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pepermuntjes

verstrekt
(tegen de dranklndit)

Nieuws

in
vogelvlucht

HAARLEM — De tv- uitzending
maandag in Nederlandnav de ont-
voeringszaak Heijn had vanmorgen
al rond 1.000telefonische tips opge-
leverd.Ruim 4minkijkers hebbende
uitzending bekeken. Ook vanuit de
onderwereld komen volgens depoli-
tie tips binnen. Volgens politie-
woordvoerderFolgerts vindt zelfs de
criminele wereld dat watin deHeijn
zaak gebeurt te ver gaat. Zon 40
mensen hebben gemeld de stem op
net via de tv uitgezondenbandje te
nebben herkend.

*****DHAKA — Een ongeluk met een
veerboot in het zuiden van Bangla-
desh heeft maandag vermoedelijk
aan bijna 150 mensen het leven ge-
kost. Aan boord wasbrand ontstaan
waarna het vaartuig is gezonken.
Het ongeluk deed zich voor bij de
mondingenvan de Ganges. Elfmen-
sen overleefden deramp.

*****ROME — De 15- jarigeAdalgiso
Scioni die vorige week dinsdag een
Boeing 737van deKLM dwongnaar
Rome te vliegen is vandaag in voor-
waardelijke vrijheid gesteld. Direct
°a zijn vrijlatingzou de knaap wor-
den overgebrachtnaarzijn oudersin
Arbuseen dorpjein Sardiniëwaar hij
eerder van huis was weggelopen: 3
jaargeledenvertrok dejongenuitAr-
busen trokbij zijngrootoudersin Ne-
derlandin. Dezen haddenhemophet
vliegtuigterugnaar Italië gezet.

*****
CAIRO — De ontploffingvan che-

"öicalieen in een militaire
opslagplaats ten westen van de ha-venstad Alexandrie in Egypte heefteen weekgeledenaan 92 mensenhet
"even gekost. Het door de autoritei-
tenverstrekte cijferstond op slechts
9 doden, zo is vandaagdoor eenEgyp-
tische oppositie-krant bericht.

*****. BAYRUT — De Palestijnse guer-
rilla- groeperingvan AbuNidalheeft
vandaag meegedeeld dat 2 Franse
Kinderen dievorigemaandmet6 vol-
wassenenvan een jachtin deMiddel-
landse Zee werden ontvoerd "zo snel
hogelijk"zullen wordenvrijgelaten.
Er werd geen datum genoemd. De
groep maakte ook bekend 5 mensen
waarondereen vrouw terechtgesteld
te hebben omdat zij een complot te-
gen de groep zouden hebben ge-
smeed.

*****AR-RIYAD — De Golfstaten heb-
ben maandag tijdens een bijeen-
komst van de Samenwerkingsraad

de Golfstaten overeenstemming
bereikt over een gemeenschappelij-
ke veiligheids- strategie om het
hoofd te bieden aan de dreigingvan
binnenlandse subversieenvan esca-
'atie van de Golfoorlog. Onder de
Overeenkomst valt de uitwisseling
van inlichtingen, gemeenschappelij-
ke opleiding van politie en
strijdkrachten en harmonisering
Van de communicatie- systemen en
debevelstructuren.

*****
JERUZALEM — De Israëlische

militaireautoriteiten hebbenmaan-
daggezegddat het leger ongeveer50
palestijnen wil uitwijzen die tijdens
de onlusten in de bezette gebieden
2|jn gearresteerd.Een definitievebe-
slissing isnog nietgenomen.De pro-
tsen tegen de gearresteerdePales-
tijnen verlopenchaotisch. Maandag-morgen stonden 25 kinderen tussen
?e 12en 18 jaar terecht. Maar een
kwart van de verdachte jongeren
beefteen advocaat.

*****ISLAMABAD—Hetregerings- le-gervanAfghanistanenhetAfghaan-
-86yerzetleverdenmaandagnogfelle

in debergentenzuidoostenvan
|>abul. Dit isvernomen in diploma-
wekekringenen onder verzets- strij-

in de Pakistaanse hoofdstad.
**et verzet ontkent de mededeling
Van deAfghaanseregering dathet le-ger de belegering van de garni-
jjbenstadKhost heeft doorbrokenenbetverzet een vernietigende slag
beeft toegebracht.

*****, PEKING — Een gesloten deur
beeft op een lagere school in Chinabet leven gekost aan 28 kinderen.
1oen debel ging, bleekde deurnaar®envan detweetrappen op slotte zit-
J^n. Dekinderen van alle 18klassennepen naar dezelfde nauwe onver-
«cnte trap. In de drukte en verwar-
Jng werden tientallenkinderen on-aer de voet gelopen.28Kinderenvan
je de meesten nog geen 10 jaar,
kwamen om. Zestig anderenwerdengewond,van wie 8 ernstig.

*****

Besprekingen
bezuinigingen
in eind-stadium

WILLEMSTAD — De be-
sprekingen tussen het Be-
stuurscollegevan Curacao en
de regering van de Neder-
landse Antillen om te komen
toteen saneringvan definan-
ciële situatiebevinden zich in
het eind- stadium. Zo deelde
waarnemend minister- presi-
dent Winston Lourens de
Amigoevanmorgen mee.

Omtien uurvanmorgen kwa-
men de Ministerraad en het Be-
stuurscollege bijeen. Lourens:
"Zeer kort na Nieuwjaar zullen
de maatregelen bekend worden
gemaakt. Het gaat enerzijds om
inkomsten verhogende maatre-
gelen en anderzijds om bezuini-
gings- maatregelen. We hebben
eenhelereeks voorstellen. Daar-
uit moeten we een keuze
maken".

"Het is een buitengewoon
moeilijkproces, dat we doorma-
ken. We moeten alles afwegen,
want de maatregelen kunnen
enorme sociale consequenties
hebben".

Lourens wilde niet ingaan op
onze informatie, dat een 'sales
tax' zal worden ingesteld, tever-
gelijken met de BTW in Neder-
land: "Wat ik hieropkan zeggen,
is alleen: prematuur om daarop
antwoord te geven". Ook wilde
hij niet ingaan op de Amigoe-
vraag of de belasting op auto-
brandstoffen drastischverhoogd
zal worden: "Allemaal punten
van overleg".

Een van de hoofdpunten tij-
denshet gezamenlijk overleg is
deafvloeiingvanvijftienprocent
van het ambtenaren- korps, zo-
wel eilandelijk als landelijk. Er
is nog geen keuze gemaakt bij
welke dienstende meesteontsla-
genzullenvallen.

Landsverordening
uitzendbureaus

'bijnarond'
WILLEMSTAD —Eind janu-

ari verwacht minister van Ar-
beid en Sociale Zaken Winston
Lourens hetSER- advies betref-
fende 'het ter beschikking stel-
len van arbeidskrachten', ofwel
betreffende de uitzendbureaus:
"Korte tijd daarna kunnen de
Staten het voorstel behandelen
en dan hebben we een landsve-
rordening".

De Raad van Advies heeft al
gerapporteerd over het
wetsvoorstel, datnuin de minis-
terraad behandeld zal worden.
Lourens: "Ik verwacht veel van
de particuliere uitzendbureaus.
Ik denk dater een stimulerende
kracht van uit zal gaan".

Elk eilandgebied zal aan de
hand van de landsverordening
vergunningen kunnen afgeven
aan particulieren.

SAN JOSÉ — Het Nicaragu-
aanse verzet (RN) heeft officieel
ontkend dat zijn strijdkrachten
een viermotorig vrachtvliegtuig
van Aeronica zouden hebben
neergehaald. Dit Nicaraguaan-
se vliegtuig was eerder neerge-
komen opCostaricaans grondge-
bied. Het verzet zegt dat men
nimmer burger- doelen heeft
aangevallenen dusookgeenpar-
ticuliere vliegtuigen onderschot
neemt.

WILLEMSTAD - De
nachtclub die na een renovatie
enkele maanden geleden het 'pa-
radepaardje' van het hotel was,
biedt nu een zeer trieste aanblik.
Hetplafond is naar beneden ge-
komen en de smeulende en zeer
hete delen, hebben grote schade
aangebracht. Meer informatie
over degevolgen van debrand die
gisterochtend in de keuken uit-
brak, op pagina 3.

Op internationale vluchten

ALM gaat gratis
drank verstrekken

WILLEMSTAD — Om de
concurrerende luchtvaart-
maatschappijen in het Cari-
bisch gebied een stapje voor
te zijn, is de ALM met een
nieuwe 'stunt' gekomen: op
de internationale vluchten,
wordt de drank gratis ver-
strekt terwijl er bovendien
parfum belastingvrij ver-
kocht wordt.

Alvorens de ALM dit introdu-
ceerde, is dezaak terdege bestu-
deerd.Deverkoopvan drankaan
boord van de vliegtuigen, lever-
de echternooit indrukwekkende
inkomsten op, aldus woordvoer-
derRobin Visser van de ALM.
Bovendien bracht hetafrekenen
van de drank, de nodige
rompslomp metzich mee.

De ALM vermoedt niet datnu
de drankgratis is, het drankge-
bruikaan boord heel veel zal toe-
nemen. In feite hebben dereizi-
gers niet eens zoveel tijd om te
drinken, omdat de meeste

vluchten van de ALMrelatief
kort zijn. Naar New York is het
delangstevliegtijd, en datisvier
uur.

Eveneens zal aanboordvan de
grotevliegtuigen, en op interna-
tionale vluchten, een uitgebrei-
de sorteringparfum (zowel voor
dames als heren) tekoop worden
aangeboden. Men kan hierbij
ook creditcards gebruiken. De
parfum zal door het cabine- per-
soneel verkocht worden en de
ALM denkt dat ook deze service
wel zal aanslaan. Immers vaak
moet men op het laatstemoment
nog een cadeautje kopen voor de
'thuisblijvers' en datkan nu aan
boord van de ALM.

De ALM is met deze stunt de
concurrerende luchtvaart-
maatschappijen inhetCaribisch
gebiedvoor. Geenvan deAmeri-
kaanse ofLatijns- Amerikaanse
maatschappijen, biedt deze ser-
vice. Dat zal er toe leiden dat de
positieve reclame voor de ALM
weer beter wordt. Uiteraard zal
dit geen honderden nieuwe pas-
sagiers opleveren, erkende Ro-
bin Visser, maar de passagiers
die met deALM reizen, stappen
waarschijnlijk tevreden van
boord.

BEZOEK
De twee kosmonauten zijn af-

gelost door Vladimir Titov en
Moesa Manarov, die afgelopen
woensdag met de Sojoez aan het
ruimtestation vastmaakten.
Het is de bedoeling dat zij een
jaarin deMir, dievorig jaarmei
in eenbaanom de aarde werd ge-
bracht, zullen blijven. Tijdens
hun verblijf in deruimte zullen
zij tweemaal bezoek krijgen. Zo
omstreeks junizal datgebeuren
door deruimtevaarders Alek-
sandr Serebrov en VladimirLja-
chov en de Bulgaar Aleksandr
Aleksandrov dieeen dagof tien
aanboord van deMirzullen blij-
ven. En tegen eind 1988komen
er drie andere kosmonauten op

bezoek, onder wie de Fransman
Jean- Loup Chretien, die onder
andere een ruimte- wandeling
zal makenen bij diegelegenheid
een buizen- constructie in de
vrije ruimte moet ontplooien.
Dat tweede onderzoeksteam
blijft ongeveer een maand aan
boordvan deMir. Daarnaast zul-
len er uiteraard devrij regelma-
tige aanmerende onbemande
Progress- vrachtcabines zijn, die
behalve voedsel, water, zuurstof
en brandstof ook post, kranten
en familiefoto's zullen aan-
voeren.

Volgens radio Moskou vormt
het verblijfvan dekosmonauten
aan boord van deMireen vinge-
roefening voor een bemande
vlucht naar mars. Eenreis naar
deRode Planeet — te onderne-
men kort na het jaar2000 —zal
achtmaanden duren.Deruimte-
vaarders zullentenminste enke-
le maanden opMarsmoeten blij-
venom vervolgens in achtmaan-
denweer terug te vliegen.

Effectenbeurzen lager

Dieptepunt dollar
1,7899 gulden

NEW YORK — De koersen
op de effectenbeurs van Wall
Street zijn maandagflink on-
deruit gegaan onder invloed
van de nieuweverliezen van
de dollar. Als gevolg van de
verdere dalingvan de dollar-
koers kwam voor heteerst in
de geschiedenis de waarde
van de Nederlandse gulden
boven dievan deAntilliaanse
gulden. Aan die situatie
kwam vandaag nog geen
einde.

De Dow Jones Index voor de
dertig belangrijkste industriële
fondsen daalde maandag met
56,70puntentot 1.942,97.Er slo-
ten 1.405 fondsen lager en
slechts 262hoger. De handel was
zeer bescheiden.

De Dow Jones stond binnen
twintig minuten na de opening
al vijftigpunten in de min enbe-
reikte aan het begin van de mid-
dageen maximaalverliesvan ze-
ventigpunten. Technischefacto-
ren zorgden daarna voor enig
herstel tot een verlies van min-
derdanvijftig punten, maaraan
het eindvan de dag zakten de
koersen weer weg.

De woordvoerdervan hetWit-
te Huis, Marlin Fitzwater, her-

haaldemaandagnog eens dat de
Amerikaanseregering dedollar-
koers niet verder omlaag wil
hebben, maar devalutamarkt in
NewYorkreageerde daaropmet
schouderophalen. Tegen het slot
van de handel werd eenkoers ge-
noteerd van 1,7990 gulden, een
fractie meerdande slotkoersvan
1,7955 guldenop dewisselmarkt
in Amsterdam. Dit ondanksom-
vangrijke interventie door de
Centrale Banken.

De val van de dollarkoers tot
onder de 1,80 gulden veroor-
zaakte maandag op hetDamrak
een schrikreactie: veel hoofd-
fondsen gingenverder onderuit.
De verliezen hadden ook hier
plaats bij een ongeanimeerde en
dunnehandel.

Vandaag daalde de koers van
de dollar nog verder. In .Amster-
dam werd vanmorgen een koers
genoteerd van 1,7899 Neder-
landsegulden. Ook tegenover de
yen zakte de dollar naar eenon-
gekend dieptepunt: 123,50 yen
tegen een record gisteren van
123,55 yen. Dat de schade hier
beperkt bleefwas grotendeels te
danken aan de interventie van
de JapanseCentrale Bank.

VINGEROEFENING VOOR BEMANDE VLUCHT NAAR MARS
Tredmolen en geluidbandjes geen remedie tegen heimwee

SU kosmonaut terug na
327 dagen in de ruimte

MOSKOU—De SovjetrussischekosmonautJoeriRomanen-
ko is vandaagna eenrecordverblijfvan 327 dagenin hetruim-
testation Mir teruggekeerd op aarde.De Sojoez-ruimtecapsu-
lemetRomanenkoen zijncollega'sAleksandrAleksandroven
Anatoli Levtsjenko aan boord landde vanmorgen in de be-
sneeuwdesteppenvanKazachstan, berichttedeSovjet- televi-
sie. Volgens het Sovjet- nieuwsagentschap Tass maakte de
capsule een "zachte landing"bij de stadArkalykin hetzuiden
van Kazachstan. Romanenko en Aleksandrov zullen de ko-
mende driemaanden uitgebreid worden onderzochtom na te
gaan hoe zij zich aanpassan na hun langdurige verblijf in de
ruimte.

De 43-jarige Romanenko
heeft ruim tien maanden aan
boord van hetruimtestation Mir
doorgebracht en vestigde daar-
mee eennieuwrecord. Het vori-
gerecord wasinhandenvanLeo-
nid Kizim, Vladimir Solovjov en
Oleg Aktov die in 1984 237 da-
gen aan boord van het nu niet
meergebruikteSaljoet-ruimtes-
tationdoorbrachten.

Romanenko had de laatste zes
maanden gezelschap van Alek-
sandrov, diein juliaanboordvan
Mir kwam als plaatsvervanger
voor Aleksandr Lavejkin. Deze
moest wegens hartklachtenver-
vroegd naar de aarde te-
rugkeren.

HEIMWEE
Maar niet alleen met zijn me-

depassagier had Romanenko
problemen. Hij heeft zonder om-
wegen toegegeven dathij moe is
en heimwee heeft naar de aarde
en naar zijn vrouw en beide
kinderen. De tv- gesprekken die
hijelkeweek metzijn gezinvoert
hebben de heimwee in feite al-
leen maar groter gemaakt. En
datgeldt inwezenook voor dege-
luiden van wind, ritselende
bladeren, regendruppels en ge-
kwinkeleervan vogelsdievia ge-
luidsbandjes veelvuldig worden
afgedraaid aan boord van het
ruimtestation.

Overigens maaktRomanenko
zeker geen "zielige" indruk en
wordt ook in het vluchtleidings-
centrum in Moskou zijn psy-
chische gesteldheid goed ge-
noemd. Dezer dagen maakte hij
in een gesprek met de aarde nog
grapjes over het effect van lang-
durige gewichtloosheid. "Het
zou ideaal zijn om zes in plaats
van twee armen te hebben. Be-
nen zijn helemaal nietbelang-
rijk. Een been zou algenoegzijn,
maar dan wel eentje met
handgrepen.

Bij vorige vluchten is vastges-

telddatkosmonauten dielang in
deruimte zijn geweestbij terug-
keer op aarde tekampen hebben
met lichte "degeneratie- ver-
schijnselen" in spieren, hart en
botten. Teruggekeerde kosmo-
nauten moesten uit de lan-
dingscapsuleworden gehesenen
konden de eerste dagen niet
staan. Verder is ook geconsta-
teerd dat het hart enigszins "ge-
krompen" was.

PROBLEMEN
In de 327 dagen die hij in de

ruimte heeft doorgebracht heeft
Romanenko slechts anderhalve
kilo aan gewicht verloren. Hij
begon de laatstetijd wattekenen
van "ruimte- vermoeidheid" ter
vertonen, maar verkeerde ver-
der in een goede conditie, mede
dankzij zijn dagelijkse gymnas-
tiek- oefeningen. Tijdens zijn

verblijf in de capsule heeft de
kosmonaut ongeveer duizendki-
lometer 'gerend' in een tred-
molen.

Naast demedische problemen
zijn depsychologische complica-
ties tijdens een dergelijke lang-
durige ruimtevlucht niette ver-
waarlozen. In Moskou wordt ge-
fluisterd datRomanenko en
Aleksandrov, die nooit samen
voor hun vlucht hebben ge-
traind, nogal watproblemen met
elkaar hadden in de afgelopen
maanden. Regelmatig moest er
een psycholoogaantepaskomen
om de gemoederente bedaren.

SPACE SHUTTLE
De Mir moet minstens tien

jaarboven blijven. De Sovjets
zullen datruimtestation in de
komende jarensteedsverder uit-
bouwen door er modules aan te
koppelen dieelk voor een speci-
aal soort onderzoek worden ge-
bruikt.

In het komende jaar zal op-
nieuw een module aan de Mir
worden toegevoegd. Daarin zul-
lendekosmonauten nieuwe me-
taal- legeringen en uniekekris-
tallen maken, die alleen bij ge-
wichtloosheid kunnen worden
vervaardigd.

Terwijl deAmerikaanse space
shuttle—dievluchten vanhoog-
uittien dagen kan maken — tot
minstens 2 juni 1988 aan de
grond blijft, doen de Sovjets
steeds meer ervaring op met
langdurig wonen en werken in
eenbaan om deaarde.De langste
Amerikaanse bemande ruimte-
vlucht was er een van 84 dagen:
in 1972 woonden drie astronau-
ten zo lang in hetruimtestation
Skylab dat in 1979 in de aardse
dampkring verging.

Un bon beteroV ***
BRANDY
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TEGENAAN GAAN

Ook dit jaar spant de gemeente
Den Haag weer de strijd aan te-
gen het vandalisme dat in deze
stad traditiegetrouw de viering
van oud- en- nieuw begeleidt.
Evenals voorgaande jarenwordt
debevolking opgeroepende jaar-
wisseling 'vrolijk' tevieren, zon-
der geweld. De campagne (oa
'oud en nieuw moet een geintje
blijven') heeft succes gehad. In
het eerste jaarwerd het schade-
bedrag teruggebracht van bijna
4 miljoen tot 1,5 miljoen, terwijl
vorig jaarvoor 1,7 miljoen gul-
den vernield werd. Uit een en-
quête bleek dat tachtig procent
van de Hagenaars de jaarwisse-
ling RUSTIGER had ervaren.
Wie weet ook dit jaarvoor Den
Haag weer een "goed begin van
hetNieuwe Jaar".

"*♦# *In Casa del Mar werd een ont-
vangst gehouden ter gelegen-
heid van het dertig jarig huwe-
lijksfeest van Statenvoorzitter
mr HECTOR GONZALEZ en
echtgenote. Op de geanimeerde
receptie heerste een grote druk-
te. Velen kwamen het
bruidspaar en kinderen gelu-
kwensen aanbieden.

Niets zo veranderlijk als een
vrouw, zeker als zij MADONNA
heet. Kondigde de
zangeres^actrice begindecember
nog aan te willen scheiden van
Scan Penn (27), nu is zij op haarlesrait teruggekomen. Het ver-
zoek totechtscheidingwerd weer
ingetrokken. De vraag is voor
hoelang.

Een 19-jarige jongenuitUtrecht
kan metrecht aanspraak maken
op de titel DAKHAAS. Tegeno-
ver de politie bekende hij in drie
maanden tijd63inbrakenteheb-
ben gepleegd en daarnaast50 po-
gingentehebbengedaanominte
breken. De jongemankwam
meestal via het dak binnen. De
totale buit,ruim 250.000gulden,
heefthij vergokt. De jongenwerd
op heterdaad betrapt bij een in-
braak bij een antiquair. Naast
bergbeklimmers capaciteiten
beschikt de 'dakhaas' ook over
een feilloos geheugen, want hij
wist de63 inbraken en50 pogir
gen moeiteloosop te sommen.

Een MODELSPOORBAAN van
de vroegere Egyptische koning
Faruq heeft op een veiling in
Londen ruim 60.000 gulden op-
gebracht. De koper is een onbe-
kend gebleven man uit het Mid-
den- Oosten diede handheeft ge-
legdopdecollectiediebestaatuit
met de hand gemaakte locomo-
tieven en wagons.Er zit ook een
schaalmodel van het stationvan
Leipzig van de speel-
goedtreintjes- fabrikant
Marklin bij. De modelspoor-
baan, de uit de jaren'20 dateert,
was door koning Faud besteld
voor zijn zoon.

Ruim 400.000 gulden aan oude
gouden en koperen munten in
een aardewerk pot en een oude
sok. Dat is de oogst die een
werkloze offshore deskundige
uit Vlissingen deze week uit de
grond omhoog haalde. Het ge-
beurde tijdens een onderzoek
naar debodemgesteldheid opeen
stukje land dat eigendom is van
de echtgenotevan devinder. Het
stukje bouwgrond stond te koop
maar defamilie heeft nu toch be-
sloten de zaak eerst grondig om
te spitten voor ze het bordje "te
koop" opnieuw neerzetten op het
stukje land. De aardewerkpot en
de OUDE SOK lagen precies in
het midden van het stuk grond
begraven. Het gaat om gouden
en koperen Nederlandse en En-
gelse munten. De Nederlandse
munten zijn herkenbaar aan de
afbeeldingvan koning Willem II
en koning Willem 111.

De situatie van schrijvers in de
Sovjetunie is aanmerkelijk ver-
beterd volgens devoorzitter van
de internationale PEN- CLUB,
hetverbondvan schrijvers jour-
nalistenen uitgevers datopkomt
voor devrijheidvan menings- ui-
ting en de persvrijheid en cen-
suur aan de kaak stelt. PEN-
voorzitter Francis King, een
Britse schrijver,zei erwel bij dat
Russische ballingen de nieuwe
«Glasnost» (openheid) als een
truc van de regering beschou-
wen. Niettemin was de Pen nu
aanmerkelijk minder bezorgd
over het lotvan enkeleschrijvers
in de Sovjetunie. De voorzitter
nam vooral de situatie van
schrijvers in Turkije en Chili op
de korrel. Enige lichtpuntjes zag
hij in China.

De meest begeerde kalender ter
wereld is zonder meer de PIREL-
LI- kalender. Niet alleen omdat
voor de beschaafde erotische Pi-
relli- kalender de allerbeste
vormgevers, de allerbeste fotog-
rafen, demooistemodellenen de
allerbeste drukkerijen worden
ingeschakeld. WatdePirelli- ka-
lender vooral zo begeerd maakt
is dathet ralatie- geschenk van
de Italiaansebandenfabrikant
niet tekoop is. Over de hele we-
reld worden maximaal 35.000
exemplaren verspreid onder
werknemers en goede relaties.

