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nieuws in vogelvlucht

. DAKAR — Een koorts- epidemie
'n het dal van de Senegal- rivier aan
de grens tussen Senegal en Maureta-
n>e heeft al 150 mensen- levens ge-
bost. Het virus was eerst alleen be-
kend bij dieren. In 77 werd hij voor
net eerst bij de mens geconstateerd
en kostte toenin hetNijldal600 men-
sen- levens.

NAIROBI—Eenparticulier vlieg-
tuig met 11VS-toeristen en 2 beman-
ningsleden aan boord is in het ber-
gachtige noordwesten van Rwanda
neergestort; alle inzittendenzijn om-
gekomen. De Cessna was onderweg
van Goma in Zaire naar Nairobi
n>aar raakte een boom en vloog ui-
teindelijk in brand. De inzittenden
nebben noghun bagage naar buiten
gegooidom het gewichtte verminde-
ren toen bleek dathettoestel niet ge-
noeg hoogtekon krijgen.

SUVA —Ratu Penaia Ganilau is
benoemd tot le president van de
nieuwe republiek Fiji, zo maakte le-
gerleider Raduka bekend. Sir Gani-
lau was de vroegere gouverneur ge-
neraal van Fiji. Tot premier van de
nieuwe burger- regering is benoemd
j^ara, die al 17 jaar deze post heeft

bekleed tot zijn regering in april
werd verslagen doorBavadra, leider
van de Indische oppositie.Dit leidde
'ot de lecoup van generaalRabuka.

*****DHAKA —InBangladesh hebben
partijen hunledenuithet

Parlement teruggeroepen. Dit ge-
beurde oa door deAwami liga met 73
Parlementariërs uitprotest tegen de
Sjxxi- toestand welke door president

is afgekondigd.
*****NEW YORK — Volgens het VS-m'nisterie van Justitie heeft de in-

ternationale onderzoek- commissie
'n dezaak Waldbergmeegedeeld dat
°e Oostenrijkse president tijdens de
p Wereld- oorlogpersoonlijk bij oor-
!?gs- misdadenbetrokken isgeweest.
Volgens een officieel VS- schrijven is
"aldheim betrokken geweest bij oa
"etoverdragen van civiele gevange-nenaan deSSvoor slaven- arbeid,bij
öe massa- deportatie van burgersnaarconcentratie- kampen, bij anti-
semitische propaganda en bij het
njishandelen en executeren van ge-
allieerde gevangenen., NAIROBI -Kenya heeft de Li-
dene zaak- gelastigde Arrajel

opdracht gegeven het land te verla-
ten wegens ondermijningvan Keny-
*.s veiligheid. Arrajel is de 2e Li-
dene zaakgelastigde in Kenya die
ait overkomt in 8 maanden.

LONDEN—Dedollarisvrijdagope Europese valuta- markten met"^'m 1 et gestegen door interventiean Centrale banken. Eerder op de
°ag bevond de dollar zich onder het

ot- niveau van donderdag. De
goudprijs is doorde winst van de dol-r scherpteruggevallen. In Amster-dam was de slotkoers der dollar
on h gu^en-De aandelen-koersen

P deEuropese beurzen gingen vrij-
dagomlaag. InWalll Street gebeurdelt ook maarop het laatste ogenblik
k

,st men toch het verlies te beper-
-9 ."« ow J°nesin<Jexging slechts
"'°% punten omlaag.

.MOSKOU-Er isvolgensVS-pre-
j. entReagan grotevooruitgang ge-
devg'n derelaties tussen de SU en
v- V.S, maar de problemen die voort-

°eien uit hetwederzijdsewantrou-
j

enbestaan nog. Hij zeiooktegen de
vestija dat wantrouwen en.gwaan jarenlangzijn gegroeid envn basis hebbenin de geschiedenisnde huidige realiteit.

Zuidafrika:
Troepen weg
uit Angola

i PRETORIA - Zuidafrika* begonnen zijn troepen-
en. 4teruS tetrekken uitAn-soia. Zo deelde generaal Jan-
*"e Geldenhuys in Pretoriamee.
wu generaal
"ude geen bijzonderheden overac terugtrekking bekendmaken°m deveiligheid van deZuidafri-Kaanse militairen niet in gevaar
«* brengen. Zuidafrika heeft innetzuiden van Angola pro- Wes-terse rebellen van de Unita bij-gestaan in hun strijd tegen het

leger dat wordt ge-
deund door Cubaanse troepenen Oosteuropese adviseurs.

OPZIENBAREND
Het meest opzienbarend is de

verkiezing van de revolutionair
denkendemilitairen, Mijnalsen
Sital. Mijnals had tot nu toe zit-
ting in de Nationale Assemblee
alsvertegenwoordiger van de 25
Februari- beweging,een aan het
leger verbonden politieke orga-
nisatie.Sitalheeftzich enkele ja-
ren als voorzitter van een
staatscommissie en directeur
van hetbedrijf Surexco bezig ge-
houden met de rijstexport. Het
tweetal werd in 1980samenmet
enkele anderen door Bouterse
opgepakt wegens vermeende
plannen voor een linkse coup.
Enige maanden later verzoende
Bouterse zich in het openbaar
met hen. Daarna is Sital nooit
meer actief geweest binnen het
leger. Ook Mijnals heeft in de
strijdkrachten een tijd landgeen
hoge functie bekleed. Opmerke-
lijk was ook dat majoorLaurens
Neede, hoofd van Volksmobili-
satie, niet in het Militair Gezag
is terechtgekomen. De als radi-
caal bekendstaandekapitein Ro-
nald Olfers kreeg evenmin vol-
doende stemmen.

Volgens luchtmacht- com-
mandant Djoe, dieaan het hoofd
stond van een "onafhankelijk
kiesbureau", heeft negentigpro-
cent van de militairen die naar
de stembuszijngegaanvoorBou-
terse gekozen. De militairen
konden vijf leden en tweereser-
veleden aankruisen op een lijst
van negentien kandidaten.
Stafchef Graanoogst kreeg 79
procent van de uitgebrachte
stemmen. Hoeveel procent de le-
denMijnals,SitalenLew JenTai
kregen, werd niet meegedeeld.
Volgens Djoe was de opkomst
tachtig procent. Reserveleden
van het Militair Gezag worden
kapitein Sedney en kapitein
Nankoesing. De leden zijn voor
eenperiodevanvijfjaargekozen.

GEEN OPENHEID
Van de eerder aangekondigde

openheid bij de verkiezingen
kwam weinigterecht. Bij het tel-
len van de stemmen mocht de
pers niet aanwezig zijn en het
aantal uitgebrachte stemmen
werd om "strategische redenen"
niet bekendgemaakt. De leger-
top wil niet, dat de omvang van
de strijdkrachten bekend wordt.
Uren laterdan debedoelingwas,
werddepersover deuitslaginge-
licht.

Leden van het Militair Gezag
gaan het leger vertegenwoordi-
genin deStaatsraad,een orgaan
dat toezicht houdt op de rege-
ring. Het is nog niet bekend uit
hoeveel personen de Staatsraad
zal bestaan. Vast staat in ieder
geval dat de militairen ten op-
zichte van vertegenwoordigers

vanpolitieke partijen, vakbewe-
ging en bedrijfsleven een min-
derheidzullenvormen. Bouterse
heeft eerder al latenweten in de
Staatsraad zitting te willen
nemen.

NIEUW TIJDPERK
Bouterse zei dat het leger alles

zal doenom de stabiliteit inSuri-
name te handhaven. Met de
nieuwe grondwet is voor de
strijdkrachten een nieuw tijd-
perk aangebroken, aldus de le
gerleider. "Wij hebben een die

nendetaak, detaak om de soeve-
reiniteit te waarborgen en de
stabiliteit te handhaven".

Bouterse is vrijdag niet inge-
gaan op de aankondigingvan de
rebellenleider Ronnie
Brunswijk. Dat hij tot 1 januari
de wapens neerlegt. Bouterse
wilde geen uitspraak doen over
hetgebaarvanBrunswijk. "Stelt
U dezevragen maaraan de nieu-
we minister van Leger en Poli-
tic", zei hij, toen hem eenreactie
werd gevraagd. Eerder deze

week reageerde de "oude" poli-
tieke leiderLachmon zeer terug-
houdend. Lachmon zei liever te
hebben gezien, datBrunswijk de
wapens voorgoed zou neerleg-
gen. Bouters trok de betrouw-
baarheid van de berichten over
Brunswijks aanbod in twijfel.
"Ik weet niet wat Brunswijk ge-
zegd heeft. Ik weet niet wat hem
door deNederlandse pers isinge-
fluisterd", zo zei de legerleider
vrijdagavond in de Memre Boe-
koekazerne.

Noorwegen voor
redelijke prijs

verhoging

olie
KUWAYT—Minister presi-

dent Harlem Brundtland van
Noorwegen heeft verklaard
datzijn regering een "redelij-
ke" verhoging van de olie-
prijs zal ondersteunenom de
waardeval van de Ameri-
kaanse dollar te com-
penseren.

Hij heeft dit gezegd tegenover
het Kuwaytse blad AI- Watan.
De vrouwelijke premier gaf de
verzekering dat haar land zal
blijven samenwerkenmet deOr-
ganisatie van olieexporterende
landen (OPEC) om het even-
wicht te bewaren op de internati-
onaleoliemarkt.

ABVO boos over laag
niveau eilandsraad

WILLEMSTAD-De over-
heidsvakbond ABVO is be-
paald niette spreken over het
niveauvan deonlangs gehou-
den eilandsraads- vergade-
ring waarin de begroting
voor 1988 aan de ordekwam:
de bevolking is zeer teleur-
gesteld over de presentatie
van de volks- vertegenwoor-
digers.

Dat zondermeer wordt aange-
kondigd dat in 1988 wederom
700 tot 800 overheids- werkne-
mers naar huis worden ge-
stuurd, is voor deABVO onaan-
vaardbaar. Dat noch de coalitie-
raadsleden, nochdeoppositie-le-
dendaar op in gaan, betreurt de
vakbond nogmeer. "Het is duide-
lijk datdetragedie die ditvoor de
arbeiders zal betekenen, hen
niets interesseert."

Het is voor deeilandsraads-le-
den erggemakkelijkom over on-

benulligeaspecten te praten, zij
hoeven immers nietin te leveren
enzij lopenhetrisico nietomont-
slagen te worden. "Integendeel,
terwijl de overheids- werkne-
mers steeds meer moeten inleve-
ren, hebben de eilandsraads- le-
dener voor gezorgddatzij navier
jaareen goedpensioenkrijgen en
kunnen leven op kosten van de
gemeenschap."

De ABVO is zeer verbitterd
over het feit dat de overheden,
zonderstil te staan bij deellende
diezij veroorzaken, werknemers
naar huis sturen. Er zullen dan
nog meer gezinnen zijn diehon-
ger moeten lijden, aldus de AB-
VO dievreest voor een "ex-
plosieve situatie" omdat er
"maatschappelijke weerstan-
den"zullenzijn tegen demassale
ontslagen. De vakbond zal in ie-
der geval blijven hamerenop dit
aspect, zo wordt aangekondigd.

WILLEMSTAD — In de hal
van hetSt.Elisabeth Hospitaal is
gistermiddag een monument
onthuld als dankbetuiging voor
het vele liefdevolle werk, dat de
zusters van de congregatie 'Alles
voorAllen'gedurende132jaarop
Curaqao hebben verricht.

Foto boven: de scheidende zus-
ters en het bestuurvan het hospi-
taal.

Fotoonder: v.1.n.r.:drE. (Kiki)
Monte,gezaghebberRonaldCas-
seres, ministerLeslie Navarro en
zuster Teofilabij het monument.

REVOLUTIONAIREN MIJNALS EN SITAL GEKOZEN
Bouterse reageert niet op Brunswijks bestand

Leger-verkiezing Suriname
levert linkse surprise op

PARAMARIBO — De interne verkiezing binnen het Suri-
naamse legerheefteen linkseverrassingopgeleverd. Twee als
revolutionair bekende militairen werden namelijk voor het
Militair Gezag gekozen. Legerleider Desi Bouterse werd her-
kozen. De leidervan de Surinaamse revolutie is niet ingegaan
op heteenzijdig doorBrunswijkaangekondigde bestand.Bou
terse schoofdezekwestie door naar dekomende regering.

Het Surinaamse leger heeft
vrijdagvijf nieuweledenvan het
Militair Gezag (MG) gekozen.
Legerleider Bouterse werd her-
kozen als eerste man van dit or-
gaan, dat de politieke arm van
het legerwordt genoemd. Opval-
lend is de verkiezing van de
linkse militairen kapitein Chas
Mijnals en majoor Badrissein
Sital.

Verder werd chefstaf Ivan
Graanoogst herkozen en maakt
majoorLew JenTai,hoofd van de
MilitairePolitie, nu ook deel uit
van het orgaan. Voor het eerst
konden alleSurinaamse militai-
ren, vanaf de rang van korpo-
raal, bij geheimestemming de le-
den van hetMilitair Gezag aan-
wijzen.Hetorganiserenvan deze
stemming was volgens velen in
Paramaribo bedoeld om de posi-
tievan Bouterse als sterke man
van het leger te bevestigen na de
verkiezings- nederlaag van zijn
partij.

Verzet: helicopter
neergehaald

MANAGUA —De zendervan
het Nicaraguaanse verzet Libe-
racion heeft het neerhalen ge-
meld van een MI-17- helicopter
vanRussische makelij.Dit moet
gebeurd zijn op 30 november in
het oosten van het land. Volgens
het anti- Sandinistische verzet
zou ditde 25ehelicopter van het
leger zijn welke men in 1987
heeft neergehaald. In Managua
zei men geen informatie hiero-
ver tehebben.

Onder studenten
Lusinchi maakt eind aan onrust

CARACAS — Na persoon-
lijk ingrijpen door president
JaimeLusinchi van Venezue-
la is een einde gekomen aan
dealbijna twee weken duren-
de studenten- onrust.

Een paar uur nadathij was te-
ruggekeerd van een buiten-
landsereis gingdeVenezolaanse
president in conclaaf in zijn pa-
leis en ontving daar onder meer
universitaire leiders en ook stu-
denten-leiders. De president be-
loofde daarbij de opheffing van
het militairebestuurin verschil-
lende universiteits- steden en
ook zegde hij het terugtrekken
toe van het politie- cordon bij
universiteiten. Eveneens werd
de instelling van een commissie
toegezegd welke zal onderzoe-
ken wie er verantwoordelijk te
stellenisvoor devier doden wel-
ke tijdens dezestudenten- onrust
zijn gevallen. Tenslotte zal het
de oproer- politie verboden wor-
denbij derelbestrijding vuurwa-
pens tegebruiken.

De universitaire leiders en

studenten zegden op hun beurt
toedatzijdecontrole over dever-
schillende studie- centra op zich
zullen nemen en zullen zorgen
dat de normale situatiehersteld
wordt. Ook hebben zij toegezegd
het studenten- protest in rusti-
gerbanen te leiden.

Waarnemend gouverneur

Joubert morgen
al in functie

WILLEMSTAD — Woensdag
komen deStaten ineenplechtige
vergadering om negen uur
's morgens bijeen naar aanlei-
ding van de officiële beëdiging
van mr Elmer L. Joubert als
waarnemend gouverneurvan de
Nederlandse Antillen. Mr Jou-
bert volgt in diefunctie mr Mike
L. Alexander op,aan wie inokto-
ber op eigen verzoek ontslag is
verleend.

Joubertzal al snel als waarne-
mend gouverneur moeten optre-
den. Morgen vertrekt gouver-
neur drR. Romer voor dienst- be-
sprekingen naar Nederland. De
gouverneur keert op 19 decem-
berterug.

Snelle vergadering
OPEC-ministers
in Wenen voorspeld

ABU DHABI — Drie be-
langrijke leden van de OPEC
doenpogingen om dehuidige
olieprijs te handhaven van
achttien dollarpervat. Dit ge-
beurt door Saudiarabie, Irak
enKuwayt.

Zo meldt het dagblad Al Itti-
had, dat zijn informatie toe-
schrijft aan een niet met name
genoemde functionaris uit het
Golf- gebied, dievoorspelde: "De
conferentie in Wenen duurt niet
lang, zoals sommigenmisschien
verwachten. Integendeel, hij zal
heelkort duren.Men zal snel een
beslissing nemen". Hij doelde
daarbij op de ministers- confe-
rentie van de Organisatie van
olieexporterende landen
(OPEC).

GENEVE — Het aantal gevallen
van AIDS is in Uganda binnen 8
maanden meer dan verdubbeld van
1.138 in februari naar 2.369 in okto-
ber. Ugandastaat op de3e plaatsvan
de AIDS- lijst van de WHO. Bove-
naan staan de VS met 47.022 ge-
vallen.

In rouw-advertentie
Gorbatsjov, Politburo,
Sacharov naast elkaar
MOSKOU — Het overly- langrijkste medewerkers ge-

den van de Russisceh weest bij de ontwikkelingvan
kernfysicus Jakov Zeldo- ie waterstofbom. Het opne-
vitsj heeft Michail Gor- men van de naam van Sacha-
batsjov en Andrej Sacha- rov in de advertentie is een
rov bijeengebracht. In een duidelijk teken van zijn te-
advertentie ter nage- rugkeer in de openbaarheid.
dachtenis van Zeldovitsj Sacharov is zich sindsdien
hebben de Russische par- blijven inzettenvoor devrijla-
tijleider, het Politburo en ting van politieke gevange-
de leider van de dissidente oen in zijnland.
beweging in de Sovjetunie Maar hij heeft tegelijker-
hulde gebracht aan de op tijd ookvoorzichtigzijnsteun
73 jarige leeftijdoverleden betuigd aan de hervormings-
kernfysicus. plannen van Gorbatsjov. Eni-

Eind vorig jaarkeerde Sa- ge vooraanstaande dissiden-
charov terug naar Moskou na ten hebben daarna enige af-
een jarenlange interne bal- stand genomen van Sacha-
lingschap in de voor buiten- rov, omdat men vindt dat hij
landers gesloten stad Gorki. teveel vertrouwen heeft in de
Hij was indertijd een der be- huidigemachthebbers.



Mensen

Twee leden van de valsemun-
tersbende stonden op het punt
2500 VALSE BILJETTEN van
honderddollarinomloop tebren-
gen toen zij door depolitie van
Limburg in hun kraag werden
gegrepen.De in beslag genomen
biljetten -nominale waarde on-

er eon half miljoen- waren
opmerkelijk goede kwali-
De politie denkt datvoor de- aardiging een zeer vakkun-

digedrukker is ingeschakeld, al
heeft zij er noggeenkijk opof dat

f buiten Nederland gebeurd

Chicago, de op twee na grooisie
stad van de Verenigde Staten,
heeft weer een ZWARTE burge-
meester. Na een verbitterde
machtsstrijd is de 54-jarige Eu-
gene Sawyer door de gemeente-
raad gekozen als opvolger voor
Harold Washington, die vorige
week aan een hartinfarct over-
leed. Sawyer heeft beloofd dat
het stadsbestuur onder zijn lei-
ding verlost zou worden van
vriendjespolitiek en nepotisme.
De dag na de verkiezing ver-

scheen prompt de Chicago Sun
Times met het bericht dat er al
minstens 16 familieleden en po-
litieke vriendjes van Sawyer op
de loonlijsten van de gemeente
zijn gezet. Sawyer werd gekozen
metbehulp van de blanke meer-
derheid in de gemeenteraad. Hij
is, zoals al tientallen jaren het
gebruik is inChicago, een demo-
craat, hetgeen garant staat voor
een"witte" politiek die niet al te
veel rekening houdtmetdester-
ke zwarte minderheidin de stad.

Naastde exotische gerechtenals
inktvis, kikkerbilletjes en slak-
ken staat nu ook kaaimanvlees
op de menus in debetere restau-
rants inLonden. Met het invoe-
ren van deze nieuwe delicatesse
is vijf weken geleden begonnen
en deverkoop neemt gestaagtoe.
KAAIMANVLEES smaakt tus-

sen kip en kalfsvlees in en heeft
een hoog proteinegehalte. Wel
moet het mals gemaakt worden.
Een van de gerenommeerdste
zeebanket- restaurants in de
theaterwijk van Londen ver-
koopt 18 kilo "AlligatorMeunie-
re" en "Alligator Beurre Noire"
per week.

De Britse en Amerikaanse ster-
ren- kundigen hebben een qua-
sar ontdekt die verder van de
aarde is verwijderd danenig an-
der bekend hemellichaam. Een
quasar is een op een ster gelij-
kende radiobron waarvan het
kleurenspectrum altijd een zeer
grote roodverschuiving ver-
toont. Aan dehand daarvankan
men hun afstand berekenen.
QUASARS kunnen tot dui-
zendmaal zoveel 'lichtenergie
uitstralen als een geheel ster-
renstelsel. De pas ontdekte qua-
sar heeft een roodverschuiving-
factor die boven vier ligt. De
grootste roodverschuiving die
men tot dusver had waargeno-
men bedroeg 3. De quasars leve-
ren nuttige informatie over de
ouderdom van het heelal. De af-
standvan de quasartot deaarde
wordt geschat op 12 tot 14 mil-
jardlichtjaren.
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Nederlandse Antillen veertien gulden per
maand.

Buiten Antillen (Nederland):
NA^BO,l5 per maand (luchtpost) of
NAf.24,- per maand (zeepost); jaarlijks
vooruit tebetalen.

Torn Poes en de Partenspeler door Maten Toonder

1538 — Na een tijdlang doelloos door de stad te hebben ge-dwaald richtte heer Bommel zijn schreden tenslotte naar hetpolitiebureau. Bekommerd tradhij hetbureau van decommis-saris binnen, juistop het moment dat agent Plathouwer zijn
rapport uitbracht.

"Ik néém ditniet, commissaris!" zei heer Ollie met somberestem. "WanneerTornPoes eenvoogdmoet hebbenen wanneerhijmoet wordenopgevoed, danben ik degenedie daarvoor inaanmerkingkomt. Ikhelp mijnjongevriend nual sindsjaarendagmetraaden daad, alsubegrijptwatik bedoel.En ik laatmeietdooreen schurkals diePartenspeler uitmijnfunctie drij-en. Met mijneigenogen hebik hemeen moordaanslag op me-ien plegen en als de politie "

"Stop!" zei decommissaris bars. "Ik voel, dat ubeledigendgaat worden. Trouwens, agent Plathouwer hier vertelde me
juist, dathij TornPoes op heterdaad heeftbetraptbij het tewa-
ter gooienvan zijn voogd. Erzijn grenzen enhetwordttijd, dathier wordt ingegrepen. Ukunt gaan!"

Torn Poes was intussen doorBul Super in een vertrekje ge-
duwd, waar een tralievenster een spaarzaam licht verspreid-
de.En daar zathij nu opeenkistje, terwijl sombere gedachten
hembezig hielden.

Maar plotseling kwam er een waakzame blik in zijn ogen.
Aan de anderekant van demuur klonken stemmen en hij be-merkte, dathij de woorden kon verstaan wanneer hijzijn oortegen demuur legde.

CURACAO
AGENDA
WEEKEINDEDIENST EILANDSGENEES-
KUNDIGEN
STADS- EN 2DEDISTRICT OOST
5 december 1987vanafoB.oo uurt m6
december 1987om07.00 uur.
Dokter Lutchman, Spreekkamer: Montana
Rey, tel.: 674821; spreekuren 11.00-12.00/
17.00-18.00 uur; spoedgevallen: tel.:
674880 b.g.g. 625822/625800 toestel 143.
6 december 1987vanaf08.00uur t/m7
december 1987om07.00uur.
Dokter Winklaar, Dokterskamer Sta. Rosa,
tel.: 671101; spreekuren 11.00-12.00/
17.00-18.00 uur; spoedgevallen: tel.:
616784 b.g.g. 625822/625800 toestel 143.
(dit geldt voor patiënten van de volgende
artsen: Wilsoe, Da Costa Gomez, Nassy,
mevr. Nassy-Tseng, Lutchman, Tseng,
Rauchbaar, Braakman, Doran en mevr. Gu-
errero-Bakmeyer)

STADS- EN 2DEDISTRICT WEST
4december 1987vanaf 17.00uurt/m7
december 1987om07.00 uur
Dokter Nivellac, Spreekkamer: Brievengat,
tel.: 76280; spreekuren 11.00-12.00/17.00-
-18.00 uur; spoedgevallen: tel.: 615828
b.g.g. 625822/625800 toestel 143.
(dit geldt voor patiënten van de volgende
artsen: Swart, Roose, mevr. Braakman-
Bonder, Whiteman, mevr. Goilo, mevr. Soli-
ana-Tjin, mevr. Croes, Heerenveen, Nivil-
lac, King, mevr.Rosales-Concession, mevr.
Pablo en Lucasius)

DERDE DISTRICT BANDA ABAO
4 december 1987vanaf 17.00uur t/m7
december 1987om 07.00uur.
Dokter Botero Duque, Spreekkamer: Soto,
tel.: 641790; spreekuren: 10.00-11.00/
17.00-18.00 uur; spoedgevallen: tel.:
641790 b.g.g. 625822/625800toestel 143.
(dit geldt voor patiënten van de volgende
artsen: Tweed,Vonhögen, Schellens, Bote-
ro Duque en Spong).

