterdag gesloten.

6|e'oon: 24333 (drie lijnen).

j£*spoedgevallen na kantoortijd: 21639,
£*50en 22316.*geboy: 127-849.

v^rek, nr. 248-1 Barclays Bank.

216afn,rale: 24 uur pe' dag'tel,: 22116 °'
P°LIT(E: 100.

Jr^KERTJES verschijnen op dinsdag en
Jftn9 en kunnen iedere dag tussen 08.00--. W14.00-17.00 uurworden opgegeven;

"alve op zaterdag Alleen zoekertjes, dieJPbaandag en donderdag voor 10.00 uur
"en zijn, kunnen de dag daarop (dus

envrijdag) verschijnen.

SjOSCOPEN
fruLEVARD THEATER
„'l: 20.15,21.15& 24.00uurPoltergeist II

J_VE-IN:20.30 & 24.00uur Theman who
(14 jr.).

b°JÏCA'S (nachtdienst)
p^ao brug:del Pueblo, tel.: 21253.
""ba brug: SanLucas, tel.: 45712.

ONTREGELING DOKTOREN_a"jestad,Madiki, TankiFlip, Noord, Tanki
dendert, Paradera en Sta. Cruz: dokierpG Uda, Morgenster 9, te1.:21380/21839.
„!_Chiquito, Savaneta en San Nicolas:
JP^er J de Cuba, via Centra Medico San

tel: 48833/24300.

iJïjGELEKRUIS: Oranjestad: tel.: 23168;
A^ll: tel. 23425:Santa CruzenParadera:I?-' 28288/25543; Savaneta en Brazil: tel.:
J'o2o/48301: San Nicolas: tel.: 45906; Da-
J_a: Iel: 29008(wijkgebouw), 24444(kan-
°or).
°or brandgevallen, ongelukken of

.*" of ander ongeluk gelieve
Alarmcentrale op te bellen,tel.: 115)

Nrsen
iJ-'GHT INFORMATION CENTRE: dage-

geopend van 07.00-20.00uur;na 20.00r informaties via verkeerstoren.

iSSO SERVICE CENTRE (Oranjestad):
£"00 uurperdaggeopend(alleen geslo-

'n van zondag 20.00 uur tot maandagmor-g*'o7.oouur)

>P"<TER HORACIO ODUBER HOSPI-/[**■(tel.: 24300):bezoekuren 15.00-15.458-30-19.30 uur.

FRANCAISE D'ARL'BA: iedere
Jfa "dag van 19.30-20.30uur cursus voor
IjT'Ofderdenenvan 20.30-21.30uurFran se«fatuur; dinsdagvan 20.00-21.00uurcon-

'satielessen; woensdag van 19.00-20.00
r j'r cursus voor beginners - Colegio Aruba-
°'lokaal61/62.

"°SVA (Inter-Trikamp): 18.00 uurVlssen.
£?ETBAL (Fedeveta): 19.00uur Flor de
«J? 6ntevs Ayó Vets; 21.00uur Mercurius vs
"antico Maxell - RCA-veld.

j^SEBALL(promotie/degradatie)j^-Oouur Athletics/ InteriorCentrevs TTiril**/Art Photo.

__-LEYBALL: 19.30 uur (dames A-kl.)
i^'rodi Barrio Noord vs Smarties NVM;
f." 30 uur (beren B-kl.) Centra di Barrio
k?°rd is Savaneta Six Stars/Banco di Cari-

Sporthal.

~EfRE (bUjarttoernooi): 19.30 uur Be-
vs Bibliotheek - Joeys Drive--520.30 uur TAV vs DOW - Mangel Halto

S_JRSEN
J^ÊMVERENIGING «ARUBAMARLINS»
p onderdag): 18.00-19.00 uur training -. alrnbeach Hotel.

DOSVA(Trikamp): softball: 10.00uurRed
vs Yellow; 12.00 uur Blue vs Yellow; 14.00uur Red vs Blue.

VOETBAL
(Fedeveta)
16.30uurAtleticoArubavsBubali Vets -Aru-
ba Jrs
(3de divisie)
16.00uur Caiquetio vs Bubali II - Caiquetio;
Brazil Jrs. Vs Universal II - Brazil Jrs.

ZWEMCLUB «BARRACUDA» (training):
16.00-17.00 uur Americana Hotel.
zaterdag): 14.00-16.00uur zwemlessen
(voor dipl. A, B, C, D, E en F) - POVA-
zwembad.

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

MUSEO HISTORIKO ARUBANO: ope-
ningstijden maandagt/ mvrijdagvan 09.00-
-12.00/16.00-19.00uur;zaterdagvan 09.00-
-12.00 uur.

STICHTING TOT BEVORDERING VER-
ANTWOORD OUDERSCHAP (Famia Pla-
nea): dagelijks van 08.00-12.00/13 00-
-16.00 uur - Medical Centre, Bemhardstraat
/S, San Nicolas, tel.: 48833, toestel 219/
225.
Bij de praktijken in 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; donderdag08.00-10.00 uur.
Club Caiquetio, Paradera 47A, tel.: 24280:
dinsdag 08.00-10.00 uur

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

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

FILIAAL SAN NICOLAS: openingstijden
maandag t/m vrijdag van 09.00-12.00/
13.30-17.00uur; 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
16.00-20.00 uur en vrijdag van 17.00-19.00
uur.

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

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

ZATERDAG:IB.OOTheA-team;l9.ooßike-
saUniversal: «Pentagram»; 19.30Telenoti-cias; 20.00 Directe uitzending vanuit hetShea Stadium, New York,baseballwedstrijd
New York Mets vs Boston Red Sox (World
Series); 23.30 CNN international hour24.00 Sluiting.

Vader mishandelt
kind met riem

DAKOTA — Te Dakota werd
een vijf- jarig jongetje door zijn
vader met een leren riem mis-
handeld. Aan deze riem zat een
metalen gesp. De Voogdijraad
bracht het knaapje voor me-
dische behandeling naar een
dokter, die een rapport opstelde
dathet jongetjeover zijn gehele
lichaam striemen had opgelo-
pen. DeKZP nam de zaak over,
legde beslag op de riem, terwijl
de TOD foto's van de striemen
maakt. De vader werd op de
wacht ontbodenenin verzekerde
bewaring gesteld wegens mis-
handeling met een riem.

Tennis Toernooi
Kooi Aid begint

ORANJESTAD—Op 15no-
vember gaat het jeugdtennis-
toernooi «KoolAid» van start
in hetMarlboro Tennispark.

Vanaf 27 oktober zijn in-
schrijf- formulieren bij het
Marlboro Tennispark verkrijg-
baar. Sluitings- datum voor de
inschrijvingvan ditjeugdtennis-
toernooi isop 4 novemberomzes
uur, terwijl de loting op dezelfde
dag gebeurt om zeven uur 's a-
vonds. Erzal gespeeldwordenin
de A-, B-, en C-klasse (en-
kelspel).

In dankbrief
Gedetineerden verzoeken Staten
amnestie mogelijk te maken

ORANJESTAD — In de
openbarevergaderingvan de
Staten werdbijde ingekomen
stukken een brief aan de
voorzitter van de Staten be-
handeld van de gedetineer-
den Efrain Quandt en Wagib
Muyale in verband met een
amnestie- verzoek dat des-
tijds via de Staten terkennis
werd gebracht nadatditnaar
verschillende instantieswas
gezonden.

Gedetineerden brengen na-
mens de andere gedetineerden
hun dankaan deStaten-voorzit-
tervoor dedilligente wijzewaar-
op dezehuneerste briefheeft be-
handeld. De gedetineerden had-
den namelijk aan dekoningin
een amnestie- verzoek inge-
diend. Dit op gronden van be-

paalde toezeggingen, dat moge-
lijkbij het ingaan van de status
aparte amnestiezou wordenver-
leend aan gedetineerden. Dit
bleek niet het geval en gedeti-
neerden dankende Staten-voor-
zitter en de Staten voor de be-
handeling van hunbriefen voor-
al de uiteenzetting die in deze
werdgegeven. Tenslotte doenzij
namens de gedetineerden een
beroep op de Staten om te over-
wegen de wetgeving zodanig te
veranderen of aan te passen dat
geven van amnestie wel moge-
lijkwordt gemaakt. Hierdoorzalhetmogelijkzijndat zij—vooral
vaders van gezinnen die het
grootste deelvan hun strafheb-
ben uitgezeten en hun schuld
aan de gemeenschap betaald —zich kunnen blijven rehabilite-
ren in kringen van hun gezin.

Reactie op verklaring inzake eindexamens

Simar stelt motivering van
minister Croes ter discussie
ORANJESTAD — Het be-

stuur van de vakbond van
leerkrachten Simar heeft in
eenverklaring gezegddat mi-
nisterCroes tekwader trouw
isals hij werkelijkmeent dat
de Simar onderwijzers bele-
digt en als de minister de na-
druklegtopdegeldkwestie in
plaats van op het hele pro-
bleemvan de eindexamens.

MinisterCroes heeft een reac-
tie gegeven op de openbrief van
de Simar waarin hij verklaarde
deeerste briefvan Simar te heb-
ben geanalyseerd. Over deze
brief verklaart nu de Simar dat
als minister Croes niet weet
waarover hij praat, dat hij dan
beter nietskan zeggen, maardat
de minister in het geval hij het
wel weet en toch dit soort uit-
spraken doet, hij te kwader
trouw is.

De Simar haalt dan het feit
aan, dat zij tijdens een gesprek

met de directievan Onderwijs te
horen krijgt dat de minister een
besluit heeft genomen ten aan-
zien van deprocedure van deMa-
vo, Havo en VWO examens 1987
en dat er concrete plannen be-
staan ten aanzien van 1988 en
daarna. Simar wordt verzocht
commentaar te geven op die
plannen.

Het Simar bestuur besluit
daarop in overleg met zijn advi-
seurs omeen openbriefte sturen,
die het eerst naar de minister
gaat met een begeleidende brief.
De Simar gaat in die open brief
nog eens in op het besluitvan de
minister en de — volgens de Si-
mar — verontrustende plannen
voor de toekomst, die volgens de
vakbond ernstige consequenties
zullenhebbenvoor hetniveauen
dekwaliteitvan hetonderwijsen
deexamens.

De Simar wijst er in deverkla-
ring op dat sinds de tijd van de
Mulo en de HBS het Centraal
SchriftelijkeEindexamen in het
gehele Koninkrijk gelijk is en
valt onder verantwoordelijkheid
van de minister van Onderwijs.
Ooktoen deMavo,Havoen VWO
werden ingesteld is dat zo geble-
ven. Een Centraal Schriftelijke
Examen houdt in dat op elke
school van hetzelfdetype dekan-
didaten hetzelfde examen ma-
ken en datde leerkrachten de in-
houd daarvan niet van te voren
kennen. In Nederlandwordende
examens samengesteld door on-
afhankelijkecommissies. Op de-
ze manierkan objectiefgeëvalu-
eerd worden of de kandidaat ge-
leerdheeft van zijn onderwijzers
en tevens kan nagegaan worden
wathet niveauvan elkeschoolis.

Omverschillenderedenen, al-
dusdeSimar in haar verklaring,
werden de afgelopen jarendeex-
amens voor enkele vakken (Ha-
vo en VWO: Spaans enopstel Ne-
derlands en voor Mavo: Spaans,
opstel entekst Nederlands, Han-
delskennisen Aardrijkskunde)
in de Nederlandse Antillen zelf
samengesteld door personen die
door de minister benoemden be-
taald werden voor dit specifieke
werk. Vakkennis alleen is niet
voldoendeomditwerktekunnen
doen. Men moet ook beschikken
over een zekere gave. Degenen
diedit jarenlang gedaanhebben
en daarvoor betaald werden,
hebben hierin een zekere des-

kundigheid ontwikkeld
Volgens Simar moet men te

kwader trouw zijn om te denken
datSimarbeweert datonbetaald
werk niet zou deugen. Het zijn
juistonderwijzersdie vaak cha-
ritatiefwerk doen, aldus devak-
bond. Maar, zo is de mening van
de Simar, het samenstellenvan
een examen behoort niet tot de
dagelijkse taak van een
leerkracht.

Het is triest te moeten denken
dat minister Croes de foutieve
gedachtengangvanbepaalde ex-
-bestuurders en andere bekrom-
pen mensen heeft overgenomen
en denkt dat een onderwijzer
geen volle dagtaak heeft en
slechts twintig a vierentwintig
uur per week lesgeeft en daar-
mee klaar is.

De Simar herhaalt dat de mi-
nister beslissingen heeft geno-
men zonder de Simar daarin te
kennen. Als de regering denkt
dat op deze manierbeslissingen
genomen kunnen worden ver-
gist zij zich lelijk. Naar aanlei-
ding van een eenzijdig genomen
beslissingvan devorigeregering
hebben de werknemers vorig
jaar gestaakt. Vanwege ondoor-
dachte beslissingen zijn we de
straat op gegaan en hebben we
geprotesteerden uiteindelijkdie
regering op een democratische
maniernaar huis gestuurd.

Simar beweertniet, zo staat in
de verklaring, dat er geen ver-
anderingkan komen in een sys-
teem, dat er nietkan worden in-
geleverd als het slecht gaat,
maar er moet overleg zijn en de
zaken moeten (zoals deregering
zelf pretendeert te doen) bestu-
deerd, gedocumenteerd en gep-
land worden, voordat er beslis-
singen vallen.

Alsofhet allemaal nognieterg
genoegis, zovervolgt deSimar in
haar persverklaring, geeft de
minister in zijn verklaringen
ook nog onjuisteinformaties ten
aanzien van de examens van de
verschillendeschooltypen. Hier-
van worden enige voorbeelden
aangehaald.

Ten slotte stelt het Simar be-
stuur: Simar gelooftdatelkwerk
zijn zwaarte heeft en dat daar-
naar betaald moet worden. De
onderhavige kwestie is zeer ge-
compliceerd. De bedoeling van
de openbriefaan minister .Groens
was om de minister eh dé Aru-
baanse gemeenschap hierop te
attenderenen een brede discus-
sie te openen om zo de kwaliteit
en het niveauvan ons onderwijs
te helpen bewaren.

ORANJESTAD -De heerB.
Springgay, eerste secretaris van
het hoge Canadese commissari-
aat in Trinidad & Tobago,
bracht een beleefdheids- bezoek
aan premier mr. Henny E man
(zie foto). Daarna vond een ge-
sprek plaats met de heerR.R.
Crocs, hoofdvan hetdepartement
Buitenlandse Betrekkingen.