De Pirelli kalender is daarmee
een "collectors item" van de
eerste orde geworden. Kritikas-
ters vonden dat de kalender be-
duidend aan exclusiviteit heeft
verloren nu het ding tegenwoor-
dig in een verkleinde uitgaveen
volgens een goedkoper drukpro-
cede ook bij een autoblad wordt
verspreid. Maar de trotse bezit-
ters van een echte halen daar
toch deneus voor op en constate-
renkoel datjeaan dereproductie
louterkunt zien hoe deechteka-
lenderongeveeroogt. Degenum-
merde beperkte editieblijkt nog
steeds ietsbijzonders; een kalen-
der die ieder jaarzijn weg vindt
naar de hertog van Edinburg,
prins Charles,Edward Heath en
Pierre Trudeau.Ookwijlen John
Lennon en David Niven hadden
dePirelli thuisaan demuur han-
gen. Tussen 1974en 1984zijner
geen Pirelli- kalenders versche-
nen. De zeden waren inmiddels
zo ruim geworden dat de fabri-
kant bang was geen gewaagd
product meer tekunnen maken
zonder de grenaen van goede
smaak te overschrijden. In '84
bezweek de fabrikant evenwel
voor hetaanhoudendegezeurom
de kalender en de traditie werd
weer in ere hersteld. Dit jaar
hebben deontwerpens van deka-
lender niet met professionele
modellen maarmet mooie 'blote'
danseressen gewerkt. Een van
hen zelfs gehuld in pak met het
profiel van dePirelli- 6band,een
variant op het Michelin- manne-
tje die hooglijk gewaardeerd

wordt. Gillian Lynne, bekend
van de musicals Cats en Phan-
tom of the Opera, ontwierp de
choreografie van de dans die als
basis diende voor de kalender.
De vormgeving is van Martyn
Walsh en het geheel werd op de
gevoelige plaat vastgelegd door
Barry Lategan.

*****
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TomPoesen de PartenSpeler doorMaarten Toonder

1556 — fartenspeler en Super verzamelden zich bij dedrukknop die de springlading tot ontploffing moest brengen.Daar gaat hij dan!" sprak deeerste, het handvat grijpend."Nukan ernietsmeermislopen. Onzeweldoener zal zometeenin atomenhetluchtruimkiezen! En danstaatons nietsmeer inde weg om zijn vermogen te gaan beheren. Want mijn lievepleegkindTornPoes iszijnenigeerfgenaam!"zei Partenspeler.
De schurkwistechterniet,datzijnpleegkindopdatmoment

bezig was om heer Bommel uit degevaarlijke schuur te trek-
ken. Hijgend enkreunend sjorde hij de bewegingloze gestalte
in derichting van dedeur, terwijl hijwist dat delading dyna-

miet iederogenblik tot ontploffing zou kunnenkomen. Geluk-
kig had hij echter de draaduit deontstekingsbatterij getrok-
ken en het repareren daarvankostte tijd.

"Ikbegrijpernietsvan", mompelde Partenspeler die, na en-
kele malen vergeefs drukken,heteuvel hadontdekt. "Hetlijkt
welalsof iemand hier aan heeft geknoeid!"

"Onzin!" snauwdeSuper. "Natuurlijkheeftniemandhier ge-
knoeid. We zijn ouwe jongensonder elkaar!"

Maar hetoplettende lezertjezal weten, dat ditniet juistwas.
De trouwebediende Joostbijvoorbeeld, dieheel stilletjes van
iedere behandeling een foto nam, zouontkend hebben een ou-
we jongen te zijn.

CURACAO
AGENDA

"CHTDIENS"RTSEN:PaSëntenvai
artsenvan Bandabao (3e distrikt)kunnen*
spoedgevallentelefoon 641658 bellen*danhetantwoordapparaatafluisteren.
De patiënten van de andere medische dis
trikten kunnen voor spoedgevallen^
artsenpraktijkvan huneigenhuisartsbewj
het antwoordapparaat zal dan medede*'
wie de dienstdoende arts is.

WIT GELE KRUIS PRINSES MARGf"^(wijkverpleging): Kantoor Santa MariaJ^tel.: 82947/81078;geopend van maand*
t/m vrijdag van 07.00-17.00 uur; zaterdW
degehele daggesloten;na 17.00uurkun»"
dezustervan dewachtbellen:zusterBen»
dina,tel.: 85853, pageboy 027-360.

WIJKVERPLEGING CURAQAO (Schaf-
looweg 110, tel.: 612040): geopendva"
maandagt/m vrijdag van 07.00-18.00u*
dewacht heeft zuster Olbino, tel.: 64103*
pageboy 027-345.
DIERENARTS: Veterinaire Dienst, Pare*
tel.: 614000.

DIERENASIEL: dagelijks geopendva"
08.00-12.00/14.00-18.00 uur; op zaterd»
van 08.00-13.00/14.00-18.00 uur, **"54300.

KLEUTERBUREAU: 14.00-16.00uuraH»*1
volgensafspraak.

ZUIGELINGENBUREAU:maandagmiddag
van 12.30-15.30uur; donderdagmiddagva"
07.15-10.30 uur; alleen volgensafspraak-

GEZINSVERZORGING (Kwido pa Fan*)-
geopendvan maandagt/m vrijdagv*
07.00-12.30/13.30-17.00 uur, kantoor Sta-
Maria17, tel.:80222.

BOTICA BANDABAO: dagelijks geopend
van 08.00-19.00 uur.
BOTICA ISLA (tel.: 663895): openings»)**
van maandagt/mvrijdag van 07.00-I's
uur; zaterdag en zondag van 10.00-11-°;
uur. Voorspoedgevallennakantooruren?»
lieve zich te begeven naar de ve>'
bandkamer.

BOTICA'S (nachtdienst) _,
Otrobanda: de Goede Hoop, Jan Nod0'uynweg, tel.: 82857. ~Punda: delPueblo, ShaCaprileskade,»"■
612444.

DIVERSEN ~ANTILLIAANSE GNOSTISCHE B&ltr
GING
Brievengat: iedere maandag" e
woensdagavond om 19.30 uur te Jirajaf
weg 8,Centrum Dcvi Kundalini. .
iedere woensdag- en vrijdagavond OJL19.30 uur te Openbare Basissen» 0
Brievengat
Bandabao: iedere donderdagavond ojj1
19.30uur gebouwCreditUnion San P*» 0;
Kanga: iedere woensdag- en zaterdafl»
vond om 19.30 uur te Centrum Abrax*'
achterKooyman. .
SantaRosa: iedere maandag-en zaten)8'
gavond om 19.30uurte Aioestraat 12.

TIENDADl LEY t/m 11 januari 198»Sf!sloten; 12 januari 1988 is er wee'
spreekuur.

WOENSDAG
DIVERSEN
TENTOONSTELLING _
CURACAOSCH MUSEUM: openingstijd»1!
dinsdagt/m zaterdag van 09.00-12-0".
14.00-17.00 uur; zondag van 10.00-10-°v
uur; maandag gesloten.
t/m 10 januari 1988 gelegenheidV
zichting expositie lino's,aquarellen,schi^
rijen en tekeningen van Anton Vrede.

GALLERY EIGHTY-SIX (Bloksteeg, PC
da): dagelijks geopend van 09.00-12-0"
14.30-17.30.
t/m 8 januari1988 expositie getite 10
«Spelvan degeest» vanLaura Hermans-
TOERISTENSCHEPEN
14.00-24.00 uur «Fairwind» - S.J.;
08.00-02.00 uur «StarshipOceanic»

BIOSCOPEN
GOLDEN DRIVE-IN
gesloten t/m 1januari.

*****
TELECURAÇAO
DINSDAG: 16.30 Family Classics;
17.00 MTV Musical; 18.00Obra di man
kv Loupe; 18.30 Mirai Skucha; 18.45
Reflejo musikal; 19.00Kushinadi orokv
Saida Hernandez; 19.15 Science &
Technology week; 19.30 Impreshon
musikal; 20.00 NotisieroTele-8; 20.50
«10 minüt pa karnaval 1988»; 21.00
Special:«Resumen 1987»;22.00Wega
di Number; 22.10 Crime story; 23.00
Sluiting.

DINSDAG 29 D€C6MB€fil9i ]AMIGOE

HENRY ® By Dick Hodgins

BONER'S ARK By Addison & Frank Johnson

BEETLE BAILEY ® By Mort Walker

REDEYE ® By Gordon Bess
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IDistrico n. v.
expeditie maatschappij
Curacao NederlandseAntillen - Tel.: 70503-70504-70304
Centro Comercial Antilia

maakt hierbij aan alle abonnees van de dagbladen
Amigoe,Beurs, Nobo en La Prensabekend, datmet
ingang van

1 januari 1988
de abonnementsprijs per dagblad zal worden ver-
hoogd van Na/15.14.00 naar

Na’Is. 15.00 per maand*
Losse exemplaren worden

Na’Is. 0.60 per exemplaar*
(De laatsteprijsverhoging vond plaats ingaande 1 juli
1982)

*Deze tarieven geldenvoor Curagao, zowel als voor
Bonaire, Aruba en de Bovenwindse Eilanden.



SCHADE
De toeristen in het hotel heb-

ben de brand zeer goed opgeno-
men. Er waren zes gasten die
hebben uitgecheckt maar ande-
re toeristen besloten een handje
te helpen bij het opruimen. De
toeristenzijn in de loop van de

dag ookuitgebreidgeïnformeerd
over degangvan zaken en hun is
verzekerd dat het hotelweer vei-
lig is.

"De schade is erg groot", aldus
Nassifdaarover. Erzal heelwat
werk verzet moeten worden om
het hoofdgebouw, waar overi-
gens het casino en dewinkelga-
lerij onbeschadigd bleven, weer
op te knappen. "Er moet een
nieuwekeuken gebouwd wor-
den, het dakmoet volledig ver-
vangen worden, evenals de air-
co- installatie. Het tapijt op de
bovenverdieping dient vervan-
gen te worden en ook een deel
van de muren zal opnieuw opge-
trokken moeten worden, terwijl
andere delen van nieuw behang
moeten worden voorzien. De
nachtclub, die onlangs gereno-
veerd was, moetopnieuw worden
ingericht, evenals de computer-
kamer." Binnen een maand wil
Nassifeen nieuwekeuken in ge-
bruik hebben, terwijl hij hoopt
dat het totale gebouw binnen
twee maanden weer in gebruik
genomen kan worden.

...gezeten in het 'openlucht' res-
taurant dat tijdelijk ophet terras
is neergezet, wordt deze dagen

druk vergaderd om alles te rege-
len. Op defoto uiterst links Coyo-
chi Prins, een van de eigenaren

vanhet hotel, metnaast hemMoe-
nir Nassif, general manager, in
vergadering met enkele perso-
neelsleden...

VERZEKERD
Hoe grootde schadeisvoor wat

betreft in de computer opgesla-
gengegevens, isnog nietbekend.
De computer- maatschappij
NCRheeft gelijkgehoorgegeven
aan hetverzoek van HolidayBe-
ach hotelen heeft een tijdelijke
computer geïnstalleerd.Er is ge-
tracht om de diskswaarop de ge-
gevens van de gasteninhet hotel
zijn opgeslagen, teredden. Ofdit
materiaal nog bruikbaar is, was
gisteravond nog nietbekend.

Het hotel had een goede
brandverzekeringbij de Fatum,
lietNassif weten. Schade- ex-
pertsvan dezemaatschappij wa-
ren de hele dag in het gebouw
aanwezigen degeneralmanager

was tevredenover de samenwer-
king. Hetis nognietbekend hoe-
veel de Fatum bereid is te beta-
len, maar gezien de hoge ver-
zekering,vermoedt Nassifdatde
partijen toteen akkoordkunnen
komen.

WILLEMSTAD — Het is
een druk jaar geweest,
1987,voor deStatenvan de
Nederlandse Antillen. Dat
stelde voorzitter Onofre
Bikker gistermiddag tij-
dens de jaarlijkseontmoe-
ting met de Antilliaanse
Pers, waarvoor ook het
hoofdvan deAlgemeneRe-
kenkamer en de nieuwe
griffier van de Staten, mr
£" Grüning, was uitgeno-
digd, alsmede de voorzit-
tersvan deStaten-fracties.

In het bijna afgelopen jaar
hebben de Staten twaalf
openbare vergaderingen ge-
houden. De centrale commis-
sie is zestien maal bijeen ge-
weest, ener zijnmeer dan ne-
gentig vergaderingen ge-
weest van de verschillende
commissies.

Een van de hoogtepunten
Was de informele bespreking
van de Staten met koningin
Beatrix, prins Claus en prins
Willem- Alexander. Een an-
der hoogtepunt was het be-
zoek van de Venezolaanse
President dr JaimeLusinchi.
"oorts hebben de Staten ver-
scheidene delegaties naar het
buitenland gestuurd en bui-
tenlandse delegaties ont-vangen.

OFFSHORE
Bikker memoreerde het

dat gevoerd is met deVereniging Offshore Belan-
den, VOB, naar aanleidingvanhetbelastingverdrag metac Verenigde Staten. Tevens
Werd goed geluisterd naar de
verlangens om deregistratie
Van schepen teregelen en om

°* strijd tegen de drugste in-
tensiveren.Zeer te spreken was Bikker
?ver de contacten met Aruba.Met dat land is overeenstem-mingbereikt ten aanzienvan
verschillende wettelijke be-
ulingen. De Staten- voorzit-
r Thechtveel waardeaan een
"eter overleg tussenArubaenac NederlandseAntillen.

VRAGEN
ui 1987 zijn meer dan dui-zend vragen gesteld aan de

Waardering had de
voorzitter van de Statenvoor
°e wijze, waarop de Statenle-
£en antwoorden hebben ge-
degen; "Slechts 41 'projec-
eJ* wachten nog op een

«ntwoord. Dat is een helever-
betering. Twee jaar geleden
moesten aan het eindvan hetjaar nog meer dan honderdProjecten' beantwoord wor-
R

en ', aldus een voldaneB'kker.. Hij wasook verguldmethetnieuwe Reglement van Orde.zeertrots ishij ophetnieu-we logo van de Staten, dat ge-jokt zal worden naast het«apen van de Nederlandse
"Ons logo is gere-commandeerd door de Hogefaad van Adel in Nederland." moet het dus eigenlijk ookJen als ons eigen wapen, van

ALGEMENE REKENKAMER KAN NIET FUNCTIONEREN
'Te grote achterstand jaarrekeningen'

Bikker pleit voor grotere
zelfstandigheid Staten

WILLEMSTAD— Onofre Bikker, voorzitter van de Staten
van de Nederlandse Antillen, wil hetkomende jaarbereiken,
dathetparlement minder'afhankelijk' wordtvan deregering:
"De Staten moeten een eigen machtkrijgen als controlerend
lichaamvan hetreilen enzeilenvan deregering. Nu worden de
Staten nog teveel gezienals een verlengstukvan deregering.
Dat is allesbehalve een goedezaak".

Felle kritiek heeft Bikker op het feit, datde jaarrekeningen
sinds 1983nognietklaarzijn: "Datistocheigenlijk ietswat niet
zoumogen.Hoekunnen deStaten opdezemanier nagaanofde
departementen zich aan de begroting houden.Alleen als de
eindrekeningen optijdklaar zijn, is dat mogelijk."

De Staten-voorzitter pleit ook
voorhetopstellen van suppletoi-
re begrotingen: "Het iseen dwin-
gende noodzaak, dat deregering
daarmeewerkt. Het mag nietzo
zijn, dat deregering eerst het
geld uitgeeft en pas daarna ver-
antwoording aflegt. Eerst dient
toestemming gevraagd te wor-
denvoor bepaalde uitgaven".

De 'verzelfstandiging' van de
Staten had Bikker voor 1987 al
op zijn verlang- lijstje staan:
"Maar het is nu eenmaal zo, dat
bepaalde mensen mijn wens niet
invervulling hebben laten gaan.
Hetwas geen duidelijkepolitie-
ke onwil, maar meereen mense-
lijk probleem", zo hield de Sta-
ten- voorzitter zich op de vlakte.

ROMPSLOMP
Bikker hekelt het feit, dat de

Staten voor elke uitgave dient
aan te kloppen bij deregering:
"Als wij bijvoorbeeld een chauf-
feur in dienstwillen nemen, dan
duurt dat— vanwege de ambte-
lijke rompslomp — zon zes tot
acht maanden. Datkan niet.Wij
willen zelfzo iemand aannemen.
Wat de public relations betreft,
zijn we aangewezen op derege-
rings- voorlichtingsdienst. Ook
geen goede zaak, want wij zijn

onafhankelijk van deregering".
Alseen teken aan dewandziet

Bikker hetfeit, dat de secretaris
van de Algemene Rekenkamer
en het hoofd van de Lands- ac-
countantsdienst ontslag hebben
genomen, omdat ze elders een
veel hoger salaris kunnen ver-
dienen: "Deze twee instellingen
zijn uiterst noodzakelijk om een
land goed te kunnen besturen.
Het zijnookverlengstukken van
de Staten, van het parlement.
Dat beide functies een schaal-
verhoging krijgen, zet geen zo-
den aan de dijk, want niemand
weet of dat wel voldoende is om
de mensen op die posten te
handhaven. De Algemene Re-
kenkamer zou zelf het salaris
van een bepaalde functionaris
moetenkunnen bepalen".

REKENKAMER
Volgens Bikker zouden

sancties opgelegd moeten kun-
nen worden op die departemen-
ten en afdelingen, die geen of
niet tijdig rekenschap afleggen
aan de Algemene Rekenkamer
voor de door hen gepleegde uit-
gaven: "Ook de onafhankelijk-
heid van de Rekenkamer dient
beter geregeld en gegarandeerd
te worden".

In het verlengde van diewens
van onafhankelijkheid keurt
Bikker het af, dat de Neder-
landse Algemene Rekenkamer
in deAntillen controlekomt uit-
voeren: "Indien Nederland ont-
wikkelings- gelden beschikbaar
heeft gesteld, dan dient onze ei-
gen AlgemeneRekenkamer na
te gaan hoe deuitgaven zijn ge-
daan.Dat dient niet te gebeuren
door de Nederlandse Rekenka-
mer. Onze eigenRekenkamer is
een zeer integere instelling".

In 1988wilBikker 'full swing'
de re- organisatie van de griffie
van de Staten aanpakken: "In
1983 heeft de Nederlandse grif-
fie al eenrapport opgesteld over
de griffie van de Antilliaanse
Staten. Dat is tot nu toe niet ge-
bruikt. Het is dehoogste tijd, dat
dat nu wel gaat gebeuren. Wat
we nu meemaken is een lij-
densweg".

PERSONEELSSTOP
In het Nederlandse rapport

staat ondermeer, dat de Staten
eigenlijk debeschikking zouden
moeten hebben over twee subsi-
tuut- griffiers: "Maar de perso-
neels- stop, die ingesteld is,
vormteen hinderpaal. De Staten
zouden zelf dè personeels-
sterkte moeten kunnen be-
palen".

Zo wil Bikker ook een public
relations deskundige aanstellen
voor de Staten: "Die persoon
dient van alle markten thuis te
zijn. Ook op audio- visueel ge-
bied. De Staten als meestpresti-
gieuze instelling van ons land
dient op een goede wijze naar
buiten gebracht te worden".

De Statenhebben nu een com-
puter- systeem aangeschaft als
eerste stap naar een verdere au-
tomatisering. Wellichtbiedt dat
de oplossing voor het
achterstand- probleem wat de
notulen betreft. Bikker: "We
hebben een achterstand van
twee jaar.Veel te lang. De notu-
len zijnniet verfijnduitgewerkt,
hetgeen hetwerk van de Staten-
leden zeer hindert. Een archief,
ook uiterst noodzakelijk. We
moeten een landelijk secretari-
aatkrijgen. Ik hoop, datvolgend
jaarveelvan mijn wenseninver-
vullinggaan,maareen dingver-
zeker ik u nogmaals: wij gaan er
full swingtegenaan".

FULL-TIME
Bikker wil ook zover komen,

dat de Statenledenfull- time be-
taald gaan worden: "Erdienteen
interim- regeling te komen, zo-

als door het eilandgebied Cura-
cao is ingesteld. Het lijktnualsof
het lidmaatschap van deStaten
slechts voor ambtenaren is weg-
gelegd. Het overgrote deelvan de
Statenleden bestaat nu uit
ambtenaren. We moeten men-
senuit andere sectoren uit desa-
menleving zien binnen te
krijgen.

"Als je als Statenlid je werk
goed wil kunnen doen, dan moet
jevan datlidmaatschap eenvolle
dagtaak maken. Eigenlijk is het
ook tegek, dater numensenzijn,
dieEilandsraadslid én Statenlid
zijn én bovendien nog een job
hebben.Dat is bijna niet met el-
kaar te verenigen", aldus
Bikker.

Devoorzitter verwacht, dat 'de
volgende Staten' salarissen zul-
lengaan instellen voor de parle-
mentariërs. Een concept- wet
ligtalklaar. Bovendien zullen de
werkkamers van de Statenleden
en de fractie- kamers rigoureus
verbeterd moeten worden.

”The show must go on, and it's going on”
Holiday Beach Hotel speelt goed in op noodsituatie
WILLEMSTAD—Het Holi-

day Beach Hotel dat giste-
rochtend nog in rep en roer
was toen een brandin dekeu-
ken ontstond, ademde gister-
middag alweer een sfeer uit
vanrust en vakantie.Het per-
soneel was weliswaar nog
druk in de weer met schoon-
maak- werkzaamheden en
het improviseren van een tij-
delijke lobby en keuken,
"naar voor slechts zes gasten
was de brand aanleiding om
Daar een anderhotel te gaan
«n de overige toeristen lagen
lui langs het zwembad of op
het strand. General manager
Moenir Nassifwas ookzeer te
spreken over de medewer-
king van het personeel. Er
was zon enorme samenwer-
king datveel werkverzetkon
Worden. Bovendien heeft het
hotel direct hulp gekregen
van diverse instanties zoals
Selikor, Kodela, Setel en
ftnderen.

Bij het klaarmaken van het
ontbijt in de grote keuken van
het Holiday Beach Hotel, ont-
stond gisterochtend een brand
dievia de luchtwegentussen het
Plafond en het dakvan hethoofd-
gebouw terecht kwam. De scha-
de op de eerste verdieping van
het gebouw, is dan ook aanzien-
lijk. Op de begane grond is de
keuken volledig in vlammen op-
gegaan en op de eerste verdie-
Ping is het de nachtclub waar
Weinig tot niets van over is, de
computerkamer is uitgebrand,

ballroom, vergaderkamers en
kantoren liepen enorme rook en
Waterschade op.Detotale schade
Wordt op zon twee miljoen gul-
den geschat, alhoewel men

freest dat de kosten nog hoger
bunnen zijn.

In een interview met de Ami-
goe, blikte general manager
Moenir Nassifaan het eindevan
de dag terug op de ontwikkelin-
genenbleek daar,ondanksalles,
redelijk tevreden over te zijn.
"The show must go on, and it's
going on." Blij was de general
manager met name over hetfeit
datzich geen persoonlijke onge-
lukken hadden voorgedaan bij
de brand. Slechts één toeriste
liep een verzwikte enkel op bij
het verlaten van de kamer. Na-
dat het hoofdgebouw de hele
middag zonder stroom had geze-
ten, was dieinmiddels weer aan-
gesloten. De lobby was grondig
schoongemaakt en hetpersoneel
had weer intrekgenomen achter
de balie na 's middags in een
geïmproviseerde lobby gestaan
te hebben bij het terras. Ander
personeel was op de bovenver-
dieping druk in de weer om het
ergste roet te verwijderen. Van-
daag zal de vloerbedekking
schoongemaakt worden, zodat
het er, totdat er nieuwevloerbe-
dekking is gelegd, ook redelijk
uitziet.

Vanaf de lunch was het hotel
al weer in staat om de toeristen
van een maaltijd te voorzien. Bij
debar op het terras iseen kleine
keuken, van waaruit een be-
perkt menu klaargemaakt kan
worden. Op het terras worden
grote tentenneergezet, waar het
tijdelijke 'openlucht' restaurant
komt.

BRANDWEER
Nassifblijft ontevreden over

de wijzewaarop de brandweer de
brand heeft bestreden. "Er was
totaal geen organisatie. De
brandweer kende het gebouw
niet en de noodzakelijke ladder-
wagens arriveerden veel te laat.
Als er zon meldingbinnenkomt
van een hotel, zou debrandweer
directmet groot materiaal moe-
ten arriveren. Ik heb het gevoel
dat de brand, met een betere or-
ganisatie, veel eerder onder
controle zou zijn geweest." Nas-
sif is van mening dat de
brandweerop de hoogtezou moe-
ten zijnvan de situatie inalleho-
tels en andere grote gebouwen
zodat bij een noodsituatie direct
opgetreden kan worden. Dat
men weet waar in- en uitgangen
zitten, ofhoe men op hetdakkan
komen. Er zouden meer brand-
oefeningen moeten zijn, kortom
hetbrandweer- personeel zoube-
ter ingespeeld moeten zijn op
brand in grote gebouwen.

