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s^- * De hier. * gemaakte pine tree

is tochookbruin
■

Nieuwsinevogelvlucht

JHOPAL—lndiaheealOfunctio-
-Ben van Union Carbide, onder; o(c :e vroegere presidentAnderson

| ge8J??' *n staat van beschuldiging
dja id wegens dood door schuld. In-
°Vefiam **eze Btap 4 daSen nadat
8^ 'e 8 over een regeling van de
Ofti e" vergoeding buiten derechter
Soq^8 mislukt. Door meer dan
&eiat,menBen isschadevergoeding
dol) dia eiste daarom 3 miljard
op gB!' Door de giframp van Bhopal. ."12-84 kwamen 2800 mensen omCl!*6" er 200.000 letsel op. UnionDde noemt deklacht ongegrond.

*****
'*dj —De aandelen- koersen
'ets 'lar rijn in Tokyo vandaag
opengetrokken. In Amsterdam
i,,** de dollarvanmorgen ruim 1
1 stoker dan de slotkoers van
C?f° gld van dinsdag. In Walll
"len k Waser sPrakevan eenbeschei-

herstel. De Dow Joines index
toet 8,80punten tot 1.842,35:

*****J^SHINGTON— De VS econo-
=chebarometer(de indexwaarvan

lonv termijn te verwachten eco-
niische bedrijvigheid kan worden

4aai a n) is in oktobermet°-2 % ge"

«en! De daling was uiterst klein,
teh^n aan dekoersval op de effec-
la^urs.De aandelen-koersen zijn
i 8 ercomponenten waaruit deindex

8an»engesteld.
*****ADdisABEBA—De schuldeisers

hü6'en dearmste landenvan Afrika
SnH Bchulden kwijtschelden. De
«cii e Afrikaanse landen moeten
vo« ""oratorium van 10 jaarkrijgen
Je(]

f de terugbetalingvan hunschui-
ne nL"etoekomstmoetenernieu-
stréto**oze 'en'nBen worden ver-
jaar 7 een '°°PtiJd tot zeker 50
rikn toeentdeOrganisatievan Af-

aan*eeenheid(OAE).
*****JAKARTA — Op OPECs decem-

Voo^^Saderingkomt mogelijk het
eta» i aan de orde om Iraq toe te
PfodT dezelfde hoeveelheid olie te
Vo<w?eren alsIran,aldus oud-Opec-

. *****dei^ANA—lranzegttienduizen-
front Uwe vrijwilligers naar het

ir ,l Ira<l te hebben gestuurd.
atetirl0 ens Teneraneen dergroot-
°°k d Pen"verplaatsingen.Er gaan
lraQ „° orBewinterde troepen heen.
VoqJ Vracht dat het offensief zich
in lra chtoPBasra dataleensbijna
*ayt anse handen is gevallen. Ku-
toriai at de VStoe een inzijnterri-
B6bruiVVateren verankerd schip te
ioaigVr.envoor militairedoeleinden
"nderf? ac**es ter bescherming vane vS-vlag varende schepen.

duöURtCHAU - Na hetreferen-
foolgg 8 et pnzeker welke weg de
loinjgF^ring inslaatmet zijn eco-
-6*o g. Ne hervormingen, welke ook
De re *Prijs- verhoging inhouden.

ï.'ng kreeg niet de vereiste
leid-. Volgens het Politburo

leftie^r^aghijeenkwammoetenpar-
t*Hui,,en regenng het programma

brengen.
Tnic *****kort vnJ^ ~ **et Japanse duo dat

fajj^p ~°r rijn ondervraging over de
tuig "®t een Zuidkoreaansvlieg-
Stoo ierde zelfmoord te plegen
Itorea gellJkin dienstvan de Noord-se Jan» veiligheids- dienst, aldus

186Pohtie. Het duoreisde opaUtePaspoorten.
finx *****Laö pjn ~"PcWestduitse ministers

k^g/^ncien en Economische za-
i et«ens nbergenßangemann,zijn
lifter ewordenoverdemaatrege-

et gaat k ule"ng der economie.ting mot o
m vooral om de vergro-

V6sterin .f1^0"1Mark van de in-

**Welk gs"kredieten tegen een ren-
ge Hive» "lager ugt dan hethuidi-

j*u: n dit allesvia een over-
*erd. 0n tellmg welke na de oorlog
vedeiwfncat voorfinancieringderN^opbouw.

Staten-commissie:
GeenSetarenquëte

vANiESTAD -Het ad-
°Vei- k staten-commissie
van « wel of niet houden
<toêt en Parlementaire en-
6jl «e over de Setar- kwestie
groi,jan'io0i,jan'iooP van een
veh£östation- satelliet gaatfedelijk niet door.
6,<Qii-i fractie had om dezevan t■ Verzocht- In eenrapport
Co^il?11 Pagina's adviseert de
Vid ISBie om geen encluête te
<ierj en/ In de vergadering van
%T

ntrale Commissievan van-
v ar> d het adviesac commissie over tenemen.

SCHULDIGEN
De mede-voorzitter van de

ploegvan 30man,Brian Atwood,
zei dat leger en politie op Haiti

niet alleen weigerden dekiezers
te beschermen, maar ineen aan-
tal gevallen gewapendemannen
hielpen die bij overvallen op
stemlokalen tientallen kiezers
doodschoten. Bij aankomst in
Miami gaf de ploeg een verkla-
ring uit waarin de voorlopige,
onder militaire leiding staande
regeringvan Haiti, deNationale
regeringsraad (CNG), de schuld
krijgt van het mislukken van
's lands eerste vrije verkiezin-
gen in dertig jaar.

Nadat de verkiezings- waar-
nemers hunverklaring inMiami
aan de pers hadden gegeven,
maakte premier Edward Seaga
van Jamaica devorming bekend
van een commissievan acht Ca-
ribische naties omopHaiti te be-
middelen.

BRUG
Hijzeitegen verslaggeversdat

de groep, die zichzelf "bezorgde
Caribische leiders" noemt, de in-
stemming van hoge Haitiaanse
regerings- functionarissen en
oppositieleiders had gekregen
"te dienen als brug" voor onder-
handelingen over een akkoord

over nieuwe verkiezingen. "Wij
zijn bereid een bemiddelingsrol
te spelen waar ons dat gevraagd
wordt," zei Seaga op de Confe-
rence on theCaribbean, een jaar-
lijksebijeenkomstvan meer dan
vijftienhonderdleidende figuren
en zakenlieden in het gebied.

Seaga wilde geen streefdatum
voor nieuwe verkiezingen op
Haiti noemen, maar hij zei dat
men hoopte dat generaal Henri
Namphy,voorzitter van deCNG,
zich zou houden aan zijnbelofte
om Haiti voor 7 februari 1988
over te dragen aan democratisch
bestuur. Premier Seaga zei dat
de groep,bestaande uit Jamaica,
deBahama's, St.Lucia, Domini-
ca, St. Vincent, de Nederlandse
Antillen (Don Martina), Aruba
(Henny Eman) en Martinique,
tegen militair ingrijpenopHaiti
was.

De Haitiaanse vakcentrale
CATH heeft dinsdag het aftre-
den van de militaire regering
van generaal Henry Namphy
geëist, dievolgens haar "op geen
enkele wijze instaat is vrije, eer-
lijke en democratische verkie-
zingen" te houden. De vak-
centrale deed een beroep op de
presidents-kandidaten hun am-
bities opzij te zetten en gezamen-
lijk een nationale coalitierege-
ring op terichten.

STRATEGIE
De CATH, de Autonome

centrale van Haitia.ai.se arbei-

ders, is het "bloedbad" van zon-
dag, waardoor de eerste presi-
dente-enparlements- verkiezin-
gen in het land sinds 30 jaar
moesten worden opgeschort, het
werk van de Tonton Macoutes,
de beruchte privépolitie van de
vroegere dictator Jean-Claude
Duvalier. De moorden vormden
"onderdeel van de strategie van
de Nationale regeringsraad
(CNG) die moest uitmonden in
een staatsgreep".

Omdat Port-au-Prince nog
steeds onveilig wordt gemaakt
door groepengewapende benden
heeft hetAmerikaanse ministe-
rie van Buitenlandse Zaken
dinsdagAmerikanen afgeraden
naar Haiti tereizen. Gewapende
mannen drongen, in het wilde-
weg schietend, in de nacht van
maandagop dinsdag dekrotten-
wijk Carrefour-Feuille binnen
en arresteerden enkelemensen,
die volgens ooggetuigen in le-
gertrucks werden weggevoerd.

Louis Dejoie, eenvan depresi-
dents-kandidaten in Haiti,heeft
de militaire interim-regering
beschuldigd van medeplichtig-
heid aan het geweld dat zondag
een voortijdig einde maakte aan
de eerste vrije verkiezingen
sinds30 jaarin het land. In een
vraaggesprek met een particu-
lierradiostation betichtteDejoie
dinsdaghet leger ervan dat het
met de 'Tonton Macoutes"heeft
samengezworen om de verkie-
zingen te^aboteren.

PORT AU PRINCE - Het
normale leven in de Haitiaanse
hoofdstad is zich langzaam aan
het herstellen ha degolf van ge-
weld welke uiteindelijk leiddetot
het afgelasten van de verkiezin-
gen. Een jonge vrouw (zie foto)
kookt op haar gemak haar potje
op straat, onderhet toeziende oog
van een derpresidents- kandida-
ten. Veel van haar landgenoten
vragen zich ondertussen afof de
verkiezingen nog wel ooitzullen
doorgaan.

Oogst in Thailand mislukt
Prijzen van rijst met
dertig procent verhoogd

WILLEMSTAD—Sinds en-
kele weken moet de consu-
ment dertig procent meer be-
talen voor een zak rijst. Deze
verhoging is te wijten aan een
tekort aan rijst op de we-
reldmarkt. Alhoewel de prij-
zen op de wereldmarkt met
120procent zijn gestegen, be-
taalt de Curacaose consu-
ment slechts dertig procent
meer opeenzakrijst.Een zak-
je van 90 cent kost nu 1,20
gulden.

De enorme prijsstijging is het
gevolg vaneen mislukte oogst in
Thailand. Thailand is het groot-
ste rijst exporterende land van
de wereld. Door regengebrek en
daarna teveel regen, heeft dit
land ruim 50 procent van zijn
oogst moeten afkeuren. Hier-
door is dewereldmarktprijs met
120procent gestegen.

De heer Doerga van Doerga
Ine. verklaarde dat zij deze
prijsstijging hebbenzien aanko-
men en bijtijds hunbestellingen
hebben geplaatst. Samen met
het departementvan Sociale Za-

ken is een onderzoek verricht
naar een eventuele verdere
prijsstijging en is na het onder-
zoekbesloten deprijzen opdeCu-
ragaose markt met dertig pro-
cent te verhogen.

OVERSCHOT
Volgens Doerga is er jaren-

lang een rijstoverschot geweest.
Alle rijst- producerende landen
haddendaarom besloten minder
te gaan produceren en hoopten
dit jaar een evenwicht te berei-
ken. Deze plannen vielen in het
water door deramp in Thailand.

Ook de dalende dollarkoers
heeft invloedop deprijsvanrijst.
"Veel beleggers gaannu investe-
ren indezogenoemde"commodi-
ties". Commodities zijnrijst, bo-
nen, meel en mais. Dat houdt in
dat er hele voorraden rijst zijn,
maar de beleggers willen hun
rijst niet verkopen," aldus
Doerga.

CHINEES
Ondanks dat de consument

nietveel zalmerkenvan deprijs-
verhoging en ook het eten bij de

Chinees of de Indonees er niet
duurderomwordt, zijn dezeprijs
veranderingeneenramp voor de
groothandelaren. "Degenen die
bijtijds hebben ingekocht, kun-
nen hun producten tegen lage
prijzen aanbieden, maar dege-
nen die de rijst voor de nieuwe
prijs hebben ingekocht zullen,
gezien de concurrentie, al hun
winst moeten opofferen. Voor
hun betekent de mislukte oogst
in Thailand eenramp."

Mocht de situatie op de we-
reldmarkt niet veranderen, zul-
len derijstprijzen omstreeks ja-
nuari weer omhoog gaan. "Ik
probeer mijn nieuwe bestellin-
gen zo lang mogelijk uit te stel-
len. Volgens de laatste progno-
ses beginnen de prijzen zich te
herstellen, maar ik kan niet
voorspellen wat er in de toe-
komst gaat gebeuren. Er zijn in
bepaalde landen overschotten
gesignaleerd en misschien kun-
nen die de prijzen op de we-
reldmarkt drukken. Zoniet, dan
zullen de prijzen voor rijst in ja-
nuariopnieuw omhoog gaan."

VAKVERBOND EIST VERTREK REGERINGSJUNTA
Caribische bemiddeling
in stembus-drama Haïti

MIAMI/PORTAU PRlNCE—Caribischepremiersgaaneen
pogingdoente bemiddelen in Haiti.Tijdenseen beraad inMia-
mi is daartoebesloten. Aan ditberaad nemen depremiers mr
Henny Eman en irDon Martina ook deel. Inmiddels heeft het
belangrijke Haitiaanse vakverbond CATH het opstappen
geëist van deregeringsjunta. Steeds luider wordt het verwijt

dat het leger onder één hoedje heeft gespeeld met de gehate
Tonton Macoutes ook deverkiezingen te doenmislukken.

Een groep eerste-ministers in
het Caribisch gebied heeft
dinsdag bekendgemaakt dat zij
zal proberen tebemiddelen in de
situatie in Haiti,om depolitieke
gewelddadigheid toteen eindete
brengenen tehelpen bij hetorga-
niseren van nieuwe verkiezin-
gen. De groep is opgezet nadat
een internationale ploeg van
verkiezings-waarnemers aan de
Organisatie van Amerikaanse
Staten (OAS) had gevraagd te
overwegen om een vredesmacht
naar Haiti te sturen, na de an-
nuleringvan de verkiezingen op
zondag.

Gouverneur Tromp
naar Saba en
Sint Maarten

ORANJESTAD—Van 2 tot
enmet6 decemberzalgouver-
neur Felipe Tromp een
werkbezoek brengen aan de
eilanden Saba en Sint
Maarten.

De gouverneur ontving onder
meer een uitnodiging om de vie-
ring van Sabadag bij te wonen.
Voortszal de gouverneureenbe-
zoek brengen aan Sint Maarten
en vergaderen met gezaghebber
mr. ing Ralph Richardson en
andere personen. Hijwordt ver-
gezeld door zijn echtgenote me-
vrouw C. Tromp- Gomez, H.J.
van derVeldevan hetkabinet en
zijn adjudant kapitein H. Beau-
jon. Tijdens zijn afwezigheid
treedt mr. Maximo Croes als
waarnemend gouverneur op.

Burgemeester in
Peru vermoord

LIMA—De burgemeestervan
de Peruaanse plaats Huanta in
het gebied van Ayacucho is
dinsdag voor zijn woning ver-
moord. Daarbij raakte zijn
echtgenote zwaar gewond. De
twee daders, jongelui, ontkwa-
men. Zijbehorenvolgensde poli-
tie tot deSendero Luminoso gu-
errilla.

Lachmon geeft voorzichtige reactie

Brunswijk: eenzijdig
bestand tot 1 januari

DEN HAAG — Het Jungle-
commando van Ronnie
Brunswijk zal in Suriname
eenzijdig een staakt- het- vu-
ren in achtnemen tot en met1
januari 1988. Dit heeft
Brunswijk verklaard in een
vraaggesprek met Neder-
landse journalisten dat
dinsdag door de NOS werd
uitgezonden.
Brunswijk zei in het vraagge-
sprek op zijn hoofdkwartier op
Stoelmanseilanddathet Jungle-
commandohetFront voorDemo-
cratieen ontwikkelingsteunt in
"zijn streven naar een echte de-
mocratie" in Suriname. Het
Front,eenverbondvan de"oude"
politieke partijen VHP, NPS en
KTPI, behaalde bij de parle-
ments- verkiezingen van vorige
week een grote overwinning.
Van de51 zetels in de Nationale
Assemblee krijgt het Front er
veertig.Departijvan legerleider
Desi Bouterse, de NDP, won
slechtsdriezetels.

De leider van het Junglecom-
mandozei dat er tot nu toe geen
contact was geweest met het
Front. Wel was hij bereid tepra-
ten met een vertegenwoordiger
van de drie politieke groeperin-
gen. Ook tot een gesprek met
Bouterse was hij desnoods be-
reid. Opdevraag hoe hijzijn toe-
komst zag in een democratisch
Suriname enofhij voor zich zelf
daarook een actieverol zagweg-
gelegd, zei Brunswijk te zullen

afwachten wat het Front aan-
biedt.

BERECHTING
Brunswijk herhaalde de voor-
waarden waaronder het Jungle-
commando bereid is de wapens
neer te leggen. De nieuwe Suri-
naamse regering dient de
grondwetzodanigtewijzigen dat
derol van demilitairenwordtbe-
perkt en moet het Nationale le-
ger volledig ondergeschikt wor-
den gemaakt aan een burger-
regering. Personen die misda-
den hebben gepleegd (zoals de
december- moordenen hetbloed-
bad in Pokigron) moeten worden
vervolgd en berecht. Er moeten
voldoende waarborgen komen
voor derechten van demens in
Suriname. Ook moeten er maat-
regelen worden genomenom een
veilige terugkeer van de
vluchtelingen uitFrans Guyana
en Nederland naar Suriname te
garanderen en dienen er econo-
mische voorwaarden te worden
geschapen zodat zij een
menswaardig bestaankunnen
leiden.

De Surinaamsepolitieke lei-
der JagernathLachmon heeft
voorzichtig gereageerd op de
aankondiging van Brunswijk
om de wapensneer te leggen. "Ik
zou willen dat zij (de rebellen,
red.) voor altijd een staakt- het-
vuren inachtnemen",zei depoli-
ticus. Nader commentaar wilde
hij dinsdagavond niet geven.

(9
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zie pagina 8.

WILLEMSTAD — Vanmor-
gen vond de overdracht plaats
van vier lymphopress apparaten
door hetPrinses Wilhelmina
Kankerfonds aan hetSintElisa-
beth Hospitaal. Het gaat om één
groot apparaat voor klinisch ge-
bruik en driekleinere apparaten
voorpoliklinische toepassing.De
waarde van dezemulticom pom-
pen bedraagt 10.000gulden.

De lymphopress wordt ge-
bruiktbij debehandeling vaneen
lymphoedeem, een opzwelling
van de arm als gevolg van
lymphe- stuwing. Veelpatiënten
dieeen borstoperatie voor kanker
hebben ondergaan, krijgen daar
last van, hetgeen een dikke en
zware arm oplevert. Het opereren
van een lymphoedeem is niet al-
tijd mogelijk en levert evenmin
altijdgoede resultaten op.

De lymphopress iseen veel een-
voudigeren economisch systeem
dat voor velen effectief resultaat
oplevert. Het hospitaal heeft een
specialeruimte ingerichtvoorhet
behandelen van depatiënten met
de lymphopress waar men in
groepen van drie geholpen kan
worden.

Op defoto: het moment van de
overhandiging met vlnr: Kiki
Monte, bestuurslid van het St
Elisabeth Hospitaal, directeurdr
IvanAsjes vanhetziekenhuis, en
namens hetPrinses Wilhelmina
Kankerfonds de dames Jael Ac-
kerman,ElsitaLuckman, Myrna
Weiman, CarmenPerret- Gentil
enDiane Capriles.



MENSEN

Banketbakker Bernhard Droog
uitUtrecht heeftmetbehulpvan
medewerkers uit deeg het 18e
eeuwse schip PROVINCIE
UTRECHT op schaal nage-
bouwd. De boot is bijna twee me-
ter hoog. De blikvanger is ge-
maaktvanwegeeen jubileum.

Uit eten in Engeland wordt een
straf.Niet omdatwatgeserveerd
wordt slecht is, maar omdat het
niet te betalen is, aldus het
jongste nummer van de "Good
Food Guide". Hoofdredakteur
Drew Smithzei dat deprijzen die
enkele Londense restaurants
vragen zo hoog zijn opgevoerd
dat 50 pond sterling (een kleine
200 gulden) per menu per per-
soon steeds gewonerwordt. "Het
iseen onprettigevormvanfinan-
ciële FOLTERING," aldus
Smith. Er zijn restaurants die
klanten totheteten van meer ge-
rechtendwingendoorkleine por-
ties op te dienen en derekening
op te blazen doorvoor dewijneen
exorbitante prijs te vragen.

*****
De tweeRussische kosmonauten
inhetruimtestation Mir hoeven
eind van de maand dechampag-
nefles niet in deruimte te ope-
nen, maar kunnen op het vasteland genietenvan hetvuurwerk
en de bruisende CHAMPAGNE
in het nieuwe jaar. Radio Mos-
kou deelde mee dat voorberei-
dingen werden getroffen voor

een automatischekoppeling tus-
sen een ruimteschip dat een
nieuwe bemanning komt bren-
gen en het ruimtestation Mir.Een exacte datum voor deterug-
keer van de twee kosmonauten
werd niet genoemd.

*****De ene spaart postzegels, de an-
der lucifersdoosjes en weer een
ander bierfiltjes. Maar wie
spaart er nu lichtpeertjes? Dat
doet de Amerikaanse tandarts
Hugh Hicks. Hij heeftzijncollec-
tiePEERTJES in eenkast. In to-
taalheeft detandarts80.000ver-
schillende soorten lampjes en hij
beweert dat zijn collectie de
grootste van de wereld is. Dat is
ook niet zo vreemd.

De familie Sutherland van de
Rozenstraat 1 in San Nicolaas
ontving uit Nederland bericht
dat hun zoon MARVIN zijn doc-
toraal examen Sociologie heeft
gehaaldaan de Universiteit van
Amsterdam. Ook kregen zij be-
richt uit Nederland dat hun
dochter NANCY is geslaagd
voor bibliothecaresse. Beiden
zijn oud- leerlingen van Colegio
Arubano.

Eenraadsel: Weet u wie machtig
is, in een enorm huis woont en
grapjes vertelt over de Sovjetu-
nie? Dat is de Amerikaanse pre-
sidentRonald Reagan. De presi-

dent zegt dat zijn liefde voor de
Sovjetmoppen een "nieuwe hob-
by" is. Een van zijn favoriete
moppen is die van een SOVJET-
BURGER die een auto bestelt,
aanbetaalt en van de verkoper
verneemt dat hij hem over tien
jaarkan verwachten. "In de
ochtend of 's- middags?" vraagt
dekoper. "Wat maakt dat uitop
tien jaar?"vraagt de verkoper.
"Ja, ziet u," is hetantwoord, '"s-
-morgens komt de loodgieter".
Sommige grappen van de presi-
dent hebben een scherpepolitie-
ke kant: "Aan welke vier dingen
schorthetaan de landbouw in de
Sovjetunie?" Antwoord: lente,
zomer, winteren herfst.

*****De oudste krant van Idonesie is
maandag niet verschenen. Za-
terdag kregen de werknemers
van Indonesia Merdeka(Vrij In-
donesië) van pronvinciale auto-
riteiten in Banjarmasinb, de
hoofdstad van Zuid- Kaliman-
ten, tehoren datde licentie is in-
getrokken. De uitgever van het
dagblad, dat in handen is van de
familie Samsuhidayat, wasover
het verschijningsverbod geen
nadere informatie bekend. Het
in 1954 opgerichte dagblad IN-
DONESIA MERDEKA is bin-
neneen tijdsbestekvan ietsmeer
dan een jaar de derde Indone-
sische krant die niet meer mag
verschijnen. In juniis delicentie
van het populaire ochtendblad
Prioritas ingetrokken vanwege,
"tendentieuze berichtgeving".
Sinar Harapan, Indonesie's
grootste middagkrant, kreeg in
oktober 1986 een verschijnings-
verbod, omdatdekrant "specula-
tieve nieuwsverhalen" zou heb-
ben gepubliceerd over 's lands
economie.

*****
Een bril met gouden glazen be-
staat natuurlijk niet, maar de
Franse fabrikant van brillegla-
zen en contactlenzen Essilor
maakt iets datjezokan noemen.
Deze chique bril werd onlangs
gepresenteerd: een goudkleurig
montuur met glazen, die een
GOUDONTSPIEGELING heb-
ben, en die een goukleurige
reflex geven. De goudkleurige
reflex is warmen aangenaamen
harmonierendmetdehuidkleur.
Zo beschrijft de fabrikant zijn
nieuwe product.

Dit treinstel schoot opeenvan de
eindpunten van het op stalenvi-
aducten aangelegde stads-
spoorwegnet van Chicago net
niet ver genoeg doorom omlaag
te TUIMELEN. De passagiers
waren aan het iets verder terug
gelegen eindstation uitgestapt.
Erwaren alleen een conducteur
en eenbestuurder aanboord. Die
laatste werd voor alle zekerheid
in een ziekenhuis onderzocht,
maarbleek geen noemenswaar-
digeverwondingen tehebben op-
gelopen.
HetparlementvanhetZwitserse
kanton Sankt Gallen heeft met
een duidelijke meerderheid de
REAGEERBUISMETHODE en
kunstmatige bevruchting van
sperma van anonieme donors
verboden. Het is het eerste kan-
toninZwitserland dateenderge-
lijke ingrijpende maatregel uit-
vaardigt. De parlementsleden
stemdenvoor het verbod. Alleen
deradicalen verzetten zich erte-
gen. Zij vonden dat dezekwestie
aan de verantwoordelijkheid
van de burger moest worden
overgelaten. "Het is onwaardig
om een vrouw voor een vergoe-
ding van honderd gulden zwan-
ger te maken. Dat is kunstmatig
overspel", verklaarde de afge-
vaardigde. Sankt Gallen was in
1970 het eerste kanton in Zwit-
serland dat een spermabank
opende. In 17 jaarwerden met
bemiddeling van diebank 1800
kinderen geboren.

*****
Van jefamilie moetje het maar
hebben. Een 68-jarige man uit
Deventer heeft dat geweten: de
zes neven en nichten die zo
vriendelijkregelmatig opbezoek
kwamen en die hem zelfte loge-
ren vroegen, deden dat louteren
alleen uit winstbejag. Er moest

een ander familielid aan te pas
komen om te ontdekken dathet
zestal, variërend in leeftijd van
dertig tot vijftig jaar, druk doen-
de was de giro van de oom te
plunderen. De twee ton van de
rekening wastoen alverdwenen.
Met dat geldhadden denevenen
nichten hun eigen bankreke-
ning gespekten een deelhadden
zij uitgegeven aan een nieuwe
auto, durekleding eneen vakan-
tie naar Indonesië.De zes lieten
de enigszins demente bejaarde
blanco overschrijvingskaarten
tekenen waarmeezijhet helebe-
drag lieten overschrijven op de
rekening van eenvan deneven.
Door telegrafische spoedbehan-
delingen kregen zij vervolgens
de twee ton cash in handen. Om
te voorkomen dat deoom de da-
gafschriften in handen kreeg,
kwamen ze voor de post bij de
oom opbezoek en in sommigege-
vallen vroegen ze deoom te loge-
ren. De hele groep werd na hun
vakantie in Indonesië op Schip-
hol gearresteerd.

Tom Poes en de Partenspeler door Manen Toonder

1535 — De heer Partenspeler dook op uit hetwater van degjjjfnn"?P metoverslaande stem: "Houdt demoordernaar.
IJS'J8 J1°rdt'f""*1"*" sprak de agentPlatehouwer. "Ik

25.Z3?ï J elmg °P «et droge. "Een leüjk geval,

"Eenlelijk geval?"güdedeheerPartenspeler. "Deze slungelgroert op voor galg en rad. Een tuchthuis is de plek waar hjj
Zokrijsend wronghij hetwateruit zijnhogecüinderhoed enveranderde toen plotselingvanhouding. "Waarhebik dittoch

aan verdiend?" jammerdehij in snikken uitbarstend. "Ikbentoch alseenvader voor je?Watdoejemetocheenverdriet,m'n
jongen! Ik ga jevoor ineen onberispelijke levenswandel... en
watdoe jij?Jegooit mete waterals jedekans krijgt. Ach agent,uweetniet wat ik, alsvoogd van ditverwaarloosde ventje,alle-maal te verduren heb!"

"Het is toch erg met de tegenwoordige jeugd!" zei de agent
Plathouwer bewogen. "Watwilt u datikmet deze snuiterdoe,meneer?Zal ik hemnaar hetbureau brengen?"

"Ach nee", zei de opvoeder, zijn tranen drogend. "Ik zaltrachten hem met een gevoelig woord in het rechte spoor tebrengen. Maar wellichtwilt ume helpenhem even naarhuis tebrengen? De deugniet zou anders misschien weer weglopen
om kattekwaad uit te halen".

BIOSCOPEN
GOLDEN DRIVE-IN
21.00uur/voAfercy (’.5,- p.p.).

*****TELECURAÇAO

WOENSDAG: 16.30 Ora pa mucha;
17.00Flintstones; 17.30Kweskü Tante
Irma; 18.15 New wildemess; 18.45 Iri-
forme deportivo kv Hector Rosario;
19.00Planeta 3; 20.00NotisieroTele-8;
21.00 Falcon Crest; 22.00 Wega di
Number; 22.10 «60» Minutes; 23.00
Sluiting.

DONDERDAG: 16.30 Thundercats;
17.00 Mr. T.; 17.30 Alf; 18.00 Filatelie;
18.15 Purba kv keshi; 18.30Contact
Magazine; 18.40 Informe deportivo kv
Hector Rosario; 19.00The Big Story;
19.30 Mama's family; 20.00 Notisiero
Tele-B;2l.ooRVDtainforma;2l.3oYou
agaln;22.ooWegadiNumber; 22.10Ak-
tividat; 23.00 Sluiting.
(wijzigingen voorbehouden)

CURACAOAGENDA
NACHTDIENSTARTSEN:Patiëntenvan*
artsenvan Bandabao(3e distrikt)kunnen «j
spoedgevallen telefoon 641658 bellen""dan hetantwoordapparaatafluisteren.
De patiënten van de andere medische*j
trikten kunnen voor spoedgevallen<"artsenpraktijk van huneigen huisartsbeWJj
het antwoordapparaat zal dan medede*1
wiede dienstdoendearts is.

WIT GELE KRUIS PRINSES MARGRI^(wijkverpleging): Kantoor Santa Maria M
tel.: 82947/81078; geopend van maand*
t/m vrijdag van 07.00-17.00 uur; zaten»
degeheledag gesloten;na 17.00uurkunt"
dezustervan dewachtbellen: zusterCMC
man, tel.: 70029, pageboy 027-360.

*****WIJKVERPLEGING CURACAO (Sen»''
looweg 110, tel.: 612040): geopendva"
maandagt/m vrijdag van 07.00-18.00ufdewachtheeftzusterGregorio,tel.:67sB7l''
pageboy 027-345.

*****DIERENARTS: Veterinaire Dienst, Pare*
tel.: 614000.
DIERENASIEL: dagelijks geopendv«J08.00-12.00/14.00-18.00 uur; opzaten»»
van 08.00-13.00/14.00-18.00 uur, tel-
-54300.
KLEUTERBUREAU: 14.00-1e.OOuuralle*1
volgensafspraak.

ZUIGELINGENBUREAU: maandagmiddag
van 12.30-15.30uur; donderdagmiddagv*
07.15-10.30uur; alleen volgens afspraak-
GEZINSVERZORGING (Kwido pa Fan*);
geopend van maandag t/m vrijdag ***07.00-12.30/13.30-17.00 uur, kantoor S»
Maria 17, tel.: 80222.