NACHTDIENSTARTSEN:Patiënten vande
artsen van Bandabao (3e distrikt)kunnen in
spoedgevallen telefoon 641658 bellen en
dan het antwoordapparaatafluisteren.
De patiënten van de andere medische dis-
trikten kunnen voor spoedgevallen de
artsenpraktijk vanhuneigen huisartsbellen;

BIOSCOPEN
GOLDEN DRIVE-IN
zaterdag
21.00 uur Where the river runs black
(’.5,-p.p.); 24.00uur Pruimenbloesum
(18jr.,/.5,-p.p.).
zondag
21.00 uur Where the river runs black
(’.5,- p.p.).

TELECURACAO
ZATERDAG: 16.30 Jimmy Swaggart
Evangelisatie; 17.30TelefiestakuTante
Irma i Tante Shirley; 18.30Studiosport;
19.30 Panoramiek; 20.00 Notisiero Te-
le-8; 20.30 Carrousel kv Gonzalo Cua-
les; 21.30Estreno: «Thesky isno limit»;
22.00 Wega di Number; 22.10 vervolg
Estreno; 23.00 Sluiting.

ZONDAG: 16.10Sena di Senor; 17.00
Sala di konsierto; 17.45Wega di Num-
ber; 18.00 Telepatriakv Chin Behilia;
19.00Modaku Mylene; 19.30Live atCi-
ty Hall (jazz); 20.00 Notisiero Tele-8;
20.30TheRedd Foxxshow;2l.ooFami-
ly special: «Don't touch»; 22.00 Solid
Gold with Dionne Warwick; 23.00 Slui-
ting.
(wijzigingen voorbehouden)

***** il

het antwoordapparaat zal dan mededelen
wie de dienstdoende arts is.

WIT GELE KRUIS PRINSES MARGRIET
(wijkverpleging): Kantoor Santa Maria 17,
tel.: 82947/81078;geopend van maandag
t/m vrijdag van 07.00-17.00 uur; zaterdag
de geheledag gesloten;na 17.00uurkunt u
de zuster van dewachtbellen: zuster Pata-
ca, tel.: 87342 pageboy 027-360.
WIJKVERPLEGING CURAQAO (Schar-
looweg 110, tel.: 612040): geopend van
maandagt/m vrijdag van 07.00-18.00 uur;
dewacht heeftzuster Gregorio,tel.: 675870,
pageboy 027-345.

DIERENARTS: Veterinaire Dienst, Parera,
tel: 614000.

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

KLEUTERBUREAU: 14.00-16.00uuralleen
volgensafspraak.

ZUIGELINGENBUREAU:maandagmiddag
van 12.30-15.30uur; donderdagmiddagvan
07.15-10.30 uur; alleen volgensafspraak.

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

*** * *
BOTICA BANDABAO: dagelijks geopend
van 08.00-19.00uur.

*****
BOTICA ISLA(tel.: 663895):openingstijden
van maandagt/m vrijdag van 07.00-17.00
uur; zaterdag en zondag van 10.00-11.00
uur.Voor spoedgevallennakantooruren ge-
lieve zich te begeven naar de Ver-
bandkamer.

BOTICA'S (weekeindedienst)
zaterdag
Otrobanda: de Goede Hoop, Jan Noord-
uynweg, tel.: 82857.
Punda:Brievengat, Corrieweg, tel.: 79098.
zondag
Otrobanda: Paradeis, F.D.Rooseveltweg,
tel.: 89676.
Punda: Antiliana, Kaya Flamboyan, tel.:
76200.

VERLOF BEGRAFENIS
5 december: P.A.J Scherptong, Winston
Churchillwegls7E.
6 december: M.V. Meyer, Kaya Wawa
Scholtzl.

DIVERSEN
ANTILLIAANSE GNOSTISCHE BEWE-
GING
Brievengat: iedere maandag- en
woensdagavond om 19.30 uur te Jirajara-
weg 8, Centrum Dcvi Kundalini.
iedere woensdag- en vrijdagavond om
19.30 uur te Openbare Basisschool
Brievengat.
Bandabao: iedere donderdagavond om
19.30uur gebouwCredit Union San Pedro.

Kanga: iedere woensdag- en zaterdaga-
vond om 19.30 uur te Centrum Abrdxac,
achterKooyman.
SantaRosa: iedere maandag-en zaterda-
gavond om 19.30uur te Aloëstraat 12.

FINA ART DANCE SCHOOL: 20.30uur op-
voering van musical «Mary i su 2
Pidasitunan» - CentraPro Arte.

CONCERT: 20.00 uurvan de Jamaicaanse
koor «The MethodistChorale» -Barret Me-
thodist Church.

HOLIDAY BEACH HOTEL: 20.30 uur mo-
deshowvan de "mooiste vrouwen ter we-
reld" - Fiesta Ballroom.

VERKENNERSGROEP ST. DOMINICUS:
21.00-02.00 uur feest in Sentro di Bario
Montana.

JLBCOUNTRY CLUB: 21.00-03.00uurhul-
diging GrupoNOS.
ZONDAG
DIVERSEN
POMPSTATIONS (openingstijden van
08.00-15.30 uur:
Craz- De Ruyterkade, Isa- Salina, Gasora -Sorsaca, Van der Dijs -Rio Canark), Can-
word - Gasparito,Curoil -Colon, Galmeijer -Cerrito, De Lanoi -Sta. Rosa, Jansen- Sta.
Maria, Mauricio -Sta. Helena.

TENTOONSTELLING: 10.00-17.00uurvan
keramiek, kleren, poppen enKerststukken-
Pastorie Steenrijk.

FORTKERK: 17.00-19.00 uur familiecon-
cert.

lOBA JAYCEES: 10.00-22.00 uur «PaseO
Fiesta» - Rif Koredó.

FINADANCE ARTSCHOOL: 16.00uur Op-
voering van musical «Mary i su 2
Pidasitunan» - Centra Pro Arte.

«KOMISHON YEGADA Dl SAN
NICOLAS»: 10.00-17.00 uur kom afscheid
nemen van Sinterklaasen zijn Pieten.

MAANDAG
DIVERSEN
TOERISTENSCHIP: 09.00-20.00 UU'
«Carla Costa» -S.J.

KERKDIENSTEN
KLOOSTER ALVERNA (Gouv. va"
Lansbergeweg): zon.: 10.00uur hoogmis
(Ned.); 16.00uur(Papiamento).
BARBER (H. Joseph): zat.: 19.00uur; zon.:
06.00 en 09.00uur.
BRIEVENGAT: zat.: 18.30uur; zon.: 10.00
en 18.00uur.
BUENA VISTA (Birgen Milagrosa): zat:
19.00uur; zon.: 09.00 en 19.00 uur.
CHARO (O.L. Vrouw van Coromoto): zat-
-19.00 uur; zon.: 08.00, 17.00 (Spaans) «n
19.00 uur.
GROOTKWARTIER (O.L. Vrouwvan Berg
Carmel): zat.; 19.30 uur;zon.: 09.00 (Ned)
en 18.00 uur.
JANDORET(O.L.Vrouw van GoedeRaad):
zon.: 10.00en 19.00uur.
HULPKERK BOCA SAMI: 'zat.: 18.00 uur;
zon.: 08.00 uur.
JANWE(H. Hartvan Jesus):zat.: 19.00uur;
zon.: 08.30,12.00en 19.00uur(Ned.).
KORAAL SPECHT (Goede Herder): zat
19.00uurjzon.: 11.00en 18.00uur.
MONTANA (H. Dominicus): zon.: 05.1»'
08.30 en 19.00uur.
OTROBANDA:
(Santa Ana): zat.: 19.30uur; zon.: 08.00 e"
19.00uur

(Santa Famia): zon.: 06.00, 09.00, 11-00
(Engels) en 19.00uur.
PIETERMAAI (kathedraal): zat: 19.00uu.
z0n.:06.00,09.00en19.00uur. _
SANTAMARIA:zat.: 18.30uur; zon.: 07.00.
09.00 en 18.30uur.
SANTAROSA: zat.: 18.30uur; zon.: 07.30.
09.00 en 18.30uur.
SAN WILLIBRORDO: zat.: 19.00uur;zon-:
17.00uur.
SERUGRANDI (Fuik): zon.: 17.00uur.
SOTO:zat.: 19.00uur;zon.: 09.00 uur.
STEENRIJK (O.L. Vrouw van Altagracia)-
zat.: 07.00en 19.00uur; zon.: 08.00,10.00
(charismatica) en 18.00uur.
SUFFISANT (O.L. Vrouw van Fatima): zat-
-18.00 uur; zon.:09.00 en 18.00uur.
TERA KORA: zon.: 18.00uur.
WESTPUNT: (H. Petrus): zat.: 19.00 uur;
zon.: 08.30uur.
HULPKERK LAGOEN (H. Johannes):zon-
-10.00 uur.
WISHI (H. Teresita): zat.: 19.00 uur; zon-
-06.00 en 18.00uur.
ZUID BONAM (H. Judas Thadeus): zat-
-18.30 uur;zon.: 08.30en 17.30uur.
PROTESTANTSEKERKDIENSTEN
VERENIGING PROTESTANTSE GE-
MEENTEN
FORTKERK: 09.30uur dsJ. Schaap.
EBENEZER CHURCH: 09.30 uur mw- J-
Smith.
EMMAKERK: 09.30 uur ds N.L. Smitn
(H.A.).

GEREFORMEERDEKERK
(Seru Fortuna 208A)
10.00uur ds J. Glas.
(Cubaweg 100,Buena Vista)
09.30 uur ds OW. Bouwsma.
(Arowakenweg 28, GrootKwartier)
08.30 uur ds J. Glas.
17.00uur dsJ.J. Schreuder.
(Marakaweg 1, Montana Sta.Rosa)
08.30uur ds J.J.Schreuder.

EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE
MORAVIAN CHURCH
Goeroeboeroeweg, MundoNobo)
zaterdagavond 19.00 uurzangdienst.
zondagmorgen 09.30 uur preekdienst.
Emmy Berthold Kleuterschool, Suf»'
sant)
zondagavond 18.00 uur Papiamentsa
dienst.

MOSKOU — In kringen van de
SU- dissidentendie het land uitwil-
len vraagt men zich afwaarom Mos-
kouhen nietlaatgaan.Alsereentop-
conferentiekankomen over hetver-
trekvan kern- raketten danmoethet
toch helemaal gemakkelijk zijn om
eenpaaronbelangrijkemensente la-
ten vertrekken, menen zij. Inhetre-
cente verleden liet men een handje-
vol dissidenten gaan als er een top-
conferentie voor de deurstond.

*q|^ Pakkerdjes:

l Dearest Young t

I Een verre groet van iemand die zo t
\ graag dicht bij jewil zijn. X. Tot straks, 5
t I'll see you in my dreams, |
♦ Me.

_
t-^H^».» ,

:: Sint, ]
;; Suikergoed en l
I marsepein, j>
I ik vina het nogt altijd fijn om bij
t jou te zijn,

ij "Kop op" ||
t zei dekoe:
| zogezegd, ij
| ZO gedaan! ::

HENRY By Dick Hodgins

BONER'S ARK By Addison & Frank Johnson

BEETLE BAILEY By Mort Walker

REDEYE By Gordon Bess

AMIGOE ZATERDAG 5 D6C6MS6R 1987

►Hetopgeven van "Pakkerdjes", dierespectievelijk vijfen tien guldenkos-
lten, kan geschiedenbijhetredactie- secretariaatvan deAmigoe. De Ami->goe behoudt zich het recht voor de plaatsing van een "Pakkerdje" op|basis van zijn inhoud te weigeren.

: ||#'
»♦»«»»w^ _. >r<.y« ffir»». Y* >. ♦»».4.»»<>_.% *%*%'« ♦.
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INTERESSE AMSTERDAM, NEW YORK
'Dit eiland tweede Israël'
Joods Festival Curaçao
. WILLEMSTAD—Van3 tot21 januariwordt opCuracaoeen
I °ods Festival gehouden. Daarvoor zijn in een aantal Neder-
landse kranten en tijdschriften advertenties verschenen, on-

fT andere in het 'Nieuw IsraëlischWeekblad. Voor 2.290 gul-
?enkunnen deelnemersnaar Cüracao reizen. Bij de prijs in-
kepen: zeven overnachtingen in het Curacao Plaza hotel,

transfers op ons eiland, een tour naar de be-
pndste joodse erf-goederen op Curacao, een receptie met de
J,°°dsegemeenschap en een banquet.Koudijs Reizen, hetreis-
°Ureau dat dezespeciale arrangementen aanbiedt, heeft altal

■anreacties gehad: "De vraag is alleen ofdeKLM de toeloop
**» kan", alduseen woordvoerder.
.Het 'Nieuw Israëlisch
**kblad', NIW, heeft 'slechts'
n«ele duizenden abonnees,
jparis zeer invloedrijkin deNe-
j.erlandse joodse gemeenschap,
parnaast wordt het blad in Is-
aél.gelezenen zijn er 'behoorlijk,f lezers in New York. Zo ver-

f& ons de NIW-journaliste Ju-
'th Nelemans, die momenteelp Curacao verblijft.
j \) maakt een reportage over
jeJoodse gemeenschapop ons ei-a i>d en over de invloeden daar-
in op de Nederlands Antilli-
j,ai»se cultuur en samenleving.

v
aarnaast zal zij ons eiland als
a*antie-oord beschrijven.Nelemans isbijzonder enthou-

*last: "Ik had al veel gehoord
Ver Curacao als 'moeder-

fttoeente van de Amerika's'.
,"arles Gomes Casseres hadaarover al een uitvoerigartikel
pchreven in ons blad. Maar
pgeen ik hierhebgezien, over-
reft werkelijk al mijn ver-
achtingen".

INTEGRATIE
Uejoodse cultuuris hierdoor-

gedrongeninallefacetten van de
pUracaose samenleving. In het

Museum trof ik ser-
tes-goed aan met joodsenamen
r°p. Dat vina je eigenlijk ner-

??ns. Dat betekent, dat de joden
*! ler niet als een aparte groep
*°rdenbeschouwd, maarals een
*ezenlijk deelvan het Curacao-
seyolk».
i Ik heb gehoord, dat bijvoor-eeld joodserouw-rituelen zijn
ingenomen. Vroeger schijnt
lerin dekerken ook zand te zijn

?ae^rooid. Dat is iets typisch
y s~— denk maar aan deveer-
ï.°Jaren in dewoestijnen aan de
de irratl° s> de groep die tijdens
ge , n.uisitie het jood-zijn in het
oto .lm moest beleven en daar-
*anH imping van het geluid
<J e °_ degrondhad gestrooid in
i ruimtes, waar ze bijeenKwamen".

SNOA
'uit6 egt naar °gen te hebben

op ons eiland: "De
wordt hier ,gnoa> ge.

öe ~~ een Portugees woord.
Re». g ernaast is er zelfs naar
Sc_°t!md- De begraafplaatsen,
.j mtterend. Het zilver, waarin

ora-rollen bewaard worden,

is afkomstig uit Amsterdam. De
banden dieer bestaan tussen de
Amsterdamse joodse ge-
meenschap en die op Curasao
zijn zeer hecht", zo springt Ju-
dithNelemans in haar enthousi-
asme van de hak-op-de-tak.

Ze vertelt verder: "Wat is dit
een mooi eiland. En de mensen
zijn zo buitengwoon vriendelijk.
Watzo uniek isvoor dehelejood-
fee gemeenschap, op de hele we-
reld? Kijk, Israël is eigenlijk de
enigeplek, waar jodenzich veilig
kunnen voelen. Afgezien dan
van hetfeit, dater ook een hang-
glider naar binnen kan komen.
Maar toch, daar voelen joden
zich bijeen, ze zijn er samen in
hun land. En dan hier, op Cura-

cao. Uit is een andere plek voor
joden,waar we veilig zijn. Waar
we volledig geaccepteerd zijn.
Het is grandioos. Dat ga ik in
mijnblad schrijven".

VDITHNELEMANS
...tweedeIsraël...

EERSTE JOOD
Dat verhaal zal onder andere

gaanover hetfeit, datin 1643Sa-
muel Cohen als eerste jood naar
Curasao kwam en dat hier de
oudste nog in gebruik zijnde sy-

nagoge ter wereld staat, Mikve
Israël Emanuel. En dat twee
eeuwen geleden meer dan de
helft van de Curacaose bevol-
king uit jodenbestond. Tegen-
woordig telt de joodsebevolking
op ons eilandslechts 750zielen.

Nelemans voorziet een be-
langrijke toeloop van joodsetoe-
risten naar ons eiland: "Ik weet,
dat in de joodsegemeenschap
van New York zeer veel be-

langstelling voor Curagao be-
staat. Dit eiland moet echt het
feit uitbuiten, dat hier zon brok
joodsecultuur bestaat. En daar-
naast hetfeit, dathet hieruitste-
kend toeven is. De zon, dezee, de
stranden. En vooral de bevol-
king. Geweldig."

KOSJER
Maar", voegt ze eraan toe

"wat jammer dat er geenkosjer
restaurant is. Oféén?Er moeten
er meerkomen. Vreemd is het
wel. Want in een supermarket
ben ikkosjer voedsel tegen geko-
men. Dat betekent, dat er wel
aan gedacht is".

Volgens Nelemans dientin depubliciteit rond Curacao als toe-
risten-eiland nog meer de na-
druk te worden gelegd opde lig-
ging: "Beteren vakernaarvoren
brengen, dat Curacao kan die-
nen als 'springplank' naar Mid-
den-enZuid-Amerikaennaar de
andere Caribische landen en ei-
landen".

"Enbovendien", zegt ze,"moet
er gebruik worden gemaakt van
de sterke bindingen tussen de
joodse gemeenschap hier en die
in Amsterdam. Toen ik op Hato
aankwam, lag er een welkomst-
boodschap voor mij klaar. Uit
Amsterdam was kennelijk al
doorgebeld, dat ik zou komen.
Netofikthuiskwam.Een gevoel
van: een tweede Israël".

WILLEMSTAD-Tijdens het
wekelijkse televisie programma
Tele Enfasis krijgen dc kijkers
deze week een herhaling te zien
van het programma dat op dc
Dag van het Onderwys is uitge-
zonden. Het thema van deze uit-
zendingwas"Kurpa sano, mente
sano". Tele Enfasis wordt aan-
staande maandag uitgezonden
om halfacht 's- avonds.

Door samenwerking
optimale organisatie
Activiteiten Punda en Otrabanda
vandaag officieel van start

te,ïILLEMSTAD—Deactivi-
*>jnK m Punda» die vandaag
v^n ~®Bonnen, makendeeluit
blijf nCamP»gne die hetver-
rjBte°P Curacao voor de toe-
doe* 1 een stuk aangenamer_0„ maken zodat zij graag
eft n*6?8 teru8 willenkomen
*el!!et °Pgelucht zijn dat ze
C,°P deboot ofin devlieg-
va* jUnnen stappen om het
l«ten r? vlugm°gelijkte ver*
t_er^ °at maakten gedepu-
_H ij

_
n Raymond Bentoera
Ü?% Martina gisteren

ferenH tJJdens een perscon-
j)jl.ni>e.Samen met de Vere-
ÜJF*van Handelarenwordt
.en °mende twee maanden

van activiteiten in
niBega.en Otrabanda georga-
.oK *~ terwijl er momenteel
*ctivit°-rdt gewerkt aan een
de f^'ten- programmavoor
l9gg Bterende maanden van

Bchmrde-'arenheenhebben ver-
fee SrHde instanties rond de
tti_JÏ5iien_. ctiviteiten georga-

n_i m Punda en Otrabanda
overi +an te voren met elkaar
tueieSteplegen waardooreven-
WoH osten gedeeld konden"ïiaa. nen de organisatiezoopti-
lt ii!. ogeli->k kon gebeuren.
het R reden geweestwaaromg>öestuurs College de Vereni-
.erfVanHandelarenheeftbena-
,ck\°m deorganisatie ditjaarop

'e nemen.
PRIVE-SECTOR

arheeft dePrive-sectoral
Von /a tonbeschikbaar gesteldoractiviteiten inPunda. Voor

de organisatie van de activitei-
ten in de komende maanden,
kwam deze sector 50000 gulden
tekort die onlangs beschikbaar
is gesteld door het BC. Daar-
naast krijgt devereniging debe-
schikking over 25000 voor het
programma voor deresterende
maanden van 1988.

Gedeputeerde Reintje Marti-
naverklaarde dat de50000 moet
worden gezien als subsidie van
het eiland voor deverenigingzo-
dat zij hun plannen kunnen uit-
voeren. De 25000 is een bijdrage
aan de kosten die worden ge-
maakt bijhet organiserenvan de
overige activiteiten in het ko-
mend jaar. Voordat de vereni-
ging een deel van de 25000 kan
uitgeven, moet zij eerst ver-
antwoording afleggen bij het
Toeristen Bureau.

BANTOPA
Vanmorgen zijn de activitei-

ten in Punda van start gegaan.
Om acht uur vanmorgen begon
de"Ban Topa" met "Plaza di Ar-
te" waar Curagaos eten enkunst
verkrijgbaarwas. Omtien uursm-
orgens bracht de Goedheilig-
maneenbezoekaanPunda.Van-
avond om zeven uur wordt de
feestperiode officieel geopend
met het aansteken van de
kerstverlichting in de straten
van Punda en Otrabanda en om
halfelfvanavond wordt het toe-
ristenseizoen officieel geopend
met vuurwerk op Fort
Amsterdam.

Volgende week zal deVereni-
ging van Handelaren het prog-
ramma voor de resterende
feestperiode bekend maken

GINO'S EUROPEAN FAS-
HION opende gistermiddag offi-
cieel haar deuren in de Water-
fortbogen. Dit nieuwe winkel-
centrum in het hart van Punda,
begint zo langzamerhand steeds
drukker,engezetliger, te worden.

Gino'sEuropeanFashion heeft
zeer exclusievekleding uitEuro-
pa diepersoonlijk wordt inge-
kocht door eigenaren Errol en
Olivia Josepa- Philips. Naast
kleding, is er ook een keur van
schoeisel en bijpassende siera-
den.De prijzenzijn zeerredelijk.
De zaakis zes dagenperweekgeo-
pend van tien uur 's morgens tot
zes uur 's avonds nonstop.

Op defoto: hetechtpaar Josepa
Philips, temidden van twee mo-
dellen met kleding van Gino's
EuropeanFashion diebij deoffi-ciële opening een kleine modes-how verzorgden. Ook op de foto
staat Gino Josepa, aan wie de
boutique haar naam te danken
heeft.

Negatieve publiciteit oorzaak

Te weinig Antillianen
willen rechter worden

WILLEMSTAD — Presi-
dentJaime Saleh van het ge-
meenschappelijkHof van
Justitie, betreurt het feit dat
zo weinig Antilliaanse juris-
ten de opleiding tot rechter
volgen. Hij vreest datmet na-
me depubliciteit dierechters
in een kleine gemeenschap
als de Antillen krijgen, de
meeste Antilliaanse juristen

weerhoudt zon carrière te
starten.

Dat bracht mr Salehnaar vo-
ren tijdens een televisie- inter-
view in de serie "RVD ta infor-
ma". Hij legde daarin desge-
vraagd uit dat de opleiding voor
rechter,vrij zwaar is. De betrok-
kene moet minimaal dertig jaar
zijnen een opleiding meester in
derechter hebben. Vervolgens is
er een interne opleiding van zes
jaarbij deverschillende afdelin-
genvan het Hofvan Justitie. In-
dien alles goed verloopt, kan
men dan na zes jaar rechter
worden.

In het kader van het Antillia-
niserings- beleid worden jaar-
lijks verschillende advertenties
geplaatst in kranten en in het
Antilliaanse juristenblad. "Als
er per jaar één of twee mensen
sollicitereri, is dat veel", aldus
mrJaimeSaleh.
Desgevraagd liethij weten dat

WILLEMSTAD — Morgen
worden op de 'Silver Streak
Raceway' te Marie Pampoen
cross-bike wedstrijden ge-
houden.

De wedstrijden starten vanaf
10.00uur en gaan door tot 17.00
uur. De jeugdvanaf6 jaaren ou-
derzal metelkaarwedijverenoih
de hoogste plaats op het erepo-
dium.

De wedstrijden vinden plaats
op de baan, welke gelegenis na-
bij het vroegereLa Hacienda te-
genover Princes Beach Hotel.
Een iederwordt uitgenodigd de-
ze spannende wedstrijden teko-
men bekijken.De toegang tot dit
spektakel is geheelgratis.

waarschijnlijk de vele publici-
teitdieeenrechter krijgt, Antil-
liaanse juristenweerhoudt omte
solliciteren. "Als rechter sta je
natuurlijk in de schijnwerpers.
De gemeenschapkijkt wel dege-
lijkhoe jejegedraagten als jede
beperkingen die dat met zich
meebrengt, niet wilaccepteren,
kan je geenrechter worden", al-
dus mr JaimeSaleh dieerkende
dathet "rechtersvak" ook deno-
dige negatieve publiciteit met
zich mee brengt.

