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Nieuws in

vogelvlucht
JERUZALEM — Het Israëlische

r'nisterie van Buitenlandse Zaken,«eftwoensdagde veroordelingdoori* Veiligheidsraadvan zijnoptreden
J1destrook van Gaza en de Westoe-,er krachtig afgewezen. Israël "be-
j^Urt de aanvaarding van de een-chtings- resolutie", die niets zegt
i «>" vijandelijke elementen die de
Talkingvan de betrokken gebie-
r° hun wil willen opleggenen hun
J°*ylucht nemen tot geweldpleging
£ terreur.De Wereldraad van Ker-jje'len deLutherse wereldbond heb-
%e ö de Israëlische regering
ijtensdag opgeroepende onrustin de
roette gebiedenniet met geweld op

'ossen.

k MOSKOU—Eenjaar na hetanti-
S^sische oproer in Alma Ata, in de
ojj republiek Kazachstan, heeft de
V- tv voor het eerstbeelden van de

latenzien. Ineen do-
zag men gedurende een

!etital seconden politiemannen in
'agorde en betogers die allekanten
Pstoven, 's avonds gefilmd.

Lissabon —oP het vliegveld
*& dePortugese hoofdstadLissabon
'"ft deze week 2 Nederlanders aan-
houden in wierbagage 5,5kiloco-a'ne werd aangetroffen met een

aardevan 1,5 miljoen gulden. Het
J*l bevond zich aan boord van een
"^stel dat uitRio de Janeiro kwam

«en tussenlanding maaktein Lis-
bon op wegnaar Nederland.

*****Moskou — De su heeft
*°ensdag voor het eerst het zwijgen
.«""broken over de strijd die het SU

i tij ger in Afghanistan voert.
voordvoerder Gerasimov verklaar-
■ dat hetSUleger gesteund door de

strijdkrachten maandag
j*ngrootscheeps offensief is begon-

tegen islamitische opstandelin-
*en die de stadKhost in het oosten

ar> het landbelegeren.
*****■ ÖAYRUT—Onbekende schutters

ebben woensdag in Bayrut 2 Sy-
JJ^ne militairen doodgeschoten. De

op de 2 militairenis een nieu-e klap voor de militaireaanwezig-, eidvar» Syrië inLibanon. Sinds sep-
f.^ber zijn 6 Syrische militairenin">anon vermoord.

*****.NEWDELHI—Een jongeSUbio-
y*B die sinds vrijdag in India werd. fmist, blijkt zichte bevinden in de
jj^tralischeambassade inNewDel-
ta» 26" Jari?e AleksandrBahy
55??ft politiek asiel aangevraagd.De
de en Australië staan in contact om
C *aak op te lossen.Er is nog geen
Wi Benomen ofdeRus naarAus-

mag vertrekken.

J'ESHAWAR — Op een reis door
farr> istan wordt een Britse earne-
st» 11vernnst- Zijn vrouw, die dit
don*1* meedeelde, vreest dat hij
§l ""opstandige stammen is gedood,
p^ypkowoak stak op 1 oktober de

*istaans- Afghaanse grens over
iq} gids van derebellen- groep
h^at- Hy zouhalfdecemberinPes-

r terugzyn. Deveteraan van 12
ftjfj 'Btan- reizen wilde de com-

van Jamiat, Ahmad Shah
filmen voor deBBC.Eenca-

Qov n uit Italië wordt sinds 15
ember in Afghanistan vermist.

Iei^UZALEM —Het Israëlische
*óen j

ttmdenacntvandinsdagop
'iesvB^ een groot aantal arresta-
oIIJJ?ITichtonderdePalestijnen,die
erstf even werden alsderaddraai-
W
bra V^inister van Defensie Rabin

dinsdag alseerste lidvan het
**cht een bezoek aan Gaza- HiJ
pei? Vaardigdehet gebruikvan wa-
W °m raddraaiers te treffen die

stenenenbrandbommengooien.

Èi^o USSEL~ voorzittervan de
*eetr?tSe Commissie, Delors, over-
at te *oning Hassan van Marokko
v*o „J^Sen voor eenEuropese top

aats" en regerings- leiders,
togt °de afwijzing van Marokko's
Sel^^gtotdeEGheethetinßrus-

Gemeenschap streeft naar
wA^nomische, politieke en fi-

relaties met Marokko.

Jaa^ySSEL— Nederland heeft dit
.'dst! teagste inflatie van alle
*>»«J* i.en van de Europese Ge-
hetï\ap-Ditblijkt uitcijfers vanVoJr^Peesßureauvoor Statistiek,
«eni„i? ele EG verwachtEurostat

Van 3>4Procent, vergele-
den^,jr>. 9Procent vorigjaar. InNe-
Pïoob ?ajn dePriJzenslechtsmet0,2
«lob?, Dan volgen Lux-C^gn(OK'?Procent).deßßD(l),bei|«V '5)' FraQkrijk en lerlandGroo? Denemarken en
iftfW- Bnttennië noteren 4procent
k atieen Spanje 4,5 procent. Italië
**rtuailattatie van 55 Procent,
Wj ,9 Procent en GriekenlandKa°t dekroon met 15 procent.

ONEVENWICHTIG
De jongeDino Scioni, die vol-

gens de president- directeurvan
deKLM, mr. -Jan de Soet "chiide-
lijk onevenwichtig" Is, woont op
Sardinië en was in Nederlandop
bezoek bij zijn Nederlandse
grootouders. Hij bleekna afloop
van de kaping, die ongeveer vier
en een halfuur duurde, niet ge-
wapend te zijn. Tijdens de onder-
handelingenmet de luchtvaart-
autoriteiten van het vliegveld
Fiumicino bij Rome had hij ge-
zegd via hethorloge dathijdroeg
een bom tot ontploffing te kun-
nen brengen die zich in zijnkof-
ferbevond. Achterafbleek datde
jongenalleen handbagage bij
zich had.

Volgens mr. De Soet warenfa-
milieleden van de jongekaper
'hij de hand", maar zij zijn niet
betrokken geweest bij het over-
leg metdekaper. De jongenreis-
de alleen. Tijdensde kaping ver-
scheen hijafen toein decockpit.
Hoe hijheeftgedreigd isnog niet
bekend.

De jongen ;? i" Amsterdam
aan boord gekomen. De
woordvoerder van de Rijkspoli-
tie dienst Luchtvaart R. Hirs^
verklaarde in het perscentrum
van de KLM dat tot op dit mo-
ment niet gebleken is dat devei-
ligheid op Schipholondeugdelijk
zou zijn.

VERWARRING
Het toestel, de"Abel Tasman"

was om 16.50uur lokale tijdvan
Schiphol vertrokken op weg
naar het vliegveld Linate van
Milaan. NadathetinRomeop Fi-
umicino -dat ookbekend is onder
denaamLeonardo daVinci- was
geland, werd het geparkeerd op
een afgelegen plaats op de
luchthaven. Daar werd het
strengbewaakt doorveiligheids-
functionarissen.

Aan boord zaten 97 mensen,
van wie zes bemannings- leden
onder leiding van de Neder-
landse gezagvoerder De Ridder.
Onder de91passagiers waren50
Italianen en 41 passagiers met
een andere nationaliteit, hoofd-
zakelijkBritten, Amerikanenen
Nederlanders.

Voordat dekaping was afgelo-
pen, was erverwarringontstaan
over het aantal vrijgelaten pas-
sagiers. Officiële berichten over
vrijlating van alle inzittenden
werden later door de minister
van Binnenlandse Zaken Calo-
gero Mannino tegengesproken.
Hetbleek dat dekaper in eerste
instantie slechts een deelvan de
passagiers hadvrijgelaten. Even
later volgden deresterende 38
passagiers en weer later werden
de 6 bemannings- leden onge-
deerdvrijgelaten.

Pas om 22.30 eindigde de ka-
ping toen het hoofd van de anti-
terrorisme brigade aan boord
van het toestel ging, waarna de

kaper zich overgaf, üe moeder
van dejongenwaseven daarvoor
op het vliegveld gearriveerd,
vergezeldvan zijnbroeren zusje.
De Italiaanse politie noemde de
kaper "volslagen gek". Volgens
de passagiers is er geen paniek
aan boord geweestenbleefdeka-
per zelfookrustig.

KAPINGEN
Dekaping vandeBoeing 737is

de vijfde waarmee deKLM in
haar bestaan wordt geconfron-
teerd. De eerste kaping waar de
KLM mee te maken kreeg da-
teert van 16 april 1962. BovenWinterswijk bedreigde een Por-tugees met naar wat later bleek
een namaakpistool de beman-
ning van een DC-7C. Deze ka-
pingwerdtijdens devlucht opge-
lost.

Volgens deKLM was het meer
een incident dan een echte ka-
ping. De eerste kaping met een
politieke achtergrond trof de
luchtvaart- maatschappij op 25
november 1973. Toen werd op
een vlucht vanafBayrut naar
Tokyo eenBoeing 747 (de Missis-
sippi) door drie Palestijnen ge-
kaapt. De actie duurde drie da-
gen en eindigde op 28 november
in Dubayy. Slachtoffers vielen
bij deze kaping niet. De passa-
giers waren eerder vrijgelaten
op Malta.

Op 4 september 1976kreeg deKLM met een derde kaping te
maken. Die dag werd een DC-9
van Amsterdamop weg naar Ni-
ce gekaapt door twee mannen.
Ook deze kaping had politieke
redenen en betrofhet conflict in
het Midden- Oosten. De kaping
duurde een dag en eindigde op 5
september op hetCyprischeLar-
naka. De laatstekaping die de
KLM meemaakte was op 6 au-
gustus 1978. Op een vlucht van
Amsterdam naar Barcelona
kaapte een geesteszieke jonge-
man een DC-9. De kaping duur-
de eenuur. Bemanningenpassa-
giers bleven ongedeerd. Het
vliegtuig keerde dezelfde dag
nog naar Schiphol terug.

Managua: met feestdagen
verbod wapens

bij zich te hebben
MANAGUA — Het ministe-

rie van Binnenlandse zaken
van Nicaragua heeft een ver-
bod uitgevaardigd voor het
bij zich hebben van vuurwa-
pens tijdens defeestdagen.

Dit gebeurt,aldus hetministe-
rie, in het belang van de veilig-
heid van de burgerij en de mili-
tairen. Het is in die dagen voor
iedereen verboden vuurwapens
bij zich tehebben oftegebruiken.
Slechts als meneen specialever-
gunning heeft kan men ook met
de feestdagen met een vuurwa-
pen op zak opstap gaan. Hetwas
een gewoonte om met de jaar-
wisseling bijvoorbeeld zijn ge-
weer leeg te schieten. Daarbij
vielen wel slachtoffers.

BOGOTA — Bij een botsing
tussen militairen en guerrilla-
strijders bij de Colombiaanse
plaats Paez zijn een onder- offi-
cier en twee guerrilleros omge-
komen. Een eenheid van de M
19-guerrillalokte drie leger- au-
to's in een hinderlaag. De voer-
tuigen werden daarbij vernie-tigd.

VOORUITGANG TRAINING
Aan de kant van het legertel-

de men 470 doden en 2.815 ge-
wonden.Van de gewonden ison-
dertussennegentigprocent weer
actief onder de wapenen. Vol-
gens de gegevens van het minis-
terie van Defensie moet het
linkse verzet 1.004 doden heb-
ben geteld en 670 gewonden. Er
werdendaarnaast847 guerrille-
ros gevangen genomen. Ook lie-
pen er 65 verzets- strijders over
naar dekant van het leger. Dit
betekent dat de mankracht aan
verzetszijde met 2.586man is af-
genomen.

Generaal Blandon wees er op
dat het leger in 1987 vooruit-
gang heeftgeboekt wat zijn trai-
ning betreft. Maar ook zag hij
een wending ten goede wat de
militaire aanpak betreft, waar
het leger meer in het offensief
was. Hij beklemtoonde daarbij

hetbelang dat de voortdurende
patrouille- gangvan hetleger de
guerrilla verplicht zich te ver-
spreiden.

VIJFTIENJARIGE KAPER EISTE EEN MILJOEN DOLLAR
Alle passagiers en bemanningsleden ongedeerd vrij

Kaping KLM toestel
zonder geweld ten einde

ROME —Dekaping van een Boeing737 van deKLM metaan
boord 91passagiersen6bemannings- leden,tijdens eenvlucht
van Amsterdam naar Milaan is woensdagavond tot een goed
einde gekomen. Het vliegtuig werdvlak voor delandinginMi-
laangekaapt.Depiloot werdgedwongennaarRome te vliegen.
Daarvroeg dekaper, de 15-jarigeDino Scioni een losgeld van
eenmiljoen dollar.Hij dreigdehettoestelopteblazen. Na over-
legtussen deItaliaanseautoriteiten en dekaper konden eerst
depassagiers en laterdebemannings- ledenhet vliegtuigonge-
deerdverlaten.Dekaper, woonachtig op Sardinië, isinhanden
van deItaliaanse autoriteiten.

De kaper, die de actie alleen
uitvoerde, dreigde het toestel op
te blazen als niet aan zijn eisen
zouworden voldaan en als de po-
litie een poging zou doen het
vliegtuig tebestormen. Hij eiste
een miljoen dollar losgeld en een
vliegtuig om te kunnen ontko-
men. Tegelijkertijdvroeg hij ook
om nieuwe brandstof. Hij wilde
via Kuwayt naar Tchad
doorvliegen. Later veranderde
hijdebestemmingen zei naar de
VS te willen vliegen. De jongen
maakte zijn eisen in het Neder-
lands en Engels bekend bij de
Italiaanse politic die de onder-
handelingenvoerde. In eerste in-
stantie dacht de politic dan ook
dat de kaper een Nederlander
was.

MILITAIREN GESTRAFT
De generaalwasook alpositief

over de politieke ontwikkelin-
gen onder president José Napo-
leon Duarte en diens inzetvoor
de vrede. Binnen deze context
ondersteunt Blandon naar zijn
zeggen samen met het leger het
regionale vredesplan ten volle,
dat ondertekend werd door de
vijf presidenten van Midden
Amerika. Het nakomen van dit
vredesplan is een politiek resul-
taat. Er hangen echter wel mili-
taire problemen mee samen
doordat hetverzet voordeel pro-
beert te behalen door hun acties
op te voeren. Dit houdt in dat we
een prijs moeten betalen. Maar
dit loontwel demoeite, zo meent
generaalBlandon.

Wat demensenrechten betreft
steldehij vol voldoeningvast dat
er veel vooruitgangwasgeboekt.
Van deandere kantmoesthij wel
erkennen hijdater toch nog heel
wat moet gebeuren. In 1987 wa-
ren er namelijk 116 militairen
diegestraft moesten worden we-
gensmachtsmisbruik.

BOYCOT STEMBUS
De inlichtingendienstvan het

legerheeft al achterhaald dat de
guerrilla de verkiezingen van
maart 1988wil gaan boycotten.
Ons is een lijst in handengeval-
len, aldusde leger- leider,met de
namen van de politici en over-
heids- functionarissen die ten
slachtofferkunnenvallen aan de
doods- eskaders van links. We
zijn echter alert, zo verzekerde
hij. Een staats- greep, zo voor-
-flpÏÉde hij verder^ is in El Salva-

dor niet mogelijk. Het leger, zo
legde hij uit, bestaat namelijk
uit verantwoordelijke mensen
die ten dien aanzien hun taak
kennen voor de democratie.

GeneraalBlandon wasminder
enthousiast over het feit dat
Honduras de beschikking krijgt

over de ultra- moderneF-5 vlieg-
tuigen. Daarmee wordt een ver-
andering aangebracht in het
Middenamerikaanse militaire
evenwicht. Van de andere kant
kon hij het wel begrijpen gezien
de bedreigingen voor dit land
vanuit Nicaragua.

Oorlog eiste dit jaarbijna vijftienhonderd doden

Salvador-leger: vooruitgang
bij mensenrechten en politiek

SAN SALVADOR — In de
burger- oorlog in El Salvador
zijn in het ten einde lopende
jaarruim duizend doden ge-
vallen. Volgens de leger- lei-
ding heeft het land in 1987
"aanzienlijke vooruitgang
geboekt op militair, politiek
en mensenrechten- gebied".

De commandantvan deSalva-
doraanse strijdkrachten gene-
raal Adolfo Blandon verstrekte
tijdens een pers- conferentie cij-
fer- materiaal in verband met de
al jarendurende strijd tusen gu-
errilla en leger. De
strijdkrachten voerden 132 ope-
raties uit in 1987, waaraan in to-
taal driekwart van alle
manschappen heeft deel geno-
men. Het leger bestaat uit ruim
56.000 militairen.

Ruim 170 miljoenplaten verkocht
In regenachtig New York droomt

Berlin over White Christmas
NEW YORK—Al 45 jaar

dromen mensen bij Irving
Berlins song over een
"White Christmas" — om
preciestezijn meer dan 170
miljoen.

Van de song, dieBerlijn in
1942 schreefen die door Bing
Crosby onsterfelijk werd ge-
maakt, waren op 30 junivan
dit jaar 170.884.207 ex-
emplaren verkocht en daar-
mee is het de best verkochte
plaat aller tijden geworden.

En dan hebben we het al-
leen nog maar over Noord-
Amerika. De song, diebegint
met 'Tm dreamingofa White
Christmas", is in devorm van
bladmuziek 5.868.204 keer
verkocht.

De cijferswerden woensdag
gegeven door een
woordvoerster van de Irving
Berlin MusicCorp., de uitge-
ver van de song.

De 99-jarige Berlinschreef
het liedvoor de film"Holiday
Inn", waarin Crosby en Fred
Astaire optreden. Crosby
zong het in de film en maakte
er een single van.

Overigens had White

Christmas het Guinness
BookofRecords al gehaaldals
debestverkochteplaatvanal-
le tijden.

Van de singlevan Crosby
werden meer dan 30 miljoen
exemplaren verkocht en van
versies van tal van andere
zangers 140miljoen.

"RockaroundtheClock", in
1954gemaakt doorBillHaley
and The Comets, is de op een
na bestverkochte plaat: meer
dan25 miljoen stuks.

Van de meer dan 1.000andere songs die Berlin
schreef, heeft geen hetsucces
van White Christmas ge-
haald. Hoe de song het in hetbuitenland heeft gedaan
heeft de Irving Berlin MusicCorp. nietbijgehouden.

De componist is op li mei
van ditjaar99jaargeworden.
Volgens dewoordvoerster zalhijKerstmis rustig temidden
van zijn familie in zijn huis in
Manhattan vieren. Naar bui-
ten gaan is ook niet leuk —het wordt een zeer rege-
nachtig feest in New York en
het blijft bij dreaming of a
white Christmas.

I TIP-TCP

IN VERBAND met het -deKerstboom is in huis, de
■Kerstfeest verschijnt de versiering is aangebracht, de
BAMIGOE dekomende da- mkoPen zijngedaan, we wen-
■gen niet. Uw krant is er sen elkander vrede toe...
■maandag, 28 december, Foto: de verlichte politie-^Jm .
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de Arubaanse gemeenschap in SpMMMMwy %
2 het algemeen en deklanten in het x / t
| bijzonder X\ f jjj

PRETTIGE KERSTDAGEN V
8 VOORSPOEDIG NIEUWJAAR $; Dank voor het in ons gestelde vertrouujen, ook in |
g 1988 staan wij voor U klaar. «
i v

Wij zijn tot 4 januari 1988 GESLOTEN. jj
Vanaf 4 januari zijn onze werkuren: $
7.45-12.00 en 1.00-4.45 uur. 5

"'"""" -'M (-7 r

" 25; j P * r

ü
/L\2^MyjJ^< hafifiinnii and

fóm p] """"---^d' jiioi.fimLtij
11 thxougnout th.£

UB | Leysncr& de Cuba accountants
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NASSAUSTRAAT37C /k
HENDRIKSTRAAT 5 </&[)

| KORTINGEN VAN fü\
\ 20-30-40-50 en 60% W

op alle artikelen. p\
Horloges 14-18kt. i jj

en porselein. \\
Profiteer ervan voor Uw Kerstinkopen. \V
De kortingen zijn ook geldig na deKerstdagen. \U
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Pa Drecha, Renoba of Construi bo Cas...

na e mihor prtfs y selection di mas graridi
na Aruba, pasa serca e expertonan den
Construction...