Drs Frank Booi namens AD 86

Werken aan onze economische weerbaarheid
ORANJESTAD — Het is

nogal simplistisch om ervan
uit te gaan dat het inluiden
van de status aparte zomaar
een economische opbloei met
zich mee zou brengen. Aruba
is de status aparte ingegaan
in een situatie van econo-
mische crisis. Het duurtsoms
jarenvoordat een land de
druk van een economische
crisis te boven komt. Met na-
druk stelt de secretaris en
woordvoerdervan de nieuwe
politieke partij ADB6 drs.
FrankBooi, in een verklaring
om op positiebepaling van
zijn partij in de regering
Eman nog eens duidelijk te
maken, dat crisis bestrijding
meer kans maakt op succes
als in hetland demensen soli-
dair zijn, als er sprake is van
actieve deelnamein coUectie-

ve verantwoordelijkheid.
Een zwakte van velepolitici is

echter, zo vervolgt drs. Booi, dat
ze niet boven het "insularisme"
uitkunnen stijgen:veelkostbare
tijd gaat aan politieke proble-

menvan persoonlijkeaard, poli-
tieke controversen tussen poli-
tieke partijen die helemaal niet
fundamenteel zijn, traditionele
politieke spelletjes. Om afstand
te doen van dit soort spel is een
mentaliteits- verandering hard
nodig.

Het is verder ook enigszins
naïefervan uit te gaan dater in
een coalitie regering geen te-
genstellingen de kop op zullen
steken gedurende de regerings-
periode. Zolang dietegenstellin-
gen het beeld van de regering
niet in de weg staan is er niets
aan de hand. Waar samen ge-
werkt wordt kunnen soms "har-
de" woorden vallen. ADB6 zal
zich in deze pragmatisch opstel-
len; felle kritiek zal geleverd
worden daarwaar ernstig wordt
afgewekenvan eerder gemaakte
afspraken en het uitgestippelde
beleid. ADB6 heeft haar steun
aan de regering Eman dan ook
geconditioneerd.De meeste pun-
ten diewij naar voren brachten,
aldusADB6- secretaris Booi, la-
gen op het terrein van de crisis
bestrijdingen hetvoeren van een
verantwoord beleid. Er kunnen
problemen, meningsverschillen
voorkomen in de coalitie. Maar
een politicus van niveau moet
weten hoe hij/zij zicht moet
opstellen om tot een oplossing
van de controverse te geraken.
Zolang de tegenstelling niet an-
tagonisch zijn, moet het alge-
meen belang (werk, een
menswaardig bestaan) voorop-
gesteldworden.

De heer Booi merkt op dat
mocht een regering ten val wor-
dengebrachtals gevolgvan poli-
tieke problemen van persoonlij-
ke aarden controversen die niet
fundamenteel zijn tussen depar-
tijen, danzal diteen trieste zaak
zijnvoor de nieuwenatie. Het is
dan ook ons standpunt, aldus
drs. Booi, dat zolang gerezen te-
genstellingen niet antagonisch
zijn, ADB6 gelooft dat door over-
leg een oplossing gevondenkan
worden. Mocht een controverse
echter stuiten op een antago-
nische tegenstelling, danziet de
ADB6 zich genoodzaaktom uitde
coalitiete stappen.

TenslottedeeddeADB6- secre-
taris en woordvoerder Booi een
beroep op allepolitici om zich te
blijvenconcentreren opdehoofd-
zaken. Wij hebben allen een ge-
meenschappelijk probleem: Dé
extreme economische krachten
(multinationals, OPEC enz.) een
gesloten Lago, in Nederland en
Amerika spreekt men van Aru-
ba als een "high risk territory'
voor investeringen, en inves-
teerders- staan niet te dringen
om hieropAruba aan de slag te
gaan. Wij moeten gaan werken
aanonze economischeweerbaar-
heid, werken aan de mentali-
teits-veranderingdiezo hardno-
dig is als jezelf je landwiltrun-
nen, aldusdrs.Frank Booi in een
verklaring ter bepaling van de
positie van de ADB6 in de coali-
tie-regering.

Jongen valt mensen
lastig met slang

ORANJESTAD — In Burger-
king viel een jongemande klan-
ten — vooral de dames — lastig
doordat hij met een kleine Boa
liep. Toen de politie ter plaatse
verscheen, was de jongen ver-
dwenen doch bij Eladers in de
Nassaustraat werd hij aange-
houden. De slanghadhij al naar
huis gebracht. Hem werd erop
gewezen dat verboden is zich op
deopenbare weg met "wilde die-
ren" tebegeven.

FTA wil standpuntpersoneel weten

Concorde casino wil
salarissen verlagen

ORANJESTAD — Volgen-
de week dinsdag zal het per-
soneel van het Concorde Ca-
sinoin devergadering van de
FTA moetenlaten horenwelk
standpuntzij wensenin te ne-
men ten aanzien van devoor-
stellen van de casino- direc-
tie. Deze voorstellen houden
een aanzienlijke verlaging
van de salarissenin — ver-
schillendecasino's op Aruba
hebben reeds salaris- verla-
gingen van veertig procent
doorgevoerdom iedereen in
dienst te kunnen houden —terwijl ook een verkorte
werkweek werdvoorgesteld.

Nadevergaderingvan deFTA
met de Concorde- werknemers
zal de FTA weer aan tafel gaan
zittenmetdedirectie.FTA-voor-
zitter Anselmo Pontilius was
van mening dathet geengemak-
kelijke oplossingzal wordenom-
dat erover gesproken wordt dat
de werknemers offers moeten
brengen, maar in directie-krin-
genniets gebeurt.

Wat de uitbetalingen aan de
ex-King Casino- werknemers
betreft zouden de betalingen nu— met enigevertraging — gere-
geldzijn. Voorts is deFTA niette
spreken, in het bijzonder zijn
voorzitter Pontilius niet, dat in
bepaalde casino- directiekrin-
gengeprobeerdwordt zich teont-
doenvan deFTA en daarmeevan
Pontilius. Verschillende perso-

nen die werk zochten in casino's
zouden te horen hebben gekre-
gen dat zij wel kunnen werken,
als ze maar niet met de FTA of
Pontilius aan komen zetten. Er
zijn zelfs casino- beheerders die
met het voorstelkwamen dat de
werknemers hun eigen nieuwe
vakbond oprichten zonder de
FTA en zonderPontilius.

Pontilius stelde deze
standpunten te betreuren doch
aan de anderekant bewijst het
weer eens de mentaliteitdie be-
paalde casino- beheerders erop
na houden. En alleen maar om-
dat de FTA en zijn voorzitter de
duisteregangvanzaken inenige
casino's steedsweeraan dekaak
stellen.De houding van dezeca-
sino- mensen zal mij echter niet
van weerhouden om hiermededoor te gaan, aldus de FTA-
voorzitter, waarbij ik hoop datde
regering nu zonder uitstel met
een stringente controleopde ca-
sino'szalkomen, hetgeen nietal-
leen in het belang van de over-
heid is, maarzeerzeker in belang
van de casino- werknemers.

Diefstal
ORANJESTAD — Bij de Pro-

videncia Huishoudschool wer-
den schutters- bladen wegge-
haald om binnen te komen.
Daarna werd uiteen der lokalen
een electrische naaimachine ter
waarde van 1400 florin meege-
nomen.

Uit een auto, waarvan de deur
geforceerd werd, verdwenen een
radio en twee zonnebrillen.

De man J.T. vermiste tijdens
verhuizen van de Beatrixstraat
naar de Guyabastraat twee en-
veloppen met respectievelijk
tweeduizend florin en driehon-
derd dollars, die hij in de slaap-
kamer had gelegd.

Bij Halirush werdopnieuw in-
gebrokendooreen glazendeur te
forceren. Het kasregister werd
geforceerd. Na vertrek van de
ongewenste bezoekers was dui-
zend florin verdwenen. Dit ge-
beurde tussen demiddag toen de
zaak gesloten was.

Softballtoernooibasisscholen
SAN NICOLAS — Het

softball- toernooi tussen de
basisscholen op Aruba werd
op de velden van
Buurtcentrum Lago Heights,
Buurtcentrum Dakota en
DOSVA voortgezet.

De PieterBoerschool versloeg
het Filomena College 12-3 met
Vandy Dinzey als gooier, terwijl
Gregory Thijssen deverliezende
gooierwerd voor Filomena.

In detweede wedstrijdnam de
St. Theresitaschool de overwin-
ning mee naar huis door de St.
Michaelschool met 9-2 te vers-
laan. Dave Bislip stond op de
heuvel voor de St. Theresi-
taschool en Gregory Solognier
voor deSt. Michaelschool.

Ophetveldvan Buurtcentrum
Dakota won de St. Annaschool
wegens default van Colegio San
Hosé.

Verder gafhetDominicus Col-
lege de ploeg van de Prinses
Beatrixschool een knockout van
11-1. Eugene Helder werd win-
nende gooier en verliezer Gio-
vanni Nicolaas.

Als laatst speelden op het
DOSVA- veldRosario Collegete-
gen Ora Übao en Rosario won
met de stand van 6-3. AlvinLaaf
werd winnende gooieren verlie-
zer A. Geerman.

Verduistering
ORANJESTAD — De man

E.B. wonende aan de Nas-
saustraat deed aangifte van
verduistering tegen de Vene-
zolaanse vrouw E.A.

Hij had de vrouw die tijdelijk
opAruba verblijftvanaffebruari
bijna zesduizend bolivars gege-
ven om goederenin Venezuelate
kopen. Maartotop heden hadhij
noch de goederen noch zijn geld
gezien. De vrouw werd op haar
tijdelijkadres te SantaCruz aan-
gehouden voor verder onder-
zoek.

Finale avond
Cuanto vale el show

SAVANETA — Ter gele-
genheidvan de festiviteiten
van demuziekbandLa Nueva
Fuerza, is zaterdagavond de
finale-avondvan « Cuantova-
le el show» in de Casanovo
Discotheek.

Met de groep Musical Time
zullen de finalisten Carlos Ri-
chardson, Alejandro Koeiman
en Mr. Voice (Alvin Lynch)
optredenenLa NuevaFuerza zal
Imelda Soleano en The Singing
Bartender Davis Bikker bij hun
showbegeleiden. De finaleshow
begint om tien uur 's avonds in
Casanova te Savaneta.

Dinsdag 28 oktober
tweede Coopertest

ORANJESTAD — De Aru-
baanse Atletiek Bond (AAB)
zaldeCoopertest, welkeop 12
augustus geïntroduceerd
werd in hetWilhelminastadi-
on,voor detweedemaalorga-
niseren, te weten op dinsdag-
middag 28 oktober.

De start voor jeugdledenvindt
plaats tijdens de trainingsuren
en voor ouderen en niet-leden
omstreeks kwart over zes uur.
De test bestaat uit hardlopen
met een tijdsduurvan precies 12
minuten. Hiernawordtvan iede-
reen degelopen afstand opgeme-
ten, welke wordtvermeld op een
prestatiekaart voor de deelne-
mermet eenbeoordelingvolgens
de tabellen van fysioloog dr.
Cooper. Voorhen die thans voor
detweedekeer deelnemenis het
een goedegelegenheidomtezien
of er vooruitgang in de conditie
geboekt is in vergelijkingmet de
test in augustus.

De volgende Coopertest zal
worden gehouden in januari
1987.
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ORANJESTAD-DeAustra-lische ambassadeur metstandplaats Caracas, RichardStarr, bracht een oriëntatie- be-
zoek aan Aruba. Gistermorgen
werd hijontvangen doorgouver-
neur F.B. Tromp (zie foto) en
daarnabracht hijeen bezoek aan
minister-president mr. Henny
Eman. Inverband metzijnoriën-
tatie- bezoek sprak hijook met de
voorzitter van deKamer van
Koophandel Milton Ponson en
AHATA- directeur Michael S.Kuiperi. Tijdens die bezoeken
werd hij vergezeld door de heerAtanLee van deBUVO.'\]N|vPASFOTO'SVpLjterwijl U wacht!
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Thebiggest disco inSintMaarten
is lookingfor Ladies for

WAITRESS andBARTENDERS
Good reference, good looking, fluentlyEnglish speakingrequired.
Send 2 photo's and a curriculumvitae at: LesAs N.V.,Well Road
no. 19, Cole Bay, Sint Maarten, (N.A.)
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Overzicht van de wedstrijden voor Europa-Cup I:

Anderlecht en Rode Ster Belgrado hebben
zich een goede uitgangspositie verschaft
*|EN HAAG -Anderlechten

?«e ster Belgrado zijn het
'jüdelijkst op weg naar eenP*ats in dekwartfinales van

om deEuropesee*er voor landskampioe-
°*tt>Beide teamswonnenhun
■*rBte duel voor de tweede
?ttde met 3-0. De Belgen de-
*ö dat in eigen huis tegen

**tt door schorsingen ver-
hakt Steaua Boekarest (Be-
houder), rode ster sloegin

toe by Robenborg
/Radheid. Bayern Munchen
J^ft na de 2-0 tegen Austria*>«n ongetwijfeld de beste
Wieren. De Duitsers verga-
r* echter veel van dekansen

Verzilveren.
,"oor 100.000 toeschouwers'e'd Juventus de schade be-
?*t bij Real Madrid (0-1). Pla-

BPeelde voor het eerst in zijn
?ttBe loopbaan in het stadion
J^tiagoBernabeu. Voor Vitko-
?<* (thuis 1-0 tegenPorto), Cel-
c(m Glasgow 1-1 tegen Dyna-
Kiev) en hetDeense Brondby

.1 op eigenveldtegenDynamo
7*rliïi) zijn de vooruitzichten

ej"eind te blijven in dereturns. Nicosia reisde onder
J11» 'ftn de Cypriotische rege-
JJB net af naar Besiktas. De

van de Uefa zal
ic.n deze week over de zaakSn.. °'j het treffen tussen de groot-
j/*chtenReal Madrid en Juven-
al* stondveel op het spel.De Ita-

toucheren bijkwalificatieer ongeveer 35.000 gulden,de
J*EvanBeenhakkerkrijgteen
£*minder: 10.000gulden. Ui-
-s^ard speelde prestige ook een
r*e rol.Real beheerste de wed-
-/jM,maar mistejuistdatbeetje
Jjr*raffinement om Juventus
to, metdoelpunten te overvleu-
gel.Nubleefhet bijdeenetref-
.' van Butragueno in die 21e