Mr Saleh is overigens de me-
ningtoegedaan dat destraffenop
de Nederlandse Antillen in de
loop der jarenzwaarder zijn ge-
worden. Dat blijkt ook wel uitde
cijfers van de gevangenis waar
nu veel meer mensen vast zitten
en voor veel langere straffen.
Aan de anderekant is de crimi-
naliteit uiteraard ook toegeno-
men, terwijl er ook zwaardere
criminaliteit is. Een bankover-
valkwam men jarengeledennog
niet tegen, terwijl de drugs- de-
licten ook veel ernstiger zijn ge-
worden, aldusmr Saleh.vDat er aan zaken tegenwoor-
digin depersveelmeer aandacht
wordt besteed, is volgens depre-
sident van het Hof van Justitie,
niet van invloed op derechters.
"Derechter neemt eenbeslissing
op grond van de documenten
waar.hij over beschikt en op
grond van de persoon die voor
hem staat". Hij erkende dat er
vaak mensenzijn die denken dat
rechters door andere zaken van
buitenaf worden beinvloed,
maardatontkendemrSalehmet
klem.

Drie teams leiden
toernooi Porta Blancu

WILLEMSTAD — Het op 6
december gestarte voetbal-
toernooi van CD.Porta Blan-
coophetgelijknamigeterrein
wordtmorgen voortgezet

Na de eerste ronde leiden drie
clubs met drie punten: Sel. Mon-
tagneAbao,The ChampsenReal
Oost. Miss Connie volgt met 2
punten, gevolgd doorBonammet
één punt. Montagne Boys heeft
nog geen enkel punt verzameld.

Het programma voor morgen
zieter alsvolgtuit:
10.00 uur: Bonam - Montagene
Boys
11.15uur Real Oost - Sel. Mon-
tagne Abao
12.30 uur: The Champs - Miss
Connie
13.45uur: Sel. Montagne Abao -
Montagne Boys
15.00 uur: Miss Connie - Real
Oost
16.30uur: The Champs -Bonam

Directrices
van crèches
beëindigen
bijscholingscursus

WILLEMSTAD — Deze week
werddebijscholings- cursus voor
directrices van crèches afgeslo-
ten. Deze cursus heeft één jaar
geduurd en is onderdeel van het
project "Pedagogische begelei-
ding"van crèches, datwordt ge-
coördineerd door drsAngela Ju-
liana die tevens docent is. Het
project wordt gefinancierd door
Sede Antia en Bernard van Leer
Foundation.

De onderwerpen die zijn be-
handeld tijdens de cursus zijn:
opvoeding (in het Caribisch ge-
bied), agogiek, voor-
lichtingskunde en kindermis-
handeling.

De laatste les van de cursus
hebben de deelnemers zelf twee
voorlichtings- programma's ge-
presenteerd. Deze hadden als on-
derwerp: informatie- avondvoor
de ouders naar aanleiding van
een gehouden enquête en het
andere onderwerp was een de-
monstratieles over hoe de maal-
tijden in een crèche worden be-
reid. Beide programma's waren
van een hoog niveau en zullen
door de directrices van de ver-
schillende crèches gebruikt wor-
denin depraktijk.

De laatste leswerd afgesloten
met het uitreiken van getuigs-
chriften. De directrices van de
volgende crèches mochten een
getuigschrift in ontvangst ne-
men: Casa Cuna Berg Altena
Casa Cuna Koningin Juliana
Speelschool Villa Maria, kresl
Bai Bini, kresh St Maria, kresl
Dede Pikina, kresh Suffisant
E.8.G., kresh Tera Cora, kresl
St.Rosa enkreshBonKwidovar
Bonaire.

Aanrijdingen
WILLEMSTAD — Dever-

keers- afdeling van depolitie be-
handeldegisteren een totaalvan
twaalf aanrijdingen met een to-
tale schade van 23.325 gulden.
Bij deze aanrijdingen raakten
vijfmensen gewond.
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De InternationaleFilmweek Curacao
in TheaterDe Tempel komt eraan.

U Van 10 december toten met 20 december zijn er
■ 15films uit 11 landen te zien.
|d De Tempel zal op haar eerbiedwaardigeO grondvesten dreunen.
I Vanaf5 decemberkan alvast bij Mensing'sCami-
I nada, Van Dorp Promenade, Boekhandel Salas,H The Complete Kitchen en aan cte Frontdesk van

■ het Curacao Plaza Hotel Carnets gekocht wor-
■ den. DezeCarnetskosten ’.60.-en gevenrechtDop 10plaatsbewijzen; dit is eenkorting van 20%.I Want de normale prijs voor één plaatsbewijs is

D De Carnets zijn echterniet geldigvoor dekinder-
ü matinees.De toegang daarvoorkost ’.3.50 p.p. I
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Sovjetblad: doden gevolg onverantwoordelijkheid

Tsjernobyl: slordigheden
oorzaak veel ongevallen

MOSKOU — Door slordig-
heden en slechte leiding zijn
in de afgelopen tien maanden
bij dekerncentrale van Tsjer-
nobyl 36 ongelukken ge-
beurd.De Sovjet-krantSocia-
listisjeskaja Indoestria
meldde vrijdag dat bij drie
daarvan een niet nader ge-
noemd aantal doden was ge-
vallen.

In april 1986 deed zich in
Tsjernobyl het tot dusver
zwaarste nucleaire ongeluk ter
wereldvoor toenfunctionarissen
een niet officieel goedgekeurd
experiment uitvoerendatuitliep
op een explosie waarbij radioac-
tief materiaal ontsnapte dat een
groot gedeelte van Europa be-
smette.

Het was vrijdag voor heteerst
sindsTsjernobyl dat in deSovjet-

" pers melding werd gemaaktvan
nieuwe ongelukken in de
'kerncentrale, waaronder een
verkeerde behandeling van de
radioactieve staven van reactor
2, een van de twee werkende re-
actors van de centrale. Volgens

dekrant zijn tegen aan decentra-
leverbonden hogepartij- functi-
onarissen disciplinaire maatre-
gelen getroffen.

RAPPORT
Het blad onthulde niet hoe

groot hetaantal dodenwasofhoe
deslachtoffers aan hun eind wa-
ren gekomen, maar het liet wel
doorschemerendat sommigevan
de fatale ongelukken verband
hielden met radioactieve stra-
lingenonjuistebehandeling van
de radioactieve brandstof in de
reactors. Het nieuws over de in-
cidenten stond volgens dekrant
in een rapport van de plaatselij-
ke afdeling van de Communis-
tische partij in Slavoetitsj, een
stad die na de ramp van 1986
werd gebouwd om het personeel
van de kerncentrale te huisves-
ten. Het rapport, samengesteld
door partij- secretaris V. Loeka-
nenko, kwam vorige weekaan de
orde op een bijeenkomst van het
partijcomite van Kiev.

KRITIEK
Volgens het blad kritiseerde

het rapport het feit dat niets
werd gedaanom hetverantwoor-
delijkheids- gevoel van de
werknemers te vergroten en dat
overtredingenvan de technische
voorschriften niet methet perso-
neel werdenbesproken. Ook ver-
antwoordelijke partij- organen
kregeneen veeguitdepanomdat
zij pasreageerden nadatdruk op
hen was uitgeoefend. "In tien
maandenvonden inonze organi-
satie (bij de kerncentrale) 36 in-
cidenten plaats, waaronder drie
met dodelijke slachtoffers. On-
danks de tot nu toe getroffen
maatregelen is geen einde geko-
men aan de gevallen van stra-
ling", zo wordt inhet rapport ge-
zegd.

Venezuela:
Haïti moet
naar stembus

CARACAS — De regering
en hetparlementvan Venezu-
ela zijn van mening dat dere-
gerings- juntavan Haiti alles
in hetwerk moet stellenom de, opgeschorte verkiezingen. alsnog te laten doorgaan.

De regering van Venezuela is
Van mening dat de bloedige ge-
beurtenissen van de verkie-
zings- daggeenvoorwendsel mo-

,gen zijn om voor onbepaalde tijd
de verkiezingen uitte stellen. Zo
stelde Francois Moanack vast. alsdespeciale Venezolaanse am-
bassadeur voor hetCaribisch ge-. bied. Verschillende Venezolaan-
separlementsleden lietenzich in
dezelfde geestuit.

■ TEHERAN — Iran heeft Kuwayt
gedreigdmet "een draaiom de oren"

* alsmen de VS een drijvendebasis in
*■ deGoli geeft in debuurtvan deplaats

aanse troepenzichvoorbe-
nter- offensief tegen

Üdus parlenients- voorzitter
Rafsanjani.

ORANJESTAD - Teneinde
zijn werknemers meer veilig-
heids- bewust te maken organi-
seerdeHolidayInnArubaafgelo-pen maanden opnieuw een theo-
retische en praktische eerste
hulp- training. Elf werknemers
en vier securityofficers van Uni-ted Security GuardService Aru-
ba namen deel. JeanBaiz van het
Rode Kruis gafachtlessen.Bij de
foto: de werknemers, die deelna-
men aan deze cursus voor eerste
hulp met John Croes, directeur
van United Security, en Jean
Baiz van hetRode Kruis tijdens
de certificaten- uitreiking. Vori-
ge maand nam een groep van

tweeëntwintig werknemers deel
aan een brandbestr ijdings- trai-
ning geleid door de overheids-
brandweer. De directievan Holi-
dayInn wil met dezeopleidingen
zijn personeel opleiden om in
voorkomende gevallente kunnen
optreden.

Eurogulden-notes
AMSTERDAM—PhiIips gaat

150miljoenguldenvijfjarige Eu-
roguldennotes uitgeven tegen
6,25 procent. De uitgiftekoers is
100,5 procent. De inschrijfperio-
de sluit op 7 december en op 15
januari 1988 moet worden ge-
stort, aldus de Amro Bank die
hetplaatsings- syndicaat leidt.

Erzalgeenbeursnoteringvoor
de stukken worden aange-
vraagd. Wel zal de Amro Bank
een markt in de notes onder-
houden.

MAATREGELEN
Het rapport somt vervolgens

tekortkomingenbij de leiding en
hetpersoneelvan dekerncentra-
le op, maarvoegt hieraantoe dat
de werkveiligheid niet uitslui-
tend een taak van de leiding is.
"Het persoonlijke verantwoor-
delijkheids- gevoel van het per-
soneel is laag". ORANJESTAD - In het

softball- toernooi voor scholen
werd John Wesley College kam-
pioen in groep C bij jongens, ter-
wijlhetLa SalieCollege subkam-
pioen werd. Bij de foto's: Silvio
Wiilems (boven) overhandigt de
kampioenstrofee aan captainvan
Wesley College en onder: de cap-
tain van La Salie College ont-
vangt de trofee uit handen van
JesseBeukenboom.

ARUBAN DAILY
ENTERTAINMENT

f.i^^Mmm. Zondagmiddag 2-6 uur KID-PARTY
metveleattracties van 6 p.m.-5 a.m.wmmgiz/ dansen met 2 orkesten

v- jJT ERA Curacao, en_\j9/ Papitoy su doblesabor

Detopnightclub take awaytel. 33541 ARS/BAvanAruba. Geopend van 11.00a.m. tot 06.00 a.m.
mmm\4 tmf&w\ GOLDEN TULIPV W fl ï\fl ARUBA CARIBBEAN-_^^- VIYL/ RESORT & CASINO... ,_, —""" FANDANGO NIGHTCLUBFloating Restaurant proudlypresents:

f&fiLl The fabulous
onder directie Leny & Eduardo 11|KSPOT review
Open: 11.00- middernacht. daily curtain time 10.30 p.m.
Happy Hour: 6.00-8.00 Taly except Mondayswever. Ciub opmfrom 8:00 p m till2:00am
ZaKenllinches:0.3, Cover char9e show-time $7.50 min.2 drinks
NassiRames en Verse Vis. Forreservations P|ease c*"33555

De tijd breekt weer aan, dat
U gezellig metpersoneel of _x\ffigezin wilt gaan dineren. ÏJSnter^
Doe het dan in degezellige CA__SH__-\^fölß©M
sfeer met uitstekende service in

Wij verzorgen ook Uw catering. - Tel. 22977 en 27833

Boulevard Theatre

TODAY TQDAY,
8:15 p.m. at 8:45 p.m.

B\\mTm\\w\\\mm\\\\\\ J- .'''" -' ■ -

' -I __n> _j _i■fl Ganadora de bai ta «i*? *«**■

RL . M [&_ I. ____! *______■ *ïv( V _B

____F9il v___K<^_____

ACTION 18 yrs. DRAMA 18 yrs.

Drive - In SUNDAY
TODAY at6:oop.m.

at 8:30 & 12:00 p.m.

MUSICAL 14yrs. ALL AGES

Boulevard <^r*

1 SHHIU „

TEHUUR
AANGEBODEN ARUBA

WOONHUIS
in Oranjestad

met 3 slaapkamers, 2 badka-
mers, grote tuin.

Informatie: Tel. 22170

|~|—^aS^ Voorkomen
~

M%Jmm
~~

l_J-^Br kan I
; y»» kan niet. <=^fl

GEEFARUBAKADO I
met de film

"ARUBA, PARADISE
IN THE CARIBBEAN"
Deze film van René van Nie

is nu op video te koop op alle
systemen (PAL en NTSC) VHS en BETA

in deboek en souvenirwinkels.
Voor meer informatie: tel. 33623.

„ """""""""""""""""""""""""""""""♦""""""""""""""""""""""-"""".

."::' Plannen om JULI'BB
jjj naar Nederland te gaan?...

II; Dan is hef A/ü tijd om te reserveren _j
| *__■ (m) maduro travel |
Hl WIJ ZIJN DE ENIGE REISBUREAU lil
%' DIE DIREKT AANGESLOTEN IS OP DE KLM-COMPUTER. '.IS
St! U KUNT OOK ALVAST EEN AANVRAGE INDIENEN VOOR """lil EEN MOGELIJKE FINANCIERING VAN UW REIS. 11%
"]: VOOR VERDERE INLICHTINGEN j.S
""" NEEM CONTACT OP MET ONZE KANTOREN: ""}
"JJ ORANJESTAD: Rockefellerstraat I SAN NICOLAAS: Zeppenfeldtstraat 46. J#J":i STEL DIT NIET TE LANG UIT, S
"*";. WANT ONZE LIJST WORDT STEEDS GROTER! ."£
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_____? Jl__£f^_ GEEF lETS APARTS °*«|
'l-Tl «_É__ff____!K, MET DE KOMENDE FEESTDAGEN __S

Jf EXCLUSIEVE T^jLI L/IP7CU _ f
—■——w mand m

" H_f De exclusieve "Ifïï^" mand heeft een goed verzorgd en / i, j/Hr smaakvol assortiment zoals: JuSl
Ismr pat® " kwa,iteits bisquits - likeuren - champagne - wijnen - cognac - fpr

, j^K? scotch, bonbons, nuts, kaas, ham en nog veel en veel meer. ij
3_^> Bestel tijdig. Jh'_feifv Wij nemen bestellingen aan tot 19 december 1987. jTo
&L. > Bel ALEIDA bij _4____2____7oranjestad, telefoon 21381 -22958- Jf*'oËI 22959 en bespreek met haar wat voor mand Uw wenst. jL^
'\' Komt bijons langs dankunt U zelfdeexclusieve Wimco manden zien
°_v? en Uwkeuze doen! wq

yiM De Exclusieve _4_Zl___^__7mand..... \MmyKb een geschenk datzeker in de smaak zal vallen. *Wmr
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y^F^xjr TRADITIE-
i^___J_Zjfc^ HOlHk J~J zeker met deKomende feestdagen.

Mercurius Trading Company.



ARUBA
AGENDA

KANTOORUREN AMIGOE: 08.00-12.00/
14.00-17.30 uur;zaterdag gesloten.

Telefoon: 24333.

Voor spoedgevallen na kantoortijd: 21639,
22950 en 22316.
Pageboy: 027-849.

Bankrek. nr. 10.815.445 Banco dl Caribe.
POLITIE: 100.

ALARMCENTRALE: 115.

ZOEKERTJES verschijnen op dinsdag en
vrijdag en kunnen iedere dag tussen 08.00-
-12.00/14.00-17.00 uur worden opgegeven;
behalve opzaterdag. Alleen zoekertjes, die
op maandag en donderdag voor 10.00uur
binnen zijn, kunnen de dag daarop (dus
dinsdag en vrijdag) verschijnen.

BIOSCOPENBOULEVARD THEATER
I: 2015 uur Lethal Weapon (18 jr.);24.00
uur SensualSeduction (18 jr.).
II: 20.45 uurAroom witha view (18 jr.).
DRIVE-IN: 20.30+24.00uurLaBamba (14
Jr.).
WIT GELE KRUIS: Oranjestad: tel.: 23168;
Noord: tel.: 23425;Santa Cruz en Paradera:
tel.: 28288/25543;Savaneta en Brazil: tel.:
47020/48301; San Nicolas: tel.: 45906; Da-
kota: tel.: 29008 (wijkgebouw), 24444(kan-
toor).
(voor brandgevallen, ongelukken of
een of ander ongeluk gelieve
Alarmcentrale op te bellen,tel.: 115)

TELEARUBA
ZATERDAG: 18.00 Style with Elsa
Klensch (CNN); 18.20 Science and
Technology (CNN); 18.40 Those ama-
zing animals; 19.30Big story (CNN);
20.00 Telenoticias;20.30 In-Top; 21.00
Estreno: «Lucky 13»; 22.15 Downtown;
23.00 Sluiting.

ZONDAG: 17.00 Studiosport; 18.00
This week in review (CNN); 18.30 Vale-
ric; 19.00Showtime; 20.00Telenoticias;
20.30TeleAruba special; 21.00QuoVa-
dis; 22.15 CNN international news;
22.45 Twilight zone; 23.30 Slurring.

MAANDAG: 18.00 Scooby & Scrappy
Doo; 18.30 CNN International news;
19.30The world tomorrow; 20.00 Tele-
noticias; 20.30It's a living; 21.00 Dynas-
ty; 22.00 Telenovela: «Venganza de
Mujer»;22.4sThicweekinJapan;23.ls
Showbiz today(CNN); 23.30Sluiting.

DIVERSEN
FLIGHT INFORMATION CENTER: dage-
lijks geopendvan 07.00-20.00 uur; na 20.00
uur Informaties viaverkeerstoren.

ESSO SERVICE CENTER (Oranjestad):
24.00uurper daggeopend(alleen geslo-
ten van zondag 20.00 uurtot maandagmor-
gen07.00 uur).

DOKTER HORACIO ODUBER HOSPI-
TAAL(tel.: 24300):bezoekuren 15.00-15.45
/18.30-19.30 UU-

KONINGIN WILHELMINA FONDS (tel.:
24652/22817): informatiecentrum
woensdag geopendvan 08.30-12.00 uur -Paardenbaaistraat 8 (boven).

20.00 uur show-buffet-dansant
van Trio Huasteca, dansgroep

Mangusé, Grupo Waiquiriqua en een mo-
deshow) - Essoclub te SeroeColorado.

STUDENTENHOTELVAKSCHOOL: 24.00
uur «simple minds»-modeshow - Roseland
Disco, Alhambra Bazaar.

PROMENADE SAN NICOLAS: vanaf 16.30
üurzal Sinterklaas en zijn Pieten aanwezig
zijn.

SPORT
ATLETIEK: 17.30 uur start 5-km loopwed-
strijd voor overheidswerknemersbij bushal-
te te Balashi naar de finish bij Bucuti
Yachtclub.
BOKSEN (Aruba Boxing Association):
20.30 uur amateur- bokswedstrijdenen een
wedstrijd «full contact kick boxing» - Sava-netaEntertainmentCentre.

ZONDAGBIOSCOPEN
BOULEVARD THEATER: 20.15uur Lethal Weapon (18jr.).
Il: 18.00uurMaryPopp/ns (alleleeft.);2o.4suurAroom with a view (18jr.).
WIVE-IN: 21.00 uurLa Bamba (14 jr.).

DIVERSEN
ARUBA SECRETARIES ASSOCIATION(ASA): 10.00 uur algemenevergadering -Manchebo Beach Hotel.
TRAPPERSCLUB: 17.00-20.00 is Sin-
terklaasaanwezigvoorkinderen toten met8
laar; na 20.00 uur voor devolwassen Trap-
Persleden.
ROTEL CONCORDE ARUBA (t.g.v. 10-
Jarig bestaan): om 18.00 uur gaat de
Kerstverlichting aan in de hal, waarbij een
kinderkoor zal zingen; 19.30 uur culturele
avond in de Ballroom.

PROMENADE SANNICOLAS: 11.00-18.00
uur«BanTopa».
CENTRO Dl BARRIO BRAZIL: 16.00 uur
Sinterklaasfeest.
SPORTZWEMMEN: 11.00uur start 1-kmwedstrijd
vanaf de Marinierskazernetot aan depierte
s>avaneta 270; 12.00uur start 2-km wed-strijdvanaf destrandte CuraCabai naar de
PierteSavaneta.
KERKDIENSTEN
BRAZIL: zon.: 09.00en 19.00uur.DAKOTA: zat.: 19.00uur; zon.: 08.00uur.EMANUE-KAPELzat.: 19.00uur.NOORD: zat.: 19.00 uur; zon.: 07.30 en18.00 uur.
ORANJESTAD:zat.: 19.00uur;zon.: 06.30,
10.00 en 19.00uur.PARADERA: zat.: 19.00uur; zon.: 10.00en18.30uur.
POS CHIQUITO: zon.: 08.00uurSAN NICOLAS: zon.: 08.30 en 18.30uur.SANTA CRUZ:zat.: 19.00uur; zon.: 06.30,
09.00 en 18.30uur.SAVANETA:zat.: 19.00uur;zon.: 17.30uur.TANKILEENDERT: zon.: 09.00uur.
PROTESTANTSEKERKDIENSTENORANJESTAD: 10.00uur ds A. van denDoel (crèche andzondagsschool).

SEROE COLORADO: 08.30uur ds A. van
denDoel.
PIEDRA PLAT: 10.30uur ds Hessen; zon-
dagsschool in het Jeugdcentrum.
SAN NICOLAS: 09.00 uur ds Hessen; zon-
dagsschool op dezelfdetijd.

DE NIEUWAPOSTOLISCHE KERK (Schu-
bertstraat 12):09.30 uur kerkdienst.

Zaak tegen
kamelen-man
aangehouden

ORANJESTAD — De be-
handeling van de strafzaak
tegen de man D.N., die be-
kendheid kreeg door zijn ka-
melen- project voor Aruba en
het kopen van Restaurant
Lighthouse, werd vrijdag-
morgen een week aangehou-
den. Dit geschiedde omdat
zijn advocaat mr. Moenir
Alam ziek was.

De verdachte werd ten laste
gelegd dathij papieren zou heb-
ben vervalst om daarmede een
tijdelijke toelating tot Aruba te
verkrijgen. Deze valse papieren
zou hij ook gebruikt hebben toen
hij daarmee bij de minister van
Justitieeen verlenging van zijn
tijdelijke verblijfs- vergunning
probeerde te krijgen.

ORANJESTAD- In Palapa
bar enrestaurant van PlayaLin-
da vierden de dames van Quota-
club hetKerstfeest. Hoogtepunt
'zie foto) was het overhandigen
van een cheque van tienduizend
florin aan mevrouw Elvia Solog-
nier, secretaresse van destichting
voor Slechthorenden. De
stichting zal dit geld gebruiken
voor de aankoop van een trom-
melvlies- meter en een ringlei-
ding- systeem. Deze worden ge-
bruikt bij het geven van lessen
aan slechthorenden. Op initiatief
van EdieBeaujon besloten de le-
den van de club allen een ge-
schenk mee te brengen, dat aan
directrice Sutherland van Casa
Cuna werdgeschonken. De actie-
ve Quotaclub heeft in zeven
maanden tijd dankzij activitei-
ten en steun van de gemeenschap
aan de stichtingSlechthorenden
reeds dertien mille kunnen
schenken.

Door marinier
Maand vwd voor
illegale invoer
rum per schip

ORANJESTAD —Eenmaand
voorwaardelijke gevangenis-
straf met een proeftijd van drie
jaaralsmede een geldboete van
vijftienhonderd florin luidde
vrijdagmorgenhet vonnis tegen
de marinierP., die getracht had
aan boordvan een Nederlands
marineschip een groot aantal
flessen rum in te voeren zonder
hiervoor invoerrechtente beta-
len. De rechter wees beklaagde
erop, dathet gebruik makenvan
een marineschip om illegaal
drank in te voeren om te gaan
verkopen, een kwalijke zaak is.
Tweewekengeledeneiste deoffi-
cier van Justitie, in deze zaak
twee maanden voorwaardelijke
gevangenisstrafen een geldboe-
tevan duizendflorin.

Zakenvaria
NA RUIM zevenhonderd voor-
stellingen, die 46.511 toeschou-
wers trokken, is het vandaag de
laatste dag van de Masquerade-
groep '87 in Roseland Disco van
het Alhambra Casino. Er wordt
plaats gemaakt voor een nieuwe
groep, die dekomende maanden
onder de naam van Masquerade
'88 gaat optreden. Producers Jeff
Martin en JohnKroner uitNew
York brengen wat opzet en Bro-
adway-entouragebetreft een ge-
heel nieuwe s how. De nieuwe
show is een presentatie van wat
er in dehuidigemuziek-en show-
wereld te zien en te horen valt.
Hierbij wordt de romantische
elegance van Fred Astaire en
Ginger Rogers niet vergeten. De
groep bestaat uit personen, die
allen op hun gebied internatio-
naal de nodige ervaring hebben
opgedaan.