ORANJESTAD
g OF^%E I FERGUSONSTR.7

» *^B TEL24D4O

I f I ï\f HHKr SAN "ICOLAAS
I^l^JjJ-^M HELFRICHSTR.29A

TEI 45018

ONDER GROTE belangstelling
opende woensdagavond het Al-
hambra Casino zijn deuren. In
driedagen tijd werd eenvernieu-
wing uitgevoerd, diehet betrok-
ken casinonoggezelliger maakt.
Met gebak en rumpunch alsme-
de om het half uur geldprijzen
werd deopening gevierd. Overi-
gens hebben het casino en Divi
Resorts voor het eind van jaar
weer een programma, datklinkt
als eenklok, waarbijhetinterna-
tionale vuurwerk van Zambelli
International — dat vorig jaar
duizend toeschouwers trok —niet ontbreekt. Begonnen wordt
op Oudejaarsavond om tien uur,
waarbij Radio Karma hetgebeu-
ren rechtstreeks zal uitzenden.
Vice-president van het casinoAl
Holden kondigde aan, dat er die
avond boven de DiviResorts een
regenboog van kleuren te zien
zal zijn. Het Zambelli-vuurwerk
is grootser van opzet dan verle-
den jaar toen het reeds de aan-
dacht trok. In Alhambra Shop-
ping Bazaar wordt op Oudejaar-
savond metgaitasvoor denodige
stemming gezorgd.

y» sasasasa sasa sasasasasa sa sasasasa sa sa sasasasav

55 Aruba's grootste en meest ervaren touroperator j

I 4r^T^ DE PALM TOURS |
8 ( ''fiJfP ) en het nieuwste en $
E xg3gS3i' unieke droomeiland 8

5 _, DE PALM ISLAND e ,
wensen I

| GESLAAGDE f
l KERSTDAGEN I
I VOORSPOEDIG | I
| NIEUWJAAR |
$ DankvoordepretügewijzewaaropwijmetUzakenkon- g
8 den doen. S
| In 1988 verwachten wij Uop het de Palm Island. |
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A \ A Our many thanks to our valued customers and
jj \ Ml their families. May this joyous Christmas season
jftu|%#A A bring you and yours peace and happiness.

JHSmID wÜÊÊL. INTERIOR and architectural design
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I I 1-9 ti^u^* #1 -**. c CQn,t UJQ't °not'ier 'S.

I 1 JÉBBIP^. a Merry Christmas |

I fSdHtak *H> All the best in 1988. |
| DRAGON PHOENIX |
|t£ ijjP^l^ BAR & RESTAURANT §
Ó Havenstraat 31 Jl

l'tP"! |j lil

CLUB VISAGE WOULD LIKE TO GIVE YOU &££y
A NEW CAR FOR CHRISTMAS! J3£f

WHEN YOU PAY YOUR ENTRANCE OF FL5.25,00 ON CHRISTMAS EVE iLLEr 1
DECEMBER 24th. OR CHRISTMAS NIGHT DECEMBER 25th., CLUB VISAGE MtPL^

WILL GIVE YOU, AS A GIFT, A CHANCETO WIN A NEW NISSAN SUNNY. «* \
COME BOTH NIGHTS AND RECEIVE TWO CHANCES! W~~~^Z ]

SANTA CLAUS WILL DRAW THE WINNING TICKET CM^M&fc^ KS4
AT THE END OF THE NIGHT ON DECEMBER 25th. aA^ V^4 MED?(APPROX. 4:00 AM.). M^ i, . *M^ m~J>

YOU MUST BE PRESENT TO WIN!! Qf QDoCSMI jferr ijt

it I '£4^£

*4^84- CHRISTMAS MENU ffW 25 december 1987 . fX w
D Coupe de Fraise au Champagne K

% , Rêve Tropical y
V* Potage de Boeuf Brunoise
(j Petite Salade Ceasar et(^ Sorbet au Vin Blanc V*
# Filet de Boeuf "Wellington" V

%j ou
\\ Dame de Sole Prince Muratt t ff.\ Main dish served uuith: *v

(♦IS fresh vegetables and potatoes (\V * i/ Framboise flmoureuse Pri(f Cafe "Chez Mathilde" avec Bonbons *\ $

ü- /' Price US $ 50,—perperson + 15% service charge V
V\/ ~ Seating7:30 p.m. onuuards v*

j v
»§j .RESTAURANT FRANCAISr^^fy//jy/')^/^ Havenstraat23—'^M^c^uc^y Forreservation please call 34968

RESORT & CASINO
EXCELLENT CAREER OPPORTUNITY

Rapidly expanding Hotel & Time-share organization, with
presently over 200 employees, has opening for:

EXECUTIVE HOUSEKEEPER
— Minimum 5 years Housekeeping Managing Ex-

perience.
PERSONNEL MANAGER— Minimum 5 years experience

RESERVATIONS MANAGER
— Minimum 3 years experience

CHIEF OF SECURITY
— Minimum 5 years experience in security & protecti-

on services.
Proven Training & Leadership abilities a must.

Renumeration is in accordance with the importance of the
function.

* TheResort atthistime+rasreached half of ita sizein eventu-
al accommodationcapacity of over 500 suites and is conti-
nuing its expansion during 1988.
Other Resorts in the Caribbean are in the planning stage.

QUALIFIED ANTILLIAN APPLICANTS GIVEN PREFE-

IRENCE.Applications with full documentation shouldbe submitted in
writing to:

VicePresident Operations
Pelican Resort & Casino
P.O. Box 431
Philipsburg, St. Maarten.

All applicants will be handled in the strictest confi-
dence.

jrj c International Business Services ’
ARUBA DAILY

ENTERTAINMENT
°^wmm.. Gezellig uitgaan, wij zijn

' geopend van 21.00uur tot 06.00 uur.
Gezellige sfeer, goedeservice.

J^ ja/ De beste Pizza haalt ofeet Übü j

; Oranjestad, Aruba. TAKE AWAY el.33541 ASSIWA
\ SLMSftdub Geopend van 11.00a.m. tot 06.00 a.m._
! . A*t9*. GOLDENTULIP „Floating Restaurant iyii arubacaribbean- *- - IV\FI RÈSORT & CASINO■ ■ ft/l/ / vUrXFANDANGO NIGHTCLUB

ii (ona^ieuwe directie) ThefabulOUS J; Open 11.00 - midder- INKSPOTreview ;
' nacht. "" and KEN ADAMS-comedian
; Niet alleen dailycurtain time 10.30 p.m.

exotische gerechten except Mondays

i rnaarOOK clubopenfrom 9:00 p.m.till 2:00 a.m.

I vis specialiteiten j
Detijd breekt weer aan, dat WJ verzorgen ook Uw
U gezellig met personeel of <*twng."_ 'e',!! gezin wilt gaan dineren. enZ7o\M.

| Doe het dan in degezellige
sfeer met uitstekende ser-
viceln wmSsfSm®& j

| Donderdag, vrijdag en zaterdag
!GEEN

VOORSTELLING
i——«iim« ■■■■■■■■■■■



ARUBA
AGENDA

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

Telefoon: 24333.

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

Bankrek. nr. 10.815.445Banco diCaribe.
POLITIE: 100.
ALARMCENTRALE: 115.

ZOEKERTJES verschijnen op dinsdag ei.
vrijdag en kunnen iedere dag tussen 08.00-
-12.00/14.00-17.00 uurworden opgegeven;
behalveopzaterdag. Alleen zoekertjes, dieop maandag en donderdag voor 10.00 uur
binnen zijn, kunnen de dag daarop (dus
dinsdagen vrijdag) verschijnen.

WIT GELEKRUIS: Oranjestad: tel.: 23168;
Noord: tel.: 23425;SantaCruzen Paradera:
tel.: 28288/25543; Savanetaen Brazil: tel.:
47020/48301; San Nicolas:tel.: 45906;Da-
kota: tel.: 29008(wijkgebouw), 24444(kan-
toor).
(voor brandgevallen, ongelukken of
«en of ander ongeluk gelieve
Alarmcentrale opte bellen,tel.: 115)

Diversen
FLIGHT INFORMATION CENTER: dage-
Üjks geopendvan 07.00-20.00uur; na 20.00uur informaties via verkeerstoren.

ESSO SERVICE CENTER (Oranjestad)
24.00uurperdaggeopend(alleen geslo-
ten van zondag 20.00uur tot maandagmor-
gen07.00 uur).

dokter horacio oduber hospi-
TAAL(tel.:243oo):bezoekuren 15.00-15.45
/1 8.30-19.30 uur.

Koningin wilhelmina fonds (tel.:
24652/22817): informatiecentrum
Woensdag geopend van 08.30-12.00 uur -
Paardenbaaistraat 8 (boven).

Marinierskazerne savaneta: 20.00
uurOecumenischeKerstnachtviering op de
tennisbaan (voorgangers:paterdr.W.Dries-sen en vlootpredikant drs. J.G. Feenstra
"i.m.v. zangkoor Vivons en Chantant).

Eerstekerstdag
kerkdiensten
BRAZIL: 24.00 uur; 09.00 en 19.00 uur.DAKOTA: 24.00 uur.NOORD: 24.00 uur; 08.00, 10.00en 18.00
Uur.
ORANJESTAD: 24.00uur; 08.00, 10.00en
17.00uur.PARADERA: 24.00uur; 10.00en 17.30uur.SAN NICOLAS: 24.00 uur; 10.00en 18.30uur.
SANTA CRUZ: 24.00 uur; 06.00, 08.00 en
tO.OOuur.SAVANETA:24.00uur; 08.30en 10.00uur.

Protestantse kerkdiensten
ORANJESTAD: 23.00 uur Kerstnachtvie-[jng: ds A. van den Doel; 10.00 uur
Kerstdienst: dsA. van denDoel.SEROECOLORADO: 20.00 Christmas Eve
service;.
PIEDRA PLAT: 23.00uurKerstnachtdienst;
10.00 uur Kerstviering.

Tweede kerstdag
kerkdienstenBRAZIL: 09.00 uur.NOORD: 19.00uur.PARADERA: 08.30en 19.00 uur.
EMANUELKAPEL: 19.00uur.
SANTA CRUZ: 09.00uur.
SAVANETA: 19.00uur.
zondag
DIVERSEN
DOW-COMPLEX: 16.00-18.00 uur mu-
*iekshow.
KERKDIENSTENBRAZIL: zon.:09.00 en 19.00uur.
DAKOTA: zat.: 19.00uur; zon.: 08.00 uur.EMANUELKAPEL: zat.: 19.00uur.NOORD: zat.: 19.00 uur; zon.: 07.30 enJB.OO uur.ORANJESTAD:zat.: 19.00uur;zon.: 06.30,

en 19.00uur.
19.00uur; zon.: 10.00enJ?-30 uur.

£OSCHIQUITO: zon.: 08.00uur
»AN NICOLAS: zon.: 08.30 en 18.30 uur.
*WACRUZ: zat.: 19.00uur; zon.: 06.30,

en 18.30uur.
«WANETA:zat.: 19.00uur;zon.: 17.30uur.
14NKILEENDERT: zon.: 09.00 uur.

KERKDIENSTEN*EROE COLORADO: 08.30 uur ds A. vanfeDoei.HEDRA PLAT: geen diensteSAN NICO-r*S: 09.00 uur ds Hessen; zondagsschool
°P dezelfde tijd.

°ENIEUW APOSTOLISCHEKERK (Schu-
12):09.30 uur kerkdienst.

Folkloristische
avond op Betico-Croes-plein

ORANJESTAD — Het In-
*«tuto di Cultura heeftreeds
,aö een grootaantal groepen
jericht ontvangen, dat zij
eel willen nemen aan een
"Qd van het jaarshow— die
|eheel in het teken van de

folklore zal staan
ft 9P maandag 28 december"P Plaza Betico Croes.
rn '^geschreven werd door: Ola

Tipico delCampo,Tipi-
Arubano, Tipico Serenato

Tipico Los Amigos entipico delCamp. Voorts zullen
Ohf

en a&uinaldo- groepenPtreden, zoals Grupo Waiquiri-a. Tradicion Gaitero, Campa-Navidenas, Brisa Hubenil
J1Grupo Amistad. Tot slot zalet een dande alle aanwezigen
-*» gelukkig Nieuwjaarworden
haifenst- De avond begint om
ait negen maandagavond.

Deel van antenne begeeft het

Volume van tv minder
POS CHIQUITO — Door

sterke windvlagen isgisteren
een gedeelte van de antenne
van TeleAruba naar beneden
gekomen.

Gevolg was dat TeleAruba,
welk station normaliter met een
kracht van duizend Watt uit-
zendt, deze kracht aanzienlijk
moest verminderen. Dat was er
de oorzaak van dat de ontvangst
in de huiskamers niet van die
kwaliteit was diemen gewoon is
van TeleAruba.

Dp Technischeafdeling, aldus

de directievan TeleArubain een
verklaring over het gebeuren,
heeft de antennedeel, dat naar
beneden kwam, gerepareerd,
terwijl ookdeantenne op dehoge
TeleAruba- mast werd verste-
vigd.

De gehelereparatie zal on-
geveer twee tot drie weken du-
ren, waardoorTeleAruba al die
tijd metminder volume moet uit-
zenden. De directievraagt de te-lekijkersbegrip voor deontstane
situatie die over enige weken
weer is opgelost.

Ondernemers en Kruistochters vrij

Pardon in Panama geldt
niet voor alle media

PANAMASTAD — President
Eric Arturo Delvalle van Pa-
nama heeft aan zon negentig
Panamezen amnestie ver-
leend ten aanzienvan depoli-
tieke en andere misdrijven
welke zij sedert juni hebben
begaan, toen de politieke on-
rust begon. Onder de be-
gunstigden bevinden zich
journalisten maar de media
dieuitdeluchten uit decircu-
latie zijn genomen krijgen
nog geen toestemming hun
werk te hervatten.De amnes-
tie geldt nietvoor alle gevan-
gen genomen journalisten.

Op de lijstvan degenendie er
zonder straf afkomen staan der-
tienvrouwen en 77 mannen. On-
der laatstgenoemden zijn onder-
nemers die zich in het buiten-
land bevinden. Zij waren uit het
land gevlucht toen er een aan-
houdings- bevel tegen hen werd
uitgevaardigd. Dit gebeurdeom-
dat zij, aldus de beschuldiging,
aanstuurden ophet tenval bren-
gen van deregering. Blijkens het
presidentiele decreet zal tegen
de negentig geen vervolging in-
gesteldworden,en ookniet tegen
hen die de daders hebben gehol-
pen onder te duiken. Wat de
kranten betreft waaraan al
maanden geleden een verschij-
nings- verbod werd opgelegd
blijkt dat dezevoor eind januari

niet hoeven te rekenen op her-
verschijning. Dit wegens een
aan de gang zijnde grondwette-
lijke procedure, waarover het
parlement zich nogmoet uitspre-
ken en dat is op reces.

Zakenvaria
ARUBA HEEFT dekomende da-
gen over attracties niet te kla-
gen.De leidingwordt daarbij ge-
geven door Le Visage Club, die
dekomende dagen niet alleen
voor topmuziek en wat dat meer
zij, maar de bezoekers een kans
geeft omeen splinternieuwe Nis-
san Sunny te winnen.Vanavond
en morgen krijgt men bij zijn
entreebewijseenkans om die au-
to te winnen. Op Eerste
Kerstdag 's middags vier uur is
SantaKlaus presentom hetwin-
nende nummer te trekken. Ko-
mende Oudejaarsavond heeft
Visage ook een aantrekkelijk
programma.

MEP: regering stuurt wel mensen naar huis
Oduber: premier Eman liegt

ORANJESTAD—MEP-lei-
der Nelson Oduber was niet
gelukkig met deverklaringen
die premier Eman aflegde
naar aanleidingvan zijn te-
legram alsMEP-leider,waar-
in Oduber stelde dat derege-
ring verantwoordelijkisvoor
de gevolgen van hetafkondi-
gen van de verschillende

maatregelen.
Hij verzocht depremier teleg-

rafisch te stoppen met het geven
van valseenverkeerdeinlichtin-
gen.

In ditverband haaltdeheer
Oduber aan, dat in het ontwerp
dat de regering naar de Staten
stuurde duidelijk staat dat het
rechtvan betalingvervalt ophet

moment dat betrokken persoon
vijfenvijftig jaar wordt.Voorts komt de regering met
eenontwerp waarin depensioen-
ontslagleeftijd van zestig op vij-
fenvijftig jaar wordt gebracht.
Voorts is in de begroting'l9BB
reeds verwerkt het verplichte
ontslag van ambtenaren en
werklieden dievijfenvijftig jaar
worden.

Tot op heden", aldus NelsonOduber aan depremier, "hebbende Staten de wijzigingen in debegroting 1988 niet ontvangen.
Wij verzoeken U te stoppen tespelen met detolerantie van hetyolk", zo staat in het telegram
van de MEP- leider, "want de bijdeStaten ingediende ontwerpen
bewijzen de bittere waarheidvan Uw leugensvoor radio en te-levisie".

ORANJESTAD -Inn
hiriBeach Hotel werd hetvijfen -dertig-jarige bestaan van de
Landsloterij gevierd. Op ditfeest
waren alle lotenverkopers aan-
wezig. Ook waren aanwezig (zie
foto) minister drs. Frank Booi,
depöthouder Aruba Betty Top-
penbergenechtgenote, dedirectie
van Landsloterij Betto Thomas,
depöthouder San Nicolas me-
vrouwDeCuba,commissaris Co-
cochi Prins en de oudste lotenver-
koper opAruba de heerBacardi,
die zesmaal de hoofdprijs ver-
kocht, waarvan hij eenmaal zelf
de hoofdprijs won.

Twintig groepen
bij Dandefestival

PARADERA — Niet min-
der dan twintig groepen uit
alle wijken van Aruba heb-
ben zich gemeld om zaterda-
gavond acht uur in Club Cai-
quetio te Paradera deelte ne-
men aan het Festival di
Dande.

De groepen zijn: Tipico Santa
Martha, Tipico Placentero (Rooi
Prikichi), Tipico Criollo (Oran-
jestad), Grupo 07 (San Nicolas),
Ola Tropical (Santa Cruz), Luce-
ros del Alma(San Nicolas), Tipi-
co Flamboyan (Brazil), Grupo
Alegre Noord, Vicente Kelly en

zijn groep (Tanki Leendert), Ti-
pico Palili (Macuarima), Grupo
diBetico (SantaCruz),TipicoFa-
milia (San Nicolas), Tipico Los
Amigos (Simeon Antonio), Cho-
mai y su Grupo (Savaneta), Los
Campesinos (Ayó), Lirios del
Campo (Noord), Los Arbonitos
(Rooi Master), Tipico Arubano
(Santa Cruz), Tipico Univerao
(Santa Cruz) enTipico Kibraha-
cha (Brazil).

Groepen en zangers worden
verzocht op tijd te komen, want
er wordtprecies om achtuurbe-
gonnen.Kaarten zijnaan deCai-
quetioclub tekoop.

KvK-BESTUURDERS
Op dë lijst komen voor de na-

men van de volgende vooraan-
staande ondernemers: Aurelio
Barria als voorzitter van deKa-
mer van Koophandel, RobertoBrenes alsvice- voorzittervan de
Panamese organisatievan direc-
tieleden, Eduardo Vallarino als
voorzittervan deNationaleraad
van de particuliere ondernemin-
gen, Gilberto Mallol als ex presi-
dentvan deKvK, Rafael Zuniga
als juridische adviseur van deKvK. Zij bevinden zich allemaal
inhet buitenland.

Aan journalistieke zijde kre-
gen pardon journalistenvan LaPrensa en de directeur van hetradiostation El Siglo.De amnes-
tie geldt ookvoor de leiding van
de Burgerlijke kruistocht waar-
in alle tegenstanders van hethuidige bewind zich hebben ver-
enigdzoals vakbonden, onderne-
mers- organisaties, advocaten,
studenten enz..