öüut na een fraaie pass van
iv do-

l~6 Spanjaarden zetten Juven-
Wel voortdurend onder druk,

jr}8* de afwerkingbleef slordig.
?jda speelde bij JuventusAus-
}*er in plaats van Scirea. Na
v"kwartier in de tweede helft
?*st Solda evenwel gebles-
y& hetveldverlaten.Zijn ver-
der was Caricola. Halverwe-
S«etweede periode ontstonden
v^gal wat wrijvingen in het
» X Mauro mocht blij zijn met
v cftts" een waarschuwing
A*b e^n gemeneovertreding te-
'e{» Sanchez.
ijo een opwindende wedstrijd
J^ikteDynamo Kiev in Glas-
ïï* een geruststellend ge-
rnBPel (1-1) tegen een fanatiek
y'tic. De Oekrainers, houders

de Europacup voor beker-l^naars, lieten de Schotten, op-
J^Weept door bijna 50.000
[^schouwers, in de openingsfa-. .uitrazen. In de vijfde minuut
J*°°tMclnally tegen depaal. In
| " Van de eerste tegenaanval-

het meteen raak. Jev-
J^sjenko gafDynamo de leiding
j wees erop dat de Sovjets
k.*l niet tevreden mee zouden
,p Maar enkele "zekere" sco-
Ve ?8" mogelijkheden gingent^'open. Vooral de anders zo

Igor Bjelanov had dit
llpf^ geen geluk. In de tweede
„j *ftzette Celtic, dat sinds 1980
ij 'meer dekwartfinales haal-
Lvan het toernooi voor

nog eens al-
|jj, °P allesom tenminsteeen ge-
t^j Pel tebereiken. Dat lukteui-
ty lelijk in de79e minuutdoor
(L^^rice Johnston, nadat de
\ 'man Sjanov een gevaarlijke
*_! van McLair had afge-

BijDynamoKiev stonden
jjj'spelers in debasis, dievorig
h ïoen voor verovering van de

g°pacup II hadden gezorgd,
jj ayern Munchenkon er in ei-
H^ stadion tegen Austria Wien

meer uithalen dan 2-0.
\i 'k, een minuutvoor rust, en
l^ tthaus (strafschop in de 74e

zorgdenvoor detreffers.
V 6 evoren zou ik blij zijn ge-
vast met deze uitslag", aldus

Bayern-coach UdoLattek. Maar
nu we zo veel scoringskansen
kregen ben ik ontevreden. Er
heeft duidelijk meer ingezeten.
Austria heeft het aan zijn doel-
manWohlfahrt tedankendat de
score niet verder is opgelopen".
Bij het eerste doelpunt ging
Wohlfahrt echter nietvrijuit. Hij
liet de door deregen glad gewor-
denbal uiteen weinig gevaarlij-
ke inzetvan Flick glippen. Maar
later revancheerde Wohlfahrt
zich met fraaie reddingen. "Ik
ben nog niet gerust op de uit-
wedstrijd", zei Lattek enigszins
zorgelijk.

Bekerhouder Steaua Boeka-
rest verscheen bij Anderlecht

zonder de geschorste spelers Bo-
loni, Bambescu en Lacatus. Ook
de befaamde doelman Dukadan
ontbrak nog altijd na de zware
arm- operatie, die hij afgelopen
zomer onderging. Ondanks de
vele verzwakkingen bleven de
Roemenen lang overeind. Toen
Krncevic, die al in de eerste mi-
nuut tegen de lat schoot, echter
een kwartier voor het einde de
score opende - naeen hoekschop -was het met de tegenstand van
Steaua gedaan. Jansen (op-
nieuwna een corner) en nog eens
Krncevic schoefden de score op
tot 3-0.Adrie van Tiggelen was
een van debetere spelers van An-
derlecht.

WILLEMSTAD — Op Cura-
cao zalzoals bekendop 1 novem-
ber een boks- evenement
plaatsvinden, waarbij onder-
meer strijd zal worden geleverd
om de wereld-titel inhetbantam-
gewicht. Twee van de boksers die
aan hetevenement deelnemen en
diereeds op het eiland arriveer-
den, brachtenonlangs een bezoek
aan minister Winston Lourens.
Op defoto, middenministerLou-
rens, geflankeerd door de Vene-
zolaanse uitdagerIsraelContre-
rqs en wereld- kampioen ban-
tam- gewichtKaosay Galaxi uit
Thailand.

In West-Berlijn:
Pene Pijnen werd

met Freuler
—Rene Pij-

k temetzijnZwitsersekoppel-
te».00* Urs Freuler alstweedeHidigd in de zesdaagse van

Pijnen en Freuler
°-en een ronde achterstandop

f^innaars, Danny Clarke en
lu Öoyle. Acht Minuten voor
iv^'otsignaal nam de Austra-
tV^-Britse combinatie afstand.
d *Clarke washetzijn34e zege
[^pl zesdaagse. Doyle werd in
*h°ra^° Springs wereldkampi-
Ij Achtervolging. Het was deL^eer dat de Berlijnse zes-
Jr^pe op deagenda stond.>tslagis:
V*nny Clarke /Tony Doyle
C^Br) 386punten, 2. Opeen
l *e:UrsFreuler/RenePijnen
X^Ned) 422, 3. Constant: l^e/Etienne de Wilde (Bel)
!* ' 12. OP zeventien ronden:k^e Knetemann/Rudy Dhae-

Voorbeschouwing betaald voetbal in Nederland:

Europa-cupdeelnemers krijgen een niet
al te moeilijk weekeinde in competitie

DEN HAAG - De Europa-
cup-opwinding krijgt in de
Nederlandse competitie, op
papier althans, geen direct
vervolg, de overgebleven Ne-
derlandse vertegenwoordi-
gers krijgen komend wee-
keindealle gelegenheid de ju-
belstemming te bewaren dan
wel dewonden te likken.Ajax
treft in de Alkmaarderhout
het onder aan deranglijst
bungelende AZ als nieuwe
schietschijf,Feyenoord kan
dewelzeer wrange smaakuit
Monchengladbach doorspoe-
len met Veendam en Gronin-
genkrijgt kans hetmoreel op
tevijzelen tenkostevan hetop
bezoek komende Excelsior.
PSV, koploper naast Ajax
maaral in deeerste Europese
bekerronde vooral door de
gedwongen afwezigheid van
Gullit uitgeschakeld, daaren-
tegenkan hetnoglastkrijgen
in Enschede by hetpiepjonge
FC Twente, dat hetonder lei-
dingvan hetduoCees Rijvers/
Theo Vonk heelaardig doet.

Belangrijke verschuivingen
op deranglijst mogen eigenlijk
niet wordenverwacht. Ajaxkan
inprincipe niets gebeuren tegen
AZ, dat, defensief gammel en
aanvallendbeperkt, al maanden
naar vorm loopt te zoeken en
haast iedere week weer het pre-
dikaat zekere degradant krijgt
opgespeld. De Alkmaarders
kunnen na deuitverkoop in feite
alleen steunen op Tol,Loggie en
VanGaal.De eerste is wisselval-
lig en blessuregevoelig, de twee-
de vaak geschorst en verder al-
leen geschikt als rommelaar in
de spits en de derde en oudste
mist het enorme arsenaal Spar-
ta-jongehonden om zich heen.
Ajax kan met Van Basten op
scherp,Bosman in grootse vorm,
Wouters als onvermoeibare wa-
terdrageren MuhrenofRijkaard
als architect voldoende aan-
valskracht ontwikkelen om de
momenteel mindere bezetting
van de vleugels te verbloemen.
Olympiakos Piraeus ondervond
datwoensdagpijnlijk in deMeer:
4-0. AZ moet het nog meer vre-
zen, tenzij de Amsterdammers
een dagjerust nemen.

Feyenoordzal daartoevan Ri-
iiüs Israel zekerniet de gelegen-
heidkrijgen. Met het debacle te-
genBorussia (1-5) in het achter-
hoofd kunnen de Rotterdam-
mers zich weer gevoeglijk op de
competitie richten en de eerste

tegenstander, Veendam, is een
welkome. De Groningse debu-
tant, filiaal en dumpplaats tot
nader order van de grote broer
uitdeprovinciehoofdstad, sprok-
kelt behoedzaam punten, maar
weigerttot nu toe ook in uitwed-
strijdenzich tebeperken tot ver-
dedigen, een te waarderen
streven.

FC Groningenzelf, datvoor ei-
gen publiek niet verder kwam
dan0-0 tegen Xamax Neuchatel,
krijgt visite van Excelsior. Ook
oefenmeesterRob Jacobshadhet
slechter kunnen treffen. Ten
eerste kenthijzijn oudeploegals
zijnbroekzak en tentweede is de
vereniginguitKralingen doorde
jaarlijkse uittocht van talent
niettotin eeuwigheidvoor deer-
edivisietebewaren. Dat zal deze
competitiedenkelijk al blijken.

De enige club die nooit last
heeft van de vele verkopen is
Sparta. Dit seizoen laat Barry
Hughes weer zijnfeestneus zien
als trainer op Spangen. Het re-
sulteert nog steeds niet in meer
publiek, maar, zoals gebruike-
lijk overigens, wel in erg aange-
naam voetbal. Zozeer zelfs dat
ook hettweede (amateur) elftal,
na het zich subtopper noemende
Roda JCuithetbekertoernooi te
hebben gekegeld,nationaalzeer
in de belangstelling staat. FC
Den Bosch, dat zo voortreffelijk
begon dezecompetitie, kreeg vo-
rige week geen schijn van kans
van Sparta 1, dat zaterdagavond
al aantreedt bij debutant PEC
Zwolle. Een duel dat de aanwe-
zigheid vantelevisiecamera's op
voorhand verdient. Beiden pro-
pageren immers aanvallend
voetbal, scoren er lustig op losen
wensen zich weinigvan de oppo-

nent aan te trekken.Aantrekke-
lijker kan het haastniet.

De overige wedstrijden in de
twaalfderondezijn; VW-Haar-
len, FC Utrecht — Fortuna Sit-
tard, FC Den Bosch —GoAhead
Eagles,Roda JC- F.C. Den Haag.

Drie kandidaten voor
eindstrijd WK-voetbal
ZURICH — Brazilië, Ma-

rokko en deVerenigde Staten
willengraag deeindrondeom
het wereldkampioenschap
voetbal in 1994 te organise-
ren. Datbleek dinsdagtijdens
een persbijeenkomst van de
Fifa in Zurich.

Voor de organisatie van
1998 isZwitserlandvoorlopig
de enige kandidaat. De Fifa
maakte ook bekend dat kan-
didatenvoor 1994 zich tot fe-
bruari 1987kunnen melden.
In mei 1988wil deFifa de or-
ganisator aanwijzen.

Uitslagen van de Europa-cupduels
DEN HAAG —Hieronder volgt een volledig overzichtvan de
uitslagen in de drieEuropa-cuptoernooien gespeelde wed-
strijden.

Landskampioenen (Europa CupI)
Real Madrid(Spa) - Juventus(Ita) 1-0
Vitkovice(Tsj) -Porto (Por) 1-0
Bayern Munchen (Wdl) - AustriaWien (Oos) 2-0
Anderlecht (Bel) - Steaua Boekarest (Roe) 3.0
Celtic (Sch) -Dynamo Kiev (Sov) 1.1
Brondby (Den) - DynamoBerlin (ODD 2-1
Besiktas (Tur) -Apoel Nicosia(Cyp) afgelast
Rosenborg (Noo)-Rode Ster Belgrado (Joe) 0-3

Bekerwinnaars (Europa Cup II)
Lokomotiv Leipzig (ODD -Rapid Wien (Oos) 1-1
Real Zaragoza (Spa) - Wrexham (Wal) 0-0
Vitosja Sofia(Bul) - Velez Mostar (Joe) 2-0
Torpedo Moskou (Sov) - VFB Stuttgart (WDI) 2-0
Katowice (Pol) - Sion (Zwi) 2-2
Benfica (Por) - Bordeaux (Fra) 1-1
Mendori Tirana(Alb) - Malmo (Zwe) 0-3
Ajax (Ned) - Olympiakos Piraeus (Gri) 4-0

Uefa-beker (Europa Cup III)
FC Groningen (Ned) - Xamax Neuchatel (Zwi) 0-0
Beveren (Bel) -Atletic deBilbao (Spa) 3-1
WidzewLodz (Pol) - Bayer Uerdingen(WDl) 0-0
Legia Warschau (Pol) -Inter Milan(Ita) 3-2
VitoriaGuimaraes (Por) - Atletico Madrid (Spa) 2-0
Borussia Mönchengl. (Wdl) -Feijenoord (Ned) 5-1
Sportul Boekarest (Roe) - Gent (Bel) 0-3
Torino(Ita) -Raba VasasEto Gyor (Hon) 4-0
Dukla Praag (Tsj) -Bayer Leverkusen (WDI) 0-0
FC Barcelona (Spa) - SportingLissabon (Por) 1-0
HajdukSplit (Joe) - TrakiaPlovdiv (Bul) 3-1
FC Tirol (Oos) - Standard Luik (Bei) 2-1
IFK Goteborg (Zwe) - Stahl Brandenburg (ODD 2-0
Toulouse(Fra) - Spartak Moskou(Sov) 3-1
Dundee United (Sch) - UniversitateaCraiova (Roe) 3-0

Het Interpolis-toernooi in Tilburg:

Jan Timmam neemt alleen de
leiding na winst op Portisch

TILBURG — Jan Timman
heeft woensdag deleiding ge-
nomen by het interpolistoer-
nooi in Tilburg. Op dedagvan
de afgebroken partijen voer-
de hij de hangpartij uit de
eerste ronde tegen de Hon-
gaarse grootmeester Lajos
Portisch in enkele zetten tot
winst. Met 2 1/2 punt heeft
Timman een voorsprong ge-
nomen van een halfpunt op
wereldkampioen Anatoli
Karpov, die eveneens won
van Portisch, maar afzagvan
verdere winstpogingen in de
ontmoeting metKortsjnoj uit
de derderonde.

De afgebroken stelling van
Timman - Portisch was in de
perskamer uiteraard uitgebreid
bekeken. Hetoordeel was "hoop-
gevend voor wit", maar sluiten-
de analyses werden niet gevon-
den. Zelfs na de hervatting wa-
ren sommige grootmeesters niet
overtuigd vanwege de vele
complicaties, enkele krachtzet-
ten van Timman waren echter
voldoende. Portisch kreeg tien
minutenrust en moesttoen aan-
tredenvoor detweede zittingvan
het duel uit de tweede ronde te-
genKarpov. Ook hier was zijn
stelling weinigrooskleurig. De
Hongaar had maandag in com-
fortabele positiezijnvoordeel la-
ten glippen. De ontknoping van
woensdagwas magistraal van de
zijde van Karpov. De oud-
wereldkampioen won op tempo.

Ljubjevic verdedigde intussen
zich zo goed en kwaad als het
ging tegen Beljavski in een to-
taalverlorentoren-eindspel. Ui-
teindelijk moest hij zich gewon-
nengevenen was deRus, diemet
twee nullen begon, zijn eerste
punt rijk.