"Ik moet er niet aan denken
datditeentorenhotel zou zijn ge-
weest met veel verdiepingen.
Het Holiday Beach Hotel is ge-
lukkigvrijveilig metslechtsvier
verdiepingenenvoldoendenood-
uitgangen voor het geval van
brand. Maar ik hou mijn hart
vast voor een eventuele brand in
een hotel als het Curacao Plaza
Hotel. Ikhoop datdezebrandeen
les is geweestvoor debrandweer
en datditzal leiden totmeeroefe-
ningen en een betere organic
satie."

Daadkrachtig
EEN VAM DE GROOTSTE rampen die een hotel kan

overkomen, zeker inhethoogseizoen, vondgisterenplaats
in het Holiday Beach Hotel: een brand. Nadat deeerste pa-
niek achter derug was en debrand onder controle, gafhet
management en personeel van dithotel blijk van een enor-
me samenwerking en inzet. Die positieve houding heeft er-
toe geleiddat 's middags de situatie alweerzo goed alsnor-
maal was, tenminste voorhetoog van detoeristen.

Vanaf het allereerste ogenblik is daadkrachtig opgetre-
den: om paniek te voorkomen, werd niet gebruik gemaakt
van hetbrandalarm, maar werden alle gasten in dekamers
gewaarschuwd doorpersoneel. Dat leidde ertoe datdeont-
ruiming van hethotel rustig verliep en datdetoeristen toch
in snel tempo naar hetterras konden worden gedirigeerd.

Bij de brand ging degrotekeuken inhethotel volledigin
vlammen op. Een hotel zonder keuken is echter als een
schip zonder roer. Niet alleen vormen 'food and beverage'
eenbelangrijk dccl van de inkomstenvoor een hotel, maar
detoeristen eisendat dezefaciliteiten aanwezigzijn. Inzeer
korte tijd wist hetHoliday Beach Hotel gisteren te impro-
viseren. Debetrekkelijkkleine keuken by debarophetter-
ras werd ingeruimd als'hoofdkeuken'en van daaruitwerden
gisterenal een lunch en dinergeserveerd. Het hotel iservan
overtuigd, datdezeservice geboden kanblijven worden, zij
het met een beperkt menu.

Terwijl hetpersoneel gisteren bergenwerkheeftverzeten
deergsterommel binnen een paar uurwas opgeruimd, wer-
dendegastenop hetterras enstrand goedbezig gehouden,
zodat zij daarweinigvan merkten. Kortom, erwas een orga-
nisatiewaarvelennogeenhoopvankunnen leren.Uiteraard
ishetindezesectoren eenvereisteomtekunnen improvise-
ren: the showmust goon. Maar indien hetgistereneen puin-
hoop was geworden in het hotel en boze toeristen elders
onderdak hadden moeten zoeken, zou de negatieve recla-
me nietalleenvoor hetHoliday Beach Hotel, maarvoorons
hele toerisme schadelijk zijn geweest. Die schade lijkt ge-
lukkigbeperkt te blijven.
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[ TEKOOP j
wegens vertrek

COMPLETE FOTO
LAB APPARATUUR

(kan ook foto's binnen 1 uur ontwikke-
len en afdrukken)
Gunstige financieringsmogelijkheden.

Geïnteresseerden gelieve te bellen 612143,
na kantooruren 75663.<L . J

_ MADURO & CURIEUSBANKNaV

Internationaal zoals ook Curacao moet worden
om vooruitgangvoor haar bewoners te kunnen garanderen.

Laten we ditals ons doel stellenvoor 1988.

PRETTIGE FEESTDAGEN, wenst U:

ES MADURO & CURIEUS BANK N.V.
[fËIÈsP Internationaal, zoals Curacao ook moet worden. i
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Zakenvaria
BIJTOPCAR hadgistermiddag
de uitreikingplaats van de Nis-
san Sunny, die door mejuffrouw
Ethline Lee als toegangsprijs op
eersteKerstdag in Club Visage

WKidgK.cuonne?i\zietoto).De neerVonKaenel had dewagenalstoe-
gangsprijsvoor hetjaargekozen,omdathij op deze wijze devele be-zoekers van 1987 nog eens wildebedanken voor het vertrouwen
datzij iedere dag weer in groten
getale in deze topnachtclub van
Aruba tonen.

DHAKA — De verenigde opposi-
tie- partijen in Bangladesh hebben
vandaagopnieuwopgeroepen tot een
algemene staking van 8 uur. Het is
voor de 16ekeer sinds 10 november
dat het openbare leven in de hoofd-
stad en in andere plaatsen vrijwel
stilligt. President Ershad heeft we-
deromverklaard voor politieke druk
niet te zullenwijken.

Bonbini-festival
ORANJESTAD — Vanafhalf

zeven vanmiddag wordt in Fort
Zoutman het laatste Bonbini
Festival van dit jaargehouden.
De groepen, dieoptredenzijn:Ti-
pico Arubano, Tipico Waiquiri-
gua, OlaTropical (winnaar Gru-
po Tipico van dit jaar), Facundo
Panneflek (Rey di Dande 1987)
en TeatroDanzaArubano.

Bom ontploft bij
joodsebegraafplaats
in Argentinië

CORDOBA — De ontploffing
van een bom bij de ingangnaar
de Israëlitischebegraafplaats in
de Argentijnse stad Cordoba
heeft geen slachtoffers geëist
maar wel is de nodige schade
aangericht. De bom ontplofte in
de vroege morgen. Men tast in
het duister wie achter deze aan-
slag zit. Na het gebeurde had de
politie- commissaris Jorge Gon-
zalez een onderhoud met devoor-
zitter van deplaatselijke joodse
organisatie DAIA, Arnoldo La-
misosky, die om een diepgaand
onderzoek in deze zaak vroeg. In
de loop van 1987 hebben zich
ruimtienvan ditsoort anti-jood-
se aanslagen voorgedaan in Ar-
gentinie. De joodse ge-
meenschap telt in dit land onge-
veer driehonderdduizendleden.

JOHANNESBURG — Op het
"blanke" strand bij port Elizabeth
zijn voortaan zwarten en blote boe-
zems toegestaan, mits niemander
aanstoot aan neemt, maar dan ook
een officiëleklacht indientbijdepoli-
tie, zijn naam opgeeft en bereid is te
getuigen voor de rechter. Het ver-

|J]J]J]J]JW

schilis datde politie tot dusverreei-
generbeweging optrad. De uiterst
rechtse Herstigte Nationale Party
verklaardedatzij tijdens dekerstda-
gen "wachters" op de stranden zal
posteren. "Wij zullen dezeliedenwel
vinden", zo verklaarde een
woordvoerder.

Dl ICDI SLAGERIJ:
r^^J' I- I I LW Stoofvlees 500gr 2.95" m Steak 500gr 3.25

Oranjestad Santa Cruz San Nicolas * beleg*
Fergusonstraat 47 (Estrella Supermarket) Bernhardstraat 2B
Tel.: 31046 Santa Cruz 250 Tel.: 45634 Jongekaas 100 gr 0.48

Tel.: 31283 *
Bologna 100 gr 0.65

Open: Open: Open: —^-j
8.00-1.00 8.00-12.00 8.00-12.00 ERCZEN:
2.00-8.00 2.30- 7.00 2.30- 7.00 Sara Lee Pound Cake 10%oz. 4.95
Alledrie * ledere vrijdagavond Shopping night tot 9.00 Scholier IJsboomstam 750 ml 7.95
zaken * ledere zaterdag Non stop 8.00 - 8.00 Sunny delightFruit Punch *. 12oz . 1.45

SPECIALE AANBIEDINGEN gtóf winkel:
tot 31 december 1987 \^^Sr Anglo Corned beef 12oz 2.07

é^^mmi:mmm2:ammi^^ :i^fGBF; Campbell's vegetable soup 10/2 oz 0.75

Im\ ’.6000.-aan prijzen in levensmiddelen f R^ÏÏl"rin? C°b 900°ïr" 2*97waarvan ’.2000-in iedere Pueblo-zaak I ♦! I'^ geboMargarine «üüg 2.97
JN% 7prijzen iedere Pueblo-zaak WmÊté) koffieStoDorningo 340gr 4.79
ij "<,* li> 2e trekking 30 december: mWi^ÊBl. Colgate (Ven.) Fam 1.29
JL^Z- &K*-lUr\ Sweet heart Dishw. lig 220z 2.62
&PaAJf} ii^^AMa,,^W aj /...^aH««ja,„v I £ '"^V Henny Pen Dogfoodasst 14oz 0.59JsJttL\ Morgenavond (woensdag) (w^ tZJt2p|^ ShTo?9n.gooight 5 «PS VUURWERK ■ VUURWERK

\S^\ Donderdag: nonstop I Enorme kGUZG
ook tussen de middag. I HopirflrT^ rear teQGn Pueblo PMJZen.M^^m^^^ brings the best to you and J

__^ .

f OPVALLEND- «weinig iÜ Daihatsu auto's j
I vrVMtLEIWi in de lange files voor de gasoline stations. "! BEGRIJPELIJK" want SP" Daihatsu is de zuinigste auto I
I

■*EUmur'El.iui%- van Arub^ die op de geur van gasoline rijdt. "t Carib Motors nodigt U uit tot 15 Jan. 1988 gebruik te maken om 2J éénduizend florin te sparen bij aankoop |3g Daihatsu Charade J
V____ «""— —— "— — — — — ——""""— —""""—.—.—."'

j ff I PABIEN Srta Ethline Lee 1
/4| |^p HUBERT SALAS & CO. cv ta e feliz ganadora di e §

ZJAW/ (ARUBA) N.V. * I SUNNY 1
m^~t-=* . I di Club Visage. |EN \ 1 TOPCARNV. I

Jfk \XfWTVT f kier a gradici Club Visage i Sr. Yon Kaenel eu a fV^il V? Jll^ w>v [J f escogeun |^,|jm=f.m |I SUNNY "CAR OF THE YEAR" |) maken bekend datze | comoregalodiPascul9B7 |
ACC| nT-i| I 1 Acabaaljegana |J GESLOTEN TOPCARN.V. I

zullen zijn voor inventarisatie op 30 en 31 iï 1 modelonanl9BB, entre otro: |
december 1987 11 P^r^r^F^lTl pathfinder »| uwemoer i»of » cgal til LryrfM kl I stanza 9« « J^L-I^UöAéAiJLI BLUEBIRD fi

FELIZ ANJANOBO I I BoerhaaveStraat2l
MARCH I

* | Tel. 23733-23633 21547 |

B.J. ARENDS & SONS
BRENCHIE'S HOME CENTERS
O'STAD & SAN NICOLAS
"ELEC. ACCESS.

CENTERS"

fIVIERCmiUS TRADING 1
Fergusonstraat Oranjestad

| maakt haarkliënten en publiek in het algemeen || bekend dat op |
DONDERDAG 31 DECEMBER

| haar zaak en winkel
I GEOPEND
| zijn van acht uur des morgens tot twee uur in |
| Dus non stop; ooktussen de middag, m

| ZATERDAG 2 JANUARI ZIJN WIJ JH I
GESLOTEN |K|| |I Evenals op maandag Jj 1 |

I 4 januarivanwege CLl^^-|ÉHHtt
inventaris.

I Wij wensen U allen fi|
| EEN PRETTIGE CSBP IftÉßMltfoUDEJAARSAVOND *&& «BwHl
1 VOORSPOEDIG 1|I NIEUWJAAR toe

f Wil SEBt Kfßl'
I ÜÜÜB Ling & Sons

i /t^Seet7^FIREWORKS DEPOTnfRI
Zw^Ss^^ Jfe /// Oranjestad; Schelpstraat 58 Rt il J/'/ f^T^^S^/f In oud Automotive Center achter m ;|

■// /mi Mercantile. Fe/i wYIf f. / rJ. San Nicolas: Congoweg 37. ÉmA
-^S^H Hl ■

J VUURWERK " VUURWERK " VUURWERK " VUURWER^KBj
| Wij bieden een ENORME KEUZE IN VUURWERK, inbegrepen celebratie
f on crackers, flowerbeds, nite shells, moontravellers,kleurrijke fontei-I
J nen, explosieve dondercrackers, dubbele stem, star balls, Torn Tomß I
| crackers, Lady crackers, Big sparkling wheels en nog veel en veejl
f meer. Komt zien en overtuig U zelf-

U vindt opAruba geen ruimere keuze. IXS 8 1
I In Oranjestad: Schelpstraat 58 dezelfde sortering v\ti

San Nicolas: Congoweg 37. Ak I
I Wij zijn geopend 29,30 en 31 december fMI I J

van 8.00 a.m.tot 8.00 p.m. non stop.

j Ling & Sons Supermarkets «10{
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DAG-EN-NACHT
Niet alleen op de Hyundai

scheepswerf (gelijktijdig wordt
gewerkt aan 17 zeereuzen, ter-
wijl 10 nieuwe orders op uitvoe-
ring liggen te wachten waardoor
de ordeportefeuille tot 1989 is
volgeboekt), maarookin deauto-
fabrieken gonst het (na de ar-
beidsonrust van enkele weken
geleden) weer dag-en-nacht van
activiteit. En voor het zoveelste
jaarachtereen werkt Zuidkorea
opnieuw aan erg gunstige cijfers
op de handelsbalans; vorig jaar
alleen al een positief saldo van
7 41 miljard dollar met deVere-
nigde Staten. Het geld wordt
voornamelijkgebruikt om dena-
tionale schuld (45 miljarddollar)
zo snel mogelijkafte lossen."Wij
zijn" zegt een van deregerings-
vertegenwoordigers in Seoul,
"een van de weinige ontwikke-

lingslanden die hun schulden
stipt optijdkunnen aflossen".

Sinds 1981, toen het gezinsin-
komen oprond ’.600,- per maand
lag, is deKoreaan aanmerkelijk
meergaanverdienen.Hetmaan-
dinkomenvan een werknemerin
een autofabriek ligt nu op
’.1.200,-. Maar niet alleenis ge-
lijktijdig— omdat devraagnaar
geschoolde arbeidskrachten
steeds groter wordt — de
werkloosheid naar 3,8% geste-
gen.Daarnaast zijner ook duide-
lijke verschillen in de con-
sumptie- prijsindex opgetreden.
Indeeerste driemaanden van dit
jaar stond de index op 144,6
(1980= 100); 1,2%hoger dan het
laatste kwartaal van 1986 en
1,1% hoger dan het jaar daar-
voor.

De rust die zon lange tijd de
Koreaanse arbeidsmarkt heeft
gekenmerkt, is dit jaar abrupt
afgebroken dooreen grootaantal
stakingen. Ook de Hyundai-
fabrieken kwamen vele dagen
stil te liggen door acties die be-
doeld waren om loonsverhoging
en betere arbeidsomstandighe-
denaf tedwingen.

Zelfs de oorspronkelijke rege-
ringsgezinde Zuidkoreaanse
vakbondsfederatie, heeft nu toe-
gegeven dat veel werknemers
onderbetaaldzijn.Hetgemiddel-
deinkomen perhoofd van de be-
volking ligtrond ’.4.360,- maar
in sommige slechtbetaalde be-
drijfstakken ishetmaandsalaris
’.260,-.

In de auto-industrie werkt de
gemiddelde arbeider voor iets
meer dan zes gulden per uur.De
werkdagen bestrijken vaak tien
uur, terwijl men voor het opne-
men van de twaalf vrije dagen
per jaar'geen tijd' heeft.
SPEERPUNTEN

De afgelopenjarenzijnde tex-
tiel-, de scheepsbouw- en de au-
toindustrie de belangrijkste-
speerpunten geweest in de in-
dustriële ontwikkeling van
Zuidkorea. Het vijfjarenplan
voor de auto-industrie is vorig
jaarafgelopen; elektronica heeft
nu extra aandacht, terwijl is
aangekondigd dat de vliegtui-
gindustrie het volgende 'speer-
punt' wordt. De ontwikkelingen
bij Hyundai(heteerste schipvan
de werf) hebben er ondertussen
toegeleid dat het industriëlekli-
maat in Zuidkorea de laatste ja-
ren sterk aan het veranderen is:
dit alles mogelijk gemaakt door
de sterk stijgende exportcijfers
naarvooral de VerenigdeStaten
en Canada.

VOORKOMEN
De Zuidkoreanenwerken ove-

rigens niet ondoordacht verder
aan hunverdere industriële ont-
wikkelingen en dedaarbij nood-
zakelijke export mogelijkheden.
Zij doener dan ook alles aan om
de fouten die hun Japanse broe-
ders, in het verleden hebben ge-maakt, te ondervangen. Door de
stormachtige ontwikkeling
heeft Japan immers te maken
gekregen met nog geen 13 jaar
geleden kwam de eerste perso-
nenwagen uitdefabriek en kort
daarvoor kwam importbeper-
kingen in vele landen. Hyundai
probeert dergelijke protectionis-
tische maatregelen te ontlopen
door niet alleen assemblage-
fabrieken buiten Korea te bou-
wen, maar ook door in het land
waar de assemblage plaats gaat
vinden (in Canada wordt al een
fabriek gebouwd meteenjaarca-
paciteit van 100.000wagens) zo-
veel mogelijk onderdelen te ko-
pen.De export leverdeKorea vo-
rig jaareen bedrag van 1,3 mil-
jard dollar op. Hiertegenover
stonden al wel de volgende im-
portcijfers: 730 miljoen dollar
aan onderdelen en 130 miljoen
dollar aan staal-

Om de buitenwereld nog een
beetje gunstiger te stemmen, is
de Zuidkoreaanse automarkt
opengegaan voor buitenlandse
automerken. Met ingang van 1
julizijn auto'sboven de2liter ge-
liberaliseerd en na 1 januari
1988 geldt hetzelfde voor auto's
met een motorvermogen lager
dan 2 liter. Door dehoge invoer-
rechtenzal devraagnaarbuiten-

landse auto's voorlopigwel mini-
maal zijn, "maarwij willenin ie-
der geval een gesloten situatie,
zoals in Japan voorkomt, voor-
komen.

Daarom blijft het hoge belas-
tingtariefvan 60% niet lang ge-
handhaafd. Het gaat tot 1991 in
stappen terug naar rond 30%",
aldus een Zuidkoreaanse rege-
rings- woordvoerder. Dit pakket
aan maatregelen moet er toelei-

den datZuidkoreavoorlopigwei-
nig in de weg wordt gelegd in de
(noodzakelijke) drang naar de
verhoging van de export. Op de
thuismarkt, met op dit moment
slechts 1,4 miljoen auto's op 41
miljoen inwoners, is dekomende
jarenslechtseen geringe groeite
verwachten. Met 300.000 nieu-
we auto'sper jaarzal deeerst ko-
mende jaren de 'maat' wel vol
zijn. Daarom gaat men zichvol-
ledig concentreren op de Vere-
nigde Staten, Canada en nu ook
Europa. Zijntotnu toealleenHy-
undai's in Italië, België, Groot
Brittannië en Nederland te
koop, dereikwijdte zal spoedig
worden uitgebreid.

Eerst moetdanwel deproduk-
tie in defabrieken in Ulsan op
een hoger plan komen. Dit jaar
komen in ieder geval niet meer
dan25.000 wagens voor Europa
beschikbaar. In het hoofdkan-
toor van Hyundai in Seoul zegt
men: "de produktie-capaciteit
staat het voorlopig niet toe dat
jaarlijks meer dan30.000 auto's
naar Europa verscheept wor-
den". Een aanzienlijk percenta-
gekomtnaar ons land, want Hy-
undai Nederland (de snelste stij-
ger op de Nederlandse auto-
markt) heeft nietalleen voor dit
jaarhet geplande verkoopcijfer
van 4.500 naar 6.000 stuksbij-
gesteld; volgend jaar denkt men
zelfs 10.000Pony's en Stellars te
kunnenverkopen.

Kerstweekeinde in bioscopen VS:

Three men and a baby
brengt meeste in la

HOLLYWOOD — Three
U»en and a baby is opge-
klommen naar de eerste
Plaats alsfilm welke in hetvoorbije weekeinde de
Jöeeste betalende bezoe-
kers trok. Deze komedie
f»et indehoofdrolTorn Sel-
Leek bracht in het
J»erfstweek-einde ruim
toen miljoen dollar in de layan de Amerikaanse film-
"ödustrie.

Dp de tweede plaats kwam
de debus defilmwaarin defteger- acteur Eddie Murphy

jjPtreedten welRaw. Deze liet,e kassa zoveel keren rinke-en dater uiteindelijk 8,6 mil-
jpenin de la achterbleef.Raw
£at slechtsmet moeitehetfiat
~|"eeg van de Amerikaanse
Jj'ttikeuringwordt op de der-e plaats gevolgd door een

comedie:Throw Mom-a fromthe train, welke goedgas voor 6,7 miljoen dollar.,eze fïhn werd geregisseerd

dooracteur Danny ue v no die
er ook de hoofdrol in speelt.
Hij gaat over twee mannen
diebesluitenmoorden tegaan
plegen zoals gebeurt in
Hitchkock- films.

Broadcast news neemt de
vierde plaats in beslag met
5,4 miljoendollar aan entree-
gelden. Ook hierbij gaat het
om een film uit het komedie-
genre. Hetverhaal komt neer
op eenromance bij eenradios-
tation in Washinghton. De
hoofdrol wordt gespeeld door
WilliamHurt diebekendheid
kreeg door zijn rol als
homosexueel in de film De
kus van Arana, samen met
Holly Hunter en Albert
Brooks.

Voor de tweede achtereen-
volgende week staat Wall-
street op de vijfde plaats met
4,6 miljoen aan inkomsten,
gevolgd doorBatteries not in-
cluded. Deze film was goed
voor 4,03 miljoen dollar aan
entree- geld.

ECO-NOTEN
DE AMERIKAANSE film-
maatschappij De Laurentiis En-
tertainment Group overweegt
haarfilmcollectieen haar studio
gedeeltelijk of geheel te verko-
pen en personeel te ontslaan om
de schulden te verminderen. De
maatschappij, opgericht door de
Italiaanse producent Dino de
Laurentiis, heeft dit jaarals ge-
volg van het mislukken van een
aantal films een verlies geleden
van ruim twintig miljoendollar.
TWEE GROTE banken in Zwit-
serland hebben laten weten als
gevolg van fraude van perso-
neelsleden flinke stroppen te
hebben geleden. Union Bank of
Switzerland, de grootste bank
van het land, heeft ongeveertien
miljoen Zwitserse frank verlo-
ren en United Overseas Bank
dertigmiljoen frank.
DE AMERIKAANSE fabrikan-
ten van personen- auto's willen
hun productie in het eerste
kwartaal van 1988 ten opzichte
van hetzelfde kwartaal dit jaar
verkleinen. Ze streven naar een
produktie- vermindering van
veertien procent tot 1,733 mil-
joen voertuigen. De grote fabri-
kanten, General Motors en Ford
Motor, beogen een produktie-
verkleining van respectievelijk
twintig en elfprocent. Hun pro-
duktie- aantalkomt daarmee op
818.000 en 534.209 personen-
auto's. Chrysler wil zijnproduk-
tie verkleinen met vijftien pro-
cent tot 227.000 stuks.

DE JAPANSE onderneming
Sports Shinko uit Osaka heeft
voor 250miljoen dollar het luxe
vakantie- oord La Costa Hotel
and Spa aan de Amerikaanse
Westkust gekocht. De vakaaitie-
plaats op150kilometer ten zuid-
envan Los Angelesomvat onder
meertwee golfterreinen, 23 ten-
nisbanen, zeven resaurants, 482
gastenkamers alsmede een aan-
talkastelen en villa's.
VIETNAM VERDIENT nauwe-
lijks voldoende deviezen om de
rente op zijn steeds groter wor-
dende schuldaanhet buitenland
te betalen. Het ministerie van
Buitenlandse Handel zei dat
Vietnam wegens de grootte van
zijn schulden moeilijkheden on-
dervindtbij het aantrekkenvan
buitenlandse leningen.

Inbrekers lopen
in val politie
Sint Maarten
b»5jlL1PSBURG - In ver-
bii^T ?et de vele diefstallen
riai °bedriJfvanbouwmate-«>en gedurende de afgelo-c,« maanden, zijn enkelere-
Wfi

!jheurs °P tweede
Bea ♦agop de loer ?aan US-w ' *°en overdag gebleken
3** «at bepaalde artikelen

waren opgesteld datwj\ter gemakkelijk konden
°en meegenomen.

Hwm uur in de avondkwa-klo" r mannen opdagen. Ze
WY"enover deomheiningvan
«n u J1Jfennamenwasbakken
a cpan dere artikelen mee. DeVO i

kwamen uit hun'«"plaats te voorschijn en de

mannen vvciiien ter plaatse ge-
arresteerd. In verband hiermee
hield depatrouille van de politie
devolgende dag nog een oogje in
het zeil bij hetzelfde bedrijf.
's Nachts om halftwee werd een
vuilnistruck bij het hek gesigna-
leerd en achterin debak lag een
ijskast.

