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Nieuwsinvogelvlucht

lWashington— De westduitse
JpdskanselierKohl, bezoekt van-
j.

Ag als eerste westelijke rege-
j^gsleider na Reykjavik, president
j

a&an. Gesproken wordt over wat
1 SuPermogendheden gezegd heb-

-1 over deraketten voormiddellan-
? ?n korte afstand in Europa. W-

Groot-Brittannië en Ne-
v rand vrezen dat bij afschaffingn demiddellangeraketten dekansJPeen conventionele aanvaldoor het

Xietblok vergroot wordt.

I^EW YORK — Citicorporation,
y faster van degrootste bank van de

?> heeft in het 3e kwartaal een
to_f*gemaakt van 274mln do,lar-9
/°«ent meer dan in het3ekwartaalVor>gjaar.

uHAKA— Generaal Hossain Mo-
"üitiedErshad is vandaag officieel

j: verklaardvan deverkie-
,j ?en e vorige week in Bangla-
dat u-^n Bebouden. Verwacht wordt
tre j"* ' ater deze week in functieedt als burgerpresident. Ershad
8. °4 procent van de uitgebrachte
]a^mnten gekregen hebben. De be-
j Rijkste oppositie- partijen had-

-1 de verkiezingen geboycot. Vol-
Er k zou gen*audeerdworden om

Buad aan een zo hoog mogelijke
| te helpen.

*****
BERLUN —Een Oostduit-

"ian van 20 jaarisin de nachtvan
v,*andag op dinsdag ongedeerd de
g'Ucnt naar W-Berlijn gelukt. Vol-
v"18 de politie trotseerde de inwoner

brandenburg de grensobstakels
aanbij mensen inW-Berlijn.

*****„ VE—Deministersvan Olie
|,*Me 13 landen van de OPEC heb-

steeds geen overeenstem-
Ij \> breiken overdevs

I(, van deProductie. Er is welover-" v over een verlenging
M de tijdelijke productie- beper-
/ig die op 31 oktober afloopt maar

verdeling van de productie blijft
j

nProbleem. De Saudischeminister
8tLmani was maandag somber ge-
J^d. VooralKuweit blijft met een
Ij* van 90.000 vaten per dag dwars
*i k6n' Andere ministers toonden

chl optimistischer.
*****VRIJS — Uit voorzorg zijn veel

,s*n vandaag thuis gebleven.
staking bij het personeel van de

[ a
, was daartoe de

6 jn'eiding. De staking beoogt loon-
p,1*.1} kracht bij te zetten. Vooral in
0lJl.is wordt chaos verwacht nu het

nbaar vervoer bijna niet functio-
Ook scholenbleven gesloten.

— De Belgische ex-
Jichmier Vanden Boeynants heeft
tot „neergelegd bij zijn veroordeling
34 ri-iaar voorwaardelijk en ruim

Ned. gulden boete. Hij heeft
i^ gezondheidsredenen zijn beroep. \v6

r°kken. Hij was veroordeeld
1 he^e.ns belastingontduiking, vals-
I bai In geschrifteen vervalsing van

hj; fnsen. Zijn lageveroordeling had
het

,e danken aan zijn leeftijd en aan
'and bewezen diensten.

*****
J>EN HAAG -De eerste her-
tnenCoi"rn in Nederland heeft aan 2
ke,. ,Ben hetleven gekosteneen onhe-te 1? aantal gewondenveroorzaakt.
frot k gisteravondtoen de storm

fideels uitgeraasd was. Vooral
i(.n en en bomen die af- en omwaai-

f^gden voor veel schade en on-

Svaft De storm ging vergezeld
Op|oWlndkracht 10, in Zeeland zelfs
VrPend tot 12- Het openbaar ver-

Werd gehinderd door bovenlei-
'^m n e knaPten- Treinen en
h(.( j?kwamen stilte staan. Volgens
(:, **NMI komt er voorlopig geen
ltri

e aan de"depressietrein" er zul-
°e meer stromenvolgen.

— De VS onderneming
2^ eral Motors trekt zich terug uit

° edede president van de on-
Vn ing' Smith in Detroit
**n ""ecessie in ZA en het gebrek

V % bij het afschaffen
te65e apartheid maken het werken
iocu.s moeilijker, aldus Smith. De, W t(jr van General Motors in ZA

i\^al Jaren verlies. Het bedrijf zal' *wordenaan een concerndatl 1wordt door Zuidafrikanen.
k *****— De VSen Thailand

'Na n een aceoord bereikt over defya j.£van VSwapens en munitie in
Si-d and'Het militairmaterieelkan.en gebruikt door beide landen.
'°Bs. Voor het eerst dat de VS oor-

a Materieel opslaan in een land
ZIJ geen militairebasis hebben._ . *****IO],^STERDAMl0 ],^STERDAM— De koers van de

l<!p r ls gestegenna uitlatingenvan
i WridentvandeBundesbank van
A ) 6t ."Duitsland. Hij verklaarde dat
f f

n niemands belang is om de
l^k, van de dollarverder omlaag te
V erNDe munt noteerde 2,2395
la^j^'den en tegen hetslotvan de
klde 22470 gulden teBen 2>2255nafgelopenvrijdag.

*****

Wederopbouw na aardbeving
begint bij de armen

SAN SALVADOR — De
aartsbisschop van San Salva-
dor, monseigneurArturo Ri-
vera Damas,heeft deregering
gevraagd niet alleen te den-
ken aan dewederopbouwvan
degrote gebouwendietijdens
de aardbeving ingestort zijn,
maar ook aandacht te schen-
ken aan de noden van de ar-
men om grotere tragedies te
voorkomen. ,

"Als we in de toekomst sociale
onrust willen voorkomen, dan
moet deregering zich nu eerst
bezighoudenmethet herstelvan
het normale leven voor de
armsten. De krottenwijken moe-
ten herbouwd worden. Gebeurt
dat niet dan is van echt herstel
geen sprake", aldus de aarts-
bisschop.

Hij hekelde het bombarde-
ment bij San Jose Las Flores in
de provincie Chalatenango,
waarbij een dode viel. In deze

provincie verenigd zich al het
leed waardoor El Salvador ge-
troffen wordt, zo zei Rivera
Damas.

Volgens de laatsteofficiële be-
richten zijn bij de aardbeving
980 mensen omgekomen. Het is
echter niet bekend op basis van
welke gegevens dit cijfer tot
stand is gekomen. Binnen de
regering speelt zich momenteel
een gevecht afrond het neerha-
len van enkele van de grote ge-
bouwen in het centrum van San
Salvador die bij de aardbeving
beschadigd werden. Voor en te-
genstanders van het opblazen
van derestanten van o.a. het mi-
nisterie van Planning en datvan
Landbouw en Veeteelt kunnen
het niet eens worden. Argumen-
ten worden niet genoemd. Ook
het gebouw waarin ruim 500
mensen opgesloten werden door
de aardbeving staat op de nomi-
natie opgeblazente worden.

SAN SALVADOR - In San
Salvador deed aarts- bisschop
Rivera Damas deze week een be-
roep op deregering om bij de we-
der-opbouw van degrote gebou-
wen, die tijdens een aardbeving
vorige week instortten, vooral
aandachtte schenkenaan deno-
den van de armen. Het dodental
als gevolg van deaardbevingzou
de duizend inmiddels genaderd
zijn. Op defotoreddings- werkers
tijdens debegrafenisvan een van
de slachtoffers van debeving.

Eilandsraad behandelt aanvraag 1,2 miljoen

Schoonmaakcampagne kost
iets minder dan verwacht

WILLEMSTAD— De cam-pagne ter bestrijding van degelekoorts- denguemugkost84.000guldenminderdanver-wacht, omdat men meerambtenaren en minder men-sen van Arbeidszorg heeft in-geschakeld. De eilandsraadbehandelt morgen de finan-ciering van de campagne
voor 1,2 miljoen gulden ditjaar, terwijl een half miljoen
komt op de begroting van1987.

Naar waarnemend Gezagheb-
ber en coördinator van de cam-
pagne Willy Franco vanmorgen
uitlegde is men erin geslaagddekosten van deschoonmaak-cam-
pagne ietwat lager te houden
dan de oorspronkelijke raming
van 1,8 miljoen gulden. Terwijl
men eerst naast de GGD voor-
namelijk mensen van Ar-
beidszorg zou inschakelen werdlater besloten ook werknemers
van overheids- dienstenzoalsSe-
mako en de City Inspector te ge-
bruiken. De mensen van Ar-
beidszorg krijgen vanwege hunlage salarisen hetbijzondereka-
rakter van de werkzaamheden
een aansporings- premie van 20
procent, en nu er minder zijn
scheelt het 84 duizend gulden.
Aangezien de campagne vanzes
maanden zich uitstrekt tot drie
maanden dit jaaren drie maan-
den volgend jaar, behandelt de
eilandsraad morgen een aan-
vraagvoor 1,2 miljoen guldenop

de lopendebegroting, terwijl de
resterende vijf ton op de begro-
ting van volgend jaar zal ver-
schijnen.

Drie- vierde deel van het to-
taalbedrag is volgens Franco
voor materiaal, zoals gehuurde
voertuigen, kranen en dergelij-
ke, naast de kosten voor materi-
aaldat diverse dienstenbeschik-
baar stellen. De kosten van het
personeel staan grotendeels
reeds op de begroting van de
diensten waar ze voor werken.
De campagne loopt volgens
Franco goed, men heeft reeds
meerdan tienduizend huizen ge-
controleerd. Door de resultaten
in de computer te verwerken
heeft men een goed idee van het
type vuil dat in diverse wijken
ligt, hetgeen een doelmatig ge-
bruik van het materiaal bevor-
dert. Zo heeft men in en rond de
stad reeds tegen de duizend au-
towrakken ontdekt, en is men
begonnen met het aanbrengen
van de stickers. Hij zei dat men
enige problemen ondervindt bij
de "finishing touch", omdat het
de moeite loont na het weghalen
van grofvuil peteen onkruid en
dergelijke te verwijderen om de
aanblikte verbeteren. Ofschoon
de campagne gericht is op be-
strijdingvan de gelekoorts- den-
guemug, zalmenook een grondi-
ge schoonmaak langs de wegen
vóór het toeristen- seizoen niet
vergeten, zo verzekerdeFranco.

VESTIGING JODEN IN BEZETTE GEBIEDEN GAAT DOOR
Geen vredesconferentie maar directe onderhandelingen

Shamir volgt Peres op
als premier van Israël

JERUZALEM— Yitzhak Shamir is de nieuwe premier van
Israël. Het Israëlische parlement aanvaardde maandag zijn
kabinet met 82 stemmen voor en 17 tegen. Drie parlementsle-
denonthieldenzich van stemming.De 71-jarige Shamir, leider
van derechtse Likud, neemt het premierschap over van Shi-
mon Peres van de Arbeiderspartij, zoals twee jaar geleden
werd afgesproken.Een van dekernpunten van zijn beleid is
hetvestigenvan jodenin door Israël bezette gebieden. Meron
Benvenisti, een van debelangrijkste Israëlische deskundigen
op ditterrein, verklaarde evenwel dat Israël met deze politiek
devrede derug toekeert.

Shamir, al eens premier van
1983 tot 1984, wordt de negende
premier van Israël. Hij werd in
1915 in Polen geboren, vocht
vanaf 1935als terrorist tegen de
Britten in Palestina als lid van
een zionistische groep die later
werd geleid door devroegere pre-
mierMenachemBegin envolgde
deze op in 1983 na een bliksem-
carrière in de politiek. Daarvoor
werkte hij meer dan tien jaar
voor de geheime dienst Mossad,
eerst in Europa, voor geheime
missies.

De "havik" Shamir verklaar-
de maandag bij zijn presentatie
van zijnkabinet in deKnesset de
economische politiek en het be-
leid van deregering ten aanzien
van hetMidden-Oosten te willen
voortzetten. Hij is van oordeel
dat vrede in het Midden-Oosten
alleenkan wordenbereiktvia di-
recte onderhandelingen met
Arabische leiders en is te-
genstander van een vredes- con-
ferentie waarvoor Peres en de
Egyptische president Hosni Mu-
barak zich onlangs uitspraken.

De verschillen van mening
metdeArbeiderspartij inzake de
vredespolitiek trachtte de Li-
kud-leider maandag in zijn ver-
klaring te minimaliseren door
het geschillen te noemen "over
detaktiek en nietover het doel".
"Het heeft geen zin de menings-
verschillen hoog op te spelen als
van Arabische zijde geen voor-
stellen worden gedaan die niet
eens aanvaardbaar zijnvoor een
deel van de regering", zei Sha-
mir. Zowel Shamir alsPeres heb-
ben duidelijkgemaakt datalleen
een concreet vredesaanbod van
Arabische zijde het hun waard
zou zijnde coalitie op tebreken.

Ik zal depogingenvoortzetten
om Jordanië in vredes- onder-
handelingen te betrekken, zon-
der directe afwijzing van de in-
ternationale vredes- conferentie
dievolgensPeres nodig is om di-
recte onderhandelingen van Jor-
danië met Israël mogelijk te
maken

en de strookvan Gaza historisch
tot het joodsevolk behorenenwil
versterktevestigingvan jodenin
bezet gebied. Het is van "op-
perste zionistische waarde" dat
jodenzich vestigen in alle delen
van het bijbelse land Israël. Wij
zullen geen verschil maken tus-
sen het ene deel van het landen
een ander. Evenzeer als er een
volk van Israël is, is er een land
Israël.

Vanzijntekstafwijkendzeihij
vervolgens echter dat er alleen

Een ander, duidelijk geschil-
punt tussen Likud en de Arbei-
derspartij vormt het beleid van
vestigingvan jodenin de door Is-
raël bezetteArabische gebieden.
Shamir staat op het standpunt
dat de westelijke Jordaanoever

nieuwe vestigingen zullen ko-
menvolgenshet coalitie-aceoord
dat het aantal nieuwe vestigin-
genbeperkt tot vijfazesperjaar.
Onder Peres kwamen er twee
nieuwe vestigingen bij en trok-
ken ongeveer 18.000 jodennaar
reeds bestaande kolonies.

Shamir kan rekenen op aan-
drang tot uitbreiding van vesti-
gingen doorvoorstanders van de
harde lijn in zijn kabinet, maar
de VS hebben zich al tegen uit-
breidingverklaard. Zij beschou-
wen joodse vestigingen op de
westelijkeJordaanoeveren in de
strook van Gaza, die Israël in
1967 bezette, als hinderpaal op
weg naar vrede in het Midden-
Oosten.

De Israëlische onderzoeker
Meron Benvenisti analyseerde
een aantal Israëlische besluiten
jegens de westelijke Jordaanoe-
ver van de afgelopen tijd. Hij
concludeert daaruit dat "Israël
en Jordanië, met nadrukkelijke

hulp van de VS, stilzwijgend
hebbenbeslotenhet werk in deze
gebieden te verdelen". "Israël
hanteert de stok en Jordanië
houdt de bewoners iets lekkers
voor, maar hetresultaat is datde
Israëlische bezetting definitief
wordt", verklaarde hij. "Israël
houdt de handen vrij voor wat
het het belangrijkst vindt: het
land, de veiligheid, de infra-
structuur en de nederzettingen.
Jordanië mag van zijn kant
proberen zijn invloed te vergro-
ten op het leven van de 1,3 mil-
joenPalestijnen". Allesbij ekaar
wonen er nu ruim 60.000 joodse
kolonisten op de westelijke Jor-
daanoever.

Ruim eenderde van Shamirs
verklaring was gewijd aan de
economische problemen van Is-
raël. De inflatie dieop ongeveer
400 procent per jaar stond, toen
Shamir voor het eerst premier
wasin 1984, isin deafgelopenpe-
riode van twee jaar terugge-
bracht tot ongeveer 16 procent
per jaar, wat voornamelijk een
verdienstevan Peres is.

Eerste prioriteit noemde Sha-
mirbelastingverlagingenverla-
gingvan de overheids- uitgaven
met het doel de inflatie verder te
verlagen tot. "een niveau dat
aanvaardbaar is in goed geleide
landen".

De VS, dieIsraël per jaardrie
miljard dollar als hulp geven,
hebben ook op zulke stappen
aangedrongen.

Naar de nieuwe premier zei,
dient Israël een "zionistische
economie" te ontwikkelendie jo-
den uit de diaspora naar Israël
trekt. "Economische groei bete-
kent in de allereerste plaats
scheppen van voorwaarden die
het ons mogelijk maken de zio-
nistische doelstellingenvan het
land te vervullen en vooral im-
migratie mogelijk temaken'v, zei
Shamir.

Zijnkabinet telt 25 leden. Het
vertoont slechts een paar wijzi-
gingen vergeleken met het vori-
ge. De voormalige minister van
Financien en van Justitie,
Yitzhak Modai, —bronvan aan-
varingen met Peres — keert te-
rug als minister zonder porte-
feuille. Minister van Volksge-
zondheid Morchai Gur (Arbei-
derspartij) wordt vervangen
door zijn huidige plaatsver-
vangster, Shoshana Arbeli-El
Moslino. Minister van Binnen-
landseZaken JossefBurg (Nati-
onaalReligieuze Partij) trad vo-
rige week af en werd opgevolgd
door zijn partijgenoot Sevulun
Hammer.

NEW YORK — De koersen op de
effectenbeurs van Wall Street zijn
maandag flink omlaag gegaan. De
Dow Jones index daalde met 26,02
punten tot 1.811,02.

Regens teisteren
Colombia

BOGOTA — Overvloedige re-
gens inbijnahetgeheleland heb-
ben in Colombia minstens drie
doden geëist en bijna 300.000
mensen op deeen ofandere ma-
nier getroffen.

Bogota is er het zwaarst aan
toe en de burgemeester heeft de
noodtoestand afgekondigd in
een deel van het zuiden waar
250.000 mensen lijden onder de
overstromingen. De regens die
begin oktober aanvingen zijn
normaal in dezetijdvan het jaar.

Rundveefokker
gegijzeld

CARACAS—De Venezolaan-
se rundveefokker Francesco
Gallo Rosoli (78) is 41 dagen
vastgehouden door Colombiaan-
se guerrilla's.Hij werd gevonden
in een ondergrondse
schuilplaats op zijn eigen boer-
derij vlak bij de grens met Co-
lombia, zo deelde de politie mee.

Gallo Rosoli, werdbevrijddoor
leden van de Nationale Veilig-
heidsdienstvan Venezuela.Vijf-
tienColombianen en enkele nog
onbekende personen die zich in
de schuilplaats bevonden wer-
denaangehouden. Op de plaats
waar Gallo Rosoli gegijzeld
werd, trofdepolitie wapens, mu-
nitie, drie militaire uniformen
eneen vlagvan eenColombiaan-
se guerrilla-groeperingaan. Al-
le aangehouden personen heb-
ben inmiddeis bekend aan de
ontvoering te hebben deelgeno-
men, aldus de Venezolaanse po-
litie.

Laatste gevangene Varkensbaai-
incident vrijgelaten

MlAMl—Zaterdagwerd
inCubaRamon Conté Her-
nandez vrijgelaten, deeni-
ge gevangene die deCuba-
nen nog vasthielden sinds
de mislukte Varkensbaai-
invasie25 jaar geleden.

Conté Hernandez werd op
het vliegveld van Miami in
Florida verwelkomd door fa-
milieleden en veteranen van
het onfortuinlijke avontuur.

De vrouw van Conté Her-
nandez, Hilda, memoreerde
hoe haar manin 1960, toen zij
in ballingschap woonden in
Miami, zogenaamd naar zijn
werk in een fabriek was ge-
gaan, maar een vriend een

paar uur later een brief liet
bezorgenwaarin stond dathij
naar Guatamala was gegaan
om zich aan te sluiten bij de
honderden ballingen diedoor
de CIA werden opgeleid voor
een invasie op Cuba ter ver-
drijvingvan Fidel Castro.

Conté Hernandez werd
naar Miami begeleid door
Gregory Graig, een medewer-
ker van senator Edward Ken-
nedy die een grote rol bij de
vrijlatingheeft gespeeld.

De invasie in de Var-
kensbaai op Cuba hadplaats
mettoestemming vanKenne-
dy's broer, president John F.
Kennedy

Top van internationale bokswereld op Aruba

World Boxing Council
conventie geopend

ORANJESTAD — Onder
grote belangstelling heeft de
ministervan Welzijnszorg mr.
Mito Croes vanmorgen in de
grote balzaal van het Aruba
Concorde Hotel het 23ste
World Boxing CouncU (WBC)
conventie geopend. Oor-
spronkelijk was op het prog-
ramma aangekondigd dat
premierEman deopeningzou
verrichten doch dit bleek op
een misverstand te berusten.

In zijn openingswoord sprak
minister mr. Mito Croeszijn vol-
doening uitdat deWBC besloten
heeft haar wereldcongres op
Aruba te houden, waardoor ver-
tegenwoordigers van overal ter
wereld gelegenheid hebben na-
derkennis te maken metAruba.
Hij was ook blij met dit congres
vanwege de sport op Aruba om-
datdit een stimulans, nietalleen
voor de bokssport op Aruba,
maar ook voor andere sporten
kan zyn. Hij hoopte dat het een
goede conventie zal worden en
dat de deelnemers na terugkeer
in hun land ook meer te weten
zijn gekomen over het land Aru-
ba dat ook in de internationale
sportwereld een eigen plaats wil
gaan innemen.

Na de parade van de vlaggen
van de deelnemende en aanwezi-
ge federaties: Asian Boxing
Council, African Boxing Union,
British BoxingBoard ofControl,
European Boxing Union,
Central American Caribbean
Boxing Federation, North Ame-
rican Boxing Federation, Orien-
tal and Pacific Boxing Federati-
on en South American Boxing
Federation alsmede 29 we-

reldcomite's, sprak de heer Roy
van Putten, voorzitter van de
Aruba Boxing Commission — de
grote motor achter deze conven-
tie — woorden van welkom. Hij
werd gevolgd door de voorzitter
van WBC, José Sulaiman Chag-
non, diezijnvoldoening uitsprak
datdeWBC haar 23steconventie
opArubakon houden. Na de ope-
nings- toespraak van minister
mr. Mito Croes werd het geheel
methetArubaanse volkslied be-
sloten.

Na een koffiepauze begon de
eerste werk- vergadering van de
WBC, welke vanmiddag werd
voortgezet. De dames van de de-
legatieleden maakten vanmid-
dageen tochtmetde glassbottom
boat, terwijl vanavond de direc-
tie van het Concorde Hotel een
cocktail aanbiedt.

De Amigoe berichtte reeds
eerderoverde top officials en we-
reldbekendeboksers, dieopAru-
babijeenzijn. Onderhenbevindt
zich Yamil Chade, diewil probe-
ren op Aruba een gevecht met
Pinklon Thomas en Jo Casio te
brengen. Hij had daarvoo
een gesprek met de directie van
Holiday Inn Aruba. De heer Ya-
mil Chade denkt hierbij ookaan
de mogelijkheid om dit gevecht
vanuit Aruba uit te zenden.

Onder de gasten bevindt zich
ook Burtell Jefferson, die33 jaar
politie- officier in de Verenigde
Staten was en onder meer de
eerstekleurling diecommissaris
van politie in Washington werd.
Hij had toen luim 4000 no'
mensen onder zi
fersons maakt reeds vele jaren
dccl uit van de Internationale
boks- commissie.



De zeer beroemde schrijverRO-
ALD DAHL, wiens korte verha-
len op regelmatige basis ver-
filmd worden, was onlangs in
Nederland op bezoek waarhij op
de boekenafdeling van deBijen-
korf in Den Haag, honderden
handtekeningen uitdeelde. Na
afloop verklaarde de in Wales
geboren schrijver dit "beesten-
werk" nooit meer te doen. Toch
signeerdehij later nog inandere
steden waar zijn vele fans hem
geenrust gunden.

*****
Een inwonervan Lyon in Frank-
rijkheeft hetwereldrecordOES-
TER- OPENEN verbroken, door
1106 oesters te openen in een
uur, een gemiddeldevan drie se-
condenper stuk. Hetouderecord
van 954 per uur werd onder toe-
zicht van de Guinness Book of
World Records verbroken door
demandieoesters opent en ande-
re zeegerechten voorbereidt bij
zijn werk in een cafe. Hijwerkte
zonder handschoenen met een
mes en sneed zichzelf slechts
tweekeer in devingers. Het vori-
ge record stond op naam van een
Parijzenaar.

Een 25- jarigeAmerikaanse pa-
rachute- springer sprong on-
langs van de FAKKEL van het
Amerikaanse vrijheidsbeeld
(Statue of Liberty) en zweefde
ongedeerd 305 voet naar de
grondterwijl 300 mensen toeke-

Mensen

ken. De autoriteiten bekeurden
hem na afloopvoor hetparachu-
tespringen zonder vergunning
en het zich begeven opverboden
terrein. Dezelfde man sprong in
1980van deWorld TradeCenter.

Een Amerikaanse boer dieophe-
licopters van deregering dreigde
te schieten omdatdiezijnKOEI-
EN BANG MAAKTE kreeg een
boete van 1.500 dollar. De
rechtbank vergaderde ongeveer
een uur om de boer te veroorde-
lenvan hetbedreigen van vlieg-
toestellen. Hij kreeg drie jaar
voorwaardelijk en het bevel om
een ontnuchteringskuur te on-
dergaan. De 53-jarigeboer zei de
dreiging te hebben geuit omdat
zijn koeien bang worden van
laagvliegende helicopters en
nerveuze koeien heel weinig
melk geven.

Het Wereldvredescongres in Ko-
penhagen is geëindigd met een
HANDGEMEEN toen 50 beto-
gers het podium bestormden en
luidkeelsprotesteerden tegen de
bezetting van Afghanistan door
deSovjet- Unie.Zeraakten slaag
met ledenvan deorde- dienst, en
de politie moest eraan tepas ko-
men om de betogers, waaronder
Afghaanse bannelingenvan het
podiumaf tehalen. Zewaren vol-
gens deDeense organisators met
valse kaarten binnengekomen.

Bij de opening van het congres
had zich een soortgelijk, zij het
minder gewelddadig, incident
voorgedaan.Het congreswerd in
hetkader van het doordeVN uit-
geroepen jaar van de vrede ge-
houden, en er namen 2.500 men-
sen uit 136 landen aan deel. De
Amerikaanse SDI en de eis tot
een verbod op kernproeven kre-
gen veel aandacht. Het feit dat
oppositiegroepen uit het
Oostblok en Afghanistan alleen
als lid van een Westerse delega-
tie mochten deelnemen leidde
tot de meningsverschillen.

Leider Michail Gorbatsjov heeft
president Reagan in Reykjavik
voorgesteld een einde te maken
een de storing van op de Sovjet
Unie gerichteRADIO- uitzen-
dingen inruil voor een zenderop
Amerikaans grondgebied. Vol-
gens deSunday Times hadden de
directeur van de Amerikaanse
voorlichtingsdienst en een
functionaris van de Sovjet- pro-
paganda hierover een onder-
houd van enkele uren om te kij-
ken ofer een aceoord inzat.