*****BOTICA BANDABAO: dagelijks geopend
van 08.00-19.00 uur.
BOTICA ISLA(tel.: 663895): openingstijd*;van maandag t/mvrijdag van 07.00-17°
uur; zaterdag en zondag van 10.00-11-00
uur. Voorspoedgevallennakantooruren <P
lieve zich te begeven naar de Ver
bandkamer.

BOTICA'S (nachtdienst)
Otrobanda. delPueblo,Breedestraat "*■"625333.
Punda: Juliana, Julianaplein, tel.: 54500-

-*****
DIVERSEN
ANTILLIAANSE GNOSTISCHE BEWE-
GING
Brievengat: iedere maandag- 'n
woensdagavond om 19.30 uur te Jirajanr
weg 8, Centrum Dcvi Kundalini.iedere woensdag- en vrijdagavond <*?
19.30 uur te Openbare Basisschol
Brievengat
Bandabao: iedere donderdagavond of
19.30uur gebouwCredit Union SanPedro-
Kanga: iedere woensdag-en zaterdag*'
vond om 19.30 uur te Centrum Abraxaft
achterKooyman.
SantaRosa: iedere maandag-en zaterda-
gavondom 19.30uur te Aioestraat 12.
GALLERY BLOEMPOT (Sta. Rosaweg ft
openingstijden: dagelijks van 17.00-19-00
uur.
(t/m 4 december 1987 gelegenheidto»
bezichtigingexpositie vanHaltiaa"*8
kunstenaars.

*****DONDERDAG
DIVERSEN
TOERISTENSCHEPEN
08.00-17.00 uur «Royal Princess»;
07.00-13.00 uur«Fairwind» - MAD.

*****
BRUSSEL — Nederland is niet

van plan nu al zijn mijnenvegers ui*
de Golfterug tetrekkenomdaternog
geen mijnen zijn gevonden. Aldus
Defensie- minister Van Eekele»-
Binnenkort wordtbeslist ofde sche-
pen langer dan de afgesproken ter-
mijn welke in januari afloopt zulle»
blijven.

*****y Afle advertenties voorde* komende dag Abonnement en advertenties: "_■ j.^ .„. ,'rrrr-vr-o, üur," uu
moeten 1,dag,van t?voren vóor vier uurbirv Tne Chronicle, Grounddove Road, Pointe ' iPersagentschappem/SKPen AP.

UITGEVERIJ AMIGOE NV nen zijn ofop dezelfde dagvóór tien uur Blanche tel 23919 Samenwerkingsovereenkomst met The Mi-
r^^nM?Vel2/n0,P0a577

,oC„CDT ,.o Losse nummers: Papergarden, Food ami Herald, De Haagsche Courant, De Bra-
r n "

ZOEKERTJES verscheen op dinsdag en Centre, Shipwrecks Stores in: Frontstreet ban,sePers'.SinJ»? NT < ,«„„ Ï2)da,9enkunnen ledereda9tussen 073°- (opposite Holland House), GreatBay Hotel,IBankrek. nr. 11-07-313 16.00 uur worden opgegeven, behalve op Little Bay Hotel, Mullet Bay Hotel, PapertripAlgemene Bank nv zaterdag. Julianaluchthaven en Boekhandel VanBankrek. nr:874.825.10 Alleen zoekertjes die op maandag en don- Dorp/Ertdine DRUKKERIJ: Rotaprint NVMaduro &CurielsBank nv derdag vóór twaalf uur binnen zijn, kunnen DISTRIBUTIE (abonnementen):
CURACAO de dag daarop(dus dinsdagen vrijdag) ver- Curagao: Districo NV, tel.: 70503,7Q504 enCentrale (eJe afdelingen) schijnen. 70304.
.672Ü00 Voorklachten gelieve deze nummers opte
Directie UITGEVERIJ AMIGOE ARUBA AbA: . ' bellen. Het abonnementsgeld kan ook be-
IMPh deMaaver-Hollander Nassaustraat 110. *: „ OQQ taald worden via Girorek. nr.: 208.000,Ma-ESr"1^ ofrecS^Sur: 7^2 -sßa^e,,,286.330.08 enABN re,

ArdHorvers(hoofdredacteur) «2^*"^^ A.
Overige leden Redactie- derSchoo," D'isbie Franken V<*<W**)- "*"? Pc" van de Horde' wh,,e" Wong-Loi-Sing, Noord Salina.T^Tanl^ngTSannekevan Kouwen. XTandsma^'JoSvanderScho°'e" ''Moniquevan Meerwijk, Nancy van derWal, LanasmarK.
SheilaRhodes (secretaresse), Chris van rdkjaiqc:
Grol(sportmedewerker),Solangelsselt(op- r^TJrlnHont- HILVFRQiim Losse nummers 50cent:
maak) enKen Wong (fotooraaf)

W Sïï2ffi?W«-r^m CORRE^POMnPMTPM Abonnementsprijs op alle eilanden van de.„, ,„T_. HubertLinkels,Kaya Gobernador N. Debrot IaUHRESPONDENTEN Nederlandse Antillen veertien Gulden nsrADVERTENTIE-AFDELING 154,tel.: 8627. B.JosdeßooenVictorHafkamp:RadioNe- maand P
'Acquisitie: derland Wereldomroep (tel.: 035-16151ViolaBernardus en Janny Naaldijk. SINT MAARTEN toestel 319). Buiten Antillen (Nederland) ■Aanname advertenties: Correspondent: NAf 80 15 Der maanri/inrhtnnci „f

MZ^a9n7/»üVano73°-1600uur; GerardvanVeen,PostboxllB,.el,B73Bs9 ■ W:"X*Z$S)FP£zaterdag 07.30-10.ÖÖuur. (Franse kant). .Frans Croes (fotograaf). vooruit tébetalen

HENRY ® By Dick Hodgins

BONER'S ARK By Addison & Frank Johnson

BEETLE BAILEY ® By Mort Walker

REDEYE ® By Gordon Bess
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Nederlandse ambassadeur
overbezoek AVE-delegatie:
'Venezuela voelt zich

mede-verantwoordelijk'
, WILLEMSTAD — "De ver-een als zou Nederland niet«raag zien, dat VenezolanenU Curacaoënaars joint-
Jjöturea aangaan, zijn vol-jF^ktuit de lucht gegrepen,
"ati8 helemaal nietwaar. Het
j*Bendeel is juist", aldus de
*.ederlandse ambassadeur in
*eöezuela, mr Willem Sm

Damsté, die het drie-j^gsebezoekvan deAsocia-
al Venezolana de Ejecuti-
!**, AVE, aan ons eiland als'aamemer' heeft bijge-

p,^°ningin Beatrix en prins
a j^shebben tijdens hunreeen-
, °ezoekaan ons buurland er bij,e Venezolanen juist op aange-
legenom meerbelangstelling

kweken voor de economie op
jj'Uragao: "Vooral de koningin
eeft die wens herhaaldelijk»aar voren gebracht. Uiteraard«et de zegen van dekoninkrijks-
j gering", aldus de ambassa-deurgistermiddagna afloopvan
p "urn-seminar inhetCuragao
Caribbean hotel.

** WILLEM SINNINGHE
DAMSTE

-toens van koningin Beatrix en
prinsClaus...

REALITEIT
j.uf Nederland anderszijds
j tracht 'los tekomen' van

Antillen?"Dat is
£**;zekernietdebedoeling. Het
.Uitsluitend de erkenning van
ve realiteit, dat de Antillen en
ilSfzuelavlak bij elkaar lig-

gen. Daarbij heeft presidentLu-
sinchi gezegd, dat hij de Neder-
landseaanwezigheidinhetCari-
bisch gebied als nuttig ervaart.
Nederland wordt door Venezue-
la niet gezien als een neo-
koloniale mogendheid. Neen,
president Lusinchi heeft over de
band tussen de Antillen en Ne-
derland verklaard: 'sana, demo-
craticayprogresista'. Dat is dui-
delijke taal. En aan diehouding
van de Venezolaanse president
is niets veranderd", aldus Sin-
ningheDamsté.

OPRECHT
Venezuela wil oprecht een

zekere verantwoordelijkheid
dragen voor de sociaal-
economische ontwikkelingen
van de ABC-eilanden, zo zei de
ambassadeur: "Vandaar de
enorme belangstelling, dieer nu
voor de Antillen bestaat. Daar-
om is de Grupo Santa Lucia
(waarover de Amigoe gisteren
uitvoerigberichtte; red.) hierge-
weest en daarom was de AVE-
delegatiehier.

"OverAruba bestaan wat mis-
verstanden. Vele Venezolanen
denken door de Status Aparte
van Aruba, dat dat eiland geen
deel meer uitmaakt van het ko-
ninkrijk. Dat is een nadeel, want
er zijn zeker Venezolanen die
naar wegen zoeken om Aruba te
helpen. Hetzitveel Venezolanen
dwars, datAruba niet geholpen
kon worden toen deExxon daar
wegging.Dat bezwaart hen."

'EYE-OPENER'
Over hetverblijfvan deAVE-

delegatie op Curagao: "De Vene-
zolanen vinden dat dit bezoek
een eye-opener is geweest. Ze
hebben een ander Curacao ge-
zienen gehoord danze verwacht
hadden. Inpositieve zin".

De ambassadeur: "Wat vooral
belangrijk is van dit bezoek:
Venezuela weet, dat het een in-
dustrieel land in-wording is. De
Venezolanen weten wat ze mis-
sen. Dat is een handelsgeest. En
dat gemis levert moeilijkheden
op bij de opbouw van de export.
Het mooie is nu evenwel, datze
die handelsgeest hier wel aan-
treffen. Er bestaat op Curagao
een hele traditie in het handel

"drijven."
"Een tweede punt. Isla-

directeurArchila zei in zijn toe-
spraak, dat Venezolanen vaak
worden gezien als mensen die
veel praten en veel beloven,
maaruiteindelijkweinigconcre-
tiseren. Welnu, de Venezolanen
die ik heb gesproken na dit be-
zoek, denken, dater bij de Cura-
gaoënaarseenanderbeeld isont-
staan over de Venezolanen. Ook
weer inpositieve zin.Mooierkan
het niet", zo zei Sinninghe
Damsté.

Hij ziet de Venezolaans-
Curagaose commissie, diegister-
middagwerd samengesteld, als:
"Een enorme stap in de goede
richting. Nukomen de initiatie-
ven ookvan Venezolaanse kant.
En dat isaller-belangrijkst voor
Curagao".

Aanrijdingen
heXi MSTAD —In totaal
Plan?D Sfetwen 18aanrijdingen
raakfSgevonden. Een persoon
le Jr^ichtgewond.De materie-
den V-

C isgeraamdop 7150 gul-
het v

ICrPers<menreden doorna
djjj er°orzaken van een aanrij-

TIJDGEBREK
Ook Gomes Casseres zei het:

"Wehebbenéén probleem gehad
de laatste dagen: te weinig tijd
om alle voorlichting te geven,
over onze havens, over alle uit-
zonderings-regels van de EEG,
over onze financierings-
mogelijkheden. Ik geloof dat de
AVEeengidskanzijnin Venezu-
elavoor bedrijven diezichverder
willen oriënteren.En ik ben de
AVE ook dankbaardat de orga-
nisatiedatwil doen.". Gil Yepes wees er nogmaals
met nadruk op, dat export bete-
kent: "Zaak voor zaak bekijken.
Niet alles levert succes op. De
raffinaderij op Curagao is een
succes, evenals devestiging van
Frica - datkunnen wenu al zeg-
gen.De samenwerkingtussen de
GrupoQuimicoen deAntilliaan-
se Verffabriek: ook geen pro-
bleem. Maar laten we daarom
nog niet een gevoel van 'alles

gaat goed'krijgen. Export is een
moeilijkezaak".

VOORLICHTING
Gisteren werdin deBallRoom

van het Caribbean voornamelijk
gesproken doorvertegenwoordi-
gersvan deCuragaosehandelen
industrie, het bankwezen, het
International Trade Center,
ITC, en namens deKamer van
Koophandel. Tijdens al die toe-
spraken werdvoorlichting gege-
ven, dienoodzakelijk is voor ves-
tiging in de Nederlandse An-
tillen.

Oscar A. Machado, voorzitter
van deAVE, vatte hettweedaag-
semini-seminaralsvolgtsamen:
"Het bezoek is eigenlijk te kort
geweest, maar daarom nog niet
minderbelangrijk. Ik benervan
overtuigd, dat de Venezolanen
het een en ander gaan concre-
tiseren, dat er positieve beslis-
singen genomen worden, zowel
voor Venezuela als voor Cu-
ragao".

Hij zei, dat deAVE immerbe-

reid zal zijn iedere investeerder
verder op weg te helpen: "Wij
gaan nu anderen vertellen wat
we hierallemaal hebben gezien.
We gaan publiciteit maken in
Venezuelaover uw eiland. En ik
kan u verzekeren: er komen
méér Venezolanen naar uw ei-
land".

Totale import ditjaarveel minder

Container kerstbomen
verdord aangekomen

WILLEMSTAD—Een van de
eerste containers met kerstbo-
men die ditjaaropCurasao arri-
veerde, is inmiddels naar delandfill vervoerd en aldaar ver-
brand: de container was tijdens
dereis nietvoldoende gekoeldendekerstbomen kwamen verdord
aan opCuracao. Hetisnietuitge-
sloten dat er meer containersmet verdorde kerstbomen aan-
komen, omdat dit een fenomeen
is datzich ieder jaarvoordoet.Erzijn echter veel minder bomen
besteld dan vorig jaarhet geval
was en een kerstbomen-
schaarstelijktdanook eenmoge-
lijk gevolg.

Hetbedrijf CuragaoLaborato-
ries, producent van het schoon-
maak- middel Pine Tree, zetteditjaareencampagne opwaarbij
men door inleveringvandoppen,
met bijbetaling van 20 gulden'
een kerstboom in het vooruit-
zicht werd gesteld. Die campag-
ne is in hetwater gevallen,nu de
containermet 1700kerstbomen
naar de landfill is gebracht om-dat alle bomen verdord waren.General manager NorbertVisser verklaarde desgevraagd
tegenover de Amigoe, dat er
waarschijnlijk iets fout is ge-
gaan met dekoeling van de con-tainer. Een onderzoek naar dejuisteoorzaak is nog gaande.De
zending is niet door het bedrijf
geaccepteerden Visser ver-
moedt dat de schadepost van
28.000 gulden waarschijnlijk
wel op de verzekering verhaald
kan worden. Veel ergervindt de
manager evenwel, dat de cam-
pagne waarvoor gedurende de
afgelopenweken denodigerecla-
me werd gemaakt, hiermee in
het water is gevallen. Het pu-
bliek zal doormiddel van adver-
tenties van het gebeuren op de
hoogte worden gesteld,zo liethij
weten. Het bleek namelijk niet
mogelijk om alsnog een contai-
nerkerstbomen naarCuracao te
halen.

Voor het bedrijf Caleb Brett,
diegevraagd werdeenrapportop
te stellen, was het gebeuren
niets nieuws. De heer York liet

desgevraagd weten dat elk jaar
containers met verdorde
kerstbomen op Curagao arrive-
ren. Ook vorig jaarhad een im-
porteur een stropvan enkele dui-
zenden gulden.Dat valt meestal
wel teverhalen, zo lietYork we-
ten. De oorzaak is meestal gele-
gen inhetfeit datdekerstbomen
niet in een koelings- container
vervoerd zijn, hetgeen wel nood-
zakelijk is.

Terwijl deschade meestal door
de verzekering gedekt wordt, is
hetniet mogelijk om nog op tijd
een nieuwe zending binnen te
halen. Dat was vorig jaarwelis-
waar geen probleem, omdat er
toen 22 containers kerstbomen
op Curagao geïmporteerd wer-
denen demarkt meer danverza-
digd was. De meeste importeurs
hebben toen echter schade gele-
den omdat er teveel kerstbomen
op heteilandwaren. Dat heefter
toe geleid dat er dit jaarveel
voorzichtiger is ingekocht. Dat
werd ook bevestigd door
Winklaar, één van de grootste
importeurs vankerstbomen. Die
heeft dit jaardriecontainers la-
ten komen, hetgeen minder is
danvorig jaar, zo liet hij desge-
vraagd weten. De kerstbomen
zijn inmiddels gearriveerd en
zien er goed uit.

De importeurs vermoeden
evenwel dat ook de vraag naar
kerstbomen dit jaar minderzal
zijn, gezien de sociaal- econo-
mische toestand op het eiland.
Veelmensen wetennietwathun
volgend jaartewachten staat en
zullen voorzichtig zijn met het
uitgeven van geld, zo liet Glen
Winklaar weten. Aan de andere
kant vermoedt hij voor zijn
kerstbomen nogvoldoendeklan-
ten te krijgen: een kerstboom is
immers een dermate ingebur-
gerdgebruik datde meeste men-
sen tenminste een kleintje in
huis willen halen.

Het is volgens Glen Winklaar
moeilijk te voorspellenof er vol-
doende kerstbomen
geïmporteerd zijn om aan de
vraag te voldoen. Soms komt er
vlak voor dekerstdagen nog een

containerbinnen, terwijl ook de
mogelijkheid nog bestaatom uit
Aruba kerstbomen naar Cura-
gao tehalen.Dat gebeurdevorig
jaarook in omgekeerde richting
toen er op Aruba niet aan de
vraag voldaan kon worden.

Carwash op
Peter Stuyvesant
College

WILLEMSTAD — Eenieder
kan donderdag3 december(mor-
gen) deauto laten wassen ophet
Peter Stuyvesant College. Daar
is dezeweek een "project- week"
gaande, in hetkader van deDag
van het Onderwijs. Voor dever-
schillende activiteitendieophet
programma staan, hebben de
leerlingen fondsen nodig die
morgen verdiend moeten
worden.

Voor vijf gulden kan men de
auto laten wassen op het PSC-
terrein waar de auto- wassers
vanafnegen uur gereed staan.

De project- week, dietot nutoe
zeergeslaagd was,wordtvrijdag
afgesloten met een Ban Topa
waarbij iedereen welkom is.
Vanafnegen uur 's morgens be-
ginnen de activiteiten op het
PSC- terrein tot half zes 's mid-
dags.

Dief op
heterdaad
betrapt

WILLEMSTAD—Toende 23-
-jarigeman deachterruitvan een
auto insloeg, werd hij in zijn
kraag gegrependoordeeigenaar
van dewagen.De eigenaar scha-
kelde depolitie in en verklaarde
dat hij de man had betrapt bij
diefstal uit zijn wagen. De ver-
dachte werd overgedragen naar
het politiebureau voor verdere
afhandeling.

COMMISSIE VENEZUELA-CURAÇAOGEVORMD
Conclusie na bezoek AVE-delegatie:

'Venezolanenkomen
nu echt investeren'

WILLEMSTAD—Het belangrijkste eerste resultaat van het
bezoekvan de delegatie van deAsociación Venezolana deEje-
cutivos, AVE, aan Curacao is desamenstelling van een com-
missie, waarin zowel Venezolaanse als Curacaose top-
industriëlen, bankiers en investeerders deelnemen. De com-
missie,onder voorzitterschap van PDVSA-topman JoséA.Gil
Yepes, zalpotentiële Venezolaanse exporteurs benaderen om
zich ookopons eiland te vestigen. Daarbij gaat decommissie
het Venezolaanse bedrijfsleven voorlichten over de investe-
rings-mogelijkheden op Curacao. In het bijzonder zullen debindingen van deNederlandse Antillenmet deEuropeseEco-
nomischeGemeenschap, EEG, naar voren worden gebracht.

Ron Gomes Casseres, topman
en financieel deskundige van
Maduro & Curiel's Bank, die ook
deeluitmaakt van decommissie:
"Dit is echt een belangrijke stap
in derichting vaneen werkelijke
samenwerking tussenVenezola-
nen en Curacaoënaars. Tot nu
toe ishet zo geweest,dat alle ini-tiatieven vanonze kant moesten

i
mjD'De Venezolanen blevenaltyd wat vaag over hun plan-

nen. Maarnu er een Venezolaan
alsvoorzitter is, verwacht ikechtresultaten. De Venezolanen heb-
ben zich door middel van dezecommissie aan ons gebonden".

Ook Guillermo Archila, direc-
teur van de Isla-raffinaderij,
maakt deel uit van decommissie.
Daarmee toont Archila daad-
werkelijk zijn interesse voor Cu-
ragao, het eilandwaarover de af-
gelopen dagen met zoveel
warmte heeft gesproken.

De voorzitter, Gil Yepes, is een
uiterst bekwaam persoon. Hij
heeft onlangs een analyse sa-

mengesteld over heteiland, die
voor Ron Gomes Casseres aan-
leidingwas omhem tebenoemen
tot 'eenechteCuragaoënaar'. Go-
mes Casseres: "Ubent een echte
ambassadeur geworden van ons
eiland. En een ambassadeur
voor deprivate ondernemingen.
Een propagandist". Gil Yepes
hadzijnanalyse geschreven voor
deGrupo SantaLucia, een 'orga-
nisatie' van 110vooraanstaande
personen uit alle lagen van de
Venezolaanse samenleving. De
Grupo Santa Lucia heeft het af-
gelopen weekeinde in het Cura-
gao Caribbean hotel een bijeen-
komst gehad. Daarover be-
richtte de Amigoe gisteren uit-
voerig.

JOSEA. GIL YEPES
■Curagaoënaar...

MENTALITEIT
Hij zei, dat Curagao vijftien

jaar geleden min of meer de-
zelfde mentaliteit had als Vene-
zuela, die van: de opbrengsten
van de olie-industrie opmaken
en zich nietdrukmakenover in-
vesteringenen het ontwikkelen
van nieuwe projecten: "Maar
zonderenigetwijfel isdiementa-
liteithier ten goede gekeerd. Er
is hier een pragmatische hou-
ding gegroeid, die wij graagvan
u willen overnemen. Die prag-
matischehouding heeft nog niet
echt veel resultaten opgeleverd,
maar in iedergeval wel,daternu
internationaal contacten wor-
den gelegd. Curagao is aan de
slag gegaan om de economische
crisis dé baas te worden".

En nogmaals benadrukte hij
het belang van de driehoeks-
verhouding Venezuela, Neder-
land en de Nederlandse Antillen
(waarbij dan gemakshalve ook
Aruba mag worden gerekend;
red.). Gil Yepes: "Wemoeten die
driehoek eigenlijk uitbreiden
met Colombia. Een buurland
van Venezuela en ook zeer
dichtbij de Antillen. Dat maakt
ons allen alleen maar sterker".

WILLEMSTAD -Het mini-
seminarinhet Curagao Caribbe-
anhotel, metdehoofdrol-spelers,
v.l.n.r.Ron Gomes CasseresfMa-
duro& Curiei'sBank), Titusvan
der Hoeven (Nederlands-
VenezolaanseKamer van Koop-
handel), Luis Santine (ENNIA
en ITC), JoséA. Gil Yepes
(PDVSA), Oscar A. Machado
(AVE), Cecil delVolle(offshore)
en Lionel Anthony (Kamer van
Koophandel en Nijverheid). Al-
lenmakendeeluitvan deVenezo-
laans-Curagaose commissie, die
gisterenspontaan werdgevormd.

Ook GuillermoArchila, direc-
teur van deIsla-raffinaderij, en
Papito van derDijs zijn toegetre-
den tot de commissie. Van der
Dijs is onlangseen joint-venture
aangegaanmethet Venezolaanse
concern Frica. Dit weekeinde
gaatVan derDijs wederom naar
Venezuela, waar hij andere be-
drijvengaatadviseren overeven -tuele investeringenop Curagao.

YOKOHAMA

FOR CHRISTMAS ***********? V Voor de komende feestdagen £aW^£ hebben wij T

*A£ KLEDING |
jj. ]|f^ naar de laatste mode <fc
£ uit Italië, Frankrijk en de V.S. #

o- 0.a.: jurken, rokken, blouses, sweaters, £
j- schoenen en tricot-pakjes.

#■ Ook een mooie collectie leren tassen. £

-L Uit Spanje ontvingen wij voor U Schoenen in vele
ï kleuren en modellen van het merk „ADORA".

J^ Wij nemen ookbonnen.

* SL ï* neuuSrv *om/terckim /lore ** CURACAO: ARUBA ]*
# Gomezplein 14 Nassaustraat 10 "£
J> Breedestraat 29 Nassaustraat 50 £

KledingenSpeel-
goedvoor Babies en
Kinderen tot8Jaar.

Open dinsdag t/m m-
terdag
9-12uur
Tevens woensdagmiddag
3-6.

Koopavond
donderdag3 dec
vrijdag4 dec
7-9 uur.

ftlniN
Blauwduifweg 16, tel.: 75152 - Damacor

( wi ïvan (Slorp «

e©l(§line n.v. net even iets beter;
\.^H^ii^HHH^^ BvaaaaawaaaH^aavavaaavMßv^Hßaaaaßavaaaajaaaaai

Punda - Promanada- Otrobanda - SchoMagatwag
Oost-
Hato- IJrugatoi»naPrtneaaa B^aöi-Ptaia-

t_.
HoMayBaart-CaribbaanJ^WmaaHoW|^v\ DrugefcraaanHatogaopandtotfc3opjn.

('■ u Spellen en kadootjes voor groot en klein.
Boeken en platen.
Zeg maar Sint, waarzal hetzijn???
Bij Promenade: KOOPAVOND op27 novem-
ber, 1-2-3-4-5 decembertot9 uurmetkans om
een HONDA CIVIC te winnen.
In Otrabanda: Kans om een HYUNDAI EX-CEL te winnen.
Bij Boekhandel Eddine: Leukkado.

DatSint enKerstman elkaarverdrin-gen in onze zaken is logisch; beide
-a. hoogbejaarde heren weten het al

\A ) heeliang en uit langdurige ervaring.
yfe^ NETEVEN... . lETSBETER
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f Sta. Rosaweg 17- Tel.: 75996 ¥W
l*_fö:lX_WJfc___>*/ Oo k tussen de Mf/ &U^>ty>r midda9 geopend. 1| "Wj *",_y vrijdag koop- I

\ snoepgoed voor kinderfeestjesy
\ relatie- en kerst- /\ geschenken /

\^ in zeer speciale /
/

|f^CANDY\

RESTAURANT
2°ekt voor spoedige indiensttreding een:

CHEF KOK
°nze gedachten gaan uit naar iemand die:-~ tussen de30 - 40 jaaroud is;
"*" eTyar,ng In 1eklas restaurants heeft;
' bekend is met de moderne keuken;

"- eenredelijke kennis heeftvan de moderne talen;— °ver goedekontaktuele eigenschappen beschikt;
"~ zelf menukaarten kan opstellen;
" diploma'skan tonenvan genotenkoksopleidingen.

Uw sollicitatie te richten aan:
Restaurant Fort Nassau
P/a Promenade Shoppingcenter«chottegatwegOostB2Curagao.



Astros-toernooi
op Pavilla-terrein

ORANJESTAD — In sa-
menwerking met het carna-
vals- comité SantaCruz orga-
niseertAstros Amstelito zon-
dag een softball- toernooi in
het AstrosBallpark tePavila.

Het wedstrijdschema is als
volgt samengesteld: Ponton/Na-
pa Autoparts -Survival (10 uur),
Formosa - Astros Amstelito (12
uur), Kudawecha Stars - Cala-
bas Blue Jays (2 uur), Kibaima
Vets - Riunite (4 uur). Het
softball- jaarvan de Astros zal
vanaf drie uur worden afgeslo-
ten met hetoptreden van de mu-
ziekband Boys Next Door.

4

Wij zoeken voor onmiddellijke indiensttreding
EEN VROUWELIJKE

ADMINISTRATIEVEKRACHT
Vereisten: Boekhouden en Telexervaring
Sollicitatiebrieven onder nr. 680 af te geven bijkantoor van
Amigoe di Aruba, Nassaustraat 110, Oranjestad, Aruba.— —■"■■-—■—-—-— —y

a/ RESORT V.

DYNAMIC PERSONS
Needed for

our Marketing Department

Requirements:
— Good communication abilities— English is a must— Earning: Unlimited Potential

Call for informationor appointment
Tel.: 23202 from 9 - 5 p.m.

When applying in person ask for Oscar

Skohe bo
smak prefer.:

e famoso PK óf
DULCEI6ku

su smak di fruta.

PKiDULCEI6di

WRIGLEY'sI
a pega manera vn bals ! I

BRUSSEL — De nieuweVS- De-
fensie- minister Carlucci zei maan-
dagdathet niet uitgesloten isdatde
bezuinigingen op de VS- begroting
zullen leiden tot een vermindering
van het aantal VS- troepen in Eu-
ropa.

AMIGOE

1.".'.'.".*.*.'.'.— ' . , I

"XvX'X'X Un di nos klientenan na Aruba ta un wholesaler.
XvX'X'X* Nan ta agente di diferente produkto di consumo
V..XXX di renombre.
"".'.V.vMv Riba término korto nan tin mester di un:

"ivx-f-x-:*: sales woman
*."."."""'"*"■"""'Mvi'lv'-'-'' ta bra c Promer rnuher den e grupo di salesmen. Su tarea
vX\\\vX ta pa bishita supermerkado. toko i otro tiendanan ku ta
vX'X'Xv." bende comestibel, pa bende un serie di articulo i produkto
XvX'X'X' na nan- E mester establece un bon komakto ku su klientenan
v.'X'XvX ' garantisa punctualidad den su follow-up. Cobransa di su
"XvX'X'X béntanan tambe 'ta cai bao di su responsabilidad. E ta rapor-
X'X'X'Xv ta na e marketing manager.
X'X'X'Xv Kandidatonan pa e posishon aki mester ta muher dinamico
X**vXvX' v 9usta actividad comercial. Esnan ku experiensia icu nan
"XvX'X'X propio auto lo hanja preferensia.