Vlug terugvliegen passagiers probleem

Mansur: belangstelling voor
Aruba als basis voor cruises

ORANJESTAD — Minister
van Economische Zaken en
Toerisme, Don Mansur, heeft
deze week in de Verenigde
Staten van twee cruise-schip-
maatschappijenhetja-woord
gekregen om Aruba als
«home port» voor hun sche-
pen in overweging te nemen.
De enige voorwaarde is, dat
de «air-lift» intensiever moet
worden.

De minister en de heren Mil-
ton Henriquez (Aruba Ports Au-
thority) en Hans Henriquez (Pe-
lican Tours) spraken in de VS
met verschillende cruise-schip-
maatschappijen in Miami, New
York, San Francisco, Los Ange-
les en Seattle. Deze maatschap-
pijen waren vol lof over de fan-
tastische service die in de Aru-
baanse haven gegeven wordt zo-
wel in decruiseship-terminal als
metde bussenvan PelicanTours
enDe Palm Tours. Zij bleken ook
erg geïnteresseerd te zijn in de
ontwikkeling van het
«downtown»- gebied (het Wa-
terfront) in Oranjestaden noem-
dende plannen voor aanleg van
een golfbaan een belangrijk pro-
ject.

Minister Mansur zei, dat bin-
nen een paar jaareen vrij formi-
dabele ontwikkelingvan cruise-
schip- bases in het Caribisch ge-
bied te zien zal'zijn.Reeds is het
zo, datde havenvan Miami over-
laden is met cruise-schepen en
datbinnenkort ook dehavenvan
San Juanoverladenzal zijn. Aan
de maatschappijen werd aange-
boden omAruba een thuishaven
voor hun schepen te maken.
Twee van deze maatschappijen
bleken direct hiervoor be-
langstelling te hebben, maar de
""air-lift» moet dan wel zodanig
zijn, dat zon vijftienhonderd
cruise-schip passagiers per
vliegtuig teruggevlogen worden
wanneer de schepen hun
"turnaround" maken.

Volgens Minister Mansur
heeft Aruba twee nadelen op dit
gebied. Het ligt in het zuide-
lijkste deel van hetCaribisch ge-
bied, waardoor hetniet haalbaar
is een zevendaagse cruise van
Miami naar Aruba en terug uit
te voeren. Het tweede nadeel is,
dat Aruba nog niet klaar is om
per vliegtuig zon vijftienhon-
derd cruise- passagiers op de-
zelfde dag naar de Verenigde
Staten te vliegen. Bovendien
kan dit niet worden verholpen
met het inzetten van char-
tervluchten, omdat de cruise-
schip- maatschappijen niet
geïnteresseerd zijn in char-
tervluchten, maar in geregelde
vluchten. Wat dit luchtvervoer-
probleem betreft was minister

Mansur van mening, dat in de
toekomst het aantal vluchten
uitgebreidkan worden en dat in
dezerichting zal moetenworden
gewerkt.

De beide heren Henriquez ga-
ven te kennen, dat reeds een
groot succes te ervaren is met de
Regency- cruises, wat in het sei-
zoen 1988-1989 zal uitlopen tot
127 bezoeken aan de Arubaanse
haven.DeRegency Cruise is elke
week op Aruba en brengt in het
hoogseizoen gemiddeld zon ne-
genhonderd passagiersaan.

Op Sint Maarten

Vechtlustige
baseballers
aangehouden

PHILIPSBURG — Enige
scheidsrechters en de mana-
ger van het Raoul Illidge
Sportcomplex hebben een
klacht ingediendbij depolitie
tegen een paar baseballers
van de Sports International
Cowboys en enkele van hun
fans, nadatzij afgelopen zon-
dag door hen waren aange-
vallen.

Zij hadden zich onder dokters-
behandeling moeten stellen.Een van deslachtoffers moest in
het hospitaal worden opgeno-
men, terwijl een andere
scheidsrechter een paar tanden
verloor doordathij met een base-ballbat op de mond werd gesla-
gen. Gearresteerd werden twee
spelers en tweevan hun aanhan-
gers, in leeftijd variërendvan 22
tot 28 jaar. Het is niet uitgeslo-
ten dat meer arrestaties zullenvolgen.

ORANJESTAD-De leerlin-
gen van de Scool Dun'un Man,
voor slechthorenden, hadden op
vrijdag een gezellige middag.Door mevrouw Thelma Ahlip,
van Harbor Grill Terrace, wer-den de leerlingen uitgenodigd
voor de lunch, diebijzondergoedin de smaak viel.

Voor diefstal
Vonnis driemaal

eis
ORANJESTAD — De twee

maanden gevangenisstraf,
die deofficiervan Justitie eis-
te tegen verdachte J.F. die in
september in een woning te
Savaneta had ingebroken,
werdendoor derechter in zijn
vonnis verhoogd tot zes
maanden gevangenisstraf
metaftrek van voorarrest.

Uit de behandeling van deze
zaak bleek datverdachte een be-
hoorlijke diefstal had gepleegd,
waarbij de officier zei, datheter
wel op leek dat de eigenaar van
de woning gingverhuizen. Teza-
men met T. was hij naar de wo-
ningte Savaneta gegaan om eni-
ge goederenop te halen, diereeds
van diefstal afkomstig waren.
Uit zijn strafkaart bleek, dat hij
sedert 1975 steeds weer in aan-
raking kwam met de justitie.

NEW YORK — De VS hebben 24
uurna denoodkreetvanVN- secreta-
risPerez deCuellarachterstallige90
miljoen dollaraan VN- contributie
overgemaakt. De VS- schuld isnu in-
gelopen tot 250 miljoen.

*****TEHERAN—Hetherstel derrela-
ties tussenParijsenTeherankomt op
gang. DeIraanse regering zeidat de
crisis tussenbeide landenvoorbij is.

"Iran benoemt zaterdag 3 nieuwe di-
plomaten.

Bijzaalvoetbal
25 Plus lijdt tegen
Ferman-team nederlaag

SANTA CRUZ — In de
Estrellaclub werden gistera-
vond enige zaalvoetbal- wed-
strijden gespeeld, waarvan
de hoofdschotel was destrijd
tussen Fermin /Puma tegen
de Curacaose gasten 25Plus.
Bij derust hadFermin reeds
een 4-3voorsprong, dieby het
einde van de wedstrijd werd
vergroot tot 6-4 in het voor-
deelvan Fermin.

Het was een gelijkopgaande
strijd, die door scheidsrechter
Roy Helder goed werd geleid.
VoorFerminwerden de doelpun-
ten gemaakt door Errol Tromp
en Theo Ruiz, met ieder twee
doelpunten, en HubertPerez en
Kiki Tromp. Voor 25 Plus scoor-

den:Kenneth Bernabela, Perry
Arrindel, Toy Filomena en An-
geloReenis. Vanavond spelen de
Curagaosegasten in deEstrella-
clubtegen Arubaansekampioen
Double Seven.

In de voorwedstrijden behaal-
deLee Tai een 12-7overwinning
op Guiness. Bij derust stondLee
Tai reeds met 6-3 voor. VoorLee
Tai scoorden: Cornells Rasmijn
driemaal, Gregory Kooles, Joh-
ny Maniares en Johannes Flan-
negin ieder tweemaal en Edmir-
to Croes eenmaal. Voor Guiness
nam Ruben Sierra vier doelpun-
ten voor zijn rekening, Francis
Bikker twee en Alex Sierra één
doelpunt.

Het Real Burger King- team
behaalde een stevige overwin-
ning van 15-5 op Sporting
Westpointers en stondbij derust
reeds met 8-3 voor. Ricky
Jonkhout scoorde vijfmaal voor
Real BurgerKing,Richard Hop-
mans driemaal, IvanQueta twee
en GregoryEngelbrecht enDan-
ny Quandt ieder één goal. Bij
Sporting Westpointers waren de
scorersRobert Tromp, Erik Mal-
donadoen Glenn Biezen.

Naar gelanggevonden hoeveelheid

Eisen in marihuanazaken
volgens tarief

PHILIPSBURG — Het
gerecht in eerste aanleg
had op St Maarten ver-
schillende gevallen van
marihuanabezit te behan-
delen, waarvoor straffen
werden geëist, variërend
van negen maanden tot
drie en een halfjaar, vol-
gens een tarief dat opges-
teld was, gebaseerd op de
aangetroffen hoeveelheid.

Zo eiste de officier negen
maandenvoor I.L. uitStEus-
tatius en de op Curagao gebo-
ren S.B. die 416 gram in zijn

bezit had. De uit Jamaica af-
komstige M.C. hoorde twee
jaartegen zich eisenvoor het
invoeren van 3.500 gram en
zijn landgenoot W.J. 3!_ jaar
voor 5.300 gram. Tegen G.E.
en W.W. die beiden op St
Maarten wonen Werd drie
jaargeëist, omdat ze met ge-
bruikmaking van vuurwa-
pens drie dames uit Jamaica
hadden bedreigd, vastgebon-
den, opgesloten en van mari-
huana plus 4.000 dollar had-
denberoofd. In al deze zaken
zal de rechter over twee we-
ken vonnis wijzen.

Studietoelage
Surinaamse
studenten

ZOETERMEER — Suri-
naamse studenten die doorde
deviezen- beperking van hun
regering in financiële moei-
lijkheden zijn geraaktkrijgen
een studie- toelage in devorm
van een renteloos voorschot.
De eerste uitkering is in ja-
nuari.

Zo meldt het Nederlandse mi-

nisterievan Onderwijs. Voor de-
ze financiële steun heeft minis-
terBukman van Ontwikkelings-
samenwerkingtwee miljoendol-
laruitgetrokken. De uitbetaling
gebeurt door de dienstStudie-fi-
nanciering van Onderwijs. Tot
dusverhebbenzich ongeveer350
Surinaamse studenten voor de
toelage gemeld. Om ervoor in
aanmerking tekomen moet men
sinds het studiejaar 1986/87bij
een hogeschool of universiteit
staan ingeschreven.

Filmliga
'Dorp aan de
rivier' op Aruba

ORANJESTAD — De
Filmliga Aruba vertoont op
zondag 13 december de film
«Dorp aan derivier» (1958).

Dit is een Nederlandse streek-
melodrama.Deregie isvan Fons
Rademakers en de akteurs zijn
onder andere Max Croiset,Mary
Dresselhuys, Bernard Droog,
Jan Retel, Jan Teulings, Hans
Kaart, Dick Swidde, Herman
Bouber en Huib Orizand. De
voorstelling ophalfnegen in Cas
diCultura.

Man gebeten
door honden
PHILIPSBURG — Een man,

die in Point Blanche aan het
wandelen was, werd door twee
hondenaangevallen en gebeten.
Hij meldde dit aan de politie en
diegingnaar het huis van de ei-
genaarom te zeggen, dat de hon-
den beter vastgebonden konden
worden aan de ketting, want als
ze weer mensen aanvallen, zul-
lenze beschouwd worden als ge-
vaarlijk en afgemaakt moeten
worden. De manverklaardezich
bereid ook de doktersrekening
voor het slachtoffer te betalen.

Mexico pakt inflatie aan
MEXICOSTAD — De Mex-

icaanse regering heeft een
aantal maatregelen afgekon-
digd met als doel de inflatie
van 140 procent te verminde-
ren en om dekoopkracht van
de bevolking te behouden.

Voor de eerste levensbehoef-
ten zaler intotaalzon 25miljoen
dollar aan subsidieswordenver-
strekt. Maar ook is een streng
toezicht op de prijzen aangekon-
digd en wordt het toezicht op de
import versoepeld. Vooral
misbruiken op het gebiedvan de
prijzen wil men gaan aan-
pakken.

Na de devaluatievan 32 pro-
cent op 19 november ontstond er
een golf van prijs- verhogingen.
Die devaluatie volgde op het be-
sluitvan deCentralebank om de
koers van de peso niet meer te
steunen op devrije wisselmarkt.

Het grootste probleem voor
Mexico op dit ogenblik is dere-
cord inflatie, zeker nu de rege-
ring zijn best doet de economie
aan te zwengelen. In 1986 ver-
minderde het Bruto nationaal
product met 3,8 procent. Officie-
Ie ramingen voor dit jaar voor-
zien een groei met 1,1 procent
maar eerder dit jaarbedroeg de-
zenogtussen detwee en driepro-
cent.

*****
MOSKOU — De SU- tv heeft een

eerder door de NBC opgenomen
vraaggesprek met SU- leider Gor-
batsjov uitgezonden, ook het deel
waarbij diens vrouw aan het woord
kwam. In hetEuropese deel van de
SUblijkt82% derondervraagden het
beleidvan Gorbatejov te steunen.

*****

f Dienstverlening"^^
meteen

Persoonlijkkarakter___
IBSBSk

Beatrixstraat 34
Tel. 22720

Reis- en Bagage-
verzekering /

BIJ DE electriciteits- maat-
schappijElmar wasdeheerJuan
Geerman (midden) een kwart
eeuw in dienst.Hij werd ontvan-
genbijdedirectie, waardirecteur
ir. J. Bok hem de jubileumspeld
opdeed en degebruikelijke enve-
loppe met inhoud overhandigde.
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Zakenvaria



WILLEMSTAD -Begin deze
maandherdachtde heerR.E. Ro-
sales het feit dathij 35 jaargele-
denin diensttrad bij[hetDouane-

korps Curacao. Hij heeft derang
van Adjunct- Verifikateur be-
reikt en is momenteel plaatsver-
vangend Chef van het Bureau

TechnischeDienst. Foto: De he-
ren CL. Soon, E.M. Rosenda,
R.E. Rosales, A.C. Roosberg en
E.M. Obispo.

Offensief in Azië
tegen ontbossing

PER JAAR wordt in Azia-
tische landen naar schatting
20.000 vierkante kilometer
ontbost, ongeveerdehelftvan
Nederland. Langzaam maar
zeker begint echter zowel op
regeringsniveau alsbij de lo-
kale bevolking het besefveld
te winnen dat deze ontwikke-
lingeenhalt moet wordentoe-
geroepen.

Het tegenoffensief dat in
sommigegevallenvooral door
de plaatselijke bevolking
vaak met grote hartstocht is
ingezet, biedt enige hoop aan
degenen die tientallen jaren
met lede ogen moesten aan-
zien hoe zich inAzië een ecolo-
gischeramp aan het voltrek-
ken is, waarbij devoetvan het
Himalaya- gebergte al gro-
tendeels is ontbost, en een
aantal van de laatste onge-
repte regenwouden in zuid-
oost-Azië vrijwel is ver-
dwenen.

"Bijna iederAziatisch land
ziet nu in dater stappen moe-
ten worden genomen om de
woudenteredden en weer aan
teplanten", aldus dr. Y.S.Rao
van de VN-voedsel- en
Landbouw- organisatie
(FAO), "maar onze inspan-
ningen bedragen nog slechts
10 procent van wat er nodig
is".RAO, bij deFAO dehoogst
verantwoordelijke voor de
wouden in Azië, schat dat er
voor elke 10 hectare diewordt
geveld minder daneen hecta-
re wordt aangeplant.

AANZET
Bewoners van de bosgebie-

den worden door de FAO in
toenemende mate geprezen,
omdat zij hetvaak zijn die de

aanzet geven tot actiesomhet
bos te redden. Dorpelingen
beginnen in te zien dat "het
doden van bomen neerkomt
op het vermoorden van on-
szelf", aldus een Indiase
bomen-activist.

In India is al sinds de jaren
zeventig een organisatie ac-
tief die steeds meer invloed
krijgt. De groepwordt Chipko
Andolan genoemd, 'de bewe-
ging om de bomen te omar-men.De eerste activistenwa-
ren vrouwen die 32 walnoot-
bomen en essen be-
schermden, om te voorkomen
dat ze werden gerooid door
een buitenlandse houtwin-
nings- maatschappij.

De beweging ontstond, om-
dat de bewoners inzagen dat
de ontbossingvan het heuvel-
land de oorzaakwasvan aard-
verschuivingen en overstro-
mingen. Vanuit dit beschei-
denbegin heeftdeorganisatie
kans gezien demilieu-wetge-
ving van de Indiaseregering
te beïnvloeden, en_mdere be-
wegingen in India en andere
landen hebben het voorbeeld
gevolgd.

DOODSCHIETEN
De strijd om de bossen

wordt door sommige oer-
woudbewoners met harde
middelengevoerd. In Thai-
land, waar de totale bebos-
sing in minder dan 25 jaar is
geslonken van 70 tot 20 pro-
cent, hebben de bewoners in
de noordelijkeprovincie Nan
de wapens opgenomen. Ze
dreigdenhouthakkersdoodte
schieten als die hun voorne-
men om een stuk bosomver te
halen uit zouden voeren, om-

dat hierdoor hun watervoor-
ziening zou worden aange-
tast.

Ook-in Maleisië wordt de
confrontatie tussen de rege-
ring en de door haar be-
schermde houtwinnings- be-
drijven, enerzijds en de Pe-
nan-Indianen, die de regen-
wouden in de provincie Sera-
wak bewonen, steeds harder.

Hier is tussen 1963en 1985
30 procent van derijke bebos-
singgeveld, en volgens dePe-
nans, die letterlijk leven van
het bos, is diteenregelrechte
bedreiging van hun bestaan.
De Penans werpen dan ook
wegversperringen op voor dé
zware vrachtwagens van de
houthakkers, en sommigen
van hen worden beschuldigd
van het in brand steken van
de door de houthakkers ge-
bouwde bruggen.

NOMADEN
De commerciële houtwin-

nings- bedrijven, zijn echter
niet deenige, en volgens som-
migen niet eens de be-
langrijkste schuldigen aan de
grootschalige vernietiging.
Generaties van noma-
denstammen hebben methun
primitieve brandcultuur gro-
te stukken heuvelland ont-
bost. De woudenworden niet
alleen in brand gestoken om
opdevruchtbareas tekunnen
verbouwen, maarhout isvoor
deze bevolkingsgroepen ook
de enig beschikbare
brandstof.

In vele landen is het bos-
beschermings- beleid er nu op
gericht de plaatselijke bewo-
ners bewust te maken van de
ernst van de situatie en hen

aan te zetten tot herbebos-
sing, in wat wordt aangeduid
met 'bosbouw-participatie'.
"Geen enkel herbebossings-
programma heeft kans van
slagen als individuenen ge-
meenschappen er niet yan
overtuigdzijndatze erzelf be-
lang bij hebben de wouden te
beschermen", is de stellige
meningvan AvdeshKaushal.
Hij is een maatschappelijk
werker diezeer succesvolwas
bij een actie tegen mijnwer-
kers die in Mussoorie in het
noorden van India een stuk
land wilden ontbossen.

In de verschillende Azia-
tische landen is overigens
sprake van een verschillende
aanpak en uiteenlopend suc-
ces. Volgens FAO- functiona-
risRao worden debesteresul-
taten geboekt in China,Zuid-
korea, India, Indonesië en
Nepal.

Veel Aziatischeregeringen
zijn 'aan het werk gezet' door
deactiviteitenvan internati-
onalebosbeschermings- orga-
nisatiesals het Tropisch Bos-
bouw Actieplan, en omdat de
Wereldbank voor de redding
van de regenwouden meer
geldter beschikking stelt.Al-
leen al India krijgt van ver-
schillende geldgevers 600
miljoen dollarper jaar.Al de-
ze geldgevers zijn betrokken
bij een project van bosbouw-
participatie.

Ondanks deze lichtpunten
zietde toekomst ernog steeds
donker uit. De FAO voorspelt
dater in detropische zone van
Azië rond het jaar 2000 nog
2,7 miljoenvierkantekilome-
ter bos over zal zijn. Nu is dat
nog 3,1 miljoen vierkante ki-
lometer. Andere deskundi-
genmenen datdeze schatting
te laag is.

Een slechtteken daarbij is
dat de regeringen, die vaak
enerzijds belijden voorstan-
der te zijn van de 'verjonging'
van de bossen, in werkelijk-
heid een beleidvoeren dat is
gericht op intensieve ex-
ploitatie van het 'groene
goud.

President Barco: krachtig kabinet nodig

Regering en oppositie in
Colombia verder uit elkaar

BOGOTA —President Vir-
gilioBarco van Colombiaziet
geen enkelereden om dedoor
zijn Liberale partij gevormde
regerings-ploeg tevervangen
dooreenmeer-partijen-kabi-
net. In het belang van het be-
houd van een "sterke" rege-
ring moet hetblijven zoals nu
het geval is. Hij reageerde
hiermee op een in de pers en
mediagedane oproep om een
regering te vormen met de
Conservatieven.

De voorstanders van een
meer- partijen- kabinet zijn van
meningdathet een must is om de
twee grootste partijen verenigd
te krijgen in het kabinet. Pas op
deze manier zou men een front
kunnen vormen in een van de
meert ernstige crises waarvoor
Colombia zich in zijn geschiede-
nisooit heeft geplaatstheeft ge-
zien als gevolg van onder meer
het toegenomen geweld. Men is
met vele politici van mening dat
men nu een van de meest ernsti-
ge perioden doormaakt.

In eentoespraak tot deHogere
krijgsschoool zei de67-jarige Li-
berale president dat Colombia
geleidelijkaanmoet wennen aan
het normale politieke schema

waarin men regerings- partijen
en oppositie- partijen kent. Dit
komt in deplaats van dedertigja-
rige traditie vanColombia waar-
in de twee grootste partijen
steedsbeide in deregeringverte-
genwoordigd waren. Volgens
Barco heeft Colombia nu meer
dan ooit behoefte aan een
"krachtige, intelligente en con-
structieveregering".

AANKLACHTEN
Tegelijkertijd liet de Conser-

vatievepartij weten datmen zich
kritischer opgaatstellentegeno-
ver deregering. Daarbij zal men
hogeregerings- functionarissen
eventuele aanklachten niet
besparen, waar het gaatom cor-
ruptie en anderekwalijke zaken,
welkeblijkbaar getolereerd wor-
dendoor deregering.

Een groep Conservatieve
congres- leden heeft dezerdagen
scherpe kritiek geleverd op het
optreden van de secretarisgene-
raal van hetpresidentiele paleis,
German Montoya Velez. Vol-
gens deConservatieven zou deze
gebruik gemaakt hebben van
zijn positie om dezaken van zijn
kinderen te beoordelen. Mon-
toyaVelez heeft debeschuldigin-

genontkendin een schrijvenaan
het congres en verzekerd dathij
nietsvan doenheeftgehadbij het
toekennen van de betrokken
contracten.

GEENBEHOEFTE
Het bestuurvan deConserva-

tievepartij gaat ookverschillen-
de ministers op dekorrel nemen
en hoge functionarissen, zo kon-
digde men aan. Maar daarbij
heeft men tot heden toenog geen
namen genoemd. Dit bestuur
heefteen uitnodigingafgeslagen
van de Liberale partij om geza-
menlijkeen studietemakenvan
deernstige problemen waarmee
Colombia wordt geconfronteerd.
Zoals de handel in verdovende
middelen, het politieke geweld
en hetbuitenland- beleid.

Men wijst er op dat men vijf-
tien maanden geleden aan de
regering Barco een soortgelijk
voorstel heeft gedaan. Dit werd
toen afgewezen. Men heeft er nu
geen behoefteaan om alsnogmet
een dergelijke studie mee te
gaan doennu blijkt datdezepro-
blemen alleen maar erger zijn
geworden onder deregering van
president Barco.

MOSKOU — Top- ideoloog en 2e
manin hetKremlin,Ligatsjov, die in
het Westen vaak wordt beschouwd
alsde aanvoerdervan een conserva-
tieve groep die Gorbatsjovs hervor-
mingen tegenwerkt ontkende een
conflict met de partij- leider te heb-
ben. Hij zei dat zij samen
vriendschappelijk samenwerken.
Gorbatsjov wil oa Parijs polsen over
hettijdperk na deINF-raketten. Dit
kan schriftelijk of via bijeen-
komsten. Parijs maakt zichnamelijk
zorgenover dewijzigingvan het stra-
tegisch evenwicht door de verdwij-
ning van de middellange afstands-
raketten.

WASHINGTON —Eigenbelang
van sommigeJapanse politici is een
hindernis voor VS- bedrijven als zij
bv bouw- projecten willen uitvoeren
in Japan, aldus Handel- minister
Verity. Hij zei tijdenszijnrecente be-
zoek aan Japan zijn uiterste best te
hebben gedaan om bedrijven uit de
VS en elders in aanmerkingte laten
komen voor de uitvoeringvan open-
bare werken, waarvoor de regering
60 miljarddollarheeftuitgetrokken-
Het Bruto nationaleproduct van Ja-
pan is inhet 3ekwartaal van 87 met
2,0% gestegen tovverleden jaar.Dit
komt overeen met een economische
groei van 8,4 % op jaar- basis. De
groeiisgroterdan algemeenwasver-
wacht.