Het treinverkeer tussen Deven-
ter en Rijssen is onlangs ge-
stremd door zes LOSGEBRO-
KEN KOEIEN, diein Holten tij-
dens onweer in paniek raakten
en onder drie verschillende trei-
nen terecht kwamen. De Neder-

landse Spoorwegen moest bus-
sen eneen pendeltreintje inscha-
kelen om de reizigers te ver-
voeren

De EERSTE HERFST- STORM
in Nederland heeft met name in
het westenvan het landvoor veel
schade en overlast gezorgd. Er
waren veel meldingenvan omge-
waaidebomen, hetgeen met na-
mebij Den Haag tot filevorming
leidde. Enkele bomen vielen op
auto'sen woningen. Op een aan-
tal bruggen waaiden vrachtau-
to's en caravan's om, zoals bij-
voorbeeld op deZeelandbrug,die
gedeeltelijk werd versperd door
een omgewaaide vrachtwagen.
Bij Zoetermeer werd een gedeel-
te van het dak van een benzine-
station afgerukt, terwijl ook el-
ders sprake was van zwaar be-
schadigde daken. In de omge-
ving van Amsterdam en
Zaanstad moest de brandweer
enkele malen hulp bieden bij
overstromingen en blikse-
minslag. Drie veerponten wer-
den uit de vaart genomen waar-
doorhetverkeer ommoestrijden
en in de Oosterschelde is een
Frans schip met dekop tegeneen
plaat aangeduwd. Het tramver-
keer in Den Haag raakte volle-
digontregeld toenop elfplaatsen
debovenleiding brak door omge-
vallen bomen. Alle bussen wa-
ren wanwege het slechteweer al
ingezetop debuslijnen.Persoon-
lijke letselsblevenin deresiden-
tie- stad voor zover bekend be-
perkt tot verwondingen door af-
gewaaide takken en gebroken
ruiten. In Amsterdam vielenve-
le bomen op auto's, waarbij in
ééngeval een manbekneld raak-
te en door de brandweerbevrijd
moest worden. Door rondvlie-
gende dakpannen raakten een
aantal mensen gewond, terwijl
ooktelevisiemasten hetbegaven
en mensen van hun fiets werden
afgeblazen. Hier brak de boven-
leidingvan de tram opdrie plaat-
sen, terwijl een aantal omgeval-
len bomen ook de rails ver-
sperden.

*****
De PANDA NATUURBUS, een
nieuw onderwijsproject van het
WereldNatuurfonds Nederland,
loopt als een trein. Van de ruim
negenduizend basisscholen in
Nederland hebben zich er al
meer dan 1500 aangemeld voor
een bezoekvan debus. Dat isvol-
doende om debus ruim tien jaar
aan het werk te houden, aldus
het WFN dat op 20 oktober be-
gint met het bezoeken van de
scholen. In de bus is een ten-
toonstelling ingericht waarmee
kinderen op de basisscholen op
een speelse manier naderkennis_ kunnen maken metde natuuren
hoedeie. in elkaar zit. De ten-
toonstelling is er op gericht de
kinderen veel zelf te laten doen
en ontdekken. Zij wordt omlijst
met speciale films en lesbrieven
voor in deklas. De busis gefinan-
cierd uit een speciaal fonds van
het WNF dat is ingesteld ter ere
van de 75ste verjaardag van
Prins Bernhard. Uit het fonds
wordtbovendien het bezoek aan
descholen betaald.De basisscho-
len zelf kost het bezoek van de
Panda Natuurbus niets.

Een Parijzenaar veegt zijn mond
afmethetFranse dagbladLIBE-
RATION dat onlangsverscheen
met een 16pagina'stellende bij-
lage diegeheelwas gemaaktvan
textiel. De verspreidingwas het
initiatiefvan een groepvan tex-
tielfirma's met de naam Le Defi
(uitdaging) methet oog opdePa-
rijse modeweek.

*****De politie op de luchthavenvan
Karachi heeft onlangszeven Pa-
kistaanse KINDEREN van drie
tot zes jaar tegengehouden die
naarDubai in deVerenigde Ara-
bische Emiraten zouden gaan
om er met gevaar voor eigen le-
ven mee te doen aan kamelren-
nen. De jongetjeswas 500 dir-
ham, twee a drie keer het loon
van een volwassen arme in Pa-
kistan beloofd, alszij zich aan de
wedstrijdkamelen lieten
vastbinden en met dezweep zou-
den laten slaan door deberijder.
Hun kreten van pijn en schreien
zouden een stimulerendeffect
hebbenop dekamelen. De kinde-
ren moeten zoklein zijnomdatze
anders te zwaar zijn en een last
voor de kamelen. Niet allen
doorstaan de behandeling en
sommigen vallen uit hun zadel
op de grond, om door de achter-
liggende dieren vertrapt te
worden.
Dcverenigingvan Amerikaanse
filmregisseurs, met zon 8000 le-
den, zal zich met hand en tand
verzetten tegen dc ELECTRO-
NISCHE KLEURING van
zwart- wit films, die zij als een
verloochening van dc geschiede-
nis beschouwen. Dc kleuring
van klassiekefilms met artistie-
ke betekenis door middel van
computers schept volgens
woordvoerder Chuck Warn een
vertekend beeld van dc maat-
schappij.Dc regisseurs beschou-
wen hetals een gevaarlijkevorm
van zelfbedrog, en noemen het
kleuren dooreen computer "weU

nig meer dan het inkleuren vol-
gens nummertjes". Hoewel het
om flims gaatdie reeds publieks-
eigendom zijn zullen de regis-
seurs alle wettelijke middelen
tot hun beschikking gebruiken
om dit te bestrijden. De grote
filmproducenten zijn echter
voorstander van het idee, eve-
nals Turner Broadcasting Sys-
tem dietal van films wil kleuren
voor tv- uitzendingen en de
maatschappij die zich ermee be-
zighoudt. Volgens de voorstan-
der blijft het zwart-wit origineel
intact en kunnen liefhebbers
daaraltijdvoorkiezen.

Dat je nooit te oud bent om "to
rock androll" bewees CHUCK
BERRY wel tijdens de viering
van zijn zestigste verjaardag in
Sint Louis. Andere rocksterren
zoals Keith Richards, Eric Clap-
ton, Linda Ronstadt en Julian
Lennon gaven samenmetde jari-
ge een show die verfilmd werd
voor defilm "Hail! Hail!Rock 'N'
Roll.
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Heer Bommel en de Volvetters door Marten Toonder

1020 — Het spook steeg op in de duisternis totdat het uit het
gezicht verdwenen was.

"Héél vreselijk!" stamelde heer Bommel. "D-dit is héél erg
voor debloeddruk!Ikweetzeker dathetspook mijn spijsverte-
ring helemaalin dewar zal brengen!"

"WieJiad nu ook kunnen denken, dat het volvettersspook
écht zou bestaan?" mompelde deburgemeester.

"Ach wat!"zei TornPoes. "Het bestaatniet. Er bestaangeen
spoken!"

"Zoishet!"riep demagistraat, dieplotselingweer moedvat-

te."Er bestaan natuurlijkgeen spoken.Doorzoek destraten en
de dakenen arresteer dat...eh... datding,Bas. Doe jeplicht!"

BulleBaszettezijnpet recht, trokzijn jasineen netteplooi en
salueerde. Toen trok hij een politiefluit en floot tot deruiten
rinkelden. De gevolgen blevennietuit.Uit alle stratenrenden
agenten naderom te kijken wat eraan dehand was.

"K-kom mee, Torn Poes. "Er bestaatgeen spook".
"Ja... eh... nee", zei heerBommel weifelend, "natuurlijk be-

staat hetniet, maarstel jenueens voor,dathetwèlzoubestaan!
Dat zou ergvreselijkzyn, als jebegrijpt wat ik bedoel!"
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NACHTDIENSTARTSEN:Patiënten*
artsen van Bandabao (3e distrikt) kurt"
spoedgevallen telefoon 641658 be*
danhet antwoordapparaat afluisteren-
De patiënten van de andere mediscf*
trikten kunnen voor spoedgeval*
artsenpraktijk van huneigen huisarwl
het antwoordapparaat zal dan me*
wie de dienstdoende arts is.

WITGELEKRUlS(wijkverpleging):Kj
Santa Maria 17, tel.: 82947; geop«| j
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hebben zuster Kwidama, tel.: 78089.'
boy 027-360 en zuster Hoyer. tel.: i"
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54300.
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van 12.30-15.30uur; donderdagmidd»
07.15-10.30 uur; alleen volgens afspl*

GEZINSVERZORGING (Kwido pa f*
geopend van maandag t/m vrijde
07.00-12.30/13.30-17.00 uur, kantoC
Maria 17. tel.: 80222.

BOTICA BANDABAO: geopend van«]
dag t/m vrijdag van 08.00-12.00'1'
18.00 uur;zaterdag gesloten.

BOTICA S (nachtdienst)
Otrobanda: Otrabanda. tel: 625633.
Punda: Brievengat, tel.: 79098.

DIVERSEN ,
CURACAOSCH MUSEUM (t/m3oj
ber 1986)expositievan werkenvan^*
rindongo gemaaktvan autobumpers-

TIENDA Dl LEY (spreekuur): op
van 18.00-20.00 uur op Martin"':
sisschool, Plasa Brion.

WOENSDAG
DIVERSEN
SEDUKAL:eIkewoensdagvan 14.00'
uur is ervrij spreekuur.

TOERISTENSCHIP: 08.00-17.0°
«Royal Princess» - vert. SELMA.

TONEEL: 20.30 uur opvoering van *"Suzy» 0.1.v van Eligio Melfor - Cen«°
Arte.

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

TELECURACAO
DINSDAG: 16.30Superbook; 17.00.'
man,masterofthe universe; 17.155*
sia i Teknologia kv Leo Flori'
«Komputer»; 17.45CNN internal
hour; 18.45 Informe deportivo; _|
Tempu pa Dios; 19.00Kushina oW-
-19.15RVD-programma; 19.30NoW
Tele-8; 20.00 Directe uitzending 1%ballwedstrijd Boston Red Sox vs \York Mets (World Series)

WOENSDAG: 16.30Obradiman;l7J
Countdown; 17.45 «60» Minutes; 1"!
Informedeportivo; 18.55Tempu fja'
os; 19.00Special; 19.30NotisieroT'
8; 20.00 Directe uitzending b_
ballwedstrijd Boston Red Sox vs I*
York Mets (World Series),
(wijzigingen voorbehouden)
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MOENIRALAM IS GELUKKIG MET HET VONNIS
Holtrop noemt ambtelijke status eenfeit

Tjon A Loi moet naar
de ambtenaren-rechter

WILLEMSTAD_De heerTjon A Loi heeft bij deverkeerde
J^chteraangeklopt.Dat was gisterendeconclusievan rechterJ*°ltrop die zichzelf onbevoegd verklaart om de zaak in be-
handeling te nemen. Naar meningvan derechter moet Tjon A
T*i bij deambtenaren-rechterzijn omdathij inmiddelsdeoffi-c,ele status van ambtenaarheeft.Ditvloeitvoort uithetfeit dat
onder een aanbevelingsbrief van het Centraal Bureau voor
ersoneelszaken om Tjon A Loi tot Inspecteur der Invoer-re chten en Accijnzen te benoemen, een aceoord- paraafwerd

*>ezet door deRaad van Ministers.Daar dezebriefin hetbezit
Van Tjon A Loi is gekomen en er dus bekendheidaan is gege-
Vei, is de benoeming in vaste dienst een feit geworden, zo
c°«cludeerde mr Holtrop.

bekend vond vorige■ eek de behandeling plaats van
«etkort gedingdatWilfred Tjon

M)i tegen deoverheidhad aan-spannen. Hiermee hoopte
J°n ALoi, die inmiddelsde toe-Png tot zijn werk is ontzegd, te
werkstelligen dat de minister
ft Financien gedwongen zou

j orden hem tot Inspecteur der
voerrechten en Accijnzen te

)j\n°emen. Een status waarTjon
U>i zegt recht op te hebbenom--1 deRaad van Ministers daar-ee aceoord is gegaan.

VERGISSING
w u^ Amigoe berichtte vorige
zat a' uitgebreid over deze
de r^on k°i brachtbij mon-
lam 3n Z^n adyocaat Moenira-
i"^ naar voren dat hij in decem-. r 1985 doordeRaad van Minis-
a Ts benoemd werd tot inspec-
V(t Ur- Daarvoor was Tjon A Loi
aarnemend inspecteur op
"ntract- basis. Advocaat Pro-

vies die namens de overheid
[ eitte, steldeechter dat Tjon A

°' dan wel tot ambtenaar in
dienst was benoemd, maar

dit niet in de functie van In-
.Pecteur van Invoerrechten en
J^ijnzenwas gebeurd. Die ver-eng was door Tjon A Loi ge-

aakt omdathij in dezelfdeperi-

ode gesolliciteerd had naar de
functie van inspecteur waarvoor
een open sollicitatie- procedure
op gang was gebracht.

Overigens vernam de Amigoe
in dit kader dat een benoeming
tot vaste dienst juridischgezien
gebeurt in de functie die de be-
trokkene op het moment van de
benoemingbekleedt.Tjon ALoi,
diewaarnemend inspecteurwas,
zou dus in die functie in vaste
dienst zijn genomen, tenzij uit-
drukkelijkdoor de Raad van Mi-
nisters hieraan de functie van
Inspecteur der Invoerrechten en
Accijnzen was verbonden.

In hetmidden bleef vorige
week de vraag ofTjon A Loi, die
nog in afwachting is van de uit-
slagvan zijn medische keuring,
al wel ambtenaar is of niet. Die
vraag was doorslaggevend voor
Holtrop omdat ambtenaren- za-
ken voor een ambtenaren-
rechter moeten worden uitge-
vochten.

ACCOORD BENOEMING
De rechter baseerde zijn

conclusie dat Tjon A Loi al
ambtenaar is op een aantal fei-
ten die tijdens de behandeling
naar voren waren gekomen: me-
dio1985 solliciteerde Tjon ALoi,
in verband met het vertrek van

devoormaligeInspecteur van In-
voerrechten en Accijnzen, naar
diefunctie. HetCentraal Bureau
voor Personeelzaken adviseerde
de toenmalige minister van Fi-
nancien schriftelijk om Tjon A
Loi in die functie te benoemen.
Onder deze brief staat onder
andere "accoord benoeming in
vaste dienst" met de paraaf van
deministervan Financien en als
besluit van de Raad van Minis-
ters "accoord benoeminginvaste
dienst conform minister Finan-
cien" met ook de handtekening
van de minister-president. Deze
briefis in het bezit gekomenvan
Tjon A Loi. De minister van Fi-
nancien zou hem overigens des-
tijds zelfs persoonlijk van de be-
noemingop de hoogte hebbenge-
steld .Door deaantekeningenon-
der de aanbevelingsbrief waar-
aan naarbuiten(aan TjonA Loi)
bekendheid is gegeven, is diens
benoeming een feit geworden, zo
oordeelde Holtrop. "Daarmee
heeft hij de status van ambte-
naarverkregen enzijnop hem de
ambtenaar- rechtelijke regels
van materiele en formele aard
van toepassing geworden. Het is
niet van belang dat het benoe-
mings- besluitnog niet door een
officieel landsbesluitgeformali-
seerd is. Zoals bekend laat een
dergelijk besluit hier te lande
nog wel eens op zich wachten,
maar dat heeft geen gevolgen
voor de betrokken ambtenaar",
aldus Holtrop in zijn vonnis.

MEDISCHE KEURING
Ook hetfeit dat deuitslag van

de medische keuring nog niet
binnen is, doet aan dit besluit
geen afbreuk, zo meende de
rechter. Aan die voorwaarde
wordt in de praktijk voor de
rechtspositie van de ambtenaar
alleen dezebetekenis toegekend

dat voor het, uitzonderlijke, ge-
val dat deze medisch niet ge-
schikt wordt bevonden, de be-
noeming alsnog wordt geacht
niet te hebben plaatsgevonden.
Tot datmoment mag hijzich als
ambtenaar beschouwen, aldus
Holtrop diebovendien stelde dat
ook de typisch ambtenaar-
rechtelijke maatregel van ont-
zegging van toegang tot de
dienstlokalen, dienstgebouwen
en het werk, een aanwijzing is
datzijdensdeoverheid deambte-
naar-rechtelijke status van Tjon
ALoi al erkend was.

Dat advocaat Moeniralam tij-
dens de behandeling van deze
zaak niet reageerde op de vraag
van Holtrop omtrent dit punt,
noemt Holtrop "voor zijn reke-
ning". De advocaat hadnamelijk
kunnen verzoeken de zaak ook
als ambtenarenrechter te be-
handelen. "De thans te nemen,
noodzakelijkerwijze van formele
aardzijndebeslissing en de daar-
dooronvermijdelijke vertraging
in de materiele beoordeling van
de geschillen tussen partijen,
zijndegevolgen van een onjuiste
beoordelingzijdens eiser(Tjon A
Loi- red), welke hij alleenzichzelfkan aanrekenen", aldusde terechtwijzing van HoltropdieTjon A Loi ook veroordeeldein deproceskosten.

Overigens kondigde advocaatMoeniralam gisteren al voor deuitspraak aan, te verwachtendat hij naar de ambtenaren-rechter zou worden verwezen.
Datwas danook debedoeling, al-dus Moeniralam die achteraf
verklaarde"wij zijn hierheel ge-
lukkig mee." Tjon A Loi en zijn
advocaat zullen zich nu voorbe-
reiden op de "tweede ronde" die
voor de ambtenaren- rechter zal
worden uitgevochten.

WILLEMSTAD -De passa-
giers van het cruise- schip Carla
Costa van de lijn Costa Cruises
Ine. hoeven in de toekomst geen
honderden folders meer door te
nemen, alvorensenigeinformatie
te hebbenover de eilandendiezij
met het cruise- schip aandoen:
gistermiddag werd de nieuwe
computeraan boordvan ditschip
officieel in gebruik gesteld. De
computer bevat allemogelijke in-
formatieover deverschillende ei-
landen die bezocht worden,
waaronder ook Curaqao. Infor-
matie over activiteiten, restau-
rants, prijslijsten en menu'szijn
in het geheugen opgeslagen en
kunnen dagelijks bijgewerkt

worden, zo brachtLilian Molina
van hetbedrijfDiversified Infor-
mation Systems Corporations
(Discorp) die de computers gele-
verd hebben, tijdenseenperscon-
ferentie aan boord van deCarla
Costa naar voren. De computer is
zeer eenvoudig te bedienen en
geeft ook informatie over de acti-
viteiten aan boord van het schip.
De informatie over de eilanden
dieaangedaanworden, wordt be-
paaldin overlegmet debetrokken
toeristenbureaus diezelfkunnen
beslissen wat er over kun eiland
in de computer wordt opge-
nomen.

Met deze computer wil Costa
Cruises Ine haarpassagiersbeter

voorbereiden op de bezoeken aan
de verschillende eilanden zodat
de mensen niet onnodig tijd ver-
spillen omdatzij bepaalde infor-
matie ontberen.Discorp heeft
overigens nog veel meer plannen
met deze computers die ook op
andere cruise- lijnen geinstal-
leerdzullen worden en in de ver-
schillendehotels opPuertoRico.
Voor eind 1987zullener 70 com-
puters geplaatst zijn, aldus werd
bekend gemaakt door dit bedrijf
dat een joint- venture is tussen
PuertoR ico Telephone Authority
en ITT WorldDirectories.

Op defoto.LiliaMolina dieuit-
leg geeftvan de computer aan de
aanwezigepersmensen.

Ondanks verschil van mening binnen BC
BCtekent letter of intentvoor vuilverwerkings-fabriek

j^ILLEMSTAD — Terwijl
h<Ü.nen bepaalde kringen van

grote
v^Jfels bestaan over eenplan
v ?r het opzetten van een
o_ pVerwerkings- industrie
ciL- Uracao waarmee electri-
jjjeitwordt opgewekt, zal het
K v°lgens gedeputeerde

Vmond Bentoera nog deze
<Wk ?en ",etter of intent"jjenuitgaan naar deEngelse
8e°eP die hierin geinteres-
ih *rd is. Daarin verklaart
Pfal Z*Cn °ereid om verder te
*»jö °Ver hetPr°Ject'dat te
v^n^ftijd dewerkzaamhedendeKAE moetvervangen.

f e berichten over dit project
jj °orzaakten inmiddels de no-jS®onrust, met name onder de
tev'°ners van oca Sami en 0m-

,6 ln_g waar defabriek zou moe-
komen. Zij vrezen onder

jj. ere daterradio- actiefofche-c« afval verwerkt gaat wor-

den met alle gevolgen van dien.
Dit werd vanmorgen uitdrukke-
lijk ontkend door gedeputeerde
Raymond Bentoera die momen-
teel het project behandelt in af-
wezigheid van collega- gedepu-
teerde Diaz. Hij stelde vandaag
een laatste vergadering te heb-
benover de inhoudvan de"letter
of intent". Nadat deafdeling Ju-
ridische Zaken deze nogmaals
heeft doorgelopen, zal de briel
naar alle waarschijnlijkheid de-
ze week nog dedeuruitgaan, al-
dus Bentoera. Door de "letterof
intent" is het Bestuurs College
volgens Bentoera nog nergens
aan gebonden.

Slechts wordt in het schrijven
de bereidwilligheid getoond om
het project verder te bespreken
en alle aspecten onder de loep te
nemen. Pas na een gedegen on-
derzoek, waarbij ook milieu-
technische zaken aan de orde
zullen komen, zal het Bestuurs
College een besluit nemen. Het
gaat hier om een vuilverwer-
kings- bedrijf dat door een be-
paalde procedure electriciteit
opwekt. Daar zal in eerste in-
stantie het Curacaose vuil voor
gebruikt worden. Omdat dit
echter niet toereikend is om op
een permanente basis stroom te
leveren, zal er ook vuil
geïmporteerd moeten worden.
Dat zal dan waarschijnlijk uit
Amerika gehaaldworden, waar-
bij het gaat om industrie- vuil.
Dit betekent echter niet dat het
chemisch afval is of vuil dat
andereschadelijkestoffenbevat,
aldusBentoera vanmorgen, ook
industrieënhebbenvoor een deel
"huisvuil". Defabriek zou opBo-
caSami geplaatst worden, welke
plaats is uitgezocht in verband
met de toegankelijkheid vanaf
de zee.

Binnen het Bestuurs College
bestaat echter verschil van me-
ning over de wenselijkheidvan
dit project. Ook heeft KAE- di-
recteur Gouverneur geadviseerd
tegenhetgevenvan een"letterof
intent", terwijl een aantal ande-
re adviseurs, waaronder CDM-
directeurEvertsz enCurinde- di-
recteur Romer, een positief oor-
deel gaf. De KAE zal indien de
vuilverwerkings- fabriek
werkelijk komt overbodig wor-
den en moeten verdwijnen. Dit
feit op zich is voor bepaalde BC-
kringen voldoendereden om zich
af te vragenwaar men mee bezig
is.Bij deKAE staatvoor 400 mil-
joen gulden aan investeringen
diemen bij opheffing slechts als
schrootzou kunnenverkopen, en

op het ogenblik is men bezig met
de bouw van een verdamper en
wordtonderhandeld over deaan-
schafvan een boiler en turbine-
generatorvoor electriciteits-uit-
breiding.

Indevoorstellenvan deEngel-
se groep staatbovendien datmen
"de voorkeur" zal geven aan
KAE- werknemers bij het aan-
nemen van personeel, hetgeen
volgens bepaalde kringen ver-
plicht zou moeten worden. Dan
zijn er vragen over de geloof-
waardigheid van de Engelse
groep zelf, waarvan slechts een
maatschappij "oppapier" zoube-
staan. Bovendien stellen de ini-
tiatief- nemers het "zullen apre-
ciëren" indien het eilandgebied
wil "bijdragen" aan de locatie en
het aansluiten op het bestaande
electriciteits- net en de water-
tanks. Dat zou volgens welinge-
lichte kringen al miljoenenkos-
ten. Bovendien is er geen enkelegarantie dat de maatschappij,
die zegt stroom voor de helft van
de huidige prijs te kunnen leve-
ren, ditzal blijven doenwanneerde KAE eenmaal is opgeheven
en er sprake isvan een monopo-
lie- positie. Hetzelfde geldt vol-
gensgenoemdekringen ookvoor
de werknemers, die geen enkelezekerheid zouden behouden.

Voorts vindt men het sowiesoverkeerd om een buitenlandse
onderneming een monopolie-po-
sitiete geven ten aanzienvan deproductie van water en electrici-teit, twee basis- behoeftesvan ie-
dervolk. Ookhet importerenvan
vuil uithetbuitenland blijftmen
een vreemde zaak vinden. Het
vermoeden bestaat dathet dan
om elders ongewenst vuil zou
gaan, aangezien de VS zelfover
uitstekende vuil- verwerkings-
installaties beschikt. Dat schept
weinig vertrouwen, evenals hetfeit datdeinitiatiefnemersblijk-
baar alleen "papieren" maat-
schappijenvertegenwoordigen.
Zelfs als het projectkomt is nog
devraagwatermet hetresteren-
de afval gedaan moet worden.
Twintig procent van de
brandstof zou immers achterblij-
ven, op een verwerkingvan 4000
ton per dag dus dagelijks800 ton
onverwerkbaarvuil.Deze zaken
zouden naar men vindt moeten
worden uitgezocht voordat men
overgaat tot ondertekening van
een "letter of intent". Die bindt
het eilandgebied officieel
misschien nergens aan, maar
kan altijd gebruikt worden om
aan te tonen dat onderhandeld
moet worden.
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Na komst van nieuw bestuur
Invoering van Papiamentu
opnieuw ter sprake bij VPCO

WILLEMSTAD — Het
meest belangrijke punt dat
hetgisteravond nieuw geko-
zen bestuur van de Verening
van Protestants Christelijk
Onderwijs (VPCO) zich voor
ogen heeft gesteld, is orde
scheppen in de financiële si-
tuatie van de vereniging die
verre van rooskleurig is. Een
tweede punt is de invoering

van het papiamentu als vak
op de basisscholen dat op-
nieuw geëvalueerd zal wor-
denen waarinzo nodigveran-
deringenzullen worden aan-
gebracht.

Dat bracht de nieuwe VPCO-
voorzitter AndyKusters gistera-
vond naar voren tijdens de alge-
mene ledenvergadering van de-
ze vereniging. Zoals bekend was
het oude bestuur enige weken
geledenafgetreden waarbij door
tussenkomstvan een commissie
van Goede Diensten een nieuw
bestuur geformeerdwerd.

De vergadering verliep giste-
ravond zeer voorspoedig zodat
binnen een uur tijd spijkers met
koppen geslagenkonden wor-
den. Omdat er geen tegenkandi-
daten waren, werd door de com-
missievan GoedeDiensten voor-
gesteld het nieuwe bestuur zon-
der stemming te accepteren.
Slechts een kleine minderheid
wenste een schriftelijke stem-
ming, maar ging uiteindelijk
toch aceoord met hetvoorstel.