.vXvX'X* ref. no. 997
""""""""" , , ,
X'X'XvX* Kartanan skirbi na man, inkluso datonan personal
vX'XvX*. cr~) mester bai pa Drs. Harold Arends, Psychologisch
'XvX'X'X CTI Tl Adviesbureau, Postbus 751, Korsou of Arendstraat
XvX'X'X* Arut)a- Lo trata solisitashon estriktamente kon-
"V.V.V.V.] fidensial.
X'X'XvX' n/~^ y Por 'abor mensiona number di referensia.

ivXjXxX' L-a psychologisch adviesbureau
.V.V.'.V.V arendstraat 9, aiuba scharloowvcg 751), Curasao

I Rey Su Balor V Qane! 1
% Un y tur ta keda invita pa pasa na un di nos tiendanan y mira e ft

fabuloso premio cv bo por gana No ta necesario pa hadun compra. %■
pa bo por participa E unicocos cvbo tin di nasita scirbi bo nomber »

.« y adres ariba un pida papel y ebaloitprijs) cv bo takere cv e Black %
#' of DeckerWorkshop ta costa Despues deposite den e drum den .«

nos tienda E ganador loworde notifica door dinos pa bin busca su $'
*£ premio. Sorteo lota31 di december naAMTIL M

1 ::: :p: II f J:^fc : j : H :: \ 1

'# Turdiasabra nos lotin nos ambiente didianan difiesta conocicaba jB
pa un i tur cv live entertainment na nos tienda Pasa y bin 'fy

ijr' desfruta. Pero corda bon... Ö
Pa Calidad, Sorteo y Servicio di Primera, iff-

¥ na Prijsnan Incomparabel ta .«

5 na IHN 11LI bo mester ta! :1
I Pasobra ta ANTIL SO POR!! |

HET IS WEER ST. NICOLAAS

f*\ enblJ vandlorp
\ aruba n.v.
|\ W %V_Y daar, waar het net even iets beter is
1 WL^^- doet Sinterklaas al zijn inkopen. Hij koopt
| ■ WM kwaliteitsmerken zoals: elektrische treinen
| I 2É van Marklin, spellenenpuzzels van Jumboen
I y.—^^jt» Ravensburger, Barbie poppen, speelfiguren
| êW*- Master of the Universe, Corgi modellen, vlie-
| I I gers, poppen en nog veel meer |
(11 J p-aiaa»^—aa—aai ' ma-a—"—■ i ■■■«■.■.■■.■.■.«■i^iP.-aaap^BMßaaaaaaßßaaßßßaaaßaßaßaßaßßaaaaßa-aaßaß.-aßa kj\

| 3 \ in de Discobar heeft hij ruime keuze
| I§ | a uit compact discs encassettes.
tV arv 0) W at —^^—-i^^.—m—ma^^——^—^^^-^—^—*—^^—^-^—^^——* a-aaaaaaaaW W

1 $ a< :E l1 -o I g * Kinderboeken, kookboeken, Romans, poe-
I S § I 1 kets > Henzofotoalbums, Delfts blauw, bureau
1 ©»" | sets, pennensets... enfin, te veel om allemaal
I "SS» I opte noemen. |
1 a» S1 Weet zeker dat Je net even iets beter bent 11 fO'sl daarom: n |1 i-S |g vandlorp I
1 S S e aruDS_n.v. |

*" ZJ I " waar net net even jets beter is-
I J g"! Airport Reina Beatrix, Americana Book &

I 3 --tJ it, Gifftshop, Holiday Innbook a Giftshop, |
1 ISaS Oranjestad: Nassaustraat 71 $» j I San Nicolas: Zeppenveldstraat 51 (Mainstreet)

I Hierbij maken wij bekend dat

MEVR. GRETA PEREZ-LOPEZ
vanaf 17 November 1987

NIET MEER IN ONZE DIENST IS
en derhalve ons bedrijf niet meer mag vertegen-
woordigen en ook niet in naam van ons bedrijf mag in-
casseren.

ftwpriMm ARUBA
N^ LJ.Smithboulevardl36 /

ARUBA DAILY
ENTERTAINMENT

Gezellig uitgaan, wij zijn
(SJtayjiftfö geopend van 21.00 uur tot 06.00 uur.

)»ajF^jp^ Gezellige sfeer, goede service.
J^_~L/ De beste Pizza haalt of eet U bij

lg. smithBlvd. 00/pcire PI SE 58/^
Take away tel.: 33541 AWIMDetofmtahtclub Geopendvan 11.00a.rn. tot 06.00 a.m.

! YOU ARE INVITED /j^h arotaca^w»
}to dine at one of Aruba's top \\.>7 K^E^C^ui

fAffelUlfTO The fabulous
Wilhelminastraat7

Daily from 6.00-11 .oo INKSPOT review

madrbSstoneand """ °" ' """ü?
c».-.»a-.»ii«„«««ii. Club openfrom 8:00 p.m. till 2:00a.m. iFor reservations Call. coVer charge show-time $7.50 min. 2 drinks

24544 Forreservations please call33555

Gezellige sfeer, goedeservice
vindt U in WIJ verwachten U voor lunch

I RESTAURANT Ü"**» J!£PPYE?XSr-v yj i6.00-7.00) of dinner (18.00-

Cj&'FH^aS&lßffiW Telefoon 22977 of 27833.

Boulevard Theatre
- TODAY If1 at 8:15 p.m.

I jaiur—■» ~~" '"

***************■*"*****# *»_.uc 'Kaai ÜÉ3* tZ M
RICH AND FAMOUS MOVIE J »wj| ■

~ __DRAMA 18yrs. j MUSICAL 14vg^S
'r^ *+. I — soa»"» janS

UNV6 in 2f"Tj«^^Wr

DRAMA 18»re . F^WHE^lfflS*8
* - - - - -- - --- - - - - -- i ■ . rniiiri.ff iKn.^^^

Vl ïïïï lil 1 (O Tl «EhM
sfl ’,l Hyundea-lock 3000 WSS 2o]oO 3930 1W S*?sMmß #■ UllbelieVaDle pFICCS

-3a? L_-__E Br Plastic cooler 3 gin. B/W 1831 76,50 45.90 wjkfiièsl Ws' Am
ï| / ata! aß\a^*fc^a». Keller wood ladder 4 Ft. 55.00 30^5 Jfl BSfcP -5 Steengaas IXS meter 62,00 51,95 Ss^* La^aviaSßl Keller wood ladder 5 Ft. 63,75 36,95 |fl B^^B fcf ï Porta pa entrada dicura 3X4' 164,00 138.00 CfKaw^*3 Keller wood ladder 6 Ft. 74,50 44.70 ißl^9^^^^!^Bii f, Porta di cura entrada di auto 357,00 295,00 «
*m\ Bf^ Keller wood ladder 8 Ft. 137,75 82,65 M (feÈi^VPr^l Bitt *f "Balsan"Kruiwagen 97.00 65,00 iff

5 ff* All Weather Hose V4x2s' 1&35 930 fl rZafA a» :§ Lijshi pa plafond Pino 30% DESCUEMTO S
Champion Bicycles 2000 ladies 530,00 32830 :ISM »■■■ #' [Ïoortiles6 modelos 20x20 /M 2 23,00 17,95 W
Team Murray 100#75352 260.00 180,45 ■ H Sfi Ml Ü Ext Doors 36"X 84" Colombia Cedar 320.00 270.00 M-9 Eliminator 7-6286.27" Mens 2 speed. 360,00 252,00 W\ ggTg W iff Porta paCamber "PiZANO" 60,00 35,00 iff

K B""' Christmas light set-35 bulbs-ass. color 8,70 6,95 f « -— - . . ,T| ,
■ aWWK\\ Christmas light set-50 bulbs-ass. color 18,50 12,95 |llb»w «f IA AN lIL ■

W\L^»*k\\\ VVlth the purchase of anyLARQE electric appliancesyou will receive Ifl '" i Rflfel ! Tci^Sf*l l<fcaaaPE LaaV II / Wl ! \\ \ ft 3 ' WM ***aa^l I r" I* *♦Till X BaH [kill If*! ~-"^^^"" bbb

UUO€NSDfIG 2 D€C€MB€fi 1987



ARUBA
AGENDA

*JJffOORUREN AMIGOE: 08.00-12.00/'■00-17.30 uur; zaterdag gesloten.

T«lefoon: 24333.
ij* spoedgevallenna kanloortijd: 21639,
f9^ en 22316.a9eboy: 027-849.

nr. 1.0.815.445Banco diCaribe.
100.

"BEKERTJES verschijnen opdinsdag en
jWagen kunnen iedere dag tussen 08.00-

-j^-00/14.00-17.00 uur worden opgegeven;
r|"alve opzaterdag. Alleen zoekertjes, die?P "taandag en donderdag voor 10.00uur
feU? n zi'n' kunnen de da 9 daaroP (dus

en vrijdag) verschijnen.

&OSCOPENPOULEVARD THEATER
(14jr.).ifIVE-IN: 20.30uur Un homberllamadoEl°*>>lo (18 jr.).

pPjICAS (nachtdienst)
j,»baobrug: Oduber, tel: 21780.*wibabrug:San Lucas, tel.: 45119.

tyjCHTREGELINGDOKTORENWestad, Madiki,TankiRip, Noord,Tankigenden, Paradera en Sta. Cruz: dokter
p-^-K. Un, Noord 68, tel.: 22694/21522.°s Chiquito, Savaneta en San Nicolas:r*|er E Weststrate, viaCentro Medk»Sany»las, tel.: 48833.J'^erarts: dokterBryson, tel.: 24354/24300 (hospitaal).

jjjGELEKRUIS: Oranjestad: tel.: 23168;
■*ord:tel: 23425;SantaCruzen Paradera:a*^2B2BB/25543;Savaneta en Brazil: tel.:
J'o2o/48301; SanNicolas: tel.: 45906; Da-
JJw: tel.: 29008(wijkgebouw), 24444(kan-

toor brandgevallen, ongelukken of
*» of ander ongeluk gelieve

'"armcentrale op tebellen, tel.: 115)

TELEARUBA
WOENSDAG: 18.00Thundercats;
|°-30 CNN international news; 19.30IJjeBeachcombers; 20.00Telenoticias;
~P-30Programma over MilieubeheerenMv9iënische Dienst; 21.30 TeleArubaJwcial; 22.00 Telenovela: «Venganza
* Mujer: 22.45 LarryKing show; 23.10Showbiz today (CNN); 23.30Sluiting.

&ONDERDAG: 18.00 Ghostbusters;jj^jaCNN international news; 19.30iryoria; 19.55Sportlotto; 20.00 Tete-«aoas. 20 3QMlniserje; 21 3oDe Bre--1??; 22.00 Telenovela: «Venganza deg.u'6r; 22.45 Larry King show; 23.10°n°wbiz today (CNN); 23.30 Sluiting.

iJSjÈnsS" =" ■, IGHT INFORMATION CENTER: dage-
uurinr Penclvano7.oo-20.00uur;na20.00

'"formaties viaverkeerstoren.

2* on SERV,CE CENTER (Oranjestad):
t6n^"UrPerdaggeopend(alleen gesta-
gen n-7 „ onda920.00 uur tot maandagmor-

,u'oouur).

TAaiTJ^ HORACIO ODUBER HOSPI-/18-inf'": 2430°): bezoekuren 15.00-15.45830-19.30 uur.

24659^ ,N W|LHELMINA FONDS (tel.:
Woon<!l/22817): informatiecentrum
PaaM„ au9 geopend van 08.30-12.00 uur -aen°aaistraatB(boven).
WnJiifi0 H|STORIKO ARUBANO: ope-- 12on/!fln bandagt/mvrijdagvan09.00-
-1a!oo J" 90°uur;za,erda9van09.00-

-ö|Ri iftiilg^.cdTECA NACIONAL (ope-

AFDFnI^SE SECTIE, STUDIEZAAL,maart;NG KRANT- EN TIJDSCHRIFTEN:
Kram 9 t/m vrijdag vanaf 07.30 uur (de
sen lo^nidschriften- afdeling is ook tus-

ÜlTic^!3-30uijropen).
boenen ING AFDELING: maandag,
20 on ,aa 9 en vrijdag 09.00-11.55/13.30-
-17'uo " dinsdagvan 09.00-12.00/13.30-
-('s mnrlUr; donderdag van 13.30-17.30uur

gesloten).

rnaa^L SAN NICOLAS: openingstijden
l3'30-i79rv\/m vri'da9 van 09.00-12.00/
ten jn !/°° uur; woensdagochtend geslo-
-19 rjn, m|ddaguren geopendvan 12.30-
-ker,. "ur' om 13.30 uur uitlenen van boe-
Iï.oVT,^33"0^ ,/m vrijdag van 08.00-
Pübiie^ 00"170"uurstudiezaalopenvoor

Aruba^ 'c tich,in9Hulpaan SlechthorendenEaoi»!,' (Lionsgebouw t/o
12.007io iiis dagelijks geopend van 08.30-

-"inrterl,8 (afd- Oranjestad): 19.30 uurr "««ting - Bushiri Beach Hotel.

beErw UW1APOSTOLISCHEKERK (Schu-
12): 19.00uurkerkdienst.

Sgpa -^PA-iedT 0°uur vergaderingvoor alleSE-
"ccl pn alsrnedeoverigeoverheidsperso-
jestarj ,ro Educativo Cristian te Oran-

dag *****

4h4kSB!NGSCENTRUM geestelijk
*aan,i ICAPTEN "MANNAOBRA»:eIke
Uur al, 9 en donderdag van 09.00-12.30hëtoW 9enheidom Producten te kopen in
testï^69ebouw van «Bibito Pin»,t/o Pro-Kerk, Piedra Plat.

Don Mansur:kwaliteit service belangrijk

Premier Eman over Haïti:
democratie is enige hoop

ORANJESTAD — "Demo-
cratie isdeenigehoopvan een
land", alduspremiermr.Hen-
ny Eman in een commentaar
na afloopvan de gesprekken,
die de Caribische leiders —onder wie ook premier Don
Martina — in Miami hadden
over de situatie in Haiti.

In eenrechtstreekse satelliet-
uitzendingverklaarde Aruba's
eerste minister, dat leiders van
Caribische landen getroffen wa-
ren door de ondemocratische
gang van zaken en de wrede
moorden in Haïti op de verkie-
zingsdag. We proberen tezamen
Haïti weer op de goede wegvan

de democratiete brengen
MinisterDon Mansur, die tij-

densdeCBI- bijeenkomst een pa-
nelover toerisme leidde, ver-
klaarde in een commentaar, dat
niet alleen aandacht moet wor-
den besteed aan meer hotelka-
mers enrestaurants, maardatde
opleiding van het personeel
daarbij gelijke tred dienttehou-
den. We hebben dit nodig om de
kwaliteiten de servicetekunnen
geven, die de toeristen wensen.

Tijdens het verblijf in Miami
werd nog een informele bijeen-
komst met deverschillende stu-
derenden in Miami gehouden
met premier Eman en minister
Don Mansur.

Concorde Aruba bestaat tien jaar
Bij viering staan jeugd
en personeel in middelpunt

ORANJESTAD—Van4 tot
en met 15 decemberzijn er in
Hotel Concorde Aruba een
groot aantal activiteitenom
hettien- jarigbestaan van dit
hotel te vieren. Vooral de
jeugdenhetpersoneelkomen
bij deze viering aan hun
trekken.

Nadat aanstaande vrijdag tij-
dens een lunch de werknemers
van de afgelopen drie maanden
zijn gehuldigd,volgt opzaterdag
5 december een ontvangst voor
75 minderbedeelde kinderen
van de SintVincent dePaul So-
ciety, welke om drie uur bij het.
zwembad begint. Aanstaande
zondagmiddag zes uur gaat de
Kerst- verlichtingin dehal aan,
waarbij een kinderkoor zal zin-
gen. Dezelfde dag is er in de
Ballroom van het hotel een cul-
turele avond met een folkloris-
tische wedstrijd.

Maandagavond om halfzeven
worden op Aruba tien kinderen

uitMargaritha(Venezuela) ver-
wacht, die met de werknemers
het tweede lustrumvan hethotel
komen vieren. Volgende week
dinsdagavond wordt voor het
personeel deKerstparty gehou-
denmetbezoek van SantaKlaus
en het optreden van Rhodas
show.

Woensdag 9 december om zes
uurrond hetzwembad is er een
tentoonstelling van Arubaanse
handenarbeid-artikelenenAru-
baans snoepgoed. Zaterdag 12
december op dezelfde tijdstip is
er in de Ballroom van het hotel
bodybuilding-, karate- en aero-
bics- wedstrijden.

De feestweek wordt op dinsdag
15 december in de ballroom be-
sloten met deKerstparty en de
lustrum- viering voor het perso-
neel met show, dans, diploma-
uitreiking enz. Op deze wijze wil
de directie van Concorde Aruba
met zijn personeel en de Aru-baanse gemeenschap de tiende
verjaardagvan het hotel vieren.

DignaLaclé-Herrera: geenrespectparlement

Deining in Staten over
drugs-verwijten Wolff

ORANJESTAD — De be-
schuldigingen van SEPA-
voorzitterGregorioWolff, dat
er in dehaven van Aruba ille-
gale zaken worden gedaan
waaronder verdovende mid-
delen, veroorzaakten gister-
middagdenodige deiningtij-
dens de bespreking van de
overheidsvakbonden met de
Staten- commissie.

Fractieleidster van de AVP,
mevrouw Digna Laclé- Herrera,
reageerde bijzonder fel op deze
uitlatingenen stelde dat devak-
bonden het steeds weer over res-
pect hebben, doch zelf geenres-

peet voor het Staten- college to-
nen. Naafloopvan debespreking
verklaarde mevrouw Laclé aan
depers, datzijzo felreageerde te-
genover deheerWolff, omdathij
geen bewijzenheeft en probeert
de Staten in diskrediet te
brengen.

Ook AVP- Statenlid Chibi
Croes uitte zich zeer ontstemd
over de uitlatingen van de heer
Wolffenwildeineerste instantie
niet doorvergaderen als deheer
Wolff niet eerst zijn excuus aan
de Staten had aangeboden. Hij
daagde de heer Wolff uit, dat
wanneerhij weet dateen Staten-
lid zich schuldig zou maken aan
verdovende middelen, de heer
Wolffdeplichtheeftditbij de jus-
titie te melden.

De heerWolff stelde na afloop
tegenover de pers nog eens
duidelijk, dat hij op grond van
publicaties, dat de haven van
Aruba gebruikt wordt voor ille-
gale zaken, hij de Staten ver-
zocht heeft een onderzoek in te
stellen. "Ikblijfop hetstandpunt
staan", aldus de SEPA- voorzit-
ter, "datwanneer de Statengeen
onderzoek gaat instellen, de
meerderheid van de Staten ak-
koord gaat met de illegale han-
del in dehaven van Aruba".

Zakenvaria SAN SALVADOR — Leiders
van het Revolutionaire demo-
cratische front (FDR) in El Sal-
vador hebben de graven bezocht
van hun op 27 november 1980
vermoorde makkers. Zij legden
er bloemen neer. Dit gebeurde
onder meer door de onlangs uit
ballingschap teruggekeerde
FDR- leiders Guillermo Manuel
Ungo enRuban Zamora.

ESSO PETROLÊRA organi-
seerde ook dit jaareen veilig-
heidsleuze- wedstrijd. De win-
naars waren ditmaal: Santiago
Erasmus (eerste prijs), Juan
Wernet(tweedeprijs) enErlinda
Keysner (derdeprijs).Bij defoto:Esso Petrolera- manager VictorJuliaoreiktdeeersteprijsuitaan
SantiagoErasmus.

SEPA-voorzitter: bij uitblijven drugs-onderzoek Staten medeplichtig

Vakbonden dringen bij parlement aan
om begrotingsbehandeling te stoppen

ORANJESTAD — Tijdens
een gesprek, dat de over-
heidsvakbonden — SEPA,
GABA, SADA en SIMAR —
meteen commissievan deSta-
ten onder leidingvan de on-
dervoorzitter van de Staten,
S. Thijsen, hadden, werdeen
beroep gedaan op de Staten
om de begrotings- behande-
ling aan te houden. De vak-
bonden willen dat eerst de
voorstellen van deregering
behandeld worden, zoals ver-
vroegd pensioen en vrijwillig
uit dienst treden, temeer om-
dat in de bedoelde begrotin-
gen hiermee reeds rekening
werd gehouden. SEPA-voor-
zitterGregorio Wolffbegon—
ofschoon dit nietop de agen-
da stond— te praten over de
illegalehandel inverdovende
middelen in de haven. Hij
vond dat wanneer de Staten
geen onderzoek instellen zij
medeplichtig zijn aan deze
gangvan zaken.

Naafloopvan hetgesprek ver-
klaarde de ondervoorzitter van
de Staten, dathet nietmogelijk

was geweest een complete dia-
loog met de vakbonden aan te
gaan, omdat de Staten de wet-
sontwerpen nog nietontvangen
hebben. Wel gaan de verschil-
lendefracties het gesprekmet de
vakbonden in eigen kring be-
spreken. De heer Thijsen ver-
klaarde datdeopmerkingen van
de heer Wolffover illegale han-
del in de haven bij de Statenle-
den — voornamelijk de AVP-
fractie — slecht gevallenwaren.
Erontstond eenkort maar hevig
debat, waarin de heer Thijsen
een eindemaakte, temeeromdat
deze kwestie niet op de agenda
voor debesprekingen stond.

Simar-voorzitterBurneyEve-
ry verklaarde na afloop op vra-
gen van depers tevreden te zijn
over het verloop van debespre-
kingen en inhet bijzonder dat de
Staten op het verzoek van de
overheidsvakbonden gehoor
hadden gegeven voor een ge-
sprek.Zijhad sterkde indrukdat
de Staten gebrek aan informatie
hadden over de bestaande plan-
nen van deregering, waardoor
devakbonden, die blijkbaar wel

opdehoogtewaren, denodige in-
formatie aan de Staten kondenverstrekken.

NOORD-AKKOORD
Onder meer werd ook gespro-

ken over hetAkkoord van Noord
waarover tussen deregering en
devakbonden over bepaalde uit-
leg de nodige meningsverschil-
len bestaan. De Simar-
woordvoerster was van mening
dat de regering nu de behande-
ling van de begroting 1988 zal
moeten stoppen en de Staten
eerst de wetsontwerpen sturen
omtebehandelen, temeeromdat
in de bedoelde begrotingen de
regering reeds rekening hield
met deze wetsontwerpen. Ver-
schillende Statenleden lieten
duidelijk horen datzijallelegale
middelen zullen aanwenden om
inderdaad tot stoppen van de
begrotings- behandeling tekun-
nen overgaan.

SEPA- voorzitter Gregorio
Wolffwas van mening dat wan-
neer er Statenleden zijn, dieme-
nen dathij hen beledigde door de
illegale zaken in dehaventer ta-
fel tebrengen, datdeze danmaar
naar derechter moeten stappen.
Op de vragen van depers waar-
om deheerWolff, dieop de hoogte
isvan illegalezaken in de haven
zelfgeenklacht bij dejustitie in-
dient, bleef deze het antwoord
hierop schuldig. Ook weigerde
hij opvragen van depers namen
te noemen van hen, die hierbij
betrokken zouden zijn.

HISTORISCH
De heerWolff noemde het ge-

sprek van deStatenmet deover-
heidsvakbonden een historisch
gebeuren, vooral ook omdat de
vakbonden in de gelegenheid
waren de Statenleden vele in-
lichtingen te geven omdatbleek

dat de Statenleden van een an-
der nietop dehoogte waren. Uit
commentaren van politieke lei-
dersna afloopvan debesprekin-
genbleek wel datzij begrip had-
den voor debezorgdheid van de
vakbonden, maar dat in feite zij
zich over een en ander nog geen
oordeel kunnen vormen, omdat
dewetsontwerpen nog nietbij de
Statenzijn ingediend.

ADN- voorzitter John Booi
noemde het gesprek positief om-
dat hierdoor bewezen werd dat
deStatencontact hebbenmet de
verschillende groeperingen op
Aruba. Hij noemde een dergelij-
ke dialoog belangrijk om tot de
juistebeslissingen te komen.

Guillermo Trinidad van de
MEPverklaardetevredente zijn
met het gesprek. Hij noemde het
zeer belangrijk dat de Staten op
de hoogte werden gesteld over
deze kwestie. De MEP is duide-
lijk van mening datvoordatver-
dere begrotings- behandeling
plaats vindt de Stateneerst dui-
delijkheid moetenhebben wat de
consequenties op diebegrotin-
genzijn door denogin tediennen
wetsontwerpen.

Voor viering goudenfeest
Frères-oud-gedienden
op Aruba aangekomen

ORANJESTAD — Met de
KLM zijn in het afgelopen
nacht de frères Vincentius,
Laurentius en Norbertus op
Aruba aangekomen. Zij zijn
de drie frères van de "oude
garde", diedoorhetjubileum-
comité werden uitgenodigd
de komende feestelijkheden
voor hetgoudenjubileumvan
de frères De la Saliebij teko-
men wonen.

Begrijpelijk dat het op de
luchthaven — ondanks de vroe-
ge ochtend — een bijzonder
hartelijk weerzien was, vooral
voor hettrio datzovele jarenhun
bestekrachten gafvoor hetwerk
van de frères op Aruba. Ander-
zijds waren de frères bijzonder
blij, datzij nog eens even «Dushi
Aruba» konden aandoen, waar-
aan zij zovele prettige herinne-
ringen hebben.

Naast de frères waren op de
luchthaven aanwezig leden van
het comité onder leiding van
voorzitter Quandus, directeur
departement van Onderwijs Ri-
chardHarms,bestuursleden van
de SKOA, te weten Epi Wever,
BenCoffie en MarcelinoKoek.

Van 4 tot 14 december volgt
een programma waardoor defrè-
res in alle districtenkomen. Be-
zoeken aan gouverneur enrege-
ring brengen, tentoonstelling
bijwonen.En verdereerste stem-
pel van de Posterijen, een
«golden anniversary» dinner in
hetAmericana Hotelmet tot slot
op 13 decembereen plechtig mis
te Santa Cruz, gevolgd door een
receptie in Club Estrella. Hetge-
heel wordt op 14 december afge-
sloten met een kranslegging op
hetkerkhof in Oranjestad.

Films over jeugdproblematiek

ORANJESTAD — TeleAruba
vertoont in het komende wee-
keinde de twee Amerikaanse
films «Right to kill» en «Lucky
13». Beide films gaanover min-
derjarigen.De zestien-jarigeRi-
chard Jahnke en de zeventien-
jarigeDanny Hicks, worden op-
geslotenvanwege het doodschie-
ten van hun vader. «Right to
kill» wordt vertoond op vrijdag
halfnegen en «Lucky 13» op za-
terdag negenuur.

In carnavalsmaandfebruari
Tentoonstelling van
carnaval in miniatuur

ORANJESTAD — Gezien
de groeiende belangstelling
voor het Arubaanse carnaval
werdbesloten infebruari een
carnaval- tentoonstelling te
houden. Het wordt zo maar
niet een tentoonstelling van
foto's enz.,maar hetligt in de
bedoelingookeen miniatuur-
carnaval op te zetten metwa-
gens en headpieces.

Voor dewagens, diedusmet de
hand moeten worden gemaakt,
wordt gedacht aan een grootte
van 50x25x15 centimeter en
voor deroadpieces aaneen groot-
te van 35x30 cmin deomtrek. Er
kanin verschillende categorieën

worden gewerkt, zoals histo-
risch, cultureel, komiek, lux-
ueus enz. Enige scholen zijn
reeds begonnen met het maken
van deze carnavals- werkstuk-
ken. De bevolkingwordtook uit-
genodigd mee te doen, waarbij
gedacht wordt om te zijner tijd
deze stukken ondertebrengenin
een carnaval- museum. Toten
metvrijdag29januariaanstaan-
dekunnen stukkenworden inge-
diend. Op vrijdag 8 januari
's middags om halfvier worden
door Instituto di Culture in de
kantine van de John F. Kenne-
dyschool de plannen naderbe-
sproken.

ARUBAANS COMMMENTAAR

Duidelijkheid (1)
HETGEBREKAAMrespectvoorde Statenbleek gister-

middag tijdens het gesprek dat vakbondsleiders met een
cor. .missie van deStaten hadden. Door eenvakbondsleider
werden tijdens debesprekingen indirecte beschuldigingen
geuit datde Statenmede schuldigzouden zijn aan illegale
handel enhandel inverdovende middelen, dieophethaven-
terrein plaats vinden. Terecht schoten deze indirecte be-
schuldigingen bij enige Statenleden in hetverkeerde keel-
gat. Die lieten horen datzy van de betrokken vakbondslei-
dermeerrespect voor deStaten verwachten.

Immers, wanneer imand op dehoogte isvan illegale
handel en handel inverdovende middelen—dat zyn zeker
strafbare feiten — dan dientmen niet by de Statenaan te
kloppen, maar zonder uitstel aangifte te doen van deze
strafbare feiten bij de officier van Justitie. Dit is de juiste
weg. Indien men dat niet doet, maakt men zichzelf mede
schuldigaaneen strafbaarfeit. Het isnietdeeerstemaaldat
vakbondsleiders beschuldigingen uiten tegenover be-
stuurders —byvoorbeeld recentelijk bij de douane— die
men infeite niet waarkan maken en alleen maar uit omdat
men iets gelezen heeft of iemand iets heeftbeweerd.

livopenlijk in deStatenopnieuw dehavenvanAruba
is genoemd alsplaats van illegale handel, dientzonderuit-
stel een onderzoek door de justitie te worden ingesteld.
Aruba heeft door verdovende middelen in het buitenland
reeds een te slechte naam. Als men nu toestaat datzonder
meer in de Staten hierover beschuldigingen worden geuit,
dan moet datonderzoek vandaag nog ingesteld worden.

Duidelijkheid (2)
WAAR GEWERKT WORDT, worden fouten gemaakt.

Ongebrijpelijk noemen wij het echter, dat de Staten een
begroting gaanbeginnen waarin bepaalde wettelijke voor-
zieningen—dienog nieteensby deStatenzijn ingediend—
reeds verwerkt zijn. Terecht maken de Staten— gesteund
door de vakbonden — ernstige bezwaren tegen deze gang
vanzaken. Eerst dientermeer duidelijkheid tekomen over
deze nieuwe wettelyke voorzieningen en wat de —vooral
sociale—gevolgen hiervan zijn.

Het is toch te gek, dat de Staten met de vakbonden
vergaderen en nieteens opdehoogteblijken te zynvan een
en ander. Zy* werden door de vakbonden op de hoogte ge-
steld. Men kan toch niet verwachten, datde Staten beslis-
singen — direct of indirect — nemen over iets wat zy niet
eenskennen. Deregering diegetoondheeftvanaanpakken
te houden, is ditmaal in haar enthousiasme welwat te ver
gegaan.

Ook hier dienteerstduidelijkheid tekomen voordat
definitieve beslissingen kunnen worden genomen. Dit be-
tekent: eerst de betrokken wetsontwerpen behandelen en
danpas debegrotingen.

Min. Croes: op Clat-congres
niets gehoord van telegram

ORANJESTAD — Na te-
rugkeer uit Argentinië, waar
hij op uitnodiging van de
CLAT het internationale
congresbijwoonde,verklaar-
deministervanWelzijnszorg,
mr. Mito Croes, niet op de
hoogte te zijn noch gesteld
overeen telegram,datdeAru-
baanse overheidsvakbonden
zonden aan het CLAT-
congres.

In een persbericht lieten de
overheidsvakbonden kortgele-
den weten, dat zij een telegram
haddengezondenaanhetCLAT-
congres om te protesteren tegen
de aanwezigheid van minister

Crocs, die volgens deze vakbon-
denkort te voren geen respect
voor de rechten van devakbon-
den hadgetoond. MinisterCroes
had na terugkeeropAruba over
het telegram in de kranten ge-
lezen.

Tijdens hetcongres werd hele-
maal niet over een dergelijk te-
legram gerept, terwijl de be-
windsman kort voor hetvertrek
nog met FTA- vertegenwoordi-
gers sprak, die helemaal niet
repten over een dergelijketeleg-
ram. Vermoedelijk is het teleg-
ram nietaangekomen, aldusmi-
nister Mito Croes, of werd er
geen aandacht aan geschonken.

Rivers nog één stap van major league

Arubaanse baseballprofsklasse omhoog
ORANJESTAD — Twee

Arubaanse baseballers, diein
deVerenigde Statenprofessi-
oneel baseball spelen —Ken-
nethRivers (22) enRayborne
Didder (22) — zullen in het
nieuwe seizoen in een hogere
klasse uitkomen.