AMSTERDAM—De Nederlandse
toneelspeler Croiset is woensdag-
avond in hetBelgische Brugge ont-
voerden dooklaterinCharleroi weer
op.Dit hieldverbandmetdestrubbe-
lingenrond de opvoeringvan het to-
neelstukDe stad, hetvuil en de dood
van R. Fassbinder. Er kwam een
briefbinnen bij Croisets manager
metde eis dat het stuk donderdag»'
vond zou worden opgevoerd il
Amsterdam. Tegen deopvoeringvan
dit stuk heeft Croiset stelling geno-
men, als jooden als toneelspeler. De
ontvoering was misschien het werk
van een groep welke zich Neder-
landsefascistische jongerennoemt-

WILLEMSTAD - Tef'gele-
genheidvan het Sinterklaasfeestorganiseerde de OpenbareBibli-
otheekvanßarberafgelopenvrij-
dageen speciaal feest. Inaanwe-
zigheid van SintNicolaas en vele
pieterbazen genoten ongeveer
tachtig kinderen van vijf tot ne-
genjaar vaneen grootsfeest in de
bibliotheek

MANILA — De Filipijnen hebben
eenAustralischejournalistuitgewe-
zen wegens het schrijven van laat-
dunkende artikelen, vooral over de
corruptie en deveiligheids- situatie.

Protest gehonoreerd

Juventus raakt
twee punten kwijt
De tuchtcommissie van de

Italiaanse voetbalbond heeft
Juventusbestraftvoor een in-
cident tijdens de competitie-
wedstrijd (op 22november) in
denegenderonde van deSerie
A tegen Cesena. De overwin-
ning van 2-1 werd omgezet m
een 0-2 nederlaag.

Vlak voor depauze van het
duel tege.n Cesena in Turijn
werd Cesena-verdediger Da-
rio Sanguin geraaktdooront-
ploffend stuk vuurwerk, dat
van detribuneswerd gegooid.
De verwondingen waren van
dien aard, dat het slachtoffer
moestwordenvervangen. Ce-
sena diende een klacht in bij
de strafcommissie van de
bond.

Door de uitspraak zakt Ju-
ventus van de gedeelde twee-
de plaats naar de vijlde
plaats. Naast de 0-2 neder-
laag werd Juventus ook een
boetevan 32.000 guldenopge-
legd.

Juventus-voorzitter Giam-
piero Boniperti: "We leggen
ons nietneer bij deuitspraaK.
Het iszowel onsrecht als onze
plichtte protesteren.
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Eerste toernooiAsiento succes
Badmintonspeelster Monique Nicasia

dè verassing bij de jongsten
WILLEMSTAD — De bad-

mintonclub Asiento heeft op
Waterdag 28 november voor
Bet eerst een jeugdtoernooi
georganiseerd. Terugkijkend
°P het evenement kan wor-sen gesteld dat dit geslaagd
kan worden genoemd. Maar
'"efst 60 jonge badminton-
sPelers hebben aan dit toer-
nooi deelgenomen.Zewerden
verdeeld over drie klassen:totenmet 11 jaar,12totenmet'4 jaaren 15 jaaren ouder.. Bij de meisjes tot en met 11
Jaar was Monique Nicasia van
pievengat dé grote verrassing,'n de finale stond ze tegenover
A"kieKooien van Cadushi. Zeer
overtuigend wist het jonge ta-
jent van Brievengat met 11-7,
*w beslag te leggenopde eerste
Waats. De twee finalisten sleep-en daarna ook in het dubbel de
"tel in de wacht.. B'j de jongenstot en met 11
Jaarwas hetRyan Imperatorvan
Asiento en Maruli van Haastert
Van Cadushi die elkaar in de fi-
nale ontmoetten. In deeerste set
jpng de strijd gelijk op. Maruli,
"'e aanvankelijk ruim voor-
stond, moest uiteindelijktoezien
n°e Rayan eerst de stand gelijk
tr°k en daarna doorstoomde
naardeoverwinning. In detwee-
de set was Maruli nog niet over
ElJn teleurstelling heen en bood
nauwelijks weerstand. In het

J*Hsamen met Ryzal Thijs-, n> kwam hij terug en paktewenwel deeerste plaats.

"Jean-Pierre Sampson in
actie...

12 t/m 14 JAAR
Voordeleeftijdsgroep 12 toten

a
et l4 jaarhad zich het grootste

ve p! deelnemers ingeschre-
twn' °}ï de jongensalleen alzon
del 11 entnousiastelingen. In
le ?orronden waren alverschil-
k °-e spannende partijen waar
Sti^ei5en' zoa*s net ue'tussen

jnHoogenbergen, pas 11 jaar,e«Cor deWindt (Animo).
dno_ n̂"Pierre Sampson van Ca-
v

«shi en Derrel ogen.oyanBrie
rPBiFat Dereikten na een langee*s wedstrijden definale. In de

eerste set was nog niet te voor-
spellen wie zou winnen. Beide
spelers scoorden om beurtenhun
punten. Pas na 12 punten zette
Derrei Jean-Pierre onder druk
en won deeerste set met 15-12.

Eenmaal in de'winningmood'
liet Derrei zich het goud niet
meer afhandig maken. Met 15-7
indetweede set pakte hij detitel.

Ook in dezeklasse speelden de
tweefinalisten samen in de dub-
bel. Tegenstanders waren Riek
Evertsz en dekleine Stijn Hoog-
enbergen. Dit laatste duo bood
zoveel tegenstand aan de twee
enkelspel-finalisten, dat een
derde set noodzakelijk werd om
een beslissing te forceren. Maar
met 15-6 lieten de twee enkel-
finalisten zien wat ze waard
waren.

Bij demeisjeswas definale een
herhalingvan zovele andere
wedstrijden: Arelis Vis en Bon-
nieBrandt (beiden van Cadushi)
stonden tegenover elkaar. Bon-
nie, geblesseerd dooreen honde-
beet, vocht voor haar eerste
plaats. Arelis maakte echter
goed gebruik van de zwakke
plekken van haar te-
genstandster. Ze werd na drie
spannende sets winnares. In de
meisjes dubbel gingBrievengat
met de eer strijken: de nichtjes
IraivaenPhyllis Silvanie bleken
de sterksten.

Bij deoudstecategorie werd de
finale gespeeld tussen de broers
Albert en Pietro Mereera. De
jongstevan de twee werd in twee
setskampioen. Ook inhetdubbel
werd Pietro kampioen, bijges-
taan door Ali de Windt, die een
heel verdienstelijk toernooi
speelde. Desirée Laclé was in
haar klasse superieur. Iris Cal-
mes werd een goede tweede. In
het dubbelspel was het weer De-
sirée Laclé, samen met Arelis
Vis, die de eerste plaats opeiste.
Het gemengd dubbel werd een
een overwinning voor Albert
Mercera en Bonnie Brandt.

UITSLAGEN
Toten met 11 jaar

Meisjes:
1.Monique Nicasia(Bri)
2. Ankie Kooien (Cad)
3. Chantal Samson(Cad)

Jongens:
1.Ryan Imperator (Asi)
2. Maruli v. Haastert (Cad)

Meisjes dubbel:
Monique Nicasia/Ankie Kooien

Jongensdubbel:
1. Maruli v. Haastert/Ryzal
Thijssen(Cad-Cad)

12t/m 14 jaar
Meisjes:
1. ArelisVis (Cad)
2. Bonnie Brandt (Cad)

Jongens:
1.Derrei Ogenio (Bri)
2. Jean-PierreSampson (Cad)
3. Riek Evertsz (Cad)

Meisjes dubbel:
1. Iraivaen PhyllisSilvanie (Bri-
Bri)

Jongens dubbel:
1. Derrei Ogenio /Jean-Pierre
Sampson (Bri-Cad)
2. Stijn Hoogenbergen/Rick
Evertsz (Cad-Cad)
3. Jason Smit/Cor de Windt
(Ani-Ani)

15 jaaren ouder
Meisjes:
1. Desirée Laclé (Cad)
2. Iris Calmes (Cad)

Jongens:
1. Pietro Mereera (Bri)
2. Albert Mereera (Bri)

Meisjes dubbel:
1.DesiréeLaclé/Arelis Vis (Cad-
Cad)

Jongensdubbel:
1. Ali de Windt/Pietro Mereera
(Ani-Cad)

Gemend dubbel:
1. Bonnie Brandt/Albert Meree-
ra (Cad-Cad)

...de winnaars van het eerste
jeugd-toernooi van badmin-

tonclub Asientobij elkaar...

Driefinalisten in Masters bekend
Wilander, Edberg en Lendl

nual zeker van eindstrijd
vi? IF VORK — Drie van de
te!.r "öalisten voor het Mas-
sta

S toernooi in New York
Vg

an vast. Door de uitslagen
c
"n vrijdagavond kwalifi-la__den de Zweden Mats Wi-

lder enStefanEdbergen de
2i ĉhoslowaak Ivan Lendl
_i_, Pander bezorgde in
'Jngroep PatCash zijn twee-

nederlaag. Net als Edbergam Wilander daarmee op
2weeIeges ' waardoor het
wewf duo onbereikbaar

l*"*» voor deconcurrentie.
bou ,onverst°orbare Mecir
Du. ede laatste Jaren een re-
dp_a!leop een Plaa§voorde Zwe-
G__vT Z^n-In Madison Square
tw» bleek daar niets van. Decc set waren identiek aan de««slag (6-3) en opbouw. Edbergder*i ln «e eerste set tijdens de
o__i

en zesde game door dePsiag van Mecir. In de tweede£lKwamen de doorbraken in deuerde en negende game.
B___.^ eiandere groep werd meer
haril vertoond. Ivan Lendl«a met enigevrees uitgekeken«ar Zljn eerste partij tegen de

Brad Gilbert. De
Slchische-Amerikaan klaagde

voorafover een anti-stemming
in Madison Square Garden.
Lendl was in zijn eerste partij
een en al glimlach. Alles lukte
hemvanafhetbegin.Met6-2,6-2
gafLendl een perfecte demon-
stratievan deklasse passend bij
's werelds nummer één.

Daarna vocht de 35-jarigepu-
bliekslieveling Jimmy Connors
een venijnig duel uitmet met de
vijftien jaar jongereBoris Bec-
ker. Twee uur en 34 minuten
duurde de partij, die door de
Westduitser werd gewonnen: 7-
-5,2-6,6-3.Becker werd er net als
de andere winnaars $40.000 rij-
ker mee. Connors, die op de
eerste dag alvan zijnlandgenoot
Gilbert had verloren,kon alsuit-
geschakeld worden beschouwd.
Hij had alleen nog een theore-
tischekans op dehalve finalesbij
winstop IvanLendl.

MaarConnors staaktewegens
griepbij een stand4-3voor Lendl
de strijd. Verrassend was echter
de overwinningvan Gilbert op
Boris Becker. Becker die de
eerste set met 6-4 op zijn naam
zette, verloor de volgende twee
met tweemaal 4-6.

Twintigstepartij in schaaktweekamp interessant

Scherp spel met nieuwe vondst
leidde slechts tot remise

SEVILLA — Het wordt
steeds heter in Sevilla. De
schaaktweekamp om het we-
reldkampioenschap nadert
het einde met een stand van
10-10na twintig partijen. De
Russische titelverdediger
GariKasparov enzijn landge-
noot en uitdagerAnatoliKas-
parovspeelden vrijdagavond
in de Spaanse stadremise.

Na de 37e zet besloten de
grootmeesters tot delingvan het
punt op voorstel van Kasparov,
die zeer voortvarend van start
was gegaan, maar in het mid-
denspel door de vertragingstak-
tiekvanKarpov in deproblemen
kwam. Zonder een seconde te
twijfelen accepteerde Karpov
het voorstel. Uit vier partijen
dientKasparov twee punten te
halen voor het prolongeren van
de wereldtitel. Maandag wordt
de 21epartij gespeeld.

De 36-jarige Karpov arriveer-
de drie minuten te laat aan het
bord, waar hij met een reeds lo-
pende klok en de eerste zet van
Kasparov werd geconfronteerd.
Dit moment was tekenend voor
de beginfase van de twintigste
partij. Kasparov speelde snel
'met een nieuwe strategie.
Duidelijkwasdatdewereldkam-
pioen zijn oudere tegenstander
in deze belangrijke fase van de
tweekamp een zware psycholo-
gische slag wilde toebrengen.
Karpov was verrast doorKaspa-
rovs taktiek.

De eerste vier zetten, een En-
gelse opening die in Dame-
gambietuitmondde, waren iden-
tiek aan dievan de achttiende en
negentiende partij. Kasparov
koos op de vijfde zet voor een
zeldzaamheid in de uitput-
tingsslag met zijn landgenoot:
Ddl-c2, een specialiteit van de
Russische meester Vjatsjeslav
Ejngorn. JosifDorman, een van
Kasparovs favoriete adviseurs,
trachtte de ware taktiek van dewereldkampioen nog te verhul-len door te beweren, dat deze va-riant niet al te agressief was. Al
gauw werd echter duidelijk, dathet team rond de wereldkampi-
oen metnog meer nieuwe ideeënop de proppen zou komen.Kasparov weigerde hardnek-kig een paard uit handen te ge-
ven, inzijn ambitiedezwarteko-
ning aan alle kanten aan te val-len.Karpov verzonk in diepe ge-

dachten, terwijl Kasparov opti-
mistischhet zwarte centrum on-der druk zette. Met 10. Lflxc4
brachtKasparov een noviteit.De theorie voorzag namelijk-xe7. Op de 11ezet offerde Kas-
parov een pion met de bedoeling
de vaart in het spel te houden.
Karpov wachtte maar liefst
twintig minuten met het
antwoord: Dasxcs, en kwam op
een totale bedenktijd van driekwartier, tegen tien minuten
voor Kasparov.

De meeste experts in Sevilla
voorspelden toen een scherpe
strijd. Volgens grootmeester
Viktor Kortsjnoi had Kasparov
na de 13e zet een licht voordeel.
De wereldkampioen controleer-
de meer ruimte en zijn stukkenstonden sterker. Kortsjnoi's
Britse collega Raymond Keen
bevestigde deze woorden. Vol-
gens hem leek de partij op devierde in de tweekamp tussen de
Russen, dievorig jaarinLonden
werd gespeeld.Kasparov konhetvoordeel toen niet uitbuiten. In
zoverre hadden Keens woorden
een profetisch karakter.

In hetmidenspel naeen toren-
ruil herstelde de geroutineerde
Karpov zich. Hijkwam metdege-
lijk spel onder de drukuit. Na 27.
g2-g3, b7-b6 zei de Spaanse se-
condant van Karpov, Elizbar
Oubilava: "Dit wordt remise."
Daar ging het er inderdaad
steeds meer haar uitzien.
Kortsjnoi bleef volhouden dat
Kasparov er iets beter voor-
stond. De titelverdediger had
echter steeds meer bedenktijd
nodig. Toen beide dames deres-
pectievelijke koningen dichtwa-
ren genaderd, had Kasparov 2

uuren 23 minutengebruikt, vijf
minuten minder dan Karpov.
Met vijf pionnen voor zowel wit
als zwartbegreep Kasparov, dat
remise onafwendbaar was.

WATERPOLO/WEST- BER-
LIJN —De Italiaansekampioen
Pescara met de Spanjaard Esti-
arte in de gelederen heeft de
strijd om deEuropa Cup water-
polo gewonnen.De Italianenleg-
den thuis met een overwinning
van 12-10op Spandau '04Berlin
de basis voor deze eerste Europa
Cuptitel. In dereturn kwamen
de Westberlijners niet verder
dan 9-9.

Larsson wil
nadenken

AMSTERDAM —PeterLarsson heeft zijn persoonlij-ke onderhandelingen metAjax vrijdag nog niet afge-rond. De 26-jarige Zweedseinternational, de voetballervan het jaarin zijn land, gaatvandaagnaarGoteborgterugom, zoals algemeen directeurVan Enden van Ajax het uit-drukte, dezaken opeen rijtjetezetten.

Larsson arriveerde donderda-gavond op Schiphol, nadat hijzijn vakantie op de CanarischeEilanden had onderbroken. DeZweedse semi-prof toonde zichenthousiast over de op handenzijnde overgang naar Ajax. Vrij-
dagmiddag kreeg Larsson ge-
zelschap van zijn zaakwaarne-
mer Lantz voor de onderhande-lingen over een contract, dathem tot 1 juli 1990 aan deAmsterdamse club moet binden.Volgens directeur Van Eijden
zijn beide partijen 'heel ver ge-
komen.

Van Eijden: "Nu wil Larssonechtereven afstandnemen. Er is
nog geen contract. Niet alles is
geregeld. Zaterdag overlegt
Larsson met de president van
Goteborg."

Van Eijden verwachtLarsson
volgende week terug in Amster-
dam voor de afronding van de
transfer. De Ajax-directeur wil-
de niet precies aangeven, waar
de laatste hobbels liggen.

Twintigstepartij

WK schaken
zet voor zet
SEVILLA —De twintigste

partij in de tweekamp om de
wereldtitel schakenisvoor de
echte schaakliefhebbers, een
interessante geworden. Kas-
parov bediende zich op devijf-
dezet van een zeldzaamheid,
welke als erg agressief be-
kend staat. Uiteindelijk werd
departij, dankzij gedegen te-
genspelvan deuitdager, weer
remise. De stand in de twee-
kamp is nu 10-10.

De partij had het volgende
zettenverloop:

Wit: Kasparov
Zwart: Karpov

Dame-gambiet

1. c2-c4 e7-e6
2. Pbl-c3 d7-d5
3. d2-d4 LfB-e7
4. Pgl-f3 PgB-f6
5. Ddl-c2 0-0
6. Lcl-g5 c7-c5
7. d4xcs dsxc4
8. e2-e4 DdB-a5
9. e4-e5 Pf6-d5
10.Lflxc4 Pdsxc3
11.0-0 Dasxcs
12. Dc2xc3 PbB-c6
13.Lgsxe7 Dcsxe7
14. a2-a3 LcB-d7
15. Tal-el Tfê-d8
16.b2-b4 a7-a6
17. Dc3-e3 Ld7-e8
18. Lc4-d3 Pc6-a7
19. Ld3-bl LeB-c6
20. Pf3-g5 h7-h6
21. Pgs-e4 Pa7-b5
22. Tcl-c4 Lc6xe4
23. Lblxe4 TaB-c8
24. Tc4xcB TdBxcB
25. Tfl-cl TcBxcl t
26. De3xcl De7-d7
27. g2-g3 b7-b6
28.Kgl-g2 Dd7-d8
29. h2-h4 a6-a5
30. b4xas b6xas
31.Dc1-c5 Pbs-d4
32. h4-h5 f7-f5
33. Le4-b7 KgB-f7
34. Kg2-h2 DdB-b8
35. Dcsxd4 DbBxb7
36. g3-g4 Db7-f3
37.Dd4-d7l Kf7-f8

Remise op voorstel van wit.

Frans vanRooy blijft bijFCAntwerp
PSV wil alleen spelers die

graag voor de club uitkomen
EINDHOVEN — De

besturen van PSV en FC
Antwerp zijn het vandaag
eens geworden over een
definitieve overgang van
Frans van Rooy naar FC
Antwerp. Met de transfer
is eenbedragvan tweemil-
joenguldengemoeid.

De 24-jarige Van Rooy, die
dit seizoen uitgeleend was
aan de momenteelaan de top
van de Belgische competitie
meedraaiendeclubvan coach
George Kessler, werd eerder
in de weekteruggehaald door
PSV, dat gebruikmaaktevan
de clausule in de overeen-
komst, datVan Rooy elk mo-
ment alsPSV ditwildeterug-
geroepen kon worden. In ver-
band met de langdurige bles-
sures van Frank Arnesen en
Hallvar Thoresen en de da-
tumvan 15 december, waarop
inschrijvingvoor hetEurope-
se bekertoernooi bij de Uefa
sluit, achtte PSV het tijdstip
aangebroken VanRooy op te
roepen.

Daarover ontstond echter
nogal wat commotie in
Antwerpen, dat zijn sterspe-
lermet ledeogen zagvertrek-
ken. Vrijdag werd voort een
actie van duizendAntwerpse
supporters aangekondigdom
zondag bij dewedstrijd PSV -
DS '79 in Eindhoven een ver-
lenging van Van Rooy bij FC
Antwerp te bepleiten. FC
Antwerp bleekbovendienbe-
reid erg ver te willen gaan
met de definitieve overgang

van VanRooy. De hoogte van
detransfersom en hetfeit, dat
PSV alleen nog spelers wil,
die^raag voor de club uitko-
men, hebben uiteindelijk de
doorslag gegeven voor de
overeenkomst.

Volgens manager Kees
Ploegsma moet er nu verder
worden gezocht naar een op-
lossing voor de aanvulling
van de selectie. "We zullen
ons komende week beraden.
Die datum van 15 december
komt natuurlijk steeds
dichterbij."

Voorzitter Eddy Wauters
van FC Antwerp verklaarde,
datzijn clubhard had moeten
knokken om VanRooy te be-
houden. "Het heeft ons heel
veel geldgekost. Het geldzal
zoveel mogelijk bijeen wor-
den gebracht door sponsors.
Wij hopen verder, dat webin-
nenkort een keer een
vriendschappelijke wedstrijd
tussen onze beide club kun-
nen arrangeren",aldusWau-
ters.

De voorzitter van de sup-
porters- vereniging van FC
Antwerp, Vandeberckt, zei,
dat de actie voor zondag in
Eindhoven gezien de ontwik-
kelingen was afgelast. "Als
PSV naar ons toekomtzullen
wij de spelersin debloemetjes
zetten", zei hij. Hij kondigde
aan, dat de supporters zich nu
zullen concentreren op acties
om geld in te zamelenvoor de
met de overgang van Van
Rooy gemoeidetransfersom.

Na moord op supporter

Zware straffen voor 'Hooligans'
LONDEN—Drie vandalen,

die zich supporter noemen
van deLondense voetbalclub
Millwall,zijnvrijdagdooreen
rechtbank in deBritsehoofd-
stad tot zware gevangenis-
straffenveroordeeld.

Het drietal werd gestraftvoor
de moord op een jongesupporter
van West Ham United, een riva-
liserende club voor Millwall. De
19-jarige jongenwerd in 1986in
de metro achtervolgd door het

drietal twintigers en met zeven
messteken om het leven ge-
bracht.

Andere gebruikersvan de on-
dergrondse werden ook be-
dreigd. De rechtbank sprak
straffen uitvan zesjaar,vier jaar
en achttienmaanden.De 'Hooli-
gans' van Millwall, een tweede
divisieclub, willen de machtvan
deLondensewereldvanvoetbal-
vandalen

MALTA AMSTEL
SPORTAGENDA

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

SCHAAKVERENIGING CURAQAO
iedere maandagavondom 20.00 uur gele-
genheidtot schaken in hetMaduroPlaza.

BASKETBALL
(Festi Basket Interinsular)
18.30uur (dames) Jumpers (Bonaire) vs
Sta.Maria Queens;
20.00uur(heren) Jumpers(Bonaire) vs Sta.
MariaKings - St. Thomas College, Hoogs-
traat.

ZONDAG
BIKECROSS
(Silver StreakRacing Team)
10.00-17.00uur laatstebikecross-competi-
tie - Silver Streak Raceway te Marie Pam-
poen.

VOETBAL
(Kopa Antiyano 1987)
18.00uurCentraDominguito/lsland Finan-
ce vs Undeba/NAC - Sentro Deportivo
Körsou.
(Komishon Kura di ShonKil)
vanaf 10.00 uur knockout-toernooi - Kura
Shon Fil, Otrobanda.
(KomishonPro Adel anto Barbouquet)
10.00-11.00uurBotafogo vs Seru Lora (win-
naar A);
11.30-13.00 uur Barbouquet vs Ambiente
Snack (winnaar B);
13.00-14.00 uur The Birds vs Barbouquet
Girls;
14.00-15.00uur demonstratiekarate en kick
boxing;
16.00-15.30uur winnaar Avs winnaar B en
prijsuitreiking - Semikok-veld.
CD Porta Blanco)
10.00uurBonam vs Montana Boys;
11.15uurReal Oost vs sel. MontanaBao:
12.30uur The Champs vs MissConnie;
12.45 uur sel. Montana Abao vs Montana

Boys;
15.00uur Miss Connie vs Real Oost;
16.30 uur The Champs vs Bonam - Porta

Blancu-terrein.

TENNIS
16.00uur inschrijving toernooi;
17.00uur start open Amstel herendubbel-
nachttoernooi -Tennispark Julianadorp.

ZEILEN
(Zeilclub Asiento)
11.00-14.00uurtraditionele zeilracesom de
Van derGullik- wisseltrofee.

BASEBALL
(promotie- degradatiewedstrijd)
best-of-5
10.00 uur Amstel vs Sorpresa - Tio Daou
Ballpark.
(Liga Vruminga)
13.00 uur Marchena Hardware vs Super
Sport Shop;
15.00uur AGTvs Coca Cola;
14.30-15.30 uur optreden van Frank _
Friends - Little League Ballpark.

WordtFutre verkocht?

Atletico-voorzitter
Gil in deproblemen

MADRID—De troonvande
Madrileense bouwonderne-
mer Jesus Gil als voorzitter
van Atletico Madrid is hevig
aan het wankelen gebracht.
Niet alleen door derechtsza-
ken, die hem wegens allerlei
leningen en laster boven het
hoofd hangen.