Het nieuwe bestuur staat on-
dervoorzitterschap van de heer
Andy Kusters. De overige be-
stuurs- posten zullen vanavond
tijdens de eerste bestuursver-
gadering officieel verdeeld wor-
den.Dat zal gebeuren tussen de
heren Brouwer, Conner, Da Ca-
mara, Domhoff, Glas, Heidema,
De Vries en Waas en de dames
Martis, Nahar en Rosario- Ac-
cord.

Andy Kusters diegisteravond
beloofde dat het nieuwe bestuur
haar uiterste best zal doen om
hetvertrouwen van de ledenniet
te beschamen, noemde het ver-
beteren van de financiële situa-
tie van deverenigingen dekwes-
tie van het papiamentu de twee
belangrijkste punten waaraan
het nieuwebestuurzalgaan wer-
ken. Hij steldedatomdat het be-
leid in hetverleden veel te wen-
sen heeft overgelaten er inmid-
dels gigantische achterstanden
zijn onstaan die het nieuwe be-
stuur handenvol werk geeft.

Hetpuntvan het papiamentu,
dat zoals bekend al bij de eerste
algemene ledenvergadering als
agendapunt was aangevoerd
omdat een deelvan de ledenhet
niet eens waren met het besluit
papiamentu in te voeren op de
scholen, kwam in de speechvan
Kusters uitgebreider aan bod.
Hij verklaarde dat dit nieuwe
vak op de basisscholen met alle
betrokkenen opnieuw geëvalu-
eerd zal worden. Naar aanlei-

dingdaarvan zullener verande-
ringen worden aangebracht
waar datnodig blijktte zijn, ook
indien dat confrontaties zou ge-
ven tussen de afdeling Onder-
wijs en deVPCO.

Kusters benadrukte gistera-
vond dat het niet in debedoeling
ligtom privé- ofelite- scholenop
te richten binnen de VPCO. Dat
zijn slechts geruchten die door
elementen van buiten devereni-
ging verspreid worden, zo meent
denieuwevoorzitter diestelde te
streven naar een democratisch
beleid.

Tot slot van zijn speech ver-
klaarde Kusters naar een goede
samenwerking tussen het vere-
nigings- bestuur, oudercommis-
sies, hoofden van scholen en
leerkrachten testreven. Immers
alleendoor een goedbegrip voor
eikaarsproblemen kaneen vere-
niging goedfunctioneren.Japanse delegatie momenteel op Curacao

Onderhandelingen bezig
over bouw KAE-boiler

WILLEMSTAD — Verte-
genwoordigersvan een Ja-
pans bedrijf dat een aanbie-ding gedaan heeft voor de
bouwvan een boiler en turbi-
ne- generatorbij deKAE zijn
op Curacao en onderhande-
len met de directie over het
project

Volgens welingelichte bron-
nen isbesloten met ditbedrijf te
onderhandelen, aangezien tij-
denseenrecente reis naar Japan
van directeur Gouverneur en
president- commissairs Tolinchi
Pietersz bleek dat het Japanse
aanbod 8 miljoen dollar onder
het Nederlandse aanbod lag. Zo
zou men bij het Japanse aanbod
uitgaan van de dollarstand van
vorig jaar, waardoor reeds 20
procent bespaard wordt.Een Ja-
panse delegatie is momenteel
hier voor besprekingen met de
directie over de aanbieding. De
bouwvan deboileren deturbine-
generator is nodigvoor uitbrei-
dingvan de electriciteit, aange-
zien de machines van de KAE
sterkverouderd zijn en in de toe-
komst nietmeeraan destijgende
vraag zullen kunnen voldoen.
Hoewel in dit stadium geenoffi-
ciële mededelingen worden ge-
daanover deonderhandelingen,
bestaat de indruk dat op korte
termijn een"letterof intent"kan

worden getekend met de maat-
schappij, waarna men de laatste
puntjes op dei kan zetten.

De aanschaf van de boiler en
de turbine- generator is het
tweede deel van het project wat
momenteel wordt uitgevoerdom
deKAE "up to date" te brengen.
De bouwvaneen verdamper door
een Israëlische maatschappij is
al een tijd geleden goedgekeurd.
De Curacaose Dokmaatschappij
voert voorbereidende
werkzaamheden uit. Oor-
spronkelijk zou een groter deel
van de werkzaamheden lokaal
geschieden. Vanwege de proble-
men tussen de overheid en de
NAC moest de CDM echter al-
leenhet werkdoen, waardoorhet
achter raakte op het schema. De
Israëlischemaatschappijbesloot
daaromhet werk aan deverdam-
per dat hier gedaan zou worden
maar zelf uit te voeren. De vak-
bondKAE vroeg zich af of hier
niet sprake was van een "water-
gate"na detankigate, aangezien
deverdamper ook niet nodigzou
zijn. De directie heeft echter la-
ten weten dat de machines die
normaal gesproken na 25 jaar
worden vervangen nu al 40 jaar
oud zijn en steeds worden opge-
lapt. Zowel de verdamper als de
electriciteit- uitbreiding zijn
daarom hard nodig, zo werd .ge-
steld.

AANINA-functionaris naar congres in VS
WILLEMSTAD — Van 23

tot en met 26 oktober zal drs
Rose MarieAllen,dieverbon-
den is aan hetArcheologisch/
Antropologisch Instituut Ne-
derlandse Antillen (AAINA),
in de Verenigde Staten een
congres bijwonen van de
"Oral History Association".

De deelname van drs Allen
aan ditteLong Beach in Califor-
niatehoudencongres, wordtvan
grootbelang geachtvoor de stu-
dies orale geschiedenis en tradi-
tie in de Nederlandse Antillen,
die zij al ruim acht jaar ten be-
hoeve van het AAINA en de ei-
landen van de Nederlandse An-
tillen verricht. In het kader
daarvanzijner op deAntilliaan-
se eilandenverschillendeprojec-
ten orale geschiedenis en tradi-
tie gaande, die door drs Allen
worden gecoördineerd. In dat
verband wordt momenteel ge-
werkt aan deopzet van een zoge-
naamde"MemoryBank" voor de
Antillen. De "Jamaican Oral
History Bank" te Kingston
wordt daarbij als voorbeeld ge-
nomen.

De reis- en verblijfkosten van
drs Allen in verband met haar
deelname aan het congres te
Long Beach worden gefinan-
cierd uit een bijdrage dievan de
Sticusa werd ontvangen.
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Honeckerontmoet alle kopstukken van communistisch China

Chinezen hechten hoge waarde
aan bezoek Oostduitse leider

PEKING — De Oostduitse
leider Erich Honecker is
dinsdag begonnen aan een
staatsbezoek aan de Chinese
Volksrepubliek. Gedurende
zes dagen zal Honecker, die
naast partijleider ok feitelijk
president van de DDR is, be-
sprekingen voeren met alle
kopstukken van Communis-
tischChina.

Op het vliegveld van Peking
werd Honecker, die vergezeld
wordt door meer dan 50 hoge
functionarissen van de (commu-
nistische) Socialistische Een-
heidspartij Duitsland (SED) en
van de Oostduitse staat, zeer
hartelijk verwelkomd door de
minister van Buitenlandse za-
ken, Wu Xueqian. Terverwelko-
ming was ook aanwezigZhu Li-
ang, he hoofd van deafdeling In-
ternationale Betrekkingen van
de Chinese Communistische
partij.

De komende dagen voert Ho-
necker besprekingen met presi-
dentLi Xiannian, secretaris- ge-
neraalHu Yaobang van deCom-
munistische partij, premier
Zhao Ziyang en de 'sterke man'
van het China- Na- Mao, Deng
Xiaoping. Totdedelegatie uit de
DDR behoren minister van Bui-
tenlandse zaken Oskar Fischer
en het hoofd van de afdeling In-
ternationale Betrekkingen van
de SED, GunterSieber.

Dat de Chinezen hoge waarde
hechten aan het bezoek van Ho-
neckerblijkt uit dehemverleen-
de gunst, aan het eind van de
week een bezoek te brengen aan
destedenNankingenShanghai.
Dit is in China erg ongebruike-
lijk voor buitenlandse bezoe-
kers.

Het bezoek van de Oostduitse
leider, dat volgens waarnemers
metkennelijke instemming van
de Sovjetunie plaatsheeft, mar-
keert een nieuwe fase in de be-
trekkingen tussen China en de

socialistische landen in Europa.
De breuk tussen China en de
Sovjetunie inhetbeginvan deja-
ren '60 leidde tot een verkoeling
in de betrekkingen tussen Pe-
king en de Europese bondgeno-
ten van deSovjetunie, al zijn de
betrekkingen formeel nooitver-
broken. Hem ging weliswaar de
Poolse leider generaal Wojciech
Jaruzelski vooraf, maar diens
bezoek in september goldin het
strikte Chinese protocol slechts
als een 'werkbezoek. Waarne-
merswijzenerop datzowel Jaru-
zelskials Honecker, vanthuis op
weg naar China, een tussenlan-
ding gemaakt hebben in
Moskou.

Waarnemersmenen datdebe-
zoekenvan JaruzelskienHonec-
ker dewegkunnenplaveien voor
eenverder verbeteringvan debi-
laterale betrekkingen tussen
Peking en Moskou. Op het bila-
terale vlak tussen China en de
DDR is er sprake van een duide-
lijke intensiveringvan deecono-
mische betrekkingen. Dit jaar
beloopt de onderlinge handel
1,25 miljard gulden,wat 33 pro-
cent meer is danin 1985, zoheeft
deChinese ministervan Buiten-
landsehandel, ZhengTuobin, te-
genover het persbureau Nieuw
Chinaverklaard. De DDR levert

aan China ondermeeer goede-
renwagons en landbouwmachi-
nes, in ruil waarvoor zij voe-
dings- middelen, olie en textiel
uitChina ontvangt.

Honecker, die tijdens een
rondreis door Oost- Azië eerder
Noord- Korea bezocht, verklaar-
debij zijnvertrek uit Pyongyang
dat hij ingenomen ismet de Chi-
nese uitspraak dat het niet als
eerste zijn toevlucht zal nemen
totkernwapens en dathet tegen
demilitarisering van deruimte
is, zo melddeNieuw China.

Hondvrees
vliegtuig
neergestort

TEGUCIGALPA —Een vlieg-
tuigvan de luchtmacht van Hon-
duras is neergestort op het inter-
nationale vliegveld van Tocin-
tin, toen het wilde landen. Alle
acht inzittenden werden ge-
wond. Het ongelukwordt gewijd
aaneen defect inhetremsysteem
van hetvliegtuig. De gewonden,
vier militairen en vier burgers,
zijn overgebrachtnaar een mili-
tair hospital. Over hun toestand
is niets bekend.

Protesten tegen
overplaatsing
Miro Babian

SANTA CRUZ —De commis-
sie, die opgericht werd om
handtekeningen te verzamelen
om te protesteren tegen deover-
plaatsing van Miro Dabian van
het Aruba-huis naar Aruba,
heeft in korte tijd 2569 handte-
keningen weten te verzamelen.
Het resultaat van dit verzoek
werd aan gouverneur F.B.
Tromp en minister- president mr
Henny Eman ter kennis ge-
bracht. In het verzoekschrift
wordt protest aangetekend te-
gen de overplaatsingvan de heer
Dabian diereeds sinds 1974 in
Nederland — eerst op het Antil-
lenhuis en daarna het Aruba-
huis—werkzaamisgeweest.Hij
heeft altijd zijn werk gedaan en
stondbekend als iemand die al-
tijd klaar was om de helpende
hand te bieden. De onderteke-
naars vinden de overplaatsing
van de heer Dabian een gevaar
voor de zekerheid van alle over-
heids- dienaren. Een beroep
wordt op gouverneur Tromp ge-
daan de regering te verzoeken
om deoverplaatsingvan de heer
Dabian ongedaan te maken.

Winkels, kantoren en scholen normaal open

StakingsoproepvanBrunswijkniet nagevolgd door Surinamers
DEN HAAG/PARAMARI-

BO — De Surinaamse bevol-
king heeft niet of nauwelijks
gehoor gegeven aan de op-
roepvan degroep- Brunswijk
om maandag het werk stil te
leggenen leerlingennietnaar
school te laten gaan. Dat is
vernomen van zegslieden in
Paramaribo. Volgens de
zegslieden verliep het open-
bare leven in de hoofdstad
normaal.

Winkels, kantoren en scholen
waren open. Ook aan he verkeer
in dehoofstad was niets te mer-
ken. Een woordvoerder van de
Vereniging Surinaams Be-
drijfsleven (VSB) verklaarde
van geen enkele staking te we-
ten. Op scholenwerd normaalles
gegeven. Wel zou een klein aan-
tal leerlingendoor de ouderszijn
thuisgehouden, maarvan opval-
lend verzuim was geen sprake,
aldus zegslieden. Vorige week
verspreidde degroep- Brunswijk
pamfletten, waarin debevolking
werd opgeroepen deel te nemen
aan een algemene staking. De
autoriteiten in Paramaribo rea-
geerden met een tegen- oproep
aan de burgers gewoon aan het
werk te gaan.

Na de kaping van het SLM-
vliegtuigje door leden van
Brunswijks Jungle Commando
heeft deSurinaamse luchtvaart-
maatschappij besloten alle
vluchten naar het binnenland,
om veiligheidsredenen, voor on-
bepaalde tijd te stoppen. Naar
maandagbekend werd bevonden
zich onder de veertien passa-

giers, diemet het toestel hadden
moeten terugkeren naar Para-
maribo, zes Nederlanders. Eer-
der was melding gemaakt van
twee Nederlandse vakantiegan-
gers. Allepassagierszijn maan-
dag over derivier en de weg te-
ruggekeerd in de hoofdstad. Zij
hebben geencontact opgenomen
met de Nederlandse ambassade
in Paramaribo.

SLM- directeur Mungra had
zondag via deradio contact met
de piloten van het gekaapte
Twin Otter, die worden vastge-
houden door het Jungle Com-
mando. De piloten lieten weten
in veiligheid te zijn. Het is niet
bekend waarhetvliegtuigje, dat
werd gekaaptbij deRaleigh- wa-
tervalleninhet westen van Suri-
name, zich bevindt.

Zondag zijnbij deweg van Pa-
ramaribo naar het baux-
ietplaatsje Paranam, ongeveeer
25 kilometer buiten de hoofd-
stad, de lijken van vier mannen
gevonden. De politie zegt over
aanwijzingen te beschikken dat
de mannen het slachtoffer zijn
geworden van een misdrijf.
Nadere bijzonderheden hierover
zijn niet bekendgemaakt.

Welingelichte zegslieden in
Paramaribo menen dat het aan-
tal slachtoffers onder militairen
en burgers als gevolg van de
strijd tussen het leger en de
groep- Brunswijk hoger ligt dan
de Surinaamse autoriteiten toe-
geven. Het juiste aantal doden
en gewonden is moeilijk vast te
stellen, zo wordt gezegd.

Wegens overtreding wet op openbare orde en veiligheid

Nicaraguaanse minister eist
30 jaar tegen Hasenfus

MANAGUA — De Nicara-
guaanse minister van Justi-
tie, Rodrigo Reyes, eist de
maximale gevangenisstraf
van 30 jaar tegen de Ameri-
kaan Eugene Hasenfus voor
het leveren van wapens aan
de contra's. Reyes beschul-
digde maandag bij het begin
het proces Hasenfus van
overtreding van de wet op de
openbare orde en veiligheid,
diesinds1983inhetkadervan
de strijdtegen decontra's, die
het bewind in Managua be-
strijden.

„Deze man is betaald om wa-
pens te leveren voor het doden
van Nicaraguanen. Ik eis de
daarvoor geldende max-
imumstraf van 30 jaar", aldus
Reyes. Hasenfus werd op 6 okto-
ber gearresteerdnadat hetvlieg-
tuigwaarinhijzaten datwapens
en munitie vervoerde voor de
contra's in het zuiden van Nica-
ragua was neergestort. In de
aanklacht wordt de Amerikaan
ook beschuldigd van het lid-
maatschap vaneen bendemisda-
digersen van terrorisme.

Hasenfus staat terecht voor
een volkstribunaal, een type
rechtbank dat in 1983 werd op-
gerichtvoor hetbehandelenvan
misdaden die verband houden
metdeactiviteitvan decontra's.
De volkstribunaalhebben bij di-
verse mensenrechten-organisa-
ties een slechte naam omdat de
gebruikelijkejuridische normen
worden genegeerd. Maar tegen
de gewoonte in zal hetproces te-
gen Fasenfus niet achter geslo-
ten deuren worden gevoerd.

Hasenfus' advocaat, Enrique
Sotelos Borgen, heeft al ge-
klaagd datzijn cliënt niet heeft

mogen spreken en kritiek gele-
verd op de volkstribunaal. "Ik
heb altijd volgehouden dat alle
daarvoor gevoerde processen
fout waren", aldusSotelo dieeen
vooraanstaand lidis van deCon-
servatieve Democratische partij
die in de oppositie zit. Volgens
Nicaraguaanse regerings-
functionarissen is het vrijwel
uitgesloten dat Hasenfus zal
worden vrijgesproken.

Zodra de aanklacht is voorge-
lezen, zal het proces waarschijn-
lijk wordenopgeschortzodatver-
dedigingeenverweerkan opstel-
len. Sotelo wordt wellicht bijges-
taan door de Amerikaanse ex-
-minister van Justitie Griffin
Bell diezich daarvoor heeft aan-
geboden en die week naar Nica-
ragua zal reizen. Washington
heeftverklaard nietsvan doen te
hebben met de wapenleveran-
ties. Volgens Hasenfus, die naar
eigen'zeggen voor zijn werk
3.000 dollar per maand betaald
kreeg, zit deCIA, deAmerikaan-
seGeheime Dienst, achterde wa-
pentransacties.

In deaanklachtdie werdvoor-
gelezen door de president van de
rechtbank, Reynaldo Monter-
rey, wordtHasenfus omschreven
als een „instrument" van de
regering- Reagan voor terroris-
tische acties, zoals pogingen tot
ondermijningvan de openbare
orde. De misdadenzoudenonver-
brekelijk verbonden zijn met de
Amerikaanse regerings- poli-
tiek om de Nicaraguaanserege-
ring omver te werpen. Monter-
rey zei dat bij de stukken de be-
kentenis van Hasenfus zit.

„Dit is juridische onzin", rea-
geerde Hasenfus' advocaat Sote-
lo, ..dit zijn beschuldigingen te-
gen deregering- Reagan. Ik sta
hier niet de Amerikaanse rege-
ring te verdedigen maarEugene
Hasenfus". Deze zei na afloop
van de rechtszitting dat hij de
aanklacht had begrepen maar
nietswildezeggenzolang hij niet
met een advocaat had ge-
sproken.

Overleg in
het water
LONDEN — De Britse za-

kenman C. W. Fogg was
laatst voor zaken in Kuala
Lumpur. Omdat de boog niet
altijd gespannen kan zijn
nam hij een duik in het ho-
telzwembad en ging daarna
aan dekant zittenzonnen. Al
zwemmend liep hij bij wijze
van spreken een Japanse col-
lega tegen het lijf. Er kwam
een praatje van. Op een gege-
ven ogenblik zocht de Japan-
ner kennelijk gewoontege-
trouw maar wel tevergeefs
naar iets in zijn zwembroek-
zakje.De heer Foggs was hem
daarbij ter wille en overhan-
digde hem zijn visitekaartje.
Dit was namelijk waterbes-
tendig. Hij schreefer over in
de Times welke er het kopje
bovenplaatste: Overleginhet
water. Integenstelling met
wat nog al eens gebeurt is dit
overleg overigens niet in het
water gevallen.

[1 IEI | PRESENTS:

"EXCEL"
Communication & Assertivi-
ty training to help your self
growth & relationship with
others.

DATE October 22,1986
TIME : 7-10P.M.
PLACE lERLANDSTRAAT24
PHONE : 23035/23723

r ADAM&EVE '
Hairstylist

met in Nederland ge-, diplomeerde

KAPSTER
Dagelijks : 2-6 p.m.
Zaterdag : 9 a.m.-1 p.m.

2 p.m.-6 p.m.

Schelpstraat 22
Tel.: 21824

23911

CTE HUUR I
GERIEFELIJK I

WOONHUIS I
DIRECT AAN ZEE. I

Tel. .24363. ’
HINDERVERORDENING

ARUBA
De Ministervan Welzijnszaken maakt bekend, dateen ingediend
verzoek metbijlagenvoor hetverkrijgen van een vergunninginge-
volgedeHinderverordening (Ab. 1952, no. 6) tot hetoprichtenvan
eenslagerij ineen perceelgelegen teDakota,Fergusonstraat
57F, gedurende dertig (30) dagen na heden bij hetCentraal Bu-
reau Juridische- en Algemene Zaken aan de Smith Blvd. 76 ter
inzage ligt.
Gedurende deze termijn heeft een ieder het recht mondeling of
schriftelijkbezwaren tegen bedoeld verzoek in te dienen.

*& VERGUNNINGS-
VERORDENING

De Minister van Welzijnszakenmaaktbekend, dateen ingekomen
verzoekschrift ter verkrijging van een bierhuis- en een
restaurantvergunning B ter exploitatie In het perceel Weg
Fontein 137, ingaande 22 oktober 1986 gedurende 14 dagen
op het Bestuurskantoor, bij het Centraal Bureau Juridische- en
Algemene Zaken, ter inzage ligt.
Bedoelde vergunningen gevenrecht tot verkoop in hetklein van
zwakalcoholische en alcoholvrije dranken van opeenvoudigewij-
ze te bereiden spijzenvoor gebruik ter plaatse voor welke dever-
gunningen gelden.
Gedurende genoemde termijn van 14 dagen heeft een ieder het
recht schriftelijkzijn bezwaren tegen verlening dervergunningen
kenbaar te maken.

I Weare lookingfor a mature,energetic andex-
perienced I

| MANAGER
for our Philipsburg Store.
Knowledge in jewelry/watchorChina/crystal
retail essential. We offer excellent salary andgenerous fringe benefits. f
Only written applications with complete re-sumé, photograph and salary history will be f.J considered.

UTTLE SWITZERLAND
P.O. Box 887 fSt. Thomas, US Virgin Islands 00801
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( SUPEMOR TOBACCO COMPANY /
( MARLBORO altijd aan detop als de beste! ! /

AMIGOE
4

Reconditioned
Cars

Croesstraat nr. 3
TEL.: 23747

Lada 4 drs - 3.500

Honda Accord - 4.500

Nissan Pickup - 6.000

Sunny Coupé - 8.420

Niva Jeep - 8.900

Toyota Carina -10.000

Toyota Cressida - 6.500

280 C-10.500
- 3 months guarantee

= Fast financing
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Vijfjaar voor
wapenbezit in proces
in Costa Rica

SAN JOSÉ— Elfbeklaag*
werdenin CostaRica tot vijf j*
gevangenisstrafveroordeeld**
gens het ongeoorloofd wapen*'
zit en het samenspannentot<j
andige activiteiten. Naast t»j
Costaricaanse staatsburn. stondenterecht achtNicarag*
nen, één Fransman en eenBh
Rond het proces waren stren?
veiligheidsmaatregelen getf*
fen. De behandelinggebeurde
de stadAlajuela.De beklaag*
hebben tijdens de behandel*
geen enkele verklaring a'P
legd. Zij werdenaangehouden
april 1985in eenkamp vanNl*
raguaanse rebellenbijCaboC*
tilla op 174kilometer ten no**1

oosten van San José.

r/>^ ST The Dutch Village
I Aruba's Luxury

Time Share Resort
HOTELS

Has openings for
experienced time share

sales people
If you have good communication skills and a Jdesire to succeed, we would like to talk with (. you- ,1

For an appointment please call 32300.

ARUBA DAILY
ENTERTAINMENT
_N_. Americana Aruba
_5w Hotd&Casino

Presents:
VICKY AUSTIN

with
SUPER NOVA

Two Shows nightly
(except Mondays)

Stellaris SupperClub
Dinnershow: 9.00p.m.

Le Club Lounge
Showtime: Midnight 12.00

Happy Hour daily
6.30 p.m. - 7.30p.m.

n

Let's...

Nu Geopend:
19.00-24.00uur

HOTEL AND CASINO
Proudly presents:

THE THIRD
DYNASTY

Dinnershcw in the Rembrandt
Room at 9.00p.m. and fn the Ga-
lactica Nightclub at 11.00p.m.
Happy Hourfrom 7.00 - 9.00 p.m.

Balashi Poolbar
4.00-7.00 Happy Hour
2.00- 5.00 Sunday life entertainment

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

Bel ons 24544
PAPIAMENTO

Restaurant

"li\Mi UUI 18.00 -23.00 uur
maandagGESLOTEN

BOULEVARD
THEATRE

iSt II
TODAY

at 8:15 & 9:15 p.m.

nklicU __- _i_B_9n

gH «# / J

BIG TROUBLE
L\ LITTLE

CHINA
ACTION 14yrs.

DRIVE-IN
TODAY

at 8:30 p.m.

EYES
OP

ME

THRILLER 18yrs.
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ARUBA AGENDA

[jOSSENUMMEßSOPArubadagelijksver-

X^NJESTAD: ZeppWever, La Fama, Piel
**«Fountain en Supermercado Pueblo.

"OORD:Lee TakeAway, Noord 82.

jANKILEENDERT: Kalalu, Tanki Leenden

CRUZ: Rowiginis, Santa Cruz 48.

Nicolas Store, Zeppen-"wltstraat 27.

°°<ts: Giftshop Holiday Inn, Giftshop Dr.,°racio Oduber hospitaal, Giftshop
""«"cnebo Beach Hotel.

V^OORUREN: 08.00-12.00/14.00-
-■* "ur; zaterdag gesloten.

24333(drie lijnen).

jf*spoedgevallen na kantoortijd: 21639,
en 22316."Seboy: 127-849.

r*ek. nr. 248-1 Barclays Bank.
21604nlrale: 24uur **" dag',eL 22116 °'
"^TIEmoo.

Vfji-i HERTJES verschijnen op dinsdag en
12ooP8n kunnen iedere da 9 tussen 08.00-

-'400-17.00 uurworden opgegeven;
op "ye op zaterdag. Alleen zoekertjes, die
torin anda9 en donderdag voor 10.00 uur
dit)_? n 2iJn, kunnen de dag daarop (dus
w a 9 en vrijdag) verschijnen.

I feoPENTHEATERrv■ '20-15& 21.15uur Big trouble inLittle
DRKa (14ir)-

IVE-IN: 20.30 uurEyesofFire (18 jr.).

I i >>ahT'CAS (nachtdienst)
1'pr?°bnjg: del Pueblo, tel.: 21253.Ibabrug: San Lucas, tel.: 45712.