Het pardon moet gezien wor-
denals een bijdrage aan de ver-
zoening binnen dePanamese ge-
meenschap en gebeurtook in hetbelang van de eenheid. Maarniet iedereen krijgt pardon. De
directeurvan hetdagbladExtra,Cristobal Sarmiento,zijncollega
van het weekblad Quiubo,Alfdredo Jimenez, en de eige-

gt»ar vanRadio Continente, Ro-drigo Correa, vallen buiten devrijheidsboot. Er is geenmotive-ring opgegevenwaarom deze uit-zondering gemaakt wordt.

Geliefden moeten trouwens te-
genwoordig wel over een aardig
BUDGET beschikken. Een on-
derzoek van de econoom Robert
Christiaan heeft uitgewezen datdecadeautjes die men aan deWa-
re Liefde moet gevenvolgens hetliedje «The Twelve Days of
Christmas»dit jaarde lieve som-
ma van 13.871 dollar vergen
Dat is duizend dollar meer dan
vorigjaar.Volgens deeconoom isde goudprijs hier debet aan. De'Vijf GoudenRingen' kosten dit
jaar750 dollar, vijfhonderd dol-
lar meer dan een jaar geleden.
Maar ook buiten dat zal het ver-
garen van de giften wel enige
problemen geven. Want waar
vind jetegenwoordig -buiten de
vogeltjesmarkt van Antwerpen-
nog twee tortel- duifjes?

Honderden vaten metradio-actieve inhoud zoek
Nucleair afval-schandaal zaait
angst onder Westduitsers

BONN — £)e smeergelden
van de Westduitse onderne-
mingTransnuklearin Hanau,
het geschuif met gevaarlijk
atoomafvalen de verwarring
over de verblijfplaats van
honderden vaten met een
twijfelachtige radioactieve
inhoud hebben het vertrou-
wen van de Westduitse bur-
gers in denucleaire industrie
geschokt. Wat de anti-
kernenergie, beweging nooit
gelukt is, hebben de atoom-
deskundigen uit Hanau zelf
voor elkaargekregen, merkte
deFrankfurter Allgemeine
Zeitung op.

De Westduitse Milieu- minis-
ter Klaus Topfer (CDU) heeft
vastgestelddat het schandaal de
angst van de bevolking voor
atoom- energie heeft aangewak-
kerd. Opnieuwrijst er twijfelaan
de wenselijkheid van het vreed-
zaam gebruik van kernenergie,
aldus de minister.

Jarenlang kregen tenminste
39 werknemers in Westduitse
kerncentrales steekpenningen
in hun handen gestopt in ruil
voor transportorders. "Nuttige
uitgaven" werden dat genoemd.
Medewerkers van centrales ont-
vingen geregeld baar geldof du-
re geschenken, zoals televisie-
toestellen, videorecorders, huis-
houdelijke apparaten of reisjes.
Dit gebeurde met medeweten
van hoge medewerkers van
Transnuklear. Ook employees
van deze onderneming zelf wer-
dener persoonlijk beter van. Ui-
teindelijk zou metde smeergeld-
praktijken een bedrag van in to-
taal 21 miljoen mark gemoeid
zijn geweest.

ZWARTE KASSEN
De eerste berichten over onre-

gelmatigheden doken inapril dit
jaar op: de nieuwe commerciële
bedrijfsleider van Transnuklear
stelde de justitie in Hanau op de
hoogte van het bestaan van
"zwarte kassen". Er werd toen
gesproken van twee miljoen
mark.Maar in de loop van heton-
derzoeknam dit bedrag toe. Tot
juli werden bij Transnuklear
achttien mensen ontslagen. Zij
waren werkzaam geweest op de
boekhouding en op afdelingen
die zich bezighouden met het af-
valtransport. Vier personen
werden overgeplaatst. Een inge-
nieur benam zich het leven,
klaarblijkelijk wegens de af-
faire.

Opditschandaalvolgdeal snel
een tweede: «Preussenelektra»,
een exploitant van atoomcentra-
les, meldde op 8 december, dat
enige van Transnuklear terug-
gekregen afvalvaten mogelijk
stoffen bevatten, die uit andere
kerncentrales stamden. Op 15
decemberdeelden Transnuklear
en Preussenelektra aan het mi-
nisterie van Milieu mee, dat in
devatenPlutonium enKobalt 60
waren aangetroffen. Opdezelfde
dagpleegdeHans Holtz, een ma-
nager diereeds in april de laan
was uitgestuurd door Transnu-
klear, zelfmoord in zijn cel. Hij
was als een van de hoofdver-
dachten op 10 decemberin voor-
lopige hechtenis genomen.

RADIOACTIEF
De verdachte vaten waren af-

komstig uithet nucleaire onder-
zoeks- instituut in het Belgische
Mol, dat als bijverdienste licht-
radioactief afval bewerkt. Dat
wil zeggen het afval wordt door
verbranding,verdampingofper-
sing verkleind en opgeslagen in
(beton)vaten van 200 liter. Het
radioactieve concentraat, datbij
het verdampen van vloeibare
stoffen ontstaat, wordt met be-
ton vermengd eneveneens in be-
tonvatengegoten. HetOpenbaar
Ministerie in deBondsrepubliek
kwam er achterdatTransnukle-
ar gedurende acht jaarongeveer
24miljoenmarkbetaalde aan de
Belgische onderaannemer
Smet-Jet. Dit bedrijf bewerkte

het doorTransnuklear aangebo-
denafval inMolenkon daardoor
gezien de aangemelde hoeveel-
heid afval normaal gesproken
hoogstens acht miljoen mark in
rekening brengen. Over de
vraag waar derest van het geld
dan voor is betaald, kan slechts
gespeculeerd worden. Dat zich
onder meerKobalt 60 en Pluto-
niumin devaten bevonden, moe-
ten medewerkers van Transnu-
klear geweten hebben. Plutoni-
umis zelfs inzeerkleine hoeveel-
heden dodelijk. Het heeft een
halfwaardetijd (tijd waarin de
radioactiviteit met de helft af-
neemt) van 24.000 jaar.

VASTE SUBSTANTIE
HetPlutonium- houdendeslik

kwam uitreactor BR3 in Mol.
Transnuklear vermoedt dat in
België detechnische faciliteiten
ontbraken om de modder te be-
werken tot een vaste substantie.
Naar wat nu bekend geworden
is, werd de gevaarlijkebrij inMol
of alleen of vermengd met be-
werkt licht- radioactief afval in
devaten verpakt.Als licht-radi-
oactief afval, zoals ten onrechte
op de transport- papieren stond
vermeld, werd het spul door
Transnuklear naar de Bondsre-
publiek vervoerd. Hierwerd het
tijdelijk bij verscheidene
kerncentrales opgeslagen, om-
dat er in West- Duitsland nog
geen mogelijkheden bestaan om
de afval- produkten van de
atoom- industrieeen definitieve
opslagplaats te geven.

Twee dingen moeten goed uit
elkaar worden gehouden: ener-
zijds kwam er geen licht-radio-
actief maar plutoniumhoudend
afval uit Mol terug in de
Bondsrepubliek, anderzijds le-
verde Transnuklearvoor een
deelookradioactieve stoffen aan
Mol, die daarwegens het ontbre-
ken van detechnische middelen
daarvoor niet bewerkt konden
worden. De exploitanten van
kerncentrales moeten voor het
verwerken van zulke stoffen we-
zenlijk meer geld neertellen. De
contracten tussen Mol en
Transnuklearvoorzagen niet in
het verwerken van deze stoffen,
die naar wat tot nu toe bekend
geworden is geen plutonium be-
vatten. De intussen ontslagen
leidervan deafval- behandeling
inMol zou van Transnuklearon-
geveer 60.000 mark aan smeer-
gelden duregeschenkenhebben
ontvangen, zo bevestigde een
woordvoerder van het kernon-
derzoek- centrum. De Belgische
onderzoekers proberen de gang
van zaken in Mol op te helderen.

STEEKPENNINGEN
Terwijl hetbij hetverstrekken

van de steekpenningen aan de
medewerkers van Westduitse
kerncentrales vooral ging om
het verwerven van opdrachten
en de nucleaire veiligheid blijk-
baar niet in het gedingwas, zijn
bij het nieuwe schandaal zeer
duidelijk allerlei veiligheids-
voorschriften overtreden.

Ter verklaringvan alleduiste-
re manipulaties veronderstelt
Transnuklear, datvoor tweeder-
deeigendom isvan hetWestduit-
se Nukem en voor eenderde van
Transnucleaire S.A. in Parijs,
dat werknemers van het bedrijf
samen met employees van het
onderzoek- instituut in Mol val-
se verklaringen hebben aanv-
aardofzelfs hebbenmeegewerkt
aan het opstellen ervan.
Transnuklear beklemtoont dat
het inmiddels heeft gebroken
met de betrokken werknemers.
Wellichthebbenzij buiten mede-
weten van deleidingin Mol in sa-
menwerking met enige functio-
narissen aldaar het sterk radio-
actieveafval niet volgensafspra-
ken behandeld.

STRENGERE CONTROLE
De affaire met Transnuklear

heeft de roep om een strengere
overheids- coßtrole op het

transport van nucleaire stollen
vergroot. Tot 1986 werd meestal
volstaan met het controleren
van de transport- papieren. Pas
daarna is men ook steekproeven
gaan uitvoeren. Een tiental on-
dernemingen beschikt vandaag
dedag over langlopende vergun-
ningen voor het vervoeren van
radioactieve stoffen. Uitgere-
kend Transnuklear had het mo-
nopolie bij hettransport van het
gevaarlijke plutonium en ver-
rijkt uranium. Minister Topfer
heeft echter op 17 december alle
vergunningen van hetbedrijfin-
getrokken als gevolg van het
jongsteschandaal.

De Westduitse autoriteiten
zijn thans naarstig op zoek naar
talloze vaten uit Mol, waarvan
zij niet meer weten wat er inzit.
De verwarring is groot. Het-
zelfde vergaat het Transnukle-
ar, waarvan de nieuwe directeur
liet weten eveneens het over-
zicht te hebben verloren.

Aanvankelijk was van 321 va-
ten sprake. Het aantal steegver-
volgens tot mogelijk 1400 vaten,
die plutonium- houdend afval
zou kunnen bevatten.

CANADA HEEFT besloten tot
een extra heffing van 36 procent
op de import van auto's van de
Zuidkoreaanse fabrikant Hyun-
dai.Uiteenvoorlopigonderzoek,
dat werd ingesteld naar aanlei-
dingvan klachten van Canadese
fabrikanten, isgebleken dat Hy-
undai zijn wagens in Canada 36
procent goedkoper aanbiedtdan
in Zuidkorea. Nader onderzoek
moet nu uitwijzen of Canadese
bedrijven daarvan schade heb-
ben ondervonden. De heffing
blijft in elk geval van kracht tot
dat onderzoek is afgerond. Hy-
undai exporteerde vorig jaar
70.000 auto'snaar Canada.

WASHINGTON — De We-
reldbank heeftbesloten Chili
een lening van 250 miljoen
dollar teverstrekken voor de
financiering van econo-
mische aanpassingen. Bij die
gelegenheid hebben enige in
hetWereldbank-bestuurver-
tegenwoordigde Westerse
landen hun bezorgdheid
geuitover demensenrechten-
situatie in Chili, maar men
ging nietzover datmen de le-
ningblokkeerde.

Tot delanden diekritiek op de
politieke situatie in Chili heb-
bengeuitbehoorden de Verenig-
de Staten, Italiëen de Scandina-
vische landen. In Bonn deelde
men mee dat bondskanselier
Helmut Kohl naar aanleiding
van de lening in een brief aan
president generaal Augusto Pi-
nochet heeft gevraagd om ver-
beteringvan demensenrechten-
situatie. De Bondsrepubliek
heeft welvoor delening gestemd
maar daaroverzoudenbinnen de
Westduitse regering flinke
conflictenzijnontstaan. Althans
zo melddeDie Welt.

De lening is vooral bedoeld
voor de verbetering van de me-
dischezorgen hetfinanciële stel-
sel. Het is de derde tranche van
eenkredietvoor structureleaan-
passingvan de economie. In ok-
tober 1985 en november 1986
werden de eerste termijnen van
telkens 250 miljoen dollar goed-
gekeurd. Ook toen waren er on-
der de 22 landen die in het be-
stuur zitten bedenkingen geuit
tegen Chili. In 86 onthield Ne-
derland zich van stemming, sa-
men met andere landen.

Timermans nieuwste boek:
Document over situatie

in hedendaags Chili
MADRID — In het

SpaansedagbladEl Pais is
als voor- publicatie een
hoofdstuk verschenen van
hetnieuwe boekvan deAr-
gentijnse schrijver en ver-
slaggever Jacobo Timer-
man over Chili. Titel daar-
van isChile (El galopemu-
erto).

Het onafhankelijkeSpaan-
se dagbladnam hethoofdstuk
Las mujeres de Calama over.
Dit behandelt een geloof-
waardig maar verschrikke-
lijk relaas over de psycholo-
gische nasleep van de onder-
drukking onder het regime
van president generaal Au-
gusto Pinochet in een paar
kleine indiaanse dorpen. Het
boek op zich is een chronolo-
gisch verslag van de huidige
situatiewaarin hetChileense
volk zich bevindt. Timerman,
aldus El Pais, vermeldt daar-
in directe getuigenissen, tra-
gedies en herinneringen. Ti-
merman heeft indertijd in Ar-
gentinië vastgezeten tijdens
het militairebewind.

ONHERBERGZAAM
Het verhaal over de vrou-

wenvanCalama handeltover
een op zestienhonderd kilo-
metervan dehoofdstad Santi-
ago gelegen plaatsje in de
buurt waarvan zich nogklei-
ne indiaanse nederzettingen
bevinden. De mannen zijn er
mijnwerkers, de vrouwen
werken op deonherbergzame
grond, welke gekenmerkt

wordt door droogte en welke
er woestijnachtig uitziet en
waareen schrale windwaait.

Citaat uit het boek: "De
mannen worden uit hun wo-
ningen gedreven en in
opdracht van de generaal die
per helicopter ter plekke
komt doodgeschoten. In die
helicopterzitooknog een offi-
cier, Armando FernandezLa-
rios, diejarengeleden een au-
to in Washington had opge-
blazen waarbij oud- minister
Orlando Leteliervan Buiten-
landse zaken omkwam".

ONTDEKKING
"De vrouwen van Calama

ontdekten bij hun terugkeer
nog iets anders: een situatie
van voortdurenderouw en de
dreiging met mogelijke ver-
schrikkingen". Ook werd
"duidelijk dat devrouwen die
om politieke motieven wer-
den aangehouden misbruikt
en verkracht zijn, dikwijls
door militairen maar vaakook door speciaal daartoe ge-
trainde honden".

Timerman tekent hierbij
aan dat "de verkrachter dan
wel abnormaal mag zijnmaardegene die dit heeft bedacht
enuitgewerkt en diedezepsy-
chologische taktiek heeftont-
worpen, dat is een intelligen-
te en beschaafde man, die er
geen weet van heeft dat het
voor een verkrachte vrouw
heel moeilijk, zo nietonmoge-
lijk is, haar gevoelsleven
weer op te bouwen".
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AD-STEMBUS-VOORSPRONG SLINKT
Kelderen prijs maaktproblemen nog gigantischer
Vooruitzichten Venezuela door
onzekerheid oliemarkt bepaald

CARACAS — De onzeker-
heid ten aanzien van de ont-
wikkelingen op het gebied
van de olieprijzen heeft zijn
effect nietgemistvoor wat be-
treft devooruitzichten van de
Venezolaanseeconomie. Om-
datVenezuela te makenheeft
met een voor Caracas onge-
kend hoge inflatie doet de
kans op een drastischeverla-
ging van de olieprijzen hele-
maal weinig goeds ver-
wachten voor 1988. Behou-
dens de inflatie kampt het
land ook met een hoge
werkloosheid en zit men eve-
neens tegen een grote buiten-
landse schuld aan te kijken.

Dat de Organisatie van olieex-
porterende landen er de voor-
keur aan gafom de zaken op hun
beloop te latenkwam Venezuela
niet goed uit. Dit hield in dat de
over- productie zou aanhouden
en dat men eventueel onder de
gangbare prijs zou verkopen om
maar geld in de la te krijgen. Het
uitblijven van een duidelijke af-
spraak over de beperking dei-
productie en de prijs- vorming
betekent namelijk dat de olie-
markt uit zijn evenwichtkan ge-
raken en dat komt Venezuela
heel ongelegen uit. De elkaar be-
strijdende partijen in de GOlf-
oorlog. Irak en Iran. zijn het
echterop olie-gebied met elkaar
eens: zij gaan hun eigen gangen
trekken zich niets aan van wat
deOpec wil en doet.
Ken daling van de olieprijs

volgde op deze besluiteloze hou-
dingvan de Opec.De daling deed
het ergste vermoeden. In Cara-
cas had deolie-eminence Calde-
ron Berti het al over een mogelij-
ke ineenstorting derprijzen. Op
derecente dalingderprijs kwam
tegen aller verwachting een te-
gen- beweging op gang waarbij
deolieprijs zich enigszins leek te
herstellen. In Venezuela volgt
men een en anderuiteraard met
meer dan gewone belangstel-
ling.

Negentig procent van de.ex-
port- inkomsten van Venezuela
komt uit deolie-uitvoer. Minder
olie- inkomstenkrijgt zijnverta-
ling in minder investeringen en
minder mogelijkheden om sta-
biel werk te garanderen aan de
helftvan zijn arbeids- potentieel
dat buiten de overheid
werkzaam is. Maar bovenal be-
tekent een verminderingvan de
olie-dollars dat destrijdtegen de
inflatie gecompliceerder wordt
dan hij al is. De inflatie is name-
lijk een vrij nieuw begrijp voor
Venezuela. Over 1987 komt hij
uit op dertigprocent. Voor ande-
re landen in Latijns Amerika
magdit een betrekkelijk laagcij-
fer zijn maar voor Venezuela is
het een ongekend record. Het
hoogste inflatie- cijfer tot heden
toe werd bereikt in 1981 met 21
procent.

VERKIEZINGSJAAR
Een zwakke olie- markt doet

een eventueel optimisme ten
aanzien van de economische

vooruitzichtenvoor 1988meteen
omslaanin pessimisme. Daarbij
wijzen waarnemers er op dat dit
uiteraard deregeringspartij AD
niet goed uitkomt in een verkie-
zings-jaar zoals 1988 is. De keu-
ze van Carlos Andres Perez als
AD- kandidaat voor het presi-
dentschap kwam de partij- lei-
dingheel goeduit omdatAndres
Perez president is geweest in de
periode dat het geld niet op kon
en deze image omgeeft hem nog
steeds.

Na de moeilijke jarenwelke
Venezuela achter derug haden
met een wat betere toekomst
kwam een dergelijke presidents-
kandidaat op het juisteogenblik
aangetreden. Zet de olie- ont-
wikkeling door in negatieve
richting dan wordt 1988 weer
een heel moeilijk jaar en keren
vele AD- kiezers zich af van hun
partij en zoeken hun geluk dan
mogelijk bij deCopei. Deze partij
verloor de laatste presidents-
verkiezingen smadelijk, juist
omdat Copei- president Luis
Herrera Campins in het laatste
deel van zijn regerings- periode
geconfronteerd werd met de in-
storting van de bolivar en het
einde van de Gouden olie-eeuw.

COPEI IN OPMARS
Carlos Andres Perez leek aan-

vankelijk oprozen te zittenin de-
ze campagne. De opinie- onder-
zoeken spraken op ditgebieddui-
delijke taal.De Copei zouer weer
niet aan te pas komen. Met de

toename van de onzekerheid ?P
olie- gebied gaat echter een stij-
gingvan depopulariteit gepaard
van deCopei-kandidaat voorhe1
presidentschap Eduardo Fef'
nandez. De AD- kandidaat zag
zijn voorsprong inkrimpen tot
vijf procent, iets wat een paar
maandennog onmogelijk leek.

Ook wijzen waarnemers er «P
dat derecente studenten-onrust
nietuit de lucht iskomenvalten'
Men zietdaarinwel degelijk een
uiting van grote ontevreden-
heid. Er blijkt ook een onvrede
uit over hetreilen en zeilen va"
dedemocratie inVenezuela. Zo "ontevredenheid krijgt in een Pc'
riode van economische neergang
en hetaanhalenvan debroekrie-
men een extra dimensie.