Oud-wereldkampioen Karpov
klom door een overwinning op
eveneens Portisch eneenremise
tegenKortsjnoj opnaar detwee-
de plaats met een achterstand
van een halfpunt.

De uitslagen:
Eerste ronde:
Timman - Portisch 1-0
Tweederonde:
Portisch -Karpov 0-1
Derderonde:
Ljubpjevic - Beljavski 0-1
Karpov -Kortsjnoj 0,5 - 0,5
Vierderonde:
Portisch - Kortsjnoi 0,5 - 0,5

Beljavski -Karpov 0,5 - 0,5
Timman - Ljubojevic afgebr.
Miles - Hubner afgebr.

Stand na vierronden:
1.Timman 2,5 en 1 afg.
2. Karpov 2,5
3. Kortsjnoi 2
4. Hubner, Ljubojevic, Miles

1,5 en 1 afg.
7. Beljavski 1,5
8. Portisch 1

AUTOSPORT/PRAAG
Aan de negenderally Parijs -Da-
kar nemen in januari vier Tsje-
choslowaakse vrachtwagens
deel.Datzijner twee meerdanin
de vorige editie. Volgens produ-
cent Tatra gaat hetom gemoder-
niseerde wagens, die in de woes-
tijn goedfunctioneren.

SKILOOP/OBERSTDORF— Het dopingsgeval van de
Westduitse olympische kampi-
oen Biathlon Peter Angerer is,
als het aan een aantal Europese
bonden ligt, nog lang niet voor-
bij. Angerer, die bij het WK in
Homenkollen betrapt werd op
het gebruikvan Testosteron wat
overigens pas enkele maanden
later bekend werd gemaakt, is
geschorst tot 1 januari 1987,
daardoor hoeft hij de be-
langrijkste internationale wed-
strijden niet te missen. Noorwe-
gen, Oostenrijk, de DDR en Fin-
land hebben bezwaar aangete-
kend tegen de geringe straf-
maat.

BOWLEN
Damacor Bowling Club (Chuchubiweg)
openvanal 17.00uur.

TENNIS
(Amsteltoernooii
18 00-21.00uurwedstrijden- CSC-banen.

*** * *0-0-0-0-0

Zaterdag beslissende wedstrijd tegen Scorpions

Indians raakt voorsprong
in halve AA-finalekwijt

WILLEMSTAD — Sta Rosa
Indians / Variante is de
dinsdag verworven voor-
sprong in de halve finale-
strijd om de AA-klasse base-
balltitelweer kwijt geraakt.
Royal Scorpions M&C Bank
bracht gisteravond de stand
in debeste- uit- vijf-serie op2-
-2 meteen 5-1 overwinning.De
vijfde, beslissende wedstrijd
tussen beideploegenvindtop
zaterdagavond plaats.

Pitcher Rignald Martina en
linkervelderArthur Davelaar
(opgesteld als vijfde slagman)
zijn debelangrijkste architecten
geweestvan de tweede overwin-
ning in de halve eindstrijd van
Scorpions. Martina wierp een
sublieme partij, terwijl Dave-
laarmet een homerun en een in-
field hit, twee geproduceerde en
twee zelf gescoorderuns zich als
debeste slagmanbij de Scorpions
ontpopte.

Martina kende niet zon sterk
begin,kon detweede inningam-
per voorkomen dat de Indians de
score opende, maar groeide
gaandeweg uit toteen onoverko-
menlijke hindernisvoor de Sta.
Rosaploeg. Tussendevijfde en de
achtste inning wist hij niet min-
der dan tien slagmensen op een
rij uit te schakelen. Indians
scoorde zijn enigerun pas in de
negendeinning.Dat gebeurdeop
een tweehonkslag van Farley
Leocadia en een honkslag van
Etienne Ursulita. Van zijn kant
nam Scorpions vanaf de vierde
inningde leidingdankzijArthur
Davelaar die metRaffy Josepha
(vier wijd) op het eerste honk, de
bal uit hetlinkerveld meptevoor
een tweerun homerun. In dezes-
de werd de voorsprong uitge-
oouwd tot 5-0. Davelaar sloegin
deze slagbeurtdeenigehonkslag
van Scorpions en bereikte de
thuisplaat veilig met een

prachtige slidingop een sacrifice
fly inhet rechterveld. De andere
tweeruns van Scorpions in deze
inningkwamen tot stand door
middel van drie vrije lopen en
een misgreep van de derde
honkman.

De eindcijfers luiden: 5-4-3
voor Scorpions en 1-7-2 voor In-
dians. Verliezende werper was
Gerson Statia, die in dezesde in-
ning werd vervangen door Ri-
chel Martina en deze op zijn
beurt door Lindert de Lima. De
vijfde wedstrijdwordt op zater-
dagavond verspeeld. Wild Cats
heeft zich, zoals bekend, reeds
voor de eindstrijd geplaatst.

America met 2-1 verslagen

Riverplate wint eerste duelom CopaLibertadores
CALI — River Plate heeft een

goede uitgangspositie veroverd
om de libertadorescup, deZuida-
merikaanse voetbalbeker, te
veroveren. De Argentijnen won-
nen deeerste finale-wedstrijd te-
gen de Colombiaanse vertegen-
woordiger America in Cali met
2-1.Bij rust leiddeRiver Plate al
met 2-0 doordoelpunten van Fu-
nes en Alonso. In de eerste mi-
nuut van detweedehelft scoorde
Cabanas tegen, maarverder dan
deze aansluitingstreffer en een
groot offensief kwam America
niet.Dereturn wordt op 29 okto-
bergespeeld inBuenos Aires.

SCHANSSPRINGEN— Nog voor het Wintersportsei-
zoen op gang is gekomen hangt
de Finse schansspringer Matty
Nykanen, olympische en we-
reldkampioen, een strafvervol-
ging boven het hoofd. Nykanen
ismet tweevriendjes instaatvan

MALTA AMSTEL
SPORTAGENDA

SENTRO DEPORTIVO KORSOU
(zwembad)
geopend van 09.00-12.00/14 00-17.00uur;
dinsdag- en donderdagmorgen gesloten.

ZEILEN/FREMANTLE

Het jacht "Kookaburra 3" van
schipper lan Murray is na vijf
wedstrijdenin dekwalificatiese-
rie, die de Australischeverdedi-
gervan de Amerika-beker moet
aanwijzen, als enige nog onge-
slagen. De "Australië 4" volgt
met een nederlaag.Aan de strijd
doenzes boten mee.

Overzicht Uefa-bekerwedstrijden:

Thuiswedstrijden zullen gewonnen
dienen te worden om publiek te trekken

DEN HAAG — In de thuis-
wedstrijdenzal heelwat goed
moeten worden gemaakt, wil
het toernooi om de Uefa-
beker ook in de achtste fina-
les aantrekkelijkblijvenvoor
het grote publiek. Inter Mi-
laan verloor met 2-3 bij Legia
Warschau. Atletico Madrid
keerdemeteennederlaagvan
0-2 terug van het bezoekaan
Vitoria Guimaraes en Spar-
tak Moskoukreeg voor 40.000
toeschouwers in Frankrijk
met3-1klop van FC Toulouse.

Feyenoord mag zich na de ne-
derlaag met 1-5 in de uit-
wedstrijd tegen Borussia
Moenchengladbach nagenoeg
uitgebekerd achten, maar zal
evenaals FC Gronignen (0-0) te-
genNeuchatelXamax—nogwel
iets met Zwitserland van doen
krijgen. Namelijk wanneer in
Bern de Europese voetbalunie
overgaat tot hetuitspreken van
de straffen. De Feyenoord- aan-
hangmaaktehetbij hetuitstapje
naar Duitsland erg bont. Nog
voor de wedstrijdbegonnen was,
waren honderd Fevenoord-

supporters in hechtenis geno-
men wegens geweldpleging en
vernielzucht.

Ook tijdens de wedstrijd wer-
denenkelesupportersvan detri-
bunes afgehaald. Inter Milaan
had de nederlaag in Warschau
grotendeels aan zichzelf te wij-
ten. Nadat de Italianen door Al-
tobelli in dezestiende minuutde
leiding hadden genomen, ver-
oorloofde de verdediging zich
grove onnauwkeurigheden,
waarvan Sikorski, Dzieka-
nowskienKaras gebruikmaak-
ten. Met een tegendoelpunt in de
78ste minuut voorkwam Ferri
dat de Italianen zich voor de
thuiswedstrijd al te grote zorgen
gaan maken. Rummenigge, de
Duitser in Italiaanse dienst,
maakte een zwakke indruk en
werd in de 59ste minuut gewis-
seld.

In Guimaraes raakte Atletico
Madridkortna rust achter, toen
Cascavel een strafschop benutte.
Een minuut voor tijd maakte
Roldao er 2-0 van. Bij Toulouse -
Spartak Moskou zorgde Gerald
Passi voor alledrie treffers.

Willem Kieft had met twee
doelpunten een fiks aandeel in
de 4-0 zege van Torino op het
Hongaarse Vasas Raba Eto
Gyor.

Van de vijftien wedstrijden
voor de Uefa-beker eindigde er
slechts een in een overwinning
voor gasten. Gentwon inRoeme-
nië met 3-0 van Spqrtul Boeka-
rest. Ook de andere Belgische
vertegenwoordigers deden het
niet slecht.SK Beveren won met
3-1 van AthleticBilbao en Stan-
dardLuik hield de nederlaag in
de uit-wedstrijd tegen FC Tirol
tot 2-1 beperkt.

Schapers in kwart-finales
in Wenen

WENEN — Michiel Scha-
pers heeft donderdag de
kwartfinales van het
Grand-Prix toernooi van We-
nen bereikt. De Rotterdamse
tennisserversloeg in detwee-
deronde van het 175.000 dol-
lar-evenement de ervaren
Pool Wojtek Fibak in drie
sets.

Schapers verloor de eerste
reeks in detiebreak: 6-7(4-7).De
volgende twee sets gingen naar
de Nederlander: 6-3, 6-3. In de
eerste ronde had Schapers de
Roemeen Florian Segarceanu
uitgeschakeld(6-2,6-1). Vrijdag
treft hij de Zweed Jan Gun-
nanrsson in de kwartfinales.
"Hij is de tegenstander, tegen
wie ik het meest heb gespeeld in
mijn tennisloopbaan. In ATP-
wedstrijdenheb ik twee keer ge-
wonnen enzes keer verloren. Alsik zijn service onder controle
krijg, hebik een goedekans", al-
dus Schapers.
Achtstefinales toernooi Wenen
Heren enkelspel:
MichielSchapers (Ned) - Wojtek
Fibak (Pol) 6-7,6-3,6-3

beschuldiging gesteld wegens
diefstal en vandalisme tijdens
een trainingskamp in de zomer
in Vuokatti na drankmisbruik.
Vorig seizoen werd de 22-jarige
Fin wegens alcoholproblemen
geschorstvoor hetvierschansen-
toernooi.
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Lezing in Tamarijn
WILLEMSTAD — Op maan-

dag27 oktober zal psycholoog»
Hubben, ortderauspiciën van*
Psychologen-vereniging, eeni»'
leiding verzorgen in h<j*
jeugdhuis"De Tamarijn". In *i
lezing, diede titel "Psychothera-
pie en Recht" draagt, zal nad#
worden ingegaan op de juf
dische aspecten van de psycb*;
therapie en het accent zal hierW
vooral liggen op de praktijk. D 6
lezing vangt om half negen aa*
en isvoor een iedertoegankelij*

WILLEMSTAD—In deverga-
derzaal van deRaad van Minis-
tersvond deze week de onderteke-
ningplaats van definancierings-
overeenkomst voor hetEEG-pro-
ject "Abattoir Parera Curagao".
Deze werd namens deEEG on-
dertekend door de gemachtigde
van de Commissie van deEuro-
peseGemeenschappen J. deMan,
terwijl minister voor Ontwikke-
lings- samenwerking Jopie Ab-
raham namens de Antilliaanse
regering de overeenkomstonder -
tekende. Dat gebeurde in bijzijn
van ondermeer minister van
Volks-gezondheidenMilieu- hy-
giene Frank Rozendal, gedepu-
teerde voor Toerisme Reintje
Martina en gedeputeerde van Fi-
nanciënLucille Wout.

Douane verricht
aanhouding

WILLEMSTAD — Person^van de douane- recherche hie^
gisteren een 42-jarige man aa*
Deze hadzich schuldig gemaal
aan valsheid in geschrifte GJ
overtreding van de in- en vi**
voerrechten- bepalingen.

Liever leden informeren dan metprojectgroep overleggen

ABVO vraagt publiek begrip
voor onrust over Berenschot

WILLEMSTAD — Terwijl
de Kamer van Vakbonden
overlegvoert met decommis-
sie van het Actieplan Be-
renschot heeft de ABVO de
regering per telegram laten
weten dat het daar geen be-
hoefte aan heeft. Wel zegt de
vakbond een meningover het
plan te hebben en die aan de
regering te zullen meedelen

als het zover is
Naar de Amigoe gisteren uit-

gebreidberichtteweigert de AB-
VO met de vertegenwoordigers
van hetBureauBerenschot en de
lokale deskundigen die het Ac-
tieplan Begrotingsevenwicht
opstelden aan tafel te gaan zit-
ten. Secretaris Hubert Bèbè Ro-
jerverklaarde dat men daarmee
hetplan zou erkennen, en dat de
vakbond hier niets voor voelt
omdat het geen participatie
kreegbij hetopstellen ervan. Hij
noemde het verzoek om nu een
maand lang overleg te plegen
"schijnparticipatie" achteraf en
een onhaalbare zaak.De ABVO
heeft deregering gisterenper te-
legram van dat standpunt op de
hoogte gesteld. Hoewel de over-
heids- bond niet deelneemt aan
het overleg zal hetwel een defin-
tief standpunt over de inhoud
van hetrapport formuleren.

In hetradiopraatje van deAB-
VO laat bestuurslid Wim van
Lamoen geen twijfel over het-
geen de ABVO van de bezuini-
gings- voorstellen vindt. Het
rapport zorgt volgens hem voor
sociale onrust, en een klimaat
waarin de overheids- werkne-
mers geen optimale service aan
hetvolk kunnen geven omdat zij
in grote onzekerheid leven. De

regering trekt zich blijkbaajj
niets aan van degevolgen die1$
aankondigen van massaal ow"
slag met zich meebrengt, en fl ■ABVO vraagt hetvolk ombeg**
voor de uitzichtloze situati*
waarin de overheids- werku*1}
mers zich bevinden. Alsde reg*"
ring de voorgestelde maatreg*
lenwil uitvoerenkan hetop gl*te tegenstand rekenen, *V
waarschuwde hij. Volgens vf-»
Lamoen zal er sprake zijn v*j
een ketting- reactie, omdat "
onzekerheidonder de overheid''
werknemers leidt tot e_islechtere relatie met het p_i
bliek, waardoor de frustrati«j
weer toenemen eneruiteindelij'
sociale onrust zal ontstaan.