ONTREGELING DOKTOREN
u°niestad,Madiki, Tanki Flip, Noord, Tanki
4oer>dert, Paradera en Sta. Cruz: dokter
f£rc*»S, Paradijswijk23, tel.: 34482/24797.
*jk> 'guit0' Savaneta en San Nicolas:
S,„?r C.E.Zaandam, via Centro Medico

Nicolas, tel.: 48833/24300.

CGeI-E KRUIS: Oranjestad: tel.: 23168;
t^* d:tel.: 23425;Santa Cruzen Paradera:

14?„58288/25543; Savaneta en Brazil: tel.:
|3>/48301; San Nicolas:tel.:4s9o6; Da-
■S 'ei. ■ 29008 (wijkgebouw), 24444(kan-
K
_j ' brandgevallen, ongelukken of%" of ander ongeluk gelieve

op te bellen,tel.: 115)

JvWINFORMATION CENTRE: dage-
UgJ'^eopend van 07.00-20.00 uur;na 20.00

formaties via verkeerstoren.

Mjs SERVICE CENTRE (Oranjestad):
Wi v Uurper dag geopend(alleen geslo-
9en»!} zondag20.00 uur totmaandagmor-U700 uur).

VwER HORACIO ODUBER HOSPI-, 'lo ,<tel: 24300):bezoekuren 15.00-15,45"3°- 1930uur.

ONcE FRANCAISE D'ARUBA: iedere
9 van 19 30-20.30 uur cursus voor

Ü^erdenenvan 20.30-21.30uurFransevOUr; dinsda9van 20.00-21.00uur con-
O SBn; woensdag van 19.00-20.00ij uirsus voor beginners - Colegio Aruba--okaal 61/62.

'N>?nSTANTSE GEMEENTE (Oranjes-
fc,' '0 00uur belijdenis- kathechisatie - bij
T van den Doel.

KJ*'Nl FESTIVAL: 18.30te FortZoutmanBp^ehvan SerenataArubefio, kah'i orgel
iVSyB"O Maldito en lintendans0.1.v. Juni-

!>&ECTO EDUCACION PA ADULTO

fiv^"^ 1 00 uur cursus - Martinusschool,
'8-3o?a 'ond: "Electrici,eil thuis»);
h^ <1.00 uurcursus - H.Hartschool, Sa-Viroa'ond-: «Ouders en de opvoeding vanf Kln«teren-).

Jfe'TLjBALLA-klasse): 20.00uur promotie-
t" Ath a,ie" wedstrijden Thrillers/Art Photo>W, 'e, 'cs/ Interior Centre - Lago

'8.3q A (aanvang Inter-Trikamp):
'»llQ UtJrdefilé;20.30uur volleyball:Red vs

Yellowvs Blue; Blue vs Red.

Ljj-EVBALL: 19.30 uur (dames B-kl.)
fcfe Centra di Barrio Brazil; 20.30 uur
WrrJVVU-) Royal Wegenbouw vs Brazil
I * Hair/Coca Cola -Sporthal.

fear»
JleLEKRUIS

GENEVE — Wegens technische
problemen heeft de SU 1 dag uitstel
gevraagd van het ruimtewapens-
overleg. Wekelijks wordt in 3 groe-
peninGeneveoverlegd over langeaf-
stands- en middellange afstands-
kernwapens en ruimtewapens.

zuigelingenbureau
08.00-10.30 uur te Savaneta.
(kleuterbureau volgens afspraak)

KIWANIS (afd. Oranjestad): 19.30 uur
dinner meeting - Bushiri Beach Hotel.

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

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

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

INDIEN WATERSLIDE: 10.00-18.00uur
openvoor publiek - bij «IndianRock».

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

STICHTING TOT BEVORDERING VER-
ANTWOORD OUDERSCHAP (Famia Pla-
nea): dagelijks van 08.00-12.00/13.00-
-16.00 uur - Medical Centre, Bernhardstraat
75, San Nicolas, tel.: 48833, toestel 219/
225.
Bij de praktijken in het Wit GeleKruis- ge-
bouw: dinsdag 10.00-12.00uur te Noord 66,
tel.: 23425; 13.00-14.00uur te Oranjestad,
Koningstraat/Emmastraat, tel.: 23168;
woensdag: 13.00-15.00 uur te Santa Cruz
39C, tel.: 28288; donderdag: 10.00-12.00
uur te Pampoenastraat 15, Dakota.
Centro di Barrio Dakota, Pampoenastraat
19,tel.: 23822;donderdag 08.00-10.00 uur.
Club Caiquetio, Paradera 47A, tel.: 24280:
dinsdag08.00-10.00 uur.

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

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

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

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

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

TELEARUBA
DINSDAG: 12.00-14.00 Take two (live);
18.00Sunshine Factory: «Moving»; 18.30
Memoria; 19.00Telenoticias; 19.30Prog-
ramma di CORUBA; 19.45Pa un Aruba si-
gur; 20.00 Directe uitzending baseballwed-
strijd Boston Red Sox vs New York Mets
(World Series); 23.30 CNN international
hour; 24.00 Sluiting.

WOENSDAG: 12.00-14.00Take two (live);
18.00Superbook: «The giant killer»; 18.30
Small wonder; 19.00 Oh Madeline; 19.30
Telenoticias;20.00Directeuitzending base-
ballwedstrijd Boston Red Sox vs NewYork
Mets (World Series); 23.30 CNN internatio-
nal hour; 24.00 Sluiting.

ORANJESTAD — In tegen-
woordigheid van minister van
Justitie Watty Vos, justitiële en
politie- autoriteiten vond maan-
dagmiddag in dePolitiewacht te
San Nicolas de beëdigingplaats
van zestien Nederlandse politie-
agenten. Op defoto een overzicht
van de bijeekomst.

Oduber stelt
vragen inzake
Domeinbeheer

ORANJESTAD — Van mi-
nister van Openbare WerkenCharroKelly wilhetStatenlidNelson Oduber (MEP) in een
vijftalvragen weten of de be-windsmanop dehoogte isvan
destevigekritiek dieminister
Vos in de pers heeft geuit te-
gen de directeurvanDomein-
beheer.

Oduber wil weten of de ernsti-
gebeschuldigingen dathethoofdDomeinbeheer de zaak voor de
gek houdt en deregering ver-
keerd inlicht niet een grondig
onderzoek vergen. Wil de minis-
ter een onpartijdigonderzoek la-
ten instellen naardekwestie van
het terrein van minister Vos?
Voorts vraagt Statenlid Nelson
Oduber of de minister niet van
mening isdathetgebrekaan alleethiek toont wanneer een minis-
tereen diensthoofd openlijkaan-
valt. Tenslotte wil StatenlidNel-
son Oduber weten wanneer een
uitvoerig rapport over deze
kwestie in de Statenkan worden
tegemoet gezien.

Uitvoering afhankelijk van houding ALM-personeel

ALM en Air Aruba bereiken accoord
AEROPUERTO REINA

BEATRIX — Uit een gesprek
datde Amigoe had met de di-
recteur Luchtvaart Aruba,
CO. (Tawa) Irausquin — die
per 21 september jl. ook be-
noemd werd tot de eerste di-
recteur van Air Aruba —blijkt datdeALM en AirAru-
ba een aceoord hebben be-
reikt.

Het uitvoeren daarvan is ge-
heelafhankelijkvan hoedeALM
de zaken rond weet te krijgen
met hetALM- personeel datnog
bij de ALM op Aruba werkzaam
is. Van de 91 man personeel heb-
ben vijftig bericht gekregen dat
zij in dienst worden genomen
van Air Aruba. Gistermorgen
had de directie van Air Aruba
een gesprek met het personeel
dat in dienst wordt genomen,
waarbij onder meer een uiteen-
zetting werd gegevenover dear-
beids- overeenkomst die geslo-
ten zal worden. Directeur Tawa
Irausquin stelde tegenover de

Amigoe dat de vergadering in
goede sfeer verliep en dat het
personeel een bijzonderpostieve
indruk maakte. "Alles loopt
naar wens", aldus de Air Aruba-
directeur Irausquin, die eraan
toevoegde dat de ALM- directie
doende is met het personeel op
Aruba tepraten hoe de zaken ge-
regeld worden. Daarvan hangt
—alsALM- directieenpersoneel
heteens worden—afofAirAru-
ba per 1 november de grond- af-
handeling kan overnemen. Een
regeling tussen deALM en haar
personeel is echter een zaak die
alleendeALM aangaat.

De heer Irausquin hoopt wel
datheteen en anderspoedigrond
zal komen. Op de vraag wat er
methetALM- materieel op Aru-
ba gaat gebeuren, vertelde de
heer Irausquin dat dit door Air
Aruba wordt overgenomen. Wat
detoestandvan ditmaterieel be-
treft steldehij dateengedeelte in
goedestaat verkeert docheen ge-
deelte vervangen zal moeten

worden. Daarvoor zijn reeds de
nodige contacten gelegd om dit
zo snel mogelijk te kunnen uit-
voeren.

Of de functie van directeur
Luchtvaart Aruba en directeur
AirAruba wel samengaanstelde
deheer Irausquin dat ditvoor de
eerste fase wanneer de Air Aru-
ba zich alleen met de grond- af-
handeling bezig houdt geen be-
zwaar zal zijn, doch wanneer de
tweede fase ingaat dezefuncties
niet meer te combineren zullen
zijn. Dan zullen andere voorzie-
ningen moeten worden ge-
troffen.

In januariuitkomen tegen Nederlanders
AVB druk doende een
jeugdselectiete vormen
ORANJESTAD — In krin-

gen van de Arubaanse Voet-
bal Bond (AVB) is men druk
doende een Arubaanse
jeugdselectie te vormen. Dat
maakte AVB- voorzitter
Frans Figaroa maandaga-
vond tijdens een persconfe-
rentie in hetWilhelminastadi-
on bekend. Er zullen drieën-
dertig jeugdspelers voor de
trainingen worden uitgeno-
digd, waaruit een sterke
jeugdselectiegevormd zal
moeten worden.

Dit jeugdteamzalop 18 janua-
ri 1987 in het Wilhelminastadi-
on uitkomen tegen de Neder-
landsejeugdvoetbal-selectie die
dan een beozek aan Aruba
brengt. Een commissie, bestaan-
deuitBuchi Wever, Harry Croes
(pers en scheidsrechters)en Cees
Bossers (scheidsrechter) zal een
lijstvan drieëndertig spelersvan
de zeven verschillende teams
opstellen. De AVB heeft reeds
.een brief aan alle teams gezon-
den om de spelers toestemming
tegevenom deel te nemenaan de
AVB- trainingen. Voorts werd
hierin gesteld dat wanneer er
spelers zijn die niet bereid zijn
deeluit te maken van de jeugdse-
lectie, dereden hiervan aan het
bestuur van de AVB te laten
weten

Van de zeven teams hebben
reeds vier een antwoord gezon-
den. Gewacht wordt op Estrella,
Universal en La Fama. Als trai-

nersvan de jeugdselectiewerden
aangezocht: Nolly Becker
(RCA), Sonny Tromp (Bubali),
Meeuw Loefstop (Dakota), ter-
wijl Cees Bossers de psychische
training voor zijn rekening zal
nemen. Voorts heeftoud-trainer
Angel Botta hetAVB- bestuur
laten weten, indiendeAVB van
zijn diensten gebruik wenst te
maken, hij belangeloos mede-
werkingzalverlenen.

Tijdens de persconferentie,
waarbij ook aanwezig waren
Harry Bareno, Wichi Croes, E.
Andrews, JanchiTromp, Celes-
tino Croes en Lucio Croes, kon
voorzitter Frans Figaroa vertel-
len datdeAVB drukbezig is met
de schulden te betalen. Reeds
werd 22.000 florin betaald. Vol-
gend jaarbestaat deAVB vijfen-
vijftig jaar. Tenslotte werd nog
gesproken over wedstrijden van
de CONCACAF dat wanneer de
teams vanRC Aen Bubali bereid
zijn te gaanspelen, dat elkteam
welzelfzijnkosten moet dragen.

Oduber:
Veiligheidsdienst
in belang Aruba

ORANJESTAD — In een
zestal vragen wil MEP- Sta-
tenlidNelson Odubervan mi-
nister- president mr Henny
Eman weten waarom Aruba
geenveiligheids- dienstkent.

Het Statenlid vraagt de pre-
mier of deze niet van mening is
dat een dergelijke dienst in het
belangvan een democratischre-
gime is. In dit verband wil de
heer Oduber weten hoe de rege-
ring zich nu op de hoogte stelt
van de gangvan zaken op dit ge-
bied. Voorts vraagt het MEP-
Statenlid Nelson Oduber of de
premier deStaten kan meedelen
of er in de bevolking van Aruba
devrees bestaatomopenlijkvoor
zijn mening als burger uit te
komen.

Tenslotte wil Nelson Oduber
van de regering weten of er een
lijst met namen bestaat van
mensen die door de regering
achtervolgd worden, zoals in de
landenmeteen totalitairregime
men de"dodenlijst" kent?

*****ATHENE—De morgen en zondag
19okt. te houden Griekse gemeente-
raads- verkiezingen worden gezien
als een test voor Papandreou's popu-
lariteit. De campagne ging dan ook
vooral over zijn bezuinigings- beleid
sindszijn stembus-zege van 85. Meer
dan 8 miljoen Grieken zijn stemge-
rechtigd.

Leerzame en belangrijke contacten gelegd

AVP op JUDCA-congres
ORANJESTAD—Een dele-

gatie van de Arubaanse
Volkspartij(AVP), bestaande
uit Willy Willems en Alonsio
Geerman,heeftrecentelijk in
Caracas het congres van de
JuventudDemócrata Cristia-
na de America (JUDCA) bij-
gewoond. In het radio- prog-
ramma van deAVP heeft Sta-
ten- fractieleider mr. Hector
Gonzalezmet hettweetalover
ditcongres gesproken.

Uit dit gesprek bleek dat zij
hetcongres inCaracas opeen bij-
zonder hoog niveau vonden
staan, dat op hen een goede in-
druk heeft achtergelaten. Voor-
al ook de toespraken en uiteen-
zettingen van de groten van de
Christen- democratische partij-
en. De heren Willems en Geer-
man zetten uiteen datzij nietal-
leenveel geleerd hebben van dit
congres, maar ook goede en be-
langrijke contacten konden leg-
gen. Zij vonden het belangrijk
dat jongeren die hun intrede in
de politiek doen dit soort
congressen kunnen bijwonen,
hetgeen de ervaring zeker ten
goede zal komen. Hierbij bleek
wel datwanneer men goedop de
hoogte is van degangvan zaken
en politiek ineigen land men des
tebetervoor debelangen van zijn
landkan opkomen.

Voordat het congres werd ge-
houden, vond nog een driedaags
seminar plaats waar verschil-
lende sprekers diverse zaken
kwamen toelichten en bespre-
ken. Tijdens dit seminar werd

onder meer het woord gevoerd
door dr. Enrique Pérez Olivares,
die het proces van de democra-
tisering in Latijns-Amerika be-
sprak. Tijdens het congres was
dehoofdschotel detoespraak van
dr.HilarionCardozo, vice-presi-
dent van het Venezolaanse par-
lement die ook secretaris- gene-
raal van de JUDCA is, in welke
functie hij destijds dr. Aristides
Calvani opvolgde.

Ook werd het woord gevoerd
door de ex-presidentenvan Ven-
ezuela, dr.Rafael Caldera en dr.
Luis Herrera Campins, en ande-
re hoge partij- functionarissen.
Tijdens gesprekkenhaddenWil-
lems en Geerman alle gelegen-
heid om een uiteenzetting te ge-
ven van de nieuwe status van
Aruba. Hierbij werd er de na-
druk gelegd dat Aruba met de
landen in deregio goedebanden
wil blijven onderhouden.

De heer Alonsio Geerman
mocht tijdens het congres enige
malen als vice- president funge-
ren. ZowelWillems alsGeerman
waren van mening dat de AVP
doormoet blijvengaanvertegen-
woordigers — vooral onder de
jeugd — naar dit soort bijeen-
komsten te zenden.

Willy Willems vertelde nog
dathij als sportman weinigkans
had om actief te sporten in de
Venezolaanse hoofdstad, maar
dathij wel gebruikmaaktvan de
gelegenheidom zichopde hoogte
te stellenvan de sport- facilitei-
ten op de Universiteit van Ca-
racas.

Expert Van Lieburg tijdens beëdiging agenten
Korps heeft uitdaging om op eigen
benen te staan goed aangepakt

SAN NICOLAS — Tijdens
een bijeenkomst in dePolitie-
wacht te San Nicolas vond
gistermiddag de beëdiging
plaats van veertien politie-
mensen, te weten twaalf uit
Nederland in de rang van
hoofdagent, onderinspecteur
en inspecteur, alsmede agent
S.L. Eduardo en hoofdagent
H.L. de Miranda. Dit ge-
schiedde in tegenwoordig-
heidvan ministervan Justitie
Watty Vos—in wiens handen
de eed werd afgelegd — als-
mede vertegenwoordigers
van justitie en politie. Onder
henwaren officiersvan Justi-
tie mr. H. Hoogland en mr.
Van Wijland en de directeur
van Openbare Ordeen Veilig-

heid, Urbano Maduro.
Door verschillende sprekers

werd tijdens de plechtigheid en
opde daarnavolgendepersconfe-
rentie de nadruk gelegd op de
goede vooruitgang die het Aru-
baanse politiekorps boekt om op
eigen benen te staan. Vooral het
feit dat vele wetten en besluiten
geheel in Arubaanse sfeer wer-
den gebracht, werd een be-
langrijke stap voorwaarts ge-
noemd.

Minister Vos bracht bij dit
werk dank aan de Nederlandse
expert Van Lieburg die de afge-
lopen driemaandenAruba in de-
ze heeft bijgestaan en leiding
heeft gegeven. Met landsbeslui-
ten en beschikkingen zullen de
nodige veranderingen worden
aangebracht in depolitie- wetge-
ving, die voorheen op de Antil-
len, dochthans opAruba gericht
moet worden omdat Aruba haar
eigenzelfstandigkorps heeft.Hij
noemde in dit verband de rege-
ling Misdaad- voorkoming, de
decreet Bijstand politie, politie-
personeel enz.

Commissaris R. Peterson
sprakzijnvoldoeningen trots uit
dat beschikkingen enz. aange-
past zullen worden. Hij noemde
dit een belangrijke prikkel voor
hetkorps en hoopte dat een en
ander spoedig geïntroduceerd
zal kunnen worden.

Expert Van Lieburg zette tij-
dens de persconferentie uiteen
dathet uitgangspunt is datAru-
ba eeen militaireen ook geen se-
mi-militaire, maar een burger-
politie wil hebben.Dat past in de
Arubaanse gemeenschap. Aru-
bahoudt zich verre van een poli-
tie als een machtskorps doch wil
een korps dat een dienende
taakstelling wil en kan hebben.
En mocht er geweld gebruikt
moeten worden, dan zal dit vol-
gens de regels moeten geschie-
den. VanLieburg merkte op dat
de grondslagvan de democratie
gelegen is in controle van de
overheid op de politie. Hij uitte
zijn grote tevredenheid over de
wijze waarop hetArubaanse po-
litiekorps zich afgelopen maan-
den tot een zelfstandig korps
heeft weten teontwikkelen. Het
korps heeft de uitdaging om op
eigenbenen te staan goedaange-
pakt, aldus VanLieburg, dieop-
merkte dat destijdsgesteldwerd
dat het Arubaanse Politiekorps
een niet zeewaardig schip was
met gaten en toch dezee opging.
De bemanning — in casu leiding
en politie — hebben deze gaten
weten te dichten. "We zitten nu
in de goedekoers". Hij was ervan
overtuigd dat onder leiding van

deministeren korpsleiding alles
tot zijnrecht zal komen.

De Nederlandse politiemen-
sen diegisteren de eed aflegden
zijn: hoofdinspecteur F.A. van
Lieburg die over enige weken
weer naar Nederland teruggaat
dochhopelijk na enigetijd terug
zalkunnenkomen, R. Swartz so-
ciaal- pedagoog aan de Politie
Opleiding School, hoofdinspec-
teur J. van der Straten, inspec-
teurstweede klasse: mej. L.E.M.
Teuben, A.J.Stormbroek,H. van
der Pol, onderinspecteur H.L.
Oostendorp, hoofdagenten:
R.T.J. Dautzenberg, G.J. Wen-
neker, G.H. Neerdink, W, Maris,
J.P.M. Maas, J.H. van Heertum
en H.J.N, van Burg. VanAruba:
hoofdagent H.L. de Miranda en
agent S.L. Eduardo.

Brutale
doorrijder

ORANJESTAD — Toen de
politie zondagavond om
kwart over acht op de krui-
sing Arendstraat/Driemas-
terstraat doende was met het
afhandelen van een verkeer-
songeval kwam vanuit de
noordelijke richting van de
Driemasterstraat een auto
met hoge snelheid aangere-
den. Om zich in veiligheid te
stellen moest één van de
agenten op de motorkap van
zijn dienstwagen springen.
De hardrijder reed gewoon
door, achtervolgd doordepoli-
tie, dievast vanplan was deze
brutale doorrijder tot de orde
te roepen. In de Arendstraat
werd deauto gestopt en debe-
stuurder bleek in kennelijke
staat te verkeren. Hij werd
naar de wacht overgebracht
en ter ontnuchtering inge-
sloten.

ORANJESTAD — Het Old
Parr dominoteam, dat bove-
naan de ranglijst op Aruba
staat, vertrekt woensdag
naar deDominicaanseRepu-
bliek om deel te nemen aan
het wereld- kampioenschap
domino.

De strijdduurt tot3november.
OldParr, dieverleden jaarde we-
reldtitel in Puerto Rico wist te
behalen, zal dezenu moeten ver-
dedigen. Als captain gaat mee
Papito Comenencia, madrina
Lucia Herrera en scheidsrechter
Alfredo Lambertus.

Bake Sale voor
gehandicapten-tehuis

STEUSTATIUS — Onlangs
organiseerde de Auxiliary
Group St. Eustatius een "ba-
ke sale" bij de Charly Bar in
hetcentrum van Oranjestad.

De oprichtster van de hulpor-

ganisatie Christine Flanders
heeft tijdenshetbezoekvan prin-
ses Julianaaan St. Eustatius de
toezegging gekregen dat zij een
huis voor gehandicapten op kon
richten.

Heteerste plan was eentehuis
voor oudenvan dagentebouwen
met accomodatie voor gehandi-
capten. Maar toen bleek dat bij
derenovatie van het ziekenhuis
ook een tehuisvoor oudevan da-
gen was ingecalculeerd, verviel
dit deel van het plan.

Op het ogenblik zijn er 27 ge-
handicapten op Statius die dage-
lijks verzorging nodig hebben.
Als er een verzorgingstehuiszou
zijn, zouden zij 's ochtens opge-
haald kunnen worden en 's mid-
dagsweer naar hun huisof naar
hun familie terug kunnen wor-
dengebracht.

De Auxiliary Group is regel-
matig actief met het houden van
"bake sales" en het organiseren
van uitjes voor de gehandicap-
ten. De opbrengst van deze acti-
viteiten moet ten goede komen
aan deoprichtingvan hetverzor-
gingstehuis.

Arubaanse kampioenschappen
Victor Tromp over-all
winnaar 5 km. op de weg

ORANJESTAD — Afgelo-
pen zondag organiseerde de
Arubaanse Atletiek Bond de
open Arubaanse kampi-
oenschappen skm op deweg,
welke op de Bucutiweg wer-
den gehouden.

Er waren in totaal ongeveer
vijftig deelnemers aanwezig bij
de start op het parkeerterrein
van het oude luchthavenge-
bouw, waar alledeelnemersook
weer moesten terugkeren voor
de finish. Victor Tromp was de
«over-all»- winnaar in een tijd
van 16 min. 43. Lia Melis was
winnares bij de overigens zeer
kleine groep dames, in een tijd
van 18.04.

Hieronder volgen de uit-
slagen:

dames vanaf 13 jr.
1.Lia Melis 18.04; 2. Nel Geer-

ings 20.52; 3. Judella Marin
21.31; 4. Maruschka Solognier
23.22; 5. Zulaika Gomez 24.03.
jongens 13-17 jr
1.Richard Rodriguez 17.08; 2.
JorgeYarzagaray 18.01; 3. San-
dy Solognier 18.58; 4. Anthony
Brown 20.02; 5. Shannon Crocs
22.15.

heren 18-39 jr
1. Victor Tromp 16.43; 2. Nico-
laas Robert 17.37; 3. Raymond
Every 17.50; 4. Guido Frederiks
17.51; 5. Gary Quandus 17.58.
heren 40-49jr
1. Fabian Tromp 19.04; 2. Boni-
facio Frans 19.48; 3.Robert Igna-
cio 21.56.
heren vanaf50 jr.
1.Rinus de GraafT 19.29; 2. Ja-
cinto Werleman 20.57; 3. Juan
Tromp 24.55.

FATUM
?e Nederlanden van 1845s,9ur, pa vn i tur!"
telefoon 24888

""'onale Nederlanden M^LË

>** X»
(|g) Een uitje naar
PuntoFjjg^^
Matuurljjr. met een Prop-Jet
van ODUBER AVIATION

bel 26975of23080
~Ss* ~s^ -s^

uit de
Verenigde Staten
of Europa?

fete MET~ MASTERCARGO NV.
KRIJGT U EEN
KOMPLETE SERVICE

TELEFOON 25923
V EN 31577 .

Volgende trekking
24 oktober

U kunt kopen tot
woensdag y

%" " ' ' ~*\ti, ~**nreis o]'spoedeisendgevalbuiten^
"land

GEEN RAMP

Plckl char<er maatschappij van de Neder-
WÖS.""tillen vliegt U met uitsluitend be-
rVSllotBn veilig en op maatnaar Uw plaatsL "«stemming
lv2cl6r hinderlijke wachttijden ofetappen.

TELEFOON:
Aruba 26363-21365[ Curacao 76278

*\. Bonaire 8880-8939 J

DINSDRG2IOKTOB6RI9B6 AMIGOE 5



L. van Eldik winnaar
Amigoe Scorebord 10
L. VAN ELDIK, wonende aan
de Sisalstraat 18,Aruba, is de
winnaar geworden van het
AmigoeScorebord- formulier
nummer 10en ontvangt daar-
door de aan het Scorebord
verbonden weekprijs. L. van
Eldik kan ten Amigoekanto-

re aan de Nassaustraat 110
langs komen om zijn/haar
desbetreffende prijs op te
halen.