ANTILLIAANSE BENDE GAF VIJF TON UIT
Politie lost grootste overval
in Haagse geschiedenis op

SAN SALVADOR - Vrou-
wen die de straat op gaan om te
protesteren tegen arrestaties of
verdwijningen van hun zonen,
vadersen echtgenotenzijn vooral
in Argentinië een bekend beeld.
Maar ook in El Salvador zijn er
'comités van verontruste moe-
ders' gevormd vanwege de ter-
reur van doodseskaders, gueril-
la-groeperingen, leger enpolitie.
Deze twee moeders staan bij de
Rooms- katholieke kathedraal
van San Salvador. Volgens het
bord achterhen eisenze gerechte-
lijke vervolging van de moorde-
naars van een politieke gevange-
ne die,aan zijn wonden te beoor-
delen, is doodgemarteld.

*****WASHINGTON — De VS rege-
ring heefthaarramingvoor deecono-
mische groei van 1988verlaagd van
3,5 tot 2,4 procent. Daarbij is reke-
ning gehoudenmetdeeffectenvan de
beurskrach, aldus Reagans econo-
misch adviseurSprinkel. Hoewel de
groeiramingisverlaagdbetekent die
wel dat de VS het 6e achtereenvol-
gende jaar van economische ex-
pansie ingaan.

*****

-door Thomas Hendriks-
DEN HAAG—Met dearres-

tatievan vijfverdachtenheeft
een recherche- team van de
Haagse politie, in samenwer-
king met collega's uitZoeter-
meerenAmersfoort, degroot-
ste roofoverval opgelost die
ooit in Den Haag werd ge-
pleegd.Dat wasdeovervalop
de Postbank aan het Spaar-
neplein, in de nachtvan 23 op
24 mei van dit jaar. Daarbij

werd 700.000 gulden buitge-
maakt, waarvan er inmiddels
zeker500.000zijnopgemaakt.

Het motiefvan de overval was
geldzucht, zegt hoofdinspecteur
Theo Oppelaar, chef van re-
cherche- bureau 111. Dit bureau
heeft vooral met overvallen te
maken en losteditjaarookbank-
overvallen opvan een groep Ita-
lianen en ontmaskerde boven-
dien deChinese maffia.

Alleverdachten behoren tot de
Antilliaanse gemeenschap in
Nederland. De vier overvallers
en hetbrein achter de zaak, een
38- jarige man uit Zoetermeer,
hebben een verleden vol crimi-
nele activiteiten. Ze zijn betrok-
ken bij eerdere overvallen en
handel in verdovende middelen,
vuurwapensenvalse identiteits-
bewijzen.

'DE MUG'
De criminelen hebben bij het

verkrijgen van belangrijke in-
formatie ook eerder gebruik ge-
maakt van de maatschappelijke
positie van andere Antillianen
als zij begin meimeteen 33-jari-
ge werknemer van de Postbank
in contact komen. Deze Zoeter-

meerder krijgt, zonder daar in
eerste instantie wat voor temoe-
ten doen, cocaïne toegeschoven.

Het is korte tijd later niet
moeilijk de man te overtuigen
dat er toch iets van hem wordt
verwacht: als voormalig lid van
de bewakingsdienst van de
Postbank aan het Spaarneplein
kan hijvast wel informatie ver-
schaffen over mogelijkheden om
daar geld te stelen.

De voorbereidingenvergen
niet lang. Er worden drie zware
jongensgevraagd omsamen met
de ex- bewaker dekraak te zet-
ten. Een van henis een 35-jarige
Amsterdammer die vooral op
Curacao beruchtis omzijncrimi-
nele activiteiten. Hij kreeg de
bijnaam 'Sangura': de mug, niet
alleen vanwege zijn positie,
maar ook door zijn ongrijpbaar-
heid. De andere twee zijn 24 en
30 jaaren verwisselen regelma-
tig van woonplaats.

Het gebouwaan het Spaarne-
plein wordt een week lang in de
gaten gehouden en in de nacht
vanzaterdaggaan devierervan-
door met al het contante geldin
dekluis, 700.000 gulden, via de
voordeur van het gebouw. Een
kwartier later heeft een van de
bewakers zich bevrijd en alarm
geslagen door middel van een
brandmelder.

BUITENLAND
De overvallers rijden naar

Amsterdam en lichten het brein
achter de zaak in. Ergens in de
Bijlmerwordt debuit volgens af-
spraak verdeeld. De zware jon-
gens en deorganisator vertrek-
ken meteennaar hetbuitenland.
Twee gaan naar Curacao, de
anderen naar Spanje e Colom-
bia. De ex- bewaker ga^ maan-
dag weer naar zijn werk. Zijn
aandeel is 115.000 gulden. De
politie constateert meteen dat
'van binnenuit' informatie is
verstrekt. Tijdens een recon-
structievan deoverval, een week
na deroof, blijkt nog eens dat de
overvallers 'precies' wisten wat
ze welennietkonden doen. Maar
pas later realiseren de re-
chercheurs zich dat er nog een
vierde overvaller in het gebouw
is geweest. lemand die weet hoe
de meldtafel en de deuren be-
diend moesten worden.

Dat werpt een heel anderlicht
op de zaak. Het enige wat debe-
wakers kunnen vertellen is dat
deovervallers in een anderetaal
met elkaar spraken. Dat leidde
tot uitvoerig onderzoek binnen
enkele gemeenschappen in Ne-
derland, maar niet de Antilli-
aanse.

In oktober wordtbesloten een
onderzoek te houden binnen de
Antilliaanse gemeenschap, me-

deomdat er veel Antillianenbij
de Postbank werken. Als gege-
vens van de korpsen van Den
Haag, Zoetermeer en
Amersfoortnaast elkaarworden
gelegdkomt derecherche dever-
dachten op het spoor. Zoeter-
meer en Amersfoortwerken bei-
deaan een drugszaak met Antil-
lianen en als de namen van die
verdachten naast de perso-
neelslijst van de Postbank wor-
dengelegd,komt denaam vande
ex-bewakernaarboven. Erkomt
meer overeen. In de Postbank
wordt een vingerafdruk gevon-
den van een man die door
Amersfoort in de gatenwordtge-
houden. De centrale recherche
informatie- dienst verstrekt
andere interessante gegevens:
een van deverdachten isvlak na
de overval naar Curagao ver-
trokken en heeft daar een grote
som geld gewisseld. Daarvan is
onder meer een huis gebouwd
voor zijn moeder. Het huis stort
overigenstelkens weer in.

Een derde verdachte, die eve-
neens meteen na dekraak naar
Curasao is gegaan, leeft vijf
maandeneen uitermate luxe le-
venvol drugsen dure auto's.Bei-
den keren overigens na verloop
van tijd weer terug naar Neder-
land.

De politie besluit dan snel tot
actie over te gaan, omdat infor-
matie leert dat enkele ver-
dachten op het punt staan naar
hetbuitenland te gaan,mogelijk

voor een nieuweklus. Tussen 2
en 14 decemberworden veertien
verdachten gearresteerd. Het
breinen zijnechtgenoteen deex-
bewaker enzijn vrouw inZoeter-
meer, 'de mug' in Amsterdam.
Die laatste heeft in driekamers
van zijn woningeen schietklaar
pistool liggen.

De derdeovervallerwordtmet
twee kilo cocaïne op zak in
Amersfoort gearresteerd en de
vierde meldtzich bij deAmster-
damse politie. Anderen worden
in Amsterdam en op Schiphol
aangehouden. Een man wordt
door de politie op Curacao over-
gedragen. De verdachten die
niet direct bij de overval waren
betrokken wordthelingten laste
gelegd.

Twee hoofdverdachten, de
mugen deman dieinAmersfoort
werd gearresteerd, blijven ont-
kennen. Maar depolitiezegt vol-
doende materiaal te hebben om
hun aandeelin deroof wettigen
overtuigend bewezen tekrijgen.
DePTT heeftnumaatregelenge-
troffen om overvallen tevoorko-
men. Hetgebouw aanhet Spaar-
neplein was voldoende bevei-
ligd, maartegen de gedetailleer-
de informatievanbinnenuit was
weinig tebeginnen.

Van debuit isnu ongeveer een
ton terug. Oppelaar hoopt nog
eens 100.000gulden in beslag te
kunnen nemen. De rest is vol-
gens hem op. Daarvoor hebben
deverdachten ook zes maanden
detijd voor gehad.

In Derde Wereld tekort
aan voorbehoedmiddelen

WASHINGTON — Miljoe-
nen vrouwen in deDerde We-
reld willengeboorten-beper-
king toepassen, maar zy heb-
ben de middelen niet. Dit
heeft hetAmerikaanse parti-
culiereresearch- instituut
Worldwatch meegedeeld.

Uit een onderzoekvan eenvan
zijn medewerkers, Jodi Jacob-
son,blijkt dat als in debehoeften
zou worden voorzien van ook
maar de helft van de vrouwen
wie het aan geboorten- beper-
kende middelen ontbreekt, er nu
per jaar minder in plaats van
meer kinderen zouden worden
geboren. Volgens Jacobsonsstu-
die, getiteld «Planning the glo-
bal family», wil de helft van de
463 miljoen getrouwde vrouwen
in de Derde Wereld—China uit-
gezonderd — die op de leeftijd
zijn waarop zij kinderenkunnen
krijgen, niet meerkinderen heb-
ben en willen miljoenen ruimte
tussen hun kinderen.

China heeft in de jarenzeven-
tig voorgeschreven datvrouwen
maar een kind mogen hebben en
verlaagde zijn geboorte- gemid-
delde tot 2,1 per vrouw, maar
door een geboortegolf ligt het op
hetogenblik hoger. Hoewel vol-
gens Jacobson het aantal vrou-
wen snel toeneemt, dat de leef-
tijd heeft waarop zij kinderen
kunnenkrijgen, hebben behalve
China maar weinig landen prio-
riteit gegeven aan gezinsplan-
ning.

Hetgeboortegemiddelde daalt
in vele ontwikkelings- landen,
aldus het rapport van Jacobson,
maar alleen Cuba, Singapore,
Zuidkorea en Taiwan zijn op
tweekinderen perjaargekomen.
Brazilië, Mexico, Indonesië en
India hebben hun geboorte- ge-
middelde aanzienlijk gedrukt,
maar het vruchtbaarheids- ge-
middelde is betrekkelijk hoog
gebleven — ongeveer 3,5 kinde-
ren per vrouw. Er zijn volgens

Jacobson in heel Afrika en »e
Midden-Oosten gebieden me
hoge vruchtbaarheid, dat w\
zeggen meer dan zes kindere
per vrouw. " *Vijftig procent van de bij he
onderzoek betrokken vrou*e
in India bleek de omvang va
hun gezin te willen verklein^maar slechts28procentbeschi^teover voorbehoed- middelen*'
zijn soortgelijke tekorten in he
Afrikaten zuiden van deSahar^Hetverschaffen van demiddel
aan de vrouwen, die ze hebben
willen, aldus Jacobson, kan w.
dragen tot economische gr°?j
doordat het bedrag datper hoe»
aan sociale uitgaven moet v?o
den besteed, kan worden ye
minderd.Zij zei datdeVerenig"
Staten en an.der
geïndustrialiseerdelandentw
miljard dollar zouden rnoete
steken in internationale geZ1 *splannings-projecten die,
Amerika betreft, door presiden
Reagan zijn ingekrompen.

Vijfmiljard dollarzouden d°°*
andere landen moeten worde
uitgegeven, "alsde wereldteg6
het einde van de volgende ecU
stabilisatie wil hebben bereik 1 ■

PROBLEMEN
De moeilijkeeconomische toe-

stand voelen de Venezolaan
aan den lijve. Een onderzoek
wees uit dat zeven van de tien
Venezolanen eigenlijk onder-
voed is. Het dieetvan deVenez°'
lanen is er niet op vooruitge-
gaan. Dezer dagen worden zij

met een nieuw fenomeen ge'
confronteerd: schaarste aan be-
langrijke producten. Veel Vene-
zolanen hebben hetook op ander
gebied moeilijk: namelijk met
hun huisvesting. Volgens een
boodschap van de katholiek^hiërarchie leeft dertig procent
van de uitzeventien miljoen zie-
lenbestaande bevolking inzoge;
naamde "ranchos", een moo'
woord voor wat elders als favel'
las wordt aangeduid:men \ > ?on
in huizen en huisjes welke deze
naam niet verdienen.

Venezuela heeft dus al genoeg
problemen aan zijn hoofd. Ee»
kelderen van de olieprijs is he*
laatste waarop men zit te
wachten. Een grote daling van
dezeprijs treft dehele bevolking
en danspeciaal degenendieera'
hetslechtste aan toe zijn.

Reagan: SU wil
militaire hulp
Nicaragua stoppen
WASHINGTON — De Sovje-
tunie isbereid mee te werkej1

methet vredesproces in MWj
den Amerika. Daartoe *}j
men allemilitairehulp aan Nl
caragua stopzetten.

PresidentRonald ReaganvB^de Verenigde Staten heeft bc'
kend gemaakt dat hij met d
Russische partijleider Michai
Gorbatsjov inderdaad over Mi0'
den Amertika heeft gesprok^
tijdens derecente top- corJereP'
tie. De Sovjet- leider had bij ofi
gelegenheid verklaard acht*
het vredes- proces te staan.
houdens "wat kleine vuur^pens, zoals de politie gebruik*
zal Moskou geen wapens m^
sturen naar Nicaragua.

Reaganonthulde ditnaaraaj'
leiding van de geruchtmakend
uitspraakvan deSandinistiscn
minister vanDefensie Hurnbe''
to Ortega over de verdubbel* 1*van de omvang van het Nical^
guaanse leger en over het a**£trekkenvan moderne Migs-toes
tellen uitdeSovjetunie. Over df"
zekwestie zou ookgesprokenfflJ
doordeonlangsnaar deVS ove*
gelopen Nicaraguaanse m&i°?eRoger Miranda Bengoechea, d 1
assistent is geweest van mi^f
ter Ortega. Diens broer, preS^
dent Daniel Ortega, heeft W*
een andereuitleggegevenaan0
uitlatingen van de minister e
gezegd dat het leger niet ver^e„
zal worden uitgebreid da
tachtigduizend man en dat di
aantal zal worden ingekrompe
als de burger- oorlog ten einn
komt.
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MALTA AMSTEL
SPORTAGENDA

SENT RO DEPORTIVO KORSOU
Izwembad)
geopend van 09 00-12.00/14.00-17 00 uur:
dinsdag- en donderdagmorgen gesloten.

BOWLEN
IDamacor Howling Club, ('hucliu-
biweg)
openmgsli|den; maandag t/m donderdag
van 1700- 02.00 uur; vrijdag en zaterdag
van 16.00uur lot na 02.00uur; zondag vanal
13.00 uur.

SCHAAKVERENIGING CURACAO
(Madura Plaza)
iedere maandagavondom 20.00 uur gele-
genheid lot schaken.

SCHAAKVERENIGING JANWE
(Kcntrodi IJarioJanwé)
elke zaterdag van 09.00-13.00 uur uur
schaakles en -trainingvoor de jeugdvanaf 7
tot23|aar.

ZONDAG
ZEILEN
(Eindcjaarsrace)
10.00 siartbij het SpaanseWater viaSt. An-
nabaai(' 11.00uur) naar de finish ( ' 15.00
uur) bij Zeeverkenners - Spaanse Water.

Schandaal
nog groter

ROME — De Italiaanse
krant «La Republica»
heeft woensdag nieuwe
onthullingengedaan in het
dopingschandaal binnen
de nationaleatletiekbond,
dat een dag eerder door
uitlatingen van trainer
Carlo Vittori voor grote
opschudding zorgde. Naar
een onderzoek van de
krant uitwees, zouden 25
bekende atleten geregeld
anabole steroïden betrok-
ken hebbenviahetcentra-
le punt bij de bond
(FIDAL).

Volgens een lijst van Da-
nieleFarraggiana, eenvan de
verzorgersvan deatleten, zou
al in de jaren1985en 1986mi-
nutieusbijgehouden zijnwel-
ke sporters via de do-
pingcentrale werden "gehol-
pen". Ook zouden er verbin-
dingen bestaan hebben met
de Sovjetrussische kogelslin-
geraarAnatoli Bondartsjoek.
De Olympische kampioen
van 1972 (München) zou de
stimulerende middelenvia
zijn contacten in Italië ver-
spreidhebben, aldus het arti-kel in «LaRepublica».

Tijdens een persconferen-
tie wees Primo Nebiolo, zowel
voorzittervan delAAFals dePIDAL, de beschuldigingen
af. "In hetverleden is er door
Justitie onderzoek verricht
naarhet misbruikvan stimu-
lerende middelen. Ook is er
intern onderzoek gedaan. Inbeide gevallen zijn er geen
aanwijzingen die deze aantij-
gingen rechtvaardigen", al-dus Nebiolo.

ZWEMMEN/ OOST-BERLIJN
r- De Oostduitse Birte Weigangfteeft bij zwemwedstrijden inUost-Berlijn een Europees re-
cord gevestigd op de 50 meter
'linderslag met een tijd van*',75 seconden. De OostduitseZwemster is daarmee de eerste
jijuropeserecordhoudster. Deeuropese zwembond had een li-
ftuet van 27,79 seconden gesteld

WILLEMSTAD — Afgelopen
zondag was het gehoorzaam-
heids- examen van de Hon-
denclubCuracao inHoffiR usten
Burgh.

Erwas een gezellige sfeer
onder de deelnemers en de
toeschouwers. Het examen werd
afgenomen in vijf categorieën:
hetPuppy- enA-examen voor de
beginnende honden met hun

baas en B-, GGI-, GG2- examenvoord, meergevorderde hondenDe volledige uitslag: Puppy-
klasse: 1.mevr. J.vanBrakel met«Vasco», 2. Petra Reifenrath-Chan met «Schnuffi»; A-klasse:1.Els van Oostrum met «Kabor»,
2. Helen Winkler met «Jet», Lu-cienne Oster met «Gusta»; B-
klasse: 1. Frido Lovert met«Maja», 2. Els van Oostrum met

«Rambo»; GGI: geen geslaag-
den; GG2: 1. John Oster met
«Chiba». De volgendecursus ge-
hoorzaamheid begint begin fe-
bruari 1988.

Telefonische infor-
matie hieroverkunt ukrijgen bij
mevr.R. Evers(tel.: 672456) ofP.deRidder (675139). Foto: De
prijswinnaars in de B-klasse:
FridoLovertenElsvanOostrum.

GELD BELOOFD
Carlo Vittori verklaarde in

het interview dat de Italiaanse
topatleten een brief van FIDAL
hebben gekregen waarin succes
en veel geld wordt beloofd, wan-
neer zij in verantwoorde mate
anabole steroïdengebruiken. De

beschuildiging van Vittori
wordt ondersteund door speer-
werper Agostino Ghesini, diena
zijn Italiaans record van 89,12
meter, volgens zijn zeggen
opdracht kreeg, 'zijn prestatie
door het gebruikvan verboden
middelennog te verbeteren.

De centralefiguur achter deze
praktijken zou professorRenato
Carnevali uitFormiazijn, dieals
trainer ook verantwoordelijk is
voor de spectaculaire sprong
naar de top van Alessandro
Andrei, de olympisch kampioen
vui^ XQ&4 oir wereldrecordhouder
kogelstoten (22,91 meter). Al
sinds afgelopen zomer doen ge-
ruchten deronde, datAndrei zijn
prestaties niet 'naturel' zou heb-ben geleverd.De tweede plaats
van de Italiaanbij de strijd om de
wereldtitel in Rome achter de
ZwitserWerner Gunthorwerdin
Italiëook alseen nationaleramp
ervaren.

Vittori verklaarde verder in
het interview dat hij al in 1986
met bewijzen van het gebruik
vanverbodenmiddelenbij deFI-
DAL geweest is. Hij had toen
echtervan Luciano Barra, de se-
cretaris-generaal van deFIDAL
en persoonlijkvriendvan Nebio-
lo, als antwoord gekregen, 'die
onzin niet in de openbaarheid tebrengen.