Om ditsoort situaties te voof
komen vraagt de ABVO hetpj [,
bliek om begrip, omdat het _
regering en niet dewerknem^zijn die dezetijdbom aan het ti|J
ken gezet hebben. De ABVy
heeft vergaderd met haw
dienstgroepen en met na*
waar Brenschot wil "rooien" *"snoeien", te weten de Centrtjl
Bewakingsdienst, de CasinOf!
Semako, de Dienst AdminisO** I
tieve Automatisering, Lands'
dio en Setel, Selikor, de douBf ,
en de Dienst Water Distribute'
Hieruit is de onrust

werknemers over hun tof
komstig bestaan gebleken, ó*
zich kenmerkt door een enortfj
spanningen een demotivatieofl
der hetpersoneel. Om diered*
praat deABVO nietmeer met<j
projectgroep Berenschot en J*
het de kostbare tijd die rest V
bruiken om de ledenop de hoog*
testellenvan debedoeling die*regering met de aanbeveling**
heeft, aldushetradiopraatje.

Beveiligingsoefening
op de luchthaven

WILLEMSTAD — Komende
maandag en dinsdag zal er op en
nabij de Curacaose luchthaven
een beveiligings- oefening wor-
den gehouden. Het betreft een
halfjaarlijks terugkerende oefe-
ning onder de naam "Grote
Sprong", die afwisselend op Cu-
racao enArubaplaatsvindt. Aan
deoefeningnemen mariniers in-
fanterie- eenheden van Curasao
dccl, alsmede burger- instanties
als politic, brandweer, beveili-
gings- personeel van het
luchthaven- bedrijf Curinta en
leden van de GGD.

Het doel van deoefening is de
coördinatie tussen deburger- in-
stantiesenerzijdsen demilitaire
instantiesanderzijds, in deprak-
tijk na tegaan. De dagelijkse ac-
tiviteiten op de luchthaven zul-
len ongewijzigd voortgang vin-
den. De oefening is erop gericht
zo min mogelijk overlast te be-
zorgen aan hetpubliek.

Infodoso krijgt
opknapbeurt

WILLEMSTAD — De ouder-
commissie van deSchool Infodo-
so maaktbekend dat op 25 en 26
oktober een grote schoonmaak-
actie gehouden zal worden op
school. Ook zal de school een
nieuw verfje krijgen. Het mate-
riaal en de verf is beschikbaar
gesteld door de Dienst Onder-
wijs. De oudercommissie doet
echter een beroep op de gehele
bevolking en met name de ou-
ders van kinderen op Infodoso
om een handje te komen helpen
en de school een "face- lift" te ge-
ven.

Trekkingslijst van de Landsloterij N.A.
i 22ste Trekking Donderdag 23 OKTOBER 1986
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0 UREN VAN UITBETALING:
" 22»*>lr_*king op donöefdag 23 oktober 1986. 962 3.000 1878 1.500 31987 1.000 CURACAO i 8.00—M.10 «1 I1J0—l«J»

ARUBA
963 100.000 1879 40.000 31988 15.000 c-_-j.->.d : 8.00-12.00.. i3.3c-i*.m

Un NicoU.» : 1.00—M.00 .n U.30—17.00

964 3.000 1880 1.500 31989 1.000 ,ONA'"E :'*->"»" »"»-"-
| ST. MAARTEN : 7.15—I2JO (~> trrilinydi,.- tnllti4

WILLEMSTAD - Het recK>'.
me- bureauR.J. DovaleAdvert
singen hetcomputer- bedrijfM*
nihouse NV hebben de hancw
ineen geslagen voor een projP
terplaatsingvan een centraall?
computeriseerd "Curagao Tö**
rist Directory" systeem in deC'
ragaose hotels. Met dit systet'
zullen toeristen en zakenmens*
op reis, gebruik kunnen mak*,
van computer- terminals in *
hotellobbiesomallerlei inforrtf
tie overCuragao op teroepen. B'
Tourist Directory Systeem k<P
grotendeelsworden gefinancffl
dooradvertenties.Het systeem),
zo flexibel dat restaurants oM
voorbeeld hun menu's kunfl*
vermelden, winkels de aankoU*
van een nieuwevoorraadkunt**
aankondigen en zaken hun ifll
ressegebied kunnen omsch1\
ven. Een bedrijfkan, afhankelV
van het beschikbare budget, <t
slisseneen hele, een halve of*
kwart pagina advertentie'
plaatsen. Dovale Advertising1
belast metdeinput van toerist?
en zaken- informatie en beh<r
delt dereclame- opdrachten, v.
wijlMinihousehet hard-en s<V
ware gedeelte beschikbaarsteil

Op defoto? Rudy Dovale 1*
zijn dochter achter de compH*
die in alle hotels geplaatst4
worden. Het systeem vormt 4
onderdeelvan derenovatie van'
hotels.

AMIGOE VRIJDRG 24 OKTOB€fi 198,—-

«GOBIERNUDI KOROSU
KAMPAnA PA ERADIKA SANGURA

"AEDES AEGYPTI" I LIMPIESA DI KORSOU
Gobièrnu di Körsou ta partisipa kv durante e siman di djaluna dia 27 di
oktober te i kv djabièrnè dia 31 di oktober 1986, kontrolür di Servisio
Kuido Médiko i di Sanidat ta inspekshona kada kas den siguiente bario:

— Roozendaal - Jenefoe - Heintje Kool - Mina scharbaai - Constancia - Blee
Farna - Calabari - Monchi - Grt. Piscadera - Bivack - Eenzaamheid - Karpata
Sta. Teresa - Welatina - Blanquillaweg te Sto. Domingoweg - Sto. Domingo-
weg for di Schottegatweg West te Cubaweg - Pto. Ricoweg te kv
Schottegatweg West.

— Bereheinweg - Carawaraweg - Anasaweg - Mamayaweg A-B - Bottelier -
Kaya Shèrs - Paseo Koraal Specht - Kaya Lantera - Kaya Kitrin - Kaya
Dori - Kaya Sakadó - Sorsaka - Jan Thiel - Wastuin - Labadera.

— Nieuwindtstraat - Witteweg - Bèlvedèrestraat Fredcrikstraat -
Breedestraat (0).

— Sta Anna Blvd. for di Julianabrug - Fort Nassau - Fokkerweg - Pareraweg -
Baai Macolaweg - Berg Altena - Paradijs - Salina - Parmantiersweg.

KOMBATI SANGURA IEVITA AMARGURA.
Koordinador diKampana,

Dept R.P. Ing. W.M. Franca

KOMBINASHON Amigoe
kW Nömber:

Direkshon:

*- -* Fech,: mWQterim

8



vrijdag 24oktober i98ó AMIGOE

Wij zoeken een
VLOTTE COLLEGA

met MAVO-opleiding diezin heeft om in onze win-
kel te werken.

Uitsluitend schriftelijke sollicitaties terichten aan:

Hsamsam
Schottegatweg Oost 215 of

Postbus 336
-- ■-______________-___

IVxSsperoßaïz-lnteitx)nti[W^y^ |

MET SPOED GEVRAAGD
Een ARTSENBEZOEKER(STER)

Vereisten:— ruime ervaring als artsenbezoe-
ker(ster)— aantoonbare verkoop resultaten— niveau HAVO/VWO of
assistent apothekers opleiding.

Wij bieden de geschikte kandidaat een
aantrekkelijk safaris met uitstekende se-
cundaire arbeidsvoorwaarden.
U kunt telefonisch solliciteren bij Prospero
Baiz Interconti (Pharma) tel.: 615844,
toestel 40, Mevr. A. Sprock.
*■——___>_-—-_-_»_-_—-——»--_"-~■~~■"■-"-———^-—,

INDUSTRIETERREIN r*-___J^
BUENA VISTA. _J^^SZl___?
CURACAO, NED. ANT. \s_^

Serenshadi
Autobus BedrijfCuracao n.v.

Ta partisipa na su usuarionani pübliko en genera! ku entrante

DJALUNA 27-10-1986
e ruta di

WILLEBRODUS LAGOEN LO WORDU
ALARGATENAKNIP

E bus loyega te na alturadi Landhuis-Knip i lora bèk.

- Entrante me» vn feehalo tinvn kambio den eruta
#11 Woctnunt

Bus di Westpunt lono pasaviaKloof mas, naaltura
diAmstel Hoekebus loloranamanrobes pasavia

Fontein i naPannekoefc ebustaloranaman drechl
i salina HulpkantoorDokterstum.
Saliendo diWestpunt e bustapasa mesvnruta pa
bini Otrabanda.

— E ruta Willebrodus Lagoen Knip lo kuminsé kore
denweek-end 2kareda mainta12 atardientrante
1 november 1986.Esaki lo tariba vn prul.
Djasabra i djadumingu tasalivn busdi Otrabanda.

B'orilo'or dl mainta ) . .. K .
3'ori s'ordi atardi ) Sahdafor diKnip.

9'orill'or mainta ) e_iw_ #«,,. hi oiH-rt
4'ori 6'or atardi ) Salida for diRiffort

Gerensha
B.E. Wanga.

Ecuador tevreden met
resultaat OPEG

QUITO — De OPEC heeft
Ecuador goed behandeld.
Dat is de mening van de on-
der-secretaris voor Energie
van Ecuador, Fernando
Santos.

De OPEC besloot in zijn over-
eenkomst van dinsdagdatEcua-
dor zijn olieproductie, die lag op
183.000 vaten, mag opvoeren
met 40.000 vaten per dag.Ruim
zeventig procent van de in-
komsten van het land komt uit
de export vanruwe olie.Daarom
streeft Ecuador ernaar om de
productie op te voeren naar
300.000 vaten per dag maar is
niettemin tevreden over het nu
bereikte resultaat, temeer daar
de huidige overeenkomst maar
voor twee maanden geldt. Afge-
wacht moet nu worden hoe de
prijzen zich gaanontwikkelen.

Fotootjes van Gaddafi
FOSTER CITY — Bij een

aanval diede politie dinsdag
deedin een huis indevoorstad
van SanFrancisco, Foster Ci-
ty, werden 187pakjes Colom-
biaanse cocaine van elk 900
gram gevonden waarin fo-
tootjes van deLibische leider
Moammar Gaddafi zaten.

Politie- woordvoerder Bob

Norman wist niet welke
waarde hij aan de vondst van
de fotootjes moest hechten.
Hij zeidatwerd onderzocht of
er een band was met Libië,
maardatmen totdusver niets
had gevonden.

Bij de invalwerden 15 man-
nen gearresteerd, vermoede-
lijk allen Colombianen.

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

i blad, Curagao. J

%P^ SPECIALE AANBIEDING M

w J dranken!gU 7 Nf \ tegen KOSTPRIJS Üf

I^7 \tHE WINE TASTING BARSIte4 1 VAN CASH & CARRY 1pHP 1 BIJ CONSALES È
v^\ J..\\\ ~°j~ J Profiteer van deze aanbieding en b=l
KT~ ~Z begin nu vast uw bar aan pJ

f I te vullen voor de feestdagen. p=M
KJJ !& 1 'I Openingstijden: Mat/m Vrij 8 tot 5 |j

VATICAANSTAD — Het begro-
tings- tekort van de Heilige Stoel is
vorig jaartoegenomen tot 39,1 mil-
joen dollar, 11 miljoen dollar meer
dan het jaardaarvoor.

Plantiek flcrita
AÖh PRACHTIGE ZENDING fav&LWjkj> PLANTEN 4Êmmx*f~ wo veel bloeiende planten.

0S I Kom eens langs -Er is volop keus! \... jf^
Kaya Roi Katochi 68- Tel.: 79452(achter Antillian Drugstore) /

E| V.I.P. BOUTIQUE
W "MESKER" — BUILDING AT SALINJA
Cl
v

V Pas ontvangen
nieuwe zending

SportieveKleding

; Denk aan onze modeshow %P
"La Nuit Tropicale"

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

Mist U deze unieke modeshow niet!

\ I HOTEL AND VACATION VILLAGE

Operated by: HIDCO N.V. - Hospitality Industry
Development N.V., hasopeningsfor
thefollowing positions:
SOUS CHEF- (at least 5 years experience)
NIGHT AUDITOR
" (at least 2 years experience)
NIGHT RECEPTIONIST- (at least 2 years experience)
COOKS-(at least 2years experience)—For these Minimum required:

positions: — basic education of HAVO- knowledge ofPapiamento, English,Spanish & Dutch.
Written applications together with resumé andreferencesto be sent to:

IndustrialRelations Manager
Las Palmas Hotel
P.O. Box 2179, Willemstad.
Curacao Neth. Ant.

\^ Before: October29th, 1986. ,

~~* IREFINERIA ISLA (CURAZAO) S.A.
has placementpossibilitiesfor candidatesto be trained at its voca-tional schoolfor

CHEMICAL LABORATORY
ASSISTANT

Requirements are as follows:Diploma MAVO-4(with Mathematics, PhysicsandChemistry)
Candidates should notbe older than 23years of age.
Applications to be sent to Human Resources Development andCompensation department, department, Curacao before 31 st Oc-tober 1986.

Application forms are obtainableat the main gateof the refinery.Thosewho haverecently appliedfor a position at our school neednot apply again.

«EILANDGEBIEDCURACAO
OPENBARE AANBESTEDING

Namens het Bestuurscollege van het Eilandgebied Curacao wordt bekend ge-
maakt de aanbesteding in het kader van het Aktieplan Binnenstad van het
bestek:
"WONINGBOUW RIFWATERSTRAAT/LANGESTRAAT, OTROBANDA"
no. 85 - 05 van AIA ir. Ronny Lobo.
De inschrijvingen dienen in een gesloten enveloppe, waarop vermeld staat:
bestek no. 85 - 05 AIA, uiterlijk op 26 november 1986vóór 10.00 uur v.m.
in de daarvoor bestemde bus voor de kleine vergaderzaal op de tweede ver-
dieping van het Centraal Bestuurskantoor, Concordiastraat 24 te worden ge-
deponeerd. De opening van de bus geschiedt op 26 november om 10.00 uur
precies. Het bestek en tekeningen zijn vanaf 27 oktober 1986 te verkrijgen
ten kantore van de Dienst Ruimtelijke Ontwikkeling en Volkshuisvesting,
Plaza Hoyer 19, tegen betaling van fis. 250, - per stuk en ligt daar voorts ter
lezing. Inlichtingen omtrent het bestek worden gegeven in de DROV
vergaderzaal op dinsdag 11 november 1986 van 9.00 uur tot 10.00 uur v.m.