Hieronder de standenlijs-
ten in de beide Nederlandse
voetbal- afdelingen:

EREDIVISIE o
Ajax 11 8 2 1 18 31-10
PSV 11 8 2 1 18 23- 8
Feyenoord 11 6 4 1 16 25-13
Den Bosch 11 6 3 2 15 14-9
Sparta 11 6 2 3 14 27-17
■RodaJC 11 6 2 3 14 18-17
FCTwente 11 3 6 2 12 16-14
FortunaS 11 4 4 3 12 16-14
Groningen 11 4 3 4 11 21-15
Veendam 11 2 6 3 10 11-14
PEC Zwolle 11 3 3 5 9 23-22
Den Haag 11 2 5 4 9 13-18
FC Utrecht 11 3 2 6 8 17-23
Haarlem 11 3 2 6 8 9-20
WV 11 16 4 8 8-21
GAEagles 11 2 3 6 7 8-17
Excelsior 11 2 18 5 9-25
AZ'67 11 12 8 4 5-17

EERSTE DIVISIE
Cambuur 11 7 3 1 17 23-11
DS'79 12 6 5 1 17 27-15
Graafschap 12 5 5 2 15 18-12
Heerenveen 11 6 2 3 14 14-10
Willem II 12 6 2 4 14 22-19
Volendam 11 6 1 4 13 21-18
RBC 12 5 3 4 13 27-20
RKC 12 5 3 4 13 17-20
Vitesse" 11 6 0 5 12 19-16
MW 11 4 3 4 11 22-19
NAC 11 4 3 4 11 14-12
Helmond SP ...12 4 3 5 11 19-18
Emmen 11 3 4 4 10 14-17
SW .11 4 2 5 10 18-22
NEC 11 4 16 9 20-29
Wageningen 11 4 0 7 8 18-24
Eindhoven 12 3 2 7 8 21-25
Telstar 11 14 6 6 8-22
Heracles 11 0 4 7 4 11-24

EREDIVISIE
1. Ajax-VVV 4-0 T
2. Fortuna-AZ'67 2-1 T
3. Veendam- Utrecht 2-2 T
4. GA Eagles -Feyenoord 0-2 T
5. Sparta - Den Bosch 3-1 T
6. PSV - PEC Zwolle 3-1 T
7. Excelsior - Twente 1-1 T
8. Den Haag - Groningen 1-1 T
9. Haarlem-RodaJC 3-1 T

EERSTE DIVISIE
10.NAC-SW 1-3
11. NEC - Willem II 1-4
12. Heracles - Helmond SP 1-1
13. Heerenveen - Eindhoven > 1-1
14. Wageningen - Cambuur 1-2 T
15. De Graafschap - Vitesse 2-0 T
16. DS'79-Volendam 1-1
17. RKC -Emmen 1-1
18. RBC - MW 1-1 T
AMIGOE-SCOREBORD UITSLAG:
1-1-3-2-1-1-3-3-1-2-1-3
AMIGOE-SCOREBORD KLM-KANSHEBBERS:

1. Mevr. VanDaalen — Totolicaweg 17(2x)
2. A.H. van Delden —Lamungrusweg 21
3. L. van Eldik — Sisalstraat 18(Aruba)
4. J.H. de laFuente— St. Helenastraat22(Aruba) (2x)
5. P.C.Goebert— Pos Chiquito 82-A (Aruba)
6. JA.van Henneigen — Gladiolenweg 18
7. A.J.Hunte — Kaya Kokolishi 49
8. M.Lammers -Kaya Gob. Nic Debrot 34 (Bonaire)
9. Mebus — SCa.Rosaweg 125

10. P.Steenbakkers— Christinalaan 9(3x)
11. Arme Tjin—Biesheuvel 23
12. Faustina Tromp — Macuarima 38-D (Aruba)

KENNEDY SPACE CEN-
TER — Hoewel de space- shuttle
Atlantis pas in 1988 gelanceerd
wordt, werd deze maand al met
detesten begonnen. Op defoto de
shuttleop weg van het assembla-
ge- gebouw naar de lanceer-
plaats. De Atlantis is de eerste
shuttle na deramp met de Chal-
lenger, die weer operationeel
moet worden.

Mozambique:

Fout van piloot vermoedelijke
oorzaak van neerstorten toestel

JOHANNESBURG — Een
beoordelings- fout van de
Sovjet-piloot is vermoedeüjk
de oorzaak van het neerstor-
ten, zondagavond, van het
toestel waarin zich president
Samora Machel van Mozam-
bique bevond. Dit hebben
Zuidafrikaanse kranten
dinsdaggemeld.

Zoals bekend kwam het Mo-
gambiquaanse staatshoofd om
hetleven toen deToepolev 134-A
aan de Zuidafrikaanse kant van
de grens met Mozambique
neerstortte. Met hem vonden 28
inzittenden de dood, terwijl tien
personen, onder wie de pilooot,
gewondraakten.

Zuidafrikaanse ambtenaren
hebben tegen kranten gezegd
dat de piloot verklaard had.dat
zijn toestel is neergeschoten.
Maar onderzoekers ter plekke
hebben deze beweringen tegen-
gesproken. Volgens hen is er
sprake van een menselijke fout
door de gezagvoerder. „Hij heeft
kennelijk de lichtenvan Koma-
tipoort aangezien voor die van
Maputo", alduseen functionaris
op de plaats van deramp, „in
plaats van naar het oosten te
koersen richting Maputo, vloog
hij in westelijke richting het
Zuidafrikaanse luchtruim in".
Komatipoort ligt aan de Zuidaf-
rikaanse kant van de grens, op
80 km ten westen van de aan de
kust gelegenhoofdstad van Mo-
zambique.
i Uit vobrlopig onderzoek is ge-
bleken dat het neerstorten van
het vliegtuig volgde op een mis-
lukte landingspoging op de

luchthaven van Maputo. De pi-
lootslaagdeer in eerste instantie
niet in, zijn toestel aan de grond
te zetten op hetvliegveld van de
Mocambiquaanse hoofdstad,
waarop hij draaide voor een
nieuwe poging. lemand van de
luchtverkeerstoren in Maputo
zei dat de piloot over deradio
meldde dat hij de landingsbaan
in zicht hadvoor zijn tweede po-
ging. Maar secondenlater gafhij
door dat hij die „kwijt was".
Hierop suggereerde de ver-
keerstoren hem op de instru-
mentente landen, maar depiloot
meldde dat hijderadiobakens op
de luchthaven van Miguto niet
kon zien.

De plek waar het vleigtuig
neergestort is, ligtruim 700 me-
ter hoger dan Maputo. Alsde pi-
lootKomatipoort en Maputo
door elkaar gehaald heeft, moet
hij gemeendhebben nog een zee
van ruimte onder zijn toestel te
hebben.

De Zuidafrikaansekrant 'Citi-
zen' weet te melden dat dezelfde
piloot vorig jaarzoek raakte tij-
dens een vlucht van Maputo
naar de luchthavenLanseria bij
Johannesburg. Via deradio riep
hij om hulp, waarop een
luchtverkeers- leider, die het
vleigtuig kon waarnemen, hem
hielpopde luchthavente landen.

De twee „zwarte dozen"vande
verongelukte Toepolev 134-A
zijn intact teruggevonden.
Nauwkeurig onderzoek ervan
kan belangrijke informatie op-
leveren over de juistetoedracht
van devliegramp.

Massale
bruiloft

CHICAGO— Met als voor-
gangerkardinaal JosephBer-
nardin als aartsbisschopvan
Chicago is een massale gou-
den bruiloft kerkelijk ge-
vierd. Niet minder dan 650
gouden bruidsparen waren
met hun familieleden naar de
kathedralekerk gekomenom
dit heuglijke feit te vieren.
Tegenover de kardinaal wer-
den de huwelijksbeloften ver-
nieuwd. In zijn preek zei de
kardinaal dathetvasthouden
aan de wederzijdse beloften
niet altijd even gemakkelijk
is. Het was deze echtparen al-
les bij elkaar toch gelukt el-
kaar trouw te blijvenen dat is
best een feest waard, vond hij.

Flamenco Puro
op Broadway

NEW YORK — "Flamenco
Puro" (Puur Flamenco) is de
titel van een productie van
twee Argentijnen die in pre-
mière is gegaan in het theater
Mark Hellinger op Broad-
way. De productie is geba-
seerd op de oorspronkelijke
interpretatie door de zigeu-
ners van deflamenco muziek.

Claudio Segovia en Hector
Orezzoli hopen hiermee het suc-
ces van hun eerderevoorstelling
'TangoArgentina" te evenaren.
Deze opvoering was niet alleen
een succes in Parijs waar zij in
première ging, maar ook in New
Yorken daarnain geheelAmeri-
ka. Flamenco Puro wordt op het
toneel gebracht door enkele van
de meest vooraanstaande fla-
menco vertolkers, een muziek-
soort die ontstaan is uit Ara-
bische, Joodse enAfrikaanse in-
vloeden en die synoniem is met
het leven en de cultuur van de
Andalusische zigeuners in het
zuiden van Spanje. Zo doen de
winnaarsvan het tweejaarlijkse
Flamencozangfestival inSevilla
mee evenals de bekendste dan-
sers en danseressen.Voor de 15-
-jarige flamenco gitarrist Astro
Jose Miguel Carmona wordt het
een uitdaging zich te profileren
tussen zijn gerenomeerde
vakbroeders.

Vietnam meldt honderden doden

Het blijft onrustig aan
Chinees Vietnamese grens

HANOI — Het Vietnamese
leger heeft zondag bij her-
nieuwde gevechten in de
noordelijkeprovincie Vi Xuy-
en 250 Chinese militairen ge-
dood.Dit maakte het officiële
Vietnamese persbureau Avi
dinsdag bekend. Zoals ge-
woonlijk meldde hetniethoe-
veel slachtoffers aan Vietna-
mese zijde zijn gevallen. Het
zou gaan om het derde Chi-
nees- Vietnamese treffen bin-
nen een week.

Volgens Avi heeft een regi-
ment van de Chinese infanterie
zondag zes aanvallen gedaan op
Vietnamese stellingen in Vi
Xuyen, een vitale grenssector.
Ter ondersteuning vuurde de
Chinese artillerie 17.000 grana-
ten af. Alle aanvallen werden
echter afgeslagen en er werden
250Chinese soldaten gedood.Op
14 en 15 oktober vonden volgens
Vietnam ook al grensgevechten
plaats, waarbij circa 100Chine-
se soldaten en talrijke Vietna-
mese burgers de doodvonden.

De opleving van de spanning
aan de Chinese- Vietnamese
grens komt vlak voor het debat
in de VN- assemblee over Kam-
puchea envlakna hetbezoekvan
deRussische onderminister van
Buitenlandse zaken Igor Rogas-
jevaan China. TijdensRogasjevs
verblijf is voor het eerst gespro-
ken over de kwestie- Kampu-
chea, maar zonder dat een ac-
eoord werd bereikt.Moskou wei-
gert Vietnam onder druk te zet-
ten om zich uitKampuchea te-
rug te trekken, zoals China eist.

Sinds de korte bloedige gren-
soorlog tussen Vietnam en Chi-

na in 1979 na deVietnamese in-
val in Kampuchea eistChina de
Vietnamese terugtrekking uit
Kampuchea inruil voor beëindi-
ging van de grensgevechten.
China steunt het anti- Vietna-
mese verzet in Kampuchea. De
Vietnamese persheeft echterop-
vallendweinigaandachtbesteed
aan de hevige grensgevechten
van de laatste twee maanden.

Sinds begin augustus heeft
Hanoi enkele gebaren gemaakt
aan het adres van Peking. Het
liet meermalen weten bereid te
zijn tot onderhandelingen over
normaliseringvan debetrekkin-
gen en vermeed zorgvuldig elke
kritiek. Een Vietnamese functi-
onaris heeft echter erkend dat
China totnogtoeallevoorstellen
heeft afgewezen.

De publiciteit over de jongste
grensgevechtenwijst erop dat
Vietnam, gezien de Chinese
blokkade en de opgelopen span-
ninginhet grensgebied, gekozen
heeft voor een hardere opstel-
ling. De betrekkingen tussen
China en Vietnam worden al ja-
renlang gekenmerkt doorafwis-
selende perioden van ontspan-
ningen spanning, zo zeiden wes-
terse diplomatenin Hanoi.

Papa Statia inEnfasis Radial
WILLEMSTAD —In het

laatste radio- programma dat
Enfasis Radial wijdtaan het on-
derwijsop Bonaire, alsmede aan
de introductie van het papia-
ments in het onderwijs, zal deze
weekeen gesprek worden uitge-
zonden met vice- voorzitter van
hetkatholiek school- bestuur
PapaStatia. Hetradio-program-
ma zal vandaag om kwart over
acht 's-avonds viaRadioKorsou
FM worden uitgezonden, om op
woensdag 22 oktober om half
twaalf 's-morgens via Radio
Hoyer I, op zaterdag 25 oktober
om half twee 's-middags via Cu-
rom Z-86en opzondag26oktober
omkwart over elf's-morgens via
Radio Caribe te worden uitge-
zonden.

Alfonsin tevreden over
reis naar SU en Cuba

BUENOS AIRES — Presi-
dentRaul Alfonsin verklaar-
de tevreden te zijn met dere-
sultatenvan zijn tiendaagse
reisnaar deSovjetunieen Cu-
ba. Hij was de eerste Argen-
tijnse president die een be-
zoek brachtaan deze landen.

Vorige week dinsdag had Al-
fonsin een onderhoud met de
Sovjetpartijleider Gorbatsjov.
Een bezoek waarvoor een uur
was uitgetrokken, maar dat ui-
teindelijk ruim twee uur zou du-
ren. Een van de gesprekspunten
was een uitbreidingvan de we-
derzijdse handel. Nu bestaat die
voornamelijk uit Argentijnse
aankopenvanRussisch graan.

In Havanna werd Alfonsin af-
gelopen weekeinde uiterst
hartelijk ontvangen. De bespre-
kingen metFidel Castro gingen
over de situatie in Midden-
Amerika en de economische re-
laties tussen beide landen. Wat
dat laatste betreft kwam de on-
langs overeengekomen nauwere

economischesamenwerking tus-
sen Brazilië en Argentinië aan
de orde. Naafloopvan hetbezoek
gaf het Cubaanse persbureau
een communique uit waarin ge-
steld werd dat beide rege-
ringsleiders van meningzijn dat
de problemen in Midden Ameri-
ka slechts door politiek onder-
handelen opgelost kunnen
worden.

Wat betreft Latijns-Amerika
zeiAlfonsin dateen consolidatie
van het democratisch proces
mogelijk is opbases van eenres-
pect voor de onafhankelijkheid
van ieder volk en het principe
van non- interventie. Juist als
niet-gebonden land met een ge-
lijke afstand tot de beide we-
reldmachten moet Argentinië,
zo zeiAlfonsin, in staatzijnom de
grote lijnenaan te geven dievre-
deenrechtvaardigheid in de we-
reld kunnen bewerkstelligen en
een nieuwe economische orde tot
standbrengen.

LELYSTAD — De bouw van
het VOC- schip Batavia verloopt
spoedig. Vijftien spantenzijn in-
middels aan de romp klaar, het-
geen neerkomt op circa veertig
procent. In maart 1987 moet de
hele romp met 64 spanten klaar
zijn. Het VOC- schip Batavia
maakte in 1628 een reis naarBa-
taviaenzonk in 1629voordeAus-
tralische kust. Het wordt nu in
Lelystad nauwkeurig nage-
maakt en zal in 1990 aan Sail
Amsterdam deelnemen. Ook zal
deboot infilms gaan"figureren".

Gepensioneerde generaal-majoor Secord mogelijke schakel

Amerikanen betrokken bij steun
aan contra's via El Salvador

SAN SALVADOR — Salva-
doraanse ambtenaren die
weinig ophebben met de be-
trokkenheid van hun landbij
de burgeroorlog in Nicara-
gua, hebben documenten ge-
toond waarin de adressen
voorkomen van drie "stille"
woningen. Huizen voor de
doorde Verenigde Staten ge-
steunde opstandelingen, de
contra's. De stille adressen
heeft men kunnen traceren
door geheime telefoonnum-
mers te draaien die opge-
biecht zijn door Eugene Ha-
senfus.

Hasenfus is op 6 oktober gear-
resteerd terwijl hijbezigwasmet
een wapenleverantie aan de
contra's. Twee andere Amerika-
nen en een niet nader aangedui-
de inwonervan Latijns Amerika
kwamen om het leven toen hun
C-123, een vliegtuigvan Ameri-
kaanse makelij, door de Nicara-

guaanse luchtafweerwerd neer-
geschoten. Hasenfus wist zich
met een parachute in veiligheid
te stellen. Daags na zijn landing
in Nicaragua is hij in de kraag
gevat.

In de documentenkomen tele-
foonnummers voor dievanuit de
huizen gedraaid zijn. Zo blijkt
datvanuit dewoningvanHasen-
fus in El Salvador gebeld is met
zijn huis in Wisconsin in de VS.
Ook is er vijf keer contact ge-
weest met een nummer waarop
men de gepensioneerde gene-
raal- majoorRichard Secord kon
bereiken. Tien gesprekken wer-
den geregistreerd met de Stan-
ford Technologies Trading
Corp., een firma in de buurt van
Washington. Bij deze onderne-
ming werkt Secord. Beide num-
mers duiden op een telefoon-
aansluiting in de buurt van de
Amerikaanse hoofdstad Was-
hington.

Verder is ettelijke keren ge-
beld metSouthern AirTransport
een voormalige "mantelorgani-
satie" van de Amerikaanse ge-
heime dienst (CIA) die hand en
spandiensten verleende bij niet
officiële wapen- leveranties.

Secord was in de eerste jaren
van deregering Reagan, onder-
minister van Defensie, speciaal
belast met wapenverkopen aan
hetMidden-Oosten. Via de tele-
foon om commentaar gevraagd
sprak Secord iederverband met
de "stille adressen" tegen. Wel
zei hij "militaire aanwijzingen"
te hebben gegeven aan de
contra's.

Het middelpuntvan de opera-
tie is de luchtmachtbasis Ilopan-
go net buiten San Salvador.
Mensen opdezebasis hebben ge-
zegd dat bevoorradings- vlieg-
tuigen voor de contra's drie tot
vijfkeer per week opstijgenvan-
afdebasis. Naarhunzeggenver-
blijft een groot aantal Amerika-
nenop hetvoor derden verboden
deel van de basis. Die zijn belast
met deze operaties. Zij staan al-
lenteboek als adviseur.Soortge-
lijke documenten zijn gevonden
op Hasenfus en WilliamJ. Coop-
er de piloot die omkwam toen de
C-123werd neergeschoten.Naar
verluidtgingen dewapensmees-
tal naar het zuidelijk front van
de contra's. De C-123 is neer-
geschoten bij de zuidgrens van
Nicaragua, niet ver van Costa
Rica.

De bevoorradings- operatie
aan de contra's stond onder lei-
ding van Ramon Medina. Ook
Max Gomez waserbij betrokken.
De twee zijn te Cuba geboren
Amerikanen, terwijl Hasenfus
gesnoefdheeft dathijcontact ge-
hadheeftmetvice-president Ge-
orge Bush.

De plaatsvervangervan presi-
dentReagan heeft Gomez aange-
duid als een particuliere advi-
seur van de Salvadoraanse
luchtmacht. Maar binnen de
strijdkrachtn van El Salvador
houdt men het er op dat Gomez
actief betrokken was bij opera-
tiesvan de contra's.

President Jose Napoleon Du-
arte en stafchef Adolfo Blandon
van destrijdkrachtenvanEl Sal-
vador hebbenbij voortduring te-
gengesproken dat decontra's het
recht hebbenvanuit El Salvador
te opereren.

Uit andere bron verluidt dat
men weliswaar geen bewijzen
heeft voor een actieve betrok-
kenheid van de Amerikaanse
ambassade, maar dateen derge-
lijke activiteit geen lang leven
beschoren zou zijn als Was-
hingtonen het Salvadoraansele-
ger er niet van wisten of die ten-
minsteoogluikend toelieten.

Het huis waarvan Hasenfus
verklaard heeft dat hij daar in
woonde is een woning van twee
verdiepingen in een dure wijk,
schuin tegenover de woningvan
dedefensie- attachevan deAme-
rikaanse ambassade in San Sal-
vador.

Omwonenden hebben ver-

klaara dat veel Amerikanen*»
alleuren van de dagdewoning»
en uit liepen. Na de arrestaöj
van Hasenfus heeft iemand eS
moderne antenne van het da*
van de woning gehaald. He'
tweede "stille adres" werd gf
bruikt door iemand over *>'geen nadere bijzonderhedenW .
kend zijn. Van het derde hul
maakteCooper gebruik.

Hetprocestegen Hagenfuso*
maandag begonnen is geeft*
Sandinisten de mogelijkhe'
hun beschuldigingen te stav*
dat de VS de contra's steunep
Mogelijk zullenze met meerW
zonderheden komen over*
steunoperaties aan de contra*
De Sandinisten zien tevred*
dathetschandaalrond Haserrfji
de hoogsteniveaus van de Afl_L
rikaanse regering lijkt»!
impliceren. Vicepresident Bu*ï
voormalig hoofd van de CUI
heeft erkendeen van degenoe*T
de coördinatorenvan het srnoj
kei-netwerk, Max Gomez te he»
benontmoet.

De Nicaraguaanse preside»1
Daniel Ortega, gaf zondag 3*
dat "allies mogelijk is" inzai
Hasenfus' toekomst, zelfs alsjjj
schuldig wordt bevonden. "W
zouden willen dat hij naar zil1
vrouw en kinderenkan terugkj
ren", zei Ortega. Op een vraag?
de Amerikaan met kerstiDjl
thuis kan zijn, antwoorddefl
president dat"alles mogelijki»j

1100 Gram
coca ingeslikt

MALAGA — Op het vlieg-
veld van Malaga, Spanje,
werden door de Spaanse poli-
tie twee Colombianen aange-
houdendiecocainehaddenin-
geslikt om het te smokkelen.
Zij waren afkomstig uit Zu-
rich. In het ziekenhuis van
Malaga werden zij afgehol-
penvan de plastic zakjes met
cocaine. De een had er 61 in-
geslikt voor een totale hoe-
veelheid van 450 gram cocai-
ne en zijn collega bereikte
zelfs 650 gram cocaine, ver-
deeld over 86 zakjes met het
spul. De geschatte waarde
van de cocainekomt uitop bij-
na honderdduizend dollar.

Cuba krijgt
derde kernreactor

MIAMI — De Cubaan*]president Fidel Castro he«Jaangekondigd een der*l
kernreactor te gaan bouw^in zijn land, zo deelderad>i
Havana, mee.

Momenteel worden tw«j|
kernreactoren gebouwd in Ciej
fuegos in hetzuidwestenvan CM.
ba. Beide centrales zulen valflfc
1990 electriciteit moeten ga*
leveren aan het eiland. Een asj
tal van detechnici dienu inbeijj
reactoren werkenzullen betroj]
ken worden bij de bouw van -Jlderdereactor in het uiterste (Xii
ten van het land.

Vanuit de VS is al geprotji
teerd tegen de bouw van def
actoren bij Cienfuegos, die im
Sovjet- voorbeeld zijn ontwi
pen. Met slechts 240küome^J
tussen dp \
van Florida en hetrecente ongj
luk bij Tsjernobyl twijfelen %
Amerikanen aan de veilighei*
Maarvolgensoosterse deskun»
gen worden in dereactoren vjj
Cienfuegos modernere technjl
ken gebruikt dan in Tsjernobl
en is de veiligheidveel groter-(

In Panamakanaal 700
miljoen dollar gestoken

PANAMASTAD — In de aftj
lopen zeven jaaris zevenhond^?
miljoen dollar gestoken in W
verbeteren van de waterwf
welke het Panama- kanaalj
Dit gebeurde door de Kana*
commissie. Van dit geld w»
530 miljoen dollar besteed a*
het onderhoud van hetoperatj
ve gedeeltevan hetkanaal, w
wijl derest van het geldwerdW
steedaanvervangingenaan vl
betering, overeenkomstig «Jinvesterings- programma *voor het Panama- kanaal is d
gesteld. Zevenjaargeledenw*
den de verdragen van kra<*
welke door president JirflW
Carter en de Panamese ste*Jman generaalOmarTorrijosw
ren getekend.

WARSCHAU —Het Poolse H<*j 'gerechtshof heeft de gevange* Jstraffen verminderd van 3 van <* (
veiligheidsbeambten diein okt 8» »
oppositionele priester Popielus*
hebben vermoorden wel van 25 fl* (
15, van 15 naar 10 en van 14 na* "jaar.De hoofdverdachte isvan de* I
nestie uitgesloten.
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LJUBOJEVIC LEIDT TOERNOOI NA TWEE RONDEN
Karpov deed vijfmaal mee en won ook vijfmaal

Jubileum schaaktoernooi van Interpolis bezet
met alleen maar winnaars van vorige toernooien
d^LBURG—Tiendagenna-
J_' nij door een schriftelijk
'mise-aanbod Gari Kaspa-

-1 !"J.V in het bezit van de we-
liet, is Anatoli Kar-

.vT.kegonnen aan het Inter-
-1 J01»» schaaktoernooi, dat

*>* detiendekeer inTilburg
!°rdt gehouden. Uiteraard

* JT'tttehij zich zondagnietdi-
:**inhet strijdgewoel.Dere-
jj*metzwart tegenLjuboje-
Cwasdegelijkmaar nauwe-
ÜÜ!8 '"Pwindend.' a|unbezorgdheid echter, alleen
*■ door het simpele feit van zijn
J^ezigheidverleentKarpov

de allure, die de or-

' „nisatie nadrukkelijk na-
'eft. "Het is beter meteen

■J** aan het werk te gaan, dan
F?» op te vreten", vertrouwde
ti ?Ussiscne grootmeester Mar-

I fc"*aelvan hetorganiserendco-
toe, toenhij degevierdegast

: j
ogende haast van Schiphol

?a^<ie loting bracht.
Ü JK»?0u^_wereldkampioengeldt
' v Tilburg als de grote favoriet
l g?het jubileum-evenement.
~ haken isvoor hem niet alleen
.' n rk, maar ook een vorm van

«rapie Nauwelijks was Kar-
vJorig jaardetitelkwijt, ofhij

v «lade zich in het toernooi van
iuëonjo, dat hij op zijn naam

il j[ac ht. In TilburgvoeltKarpov
■f b.f 1% mogelijknog meer thuis.
V 8^ er vijfkeer en won even
;i jjelemalen.Karpov: "Nogeen
V j uk datik in detussenliggende

felrfu een match om het we"
e' '"kampioenschap moest af-
fl l keö, andershadik hiertegen
V moeten spelen".
ijl y/^Tilburgse organisatieheeft
al dubbelrondigeachtkamp
ifl °ud-winnaars uitgenodigd.
è <L.lfs met het gelijk geëindigde
iï w!.etal van vorig jaar Huebner/
dl erbij,kwam het
,: slechtsopeen totaalvan

J*' 2<>dat Ljobojevic en Timman,
F\W^et evenement nog nooit op
"f Qnaamhebben gebracht,aan

,3 deelnemersveld werden toe-

' l■ <tegd. Martin Vael had graag
\é- erbij gehad. De onder-
lig "delingen waren zo goed als
rf/wond, totKasparovs PR-man
óf *r West-Europa Andrew Page
>il Jt de mededeling kwam dat de
di in eigen land
4 *> meedoen aan een toernooi
liefdeBotwinnik-school. In Til-
W J) 8 werd gefluisterddat de we-
■, na alle tweekam-

(Karpov, Timman, Ljuboje-
) jc>Hubner, Miles en opnieuw

J^Pov) het toernooi-schaak
!P . lBazins ontwend is eneen flin-
m »Jr°orDereidingspauzes wil in-

i is in dat opzicht an-
i» ris Seen moment sprake
J*geweest, dathij zich aanzijn

verplichtingen zou
ook al is zijn

lJJ'tgeld twintig procent lager
larf Wanneer hij de wereldtitel
J*heroverd. In Tilburg vroe-» de waarnemers zich afofhet

deaanleidingisge-,
6..?tdatKarpovs persoonlijke

jKheidsmanPisjenko in de
is achtergebleven

'%d OU(*-kampioenenBeljavski
jj^erbegeleiding naar Neder-
<], ?ijn gekomen,

fcfco^y Miles, de'liggende scha-
jj van vorig jaar nam de lei-
Jfdoor in een voorbereideva-

ftvt Van net dame-IndischBel-
rMfrs **vloeren. "Een goedkoop
£:''. zei de Brit. In deuiterma->0 gecompliceerde stelling, die
l^gjaar bijde match Timman -l Parov op het bord kwam en

ÈKhiT. 0-0-0-0-0
JNIS/TOKIO — De organi-ren van het met ruim acht

JVji tennistoernooiin

i^ 1^rekent op een herhaling;ft Sydney. Ivan Lendl en Boris
kst z'^n respectievelijk alsL j*en tweede geplaatst. Ste-
kjj^berg en JimmyConners
Ls* eenplek in dehalvefinalesPlicht.