Rivers gaat met de New York
Yankees' team Syracuse in de
triple A International League
spelen. Deze triple A is net een
klasse onder de Major Leagues.
Rivers, die dagelijks op hetRoc-
ketsveld in SantaCruz onder lei-
ding van de Venezolaanse coach
Armando Chacón traint, heeft
als hoofddoel de eerste Arubaan
tezijndiein deMajorLeagueszal
uitkomen. Kenneth Rivers
speelde op Aruba in beide little
league- afdelingen, in de A-
klasse voor Toyota en in deAA-
klasse voor Coca ColaRangers.
SamenmetRock Angela speelde
Kenneth in 1985 professioneel
baseball in Venezuela metBari-

nas, een ploegvan deUardenales
deLara. Hij speelde in deAmeri-
kaanse Rookie League met de
Madison Hats, uit Canada. Re-
centelijk speelde hij voor deFlo-
rida State League en zou hij de
grote stap naar de MajorLeagu-
es doen, docheen en ander ging
hem voorbij zodat het voor Ken-
neth nogeven wachtenblijft.

Rayborne Didder speelde de
afgelopen twee seizoenen in de
Rookie Leaguevoor deYankees.
In het komende seizoengaat hij
in de AA-Klasse spelen met Al-
bany Colony Yankees. Nu zal
Didder dus tweeklassen verwij-
derdzijn van de MajorLeagues.
Didder heeft op Aruba littlelea-
gue baseball gespeeld en voor
zijnvertreknaar Amerikaspeel-
de hij voor de AA-klasse team
Amstel. Na voor professioneel te
hebben getekend speelde Ray
Didder ook nog enige tijd in de
Dominicaanse Republiek en
Venezuela.
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Drieploegen op tweedeplaats in Italiaanse competitie
Achtervolgers van Napoli maken geen
gebruik van halve misstap tegen Empoli

MILAAN — Napoli heeft ondankshet gelijke spelin Milaan
tegen Inter (1-1) zijn drie punten voorsprong behouden. De
achtervolgers profiteerden niet. AC Milan haalde bij hekkes-
luiter Empoli een punt op(0-0), Sampdoriawerdthuis doorAS
Roma in bedwang gehouden(0-0). Juventus schoofaan in hetrijtje subtoppers doormet 1-0 te winnen bij Ascoli.

In Milaan was Napoli de ge-
vaarlijkste ploeg. Vooral door de
inbreng van zijn twee Zuidame-rikanen, Maradona en Careca,
dievaakongrijpbaar door de me-
dogenloze defensie van Inter
dribbelden. In de 19e minuut
raakte Inter door zon combina-
tie op achterstand. Maradona
speeldezich oprechts vrij en leg-
de debal keurig op het hoofd van
Careca, diebij detweedepaal in-
knikte (0-1). Het was een
zeldzaam mooie kopbal van de
Braziliaan, die tussen twee ver-
dedigersinhoog boven henuit de
bal achter Walter Zengaprikte.
Het washet vierde doelpunt van
Careca voor de Napolitanen. De
landskampioenen verzuimden
daarnahet duelin deeerste helft
te beslissen. Giordanokwam een
paar keer vrij voor de Inter-
doelman, maar faalde. In de
tweede helft kwam Inter met de
schrik vrij door een eigen teffer
van De Napoli. Uit een voorzet
van Altobelli in de 58e minuut
rolde de bal via zijn scheenbeen
inhet net(1-1). Hetbetekende in
detien gespeeldeduels, waarvan
er zeven werden gewonnen, het
derde gelijkspel in een uitwed-
strijd. Tijdens en na het duel de-
den zich nogal ernstige suppor-
tersrellen voor, waarbij elf per-
sonen gewondraakten.

Sampdoria en AS Roma
vochten in Genua om het bezit
van de tweede plaats. Het ge-
vecht, waarin de Braziliaan Ce-
rezo in de tweede helft uit het
veld gestuurd werd na een elle-

boogstoot tegen Manfredonia,
eindigde onbeslist(0-0).

GULLIT OP DREEF
Bij AC Milan wasRuud Gullit

behoorlijk op dreef,al schitterde
hij nietzoals in eerderewedstrij-
den. De aanvoerdervan Oranje
bezatnietzijn anderszo kenmer-
kende gretigheid. Gullit speelde
tegenEmpoli ophetmiddenveld.
Zijn doelman, Giovanni Galli,
bleef in zijn vijfde achtereenvol-
gende duel ongeslagen. Galli:
"Datkomt door de goedeverdedi-
gers voor me. De tegenstander
heeft veel moeite tot mijn doel
door te dringen. Ik ben slechts
een toeschouwer en heb daar-
door het gevoel dat ik mijn sala-
ris niet echtverdien."
Juventus, dat zich middels een
overwinningop Ascoli(1-1) bij de
andere twee achtervolgers
schaarde, is nog niet eens hele-
maal zeker van die tweede
plaats. Er moet, waarschijnlijkdeze week nog, een beslissing
worden genomen naar aanlei-
ding van het incident vorige
week tegen Cesena, waar een
speler van Cesena gewond werd
dooreen geworpen projectielvan
een Juventus-aanhanger.Napo-
li werd in een soortgelijk geval
totwinnaar verklaard.

Hetkomendweekeinde spelen
vier van detop vijf tegen elkaar.
AC Milan is gastheerin Milaan
voor AS Roma. In Napels wordt
het duel tussenNapoli enJuven-
tus voor waarschijnlijk een uit-
verkocht stadion gespeeld

Opvallend is in de Italiaanse
competitie de inbreng van de
buitenlanders. Meer dan in
andere seizoenen drukken zij
hun stempel op de Italiaanse
competitie. In het topschutters-
klassement staan bij de eerste
zes topscorers vijfbuitenlanders.
De Oostenrijker Polster, dievoor
Torino zondag weer succesvol
was, staat bovenaan de lijst met
zeven treffers. Met een treffer
minder volgt de Deen Preben
Elkjaer-Larsen. Op de derde
plaats volgt dan de Zweed Dan
Corneliussonvan Como metvijf.

Vierde en vijfde zijn samen de
buitenlandse werknemers van
Napoli, Maradona en Careca
(vier treffers). Van de 19 doel-
punten van Napoli namenzij sa-
men er acht voor hun rekening,
waarbij Careca nog twee wed-
strijdenvan de totnu toegespeel-
de duels geschorst aan de kant
heeft gezeten.

Merkwaardig dat detopschut-
ter van de vorige competite, de
ArgentijnDiaz(meest succesvol-
lebuitenlandervorig seizoen)en
de Welshman lan Rush niet
voorkomen boven aan de lijst.
VooralRush heefterg veel moei-
tezich aan het Italiaanse voetbal
aan te passen. Hetverschilt heel
duidelijkmet de typisch Engelse
stijl, die hij bij zijn vorige
werkgever, Liverpool, gewend
was.

UITSLAGENEN STAND
De uitslagen van het afgelo-

pen weekeinde zijn:

Cesena - Verona: 1-0; Empoli -AC Milan: 0-0; Internazionale -Napoli: 1-1; Juventus-Ascoli: 1-
-0; Pescara -Torino: 2-2;Pisa -Fi-
orentina: 2-1; Sampdoria - AS
Roma: 0-0; Avellino - Como: 1-1.

De standnahetafgelopen wee-
keinde:
1. Napoli 1017
2. AC Milan 10 14
3. Sampdoria 1014
4. Juventus 1014
5. ASRoma 1013
6. Verona 1010
7. Inter Milan 1010
8. Fiorentina 1010
9. Torino 10 9
10.Ascoli 10 8
11. Pescara 10 8
12. Como 10 8
13.Pisa 10 7
14. Cesena 10 7
15.Avellino 10 4
16.Empoli (-5) 10 1

Kampioens-biljart
ORANJESTAD — Het team

van het Bestuurskantoor be-
haalde in de biljart- competitie
voor overheidsdiensten een 4-3
overwinning opBiblioteca Naci-
onal. Hierdoorforceerde hetBe-
stuurskantooreen extra wed-
strijd om uit te maken wie zich
kampioen magnoemen. Deze be-
slissings-wedstrijdwordtvrijda-
gavondomzevenuurin deDoua-
neclub gespeeld.

Geen winnaar
Scorebord nr 14

Hieronder de standenlijsten in debeide Nederlandse voetbalafde-lingen:

EREDIVISIE
PSV 14 14 0 0 28 57-12
Ajax 15 10 2 3 22 40-24
Feyenoord 14 8 3 3 19 31-22
FortunaS 16 7 5 4 19 30-23
Willem II 16 7 3 6 17 28-23
PEC Zwolle 16 6 5 5 17 21-26
FC Twente 16 6 4 6 16 28-27
Den Bosch 16 6 4 6 16 25-27
VW 14 5 5 4 15 17-15
Sparta 15 5 5 5 15 21-16
Haarlem 15 6 3 6 15 20-22
RodaJC 16 6 2 8 14 25-21
FC Utrecht 16 4 6 6 14 19-34
Groningen 16 4 5 7 13 24-31
AZ'67 16 3 5 8 11 19-33
Den Haag 14 3 4 7 10 20-23
Volendam 16 2 4 10 8 16-40
DS'79 15 15 9 7 22-44

EERSTE DIVISIE
RKC 16 16 0 0 32 49-13
Veendam 14 8 4 2 20 27-16
MW 14 8 3 3 19 26-11Graafschap 15 7 5 3 19 27-19
Cambuur 15 6 5 4 17 32-27
Eindhoven 15 7 2 6 16 32-28
NAC 15 6 4 5 16 24-24
NEC 15 6 3 6 15 35-31
GA Eagles 15 5 5 5 15 26-24Heerenveen 15 5 4 6 14 26-24
Telstar 15 5 3 7 13 23-27
RBC 15 4 5 6 13 24-29
Wageningen 15 4 5 6 13 25-31
Vitesse 14 4 4 6 12 27-37
Emmen 15 3 5 7 11 18-25
Helmond SP 15 1 9 5 11 9-19
Excelsior 15 3 4 8 10 15-26
SW 14 3 3 8 9 23-32
Heracles 15 2 3 10 7 14-39

EREDIVISIE
1. DS'79-Denßosch 1-4T2
2. Sparta -PSV 0-2T 2
3. Roda JC- Twente 0-IT2
4. AZ '67 - Utrecht 3-ITI
5. Gropningen -Den Haag 2-ITI
6. Haarlem - Ajax 0-0 T3
7. PEC Zwolle -Fortuna S 0-0 T38. Willem II - Volendam 3-0 Tl
9. Feyenoord -VW - Tl

EERSTE DIVISIE
10. NEC -Excelsior 4-1 Tl
11. Emmen - Veendam 1-1 T 3
12. Helmond SP - Heerenveen 0-0 T3
AMIGOE-SCOREBORD UITSLAG:
2-2-2-1-1-3-3-1-1-1-3-3
AMIGOE-SCOREBORDKLM-KANSHEBBERS:

1.S. Capello — Argusweg 9
2.D. van Geest — Mercuriusstraat 18
3.E.H.Guato — Cassandraweg20
4. P. van Haren — Kaya Kolonchi 25
5. E.R. van Henneigen — Gladiolenweg 18
6. G. van 'tHof — Admiraalsweg 34
7. A. van Hunen-

Ipskamp — Trompetbloemweg 15
8. J.HJansen — Schout bij Nacht
9. Cornelia Maduro — Nieuwstraat 29 Aruba

10.R.F.Mesker — Redaweg3B 2x
11.A.Otten — Artillerieweg 17
12. ArtsPetronella — Sta. Cruz 37 Aruba
13. H.Rodriguez — Avesweg 11
14. PeterSmit — Flairaweg 11
15. J.F.W.G.Snijder — VanStaverenweg 11
16. Albert van Trikt — Phoenixweg 7
17. Edwin Tromp — Westpunt 3 Aruba

LONDEN — President Ro-
naldReagan van de Verenig-
de Staten is voor afschaffing
van de bepaling in deAmeri-
kaanse grondwet dat depresi-
dent maximaal twee
ambtstermijnen van vier jaar
mag aanblijven.Hijverklaar-
de dit in een vraaggesprek
met de BBC. Hij legde er de
nadruk op dat hij persoonlijk
geen belangstelling heeft
voor een derde ambtstermijn.
Zijn tweede termijn zit er in
januari 1989op. Hij zegt deze
constitutionele beperking
schadelijk te achten voor de
democratie. Over het alge-
meen kost het een president
naarmate zijn tweedetermijn
vordert steeds meer moeite
om zijn programma door het
congres tekrijgen.

Ingezonden

In-Top.... Mis-Schot
HET WAS ECHT raak, afgelo-
pen zaterdag.Alsofhetafgespro-
ken werk was! Eerst «Sedukal»
op Z-86 in zijn zaterdagse prog-
ramma over onderwijsen opvoe-
ding en daarna, zaterdagavond
op TeleAruba het programma
In-Top. Het ene, Enfasis Radial,
stelde het thema "vriendschap
en liefde" aan de orde, het ande-
re, In-Top, de "tiener- zwan-
gerschappen".

Beide zijn het belangwekken-
de onderwerpen, die het zeker
verdienen omgrondig uitgediept
te worden. In beide gevallen
droop deoppervlakkigheid er zo-
danigaf,datweheteneprogram-
ma maar hetbest kunnenkwali-
ficeren als een regelrechte
miskleunen hetandere, in eigen
stijl, als een misschot.

Je zou zo zeggen, of ver-
wachten, dat makers van
jeugdprogramma's minstens de
bedoeling hebbenom opvoedend
te werk te gaan, om althans te
trachten de jeugdwaarden bij te
brengen en vooral eigenwaarde,
respect en verantwoordelijk-
heid, voor zichzelf en de ander.
Alshet echterom de seksualiteit
gaat, is het tegenwoordig blijk-
baar taboe om morele waarden
voor te houden. De omgekeerde
wereld.Vroegerwas de seksuali-
teit taboe, nu móét seksualiteit
en zijndemorele waardentaboe.

Hetenigewatwedejeugdvoor
dienen tehouden—volgensonze
moderne opvoeders — is dat ze
ervoor zorg dragen dat het geen
vervelende gevolgen heeft, zoals
zwangerschap, geslachtsziekte
ofAids. Nou, daarzijnnatuurlijk
allerlei middeltjes voor en daar
praten we dus over. Seks is per
slot van rekening lekker en dat
moetje vooral niet uitstellentot
jeeen wezenlijke diepe, interper-
soonlijke liefdesrelatie hebt.
Trouwens, daar hoefje de seks
ook niettoetebeperken. Wie een
dergelijke moraal van de liefde
aanhangt, is gewoon een ouder-
wetse zak.Punt uit.

Enkele maanden geleden was
er op Z-86 een uitstekende anti-
Aidsslogan: "Bo no tahanaAids,
bo ta busk'é! Stop kv bo bida di
parandero!" of woorden van ge-
lijksoortige strekking. Die pro-
pagandais slechtzeerkort uitge-
zonden. Waarom in vredes-
naam? Vermoedelijk vanWege
deprotesten uitkringen van de-
genen, die de quasi-moderne
overtuiging aanhangen, dat je
niet mag prediken dateen mens
meer mensis als hijzichzelfweet

te beheersen en de verantwoor-
delijkheid voor zichzelf, zijn/
haar gezin en de rest van de
mensheid weet te aanvaarden-

De moraalvan deliefde— dat
ishetverlangenen strevenom de
ander gelukkig te maken — die
moraal verwerpt niet de tiener-
moeder, nochdegeslachtsziekte,
noch de Aids- patiënt. Die mo-
raal laat niemand in de kou
staan,want"zij verdraagtalles' "Maarzijwijstwel demensop zyD
eigen persoonlijke verantwoor-
delijkheid entrekt ten strijde te-
gen elke vorm van onver-
antwoordelijk gedrag.

Aanelkeroker wordttotin de»
treure voorgehouden, dat hij
moet ophouden met roken, ony
dat dat gevaarlijk is voor zijnei-
gen gezondheid en voor die van
anderen. We verplichten alle au-
torijders om een veiligheidsgo 1"'

deltedragenen allemotorrijders
omeenhelmop te hebben, omdat
hun leven daarmee minder ge'
vaar loopt. We bezweren eenie-
der om zich in zijn eet- en
drinklust te matigen liefst hele-
maal geen alkoholte drinkenen
wemoedigeniedereenaan te zor-
genvoor voldoende lichaams-be-
wegingomhartinfarctentevoor-
komen.

Als het echter om de seksuele
lust gaat, moetenwe vooral ver-
mijden om verantwoordelijk-
heid aan te moedigen en dus--
onthouding, want dat is uit de
tijd. Leer jekinderen vroegtijdig
dater zoiets als depil bestaat en
condooms en spiraaltjesen... en-
fin Famia Planea is er om hetal-
lemaalbreed uit te meten.

Zullenonze opvoeders nogeen
keer tot bezinning komen, en
trachten dejeugdbij te brengen,
dateen jongenpas werkelijkeen
echte man is, als hij in staat is

zichzelf, zijn driftente beheersen
en dat een meisje pas werkely
vrouw is,alsze zich nietmee laa
slepen door die heftige lustge-
voelens? Zullen ze onze jeuga
ooitnogproberen bij te brengen,
dat seks niet synoniem is aan
liefde, maardatvanuit een diepe
liefdesrelatiedeseksualiteit zyn
natuurlijke ontplooiing krijgl»
in alle schoonheid en zonder
gevaren. ~ ,„

Ik zal, met ditartikel wel in U«
hoek der ouderwetse zakken
wordenbijgezet. Hetzij zo. Ik ge
loofnueenmaal in hetlevenenw
de mensheid.

HJ.DEBEIJEBAruba

Dames Dynamite
Antilliaanse
volleyball-titel

KRALENDIJK — Afgelo-
pen weekeinde heeft op St
Maarten het Antilliaanse
kampioenschap volleyball
plaats gevonden. De dame-
sploeg uit de A-klasse, Dyna-
mite, wist als eerste te ein-
digen.

TheChampion,opBonaire on-
betwist kampioen, stelde op St
Maarten wel wat teleur. De da-
mes deden hun sportieve plicht
en wisten zich evenalsvorig jaar
de hoogste titel in de dames A-
klasse toe te eigenen.

Maandagmiddag rond vier
uur arriveerden de beide teams
uit St Maarten op Bonaire. Het
was enorm druk op de luchtha-
ven waar de dames van harte
werden toegejuicht. Na aan-
komst was er op ht BSF-terrein
in Kralendijk een heildronk-
Met deze overwinningvan Dy-
namite Emerenciana Hardware
heeft de damesploeg deprestatie
van Galaxia van het afgelopen
jaargeëvenaard.

Kard. Miguel Obando
y Bravo niet naar
vergadering in VS

MANAGUA —Kardinaal
Miguel Obando y Bravo va»
Managua dievoorzitterisva»
de Nationale Nicaraguaanse
verzoenings- commissieheeft
meegedeeld dat hij niet naar
NewYork gaat.

Hij zou daar verslag uitbren-
gen voor de Internationale veri-
ficatie- en controle-commissieif*hetkader van het Middenameri-
kaanse vredes- verdrag. Deze
komt dezer dagen bijeen in NeW
York. Inzijn plaats gaatnu devi-
ce- president van de Verzoe-
nings- commissie, Sergio Rami-
rez Mercado, die de Sandinis-
tische regering in deze Nicara-
guaanse commissie vertegen-
woordigt.

De Nationale verzoenings-
commissie heeft onder meer van
deregering een volledige lijstge-
vraagdvan allegevangenen die
in de cellenzitten van de veilig-
heids- diensten. Daarop heeft
men nog geen antwoord gekre-
gen. Het verzet heeft verder zijn
eigen voorstellen ingediend on»
te komen tot een staakt het
vuren.

KONG HING SUPERMARKET
Havenstraat 16- Tel.: 21219-21698Wholesale - Retail

Hierdoor delen wij onzeklanten mede dat met in-
gang van 1 december 1987onze

jh openingstijden
r^jav: als volgt zijn:

t/m vrijdag
l^smp.oo-1.00 en 2.00-7.00

cHSÈ zaterdag nonstop
van 8.00-7.00

yjl Kong Hing
a Supermarket

JU( de zaak waar Utijd en geld spaart

SEVILLA — Een bijna dage-
lijks beeld: Gari Kasparov ver-
laathetLope de Vega theater in
Sevillana eenpartijtegenAnato-
li Karpov om de wereldkampi-
oens-titel schaken.

AMIGOE WOENSDAG 2 D€C€MB6R 1987

sa sasasa sasasasasasasa sasasasasasasa sasasasacissa sasa sasasasasasasasasasa

j The World's Best-Loved Imported Wine. I

i /P-^SBjS^ De idea,e dranl< !
ï V°°r de komende feestdagen. 5

I MERCUR,US TRADING COMPANY I| «unite SJS ESS. Fer9usonstraatll6-Te1.:22345-21470 J
s^^s^==^siy Zaterdag OPEN van 9.00-11.00

sasasasasasasasasasacasasasacasai^sasasasasasasasasasasasasasasasasasasa
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POELS - BRUMMER WINNAARS IN TOER-KLASSE
Broersma - Broersma besten in B-klasse
Gebroeders Gomes winnen
24-uursrally 1987 van ACC. WILLEMSTAD —Het grootste spektakelstukvan hetrally-
jaar1987 is weer achter derug. De Automobielclub Curacao
(ACC), die sinds 1980getracht heeft jaarlijkseen evenement te
organiserenvoor deéchte liefhebber,organiseerde hetafgelo-
pen weekeinde de 24-uursrally. Naastdewedstrijdrijders (A--e»B-klassers), die devolle 24 uurvolmaakten, werd erechter
H°k aandacht geschonken aan desteedsgroeiendegroep tour-

dieaangepaste trajectenkreegen diebovendien
Jjjeenoverdagreed. Een alleszinsgeslaagdeopzet dievoor alle

vele urenrally-plezier opleverde. Het meestvoor
jjegebroedersGomes, die in deA-klassehetbestewaren. In de

was dat het echtpaar Broersma, terwijl bij de tour-
"ljders Poels/Brummer alseersten eindigden.
, Hetslagenvanderitwerdvoor
j>*wedstrijd- rijders voorname-'lJk door twee factoren bepaald:
doorzettingsvermogen en goed
Materiaal. Veel equipes werden
&eplaagd door materiaalpech,
Variërend van lekke banden tot
pbroken riemen en oververhit-
¥ motoren. Slechts één equipe
yfenekatte/Will) heeft voortij-
'lB vanwege materiaalpech
*°eten afhaken; voor de overi-«en betekende het slechts tijd-
Wies oftempovertraging,
öerally bestond voor de wed-°lrijdklasse uit 19 trajecten, die

?rdeeld waren over vier delen,
eelkongeveerzesuurinbeslag

Een der trajecten, lo-
gend van de Ferry-terminal tote plantage Wacao, was van teoren aan de deelnemers uitge-
pkt, zodat men dezereeds vanrv°renkon 'inrijden. Debedoe-,lng daarvan werd tijdens derit
redelijk: in dit traject was een
j^öipo-proefopgenomen, die in-
leid dat men zich aan de gege-
**& snelheid van 50 kilometer
J*r uur moest houden. Dit leek. P Papiergemakkelijker danhet

£"ge het vele aantal strafpun-
*n dat menigequipe opliep.

BANDABAO
»oorde eerste grote pauze diea ongeveer zes uur rijden was

ppland (rond zes uur 's avonds)

i^dde deroute grotendeels overjjandabao.De uitzettereRob dewolff en Wil Kleinveld bleken
voorkeur te hebben voor de

J^eest slechte wegen ofgelegen-
heden die deze naam eigenlijk
?let verdienden. De auto's en
ft,ln inzittenden hadden vooral
°P plantage Patrick heel wat te

Na deeetpauze haak-
„ etour-klasse afompasdevol-
| n<k ochtend aan het ontbijt opan>ara Beach weer met frisse°cd te verschijnen.ue wedstrijd-klasse reed in dev°nd en nachtelijke uren in en
r*L Willemstad. De uitzettereadden voor veel afwisseling ine trajecten gezorgd en hadden
j v.ens het vermoeiende in het
kw Ster en va irritante zoe-,*erk naar kleine gelegenhe-en vermeden. Het was jammer

at een originele variant op de
jf ensbenadering door een type-

utje gecancelled moestworden.
v Te&en het ochtendgloren be-

Rd men zich op Bandariba,
liirf1"°pKoraal Tabakeen blinde
vol fe/eden moest worden, ge-

f. d d°or een bol-pijl-traject op
et terrein van de Mijn-

KOMPASRIT
Wa " v ontDiJt moesten de au-
heii i

Wederom tegen de vele
in het gebied van de

dei.nmaatscnaPPy oPwerken tij-
lood* cci? komPasrit- De laatste
tgjy Jesbestonden uit tweeoriën-
w „ e'trajectenen een blinde lijn,
Man \na de uitzetters als
Wi l de deelnemers voor
(io/ patste paar honderd meter
Hun, i duinen'vanhet Seaqua-

"j» leidden. Vele auto's kwa-
zar,Vast te zitten in het mulle
voor' maar gelukkig leidde dit
sclL??en enkel equipe tot over-
al 1.ding van de uiterste pas-

Woiff nquiPe Van de Veen/
etl J";Blanken had echter de
W?e P^*l datze zich door een
de j i*rfungsfout te vroeg bij een
siei^«lcontroles onderweg
vijfj| de> wat hen niet alleen de
op Plaats kostte, maar watze

Btaann niet>klassering kwam te

TUSSENSTANDEN
VeHï e°auipes enig ideete ge-
detl po^ ervoor stonden, wer-
tü8s

r blJ de grote pauzes steeds
decm.n®tanden vrijgegeven. Na
"aent " jl2uur werdhetMasse-
doo* ,ln

L
deA-klasse aangevoerd

da o e?erenSprockel-Beswer-
Wrd tweede en derdePlaats
Goa gestreden door de equipes
*WkV Gomes en De Vries -deZ, ""ln de B-klasse wisselden
eQ pi POB Broersma -Broersma
Waat rt nt"Betregelmatig van
leid a ' e toer-klasse werd ge-fitjjj'' het echtpaar Poels -
WejJket derde gedeelte van de
eqU j r̂yd-klasse maakte het
fatal i

prockel"Beswerda een
Wol leesfout; diehen, naar la-

-6 deoverwimiingkostte.
maakten de gebroedere

Gomes dankbaar gebruik en zij
nestelden zich aan de kop. Het
koppel De Vries - Rusch heeft
hen ernstig bedreigd maar
maakte in een van delaatste on-
derdelen, de stripkaart, net iets
te veelfouten, waardoorzij op de
tweede plaats eindigde. Zij werd
gevolgd door Sprocket -Beswer-
da, dieuiteindelijk met een der-
de plaats genoegen moesten
nemen.

De vierde plaats werd bezet
doorH. deWolfiVG.Ruthenfrans
(terug van weg geweest), terwijl
het enige dames-equipe datzich
voor deze rally inschreef, te we-
ten de 'pink-ladies' L. Schenk en
I. Janssen, een niet onver-
dienstelijke vijfde plaats voor
zich opeiste.

In de B-klasse werd het stui-
vertje wisselen uiteindelijk ge-
wonnen door het echtpaar
Broersma. De heren Clement en
Bet, die als tweede eindigden
werden zelfs nog enigszins be-
dreigd door hetequipe Sanders -
Augusta, dat slechtsvierpunten
achterstand had.

In detoer-klasse deedzich de-
zelfdeverschuivingvoor alsin de
A-klasse. De leiderstot depauze,
het echtpaar Loth, duikelden
naar de derde plaats. Poels en
Brummer werden onbetwist
eerste, op de tweede plaats ge-
volgd door het koppel Hazel -Bomberg.

DE UITSLAGEN
A-klasse

1. H. Gomes - A. Gomes: 1744;
2. M. deVries -F.Rusch: 1826; 3.
N. Sprockel - B. Beswerda: 2079;
4. H. de Wolff- N. Ruthenfrans:
2153; 5. L. Schenk - 1. Janssen:
3224;6. W. deJong-F. O'Connor:
3749;7.R. Senior-R. deWolff-B.:
2643 (n.k.); 9. E. Venekatte- A.
Will: n.k.

B-klasse
1.Broersma -Broersma: 3559;

2. H. Clement- J.Bet: 3791; 3. N.
Augusta- M.Sanders: 3830;4. E.
Boeldak - E. Gibbes: 4146; 5. H.
Allaart-G.Profet:s49o

toer-klasse
1. A. Poels - 1. Brummer: 536;

2. 1. Hazel -A. Bomberg: 771; 3. 1.
Loth - Y. Loth: 817; 4. Stuiven-
volt - Stuivenvolt: 930; 5. T. Hel-
linga - A. Jordaan: 1038; 6. D.
Klein -Kouwenberg: 1045;7. M.
Hellinga-N.Hagem'ans: 1119;8.
K. Chow - W. Palm: 1213; 9.
Tramm - Peterson: 1433; 10. M.
Zwiebel-P.Alblas:2o4l.

ABUJA — Afrikaanse lan-
den zullen de Olympische
Spelen van Seoul boycotten,
indien atleten van Zuidafri-
kaanse origine in de Zuidko-
reaanse hoofdstad aan de
start veschijnen.

Dat was devoornaamstereso-
lutie, die door de hoogste
sportraad van Afrika (SCSA) op
de twaalde algemene vergade-
ring in het Nigeriaanse Abuja
werd aangenomen.

"Wij hebbenonze verplichtin-
gen tegenover onze broeders in
Zuid-Afrika", verklaarde secre-
taris-generaal Amadou Lamme
Ba de aangenomen motie. Zuid-
Afrika wordt sedert 1964 ge-
weerdvan deOlympischeSpelen
wegens zijnpolitiek van Apart-
heid. Kortgeleden tekende de
SCSA bezwaar aan tegen het
groeiend aantal van in Zuid-
Afrika geboren atleten, die een
tweede paspoort ontvingenen in
internationale competities voor
hun tweede vaderland uit-
komen....met Argus-ogen kijken de uit-

zetters toe ofde latere winnaars
Gomes -Gomeszich doorhetrulle
zand in de 'duinen'van het Sea-

quarium weten te werken...

...de equipe De Vries - Rusch
neemteen van de hellingenop het

terrein van de Mijn-
maatschappij...

$ 175.000 voor
een hole-in-one
LA QUINTA — Een su-

perslag heeft de beroeps-
golfspeler Lee Trevino een
premie van $175.000 opgele-
verd.

De Amerikaanbereikte tij-
dens het toernooi van La
Quinta (Californië) zijn doel,
dat op 150meter lag, met één
slag. De 47-jarige Trevino
was zelf verbaasd over zijn
Tiole-in-one'.

Na de formidabele slag bij
de zeventiende hole bleefhet
balletje niet liggen, maarrol-
dehettraaginhetgaatje. Tre-
vino sprong vervolgens een
gat in de lucht en omhelsde
zijn caddyHermanMitchell.

Inschrijven voor
halve marathon

WILLEMSTAD — Op zon-
dag 13 decemberorganiseert
deRoad Runners Club Kor-
sou haar jaarlijksehalve ma-
rathon. Dit jaarwordt derace
gesponsorddoor Curoil.

De start van de halve mara-
thon is om halfzes in het stadion
Antoine Maduro te Kintjan. De
route van deze hardloopwed-
strijd gaat via de Dr. Maalweg,
Caracasbaaiweg, Weg naar
Fuik, Sta. Rosaweg, Apollo-
straat,Cascora weg, Erosweg en
de Jongbloedweg naar het
SentroDeportivoKorsou teBrie-
vengat.