Het Hoofd van de D.R.O. V.
Afd. P.R. L.F.J. Butot, M.S.U.P.

"-- ————-
__;a_

( l ___________ y' J

De N.V. CURACAOSE DOK MAATSCHAPPU
zoekt voor haar Werktuigbouwkundige afdeling een

HOOFD (" off SPECIALIST) WERKTUIGBOUWKUNDIGE
DIENST-WERKPLAATSEN

De funktionaris is verantwoordelijk voor het op effectieve wijze leiden van de sub-
afdelingen diebelast zijn met allereparaties van werktuigbouwkundige aard dieplaatsvin-
den in de werkplaatsen alsmede de daarmee verband houdende machinale metaal-
bewerking; e.e.a. in goede samenwerking met andere afdelingen.
Onder hem ressorteren:

1. De afdelingen Bankwerkerij (t.b.v. dereparaties van werktuigbouwkundige aard in de
werkplaatsen) waarmet dehulp vanenkelebazen en voorlieden leidingwordt gegeven
aan Bankwerker-monteurs, Lassers en Scheepsschroeven reparateurs.

2. De afdelingDraaierij (t.b.v. demachinale metaalbewerkingvan onderdelen) waar met
de hulp van enkele bazen en voorlieden leiding wordt gegeven aan Centerdraaiers,
Schavers, Kotteraars, Frezers, Balanceerders e.d.

PmnktiG-GÏSGn"— Opleiding :'— H.T.S.-W, - Scheepswtk. of H.T.S.-Mech.Tech. met een diepgaand
gespecialiseerde technische kennis in de werktuigbouw.— Goede lees-, spreek- en schrijfvaardigheid in de moderne talen (in
ieder geval Engels, liefst aangevuld met Spaans en Duits).

— Ervaring : — Ruime ervaring in een soortgelijke funktie, liefst opgedaan in de
scheepsreparatie sektor bijv. in de machinefabriek van een
scheepswerf, is vereist.
Ervaring met scheepsschroeven reparaties is gewenst evenals een
behoorlijke organisatorische-, leidinggevende-, en relevante admini-
stratieve ervaring.

Kandidaten dienen bereid te zijn een psychologisch onderzoek te ondergaan. Schriftelijke
sollicitaties met vermelding van o.a. opleidingen ervaring dienen gericht te worden aan:
De N.V. Curacaose Dok Maatschappij;
Afdeling Personeelszaken, Postbus 3012.

WASHINGTON — De meeste
Amerikanen staan achterhet optre-
den van presidentReagan tijdens de
conferentie van Reykjavik, zo blijkt
uit een opiniepeiling

—■■ ■—■ '—" " "— --— —- '■ — I ■ . I 111

No ta loke bo ke gasta,
tadetermina loke bo ta gana.

"-<%.fe^ft^ Bo entrada ta dependé di e trabou ku bo
/ ta hasi. Bo ta maneh'e na un manera
I responsabel p'e yega pa kubri tur e

x^>J|____BßPp^^^Bfe%^ gastunan ku bo ta hasi. Ma si
nasi mas 9astu' DO no P°r

\ r ■'"^_^^^:'^y^^MT^ eksihf Pa nan Pa9abu mas
M ■■-■-^r^-,-':^ i _«^J plaka pa kubrinan. Loke bo ta

_. ■ M^^_^ ' w ' ' ' ' t'^ mam * / * Wmr*. ■ l_H Mm

[ :^fc-'^.^7 hasi ta söru pa bo baha bo
\ "^ii_^__9^ _j-/^_T '# 9astunan' Pa D0P°r kumpli ku
\ !^^^ D0kompromishonnan.

>■' vÊmmar- '■' 'J__r ' "' __r
C /^ \ Tf^r ' '__|__"i_P

iiifiTT_[ __ ._r > oae AdMeriismg
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ZOEKERTJES
DINSDAGS EN VRIJDAGS

p>^^ tot 10 woorden

F. 5,50 a^\//W Elk woord meer Ufj^
//// |i\ UITSLUITEND gÖj
fa*. W. A CONTANT! <=tt=|

1«1S ** heren-afdeling 1
|yp|| ontvangen:

YmX 1 # D'GALA jl|ltt/ hemden, jhm Mj| tevens 1
J 'JJ'lli pantalons
' 1 ___ -Wtl il' Il *Ni_É___. I

\W U\ met 1Vl Kk verstelbare J

: /-\ '
Distributor: VpENHA/ j

/telefoondetektor A
PRINT A CALL ?T+s

verlaagt en controleert Uw
telefoonrekening en printop pa-
pier /r^_d^ -*

Vermeldt ook van alle in-
komende gesprekken datum en
tijdsduur.

United Energy
Management

V JanSofat 83-Tel.: 675550 J

r EEENINA MCDCS
voor moderne accessoires

* Zwarte- en witte schoudervullingen.
* Echt mooie ofalledaagseknopen.
* Alle mogelijke soorten elastiek.

* Deelbare ritssluitingen, enz. enz.

EEBNIN/t MCDES
boven Zuikertuintje

T* LIQUIDATIE-UITVERKOOP
van losse- en ingebouwde speakers o.a. van
het merk „Shure".

'^^^ Ptnt.it 1 —

zeker weten \

EETKAMERTAFEL PLUS 6
stoelen, chroom, mcl. tapijt,
i.z.g.s. Tel.: 70688.

DATSUN SUNNY Stationwa-
gon 1983’.6.950,-; ToyotaCorol-
laLiftback, airco, 1983, ’.8.800,--. Cas Coraweg 41.

LEDIi.'ANTJE, 2 standen; com-
mode en hang/legkast. Alles
massief Europees eikenhout.
Tel.: 674438.

REFRIGERATOR LARGE; li-
vingroomset; diningset; Queen-
size bedroomset; vertical blinds
for patio door. Schuttersweg 13.
Tel.:74543.

WOONHUIS: NILDA Pinto-
straat 58, vraagprijs ’.46.000,-;
Mercedes Benz 280S, 8 jaaroud,
vraagprijs ’.10.000,-. Tel.:
87391.

PONY, BOUWJAAR 1979,
vraagprijs A^1.750,-. Overdag
tel.: 76622, 's avonds tel.:
624626.

25 PK YAMAHA bb-motor
’.950,-; eiken bankstel (defect)
’.250,-; draaitafel Siera ’.75,-.
Tel.: 671287.

ANTIEKE MAHONIEHOU-
TEN kast. Tel.: 86242.

JIMMY '78 (BLAZER) ’.3.500,-,
6 cylinder. Inlichtingen tel.:
672183/671874.

IJSKAST HARDTOP z.g.a.n.
’.300,-; autom. wasmachine
’.300,-. Tel.: 672587.

KACHO POEDEL, spesial pa
kuida kas, bon preis. Tel.:
615269/82745.

PONY 1200, bouwjaar '81,
-; ’.2.600,-. Tel: 612961.

NOSTALGISCHE STALEN 2-
pers. bed, prijs ’.175,-. Pindus-
weg 3. Tel.: 623886.

WEGENS VERTREK: complete
inboedel w.o. wandmeubel; ba-
bybed/kast; zitkamerset; ijs-
kast; keukenkast; gordijnen;
porchset en nog meer. Bezichti-
gen elke dagna 4 uur: Granaat-
appelweg84.

AIRCO NATIONAL 6500 BTU
’.250,-; airco Daikin 7.200 BTU
’.375,-, Zéér zuinig in gebruik.E Tel.: 626535.

| INBOEDEL WEGENS vertrek:
i bedden; tafel; eethoek; blauwe
i rieten stoelen; grenen

picknickset + bank.Koraal Par-
| tier 94.

DININGROOMSET; be-
droomset; stereo cassette phono
with speakers; chairs; tables;
lamps; potted plants and misc.
items. Wednesday through Sa-
turday: 74813.

LADA NIVA JEEP in prima
staat bouwjaar aug '84 wegens
vertrek vraagprijs ’.4800,- fi-
nanciering mogelijk. Airco
’.375,-, Airco ’.250,-. Mgr.Kiec-
kensweg 10, Tel. 626535.-
COMPLETEINprima staatver-
kerende degelijke inboedel. O.a.

a Leo lux lederenbank, eikenhou-, ten kast en tafels, Berber
» vloerkleden, 2 slaapkamersets
) etc. Alleen zaterdag en zondag:

Rondeweg 22 (Juliandorp). Tel:. 87219.

NON-RESIDENT
AMERICAN

UNIVERSITY
DEGREES

It is possible - it is honestly
possible - to earn good, us-
able Bachelor's, Master's,
Doctorates, even Law De-
grees from recognized
American universities, with-
out ever going to America.
The time involved can be
quite short, and the cost sur-
prisingly low. May I air mail
you free information, without
obligationf Dr. John Bear,
41011 Little Lake Rd., Suite
212, Mendocino, CA 95460,
U.S.A.

GEMEUBILEERDE WUlNiinu,
ookte gebruikenalskantoor- in-
richting, gelegen in nettebuurt.
Inlichtingentel.: 44761.
GROTE FLAT per direct, ge-
deeltelijk gemeubileerd, water,
licht mcl. ’.450,- p/m, zeer goe-
debuurt, 2mnd.vooruitbet. Tel.:
75247. _.

NED. GEZINzoekt m.i.v. 15nov.
ongemeubileerd woonhuismet 3
ruime slp.-k. voor deperiode van
3 jr., in nette buurt. Telef. aanb.
AJ.KIei. Tel.: 81802.

OPPASHUISGEVRAAGD voor
vrouw metkind, nov. - 21 decem-
ber. Tel: 88736.

GEVONDEN: landschildpad.
Kaya Akoerio 13 (Matancia).

ORIGINELE BONAIREAAN-
SEvissersboot (18 voet), in goede
staat. Baas Bonaire 8095.

MEUBELEN. Cumana 109.
Tel.: 25737.

BANKSTEL + salontafel; stere-
oset; Encyclopedia Engels;
speelgoed; electr. trein. Spaans
Lagoenweg7.Tel.:4ll99.

SCHUIFDEUREN: awning
window; toilettafel; tafeltje;
kleine huishoudelijke artikelen.
Pitastraat 8.

EENWOONHUIS teSantaCruz
18 met 3 slaapkamers, 1 badka-
mer. Voor inform, tel.: 33331.

KLEIN VOLLEDIG gemeubi-
leerd woonhuis met 1 slaapka-
mer, telefoon- aansluiting, 2km
van de grote hotels.Info. 27105.

ONGEMEUBILEERD HUIS,
omgeving Oranjestad, prijs
’.400,- t/m ’.600,-. Aanbiedin-
gen tussen 6-9 uur: tel.: 21905.

AUT.WASMACHINE GE; airco
National 10.000BTU; babybed
+ box; naaimachine + tafel; 2
kinderfietsjes; grote schemer-
lamp; cassette- player;
punchbowl compl.; set pannen
Amway; 2 matrassen; transfor-
mator; spiegel. Stadhouder-
straat 2 (San Nicolas).

Voor de beste merken
ondergoed voor groot
en klein moet U bij

La Indiana N.V.
Hendrikplein 11

zijn- ,

/ RUM
SAN

PABLO
lETSAPARTS J

CLIMACARS

AUTO AIRCONDITIONING
Herst IA - Tel. 672059 Sta. Roso

'Wat U ook zoekt, voor LTfl|
zelf of voor kado, of het ~

voor Uwkeuken, badka-
mer of decoratievan Uw
huis is, U slaagt zeker bij
ons.

LATINO GENERAL
STORE

X. Kaminda Brievengat
J (n>a«tP»r_d>riaPhllom«n«) _/

" TEKOOP
DATSUN SUNNY

SEDAN
December 1983

Standard, radio-cas-
sette.
Vraagprijs: ’.6000,-.

Guyabaweg 5A -
L Tel.: 611024 ;

TE HUUR
Gemeubileerd
TUINHUISJE
Voor inlichtingen:

Tel.: 79273

/"hetkatten- N
HOK jZ7L\

_lt vol leuk- gezonde~,*2*c
poezen.
Wie komt er éin halen uit het I

\dierenasielop Partra? J

[WISKUNDEvoor
onderbouw

MAVO-HAVO-VWO

Tel.: 671455

SEDUKAL
ta presenté:
vn programs spesial,
tratando konstrukshon
i arkitektura di
Willemstad.

Dis: djabièrnè
24 di oktober

Ora: 7.3oanochi

Ni: Telecuracao

Produkshon di gobièrnu
di Körsou.

f *\. TE HUUR; %

[non A "

* VIDEO'S "
apoli_jfcrpT^ioa#
U Schottegatweg Oost 36r Tel.: 79785-79787 "V"ee c c J

KONINKLIJKE MARINE
Bureau Huisvesting Kon. Marine vraagt namens enkele perso-
"®ONGEMEUBILEERDEWOONRUIMTE TE HUUR
per januari/februari 1987. (MAK. NA/.700,-)

Voor inlichtingen:Bureau HuisvestingKon. Marine
Marine Basis Parera
Te..: 614222 tst. 191-192-194
Van Maandag tot en met Zaterdag

l tussen 07.00 uur en 13.00 uur.

MADURO PLAZA
GEVRAAGD:

WOONHUIZEN
voor wederverkoop en -of verhuur

j Telefoon: 76244 -76256 |

' INTERNATIONAL TRADE CENTER
(1.T.C.) CURACAO

zoekt met spoed
voor één van haar stafmedewerkers

ONGEMEUBILEERDE WOONRUIMTE
metruime living, een slaapkamer + badkamer en extra
logeerkamer.
Bijvoorkeur ligging aan hetwater(bijv. Spaanse Water,
Jan Sofat, Janfhiel)
Indikatie huurprijs NA/. 800,- p/mnd.
Aanbiedingen:Tel.: 615437 (tot 17:00)V Tel.: 76440 (na 17:00) J

/ N
St. Elisabeth

ÊSm Wk Hospitaal -

IPP VACATURE
Inverband met de uitbreiding van de werkzaamheden
binnen onze afdeling Fysiotherapie, bestaat er
plaatsingsmogelijkheid per 1 januari 1987vooreen

FYSIOTHERAPEUT (M/V)
Hij/zij zal in teamverband meewerken aan de be-
geleiding/behandelingvan klinische patiënten.