Op het erf zag de politie twee
mannen wegrennen. Ze werden
tot stoppen gemaand, maar ge-
hoorzaamden niet, waarna een
van de vluchtendenin debenen
werd geschoten. Hij werd voor
behandeling naar het hospitaal
getransporteerd.De tweede man
is nog steeds voortvluchtig, en
het onderzoek is nog in volle
gang.

SCHEMA
In Ulsan heeft men al een

strak tijd- en produktieschema
vastgesteld om deexport in een
stroomversnelling te krijgen.
Door het installeren van meer
robots, hetbouwenvan een derde
fabriek (de tweede is net klaar)
en verdere automatisering, zul-
len alleen al dit jaar de 22.000

werknemers Ulsan voor een
jaarproduktie van 750.000 wa-
gens gaan zorgen (was in 1985
nog maar 300.000 stuksen vorig
jaar450.000 eenheden). In 1990
moet de grens van een miljoen
Hyundai's gepasseerd zijn. "D«
stakingen van de laatste weker
hebben geen invloed op onze
planning. We halen dit jaai
ruimschoots de 750.000 stuks"
verkondigt iedereen optimis

tisch in hethoofdkantoor.
Niet alleen Hyundai gaat de

vleugels aanzienlijk uitsprei-
den. Ook de twee andere Kore-
aanse fabrikanten Kia (samen-
werking metFord en Mazda) en
Daewoo(General Motors en Nis-
san apartvoor debedrijfswagen-
lijn) mogen van deregering ook
hun uitbreidingsplannen ten
uitvoer brengen. Kia gaat de
jaarproduktie voor 1987 opvoe-
ren van 120.000 naar 300.000
stuks, terwijl uit de(ook al nieu-
we) Daewoo-fabriek in Pupyong
bij Seoul nogeens 233.000 auto's
(voornamelijk gebaseerd od de

oude OpelKadett en de OpelRe-
kord) zullenkomen.

Fabrikant Kia (met een ex-
portcijfer van voorlopig 85.000
stuks voor ogen) heeft al in 6
Amerikaanse Staten de duide-
lijk van Mazda afkomstige 'Fes-
tiva' geïntroduceerd. Met deNe-
derlandse Mazda-importeur
worden besprekingen gevoerd
om ook Kia's in Nederland te
gaan verkopen.

Kardinaal Managua:

Bestand blijft
uit door gebrek
politieke wil

MANAGUA — De politieke
wil ontbreekt kennelijk om
tot een bestand inNicaragua
tekomen. Zo verklaarde kar-
dinaal Miguel Obando yBra-
vo vanManagua dieoptreedt
als bemiddelaar tussen de
Sandinistenen decontra's.

Hetontbrekenvan dezewil om
toteenvergelijk tekomen waser
volgens dekardinaal deoorzaak
van dat zijn bemiddelings- po-
ging in de Dominicaanse hoofd-
stadismislukt. Ondankshetuit-
blijven van een vergelijk over
een staakt het vuren is het ge-
sprek niet afgebroken, aldus de
aartsbisschop van Managua.
Beide partijen willen het ge-
sprek dat via de kardinaal ver-
loopt voortzetten, zo verklaarde
dekardinaal.

Zuidkoreaanse auto is niet meer tegen te houden
Hyundai heeft geleerd van Japanse fouten
SEOUL — Het luchtafweer-

geschut op het Zuidkoreaanse
vbegveld van Ulsan en de hon-
derden zakken zand die om de
100 meter aan de Oostkust van
'uidkorea langs de hoofdwegen
laar en van het vliegveld en op
*eg naar de gigantische
scheepswerven en de auto-
fabrieken van Hyundai liggen,
verraden nog altijd dé grootste
angst van dit land: het opnieuw
opladen van de strijd tussen de
°eide Korea's.

Dezandbakken —die intijden
van nood dienst moeten doen als
kogelvangers voor de infanteris-
ten — liggen al jarenzwaar ver-
Srijsd en dik onder het 'stof,
'angs de wegen. Het luchtaf-
weergeschut draait— met de lo-
Pen dreigend naar boven gericht
"- dagelijks nog wel zn oefen-
fondjes.

Op weg naar de grootste
ter wereld in Ulsan

'oigen wegbarricades — die al-
'een met heel lage snelheid ge-
passeerd kunnen worden omdat
Je doorlaatstrook smal en erg
kronkelig is—ervoor, datde mi-

litairen een goed overzicht heb-
ben van hetgeenzich op dezewe-
gen afspeelt. leder dreigend ge-
vaar kan snel onderschept wor-
den. De havenstad Ulsan vormt
één, zo niet de belangrijkste le-
vensslagadervan Zuidkorea.

ROBOTS
"Willen we de concurrentie-

strijd, als het om aantallen en
kwaliteitgaat, metanderefabri-
kanten volhouden, danmoetook
in Korea de robot meer te hulp
geroepen worden. Met
handkrachtalleen is dat niet te
doen", zegt men bij Hyundai,
waar 17% bij decarrosseriebouw
is geautomatiseerd.Bij Japanse
fabrikanten ligt dat percentage
ondertussen al op 85%. In de to-
taleassemblage-lijn bijHyundai
komt 30% van het werk voor re-
kening van lasrobots in meer
dan 20 'straten'.

AMIGOEDINSDAG 29 D€Ce/\B€R 1987

■lE^m—iÈ^-yjj^^^^mj GROTE SORTERING

VUURWERK
ONZE OPENINGSTIJDEN f|l lILhI
VOOR DE FEESTDAGEN 1 !■#! Il

Woensdag 30 dec. 8.00-12.00
2.30-9.00 wij wensen U

align
Donderdag 31 dec. non stop tot 5 uur ZALIG UITEINDE

BEKENDMAKING I
Hierbij maken wijbekend dat

ORLANDO JACOBUS I
met ingang van 8 december 1987 niet
langer in onze dienst is en dientengevolge
niet gemachtigd is enige zakelijke transaktie
voor ons te verrichten!

SPANISH WATER HOLIDAY
R.J. DOVALE ADVERTISING INC.

HOLIDAY PUBLICATIONS

3s|s Onze laatste zending v@§.|~^ van 1987 is binnen
Sportievecombinaties en

katoenen jurken.

Boutique Jj^Z r̂^L
Sts-x Caracasbaaiweg 4^l VtétfS32$ Tel.: 613496 «Ü3HT/S§£

VJÈ COME AND CELEBRATE WITH US mL
vijf THE LAST REMAINING DAYS OF M$
Ü . 1987 AND START 1988 IN THE HOTTEST f&& PLACE IN TOWN. tf
èg, 29th. of December, 1987 Jl
M HAPPY PEANUTS from 9:00 p.m. till mff
j$ Entrance fee f1. 10,-- *Ëw
\*|f 31st. of December, 1987 \.£
TEE OPEN fr°m 4:o° P'm" *'" 9:o° P'm' M&
W Ist. of January, 1988 jfff
sfr OPEN from 01 :00 a.m. -06:00 a.m. |fy
«h Entrance fee fI. 10, - jMP

\j£ The Pub Management and personnel wishes all jÊ
their members andthe community of Curapao

3 HAPPY NEW YEAR!!! vV
jm and for 1988, sfcm THE PUB WILL STILL BE THE HOTTEST fX
Jj| PLACE IN TOWN. ;g
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Vals beschuldigd
van mishandeling

PHILIPSBURG — Een man
vertelde aan de politie dat hij
door drie mannen in de Front-
street mishandeldwas. De agen-
ten zochten een van de mannen
op, dieverklaardedathij doordie
man op nogal onbeschofte wijze
benaderd was, en toen hij met
hem op devuist wilde gaan, ren-
de de man weg, struikelde en
scheurde zijnlip open. De aange-
ver werd onderhouden niet meer
metvalsebeschuldigingen bij de
politie te komen.

Saleh van Stinapa Bonaire:

Veel belangstelling
ecologisch centrum
KRALENDIJK — Volgens

Stinapa Bonaire- voorzitter
Raymundo Salehisdebuiten-
landse belangstelling voor
landhuis Karpata waar het
Ecologisch centrum is gesitu-
eerd, nog steeds erg groot.
Ook de Bonaire Hotel and
Tourism Association (Bonha-
ta) juicht het gebruik van
landhuis Karpata toe, maar
ziet te weinig mogelijkheden
voor wetenschappelijke doe-
leinden.

Een stellingdie voorzitter Sa-
leh geenszins kan onderschrij-
ven. Natuurlijk ligt het voor de
hand, dat het Ecologisch
centrum,'dat in"landhuisiKarpa-
ta alle mogelijkheden heeft om
studenten en andere onderzoe-
kers van de onderwater- wereld
van Bonaire te ontvangen, kan
bijdragen tot vergroting van de
kennis over Bonaire. Ditkan on-
getwijfeldvoordelen bieden voor
hettoerisme. Immers depublica-
ties die over Bonaire en het on-
derwaterpark verschijnen, zijn
een indirecte reclame. Daarop
echter, aldus Raymundo Saleh,
isreeds lang ingespeeld.

INGEBRUIK
Verschillende groepen af-

komstig van deUniversiteit van

Groningen en de Universiteit
van Amsterdam hebben al ge-
bruik gemaakt van landhuis
Karpata en de mogelijkheden
die het Ecologisch centrum hen
biedt voor hun studie. Wij zijn
steeds doende, aldus Saleh, om
mensen aan te trekken. Er moet
echterwel een scheiding worden
gemaakt tussen degenen dieuit
commercieel oogpunt
geïnteresseerdzijnin Stinapa en
degenen die uit louter we-
tenschappelijk oogpunt gebruik
willen maken van defaciliteiten
van het landhuis.

Landhuis Karpata is geheel
gerestaureerd met Nederlandse
financiën. Bij haar eerstebezoek
aan Bonaire heeft koningin
Beatrix hetcentrum officieel ge-
opend. Vanaf die tijd was het
steeds mogelijkdatstudenten en
docenten gebruik maakten van
het landhuis. Daarvoor zijn in-
derdaad mogelijkheden ge-
creëerd en de gasten dieeen we-
tenschappelijk onderzoek ver-
richten, kunnen ook inderdaad
in het landhuisworden onderge-
bracht. Er isbovendien een aan-
vaardbaar laboratorium aanwe-
zig en bovendien is het Ecolo-
gisch centrum uitgerust met be-
hoorlijke mogelijkheden voor
film en fotografie.

SINT EUSTATIUS - De
"Auxiliary Home Committee
heeft haar jaarlijkseKerstvie-
ring voor de gehandicapten ge-
houdenin hethuis van de gezag-
hebber G. Sleeswijk. Het werd
een zeer geslaagde ochtenddietot
laat in de middag voortduurde.
De Kili- Kili- band van Walton
Schmidt verzorgde de muziek.

Pers kiest Man en Vrouw vanjaar:
Yolanda Domacassé en Cai Marsera

KRALENDIJK — Het me-
rendeel van de nieuwsmedia
op Bonaire heeft voor het af-
gelopen jaarYolanda Doma-
cassé als vrouw van het jaar
en Cai Marsera als man van
het jaar gekozen. De
sportman van het jaar werd
Alsy Anthony, doelverdedi-
gervan Estrellas. Ook de Ci-
dema koos Anthony als
sportman van het jaar.

Evenals vorig jaar besloot het
merendeelvan de Bonaireaanse
nieuwsmedia een man en een
vrouwvan het jaartekiezen.Dit
jaarwerd de traditie voortgezet.
Eveneens werd wederom beslo-
ten de beide dagbladen Amigoe
en Nobo buiten de verkiezing te

houden. Het merendeel van de
pers heeft beide kandidaten ge-
kozen wegens hun verdiensten
op sociaal gebied.

Yolanda Domacassé bijvoor-
beeld heefteen vijftal jarengele-
den, samen met de toenmalige
arts Debilde het initiatief geno-
men tot oprichting van de Pasa-
dia Cocari. Een ontmoetings-
plaats voor bejaarden, die daar
metelkaar hunlaatste levensda-
genkunnen slijten. Yolanda Do-
macassé heeft overigens niet al-
leen beroepshalve sociaal werk
verricht, ook in haar vrije tijd
heeft zij belangstelling getoond
voor deminderbedeelden.

De man van het jaar is Cai
Marserageworden. Hij heeft dat
ongetwijfeld te danken aan zijn

werkzaamheden voor de coöpe-
ratieve spaarvereniging Credit
Union Lourdes. Als voorzitter
van de CUL werd Marsera ook
aangezocht als vice- voorzitter
van Fekoskan, waar hij zijn
werkzaamheden gedurende
1982tot 1986verrichtte.

De gekozen sportman van het
jaar,AlsyAnthony, heeft vooral
indruk gemaakt tijdens de Bo-
naireaanse en Antilliaanse
kampioenschappen. De zeven-
tienjarige doelverdediger heeft
de kleuren van zijn club zo goed
verdedigd, dat de jeugdafdeling
van Estrellas het kampi-
oenschap wist te behalen. De
drie uitverkorenen zullen een
plaquette van hun uitverkiezing
ontvangen.

Meer zelfkritiek, weg met sportverruwing

Papy Cicilia: in '88 moeten
sportprestaties nog beter
KRALENDIJK — In zijn

jaaroverzichtvan desportge-
beurtenissen heeft devoorzit-
ter van de Cidema en
Scheidsrechtersbond OBAF,
Papy Ciciliazichbezorgd uit-
gelaten over de gebeurtenis-
sen die het afgelopen jaar de
sport een negatieve imago
hebben gegeven. Cicilia
noemtditeen gevaarlijkeont-
wikkeling,waarbijnietalleen
spelers hun negatievekritiek
op de arbiters ten toon sprei-
den, maar waarbij zelfs sup-
porters en bestuursleden niet

schroomden om bedreigin-
gen te uiten.

Met nadruk stelt OBAF voor-
zitter Cicilia dat hetmeerdere
malen is voorgekomen dat
scheidsrechters aan sterke kri-
tiek onderhevig waren van te-
amleiders, die echter zelf nim-
mer een cursus in arbitrage heb-
ben gevolgd. Daarbij aldus Cici-
lia werd volledig uit hetoog ver-
lorendatzijzichopeen onbekend
terreinbegaven zonder daterre-
kening werd gehouden met hun
eigen optreden in clubkringen.
Hetprobleem deedzich eigenlijk

nimmervoor wanneer een team
had gewonnen. Maar een ver-
liespartijbleek dejuistegelegen-
heid om de scheidsrechter te be-
kritiseren. In zijn wekelijkse ra-
dioprogramma heeft Papy Cici-
lia overigens herhaalde malen
gewezen op ditongewenste feno-
meen, maar in de praktijk
constateerde hij echter ook, dat
het steeds veelvuldiger voor-
kwam. Niet alleen in de voet-
balsport, aldus Cicilia, maar
eveneens in andere takken van
sport. Meerder malen uittemen
zelfs de ontevredenheid over de
arbiter door vandalisme en het
beschadigen van de eigendom-
menvan de scheidsrechter. Cici-
liarefereert naar de wedstrijd
Nederland tegen Cyprus die in
een leeg stadion moest worden
overgespeeld.Ofaan hetgeenge-
beurde bij debaseball finale.
Of aan hetgeen gebeurde bij de
baseballfinale te St. Maarten.

MoetBonaire daarvaneen ko-
pieworden, aldusOBAF voorzit-
terCicilia.Komt ditovereen met
detekstvan het volkslied datwij
bij sportgebeurtenissen zingen
en waarbij verwezen wordt naar
het nederige volk van Bonaire
dat tevreden is en overal wordt
geprezen, aldus Papy Cicilia.
Kunnen we dannahet zingen al-
lewoorden vergeten?

De voorzitter van Cidema
vindt, dat de mentaliteit drin-
gendveranderd zal moeten wor-
den. Nog voor dat is doorgedron-
gen tot dejeugd.Als dateenmaal
wortel heeft geschoten, aldus
een bezorgde Cicilia zal ditvoor
derest van ons bestaan schade
aanbrengen aan de bevolking
van Bonaire.

POSITIEF
Gelukkig, aldus Papy Cicilia,

hebben zich ook vele positieve
sportontwikkelingen voorge-
daan. Hij herinnert onder ande-
re aan de kampioenstitel in het
jeugdvoetballen, kampi-
oenschap damesvolleyball, atle-
tiek, judo,windsurfenen andere
sporten waarin Bonaire soms
heeft uitgeblonken zoals domi-
no,biljart, softball, korfbal, ten-
nisenwielrennen. We kunnener
dus trots opzijn,benadrukt Cici-
lia, datBonaire zich op diverse

terreinen heeft ontwikkeld. Een
goedbegin om hetkomende jaar
de kritiek op de sportleiding te
vergeten en vooral enigezelfkri-
tiek te betrachten. Cicilia zegt
ervan overtuigd te zijn dat bet
komende jaar veel meer
sportprestaties geleverd zulle»
kunnen worden.Daarbij moeteD
trainers en besturen wel het
hoofdkoel houden enmogen niet
vergeten, dat zij kinderen ztfl)
van een gezond volk, zoals het
volkslied zegt.

Goedkoop
gekleed

PHILIPSBURG —Om
twee uur 's nachts werd mel-
ding gemaaktvan inbraak in
eenwinkelaan deBackstreet,
waar men zich toegang had
verschaft doorhet glas van de
etalageruit tevernielen.

Een grote hoeveelheid kle-
ding werd gestolen en enkele
kledingstukken werden te-
ruggevonden in een steegje
vlak bij dewinkel.

Omvier uur's morgenskon
op de Illidge Road de zeven-
tienjarige A.B. worden gear-
resteerd diekleren droeg die
kort tevoren als gestolen wa-
ren opgegeven. De politie
constateerde dat zijn kleren
splinternieuw roken. De jon-
geman dievoor verder onder-
zoek werd ingesloten, gaf toe
dathij wel dewinkelwas bin-
nen gegaan, maar dat deeta-
lageruit al kapot was en uit-
nodigend open stond.

Juwelenkwijt
PHILIPSBURG—De toeriste

J.L.R. deed aangifte bij de re'
cherche op tweedeKerstdag,
in haar huis was ingebroke"
door het verwijderen van glazed
shutters.Erworden juwelenve?'
mist terwaarde van zestien du>'
zend dollar, waaronder twee
paar oorbellen, halskettingepl

parels en andere juwelen.De re'
cherche heeft de zaak in onder'
zoek.

w

ASTI SPUMANTE CHIANTI CLASSICO ORVIETOCLASSICO

de Italiaanse demisec e rode wijr.die af- de droge wjtte wijn voor
champagne, heerlijk bij JSwel SenThte aukfhe feestjes< hapPy hours<voorgerechten, ideaal §°s7e^ bridge partijtjes, kraam-
meteen stuk taart, stolle *ls ee'"ee d ;."9 vl^s bezoek en niet te verge.
of romig dessert. doet komen. ten: visgerechten!
De prijs? De prijs? De prijs?
Vanaf NA/.14.-/fles Vanaf NA ’. 2.25/fles Vanaf NA/. 7.00/fles.

W', Bovenstaande en andere wijnen verkrijgbaar bij GIFI of, fy
indien gewenst, thuis bezorgd (overal op Curacao) Irjh

V^Vi na telefonische bestelling opnummer 611615 (wjé.

MEDEDELING
■

KODELA, het elektriciteitsbedrijf van Curacao
deelt hierbij mede datdedoorberekening ingevol-
ge de brandstofclausule met ingang van 24 de-
cember 1987 is verlaagd.

Met ingang van 24 december 1987wordt detoes-
lag 4.444cent per KWH.

Curacao 28-12-'B7.

SSIKODELASS
OPENBARE VERKOPING

Op dinsdag 12 januari 1988, des morgensom 10.00uur,zal tenoverstaan
van één van de notarissenvan hetkantoor SMEETS & THESSELING, of
dienswaarnemer, tehunnenkantore, gelegen aan deEmancipatie Boule-
vard 18, in het openbaar worden verkocht krachtens Rechterlijk Bevel:
a. een perceel grond, gelegen in het Stadsdistrict van Curacao, ter

groottevan 122 m2, kadastraal bekend als Stadsdistrict Sectie A,
nr.1410, met het daarop gebouwde,plaatselijk bekend als Mr. Dr.
M.F. daCosta Gomezplein 7;

b. een perceel grond, gelegen in het Stadsdistrictvan Curacao, aan
de Passaatstraat, ter grootte van 15 m2, kadastraal bekend als
Stadsdistrict, Sectie A, nr. 2447;

en al hetgeen verder daartoe door aard, bestemming of natrekking be-
hoort.
De veilingconditieszijn gedeponeerd te Griffie van het Gerecht in Eerste
Aanleg van deNederlandse Antillen,ZittingsplaatsCuracaoen zullenvan-
af acht dagenvóór de veiling eveneens ter inzage liggenten voornoemde
kantore van Smeets & Thesseling. Deze condities houden ondermeer in
de bepaling, datvan iedere bieder gevorderdkan worden dat hij, ter nako-
mingvan zijn boden verdere verplichtingen, een bankgarantie of andere
zekerheid stelt.
De executant behoudt zich hetrecht voor de veiling uit te stellen en op te
houden zonder de verplichting daarvoor de reden(en) te noemen.

SMEETS & THESSELING
Emancipatie Boulevard 18
Alhier.
Te1.:74222/78222.

OPENBARE VERKOOP
Op woensdag 6 januari 1988 des voormiddags om 10 uur
zal ten overstaan van ondergenoemde notaris of diens
waarnemer, te zijnen kantore aan de Schottegatweg Oost
191, te Curacao, in het openbaar worden verkocht
krachtens rechterlijk bevel:

a. een perceel grond, groot 610m2, gelegen in het
tweede district van Curacao op Luis Paula, om-
schreven in meetbrief nummer 212 van 18 novem-
ber 1946, met de daarop staande bouwvallen,
plaatselijk bekend als Hondurasweg 11 en 13;

b. een onbebouwd stuk grond, groot ongeveer
3.020m2, gelegen in het Tweede District van Cura-
cao op Luis Paula, ook genaamd Bethlehem, om-
schreven in meetbriefnummer 63 van 7 juli 1943.

De veilingvoorwaarden zijn gedeponeerd ter Griffie, alhier
en liggen voorts ter inzage ten kantore van de onderge-
noemde notaris. Deze voorwaarden houden ondermeer in
datvan iedere bieder geëistkan worden een onherroepelij-
ke bankgarantie overte leggen,welketenminstegelijkdient
te zijn aan het bedrag van zijn bieding vermeerderd met de
veilingskosten.

mr M. van der Plank,
notaris
Schottegatweg Oost 191Tel.: 616833.

yy stpchmarket <<

AMSTERDAM TODAY DECEMBER 29, 1987.

Aegon 59,80 KIM 29,20
«void 59,30 Meneba '35,00
Akzo 86,40 Philips 26,70
Cred.Lyon. 42,00 Royal Dutch 199,10 i
Fokker 20,50 Telegraaf 209,00
Gist.Broc. 22,22 Unilever 102,00
Heineken 123,00 Index 213,30

NEW YORK STOCK EXCHANGE
Abbott Labs. 46 3/4 lEM 115 5/8
American Exp. 23 ITT 44 7/8
Apache 7 5/8 Johnson &J. 76 7/8
Am/tel.» Tel. 26 3/4 McKesson 27

1
Amoco 67 3/4 Merck * Co. 156 1/4
Anheuser B. 31 5/8 Minnesota Mng 62 7/8
Becton Dick. 49 Mobil Corp. 38 3/4Campbell S.. 26 3/8 Monsanto 81 1/2Chrysler 22 3/8 NCR Corp. 63 7/8Citicorp 17 1/2 Norf.South. 26
CocaCola 38 5/8 PPG Indus. 33 5/8Diebold 38 1/4 Philips Ind. 15 1/2Digital Eg. 133 1/8 Placer DJ4. 15 1/4
Dupont 86 3/4 Northrop Corp. 25 5/8
East.Kodak 48 1/4 Pac.First Fin. 11 1/8
Exxon 38 5/8 Pfizer 47 3/4
Figgie 'A' 51 Phelps Dodge 44 1/4
Firestone 30 7/8 Philip Morris 87 1/2Fluor 13 Quaker 42 7/8
Genl.Electr. 44 7/8 RJR Nabisco 45 1/8
GenlJtotors 62 Sara Lee 35
Gulf & Ifest. 72 3/8 Shell Trp.Tr. 77 1/8
Hecla Mng. 13 1/4 Southern Ü. 8 1/4
Hilton 70 Unisys 33
Homestake Mng. 18 1/8 Unocal 29 1/4
DOT JONES LOCAL STOCKS

REUTER.
CLOSING COMMENT DECEMBER 28, 1987.
Stock prices were lower from the opening bell today, but most
of the damage occurred in early trading. The Dow fell appro-
ximately 56.70 points to 1942,97 in relatively light trading,
with the other popular averages following suit. Declines on
the big-board held a ccmuandhig five to one lead over declines
near the final bell. A lower bond market and weaker dollar
hampered the bulls today. Capital Cities/ABC, Pfizer, D3M,
Hitachi and Merck and Co. all surrendered today. Computer-
vision was a big gainer today in heavy trading after Prime
Computer launched a hostile takeover bid for Computervision .
Merrill lynch also rose in active turnover, but General Elec-
tric slipped. The Dow couldn't sustain its upside momentum
after breaking throvgh the 2000 mark last week. Next support
is Dow 1910-1920.
E.F. HUTTCN RESEARCH.

fSfl MAPUBO & (URIEL'S BANK N»
pL£j INVESTMENT DEPARTMENT
57J£?J| For further information call

Tel. 612511/612991/612294
1 V **
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j Voor de grootste sortering vuurwerk en het beste in prijs: ftjSjfiïfo I
Caracasbaaiweg 170- Tel.: 614801 -31 decemberom 5 uur Gaita-groep. ** Vuurwerk-show woensdag om 9 uur op Caracasbaaiweg 220. * -: "



ARUBA
AGENDA

jJjJOORURENAMIGOE: 08.00-12.00/'""0-17.30 uur; zaterdag gesloten.