De cheque-politiek van Gil,
die deze zomer indruk maakte
met het aantrekken van Goicoe-
chea, Alemao, Lopez Ufarte, Ju-
lio Alberto Zamora, Salinas,
Alonso Marcos en dePortugese
sterPaolo Futreen deArgentijn-
se trainer Menotti, werd in de
voetballerij alom met Argus-
ogenbekeken.

Niet voor niets, zo bleek vrij-
dag in de Spaanse hoofdstad,
want Gil heeft op het zakelijke
vlak flinke problemen. De ono-
verzichtelijke schuldenlastvan
de voorzitter heeft tevens een
weerslagopdeclub.Een mogelij-
keoplossing om opkortetermijn
uit de financiële problemen te
komen is deverkoop van vedette
Futre, die eigendom is van Gil.
Vrijdag lekte uit, datnietbij na-
me genoemde Italiaanse mana-
gers zich bereid hebben ver-
klaardbijna20miljoen guldente
betalen voor het Portugese won-
derkind, dat daarmee qua
transferwaarde tussen Marado-
na en Gullit komt. Gil heeft tot
maandagbedenktijd gekregen.
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RIO DE JANEIRO — De
Braziliaanse regering heeft
de brandstof- prijzen met ge-
middeldzeventien procent
verhoogd.

Deze verhoging geldt voor de
benzine, maar ook voor de alco-
holwelke alsbrandstofwordt ge-
bruikt en eveneens voor olie-
producten. De benzine- prijs
komt nuuit op 64dollar-centper
literen die voor zuivere alcohol-
brandstofgaat 42 dollar-centper
nter kosten. Een kwart van de
tien miljoen Braziliaanse voer-
tuigen rijdt op brandstof welke
uit alcohol is vervaardigd. De
prijs- verhoging was nodig vol-
gens het staatsolie- bedrijf om-
datde cruzadodagelijks in waar-
de zakt samen met de Ameri-
kaanse dollar.

WILLEMSTAD—Inhetkader
van de activiteitenvoor hetIsla-
personeel is onlangseen Curaga-
ose gala-avond inRust & Burgh
georganiseerd. Verschillende lo-
kale artiesten en dansgroepen
waaronder Studio diBaileKor-
sou, MariachiFortuna en Libea
Frans hebben tijdens die avond
een optreden verzorgd. Op deze
avond zijn tevens de sporters, die
hebben deelgenomen aan de
sportontmoetingin Venezuelaen
met een medaljezijn thuis geko-
men, gehuldigd. David de Lima
behaalde eenzilveren medaljebij
de marathon voor vijftig- plus-
sers.SoniaPaulaenMikeWillem
behaalden een zilveren medalje
bij hettenissen(mixed dubbel) en
Olga Sloftsofkreeg een bronzen
medalje voor dames dubbel. Ook
devoetbalploeg wist een bronzen
medailjete behalen.

Bekende Braziliaanse
portretschilder
overleden

SAO PAOLO —De Brazili-
aanse kunstenaar en ijveraar
voor de rechten voor homo-
fielen Darcy Penteado is op
61-jarige leeftijd overleden.
Hij leedaan AIDS.

Vrienden van de bekende ar-
tiest hebben dit bekend ge-
maakt. Hij kreeg bekendheid in
de jaren 70 door zijn portretten
van onder meer Audrey Hep-
burn en FrancoiseSagan. Bijzijn
overlijden werd hij dan ook door
de kunstenaarAldemirMartins
in de Folha de Sao Paolo om-
schreven als "vooraanstaande
portret- schilderen een groot il-
lustrator". Hij heeft ook enige
boeken op zijn naam staan. Hij
heeft zich verder ingezet voor de
oprichting van het homofiele
strijdblad OLattipiao.

Ingezonden
Buitenlandse
deskundigen
DONDERDAGAVOND

VOND in de UNA, in hetkader
van deDe La Try Ellis lezingen-
cyclus, de lezing plaats van dj
Jay B. Haviser Jr., getiteld
"AmerindianCultural Geograp-
hy on Curacao". Het deedmijg*
noegen dater weer aandachtbe*
steed werd aan de Indiaansepe-
riode in de geschiedenisvan Cv*
racao. Hoe teleurgesteld was i»

echtertehoren dat drHaviser op
de lezingvertelde, dat, vóór ziJn
uitgebreide onderzoek, slechts
enkele Nederlanders die hier
voor 2 weken kwamen wat on*
derzoekingen hebben verricht
Is dit geschiedschrijving ofS*
schiedvervalsing? Wie weet njet
meer dat dokterChris Engels 'W
ren achtereen onderzoek hee"
gepleegd naar de indiaan»e
achtergronden van de Benede»'
windse eilanden?

Weet dr Haviser niet dat*Venezolaanse archeoloog <J"
Cryxent (van wie hij wel werkcD
noemt in zijnbibliografie echter
niet de uitgave "Opgravingen**Malmok op Aruba van C.J-* 1'Engels) door Chris Engels n&
Curacao gehaald is om deeers^
Carbon 14proeven te latenvel"
richten? Ere wieere toekomt!

In het algemeen lijkt het <je
laatste tijdopCuracao welofaHe
tijdelijk hier verblijvende me*1'

sen dingen durven te beweren
vaak zonder genc-ef!
achtergrondkennis. Wat is’met ons Antillianen aan de
hand?Kunnen wij ons eigenze.'
je niet meer doen? Hebben *"daar de tijdelijk hierverblijven.
de mensen voor nodig? Zijn *$
soms bang voor buitenstaan'
ders?? Wat zij beweren zal *£waar/beter zijn? Het bedroeft
mij ten zeerste deze tendens <*
moetenwaarnemen,terwijl m*^zo prat gaat op "di nos e ta"!&
maatschappij lijkt wel een
"contradictio in terminis".
zijn wij nog steeds de "gespleten
samenleving", zoals prof. Hoe'
tink in 1958reeds schreef?

LUCII>ENGELS-BOSKALJON

NEW YORK —Het VS-werklefheids- percentage derberoeps-bev»1'
king daalde in november van 6 na*[
5,9 %. De toename der werklooshe1"
in oktober is daarmee ongedaan %v
maakt.Eindnovember86 bedroeg»6

werkloosheidnog 6,9 %.

P'e yaya nobo

Veel reclame in
goed verzorgde show
GISTERAVOND VOND DE
première plaats van de jaar-
lijkse uitvoering van Fina
Dance Art School. Daarvoor
was hetverhaal gekozen van
MaryPoppms, dat in het Pa-
piaments de naam meekreeg:
«P'e yaya nobo». De be-
kendste liedjes, die het pu-
bliek meteen in de sfeer van
het verhaal brachten, waren
goed vertaaldenklonken als-
ofik ze nooitanders danin het
Papiaments gehoordhad.

Hetverhaal van Mary Pop-
pms, dat gespeeld wordt,
wordtsteeds afgewisseld met
dansshowsdie een rol in het
verhaal vervullen en aan die
shows doen heel veel leerlin-
gen mee. En dat was gistera-
vond maar dehelft van het to-
taal, want er zijn zes uitvoe-
ringen en dehelft van de leer-lingen van de sdiool verzorgt
drie avonden, en de andere
helft de andere drie avonden.
Fina werkt dus met een dub-
bele bezetting, niet alleen
voor de dansgroepen, maar
ook voor detoneelspelers.

Gisteravond werd de rol
van Mary gespeeld door Mi-
cheline Deira, bijgestaan
door George Curiel en
Anoushka Westmaas als va-
deren moeder.De hoofdrollen
waren echter voor Kevin van
Trikt en Tirsa Daal als Mai-
kel en Janet.Zij hebben dehe-
le avondop hettoneel gestaan
en ookalsdeaandachtvan het
publiek voor de dansers was,
moesten zij hun rol blijven
spelenen dathieldenze prima
vol.

Hoewel het om de-uitvoe-
ring van een balletschool
ging, lag de nadruk niet zo-
zeer ophettechnische dansen
alswelophetshowelementen
dat is uitstekend gelukt: gro-
te groepen dansers op het to-
neel, diedooreen goedechore-
ografie mooi tot hun rechtkwamen.

De show werd voor het pu-
bliek in dezaal ookhier gesto-
len door waterdruppels, ge-
danst door de kleinste kleu-

ters opDekende muziek,maar
wat mij opviel, was een
dansgroep van zes jongens.
De meeste balletscholen zijn
blij als ze enkele jongens-
leerlingenkrijgen, maar hier
waren zes goede dansersaan
het werk. Ze dansen eenrol
als chef van een bank en dat
viel me tegen. VoorFina zU 0
de afdelingschefs van een
bank toch mannen en dat is
wel zeerrolbevestigend.

Een noviteit voor mij was
hetopenlijkenopgrote schaaj
reclame maken op het toneel
voor de sponsors, verwerkt in
het verhaal. Zo werd er een
dans van Curgas- werkers m
uniform met embleem en een
grootreclamebord boven hun
hoofd. De bank waar devader
werkte, heette met grote let-
ters Banco Industrial de Ven-
ezuela, de kinderen worden
getrakteerd in Fort Nassau,
overigens prachtig aange-
duid met lichtjesboven op de
berg, en ook alsze op straat lo-
pen,hangen daar dereclame-
borden van de sponsors. OP
deze manier zal Fina met de
kosten van de show weinig
moeitehebben.Datwasookte
zien aan de aankleding. De
kostuums waren mooi en de
decors wisselden elkaar soe-
pel en snelvoortdurend op.De
reclame werd meestal goefl
verwerkt in het verhaal,
maar af en toe vond ik het te-
veel, zoals bij deCurgas- dan-
sers en dereclameborden bo-
ven de zwervers.

En tenslotte het program-
ma-boekje. Er staan veel ad-
vertentiesin,maar hetziet e
dan ook keurig uit. Het heeri
devorm van een schrift en be-
gint meteenhandgeschreven
tekst van het openingslied
van Maikel en Janet. ,

«P'eyaya nobo» is een goe?
geslaagde musical met wei-
nigklassiek ballet, maar me*
prachtig showballet. Het v>

zeker een voorstelling, al

veelpubliek zal trekken.

NELCASIMIR1

Stroomonderbreking
Veel werkzaamheden kunnen wij voor U uitvoe-
ren zonder U te storen, doch ditmaal moeten wij
de stroomvoorziening onderbreken op:
* Dinsdag 8 december 1987

vanaf 09.00 t/m 16.00 uur
* Rooi Santu compleet en Hanenberg compleet.

__$BKODEI_.A___SS
S EILANDGEBIED CURACAO

HetBestuurscollegevan het Eilandgebied Curacao maakt be-
kend dat de naamloze vennootschap
"KOMPANIA Dl AWA I ELEKTRISIDAT

Dl KORSOU N.V.",
een verzoekschrift bij het Bestuurscollege heeft ingediend ter
verkrijging ingevolge de Vergunningslandsverordening 1963
(P.B. 1963no.28) van eenKOFFIEHUIS-RESTAURANT "A"
VERGUNNING voor hetperceel aan de
RECTOR ZWIJSSENSTRAAT no. 1,alhier,

tevens toestemming:— ex artikel 47 lid 4om een later sluitingsuur;— ex artikel 52 om muziek, vertoningen of andere ver-
richtingen ten vermake van het publiek te maken, te
geven of toe te laten, of gelegenheid tot dansen te ge-
ven of dansentoe te laten;— ex artikel 53 lid 1 om vrouwelijke bediening toe te
staan;

in bovengenoemd perceel.
Dit verzoekschrift en de bijlagen liggen vanaf de dag na deze
bekendmaking gedurendeveertien dagen ter visie bij deafde-
ling Algemene en Juridische Zaken van het Centraal Be-
stuurskantoor aan de Theaterstraat no. 17, alhier, gedurende
welk tijdvak een ieder hetrecht heeft schriftelijk zijn bezwaren
tegen het verlenen van bovengenoemde vergunningen en
toestemmingen kenbaar te maken.
Het Bestuurscollege van het Eilandgebied Curacao,
De Gezaghebber. De Secretaris.

"

EILANDGEBIED CURACAO
HetBestuurscollege van het Eilandgebied Curacao maakt be-
kend dat de heer

JESUS ARCHANGEL SPROCK
een verzoekschrift bij hetBestuurscollege heeft ingediend ter
verkrijging ingevolge de Vergunningslandsverordening 1963
(P.B.I963no.2B)vaneenKOFFIEHUIS-RESTAURANT"B"
VERGUNNING voor het perceel gelegen aan de ONTARIO-
WEG z/n, alhier, tevens toestemming:— exartikel 47 lid 4 om een later sluitingsuur;— ex artikel 52 om muziek, vertoningen of andere ver-

richtingen ten vermake van het publiek te maken, te
geven of toe te laten, of gelegenheid tot dansente ge-
ven of dansen toe te laten;— ex artikel 53 lid 1 om vrouwelijke bediening toe te
staan;

in bovengenoemd perceel.
Dit verzoekschrift en de bijlagen liggen vanaf de dag na deze
bekendmaking gedurendeveertien dagen ter visiebij deafde-
ling Algemene en Juridische Zaken van het Centraal Be-
stuurskantoor aan de Theaterstraat no. 17, alhier, gedurende
welk tijdvak een ieder het recht heeft schriftelijk zijn bezwaren
tegen het verlenen van bovengenoemde vergunningen en
toestemmingen kenbaar te maken.
Het Bestuurscollege van het Eilandgebied Curacao,
De Gezaghebber. De Secretaris.

*& ONTVANGER VAN HET EILANDGEBIED CURACAO

maakt hierbij bekend dat met ingang van 7 december 1987 zal worden aangevangen
met de inning van MOTORRIJTUIGENBELASTING 1988 en dat deze belasting moet
zijn voldaan UITERLIJK 31 JANUARI 1988.
De betaling kan geschieden aan de loketten van de Eilandsontvanger aan de Regentesselaan z/n,
alsmede op de hulpkantoren BRIEVENGAT, DOKTERSTUIN, MONTAGNE, SANTA MARIA en
JANWE/DOMINGUITO.
Bij de betaling van de MOTORRIJTUIGENBELASTING 1988moeten worden overgelegd:

1. - Geldige keuringskaart (geldig minstenst/m 2 januari 1988);
2. - betalingsbewijs over het 4de kwartaal 1987;
3. - geldige verzekeringsbewijs (origineel, geldig minstens t/m 2 januari 1988);
4. - voorbedrukte belastingkaart.

Indien geen voorbedrukte belastin"kaart is ontvangen, dient u bij betaling de overige bescheiden te
overleggen. De NUMMERPLATEN kunnen worden afgehaald UITSLUITEND aan de loketten op
het terrein van Coney Island. De loketten zijn geopend van 8.00 uur tot 16.00uur. Voor de betaling
van motorrijtuigenbelasting 1988 zijn de loketten van het Ontvangerskantoor te Regentesselaan z/n
en de hulpkantoren geopend van 7.45 uur tot 11.45uur en van 13.45 uur tot 15.30uur.
De MOTORRIJTUIGENBELASTING voor het dienstjaar 1988 bedraagt:- voor een motorrijtuig op drie of meer wielen, vanaf bouwjaar 1983 fl. 310.-per jaar,- voor een motorrijtuig op drie of meer wielen t/m bouwjaar 1982 fl. 208,-- per jaar,- voor een motorrijtuig op drie of meer wielen met accomodatie voor maximaal twaalf personen en

bestemd voor het openbaar vervoer fl, 84,-- per jaar,- voor een motorrijtuig op drie of meer wielen, dat is ingericht voor vrachtvervoer en waarvan de
exploitatie de enige bron van inkomsten vormt voor de eigenaar, die zelf optreedt als bestuurder
en die in het bezit is van een hiertoe door het Bestuurscollege kosteloos afgegevenverklaring fl> no „ per jaar,- voor een motorrijtuig op drie of meer wielen, dat door een diesel- of gasmotor wordt voort-
bewogen fl 936 „ per jaar- voor een motorrijtuig op dne of meer wielen, dat door een diesel- of gasmotor wordt voort-
bewogen en bestemdvoor het openbaar vervoer fl, 439_. per ;aar- voor een moturijtuig op twee wielen, al van nielmet zijspan (motorfietsen). . fl. 150,-- per jaar,- voor een bromfiets n 40[„ per jaar]- voor een zwaar motorrijtuig fl.. 1.236,- per jaar,- voor een zwaar motorrijtuig welke wordt voortbewogen door en diesel- of gasmotor

fl. 1.548,-- per jaar,De prijs der stickers is vastgesteld 0p... fl, 3__ per paar
De prijs der nummerplaten is vastgesteld op:- voor motorrijtuigen op drie of meer wielen fl. Q... per paar,
" voor motorfietsen fl. 6,- per paar,- voor bromfietsen fl. 4,~ per stuk.
Voor de toepassing van de Motorrijtuigenbelasting-verordening wordt onder "zwaar rrtotorrijtuig"
verstaan: loaders, trekkers, tractors, betontrucks, asfalttrucks, gasoline tankwagens, boortrucks,
walsen, vorkheftrucks, motorgraders, scrapers, backhoeloaders en kranen.
Als bewijs van betaling van de Motorrijtuigenbelasting 1988 zullen voor het eerste halfjaar
nummerplaten en voor het gehele jaarnummerplaten plus stickers worden afgegeven.
De kleur van de nummerplaten voor het dienstjaar 1988 is: groene achtergrond met witte letters en
cijfers.
De kleur van de stickersvoor het dienstjaar 1988 is: oranje achtergrond met zwarte letters en cijfers.N.B. Bij de betaling van Motorrijtuigenbelasting 1988 gelieve IDENTITEITSNUMMER mede tebrengen/te vermelden.

~ De Ontvanger van het Eilandgebied Curacao,

' G.H.U. Leonora.

EILANDGEBIED CURACAO
Het Hoofd van de

Dienst Arbeidszorg
MAAKTBEKEND

datopZondag 6 december 1987van
9.U.-12.U. v.m. op

Landhuis Sta. Martha,
PLANTEN EN

ANDERE ARTIKELEN
TE KOOP ZULLEN ZIJN.

EILANDGEBIED CURACAO
HétBestuurscollege van hetEilandgebied Curacao maakt be-kend dat deheer

SHINGKEEWONG
een verzoekschrift bij het Bestuurscollege heeft ingediend terverkrijging ingevolge de Vergunningslandsverordening 1963(P.B. 1963 no. 28) van een KOFFIEHUIS- EN RESTAURANT"B"VERGUNNING voor het perceel gelegen aan de

BREEDESTRAAT no. 8 (PUNDA),
alhier, tevens toestemming:— ex artikel 47 lid 4 om een later sluitingsuur;— ex artikel 52 om muziek, vertoningen, of andere ver-richtingen ten vermake van het publiek te maken, tegeven of toe te laten, of gelegenheid tot dansen te ge-ven of dansentoe te laten;— exartikels3lidlomvrouwelijkebedieningtoetelaten;
in bovengenoemd perceel.
Dit verzoekschrift en de bijlagen liggen vanaf de dag na dezebekendmaking gedurendeveertien dagen tervisie bij de afde-ling Algemene en Juridische Zaken van het Centraal Be-stuurskantoor aan deTheaterstraat no. 17, alhier, gedurende
welk tijdvak een ieder hetrecht heeftschriftelijk zijn bezwarentegen het verlenen van bovengenoemde vergunningen en

I toestemmingen kenbaar te maken
Het Bestuurscollege van het Eilandgebied Curacao,
De Gezaghebber. De Secretaris.

AMIGOE ZATERDAG 5 DECEMBER 1987_^
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Door verschepingsfouterr zijn de kerstbomen die wij speciaal besteld had-
den voor onze PINE TREE kerstcampagne verdord aangekomen.
Dit betekent dat wij U nu geen mooie kerstboom kunnen leveren tegen
een speciale prijs. Wel kunnen wij U het volgende aanbieden.

2 GROTE FLESSEN PINE TREE GRATIS ...
voor diegenen die 3 lege (grote) flessen > - -> .M

van 28 oz. OF 5 lege (kleine) flessen van Éfill
Haal deze flessen af bij Curacao S
Laboratories op Landhuis Chobolobo. ÏSélP^* „a^/^^
TUSSEN 5 en 1 5 DECEMBER, 1987 RHP»

Wij vragen diegenen die reeds bij ons
een boom hebben betaald om op te i, -:bellen naar nummer 613526

CURACAO LABORATORIES
■■ ■
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Advent-concert van
'Methodist Chorale'

EEN OVERWEGEND jeug-
dige amateur- kerkkoor gaf
gisteravond in de Methodist
Church een adventconcert,
«atklonk als een klok. Het 35
stemmen tellende Jamai-caanse koor bracht een zeer
gevarieerd programma met
'iederen van Bach, Mozart,Handel en Gounod, maar ook
Christmas carols en Jamai-caanse liederen en zelfs eigen
arrangementen.

Na de himno di Körsou
6*d het schitterende Jamai-»aanse volkslied gezongen.
SE.L. Brissetthieldeen kort

van welkom, waarna
,s R. Evans groeten over-dacht van de Methodisten-
j&meentevan Jamaica. Het

gezongen «Alleluia»anR. Thompson, vormdeeen
D°ejende inleiding.
«W 1.1 het
weinachtsoratorium» van

■ 'h- Bach werden enkele de-,en gezongenopverdienstelij-
?e wijze. De bariton solo hier-
e

Was erg mooi, terwijl tenor
ln Sopraan het wat moeilijk

adden. Achtereenvolgensw
Terden «Rejoice» (Wetsler),

*T^Udate Dominum» (Mo-
*art» en «Sanctus» (Gounod)

gezongen. De bassen deden
hun dragende werk zeer goed,
terwijl het «Sanctus» duide-
lijk hetbeste nummer was en
zeer zuiver klonk in het fortefortissimo gezongen
«Hosanna».

De laatste twee nummers
voor de eerste pauze waren
«And the Glory of the Lord-
en «Glory to God», beide van
Handel, waarvan vooral het
eerste een goed applaus ople-
verde van de ongeveer 250.
mensen in dekerk.

Na depauze was het eerste
van de acht Christmas carols
hetbestesolo-nummervan de
avond. De sopraan imponeer-
de met haar volumineuze
helderestem. Hierna volgden
Engelse, Duitse, Franse en
Spaanse carols,vlotgezongen
met grappige uitspraak- ef-
fecten, vooral in het Spaans.

«Mary hada baby» was het
lied, waarin ditkoor het best
tot haarrecht kwam, hetgeen
nogversterkt werd in «Virgin
Mary» met een prachtig ge-
zongen bas-solo. De bariton-
solist en de dirigent blonken
uit in vakkundigheid.

Het derdedeelvan deavond
was een aantal Jamaicaanse

nummers, moeiteloos gezon-
gen door eennu folkloristisch
gekleed koor. De bariton
blijkt nu een musicus "pur
sang" te zijn: Hij speelt de
bongo'sen—zeer goed — pia-
no!Tenslotteblijkt hijook nog
arrangeur te zijn. Zijn naam:
Paul Thourbourne.

Ook de reggae ontbrak na-
tuurlijk niet in ditlaatstedeel
van het concert. Ds Brissett
(zelf van Jamaica afkomstig)
sloot de avond af. Hij zei, dat
het koor hem met trots ver-
vulde.

Afgesloten werd met deou-
de joodse zegen «The Lord
bless you and keep you, the
Lord make his face to shine
uponyouandbe graciousunto
you. TheLord liftupthe light
ofhis countenance upon you
and grantyou His peace».

Vanavondkunt u om acht
uur nogmaals genieten van
ditreligieuze concert in het
teken van advent. De
opbrengst van de kaartver-
koop is voor een nieuw ker-korgel. Waarom zou u ook
niet gaan?

JOHANVANEENENNAAM

”Kopenhagen” ziet voorEG elders belangrijke rol

Euro-top nog geen zicht
oplossing interne zaken
(wJPENHAGEN - Presi-
de n rancois Mitterrand en
denemiersvan detwaalflan-
jjje Van de Europese Ge-
van pSchaP menen dat derol
inj Uropa, zowel op econo-
oieri als °P veiligheids- ge-
Vei- ', geleidelijkmoet worden

Maar er bestaan
«en_f_?ent" verschillen tus-
oj, p

e «verse landen ennoch
op *, Onomisch gebied, noch
sPrat Van deveiligheid, is er
>V' Voor "rozig optimis-
pre' .° heeft deNederlandse
vond

'6r Lubbers vrijdaga-
deeldm er,hagen meege-

iHe ade gehele dag zonder noe-
com"!Waardig resultaat over
aebh autaire Problemen te
deehfü gesProken, wisselden de
na k f m.ers aan deEuropese top
de ff ner van gedachtenover
Het _!_" West- betrekkingen.
Be. af d over de middellan-
denlstandswapens dat presi-
bat<. ganenPartijleider Gor-
-2.1] maandag in Washington
aln_?n ondertekenen, kreeg
bleet 6en Warm onthaal- ook
lan een zeer intensievebe-
ov om de gesprekkenPo^.^twapening en over 'Een
Ujf J? dle üe °°rlog weghoudteuropavoort te zetten.