Vereisten: 1. Erkend diploma Fysiotherapie
2. Enige ervaring in een algemeen

ziekenhuis.
Schriftelijke sollicitaties vóór 10 november 1986 te
richten aan het Hoofd van de afdeling Personeels-
zaken, Breedestraat 193 (O.), Willemstad, Curacao.
————B—^■■■——__■_■_■■-■——■_■__■._■■■_■■_■■_■——-*^

■j CURfiCfiO/Cf.RlßB€fiN jj
HOTÉIIcftSINO

TA PRESENTA
UN TREMENDO SHOW Dl |jj

"BROTHERHOOD OF MAN"
A mm. A éWm■!'■ W mm !"■il! Fr ■ w ;|iT

ij " jSI. # !''

4 'J m*
I ili

denWillemstad Room. Showtime turdia 10'or
Djasabra 10'or i 12'ormidnight

Djaluna notin show. Tur djamars i diérason
turbibida alkohóliko lo ta na mitar di preis

denWillemstadRoom.
*Covercharge’. 10,-p.p.

Si f* II! CUntXRO/CAm6O€RN lil
|i K>m_C/öINO Mi
Imlmïmfm&mTlÏÏSVm;-^^

Slnternotionoleverhuizers en verschepers >

iniERSTERO
Dokuwg z/n - achter MaduroPlaza - Curacao, NA
Tel.: 70140- 701 41 - Telex 3493 - CaredN.A.
INTERNATIONALE VERHUIZINGEN

NAAR ELKE GEWENSTE BESTEMMINGj

\Èr Katoenen jurken,
/ rokken en blouses.
* Van „Komar" ochtendjurken
* en dusters.

: Boutique (i£^ Jl !
* Caracasbaaiweg fT*& *_■
* Tel.: 613496. v ffC-X

r^ ~l 'S* OPTICA * /„ "
Heeft een nieuwekollektie

MONTUREN
binnen.Komt U eensvrijblijvendonze collectiebekijken.Ook hef" I
ben wijeen grotevoorraad Ray Ban

ZONNEBRILLEN
ontvangen. _■___«.

O/ SN.OPTICA / / * \?ï

\Q Service,kwaliteit en vakmanschap J
>& HanchiSnoa 19-Tel. = 611774 (J^

\K Onze Showroom isklaar'
cArawSK. Clay "Products. Nu ook

PLANTENPOTTEN
■) decorative &

f\ architectural ,' «eDAirirEM[ \ ceramics f ASBAKKEN
\ S^ +■ Openingstijden: 7.30 - 5.30 uur.> "**._-- h» - za.: 8-1 uur.
( Tel.: 77658 t/o Industriepark z/n Brievengat
\ achter Golden Drive-In

_i_r^^_k' '_^'_i "_■._>

HA!^_L___r __^^V^B^^>__| wm^Mmr\ _H^^_B__i _p^_l

BETÖN- MÏX CENTRALE^
FUNDERINGEN, RINGBALKEN. BLOKKEN, BOUWMATERIALEN.OOK VOOR VERKOOPVAN BLOKKEN. ZAND EN GRIND ,———————aa—Brakkeput Arlbaz/n(naast Technisch» School) C^f\

V , Tel. 674673- 672204 u

Eerste speciaalzaak op Curagao
op het gebiedvan

bevestigingsmaterialen_ HOUTSCHROEVEN MET BOl'.
T «I KOP EN VERZONKEN KOP S*

*? SPAANDERPLAATSCHROEVENg IJZER EN MESSING

1 I f
PLAATSCHROEVEN VERNIK'

f^» _Qffl KELD EN GEGALVANISEERD
fg JT MET CYLINDERKOP, VERZON'
3 S KEN KOP EN LËNSKOP

Ïlg
1 ft MESSING ZESKANTBOUTENjJ MOEREN, SCHROEVEN ENm HOUTSCHROEVEN

@__© f
ALLERLEI DIVERSE SLUITRIN'

Sgfc rF3^ ,-»_-_-, GEN- VEERRINGEN EN CARROS'
"*■" 80 SERIERINGEN.

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

TELEFOON 76227 - TELEX 3408
Ook opzaterdag GEOPENDvan 830-12.00 uur. I

VRIJDAG 24 OKTOB€Rjj^



BONAIREAGENDA

LIT IE:8000°RANDWEER:B222'AXICENTRALE: 8845H°SPITAAL: 8900

jANDFILLteLagoen: maandag t/ m vrijdag

2"08 00-16 00 uur: zaterdag 08.00-12.00

j^ENBAREBIBLIOTHEEK

*Peningstijden voor het publiek)
"'andag en donderdag van 14.00-18.00

en vrijdag van 08.00-12.00/
'00-17 00 uur; zaterdag van 10.00-12.00

Peningstijden voor lezers)
van 14.00-19.00uur.

OSTSLUITING: maandag t/m vrijdag
getekende stukken 15.45 uur: gewone
**<*» 16.30uur.

S^VICE CLUBS5?an,s: donderdagavond 19.30uur -Hotel

}j°ns: informatie E. Felipa. tel.: 8546/8238.
°und Table: elke tweede maandag -Terra Corra.olary: woensdag 12.00uur-Hotel Bonaire.

EN BEVOLKING
p^°o-12.00/14.00-15.30 uur loketten geo-

CJ^EKBIBUOTHEEK: voor bezichtiging
/^van gelieve contact opte nemenmet de**rRudy Bedacht, Noord Nikiboko 194.

°LITIECLUB (Weg naar Willemstoren)
japendopvrijdag van 20.00-24.00 uur; za-rdag van 12.00-24.00 uur.

a REEKUUR (gezaghebber): elkedonder-
"9 van 09 00-1 1 00 uur op het Be-

U^skantoor, Kralendijk; laatste donder-S*9 v*r de maand van 10.00-12.00uur te"«neon
SjRKDIENSTEN
<W Ber"arduskerkKralendijk:
Uur 'ks 18 45 uur; zonda9 08.30en 19.00

U^MnotokerkAntriol:JJJp'iks 19.30uur; zondag 09.00en 18.00

(j^ovicuskerkRincon:el|jks, ook zondag, 19.30 uur.

r^CHTENBEZORGING doorgeven
c » mevr-. A. Wong- Loi- Sing, Kayaaci<|ue4.

Walk out is terecht

Aircopostkantoor
werktniet of slecht

t ORANJESTAD — Ruim
j^aalf jaar kampt het
°Btkantoor in Oranjestad

jj|et problemen met de airco-jj^tallatie,die hetzij slechtof
gemaalniet werkt.u^EPA- voorzitter Gregorio
j °»ff liet in Telenoticias weten
J**het personeel er nu wel ge-

van heeft.Alsmen vandaag
0 borgen een «walk out» houdt
O tegen deze situatie te pro-pren, dan kan ik dat volko-
y*ibillijken, aldusSEPA-voor-
st;ter- Alleen met drastische
oJ*Ppen kan er schijnbaar een
Wossingvoor ditreeds jarendu-

probleemkomen,
j, "an de leiding van het

vernam deAmigoe
met veel zuchten,

y ' inderdaad reeds uit de tijd
311 Post- directeur Quast met
> *co- problemen wordt getobt.
g <Je loop derjarenheeft deAmi-

er nogal eens aandacht aan-
Jj^eed, doch alles bleef bij het
J^«> steeds werd de installatie
k^ 1""opgelapt" tot dezehetweer
Jjgaf. Er zijn voorstellen bij de
v erheid ingediendomblijvende
i "'anderingen aan te brengen,
8 j telijk zal hiervlugeenbeslis-
*gop worden genomen.

-j SAN SALVADOR — Presi-
j. ftt Jose Napoleon Duarte ont-
Ifek* ten stelligstedatdecontra's

maken van El Salvador
\^>t het uitvoerenvan vluchten
L^n Nicaragua. "Dit is een vrij

od" en »vee j vliegtuigen ko-en en gaan" maar het is perti-
«t onwaardat demilitaire ba-
-8 van Ilopango gebruikt zou

V j r̂<ien door de contra's voor
uUchtennaar Nicaragua,zo ver-
karde de president op een

"""conferentie.

Beleid en aanpak bestuderen

Zusters van bejaardentehuis
bezoeken de Boyenwinden

KRALENDIJK — Werkne-
mers van hetBejaarden- te-
huis werden in de gelegen-
heid gesteldom deelte nemen
aan een excursie naar de Bo-
venwindse eilanden. Daar
zou eenbezoek gebrachtwor-
denaan StMaarten, StEusta-
tius en Saba. Bij hun terug-
keer brachten zij verslag uit
bij waarnemend gezagheb-
berAvelinoCicilia.

Aangezien de reis van de
werkneemsters niet mogelijk
zou zijn geweest zonder de in-
spanningen van wnd gezagheb-
ber Cicilia, werd hemtijdens een
overzicht van de belevenissen
een aardigheidje aangeboden.
De leidstervan degroepj'Rufina
Hart, benadrukte dat het doel
van dereis was omeen indruk te
krijgen van de werkzaamheden
zoals dieopandereeilandenwer-
denverricht en eveneens om een
inzicht te verkrijgen in andere
manierenwaarop hetwerkinbe-
jaarden-tehuizen wordt aange-
pakt. Van te voren werden door
dezustersvan Cas diSosiegover-
schillende fundraisings gehou-
den teneinde de noodzakelijke
fondsen bijeen te krijgen om de
kosten van het eten en het hotel
tedekken. Toen men eenmaalzo
ver was dat beslotenwerd om de
banden metSt Maartenwatnau-
wer aan te halen, werd contact
opgenomen met wnd gezagheb-
ber AvelinoCicilia, dieadviezen
gafhoe de reis het meest econo-
misch gerealiseerd kon worden.
Het was ookCicilia die in eerste
instantie decontacten legde met
St Maarten en in het bijzonder
met de directeurvan het zieken-

huis aldaar, de heer Pietersen.
Eveneens legde wnd gezagheb-
ber Cicilia diverse contacten met
collega's van de overheid en de
chef de protocol Marlin. Deze
zorgde onder andere voor het
vervoer van de groep die uit
twaalf zusters bestond en op St
Maarten werd ontvangen door
de gezaghebbervan St Maarten,
mr drsRichardson.

De groep van Bonaire werd
ook in de gelegenheidgesteldom
een bezoek te brengen aan het
ziekenhuis en het bejaarden- te-
huisvan St EustatiusenSaba en
daar vooral ook bleek de Bonai-
reaanse delegatie enthousiast
over hetbeleid. Tenslotte bleken
de zusters buitengewoon geluk-
kig met de mogelijkheidzich op
andere plaatsen op de hoogte te
kunnen stellen van het werk dat
zij opBonaire doen.

! Kralendijk - Zuster Se-
y^s van hetCas diSosiego teßo-
l?lrebiedtbij terugkomst van de
f°penwinden aan wnd gezag-

Avelino Cicilia een klein
rtohenkje aan. Cicilia heeftzich
\?[00nlijk ingezet dit werkbe-
?*?* van dezusters aan deBoven-
j.lndse eilanden te doen slagen.e totale groep telde twaalfper-

Stroom-dief
WILLEMSTAD—Een 38-ja-

rige man bleek, nadat hij sinds
januari wegens wanbetaling
door het distributie- bedrijfKo-
dela niet meer van stroom werd
voorzien, niet bij de pakken te
hebben neergezeten. Hij lietdoor
onbevoegden de stroom- toevoer
naar zijn woning te Montagne
Abao clandestien herstellen en
voorzag zichop diemanierkoste-
loos van electriciteit.Dat werd
deze week, nadathijruim negen
maanden van zijn illegale lei-
ding profijt trok, evenwel door
een controleur van Kodela ont-
dekt.Die deed danookbij depoli-
tie aangifte van de diefstal van
electriciteit.

De Castro bij informatie-avond
Energie besparen
is een must

WILLEMSTAD — De ge-
middelde energie- kosten op
de Antillen zijn het dubbele
van demeestelandenin dere-
.jio, en vormen een belangrij-
ke handicap voor de ont-
wikkelingvan industrie, han-
delentoerisme, eneen gevaar
voor bestaande bedryven en
overheid.

Zo verklaarde minister van
Handel, Werkgelgenheid en In-
dustrieMarco deCastro gistera-
vond tijdens een voorlichtings-
bijeenkomst over energie-
besparingin hetauditorium van
deKamer van Koophandel. Vol-
gensDe Castro moet het onder-
werp energie geplaatst worden
tegen de achtergrondvan de to-
tale economische ontwikkeling,
en kunnen de Antillen trots zijn
op energie- bedrijven dievoor
een relatief betrouwbare ener-
gie- voorziening zorgen. Minder
trotskan men echterzijnover de
hoge energie- kosten, en in de
voorgenomen sanerings- maat-
regelen om de economie meer
concurrerend te maken is ook
een werkgroepenergie ingesteld
om besparingen op de energie-
rekening te bestuderen. Taak
van de werkgroep is de ont-
wikkeling van een geïntegreerd
energie- beleid van de overheid,
waarbij nauw wordt samenge-
werkt met Nederlandse deskun-
digen.

Op langetermijnmoet menko-
men toteen energie-plan voor al-
leeilanden, gerichtop verlaging
van de kosten. Op korte termijn
concentreert men zich op ener-
gie-besparing en afval- verwer-
king. Voor watbetreft ditlaatste
zijnplannen voor "recycling"en
sindskorteen project om met af-
val energie op te wekken.De in-
troductie van alternatieveener-
gie doormiddel van wind en zon
aan goederen van Curacao (ex-
clusiefolie voor deraffinaderij).
Een systematische energie-aan-
pak is niet alleen van belang
voor deviezen- besparing, maar

ookvoor hettegengaan van ver-
spilling in het algemeen en het
verhogen van de efficiency.
Energie- besparen is vooral een
mentaliteits- kwestie, waar een
goede voorlichting bij nodig is.
De regering steekt echter de
hand in eigen boezem en begint
bij energie-besparingbijdeover-
heid. Ook de consument en het
bedrijfsleven zullen echter een
steentje moeten bijdragen. Deenergie- bedrijven zullen ookhun beleid moeten aanpassen
vanwege een minder snel toene-mend, en in de toekomstmisschien wel afnemend ver-
bruik van energie, aldus de mi-nister.
krijgt de nodige aandacht, al
heeft dedalingvan deolieprijzen
de urgentie daarvan vermin-derd.De hoge energie-kosten op
deAntillen zijn te wijten aan dekostbare productievan drinkwa-
ter, de hoge "overhead" kosten
van deenergie- bedrijven, de ho-
ge auto- dichtheid, een ineffi-
ciënt gebruiken het niet benut-
ten van alternatieve bronnen.
Daartegenover staan gunstige
factoren zoals hetklimaat, rela-
tief goedkope brandstof van de
raffinaderij en de kleine af-
standen.