Nieuwste ontwikkeling Italiaans atletiekschandaal

Atletiekbond beschuldigd
van bezit doping-centrale

ROME —DeItaliaanse atle-
tiekbond(FIDAL) iskort voor
dekerst voor detweede keer
in korte tijd negatiefin depu-
bliciteit gekomen.Kort na de
nog steeds niet opgehelderde
mysterieuze zaak rond het
verspringen van de Italiaan
Giovanni Evangelisti tijdens
hettoernooi om de wereldti-
tels in Rome, heeft devroege-
re coach van Pietro Mennea,
dewereldrecordhouderop de
200meter, ernstige verwijten
gemaakt aan deItaliaanse at-
letiekbond. "DeJFIDAXJiÊeÜ—
sedert 1985 een doping-
centrale, die anabole
steroïdenaan atleten ver-
strekt."Dat verklaardeCarlo
Vittori in een interview aan
hetblad 'LaRepublica'.

Vittori, diedoor de prestaties
van Mennea nog steeds in hoog
aanzienstaat in Italië, heeftaan-
gekondigd de bewijzen van het
bestaanvan de 'doping-centrale'
binnen enkele dagen te leveren
aan Arrigo Gattai, devoorzitter
van het Italiaanse Olympisch
Comité. Gattai versloeg in no-
vemberbij deverkiezingvan een
nieuwe voorzitter voor het Nati-
onaal Olympisch Comité verras-
send Primo Nebiolo, de voorzit-
ter van de InternationaleAma-
teur Atletiek Federatie (lAAF)
en de FIDAL. Het is een publiek
geheim dat Gattai bepaald geen
vriend van Nebiolo is.

DOOFPOT
Volgens de Italiaanse pers

heeftBarra met Nebiolo alles ge-
daan het geval Evangelisti bij
het verspringen inRome niet al-leen niet in de openbaarheid tebrengen maar ook in de doofpot
te stoppen. Barra zelf zou tijdens
definale van hetverspringen bijde wereldtitelstrijd inRome - erbestaandaarvanfoto's - deverte-

genwoordiger van de Japanse
computerfirma Seiko afgeleid
hebben van zijn controler-werkzaamheden.

Een week geleden liet Nebiolo
via de technische commissie van
de lAAF verklaren dat er geen
twijfelbestaat aan de sprongvan
8,38 meter, waarmee Evangelis-
ti de derdeplaats bezette.Bewij-
zen, die de Italiaanse coach
SandroDonati over een mogelijk
bedrog in handen had en een te-
levisie-uitzending, waaruit
bleek dat debronzen sprongvan
8,38 meter niet meer dan acht
meterkonzijn geweest,zijnnooit
onderzocht.

Nebiolo, wiens grootste wens
het is ooit JuanAntonio Sama-
ranch als voorzittervan het In-
ternationaal Olympisch Comité
op te volgen, heeft afgelopen
weekeinde in een bijeenkomst
van hetbestuur van delAAF in
Monaco een poging van het
Westduitse bestuurlid van de
lAAF, Prof. August Kirsch, een
biomechanische studie, ge-
maakt door de Sporthogeschool
inKeulen, te laten aantonen dat
Evangelisti nooit 8,38 meter in
Rome heeft gesprongen, hebben
getorpedeerd.

De video-band, dieKirsch in
Monaco van Nebiolo niet mocht
vertonen, isnu in handenvan de
voorzitter van de Amerikaanse
bond, Ollan Cassell. Door de
sprong van 8,38 meter, waarvan
de juistheid door 41 experts uit
Keulen en Praag ernstig in twij-
fel wordt getrokken, verdrong
Evangelisti de Amerikaan Lar-
ry Myrricks van de derdeplaats.
"Het bestuurvan de lAAF heeft
na een Amerikaans protest, dat
omwelkereden dan ooknog niet
is ingediend, alsnog dekans het
recht te laten zegevieren."

Lichtshow met laserstralen in Calgary
Multi-nationals grootste
geldschieters Winterspelen
CALGARY — Liever een

paar grote danveel kleintjes.
Alshetom geldschieters gaat,
heeft hetorganisatie-comité
van de Olympische Win-
terspelen duidelijke wensen.
De denkbeeldige kruidenier
op de hoek wordt pas als
sponsortoegelaten alshij met
miljoenenkomt opdraven.
Dat hebben deorganisatoren
geleerd van Laka Placid en
Los Angeles.

OCO '88, zoals het organisa-
tie-comité kortweg wordt ge-
noemd, heeftzich op die manier
verzekerd van 115 miljoen gul-
den. Afgezien van het televisie-
contract metABC is dat de voor-
naamste inkomstenbron van de
Canadese organisatoren. De Zo-
merspelen van van 1984 zijn in
veel opzichten een voorbeeld
voor Calgary. Op de Winterspe-
len van Lake Placid wordt met
minder plezier teruggekeken.
Elk hamburgertentje in dewijde
omtrek werd daar destijds on-
middellijkbegroet als geldschie-
ter. De onoverzichtelijke boek-
houding die dat tot gevolg had,
slootuiteindelijkmet eenverlies
van 11 miljoen gulden.

... PAT CASH: door in Zuid-
Afrika deel te hebben genomen
aan een tennistoernooi loopt hij
nu het risico niet mee te kunnen
doen aan de Olympische Spelen
van Seoul, als het aan de Afri-

kaanse Sportraad ligt...

OLYMPISCHE FAMILIE
Het Internationaal Olym-

pisch Comité, dathet OCO met

het Handvest paraat voortdu-
rend op de vingerskijkt, kan het
zich permitteren een eenvoudige
garagehouder af te wijzen. Mul-
ti-nationals staan namelijk te
dringen. Door anderhalfmiljoen
Amerikaanse dollarste storten
hebben twintig bedrijven zich
aangesloten bij wat in lOC-
kringen de olympische familie
heet.

Tegen een vergoeding van
675.000 gulden verwierven 33
bedrijvenhetrecht zich alsoffici-
eel leverancierteafficheren, ter-
wijleen beperkt aantal licentie-
houders 2,7 miljoen gulden bij-
draagt. Menig bareigenaar in
het stevig inemende Calgary
mokt. OCO en lOC zijn te kies-
keurig.

LICHTSHOW LASRSTRALEN

Jaloerszal dekleine onderne-
mer straks in februari omhoog
kijken. Naar een spectaculaire
lichtshow van laserstralen,
waarmee elke avond de huldi-
gingsplechtigheid op het Olym-
pic Plaza in het centrum van de
stad wordt opgeluisterd. Dat
vuurwerk wordt 'aangeboden'
door een internationale reisor-
ganisatie. Volgens David
Shanks, algemeenmanagervoor
CorporateRelations is daar bin-
nen het lOC een harde en lang-
durige discussie aan vooraf ge-
gaan.

"Blijkens het Olympisch
Handvest is het niet geoorloofd
het scorebord of deeindstreep te
versieren met uitingen van re-
clame", lietShanksineen vraag-
gesprek met het Britse persbu-
reau Reuter weten. "Ook de tri-
bune en het televisiebeeld uit
Calgary dient vrij te blijven van
reclame", voegde Shanks dever-
slaggever verder toe.

Aangezien de lichtshow niet
door een obscure caféhouder
wordt gepresenteerd en het idee
kan worden gezien als een vorm
van innoverend beleidbinnen de
gezapige olympisch wereld, was
het lOC voor deze stunt best be-
reid een oogje dicht teknijpen.

Wie stiekem hetOlympisch lo-
gopikt, moetop minder conside-
ratie rekenen. Het Canadees
Olympisch Comité wilde begin
december zestig boosdoeners la-
ten vervolgen. Zo ver kwam het
niet, men had de ijver van 's
lands sportminister onderschat.
Voordatdedagvaardigingen wa-
ren verstuurd, kondigde de mi-
nister, de vroegere kunstrijder
Otto Jelinek,een verbod af.

CONTROLE ONMOGELIJK
Het motto van de Canadese

staat Alberta is 'Sterk en Vrij' -niet alleen daaromzijn onderne-
mers geneigd een dergelijk ver-
bod aan de laars te lappen. De
omvang van het land maakte
controle vrijwel onmogelijk.
Daarbijkwam dateen aantalbe-
drijven de olympiswche symbo-
len al hanteerde voordat de Spe-
len in 1981 aan Calgary werden
toegewezen. Jelinek wil de
schijn van controle ophouden.
Burgemeester Ralph Klein
wierp zich op als bemiddelaar.
Een ongetwijfeld veel onrust
wekkende rechtszaak zou 'zijn'
Spelen alleen maar bezoedelen.

Calcary isaardigvoor de grote
sponsors.Debegrotewinst -naar
de laatste standwordt dat48mil-
joen gulden - is goeddeelsaan de
steun van de multi-nationals
ontleend. Vrees voor een
machtsgreep van de sponsors is
niet gerechtvaardigd, meent
Shanks. "Uiteindelijk zullenwij
meer steun van sponsors onder-
vinden dan aanvankelijk hun
bedoeling was. Beschouw de
geldschieters maar alseensoort
verzekering van de Spelen. Van-
zelfsprekend hebben de bedrij-
ven erbelang bij datallesperfect
verloopt. Alleen als de Spelen
dooreen bedrijfworden gekocht,

zou dat een uitverkoop van de
olympische idealen inhouden.
Zover laat het handvesthet niet
komen.

ATLETIEK/LONDEN — De
Britse speerwerpster Fatima
Whitbread heeft in Londen de
oprichting bepleit van een straf-
commissie, die moet optreden te-
gen atleten en officialsdiede at-
letiek in discredietbrengen. Na
haar zege tijdens de wereldtitel-
strijd in Rome werd de Britse
door collega's van doping be-
schuldigd. Ze steldevoor, dat in
de commissie een atleet, een at-
lete, een advocaaten een verte-
genwoordiger van delAAF moet
plaatsnemen.

0-0-0-0-0
ZWEMMEN/ORLANDO —De
Surinaamse zwemmer Anthony
Nesty heeftop detweededagvan
de strijd om de open Amerikaan-
se kampioenschappenin Orlan-
do indruk gemaakt door op de
100 meter vlinderslag de zilve-
ren medaillete veroveren. Nesty
won deze zomer als eerste Suri-
namer een gouden medaillebij
dePan-Amerikaanse Spelen. Hij
moest in Orlando de Brit Andy
Jameson voor laten gaan. Hij
won het goud met een tijd van
53,63 seconden. Nesty tikte
twee-tiende van een seconde la-
ter aan.

Eerste Oostblok-landen melden zich
Hongarije en Oost-Duitsland
schrijven zich in voor Seoul

BUDAPEST — Hongarije
heeft zich als eerste commu-
nistisch land zijn deelneming
aan de Olympische Spelen
van Seoul bevestigd. Begin
deze week besloot het natio-
naal olympisch comité van
Hongarije in Budapest een
ploegafte vaardigen naarhet
sportevenement, dat van 17
september tot 2 oktober in
Zuid-Korea wordt gehouden.
In navolging van de Honga-
ren heeft ook Oost-Duitsland
zich aangemeld.

Op 17 januarisluitde inschrij-
vingstermijnvoor de Zomerspe-
len. Hongarije is het eerste land
uit het Oostblok, dat zich bij het
Internationaal Olympisch Co-
mité (IOC) meldt. In 1984 be-
hoorde Hongarije tot de landen,
die de Spelen van Los Angeles
boycotten en daarna lieten we-
ten een dergelijke actie ook voor
Seoul te overwegen. Noord-
Korea moest in de visie van die
landeneen deelvan de sportwed-

strijden toegewezen krijgen.
Over een dergelijke situering
wordt nog steeds onderhandeld
door de beideKorea's en hetlOC.

De stap van Hongarije, het
meest vrije land onder satel-
lietstaten van de Sovjetunie,
wordt inkringenvan het lOC als
belangrijk gezien. In Los Ange-
les negeerde slechts Roemenië
de boycot-politiek van het
Oostblok.

Vlak na de aanmelding van
Hongarije ontving het lOC ook
de aanmelding van Oost-
Duitsland. Met de inschrijving
van deDDR komt het totaal aan-
tal inschrijvingen nuop 115. Het
Oostduitse Olympisch Comité
verbindt aanzijn inschrijving de
verwachting dat de Spelen, met
als basis de principes van het
Olympisch Handvest, een bij-
dragezullenvormenvoor deeen-
heid in de OlympischBeweging.
Oost-Duitsland zal het lOC blij-
ven steunen in zijn pogingen de

in beide delen van
Korea te doenplaats vinden.

Park: rest volgt wel
Seoul opgelucht na aanmeldinp
Hongarije en Oost-Duitsland

SEOUL — De organisato-
ren van de Olympische Spe-
lenvan volgend jaarin Seoul
hebben opgelucht ademge-
haald na de toezegging van
Oost-Duitsland en Hongarije
ploegen af te vaardigen voor
hetevenement.

Park Seh-Jik, voorzitter van
het organisatie-comité twijfelt
niet aan een positief antwoord
van de Chinese Volksrepubliek
(voorzien op 7 januari) en ziet
'zeer gunstige tekenen' voor
deelnemingvan deSovjetunieen
verder het gehele Oostblok. De
beslissingen van Polen en Tsje-
choslowakije worden op respec-
tievelijk 5 en 15 januari ver-
wacht, de Sovjetunie zal zijn
standpunt vermoedelijk paskort
voor desluitingsdatum (17 janu-
ari) latenweten.

Door deze ontwikkelingen be-

gint Noord-Korea, dat een boy-
cot heeft afgekondigd nadat hei
nietvoldoende uit deolympisch*
pot hadmogen eten op hetgebiet
van de organisatie, steeds mcci
geïsoleerd teraken. AlleenCuba
heeft tot nu toe latenweten twij-
fels te hebben over deelneming
aan de Olympische Spelen van
Seoul. "We houden de deuropen
en verwachten een beslissing op
korte termijn van de kant van
Noord-Korea", aldus Park. Hij
bevestigde nogmaals hetaanbod
van vijf takken van sport
(boogschieten, volleybal dames,
tafeltennis, een voorronde voet-
bal en een onderdeel wielren-
nen) in Pjongjang te houden.
"Het organisatie-comité en het
lOC zijnechternietbereid deter-
mijn van dit bod te verlengen."
Ook wat ditbetreft wordt de da-
tum van 17 januari aange-
houden.

SEVILLA -ANATOLIKAR -POV verlaat samen met zijn
vrouw Natasja het gebouw,
waarin hijop het laatstemoment
toch nog misgreep naar zijn ver-
loren wereldtitel, die na de door

hem gewonnen23epartijzo bin-
nen handbereik leek. Kasparov
wonechterde24een laatstepartij
en bleef wereldkampioen
schaken.

VOETBAL/LONDEN — De En-
gelse international Peter Shil-
ton (38) ishard opweg het natio-
nale record van het aantal ge-
speeldewedstrijden in deEngel-
se League te verbeteren. Hij is
reeds ruim over de 800 heen.

De
thans als doelman van Derby
County spelende international
moet in staat worden geachthet
record, dat met 824 wedstrijden
opnaam staat van TerryPayne,
teverbeteren.

ZWEMMEN/ORLANDO—Ja-
net Evans heeftop de eerste dag
van deopenAmerikaanse zwem-
kampioenschappen in Orlando
(Florida) het wereldrecord op de
400 metergebroken. De zestien-
jarige Amerikaansetikte aan na
4 minuten en 5,45 seconden. Zij
schrapte daarmeehetoudstewe-
reldrecord in deze tak van spr
van de lijst.De AustralischeTr—
cy Wickham was sinds 24 sep-
tember 1978recordhoudster met
4.06,28.
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ONDERZOEKER HIRSCH: IN GEEN JAREN MIDDEL TE VERWACHTEN
Epidemioloog Esparsa: zijnpas toe aan kandidaat-vaccin

AIDS-strijd nog zonder resultaat
NEW YORK- In 1987wer-

dener 25.000nieuwe gevallen
van AIDS aangemeld.Tegen-
over dit nieuws kon de me-
dischewereld, inclusiefdeïa-
boratoria en het we-
tenschappelijk onderzoek,
weinig positief nieuws stel-
len. De onderzoekers worden
steeds pessimistischer over
demogelijkheiddatmenvoor
het jaar2000 een medicijn
heeft gevonden tegen deze
kwaal. Ook al ishet ditjaarin
de Verenigde Staten officieel
toegestaan minstens twee
vaccins te testen, terwijl er in
Afrika ook een vaccin schijnt
te zijn ontwikkeld. Maar tot
hedentoeisAIDS niettegene-
zen en moetmen hetfeit in de
ogen durven zien dat deze
ziekte de wereld blijft gese-
len. Het wereld- omspannen-
de alarm tegen AIDS heeft
wel geleid tot een vertraging
bij deverspreidingvanAIDS.

AIDS verwoest het afweer-
mechanisme in de mens en
maakt degenen die hetheeft op-
gelopen kwetsbaar voor een
groot aantal ziekten en typen
van kanker. Tot begin december
was het bekend dat er 71.751
mensen AIDS hadden.Zo liet de
Wereld- gezondheids- organisa-
tie WHO weten. Maar omdat de
informatie- mogelijkheden in
sommige landen gebrekkig is
moet aangenomen worden dat
het eigenlijke aantal bij de
150.000ligt. Intotaal 128 landen
hebben aan de WHO gerappor-
teerd dat de ziekte in hun
contreien voorkomt. De Vere-
nigde Staten hebben 47.022
mensen metAIDS. Op detweede
plaats komt Europa met 8.620
gevallen. Op de derde plaats
komt Afrika met 8.490gevallen.
Dit is echter wel hetwerelddeel
waarvan de informatie als ge-

brekkig moet worden om-
schreven.

ONRUSTBAREND
Waarschijnlijk het meest on-

rustbarende is de Amerikaanse
mededeling dat er over de hele
wereld vijf tot tien miljoen men-
sen AIDS onder hun leden heb-
ben. Daarbij baseert men zich op
de statistische gegevens van de
WHO. Dit cijfer moet men met
tien vermenigvuldigen om het
aantal te weten van hen dieover
vier jaar AIDS- dragers zijn.
Daarbij moet men wel erkennen
datmenin geenenkel land zeker
kan zeggen hoeveel mensen
AIDS dragen.Wel heeft deWHO
becijferd datongeveer de helft
van hen daaraan zullen over-
lijden.

AIDS wordtvoornamelijkver-
spreid door sexueel contact, door
naaldenen injectie- spuiten wel-
ke door drugs- verslaafden ge-
meenschapelijk worden ge-
bruikt, en verder door met AIDS
besmet bloed en daaruit ver-
vaardigde producten en ook
wordtAIDS door moeders in ver-
wachting overgedragenaan hun
kind. Toch zitten er verschillen
in de maniervan overdracht. In
Afrika is het een "heterosexuele
kwaal", op het Amerikaanse
continenten in Europa zijnvoor-
namelijk homosexuelen en de
drugs- verslaafden in wierkrin-
genAIDS vooral voorkomt.

KANDIDAAT-VACCINS
Ongeveer veertig middelen

waarvan men aanneemt dat zij
effectief zijn worden onderzocht
in laboratoriaen in klinieken, zo
vertelt men in onderzoeks-krin-
gen. IndeVS isvoor tweemidde-
len toestemming verleend om
die te gebruiken voor ex-
perimenten. Verder zou een
Franse onderzoeker met een

middel bezig zijn in Zaire, Afri-
ka. "Ophetogenblik gevenweer
de voorkeur aan om te spreken
over "kandidaat- vaccins", zo
merkt dr Jose Esparsa op, die
hoofd is van de afdeling Epide-
mie van de WHO. Hij zegt dat
menbij deWHO geen weet heeft
van deze medicijnen behoudens
dandiewaarmeemen indeVSen
Zaire bezig is.

"Het is heel onwaarschijnlijk
dat deze vaccins in het vroegtij-
dige stadium waarin zij zich nu
bevindenheteind- antwoordzul-
len blijken te zijn. Maar het is
wel een begin", aldus dr Martin
Hirsch, een erkend onderzoeker
op het gebiedvanAIDS en direc-
teur van het AIDS- onderzoek in
het General hospital van Massa-
chusetts inBoston. "Ik geloofdat
we inderdaad moeten praten
over eenperiode van vele vele ia-
ren voordat we een zeker en ef-
fectiefvaccin zullenhebben", al-
dus Hirsch tegenover het
persbureau AP.