De inschrijving voor deze hal-
vemarathon kan op devolgende
dagengeschieden:zaterdag 5 de-
cember tussen 09.00 en 12.00
uur en op maandag 7 december
tussen 18.00en 21.00 uur in het
clubhuisvan deRRCKteZeelan-
dia achter Hotel Trupial Inn. De
kosten zijn tien guldenper deel-
nemer. Leden van de Curacaose
Atletiekbond en lopers tot 16
jaarbetalen dehelft. Leden van
deRRCK lopen gratis mee.

Voor iedere deelnemer is er
een T-shirt en alle finalisten
krijgen een herinneringsme-
daille.

PIJNGRENS
In Milaan gaat Van Basten

zonder de pijngrens te over-
schrijdenwerken aanzijnrevali-
datie. De 23-jarige schutterre-
kent op een periode van zes we-
ken. "Het kan zowel mee- als te-
genzitten. Dan moet jerekenen
met een hersteltijd van vier tot
tien weken. Ik wil echter niet
meer metpijn spelen. Datwerkt
niet, heb ik gemerkt. In Italië
heb ik na de bekerwedstrijden,
dieredelijk gingen, nietmeer ge-
presteerd. Op een bepaalde ma-
nier kwam ik toch niet in mijn
spel, omdat ik niet helemaal fit
was. Fysiek moet ik dus in orde
zijn, wil ik straks in de slotfase
van de Italiaansecompetitie van
betekenis zijnvoor AC Milan."

VanBastenrept nog nietover
de eindronde om het Europees
kampioenschap, van 10tot 25 ju-
ni in West-Duitsland. Dat heeft
zijnredenen. De voetballer heeft

onderhuids de warrige gebeurte-
nissen tijdens en na Nederland -Cyprus deel I nog nietverwerkt.
"Ik zat op 28 oktober noodged-
wongen thuis voor debuis. Dan
wordt er na zon gebeurtenisvan
alles geroepen. Ik heb toen echt
gedacht, dathet voorbij was met
onzekansen op West-Duitsland.
Nuzijnweer nadeuitspraakvan
de Beroepscommissie weer
dichtbij. Maar ik heb nog steeds
het gevoel, dater nog iets te ge-
beuren staatwaardoorweertoch
niet komen. Ik vertrouw het nog
steedsniet", aldus de internatio-
nal, die volgende week niet zal
opdraven in De Meer als suppor-
tervan hetOranje-elftal, dathet
nogeenkeer magproberentegen
Cyprus. Trek in het te ver-
wachten feest na afloop heeft de
nuchtere Van Basten ook niet.
"Met dat gips kan ik toch nietin
depolonaise."

Van Bastens angst voor een
eventuele afwezigheid bij het
eerste grote internationale toer-
nooi dathet Nederlands elftal in
acht jaargaat afwerken, zal ook
ingegeven zijn door het enkel-
leedvan deafgelopen twee jaren.
In maart 1986bij een bekerwed-
strijd tegen de amateurs van
RCH, raakte VanBasten, in het
seizoen waarin hij met 37 tref-
fersEuropees topscorer werd, ge-
blesseerd aan de linkerenkel.
Negen pijnlijke maanden later
volgde deoperatie door de al vijf-
tien jaarin Amsterdam actieve
Zwitserse professor Marti. Van
Basten omschrijft die operatie
als veel lichter dan de ingreep,
die hij 13 november aan de
rechterenkel onderging.

"Die eerste keer heeft Marti
een stukje bot netboven de hiel
weggehaald. De banden waren
toen echter niet aangetast. Ik
kreeg een speciale gipsspalk, die
ikkon afdoen. Ikbenvrij snel ge-
revalideerd. In Zwitserland, in
Thyon 2000, heb ik toen een pri-
matijdgehad.Nuwas deingreep
veel gecompliceerder. Enkele
dagen voor de eerste operatie
werdik door OldeRiekerinkaan
debinnenkant van derechteren-
kel geraakt.Zonder opzet, maar
het kwam hard aan. Op foto's
was lange tijd niets te ontdek-
ken. Zelfs de scan met een speci-
aal apparaat gaf geen beeld van
eenblessure. Hetzou ditkunnen
zijn, hetzou datkunnen zijn,zei-
den dedoktoren. Ik hebvlakvoor
Polen - Nederlandnogeen medi-
cijnkuur gekregen van KNVB-
arts Kessel. Die was ontsteking-
remmend en pijnstillend en leek
te helpen. Enkele dagen later
was het weer mis. Uiteindelijk
heeft Marti met een stress-foto,
waarbij het gewricht gekanteld
wordt, deblessure kunnen loka-
liseren."

Bij de operatie, pas gedaan na
eenpositiefadvies doordeonpar-
tijdige chirurgVilladotinBarce-
lona, bleken de twee buitenban-
den van de rechterenkel afge-
scheurd,werderkalkvorming op
dewreefweggehaald, een losge-
raakt beentje verwijderd en een
anderbotje vastgezet. "Het moet
nu allemaal weer goed komen.
Dat ik zo lang hebkunnen door-
voetballen, heeft veel met de
spierkrachtin mijnenkel te ma-
ken. Die spieren nebben detaak
van de banden opgevangen. Bo-
vendien werd de enkel altijd ge-
taped. Daarkon ikniet meerbui-
ten. Ik ga nu voorzichtig reva-
lideren. Al dat geren van fysio-
therapeut naar fysiotherapeut
hoeft voor mij niet meer. Er
wordt niet meer geforceerd", is
de overtuiging van Van Basten,
die dagelijks uit Milaan wordt
gebeld en vorige week de clu-
bartsvan Milan op de stoep had
verwacht. Met de uitblijvende
afwikkeling van detransfer van
Rijkaard naar AC Milan, mede
door de algehele staking in Ita-
lië, is dat dureconsult uit Italië
ook even uitgebleven.

Binnen één jaartijdaan beide enkels geopereerd
Van Basten wil in slotfase van competitie
weer van betekenis zijn voor AC Milan

BADHOEVEDORP — Pijn
was twee jaarlangniet uit de
voetballoopbaan van Marco
van Basten weg te denken.
Gewrichtspijn, eerst in delin-
ker, daarna in de rechteren-
kel, vergalde het spelplezier,
datzelfs een derbest betaalde
voetballersvanEuropa nodig
heeft om tot optimale presta-
ties te komen. VanBasten wil
na de tweede operatic in een
jaar,nu aan derechterenkel,
slechts een herstel zonder
pijn. "Ik ga niet meer force-
ren. Dat heb ik lang genoeg
gedaan. Ik neem ditkeer de
tijd.Danbenikmaarwatlater
speelklaarvoorAC Milan", zo
schildert de 18-voudigeinter-
national zijn kijk opblessure-
leed in het schoonouderlijk
huis te Badhoevedorp.

Zeventiendagennazijn opera-
tie in het Prinsengracht-
ziekenhuis te Amsterdam houdt
Van Basten nog volstrekte rust.
Het in gipsverband gevatte
rechterbeen rust op een uitge-
schoven lade van het wandmeu-
bel. "Ik houd me rustig. Ik kan
met dat gipsverband gewoon
niets. Fietsen of bewegen is er
nietbij. Dan doe ik dat ook niet.Op 10 december, een dag na Ne-derland - Cyprus deel 11,krijg ik
loopgips.Rond deKerst gaatdat
er af. Dan vraag ik professor
Marti ofhij met deartsen in Ita-lië wil bellen. Ik wil eerst in Ne-derland nog een weekje wennen
aan het bewegen zonder gips.
Zwemmen en zo. In Italië zullen
ze me daarwel eerderterug wil-
len hebben. Met loopgips des-noods, maar dat doe ik niet. Nade jaarwisseling vlieg ik naar
Milaan.Datzalwel een dagvoorAC Milan - Napoli worden." Dit
duelwordtop3 januarigespeeld.

AJAX
De 23-jarige VanBasten volgt

de gebeurtenissenbij Ajax, nu
hijin Nederland is, opdevoet. De
conclusie van technisch direc-
teur Cruijff, dat Bosman een
voorbeeld moet nemen aan te
jongnaar het buitenland uitge-
weken spelers alsKieft en ook
VanBasten, schaart de jeugdige
miljonair in de categorie 'eigen-
belang. De keuze voor Italië
blijft volgens Van Basten ook
sportief gerechtvaardigd. De
problemen bij Ajax ziet hij met
lede ogen aan. Hij mijmert: "Als
Rijkaard, Silooy en ik waren ge-
bleven en er was een goede aan-
koop gedaan, dan had Ajax nu
een elftal gehaddat destrijd met
teams als Real Madrid en Bay-
ern München had aangekund.
Johan zoekt nog steeds een op-
volgervoor mij. Toen ik denaam
Larsson in dekranten las, dacht
ikaan diespits van Malmo,Lars
Larsson. Die hadinhetAjax-spel
gepast, technisch vaardig en in-
telligent. Maar het bleek om de
centrale verdediger Peter
Larsson te gaan."

Softball-uitslagen
ORANJESTAD — In de da-

mes softball- competitie behaal-
de Shell Super Plus een 11-10
overwinning op Nevada. Beide
ploegen noteerden zes hits doch
Shell Super Plus maakte niet
minder dan zeven errors tegen(.
drie errors van Nevada.

Bij de herenwerdendevolgen-
de uitslagen gemaakt: Jani's
Hemco - AmstelBeers 11-7; Bal-
lantine/Casa Haime - Warawa-
ra Joey's 6-1; Olympic - WRH
Stars 6-5; Caribe -Buena Vista
Stars 6-5; Coca Cola/Burger
King -Blue Stars 12-1;Ballanti-
ne/Casa Haime - La Confianza
10-0.

Portugese competitie

Porto verstevigt leiding
na gelijkspel van Benfica

LISSABON — Porto heeft
zijn leidendepositie indePor-
tugese competitie opnieuw
versterkt. Zelf won de win-
naarvan deEuropaCup Ivan
Chaves met 3-1. Benfica ver-
speelde eenpunttegenFaren-
se, datonder aan deranglijst
bungelt (2-2). Ook Boavista
kon niet volledig profiteren
van dehalvemisstap vanBen-
fica. Ookzij speeldetegenPe-
nafiel gelijk (0-0).

Porto had een gemakkelijke
middag tegen Chaves. Ook in
haartwaalfde competitietreffen
bleefdeploegvantrainerIvicon-
geslagen.Zij is deenigePortuge-
seploeg dienoggeenenkele wed-
strijdheeft verloren.

De uitslagen zijn:
Academica - Braga: 2-1; Porto -
Chaves: 3-1; Boavista - Penafiel:
0-0;Setubal - Sporting: 2-1; Gui-
maraes - Rio Ave: 4-1; Belenen-
ses - Espinho: 0-0; Varzim- Sal-
gueiros: 1-0;Covilho -Elvas: 1-2;
Portimonense - Maritimo: 1-1;
Benfica -Farense: 2-2.

De stand is nu:
1.Porto 1221
2. Benfica 1216
3. Boavista 1216
4. Maritimo 12 15
5. Setubal 1215
6. Guimaraes 1214
7. Belenenses 12 14
8. Chaves 1213
9. Varzim 1213
10.Penafiel 1213
11. Sporting 1213

12.RioAve 1211
13.Espinho 12 11
14.Elvas 1210
15.Academica 12 10
16.Braga 12 9
17. Salgueiros 12 8
18.Farense 12 8
19.Portimonense " 12 5
20.Covilho 12 4

Peper verbiedt weerduel

Feijenoord - FC Den
Haag volgend jaar

ROTTERDAM — De in te
halen eredivisie- wedstrijd
Feijenoord - FC Den Haag
kan nietop de door deKNVB
vastgestelde datumvan 13 de-
cemberplaatsvinden. Burge-
meester Peper van Rotter-
dam heeft geen toestemming
gegeven voor ditduel, daarde
door hem verlangde termijn
van dertig dagen tussen aan-
vraag en speeldatum niet in
acht is genomen.

Volgens een woordvoerder
van deburgemeester bestaan er
vooralsnog geen bezwaren de
wedstrhd opde geopperde datum
van 10januari te spelen, mits de
KNVB zich aan de termijn
houdt.

FC Den Haag heeft wel over-
wegende bezwaren tegenhet in-
haalduelop 10januari.De Haag-
seploegvertoeft daninAfrika, in
Sudan. Voor de zevendaagse
trip, van 8 tot 15 januari,zijn de
contracten voor drie duelstegen
clubteams uitKhartoum gete-
kend. Volgens secretaris Van
Hal kan Den Haag niettot heel
moeilijk terugkomen op de af-
spraken met de clubs in Sudan.
In decontracten isook eenboete-
clausule opgenomen. Den Haag
hadvast gerekend met een vrije
periode tussen 8 en 15 januari.

Van Hal: "Wij hebben met
twee achterstallige wedstrijden
te maken, een tegen Feijenoord,
en daarwas een datum voor, en
een tegen PSV. Die thuiswed-
strijd tegen PSV, die op 26 au-
gustus niet kon doorgaan we-
gens eenwolkbreuk, kunnen we
niet voor maart vaststellen. We
hadden in augustus 12.000
kaartjes verkocht. Door de ver-
bouwing van de Noord-tribune
hebben we nu nog maar 6000
plaatsen terbeschikking."

MALTA AMSTELSPORTAGENDA
SPORTAGENDA

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

BOWLEN
(Damacor Bowling Club, Chuchu-
biweg)
openingstijden: maandag t/m donderdag
van 17.00- 02.00 uur; vrijdag en zaterdag
van 16.00uurtot na 02.00uur;zondag vanaf
13.00uur.

SCHAAKVERENIGING CURACAO
iedere maandagavond om 20.00 uur gele-
genheid tot schaken in het MaduroPlaza.
VOETBAL
(Kopa Antiyano 1987)
20.30 uur Centra Dominguito vs Undeoa -Sentro Deportivo Korsou.

WYOKOHAMA
Amy High Performance Radial Tires
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I Otro chens! |
(Djaluna pa Djaweps)

SALIDA: REGRESO:
07 di Desember 10 di Desember

(Mainta 8'or) (Mainta 11.30)
14 di Desember 17 di Desember

(Mainta 8'or) (Anochi 9 or)

* Pasashi ida i buelta kv avion
* Tips di maleta na Aeropuerto i Hotel
* Transport kv Bus Aeropuerto/Hotel/Aeropuerto
* 3 anochi di Hotel na Caracas

HOTEL PLAZA CATEDRAL

I ,24Sr I
(Pa persona 2 of 3 den kamber)

PA~wÏKËTrF~~~~~~TSALIDA REGRESO:
03 di Desember 06 di Desember
10 di Desember 13 di Desember
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KONSUMENTEN KONTAKT:
'Voedsel Curacao niet
volgens onze normen'

DEN HAAG — Het voedsel
dat op Curasao wordt ver-
kocht voldoet waarschijnlijk
lang niet aan de normen die
bijvoorbeeld in Nederland
aan voedsel worden gesteld.
De Nederlandse consumen-
ten- organisatie Konsumen-
ten Kontakt (XX) werktdaar-
om samen met de Curacaose
organisatie Fundashon pa
Konsumido bij het opzetten
van voedselonderzoek, zo
staat in het december-
nummerkoopkracht van XX.

Directeur Donia en voedings-
deskundige M. Schuttelaar van
XX zijn een paar weken geleden
op uitnodiging van deCuragaose
organisatie op het eiland ge-
weest. Ze kwamen terug met
"tassen vol" voedselprodukten
die nu worden onderzocht dooi
het Rijks- en Kwaliteits- insti-
tuut voor Land- en Tuin-
bouwprodukten (RIKILT) in
Wageningen.

De uitslag van het onderzoek
is nognietbinnen maarop grond
van een aantal waarnemingen
die op het eiland werden gedaan
zijn al wel enkele conclusies te
trekken. Zo hoeft op Curagao op
de etiketten van de voedselpro-
dukten in het geheel niet ver-
geldte worden wat er in zit, en is
het op heteiland bij voorbeeld
nog steedstoegestaan sulfietaan
het gehakt toe te voegen.

BROOD
De KK-vertegenwoordigers

kwamen ook een bakkerij tegen
die een gele kleurstof aan zijn
banket toevoegde. De kleurstof
werd bij een plaatselijke drogist
gehaald, maar welke dat was,
Was volstrekt onduidelijk. Ver-
der werden geregeld levensmid-
delen gevonden waarvan de ui-
terste verkoopdatum op de ver-
Pakking al langverstreken was., De Curagaose overheid heeft
nimiddels toegezegd dat de le-
vensmiddelen- wetgevingverbe-
terdzalworden.Ook is toegezegd

MANAGUA—De oppositie
van Nicaragua heeft derege-
ling gevraagd de grondwet
drastisch te hervormen.

De veertienoppositie-partijen
in Nicaragua zijn onder meer
Vanmening datdepresident nietvoor een tweede achtereen- vol-
gende ambtsperiode gekozen
'"ag worden. Ook wil menvBstgelegd zien dat het
Btaatshoofd niet kan worden op-
gevolgd dooreen familielid. Ver-
"e»' is menvan meningdatpartij
®n staat duidelijk moeten wor-
den gescheiden en dat het leger
°nafhankelijk ena-politiekmoet
Worden.. MONTEVIDEO — De rege-
r!ng van Uruguayheeft een toe-
tsten- paspoort ingevoerd met
betrekking tot de Argentijnse

dieUruguay willen be-
kken. De bezittersvaneen der-
plijk toeristen- paspoort genie-
ten een aantal voordelen. De
heeste toeristen die Uruguay
aandoen komen uit Argentinië
.^Brazilië.

datereen "nationaal controlebu-
reau" voor levensmiddelen zal
komen. Maar omdat deCuracao-
se consumenten- organisatie
vreesdedatdatvoorlopignogwel
niet van de grond zou komen
werd XX om assistentie ge-
vraagdbij een nu aluit te voeren
voedings- onderzoek.

Voorlopigwordt alleen dit on-
derzoek — met subsidievan het
ministerie van Economische za-
ken — uitgevoerd. Het is wel de
bedoeling dat dit onderzoek op
een of andere wijze een vervolg
krijgt, zo zei een woordvoerster
van XX, maardat is afhankelijk
van deresultaten van ditonder-
zoek.

WILLEMSTAD-De onder-
wijsvakbondSitek, organiseerde
gisteravond een gezellig samen-
zijnom deDagvan hetOnderwijs
te vieren.Daarvoor waren uiter-
aard alle 'kopstukken' uit de on-
derwijswereld uitgenodigd,
waaronder ook diegenen, metwie
deSitek inhetdagelijks levenre-
gelmatig overhoop ligt.

Dat leverde deAmigoeeen 'his-
torisch plaatje' op: vlnr Sitek-
voorzitter Errol Cova, gedepu-
teerde Angel Salsbach en voor-
zitster van hetRooms Katholieke
Schoolbestuur, Vigdis
Jonckheer- Mensing.

Gezaghebber Casseres:

Opzet rampenbureau
bijna geconcretiseerd
, WILLEMSTAD — Binnen-kort zal worden begonnen
nietdeopzetvan een rampen-nreau. Dit rampenbureau
?°etendienenalsinformatie-ank waar het eilandterecht
r*n voor informatie over in-
r*Jbar_ mankrachtenmateri-

* bij grote evenementen en
"°geüjke rampen. Het plan
J*°r ditrampenbureau iszes
fanden geleden,na eenJ^edaagse mini-conferentiev«r Rampen- bestrijding,
««boren. Gezaghebber Ro-, nid Casseres maakte toen
e*end dat hij voor het ver-

van zijn ambts ter-
*Jn dit rampenbureau en

gerealiseerd

Va gezaghebber verklaarde
Conmorgen dat net BestuursWege _ijn goedkeuring heeft
fea GV»n Voor e °Pzetvan bu-
önT^' "^ bureau is niet alleen
n?odzakelijk in geval van oefe-
j^Sen, maar moet direct infor-

"ekunnen geven als daarom
bul gevraagd. Bij hetrampen-«reau wordt het nodige docu-ntatie- materiaal verzameld
.worden internationale con-■«cten gelegd."

COMPUTER
forTvf ranipenbureau zal ?lle in-
ni(ys.ati" verzamelen die nodig
2o Z^n""J eventuele rampen.
Ve w°ï|den alle voorraden van
o "schillende instanties en be-

verwerkt in decomputer.

"Dit bureau dientals een infor-
matiebank. Mocht er bijvoor-
beeld een orkaan ofstormkomen
en er vallen doden, moeten wij
weten waar zich op het eiland
vrieskisten bevinden waardelij-
ken naartoe gebracht kunnen
worden.Als weplotselingzonder
water komen te zitten, is het
handigom te weten waar er put-
ten zijn geslagen, waar wij be-
slag opkunnen leggen."

Naast hetverzamelen van lo-
kaal materiaalenmankrachtzal
het rampenbureau ook contac-
ten leggen met het buitenland.
Deze contacten zijn volgens de
gezaghebber noodzakelijk aan-
gezien veel landen in deregio al
over een rampenplan en een
rampenbureau beschikken en
die landen eventueel tips kun-
nen geven bij deopzet van het
Curagaose rampenbureau. "De
landen in deregio kunnen in ge-
val van nood hulp bieden en je
moetdanwelweten bij welk land
je terecht kan voor welke hulp.
Daar komt nog bij datbepaalde
rampen, zoals een orkaan, niet
alleen één eiland treffen. Door
samenwerkingkunnen de gevol-
genvanzonramp danbeterwor-
den aangepakt."

CARNAVAL
De gezaghebber is eigenlijk

niettevreden metdenaam"ram-
penbureau". "Hetbureau zalons
te allen tijde informatie moeten
verstrekken. Zo is het tijdens
carnaval handig om te weten
waar jeterecht kan voor materi-

aalom bijvoorbeeld de weg af te
zetten. Deze informatie krijgen
we dan ook via het 'rampenbu-
reau." Cassereswil daarom zoe-
ken naar een andere naam voor
deze informatiebank.

Voorlopig zal één persoon zich
bezig gaan houden met deopzet
van het bureau. Casseres wilde
nog niet bekend maken wie hij
voor deze klus op het oog heeft
omdat de officiële papieren nog
nietrond zijn. "We nebben in-middels iemand benaderd enhebbenzijnwerkgever gevraagd
hemzesmaanden beschikbaar testellen voor het organiseren vanhetrampenbureau. Alhoewel dewerkgever mondeling akkoordgypgaan.moetenwijzijn schrif-
wnjke bevestiging nog ontvan-
gen. Voor dietijd wil ik nog geen
namenvrijgeven."

Oppositie-partijen stemmen tegen

Begroting voor 1988 door
eilandsraad goedgekeurd

WILLEMSTAD — Na vier
dagenvan intensief vergade-
ren, werdgisteren deopenba-
re eilandsraads- vergadering
afgerond. De begroting voor
1988 werd goedgekeurd met
11 stemmen voor (van decoa-
litie- partijen) en 10 stemmen
tegen (de oppositie- partijen
PNP en SI). Voorzitter gezag-
hebberCasseres toonde zich
na afloop van devergadering
redelijk tevreden, alhoewel
hij een algemeen debat over
het beleid van de overheid
blijft missen. Volgens de ge-
zaghebber wordt er teveel
over details gediscussierd.
Slechts enkele raadsleden
stellen het algemene beleid
aan dekaak. Dat zijn de"goe-
de uitzonderingen" volgens
Casseres.

Vorige weekdonderdagbegon
de eilandsraad met één dagver-
traging. Na een 'pauze' in het
weekeinde werd maandag en
dinsdag nog doorvergaderd.
VoorzitterRonald Casseres was
wel te spreken over deopzet van
de vergadering. Er werden rui-
mepauzes ingelast om teeten en
's nachts werd omstreeks 12 uur
geschorst tot de volgende dag.
Dat bracht met zich mee dat de
raadsleden in een rustige sfeer
hun betoog konden doen, aldus
Casseres.

De voorzitter van de ei-
landsraad is evenwel teleurges-
teld datookbij dezevergadering
weer veel tijd besteed werd aan
het bespreken van details. Het
overheids- beleid op zich werd
slechts door enkele raadsleden
aan de kaak gesteld, aldus Cas-
seres die dat liever anders zou
zien. Over het niveau van deze
vergadering was Casseres rede-
lijk tevreden. Slechts één inci-
dent deed zich voor toen een dis-
cussie tussen gedeputeerde Lu-
cille Woutenraadslid Faroe Me-
tryerg hoogopliet. "Datwas jam-

Mer", aldusCasseres diedezake-
lijkheidvan de meeste sprekers,
zeer op prijs stelde.

Een belangrijk deel van de
raadsvergadering, werd gewijd
aan de sanerings- maatregelen
die de overheid in 1988 wil ne-
men. Gedeputeerde Henky
Gummarus kondigde daarbij
aan dat er volgend jaar 700 tot
800 mensen naar huis gestuurd
moeten wordenom de druk van
de personeels- kosten te ver-
minderen. De positieve gevolgen
daarvan, zijn overigens niet di-
rect merkbaar. Zoals bekend
hebben de centrale- en eilande-
lijke overheid een wetsontwerp
in de maakvoor een wachtgeld-
regeling. Datbetekent uiteraard
een grote kosten- post, aldus
Gummarus. Op de langere ter-
mijn zal een gesaneerd over-
heids- apparaat evenwel duide-
lijk vruchten afwerpen.

Door dePNP werd in ditkader
nogbenadrukt, datdeoverheids-
werknemers duidelijk geinfor-

Drugs in beslag
genomen

WILLEMSTAD—Tijdens een
inval van depolitie in een huisop
Montagne Abao werd een hoe-
veelheid drugs gevonden en in
beslag genomen. Ken 23-jarige
vrouw die in het huis aanwezig
was. had een pakje base in haar
hand en twee pakjes marihuana
in haartas. Zij verklaarde datzij
de verdovende middelen had ge-
kocht van een zekere E.A.K. In
de auto van haar vriend werden
twee pakjes base aangetroffen.
Tijdens een onderzoek in de wo-
ning vond de politie een pakje
marihuana onder het bed. Ver-
der werd een 'geldbedrag van
291.70 gevonden. De beide per-
sonen zijn samen met de verdo-
vende middelen overgedragen
aan de recherche.

meerd moeten worden over de
plannen van deoverheidzodatzij
wetenwaar zij aantoezijn. Gede-puteerde Gummarus erkendedat: "Gedurende het komende
jaar zal de overheid alles in hetwerk stellen om dewerknemersde noodzakelijke informatie te
verstrekken. We zijn onsbewustdat de ontevredenheid en oiirustvaak ontstaan door een gebrek-
kige informatie", aldus Gum-
marus.

Hij beklemtoonde ook datin
het sanerings- beleidrekening
wordtgehouden methet service-
aspect. De service mag, door een
tekort aan personeel, nietver-slechteren, zo meent deoverheiddie deraadsleden toegezegde al-
les te zullen doen om de service
aan het publiek te garanderen.

Het was overigens niet de
laatste eilandsraads- vergade-
ring van dit jaar: aanstaande
maandag komen de raadsleden
wederom bijeen voor de verkie-zingvaneennieuwe gedeputeer-
de van Toerisme. Zoals bekend
heeft de MAN Herman Gèorge
voor die functie benaderd. Dit
moet echter officieel in de ei-
landsraad nog geconcretiseerd
worden.

FULL-TIME
Of naast deze persoon nog

andere mensen in dienstworden
genomen is nog niet bekend. De
gezaghebber verklaarde dat het
bureau eerst moet worden opge-
zet voordat er andere mensen
worden aangetrokken. "Deze
manis heel goedmet computers.
Misschien wordthethelebureau
wel geautomatiseerd en hebben
we daarna geenfull-time mede-
werkers nodig. Voorlopigkan ik
er vrijweinigover zeggen. Zodra
de schriftelijke bevestiging van
de werkgever binnenkomt,kun-
nen we met deopzetbeginnen en
danzien we wel verder."

Vechtpartij
WILLEMSTAD — In de Bar-

gestraat ging een echtpaar el-
kaar telijftoen de manontdekte
datzijnvrouw zich schuldig had
gemaakt aan diefstal. Bij aan-
komst van de politie verklaarde
de man dat zijn vrouw een zak
met kleding bij zich had dievan
diefstal afkomstig was. De zak
bevatte drie truien, een hemd,
een broek en een badpak. Deze
kledingstukken waren af-
komstig van La Modernista en
warennogvoorzienvan hetprijs-
kaartje. Daar de vrouw geen re-
delijke verklaring kon afgeven
over omtrent deherkomstvan de
kledingstukken, werdzij aange-
houden en samen met de inbe-
slag genomen kleding overge-
dragen aan derecherche voor
verder onderzoek.

THE WIND OCTET
muziek als taal

GISTERAVOND SPEELDE,
in een goed bezet Centro Pro
Arte, het «The Wind Octet»
van het Venezolaanse
symphonie orkest met mede-
werkingvan ImanLandheer,
piano.

Het concert vond plaats on-
derauspiciën van The Britta-
nicClub ofCuragao, een cha-
ritatieve organisatie.Dit jaar
gingeen belangrijke giftnaar
het Groot Kwartier ge-
meenschaps- centrum van
broederPius. Een tweede gift
werd in ontvangst genomen
door zuster Odiliana ten be-
hoeve van het Recreatie-
centrumvoor kinderen tePie-
termaai. Jaarlijks gaan er
voorts giftennaarCasa Mani-
ta (Sinterklaas), naar ouden
van dagen (45 Kerstpakket-
ten) en naar Kuido pa nos
grandinan na kas.

In de pauze werden de zes
deurprijzen bekend gemaakt
waar onder eenreis naar Ne-
derland.De leidingvan deor-
ganisatie was in handen van
mevrouw Suzan Mary Jones.

Hetconcert werd voorafge-
gaandooreen zeerbeschaafde
uitvoeringvan het Curagaose
volkslied, hetgeen erg onver-
wacht op het publiek over-
kwam, haastig stond iede-
reen alsnog op.

Het eerste nummer was de
zeer bekende ouverture tot
Figaro's Hochzeit van W.A.
Mozart. Hier bleek al direct,
dat de musici zeer goed op el-
kaar waren ingespeeld. In het
tweede nummer, hetvaak ge-
speelde piano- quintet van L.
von Beethoven, kwamen
slechts dehelft vandeblazers
terug, versterkt door Iman
Landheer aan de vleugel. Na
het nogal pompeuze begin
werd hetromantischetweede
deel, waarin elk instrument

op zijn beurt soleert, zeer ar-
tistiekvertolkt. Vooral depi-
ano-, cornet- en hobosoli wer-
denbijzonder gevoeligen mu-
zikaal gespeeld.

Inhetderdedeel, metin het
thema de alsmaar wisselende
toonsoort, werd de piano-
partij heel mooi en door-
zichtig gespeeld. Wateenmu-
sici en wat een boeiend idee,
datmensenuitde helewereld
zonder veel te hebben samen
geoefend, allemaal dezelfde
taal spreken: het muziek-
schrift is de meest beoefende
taal terwereld!

Nadepauzehetoverbeken-
de nummer van G. Rossini
«Debarbier van Sevilla». De
hobo excelleerde ook in dit
nummer, waarin allerlei mij
altijd weer boeiende verras-
singen zitten, zoals het snelle
en hier prima getimede slot

Te snel kwam het laatste
nummer, de Serenade n0.12
van Mozart. In heteerste deel
komt de warmte en kleur, die
hetkoper geeft aan de sub-
tielere houtblazers, goed tot
haarrecht.