*foon: 24333.

J*[spoedgevallen na kantoortijd: 21639,g»en 22316.
"9*oy: 027-849.

**rek. nr. 10.815.445Banco di Caribe.

NlE:100.
115.

JjKERTJES verschijnen op dinsdagen3"J3 en kunnen iedere dag tussen 08.00-
-ij'O/H.oo-i 7.00 uur worden opgegeven;
/"alve op zaterdag. Alleen zoekertjes, die? baandag en donderdag voor 10.00uur
J^en zijn, kunnen de dag daarop (dus

a 9 en vrijdag) verschijnen.

K GELE KRUIS: Oranjestad: tel.: 23168;
2°°r<i:tel.: 23425;Santa Cruzen Paradera:
~,.28288/25543; Savanetaen Brazil: tel.:
/W48301; San Nicolas: tel.: 45906; Da-
j£:tel.: 29008(wijkgebouw), 24444(kan-

°°f brandgevallen, ongelukken ofi?11 of ander ongeluk gelieve
op tebellen,tel.: 115)

fSDAG: 18.00 Nic & Pic: «In the
,' malayas»; 18.30 CNN international
ïB** 19.30 Actualidad; 19.45Pa vn
J^oa mas sigur; 20.00 Telenoticias;
**-30 The Cosby show; 21.00 Showti-
!! 9; 22.00 Falcon Crest: «Living
ÏÏBhtmare»; 22.50 Showbiz today
,y% 23.10 Sluiting.

J'OENSDAG: 18.00 Thundercats;
!f-30CNN international news; 19.30 In
S^fchof ghosts; 20.00Telenoticias;
jQ-30 Premio Mo Tito live in studio;
1J'30 Special: «Song and dance»;

J*loShowbiztoday(CNN); 23.20Slui-

fe*SEN(jI^HT INFORMATION CENTER: dage-
JJ.9eopendvan 07.00-20.00 uur;na 20.00

'formaties via verkeerstoren.

$*> SERVICE CENTER (Oranjestad):
C*uur per daggeopend(alleen geslo-
». van zondag 20.00 uur totmaandagmor-""fr-OOuur)

&TER horacio ODUBER HOSPI-
-'l»,(tel-: 24300): bezoekuren 15.00-15.45*30-1 9.30uur.

j^JNGINWILHELMINA FONDS (tel.:
JJS2/22817): informatiecentrum[Cnsda9 geopend van 08.30-12.00 uur -w<)enbaaistraatB(boven).

ffSTY INTERNATIONAL (atd. Aruba)
Sak üur Matste schrijfavond van het jaar■"^aGrandi 23.

FESTIVAL: 18.30uur in FortZout-
vj-i optreden van Tipico Arubano, Tipico
H"*iri gua oiaTropical,FacundoPanne-

-8,1 dansgroep Teatro Danza Arubano).

%}TESTANTSEKERK: 19.00uur belijde-
bij dsA.van den Doel.

«iiw0 HISTORIKO ARUBANO: ope-
-1 j maandag t/m vrijdagvan 09.00-
-lj'^l6.oo-1 9.00 uur;zaterdagvan 09.00-
-'■Wtjur

iiSCHTING TOT BEVORDERING VER-
C °°RD OUDERSCHAP (Famia Pla-
Ijii dagelijks van 08.00-12.00/13.00-
V*Uur" Medical Centre, Bemhardstraat
ijj^an Nicolas, tel.: 48833, toestel 219/

ii*Praktijken in hetWit GeleKruis- ge-
lei .^dlr|sdag 10.00-12.00uurteNoord66,
V 25; 13.00-14.00 uur te Oranjestad,
Castraat/Emmastraat, tel.: 23168;
j^nsdag: 13.00-15.00 uur te Santa Cruz
Wo" 28288: donderdag: 10.00-12.00
CL6pampoenastraat 15,Dakota.
19 'r° di Barrio Dakota, Pampoenastraat
Cl' !8^ 23822; donderdag08.00-10.00uur.
CiLai(luetio, Paradera 47A, tel.: 24280:

08.00-10.00 uur.

IIjSfAU LEVENS-, GEZINS- EN HUWE-
1S w' MOEILIJKHEDEN (Lagoenweg 9A,
l; 0°r*eping): iedere werkdag van 07.30-
-spfg"; 1300-16.30 uur (ook mogelijk af-

K'e maken via tel.: 23145of 25111).

Saf's,icn,in9 Hulpaan Slechthorenden
Engelandstraat (Lionsgebouw t/o

Ij 0«7üb). is dagelijksgeopendvan 08.30--
AmigoeAruba

Oudjaardicht
5^7 AMIGOE-KANTOOR
Cg^ubais donderdag 31 de-

Qe gehele dag geslo-
nZ 1en isvanaf maandag 4 ja-
s^i.weer geopend. Voor
Cfgevallen kan men opde
wfende adressen terecht,
tie nsen iedereeneenpret-
Sesj UaeJaarsavond en een

!aagd nieuwjaar toe.

DE DIRECTIE

NASTUDIE
Inregeringskringen wordthet

gebeuren ernstig genomen, al-
dus depremier, dieten overvloe-
de nog eens uiteenzette, dat de
regering na langdurige studie
tot zijn recente voorstellen aan
de pomphouders was gekomen.
Voor deregering en zijn advi-
seurs was het uit debeschikbaar
gestelde cijfers overduidelijk,
dat depomphouders "benedende
brug"voldoende winst maakten.
Door het sluitenvan deLagokre-
gen dedriepomphouders "boven
debrug" dezwaarste klap te in-
casseren.Daaromkwam derege-
ring met voorstellen, dat over-
heidswagensbij de stations"bo-

ven debrug" gaan tanken
Hij wees er op, datderegering

inhet afgelopen weekeinde snel
gehandeld had door de levering
vanbenzine gedeeltelijkveilig te
stellen. Hij herhaalde dat de
regering vandaag maatregelen
zal nemen zodat voorkomenkan
worden, dat een kleine groep
Aruba op deze wijze schade kan
toebrengen.

De premier wees erop dat de
bijna vijftig procent- verhoging,
diedepomphouders vragen, door
het volk zou moeten worden be-
taald, hetgeen deregering onder
geen omstandigheid kan ac-
cepteren. In ieder geval is hetnu
zo dat geen der pompstations
geld verliest, aldus premier
Eman. Dank bracht hij aan het
personeel van Arubus en parti-
culiere bedrijven, diezich in het
afgelopen weekeinde hebben in-
gezet voor de benzine- voorzie-
ning.

VERKEERDE INDRUK
MinistervanEconomische Za-

ken, Don Mansur, reageerde in
hetkort op deverklaring van de
pomphouders, waaraan nogal
wat naderegegevensontbraken.
Zo werd niet verteld, aldus Don
Mansur, dathet systeem van de
modelpompvoor de stations"be-
neden de brug" betekent dat zij
aanmerkelijk meer verkopen
danvastgesteld. Door te stellen
dat alleeneen verhoging van de
winstmarge van slechts 2.8 cent
werd gevraagd, wekken de
pomphouders een verkeerde in-
druk, omdathet in feite eenver-
hoging van vijftig procent van
hun winstmarge inhoudt.

Wat het kopen bij de stations
"boven de brug" betreft ver-
wachtdebewindsmaneen toena-
me aan omzet, vooral wanneer
begonnen wordt met ontmante-
ling van Lagoenhetzware mate-
rieel brandstof nodig heeft. Ook
het verplaatsen van overheids-
diensten naar San Nicolas zal
helpen de omzet te verhogen.
Tenslotte wees de bewindsman
ernogop, datdoor desluiting van
de Lago iedereen heeft moeten
inleveren.

Gistermiddag heeft deKamer
van Koophandel met de
pompstations- dealers een ge-
sprek gehad en toegezegd te
trachten te bemiddelen tussen
de organisatie en de regering.
Daarvoor werd een gesprek met
deregering, in casu minister
Don Mansur,aangevraagd.Ove-

rigens waren de pomphouders
niet tesprekenover hettelegram
van deATIA, diede actiesvan de
pomphouders—zoals zovelen op
Aruba —scherp veroordeelde.

VERLIESVERGUNNING
Intussen heeft Èsso Petrolera

de pomphouders voor een ver-
gaderinguitgenodigd om desitu-
atietebespreken envooralomna
te gaan of door de actie met de
Kerstdagen devoorwaarden van

de vergunningen werden over-
treden, hetgeen verlies van de
vergunning zou kunnen in-
houden.

Inmiddelsblijkt wel duidelijk,
dat de meningen ook bij de
pomphouders erg verdeeld zijn
en hetverwijtwordt gehoord,dat
één of twee personen beslissin-
gen nemen, verklaringen afleg-
gen namens de organisatie zon-
der dat alle leden hiervanop de
hoogte zijn.

Berlinski aanKorthals Altes:

Indruk bestaat dat
O.M. discrimineert

ORANJESTAD — In een
telexboodschap aan de Ne-
derlandseministervan Justi-
tie, mr.Korthals Altes, heeft
deleider van dePDA, dr.Leo-
nard Berlinski, een drietal
vragen gesteld.

In de eerste vraag merkt dr.
Berlinski op, dat zowel een ex-
-ministervan JustitievandeAn-
tillen, mr. Hector Gonzalez —de

huidigevoorzitter van de Staten
vanAruba—als dehuidigeAru-
baanse minister van Jusitite,
Watty Vos, in verklaringen aan
deperszeer sterkdeindrukwek-
ken dat het onder minister
Korthals ressorterende Open-
baar Ministerie niet Europese
Nederlanders anders zoubehan-
delen dan Europese Nederlan-
ders. Voorts dat men ingezete-
nen dwingt verklaringen te on-
dertekenen, dienietop waarheid
berusten.

In de tweede vraag wil de
PDA- voorzitter weten in hoe-
verre de affaire mr. Pieternella
ter sprake is geweest tijdens de
ontmoeting met zijn collega mi-
nister Watty Vos. Voorts wil dr.
Berlinski datdeNederlandsebe-
windsmaneenonderzoek laatin-
stellenof ministerWatty Vos
meerdere malen op bezoek bij
mr.Pieternella is geweest.

Drie nominaties voor Claudius Philips
PrijsuitreikingMo Tito en Rufo

Wever aan Jossy Brokke opgedragen
ORANJESTAD — Promo-H^Cultura Arubano (PCA)

s*eren denamenbe-
v°ol- Aün. de genomineerden
Mo T-e Jaarlijkse «Premio
Vt? y Rufo Wever». Dit

en.lnuziek- evenement
ftah d*t jaar opgedragen
N-H?nger Jossy Brokke en
V" °Pwoensdag30decem-

<** p!anaf half negen Vanuit
Wiluote studio van TeleAru-

"öe _
Jei4„H

genomineerden zijn:
k°?Zanggroep: Pierewietje;Winger: Cesar Olarte, Va-
Hjfe , amacho, Silvhyanne Vro-
'Wnfduo:Erin(Croes)y Max
Mcal S' Srupo tipico: Ola Tro-

«pico Placentero, Flor di

Antano,TipicoCaribe;zangeres:
Inky Lourens, Sharon Rose,
Yvette Quandus, Mylene Mar-
quezen Sandra Harms; musical
director: Franklin Granadillo,
Hildward Croes, Amado Rosina;
componist: Chicho Koek, Don
Ramon, HildwardCroes, Claudi-
us Philips, Rob Martis; arran-
geur-Hildward Croes, Franklin
Granadillo, Chucho Hock, Lucio
Rivadeneira, Daniel Werleman;
dansgroep:Teatro diDanza Aru-
bano, Mangusa, Simadanza,
Danza Arubano; zanger: Edwin
Abath, ClaudiusPhilips, Chicho
Koek, Sergio Tjie-A-Loi, Junior
deFreitas; musicus vanhet jaar:
Claudius Philips, Hilward
Croes, Franklin Granadillo, Ri-
chard Holmond, TinoRuiz.

JossyBrokke, aan wiedit eve-
nement is opgedragen, begon op
9-jarige leeftijd te zingen en
heeft als solist enkele singles en
een langspeelplaat op de markt
gebracht. Hij heeft in verschil-
lende landengezongenenwas de
eerste zanger die Aruba op een
internationale festival verte-
genwoordigde, namelijkin Nica-
ragua.

Jossy Brokke staat ook
bekend als componist en won
tweekeer detitel"componist van
het jaar".Hij is albijna tien jaar
in Nederland woonachtig, waar
hij verschillende Arubaanse en
Antilliaanse zangers vertegen-
woordigt en deBenelux Interna-
tional Music Productions heeft
opgericht.

SUCCES
Uitvoerig staat het overzicht

stilbij het succesvan deregering
om op korte termijn het aantal
hotelkamers te Verdubbelen en
daardoor de strijd tegen de
werkloosheid tekunnen aanbin-
den. De resultaten zijnpositief:
eerste negen maanden van dit
jaareen groei van 24.2% aantoe-
risten, waarbij Verenigde Sta-
ten met zeventig procent nog
steeds de grootste groep vormt.
Maar toeristen uit Europa be-
ginnen ook een belangrijke
plaats inte nemen:voor deeerste
negen maanden Nederland
50.7% meer, Duitsland 100.3%
en Zwitserland 102.8%.

Gesproken wordt over de
bouw- activiteiten, waarbij vol-
gend jaarzelfs vaklieden tekort
zullen zijn op Aruba. De geregi-
streerde werkloosheid is dit jaar
op Aruba reeds terug gelopen
van twintig tot ongeveer twaalf
procent.

INVESTERINGSBANK
Met nadruk wordt gewezen op

het feit, datAruba's streven niet
alleen op toerisme is gericht,
maarvooral ook opverscheiden-
heid van deeconomie. Aruba ligt
daarvoor uitstekend enbiedt ve-

Ie mogelijkheden. Onder meer
werd de Arubaanse Investe-
ringsbank opgericht om deze
ontwikkelingtestimuleren. Ook
de financiële positie van Aruba
en de Centrale Bank wordt uit-
voerig uit de doeken gedaan.
Tenslotte wordt gesproken over
deonderhandelingen metExxon
omtot afhandelingvan zaken te
komen.

Wat de exploratie naar olieen
gas voor de kust van Aruba be-
treft wijst het Arubahuis erop,
dat er aanwijzingenbestaan die
duiden op mogelijke aanwezig-
heid van olie- en gasreserves in
de bodem onder de omringende
wateren van Aruba. Verwacht
wordt — er hebben zich reeds
verscheidene gegadigden ge-
meld — dat in 1988 met de ex-
ploratie kan worden begonnen.
Onder «Vol vertrouwen de toe-
komst in» besluit hetArubahuis
haar overzichtAruba na twee ja-
ren met:

ORANJESTAD — Van het
Arubahuiswerd eenfoto ontvan-
gen van gevolmachtigd minister
John Merryweather en zijn staf

voor hetArubahuis aan dePa-
leisstraat in Den Haag, met de
beste wensen voor het nieuwe
jaar.

EMAN: NODIGE MAATREGELEN GETROFFEN
Esso Petrolera: pomphouders misschien in overtreding

Premier: staking benzinepompen
gebeurt niet meer

ORANJESTAD — "Dit zal
ons nocheen andereregering
niet meer overkomen",zo liet
een verbolgen premier mr.
Henny Eman in Telenoticias
zijn mening horen over de
plotselinge sluiting van de
pompstations op Aruba op
eerste Kerstdag. De regering
heeft de nodige maatregelen
getroffen. MinisterDon Man-
sur vertelde dat het op het
ogenblik nietnodigiseen dia-
loogmetdepomphouders- or-
ganisatie aan te gaan, omdat
deregering voorstellen heeft
gedaan en daarop nog geen
reactie heeft ontvangen van
de pomphouders. Duidelijk
lieten beide bewindslieden
horen dat wanneer derege-
ring aan de eisen van de
pomphouders zou toegeven,
de bevolking zou moeten
opdraaien, dat de pompstati-
ons nog meer winst maken.
Vanmorgen was de toestand
bij de pompstations — waar
gisteren de gehele dag lange
files stonden en de politie er
aan te pas moest komen om
het verkeer niet te laten
stagneren— weer normaal.
Uitgesprekkenbleek deAmi-
goe dat de sluitingvan de af-
gelopen dagenookinkringen
vandepomphouders—waar-
van verschillende niet zover
hadden willen gaan — ver-
keerd gevallen is.

Premier Eman legdeer de na-
druk op,datdepomphouders met
hun actie dergelijke schade aan
Aruba hebben toegebracht, dat
de regering alle maatregelen
heeft genomen om herhaling te
voorkomen. In de ministerraad
van vandaagzullen hiervoorbe-
slissingen worden genomen.

BELASTINGEN
Na de sluiting van de Lago

moest Aruba de belastingdruk
°terk verhogen. Van die zware
Lastendruk wordt per 1 januari
1988 een klein deel weggeno-
men: de Solidariteits-belasting,
oorspronkelijk 8,2% van het in-
komen, wordt danverlaagd naar
4,1%.De hoge indirectebelastin-
gen moeten voorlopig nog ge-
handhaafd blijven. Het proces
van verlaging van de overheids-
kostenen deeffecten vandegroei
van het toerisme op de over-
heids- inkomsten, moeten eerst
voldoende doorwerken in de

overheids- financiën. Pas dan
kan de Solidariteits- belasting
geheel worden ingetrokken en
kunnen mogelijkde indirectebe-
lastingenweer verlaagdworden.

DeArubaansebevolkingheeft
de tijdelijk extreem hoge belas-
tingdruk aanvaard alseen nood-
zakelijk gevolg van de sluiting
van deraffinaderij. Tegelijker-
tijd heeft de hele bevolking het
vertrouwen in een betere toe-
komst nietverloren.

Met grote inzet en vasthou-
dendheid wordt er thans ge-
werkt aan een stabiel Aruba,
waar langzaam maar zeker het
uitzichtop terugkeervan dewel-
vaart van voorheen duidelijker
inbeeldkomt. In datvertrouwen
in een goede toekomst zetAruba
een streeponder dezeeerste twee
jaarvan de status aparte. Twee
moeilijke jaren, maar wel jaren
waarin de fundering is gelegd
voor een houdbare democra-
tische samenleving op een ni-
veau van welvaarten welzijn, zo-
als Aruba gewend geworden
was. Twee jaar later is hetver-
trouwenin dietoekomstterug.

De komende jarenzullen nog
nietgemakkelijk zijn,maar door
een groeiende werkgelegenheid
en een moedgevende econo-
mische groei, zullen die jaren
toch al veel van de typisch Aru-
baanse positieve uitstraling
krijgen en de sfeer terugbren-
gen, die Arubanen altijd naar
huneiland doet terugverlangen
en op de niet- Arubaanse bezoe-
kers zon aanstekelijke positieve
invloed heeft, aldus het Aruba-
huis.

Arubahuis in 'Aruba twee jaar later':

Met élan aan herstel
van economie gewerkt
ORANJESTAD— Het Aru-

bahuis in Den Haag gaf een
dezer dagen onder de kop
«Aruba: twee jaar later» een
verklaring uit, die gebruikt
wordt voorrelaties inpolitie-
ke en perskringen omheneen
indruk te geven over de ont-
wikkelingen op Aruba. Het
geheel geeft een redelijk
beeld van deontwikkelingen,
zoals die er twee jaarna da-
tum status apartevoorstaan.

Duidelijk blijkt uit het ver-
slag,datAruba deuitdagingniet
uit deweg is gegaanomtetonen,
dat Aruba deverkegen zelfstan-
digheid aankon. Met moed en
élan hebben regering en bevol-
king zich ingezet voor herstel
van deeconomie. Metgrote inzet
en vasthoudendheid wordt er
thans gewerkt aan een stabiel
Aruba, waar langzaam maar ze-
ker het uitzichtopterugkeer van
dewelvaart vanvoorheen duide-
lijker in beeldkomt.

ORANJESTAD — Gevol-
machtigde ministerJohnMerry-
weatherheefteenKerstreceptie in
hetArubahuisgegeven. Uitgeno-
digd waren onder andere de le-
den van de vaste commissie van
de TweedeKamer en hetkabinet
van de Nederlands Antilliaanse
enArubaanseZaken alsmedehet
voltallig personeel van Aruba-
huis. Het woord werd gevoerd
doorministerMerryweaiher, die
(zie foto van Nick van der Ven)
minister drs. Jan deKoning en
andere delegatieleden alvast een
vruchtbare reis in januarinaar
de West toewenst. In het persbe-
richt van het Arubahuis wordt
nietgemeldofministerMerrywe-
atherook met Oud en Nieuw een
receptie zalgeven.

Doodgewaande
springlevend
teruggekeerd
ORANJESTAD — Met

deAvensa keerde gisteren
de groep van het
Buurtcentrum AyóopAru-
ba terug. Onder hen be-
vond zich de49-jarige Bet-
to Rodriguez, die volgens
eerder op Aruba ontvan-
gen berichten slachtoffer
zou zijn geworden in een
roofoverval.

De heer Rodriguez keerde
springlevend op Aruba terug
en was verbaasd over de be-
richten, die over hem in de
pers waren verschenen. De
heer Rodriguez vertelde na
aankomst dat de groep het
uitstekendhad gehadinVen-
ezuela. Hij had daar wel ge-
hoord van een ongeval waar-
bij eenRodriguez zou zijn ge-
dood. Vermoedelijk zijn daar-
door deberichten over hem in
depers gekomen. In ieder ge-
valwashij weerblij gezonden
springlevend op Aruba terug
te kunnenkeren.

MEP-moties unaniem aanvaard:
Onderzoek politie-cellen en
grondwettelijke situatie

ORANJESTAD —Bij debe-
handeling van de begroting
1988 werden door de MEP-
fractie vier moties ingediend,
waarvan twee unaniem wer-

den aangenomen en de twee
andere met elf tegen negen
werden afgewezen.

De eerste motie handeldeover
debehandelingvan arrestanten,
die onder slechte omstandighe-
denin depolitiecellenzijnopges-
loten. De MEP- fractie was van
mening dat zij diein voorarrest
zitten eenzelfde behandeling
verdienen alszij diein het Huis
van Bewaring zijn opgesloten.
Uitberichtenzou blijken,datar-
restanten in de politiecellen te-
gen de geest van de Staatsrege-
ling in worden behandeld, het-
geen in een beschaafd land niet
past. De minister van Justitie
werd verzocht opkorte termijn
een onderzoek in te stellen en de
Staten hiervan verslag te doen.
De motie werd unaniem door de
Staten aangenomen.

Ten aanzienvan het feit, dat
volgens de MEP de Samenwer-
kings- regeling NederlandseAn-
tillen en Aruba op bepaalde on-
derdelen nog niet functioneert
en omdat alternatieve vormen
van samenwerking tussen de
regering van Aruba en deAntil-
len nog onderwerp van bespre-
king zijn en omdat ondertussen
in Nederland modellen voor een
Gemenebest sui generi tussen
koninkrijk en Aruba worden
ontworpen, stelt de MEP- leider
dathet Arubaansevolkzich over
een en ander consultatiefna uit-
gebreide voorlichting middels
een referendum moet kunnen
uitspreken. De motiebesloot: de
regering aan te bevelen in nauw
overleg met de Staten de nodige
aandacht te besteden aan de
constitutionele ontwikkelingen
waarbij echter niet uit het oog
dienttewordenverloren datelke
constitutionele wijziging gedra-
gen dientteworden dooreen ge-
zonde financieel- economische

basis. Ook deze motiewerd una-
niem aanvaard door de Aru-
baanse Staten.

De MEP- motieom deregering
te verzoeken om het bedrag, dat
aan onderstandtrekkers wordt
betaald met tien procent te ver-
hogen en demotie waarbij men
bij deregering aandringt om
geen van detewerkgestelden bij
de Tijdelijke Arbeids Voorzie-
ning afte vloeien zonder datzij
elders een passende werkkring
hebben gevonden, werden met
elf stemmen tegen (coalitiepar-
tijen) en negen stemmen voor
(MEP met Pedro Bislip) afge-
wezen.