0-0-0-0-0

i,jAKEN/MOSKOU — Vla-
Ij^er Berlinski uit de Sovjet
iq * is wereldkampioen scha-
|f v°°r blinden geworden. Uit

haalde hij 8,5 pun-
Wjre Pool Tukaczewski werdi *je en het brons was voor de
'tel r Dobertsine. Aan de
41 .^-rijd werd meegedaan door

unde schakersuit22 landen.
0-0-0-0-0

l*vlake BUENA VISTA
jjj?hoofdprijs in hetmet 1,125
%{° en gulden gedoteerde
fj 8.toernooi van Lake Buena
jj ,a (Florida) is overgemaakt,ac rekening van de Ameri-en Ray Floyd. Die versloeg op
jj*rste hole van debarrage zijn
genoten Lon Hinkle en Mi-j8111ivan.

0-0-0-0-0

die onlangs gold als uit-
gangspunt bij het thema-
toernooi in Utrecht,bleek Miles
met 18.F2-F4 eenflinkeverster-
king te hebben gevonden. Bel-
javski wist met het stukoffer
niets aan te vangen en verloor
kansloos. "Vreemd dat het Bel-
javski overkomt", reageerde
gast-grootmeesterGenna Soson-
ko. "Hij geldtals debest voorbe-
reide schaker ter wereld. Naar
elk toernooi sleept hij een com-
puter mee, waarin alle partijen
van belang zijn opgenomen,
maar tegen dit soort nieuwtjes
helpt deelectronika niet".

Tweepartijenwerden afgebro-
ken: Timman - Portisch en Hub-
ner -Kortsjnoj. Het is devraagof
deze laatste ontmoeting - met
Kortsjnojs lijfvariant het open
Spaans - nog hervat zal worden.
In tijdnood raakte Hubner het
overzichtkwijt. Bij hetafbreken
was Kortsjnoj zo zeer overtuigd
van de zege, dathij in navolging
vanKasparov zijn laatste zet op
hetbord uitvoerde, in plaats van
hem in de envelop te doen.

Timman en Portisch speelden
hetaangenomenSlavisch metde
doorKortsjnoj vorig jaar tegen
Torre in Brussel opnieuw
geïntroduceerde vijfde zet van

wit: PES. Timman gebruikte
veel meertijd dan zijnHongaar-
se tegenstanderenkwam in ern-
stige nood. In diefase dedenbei-
de schakershet volgens de voor-
lopige inschatting van Sosonko
niet optimaal. Er werd afgebro-
ken in een stelling, die volgens
sommigen winstkansen biedt
aan wit <Timman) en volgens
anderen zal eindigen in remise.

De uitslagen van de partijen
uit deeerste ronde zijn:

Timman (Ned) - Portisch
(Hon) Afg.

Miles(Eng) -Beljavski (Sov) 1-
-0

Ljubojevic (Joe) -Karpov (Sov)
1/2-1/2

Maandag zijn in Tilburg de
partijen gespeeld voor detweede
ronde van de dubbelrondige
schaak-achtkamp.

De uitslagen:
Portisch (Hon) - Karpov (Sov)

Afg.
Kortsjnoi (Zwi) - Ljubojevic

(Joe) 0-1
Beljavski (Sov) -Hubner (Wdl)

0-1
Timman (Ned) - Miles (Gbr) 1-

-0

De standna tweeronden:
1.Ljubojevic 1 1/2punt

2/3. Hubner en Timman bei-
den 1 punt en 1 afgelastepartij.

4. Miles 1 punt
5. Karpov 1/2 punt en 1 afg.

partij
6. Portisch 0 punten en 2 afg.

partijen
7. Kortsjnoi 0 punten en 1 afg.

partij
8. Beljavski 0 punten. LONDEN — Nederland heeft

na een formidabele start (acht
punten uit vier wedstrijden) de
top zes van het wereldhockey-
toernooi nietgehaald.De onder-
gangvan hetNederlandse hockey
werd met het duel tegen Enge-
land ingeluid.De 1-O nederlaag,
door een doelpunt van de En-
gelsmanSherwani (13) (ziefoto),
wierp Oranje uit de halve eind-
strijd. Uiteindelijk werd hetteam
zevende in de eindrangschik-
king.

Door Pirates met 7-4 terug te wijzen

Wild Cats plaatst
zich voor AA-finale

WILLEMSTAD — Na een
reeks minder goede seizoe-
nen, waarin de ploeg een
noodzakelijkeverjonging
heeft moeten ondergaan, is
WildCats/Banco diCaribe te-
rug in de finale van het AA-
klasse baseball. Gisteravond
plaatste het zich als eerste
voor de eindstrijd door te-
genstander Sta. Maria Pira-
tes /Petromar voor de derde
achtereenvolgende maal in
de semi-finale de baas te blij-
ven. Gewonnen werd ditmaal
met de scorevan 7-4.

Cats schreef daarmee via de
kortst mogelijke route (3-0) zijn
naam achter debeste-uit-vijfse-
rie. Voor Pirates betekende het
resultaat deinstandhoudingvan
een negatievetraditie. In twaalf
play-off- wedstrijden heeft de
Sta. Maria- ploeg namelijk nog
geenenkelemaaleen zegeweten
te behalen. Evenals in de voor-
gaande wedstrijd startte de
ploeg vlot met een run in de
eerste inning(homerun van
Emile Haswell) en liep hetdaar-
na uit tot 3-0.

De vierde, vijfdeen zesde slag-

beurtwerdenhaar echterfataal.
Cats scoorde éénmaal in de vier-
de slagbeurt(op honkslagen van
Remick Bernadina en Orlando
Nicolina), tweemaal in de vijfde
(opeen honkslagvan Earl Virgi-
nie en een «fly» in het binnen-
veld die door geen enkele speler
opgevangen werd) en wederom
tweemaal in de zesde (ditmaal
zonder ook maar één honkslag te
slaan; Pirates beging twee
kostbare fouten in deze inning).
Cats scoordeverder in de zeven-
de (honkslag van Rishi Jacoba)
en in deachtste(honkslagenvan
Nato Anasagasti en MichaelJo-
sephina).

De eindcijfers waren: 7-9-2
voor Cats en4-10-3 voor Pirates.
Winnende werperwas OmarAn-
gelina die slechts Vs inningop de
heuvel stond.VoorCatspitchten
verderErnesto Marks (als star-
ter), Sharlon Medina en Persey
Meulens en voor Pirates achte-
reenvolgens Richinel Isabella,
Arthur Bonifacio (verliezer) en
Ruthson Sophia.

Vanavond komen Royal Scor-
pions enSta. Rosa Indianstegen
elkaar uit in de derde wedstrijd
van hun serie.De stand is 1-1.

Finalewedstrijd was niet om aan te zien:
Australië na een 2-1 winst op
Engeland wereldkampioen hockey

LONDEN — De wereldtitel
herenhockey iszondaginWil-
lesden terechtgekomen bij
hetland, datdaaraljarenlang
de meeste aanspraak op
maakt: Australië. Na een ge-
makkelijke overwinning met
5-0opdeSovjetsindehalvefi-
naleskonook een door11.000
toeschouwers aangevuurd
Engeland de Australiërs niet
meervan een gouden medail-
le afhouden. Australië hadde
Engelsen het grootste deel
van het duel in een ijzeren
greep, leidde bij de rust als
met 2-0 en kwam alleen de
laatste zesminuten in depro-
blementoenuitblinkerPotter
Engeland toch nig dichtbij
bracht (2-1).

"Die laatste zes minuten
maaktenmevijfjaar ouder", zou
de Australische coach Richard
Aggiss latearzeggen. "Ik kon al-
leen maar hopen dat de spelers
zouden doen wat hen in de trai-
ningenwasgeleerd, gelukkigde-
denze dat".

Definalewaseigenlijk een we-
reldkampioenschap onwaardig,
zoals er trouwens maar bitter
weinig aantrekkelijke duels
konden worden aanschouwd.
Hetwas aan alles temerken, dat
de Australiërs niet weer de
hoogste eer wildenmissen, zoals
hen eerder tijdens olympische
spelen en wereldkampi-
oenschappen was overkomen.
Bij het minste of geringste ge-
vaar kreeg de bal een mep om
veelal aan de andere kant van
hetveld over dedoellijntebelan-
den. Maar liefst twaalfkeer na-

men de Australiërs hun toe-
vlucht tot zon "icing". Aggiss
draaide daar ook niet omheen.
"De mensenhebbenvandaageen
Australië gezienzoals ze hetzel-
den zullen kunnen meemaken.
Maar er telde maar een ding: De
titel pakken. We mochten niets
weggeven. We wilden niet weer
met een tweede of derde plaats
thuiskomen. In Los Angelesspeelden wefantastisch maarwevielenwelbuiten deprijzen.Hier
was hetpeil minderhoogen wer-
den we eerste. We hebben 31doelpunten voor en zeven tegen.
Dat zegtwelgenoeg, dachtikzo".

Aggiss was er trouwens extra
op gebrand om de Engelsen op
hun plaats te zetten. "Voor het
toernooi hadik me alontzettend
kwaad gemaakt op de organisa-
tie omdat we niet op het veld
mochten trainen. Wat dacht je,
dat de Engelsen een jaar lang
hadden gedaan? Ik heb via mijn
bond geprotesteerd. Maar dat
haalde niets uit. Ik heb ze van-
daaglatenziendat weookzonder
die voorbereidingen eerste kon-
denworden".

Volgens Aggiss maakte het
niet veel uit datzijn team zater-
dageenbetrekkelijk rustige hal-
vefinale tegen deSovjetuniekon
afwerken en dat deEngelsen tot
en met de verlenging tegen
West-Duitsland tot de bodem
van hun krachten moesten rei-
ken. "Zoveelwas daarnietvan te
merken", zei Aggiss. "In die
moeilijke laatste minuten kon-
dendeEngelsen nog aardigren-
nen. Wel moeten we in de toe-
komst weernaar halvefinales op

vrijdagen definale opzondag.De
spelers hebben een rustdag ge-
woon nodig."

Met de overhandigingvan de
immensewereldbeker door lOC-
voorzitter Samaranch aan de
Australische aanvoerder Bell
kwam een einde aan een
merkwaardigtoernooi, datvoor-
al ook in het teken stond van de
ondergang van olympisch kam-
pioenPakistan (elfde)en aartsri-
vaal India (twaalfde).

Nederland hielder alszevende
ook een wrange smaak aan over,
vooral na de formidabele start
met acht punten uit vier wed-
strijden. De Europese kampioen
kon uit eigen continent alleen
maar Polen achterzich houden,
maar moest Engeland (tweede),
West-Duitsland (derde), de Sov-
jetunie (vierde) en Spanje (vijf-
de) voor laten gaan. Dat coach
Hans Jorritsma vond dat Oranje
eigenlijkopdevijfde plaatsthuis
hoorde, deed niet ter zake. De
jongeArgentijnse ploeg (zesde)
verraste door zijnplaats bij de
sterksten.

Gastheer Engeland bleeftoch
met eenkater zitten. Zilver was
weliswaar veel meer dan het
land ooithadgehaald (Zesde was
dehoogste klasseringtotnu toe),
eenmaal in de finale schreeuw-
den demedia om het hardst dat
KingKerly en dezynen weleven
debeker zoudenpakken.DeAus-
traliërs lieten zich daardoor
echter niet uit hun evenwicht
brengenen haalden met hun ho-
mogeneteam naeerdere misluk-
te pogingen nu wel het zo ver-
diende goud binnen.

Cruijffhoudt daarom Witschge en Winter in eigen ploeg

Ajax zal komende Griekse tegenstander
Olympiakos zeker niet onderschatten
AMSTERDAM — Rob

Witschge en Aron Winterzijn
maandagmiddag met de
Ajaxselectie vertrokken naar
het trainingskamp in Wasse-
naar. Het tweetal was voor
dinsdagopgeroepen voor een
oefenwedstrijd van Jong
Oranje in Eindhoven. "Die
twee waren uitgenodigd per
brief', sprak de verbaasde
technisch directeur Cruyff.
"enAjaxheeftze keurig afge-
schreven.Ikweet niethoe dat
gaat in Zeist of die mensen
niet weten dat wij Europa
Cup spelen".

Een stelling dieenigeuren la-
ter doorwoordvoerder Jesse van
deKNVB werd rechtgezet. "Na-
tuurlijk wisten wij dat, maar we
hebben die brief gestuurd zodat
Winter en Witschgewetendatze
bij de selectie voor Jong Oranje
horen. Zij waren immers ook
voor detrainingswedstrijd tegen
het Nederlands elftal op Papen-
dal uitgenodigd. Voor de twee
spelers worden geen vervangers
opgeroepen".

Ajax, dat voor het A-elftal ze-
ven van zijn basiskrachten af-
staat, is in delagerenationale se-
lectiesniet scheutig met spelers.
Cruyff liet maandagweten deze
week ookdrie jeugdspelersthuis
tehouden, dievoor deselectie on-
derdeachttienjaarwaren uitge-
nodigd. Donderdag speeltAjax 2
tegen Sparta 2. Dat is belangrij-
ker, indevisie vanCruyff, die al-
le technische zaken bij de
Amsterdamse clubnauwlettend
in handen houdt. Voor de ver-
kenningvan detegenstander in
de tweede ronde van hetbeker-
winnaars- toernooi, Olympiakos
Piaeus, werd diktwee weken ge-
ledenassistentBruins Slot naar
Griekenland gestuurd. Maan-
dagging Cruyff eens uitgebreid
derapporten doornemen.

"Wij gaan Olympiakos zeker
niet onderschatten, al heb ikme
nognietergverdiept in dieploeg.
Het is eenelftal metkwaliteiten,
niet te vergelijken met de Tur-
ken van Bursaspor. Wij hebben

ons dit jaarvoorgenomen ver te
komen in de Europa Cup, dus
moeten we Olympiakos uitscha-
kelen. We zullen het hier thuis
eerst proberen met voetbal, als
dat niet lukt metpressie, vooral
door de lucht, want daarzijn we
sterk. Met dezegroepkunnen we
dat spel bovendien spelen. Met
het oog op dat facet hebben we
ook voor het spelen in het eigen
stadion gekozen. Het publiek zit
er dicht op. Als in hetolympisch
stadion twee vakken leeg zijn,
dan is de ambiance alweg. In de
Meer niet. De Grieken hebben
een ervaren elftal, een hard
elftal, maar wij kunnen wat dat
betreft nu goed meedoen", aldus
Cruyff in zijn voorbeschouwing.
Woensdag maakt de coach zijn
opstelling aan de ploeg bekend,
maarveel verrassingen zijn niet
te verwachten.

Cruyff gaat bij zijn bestuur
niet aandringen op extra ver-
sterkingvan zijn selectie,nu Edo
Ophof door een kruisbandbles-
sure voor langetijd uit de roula-
tie is. Voorzitter Harmsen liet
datCruyffpersoonlijk meedelen.
Wel gaat detechnisch directeur
door met het aantrekkenvan de
Fin Tiainen, de laatste weken op
proef bij Ajax en de Australiër
Petersen. De test en proefwed-
strijd van Tiainen ispositief uit-
gevallenrBinnenkort worden de
onderhandelingen voortgezet,
waarnadeprocedure voor een ar-
beidsvergunning voor de Finse

internationalop gangkomt. Pe-
tersen wordt ook binnenkort in
deMeerverwachtvoor een stage.
"Je kijkt eerst of zulke jongens
bevallen, of ze kunnen wennen
in hun eentje. Jecontracteert ze
niet zo maar ongezienvoor drie
jaar", is de handelwijze van
Cruyff.

Hetstadionvan Ajaxin deWa-
tergraafsmeer is voor het duel
van woensdag, dat wordt geleid
door de Oostduitser Krischen
(Drie jaargeleden ook leidsman
bij hetzelfde duel in de Meer,
toen 0-0), vrijwel uitverkocht.
Nog 3500 staanplaatsen zijn in
de handel verkrijgbaar. Meer
dan 25.000 toeschouwers wil
Ajax niet in hetstadion, datvoor
een capaciteitvan 29.000 teboek
staat. Volgens voorzitter
Harmsen is een dergelijk aantal
kaarten weleens verkocht, maar
bleek het stadiumdan te krap.
Ajax houdt daarom een veilige
marge aan. In ieder gevalzal het
bord 'uitverkocht' op de deur
kunnen en de tv-camera's naar
binnen. Of dat voor een directe
reportage van Veronica gaat
worden, was maandag volgens
Harmsen nog niet beslist. "Er is
niets beslist. We hebben ook te
maken met Groningen", sprak
de voorzitter, die in samen-
spraak met penningmeester
Bartels lietweten dathetbesluit
voor de live-uitzending op
dinsdagavond zal vallen.

MALTA AMSTEL
SPORTAGENDA

SENTRO DEPORTIVO KORSOU

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

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

BASEBALL
(AA-klasse)
play-off
20.00 uur Royal Scorpions/Mr. Baseball vs
Sta.Rosa Indians/Variante - SentroDepor-
tivo Korsou.

Biljart-toernooi
ORANJESTAD— Inhetka-

der van de door IDEFRE ge-
organiseerd biljart- toernooi
werden twee wedstrijdenge-
speeld.

In Joeys Drive-in behaalde
TAV een gemakkelijkeoverwin-
ning—zonder tespelen—omdat
de Gezondheidsdienst verstek
liet gaan. In Mangel Halto Bar
behaaldeDOW een 4-3 overwin-
ning op het WEB- team.

Aanstaande vrijdag spelen
Bestuurskantoor - Bibliotheek
enTAV-DOW.

Wordt vergeleken met huwelijkBeatrix en komst van depaus:

Oud-premier Dries van Agt hekelt het
gedrag van de "no-olympics"-demonstranten

SCHIPHOL — "De verkie-
zingvan de stad waar in 1992
de olympische zomerspelen
worden gehouden, is uitgelo-
penopeen totalevernedering
voor ons land, het walgelijke
gedragvan Nederlandse de-
monstranten in Lausanne
heeft daar belangrijk toe bij-
gedragen",dat zei oud-
premier Van Agt zaterdag-
morgen opSchipholna terug-
komst uitLausanne. Van Agt,
Commissaris van de Konin-
gin in de provincie Noord-
Brabant, was lid van de
Stichting Olympisch Comité
Amsterdam 1992.

VanAgt sprak in uiterstfelle
bewoordingen over het optreden
van een volgens hem betrekke-
lijkkleine groep Nederlandse
demonstranten, donderdaga-
vond in Lausanne. VolgensVan
Agt zijnzwarte Afrikaanse lOC-
leden in "kwalijke en obscene
taal" nageroepen, zijner ledenin
het gezicht gespuwd, werden er
bierflessenopauto'skapot gesla-
gen en zijn er bedreigingen
geuit.Dit allesvolgens VanAgt
gepaard gaande met gekrijs en
gejoel.

"Donderdagavond wisten wij
al dat het voor ons een verloren
zaak was. Tot zes uur waren wij
verwachtingsvol en in spanning
over de uitkomst van de stem-
ming. Na de kwalijke en walge-
lijke demonstraties, die om half
zeven plaatsvonden, kregen wij
alvan lOC-leden,van wie weze-
ker waren datzij deNederlandse
kandidatuur zouden steunen, te
horen dat wij niet meer op hun
konden rekenen. Wij hadden
toen alleen nog niet de indruk
dathetzou uitlopen op een totale
vernedering ", aldusVan Agt.

De actiesvan de demonstran-
ten hebben volgens Van Agt de
lOC-ledendiepgeschokt. "De ac-
tievoerders hebben denaam van

Nederland te grabbel gegooid",
aldus deCommissaris van deKo-
ningin. Hij stelde hetvolstrekt
onacceptabel te vinden dat een
kleinegroep denaamvan Neder-
land zo door het slijk haalt. Vol-
gens de oud-premier moet wor-
den afgevraagdof grote interna-
tionale evenementen hier nog
wel plaats kunnen vinden. Van
Agt is van mening dat de rege-
ring, parlement en het bestuur
van Amsterdam aan het optre-
den van de demonstranten in
Lausanne tegen de spelen niet
zonderreactie voorbijkunnenla-
ten gaan. Hij verklaarde "wel
ideeën" te hebben over hoe dit
zou kunnen worden aangepakt,
maar hij wilde daar geen mede-
delingen over doen. "Ik zal mijn
gedachten debetrokkenen doen
toekomen", was hetenige dathij
daaroverwildezeggen.

De actie van Nederlanders in
Lausanne worden volgens Van
Agt in het buitenland in een lijn
gezien met het beeld van ons
land tijdens de inhuldiging van
Koningin Beatrix en de rellen
tijdens het bezoek van de paus
aanons land. "Dit ligt inhetver-
lengde. Het versterkt de indruk
dat ons land er een is van slam-
pampers, drugsverslaafden en
anarchisten, van ontspoorden,
althans van een landdat nietin
staat is dit gedragtereguleren",
alduseenbittereVan Agt.

De presentatie van de Franse
premier Chirac coor Parijs, vol-
gensVan Agt"virtuoosen impo-
sant", heeft Amsterdam volgens
hem ook parten gespeeld. "Chi-
rac heeft van Parijs van een ver-
bleekte kandidaat een concur-
rent gemaakt. De Franse hoofd-
stadwerd een alternatiefdatbe-
schikbaar kwam voor lOC-
leden, diena de demonstratiete-
gen Amsterdam hun stem niet
meer aan onze hoofdstad wilden
geven", aldus Van Agt. Het had

volgens hem allemaal anders
kunnen zyn. "Ik ga nietbeweren
datwijzonder de demonstraties
de spelen van 1992 hadden ge-
kregen. Maar met stelligheiden
overtuigingdurfik te zeggen dat
wij zonder die acties hoog in het
klassement zouden zijn geëin-
digd, zo niet de hoogste plaats
hadden gehaald", aldus Van
Agt.

BOKSEN/LAS VEGAS — Mi-
chael Dokes, de oud-
wereldkampioen boksen in het
zwaargewichtis inLas Vegas ge-
arresteerdwegens het handelen
in cocaïne. De Amerikaan loopt
het risico van een gevangenis-
strafvan twintig jaar.

0-0-0-0-0

Problemen bij Davis-cupfinale:

Beker mag meteen
naar Australië toe
STOCKHOLM — Als het

aan decoachvan hetZweedse
Davis-bekerteam ligt, wordt
de finale van de strijd om de
1andenbokaal ditjaarniet ge-
houden.

De titelverdedigers worden
volgens de agenda van de in-
ternationale federatie van 26
tot en met 28 december in
Australië verwacht. De Zwe-
denhebben de ITFechterver-
zocht de finale een week te
vervroegen zodat de Skandi-
naviërs ditkeer wel nieuw-
jaar in eigen huis konden
vieren.

De Federatie maaktezater-
dagbekend nietaan hetdrin-
gendeverzoek van deZweden
tegemoet te willenkomen.

Olssons reactie was duide-
lijk: "Ze kunnen de beker
naar Australië sturen!"
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ALM-vluchtschema biedt nog te weinig ruimte

Luchtvaart-onderhandelingen
met Aruba nog niet in zicht

WILLEMSTAD —Voor
hernieuwde onderhandelin-
gen met Aruba op het gebied
van de luchtvaart, werd tot
dusverregeen schema opges-
teld. Van Antilliaanse zijde
zullen momenteel ook geen
initiatieven worden ont-
plooid om met Aruba aan de
onderhandelings-tafel te ko-
menvoorvaststellingvan een
luchtvaart- protocol tussen
beide landen. Zo verklaarde
deze week minister van Ver-
keer en Vervoer Leo Chance
desgevraagd tegenover de
Amigoe.

Alhoewel het voeren van be-
sprekingen volgens de be-
windsman altijd aanbeveling
verdient, werd sedert beëindi-
gingvan het tripartiet overleg in
Den Haag tussen Nederland, de
Nederlandse Antillen en Aruba,
waarbij met name deproblemen
op luchtvaart-gebiedaan deorde
kwamen, nog geen datum vast
gesteld ommetdeArubaanseau-
toriteiten over een nieuw
luchtvaart- protocol te praten.
Weliswaar werd in het door de
drie landeneerderdezemaand in
Den Haag ondertekende proto-
col het voornemen uitgesproken
bilaterale luchtvaart- overeen-
komsten te verwezenlijken; de
landen werden in het protocol
niet aan een termijn gebonden.

De AntilliaanseLuchtvaart
Maatschappij (ALM) heeft bo-
vendien, zo verklaarde minister

Chance,momenteel ook deruim-
te niet voor het inzetten van
meerderevluchtenopAruba. Na
hetontstaan van hetluchtvaart-
conflict eerder dit jaarmet Aru-
ba, vond immers een herziening
van het vluchtschema van de
ALM plaats enwerd "deruimte"
dieuit dieherzieningvoortvloei-
de verwerkt in een toename van
vluchten naar St Maarten en
Haïtien in datverband beginnen
volgende week dan ook de
vluchten vanuit St Maarten
naar deVerenigde Staten. Meer
dan de ALM- vluchten dieop het
ogenblik tussenAruba en de An-
tillen plaatsvinden, kan Aruba
daaromthans niet worden gebo-
den, voegde hij daaraan toe. In-
dien van Arubaanse zijde even-
wel stappen worden onderno-
men om met de Antillen op
luchtvaart- gebied aan tafel te
komen, was hij daartoealleszins
bereid, aldusdeAntilliaansemi-
nister van Verkeer enVervoer.