Hetlieflijke andanteaccen-
tueerde hetuitgebalanceerde
programma. Het derde deel
met de zeer traditionele, wat
saaie wendingen had men,
wat mijbetreft, mogen overs-
laan. Hetbijgeluid van lucht
in de klarinet was hier nogal
storend. Gelukkigwerd al di-
rect in het allegro met de
moeilijke tegenmaatse mu-
ziek een imponerende hobo-
solo gespeeld, terwijl de
prachtig dragende fagotten
en cornetten dit doel tot het
bestevan hetlaatste nummer
maakten.

Bravoherenmusici!

JOHAN VAN EENEN-
NAAM

Nummerplatendief aangehouden
WILLEMSTAD—Deman die

enige tijd geleden nummerpla-
ten en de bijbehorende stickers
van een auto had gestolen is
gisteren door depolitie aange-
houden.

De eigenaar van de
nummerplaten had tot zijngrote
verbazing deplaten op een ande-

re auto gezien en schakelde di-
rect daarna depolitie in. Omdat
de man niet op zijnwerk aanwe-
zig was, moest de aanhouding
wordenuitgesteld.Nazijnarres-
tatiebekende de 21-jarige dader
dat hij de nummerplaten en de
stickers had gestolen. De zaak
wordt verder onderzocht.
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Van UP in twee jaarvijfhonderd militante leden gedood

Links gemeenteraadslid
in Colombia vermoord

BOGOTA—Een gemeente-
raadslid van delinkse Colom-
biaanse partij UP in San Ra-
fael inhetdepartementAntio-
quia is bij een aanslag om het
leven gekomen. Men stond
hem op te wachtenbij zijn wo-
ning.

In de op 250kilometervan Bo-
gota gelegen stad met vijftien-
duizend inwoners baarde de
moord groot opzien. De UP-poli-
ticus Froilan Arango werd door
nietminder danzeven kogels ge-
troffen. De daders wisten te ont-
komen. Arango is verschillende
keren bedreigd met de dood door
gewapende groeperingen.
Kennelijk was diteen reactie op
zijninzetvoor demijnwerkersen
de arbeiders in die streek in het
algemeen. Zo maakte de UnionPatriotica (UP) bekend.

Sinds de UP ontstond uit een
fusie van de kleine Communis-
tische partijen depolitiekevleu-
gelvan deguerrilla-groepFARC

zijn er niet minder dan vijfhon-
derd leiders en militanten van
UP om het leven gekomen bij ui-
teenlopende aanslagen in de af-
gelopentwee jaar.In oktobernog
kwam de voorzitter van UP, Jai-
mePardo Leal, om het leven van
wiebekend wasdathijeenvreed-
zame aanpak van de problemen
voorstond. Het opmerkelijke is
datnagenoeggeen van dezepoli-
tieke moordenin het linkse deel
van Colombia zijn opgelost.

ANKARA — Oud premier Ecevit
trad maandag af als leider van de
partijvanDemocratisch links(PDL).
B^ dezondaggehoudenverkiezingen
behaalde de PDL slechts 8,5 % der
stemmenoftewel 1,5% te weinigom
in hetnieuweparlement tekomen.

WILLEMSTAD - De heer
Cornells L'Acosta herdacht on-
langs hetfeit dathij25jaargele-
denindiensttrad bij deoverheid.

De heerL'Acosta begqnzijn loop-
baan bij de GGD waarna hij te-
recht kwam bij Arbeidszorg-
Vanaf 1981 is hij werkzaam als
casino-controleur. Het waarne-
mendhoofd van deDienstCasinoControle, de heerRonnyPoulino,
overhandigde de heer L'Acosta
degebruikelijke enveloppe. Foto:
De overhandiging van de enve-
loppe inbijzijn van de tweekinde-
ren van L'Acosta.

WEERDODE
Dinsdag zette de onrust zich

voort. Er viel daarbij weer een
dode en zeker zes mensen raak-
ten gewond van wie er één ern-
stigaan toe is.De 23-jarige tim-
merman Jose Gerardo Guillen
kwam in Merida om het leven
toen een leger- eenheideeneinde
maakte aan een bezettings- ac-
tie. Guillen was daarbij
toeschouwer vanuit zijn woning
samen met andere belangstel-
lenden. Plotseling werd er een
salvo in hunrichting gelost. De
jongeman overleed ter plaatse.
De twintigjarige student José
Ramon Guaicaran raakte zeer
zwaar gewond. Voor zijn leven
wordt gevreesd.

"Wij eisenhetrecht op leven,
wij accepteren niet dat studen-
tenstraffeloosvermoordkunnen
worden. De regering moet het
militaire cordon datrond de uni-
versiteiten is getrokken ophef-
fen in Merida, Barquisimeto en
San Juan de los Moros en in Co-
ro". Zo verklaartBernardo Ansi-
dey.Hijisvoorzittervan deFede-
ratie van studenten- bewegin-
gen in Caracas.

VERONTWAARDIGING
Hy wijst er op dat men verlof

heeftgevraagdvoor eenvreedza-
me betoging om te protesteren
tegen de doodvan twee studen-
ten. Dit werd door de overheid
geweigerd, terwijl het eenrecht
is dat in de grondwet gegaran-
deerd wordt. Dan blijft er ons
geen andere weg over dan de
straatoptetrekken, ookalis dat
verboden door de politie, zo
meent de studenten- voorzitter.
Volgenshemkan decontrolevan
depolitie en het inzettenvan de
militairen niet verhinderen dat
er wordt geprotesteerd. "Er is
verontwaardiging onder de stu-
denten. Hetprotest is algemeen
en spontaan", zo betoogt bij.

, Ansidey zegt dat dezer dagen
een vergadering wordt belegd
van de studenten- leiders om te
beslissen overeen eventuelena-
tionaleprotest-betoging. Thema
daarvan is Verdediging van het
leven. Daarbij rekenen de boze
studenten op de solidariteit van
de vakbeweging en andere be-
roeps- organisaties evenals van
depolitici.

BEROEPREGERING
De onrust onder de studenten

begon ruim een week geleden in
Merida toen een door depolitie
aangehouden student tijdens
zijn detentie ziek werd en naar
het ziekenhuis werd overge-
bracht waar hij overleed. Vol-
gens de officiële lijkschouwing
aan een overdosis aan drugs.
Toen sloeg de onrust over naar
onder meer Caracas en andere
steden. In Barquisimeto kwam
een student om het leven door
eenkogel uiteen politie- wapen.
Een andere jongemanwerddoor
een politie- kogel gewond.

De agent die deze schoten
heeft gelost was, blijkens een
mededeling van het ministerie
van Binnenlandse zaken, in-
specteur van politie Diego Ma-
nuel Navarro Pena, comman-
dant van een politie- afdeling
van Barquisimeto. Hij zal zich
voor de justitievoor deze daad
moeten verantwoorden.

Deregering heeft ondertussen

een beroep op de studenten ge-
daan om hun betogingen en pro-
testen te staken. Tegelijkertijd
maakte men bekend dat de uni-
versiteiten en andere instellin-
genvan vervolg onderwijs geslo-
ten zijn totdat deorde en derust
hersteld zijn.

KABUL — Vlakbij een conferen-
tie- gebouw inKabul waar het Af-
ghaanse parlement bijeen was en de
Afghaanse sterke man Najubullah
een toespraak hield dedenzich ex-
plosies voor en een schietpartij. Hij
ging onverstoordverder metzijn uit-
leg over de nieuwe grondweten over
zijnplan vredete sluitenmethetver-
zet. Er zijn bij de actie zeker 2 doden
gevallen. Volgens de autoriteiten is
dit het werk van een voormalige gu-
errilla- leider.

NIEUWE TECHNIEK
Over zijn eerste transplan-

tatiezegtBarnard dathij zich
nog het duidelijkst een
nachtelijk telefoongesprek
met de directeur van hetzie-
kenhuis Groote Schuur her-
innert. "Ik belde de directeur
op om hem tevertellenwatik
hadgedaan. Hijreageerde ge-

prikkeld omdat ik hem uit
zijn slaap hadgehaald.Ikleg-
deuit datwijeen mensenhart
haddengetransplanteerd.Hij
zeitehopen dat depatient het
goed maakte en legde de
hoorn neer". Barnard verliet
het ziekenhuis en liep naar
zijn auto. "Er waren geen
journalisten, geen televisie-
camera's . Ikdachter nietover
na dat ik ietsbelangrijks had
gedaan. Ik meende slechts
een nieuwe operatie-
techniek te hebben inge-
voerd, diewealop dierenhad-
den geprobeerd".

De in korte tijd wereldbe-
roemd geworden hartchirurg
vindt dat hij door sommigen
onrechtvaardig is behandeld.
"Mensen blevenmaarvragen
waarom dieeerste transplan-
tatie in Zuidafrika was ver-
richt. Ik geloof datmijn pres-
tatie om die reden nog het
zwaarst werd gekritiseerd.
Het werd een politieke zaak.
Het eerste wat de BBC mij
vroeg was ofik het soms had
gedaan om het slechte beeld
van mijn land op tevijzelen".

Studenten-onrust in Venezuela houdt aan
Nationaal protest in de maak

CARACAS — De studen-
ten- onrustwelkein Venezue-
la aanhoudt heeft tot heden
toe drie doden geëist, tiental-
lengewonden enhad een ver-
lammingvan hetonderwijs in
dehoofdstadenin andere ste-
den tot gevolg terwijl een
groot aantal arrestaties is
verricht. Totnader orderzijn
de universiteiten gesloten
evenals het vervolg- onder-
wijs. Met deze maatregel
hoopt men de onrust te kun-
nen herstellen.

Minister Pedro Cabello Poleo
van Onderwijs hoopt met het
sluitenvan hethogere onderwijs
nieuwebotsingen tussen studen-
ten en de politie tekunnen voor-
komen. De studenten- leiders
hebben echterallaten weten dat
hetprotest zalaanhouden omdat
deregering in gebreke is geble-
ven met zijnbelofte om geen ge-
weld te gebruiken tegen de uni-
versiteits- studenten. Nadat er
in het weekeinde eenbestand in
acht was gehoudenis hetprotest
maandag weer begonnen. Niet
alleen in Caracas maar ook in
Merida, Maracaibo en San Fer-
nando deApure.

Ondermeerwerdenbelangrij-
ke wegen geblokkeerd maar er
werden ook auto's in brand ge-
stoken, onder meer voertuigen
van het openbaar vervoer. Om
dit alles een halt toe te roepen
kwam de oproer- politie in actie
met traangas en karabijnen. Er
is niet meegedeeld hoeveel ge-
wonden er hierbij zijn gevallen
maar hun aantal is zeker groter
dan honderd en hetaantal gede-
tineerden is van dezelfde groot-
te. Onder de gewonden zijn ook
talrijke politie- mannen.

KUNSTHART
Medici voorspellen dat er

een dagzalkomen waaropeen
donorhart van een mens niet
meer nodig is om het leven
van een hartpatiënt te red-
den. Kunstharten of harten
van dieren zullen die plaats
innemen. Wat dieren betreft
zijn varkensharten nog het
meest geschikt gebleken,
maar er zijn ookproef- onder-
vindelijke transplantaties
uitgevoerd met harten van
apen. Dr. Michael Debakey,
een Amerikaanse hartchi-
rurg die enkele maanden na
dr. Barnard met hart- tran-
splantaties begon en er
sindsdien honderden heeft
verricht, ziet geen ethische
bezwaren in het gebruikvan
dierlijke organen. "Het dier
levert demens alvanafdeoer-
tijd voedsel en materialen".
Zieke hartkleppen worden al
sinds lang met veel succes
door kleppen van var-
kensharten vervangen.

Het onderzoek moet vol-
gens dr.Debakey metkracht
worden gericht op het ver-
beteren van middelen die af-
stoting onderdrukken. Cy-
closporine, bereid uit paddes-
toelen, is zon middel, maar
het heeft helaas vervelende
bijwerkingen. Het vergroot
de kans op kanker en infec-
ties. Niettemin heeft het in
hetbegin van de jaren80ont-
wikkelde cyclosporine ervoor
gezorgd datvan depatiënten
diena een hart- transplanta-
tiemet het middel werden be-
handeld na vijfjaar nog 80
procent inlevenwas.In deVS
betrofdata2.172van de2.726
behandelde patiënten.

Ambassade- oorlog lijkt ten einde

Parijs, Teheran ruilen:
tolk tegen diplomaat

NICOSIA—DeFranse con-
sulPaul Torri ismaandagvan
de Iraanse hoofdstad Tehe-
ran naar Pakistan gevlogen
omtewordengeruildtegen de
Iraanse tolk Vahid Gordji.
Dat heeft een functionaris
van de Franse ambassade in
Teheran verklaard.

De ruil, die een einde maakt
aaneen maandenlange diploma-
tieke crisis tussen Frankrijk en
Iran, heeft plaats in Karachi.
Torrivertrok uitTeheran nadat
hijzondagavond enige uren was
verhoord door een Islamitisch
Revolutionair tribunaal. De di-
plomaat werdin julibeschuldigd
van spionage en zwarte handel.
Iran kwam met deze aanklacht
nadat de Franse rechter geëist

had Gordji te horen in verband
met eenreeks bomaanslagen in
Parijs in het najaar van 1986,
waarbij dertien dodenvielen.

De Iranier, die op de Iraanse
ambassade gefungeerd zou heb-
ben als tolk, weigerde echterhet
ambassadegebouw te verlaten.
De Franse politie omsingelde
vervolgens de ambassade. Als
reactie daarop slotende Iraniers
de omgeving van de Franse am-
bassade in Teheran, waar zich
Torri ophield, hermetisch af.
Frankrijk verbrak als gevolg
van deze crisis de diplomatieke
betrekkingen met Iran. De ont-
knoping in de affaire-Gordji
komt nadat vrijdag in Bayrut
twee Franse gijzelaars werden
vrijgelaten.

Twintigjaarna eerste operatie
Barnards hart-transplantatiezon 5.500 maal nagevolgd
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deed de Zuidafrikaanse
medicus Christiaan Bar-
nard de wereld versteld
staan toen hij hethart van
een klinisch overleden
vrouw van 24overplantte
bij een man wiens eigen
hartbezig was hetop te ge-
ven. Hoewel medische
centra in diverse landen in
de startblokken stonden
hadnog niemand zon ope-
ratie aangedurfd. De ont-
vangervan hetruilhart, de
55-jarige Louis
Washkansky, bleef slechts
achttiendagenin leven.Hij
stierfaan longontsteking.

In de volgende jarenvond
een reeks van hart- tran-
splantaties plaats, maar de
resultaten waren niet erg
hoopvol. Het immuunsys-
teem van het lichaam stootte
steeds het vreemde hart af
Een verandering ten goede
kwam toeninhetbeginvande
jaren 80 cyclosporine werd
ontdekt, een medicijn dat de-
ze afstoting onderdrukte.
Sindsdienzijnzon 5.500 har-
ten getransplanteerd, waar-
van meer dan drieduizendin
de Verenigde Staten en de
meeste sinds 1985. De gemid-
delde leeftijd van depatiën-
ten ligt rond deveertig jaar,
maar in de afgelopen tijdzijn
ookhart-transplantaties ver-
richt bij zeer jongekinderen
en bejaarden.

In hetRotterdamse zieken-
huis Dijkzigt werd in 1984de
eerste Nederlandse hart-
transplantatie uitgevoerd.
Sindsdienkreeg een dertigtal
mensener eenruilhart. Begin
1987 kreeg het ziekenhuis
een speciale afdeling voor
dergelijke operaties.

LOGGE TOESTELLEN
Methetverbeterenvanme-

dicijnen die afstoting tegen-
gaanzullen vermoedelijk ook
kunstharten een goed
perspectief kunnen bieden,
mits onderzoekers erin sla-
genbetere kunststof- materi-
alen te ontwikkelen en een
kunsthart zodanig te verklei-
nen dat depatient het in zyn
borst kan dragen. De huisige
kunstharten zijn tamelijk
logge toestellen, die de bewe-
gingsvrijheid van de patient
sterkbeperken. Debekendste
is de Jarvik-7. In 1982 was de
tandarts Barnak Clark de
eerste die op dit geesteskind
van dr. Robert Jarvik werd
aangesloten. Hij overleed na
112 dagen. De Amerikaan
WilliamSchroeder leefde 620
dagen op een Jarvik-
kunsthart. Sindsdien is
slechts in een zeer beperkt
aantal gevallen een
kunsthart- transplantatie
uitgevoerd. Alle patiënten
overledennakortere oflange-
re tijd. De bekende Ameri-
kaanse hartchirurg Norman
Shumway noemde de toestel-
len 'waardeloos en niets an-
ders daneen commerciële pu-
bliciteits- stunt". Volgens de
meeste hart- specialisten
kunnen dergelijke apparaten
wel goed werk doen als"brug
om depatient tydens een har-
toperatie in levente houden.
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SEOUL — De Zuidkoreaanse op-
"Bltie-politicusKimverwachtgrote
bjj^t als de regerings- kandidaat
Jj?" de stembus van 16 december
j^tna "oneerlijke verkiezingen".
Jl bevolking zal dit nooit aanvaar-

*"" Hij verweet zijn tegenstanders
,aeerlij_é middelen te gebruikenin

"^pagne.

IMF-adviseur Williamson:
Banken mede-verantwoordelijk
voorkomen van kapitaalvlucht

WASHINGTON—De Vere-
nigde Staten en de andere
schuldeisende landen moe-
ten dekapitaal- vlucht welke
vanuit de schuldenlanden
aan degang is indammen. Zo
staat in een dezer dagenver-
schenen studie van een advi-
seur van hetIMF.

Uitvijfschuldenlanden, waar-
van vier van het Amerikaanse
continent,vloeit een stroom van
zonhonderd miljarddollar in de
richtingvan deVScum suis. Het
gaat hierbij om de Filipijnen en
van de Latijnsamerikaanse "bu-
ren" Argentinië, Brazilië, Mex-
icoen Venezuela.Deze vijf schul-
den-landenzijngoedvoor eenbe-
dragvan 350 miljard dollar aan
schulden. De regeringen van dit
quintet landen doennaarstigpo-
gingen om nieuwe leningen los
tekrijgen voor investeringen zo-
dathun economieweerwatvoor-
uitgaat. Wanneer deze doelstel-
lingwordt bereikt zal ook het le-
vens- niveauin hun landenvoor-
uitgaan. Daartoe zou hetkapi-
taal van hun landgenoten kun-
nen worden aangewend, dat nu-
in het buitenland wordt belegd
en zo onttrokken wordt aan hun
nationale economie.

Het Internationaal Monetair
Fonds (IMF) heeft becijferd dat
detotalekapitaal- vluchtuitalle
schulden- landen uitkomt op
niet minder dan driehonderd
miljard dollar en wel in de jaren
1974 tot 1985. Een deelvan dit
geld werd belegd in de meestrij-
ke landen. De meestrecente ge-
gevens hieromtrent zijn verza-
meld door JohnWilliamson. Hij
is een belangrijke adviseur van
het IMF en was een der be-
langrijkste economische advi-
seurs van hetministerie vanFi-
nancien inLonden. Hij is lid van
het Internationale economische
instituut, een particuliere stu-
die- groeponder de leidingen be-
scherming van Donald R. Les-
sard, die doceert aan het hoog-
aangeschreven Technologische
instituut van Massachusetts
(MIT).

Volgens diens gegevens be-
rust de grootste verantwoorde-
lijkheid voor diekapitaalvlucht
bij de landen welke hebben toe-
gestaan dat het geld wegvloeit.
Het ontbreken van deugdelijke
afspraken enregels is een derbe-
langrijkste oorzaken van de ka-
pitaal- vlucht. Het geld gaat
naar landen met een stabiel-
bankwezen zoals die van Zwit-
serland, Luxemburg, Panama,
Groot Brittannie en Japan. De
VS bijvoorbeeld bieden dan we-
liswaar geen volledig bankge-
heim aan maar maken hettoch
wel zeer aantrekkelijk om het
geld te deponeren. In 1984trok-
ken de VS de gebruikelijke be-
lasting in welke betaald moest
worden door hen dienietindeVS
wonen en wel op hun daarbeleg-
de gelden. Dit voorbeeld werd
meteen gevolgd door Frankrijk,
West Duitsland en Japan.

wordt gedeponeerd. Het is'één
zaak omhet depositovan eenrij-
kebuitenlander te accepteren op
dezelfdebasis alsdievan een ar-
me landgenoot, hetis echter iets
anders om winsten na te jagen
welke bereikt worden door hetstimulerenvan activiteitenwel-
ke de doorsneevan debevolking
infeite verarmt in hetland waar
het geldvandaan komt.

Volgens Williamson dragen
de commerciële banken een ver-
antwoordelijkheid door er naar
te streven op een passende ma-
nier deze kapitaal- vlucht te be-
perken. Zij moeten daarbij niet
met hetexcuuskomen dat alszy
het geld niet accepteren hetka-
pitaal naar anderebanken gaat.
De handels-bankenkunnen vol-
gens hetrapport een bijdrage
leveren aanhetoplossenvanhet
probleem van de kapitaal-
vlucht.

Met twee mijnenvegers

Amerika wil taak van
Nederland in Golf
Am VSSEL — De nieuwe
Dp.erikaanse minister van
hei£nBie > Frank Carlucci,
(Wi er dinsdag bij zijn Ne-
Clandse collega Van Ecke-
ls/ °P aangedrongen dat decc Nederlandse mijnenja-ws Yporlopig in deGolfblij-
ha^ ?<* pleitte hij voor het
atiT naven van de *wee
aa».olntaken die Nederland

na te hebben
vale8

4temd met de plaatsing
Wt me"kaanse Kruisra-
afst a biJ Woensdrecht,wilde
(Je ten- Beide bewindslie-
-Beh w.OOBLden in Brussel de
WH^elijke halfjaarlijkse
UiB?adering van NAVO- mi-
hadn van Defensie bij, en
afzn j

dinsdagochtend een
j?;nder_jk gesprek.gister Carlucci, aldus mi-

de,. 1 Van Eekelen's woordvoer-
voord°°nde grote waardering
riem aanwezigheidvan de mij-
wS***» Maassluis en Helle-
%U 8m de Getf-maar drong

op net zenden van nog
riL °°rlogs- schepen. De Ame-
grWl 8? regering acht hetvan
W dat de West-Euro-
bliJven °gS" Bche^en in de °°l{

deafer VanEekelen vertel-
den i~?er&aanse collegadat,, e schepen in februari
J*HUar?Ü dterug ziJn'zi Jbegin
v^ajj"acterugreismoetenaan-sluit 'tD dat in decembereen
"Hen 0 moeten worden geno-
v*n }~Ver eventvele verlenging

10,activiteiten in de Golf.
eem is echter dat de

*ifn eregering geen besluitmen over het langer
vlootZa_en van de Belgische
K^khT " eden in de Golfvoor de
"e MgjlnBen van 13 december,

nfkerlandse mijnenjagers
BisckT ankelijk van het Bel-
Hia jv)evoorradings-schip Zin-
-18 mmandant terPlekke
gecofi a■ de °Peraties worden
helder neerd vanuit Den

16^61^van de NoorseWJ*r J°han Holst, datNoor-
a«r zTn miJnenveger beschik-

Hh»,7 stellen voor de perma-
-ooteenb«4dinhetkaiiaaleenb«4dinhetkaiiaal%* gat"te vullen dat is ont-

NW het bestemmen van
SchePen voor anderede a ' landen voor diensten in
werd in Brussel alee-

meen met instemming ont-
vangen.

Noorwegen volgt hiermee het
voorbeeld van de Duitse
Bondsrepubliek. De Westduitse
regering stelt zich op het
standpunt dat de grondwet het
centrum van strijdkrachten bui-
ten het NAVO- verdragsgebied
verbiedt,maarheeftwelschepen
in deMiddellandse- Zeegestatio-
neerd. VijfvanWest- Duitslands
bondgenoten in deWest- Euro-
pese unie—Frankrijk, Verenigd
Koninkrijk, Italië,Nederland en
België—hebben marine-eenhe-
den in de Golf, de zevende
lidstaat van de WEU, Lux-
emburg, heeft geenmarine.

AANTREKKELIJK
Een investeerder die meer

geïnteresseerd is om zijn activa
in het buitenland te houden zal
hetaantrekkelijkvinden omzijn
geld wellicht naar Zwitserland
enPanama te brengen, wanneer
hij zich beperkt voelt in zijn fi-
nanciële mogelijkheden in zijn
eigen land of wanneer hij zijn
geld op niet oirbare wijze heeft
vergaard.

De studie uit ookkritiek op de
banken inhet landwaarhetgeld

RAMP HAITI
Hij noemdein ditverband het

afgelasten van de verkiezingen
in Haiti "eenregelrechte ramp".
Hij vervolgde met: "Hoe vrese-
lijk, betreurenswaardig en be-
droevendis ditonheil datzondag
zich heeft voorgedaan in Haiti.
Wanneer je na zoveel jaren
wachten, nazoveel jaren,zonder
dekans opvrijheidofmenselijke
waardigheid jehoop wordt gef-
rustreerd door die Tonton Ma-
coutes. Wij mogen het niet toes-
taan dat ditresultaat eenperma-
nent karakter krygt. Er is ner-
gensterwereld een gebied datzo
belangrijk voor ons, Amerika, is
als het Caribische gebied, als
Midden Amerika en als Zuid
Amerika".

Wright waarschuwde ervoor
dat de problemen van het Cari-
bisch bekken problemen voor de
Verenigde Staten kunnen wor-
den. Degenen die in hun land
geen werk kunnen vinden of
geen mogelijkheidom vooruit te

gaan,zijkomen dezemogelijkhe-
den in de VS zoeken. "Hun pro-
blemen worden op deze manier
onze problemen", zo stelde hij
vast.

Saudiarabië:
Iran verkoopt
olie onder prijs

BAHREIN — Volgens Sau-
diarabie verkoopt Iran olie
metkorting. Van Iran was al
bekend dat men zich niet
stoorde aan het productie-
quotum datvia deOPEC was
opgelegd.

De beschuldigingen werden
geuit door minister Hisham Na-
zer. Hij zei ditkort nadat Iran
had aangekondigd datmen opde
komende vergadering van de
Olie- ministersvan deOrganisa-
tie van olieexporterende landen
(OPEC) met het plan zou komen
om deprijste verhogen mettwee
dollars tot twintig dollar. Iran
motiveert deze verhoging met
verwijzing naar de val van de
dollar. Saudiarabie is tegen de
verhogingevenals derest van de
Arabische olie- landen. Iran
heeft gezegd geen akkoord van
de Opec tezullen goedkeuren als
het nietzijn zinkrijgt.

Ophetogenblikwordt hetpro-
ductie-plafond dat de Opec had
ingesteld ruimschoots overtrof-
fen. Het bedraagt 16,6 miljoen
vatenperdagenerwordenophet
ogenblik 18.6miljoen vaten ge-
produceerd.

VS-senator Wright op CBI-conferentie:
Schulden-kwestie tast ook
souvereiniteit Cariben aan

MIAMI—Voorhetgeval er
in hetCaribischebekken eco-
nomische vooruitgang is ge-
boekt alsgevolgvaneen Ame-
rikaans commercieel initia-
tief, dan nog blijft het zo dat
dezeregio problemenkent als
gevolg van zijn buitenlandse
schuld en door destabilise-
rende gebeurtenissen. Zo
stelde de Democratische se-
nator Jim Wright vast op de
CBI-conferentie in Miami.

Deze schulden hebben niet al-
leeneenverzwakkend effect om-
dat bijvoorbeeld de winstenvan
de handelen deproductie er door
worden aangetast welk geld an-
ders had kunnen worden
geïvesteerd maar ook wordt
daardoor de souvereiniteit van
de schulden- landen aangetast.
Wright stelde ditvast bij de ope-
ning van de bijeenkomst welke
zich bezig houdt met aspecten
van het plan van president Ro-
naldReagan dat de geschiedenis
ingaat als het Caribbean basin
initiative (CBI). Hij wees op de
talrijke protesten welke er zijn
geuit en debetogingen welke er
zijn gehoudenenwelke in princi-
pe een destabiliserend karakter

hebben waarbij het protest
voortkwam uit de versoberings-
plannen welke door het Interna-
tionale MonetaireFondsworden
opgelegd.

HERSTRUCTUREREN
Bij hetcongres ligter een wet-

sontwerp op behandeling te
wachtenom teoverwegen schul-
den-landen tehelpendoor hetin-
stellen van een administratief
orgaan voor de internationale
schulden van waaruit men hulp
kan verlenen bij het opnieuw
structureren van de financiële
afspraken. Zoonthulde de Ame-
rikaanse senator.

Aan dezeCaribischeconferen-
tie nemen ongeveer veertien-
honderd figuren deel uit ver-
schillende geledingen in het Ca-
ribisch gebied, deVSenuit Mid-
den Amerika. Vanuit de confe-
rentiewerd drukuitgeoefend om
verschillende aspecten van het
CBI- plan teherzien. Wright er-
kende dathet in 1983 doorRea-
gan gelanceerde initiatief geen
compleet succes is geweest.
Maarhijvondwel datmenhetde
eermoetgeven datheteenbegin
heeft gemaakt. En daarop moet
worden voortgebouwd.

Acapulco-top wil sterkerregionaal orgaan

Ministers van Groep van
Acht gaan OAS bekijken

BOGOTA— InhetColombi-
aanse Cartagena wordt in fe-
bruari een vergadering ge-
houden van de ministers van
Buitenlandse zaken van de
"Groep van acht". Op deze
conferentie gaat men de Or-
ganisatie var* Amerikaanse
Staten (OAS) bestuderen om
de middelen te achterhalen
om de OAS weer gezond te
maken.

In het Amerikaans- continen-
tale politie jargon is een nieuw
begrip toegevoegd, namelijk de
groepvan acht,welkebestaatuit
de vier Contadora- landen- Co-
lombia, Mexico,Panama enVen-
ezuela -en devier Contadora- on-
dersteunings- landen: Argenti-
nië.Brazilië, Peru en Uruguay.

De presidenten van deze groep
hebben onlangs in de Mex-
icaansebadplaats Acapulco hun
top- conferentie gehouden over
het schulden- vraagstuk en de
vrede in Midden Amerika.

Minister JulioLondono Pare-
des van Colombia maakte het
nieuwsbekendvan deminïsters-
conferentie over de OAS. Hij
wees er op dat de presidenten in
Acapulco tot de conclusie waren
gekomendat de OAS beter uitde
verf moet komen en dat zijn
structuren verstevigd moeten
worden.Uit deze conclusie vloei-
deuiteindelijk hetvoorstel voort
omer een ministers-conferentie
aan te wijden.

TEKORT FONDSEN
De presidenten hadden in hun

analyse verschillende factoren
ontdekt voor het onvoldoende
functioneren van de OAS- orga-
nisatie. Daar is het gebrek aan
fondsen doordat verschillende
landen hun contributie niet
meer afdragen, inclusief deVer-
enigde Staten, de belangrijkste
financier van de OAS.