Rechter beslist:
Kamelen-promotor

blijft in
arrest

ORANJESTAD —De rechter
heeft het verzoek van de advo-
caat om kamelen- promotor N.
vrij te laten en hem twee weken
op Aruba te laten om zijn zaken
te regelen, afgewezen. N. blijft
ingeslotenin hetHuisvanBewa-
ring en zal worden uitgewezen
naar deVerenigde Staten, welk
land om zijn uitlevering heeft
verzocht.

Advocaat mr. Moenir Alam
had onder meer aangevoerd, dat
N. bereid was vrijwillig naar de
VSte gaanomzijnzaken daar te
regelen, hetgeen doorderechter
niet werd overgenomen. De vrij-
lating was gevraagd via een
rechtszaak tegen de Procureur
Generaal.

Z' Dienstverlening
meteen

Persoonlijkkarakter

IBSBBk
Beatrixstraat 34

Tel.: 22720
Bedrijfsveriekerlnqy
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MEP-suggesties bij jaar-wisseling:

Maak van Aruba financieel
centrum, houd verkiezingen

ORANJESTAD — In een
zeer lange verklaring gaat
MEP- leider Nelson Oduber
namenszijn partijnog eens in
ophetafgelopen jaar,waarbij
hij alle facetten op een rijtje
zet, zoals deze afgelopen jaar
ook regelmatig door de Ami-
goe werden gebracht, voor
wat betreftdenieuwswaarde.

Tot slot komt de MEP- leider
metenige voorstellen die mee
zoudenkunnen helpen om de
Arubaanse problemen op te
lossen.

Zo stelt hijvoor:
- wathetverdubbelen van de ho-
telkamersbetreft dientalle aan-
dacht te worden besteed aan het
feit, dat er voldoende en regel-

matige Vluchten naar Aruba be-
schikbaarzijnomvoldoende toe-
risten naar Aruba te kunnen
vliegen;- begonnenmoetworden metuit-
voering tegeven aan de wet van
oliewinning. Men moet openba-
re aanbestedingenhouden waar-
door extra inkomsten kunnen
worden verkregen. Dit wel in
overlegmet deStaten,omdat de-
ze nationalezaak niet in de han-
denvan hen gelatenmag worden
dievoorkeur genieten;- de MEP adviseert deregering
het financiële belastingverdrag
met de Verenigde Staten niet te
ondertekenen, omdat dit voor
Aruba geen enkel voordeel ople-
vert, dochmen dientte gaanwer-
ken omvan Arubaeen financieel
centrum te maken, hetgeen
meer inkomsten voorArubakan
opleveren, vooral ook omdat er
buiten Aruba veel belangstel-
ling hiervoor bestaat.- help mee om de vestiging van
klein industrieën te bevorderen
waardoor er meer verscheiden-
heid in de economiekomt;- Met deExxon moet men toteen
definitieve overeenkomst ko-
men ten aanzien van deLago,
ook ten aanzien van de milieu-
claim en de werkgelegenheid
voor driehonderdmanbij indus-
trieel werk;- na de overeenkomstmetLago/
Exxonzullenallemogelijkheden
onderzocht moeten worden om
de haven van San Nicolas en in
het bijzonder de oil terminal te
veranderen in een haven, onder

meer met vrije zone;- Aruba richt zijn eigen maat-
schappij, Aruba Oil, op om het
beleid van deoil terminal te San
Nicolas op zich te nemen, onder
meer voor het distribueren van
olieproducten op en voor Aruba;- men moet de nodige studiema-
ken, onder meer met Brazilië,
Argentinië en andere landen om
van onze haven een doorvoerha-
ven naar Europa te maken;- maak van de Arubaanse
luchthaven een vrije zone is een
ander advies;- de regering moet een realis-
tisch beleid tonen ten aanzien
van definanciële situatie;- begin met een motivatie- cam-
pagne om hetvolk te overtuigen
dat toerisme een zaak is van de
gehele bevolking om dit voor
Aruba te beschermen en te
bewaren.

Tenslotte merkt de MEP- lei-
dernog op datArubanueenkies-
wet heeft en dater geenredenen
zijn om nieuwe verkiezingen uit
te stellen waardoor een einde
kan worden gemaaktaan hetfeit
dat 28 procent van dekiezers nu
Aruba regeert. De regering
krijgt een ernstige waarschu-
wing het nieuwe jaarniet te be-
ginnen met een aantal maatre-
gelen —zonder dialoog met een
van de groeperingen — waar-
door ernstige moeilijkheden
kunnen ontstaan.

Met de beste wensen voor de
gehele gemeenschap besluit
MEP- leider Nelson Oduber zijn
"Eindvan het jaar"-voorstellen.

Man gewondbij 'grap' met glas

Rustige Kerstmis voor
Verkeerspolitie Aruba
ORANJESTAD — Uit het

Politierapport blijkt, dat de

Eolitie een rustig weekeinde
eeftgekend.
's Middags na zes uur werd de

Verkeerspolitie bij het zieken-
huis ontbodenvoor een 17-jarig
meisje, dat voor behandeling
*as aangekomen. Het meisje
verklaarde te zijn aangereden
dooreen grotebusbij debushalte
ter hoogte van Boulevard Shop-
ping Center. Debusreed volgens
haar te dicht langs het trottoir.
Het meisje liep een bovenarm-
fractuur op en kon na behande-
ling huiswaarts keren. Het bus-
bedrijf Arubus zegde toe de be-
trokken chauffeur op te roepen
°m een en ander te kunnen re-
gelen.

Te Madiki waser een verkeer-
songeval, waarbij tweepersonen
[ichtgewond raakten en een
blikschade van 7500 florin werd
aangericht. Een bestuurder
"Hoest op een gegeven moment
remmen, waarbij deauto in een
slip geraakteen tegeneen tegen-
ligger aan reed. De ene bestuur-der liep een kapwond op boven
z»jn linkeroog en een buikwond,
en de andere chauffeur klaagde
over pijn in deborst.__ De politie werd geroepenvoor

een steekpartij op de kruising
Weverstraat/Apachestraat. Bij
aankomst bleek het slachtoffer
reeds naar de polikliniek te zijn
vervoerd. Hij hadeen steekwond
in de hartstreek en werd van de
poli naar het ziekenhuis ge-
bracht. Het slachtoffer, de 26-
-jarige man 0.V., wilde geenver-
klaring afleggenen vertelde dat
hij op een fles was gevallen en
zich had verwond. Omstanders
verklaarden aan depolitie datY.
problemen had metzijnbroer en
dat laatstgenoemde vermoede-
lijk de dader is van de steekpar-
tij. Broer F.B. werd bij zijn wo-
ningaangetroffen en verklaarde
dat hijen zijnbroer grapjes met
elkaarmaaktenen dathijeen be-
weging met een stuk glas in de
richting van zijn broer had ge-
maakt. Hij wist niet dat zijn
broer gewond was geraakt daar
deze was weggerend.

JOHANNESBURG — Bij nieuwe
gewelddadigheden tussen rivalise-
rende zwarte groeperingen in de ZA
provincie Natal zijn 2 doden geval-
len. Het afgelopen jaarzijn in Natal
260 mensen om het leven gekomen
bij gevechtentussen aanhangersvan
deZulu- bewegingvan ChiefButule-
si en de anti- apartheids- beweging
VerenigdDemocratisch Front.

Door problemen metcomputer

Betalende telefoon
abonnees afgesloten

ORANJESTAD — Bedrij-
ven en particulieren, diekeu-
rig op tijdhun telefoon- reke-ningen hadden betaald, wer-
den des ondanks gisteren
toch getroffen doorafsluiting
van hun telefoon omdat niet
tijdigbetaald zou zijn.

De verontwaardiging was
grooten hetregende klachten bij
de Setar. Uit een eerste onder-zoek bleek dat vermoedelijk in
verband met de computer- pro-
blemen op het Ontvangers-kan-
toor een en ander was geschied.
Zoals bekend wordt de admini-
stratie op het Ontvangerskan-
toor geheelop een nieuw compu-
ter- systeem gezet, dochzoudende twee terminals onvoldoende
zijnom de dagelijkse betalingen

behoorlijkteverwerken. Het ligt
in de bedoeling dat Setar — die
nureeds een gedeeltevan de ad-
ministratie doet—de gehele ad-
ministratie gaat overnemen.
Met deregeringzal deSetarvan-
daagnogoverleggenhoe deze on-
prettige problemen voorkomen
kunnen worden.

Uit de Amigoe ten dienste
staande gegevens blijkt dat de
achterstand op het Ontvan-
gerskantoorwat de administra-
tiebetreft ongekendgrootis, het-
geen nietzozeer met overbelaste
computers te maken heeft. Za-
kenlieden, die prompt hunreke-
ningen per cheque aan de over-
heid betalen, moeten soms een
tot twee maandenwachten voor-
dat zij een formulier van ont-
vangst krijgen.

ORANJESTAD-De Ameri-
kaanse echtparenHowardenCa-
rol Schiffen Herbert en Sylvia
Karasick, werden tot eregasten
uitgeroepen, omdat zij al meer
dan tien jaar ieder jaarhun va-
kantieopArubadoorbrengen. De
onderscheidingen werden uitge-
reikt doorRafaelEstrada van het
Toeristenbureau in tegenwoor-
digheid van Jan van Nes, direc-
tor of operations van Aruba Be-
achclub/Casa delMarßeachße-
sort.

Arco Iris leidt bij
jeugdbowling-toernooi

SEROE COLORADO — In
het jeugdbowling- toernooi
(acht tot zeventien jaar)van
Aruba Essoclub, wordt met
veel enthousiasme gespeeld
en worden mooie prestaties
geleverd.

Na vier weken spelen is de
standbij de teams als volgt: Arco
Iris/Warawara 17 gewonnen
punten 11 verloren punten, To-
tolica 17-11, Patrishi 15-13,
Chuchubi 15-13, Prikichi 18-10
en Trupial 18-10.

De beste individuele presta-
ties zijn als volgt:

High gamescratch:jongens: 1.
Sannin Daou 177, Kenneth Se-
raus 176, Kenneth Seraus 175;
meisjes: Aisha Anthony 198,An-
gele Geerman 170, Elaine Poy-
erd 165.

Serii
ninDaou 481, Sannin Daou 477,
Kenneth Seraus 466; meisjes:

Aisha Anthony 475, Lieshaira
Quant 443, Lieshaira Quant
417.

Highgame handicap: jongens:
CedricFingal 223,Dino Leysner
220, JuriNicolaas; meisjes: Elai-
ne Poyerd 217, Angele Geerman
202,GiairaArends200.

Highserieshandicap: jongens:
Dino Leysner 597, CedricFingal
551, MarcAnthony 529; meisjes:
Elaine Poyerd 558, Giaira
Arends 530, JudescaSimon 525.

*****SEOUL — De grootste oppositie-
partij van Zuidkoreaheeft maandag
een witboek gepubliceerd, waarin
president- kandidaat Roh Tae Woo
ervan wordtbeschuldigd een doelbe-
wuste campagne op touw te hebben
gezet om honderdduizenden stem-
men te stelen of tekopen. De partij
van Kim Young Sam spreekt van 2
minstemmen.De partij vanKimDae
Jung,derivaalvanKim YoungSam,
is nogbezigmeteenrapport.

Ambtenaren zullen strijd leveren

Sepa voorspelt:
1988 moeilijker
ORANJESTAD — In een

eindejaars- verklaring geeft
het bestuur van de Ambtena-
ren- vakbond, SEPA,een her-
haling van gebeurtenissen
die plaatsvonden en ge-
ruchten die gedurende 1987
verspreid werden.

.Al hetgeen in 1987gebeurde,
doet de SEPA denken dat 1988
een moeilijker jaar zou kunnen
worden dan 1987. Voor de
ambtenaren — aldus de verkla-
ring — zal 1988 zeker een jaar
van strijd worden om hun
rechten te verdedigen.

In de verklaring wordt onder
anderegewezen ophetfeit datde
Verenigde vakbonden nietbe-
trokken wordenbijalgemene za-
ken en de Sociaal-Economische
Raad nognietfunctioneert. Deze
houding ten opzichte van het
vakbondswezen past volgens de
SEPAin dezogenaamdechriste-
lijk socialeideologie, die door de
huidigeregeringprecies gevolgd
wordt.

De SEPA- verklaring her-
haalt ook wat men noemt
"schandalen" gedurende 1987,
zoals illegale praktijken in de
haven, drugs, de witte jeep,ace-

tonen hetuitblijven van een on-
derzoek naar de beschuldigin-
gen door SEPA's «companero»
Carrasquero.

In de verklaring worden de
SEPA-leden tot slotuitgenodigd
om op 30 december van vijfurn-
's middags tot zeven uur 's a-
vondsin deSEPA Ranch teBra-
zil,aanwezig tezijnvoor een ein-
dejaars-borrel.

Commissie met breed draagvlak:
Aantrekken werknemers uit
buitenland moet voorkomen

ORANJESTAD — Minister
van Arbeid/Welzijnszaken,
mr.MitoCroes,sprakzijn vol-
doening uit dat een commis-
siekon worden gevormd,
waarin vertegenwoordigers
van AHATA, WAB, FTA en
het departement van Arbeid
zitting hebben, die zich zal
gaanbezig houdenomactie te
nementer voorkomingvan de
situatie, dat straks vreemde
arbeidskrachten moeten
wordentoegelaten, omdat er
op Aruba in de bouw- en ho-
telwereld gebrek aan vaklie-
den is.

Hierbij zal ook de her-, bij- en
omscholing een belangrijke rol
gaan spelen. Minister Croes
wees erop dat dit een intensief
project betreft datniet alleenbe-
staat uit adviseren. De betrok-
ken instanties gaan ook actief
aan deelnemen.

FTA- voorzitter Pontilius
hoopte dathetmet decommissie
nietdezelfde weg zal gaan als de
commissie van doktoren, die
werdingesteldomderegering te
adviseren in hetzendenvan pa-
tiënten naar het buitenland.
Omdatderegering zich toch niet
aan de adviezen hield, trad de
commissieenblocaf.

De heer Pontilius wees erop
dat hetbekend is dat in de bouw-
wereld een tekort heerst aan
metselaars en timmerlieden en
dat men deze zou willen invoe-
ren. Hij wees erop, dat bepaalde
aannemers nauwe banden met

de regering onderhouden en
straks mogelijk de verkiezings-
campagne mede financieren,
waaropechter deFTA een zware
controle zal uitoefenen zodat
hiervan geenmisbruik wordt ge-
maakt om vreemde ar-
beidskrachten te kunnen toe-
laten.

Over zendtijd
MEP begint
tv-geding

ORANJESTAD — Hetkort
geding, datdeMEPheeftaan-
gespannen tegen de directie
van TeleAruba, dient aan-
staande woensdagmorgen.

Zoals bekend is de MEP het
nieteens met hetbesluitdatmen
nu om dezeven wekeneen kwar-
tier voor TeleAruba heeft. De
MEP wil weer terug naar de
regeling van vijf weken welk
gold voordat derechter vonnis
wees, waaruit bleek dat ook
andere groepen in aanmerking
kunnen komen voor een kwar-
tier zendtijd, hetgeen hetroula-
tie- schema vanvijfop zeven we-
kenbrengt.

Ook de PDA zou plannen heb-
benomeenzaaktegen dedirectie
vanTeleAruba aan te spannen.

Vanmorgen
Staten niet
bijeen:geen
quorum

ORANJESTAD — De voor
vanmorgen negen uur bijeen-
geroepen vergadering van de
Arubaanse Statenvond geen
doorgang door gebrek aan
quorum.

Afwezig waren de voltallige
MEP-fractie, deADN- fractie en
Arturo Oduber van de AD '86-
-fractie. Overeenkomstig artikel
25 van het reglement van orde
besloot voorzitter mr. Hector
Gonzalez een nieuwe vergade-
ring bijeen te roepen voor van-
middaghalfvier.

Op de agenda van deze ver-
gadering staan de ontwerp-
landsverordeningen houdende
tijdelijke buiten- werkingstel-
lingvan drie wetsartikelen. Het
gaat om de landsverordeningre-
gelende de bezoldiging, de ver-
goedingvoorreis- en verblijfkos-
ten, de aanspraak op vakantie,
vakantieuitkering, tegemoetko-
ming in de kosten van genees-
kundige behandeling en/ofver-
pleging, de uitkering bij overlij-
den en het pensioen van de mi-
nisters, alsmede het pensioen
van hun weduwen en wezen. Dit
is artikel SC.

Voorts artikel 16 van de
landsverordening Vakantie en
vrijstelling van dienst werkne-
mers en artikel 21 van de
landsverordening Vakantie en
vrijstelling van dienst
ambtenaren.

Eten van
vuilnisbelt
PHILIPSBURG-Een

man liep op de Pondfill met
een doos en een papieren zak.Toenhij tweepolitie- agenten
in zijnrichting zag lopen, liet
hij dedoosen dezakzallen en
rende weg.Hijwerd gegrepen
enbleek illegaal opheteiland
te verblijven. Hij werd naar
de Vreemdelingendienst ge-
bracht om naar zijn land van
herkomst te worden terug-
gestuurd. Inde doosen dezak
bevondenzich etenswaren die
deman op de vuilnisbelt had
vergaard.
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7 12-00: u°QflV

A j /! Los Pimentosos " \\jj\
j f é 0.1.v. Vicente Kelly wY
I W Dit alles wordt mogelijk gemaakt door A\\T>fc\ Amstel Bier en Ons Kroegje °\j

\x o) Wij wensen U allen een gelukkige en Voor- , \ |l z^y spoedig 1988. | * W
Vn (\\ Tot ziens in " ONS KROEGJE " A\l(V ijjl met Ronald en Elaine (° gy */rC\ Toe9an9isgratis. \° yÊk

■■■■IHIIMIIHIIII ■ »

I ARUBA DAILY 1
| ENTERTAINMENT I
S^^ Happy New Year in Club Visage ""£
e tlz} ThursdayDecember 31 st: Z

yilPJ^' From 9.00o'clockjill night long. :
Fjn/ De beste Pizza haalt AFTERMATCH.:
6\wlg. Smith Blvd. ofeetUbij: ■■■■■|A "w Oranjestad, Aruba. Gpg\/pQt& PlZ»rf\ :

5 Detopnlghtclub TAKEAWAY TEL: 33541 >WBW ;
■jan Aruba Geopend van 11.00a.m. tot06.00 a.m. -\aaw^ GOLDENTUUPW 'MYWI ARUBA CARIBBEANM " ffiiFl RESORT & CASINO =■S^=ssr Vit/FANDANGO NIGHTCLUB Z
\ Floating Restaurant proudlypresents: :

[\Afi The fabulous :
ijwLl INKSPOT review :S (onder nieuwe directie) andken adams-comedian z

: zeer verzorgderijsttafel. daily curtain time 10.30p.m. =
! Open 11.00-middernacht. except Mondays.
S Club open from 9:00 p.m. till 2:00a.m. Z
Z HappyHOUr 6.00 - 8.00Ta- Cover charge show-time $7.50 min. 2 drinks JIy Wever For reservalions p|ease eaii33555

Feest... jubileum...verjaardag... verloving^enz. =
: Dat viertook U natuurlijk in RESTAURANT =
! !

Tel.: 22977 of 27833. C^ml^&K©MLWU HEBBENOOKCATERING SERVICE. 5
boulevard Drive -in \
5 Theatre "°ay \■ at o: óv p.m. I

| TODAY

A^A^^-A aflaE^al ' .. \ MW^ Ut i r "

WK JAWSTHE REVENGE" E
******************** z

! T^^* îaiil,*afe" ADVENTURES- 14 yrs.S- ACTION 14vrs. | ■

j Boulevard y^^) [

SAN AMERICAN TAIL liÉM| Tn j

'" lIIIIIIIIIHIIIIIIII n ,1
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WASHINGTON- De oud- gene-
raal van hetRode Leger, Barmin, die
in 1937naar het westen vluchtte in
verbandmethet bewindvan Stalin is
op 88-jarige leeftijd overleden in de
VS. Barmin werd in de SU ter dood
veroordeeld. Hü vluchtte naar de VS
waarhij als soldaatdienstnam inhet
VS leger tijdens WO 11.Na de oorlog
begon Barmin met journalistiek
werk. Hij was van 1948 tot 1964
hoofdvan de SU afdeling van radio-
zender Voice of America. Tot 1972
was hy adviseur voor SU- aangele-
genhedenvan hetVSinformatie-bu-
reau Usia.

DEN HAAG — Het aantal et-
nische Duitsers dat toestemming
heeft gekregen uit de US te emigre-
ren is dit jaartotrecordhoogte geste-
gen. In 1987hebben 14.210 etnische
Duitsers de SUverlaten. In 1986wa-
ren dat er 930.

OOST- BERLIJN — Generaal
Mielke, sinds 30 jaar hoofd van de
Oostduitse geheime dienst, heeft
maandag de hoogste burgerlijke on-
derscheiding van de DDR ontvan-
gen.Dat gebeurdetererevan zijn80e
verjaardag.

*****KHARTOUM — De Sudanese au-
toriteiten hebben de schrijver gear-
resteerdvan een boekwaarinherop-
levingvan de slavernij in hetzuiden
van het land wordt beschreven. De
auteur Mahmoud, lector aan de uni-
versiteit van Khartoum, moet zich
verantwoorden wegens activiteiten
tegen de staat.

JERUZALEM — Een Israë-
lische militairpatrouilleert op
het dak van generaal Sharons
nieuwewoning in deislamitische
wijk vanOost-Jeruzalem. Ophet
dak is een reusachtige menora
opgericht, de joodse kandelaar
die wordt gebruikt tijdens het
acktdaagsejoodsefeest Hanuka.

Westduitser
Worner denkt

in eerste
instantie militair
BRUSSEL — De

Westduitse minister van
Defensie, Manfred Wor-
ner, is onlangs aangewe-
zen als secretaris-generaal
van de NAVO in Brussel.
Daar volgthij op 1 juli1988
de Brit Lord Carrington
op. De benoeming komt
niet onverwacht, daar
Worner de enige kandi-
daat was, dieoverbleef na
de terugtrekking van de
conservatieve Noorse pre-
mier Kaare Willoch.
Manfred Worner (53) is de
eerste Westduitse secreta-
ris- generaalvan deNAVO
sindsdeoprichtingvan het
Atlantisch bondge-.
nootschap in 1949. Met
hem komt een man aan de
politieke topvan deNAVO,
die in eerste instantie "mi-
litair" denkt.

Naast een snelle civiele
carrière lietdehuidige minis-
ter van Defensie in Bonnzich
opleiden tot piloot. Hij be-
haalde een militair vliegbre-
vet voor straaljagers en is re-
serve- majoor van de
Westduitse luchtmacht.
Reeds als jongejurist promo-
veerde dein 1934 inStuttgart
geborenWorneropeen onder-
werp uit de militaire recht-
spraak. Hijwordt beschouwd
als "havik", dieeen harde lijn
tegenover het Oostblok voor-
staat. Worner werkte nauw
samen metdekortgeleden af-
getreden Amerikaanse mi-
nister van Defensie, Caspar
Weinbergen, en geldt als zeer
deskundigin militairezaken.

Critici menen dat hij te
vaak in militaire termen
denkt en geen politieke "vi-
sie" heeft. Hij lijkt ook in het
algemeen geen neus voor de
politiek te hebben. Tekenend
daarvoor is dat hij eind 1982
aan hetbegin van zijn minis-
terschap in hetkabinet- Kohl
een hoge Westduitse militair
schorste op verdenking van
homoseksualiteit. Een diep-
gaand onderzoek wees uit dat
de geruchten over vier-
sterren- generaal Gunter
Kiessling niet hard konden
worden gemaakt. Kiessling
werd met groot ceremonieel
in zijn functie hersteld.Wor-
ner bood in de loop van de"af-
faire" zijn ontslag aan, maar
Kohl weigerde hem te laten

gaan "omdatWorner een on-
gewoon competente minister
van Defensie is, dieinbinnen-
en buitenland hoog wordt ge-
waardeerd.

In de loop van zijn minis-
terschap kreeg de plaatsing
van Amerikaanse raketten
voor de middellange afstand
op Westduitse bodemhaarbe-
slag. Toen deze weer dreigden
te verdwijnen hield Worner
niet op met waarschuwen
voor de veiligheid van de
Bondsrepubliek Duitsland.
Typisch voor denieuwesecre-
taris- generaal is, dat hij ook
toen Kohl "omging"en bereid
bleektochtewillenafzienvan
de Pershing-1A-raketten net
weer de politieke aansluiting
miste. Ook met de minister
van Financiën, die strepen
door zijn plannen haalde, lag
hij geregeldoverhoop. Wor-
ner verlengde de diensttijd
van 15tot 18maanden om de
daling van het aantal jonge
Westduitsers dat voor de
dienstplicht kan worden op-
geroepen op te vangen.