MISSCHIEN NOOIT
"Een conservatieve schatting

komt uit op een periode vantien
jaar.Er zijnook mensen die zeg-
gen dat we misschien nooit een
zeker en effectief vaccin zullen
kunnen ontwikkelen tegen dit
virus. Zo moetje denkenaan een
periode van tussen detien jaaren
nooit", zo zegt Hirsch.

Dr Alfred Saah van de Jonh
Hopkins universiteit en voor-
heen onderzoeker in dienstvan
het Nationale instituutvoor de
volksgezondheid, is het met
Hirsch op dit gebied eens."Het
bestuderen van effectieve vac-
cins op dierenzijn niet erg hoop-
gevend", merkt hij op. Hij doelt
daarbij op de belangrijkste tak
aan de biochemie- sector van de
Amerikaanse regering.

Andere erkende medische

figuren zoals de directeur gene-
raal van de WHO, Haldfdan
Mahler en de minister van
Volksgezondheid C. Everett
Koop waarschuwden tegelijker-
tijd tegen dehoop dater opkorte
termijn een vaccin ontwikkeld
kan worden tegen AIDS. Het
meest gebruikte middel op het
ogenblik bij AIDS- patiënten is
AZT oftewel Acidotimideno,
maarditgeneest AIDS niet. Het
vermindert dekracht en de fre-
quentie van de infecties waar-
mee een AIDS- patient te maken
krijgt en welkevaak dodelijk zijn
voor hem of haar. Het gebruik
van ATZ is sinds maart 1987 in
de VS toegestaan en het is het
enige goedgekeurde farmaceu-
tisch product voor dit doel in de
VS.

Minofmeer maandelijkskomt
er een nieuwmiddel uit datveel-
belovend lijkt te zijn, maar AZT
is tot heden toe het meest alge-
meen bewezen product, dataan-
gewend wordt voor op tussen de
vijftienduizend en twintigdui-

zendpatiënten, aldus Hirsch, lid
van de commissie voor de Kli-
nischeontwikkeling van genees-
middelen tegen AIDS, welke
commissie in hetbeginvan 1987
werd gevormd.

COMBINATIE
MaarAZT heeft ooknegatieve

secundaire effecten zoals ver-
minderingvan dewittebloed- li-
chaampjesen erzijn gevallenbe-
kend van zon bloedarmoede dat
bloed- transfusies nodig zijn.
Ook kan men er hoofdpijn van
krijgen ofeen gevoel van misse-
lijkheid. Als gevolg hiervan is
een belangrijk deel van het on-
derzoeknu gerichtop hetvinden
van een combinatie van midde-
lenzoalsAZTen Interferon, wel-
ke samen misschien beter kun-
nen uitwerken dan zij afzonder-
lijkdoen, zo legt Hirsch uit.

Terwijl de wereld wacht op de
medische ontdekking richten de
artsen al hun aandacht op pre-
ventie en op eenvormingvan het
publiek inverband metAIDS. In
een aantal Amerikaanse staten
is het verplicht in het onderwijs
aandacht tebestedenaan AIDS.
In de laatste tijd is hun aantal
verdrievoudigd en een dergelijk
gebod isnu van kracht in zeven-
tien staten. In Frankrijk dat
voorop loopt in Europa wat het
aantal AIDS- gevallen betreft is
deregering van plan een film te
verspreiden welke 6,2 miljoen
schoolkinderen in het openbaar
onderwijs tezienkrijgen zodatzij
wetenhoezijAIDS kunnenvoor-
komen. De twaalf landen van de
Europese Gemeenschap hebben
een medisch onderzoek- prog-
ramma gestart van vijfjaar
waarvoor men 78 miljoen dollar
apart heeft gelegd. Daarvan is
ruim zestien miljoen bedoeld
voor hetAIDS- onderzoek.

MYTHE
In de Centraalafrikaanse

staat Zaire heeft deregering een
nieuwe campagne gelanceerd
om hetpubliek te waarschuwen
voor deze ziekte. Zaire begon in
september voor heteerst met het
verschaffen van nieuws over
AIDS.

Dr John Dwyer die aan het
hoofd staat van de AIDS- een-
heid in het belangrijkste zieken-
huis van Sydney in Australië,
vertelde op een internationale
conferentie in november in Ma-
nila dat het "een mythe van de
Aziatische superioriteit is" als
men denkt datmen in vijf tot ze-
ven jaarAIDS onder deknie zou
krijgen.

Infebruari lanceerde deWHO
een speciaal programma om de
landen te helpen bij het ontwik-
kelen van een strategiemet het
oog op het onderzoek en het on-
derwijs over dekwaal. Meer dan
negentig landen werkenaanhet
programma mee.Eris 25miljoen
dollar voor beschikbaar gesteld.

"AIDSkan nietonder deduim
gehoudenworden in eenbepaald
land alshij niet gestoptwordt in
alle landen waar men we-
tenschappelijke en vormings-
methoden ontwikkelt. Zo stelde
drHiroshiSuzuki vast op decon-
ferentie in Manila.

Langdurige staking
artsen in Peru leidt
tot ontslag minister

LIMA — Minister Ilda Uri-
zar van Volksgezondheid in
Peru heeft haar ontslag inge-
diend.

Kenneljk heeft zij de conse-
quenties getrokken uit een sta-
king van de artsen en het perso-
neel van de staats- ziekenhui-
zen, welke al anderhalve maand
duurtzonder dater een uitweg is
gevonden. Eerste minister Guil-
lermo Larco Cox bevestigde het
ontslag- verzoek. Zij had het
overleg afgebroken met de sta-
kers, zo deeldehij nog mee in een
radio- gesprek. Eerder had zij
toegezegd dat de staking voor
Kerstmis teneindezouzijn. Toen
dit niet lukte vroeg zij om haar
ontslag.

VANDE STRAAT
De schooltijd- verlenging

biedt volgensdeAMKookniet de
oplossing om dekinderenvan de
straat te houden. "De school is
een leer- instituutmet denodige
opvoedkundige aspecten die
daar onverbrekelijk mee zijn
verbonden. De school is geen op-
vang- centrum voor kinderen
omdat het gezin/de ouders hun
opvoedkundige taak niet meer
aankunnen.

De adhoc beslissingen van de
overheid om de schooltijden te
verlengen kunnen volgens de
leerkrachten problemen met
zich meebrengen: "Als een groot
percentage van de leerkrachten
zich terugtrekt, en dit gevaar is
nietdenkbeeldig, gezien dereac-
tiesdiewijvan vele leerkrachten
hebben gehad, kan men op elke
schoolrekenen op minstenstwee
vacatures. Hierdoor zal er een
grote chaos ontstaan.

VOLLEDIGE DAGTAAK
"Schoolbesturen, overheid en

andere instanties doen het
steeds voorkomen alsof de ge-
middelde leerkrachtom halfeen
's- middags stopt met werken en
klaar is met zijnofhaar dagtaak.
Dit is enenmale niet waar. De
leerkrachtheeft nu al een volle-
digedagtaak. De schooluren zijn
zwaaren hoogst-vermoeiend. De
lesvoorbereidingen correctie ne-
men daarnaast ook de nodige

uren van demiddag, avonden/of
het weekeinde in beslag. Gaat
men de taak van de leerkracht
verderverzwaren, danzal ditze-
ker de kwaliteit van het onder-
wijs nadeligbeinvloeden."

Onder nadelige beïnvloeding
van het onderwijs verstaat de
AMK dat de correctie kwalita-
tief minder wordt of zal
plaatsvinden onder de schoolu-
ren; het overgrote deel van de
leerkrachten inhetbasis- onder-
wijs bestaat uit vrouwen, waar-
van de meesten gehuwd. Omdat
er minder tijd is voor de eigen
ontwikkeling krijgt men een
verlaging van het algemene ont-
wikkelings- niveau van de
leerkrachten. Erkomt teweinig
tijdvoor her- enbijscholing,er is
minder tijd voor vergaderingen
na school en het vrijwilligers-
werk en het jeugdwerk zullen
nog moeilijker aan leiders kun-
nen komen. Volgens deAMK zal
verlengingvan de schooltijd ook
metzichmeebrengendatermeer
stressverschijnselen zullen wor-
den geconstateerd onder de
leerkrachten en de leerkrachten
zullen ook sneller geneigd zijn
zich ziek temelden.

Dominikaanse
loopt weg

WILLEMSTAD—TerwijI een
beambtevan deVreemdelingell'
dienst de instapkaart voor twee
Dominikaanse vrouwen, die ille-
gaal op het eiland verbleven,re-
gelde, wist één van de vrouwen
er ongemerkt vandoor te gaan-
Tijdens de drukte van het in- en
uitklarenvan depassagiers van
hetKLM- toestel, zag de vrouw
D. A. haarkans en nam de benen.
Een onderzoek naar devrouw le-
verde niets op. Haar paspoorten
tickets zijn bij de Vreemdelin-
gendienst op Hato achter ge'
bleven. ~

Ad hoc beslissingen leveren niets op
AMK niet te spreken over
schooltijd-verlenging
WILLEMSTAD — Er moet

meer duidelijkheid komen
over de plannen van het Be-
stuurs- college met betrek-
king tot de schooltijd verlen-
ging.Dat is demeningvan de
AMK, de vereniging van ka-
tholieke leerkrachten, die
zichafvraagt wat deoverheid
wil bereiken met deze school-
tijd verlenging. Ineenpersbe-
richt aan de diverse dagbla-
den schrijft de AMK datniet
alleen door de schoolbestu-
ren, SedukalofhetBestuurs-
collegekan worden bepaald
ofhet gestelde doel terealise-
ren is. "Degenen diebinnen
deschoolzitten, leerkrachten
en schoolleiders, moeten bij
hetnadenkenover dezeeven-
tuele verandering ook ge-
hoord worden. Indien men
met het veld geen voeling
houdt, kan met in augustus
1988 voor grote verassingen
komen te staan", aldus de
AMK dieeraan toevoegt "Be-
zint eergy begint".

De vereniging vraagt zich af
wat voor verlenging men op het
oogheeftenvoor welkonderwijs.
Daarnaast vraagt de AMK zich
af wat de bedoeling is van de
schooltijd verlenging. "Als de
tijd- verlenging het rendament
van hetonderwijs moet verho-
gen kan men in de eerste plaats
stellen dat er verschillende
factoren, behalve tijdgebrek,een
rol spelen. Wij denken bijvoor-
beeld aan de problemen van de
sociale achterstand, het te laat
naar bed gaan, gebrekkige stu-
die- ruimten en ondervoeding.
Tijd- verlenging heft de milieu-
en intelligentie- verschillen niet
op", aldus de leerkrachten- vere-
niging.

WILLEMSTAD - De
Stichting Monumentenzorg Cu-
racao heeftHuize Belvedere in de
Belvedere- straat in Otrobanda
ineigendomgekregen.Er is over-
eenstemming bereikt met de er-
fgenamen van William Ramon
R uiter.Hetpand waseens hetPa-leis van gouverneurDeRouville.

Het historische en monumen-
tale gebouwzal in de loop van het
komende jaarworden gerestau-
reerd. Dan zal er ook een passen-
de bestemming aan worden ge-
geven.

Monumentenzorg rekent op
veel steun. Tegenover deAmigoe
zei een woordvoerder, dat de
stichtingdankbaarisvoordema-
teriële en morele steun in 1987.

TE WARM
Behalve problemen met de

leerkrachten en devormvan on-
derwijs, krijgt de overheid ookte
maken met meerpraktische pro-
blemen. De middaglessen kun-
nen, volgens de AMK, geennut-
tigrendementhebben, omdat de
middagen te warm zijn en de
leerkracht en de leerling te moe.
"Dit geldt in nog sterkere mate
voor leerlingen uit de eerste,
tweede en derde klas van de ba-
sisschool: dezenkennen hetvol-
ledigzelfstandigbezigzijn niet."

Het verplaatsen van de gym-
lessen en dehandenarbeidlessen
naar de middaguren is ook niet
haalbaar. "Dit is praktisch niet
te realiseren. Immers: er zijn
geengymlokalen, nochadequate
handenarbeid- ruimten om de
hele school 's- middags bezig te
houden. Het geven van ex-
pressie-vakken is dannog duur-
der dan normaal onder die
omstandigheden", aldusdevere-
niging van katholieke
leerkrachten in hetpersbericht.

ONTWRICHTING
"Het vervoer van en naar

schoolgaat problemen opleveren
voor de ouders.Menbedenke dat
de mens anno 1988 een heel
andere instelling heeft dan diezon dertig jaargeleden. Invoe-
ring van de middag- schooltijd
zal een doorbreking (ont-
wrichting) betekenen van het le-
venspatroon van het moderne
gezin, met alle negatieve gevol-
genvan dien.

Leerkrachten diemetmiddag-
lestijden hebben gewerkt, herin-
neren zich nog al te goed de pro-
blemen met eten van de leerlin-
gen tussen de middag. Inde pau-
ze '- morgens werd alles opgege-
ten, zodat de meestekinderen
niets te eten hadden na de mor-
gen- schooltijd en hangerig en
futloos derest van demiddaguit-
zaten."

De leerkrachten verenig*o?
AMK spuit in het persberic»*
niet alleen haar gal over de ver-
lenging van de schooltijdeo'
maar is het ooknieteens met he
introduceren van nieuwe le**'
vakken op de basisscholen- 'v*
kan niet zo maar ongelimiteerd
gebeuren. En vooral niet zonde
de nodige voorstudie. Zo hee»
men hetyak Papiamentu ing^
voerd opoverhaastewijzeenz"o.'
der de noodzakelijke, 'voor*1'
gaande bestudering van deroos'
ter- problematiek. Er gaan gB'
nichtenover hetinvoerenvan «
vakken maatschappij- leer^wtoerisme op debasisscholen. Ojj*
hierweergeldt: Bezinteer gij v 6"

gint! Volgens ons moeten &eJg,
twee vakken zonder al te vee
moeite op te nemen zijn in&t
leergang 'wereld- oriëntatie °'zaakvakken." rfDe AMK is van meningdate
binnen het huidige leer- pro£
ramma geenruimte meerover
voor nieuwevakken: "Men dieo,
derealiteit onder deogente z*eP'het huidige programma is vf*L
een grote groepkinderen veeL,
zwaarom in zes jaarzonderp^
blemen te verwerken. Veel, tü
alle, basisscholen zullen daar°
terugmoeten naareen zeven-J
rig programma. Dan kan n»*
een betere, ruimere verdeU°P
van deleerstofkrijgen over de&

verse jaren." ...^"Maar laten we niet degeü."
fout maken om ook hier gefse.leerde beslissingen en m»^'
gelen te nemen. Neen, wo.?^!.ten eerst een totaal ontwik»
lings- beleid hebben, waarbij
nen de zevenjarige basissen»?
zalmoeten passenopfunctione
wijze, naast onder andere *
bepaling van de toekomst1»
voertaal. Dit totaalplan zal °jj
democratische wijze tot st»0
komen en nietbuiten hetvolk*»
veldom. Als wezo doorgaanBJ
het nemen van adhoc beslis^
gen en het werken met laPJ^jg
delen, zullen we ons onder*^nooitverbeteren",aldus deA*1^

tot slotvan het persbericht.

Vrijgelaten vrouwen
weer aangehouden

WILLEMSTAD — Twee JP
minikaanse vrouwen zijn gl^
ren opnieuw aangehouden na
zij door.de Speciale Opspor1"^Dienst afgelopen maandag
vrije voeten waren gesteld-
beide vrouwen waren sT}. r e„sivan de smalle steegjes bij'^ -,
Amarilla ingerend toen zij deP
litieinhet oogkregen. De P°'Ljè
die ditzaggebeuren,vertrou*
de zaak niet en gingde vrouw
achterna. Zenuwachtig d°°r u.
achtervolging renden de yr
wen JumboBarRestaurant o
nen waar zij direct doorliep.^
naar hettoilet. Toenzij hett?i
verlieten, werden zij aange , gr.
den door de agenten. Bij °n etizoek in het toilet werd onder
plastic zak in een vuilnisem
een jurk aangetroffen. De v,.je
wen verklaarden later dat zU
jurk haddengestolen uitre j.
De vrouwen zijn overgedrae
aan derecherche.
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EVERGREEN LINE

and their local agents DAMMERS öf VAN DER HEIDE (An-
tilles) Inc. wish to thank importers and exporters for
their valued support during the pastyear.

EVERGREEN will dotheirutmost tooperate theirRound -
the -WorldFull ContainerService even more efficientlyin
1988for thebenefit ofboth old and new clients.

MERRY CHRISTMAS &
BEST WISHES FOR 1988 to all of YOU!!



BONAIRE
AGENDA

POLITIE: 8000
BRANDWEER: 8222
TAXICENTRALE: 8845
HOSPITAAL: 8900

LANDFILL teLagoen: maandagt/mvrijdag
van 07.00-16.00 uur; zaterdag 08.00-12.00
uur; zondag gesloten.

OPENBAREBIBLIOTHEEK
(openingstijden voor het publiek)
maandag en donderdag van 14.00-18.00
uur; dinsdag en vrijdag van 08.00-12.00/
14.00-17.00 uur; zaterdag van 10.00-12.00
uur)
(openingstijden voor lezers)
woensdag van 14.00-19.00uur.
POSTSLUITING: maandag t/m vrijdag
aangetekende stukken 15.45uur; gewone
stukken 16.30uur.
SERVICE CLUBS
Kiwanis: donderdagavond 19.30uur - Hotel
Bonaire.
Lions: informatie E. Felipa,tel.: 8546/8238.
Round Table: elke tweede maandag -Buurtcentrum Terra Corra.
Rotary: woensdag 12.00uur-Hotel Bonaire.

BESTUURSKANTOOR EN BEVOLKING:
08.00-12.00/14.00-15.30 uur loketten geo-
pend.

MUZIEKBIBLIOTHEEK: voor bezichtiging
hiervangelieve contactop tenemen met de
heerRudy Bedacht, Noord Nikiboko 194.

POLITIECLUB (Weg naar Willemstoren):
geopendopvrijdagvan 20.00-24.00 uur;za-
terdag van 12.00-24.00uur.

SPREEKUUR (gezaghebber): elke donder-
dag van 09.00-11.00 uur op het Be-
stuurskantoor, Kralendijk; laatste donder-
dag van de maand van 10.00-12.00uur te
Rincon.
KOKOLISHI (tel.: 8198): verzameling Bo-
"aireaanse schelpen en koraal; open van
dinsdag t/m vrijdag van 10.00-12.30uur -Kaya Nikiboko Zuid 3.

LVV: openingstijden slachthuis maan-
dagt/m woensdagvan 07.00-12.00/13.00-
-16.00 uur en donderdag en vrijdag van
06.00-11.00/11.30-14.30uur. .
KERKDIENSTENSintBernarduskerkKralendijk:
dagelijks 18.45uur;zondag 08.30 en 19.00
Uur.
"oromotokerkAntriol:
dagelijks 19.30uur;zondag 09.00 en 18.00
uur
LudovicuskerkRincon:dagelijks, ook zondag, 19.30 uur.
Klachtenbezorging doorgeven
«an mevr. A. Wong- Loi- Sing, Kaya
"acique 4.

directeur CentraleBank:
Maatregelen regering
Voorkomen devaluatie

WILLEMSTAD— De jaar-
j^slagenvan deBankvan devaderlandse Antillen overJa8l tot en met 1986zijngiste-

y?ll officieel gepresenteerd..everslagenkonden nieteer-
jergemaakt worden, omdat
seCentrale bankmeteen per-
ï^öeels- tekort te kampen

ad. Dat is nu zodanig aange-
y*«i dateen specialeafdelingvch bezig houdt met het ver-
i van allerlei soor-Jj1naslagwerk zoals de jaar-
jj'slagen. Het verslag van
j *>' hoopt de Centrale bank„ öiei volgend jaaruit te
seVen.ue verslagen van de zes jaren
vS\n ®enverslag opgenomenen
4ir °P z*cn me^ nieuws, liet
r> ecteur Vimi Servage van de
f«M-ra^e bank °P een persconfe-
%ti\ e we*en- Als naslagwerk
&o*^?en eze verslagen evenwel
(1b gebruikt, bijvoorbeeld door

jNitici.
ga

e verslagen laten een neer-
zit»*. uJn van onze economierlej- vanaf 1983. Gevraagdnaar
4e p verwachtingenvanCentrale bank, liet Servage

weten dateen devaluatie van de
Antilliaanse gulden onover-
komelijk is, indien er met nog
meer maatregelen genomen
worden doorderegering. Dat die
maatregelen er komen, is voor
Servage evenweleen vaststaand
feit: het zal nietbij aankondigen
blijven.