OVEREENSTEMMING.e ministers van buiten-

landse zaken van de twaalf, die
afzonderlijk dineerden, hebben
overeenstemmingbereikt over
gemeenschappelijke verklarin-
gen over de Oost- West- betrek-
kingen, Afghanistan, het Mid-
den- Oosten en de oorlog tussen
Iran en Irak.

De twaalfstaatshoofden enre-
geringsleiders hebben voor-
namelijk gesproken over de pro-
blemenvan de landbouw, het in
dehand houdenvan de uitgaven
in het algemeen, de steun aan de
armere lidstaten en het vei-
ligstellen van de financiële toe-
komst van de gemeenschap. De
Europese commissie heeft voor-
gesteld dat de gemeenschap in
1992 de beschikking krijgt over
1,4procent van hetBruto Natio-
naal Product van de twaalf
lidstaten. De gedachten van
Frankrijk en Nederland gaan
meer in de richting van 1,1 pro-
cent, maar voor Den Haagis een
percentage van 1,2 procent "be-
spreekbaar". België denkt aan
1,26 procent tot 1,28 procent,
bondskanselier Helmut Kohl
aan 1,25 tot 1,30procent, terwijl
de Britse premier, Margaret
Thatcher, weigerde een cijfer te
noemen.

VERDUBBELD
De commissie wil dat de uitga-

ven van de zogenaamde struc-
tuurfondsen- het sociaal fonds,

het regionaal fonds en hetlandbouw- orientatiefonds- te-
gen 1992 wordenverdubbeld, te-neinde de economieën van' dezwakkere landen Spanje, Portu-gal, Griekenland en lerland ophet peil van de rijkere te bren-
gen. Ook daarover bestaan me-
nings- verschillen. Zo wil Groot-Brittannie een verhoging metslechts 35 procent, Frankrijkvoelt voor een verhoging met
veertigprocent en deBondsrepu-
bliek met vijftig procent. De Be-nelux landen hebben volgens
premier Lubbers een speciaal
plan. De minst ontwikkelde lan-
den- Spanje en Portugal- zullen
het meest van deverhoging pro-
fiteren. Het spreekt vanzelf dat
voor deze landen de verhoging
nauwelijks groot genoeg kan
zijn.

OVERPRODUCTIE
Tijdens het landbouwgesprek

stondvooral het beteugelen van
deoverproductie in driesectoren
centraal: de granen, de oliehou-
dendezadenen deeiwitrijke pro-
ducten. Het treffen van maatre-
gelen in de graansector isvooral
een heet hangijzer. De Europese
Commissie wil dat zodra de
graanproductie per jaar de 155
miljoen ton overschrijdt, straf-
fen volgen in de vorm van prijs-
verlaging, boetes, en het stoppen
van het tegen een vastgestelde

prijs opkopenvan graan, dezoge-
hete interventie.

Frankrijk en de Bondsrepu-
bliek zijn hetdaarmee nieteens.
Premier JacquesChiracwil in de
eerste plaats de grens leggenbij
een graanproductievan 160 mil-
joen ton in plaats van 155 mil-
joen ton. Verder wil hij dat als
aanvullende maatregelen een
"set- aside" -hetuitproductie ne-
men van grond- mogelijkwordt.
Van de kosten van een regeling
waarbij grond wordt braakge-
legd, zouvolgensChirac deEuro-
pese Gemeenschap 25 procent
moeten betalen. Detotalekosten
van de regeling zouden in drie
jaarnietmeer danzon half mil-
jarddollarmogen bedragen.

KOPENHAGEN — De EG is nog
steeds de grootste handels- partner
van ZuidAfrika, meer dan 60 %van
de buitenlandseinvesteringenin ZA
komt uit deEG. In deEG gevestigde
bedrijvenvoorzienZAvoor meer dan
de helftvan deingevoerde olieen bij-
na de helft van de ZA- export van
steenkool- na goud hetbelangrijkste
export- product -gaat naar deEG. Zo
stellen de Niet gouvernementeleor-
ganisaties (NGO's) vast in hun op-
roep aan deEuro- top.

*****PARIJS—Van AceionDirecte znn
5 vermoedelijke leden in hun cel in
honger- staking gegaan omdatzh' in
dezelfde gevangenis willen worden
geplaatst. Ook moet de isoleer- cel
wordenafgeschaft, vinden zij.

DIT WEEKEND

De StichtingNationale Parken viert vandaag Sinterklaas met een
surprise-wandeling in hetChristoffelpark, diebegint om halfvijfen
eindigt om 7.00 uur 's avonds. Tijdens de wandeling kunt u dezon
zien ondergaan en demaan door de bomen zien schijnen. Het avon-
tuur eindigt met eenkoel drankje opLandhuis Savonet.
Vanavond 5 december vindt er een grandioze modeshow plaats in
deFiesta Ballroom van het Holiday Beach Hotel. Uniekekleding
van verschillende vooraanstaande boutique's zullen gemodelleerd
worden door internationaal erkende schoonheden, zoals ex-Miss
Universe en MissWorld. Daar het vandaag deverjaardag van deSint
is zal hij hoogstpersoonlijk aanwezig zijn om enkele prijzen uit te
reiken. <

Zondag 6 december organiseert de Stichting Vormingscentrum
Ascencion op Landhuis Ascencion een OPEN HOUSE die om
10.00uur's morgens begint meteen oecumenischekerkdienst. Om
11 30 uur optreden van kinderen van Bea Muzo metfolkloristische
dansen, exposities van o.a. lederwaren en produkten van Arawak
Clay.

DelOBA JayceesCuracao isgisterenofficieelvan startgegaan met
hun Paseo Fiesta, waarbij allerlei activiteiten worden georgani-
seerd op de Koredor te Rif.
Vanavond5 decemberzal eroppodium no. 1 eenoptreden zijn van
een aguinaldo- groepen op podium no. 2demuzikale band NAME.
Zondag6 decembervanaf 10.00uur 's morgenskah'iorgel,Banda
Brisa en de D. J. Crazy, in de middaguren NAN, aguinaldosen Do-
bleß.
Van6.00 tot6.30een modeshowen van8.00 tot 10.00uur's avonds
mariachi muziek.

Bus meegesleurd bij
grondverschuiving:
tien doden

CATAMARCA—Tien men-
sen zijn omgekomen toen een
autobusinArgentiniëverrast
werd door een
grondverschuiving. Er zijn
sindsdien ook vijf mensen
vermist. Het ongeluk gebeur-
de bij Cebila in de provincie
Catamarca op dertienhon-
derd kilometer van Buenos
Aires.

De slachtoffers bevonden zich
in de bus welke werd meeges-
leurd door modder en stenen als
gevolg van de grond- verschui-
ving. Er zaten 21 mensen in de
bus, voornamelijk land- arbei-
ders. Zes van de inzittenden, on-
derwie dechauffeurenzijn bijrij-
der, zijngered. Volgensde minis-
ter van Socialewelzijnvan Cata-
marca, SebastianCorpucci, deed
de grondverscuuihing zich voor
toen de waterwering van de Rio
San Jeronimo het begaf. De ge-
redde chauffeur vertelde dathet
voertuig niet minder danvijfki-
lometer werd meegesleurd voor-
dat de bus tegen rotsen tot
stilstand kwam. Drie van de
overlevenden hebben toen te
voet een afstand van 35 kilome-
ter moeten afleggen voor zij
alarmkonden slaan. De snelweg
was namelijk door de overstro-
ming en de grondverschuiving
veranderd in eenrivier. Zij kon-
den dus geen liftkrijgen.

Panama en
en Haïti
solidair

PORT AU PRINCE —
Henry Namphy en Manuel
Antonio Noriega hebben
niet alleen met elkaar ge-
meen dat zij generaal zijn
maar ook functioneren zij
allebei als "sterke man".
Sinds kort hebben zij ook
een gemeenschappelijke
vijand: namelijk de Vere-
nigdeStaten.

De leidervan deHaitiaanse
regerings- juntaNamphy en
de commandant van dePana-
mese strijdkrachten naar
wiens pijpen de Panamese
regering danst hebben nu sa-
men één front gevormd,
namelijk tegen de "desinfor-
matie- campagne" tegen hun
beider land, welke "gediri-
geerd wordt door machtige
buitenlandse belangen". De
beide generaals hebben dit
vastgesteld in een telefoon-
gesprek. WatPanama betreft
viel dit nagenoeg samen met
de mededeling dat het 48
Amerikaanse functionaris-
sen wil uitwijzen, wat Haiti
betreft werd ongeveer tegelij-
kertijd bekend dateen aantal
militaireadviseursvan deVS
het land al heeftverlaten.
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Architectenbureau op St. Maarten
roept sollicitanten op voor:

BOUWKUNDIG TEKENAAR
M.T.S. opleiding min. 3 jaarBouwersvak

en een
ERVAREN SECRETARESSE

25 jaarof ouder
met Rijbewijs en visum voor de V.S., moet Engels
kunnen spreken.
Voorkeurwordt gegeven aan Antillianen.
Woninggelegenheid kan geregeld worden.
Stuur Uw sollicitatie in onder No. 22 aan het bureau van ditblad, vóór 25 december 1987.

J -v
In het kadervan deDe laTry Ellislezingencyclusvan deUNA zal

MR. J. SCHILDER
op donderdagavond 10 december een lezing houden over

"VRIJHEID VAN VERGADERING
EN BETOGING"

Mr. J. Schilder Is medewerker Staats- en Bestuursrecht van
de JuridischeFaculteit van deRijksuniversiteit Leiden.

Plaats : Aula-UNA
Datum : Donderdag 10 december 1987
Tijdstip : 20:30 uur
Toegang : Vrij.

De Rector-magnificus UNA I HM-llin \Mr. drs.Alex Reinders. UÜU II |I*J
Universidal Nashonal dl Anlia |

Urwersttert van do Nederlandse AnMeti
-Twersrty of II» Netherlands Ai*«es_. UvAjrsdad do Ins Ai_!*ns Nei.L-k s.is

ELRAD CARIBE NV
feliciteert

dé SternpetTüqmss
met de oplevering van het nieuwe

AST PREMIUM PUBLISHER SYSTEM

hetgeen stempels, advertentie en
pagelayout werk aanzienlijk versneld
en grote creatieve mogelijkheden bied.
Configuratie:

AST Premium 286, 40 MBHD
AST Turbolaser printer
AST Turboscan
AST Turbovision monitor

AOI fl€S€l_-KH INC.

■FORONLYi*
i $ 117 U.S. MONTHLY I

Purchase a 12.500 m 2lot (3.09 acres) in one
ofVenezuela's richest and most prosperous areas.

Land development with areas reserved for
Country Club, Swimming Pool, Church. Hotel,
Artificial Lake, Commercial Area, Gas Station,

Children's Playground, Farm, etc.

Located in the area of most rapid growth
and valuation in Venezuela, where land prices

are constantly increasing.
12.500 m 2lot (3.09 acres) from $ 5000 U.S.
and easy monthlypayments of$ 117 U.S.

(Or the equivalent in florines).

DONT LOSE THIS OPPORTUNITYTO MAKE
THE BEST INVESTMENTOF YOUR LIFE

Cut out this coupon and mail it with your address
in order to sendyou further information _

i- ■ _!_s*__r_
INVERSIONESINDELOP, C J_.
Edificio Cavendes. Piso 8. Oficina 805.
Avenida Francisco de Miranda
Los Palos Grandes - Caracas - Venezuela.

Please send me, without obligation,
booklets and additional information on lots:

:;::-::::.v:..:..:|::. .-:..o:-
-:.:::::::.;.:**...:..:: ;':::.:_::

NAME:

ADDRESS:—_

TELEPHONE:

COUNTRYI
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SNEL MOGELIJK
De juntaonderleiding van ge-

neraal Henry Namphy echter
heeft helemaal geen behoefte
aan pottekijkers. Wat Namphy
wel wil is: zo spoedig mogelijk
een nieuweKiesraadvormen ter
vervangingvan deonafhankelij-
ke raad welkedoorzijn juntaaan
dekant werdgeschoven.De afge-
zette Kiesraad hadeen duidelijk
Nee gezegd tegen adspiranten
uit de kring van de Duvalier-
aanhangers waar deze zichkan-
didaat wilden stellen. Dit deed
deKiesraad overeenkomstig de
bepalingenin de grondwet.

Om zijn image watop te poet-
■en wil generaal Namphy nu
snel met een nieuwe Kiesraad
voor de draad komen welke een

bewijs moet vormen dat hij het
meent metzijn toezegging datop
7fabruari Haiti zijngekozen pre-
sident zal hebben. De leidervan
deregerings- juntaheeft aan de
organisaties welke indertijd de
onafhankelijkeKiesraad for-
meerden gevraagd nieuwe kan-
didaten te stellenvoor devervul-
ling van devacatures in deKies-
raad, welke uit negen man be-
stond.

SLECHTE BEDOELINGEN
Tot de groeperingen die de

nieuwe leden mogen aanwijzen
behoren onder meer het hoogge-
rechtshof, de mensenrechten-
groepen, de universitaire we-
reld, de journalisten, de
landbouw- coöperaties. De men-
senrechten- groepen hebben al-
vast latenweten datzij niet aan
devormingvaneen nieuweKies-
raad meewerken. Voor henblijft
dereeds bestaandeKiesraad hét
orgaan datdeverkiezingenmoet
organiseren.

Ook de katholieke kerk heeft
laten bekend maken dat men
geen uitnodiging zal aanvaar-
den om aan de nieuweKiesraad
mee te werken. "Zij diehet land
op dit ogenblik regeren menen
dat zij de democratie kunnen
blokkeren. Maar de hele bevol-
king moetzich verenigenomhun
bedoelingen onmogelijk te ma-
ken". Zo verklaarde de bisschop
van Jeremie, mgr Willie Rome-
lus, eveneens viaRadio Metropo-
le. "ledereenkent de slechte be-
doelingen van deze junta",voeg-
de hij eraan toe bij het afwijzen
van een eventueel verzoek in
verband met de nieuwe Kies-
raad.

MOORD ONTKEND
De regeringsjunta heeft het

bericht ontkend van de Ameri-
kaanse krant SanFrancisco Ex-
aminer. Deze krant heeft een
verklaring gepubliceerdvaneen
inmiddels ondergedoken Haiti-
aanse vrouw die zegt getuige te
zijn geweest van een massa-
moord in een militairegevange-
nis. Volgens haar beweringen
zijn 46 mannen, grotendeels jon-
gelui,door soldaten doodgescho-
ten of doodgestoken met hun
banjonet. Deze mannen waren
evenals zijzelf en twee andere
vrouwen opgepakt omdat zij
hadden deel uitgemaakt van de
burgerwacht. Deze was vanuit
deburgerij opgerichtomhet ver-
kiezings- proces te beschermen
toenbleek, dathet legeren depo-
litieaan de handvan devoorma-
lige Tonton Maocutes stonden.
Zodoendekonden deTonton Ma-
coutes naar hartelust moorden
en branden. De anoniemegetui-
ge zegt dat zij samen met die
andere twee vrouwen heeft we-
ten te ontkomen. De 46 mannen
waren, zoverzekert zij, door geü-
niformeerde mannen gedood.

Hun lichamen werden daarna
gedumpt in een bouwput. Het
ministerie van Informatie in
Port au Prince ontkent dit ver-
haal.

UIT VOORZORG
In totaal 150 Amerikanen

worden door Washington terug-
getrokken uit Haiti. Het gaat
hierbij om personeel van de
Amerikaanse ambassade en om
hun gezinsleden. Mensen die
geen essentieel werk verrichten
gaan in dekomende wekenterug
naar de VS, aldus woordvoerder
Charles Redman van Buiten-
landsezaken inWashington. Ui-
teindelijk zullen ongeveer
tachtig leden van de ambassa-
destaf achterblijven. De te-
rugtrekking gebeurt "uit voor-
zorg, gezien de onzekere politie-
ke situatie".

Washington schortteeerder al
de niet- humanitaire hulp aan
Haiti op. Het Amerikaanse
congres wil dat er krachtige
maatregelen worden getroffen
tegen het regiem van Namphy
zoals een internationaalwapen-
embargo en economische
sancties, als niet de ontbonden
Kiesraad in ere wordt hersteld.
De Amerikaanse senaat nam
vrijdag met negentig stemmen
voor een geen stem tegen eenre-
soluatieaan waarin het militai-
re regiem van Haiti ver-
antwoordelijk wordt gesteld
voor het geweld.

Deze caricatuurisontleend aan deMiamiHerald.

Na eerste overleg-ronde Sihanouk-Hun Sen

Vredesbesprekingen over
Kampuchea mogelijk

FERE-EN-TARDENOIS —De Kampucheaanse premier,
Hun Sen, en prins Norodom
Sihanouk, een van de leiders
van hetKampucheaanse ver-
zet, hebben vrijdag een ak-
koord ondertekenddatdeba-
sis legt voor onderhandelin-
gen die een einde moeten ma-
ken aan de al negen jaardu-
rende burgeroorlog in hun
land. Na afloop van een twee-
daagse bespreking in de
Franse plaats Fere- en- Tar-
denois gaven de twee leider
een verklaring uit waarin zij
zich uitspraken voor onder-
handelingen tussen alle be-
trokkenpartijen.

Volgens devierpunten tellen-
de verklaring kwamen de twee
leiders overeen dat hetKampu-
cheaanseconflict langs politieke
weg moet worden opgelost. Zij
spraken verder af dat alle be-
trokken partijen — inclusief
Vietnam en de door China ge-
steundeguerrilla- groeperingen
Rode Khmer — aan de vredes-
besprekingen moeten deelne-
men. "Zodraeen akkoord tussen
departijen tot stand isgekomen,
zal een internationale conferen-
tiebijeen wordengeroepen omop
het akkoord toetezien", aldus de
verklaringvan HunSenen Siha-
nouk. De twee leiders spraken
verder af dat zij in januari 1988
opnieuw bijeenzullen komen in
Fere-en- Tardenois.

Later zullen zij een derde ge-
spreksrondehoudenin deNoord-
koreaanse hoofdstad Pyongy-
ang. Wanneer deze besprekin-
gen zullen plaatsvinden is nog
nietbekend.

TIJDSCHEMA
Sihanouk en Hun Senriepen

de andere partijen in hetconflict—deRode Khmer van Pol Poten

Khieu Sampan en het guerrilla-
leger van ex- premier Son Sann,
waarmee Sihanouksverzets- le-
gertje samenwerkt— om deel te
nemen aan deonderhandelingen
over "het beëindigen van het
bloedvergieten en de wederop-
bouw van een onafhankelijk,
soeverein en niet- gebonden
Kampuchea". In de verklaring
wordt geen tijdschema genoemd
voor de terugtrekking van de
140.000man sterkeVietnamese
troepenmacht inKampuchea.

Het akkoord wordt gezien als
eenbelangrijkestap op wegnaar
een regeling voor de burgeroor-
login het land. Het conflict brak
eind 1987 uit toen Vietnamese
troepen het land binnenvielen
om hetRode Khmer- bewind van
Pol Pot, dat verantwoordelijk
wordt gesteld voor de moord op
honderdduizenden burgers, te
verdrijven. Tot nogtoehadSiha-
nouk steeds geweigerdte praten
methet doorVietnam gesteunde
bewind inPhnom Penh. Vanhun
kant wezen de regering in
Phnom Penh en Vietnam ieder
contact met de door China ge-
steunde Rode Khmer af.

GLASGEHEVEN
Na afloop van hun besprekin-

gen hieven de premier en de
prins hetglas ophet bereikte ak-
koord. "Wij hebben tastbare re-
sultatenbereikt. De deur staat
nu open, maar wij hebben nog
een lange weg te gaan voor wij
ons doel bereiken", zo zei Siha-
nouk, die tussen 1941 en 1970
eenbelangrijke rol speeldeinhet
bestuur van zijn land. Hij her-
haalde dater alleen een duurza-
me oplossing voor het conflict
kan worden gevonden als Kam-
puchea eenparlementaire demo-
cratie wordt en alle Vietnamese
troepen het land verlaten.

JUNTA HAAKT HAAST VORMING NIEUWE KIESRAAD

Oproepen tot revolutie en staking in Haïti
PORT AU PRINCE — Met

eenrevolutie moet dehuidige
regerings- juntain Haiti ten
val gebracht worden, zo ver-
klaarde een katholieke pries-
ter voor Radio Metropole.
Een van de presidents-kandi-
datenby de afgelaste verkie-
zingenvan onlangsmeent dat
een algemene stakinghet eni-
ge juiste antwoord is op het
optreden van de junta. Men-
senrechten- groepen hebben
geweigerd in te gaan op een
verzoek van het huidige be-
wind om mee te werken aan
de vorming van een nieuwe
kiesraad. Ook dekatholieke
kerk heeft nulop hetzefdere-
quest gegeven. De Verenigde
Staten hebben ondertussen
besloten een deel van hun
personeel uit Haiti terug te
trekken.

De priester Jean Bertrand
Aristide was in zijn uitlatingen
tegenover Radio Metropole het
duidelijkste. "Het is onmogelijk
tot verkiezingen tekomen onder
ditmisdadigebewind", zo liet hij
weten. Hij meent dat allen die
het goed menen met Haiti op
moeten staan en"een echterevo-
lutie" moeten ontketenen. Pas
op deze manier kan men van de
junta afkomen waarin de mili-
tairen het voor het zeggen heb-
ben. Zo meent hij.

Misschien minder vergaand
maar wel krachtdadig is de op-
roep van een andere geestelijke,
die zich hetzelfde doel voor ogen
stelt, namelijk dominee Sylvio
Claude diedekandidaatvoor het
presidentschap was voor de
christendemocraten. Hij meent
datmeteen algemenestakingde
zittende regering ten val ge-
bracht kan worden. Hij is ook
voorstandervan het zenden van
eenmultinationale machtwelke
door de Organisatie van Ameri-
kaanse staten (OAS) moet wor-
den geformeerd en door de Vere-
nigde Naties en wel om toe te
zien op het verkiezings- proces.
Deze vredesmacht moet ook de
veiligheid kunnen garanderen
van de burgerij.

AWE \ W
APERTURA l )
NA BONAIRE f^
DI NOS PRENDA
DI PAKUS
KOMPLEIAMENTE
RENOBA!
Speshal na okashon
di e apertura aki, kada
kumpradó ta hafia
vn bunita regalito.

I Alabes nos kier hasi vso
\ di e oportunidat aki pa gradisi
\ tur hende kv a traha riba realisashon
\ di nos prenda.

_____■■—_■—_! i ngfea-jL-gi IL-JD!_.___ AKJKJ__^rrPr«l 1 ___£_■»__-_^*^.^.__J
A tradition of confidence.

ARUBA BONAIRE CURACAOST.MAARTENNEW YORK

ZATERDAG 5 D-C6MB€R 1987AMIGOE10



BONAIREAGENDA

£0LITIE:8000"«ANDWEER: 8222'AXICENTRALE:B_4S
H°SPITAAL:B9OO

te Lagoen: maandagt/ mvrijdag
Va" 07.00-16.00 uur: zaterdag 08.00-12.00
Uür: zondag gesloten.

BIBLIOTHEEK
voor hetpubliek)

"'aandag en donderdag van 14.00-18.00*»: dinsdag en vrijdag van 08.00-12.00/
'00-17.00 uur:zaterdag van 10.00-12.00Uur)

openingstijdenvoor lezers)
*°ensdag van 14.00-19.00 uur

j*°STSL-ITING:maandag t/m vrijdag
stukken 15.45 uur: gewones,M_n 16.30uur.

SERVICE CLUBSJ'Wanis: donderdagavond 19.30uur - Hotel
oonaire.
plOns: informatie E. Felipa. tel.: 8546/8238.
2°und Table: elke tweede maandag -

Terra Corra."°lary: woensdag 12.00 uur-Hotel Bonaire.

BESTUURSKANTOOrt EN BEVOLKING:"o 00-12.00/14.00-15 30 uur loketten geo-
pend.

J^ZIEKBIBLIOTHEEK: voor bezichtiging
'ervan gelieve contact op tenemen met deneer R U(jy Bedacht, Noord Nikiboko 194.

POUTIECLUB (Weg naar Willemstoren):
dopendopvrijdagvan 20.00-24.00uur; za-
"efdag van 12.00-24.00uur.

SPREEKUUR (gezaghebber): elke donder-
dag van 09.00-11.00 uur op het Be-
"j'^rskantoor. Kralendijk; laatste donder-
dag van de maand van 10.00-12.00uur te
Hincon.

JJOKOLISHI (tel.: 8198): verzameling Bo-
"aireaanse schelpen en koraal; open van
°'nsdag t/m vrijdag van 10.00-12.30uur -

NikibokoZuid 3.

openingstijden slachthuis maan-
dagt/m woensdag van 07.00-12.00/13.00-I? °0 uur en donderdag en vrijdag van
*00-11. 00/11.30-14.30 uur.

SjRKDIENSTEN
n' Bernarduskerk Kralendijk:

j]agelijks 18.45 uur; zondag 08.30 en 19.00

J^omotokerkAntriol:
19.30 uur; zondag 09.00 en 18.00

Jjdovicuskerk Rincon:uagehjks, ook zondag, 19.30uur.

I^ACHTENBEZORGING doorgeven
«an mevr. A. Wong- Loi- Sing, Kava
t9cique4.