Aanvankelijk schoof Noor-
wegen op 14augustusvan dit
jaarzijn vroegere premier
Kaare Willoch als kandidaat
voor het hoogste politieke
ambt van de NAVO naar vo-
ren. Dit tot verrassingvan al-
le NAVO- partners. Kohl
droegop 26augustuszijnman
voor. Al snel werd duidelijk
dat de Verenigde Staten niet
Willoch, maar Worner steun-
den om de Brit Lord Car-
rington op te volgen. Kohl
kondigde bij devoordrachtte-
vens aan dat Bonn, ondanks
oppositie van conservatieve
zijde in de regering, bereid
was de Pershing-1A- raket-
ten op te geven ten behoeve
van een INF- akkoord tussen
de supermogendheden. Vol-
gens diplomaten wilde Was-
hington Kohl daarmee belo-
nen voor zijn besluit door
Worner testeunen.

Hij wordt de eerste
Westduitser op deze post, na
tweemaal een Brit (Lord Is-
may 1952-57 en Lord Car-
rington sinds 1984), een Belg
(Paul-Henri Spaak 1957-61),
een Italiaan(Manlio Brosio
1964-71) en twee Nederlan-
ders(Dirk Stikker 1961-64en
JosephLuns 1971-83).

Gevolg zwareregenval

Watersnood in Brazilië:
elf doden, veel daklozen

RIODE JANEHIO—Zware
regenval heeft watersnood
veroorzaakt in hetoosten en
het midden van Brazilië.
Daarbij zijn zeker elfmensen
omgekomen. Vijftienhon-
derd mensen raakten dak-
loos.

De overvloedige regenval
bracht de stroom- verbinding in
viersteden in destaat Minas Ge-
rais in het ongerede. Ook liepen
snelwegen schade op. Verschil-
lende bruggenwerden eveneens
vernield. Minas Gerais ligt op
zeshonderd kilometer ten noord-
oostenvanRio de Janeiro.

Op het platteland bij Joanesia
kwamen vijf mensen om door
verdrinking. Erworden daarook
twee mensen vermist van wie

men aanneemt datzijzijn overle-
den. De rivier in de omgeving
van deze plaats was namelijk
buiten zijnoevers getredenzodat
het plaatsje blank kwam te
staan. Zomaakte eenwoordvoer-
dervan deBurger-bescherming
bekend. Honderden mensen
moesten geëvacueerd worden-
Zij werden ondergebracht in
scholen en andere openbare ge-
bouwen. Inmiddels is er gezorgd
voor voedsel- aanvoer en voor
drinkwateren medicijnen.

In het niet ver daarvan afgele-
gen Mesquita verdronken twee
inwoners. Er werden enigetieD"
tallen woningen door het water
verwoest. In het plaatsje Timo-
teokwamen driemensen bij het
noodweer om. In SaoJoaoEvan-
gelista ontstond er door de wa-
tersnood een grond- verschui-
ving. Een krottenwijk werd
daardoor getroffen. Eenkind i*
op deze manier omgekomen. De
regen is ondertussen weer opge*
houden zodatmen hetreddings-
werkbeter ter handkonnemeo-

Quito: geen
aspiraties in
Pool-gebied
QUITO — Ecuador heeft

geen enkele behoefte aan een
conflictofonenigheidmetbe-
trekking tot hetpool- gebied.
Zo blijkt uit een officiële me-
dedeling van Buitenlandse
zaken inQuito.

Hiermee wil Ecuador kenne-
lijk een internationale dis-
cusssie voorkomen welke was
aangewakkerd met een uit-
spraak van de directeur van de
Chileense Diplomatieke acade-
mie, Fernando Zegers. Deze had
betoogd dat Ecuador geen
rechtenkan latengeldenop enig
deel van het pool- gebied, ook
niet na deondertekening van de
Antarctische conventie. De Chi-
leense diplomaat reageerde
hiermee op een uitlating van de
commandant van de Ecuado-
raanse marine inverband met de
expeditie- reis van een Ecuado-
raans marine- schip naar An-
tarctica, waar men wetenschap-
pelijke onderzoekingen gaat
doen.

Duurdere stroom

Vakbonden Guatemala
dreigen met staking

GUATEMALASTAD —Verschillende vakbonds- °r'

Ïanisaties in Guatemala hen-
enpresident Vinicio Cerezo

Arevalo gevraagd om dever-
hoging van de stroom- tari*"
ven metveertig procentterug
te schroeven.

Mocht dit niet gebeuren dao
zal ereenalgemenestakingwor-
den uitgeroepen. Al eerder heb-
ben de georganiseerde onderne-
mers en particuliere groepen
zich in dezelfde geestuitgelaten.
De verhoging werd afgekondigd
met terugwerkende kracht to*
november. De vakbewegingfi«*P
deburgers opdeverhoogdetarie-
ven niet tebetalen.

SALDI 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 is hereby giventhat the Special General Meeting of Share-
holders of the company will be heldat the officesof the company, 6
John B. Gorsiraweg, Curacao, NA on January12,1988 at 10.00
o'clock inthe forenoon (local time) inorderto approvethefollowing
proposals:

1. for theamendments toArticleBof the Articles of Incorpo-
ration of the Company;

2. for theenactment ofArticle 8Aof theArticlesof Incorpora-
tion of the Company;

3. for fixing the number of managing directorsat fourteen;
and

4. for the election of AbdulRahman A. Al-Turki, A. Omar Ba-
loubaid, Fentress Bracewell, Charles Delamare, Richard
A. Fenn, Dr. K. Farmanfarmaian, Ahmad Haj-Younes,
Egon Kiss-Borlase, Jamal Radwan, 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 meeting by a proxy em-
powered in writing.
Managing directors or in general,persons employedby the Corpo-
ration can not act as proxy of a shareholder at the meeting.
In order to exercise their rights at a meeting, holders of bearer
shares must identify themselves as such to the satisfaction of the
Corporation.
Thesharecertificates or a certificate of deposit issuedtherefore by
the Corporationor a bank - stating that the share certificates shall
not bereturned before the end of the meeting - shallcountas suffi-
cent identification. The Managing Director.
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IvIMF LAATSTE SPECIALS VAN 1987 J\ I
I TCKC-AfDELINC: tf^V SIACCCIJ-AFIDCLINC: I

Ipk. "Premium"Soda beschuit 16oz ’. 2.61 1M ÊW 1 pk. Drumsticks slbs ’. 4.48
1 fl. "Tip Top" stroop 750 clt ’. 2.20
1 zk. "Domino" suiker 5 lbs ’. 1.98 jT JJnrfc.
1 zk. "Domino" poedersuiker 2 lbs ’. 1.66 mmmWi la^nV
1 zk. "Sun Flour" bakmeel 5 lbs ’. 2.71 I I INriHDAIM^FT*1 zk. "Sun Flour" bakmeel 10lbs ’. 5.31 \W\ ■-^i^*-'" i"^^" v" KB-" "1 zk."RobinHood"bakmeel 10lbs ’.5.92 W WVf 100gr Hamworst 1 XI 4 #%i"Ipk."Pam"funchimeel ’.o.69 r

100gr.Blokkaas > Tie ||95
1 fl. "Heinz" picalrlly 9oz ’.2.55 100gr.Ham J ■**1 fl. Azijn essence ’. 2.15 " "4fl. "Kraft" Mayonnaise 200gr ’. 2.25 '£3Miè'1 bl. "BlueBird" orange juice. 460z ’. 2.17 "^^^",
Ifl. "Del Monte" pineapple juice 460z ’.2.42 *".^t§VSl* i=A üii v «^Aa^eY.1 pk. "Diamond" aluminiumfoil 25ft ’. 1.11 Vfj " ■/%/▼%■■_7"I^Af^IXS
1 pk. "Napkins" metKerstdessins 50st ’. 1.15 »"**" a, ~ , -*1 rol "Holiday"towels ’.2.20 „ ] kg. Karbonade
Ifl."Disciclin"desinfectantallegeuren32oz ’.2.45 ""3$ X£*« l kg„,?v ■ L Tl . 29.95
Ipk."Ariel" zeeppoeder Z.. 760z ’.19.50 J**Êè*~£ 1 kg. Varkensvlees > J■■ *VmW
1 fl."Alet" mineraal water 1.5 It ’. 1.99 ""«p5)!S> ] *9" fpareribs

%%'lrY >V« 1 k9- Stoofvlees .1

I DCANIMÏN-AfDELING: !"?.*/ I"^SSÊ SAL4D-PACK:■ lfl.Ponche"Kuba" 750 cl ’. 7.67 #^^!'* „„«« ~\
1 fl."Beefeater"Gin 750cl ’.18.15 *TrJK£* lV; ,M,ayo!?!n!l,tt 200gr-
-1 fl."Brissac"Brandy 750cl ’.11.15 *, * ?£\l"naJu . °?c N. XI Or>f--1f.."050 bianco" Vodka 750cl ’.11.77 -£|fc J >’

|B 8.35
c-j-=B>.-^m/ "7?^' 1 bl. "Wholekernel corn" 16oz.
Mltl<?l<?TS vh&L* Ibl. "Heinz Veg. Salad"7 oz. "*
1 fl. "Gil Galan"(golden of silver) 750 cl ’. 7.15 tSSftS:-'
1 fl. "Palomino" Sherry s^&m? fA€l^ jiTADDY*(creme/medium/fine) 750c! ’. 6.12 " »J#iP */^»" i « / "

Vfl^ft 4W- "Alaska" voile melk 1 1tr ’. 4.80
Dl J44» V>ffl^V 4bl."Frica"juice 1 1tr ’. 3.95
m<WJ' mm 'VÉS*-^?* 24bl. "Blue Bird" orange juice 6oz ’.11.27
1 fl. "Boca Chica" Rum 14gall ’.24.75 *!'^^>^« 24 bl. ,fßlue Bird" pineapple juice 6oz ’.11.27
1 fl. "Boca Chica" Rum 750 clt ’. 8.99 o%'^vWfW 4fl- "Tender" afwasmiddel 32 oz ’.10.30

>%*;"" 1 pk."Napkins" 1000st ’. 4.60
mA/lfkJ-z. '"" 24rollen "Holiday" Toiletpapier ’.13.75TTil^lC. 24rollen "Softex" Toiletpapier ’.13.75
ifi 'Vir*R«i" wiin />fe*kN. 1 zakrijst voor Honden 50 lbs ’.15.00/rlL^Sf «SLii ' ",i at 4« £&SS5m 1 zak "Trail Blazer" dogfood 20 lbs ’. 9.95 IJ°sc'"";,r°?? 750cl '■ 495 fi^SS^È] 1 krt. "Perky" dogfood (12 bl.) 709gr ’.13.50I Tl. L/30 Wljn lT*-!^?A v^t~iri
(rosé, wit,rood) 750cl ’.5.50 TS&3WSS/ *■ * !_"n?§T Net binnen zwarte olijven■ Wülsry: _ffy|l in blikken van 1 lb. en 10 kilo. ■
l!!;^u-!ehatel".lhKSk^ 9na", l'^ll ËÊ*=3>ÊÊ. Bovendien nog een Super-Super Offerte1 fl. "White Horse' Whisky 750 cl ’.18.65 " "— ■" tm

Ifl. "White Horse" Whisky ttgall ’.47.60 ■^A'A%vZ'Jj} 1) Bij aankopen in de Supermarket tot ’.250.-krijgt U een oven-
WnSnSS&nnen ham en 1 fles wijn 'Thunderbird"

Alle soorten drankentegen specialeprijzen. 2) Bij aankopen in de Supermarket van ’.500.- of meerkrijgt U
£T een ovenham, 1 flesThunderbirdwijn, 1 fles champagne "Bal-

j^^^^^^^^^wi^ïW^^j^ïs^^s^Ka^Teassi^!^^^^^ latore"
.ai£33i«ra& K 3) Bij aankopen in de Cash & Carry van ’.250.- of meer, 1
J||pgK|||L Wij hebben een grote sortering: varkensoren, pekelé, makreel, lo- ï kerstboomvoor slechts ’.20.-(U kunt zelf uitkiezen)

kale en Amerikaanseralm, kalkoen ovenham, ham omtekoken, « 4) Bij iedere aankoop in deSupermarket of Cash & Carry hebtU■jff&KgF.. eend, koni|n, etc. etc. tegen de beste prijzen! fi de kans om mee te doen aan onze campagne trekking op 6
fpffrWYv^V^f} B januari1988met devolgende prijzen:

// V VN.y^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^'W 1) 1 ijskast 15.5cub. feet ("General Electric") frost free

/ >^xSu 2* 1 kleuren Televisie 19 inch "Gold Star"

ONZE OPENINGSTIJDEN VOOR DE r nnTr QnRTPRIKir I■ @ VOLGENDE FEESTDAGEN: GROTE SORTERING ■
Dinsdag 29december8.00 - 8.00 n.m. non stop IfI II lfllllIBril#J£A Woensdag 30 december8.00 - 9.30 n.m. non stop VUUKWtKIVJïHL Donderdag 31 december 8.00 -4.00 n.m. non stop wwß««rwaeMMm

M^m. j Zaterdag 2 januari1988 8.00 - 7.30 n.m. non stop

J^SHm^ Central Madeirense dankt hierbij al haarklanten voor de medewerking
®*-Jm%^' dit hele jaar, en wij wensen Ü allemaal een

mt^^___ VOORSPOEDIG 1988
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ANALYSE LAATSTE PARTIJ OM SCHAAKTITEL
Karpov maakt geen aantoonbarefouten
Kasparov noemt laatste partij
in schaak-tweekamp hoogtepunt

-Prof. Dr. W.R.Boom-
WILLEMSTAD— Zelf noemtKasparov de laatste partij om

de wereldtitel schaken hethoogtepunt van detweekamp, die
°ver 24partijen ging. Indezelaatstepartij had dewereldkam-
pioen dewitte stukkenenwistmetmesscherpezetten deverde-
lging vanKarpov te ontrafelen.De uitdagerspeeldevoor wat
"»ij waard was. Niettegenstaande het feit dat de oud-
*ereldkampioengeen aanwijsbare foutenmaakte, wist hijeen
Nederlaag niet te voorkomen. Bij het afbreken van de partij
«tondKasparov slechtseen pionvoorna een indrukwekkende
combinatie, maar de experts in Sevilla vroegen zich af of dit
voldoende was voor devolle winst.Na 64zetten legdeKarpov
"Jekoningneerenschuddezynaartsrivaaldehandrdesterkste
schaker ter wereldhad gewonnenen zijn titelbehouden.

Réti-operung

Wit: Kasparov
Zwart:Karpov

1.c4 e6
2.Pf3 Pf6
3.g3

Deze speelwijze wordt het
Neo-Catalaanse systeem ge-
doemd.De zet d4, degebruikelij-
ke beginzet van de 'gewone'
Catalaan, wordt in een later sta-
«ium gedaan of blijft achterwe-ge. Toen Réti, Nimzowitsch en

Jartakowerindetwintigerjaren
?eze revolutionaire openingen
'ntroduceerden, was de schaak-
wereld geschokt. Tegenwoordig
18 het heel gewoon het centrum
vanuit de flanken te bestoken.
3 d5

,4.b3 Le7
5.Lg2 0-0
6.0-0 b6
7.Lb2 Lb7
8.e3 Pbd7
9.Pc3 Pe4

Tot hier volgden beide spelers
Jepartij Geiler - Cholmov, Mos-
kou 1969.!O.Pe2 a5U.d3Lf6

Kasparov en Karpov hebben
openingzeer goed gespeeld.

?e stand is gelijk.
!2.Dc2 Lxb2

Karpov streeft blijkbaar naarvereenvoudiging door middel
Vftn ruil. Hij heeft namelijk ge-
noegaanre miseom wereldkam-
pioen teworden.
}3.Dxb2 Pd6*4. cxds Lxds

Karpov slaat lievermet de lo-
Der. Hij wil kennelijk een zo
jfrootmogelijke bewegingsvrij-
heid voor zijn stukken. Ruimtee ö tempo; daar hameren de
?chaak-docenten steeds op.
15. d4c5}6.Tfdl TcB
l?.Pf4 Lxf3

Karpov gaat consequent door
J^etzijnstrevennaarvereenvou-
öli*ing. Het zou trouwens niet
Verstandig zijn wit de gelegen-
leid tegevenop ded-lijnactiefte
gorden door in plaats van de

tespelen 17 Lb7, met
J«vervolg 18. d5, exds; 19.

JB-Lxf3 De7JÖTacl TfdB2?-dxcs Pxcs
, Als hetzo tam doorgaat, wordt
>* Partij remise. Daarom gaat

agressiever spelen.
*H) kan dan wel in positionele

komen, maar
?jeunend op zijn gladde tactiek

hij op debeen.41-«. axb4Welke pion is zwakker, de
'*arteb-ofdewittea-pion?Daargathetnuom.
SDxb4 Da7

g-Txdl Dc7S-Pd3 h6g-Tel Pfe7gDbS Pfs

(jj'.en krachtige zet, want er
jj^gt30. a5, maarKarpov weet
*"««" wel watop tevinden.

29 Pd 6
30.Dbl

Gedwongen.
30 Da7
31.Pe5!?

Een interessante zet. Alweer
de dreiging 32. a5, gevaarlijk,
omdatzowel na 32 bxaöalsna
32. „„ Dxas wit met 33. Pc6de
kwaliteit wint.Kasparov is een
knappe tacticus.
31 Pxa4

Het is erop of eronder. De
zwarte a-pion moet opgeruimd
worden.
32. TxcB PxcB
33.Ddl Pe7

Karpov besluit deplus-pion te-
rug te geven. Jammer,maar dit
isveiliger dan het behoud daar-
van teriskeren met degewaagde
variant 33 Pcs!?; 34. DdB t,
Kh7; 35. Kg2(indien 35. Dxe7
dan35 Dal t; 36.Kg2,Dxes),
f6.

Schaken is geenkoordansen.
34.Dd8t Kh7
35. Pxf7 Pg6
36. DeB

De zwarte koning verkeert in
gevaar. Er dreigt namelijk 37.
Le4, benevens38.DhB mat.Kar-
pov weethieraante ontsnappen.
36 De7

Deze zet is veiliger dan 36
Pcs, want daarop had wit kun-
nen antwoorden met 37. Lhs,
dreigende 38. Pgs! t.
37.Dxa4 Dxf7

38.Le4!
Kasparov is goedop dreef!

38 KgB
39.Dbs PfB
40.Dxb6

Na een indrukwekkende com-
binatie staat Kasparov een pion
voor. Maar, is ditvoldoende voorde winst? Wat nog op het bord
staat is een 'Dame-eindspel met
lichte stukken - loper tegen
paard - en pionnen. Wat is ster-
ker, loper ofpaard? Dat hangter
van af, zeggen de deskundigen.
Aangezien depionnen zich alle
maal opéén vleugelbevinden, is
hetpaard nietzwakker dandelo-
per. Wel is het een nadeel dat
zwarts e- en g-pion niet aan el-
kaar verbonden zijn("unconnec-
ted pawns"). Daardoor vertoont
dezwarteverdedigingeenlelijke
bres. Kasparov moet proberen
daar 'binnen te dringen', zoals
dat in schaaktermen heet. Dat
hoef jehem niettevertellen. Het
zal echter nietgemakkelijk zijn,
want Karpov is bereid tot de
laatste man te vechten.
40 Df6
41. Dbs De 7

Hier werd de partij afgebro-
ken. Navijfuur piekeren hebben
de spelershun nachtrustwel ver-
diend.
42.Kg2 g643.Das Dg 744.Des Df7
45.h4h5
46.Dc6

Een eindspel van dit type is
niet gemakkelijk.
46 De 7
47.Ld3Df7
48.Dd6 Kg 749. e4KgB
50.Lc4

Zwart vecht voorremise, al is
hijzwaar aangeslagen.

Hij heeft in deze partij geen
fouten gemaakt, maar zijn posi-
tie is langzaam maar zeker on-
verdedigbaar geworden.

51.De5t KgB
52.Dd6 Kg 753.Lb5 KgB
54.Lc6 Da 7
55.Db4 Dc7
56.Db7 DdB

In ditstadium geendame-ruil.
57. e5 Das
58.LeB Dcs
59.Df7t

De dame is 'binnengedron-
gen.Dit betekent hetbegin van
heteind.Kasparov gaat departij
winnen.
59 KhB
60.La4 Ddst
61.Kh2 Des
62.Lb3 DcB
63.Ldl Des
64.Kg2
Zwartgeeft op.

Karpov kan niet verhinderen
datdewitteloper debl-h7diago-
naal gaatbeheersen. Er kon nog
volgen64 Ddsl; 65.Lf3, Des;
66. Le4, met gevolgdat dezwarte
g-pionsneuvelten dezwarte ver-
dediginginstort.

Kasparov heeft een prachtige
prestatie geleverd en heeft zijn
titel behouden. Kasparov en
Karpov hebbennuviermaal voor
het wereldkampioenschap ge-
streden. De vierde keer datze el-
kaar in zon wedstrijd hebben
ontmoet is hetvoor het eerst dat
deuitslag gelijk is (12-12).

De eerste wedstrijd, in 1984in
Moskou, werd doorde voorzittervan de Fide, Florencio Campo-
manes, gestopt, omdat despelers
volgens hem oververmoeid wa-
ren. Karpov leidde toen met 5-3
na 48partijen. De volgende wed-
strijd in 1985 in Moskou werd
doorKasparov gewonnen met13-11. De derde eveneens, maar
nu inLonden met 12,5-11,5. Zij
hebben in totaal 120maal tegen
elkaar geschaakten de stand is
60,5 - 59,5 in het voordeel var.Kasparov.

...GARIKASPAROV kan weer
volop juichen: doorzijn winst in
de24een laatstepartijomhet we-
reldkampioenschap schaken in
Sevilla bleef hij in het bezit van

zijnwereldtitel...

IanRush in
Problemen
to Jï^WN-Aanvaller lan
i„T* oeeft zich bij Juventus
«U* moeiuJkepositie gema-

-Uvreerd.
te 1 Welshman keerde een dag
£ »aat terug in Turijn na een
a^-vakantie in Groot-
W*ï?niè- Het was de derde
onal datde internati-
v6»«izlonder opgaafvan reden

Declubleiding»gt debekritiseerde spits eenwareboete op te leggen.
i}e -fritter Boniperti reageer-
Rii=krieus °P de absentie van
St^T enverkïaarde deonwillige
ünril!Ta^f milJoen lire boeteg«mBooogulden)telatenbeta-
stTiJ Manager Rino Marchesi
van f " devoormalige vedette« Uverpool met goede argu-JtaJrV*1 moeten komen om
het i«^te ontl°Peö.Rush heeft'inzyneerste seizoenindeSe-

Hij BCoorde

Jonis/Boeldak sterksten in B-klasse
Hugo Gomes rally-kampioen
Automobielclub Curacao

WILLEMSTAD — Aan het
eind vanieder jaarmaakt Au-
tomobielclub Curacao zich
op om de beste rally-rijder
c.g. hetbeste equipe van dat
jaarte huldigen. Dit jaarviel
in dehoogsteklasse individu-
eel dieeer tebeurt aan Hugo
Gomes, terwijl hij samen met
zijn broer Albert nog net de
wisseltrofee voor deneus van
het equipe De Vries/Rusch
wistweg tekapen.

In deB-klassewarenhetSilvio
Jonisen Eugene Boeldak die in-
dividueel samen bovenaan ein-
digden en ook als equipe met de
hoogsteeer gingenstrijken.

OVERALL-WINNAAR
DeAAC kent al jarenhet sys-

teem waarbij om een overall-
winnaarvan het jaarte bepalen
er van deongeveertwaalfrally's
die er jaarlijks georganiseerd
worden, vijfofzesworden aange-
wezen die meetellen voor het
kampioenschap. Hieronder val-
lenaltijddezwarerally's zoals de
24-uurs, deRonde van Curacao
en deNightrally.Dit jaarkregen
daarnaast de Quo Vadis en de
Xeroxrallyhetpredikaatkampi-
aa y\srallv "Debehaalde plaats bij een ral-
ly levert een aantal punten op;
een eerste plaats geeft bijvoor-
beeld 27punten, een tweede 23
en een derde 20 punten. Elke
lagere klassering geeft een
steeds verder afdalend aantal
punten. Deze punten worden zo-
wel aan een equipe als aan een
individuelerijder toegekend.

Omdat er voor iedere rit uit-
zetters nodig zijn en er weinig
animovoor ditkarwei zouzijnals
de desbetreffende personen voor
dedoorhen uitgezetterally geen
enkel punt zouden krijgen, werd
het systeem geïntroduceerd
waarbij de uitzetters eenmaal
per jaareenrally kunnen uitzet-
ten, die hen het aantal punten
van een tweede plaats (23) ople-
vert. Aan het eind van het jaar
worden alle punten geteld en
mag men één rally, uiteraard de
slechtsgeredenrit, aftrekken.