In 1984 was de energie- re-
keing van de Antillen in totaal
147,96 miljoenAntilliaanse gul-
dens, en een gemiddelde per in-
woner dat bijna het dubbele is
van het regionale cijfer. Meer
dan de helft hiervan gaat naar
brandstof voor auto's. De ener-
gie- kosten zijn ongeveer een-
zesde deel van de totale import

*****WENEN- Het Centraal Comitévan de Roemeense CommunistischeParty heeft eenstemmigbesloten debewapening, het aantal militairenen de defensie-begroting ditjaarmet5 procent te verminderen. In novem-ber zal een referendum worden ge-houdenover ditbesluit toteenzijdigeontwapening, meldt hetRoemeensepersbureau Agerpress.

Overgelopen Sovjet over zaak-Daniloff
Onzin dat Gorbatsjov door
KGB gepasseerd zou zijn

PARIJS —DeKGB heeft
in opdracht van partijlei-
der Michail Gorbatsjov ge-
handeld toen zij op 30 au-
gustus de Amerikaanse
journalistNicholas Dani-
loff arresteerde op be-
schuldigingvan spionage.
Dit heeft een vroegere lui-
tenant- kolonel van de ge-
heimepolitie van deSovje-
tunie die in 1980 naar het
Westen overliep, ver-
klaard. De aanhouding
van Daniloff leidde haast
totdeafgelasting van deto-
pontmoeting tussen Gor-
batsjov en Reagan op IJs-
land.

„Permissievanhetpolitbu-
ro en van de secretaris- gene-
raal is nodigvoor een dergelij-
ke operatie, en de KGB weet
dat elk initiatief datniet van
boven komt stukkan lopen",
aldus IljaDjirkvelov.

De stelling als zou Gor-
batsjov, die eind augustus of-
ficieel op vakantie was, door
de KGB „gepasseerd"zijn in
de kwestie- Daniloff is net zo
„stompzinnig als die dat er
binnen deleidingvan deSov-
jetunie duiven en haviken
voorkomen", aldus devroege-
re geheime agentvan deSov-
jetunie.

De 59- jarige Djirkvelov
ging aan het eind van de
Tweede wereldoorlog voor de
KGB werken. Aanvankelijk
behoorde hij tot de lijfwacht
van de in 1953overleden dic-
tator Josef Stalin, daarna
hield hijzich in htbuitenland
bezig met verscheidene spio-
nage- opdrachten en „actieve
maatregelen"—hetversprei-
denvan valse inlichtingen en
het manipuleren van invloe-
drijke personen. Nog weer la-
ter ging hij zich in Moskou
toeleggen op het waken en
werven van buitenlanders,
vooral diplomaten en journa-
listen.

In 1980 liep hij naar het
Westen over. Officieel was
Djirkvelov toen werkzaambij
de Wereldgezondheids- orga-
nisatie(WHO) inGeneve. Hij
woontondereen nieuwe iden-
titeit in Groot- Brittannie.

De ex-agent, die lange tijd
voor de KGB gewerkt heeft
terwijl hij zich voordeed als
journalist, zei dat de zucht
naar sensationele berichtge-
ving in het Westen ~een
kostbare hulp betekent voor
deSovjet- organen".Dit leid-
deerbij voorbeeld toe datver-
keerde inlichtingennaar bui-
tenkwamen zoalshet gerucht
eind 1985 dat tienduizenden
jodenweldra naar Israel zou-
den vertrekken. Hierbij zou-
den Polen en Frankrijk be-
middelen, aldusDjirkvelov.

Buitenlanders in Moskou
staan niet onder bewaking,
maar „als deKGB speciale
belangstellingheeft, kan een
buitenlandse journalistop
elkuurvan dedagrekenen op
zeker 17personen en 12 voer-
tuigen", aldusDjirkvelov die
zelf aan dit soort operaties
heeftmeegedaan.Daartoe be-
hoorde ook hetvisueel en met
afluisterings- apparatuur be-
wakenvan mensen.

De KGB beschikt over
nauwkeurigerapporten van
buitenlanders diein deSovje-
tunie gewerkt hebben. Zij is
heel goed op de hoogte van
hun verleden, hun hobby's,
hun politieke opvattingen en
hun kwetsbaarheid wat be-
treft alcohol, vrouwen en
geld, aldusDjirkvelov.

Gevraagd naar de persoon
Viktor Louis, een Sovjet-
functionaris dieopgoedevoet
staatmet deWesterse journa-
listen in Moskou, zei de ex-
-KGB'er: ~Hij is een vete-
raan- medewerker van de
KGB die vaak voor mij
werkte".

Werkvergaderingen
World Boxing Council

ORANJESTAD— Nade of-
ficiële opening van het 23ste
wereldcongres van de World
Boxing Council (WBC) wer-
deninde grotebalzaalvan het
Concorde Hotel verschillen-
de werk- vergaderingen ge-
houden.

Een speciaal comité werd ge-
vormd om het zilveren be-
staansfeest van deWBC in 1988
te vieren. Onder de vele punten
dieverder tertafel kwamen, be-
vonden zich de internationale
kampioenschappen, het pensi-
oenplan voor boxers dat gepre-
senteerd werd door Raymond
Bayne uit Washington. Voorts
plannenvoor een internationaal

paspoort voor boksers en deplan-
nen voor 1987/1988. Verder
werd gesproken over activitei-
ten tegen het gebruikvan verdo-
vende middelen.

Op de vierde dag van de con-
ventie van de WBC werden di-
verse andere zaken besproken,
zoals de afdeling financiën van
de conventie en de WBC. Ook
kwamen reglementen en andere
regels in stemming.Een belang-
rijkonderwerp isderegelsvan de
WBC tegen de apartheid en de
houding ten aanzien van mana-
gers en de televisie. Ook de er-
kenning van journalistenbij
boks- wedstrijden staat op het
programma. Voorts zal dr. Ge-
rald Fineman een medisch
sportrapport uitbrengen aan de
conventie. Het plan voor regels
voor licenties zal worden toege-
lichtdoorBob Bell van de Licen-
singCo. ofAmerica inNew York.

Rolschaatsen
Hot Wheels

ORANJESTAD — Voor dejeugd dievan rolschaatsen
houdt, is de commissie «HotWheels» gevormd, diealsdoel
heeft op een gezonde manier
ten goede van de Arubaanse
jeugd te werken.

Met de medewerking van di-
verse instanties en personen
lukt het de commissie «HotWheels» binnenkort met
rolschaats- activiteiten tebegin-
nen. De plaats voor het
rolschaatsen zal yillapar„ Bu-
bali worden die ingericht zal
wordenvolgens de smaakvan de
jeugd.Voorverdere inlichtingen
over deze commissie en hun
plannen kan men contact opne-
men met Ruth Lacle op tel.:
23945 (woning) en 24360 (kan-
toor).

Atletic wint in
A-klasse baseball

ORANJESTAD — De tweede
promotie/degradatie- wedstrijd
van de A-klasse baseball tussen
Thrillers/Art PhotoenAthletics
/Interior Centre werd door
Athletics met 6-3 gewonnen.
Hierdooris destandin deze strijd
gelijk (1-1) geworden. Athletics
verloor de eerste wedstrijd met
13-7. De ploeg kwam gistera-
vond metveel meerpep en slaag-
de erinmet de overwinningvan
hetveld te gaan.

Vanavondwordtde derdewed-
strijd gespeeld.

MITS CURACAO N.V.
vervult hiermede de droeve plicht het over-
lijdenbekend temakenvan hunmedewerker

ERWIN VICTOR DUGGAN

Hij zal in onze herinnering blijven voort-
leven als een voorbeeldig werker.
Ons diepmedeleven gaatuitnaar zijn zwaar
getroffen familie.

Erwin rust in vrede.

Stafen Personeel.

AMIGOE

Op 11 oktober droegen wij mijn zuster

SYLVIE
ten grave in Suriname. Op zondag, 26 okto-
ber, is er in de kerk van Janwé om 7 uur 's
avonds een H. Mis voor haar zielerust.

Annie Kamperveen

___ I_Oj___ u nonc^a Pena Pero conforme eu boluntad di
jgjyPj Dios, nos ta participa fallecimento di

Sra. Simona Anastasia
K^jf 0 Koolman-Koolman

B^*"^ miho conoci como Mona
ftineralhome Na nomber disu esposo: Fransisco Koolman

PLin yDora Koolman y famia
Oncna y Buchi Solognier
Mina y Ray Loopstok y famia

Lica y TarcisioKoolman y famia
Catharina Koolman 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,Croeze yDanjo
ta invita pa acto di entierocual lo tuma lugar diasabra 25
Oct. pa 4'or saliendofor di clubSan Martino pa iglesia Im-
maculada Concepcion despues santana catolico na Sta.
Cruz.Restonan mortal lo ta for di2'or denclubSan Martino
na Sta. Cruz.
Aruba, 22Oktober 1986.

JERUZALEM —De Israëlische MANAGUA—Deadvocaatvan de
politie heeft leden van de PLO- VS Hasenfus heeft donderdag zijn
organisatie El Fattah gearresteerd, twijfel uitgesproken over de be-
dieverantwoordelijk worden gehou- voegdheid van het Nicaraguaanse
denvoor debomaanslagopeen busin Volkstribunaal waarvoor Hasenfus
Jeruzalem in 1983 waarbij 6 passa- op het ogenblik wordt berecht. De
giers om het leven kwamen. De poli- verdediging verwierp de beschuldi-
tie maakte niet bekend hoeveel per- ging dat Hasenfus wapensteun zou
sonen gearresteerdwerden. hebben verleend aan derebellen.

***** *****

» stockmarket «

NEW YORK 10.15 i\M.

EÏÏ2- -:oo25 g*-- #**
NEW YORK STOCK EXCHANGE

Abbott Labs. 44 3/4 + 7/8 Hilt.Hotels 68 5/8 + 3/8Bank of Ara. 13 5/8 unch Hutton 46 3/8 + 3/8Baxter labs. 18 1/8 + 5/8 IBM 121 1/2+ l 'Borg.Wam. 36 1/8 + 7/8 ITT 53 !/4 + 3/4Burroughs 73 1/8 + 1 3/4 lone St.lnd. 29 1/4 unchCanrbell KI. 19 5/8 - 5/8 McDonalds 60 5/8 + 2 1/2Chrysler 37 5/8 +7/8 NCR 46 + 1 'CccaCola 38 1/2 + 5/8 Pan.Am.Corp. 5 3/4 ,__,
Contr.Data 25 1/4 + 1/4 Pepsioo 28 1/8 + 7/8Data Gen. 26 1/4 - 1/4 Ramada Inns 6 3/4 - 1/8Delta Airl. 50 1/4 + 1 1/2 Safeway 60 5/8 + 1/8Diebold 41 1/8 + 3/8 Seagram 61 1/8 + 7/8Digital Bq. 98 1/2 + 1 3/4 Teledyne 310 3/4 + 2
Dupont 82 1/4 + 2 Texas Instr. 112 5/8 + 4 3/8East.Kodak 58 5/8 + 1 1/8 Textron 59 3/4 + 5/3Firestone 26 3/8 + 1/2 Union Pac. 60 3/8 + 7/8Gen.El. 76 1/2 + 1/8 Unocal. 22 3/8 - 1/8Genl.Dyn. 71 7/8 - 1 1/8 Varian Ass. 23 1/2 + 1/4Genl.Motors 70 1/4 + 1 7/8 Warner Lamb. 55 5/8 + 3/8Hewlett P. 39 +11/2 Williams Cos. 18 3/4 - 1/8
DOW JONES
Industrials 1834,93 + 26,58
Transportation 829,38 + 10,63
AMERICAN STOCK EXCHANGE
Ccnputer & Technology 102,85 + 1,56
REUTEK.

OjOSIIC MARKET COM_NT OCTOBER 23, 1986.
Stock prices moved solidly to the upside today in accelerated
trading with the Dow 30 up approximately 26.30 points at
1834.65. The Transports and Utilities also finished solidly in
the plus column, as big-board gainers easily dominated losers
by a two to one margin. Secondary indices also gained but to a
lesser extent that the Dow. Lear Siegler rocketed higher today
in heavy turnover. The company said it has retained a firm to
advise the company in connection with a possible restructuring
of the company and/or other measures designed to optimize share-
holder values over the near term. Texas Instruments, Minnesota
Mining, and Matsushita Electric were also multi-point gainers.
Auto issues were strong as well. Downside casualties included
News Corp., Newhall Land and Essex Oianical.
Today's perfontence was impressive as the bulls scored a
decisive, double-digit victory in heavy trading. Next resistance
on the Dow is the 1860 zone.
E.F. HUTTON RESEARCH.

Mem MAM HO & CUR-EL'S RANK X.V.
J-WS*!' INVESTMENTDEPARTMENT
&jsil For further information call

lë_f__ï Tel. 612511/612991/612294
■___M___-*--M__-«%JÜ""ü^"--"_B__B_

Koersen Centrale Bank
NOTERINGEN CENTRALE BANK VAM DE NEDERLANDSEAN-
TILLEN GELDIGOPVRIJDAG 24OKTOBER 1986EN TOT NA-
DERORDER:
US DOLLAR 1.77 1.79 181
CRN DOLLAR 1.27 1.29 131
PND STERLING 2.455 2.51 2 57
N€DGLD 77.57 78.29 7909
SOUVRR — _
ZLU FRANCS 106.72 107.44 10824
FR FRANCS 25.73 26.83 27 53
DUITSE MAAK 87.80 88.52 89.32
SUAGLD — 100.07 102.59
ITUA€ 0.96 1.26 132
AR FLORIN 1.00 1.00 100KOERSEN VAN DE OBLIGATIELENINGEN VAN DE NEDER-LANDSE ANTILLEN UITGEGEVEN DOOR HET DEPARTE-MENT VANFINANCIEN EN GELDIG VANAFHEDEN 24OKTO-BER 1986EN TOT NADER ORDER.

9.75 % OBUGATIÖ.€NING€NP€A 85/89 100 2513 % OBUGATI€L€NING€NP€R 86/90 1076812 % OBUGATI€L€NING€NP€fl 88/92 1084010.5 % OBUGATI€L€NING€NP€RI9BB 1020510.25% OBUGATI€L€NING€N 1986P€R 1990 102 22
HET EFFECTIEVE RENDEMENT OP ALLE OBLIGATIELENIN-GEN BEDRAAGT 9.62%.
DEAANKOOP VAN OBLIGATIELENINGEN KAN GESCHIEDEN
BIJ HETLOKALE BANKWEZEN.

VRIJDAG 24 OKTOB6R 1986 11
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