Het beleid dat de regering op
luchtvaart-gebiedheeft gevoerd
en de wijze waarop van Antilli-
aanse zijde tijdens het topover-
leg de belangen van de Neder-
landse Antillen werden behar-
tigd, worden doorhetAntilliaan-
se parlement unaniem onder-
steund, zo meldde bovendien
woordvoerdervan deregerings-
partij MAN, Harold Anastatia,
in het wekelijkse radio- prog-
ramma van zijn partij. Hij deed
deze uitspraken nadat de Antil-
liaanse delegatie in het parle-

ment uitgebreid hetverloop van
het topoverleg uiteenzette. Het
nahettopoverlegbereikteproto-
col, aldusAnastatia, bevestigde,
hetgeen de Antillenterzake het
luchtvaart- conflict van meet af
aan hadden gestelden leidden er
dan ook toe, besloothij, datAru-
ba met het oog op de belangen
van de andere Koninkrijks-
partners, een correctie zou die-
nen toe te passen in het
luchtvaart- aceoord dat dat land
met Venezuelahad afgesloten.

Leasing maatschappij en Seaquarium strand

Belangrijke projecten
morgen in eilandsraad

WILLEMSTAD — De Ei-
landsraad behandeltmorgen
onder één agendapunt diver-
se projecten voor een totaal-
bedragvan 3,6 miljoen gul-
den, naast de aankoop van
twee percelen voor 260 dui-
zend gulden, de financiering
van hetstrandbijhet Seaqua-
rium voor 1,6 miljoen en de
oprichting van de lease-
maatschappij voor de twee
ALM Super 80's, waarvoor
hetin totaal72miljoengulden
nodig is.

Onderagendapunt vier van de
openbare vergadering behan-
delt men de verharding en as-
faltering van een aantal wegen
en een stuk terrein te DOW, de
Renovatie van degymzaal van de
Johan Maurits school, de reno-
vatie en uitbouw van de
hulpkantoren Rust en Brieven-
gat, deverbouwingvan het pand
aan deScharlooweg35voor huis-
vesting van de Girodienst en de
Cantrale Boekhouding, dereno-
vatieen nieuwbouwbij hetPeter
Stuyvesant College en de auto-
matiseringvan debegrotingvan
deafdelingFinanciënvoor 1986.
De automatiseringkost 260 dui-
zend gulden, en de overige pro-
jectensamen 3,3 miljoen.- Ook staat deontwikkelingvan
een strandaccomodatie tussen
Seaquarium en Hotel Princess
Beach voor 1,6miljoen guldenop
de agenda. Het gaat hier zoals
bekend om een kunstmatig
strand, dat het grootste van Cu-
racao moet worden. Volgende
week arriveert reeds het
zandspuitende schip, datzandbij
Bonaire zal opgraven om het op
de kust te spuiten en zo het
strand te maken. Het Be-
stuurscollege overweegt zoals
bekend ook van de gelegenheid
gebruik te maken om het schip
andere bestaande stranden een
beurt te laten geven om ze weer
"zanderig" te maken.

De oprichting van de-Aircraft
Leasing Company is het aandeel
van het eilandgebied in de her-
structurering van de ALM. Om
de de door deALM afgesloten le-

ning voor aankoop van de twee
Super 80 vliegtuigente voldoen
heeft demaatschappij een begin
kapitaal van 72 miljoen gulden
nodig. Het gaat hier echter om
een investering, aangezien de
toestellen aan deALMverhuurd
worden. Besloten is 48 miljoen
uit het buitenland aan te trek-
ken, terwijl het eilandgebied
metbehulpvan lokalebanken de
resterende 24 miljoen voor haar
rekening neemt.

Tenslotte zal de eilandsraad
zich ook uitspreken over de aan-
koop van percelen in de
Zaantjessteeg en de Graven-
straat, inverband met hetActie-
plan Binnenstad.

Politie gelast
weghalen auto's

WILLEMSTAD —Eigenaren
van auto's, dan wel autowrak-
ken, die deze op een openbare
plaats, danwelbij een van depo-
litie- bureaus stationeerden, die-
nen dezeoplastvan depolitie, zo
snel mogelijk vandaar te ver-
wijderen. Het verplicht ver-
wijderen van de wagens staat in
verband met de eilandelijke be-
strijdings- actie van de Gele
koorts- muskiet.

Diefstallen
uit auto's
WILLEMSTAD — In de afge-

lopen dagen vond een grootaan-
tal diefstallen uit auto's plaats,
waarbijgoederenen geldvan ei-
genaar veranderden. Een deel
van deze auto'sbleekbij een door
de politie ingesteld onderzoek,
niet afgesloten te zijn geweest.

VBC: Belangrijke voorwaarde voor economisch herstek

Geen ontkomen aan uitvoering
van aanbevelingen Berenschot

WILLEMSTAD — De Vere-
niging Bedrijfs- leven Cura-
cao (VBC) is van oordeel dat
alhoeweldeuitvoeringvan de
aanbevelingen van het rap-
port Berenschot op de totale
samenleving van grote in-
vloed zal zijn, er aan die uit-
voering nietkan wordenont-
komen. Uitvoering van de
aanbevelingen is, meent de
VBC in het wekelijkse com-
mentaar van de vereniging,
noodzakelijk om uitdeecono-
mische malaise te kunnen
komen.

Verbetering van het investe-
rings- klimaat en daarmee de
kans op economisch herstel kan
slechts gerealiseerd worden in-
dien aan een aantal voorwaar-
den wordt voldaan. Eén van die
voorwaarden is het verwezenlij-
ken van een nationaal beste-
dings- evenwicht door middel
van de verlaging van de over-
heads- uitgaven, argumenteert
deVBC, diedaarbij stelt, dathet
naast die voorwaarde tevens
noodzakelijk zal zijn dattegelij-
kertijd ookandere conditieswor-
denvervuld.

De conditieswaaropdevereni-
ging in deze doelt, zijn het weg-
werken van de institutionelebe-
lemmeringen zoals de ontslag-
wet en de minimum- loonwet,
waaruit een verbetering van de
concurrentie- positie zal voort-
komen. De VBC staat daarmee
overigens een volstrekt andere
meningvoor dan de Sociaal Eco-
nomische Raad (SER), die de
regering adviseerde de ontslag
wette handhaven.De VBC is het
met dat advies, zo bleek uit het

wekelijkse commentaar aller-
minst eens. De ontslagwet zal,
voert de vereniging van haar
kantaan, "in haarhuidige vorm
en toepassing een ernstig obsta-
kel blijvenvormen voor het aan-
trekken van nieuwe investerin-
gen". Daarnaast moet ook de zo-
genoemde "red tape" worden
geëlimineerd,vindt de VBC. De
vereniging noemt tenslotte als
laatste conditie het scheppen
van voorwaarden om het parti-
culier initiatief verder te sti-
muleren en te ontplooien. Met
name in prioriteits- sectoren zo-
als het toerisme en definanciële
sector.

Duidelijk is, zegt de VBC, dat
economisch herstel alleen be-
reikt zal worden als de investe-
ringen toenemen. Aangezien de
publieke sector geconfronteerd
wordt met drastische verminde-
ring van inkomsten, zullen die
investeringen voornamelijk uit
deprivate sector moetenkomen.
Dit zal ongetwijfeld gebeuren,
voorziet de VBC, alser sprake is
van een aantrekkelijk investe-
rings- klimaat. Een noodzakelij-
ke stap om dit te realiseren, be-
nadrukt de vereniging daarom,
is implementatie van de aanbe-
velingen van het rapport Be-
renschot, dat de VBC dan ook
zegt nietalseenafzonderlijkpro-
jectte beschouwen, maar te zien
als een belangrijk onderdeel van
een totaal pakket van maatrege-
len, diegenomen moeten worden
omdealleszinsnoodzakelijkere-
vitalisering van de economie te
komen.

Het streven van de regering
om potentiële buitenlandse in-

vesteerders aan te trekken,
wordt door de VBC derhalve in
sterke mate ondersteund en de
vereniging is dan ook bijzonder
ingenomen met het bezoek van
ledenvan deSunResorts Group.
Buitenlandse investeringen lei-
den immers niet alleentot nieu-
we arbeids-plaatsen, maar leve-
ren tevens deviezen op, terwijl
evenzo een invoer plaatsvindt
van kennis van zaken en ex-
pertise, argumenteert devereni-
ging. Die stelt er bovendien van
overtuigd te zijn dat dergelijke
bezoeken tot concrete resultaten
zullen leiden indien aan de eer-
der genoemde aanbevelingen
wordt voldaan.

Open House vanCCC-muziekacademie
WILLEMSTAD — Op zater-

dag 25oktoberhoudt de Muziek-
academie van het Cultureel
Centrum Curacao een "Open
House". Dat houdt in dat be-
langstellenden kunnen komen
kijken naar de verschillende
soorten lessendieer aan deCCC-
muziekacademie worden gege-
ven, alsook naar de samenspel-
mogelijkheden.

Alhoewel de "Open House"op
een zaterdag wordt gehouden,
zal de administratie van het
CCC tussen drieuur,wanneer de
"Open House" begint, envijfuur
's-middags geopend zijn en kun-
nen geïnteresseerden daar voor
informaties omtrent de muzie-
klessen terecht. De "Open Hou-
se" van het CCC aan de Konin-
ginnelaan duurt tot zes uur. De
toegang is gratis.

Mexico en Venezuela protesteren

Nieuwe heffing op
ruwe olie in VS

MEXICO/CARACAS —Mexicoen Venezuela hebben
beidenfel geprotesteerd te-
gen de nieuwe Amerikaanse
heffing opruwe olie.De Mex-
icaanse ambassadeur in de
VS heeft een officieel protest
ingediend bij de Amerikaan-
seregering. De Venezolaanse
regering noemde debelasting
onaanvaardbaar.

President Reagan van de VS
heeft een wet bekrachtigd die 9
miljoen dollar toewijst aan het
opruimen van verontreinigend
en giftigafval van deolie- indus-
trie. De wethoudt een heffing in
van 8,3 dollarcentvoor olieuit de
VS en 11,7 dollarcentvoor geim-

porteerde olie. Mexico, Can»*
en Venezuela zijn de drie vo*
naamste leveranciers van ru*
olieaan deVS.

Voor Mexico komt de ex"
heffing hardaan omdat hetW
het merendeel van zijnbroody
dige deviezen verkrijgt uit*
verkoop vanruwe olieaan deV*

De ex-president van Venefl"
la Carlos Andres Perez, lid v'
de Sociaal- democratischepB^
van president JaimeLusinc"
verklaarde dat de heffing **ernstige bedreiging vormt v*1
derelaties met deVS. Ook Ve»
zuela is grotendeels aihankeH
van de olie- inkomstenvoor»
deviezen.

\^\ Cultureel
V^* Centrum

Curasao
Op deMuziekakademiebeslaat er wederom dekans om les
tekrijgen in hetbespelen van

ELEKTRONISCH ORGEL
(populaire genre)

Voorts is er ook demogelijkheid om leste krijgen in het om-
gaan en het bespelen van

SYNTHESIZERS
Voor verdere inlichtingen:
Administratie van de CCC-Muziekakademie
Koninginnelaan z/n, tel.: 73510.V J

&
DEPARTEMENT VAN

ECONOMISCHE ZAKEN
maakt bekend datmet ingang van 21 oktober 1986, indeeilandgebiedenBonair*
en Curacao, de navolgende goederenslechts met vergunningvan de Minister van
Handel. Industrieen Werkgelegenheid istoegestaan:

— tarwemeel, tarwebloem met inbegrip van huishoudbloem en malsmeel
(gele funchimeel);— brood, banketbakkerswerk, koek, gebak, biscuits;— limonadesiroop;— consumptie-ijs (ice-cream);— limonade (gearomatiseerd mineraalwater en gearomatiseerd spultwater
daaronderbeg repen)en anderealcoholvrije dranken,yoghurt Inbegrepen
m.u.v. vruchten- en groentesappen;— verf, verflakken. vernis, waterverf, stopvert, mastiek, plamuur, beitsenen
roof-coatings, envan grondstoffen voor deproduktle van verfen verfpro- ’dukten, met uitzondering vanpigmenten enchemicaliën bestemdvoor het I
maken van verf en verfprodukten en van verf voor kunstschilders, voor 'onderwijsdoeleinden, voor vermaak c.d. en van harsmastlek en harsce-
ment voor huishoudelijke doeleindenen autolakken. en verflakken In
spuitbussen;— zeep, d.w.z.een alkalisch zout(anorganish oforganisch) van een vetzuur
en/of harszuur of van een mengsel van vetzuren (en/of harszuren) met
tenminste achtkoolstof atomen,met uitzondering van:
a. hardezepen niet zijnde huishoudzeep (habon blou);
b. scheerzeep of scheercreme;
c. medicinale zeep, die geneeskrachtigesubstanties, zoals boorzuur,

salicylzuur, zwavel en sulfonamide^ e.d. bevat;
d. harszeep, talkzeep en naftenaatzeep, die naast gewone zeep alka-

lische resinaten of alkalische nattenatenbevatten;
e. luxezepen, waarbij luxenader wordtvastgesteld doordeMinistervan

Handel, Industrie enWerkgelegenheid;— als zeep tegebruiken tensio-actieve produkten enbereidingen al dan niet
zeep bevattend met uitzondering van tandrelningsmiddelen, tandpasta,
tandzeep;— wasmiddelen, d.w.z.de bereidingen en hulpmiddelenvoor hetwatten;— reinigingsprodukten;— alswasmiddelen tegebruiken tensio-actieve produkten enbereidingen;— bleekmiddelen;— voor gebruik gerede papieren handdoeken, keukenrollen, papieren aar-
vetten (bedrukt of onbedrukt) inclusief voor dispenser*, C-IoM (caafoid)
towels en industrial towels;
voor gebruik gerede aluminiumfolie; voor gebruik gered* vetvrlj papter
(wax-paper); voor gebruik gerede polyethyleen plasticfolie;— kaarsen, theelichtjes, devotielichtjes, nachtlichtjes en dergelijkeartlke-

— alle' voeders, granenen voedsel bestemd voor all* soorten dieren, bevro-
ren honde- en kattevoer daaronderbegrepen maar met uitzondering van
vogel- enkanariezaad en overig honde-en kattevoer;— papieren zakdoekjes (facial tissues);— voor gebruik gereed toiletpapier;— voor gebruik gerede, bedrukte en onbedrukte kraftpapieren krulde-
nierszakken (grocery bags), modezakken (notion en millenery bags) en
draagzakken, alsmede bedrukteen onbedrukte "ersatz" papieren mode-
zakken(notion en millenery bags);— bedrukteen onbedrukte plastic zakken;— drukwerk zoals briefpapier met een gedrukt brlefhoofd, bedrukte v*r-
volgvellen, fakturen in enkel-ofmeervoudzowelop n.e.r. (nocarbonpaperrequired) alsop ander soortpapier, In bloes, set*,etc, schrtlfblocs, kwi-tanties, bonboekjes, barcheques, bankcheques, bankboekjes, manu*,place mats, alle soorten formulieren behalve kettlngformulleren, jaar-
verslagen van lokale bedrijven, plaatselijk* telefoon- enM*xgkte*n, eti-ketten behalve op rollen, affiches en posters voor lokale evenementen,
toeristischefolders, prospectussen programma's, visitekaartjes, geboor-
te- trouw- en overlijdensuitnodigingskaarten, stickersop kunststof;— overalls, uniformenen werkkleding;— tegels van cement en granieten tegels;— gegalvaniseerd- engeplastificeerd harmonicagaas, ijzeren draadnagel*5le ï?.1.6," 1"t/m4"34"(2.54 cmt/m 12,065cm) envariërende In draad-dikteBWG 8 t/m 15en betonstaalmatten (alle maten);— voor gebruik gerede blikken (vertind dun plaatijzer) voor verpakklngs-

— kussens en matrassen,ookwelke zijnvoorzien vanbinnenvoering ofwel-ke zijn opgevuld met sponsrubber (schuimrubber); springbakken, spi-
raalmatrassen bestaande uit metalen veren en vlechtwerk voorzien vaneen houten ofmetalenraam (metalen springbakken), dan watuit aan hou-ten bak met binnenvering, welke is opgevuld en overtrokken mat textiel(gestoffeerde springbakken);— sponsrubber (schuimrubber);— t-shirts bedrukt metteksten en/ofafbeeldingen welke betrekking hebbenop deAntilliaanse samenleving in deruimste zin deswoord*, m.u.v. be-
drukte t-shirts welke een "luxekarakter" dragen.O*Ministarvan Handel,
industrie en Werkgelegenheid bepaalt wat onder "luxe-karakter" moetworden verstaan.— hamburgers, bitterballen, loempia's encroquetten;— lijm, w.o.tegellijm in pasta's, pvc-lijm, houtlljm enkontakttljm In allevor-men, alsmede halffabrikaten;— radiateuren;— gebogen uitlaatpijpen;— ponche crema(advocaat);— Curacao likeur;— rijst of geglansde rijst;— levendekuikens;— tomaten;
voor gebruik gerede vloer-en plafonddelenvan massiefhout;— voor gebruik gerede wandelementen(schroten) van massief hout;— balustraden van massief hout;— panelen,puien, kozijnen, deurenenramen ofdelen daarvanvanalle mate-
rialen m.u.v. bewerkte massief houten deuren;— meubels van polyvinylchlorlde buizen of delen daarvan alsmede fi-berglass meubels of delen daarvan.

Meubelen ofdelen daarvan:a. debestaandekleinhandelsbedrijven hebbenrecht opeen Invoerquotum:
indetweedehelft van 1986van 50%van deelf-waardevan detotale Impor-
ten in 1985;In 1987van 60%van de cif-waardevan detotale Importen In 1965;n 1988van 50%van decif-waarde van detotale Importen In 1985;m 1989en verdere jaren van4o%van dewaardevan delokaalvervaardigd*en ingekochtehoeveelheid;

b. nieuwekleinhandelsbedrijven en bestaande kleinhandelsbedrijven heb-ben indien geen gebruik wordt gemaakt van de voorafgaande regeling,"ïcht op een invoerquotum:
in 1986van 100%van dewaardevan delokaal vervaardigde en Ingekochtehoeveelheid;in 1987van 100%van dewaardevan delokaal vervaardigde en Ingekochtehoeveelheid;In 1988van 66% van de waardevan delokaal vervaardigde en Ingekocht*hoeveelheid;
'n 1989enverdere jarenvan 30%van dewaarde van delokaalvervaardigdeen Ingekochte hoeveelheid;

Gera','_eerdeeetbare oliën, hardezepen en maandverband:~ i per iaar van detotale afgenomen hoeveelheidwelke geproduceerdIs'n deNederlandseAntillen;
Bier: — 20% per jaar van de lokaleafgenomen hoeveelheid welk* gepro-

duceerd is in de Nederlandse Antillen,
in beide gevallendienen de copiefakturen afkomstig tezijnvan dekleinhandel.

ill DHiiieuouiu. -

Un dje tiki kosnan positivo ku hende ta hana
masha lihé ku nan tin basta, i ta dispuesto mes-
ora pa parti ku otro hende, ta responsabilidat.
Tuma por ehèmpel trafiko.
Kore outo mas sigur, no pasa den lus kora, soru
pa e brek ta bon, no kore demasiado duru, no
stiir ku mucha riba skochi i no dal beter ora di

aplikashon. Bo mester kuida pa nada malu no
pasa. Ma si e pasa tog, sea pa bo falta of no, ta
bo responsabilidat di ta sigura. P'e konsekuen-
sianan direkto, pero tambe pa sobrevivensia
djesnan ku ta dependé dibo.

Siguridat tabo tarea. jl|3fe
Pa sigurabu, ta di nos.

-ennia
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OPENBARE VERKOOP
Op donderdag, 23 oktober 1986 des voormiddags om 10 uur zal
ten kantoreaan de DeRuyterkade 50alhier ten overstaan van één
van de notarissen of diens plaatsvervangervan het kantoor Palm
& Senior in het openbaarworden verkocht ex artikel 1203van het
Burgerlijk Wetboek:
een perceel grond gelegen in het Stadsdistrictvan Cu-
racao op Kintjan, ter grootte van 725m2, nader om-
schreven in meetbrief nummer 365 van 15 september
1959, met het daarop gebouwde plaatselijk bekend als
Dr. W.P. Maalweg 1.
De veilingsvoorwaarden liggen ter inzage op voormeld notaris-
kantoorvanaf8dagenvoor deveiling en houdenondermeer in dat
iedere bieder gehouden is terstond een bankgarantie of andere
vorm van zekerheid te stellen tot nakoming van zijn bod en de
bijkomendekosten.

Notariskantoor
Palm & Senior
De Ruyterkade 50, tel.: 613199
Polarisweg 33, tel.: 631.655.



BONAIRE AGENDA
JOLITIE: 8000
°KANDWEER:B222'AXICENTRALE: 8845HOSPITAAL: 8900

te Lagoen: maandag t/mvrijdag
*< 08.00-16 00 uur;zaterdag 08.00-12.00

°pENBARE BIBLIOTHEEK
rj^ningstijden voor het publiek)
"bandag en donderdag van 14.00-18.00
"^dinsdag en vrijdag van 08.00-12.00/
*'°0-17 00 uur; zaterdag van 10.00-12.00

openingstijdenvoor lezers)
! "Visdag van 14.00-19.00uur.
j. °STSLUITING: maandag t/m vrijdag
°?n9etekende stukken 15.45 uur; gewone,a*ken 16.30uur.

Service clubsJ^anis: donderdagavond 19.30uur - Hotel
°°naire.
B°ns: informatie E. Felipa, tel: 8546/8238.
"°und Table: elke tweede maandag -Terra Corra.
-°lary: woensdag 12.00uur-Hotel Bonaire.

IIESTUURSKANTOOR EN BEVOLKING:
l_Oo-i2.no/i4.00-15.30uurlokettengeo-

J^ZIEKBIBUOTHEEK: voor bezichtiging
L_^an gelieve contact optenemen metde
| r Rudy Bedacht, Noord Nikiboko 194.

(Weg naar Willemstoren):
opvrijdag van 20.00-24.00uur; za-

i^dag van 12.00-24.00uur.

(gezaghebber): elke donder-a 9 van 09.00-1100 uur op het Be-jr^fskantoor,Kralendijk; laatste donder-I ?9 "an de maand van 10.00-12.00 uur tei Von.
(21 oktober) Paul van Vliet -I Bonare Beach Hotel.

KERKDIENSTEN
| „r"Bernarduskerk Kralendijk:

J ijÜf'iks 18-45 uur:zondag08.30en 19.00
r.*fomotokerk Antriol:v^ijks 19.30uur; zondag 09.00 en 18.00

tv^dovicuskerk Rincon:
lelijks, ook zondag, 19.30uur.

| JJ^HTENBEZORGING doorgeven
{f?» mevr. A. Wong- Loi- Sing, Kaya

'■ ac>que4.

KRALENDIJK _ Voor hunjaarlijksebijdrage tothetwelsla-gen van deBonaireaanse Zeilre-
gatta, maar ook vanwege het ini-
tiatiefom toteen eigen coöperatie
te komen, eerde gedeputeerde
AvehnoCicUiadezevenuißandaAbou afkomstige vissers met een
ere- certificaat.

Speciale aan-
dacht had degedeputeerde voor
Anchi Soliana, die in zijn klasse
wederom de eerste prijs in de
wacht wist te slepen.

Cruiseschepen

Holm optimistisch
over toerisme

THE BOTTOM—In demaand
november zullen twee crui-
seschepen een bezoek brengen
aan Saba. Dat bleek uit een ge-
sprek dat de Amigoe had met
Glenn Holm, directeurvan Toe-
risme op Saba. De MS Vacatio-
ner zal de komende driejaar een
regelmatige gast zijn op Saba.
Om de twee weken zal ditschip
het eiland aandoen. De Vacatio-
ner heeft zijn thuishaven op An-
tigua en maakt vandaaruit rei-
zen naar de omliggende eilan-
den. Het tweede schip dat Saba
aan gaat doen is deMS Faniom.
Dit schip biedt ruimte aan 126
passagiers en heeft 40 beman-
ningsleden aan boord. Holm
toonde zich heel optimistisch
over het komende toeristensei-
zoen.

Gezaghebber mr George Soliana:
Bonaire kreeg nimmer de
kansen van Curaçao en Aruba
«Kralendijk—in een in-
krview met het periodiek

heeft gezaghebber mr
!Ïeorge Soliana opgemerkt,
',^t de positie van Bonaire in

i j_>Antillenvan Vijf, zoalsdit
/^geval is doorhetuittreden
fyArubabegin van dit jaar,

uiterst moeilijke zaak zalgouden.Bonaire heeft echter
P*t eerder ingenomen

—en zelfseenin deI "andsraad aangenomen
?°tie — over detoekomstige
trUctuur gewijzigd.
Gezaghebber George Soliana

|f as tijdens deRonde Tafel Con-
ventie (RTC) in Nederland
| als adviseur. Toen
|v as er wel sprake van de wens

'■
*n Aruba, maar nog geenszins

fc
n doorgevoerde status aparte

lotfar e eilandenvan deAntillen
P * januarivan ditjaarvoor ge-

l(m!^ werden. Gezaghebber mr
j°rge Soliana beaamt, dat in-
laad het standpunt van Bo-
jo lre een Antillen van Zes was
jj eenconditio sine quanon. Als
j Antillen van Zes uiteen zou-

L n vallen, aldus George Solia-
L ' werd aangenomen datBonai-
II Zou moeten opteren voor
R htstreekse staatsrechtelijkeL nden met Nederland. Nu
|g err»t mr Soliana dit een uit-
hj gedachte vanuit een uto-

wereld. Inmiddels, aldus
Ij-, Soliana, an e^ereen duide-
i<£* Waarnemen dat er tussen de
gillenvan Vijf en Aruba een

Jjjdeoorlog is ontstaan.
bevestigde gezaghebber

D George Soliana dat advies is
Mh

raagd door de centrale rege-
ferf' maar et 9PÜ* nem vervol-

is wel uitde nieuws- voorzie-
j te moeten constateren,
j| 'edereen spreekt over de te-
j. tussen Aruba en Cu-t vao. Het zijn dus de eilandenIjJ? de Antillen die een koude

Kit voeren, maar er wordt in
C, "* slechts gesproken over Cu-
fj^ao, aldus mr Soliana, dieove-
j^nsbang is, dat de situatieop
t 6 billenvan VijfvoorBonaire

Uiterst moeilijke zaak zal
rtfen. Dat is dan ook de reden

dat de huidige gezaghebber
tracht om via een economische
ontwikkeling een wat meer en
wat sterker financiële basis te
creëren voor Bonaire.