Die maatregelen zijn nodig
omdat de inkomsten bhjven af-
nemen en de uitgaven van de
regering niet met gelijke trend
verminderd worden. Dat bete-
kent dater steeds meerop de de-
viezen ingeteerd moet worden,
een situatiedieniet eeuwighaal-
baar is.

WILLEMSTAD—In depasto-
rie van Soto is een inbraak ge-
pleegd. De 40- jarigeColombi-
aan verklaarde dat de inbreker
depastorie was binnengekomen
doorhetverwijderen van het he-
kwerk van een raam van de zit-
kamer. Hij ging er vandoor met
100 gulden aan collectegeld en
een gouden ketting met een me-
daillon van Jezus. De recherche
heeft een onderzoek ingesteld.

Toerisme ook in novemberflink gestegen

Bonaire op weg naar 30.000 gasten
KRALENDIJK — Volgens

cijfers die beschikbaar zijn
gesteld doorhet Bonaireaan-
seToeristenbureau, iserover
demaandnovembereenforse
stijging te zien van hettoeris-
me. Liefst 32,4 procent meer
toeristen dan over dezelfde
periode als demaandnovem-
bervan hetafgelopen jaar.

In november 1986 bezochten
2178 toeristen het eiland. Maar
dit aantal isdan voor dit jaarge-
stegen tot 2884. Een verhoging
dus van maar liefst 486 bezoe-
kers. Inmiddels is gebleken, dat
demarkten van Amerika, Cana-
da, Nederland, Duitsland en
Venezuela uiterst belangrijk
zijnvoor Bonaire. Opvrijwel alle
terreinen valt dan ook een aan-
zienlijke verbetering van het
aantal bezoekers te constateren.
Toch is de komst van de diverse
toeristen van deze landen niet
geheel te vergelijken. Amerika

en Canada namelijk hebben de
afgelopen jaren hoog gescoord,
omdat derechtstreekse charters
doorWainwright FlingVacation
en ook de Canadesereis- organi-
saties een gunstig beeld gaven '
van de grote hoeveelheid bezoe-
kers. Toen de rechtstreekse
charters vanuit Canada waren
afgelopen bleek ereen onmiddel-
lijke terugval in het Canadese
toerisme. Ook Amerika heeft
een inzinkinggekend, maaris in
feite nog steeds het land dat de
meeste toeristen oplevert voor
Bonaire. Nederland en Duits-
land zijn vrijwel altijd particu-
lieren die mogelijk wel via een
reisbureau hun reis naar Bonai-
re boeken, maar toch niet in
charter- groepen op Bonaire ar-
riveren.

De laatste elfmaandenzijner
28.039 toeristen opBonaire aan-
gekomen. De eersteelfmaanden
van het vorig jaarwaren dat er

25.082, dus bijna drieduizend
minder. De verhoging is ditjaar
dan ook percentueel 11,8 pro-
cent. Hettotale aantalbezoekers
datvorig jaarvan januaritot en

met december naar Bonaire
kwam, was 27.091en hetheeft er
alle schijn van, dat dit jaar1987
het record- aantal bezoeken zal
worden geregistreerd, datboven
de dertigduizend toeristen zal
liggen. Overigens gezien de
reeds bestaande afsprakenen de
prognoses die er zijn gemaakt
voor het komende jaar, meent
het Bonaireaanse Toeristenbu-
reau, dat de positieve tendens
van dit jaarzal doorzetten.

Oudebekenden uit cruise-toerisme
Ambassador en Vistafjord
dezer dagen op bezoek

KRALENDIJK — Het aan-
tal toeristen- schepen datge-
durende de feestdagen Bo-
naire zal aandoen is niet
groot. Inhetverleden gebeur-
de het verschillende malen,
datbekende en grote cruise-
schepen tijdens deKerstda-
gen en Nieuwjaar op Bonaire
arriveerden.

Aan het eindvan hetkomende
jaarzal dat trouwens ook het ge-
val zijn, want dan arriveert de
Queen Elisabeth 11. Dit jaardus
enigszins beperkt, maar toch
twee oude bekenden. Op Eerste
Kerstdag zal om zeven uur
's morgens de bekende Ambas-
sador afmeren. Het schip wordt
afgehandeld door Bonaire Tra-
ding. Het afgelopen jaar arri-

veerde de Ambassador vele ma-
lenwekelijks opBonaire. Dat zal
trouwens ook in 1988 gebeuren,
aangezien Bonaire de thuisha-
ven is gewordenvan het kleine
cruiseschip.

Op 30 december arriveert de
Vistafjord. Dit schip wordt afge-
handeld door Madsons en is ook
alverschillende malen opBonai-
re geweest. Voor 1987 is het
daarmee gebeurd. Op 1 januari
arriveert weer de Ambassador
en op 7 januari de Fedor Shali-
pin, eenRussisch cruiseschip dat
in het afgelopen jaarvele Duitse
toeristen naar Bonaire bracht.
Deze cruise is speciaal voor Eu-
ropese (Duitse) toeristen en
vaart tegen aantrekkelijke
prijzen.

Asina: Year Start Dinner
WILLEMSTAD — Asosias-

hon di Industrialistanan Antiy-
ano(ASINA)houdtop 15januari
het'Beginvanhet Jaar-Diner' in
deBallroomvan hetCurasao Ca-
ribbean Hotel & Casino. Het di-
ner begint om 20.00 uur. Muzi-
kale begeleiding is van Domini-
co Herrera & Ritmo.

Gastspreker is dr. José GilYe-
pes. Deze zal spreken over "The
present and future role ofCura-

cao's and the Antillian economy
as 'satelite- environment' to the
Venezuelaneconomieand indus-trial system".Dr. Gil Yepes isdi-
recteur van Ven- Economia SRI,
coördinator van de onlangs
geïnstalleerde Venezolaans-
Antilliaanse werkgroep voor
Economische Samenwerking en
een autoriteit op het gebiedvan
de Venezolaans- Antilliaanse
economischerelatie.

Vooraf zal een 'cocktail- uur'
worden gehouden met muziek
van Los Ruisenores. Kaarten
zijn verkrijgbaar bij Zeelandia
Business Center, telefoon
612353.

JERUZALEM— De Israëlische
regering heefthetgrootstePalestijn-se dagblad inJeruzalemAl Qods eenverschijnings- verbod van eenmaandopgelegd.Reden: Al Qods zoudinsdag artikelen gepubliceerdheb-ben die niet aan de censor warenvoorgelegd en daarmee de openbareveiligheid in gevaar hebben ge-bracht. e

KRALENDIJK -Afgelopen
werd aan de geslaagden

Jton de cursus monteur tweede
jlas van de brandweer op de
tchthaven het certificaat uitge-
mikt.Er waren tien geslaagden,
fae waren: FE. Frances, A.C.Zoeloe,A.C. Martis,RA. Thiel-
>n,M.G.Angila,ED.Molrillo,
Jl.Frances, GJi. Mercera,EA.

foeloe en HM. Obispo. Bijdefo-
p' de nieuwe monteurs van de
£chthaven- brandweer samen
?*e* hun cursusleiders en het
°°fd van de brandweer (derde

links)Richard Pietersz.

Kerstlunch
Trupial Inn
WILLEMSTAD—Hotel Trupial
Innhoudt in samenwerking metRuth's Productions en MiniEstrellas op zaterdag van 11.00
tot 2.30 uureenKerstlunch in deDining Room van Trupiaal Innhotel. Allekinderen van vier totveertien jaar worden hiervooruitgenodigd.

De Kerstman zal de kinderen
een corsage overhandigen. Te-
venskunnen dekinderen samenmet de Kerstman een foto ma-
ken. De muziek wordt verzorgd
doorKrishnu Penso, GreatestRed en Wilbert & zijn steelband.
Kaartjes zijn verkrijgbaar bij
boekhandel VanDorp/Eddine in
Otrobanda.

Inschrijving
jeugdtumba-festival

open
KRALENDIJK — De Komis-

hon Tumba Hubenil Boneiru
(Kotuhubo) heeft meegedeeld
datde inschrijvingvoor de tum-
ba- wedstrijd voor jeugdige zan-
gers inmiddels is open gesteld.
Op 4 januari is de laatste gele-
genheid om in te schrijven. Dit-
maalvalt het jeugd-tumba- fes-
tivalop31 januari.DeKotuhubo
is ervan overtuigd dat het festi-
val, evenals andere jaren, weer
succesvol zal verlopen en ook de
winnaar van het afgelopen jaar
Jairo Evertsz zal metverve zijn
titel van 1987 trachten te verde-
digen.

*****DHAKA — In Dhaka werd
dinsdagdepolitie-en militairebewa-
king versterkt nadat Bangladesh
was opgeschrikt door een reeks bo-
maanslagen tijdenseen doordeoppo-
sitie geleide staking, gericht op het
ten val brengen van president Er-
shad.

*****

KRALENDIJK - Afgelopen
maandagmorgen was hetvoor de
kleuters van Kresh Bon Kwido
Kerstfeest. De ochtend werd ge-
vuld met het zingen van
Kerstliedjes, terwijl de leidsters
hetKerstverhaal vertelden. Na
het officiële gedeelte was er een
goed bereide Kersttafel voor de
kleintjes.Bij defoto: dekleuters
van Kresh Bon Kwido in af-
wachting van het lekkersdatgaat
komen.

Helicopter
verongelukt:
vijftien doden

LAFAYETTE —Bij een on-
gelukmeteenhelicopter in de
Golf van Mexico zijn vijftien
mensen omgekomen. Zij wa-
ren op wegnaar hunwerk op
een olieplatform.

De helicopter is blijkbaar te-
gen de stellage op gevlogen en
stortte meteen daarop in zee. Er
bevonden zich zestien mensen
aan boord van hettoestel. De 23-
-jarige Anthony Farm bracht het
er levend af. Hij liep ernstige
brandwonden open werd overge-
bracht naar het Jefferson West
medischecentrum. De stoffelijke
overschotten waren dusdanig
verminkt dat men hen aan de
hand van de gebittenzal moeten
identificeren. De boor- toren be-
hoort toe aan Forest oil corpora-
tion.

Uitvaartdienst kardinaal Alfrink
Vermeulen: waardig afscheid
UTRECHT — In aanwezig-

heid van alle Nederlandse
bisschoppen, leden van het
kabinet onder wie premier
Lubbers, vertegenwoordi-
gers van andere kerkge-
nootschappen alsmede pries-
tersen gelovigenuithetaarts-
bisdom Utrecht is woensdag
in dekathedrale SintCatheri-
na- kerk de plechtige uit-
vaartdienst gehouden voor
kardüial Alfrink, dievan 1955
tot 1976 Rooms- katholiek
aartsbisschop van Utrecht
was. Als medecelebranten
traden opkardinaal Wille-
brands, bisschop Ernst van
Breda, vicaris- generaal Ver-
meulen die depreek hield, de
hulpbisschoppen De Kok en
Nienhaus en vicaris Ren-
tinck.

Voorafgaande aan deeigenlij-
ke liturgiezeiSimonis datkardi-
naal Alfrink voortleeft in onze
herinneringen en voor God. "In
dehistoriezal hij nietweg teden-
ken zijn wegens zijn belangrijke
betekenis voor deRooms- katho-
lieke kerk en het aartsbisdom.
Wij gedenken in dankbaarheid
de 67e opvolger van SintWilli-
brord dieintrouweliefde dekerk
van deHeer heeft gedienden die
zich zo heeft ingezet voor devre-
de van Christus".

Daarna laskardinaal Simonis
de tekst van het telegram voor
datpaus Johannes Paulus II vo-
rige week aan de bisschoppen-
conferentie hadgestuurd. "Ikbid
dat de Heer zijn trouwe dienaar
mag opnemen in zijn eeuwige
heerlijkheid en hem zo belonen
voor alwat hij met derijke gaven
van zijn geest en hart heeft ge-
daan voor de Nederlandse rk
kerk, als priester en exegeet en
in het bijzonder als herder van
het aartsbisdom Utrecht en
voorzitter van de bisschoppen-
conferentie in demoeilijkeperio-
devanverandering, overgang en
vernieuwing voor en na het
tweede Vaticaans concilie", al-
dus depaus.

"Kardinaal Alfrink heeft de
verscheurdheid in zijn hart ge-
voeld toen hij de verdeeldheid
onder zijn gelovigen zag groeien
en toen het leek alsof hij moest
kiezen tussen trouw aan dekerk
van Rome en trouw aan dekerk

van Nederland", aldusmgr Ver-
meulen. "Hij is de promotor ge-
worden van de idee van de colle-
gialiteitvan debisschoppen, niet
omdat ditzo goed in detijdsfeer
paste, maar omdat zijnverstand
van het Nieuwe Testament hem
daartoe dwong. Dat hij zo nauw
aanslootbij moderne tendenzen
van democratisering en nieuwe
bestuursvormen, maakte hen
eerder voorzichtig en huiverig.
En nietgeheel ten onrechte", al-
dus devicaris.

Onder de aanwezigen bevond
zich Irenevon Lippe Biesterfeld.
Namens hetvorstenhuis waseen
kamerheer aanwezig. Genodigd
warenkoningin Beatrix enprins
Claus, alsmede prinses Juliana
en prins Bernhard, die dinsdag
eenkrans hadden gestuurd. Wel
aanwezig waren premier Lub-
bersenzijnechtgenote, de minis-
ters Ruding, Korthals Altes en
Braks en staatssecretarisKorte-
van Hemel.

KERKEN
Namens dewereldkerk waren

onder anderen aanwezig
mgr.dr.E.Cassidy, pauselijk
nuntius in Nederland,
mgr.dr.M.P.M.Muskens, rector
van het Nederlands College te
Rome, bisschop Luigi Bettazzi
van Ivrea, oud-voorzitter van de
internationale RK vredesbewe-
ging Pax Christi, alsmede
bisschoppen uit België, Lux-
emburg, de Bondsrepubliek,
Engeland en Wales.

Van de overige kerken waren
aanwezigbisschop Sergei,verte-
genwoordiger van de Russisch-
Orthodoxe kerk bij de We-
reldraad vanKerken inGenève,
prof.dr.D.C.Mulder, voorzitter
van deRaad van Kerken in Ne-
derland, ds.H.Huting en
dr.K.Blei, praeses en modera-
menlid van de Gereformeerde
kerken in Nederland, de oud-ka-
tholieke aartsbisschop van
Utrecht, mgr.A.J.Glazenmaker,
en de Lutherse praeses ds.A-
.Burghoorn. Ook de Nijmeegse
oud- hoogleraar Theologie
dr.E.Schillebeeckx, die tijdens
het Tweede Vaticaans Concilie
adviseur van de Nederlandse
bisschoppen was,bevond zich on-
der de aanwezigen.

De stoetreedstapvoets naar de

Rooms- kathoneKe beg-
raafplaats St.Barbara aan de
Prinsselaan. Bij de kerk, langs
de route en bij het aarts-

bisschoppelijk paleis hadden
zich honderden mensen verza-
meld. Op de begraafplaats trok-
ken de bisschoppen in processie
naar de plaats waar kardinaal
Alfrink wordt begraven, bij de
kapel naast het graf van zijn
voorgangerkardinaal J.de Jong.

Vicaris- generaal Vermeulen-*
dankte de circa 250 aanwezigen
voor hunkomst naar dit "waar-
dige afscheid". "Wij zijn alle-
maal met onze eigen gedachten,
herinneringenen gevoelens aan
kardinaal Alfrink hierheen ge-
komen. Laten wij niet vergeten
dat hij het was die ons sa-
menbracht en -bond".

Kerstprogramma van TeleFiesta

Bonaire op TV
KRALENDIJK — Op 24 de-

cember zal om half zes een
Kerstprogramma, dat geheel
is opgenomen op Bonaire,
worden uitgezonden tijdens
het programma van tante Ir-
ma.DitprogrammaheetTele-
fiesta.

Doel van ditprogramma is om
de Bonaireaanse jeugd in de ge-
legenheid te stellen hun
Kerstboodschap uit te zenden op
de Antillen: Niet jezelf in het
brandpunt stellen, maar juist
aandachtaan deanderbesteden.
Het toneelstuk datzal worden

opgevoerd, heet Jaime,e mucha
felis (Jaime, het gelukkige
kind). De hoofdrol in dat stuk
spelen MaikelRosario en Lily
Ann Domacassé dierespectieve-
lijk derol van Jaime en Valeric
vertolken.

Buitenhet toneelstuk is er ook
een gefilmd optreden van de be-
kende groep Ginny's en Flor di
nos Hubentud. Allekinderen die
aan het programma deelnemen,
zijn in de leeftijd van vier tot
twaalf jaar. De cameralieden
zijnHerbert CiciliavanBonaire
en Charles Corsen van Curacao.

Advocaten: Meese
gaat in tegen Cubamuiters

akkoord
ATLANTA—Detoezegging

dat leidersvan derecente ge-
vangenen- opstand zullen
worden gestraftvoorzover zij
mensen hebben gegijzeld enz.
is een schending van degeest
van het akkoord dateeneind
maakte aan de muiterij in de
federale gevangenis van At-
lanta.

Zo verklaarden de advocaten
van de Cubaanse gedetineerden
die verleden maand in opstand
kwamen en daarbij tientallen
gijzelaars maakten. Zij protes-
teerden zo tegen het Migratie-
akkoord tussen Washington en
Havana op grond waarvan zij
naar Cuba getransporteerd zou-
denkunnen worden. Om daar
een stokje voor te steken begon-
nen een paar duizend Cubaanse
gedetineerden in Oakdale enAt-
lanta een muiterij welke zon
tien dagen duurde.

Een derafsprakenom een ein-
de te maken aan demuiterij was
dater geen repressailles zouden
worden genomen inverband met
demuiterij. Ministervan Justi-
tieEdwin Meese verklaarde de-
zer dagen bij een bezoek aan de
twee straf- inrichtingen dat "te-
gen degenen die dadenvan ge-
weld gepleegd hebben, de lei-
ders, zij die gijzelaarshebben ge-
nomen enzovoorts, zullen geëi-
gende maatregelen worden ge-
nomen".

Veel Nederlanders vinden
inkomensverschillen te groot
DEN HAAG — Twee derde

van de mensen, die ineen on-
derzoek van het ministerie
van SocialeZaken zijn onder-
vraagd over inkomens- ver-
schillenvinden deze te groot
Bijna dehelft(48 procent)van
de ondervraagden vindt de
inkomens- verdeling zelfs on-
rechtvaardig. lets meer dan
de helft (52 procent) is tegen
een maximuminkomen. Mi-
nisterDeKoning heeftheton-
derzoek, uitgevoerd door de
Rijksuniversiteit Utrecht,
naar de beide Kamers ge-
stuurd.

De ondervraagden vinden vier
criteria, dieeen rol zouden moe-
ten spelen bij de hoogte van ie-
mands inkomenbelangrijk: ijver
en inzet;kwaliteit van hetwerk;
onaangenamewerk- omstandig-
heden en belangrijke beslissin-
gen moeten nemen. Leeftijd
wordtnietvan belang gevonden.
Het criterium "behoefte" ter te-
rechtvaardiging van een inko-
men wordtvooral belangrijk ge-
vonden als hetgaat om het mini-
mumloon en de minimumuitke-
ring.

Van alleondervraagden vindt
meer dan90procent datdeze mi-
nimumniveaus gewenst zijn.
Ruim de helft meent dat de
laagste inkomens hoger zouden

moetenzijn, terwijl 40procent ze
hoog genoeg vindt. Ongeveer 65
procentzegt dekoppeling tussen
minimumloon en minimu-
muitkering(dienetto gelijkzijn)
te willenhandhaven.

Rond 70procent van de onder-
vraagden is tegen het loskoppe-
len van de lonen van ambtena-
ren en werknemers in het be-
drijfsleven.Dat is sindsbeginja-
ren '80wel het geval.De voor- en
tegenstanders van dekoppeling
tussen uitkeringen en lonen in
debedrijven (die eveneens feite-
lijk aleen aantal jarennietmeer
wordt toegepast) houden elkaar
in evenwicht.