Een ander aspect is deeventu-
ele terugkeer van Cuba in de
OAS. Sinds 1960 isCuba buiten
de OAS gesloten omdat Havana
zich indertijd zou hebben bezig
gehouden met interventies in de
binnenlandse aangelegenheden
van verschillende landen. In dit
verband merkte de Colombiaan-
se minister op dat Cuba "op de
eenofanderemaniereen heelbe-
langrijke positie inneemt bin-
nen de Latijnsamerikaanse
context. Omdat de OAS een fo-
rum wil zijnvoor dialoogen over-
leg ishetnoodzakelijkdatdaarin
alle landen vertegenwoordigd
zijn. Dus ook Cuba, aldus minis-
terLondono Paredes.

ZETEL VERPLAATSEN
President Alan Garcia Perez

van Peru had in Acapulco het
balletje opgegooid van het ver-
huizen van de OAS- zetel uit
Washington naar een Latijnsa-
merikaanse hoofdstad. De Co-
lombiaanse minister deed dit af
met te zeggen dat over dit ont-
werp nagenoeg gesproken was
en dat het ook niet voorkomt op
de agenda, welkevoor de minis-
ters zal worden opgesteld.

*****MOSKOU - SU- leider Gor-
batsjov gaf tegenover NBC toe dat
zijn land bezig is met een onderzoek
naar eenraketafweer- systeem in de
ruimte. Maar hij zei dat de SU zon
SDI- systeemnooitzalplaatsen in de
ruimte. Hijriepde VSop het ookniet
te doen.

Willemstad -Dinsdag 8

'"Woensdag 9 decemberom halfpeen 's- avonds presenteert het
Jtltureel Centrum Curacao in

Pro Arte het blijspel "De
(The Maintenance

**a«J vanRichard Harris.De re-
°'e is van Jules Royaard en de
Jrtaling van Dick van den
\°°rn. Het stuk wordt gebracht
t?.0r Andre van den Heuvel en
'ftv Jansen die vele malen sa-

b e/* zijn opgetreden, ditmaal
y^kundig geassisteerd door
J*etthema isdebijnaafgezaag-

-7; driehoeksverhouding".De ti-
J*uggereert een kluchtachtig
uk, maarhet is een stukwaarin

gtveel humor de situatiewordt
, Schreven van een man die, on-
«cjr^s e scheiding, geen af-
/» an nemen van zijngezin.
i. fen aantal scenes is tezien hoe

J heen en weer laveert tussen
Jp- oude honk en zijn nieuwe

£ï °to:A ndre van denHeuvel en■ ltty Jansen tijdens "de Klus-Jesman"
re kaarten a f 15,- zijn ver-

£lJgbaar bij de bekende boek-
pUudels en aan de kassa van

ProArte.

Hra- -frwüffi■■'■:■ __£>__| mWaW^^Ê ■ f / I /■

Vol trots feliciteren wij onze
collega Joan Maynard met haar
titel van Miss Africa International.

Direktie en personeel van

_flLI«l
ANTILLIAANSE LUCHTVAART MAATSCHAPPIJ

REKENING EN VERANTWOORDING
Deondergetekende curatoroverdeonbeheerde nala-
tenschap van mevrouw

JOSEFA ANTONIA
DE LA LUZ ANDRADE

overleden te Curacao op 2 februari 1986, roept mid-
dels deze alle bekende en onbekende schuldeisers
van erflaatster op om aan hen rekening en ver-
antwoording van zijn beheer af te leggen en hun
schuldvorderingen-voorzover door hem aceoord be-
vonden en voorzover het bedrag der nalatenschap
toereikend zal zijn - te voldoen.

De rekening en verantwoording zal plaatsvinden op
vrijdag 4december 1987om 14.00uurten kantore van
notaris mr. M. van der Plank aan de Schottegatweg
Oost 191, Curacao.

mr. P.H.B. Gorsira
curator.

V
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l^^l _^^ _^^ w^r pjichi^"'1'',111!1 TREKKINGEN: 23, 30 oktober, .<- !^
_____^_Ü_____r 6, 13, 20, 27 november ""^^^"L.. ...X 4,11,18 december. s> jgST

ir% V3-__%,T _.gj PIUS \^r

{: ■■■ H TREKKING: 29 december ° -^gi
j g Voor elke f 25,- die U besteedt krijgt U 5*

mSMZUmzrK een lot. Alle loten, die reeds aan een XCïr^ip^ryH van de wekelijkse trekkingen hebben
tpy.vr--**%iït-JL meegedaan, doen weer mee aan de _r<i ___»

| ,j§» loterij voor de grote prijs van f 5.000,-

F=e Einde-Jaar -g?

I bijKooyman bent Uin goedehanden

___■? m___^ &£________

j_Kr9_________^l' ___i

f & *__ i*j|PH
ji* *■ ■ ■*' Ifc. -'---'-$-liiN-3l_____
■at *-<_■'■ :&_K______
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Semper nos ta orguyo-
so dibo i awor masain-
da komo üniko

reino internashonol
Joan Maynard

MissAfrica International
Pobien, to bo so por.

Mylène Real
Models Group



Panamesepresident Delvalle: schulden moeten betaald
Relaties met VS kunnen alleen verbeteren
bij eerbiediging zelfbeschikkingsrecht
PANAMASTAD - De di-plomatieke relaties met deregering van de Verenigde

Statenzijn "slecht. Men kan
zeggen dat zij slechter zijn
danzij langetijd geweestzijn.
Zo verklaarde president EricArturo Delvalle van Panama.Volgens de Panamese presi-
dent moet men echter niet den-ken datPanama zijnwaarden op
het spel zet "voor het ordinaire
metaal van geld". Ondanks de
economische pressie welke op de
Panameseregering wordt uitge-
oefend blijft deze zijn "democra-tische roeping" trouw. Panama
ziet gaarnehulp tegemoet, maar
"wij willen deze niet onder de
voorwaarden welke de VS stel-
len, en evenmin onder deRus-
sischevoorwaarden en evenmin
alsmenvanArabische kant deze
stelt.Wij willen onafhankelijk
zijnen blijven, aldus dePaname-
sepresident.

ABSURD
Hij noemde de recente se-

naats-resolutie"absurd" waarin

werd geconcludeerd alle econo-
mische enmilitaire hulp aan Pa-
nama te stoppen totdat er de de-
mocratie weer zou zijn terugge-
keerd.

President Delvalle deed zijn
uitspraken tijdenseen pers- con-
ferentie na zijn terugkeer uit
Acapulco in Mexico waar hij de
Contadora- top had bijgewoond.
Panama, aldus Delvalle, moet
souverein zijn en als zodanig
kunnen beslissen met wie en
welke natie men wil praten. Al-
leen op deze manier is er sprake
van een onafhankelijk land met
een pluralistische instelling op
ideologisch gebied.

De diplomatieke relaties met
de VSkunnen alleenverbeteren
zo gauw en in hoeverre de VS,
voor eens en altijd, respect
opbrengen voor ons zelfbeschik-
kings- recht op buitenlands ge-
bied in plaats van teblijven den-
ken dat wij op de een of andere
een kolonie vormen van of een
ster meer op de Amerikaanse
vlag.

Panama en de VS zijn maat-
schappen in het bedrijf dat het
Panama- kanaal beheert. Dit
neemt nietweg dat we menings-
verschillen kunnenhebben inza-
ke het beleid van het Panama-
kanaal. Dit kanaal is namelijk
ons grootste natuurlijke goed.
Als men ditprincipe respecteert
zal het goed tussen ons gaan en
dankunnen we tot het jaar2000
eikaars compagnons blijven en
daarnavrienden blijven.

REKENINGEN BETALEN
Volgens het in 1977 onderte-

kende verdrag tussen de VS en
Panama zal het Kanaal met al
zijn installaties totaal worden
overgedragen aanhetPanamese
beheer. HetZuidelijke comman-
do van het Amerikaanse leger
dat in de Kanaalzone- is geves-
tigdkan daarblijven tot het ein-
de van dezeeeuw zoals ditin het
verdrag is vastgelegd. Wijzullen
de VSerwel aanhouden datmen
zich precies gedraagt volgens de
afspraken van het verdrag. Bij-
voorbeeld datmen aan Panama
alle rekeningen betaalt welke
men nu achterstallig is. Maar de
president ging niet zo ver om te
vertellen hoeveelgeld deVSnog
moetenbetalen aan Panama.

Inflatie in Andespact-landenminder
LIMA — De kosten van le-

vens- onderhoud in devijfAndes-
pact- landen zijn in oktober met
3,96 procent gestegen. Volgens
deStatistiek-dienst van hetAn-
despact steegde inflatie in Boli-
via, Colombia en Venezuela
lichtjes. In Ecuadoren Peru nam
de inflatie minder snel toe als
eerst het geval was. Over de
eerste tien maanden van ditjaar
bedroeg de inflatie in Bolivia
10,09procent, was hij 18,82 pro-
cent in Colombia, 23,13 procent
in Ecuador, 31,95 procent in
Venezuela en 32,78 in Peru.

Voormilitair gezag

Interne
verkiezing in
leger Suriname

PARAMARIBO — Totaal
onverwacht worden vrijdag
in het Surinaamse leger ver-
kiezingen gehouden voor de
vormingvan hetMilitaire ge-
zag(MG). Hetisdeeerstekeer
dat dit gebeurt. Volgens
waarnemers wilDesi Bouter-
se hiermee bevestigd zien dat
hij nog steeds de sterke man
binnenhet leger is.

Alle militairenvanaf derang
van korporaal mogen in het
stembureau hun voorkeur uit-
spreken voor de samenstelling
van het MG, datuit zeven leden
gaatbestaan. Erhebben zich ne-
gentien militairenkandidaat
gesteld, onder wie Bouterse en
verderfigurenvan verschillende
politieke pluimage.

Het MG was tot de nieuwe
grondwet van kracht werd het
hoogste orgaan van Suriname.
Het bestond uit vijfman maar
werd uiteindelijk uitgedund tot
twee man: Bouterse en staf- chef
Graanoogst. Kapitein Boeren-
veenverdween er uit doordathij
in Miami werd opgepakt in ver-
band met een drugs- affaire. In
1986 werden de leden Gorr en
Bagwandas als zodanig ont-
slagen.

Het nieuwe MGwordthetver-
tegenwoordigende orgaan van
de strijdkrachten. Zyn vertegen-
woordigers evenals die van de
politieke partijen, vakbeweging
en werkgevers- organisaties zit-
ten in de Staatsraad. Dit is een
college dat toezicht houdt op de
regering.

Al eerder ontslagen

Treinramp in
SU door slapen
van bestuurder

MOSKOU—De bestuurder
van een snelrijdende goede-
ren- trein in de Sovjetunie die
een treinramp veroorzaakte
blijkt te hebbengedut toenhij
metzijn trein opeen stilstaan-
de passagiers- trein inreed.
Daarbij vielen 92 dodenen ge-
wonden. Hij was eerder al
eens ontslagen voor slapen
achter destuurknuppel.

Volgens deregerings- krant
Izvestia was ook debijrijder van
genoemdebestuurder ineen die-
pe slaap verzonken toen hun
trein in volle vaart op de passa-
giers- trein reed vlakbij Tbilisi.
Dit gebeurde nadat ergeen acht
was geslagen op stop- signalen.
De locomotief van de goederen-
trein boorde zich in het laatsterijtuig van de passagiers- trein
welke uiteindelijk rechtopkwam te staan. De chaos moet
enorm zijn geweest.

Blijkens het Izvestia- bericht
had debestuurder in de maand
november 103 overuren ge-
maakt hoewel menin diefunctie
over het hele jaarniet meer dan
120overurenmagmaken. Verle-denjaardecemberwas hijaleens
ontslagen wegens slapen als
trein- bestuurder. In oktober
werd hy weer aangenomen.

Top van Acapulco:
Schuldbetalingen moeten aangepast
aan mogelijkheden van elk land

ACAPULCO — De
staatshoofden van acht La-
tijns- Amerikaanse landen
zijn hetditweekeindeeens ge-
worden over een gezamenlij-
ke oproer tot verlichting van
de schuldenlast. Er bestaat
een "zeer vergaande over-
eenstemming" over dit the-
ma, zo meldde president Mi-
guelde laMadridvan Mexico.

De acht leiders legden zondag
na afloop van hun driedaagse
topconferentie in deMexicaanse
badplaats Acapulco een geza-
menlijke slotverklaring af. De
presidenten van Mexico, Brazi-
lië, Argentinië, Peru, Venezue-
la, Uruguay, Colombia en Pana-
mézeggen datin hun slotverkla-
ring uitom elkaar tezullen steu-
nen bij pogingen om de schuld-
betalingen te beperken tot defi-
nanciële mogelijkheden van
landen.

De maatregelendie tot dusver
zijngenomen ter verlichtingvan
de schuldenlast zijn onvoldoen-
de, aldusdeverklaring. Er is een
permanente oplossing nodig. De
acht staatshoofden roepen op tot
de vaststelling van rentepla-
fonds, maargaven geenconcrete
cijfers. Ookmoetereen eindeko-
men aan de schommelingen van
derente- tarievenvoor ontwik-

kelings- landen als gevolg van
instabiliteit op de financiële
markten in dewereld.

In de verklaring spreken de
acht zich uit voor voortzetting
van de besprekingen over de
schulden- problematiek. Zij ui-
ten het dreigement dat indien
niet voldoende vooruitgang
wordt geboekt, sommige landen
gedwongen kunnen worden
"unilaterale maatregel te ne-
men om hun schuld- betalingen
tebeperken binnen demogelijk-
heden van hun ontwikkeling".
Daar wordt aan toegevoegd dat
"solidariteit" zal worden ge-
toond met landen die deze beta-
lingen afhankelijk maken van
hunfinanciële mogelijkheden.

Verder wordtinde verklaring
de staatshoofden van Westerse
landen opgeroepen tot een poli-
tieke dialoog diezoukunnen lei-
den tot "opruiming van obsta-
kels voor ontwikkeling, her-
structurering van de wereld-
economie en het nemen van be-
slissingen over vrede en veilig-
heid". De verklaring, het resul-
taat van de eerste top-
conferentie van Latijns- Ameri-
kaanse landen zonder bemoeie-
nisvan deVerenigde Staten, be-
slaat in totaal 28 pagina's en
gaat behalve op economische
problemen ook in od een reeks

vanpolitiekekwestiesbetreff*0'dehetcontinent.
Detop-conferentie iszondagB'

vond geëindigd in een sfeer vaj1
optimisme en eensgezindheid
Verreweg alle deelnemers spr*'
ken van een"historische gebéur'
tenis". Volgens Westerse was*"
nemers is hetbelangrijkste f*"
sultaatvan detop dat deLatijn*'
Amerikaanse landen duidehj*hebben gemaakt samen’*schouders tewillen zetten onder
hun economische en politick*
problemen.

De gemeenschappelijke vef'
klaring van de groep van acb*
wordt niet alleen beschouwd a»
een uitingvan deLatijns- Aid*"
rikaanse wil tot onafhankelijk
heid van het Westen, maar oO*
als een waarschuwing aan bej
adres van de"rijke landen". He*
Westen zal er voortaan meerr*"
kening mcc moeten houden d**
Latijns-Amerikaeen .alwaar"1"
gegespreks-partner is, dieook #>
zijn ideeënheeftoverkwestie a»
debuitenlandse schulden deto*"
stand in Midden-Amerika. E?0
Mexicaanse regerings- functi0"
naris verklaarde na afloop s*£detop datdegeïndustrialiseerd*
landen moeten luisteren naar
"onze boodschap, want andej*
zullen jullieons dwingen tot d<*
meer eenzijdigeacties".

Le Clercq van Europese commissie: cruciaal moment

Centrale banken, minus FED helpen
dollar bij opkrabbelen uit put

AMSTERDAM — Gecoör-
dineerde interventie door
Centrale banken heeft er
dinsdag voor gezorgd dat de
dollarkoersomhoogkrabbel-
devan hetna-oorlogsediepte-
punt dat maandag werd be-
reikt. Op de wisselmarkt in
Amsterdam steeg dekoers
met twee cent. De goudprijs
ging na de forse winst op
maandag iets omlaag.

In Amsterdam werd voor de
dollar een officiële middenkoers
vastgesteld van 1,8590 gulden
tegen 1,8390 gulden op maan-
dag. Bij het slot van de handel
werd met 1,8580 gulden iets la-
ger genoteerd en tijdens de
eersteurenvan dehandel inNew
York ging het nog wat verder
omlaag. De Nederlandsebanken
verhoogden hun advieskoersen
met twee cent tot 1,93guldenbij
verkoop van dollarsen 1,81 gul-
denbij aankoop.

Het koersherstel was te dan-
ken aan dollaraankopen door de
Centrale banken van Japan,
West-Duitsland, Nederland,
Groot-Brittannië, ItaliëenZwit-
serland. Volgens valutahan-
delaren ging het overigens niet
om grotebedragen. Bij het begin
van de valutahandel in New
York was van interventie door
het stelsel van Amerikaanse
Centrale banken, de "FED",
niets te merken. Handelaren
hebbennog steeds hetgevoel dat
de VS de dollar nog verder om-
laag willen hebben om het grote
tekort op de Amerikaanse han-
delsbalans tekunnen verminde-
ren en Japanen West-Duitsland
te dwingen tot stimulerende
maatregelen.

GEEN INVLOED
De publicatie van niet al te

gunstige cijfers over de Ameri-
kaanse economie had weinig in-
vloed op de dollarkoers.Derege-
ring maakte bekend dat de uit-
gavenin debouw in oktobermet
0,5procent zijn gedaalden dat de

"Index ofleadingindicators", die
geldt als een barometer voor de
economie, indezelfdemaand met
0,2 procent omlaag ging. Het
laatste resultaat viel gezien het
instortenvan debeurskoersen in
oktober nog mee. De aandelen-
koersen vormen een van de com-
ponenten van deindex.

Of dedollarkoerszichzalkun-
nen handhaven hangt mede af
van de initiatievenvanuit de
bondsrepubliek Duitsland. Ver-
wacht wordt dathetWestduitse
disconto donderdag zal worden
verlaagd. Verder wordt in Bonn
gewerkt aan een omvangrijk in-
vesterings- programma dat de
economische groei moet be-
vorderen. Deregering zal daaro-
ver woensdag vergaderen. Deze
stimulerings- maatregelen zou-
den de druk op de dollarkoers
kunnen verminderen. Een te-
rugkeer van het vertrouwen in
de Amerikaanse munteenheid
zal volgens valutahandelaren
echter vooral afhangen van de
uitkomstvan debehandeling in
het Amerikaanse congres van
het akkoord ter vermindering
van het begrotings- tekort. De
goudprijs moest dinsdag iets te-
rug na dewinstvanveertien dol-
lar op devoorgaande dag. In Zu-
rich werdby het slotvan de han-
del een prijs 491,50 dollar per
ounce(31,1 gram) genoteerd,bij-
na twee dollar minder dan de
slotprijs van 493,25 dollar op
maandag.

HARD NODIG
Het is hard nodig dat de grote

industrielanden hun econo-
misch beleid op elkaar afstem-
men na derecente ontwikkelin-
genopdefinanciëlemarkten. De
VS moeten hun begrotings- en
handelstekort verkleinen, Ja-
pan moet zijnmarktverder open
zetten om de economische groei
in dewereld te stimulerenen ook
deEuropese Gemeenschap moet
klaar staanom derol van de VS

als motor van de wereldecoD^mie over te nemen. "Het is ee^cruciaal moment,we moetene«
duidelijk signaal geven om &
vertrouwen te herstellen", al*»0*

Willy deClercq, lid van deEuiJpese Commissie belast met hu*
tenlandse betrekkinge»'
dinsdag in Geneve.

Paramaribo:
Laatste Zeelandiagevangenen

vrijgelaten

PARAMARIBO — In Suj*
namezijn dinsdagtwintig».
vangenen vrijgelaten <"*
meerdanéénjaarzonderpr£
ces hadden vastgezeten V
gens vermeende bandeni fl»
degroep-Brunswijk. Het w
ren de laatste van "terrorw-
me" verdachte personen o»
in Fort Zeelandia werd»"
vastgehouden. ■ „.

De Mensenrechten- coiniDi^sicvan deOrganisatie vanAm
rikaanse staten (OAS) heeft o»
langszijn bezorgdheid geuitov
de langdurige gevangenscn»K
van Bosnegers in Fort ZeelB_*
dia. Daar hebben in totaal to
honderd verdachten gezeten,:i,
banden zouden hebben on«w*
houden met het zogenaam"
Jungle- commando v»
Brunswijk. Aan de specialerar
porteur voormensenrechten-
kenAmos Wako van deVeren*
de Naties had de Surinaanw
regering eerder alverzekera
de laatste gevangenen vo°fberverkiezingen van 25 novenw
op vrije voeten zouden kom
Kort voordat Wako in auguJJ£
opbezoek kwam werd eenff^A
aantal gedetineerdenin vryne»
gesteld.

ORLANDO—DeorcaGudrun
lijkt goed bekomen van de
luchtreis, dieze heeftgemaakt. Ze
werd van Harderwijk in Neder-
landnaar Orlando(Florida)ver-
voerd om er in contact te worden
gebrachtmet een soortgenootvan
het mannelijk geslacht. Over dat
contact zijn geen nadere be-
richten te melden.
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Ï OPEN HOUSE (N\ \J\I meer dan 150 prachtige \ \\J/y /■
zijden stukken en \« Uy_r SjM
Kerstdecoraties b_£y£r^_LU voor Uw huis, kantoor, ho- r'^htel en restaurant.

■I U bent van harte welkom op \^ryCu}\\ \m|de Boebieweg no. 10 (zij- r \ II lv]\ ]M
donderdag3 december
en vrijdag 4 december Vy \W

■van 8 uur'sochtendstot 8 uur'savonds. m\ Vm.- - —- - - - l N_^____.

I ©CUBGfISn.
deelthierbij mede dat haar

KASSA morgen donderdag 3 december
vanaf 1.00 uur 's middags

GESLOTEN zai z, jn
en deAdministratie

vanaf 1.30 uur 's middags.

■■FOR ONLY ■■I $ 150 U.S. MONTHLY I
Now, you can purchase a residential lot in one the most

exclusive areas in the United States andpay monthly in U.S.dollars orflorines. We are located in the fastest growing area 1in the state ofFlorida, where your investment is
guaranteed. Completely developed with four golfcourses,
inlandchanels, beach, golf and tennis clubs, Yatch ClubPrivate Air Port, Schools, Banks, etc. There are more than

500 homes already built.

Don't miss this opportunity to make the best investment
ofthe moment.

Monthly payments from U.S. $ 150.00 or its equivalent in
florines. m

■
______________ SH

KENESI INVESTMENT Co. INC
6787 Brookline Dr.
Country Club ofMiami
Hialeah. Miami
FLORIDA. 33015. U.S.A.

NAME ;
ADDRESS

PHONE NUMBER

COUNTRY I■—_| o



BONAIRE AGENDA
JOUTUwtJOOO
2«ANDW_ER.B222
i**ICENTRALE:BB4SaoBPrrAAL:B9OO

teLagoen: maandagt/mvrijdag

J*>07.00-16.00 uur; zaterdag08.00-12.00""f;zondag gestoten.

J*ENBAREBIBLIOTHEEK
voor hetpubliek)

en donderdag van 14.00-18.00*'; dinsdag en vrijdag van 08.00-12.00/
£00-17.00 uur; zaterdag van 10.00-12.00

"J^ai-gstgden voor lezers)
"°»nsdagvan 14.00-19.00uur.

fPSTSLUITING: maandag t/m vrijdag
!"s«ekende stukken 15.45uur; gewone""«"«m 16.30uur.
?ERVICECLUBS
Sj^nis: donderdagavond 19.30uur - Hotel

ij01»: informatieE. Felipa, tel.: 8546/8238.
Table: elke tweede maandag -SurfcentrumTerra Corra.no|ary:woensdag 12.00 uur-HotelBonaire.

EN BEVOLKING:
uur loketten geo-

[JU2IEKBIBLIOTHEEK: voor bezichtiging
|J_/an gelieve contactoptenemen met de
"* "UdyBedacht, NoordNikiboko 194.

(Weg naar Willemstoren):
SP6"*1°Pvrijdagvan 20.00-24.00 uur;za-""■Q van 12.00-24.00uur.

a^REEKUUR (gezaghebber): elke donder-«9van 09.00-11.00 uur op het Be-(jj'wskantoor, Kralendijk; laatste donder-
2??van de maand van 10.0M2.00 uur tenin«>n.
ÖKOLISHI (tel.: 8198): verzameling Bc-(jj^aanse schelpen en koraal; open vanE^ag t/m vrijdag van io.oo-12.30 uur -Nikiboko Zuid 3.

Lvv-
a

v openingstijden slachthuis maan-
ta«p uur en donderdag en vrijdag vanUBOO-11.00/11.30-14.30uur.
a"»Bernarduskerk Kralendijk:

18.45 uur; zondag 08.30en 19.00

19.30 uur; zondag09.00 en 18.00

Rincon:
ookzondag, 19.30uur.

a^CHTENBEZORGING doorgeven
Cr'.aevr. A. Wong- Loi- Sing, Kaya

Massaal
protest

PAZ — Duizenden Bolivi-
*aöse arbeiders hebben ine«"schillende steden gede-monstreerd om hogere sala-£sBen af te dwingen. Een al-tene staking van 24 uur is
*n,gekondigd voor 3 de-

betekent dat de vakbewe-
2-rS Weer heeft gegrepen naar

JllPressie- middelen tegenover
,jj !"egering na een periode van
het genoverieg. Men noemde
3 sociale beleid van derege-
lsvanpresidentVictorPazEs-nssoro "het meest gruwelijke
taok°lale beleid van de laatste
Vorm g ->aren"- De betogingen
We U kegin van "een lange
""in We^e uiteindelijk de rege-
ttii<fua^ verplichten zijn econo-
men- Vll sociale beleid te her"

> aldus de vakbeweging.

WILLEMSTAD- Terwijl de
laatste tijd iedereen op Curagao
met eenparaplu in de auto rijdt,
denken de ontwerpers in Parijs
aan het mooie zonnige weer bij
het samenstellen van de nieuwe
zomercollectie voor 1988.Een zo-
merdie "kort" laatzien.De accep-
tatie van de korte rok gaat ra-
zendsnel en er worden nu al heel
wat huisnaaisters en "verander-
ateliers"dolvan het inkorten van
lange rokken.

Niet allerokken wordenzo kort
geleverd als ze worden getoond.
Dat is maargoed ook, want niet
elk paar benen is geschikt om zo
openlijk te worden getoond. Voor
wieabsoluut niet in eenkorte rok
wil lopen, zijn hier en daar een
paar lange exemplaren verkrijg-
baar. Ook ontwerpen van wijde
en lange broeken liggen bij de
modeontwerpers op tafel.

De rok wordt een belangrijk
kledingstuk in de zomermaan-
den.De variaties zijngroot: recht
en heel kort, wijd met petticoats,
poffend of in een tulpmodel. En
dan zijn erheel veel broekrokjes,
bermuda's en smalle wielren-
nerbroekjes, allesdusruim boven
de knie.

De ontwerper van deze mode,
JeanPaul Gaultierkreeg in Pa-
rijs een Oscar voorzijn zomercol-
lectie. Gaultier kwam als eerste
met de korte rok, met een wijd
rokje, metRussische lettertekens
en met stretchstoffen. Zo
eendrachtig als men in Parijs,

Londen, Milaan en München
over deroklengte en het silhouet
denkt, zo weinig overeenstem-
ming is er het komende seizoen
over dekleuren, waarin de pas-
telkleuren nieuw zijn. Verder
zijn er felle kleuren rood, geel en
groen, ook veel écru en beige tin-
ten, wit, marine en zwart.

De modeontwerpers hebben
een duidelijke liefde voor bloem-
dessins, grote met vooral veel ro-
zen en hele kleine floral prints.
Wat de stoffen zelfbetreft, wordt
er veel gebruik gemaakt van
strech-stoffen en elastisch mate-
riaal om zo gemakkelijkin diehe-
le nauwe korte rokjes tekomen.

Modeshow met
mooiste vrouwen

WILLEMSTAD — Zaterdag
vijfdecemberzullen devijfmooi-
ste vrouwen ter wereldeen gala
modeshowpresenteren. Omhalf
negen 's- avondszullen de vrou-
wen in de Fiesta Ballroom van
Holiday Beach Hotel de laatste
modevan verschillende bekende
zaken op Curagao laten zien.

Dekleding van Jeanna'sBou-
tique en Apollonia's Boutique,
de schoenenvan Shoes 'n Things
en de juwelenvan Etc. Giftshop
zullen aan de bezoekers worden
getoond door devoormalige miss
UniverseBarbaraPalacios, miss
world Pilin Leon, miss world
Astrid Carolina Herrera, miss
Venezuela Miriam Quintana en
finaliste missYoung Internatio-nal Vicky Garcia.

Miss Curagao Anouska Cova
en Armemarie Braafheid de eni-
geCuragaose dieooitdetitelfirst
runnerup Miss Universe wist te
behalen zullen ook aan deze mo-
deshowdeelnemen.De organisa-
tie van de show ligt in handenvanRita Cordoba die in Venezu-ela al enige succesvolle modes-howsheeft georganiseerd.

De muzikale omlijsting wordt
verzorgd doorIngridSanchez die
wordt begeleid door Johnny
Wout, Beppo Delfina, Oscar Ser-
rano enLito Scarso.

Parkeergeld
luchthaven
afgeschaft

KRALENDIJK — Het Be-
stuurscollege heeft besloten
per 1 januari de parkeergel-
den op de luchthaven af te
schaffen. Enkele jaren gele-
denwerdbegonnenmetdein-ning van parkeergelden.
Daar werd een parkeerter-
rein aangelegd, dat enkele
maanden geleden nog werd
voorzien van slagbomen.

Tijdens de voorlaatsteraadsvergadering bleek de ko-
mende afschaffing al. Gedepu-
teerde Juancho Meiaan gaftoen
tekennen, dat de salarissenvoorde parkeerwachten de in-komsten per maand overtroffen.
In het kader van de bezuinigin-
gen kondigde Meiaan toen aan,
dat vermoedelijk deparkeergel-
denzouden worden afgeschaft.

Debewakers zullen meer aan-
dacht gaan besteden aan auto-
mobilisten die zich niet houden
aan dewettelijke bepalingen.

4fÉféft<t4t

PARIJS — De Parijse politie
meent de dadervan eenreeks moor-
den op bejaardenvrouwen tehebben
opgepakt;het iseen man van24 jaar,die op Martinique isgeboren. Hijbe-
kende al 20 overvallenop bejaarden.

*****

Door aankoop lokale banken

Deviezen-reserve in
oktober afgenomen

WILLEMSTAD—De devie-
zen- reserve bij deBank van
de NederlandseAntillen is in
de maand oktober met 27,9
miljoen guldenafgenomen en
kwam daarmee op een totaal
van 323,9 miljoen gulden. De
belangrijkste oorzaakvan die
afname is een netto aankoop
van deviezen door de lokale
banken, diemaarvooreen ge-
deelte werd gecompenseerd
door de maandelijkse over-
making van dollar- gelden
door dePdvA aan de Isla-raf-
finaderij.

Omdat de deviezen bij de com-
merciële banken zijn toegeno-
men, is het totale deviezen- re-
serve van deze banken en de
BNA, afgenomen met 12,8 mil-
joenguldentot453,9 miljoen.De
aankoop van deviezen door het
bankwezen is ook de be-
langrijkste oorzaak van deafna-
mevan hettegoedvan debanken
bij de BNA met 26,4 miljoentot
173,7 miljoengulden.