Indienonzepositie watminder
afhankelijk wordtvan decentra-
leregering enmetnameCuragao
dus, volgens mr George Soliana,
zal onze positie inderdaad meer
onafhankelijk worden, vooral
wanneer wijkunnen zorgen voor
eigen inkomsten. Curagao zegt
datponairehaar geldkost, aldus
mrSoliana, en datwordtonselke
keer weer voor devoeten gewor-
pen. Met nadruk stelt gezagheb-

ber Soliana dat hem deze hou-
ding spijt, aangezien het juist
Bonaire is datnimmer zoalsCu-
ragao ofAruba in de gelegenheid
is geweest zichzelf te ontwikke-
len. Nudienenwij echterdekans
te krijgen, aldus de op een na de
jongste gezaghebber, die ooit op
deAntillen werd benoemd en hij
is trouwens zeker van dat deBo-
naireanen zelf heel goed weten
dat zij zelfzullenmoeten vechten
voor die ontwikkeling. Deze ont-
wikkelingzal leidennaareen on-
afhankelijkheid, aldusmr Solia-
na, een financiële onafhanke-
lijkheid van de centralerege-
ring.

*& GEORGE SOLIANA■hnancieel onafhankelijk.

Ciciliareikt eregast certificaten uit

Waardering voor
vissers Banda Abou
KRALENDIJK — Zater-

dagmorgenoverhandigde ge-
deputeerde Avelino Cicilia
aan de Curacaose vissers, die
hadden deelgenomen aan de
negentiende Internationale
Zeilregatta van Bonaire, een
waarderings- certificaat.
Daarbij was ook aanwezig de
bekende vakbondsleider uit
Curacao, Erwin Koenze.

De vissers die een certificaat
als eregast mochten ontvangen,
waren afkomstig van Banda Ab-
ou te Curacao. Tijdens deuitrei-
king aan dezeven kapiteins van
de vissersboten, werd gedepu-
teerde Avelino Cicilia ingeleid
door vakbondsleider Erwin
Koenze. Cicilia merkte in zijn
korte toespraak allereerst op,
dat hij buitengewoon tevreden
was met deze groep uit Banda
Abou die elk jaar weer van de
partij was bij de Zeilregatta,
maar ook bij andere gelegenhe-
den wel een bezoek bracht aan
het eiland. Jarenlang al, aldus
gedeputeerde Cicilia, vormen de
vissersboten aan de pier van
Kralendijk ofopdeandereplaat-
sen waar zij worden afgemeerd,
een attractieeneen pittoreks ge-
zicht voor de vele bezoekers, die
naar Bonaire komen. Buiten de
medewerking die door de Cura-
gaosevissersgegevenwordt, wil-
de gedeputeerde Cicilia van
Landbouw, Veeteelt en Visserij
(LW) daarnaast devissers aan-
merken als eregasten voor Bo-
naire, mede doorhun inspannin-
gen om op korte termijn tot de
eerste coöperatieve vereniging
van visserstekomen opCurasao.
Dat zal de bekroning van het
werk van vele jarenzijn, aldus
Cicilia, en deaanpak van devis-
sers van Banda Abouvond Cici-
lia dan ook alleszins toe te jui-
chen.

Tenslotte wenste de gedepu-
teerde de nieuwe coöperatieve
alle succes toe in de hoop dat
wanneer Bonaire de twintigste

Regatta zou organisren, de vis-
sers met hetzelfde plezier als
voorgaande jaren weer naar het
Flamingo- eiland zullen komen
om hier een aantal genoegelijke
dagen door te brengen.

Na zijn korte toespraak over-
handigde gedeputeerde AvelinoCicilia de getuigschriften diebij
het verlenen van eregast van
toepassingzijn.Metname devis-
serAnchi Soliana, diereeds vele
malen in zijnklasse vermocht tewinnen,kreeg specialeaandacht
van de gedeputeerde.

Evaluatieteam Cede
Antiyas bezoekt Statia

STEUSTATIUS-Dinsdag
14oktoberkwam het evalua-tie-team van Cede Antiyas
naar St. Eustatius. Het teambestond uitDr. D.Kruyt, Drs.R. Derksen en mevrouwLeetz-Cijntje, de Antillaanseafgevaardigde.
Het evaluatie team werd verwel-komd door vertegenwoordigers
van Cede St. Eustatius. 's
Avondsvond een eerste vergade-
ring met dewerkgroep plaats.

De volgende dag werden be-
zoeken gebrachtaanhetfruitbo-
men project "Stewart plantati-
on", hetradiostation PJE-3, Dre-chaKas, het sportveld van deStatia Sport Institution, een crè-
che en de "Statia Mali". Daarna
volgde een vergadeirng met het
bestuurscollege. Bij de gesprek-
ken met de diverse organisaties
was Cede St. Eustatius niet aan-
wezig om de evaluatie zo objec-
tiefmogelijk te laten verlopen.

De evaluatievan het Cede An-
tiyas programma wordt uitge-
voerd onder leidingvan Drs. R.
Derksen van de Inspectie Ont-
wikkelings- samenwerking te

Veldevan hetDirectoraat Gene-
raal Internationale Samenwer-
king. Als externe deskundige
aan dezemissiewasDr. D.Kruijt
van de Universiteit van Utrcht
aanwezigen voor de lokale deel-
name aan deevaluatie M. Leetz-
Cijntje.

Dr Meijer
bezoekt
Saba

THE BOTTOM — Docter Rob-bie Meijer, werkzaam als plas-
tisch chirurg in New York, was
onlangs op Saba. Hij hield con-
sultatie in het A.M. EdwardsMedical Center in The Bottom.Veertien mensen bezochten de
chirurg en zeven werden geope-
reerd aan een huidtumor. Dr.Meijer werdbij dezeoperaties ge-
assisteerd door Dr. Robert Mol.Het ligt in de bedoeling dat Dr
Meijerbinnenkort weer naar Sa-
ba komt.

Springoefeningen mariniers
KRALENDIJK — Onder de

coördinatie van de majoor der
mariniersVanderValkBouman
zal er van 21 tot en met 24 okto-
ber een oefening gehouden wor-
den in het parachute springen.
Inmiddelszijn de desbetreffende
instanties als gezaghebber,
luchthavenmeester en de lokale
politie al in kennis gesteld. De
sprongen per parachute zullen
gemaakt worden door een een-
heid van dekoninklijke marine,
met andere woorden dus het
korps mariniers dat metvijftien
man enkele sprongen boven de
luchthavenzal maken. Dat ge-
beurt 's morgens tussen zes en
acht uuren 's avonds tussen vijf
enzeven uur. Indien het wateren
met name de windsterkte mee-
werken.

Weer tandarts
in Medical Center

THEBOTTOM —Naruim ne-
gen maanden beschikt Saba
weer over eentandarts. De fami-
lieGoedharddieopSintMaarten
is gevestigd zal om de twee we-
ken opSaba aanwezigzijn in het
A.M. Edwards Medical Center.
Afspraken vooreen behandeling
kunnen worden gemaakt via de
tandarts- assistente Thelma
Hasselt.

Centraleplaats in apparaat

Eilandsontvanger integreren
in afdeling Financiën
KRALENDIJK — In het

voorgangs- verslag van drs
Swierenga die voor het orga-
nisatie- bureau Berenschot
de overheids- afdelingen
heeft doorgelicht, wordt op-
gemerkt, dat de complexheid
van het project Financiën
oorzaakis,daternog geen da-
tum kan worden vastgesteld
om adviezen uit te brengen
aan hetBestuurscollege.

Zoalsbekend is in hetonlangs
getekende samenwerkings- pro-
tocol tussen de afdelingen Fi-
nanciënvan Curasao en Bonaire
overeengekomen, dat aan Bo-
naire hulp in het kader van
technische bijstand zal worden
verleend. Berenschot noemde
dat trouwens in het overgangs-
rapport zeer wenselijk, zeker
wanneer bij dewerkzaamheden
van deze groep deskundigen ook
nog assistentie zal komen van
een financieel administratieve
expert.

Het project Financiën is een
belangrijk project, aldus Swie-
renga, gezien de centrale plaats
die de afdeling heeft binnen het
overheidsapparaat. De project-
groep die door drs Swierenga

werd samengesteld, bestond uit
de heer Cecilia van de afdeling
Financiën, de heer Janga als
wnd eilandsontvanger en de
vroegere gedeputeerde en nu
Statenlid Monchin Soliana. Het
lagin debedoelingdatdeze groep
zich zou bezig houden met het
ontwikkelen van een nieuwe
structuur van de afdelingFinan-
ciën, waarbij het werkvan de ei-
landsontvanger wordt
geïntregeerd met het werk van
de afdeling Financiën. Daar-
naast zou het personeel gerela-
teerd moeten worden aan de
nieuwe structuur, terwijl er bo-
vendien nieuwe procedures op-
gezetzouden moeten wordenom
het innen van geldeffectiever te
laten verlopen. Tenslotte lag het
in de bedoeling dat er een ver-
beteringzou komenvan de admi-
nistratieve procudures en een
verbetering van de administra-
tieve verwerkingen.

Cast Cutter voor
Medical Center

THE BOTTOM — Leden van
de Saba Lions Club hebben een
"cast cutter" aangeboden aan
het A.M. Edwards Medical Cen-
ter. De president van de Lions
Club,Roy Smith,verklaardedat
zijnorganisatiehad ingezienhoe
groot de behoefte was aan deze
machine die de werkzaamheden
in het Center aanzienlijk zullen
vergemakkelijken. Dr. Mol en
zijnmedewerkers namen de ma-
chinein ontvangst enbedankten
deLions CLub.

Educatieve reis
voor leerlingen

THE BOTTOM — Een groep
van elf kinderen en vier leiders
zijnonlangsvertrokken voor een
educatievereis van een week
naar deeilanden St.Lucia, Anti-
gua en Anguilla. De reis staat
onder leidingvan Carmen Sim-
mons dieveel energie indit pro-
ject gestoken heeft. De deelne-
mendekinderenzijndegenendie
de beste punten hebben gekre-
genin het lager onderwijs.

JAKARTA — Indonesie's Buiten-
land- minister Mochtar heeft de re-
cente executies verdedigd waarover
Australië, de EG en Nederland hun
bezorgdheid hebben getoond. De ex-
ecuties waren geheel binnen de wet
gebeurd, hoewel hij zewel betreurde,
zei hij. Alle beroeps- mogelijkheden
waren uitgeput.
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Met diep leedwezen maken wij het over! ijdenbekend vanmevrouw
de weduwe

Abigail Eugenia Davelaar
beter bekend als "Bila"
in de leeftijd van 78 jaar

Haarkinderen: Ivy en René Beny-Davelaar enfamilie
JossyenLeonilda Davelaar-Wah enfamilie
StellaDavelaar en familie
Don en StanDavelaar-Andriessen en familie
Roehelleen EddyPietersz-Davelaarenfamilie

Haar zuster: HildaRoyer en familie

Verdere familieleden: Myntha Vos, Olga Campagnard, Estela
Maduro, Pablo Davelaar, Charles Nahr,
Rebecca Maduro, Guillermo Muller, Mosa
Sasso, HildaElisabeth.
Sasso, Sterling, Davelaar, Pietersz, Berry
en overige familie en kennissen.

De teraarde bestelling zal plaatsvinden op woensdag 22 oktober,
vertrekkendevanuitdeKathedraal te Pietermaai naardekatholie-ke begraafplaats te BergAltena. Voor debegrafenis zal erom 4uur
een HeiligeMis worden opgedragen in deKathedraal van Pieter-
maai.

Condoleances vanaf 1 uur 's middags in deKathedraal te Pieter-
maai.

>> stockrnarfat <<

NEW YORK 10.15 A.M.
BritishP. 1,4345 JanYen. 6,441
GermanM. 50,21 CanD. 71,68
Gold 425,00 Silver 5,73

AMSTERDAM TCOAY OCTCBER 21, 1986.
Ahold 100,50 Naarden 90,00
Akzo NV 144,80 Nat.Ned. 78,50
Cred.lyon. 85,20 Ned.Lloyd 171,00
Aegon 91,00 Philips 46,70
Fokker 56,50 Royal Dutch 201,10
Gist.Brcc. 45,00 Telegraaf 320,00
Heineken 164,30 Unilever 470,70
KoiPap. 151,20 Verto 37,50
KIW 44,80 VNU 319,00
Meneba 92,00 Index 272,00

NEW YORK STOCK EXCHANGE
,Baxter labs. 17 5/8 - 1/2 Hutten 46 3/8 + 1/8Borg.Wam. 34 3/8 - 1/4 HM 120 1/4 - 7/8Burroughs 70 1/4 + 5/8 ITT 52 1/4 + 1/4Campbell Rl. 20 1/4 unch lone St.lnd. 29 1/2 - 1/8Chrysler 37

_
1/4 McDonalds 59 5/8 - 2 1/8CccaCola 37 3/4 - 1 1/4 N3? 44 1/2 + 1/2Contr.Data 24 3/8 - 1/2 Pepsico 27 3/8 - 5/8Delta Airl. 47 1/4 - 1 3/8 Ramada Inns 6 3/4 - 1/8Diebold 40 1/2 - 1/8 Safeway 60 3/8 + 1/4Digital Bj. 95 5/8 - 1/8 Seagram 60 1/8 - 3/4DuP°nt 81 1/8 - 1/2 Teledyne 307 3/8 - 4 3/8East.Kodak 56 - 1 Texas Instr. 107 1/8 - 5 1/2Firestone 26 1/8 + 7/8 Textron 53 3/8 - 1/4Gen-El. 76 1/4 - 7/8 Union Pac. 58 5/8 + 1/8Genl.Dyn. 73 5/8 + 1/8 Unocal. 23 - 5/8Genl .Motors 66 3/8 + 3/4 Varian Ass. 23 1/4 - 1 1/2Hewlett P. 37 1/4 - 7/8 Warner Lamb. 54 3/8 - 1 1/8Hilt.Hotels 68 1/4 - 1 Williams Cos 19 - 3/4

DOW JONES
Industrials 1811,02 - 25,74
Transportation 815,25 - 13,63
AMERICAN STOCK EXCHANGE
Conputer s Technology 100,84 - 1,04

REUTHt.

CUBING MARKET COMMENT OCTOBER 20, 1986.
Stock prices opened lower today and remained there throughout
the session, as the Dew surrendered approximately 25.74 points
to 1811.30 in moderate trading. The other popular indices also
retreated. Declines outnumbered gainers by a five to two count.Bond prices were lower today. Goodyear Tire and IBM slipped in
heavy trading today. Enron Corp. slid solidly following a
trading halt. The cenpany said it repurchased 7.4 million can-
non shares held by Irwin Jacobs and Leucadia National Corp.
For Dlr. 47 a share. Singer and Teledyne also faltered, but
Alexander's and Transworld rallied smartly ahead. The Dow is
retreating toward the 1780-1800 support zone following five
successive daily gains. The Industrials appear lodgeg in a
1780-1840 near-term trading range.

E.F. HUTKJN RESEARCH.

jgfj MAIM HO & (URIEL'S BANK N.V.p~& INVESTMENT DEPARTMENTopr£?J_| For further information call
l__t^__f Tel. 612511/612991/612294

V *
Koersen Centrale Bank

NOTERINGEN CENTRALE BANK VAN DE NEDERLANDSE AN-
TILLEN GELDIG OP DINSDAG 21 OKTOBER 1986 EN TOT
NADER ORDER:

US DOLLAR 1.77 1.79 181
CAN DOLLAR 1.26 1.28 130
PNDST6RUNG 2.50 2.555 2 615N6DGLD 78.77 79.49 80 29
BOLIVAR _ _
ZUU FRANCS 109.10 109.82 110 62
FR FRANCS 26.11 27.21 27 91
DUITS6MARK 89.18 89.90 90.70SURGLD _ 100.07 10259
ITUR€ 0.97 1.27 133
AR FLORIN 1.00 1.00 100
KOERSEN VAN DE OBLIGATIELENINGEN VAN DE NEDER-
LANDSE ANTILLEN UITGEGEVEN DOOR HET DEPARTE-
MENT VAN FINANCIEN EN GELDIGVANAF HEDEN 21 OKTO-
BER 1986EN TOT NADER ORDER.

9.75% 08UGATI€L€NING€N P€R 85/89 100.25
13 % OBLIGRTI6LCNINGCN P€R 86/90 10768
12 % OBUGRTI€L€NING€N P€R 88/92 10840 '10.5 % OBLIGATI€L€NING€NP€RI9BB 10205
10.25 % OBLIGRTI6L6NING6N 1986 P6R 1990 10222
HET EFFECTIEVE RENDEMENT OP ALLE OBLIGATIELENIN-

IGEN BEDRAAGT 9.62%.
DEAANKOOP VAN OBLIGATIELENINGEN KAN GESCHIEDEN
BIJ HET LOKALE BANKWEZEN.

_JO_JL De Banco Industrial de Venezuela
*Z_»?_ 9eeft devolgende noteringvoor deVenezolaanse
' É UT*- Bolivar: Vooral Uw Bolivartransacties bel evenen'"itaip vraag naar onze zéér gunstigekoersen.

" """ Noteringen per 100Bolivars
Aankoop Biljetten Aankoop Cheques Verkoop

V ’■ 7.60 ’. 7.90 j

AMIGOEOKTOB6R 1986



DINSDAG 21 OKTOBER 19AMIGOE

ZOEKERTJES
DINSDAGS EN VRIJDAGS

iTfr^rsst. tot 1° woorden

UTOl_' F. 5,50 /^\/,/\\ Elk woord meer j/&& )
// U UITSLUITEND U_^_(
/^> Ui A CONTANT!

3 BARKRUKKEN, z.g.a.n.,
’.150,- samen. Herculesweg 8.
Tel.: 79079.

TEAK EETKAMERSET: uit-
schuifbare tafel, dressoir en 4
stoelen; eenpersoonsbed + ma-
tras; tienerbureau. Janwéstraat
8 na 13.00 uur.

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

COMPLETE INprima staatver-
kerende degelijkeinboedel. O.a.
Leolux lederen bank, eikenhou-
ten kast en tafels, Berber
vloerkleden, 2 slaapkamersets
etc. Alleen zaterdag en zondag:
Rondeweg 22 (Juliandorp). Tel.:
87219.

TOYOTACOROLLA'84,4 porta
Sedan, airco,prijs ’.9.000,-. Tel.:
672378.

KORT GLADHARIGE
lichtbruinetekkel, teefje, 6mnd.
oud, ingeënt, ontwormd. Adres:
Polarisweg 27. Tel.: 615663.

DINNINGROOMSET; 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.

MODERN WOONHUIS te Oost
Jongbloed. Hoog gelegen, 3
slaapkamers, 2 badkamers,
voor- en achterporch, washok,
meidenkamer. Voor informatie
Tel. 54914.

FLAT. TEL.: 616538.

SE AQUILA vnapartamento en
Suffisantweg 3A. Información
telefonos 615269/82745.

GROTE FLAT per direct, ge-
deeltelijk gemeubileerd, water,
lichtmcl. ’.450,- p/m, zeer goe-
debuurt,2mnd.vooruitbet. Tel.:
75247.

f TE HUUR "^1
AANGEBODEN
m.i.v. 1 nov. a.s.:

Compleet
gemeubileerd
airconditioned

APPARTEMENT
Tel. aanwezig.
Prijs: NA/. 400,- p/
maand.
Tel.: 672488 na 18.00 uur

TE HUUR

gemeubileerd
APPARTEMENT

Telf.: 614072
l na 6.00 uur p.m.

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 ffee information, without
obligation? Dr. John Bear,

Little Lake Rd., Suite
212, Mendocino, CA 95460,
U.S.A.

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

EIGENDOMSTERREIN 5000
m 2, zeer geschikt voor een zaak.
Antroil Pariba, Bonaire. Tel.:
78542.Voor informatieCurasao:
tel.: 672486.

CATAMARAN 14' w. trapeze,
Jib,goodcondition,must selllea-
vingisland, $1300.Phone: 22690
after 6 pm. or at Palm Beach.

SCHUIFDEUREN: awning
window; toilettafel; tafeltje;
kleine huishoudelijkeartikelen.
Pitastraat 8.

MEUBELEN. CUMANA 19.
Tel: 25737.

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

C JHè£v ALS JE
In onze yTf^? NIET LEEST-
damesboutique t*""-^ I m 1^

sportieve -^df./ !. \ ÉL
KLEDING mm* ''il Wtx';^.«L4-^ WIE ZAL JE

JT BEWONDEREN?
*\ jfl I L ees om uw leven te

f \ i-A^È '
fPTI. f veranderen

M^ENH/r ili) Fokkerweg no. 501 Tel. 612303-612202

C.A.C. DANSSCHOOL^
spoedig aanvang nieuwe cursus '
voor jongen oud van alle Cura-
caosche - Europese - Zuid- en
Latijnsamerikaanse dansen.

Bel nog heden 53172.

/_ust arrived frorr^
Sweden

An Absolut
Attraction

WÊÊ. (WÏSm I

Absolut
Vodka

Absolut
Elegance

Distribiteur:

CLIMA CARS

AUTO AIRCONDITIONING
Herst IA - Tel. 672059 Rosa

V\ Onze Showroom is klaar! I
cArawSt Clay Nu ook \PLANTENPOTTEN )
A decorative& ,> e

_ , ’/ „ architectural , acDAirirEU \I \ ceramics / ASBAKKEN \
\ S„. .►"" Openingstijden: 7.30 - 5.30 uur.> "****-«>" * Za.: 8-1 uur. /
l Tel.: 77658 t/o Industriepark z/n Brievengat \
\ achter Golden Drive-In

Ja
BEKENDMAKING
De Postspaarbank van de

Nederlandse Antillen
MAAKT HIERBIJ BEKEND

dater bij depost- en hulppostkantoren op Curacao, Bonai-
re, St. Maarten, Saba en St. Eustatius met ingang van 1december 1986 geen handelingen (zoals deposito's, uit-betalingen, rentebijschrijvingen en opheffingen van spaar-rekeningen) meer zullen worden verricht metbetrekking totspaarbankboekjes met codenummers 11 en 12 ver-strekt doordekantoren te Oranjestad en teSt. Nicolaasop Aruba.
Eveneens zullen er bij depostspaarbankkantoren opArubaper 1 december 1986 geenhandelingen meer worden ver-richt voor wat betreft spaarbankboekjes verstrekt door dekantoren op één van de eilanden van de Nederlandse An-tillen.
Hetpubliek wordtverzocht hiervan goede notate willen ne-
men. Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen bij de
Postspaarbank van de Nederlandse Antillen op Curacao,
telefoon nr. 611126.

De Directeur van de
Postspaarbank.

We zittennumetz'n
allen opZeelatuUa!
Geheel tot uw dienst om u een komplete service te geven.

U Wij vieren onze verhuizing r%. 1
of 3 maanden il. 1 ï/U)"

of FASILITO PI. 3I ," per maand* f
Video Cassette Recorder /ik zie grootse dingenA
GHWSS Fl. 699,-cash I gebeuren in onze I \

of 3 maanden Fl. 290,- I einde ja&rskampagne.I
of FASILITO Fl. 55,— per maand** 1 f

T—j : .F, OQQ IBEREIDT U VOOR!! ’Regina gasfornuis Fl. 299,-cash "I
of 3 maanden Tl. |

of FASILITO H. 22,"per maand*** /* \

Bij elke aankoop uit deze offerte, ontvangt U een kadootje. _4&-'//'/*_i' i_"r*''Kl_\

CTC/LATIM Zeelandia tel. 613333 - 616636

--*

Regelmatig komen er nieuwe stoffen binnen.
Zo is er nu weer een zending 1007ckatoen. Leuke kleu-
ren, 140 cm. breed en geschikt voor rokken en broeken.
Enkele beeldige polyesters voor iets gekleeds en altijd j.wisselende bedrukte katoen.

CECNINA A4CDCS
boven Zuikertuintje

moet U gewoon regelmatig binnenlopen.

UITNODIGING j
In het kader van de Cola Debrot-voordrachten zal op
zondagmorgen 26 oktober 1986 een voordracht verzorgd
worden door

WYCLIFFE SMITH
(Gezaghebber van Saba)

over
POËZIE VAN DE BOYENWINDEN

Plaats : Aula - UNA
Tijdstip : Zondagmorgen 26 oktober 1986,11:00 uur \Toegang : Vrij. Na afloop koffie/thee op de patio
Taal : Engels.

De rector-magnificus II mRuuMmr.drs. Alex Reinders. lINII II
Universidat Nashonal di Anlia I~ "l>wefsii*_it van de Nederlandse Ai***'
Unrvnrsdy o* tlie NclhpflandsAiititips
U»wrs»d;id do Lis AntAis NevtL-n«>r-s.LS1

■

OPROEPING
tothet houdenvan een openbarevergadering van deEilandsraad
van het EilandgebiedCuracao opwoensdag 22oktober 1986 des
voormiddags om 08.00 uur in de vergaderzaal van deStaten van
deNederlandse Antillen.

AGENDA:
1. Goedkeuring notulen.
2. Ingekomen stukken.
3. Goedkeuringverslagen Centrale Commissie.
4. Brief Bestuurscollege d.d. 17 september 1986 no. 85/

17707-86/2271-2905/4974/5111/10241/10329/10330
betreffende goedkeuring diverse projekten. (74/86 S.R.)

5. Brief Bestuurscollege d.d.3 september 1986no. 86/9131
betreffende campaign program ter bestrijding van de ge-
le-koorts denguemug. (72/86 S.R.)

6. Brief Bestuurscollege d.d. 16 september 1986 Afd. Fin.
no. 86/7306betreffende ontwikkeling stranden accomo-
dateaan deZuidkustvan Curacao. (76/86 S.R.)

7. Brief Bestuurscollege d.d. 16 september 1986 Afd. FinJ
no. 86/10194 aanbiedende memorandum en concept']
statuten van op terichten aircrafMeasing-maatschappijf
(75/86 S.R.)

8. Brief Bestuurscollege d.d.26 september 1986Bureau Do \
meinbeheer no. 85/3243betreffende tekoop aanbieding
percelen Zaantjessteeg en Gravenstraat. (111/85 9R >

Willemstad, 17 oktober 1986.
De Voorzitter,
R.A. Casseres.

.

AMIGOE
KOMBINASHON

E ganadornan ta:
A. Postiena ’. 85,-
C.Winklaar ’. 95,-
P.P.Obia ’.115,-

-61431-00186-29776
Kombinashon
djabièrnè 17 dioktober 1986
Junny Roosberg ’. 95,-
J.Gerard ’. 95,-
Josanne Pieters „._ ’.105,-

-73018-12909-36378
Kombinashon
djasabra 18 dioktober 1986
Sila M. Felicia ’. 95,-
Mercedes Ignacio ’.115,-
Irma Wolff ’.115,-I 83036-97850-75671

B Eerste speciaalzaakop Curacao
op hetgebied van

bevestigingsmaterialen

HANDZAGEN IB flf || LINIG
(¥7=°^=^^% TAPPEN

SNOEIZAGEN U II II

tfrrr-—^^ B^SffS STIFTSLEUTEL

BËUGELZAGEN ft

OEM LL T \ ATHLEI
\T \\ SCHROEVE-\L__J/ \ \ DRAAIERS

GATENZAGEN \\
CARIBBEAN FASTENERS N.V.

INDUSTRIETERREIN (achter Maduro Plaza)
TELEFOON 76227 - TELEX 3408
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