Verkleining van inkomens-
verschillen tussen werknemers
en uitkerings- gerechtigden
wijst bijna 80 procent van de
hand. Wel is 70 procent er voor-
stander van dat uitkerings- ge-
rechtigden met kinderen een
hogere uitkering krijgen.

De meningenvanverschillen-
de groepen (werknemers, uitke-
rings- gerechtigden, naar leef-
tijd en inkomensniveau) in het
onderzoek komen in grote mate
overeen. Alleen willen mensen
met eenuitkeringin groterema-
te de inkomens-verschillen ver-
kleinen dan mensenmeteennet-
to-inkomen boven de 3400
gulden.
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Met grote droefheidhebben wij kennis geno-
men van het overlijden van

EDMUNDA CIRILA POURIER
beter bekend als Echi

De ter aarde bestelling zal zondag 27 decem-
ber 1987in denamiddagplaatsvinden teRin-
con, Bonaire,

Haarvrienden uit Nederland.



Kerstprogramma van
Radio Korsou FM

WILLEMSTAD — Radio
Korsou FM heeft tijdens de
feestdagen eenspeciaal prog-
ramma samengesteld dat
morgenavond om half negen
begint. Tot en met tweede
kerstdag kunnen de luiste-
raars genieten van verschil-
lende lokale en internationa-
le kerst- programma's afge-
wisseld doorkerkdiensten en
nieuws.

Morgenavond om half negen
begint de "Antilliaanse nacht".
Dit programma wordtom elfuur
gevolgd door "Noche Buena"
waarin gesprekken worden ge-
voerd met mensen die
kerstnacht moeten werken.

Middernacht is er een directe
uitzending van dekerkmis in de
kerk van SantaRosa met zang
van hetkoor SantaRosa deLima
onder leiding van Pablo Walter.
Om twee uur 's- morgens is er
muziekvoor dekerstochtend dat
om zes uur wordt gevolgd door
een uitzending van Iglesia Bida
Nobo. Voor degenen die hun
ogen om twaalf uur niet meer
open konden houden is er 's-
morgens omachtuureen herha-
ling van de Nachtmis. Om half
tien '-s morgens is er een uitzen-
dingvan New Song.

Om een uur 's- middags is er
een kerstlunch met Radio Kor-
sou FM met tussendoor Neder-
lands nieuws. Om twee uur 's-
middags is er kerstzang vanuit
de Gereformeerde Kerk aan de
Arowakkenweg. De Antillianen
in Eindhoven krijgen om half
drie dekans omhunfamilieop de
Antillen toe tespreken. Om half
zesbrengt hetkoorRosa deLima
opnieuw kerstliedjes en viert op
diemanier hun eerste lustrum.

Kwart voor vijf is het tijd voor
het programma "rond de
kerstboom" met om zeven uur
"de lichtjes aan" met hierin
nieuws en een speciaal klassiek
kerstconcert. Om negen uur 's-
avonds is er"Comeback Navide-
no"en om 12uur's- nachts Musi-
cal Nightwatch.

Tweedekerstdag is ereen aan-
gepastprogramma met om acht,
twaalf en zeven uur een
nieuwsbuletin. Om twee uur 's-
middags wordt tijd uitgetrok-
ken voor de top 40.

Zakkenrollers
blijven actief

WILLEMSTAD— Degene die
deze dagen Punda in gaat voor
het kopen van de nodige artike-
len voor de feestdagen, moet erg
goed op zijnportemonnee letten.
De zakkenrollers zijn ook deze
maand actief wat verschillende
mensen,vooral toeristen, al heb-
ben ondervonden.Een 54-jarfge
man waszijnetuimet 100 gulden
kwijt nadateen onbekendebij de
Venezolaanse barkjes opzette-
lijk tegen hem aan was gelopen.

Een 57-jarigevrouw werd door
drieSpaans-sprekende vrouwen
een winkelin geduwdwaarna zij
haar tas grepen en er vandoor
gingen. Inde tas zat eenbrilleko-
ker, vijf lotenvan deLandsloterij
waarvan de trekking op 1 janua-
ri volgend jaarplaats vindt, 100
dollar. 450 gulden en wat klein-
geld.

Een 21-jarige man werd van
zijn portemonnee beroofd toen
hij even de paskamer verliet
waarin hij een nieuwe broek had
gepast. Toen de man zijn eigen
broek weer aandeed, miste hij
zijn portemonnee met daarin
1000gulden Nederlands, 15 gul-
den Antilliaans, zijn militair
paspoort, zijn ziekenhuispas en
watkleingeld. De man verklaar-
detegenover depolitie datookde
paskamer naast hem bezet was
terwijl buiten een andere man
stond te wachten. Op het mo-
ment dat zijn portemonnee was
verdwenen, waren ook de beide
mannen niet meer in de zaak
aanwezig.

Huis gekraakt
in Punda

WILLEMSTAD —Tijdens
hunpatrouille zijn agentennaar
een pand in Punda gestuurd
waar krakers bezig waren het
huis binnen te dringen. Daar
aangekomen werd de 41-jarige
Dominikaanse vrouw aangetrof-
fen. Zij verklaarde datzij door de
eigenaar het huis was uitgezet.
De politie maakte de vrouw
duidelijk dat zij niet in het huiskon blijven maar contact op
moest nemen met deFKP.

Reactie Sitek:
Papiamentu belangrijker
dan vreemde talen

WILLEMSTAD — In het we-
kelijkse radio- programma van
de Sitek van afgelopen dinsdag
benadrukte de onderwij-
zersbond het belang van het be-
heersen van meerdere talen.
"Aangezien Curagao een klein
eilandje is enwij ons nietmoeten
isoleren van derest van de we-
reld, moeten Antillianen ernaar
streven vreemde talen zo goed
mogelijk te beheersen. Daarom
moeten wij een systeem beden-
ken, waarmee ons volk deze ta-
len goed kan aanleren", zo werd
gezegd.

"Volgens wetenschappelijke
studies is aangetoond, dat men
een vreemde taal niet goed kan
leren, alsmenzijneigentaalniet
goed beheerst. Hier op Curagao
is desituatie zo, dat men vreem-
de talen aanleert vanuit de Ne-
derlandse taal. Het Nederlands
functioneert echter helemaal
niet goed in onze gemeenschap.
Nederlands is niet de voertaal.
Dit heeft totgevolg dat men een
vreemde taal niet goedkan aan-
leren en hetresultaat is, datmen
verschillende talen slechts ge-
brekkigkent".

VLIETMAN
De Sitek reageert hiermee op

deredevoering van drs. Martin
Vlietmanafgelopenzaterdag tij-
dens de openingsavondvan de
Pelican Wing van het Princess
Beach Hotel. In dezeredevoering
liet de exploitant van het Prin-
cess Beach Hotel een waarschu-
wend geluid horen over de
slechte talenkennis van de loka-
le bevolking. Volgens Vlietman
spreekt de meerderheid van de
bevolking nogmaar ééntaal, het
Papiamentu. Andere talen zoals
Nederlands, Engels en Spaans
worden volgens Vlietman zo
slecht gesproken, dat men die
nietmeerkan meerekenen.

In vergelijking met tien jaar
geleden ishetgebruikvan deNe-
derlandse taal erg achteruitge-
gaan. Toen werd door een groot
deel van debevolking nog dage-
lijks Nederlands gesproken,
waardoor het aanleren van
andere talen vanuit het Neder-
lands niet zon groot probleem
vormde alsnu het geval is.

Een onvoldoende voor Neder-
lands kan met een hoog cijfer
voor een ander vak gemakkelijk
gecompenseerd worden. In de
huidige situatie wordt Papia-
mentu bijna overal als voertaal
gesproken. Het is zelfs een vak
geworden op de lagere scholen.

HOTELWEZEN
In het radioprogramma zet de

Sitek zich af tegen de bewerin-
gen van Vlietman. Volgens de
Sitek stelt Vlietman het Neder-
lands boven het Papiamentu en
dat vindt de onderwijzersbond
onterecht. De Sitek is van me-
ning dat het voor de Curacaose
bevolkingveelbeter isomPapia-
mentugoedtebeheersen danEn-
gels, Spaans, Frans en zelfs Ne-
derlands. Want die talenkennis
is volgens de Sitek alleen goed
voor hethotelwezenen isvoor de
lokale bevolking niet van direct
belang.

Tenslotte wijst de Sitek erop,
dat Martin Vlietman zich bezig

moethoudenmethetbevorderen
van het toerisme en hetbijbren-
gen van talen moet overlaten
aan onderwijskrachten.

In het gezelschap van Marlies
Wagner, de manager van het
kinderkoorZJOZJOLI inNeder-
land, vierde hetkoor het feit dat
ze een Galardon Vitrola wonnen
voor de kategorie beste kinder-
liedvan het jaar.Hetkinderkoor
is morgen, eerste kerstdag om 6
uur 's middags te zien in een spe-
cialekerstuitzending op Telecu-
ragao. Hun manier om Curagao
en Bonaire een fijn Kerstfeest en
een gelukkig Nieuwjaar toe te
wensen. MOSKOU - Een ploeg VS des-

kundigen heeftvan zondagtote nmet
dinsdagop 2plaatsenin de SUradar-
installaties bezichtigd. Volgens
woordvoerderGerasimov hebben de
Amerikanen zich ervan kunnen
overtuigendat degeïnspecteerdera-
dar-installatiesnietin strijdzijnmet
hetABM-verdrag.
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|McDönaidï Bekendmaking Openingstijden
op donderdag 24 december en 31 december msluiten onze restaurants als volgt: €\ È

Punda..... om 5 uur w/^^2Sta. Maria om 6 uur
Salina om 7 uur vSgHrlk

Verder zijn wij op 1 januari geopend: >PPl|
j Salinall.oo a.m.- 12.00p.m.

en Sta. Maria 11.00 a\m. -11.00 p.m.
Wij wensen U allen een X\ rv

PrettigKerstfeest en een ’ \/ \Voorspoedig 1988 f V 1
v ■ —fMcDonald's =

Pour vous Monsieur!
| ftfaisoit Itarfumév A A I

CasCoraweg 51 Teofoon78479

*****

T BELONING' WEGGELOPEN
ZWARTE BASTAARD

BOUVIER REU
draagt zwarte halsband
en vlooienband.

Tel.: 73094

CLIMA CARS

{AuTOATRcSDITuiNING
Herst IA - Tel. 672059 Sta.

ti~T"ir"n**.n.i-u*u-i.nnnnnn-iif>nr«ri«~ir~w-w*B~i,"i~i,~,i~''

TRUPIAL //W%kT
DRUGSTORE^iV
(gelegen op het terrein van
Trupial Inn Hotel te groot
Davelaar(
Voor al Uw:
"geschenken 'cosmetica'* boeken *snoepgoed
"tijdschriften 'zoutjes etc.
Dagelijks geopend tot20.00
p.m.
(Ook op zondag) ).

Sm " " " ï «N
* TEHUUR;

\ RC/1

" 19" 1 ""
9 T.V.'s, "

. VIDEO'S "
Schottegatweg Oost 36

TK.: 79785-79787 #

" « " " " ;

alntgrnotlonoleverhuizers en verschepers

IfiUBBSTERDDokwegz/n- achterMaduro Plaza -Curacao N.A.Teii7Ql4o- 70141 -Telex 3493-Cared N.A
Volledige verzorgingvan lokale &

i Internationale verhuizingen.

DEPARTEMENT VAN HANDEL, INDUSTRIE
EN WERKGELEGENHEID

Maximum prijzen eilandgebiedCURACAO, ingaande: 23 december 1987;
verpakking kleinhandel consumentTHEE

Upton
20/100gr. ’. 31.90 ’. 1.78 N

Pickwick
ceylon 24/20x4gr. ’. 41.20 ’. 1.87 +0.06
ceylon 40/100x2 gr. ’.256.71 ’. 7.10 +0.26
China 12/20x4gr. ’. 20.75 ’. 1.87 +0.04
theefor one 24/20x1,5 gr. ’. 24.32 ’. 1.11 -0.07
ceylon 24/20x2 gr. ’. 30.18 ’. 1.37 +0.02
Upton
darjeeling 48/100 gr. ’. 28.40 ’. 0.65 N
extrastrong theezakjes 36/100x2x25 gr.’. 24.40 f. 0.75 N
KOFFIE
Maccona Instant
rood 6/200 gr. ’. 52.99 f. 9.63 +0.49
goud 12/50 gr. /. 36.66 ’. 3.29 -0.20
goud 6/200 gr. ’. 65.18 ’.11.69 -0.96
decafe 12/50 gr. ’. 35.52. ’. 3.24+0.20
DouweEgberts Roasted
Aroma rood 25/250 gr. ’. 86.84 ’. 3.95 +0.22
Selectzilver 24/250 gr. ’. 88.52 f. 4.03 +0.23
Rosta 24/250 gr. ’. 77.26 ’. 3.57 +0.06
Excellent goud 12/250 gr. ’. 49.44 ’. 4.47 +0.28
PiazzaExpresso 12/250 gr. ’. 49.48 ’. 4.47 +0.27
Mocca royal 12/250 gr. ’. 46.44 ’. 4.22 +0.20
Decafe 12/250 gr. ’. 46.58 ’. 4.24 +0.24
CaféMadrid

12/900 gr. ’. 99.99 ’. 9.25 N
10/500 gr. ’. 46.30 ' ’. 5.14 + 123

BABYVOEDING
Gerber
first foods 12/2.5 oz. ’. 8.08 ’ 0 74+0.18
Olvarit
Olvaritblauw 12/150gr. ’. 15.44 ’. 1.43 +0.15
Olvaritrood 12/150 gr. ’. 18.69 ’. 1.73 +0.19
Babyfruit 12/150 gr. f. 17.07 ’. 1.58+0.17
Kleuterfruit 12/200 gr. ’. 21.92 ’. 2.03 +0.22
Peutervoeding 12/200 gr. ’. 21.92 ’. 2.03 +0.22
Kindermaaltijd 12/250 gr. ’. 29.25 ’. 2.70 +0.28
Olvaritvlees 24/44 gr. ’. 48.77 ’. 2.25 +0.24
MELKPOEDER
Friesche Vlag ,»
Instant 24/400gr. ’. 71.72 ’. 3.19 +0.10
Instant 12/900 gr. ’. 82.40 ’. 7.30 -0.01
Instant 6/1800 gr. ’. 78.00 ’.13.78 +0.35
MARGARINE
Becel

40/250 gr. ’. 54.98 ’. 1.51 -0.20
Cook

48/450 gr. ’.103.06 ’. 2.33 +0.30
24/900 gr. ’. 92.09 ’. 4.16 +0.55
8/2250 gr. ’. 77.56 ’.10.49 +1.73

KraftParkay
Spread bowl 18/1 lbs. ’. 37.15 ’. 2.29 N
Squeeze 24/1 lbs. ’. 64.74 ’. 2.99 N
Miracle 20/1 lbs. ’. 53.46 ’. 2.97 N
Miraclebowl 18/1 lbs. ’. 53.63 ’.'3.31 N
Whipped 24/2xBoz. ’. 69.53 ’ 3.13 +0.81
Stick 30/4x1/4lbs. ’. 55.80 ’. 2.03 +0.32
Soft 24/2xBoz. ’. 64.83 ’. 2.93 +0.61
Spread bowl 6/3 lbs. ’. 31.92 /. 5.91 N
SUIKER
Manuelita

25/1 kg. ’. 23.27 ’. 1.00 N
50kg. ’. 24.59 ’.26.45 -9.07

MELK IN BLIK
Friesche Vlag
Gecondenseerd met suiker 48/397 gr. ’. 58.11 ’. 1.30Gecondenseerd z. suiker 48/170 gr. ’. 27.33 ’. 0.61Gecondenseerdz. suiker 96/170 gr. ’. 54.66 f. 0.61Coast
Gecondenseerd m. suiker 48/397 gr. ’. 51.73 ’. 1.17 +0.09
Gecondenseerd m. suiker 120/78or f" 4413 f 0.39 +0.03
GEZOUTENVIS
Gaviota

60/450 gr. ’.286.47 ’. 5.13 -0.53

De eerstvolgende publikatie geschiedt op: 13 januari1987.
Prijsaanpassingen dienen uiterlijk op 8 januari1987voor 12.00uur's middags aan-gevraagdteworden.
Voor informatie betreffende hoogst toelaatbare prijzen gelieve telf. 613158 opte
Dviiorii

De Minister van Handel, Industrie
en Werkgelegenheid.
M. de Castro. ___^^

Pour vous Madame!
i Maison<Parfuméz> 1

CasCoraweg 51 Telefoon 78479

*jpj sa sasa ss»<ca s»sa sas»»»sas»sacasa cas»®*fc*_$F PISCES Uk!1^ Seafood Restaurant & Bar \^T
■T) Caracasbaaiweg 476-Tel.:672181 [MW 8
Br) Vou must be a first class |"jis}& J&| £C^JV to be served in Pisces. jr Ti

wJRbi&I ' 'Merry Christmas and a healthy and a T %
Happy New Year to everyone". %

TrJHI/ sasasasa sasasasasasasasasasa sasa sa«asa^
£000000000000 J^JMJO000000 0. 000 0"(f fl_*-0 0 0 0 0 0 SO 8 BM

Punda. JV. (&jfsïpli—L—HI Caribbean f ,oe >> ffili%T]~J
Hotel ;2*S|E=^~^

i is goed gesorteerd in kleding voor el- ( \\ YÊ \
\ ke gelegenheid, w.0.: de veelge-1 \\\\ll i
i vraagde x\ |\J ■

j SAFARI-SETS jlsf j
\ (ook grote maten) !
o °o °o °UflBflP.BBttQgflßßQoooßBJ) 0 0 0 0 O O 0 0 0 0 0 O fl-B^ 0 0 QJ> 0 0 0 qfl <t>

<BestRates from I
PUERTO RICO

Please contact:

S^TtF Caribbean Cargo Services N.V.
tel.: 672588/671566 fax. : 674366

SAUDI EUROPEAN INVESTMENT
CORPORATION N.V.

Established in Curacao (Netherlands Antilles)
Notice of

SPECIAL GENERAL MEETING
OF SHAREHOLDERS

to be held on January 12,1988.
Notice ishereby giventhat the Special General Meeting of Share-
holdersofthe company will be heldat the offices of the company, 6
JohnB. Gorsiraweg, Curacao, N.A. on January22,1988 at 10.00
o'clock intheforenoon (localtime) inorderto approvethefollowing
proposals:
1 . for the amendmentsto Article Bof the Articles of Incorpo-

ration of the Company;
2. for theenactmentof Article8A oftheArticlesofIncorpora-

tion of the Company ;
3. for fixing the numberof managing directorsat fourteen;

and
4. for the electionof AbdulRahman A. Al-Turki,A. OmarBa-

loubaid, Fentress Bracewell, Charles Delamare, Richard
A. Fenn, Dr. K. Farmanfarmaian, Ahmad Haj-Younes,
Egon Kiss-Borlase, JamalRadwan, Scott A. Siebels, Dr.
Abdul Hadi H. Taher, Daniel Urech, Hani Ahmad Zaki Ya-
mani, and Pierson Trust (Curacao) N.V. as managing di-
rectors of the Company.

Shareholders may be represented at the meetingby a proxy em-
powered in writing.
Managing directorsor in general,persons employedby theCorpo-
ration can not act as proxy of a shareholderat the meeting.
In order to exercise their rights at a meeting, holders of bearer
shares must identify themselvesas such to the satisfaction ofthe
Corporation.
The sharecertificates oracertificateofdeposit issuedthereforeby
the Corporation or a bank - stating thatthe sharecertificates shall
notbe returned before the end ofthe meeting- shallcount as suffi-
cient identification. _. .. . _.The Managing Director.

v

Om onze kliënten een nog betere service te verlenenzijn wij geopend:
op 24 dec. van /.UU a.m. non stop tot 7.00 a.m (24 uur open)

op 25 dec. van 10.00 a.m. -3.00 p.m. f— ii' ti
en van 12.00p.m. -7.00 a.m. 1^ \ m \m Tl

Van nu af aan draaienwij ook mee met de wee- 1 ' ** ~ \kend diensten. i \—-===="'
BenzineStation^^^^ fmW/A
Margrietlaan v%o*?' ' y|K^
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