Hetsaldovan delandsontvan-
gerbij decentralebank is met 1,1
miljoen gulden toegenomen. De
rekening "Landsontvanger"
wordt gebruiktomtijdelijk over-
tollige gelden op te storten. Een
stijgingvan het saldoop deze re-

kening geeft een verbetering
aan van de liquiditeits- positie
van het land. Het saldovan deei-
landsontvanger is gedurende de
maandoktoberslechtsmet 1 mil-
joenafgenomen.

Het geringepositieve saldo op
de rekening "Tijdelijk kas-
voorschot Land" is opgenomen
en daarnaast is een tijdelijkkre-
dietaangegaan van 1,8 miljoen.
Totaal is dus 1,9miljoen gulden
aan middelen vrijgekomen, die
zijn aangewend om rente- en af-
lossings- betalingen op schat-
kistpapier tekunnen voldoen.

Het saldo op de rekening
"Meerjarenplan- projecten" is
met 8,6miljoenafgenomen. Aan
het land is een bedrag van 3,5
miljoen overgemaakten aanhet
eilandgebied Curagao 5,1 mil-
joengulden voor het verrichten
van betalingen aan ontwikke-
lings- projecten. Het saldo op de
rekening "Deposito's overige in-
gezetenen" is met 5,4 miljoen
gulden toegenomen, voorname-
lijk als gevolg van een stijging
van hetsaldo op derekening die
Landsradiodienstbij de centrale
bank aanhoudt, aldus blijkt uit
de verkorte balansvan de Bank
van de Nederlandse Antillen,
over demaand oktober.

De poëzie van het MIL

VEEL MENSEN HOUDEN
van lezen, maar het lezenvan
poëzie slaan ze meestal over.
Toch ispoëzie de oudstevorm
van literatuur. Proza kwam
pasveel later.

Indepoëzie kun jejegevoe-
lens het beste weergeven en
gedichtenkunnen gelezen,
maar ook beluisterd worden
en zo anderen ontroeren. De
poëzie staat heel dicht bij de
muziek en veel musici schre-
ven en schrijven hun muziek
op de teksten van poëzie.
Daarnaast vond de
dichtkunsthaar plaats in het
drama. Poëzie begeleidt het
leven, het verwoordt wat we
zelf hadden willen zeggen als
we daartoe in staat waren.

Om wat van deaversie, die
bij sommige leerlingen tegen
poëzie bestaat weg te nemen,
droegen leerlingen van het
Maria Immaculata Lyceum
gisteravondin De Tempeleen
aantal gedichten voor, nieu-
we en oude, in alle talen, die
op het MIL gesproken of on-
derwezen worden en ze pro-
beerden daarbij zoveel moge-
lijk facetten van poëzie naar
voren tebrengen.Erwerd ge-
zongen, gedeclameerd en to-
neel gespeeld in het Neder-
lands, Papiamentu, Engels,
Frans, Spaans en Duits. lede-
re bezoeker kreeg een mooi
verzorgd boekje, waarin alle
21 gedichten, die die avond
werden voorgedragen staan
afgedrukt.
W Watopviel, was dat dezaall
helemaal vol zat met ouderd

-van een bijzondere
medewerker-

en leerlingen en ook dat die
zaal zo meeleefde.Als er wat
misging, en op zon avond
gaater altijd wat mis, zoals
het opeens kwijt zijn van de
tekst ofwatvalse noten in de
muziek, ving dezaal dat zeer
sympathiek op.

De brugklassen oogstten
succes met deBlauwbilgorgel
en vooral met het lied «Mijn
Vader», dat leuk gezongenen
gedanstwerd.MarlonConnor
droeg een nog niet gepubli-
ceerd gedicht van Walter
Palm voor en CalvinioSchoop
hield ieders aandacht gevan-
gen met het verhaal van
«BuchiFil» van Pierre Lauf-
fer. Alle gedichtenwerdenuit
het hoofd voorgedragen en
dat is zeker bij «Buchi Fil»
geen kleinigheid. Ook een
klankdicht als «Danza
Negra» kwam goedover, wat
voornamelijk te danken was
aan Lysaira Ortela, die het
zeer goedvoordroeg.

Een extra compliment ook
voor de muzikale begeleiding
en wel speciaal voor Michael
Llanes, die zelf het lied
«Testament» zong van Len-
naert Nijgh, datpopulair
werd in de versievan Boude-
wijn de Groot. Llanes hielp
anderen, die door nervositeit
bijna nietverder konden, met
woord en gitaarspelde kleine
fouten te herstellen.

«Atardi»van C. Corsen,hef
oudste en meest vertrouwde
Papiaments- talige gedicht,
vormde een goede afsluiting
van een leuke avond.

IW'P^PENBAREAANBESTEDING^
InWr Telefonia Bonairiano N.V. maakt bekend de aanbesteding

* BESTEK 86-05/AIA ir. Ronny Lobo;
NIEUWBOUW TELBO N.V.

*ERKOMSCHRIJVING:°e uit te voeren werken bestaan in hoofdzaak uit het bouwen van een
npofdgebouw te Kralendijk en een telefooncentrale te Rincon, Bonaire,
alsmede het uitvoerenvan detechnische installatiesen infrastrukturele
*erken.

EN INLICHTINGEN:re jnlichtingenvergaderingzal gehoudenworden ten kantore van TELBO
o " V-■ Kaya Simon Bolivar 8, te Bonaire op maandag 18 januari 1988 om
a-OOuur.
r 8aanwijzing zalna afloophiervanworden gehoudenopdebeide lokaties
"P maandag 18 januari1988vanaf 11.00 uur.

VAN TOELICHTING:. « nota'svan inlichtingenen wijzigingen liggen vanaf 25 januari 1988 ter
tnA?9eop hetkantoorvan TELBO N.V., teKralendijk, alsmedeop hetkan-
,?Pr vanArchitektuur & Interieur Atelier ir. RonnyLobo, Koninginnelaan 9,

_ani dekopers van een bestek zal de daarop betrekking hebbende nota
WOrdentoegezonden.

JJSCHRIJVINGEN AANBESTEDING:
h(f '"schrijving dient, in een gesloten enveloppewaarop duidelijk
.f!! eknummer isvermeld, teworden gedeponeerdineen daar-
T;?r bestemdeen als zodanigaangeduide busop hetkantoor van

' tLBO N.V.Kaya Simon Bolivar8,Kralendijk, Bonaire, tot uiterlijk
■l^aandagBfebruari 1988,om 10.00uur, wanneerde openingder

Wrijvingen zal plaatsvinden.

t&EKKEN: Az° en dedaarbijbehorendebescheidenzijnvan- A
van-a3nda9 7 december 1987verkrijgbaar bij het kantoor Jkilb^TELßON.V.teKralendijk,nabetalingvanNA/.500.-per / 'H. De Direkteur van TELBO N.V. JL\ Am AW\ De heer Lic. E.V. Pascal. yfflllfff lllff |

\HW LANDSRAPIO \
111+' afd. BONAIRE

deelthierbij mede dattelefoonrekeningen toten met de maand
yf Oktober 1987 uiterlijkvoor jv 4 DECEMBER 1987^m°eten zijn voldaan. ./ *h

Woröenetn?eroemde datumkan ieder momentovergegaan AWJm\rekeninl a,sluitin9van de nummers, waarvan één of meer y#BPI_IL
9ennie,z'Jn betaald. Zé ill'V'minit?.ening tenouden, datbetalingenviade bankonze_fl|||l|||||PFV^atie dagen laterbereiken. ____/fff UrfiïWil 111
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WMMamamaWmmmmamammmWmammmmammmmm
A UN MESDE LAMUERTE DE

RODOLFO PADILLA BALAN
Hoy, al cumplirse vn mes delfallecimiento del

sr. RODOLFO PADILLA BALAN
n «sotros, suesposa,hijos y demasfamiliares, hemos querido
recordarlo nuevamentecomo tantas veces lo hemos hecho y
tantas veces mas lo recordaremos, dandole las gracias a to-
das aquellas personas y entidades deesta isla tan querida
que, de una uotra forma se unieron a nuestro dolory nos
ayudarona acceptar tan irreparable pérdida.

Han sido tantas laspersonasligadas algobierno, labanca, laindustria, el comercio quese unieron a nosotros en esosdiffcilesmomentos, que seria imposiblemencionarlosen es-
ta cortamisiva, peroa todos queremos darleslasgraciaspor
su amistady derogarlea DIOS quetenga aRODOLFO PA-
DILLA BALANen su divina gracia.

Su esposa,buijos y demasfamiliaresCURACAO 2 deNoviembre de 1987.-

WammmmmWWWaammmmmmmmmmmmmmmWm
STOCKHO^M-,loegoslavie WASHTNGTON-HetVSßureauspeeldebij het smokke en van hon- voor lucht-enruimtevaartheeft4on-derden miljoenen dollars aan ex- dernemingen geselecteerddiehetleplosieven naar Iran een hoofdrol, zo permanentbemande VSruimte- stablijkt uit duizenden documenten tion mogen ontwerpen en bouwenwelke de Zweedse douanetussen 84 Rond het midden der jaren 90 moeten 86 in beslag nam bij invallen in dit worden gelanceerd Het ziinkantoren van de wapenhandelaar Boeing, McDonnelDouglas GeneralSchmitz. Deze wachteen proces; hij ElectricenRockwel Internationalhoudt vol dat alles legaalverliep. *****

» stockmarket«
■_-_-_-J-----j------_____i

M__3_RM TCDftY DECEMBER 2,1987

Aegon 54,00 KCM 27,50
Ahold 60,40 Meneba 40,00
**~> 85,70 Philips 29,10
Cred.lyon. 50,00 Bpyal _jt_n 193,70
Fokker 22,90 telegraaf 195,00
Gist.Broc. 26,30 Unilever 99,80
Helneken 117,00 ï-jex 206,20

NEW YORK STOCK EXCHANGE
Abbott I_bs. 43 5/8 + 1/2 IBM 111 - 1/4
American Exp. 22 - 3/8 n- 5 44* 5^
Apache 7 1/4 unch Jchnscn tJ. 74 1/4 + 1 5/8Am.Tel.S Tel. 27 + i/g McKesson 26 3/4 + 3/4Imxo 65 + 1/4 Merck t, 00. 168 1/2 - 1 1/2Anheuser B- 29 5/8 - 1/8 I-nnesota Mng 58 1/2 + 1/2Bectcn Dick. 46 5/8 unch Mcbil Corp. 34 3/4 + !Ca-±ell S. 52 5/8 + 3/4 Monsanto 70 unch
Chrysler 20 5/8 + 1/2 NCR Corp. 63 1/2 + 1Citicorp 17 7/8 + 3/8 Itorf .South. 23 5/8 + 1/2Coo*»Co_» 37 unc h FPG Indus. 32 5/8 + 5/8Diefcold 33 3/4 + 1/8 Riilips Ind. 14 3/8 + 3/4Digital Bj. 119 5/8 + 1 1/8 Placer DJ*. 15 5/8 + 3/8Oupont 79 + 7/8 Narthrcp Corp. 26 7/8 - 1/8East.Kodak 45 5/8 + 3/8 Pac.First Pin. 9 3/4 + 1/4Exxon 36 7/8 + 3/8 Pfizer 47 + 7/8Figgie 'A' 49 - 3/4 Phelps Dodge 40 3/4 + 3/4Firestone 31 3/8 + 1/8 Philip Marris 87 3/4 + 1 1/2
Fluor 11 7/8 - 1/8 Quaker 42 unch
Genl.Electr. 42 - 1/2 MR Nabisco 46 1/4 unch
GenlJtotors 58 + 1 5/8 Sara lee 32 5/8 + 1/8Gulf 1 Wast. 67 1/2 + 1/8 Shell Tcp.Tr. 69 1/8 - 2 3/8Hecla Mng. 14 5/8 - 1/2 Southern U. 8 1/2 + 1/2
Hilton 67 + 1 Unisys 28 3/4 - 1/8
Hcrosstake Mng. 18 1/4 unch Unocal 24 1/2 + 1 1/4
DOW JONES LOCAL STOCK
Mustrials 1842,34 + 8,79 Ant.Brewery Hf 1. 75-85Transportation 697,14 +2

REUTER.
CLOSING MARKET COMMENT DECEMBER 1,1987
The bulls managed to snap the Bears' winning streak today as
the Dow climbed approximately 8.79 'oints at 1842.34 trading
was modest, with secondary measures displaying relative
weakness. Gainers led declines by a slim margin. Xerox slipped
in heavy trading but IBM, Exxon, and Chrysler rallied ahead
in active turnover. Teledyne, Hitachi, Honda Motor, and
Southern Corp. all climbed smartly. Tandy, CBS, and Norton Co.
surrendered. December got off to a decent start today, a month
which has withnessed Dow gains in both 1984 and 1985 and a
mild setback last year. As tuesdays and mondays often move in
opposite directions, we'll probably get a truer picture of the
market's near-term intentions tomorrow.
E.F.HUTTON RESEARCH.

BPB] MAIHIKQ & CUIUEL'S BAM. iN.V.jt~4y INVESTMENTDEPARTMENTs?J£_J] For further information calll^_^_l' Tel. 612511/612991/6122941 "V p
«t.l ui■■ iiii imiimi imi■ ■■■ ■■■■■iiiniiinik| Koersen Centrale Bank |

1 NOTEffINGENCENTIWLÈBANKVANDENEDErUaANDSEAN- Zt TILLENGELDIG OPWOENSDAG 2DECEMBER 1987EM TOT I_ NADERORDER: §
US DOLLAR 1.77 1.78 180 1E CRN DOLLAR 1.335 1.355 1375ft PNDST6RUNG 3.15 3.205 3265C N6DGLD 94.88 95.60 9640 I2 BOUVflfl — __ _

| ZUJ FRANCS 130.78 131.50 13230| FR FRANCS 30.32 3142 3212
B 106$8 10"> 108.40 Ï
S r^Mof 10 - 10°07 102.595 TUR€ 1.14 144 150 ;6 flfl FLORIN 98.00 100.00 10020

FPÏÏSE 11 VA" DE OBLIGATIELENINGEN VAN DE NEDER- "E S=ANTILLEN UITGEGEVEN DOOR HET DEPARTE- :- MENT VAN FINANCIEN EN GELDIGVANAT HEDEN 2 DECEM- im 8ER 1987 EN TOTNADER ORDER.

'E 9.75% 08UGflTI€L€NING€N P6R 85/89 98.34
C 13 % OBUGRTI€L€NING€NP€R 86/90 103.90
4 12 % OBUGATI€L€NING€NP€fI88/92 103.0510.5 % OBUGATI€L€NING€NP€RI9BB 99.45 _g 10.25% OBUGfITI€L€NING€N 1986 PER 1990 98.28 5- HET EFFECTIEVE RENDEMENT OPALLE OBLIGATIELENIN- Bg GEN BEDRAAGT 10.88%. g6 DEAANKOOP VANOBLIGATIELENINGENKAN GESCHIEDEN §
B BIJ HET LOKALE BANKWEZEN.

■<!■■■ ■■■ ■■■■■■■I"""'■"■■■"■"LUriIIUIMIItUIIJLITJLIJi

/" __'__ '" ' ' ~^-*^mousTßim de uehezuelr
* É '~^P~ maakt de wisselkoers bekend'AmsaF* van de BOLIVAR, geldig tot

DONDERDAG 10.30 uur
AANKOOP VERKOOPCash - Cheque, ’.5.05 ’.5.25 ’-6.25 .
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Ëg? De gelukkige win-fg§|y f TE KOOPP^ atl7nandewaar' *BS, GEVRAAGD
van ’ 100 van 1 december is RUIM WOONHUIS IA. BONGERS Omgeving: Rooi Ca- 1Biench,weg3 tootje, Gaito, Dama-1Boutique Jp cor, Francia.
jfeA Te aanvaarden:

Sm^^^SSeÈ 1 iunj 1988
ipy Te..: 6i349g fgM Tel.: 79345 J

' Verf Uw huis "] f 'NFO'TRACK n...^90edkOOp voor één van haar medewerkers
vnnri_(_«M ONGEMEUBILEERDvoorde feestdagen. WOONHUIS
Bel telefoonnr.: TE HUUR

IC7CQOO Aanbiedingen tijdens kantoor-O/0000 uren: tel. 611954.V Scharlooweg 104 ,
I GEVRAAGD I I
AKTIEVEDAME I
Haar taak zal o.a bestaan uit het organiseren
van demonstraties en promoties en het
demonstreren van producten in supermarkets.
Het er op toezien dat de producten zo goed
mogelijk uitgestald zijn, etc.
Het onderhouden van de contacten met de
lokale importeurs, supermarket managers en
hotel food & beverage managers. I
Vlotte conversatie in het Papiaments,
Nederlands en Engels is een vereiste!
Bezit van eigen auto is gewenst!

: Gelieve uitsluitend schriftelijke sollicitaties te
zenden naar:
R.J Dovale Advertising, Inc.
P.0.80x 416, Curacao. I

De AlgemeneRekenkamer
Nederlandse Antillen

(A.R.N.A.)
iseenonafhankehjkecontrole-orgaan.dattottaakheeftonderzoektedoen
naar:— hetfinancieel beheervan deLandsoverheid, de eilandgebiedenCura-gao, Bonaire, St. Maarten, Saba en St. Eustatius;— de efficiënte werking en de effectiviteitvan het beleid van genoemde

overheden.
Voor de uitvoering van deze taakbestaat er bij deA.R.N.A. een vakaturevoor

SECRETARIS
Functie-inhoud: — verrichten van, uit oogpuntvan recht- en wet-matigheid, efficiency en effectiviteit, onder-zoekbij diensten,departementenen eilandsbe-drijven;— leiding geven bij de uitvoering van bedoeldecontrole werkzaamheden door controleleider;— zelfstandig uitvoeren van c.g. meewerken aanonderzoeken;— desecretaris maakt deeluitvan hetbestuurvandeKamer.
'unctie-eisen: — Registeraccountant of een gelijkwaardig di-ploma;— Leidinggevendecapaciteiten;— ervaring inzakeverslaglegging bij de overheidstrekt totaanbeveling.
Arbeidsvoorwaarden conform Je bij de Landsoverheid geldendereoe-lingen. "Kandidaten wordenuitgenodigd hun schriftelijke sollicitatiebinnen 14da-gente richten aan:

Oe Voorzitter van deAlgemeneRekenkamer
NederlandseAntillen
Fort Amsterdam
Alhier.

B H REFINERIA

ISLA (CIRAZAO. S.A.
has placement possibility for a

MAINTENANCE PROGRAMMER
Candidates should meet following requirements:— bear— have a : .AVO, VWO or equivalent degree;— possess knowledge ofCoboland RPGII prog-

ramming languages and IBM mainframe envi-
ronment;— possess knowledge of S/36, OCL and proce-
durecode;— be familiar with Top-down structured prog-
ramming methodologies;— befamiliarwithmicrocomputersand standard
micro packages such as Lotus, Wordstar and
Dbase 111 andpreferablypossess agoodknow-ledge of Dataflex.

Applications should be sent to:
Refineria Isla(Curazao) S.A.,
Emmastad,
CURACAO.
Attention: Human Resources Development

& Compensation department
Application forms are obtainable at the mainentrance gate of the Refinery.

-Nieuwe zending WWmmWÊWmmmtmmmmKEUKEN-VALLEN
_E^^l^^^!^^_n_l

KEUKEN-GORDIJNEN _HMMiUI-f___l
en nieuwe

KADO-ARTIKELEN
binnen. ____?__

La Indiana N.V. IPIPIHpSSI
\ Hendrikplein 11 MMN!WW'iï*WÜm

l** TE HUUR ■■■■■■■■■■■■
volledig gemeubileerd __■

APPARTEMENT ’,0.70te Jongbloed. '
Telt. aanwezig, ’1.600.- p.m., voo!,een tOL° van _° x\icm.
inclusief water + gas. Direct en dan toch no9 kwaliteit
aanvaardbaar. leveren

Tevens dan moet U zijn bij
BOÜ tel?onS.£KOOP IMTEHPHOTO
Info.:Tel. 662537-79920j TmVmm°wrTTT§

JUIM MHrefineria
ISLA (CURAZAO) S.A.

has placement possibility for an

ELECTRONIC ENGINEER

Candidates should meetfollowing requirements:
— bean Antillean;— haveat leastan MTS degree inElectronics,

preferably a B.SC degree in Electronics;— preferably have a few years experience in
maintenance of electronic equipment.

Applications should be sent to:
Refineria Isla (Curazao) S.A.,
Emmastad,
CURACAO.

Attention: Human Resources Development
& Compensation department

Application forms are obtainable at the main
entrance gate of the Refinery.

PENISE VIDEOTHEEK 1
(t.o. Centrum Supermarket Mahaai)

SPECIALS
1. V.C.R.'s TOSHIBA + remote control ’.850.- V.H.S.
2. ColorT.V.'s Goldstar 14 inch ’.450.-
-3. Foto's perafdruk ’, 0.70

Foto's perafdruk voor leden ’. 0.65
4. Fotocopies ’. 0.20p.5.
5. Lidmaatschap gratis
6.6filmen halen 4 betalen.

Buiten al deze speciale aanbiedingen ook nog dekans om
elkeweek

’.250.- of meer te winnen
Tot ziens bij

Denise Videotheek

TE KOOP BIJ INSCHRIJVING
1 CHEVROLET PICK-UP
Bouwjaar 1979- Motornr. 98520714

Minimumbod NA/. 2500.-
Het voertuig wordt bij opbod verkocht, zonder nummerplaten en
op een "as is where is" basis.
Kijkdagen : DONDERDAG 3-12-87

VRIJDAG 4-12-'B7
Tijd : 15.00-16.30 uur.
Inschrijvingen moeten uiterlijk Maandag 7 December '87 in hetbezit zijn van KODELA (t.a.V. Dhr. H. van Erven) voorzien vannaam, bod en telefoonnummer of eventueel adres.
Betaling dient kontant te geschieden bij het weghalen van hetvoertuig of uiterlijk op 14 december 1987.

S@SKODELAiS
UITNODIGING

In het kader van de De la Try Ellislezingencyclus van de
UNA zal

DR. JAYHAVISER
op donderdagavond 3 decembereen lezing houden over
AMERINDIAN CULTURAL GEOGRAPHY

ON CURACAO
Dr. Haviser promoveerde medio november op dit onder-werp aan deRijksuniversiteit Leiden.
Plaats : Aula-UNA
Datum : Donderdag 3december 1987
Tijdstip : 20:30 uur
Taal : Engels
Toegang : Vrij.

De Rector-magnif icus UNA Hl
Mr. drs. Alex Reinders. Vjgj/ || ||m|

.__ Unlvereldal Nashonat dl Anlia ||

Universilerl vande Nederlandse A/H*.f t
Uavnrsily oJ llw NetherlandsAnlilles
UwursKUid do Ins AnltHns Neerk.ales.is

Baarden Jpfj/
te koop \..'v;*//
samsDm

Curacao N.V.
Chobolobo Shopping Center

SalinjaV __ J

BRIL?

"^m Caribbean Optical
Cy^grheeft de allernieuwste
£tÉm modellenvoor U.

Alle soorten glazen
WF en brillen vindt U bij:

Gaat U volgend jaarnaarNEDERLAND?
Wij kunnen Uw nieuwe
FORD SIERRA

1988
verzorgen tegen een zéér

interessante prijs
Tel. 648159/89337

WAARSCHUWING
De commandantvan het deta-
chement Suffisant maakt be-
kend dat er op 02,03 en 04 de-
cember 1987van 07.00 uur tot
14.00 uur schietoefeningen
worden gehouden op HATO.
Maximum verheffing
± 5000 ft.
Onveilige zeegebied
± 4000 meter uit de kuslijn.

j LUXE ZEILJACHT TE KOOP 1
I Lengte 13 meter, volledig uitgerust voor langdurigeI tochten. a

I Voor informatiebel nr. 676151 na 20.00 uur.

Stroomonderbreking
Veel werkzaamheden kunnen wij voor U uitvoe-
ren zonder U te storen, doch ditmaal moeten wij
de stroomvoorziening onderbreken op:
* Donderdag 3 december 1987 vanaf 09.00 tot

16.00uur.
* Barber - Leliënberg - Wacao.

i&=KODE__AHH__«ï
I~]KOOP>UNDEI [1 _^T^k.

--J __J __J 5 INTERAWnONALTTIADE CENTERCURASAO

HANDELSMISSIE UIT
COLOMBIA

In depriode van 30 novembertot en met3 decem-ber 1987zaleen handelsmissie uitColombia eenbezoek brengen aan Curagao.
Deze Colombiaanse groepzal in dieperiode een
expositie van producten in de Orange Room van
het Plaza Hotel houden. Deze "product-display"
betreft onder meer de volgende productgroepen:
Bouwmaterialen, suiker, leer, dameskleding,
pharmaceutische artikelen, groenten en fruiten "automotive" producten.
De Colombiaanse fabrikanten en handelaren no-
digen alle Curacaose belangstellenden uit voor
individuele ontmoetingen in deOrangeRoom van
het Plaza Hotel in deperiode van 30 novembertot
en met 3 december.
De coördinatie is in handen van het International
Trade Center (1.T.C.) in samenwerking met de
Kamer vanKoophandel te Curagao.
Voor inlichtingen:

mevr. Viveca de Haak-Chatlein,
(I.T.C. telefoon: 62 44 33). ,

S-B-T ONE STOP -BS
BSSI. AUTOMOTIVE SERVICE _±2

WEG NAAR WELGELEGEN 38
IL TEL 623216/624143/624812 M

mmméV ff\TJLL Transmission_*""■__!s""">^. al^^^^^^» /T \ Company/V1 *v\ 4N_.PA-> I -^_^_r^_rBia

l» #24812 *y illni Hf 1/ 1 '>L*«.a <-*_/ ~_Hr/r; "V »«M«>-üp i^!kjï_==£'
AUTO PARTS \_____Sü__?;^_____'

"Service complete pa * Pieza pa bo Auto, * Servicio pa Automatic 'bo Auto, Truck, Truck y Heavyduty transmission, overhaul y
Heavyduty Equipment. Equipment, plus rebuilding.

Special orders. Nos ta duna garantia.

EQUALITY PARTS, PROFESSIONAL SERVICE2

tëimmmm<smmm<mmxmm)m!&JmmmB. üSuOniC RadlO Cassette CG/1 /

[ | Cash Special: FL.235,-

-m m Cetronic Stereo Set528
■ Cash Special: FL.329,-

WË of 3 mnd. van f 1.133,-

-ll______-__l PH II Goldstar TV 9405
H^sJS I Cash Special: FL.835,- ,

L/iiii iuIBT ill' Wjk of3mnd.vanfl.34s,-

-l___S_____lsËE^M I Mitsubishi Split Airco 2242

W. I Cash Special: FL.1760,-
-s_-s_B__3l^^^|g| ■ of3mnd.vanfl.73s,-

-(-Qtr- i i^,rfnazr, Cetron Gasstoof 154Cetron IJskast 3553 m ■ _-.__!, o-.n-;oi. ci -Cash Special: FL.750,- M I Cash Special. FL.325,-
Of3mnd.vanf,.3o9,- ' ■* °*3 mnd. van.1.135.-

-. Zeelandia Tel : 6133337
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	illustraties
	WILLEMSTAD — Vanmorgen vond de overdracht plaats van vier lymphopress apparaten door het Prinses Wilhelmina Kankerfonds aan het Sint Elisabeth Hospitaal. Het gaat om één groot apparaat voor klinisch gebruik en drie kleinere apparaten voor poliklinische toepassing. De waarde van deze multicom pompen bedraagt 10.000 gulden. De lymphopress wordt gebruikt bij de behandeling van een lymphoedeem, een opzwelling van de arm als gevolg van lymphe- stuwing. Veel patiënten die een borstoperatie voor kanker hebben ondergaan, krijgen daar last van, hetgeen een dikke en zware arm oplevert. Het opereren van een lymphoedeem is niet altijd mogelijk en levert evenmin altijd goede resultaten op. De lymphopress is een veel eenvoudiger en economisch systeem dat voor velen effectief resultaat oplevert. Het hospitaal heeft een speciale ruimte ingericht voor het behandelen van de patiënten met de lymphopress waar men in groepen van drie geholpen kan worden. Op de foto: het moment van de overhandiging met vlnr: Kiki Monte, bestuurslid van het St Elisabeth Hospitaal, directeur dr IvanAsjes van het ziekenhuis, en namens het Prinses Wilhelmina Kankerfonds de dames Jael Ackerman, ElsitaLuckman, Myrna Weiman, Carmen Perret- Gentil en Diane Capriles.
	HENRY ® By Dick Hodgins
	BONER'S ARK By Addison & Frank Johnson
	BEETLE BAILEY ® By Mort Walker
	REDEYE ® By Gordon Bess
	WILLEMSTAD – Het miniseminar in het Curagao Caribbean hotel, met de hoofdrol-spelers, v.l.n.r. Ron Gomes CasseresfMaduro & Curiei's Bank), Titus van der Hoeven (Nederlands-Venezolaanse Kamer van Koophandel), Luis Santine (ENNIA en ITC), José A. Gil Yepes (PDVSA), Oscar A. Machado (A VE), Cecil del Volle (offshore) en Lionel Anthony (Kamer van Koophandel en Nijverheid). Allen maken deel uit van de Venezolaans-Curagaose commissie, die gisteren spontaan werd gevormd. Ook Guillermo Archila, directeur van de Isla-raffinaderij, en Papito van derDijs zijn toegetreden tot de commissie. Van der Dijs is onlangs een joint-venture aangegaan met het Venezolaanse concern Frica. Dit weekeinde gaat Van derDijs wederom naar Venezuela, waar hij andere bedrijven gaat adviseren over even – tuele investeringen op Curagao.
	SEVILLA — Een bijna dagelijks beeld: Gari Kasparov verlaat het Lope de Vega theater in Sevilla na een partij tegen Anatoli Karpov om de wereldkampioens-titel schaken.
	Willemstad – Dinsdag 8 '" Woensdag 9 december om half peen 's- avonds presenteert het Jtltureel Centrum Curacao in Pro Arte het blijspel "De (The Maintenance **a«J van Richard Harris. De re°'e is van Jules Royaard en de Jrtaling van Dick van den \°°rn. Het stuk wordt gebracht t?.0r Andre van den Heuvel en 'ftv Jansen die vele malen sab e/* zijn opgetreden, ditmaal y^kundig geassisteerd door J*et thema is de bijna afgezaag-7; driehoeksverhouding". De ti-J *uggereert een kluchtachtig uk, maar het is een stuk waarin gt veel humor de situatie wordt , Schreven van een man die, on«cjr^s e scheiding, geen af/» an nemen van zijn gezin. i. fen aantal scenes is te zien hoe J heen en weer laveert tussen Jp- oude honk en zijn nieuwe £ï °to: A ndre van den Heuvel en ■ ltty Jansen tijdens "de Klus- Jesman" re kaarten a f 15,- zijn ver- £lJgbaar bij de bekende boekpUudels en aan de kassa van Pro Arte.
	ORLANDO—DeorcaGudrun lijkt goed bekomen van de luchtreis, die ze heeftgemaakt. Ze werd van Harderwijk in Nederland naar Orlando (Florida) vervoerd om er in contact te worden gebracht met een soortgenoot van het mannelijk geslacht. Over dat contact zijn geen nadere berichten te melden.