PERSONEEL
De problematiek van de ver-

koop mag inmiddels wel bekend
worden verondersteld. Twee ko-
pers:waarvan Copthorne viaeen
kort gedingals managervan het
hotel de eerste optie heeft gekre-
gen. De Ardana-groep echter
was de potentiële koper, waar-
voor de regering en Bon-Antil
zelf belangstelling hadden. De
stroeve afhandeling en het ver-
moeden datmetderdenin zeezou
worden gegaan was een reden
voor Copthorne om tot tweekeer
toe beslag te leggen op het hotel.
Daardoor werd de verkoop vrij-
wel onmogelijk en besloot Bon-
Antil een kort geding aan te
spannen.

De frictie ligtvoornamelijk in
de overname van het personeel
en de investering die nodig is
voor de renovatie. Rechter DeJongh blijkt daar meer geneigd
Copthorne in het gelijk te stel-len. Hij zegt dat strikt genomen
Copthorne g_lijk heeft als zij ex-

pliciet stelt dat de gesteldevoor-
waarden niet inhouden dat de
koper van BBH ook het perso-
neel tegen dezelfdevoorwaarden
in dienst moet nemen. Rechter
De Jonghleestzelfsuitde artike-
len dateen proeftijd juistniet ge-
wenst was teneinde het perso-
neel te beschermen tegen een
willekeurig ontslag van dezijde
van dekoper.

AFSPRAKEN
De stelling dat Copthorne ge-

bonden zou zijn aan mondelinge
afspraken die over bepaalde
voorwaarden zouden zijn ge-
maakt met de Ardana-groep,
acht de rechter absoluut niet
juist. Deze afspraken werden
namelijk gemaakt, nadat het
bod van Copthorne al was geëv-
enaard.

Overigens begrijpt derechter
best wel dat het voor de ar-
beidsrust op Bonaire van belang
is dat het personeel van BBH
weet waar het aan toe is. Dat

Bon-Antil daarover kennelijk
wil onderhandelen, noemt het
gerecht wel haar goed recht,
maar datmag niet leiden tothet
afbreken van de onderhandelin-
gen; althans zeker niet in deze
fase.

Officier vraagt twee jaarin cocaïne-zaak

Stoelendans in rechtszaal op Sint Maarten
u-IHILIPSBURG-"Het
"JKt iuer wel een stoelen-dans op de beklaagden-
bank, maar dat gaat melochte ver", aldus de offi-cer van Justitie mr A. de"?uij tijdens de rechtszit-"ög op woensdagmorgen
"*ot Maarten.
.Hij verduidelijkte zijn lu-QJeke opmerking door te zeg-

gen. jm ___int iemand uitAru-
ba op St Maarten aan met 4V_
ons cocaïne, ener worden drie
verdachten gearresteerd. Er
wordt wat muziek gespeeld
(de verklaringvan moeder en
dochterdatdeman M.R. niets
met dezaak te maken had) en
er valt één verdachte af. Er
wordt weer wat muziek ge-
speeld (de officier duidde op
hetpleidooi van deraadsman

mrP Sjiem Fat) en nu zou er
wéér een verdachte moeten
afvallen.

Moederwasmet cocaïne ge-
komen, en de dochter waseer-
der naar Aruba geweest met
een brief "van iemand"waar-
in om cocaïne gevraagdwerd,
dieechterop dat moment niet
voorradig was. Ze zou echter
haar moeder nooit gevraagd

hebben de cocaïne naar St
Maarten te brengen.

De officier achtte zowel
moeder als dochter schuldig
als koerier en eiste twee jaar
voor beiden. De rechter mr
Th. Kolfschoten zal over twee
weken uitspraak doen.

De man M.R. werd bij ge-
brek aan bewijs vrijgespro-
ken en onmiddellijk in vrij-
heid gesteld.

RENOVATIE
Het tweede knelpunt was de

renovatie van BBH. In de over-
eenkomst werd bepaald dat dit
diende te gebeuren in een
tijdsbestekvan vijfjaar. Het ver-
schilisde interpretatie van deof-
ferte. De Ardana-groep sprak
over NA/.4.050.000—, een be-
drag dat gelijk staat aan
2.250.000 dollar.

Copthorne sprak over een in-
vestering van slechts
NA/.3.500.000,—, maar dan in
een tijdsbestek van drie tot vier
jaar. In het totaal—endat is ook
in de voorwaarden opgenomen
—zalereen bedrag voor dereno-
vatie geïnvesteerd moeten wor-
dendatrond de 3.000.000 dollar
ligt.

Copthorne wordt nu gedwon-
gen hetaanbod van Ardana over
te nemen, maar derechter ziet
niet in, waarom aan Copthorne
zwaardere eisen moeten worden
gesteld danaan Ardana. Het ge-
recht istrouwensvan oordeel dat
in deperiode van vijfjaar tussen
partijen overeenkomsten zijn te
vinden over deraming en de in-
vestering. Copthorneheeftreeds
latenweten, dat menvan plan is
meer investeringen te doen.De
maatschappij heeft welbezwaar
tegen een definitieve vastleg-
gingvan het bedrag dathet door

de Ardana-groep gedane bod in
het vijfjaren-plan teboven gaat.
Een gedachte die rechter De
Jonghkennelijk wel kon volgen.

Het kort geding was dus van
weinig nut voor Bon-Antil n.v.
datweer volledig naar "af' is te-
rug verwezen. Bovendien moet
Bon-Antil de volledige proces-
kosten betalenen ook hetsalaris
van de gemachtigde.

Copthorne Ltd en BCRH n.v.
werden bijgestaan door A.J.
Theeboom, terwijl Bon-Antil
vertegenwoordigd werd door mr
M.R.B. Gorsira.

Jaar geëist
tegen voormalige
gevangenenbewaker

Willemstad - De
lie aamtleden in Plastic baai
<_w stil-Niet alleen& regen-
£ Weerhoudt de aannemer het
Behi l 00rt te zetten maar ook is
zit w dat tet vele vuil dieperaan verwacht was.
re moe(nueen nieuweopenba-
,Jtanbesteding worden gehou-

U>eVn°r het afmaken van het
re /*"Datkan enigetijdgaan du-

> een aspect dat niet bij iede-
He?r n goede aarde is gevallen.
orn pft namelijk in de bedoeling
f^ yastic baai, aan de Noord-
tig ,Vanheteiland,toteentoeris-
ont ■>'u°Jecttemaken.Deproject-
gin. 'keiaars zouden de vertra-
kn 8 ln werk nietopprijs stel-
IdJ^-dat hetop dezemaniernog
j'y&rgaat duren voor men aan

kan gaan.
va„p,JSaande foto's een beeld
'dn J^ticbaai diezijn naam te
janken'heeft aan het vele vuil

bUoftymdiJk Plastic omdat o*ll
ld driJven) datvan devoorma-Je vuilstortplaats Shut, af-H

PHILIPSBURG —De3l-
-jarige H.P., die enkelewekenge-
leden als gevangenbewaarder
dooreen vrouwelijke gevangene
werd opgesloten in een cel waar-
in hijzich met een andere vrou-
welijke gevangenebevondwaar-
door een van de gevangenen van
de gelegenheid gebruik maakte
om te ontsnappen, stond
dinsdagmiddag terecht te Sint
Maarten.De officier eistetwaalf
maandenmetaftrek vanvoorar-
rest en de rechter zal over twee
wekenuitspraak doen.
Cocaïne-bende op
Mallorca opgerold

PALMA DE MALLORCA —De Spaanse politie heeft op het
toeristen- eiland Mallorca een
cocaine- bende opgerold. Daarbij
werd 23 kilo uit Colombia af-
komstge cocaine in beslag geno-
men. Er werden vijfarrestaties
verricht onder wie twee Colom-
bianen. Het spul was verpakt in
lanbouw- machinerie.

KORT GEDING OM BONAIRE BEACH HOTEL
Overname personeel en investeringen
belangrijkste punten van bespreking
Bon-Antil terug naar'af'

KRALENDIJK —Vrijdagmiddag was deuitspraak in
hetkort geding dat Bon-Antil N.V. heeft aangespannen
tegen Copthorne Hotels Limited uit Engeland en Bonai-
re Caribbean Resort Hotels (BCRH) N.V. Inzet was het
dubbele beslag van Copthorne op het Bonaire Beach-
hotel(BBH).Rechter mrW.B. de Jonghhadweinig moei-
te met hetkort geding. Hoewel hij opkorte termijn van
een kort geding nietvoldoende inzicht heeft gekregen in
de gestelde problematiek waar het begrotingen en cij-
fers betreft — nog daargelaten dat het niet de taak van
het gerecht in casu is om met de partijen mee te onder-
handelen — achtte De Jonghhetafbrekenvan de onder-
handelingen zoals dat door Bon-Antil is geschied, niet
terecht.Er is, naar hetvoorlopig oordeel van derechter,
namelijk voldoenderuimte voor departijen omverder te
onderhandelen.De rechter achtte in dit stadiumeen her-
vatting van de onderhandelingen dan ookterecht. Tevredenheid over resultaten

CAO voor werknemers
in duik-industrie

KRALENDIJK — Afgelo-
pen donderdag is na lang en
soms moeizaam onderhande-
leneen cao afgesloten tussen
deFederacion Bonairiano di
Trabao(Fedebon) en Flamin-
goDos n.v. Dive Bonaire. Het
is deeerste cao dieooitop Bo-
naire werd ondertekend voor
werknemers die in de duik-
industrie werken. Een histo-
risch moment, aldus demana-
ger van de duik- operations
van het Flamingo Beach-
hotelAlan Jardine.

De voorzitter van de Fedebon,
WilliamCicilia, diebij de onder-
tekening van de cao vergezeld
werd door penningmeesteres
Hendrika Josefiaenhoofd- gede-
legeerde in het Fedebon- be-
stuur,Ruthmilda Coffie, toonde
zich ook uiterst tevreden over

hetbereikte resultaat.
In een korte toespraak tot de

aanwezige werknemers bena-
drukteCicilia — die in de Hore-
caf- sector niet altijd de nodige
waardering ondervindt — dat
het streven van hetFedebon- be-
stuur altijdis omtoteen overeen-
komst te komen in een goede
sfeer. Dat neemt overigens niet
weg, dat Fedebon vijf maanden
heeft moeten onderhandelen al-
vorens deze caokon worden afge-
sloten.Zelfswerd landsbemidde-
laar Maria nog ingeschakeld,
omdat de besprekingen stroef
verliepen.

Ook William Cicilia atten-
deerdeerop, dat dit deeerste cao
was die ooitvoor de duik- indus-
trie was getekend. Cicilia meen-
de dat de werkn^ners tevreden
konden zijn met het bereikte re-

sultaat. Een applausje onder-
streepte dewoordenvan deFede-
bon- voorzitter. .

..deondertekeningvan de eerste cao in de duik-industrie.

DRIE JAAR
De overeenkomsttussen Fede.

bon en Flamingo Dos-Dive Bo-
naire is ingegaan op 1 juli 1987
en zal driejaar duren. Indiener
door geen van beide partijen is
gereageerd, zal deovereenkomst
stilzwijgend met zes maanden
worden verlengd. Tijdens de ce-
remonie somde William Cicilia
een aantal bereiktevoordelen op
en een daarvan was de weer te-
rug gekeerde bonus met
Kerstmis waar de werknemers
van zes maanden tot drie jaar
diensttijd zeven extra dagen
krijgen uitbetaald. Voor de
werknemers die drie tot zes jaar,
in dienstzijn: negen werkdagen, .
van zes tot negen jaar: twaalf
werkdagen;van negentottwaalf
jaar: zestien werkdagen en
tenslotte boven de twaalf jaar
diensttijd: negentien uitbetaal-
de werkdagenalsKerstbonus.

Eveneens is er aandacht be- 'steed aan het spaarfonds van de
werknemers. Daarin zullen
werknemers en werkgever een
gelijk aandeel storten, een per- .
centage van het tweewekelijkse
basisloon. Voor het eerste jaaris'dat éénprocent, voor het tweede
en derdejaarrespectievelijk één
tot twee en één tot drie procent.

Kardinaal Obandoy Bravo:

Overleg Sandinisten met
contra's op dood punt

SANTO DOMINGO — Het
overleg om te komen tot een
staakthetvuren inNicaragua
isop een doodpuntgekomen.
Zo maakte kardinaal Miguel
Obando y Bravo van Mana-
gua bekend nadat hij tussen
delegaties van de Sandinis-
tische regering en het anti-
Sandinistischeverzet hadbe-
middeld in deDominicaanse
hoofdstad.

Alsgevolgvan dever uiteenlo-
pende en niet overbrugbare
standpunten van debeidepartij-
en is hetoverleg metals doeleen
bestandvoor Kerstmis vastgelo-
pen. De kardinaal heeft nog te-
vergeefs geprobeerd de beide
partijen achter zich te krijgen
met het voorstel om ropd de
feestdagen een gevechts- pauze
in acht te nemen. Maarook daar-
over konmen elkaarnietvinden.

De Nicaraguaanse kardinaal
zei dit in een korte ontmoeting
met journalistenna afloop van
de tweede afzonderlijke ge-
spreks- ronde metbeide partijen.
Het overleg over een Kerst- be-
stand geraakte in het slop toen
de afvaardigingvan deregering
onder leiding van onder- minis-
ter Victor Hugo Tinocovan Bui-
tenlandse zaken verklaarde dat
Managua meedoet aan een be-
stand onder voorwaarde dat de
contra's eerst al hun bases en
kampementen ontmantelen,
welke zij in Midden Amerika
hebben en er moet voordien ook
een volledigeindekomen aan de

Amerikaanse hulp voor de
contra's.

Volgens dekardinaal waren
de contra's bereid deze voor-
waarden te accepteren als de
Sandinisten op hun beurt ook
aan enige eisen zouden voldoen
zoals de opheffing van de nood-
toestand en het afkondigen van
een volledige amnestieenvan de
censuur ten aanzien van de mas-
samedia.

Het overleg in Santo Domingo
was het eerste contact, zij het in-
direct, tussen beide partijen
sindsin 1982deoorlogbegontus-
sen de contra's en de Sandinis-
ten. Dezeheeftminstensveertig-
duizend doden gekost en heeft
een economische schade aange-
richt van ruim één miljard
dollar.

Kardinaal Obando y Bravo is
nu van plan contact op te nemen
met president Daniel Ortega
methetvoorstel datbeidepartij-
en rechtstreeks gaan onderhan-
delen.Dit zou mogelijk"in dena-
bije toekomst" kunnen gebeu-
ren. Tot heden toe hebben de
Sandinisten altijd direct contact
met de contra's afgeslagen. Men
wil wei met de Amerikaanse
regering aantafel gaan zitten.

BONN — Bonn blokkeerde de uit-
voer van een mini- onderzeeër naar
Noordkorea na VS- bezwaren omdat
het schip gebruikt zou kunnen wor-
denvoor subversieveactiviteittegen
Zuidkorea. De fabrikant Meeres-
technik is het daar nietmee eens.

VACATURES
De steedsterugkerendeklacht

bij FBH, dat Amerikaanse
werknemers—vooral in deduik-
industrie — steeds weer voor-
keur genietenvan de directie, is ,
ookondervangen in de cao. Hoe-
wel naar beoordeling van de
werkgever, zal bij vacatures 'steeds devoorkeur worden gege-
ven aan eigen personeel. Indien
er geen geschikte kracht of ge-
schiktte makenkandidaat is, zal
er overgegaan worden tot wer- 'ving elders.

Manager van Flamingo Dos-
Dive Bonaire en algemeen ma-
nager Monte Hollander toonden
zich ooktevreden met de gunsti-
ge cao voor de werknemers. Ma-
nager Alan Jardine merktedaarbij op dat allen er zich van
bewust dienden te zijn dat hun
optreden tegenover de toerist
eenbelangrijke bijdrage ten goe-
deoften nadele van hettoerisme
kan betekenen, waardoor even-
tueel debelangen van het Hore-
caf- bedrijf en de gemeenschap
kunnen wordenbevorderd of ge-
schaad.

Voor de Flamingo Dos-Dive
Bonaire en hetFlamingoBeach-
hotel waren aanwezig Alan Jar-
dine, Monte Hollander en Elsie
Pourier- Martijn.

AMIGOE

OPENBARE BEKENDMAKING
De Gezaghebbervan het Eilandgebied Bonaire, maakt bekend,
datin hetOpenbaarenaan de meest biedende en in destaatwaar-
in zij zich bevinden zullen worden verkocht:
1 Chevrolet Blazer bouwjaar 1979
1 Chevrolet Novabouwjaar 1979
1 Toyota Landcruiser bouwjaar 1981
1 Toyota Pick-up bouwjaar 1981
De ToyotaPick-up staat te bezichtigenbij degarageDOW aan de
GouverneurDebrotweg, terwijl de overigevoertuigen te bezichti-
gen zijn bij de parkeerplaats van de Korps Politie Nederlandse
Antillen te Kralendijk.
Alvorens dezevoertuigen te bezichtigen dientcontact te worden
opgenomen metrespectievelijk hetHoofd van hetKadaster en de
Wachtcommandantvan Politie.
Inschrijvingsformulierenzijn verkrijgbaarbij hetDepartement van
Financiën Afdeling BonaireKaya General C. Manuel Piar nr. 7 en
dienen aldaar in een daarvoor bestemdebus te worden gedepo-
neerd.
De Hoogste bieder zalt.z.t. bekend worden gemaakt.
BETALING DIENT CONTANT TE GESCHIEDEN.

De Gezaghebber van het Eilandgebied
Bonaire,
G.A. Soliana.

_——_^-^_—^_—————————————————————____
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( VARENVERKOOP
door hobbyiste. Verschillende soorten prachtige hangvarens
en vele andere vreemde soorten. Specialekerst varenstuk-
jes. Alles te zien in een mooievarentuin.
Op zaterdag en zondag, de gehele dag. Kaya Tentalaria 4,

U Janthiel, Tel. 673649. ***

_t
Consulado General de Venezuela

EL CONSULADO GENERAL DE
VENEZUELAEN CURAZAO

hacedelconocimientopublicoque.apartir
del dia lunes 7 de los corrientes tendra
susoficinasen:

CHUMACEIRO KADE No. 3

SeafoodRestaurant & Bar

Ekj 476 -Tel.: 672181

lls Sinterklaas bij ons
vis zou eten /i^\

was hij Spanje JÉ?&
allang vergeten, v-f&y

CTC/LATKA ,
Curasao Trading Co. (N.A.) N.V.

Zoekt voor assistentie bij de dagelijkse leiding:

SECRETARESSE
Kandidaten dienen in het bezit te zijn van een er-
kend secretaressendiploma dan wel een
gelijkwaardige opleiding genotente hebben.

Ervaring in een soortgelijke funktie is gewenst,
evenals de schriftelijke en mondelinge
uitdrukkingsvaardigheid van de Nederlandse en
Engelse, en zo mogelijk deSpaanse taal.

Uw schriftelijke reaktie met curriculum vitae gelieve U
terichten aan:

Direktie CTC/LATRA
Polarisweg - Zeelandia
Postbus 3004
Curacao.

èDEKOMPANIA DI AWA I
ELEKTRISIDAT DI KORSOU N.V.

(KAE N.V.),

producentvan drinkwaterenelectriciteitvoordegehe-
le Curacaose gemeenschap roept sollicitanten op
voor de funktie van:

TECHNICAL CLERK
Organisatie:
Is verantwoording verschuldigd aan de Chief C.8.0.
welke ressorteert onder de Technical Director. Krijgt
operationeel leiding van de Maintenance Coordinator
of de Planner.

Doel:
Administratieve en technische ondersteuning van de
Maintenance Coordinator, de Planner, De Material &
Services Planner en de Revisie Coordinator.

Funktie-eisen:
M.T.S.-werktuigbouwkundige opleiding of hieraan
gelijkwaardig;
Kennis van de Nederlandse- en Engelse taal;
Nauwkeurigheid;
Mondelinge- en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid;Twee a drie jaarervaring in soortgelijke funktie strekt
tot aanbeveling.
DeK.A.E. biedt naast een verzekerde toekomst, goe-deprimaire- en secundaire arbeidsvoorwaarden.

Gegadigden dienen hun schriftelijke sollicitatiesvoor-
zien van volledige gegevens uiterlijkbinnen twee we-
ken te richten aan:

HoofdPersoneelszaken K.A.E. N.V.k Rector Zwijsenstraat 1. I
*■ f ■

„Ö Vooreen >SJ/' v
# SPECIAAL VERSIERDE KERSTTAFEL.« bieden wij U een assortimentvankerstartikelen aanwaaron-
#; dergedecoreerde onderleggers, servetten, borden, plastic
jQ bestek, etc. etc.

| 'Q-- Kom nü Uw inkopen doen bij
ft PAPER & PLASTIC SPECIALISTO:- Geb. SoloTrading Co.
ft Erieweg (tegenover Toyota) -Tel.: 611811-611897.^S^fts&S- _^fc_fe£_j£> .^ .^^^^JgèS**'-''

f De lekkerste

I te koop ROTIES
4-deurs * Pom, pastei, Chinese kip,

QIIRAPII moksie-moksie, moksie aIe-wUDAnU sic, nassie, bami, shrimp
Bouwjaar 1986 special, bruine bonen, etc.
fully equipped kunt U krijgen elke zondag4 speed, mac wheels vanaf 12uur te

informatietel. 625777 I Koraal Partir kav. 87v ' S tel.: 674103 s*

GEVRAAGD ""l I_
M. . Wij zijn erweer!Representatief

parttime a-s- Zondag v.a. 12 uur
VERKOOPSTER Heerlijk Surinaamseten ver-

voor demaand december. krijgbaar, zoals
Liefst met boutique erva- pom, Pastei,Bami, Nas-rin 9- si, Rotie, Chinese kip.

Telefoon 614901
VOOr een afspraak. Adres: Cassandraweg 26k Telf.: 72860 J

CTC/LATKit ,
Curasao Trading Co. (N.A.) N.V.
Wegens uitbreiding van de aktiviteiten en proce-
dures zoeken wij opkorte termijn voor onze afde-
ling administratie en interne controle ervaren:

ADMINISTRATEURS
Opleiding MBA niveau of gelijkwaardig.
Voor de juiste kandidaten hebben wij een bij
de funktie passende taakomschrijving, sala-ris en secundaire arbeidsvoorwaarden.

Uw sollicitaties met curriculum vitae gelieve U
schriftelijk in te dienen:

Directie CTC/LATRA
Polarisweg - Zeelandia
Postbus 3004
Curacao.S , r*

■j^^H Even noteren <n^H^^H VANAVOND KOOPAVOND Wt
Yt / ZONDAG 6 DECEMBER WmÊ

Bloempot's Book flBfT:@! T°v& ci'tshop Tr
\ !=_=___ eind van het jaar ’/ \V
\&/ Het hoofdkwartier van Sinterklaas njg JP ,

BBBT ONE STOP 3fiflSSL AUTOMOTIVE SERVICE i^3WEG NAAR WELGELEGEN 38__L TEL 623216/624143/624812 M
4M Bt r^xTJUL Transmission

/_AO l^N. VC_^»_i k . n_ company,NAPA> fX*«. c»*!/
______ : < «outaril» ff^L SiV:" -_J^ ® V «,_»*_____!__. ._3&»^

auto parts \____^____s£::. :r.._:.:
♦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

IlVl RojenjtockPEßFALlT COLORMATIC

jr / WmWmW A&*,m**ÊP*^TA<ZmmV \ I _^^V _^0l HB^^H
""*^ / f^^EjCv ___»H_K iX***—^ .J. f^C'^tl^^B^B^b^kSSKS^B.-.

/ \ i^^H jiß_* ..B .^^Bft ■■■'■■fcifcf

BREEDESTR. (D)
teif. 53946 Nu ontvangen:

623525 Waarop velen al lang hebben gewacht

Uw bril met geslepen PLASTIC "glazen"
die van kleur veranderen in/ult de zon.

Binnen 2 of 3 dagen gereed.
U weet toch datwij iedere week nieuwemonturen enzonnebrillen ontvangen naar de laatstemode.Komt U maar vrijblijvend kijken.
OPTICA KYW I met altijd het laatsteen nieuwste om U van dienst te zijn met gespecialiseerdpersoneel. ' r

___-^___l ____^_^__^B I Als eerste op Curacao

Minnaar .an de sticker \ \ - Na Kuropa en de U.SA
oan de maand % \ , nu reeels °P Curacao ontvangen

\. ;\ de eerste collectie \)an I1 \\ deZOMERMODEI9BBI m__i_M_ii_ii___--.iMi <a-%mm \_ u -*-***x^x^

| De eigenaar\>an deze autokan bij ons langs \jk De StUïlt Vail de maand* 1J komen _p_i_______p_____. \.\ra \% Kn kom nog \)oor Sinterklaas
onze bijzonder mooie collectie

om deprijs bestaande uit ’. 100.- aan artikelen bij ons op te% DE/I\___4l
hakn- % bekijken. Ij
\\)ilt U de Volgende vDinnaar v. orden??

Kom langs bij pi B__fl_ï__Bt_________________!J Fashion Palace II BJ
1 om U\o sticker op te halen. __________J ____T\___l___ __L^X^H I L^l L_^_J
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