Daar het kampioens-equipe
van 1986, de gebroeders Gomes,
de eerste rit niet samen reed,
leek destrijd dit jaargeheelopen
te zijn. Alle overige kampi-
oensritten werden echter wel
door debroers samengeredenen
zijreden wederom zo sterkdatze
dekroonpretedenten Marcel de
Vries en FreddyRusch net één
punt voorbleven.

In deB-klasse heefthetequipe
Jonis/Boeldakzeer constant ge-

reden en ging daarom welver-
diend met de eerste plaats naar
huis. Het equipe Sanders/Au-
gusta werdtweede, maar de gro-
teverrassingvormdenwel dehe-
ren Clement en Bet, die maar
liefst twee van devier wedstrij-
denin deB-klasse wonnen, maar
diedooromstandigheden nietal-
lerally's (uit)reden.

EINDSTANDEN
De volledigeuitslagenzijn:

A-klasse (individueel):
1. H. Gomes (104); 2. A. Gomes(101); 3. M. de Vries en F.Rusch
(96); 5. N. Sprockel (90); 6. R. deWolff-B. en F.v.d. Veen(70); 8. 1.
Janssenen B. Beswerda (67); 10
W.Kleinveld(66); 11.H. deVries
(65); 12.R. de Wolff (64); 13. EVenekatte (61); 14.R. Senior, J.
van Eenennaam en L. Schenk
(55); 17.H.v.d.Kwast (54); 18.F.O'Connor en W. de Jongh (52);
20. W. Kauw-A-Tjoe (43); 21.D.GiliamenE. Halman (42); 23.AWill (39).

B-klasse (individueel):
1. S. Jonisen R. Boeldak (89); 3.N. Augstaen M. Sanders(76); 5.H. Clement en J. Bet (54); 7. V.
Broersma enD.Broersma(43)- 9D.v.d. Greft (32); 10.E. Werkho-
venen M. Werkhoven (20).

A-klasse (equipe):
1.H.Gomes/A. Gomes (97); 2.M.deVries/F. Rusch (96); 3. R. de
Wolff-8./F. v.d. Veen (70); 4. B.
Beswerda/N. Sprockel (66); 5. 1.
Janssen/L.SchenkenR. Senior/
J.van Eenennaam (55); 7. W. de
Jongh/F. O'Connor (52); 8. E.
Halman/D. Giliam (42); 9. E.
Venekatte/A. Will (39); 10. W.
Kauw-A-Tjoe/W. Kleinveld en
A. Pijl/H. deVries (23).

B-klasse (equipe):
1. S. Jonis/R.Boeldak (82); 2. N.
Augusta/M. Sanders(72); 3. H.
Clement/J. Bet (54); 4. V.
Broersma/D. Broersma (43); 5.
E. Werkhoven/M. Werkhoven
(20).

Engelse T-shirts:
'Invasie van

Duitsland 88'
LONDEN — De Football

Association wordt bij zijn po-
ging dereputatie van hetEn-
gelsevoetbal teverbeterente-
gengewerkt door een tex-
tielfabrikant. Hij heeft met
het oog op de eindronde om
het Europeeskampioenschap
van 1988 in West-Duitsland
een aanstootgevend T-shirt
in dehandel gebracht. DeFA
heefthetopenbaar ministerie
verzocht de produktie en ver-
koop een halttoe teroepen.

Op de voorkant van het T-
shirtis over het motiefvan de
Britse vlageen dronken voet-
balsupporter afgebeeld. In de
rechterhand heeft hij eenfles
drank, met zijn linker wijs-
vinger doorboorthij een voet-
bal. Op deachterkantstaat de
tekst "Invasie van Duitsland
1988".De shirtswordenvoor-
albij stadions voor ennacom-
petitie-wedstrijdenverkocht.

Gari Kasparov
schaamt zich
MOSKOU — Gari Kaspa-

rov isbeschaamd over hetpeil
van dematch om dewereldti-
tel schaken, die twee weken
geleden eindigde. Hoewelhij
zijn titel prolongeerde, is hij
niet tevreden over zijn ver-
richtingen.Dit verklaarde de
wereldkampioen ineen inter-
view in deRussische partij-
krant Pravda.

Kasparov stelt dat de 24e
en laatste partij, die hij won
en daardoor uitdager Karpov
bedwong, het enige hoogte-
punt was in de saaie match.
"De slotpartij heeft de nare
smaak enigszins kunnen
wegnemen. De algemene in-
drukblijft echter bedroe-
vend." Kasparov miste vaak
concentratie."Somsvergat ik
dat ik om de wereldtitel
speelde."

Het zwaartepunt in 1988
ligt voor Kasparov bij het
toernooi om het kampi-
oenschap van de Sovjetunie,
dat in augustus begint. Hij
neemt ook deelaan twee toer-
nooienom dewereldbeker.

Wimbledon verslaatArsenal
Liverpool dit seizoen
nog steeds ongeslagen

LONDEN — Liverpool ste-
vent rechtstreeks af op de
Britse voetbaltitel; de zeven-
tiende in hetbestaan van The
Reds. Op het door bezoekers
gevreesdeAnfieldRoad hield
Liverpool maandag de voor-
sprongvan tien punten op de
naaste concurrentie intact
door een onbetwiste 4-0 zege
opNewcastle United.

Steve McMahon, de aanval-
lende middenvelder na slechts
vier minuten met een schotvan
dertigmeter, JohnAldridge,met
twee treffers na rust, waarvan
eenuiteenomstredenstrafschop
enRay Houghton, twee minuten
voor tijd, zorgden ervoor datLi-
verpools ongeslagenrecord van-
af het begin van de competitie
thans 21 wedstrijden bedraagt.

Het als tweede geklasseerde
Nottingham Forest scoorde eve-
neens gemakkelijk: 4-1thuis te-
gen Coventry, nadat CyrilleRe-
gisdebezoekersin de23eminuut
de leiding had gegeven. Tommy
Gaynor zette Forest op de weg
naar het succes met doelpunten
in de 30e en 72e minuut. Brian
Burrows, meteen treffer ineigen
doel, en TerryWilson voltooiden
de ontmanteling van de FA-
bekerhouder. Er waren 31.000
toeschouwers op het duel af ge-
komen; een seizoen-record voor
Nottingham.

Liverpool liep dusniet verder
uit. Het verschilblijft echter in-
drukwekkend: 53 tegen 43 pun-
ten, waarbij Nottingham een
wedstrijd minderheeft gespeeld.
Hetals derde geplaatsteArsenal
verloor met 1-3 van Wimbledon
en zag daardoor de achterstand
op koploper Liverpool vergroot
tot dertien punten. De Gunners
namendeleiding dooreentreffer
vanNial Quinn(diens eerstevan
hetseizoen), maartwee minuten
in het beginvan detweede helft
waren voldoende voor hetkleine
Wimbledon het initiatiefover te
nemen. Eerst scoordeAlan Cork,
gevolgd door Denis Wise. Een
doelpunt van Vonny Jonesvlak
voor tijd maakte de triomfvan
Wimbledon compleet.

Wimbledon-trainer Bobby
Gould, een vroegere speler van
Arsenal, was opgetogen: "Het is
de eerste keer, dat we het
machtige Arsenal hebben ver-
slagen. We zullen ons deze dag
nog langherinneren."

Arsenals Noordlondense
buurman Tottenham maakte
met een 2-1 zege op West Ham
een einde aan een reeks van vijf
achtereenvolgende nederlagen
op eigen terrein. Centrum-
verdediger Chris Fallington
maaktein dezeventigste minuut
het beslissende doelpunt.
Queens Park Rangers trok pro-
fijt van de nieuwe aanwinst

Mark Falco. Hij scoorde twee-
maal. Mede daardoor won QPRmet 3-2 van Oxford; de eerste
overwinningin elfwedstrijden.

Van Basten op zesde plaats

Ruud Gullit gekozen tot
Europees voetballer 1987
PARIJS — Ruud Gullit is

maandagmiddag in Parijs
uitgeroepen tot Europees
voetballer van het jaar 1987.
In de door het Franse blad
Trance Football' georgani-
seerde verkiezing kreeg de
Nederlandse international
106punten.

DePortugees Paolo Futre (At-
letico Madrid) werd tweede, ge-
volgd doorEmilio Butragueno
(Real Madrid). De 25-jarige spel-
verdelervan AC milan is na Jo-
han Cruijff de tweede Neder-
landse voetballer die tot beste
speler van Europa werd uitge-
roepen. Cruijff werd drie keer
eerste: in 1971, '73 en '74.

Gullitkreegvan hetinternati-
onalepanel vijftienpunten meer
danFutre. Marco van Basten -
teamgenoot van Gullit bij AC
Milan - deelde de zesde plaats
met de Brit JohnBarnes, speler
vanLiverpool.

Vorig jaar, toen de Sovjetrus
IgorBelanov van Dinamo Kiev
werdgekozen, was Gullit nog ze-
ventiende op de lijst. Het was de
32e maal dat deverkiezing werd
gehouden. De Brit Sir Stanley

Matthews (Blackpool) was de
eerste, die in 1956 tot Europees
voetballer van het jaarwerd ge-
kozen op initiatiefvan hetFran-
se blad.

Gullitwerd onlangsnog geko-
zen totbeste spelervan dewereld
metdriekeer zoveel stemmenals
Maradona. Die verkiezing werd
gehouden door het blad World
Soccer.

Hetklassement van 1987 is:
1.Gullit(Ned, AC Milan) 106; 2.
Futre (Por, Atletico Madrid) 91;
3. Butragueno (Spa, Real Ma-
drid)61;4. Michel(Spa,Real Ma-
drid) 29; 5. Lineker (Eng, Barce-
lona) 13; 6. Barnes (Eng, Liver-
pool) en Van Basten (Ned, AC
Milan) 10; 8. Vialli(Ita, Sampdo-
ria) 9; 9. Robson (Eng, Manches-
ter United) 7; 10. Allofs (WDI,
Marseille) en Hysen (Zwe, Fio-
rentina) 6; 12.Amoros (Fra, Mo-
naco)en Matthaus(WDI,Bayern
München) 5.

UITSLAGENEN STAND
De uitslagen van maandag:

Queens Park Rangers - Oxford:
3-2; Sheffield Wednesday - Der-
by County: 2-1; Tottenham -West Ham: 2-1;Wimbledon -Ar-
senal: 3-1; Liverpool - New-
castle: 4-0;Luton -Charlton: 1-0;
Manchester United - Everton: 2-
-1; Norwich - Chelsea: 3-0; Not-
tingham - Coventry: 4-1;
Portsmouth - Watford: 1-1.

De stand:
1.Liverpool 2153
2. NottinghamForest 20 43
3. Arsenal 22 40
4. ManchesterUnited 2138
5. Everton 22 37
6. Queens ParkRangers 22 36
7. Wimbledon 22 34
8. Chelsea 2229
9. Luton 2128
10.Southampton 2128
11.Tottenham Hotspur 2228
12. Sheffield Wed. 2227
13.West Ham United 2226
14. Newcastle United 2125
15.Derby County 2124
16.Coventry 2124
17. Oxford 22 22
18. Norwich 22 21
19. Portsmouth . 22 20
20. Watford 2118
21. Charlton 2218

MALTA AMSTEL
SPORTAGENDA

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

BOWLEN
(Damacor Bowling Club, Chuchu-
biweg)
openingstijden:maandag t/m donderdag
van 17.00- 02.00 uur; vrijdag en zaterdag
van 16.00uurtotna 02.00uur;zondagvanaf
13.00uur.
SCHAAKVERENIGINGCURACAO
(Maduro Plaza)
iedere maandagavond om 20.00 uur gele-
genheidtot schaken.
SCHAAKVERENIGINGJANWE
(Sentro diBario Janwé)
elke zaterdag van 09.00-13.00 uur uur
schaakles en-trainingvoor dejeugdvanaf 7
tot 23 jaar.

Bridge-uitslagen
WILLEMSTAD — De Kerst-

toernooien van de bridge-clubs
Corsow en Asiento eindigden
respectievelijk op 18 en 22 de-
cember. De eindstanden:

Bridge-club Corsow: 1) dames
De Vries - Bongers 60.28; 2)
echtpaar VandenEnde 59.90; 3)
mevr. Van der Net 55.32; 4)
mevr. Geenen 55.23; 5) echtpaar
Berenos 51.72 en 6) heren De
Vries-Maas Jr50.82.

Bridge-club Asiento: 1)
echtpaar Van denEnde 61.34) 2)
echtpaarCh. Jilesen59.69; 3) he-
ren Denie - Van Opstal 58.36; 4)
mevr. Geenen 56.07; 5) heerBrown 56.07; 8) hr Tigelaar
55.28; 7) mevr.De Vries 54.21; 8)
echtpaarEngelman 53.88; 9)he-
ren Groot - Roerhorst 51.03 en
10)Eric Maas 50.44.

Alle andereparen scoordenbe-
neden de50 procent.

De eerstvolgende competities
beginnen op dinsdag 5 januari
om 19.30 uurbij Asierj
& Burgh en op vrijdag 8 januari
0m20.00 uurbijCorsow te Scher-
penheuvel.
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Comprehensive school

Ludieke Kerst
viering

op Saba
THE BOTTOM — De

laatsteschooldagvan 1987
vierden leerlingen en lera-
ren van de Saba Compre-
hensive School hun
Kerstmis opeen zeeronge-
bruikelijke wijze. Het
schoolplein was omgeto-
verd in een "Kerstplein",
vol sterren, ballen en slin-
gers, door leerlingen ge-
maakt.

De concierge, Eric Cornet,
had bovendien gezorgd voor

een schitterende entree die
bestond uit bloemen en plan-
ten. Op het schoolplein was er
een scala van activiteiten.
Water trappen, darts, een
schoolmemory, een groot bo-
ter-kaas eneierenspel, ballen
gooien enz, met als hoogte-
punt een levensgrote robot
die de toekomst voorspelde.
Met het deelnemersticker in
de handkonden deleerlingen
aan de activiteitenmeedoen
en punten verdienen voor ge-. leverdeprestaties, envoor 101,
inzeten originaliteit.

Wanneer saamhorigheid,
vriendschap en gezelligheid
ingrediënten zijn voor een
goedeKerst danhadden leer-
lingenen lerarenvan de Saba
Comprehensive School een
zeer geslaagde kerstviering.

Op Aruba
Bezorgdheid
stijging van
Nederlandse
gulden

ORANJESTAD — In krin-
genvan dehandelopAruba is
grote bezorgdheid ontstaan
over de "stijging" van de Ne-
derlandse gulden ten aanzien
van deArubaanse florin.

Dit heeft voor de handel met
Nederland zeker gevolgen, zo
liet de directie van Mercurius
Trading desgevraagd in een ge-
sprek met de Amigoe weten.
Vooral voor bijvoorbeeld Heine-
ken Bier is deze gangvan zaken
funest, ook al omdat erg hogeac-
cijnzen moeten worden betaald.

In regeringskringen was er
nog geen commentaar. Wel
maakt men zich zorgen over de
schulden die Aruba aan Neder-
land heeft en dat nu bijna ver-
dubbeldworden.

JERUZALEM — Israëlische
oproerpolitie met gasmakers,
traangas- granaten en houten
knuppels houdtzichparaat op de
Tempelberg in Jeruzalem. De
agenten kwamen in actie tijdens
anti- Israëlische betogingen van
Palestijnen.

'Feestdagen'
voor inbrekers

WILLEMSTAD — Tijdens de
afgelopen feestdagen zijndoor de
recherche 68 gevallen van
diefstal met braak geconsta-
teerd, waarbij geld, sieraden,
pronkstukken en kledingstuk-
ken zijn weggenomen. Verder
zijn ervan vier gevallen van ver-
nieling en zes gevallen van mis-
handeling door derecherche af-
gehandeld.

MOSKOU—De SUen VS hebben
een principe- akkoord bereikt over
een serie nieuwe gesprekken tussen
deSUministervan BuitenlandseZa-
ken Sjevardnadze enzijn VS collega
Shultz. De besprekingen dienen ter
voorbereiding van een nieuwe top
tussenReagan en Gorbatsjov.

In Venezuela:
Overheids-

vliegtuig

verongelukt
CARACAS —Een vliegtuig

van deoverheidvan deVene-
zolaanse deelstaat Barinas is
gestolen. Men vermoedt dat
heteen guerrilla-actie is.

Volgens minister José Angel
Ciliberto van Binnenlandse za-
ken van de nationale regering
gtMÉÉmpogstwaarschijnlijk
omColombiaaanse guerrilla"
strijdersdiehet vliegtuigjenaaf
hun land hebben meegenomen-
Hettoestel werd door de gouver-
neurvan Barinas gebruikt. "Met-
geweld" heeft men zich van het
vliegtuig meester gemaakt, al-
duseenverklaring. Dit gebeurde
bij het aanbreken van de dag
door twee mannen die depolitie-
agent diehetvliegtuigbewaakte
overmeesterden. Van Venezo-
laansekant heeft men ondertus-
sen contact opgenomen met de
Colombiaanse politie- autoritei'
ten in het departement Santan-
derommedewerkingteverlenen
bij het opsporen van het toestel-

Rechtbank Chili:
Burgerlijke straf
bevestigd tegen oudminister

Almeyda
SANTIAGO—Het Chileen-

sehofvoor grondwets- zake°
heeft destrafbevestigd welk*
oud- minister Clodomiro Al-
meydawas opgelegddooreen
lagere rechtbank. De mimB"
ter van Buitenlandse zaken
uit de tijd van president dr
Salvador Allende werd set'
oordeeld tot ontzetting vi*
zijn burger- rechten voor de
tijdvan tien jaar.

Almeydazit ineenhoofdstede-
lijke gevangenis opgesloten. D 0
straf houdt in dathij geen open:
bare ambten mag bekleden. HÜ
wordt gestraft omdat hij zic*j
voor het uitoefenen van gewei**
zou hebben uitgesproken. "e
meningen binnen het hofwaren
verdeeld: vier van de zeven
rechters waren voor bevestiging
van destraf, drie warenertegen-

De 64- jarigeAlmeydakeerde
in maart 1987 illegaal in Cbi»
terug en kreeg toen hij zich pre'
senteerde bij derechtbank dne
maanden binnenlandse verban*
ningopgelegd. Daarna mochthU
terugkeren naar Santiago maar
kreeg huis- arrest en werd ui"
teindelijk veroordeeld tot 54*
dagenhechtenis wegenszijnil*e"
gale terugkeer en wegens he
schenden van de wet op de bin*
nenlnndse veiligheid.

Diefstal
WILLEMSTAD — De man

P.S.E., 48 jr.,heeft aangifte ge-
daan van diefstal uitzijn woning
te Salinjavan 4.000 dollaren een
cadeaubon ter waarde
gulden. De inbreke
zich toegang tot de woning do*>r
drie dakpannen te verwijderen-

aw* 11■■■ ■mmivi iiti■mi■in* ■ ■"■■iiiii11111ml iiiimv

| Koersen Centrale Bank j
1 NOTERINGENCENTRALEBANKVANDE NEDERLANDSEAN- 3
S TILLEM GELDIG OP DINSDAG 29DECEMBER 1987EH TOT 3
B NADERORDER: |
f US DOLLAR 1.77 1.78 1.80
E CAN DOLLAR 1.345 1.365 1.385 35 PNDSTCRUNG 3.255 3.31 3.37 3
5 N€DGLD 98.88 99.60 100.40 3
£ ZLU FRANCS 138.35 139.07 139.87S FRFAANG 31.75 32.85 33.55 i
2 DUITS€MARK 111.45 112.17 112.97

SUfiGLD — 100.07 102.59■■2 itur€ i.20 1.50 1.56
5 AA FLORIN 98.00 100.00 100.20 ■
£ KOERSEN VAN DE OBLIGATIELENINGEN VAN DE NEDER- E
Z LANDSE ANTILLEN UITGEGEVEN DOOR HET DEPARTE- ;

MENTVANFINANCIEN EN GELDIGVANAF HEDEN29DECEM-
BER 1987EN TOT NADERORDER.

6 9.75% OBLIGATI€L€NING€NP€R 85/89 98.64
Ï 13 % OBUGATI€L€NING€N P€R 86/90 104.20 g|
S 12 % OBUGATI€L€NING€N P€A 88/92 103.52 J
1 10.5 % 08UGATI€L€NING€NP€R1988 99.73 gg 10.25% 08UGATI6L6NING6N 1986P€R 1990 98.82 Ï
2 HETEFFECTIEVE RENDEMENT OP ALLEOBLIGATIELENIN-
E GEN BEDRAAGT 10.69%. g
S DEAANKOOP VANOBLIGATIELENINGEN KAN GESCHIEDEN
C BIJ HETLOKALE BANKWEZEN.

é GROTE SORTERING ||1 VUURWERK I
1 ZEER GOEDKOPE tf
A PRIJZEN f
fff Ook een pakket gevarieerd *vuurwerk voorkinderen M
m l voor slechts ’.25.- |Si
6V. Kom langs wij zijn geopend vanaf 's mor- on
ijj gens vroeg tot's avonds laat. k|p1 ROOSEVELT K i
| CENTER' Wk ffl Rooseveltwegl92- fR pi.^:84600. 'jw.l
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~~
SALINJA !;

!' Speciale aanbiedingen (tot eind van demaand)voor deko- '!'| mende feestdagen ji; | Het hele gezinkan zich naar de laatste modekleden tegen < \
;! Pantalons van ’.129,—119 —en 99,— !|

nü voor/.25,— j!
;! Jurken van ’.229 —199 —en 149— " ![

nü voor ’.50,— en ’.30,— ] i
Hemden en blouses ’.99,—, 89,— en 79,— ' \

|| Kinderkleding vanaf/.5,— nüvoor ’2O,- |;
Elke dag wordt devoorraad aangevuld. '!
SKY HIGH FASHION

MESKER-GEBOUW j|
Elke dag open vanaf 8.30 non stop tot 7 uur 's avonds < |

\JL^ im Wff%f^ POOLDECK TERRACE /

HOTtL «Jvacaiion vux» ;^>^Dlcember 31 st, 1987 8.00 pm.- 3.00 am. /
t. r̂ .y ,/^rrr- 3/ 8.00pm.-8.30pm.

// " "■Jt}*:'" i&tis' " Special New Years Cocktails warm up
/// -'^ }W%'- ' 8.30pm.-9.00pm.
/// '*^ÏWlaWÉ£&~^ï. ur v^'neand Cheese Display at your service
/ fc

« >\.:'toWvfl~S\ 8-30 pm. -11.00 pm.
/ J 'iF-~'M%LCi: --y You are welcometo enjoyour special New Years /
f\^ I fig I Buffet /
*<?* \B '^9f°-:$ 11.00pm. -11.50 pm. y
fc* G ' \%:\>^|^# Special New Years Show '/

c. ■ ï\Kfft?^^ SPECIAL SHOW ff
\ ,^^.*l§f Melania van derVeen /

m^W ■* Cabaret Show Cesario JeanLouis
* l^Ëtf - Orquestra Edmond Chatlein

/ v VW 12.00 o'clock
/ \ \| * Happy New Year
/ ,■ I * Champagne at your table

* Fireworks Show
& * Party Favours

* Dance music till 3.00 am.
i Price Fls. 70,— .

... _.->.-. 1 US$4O.OO. /
Tickets on pre-sale atthe Front Desk //W^JM?^^ Please be at the Pool in time. //| ll|ÉÏÏ,feë___. No tab,es wi" be reserved. V

I Pa Pueblo idi Pueblo !!! SUFFISANT ij
PICK NIC ANDRE CHAMPAGNE MONDONGO J/^^^

MAM ;';/'.AU| BL-T\
Q CA KU PATA 1

P- kilo pa kilo V- lltmWt
PONCHECARIBE

*> A. II fiKk
I ,ou 8.50 ilp^

srr , . . CHICKEN Ê&Wiwhite Label drumsticks mm\I SALMON FM"„ s|bs. « NEIVY[AR

I-0 os 48.75 4.50 Blff
Fine Scotch Whisky t-ABverae """ mSeSIT-^A» Il■ 0.75 Ltr. VARKENS Dewarsß| f^ T
JQ AC SATE r^TIS tëUjj-} I

I J&B WHISKEY 10VO°r *m*\S&->--0.75 Ltr. g RA '^viïPr^'
I 3.95 19.75 — Ir**"^W CHICKEN SATE , "I AMSTELBIER 10voor J^L )fcm\\

HOLLANDSE ja.. « i-j% ®ï (SIP■aardappelen 19.75 8.50 [^"
grotebaal "" """^ SPARERIBS *« IpS^

Openingstijden: nn *— ,_ 30 decemberKoopavond 2 % kilo , ,-^rfj E ■■■» oai j We re making noiseIWiUU | 31 december |4A AA «bout what great
nOn-StOp tOt 5.00 UUr | \Ê us#5# customers you are.

Happy New Year! i



OP JACHT NAAR VERDOVENDE MIDDELEN
Partij vlees 'onbruikbaar'
na actie douane-recherche

WILLEMSTAD— Volgens
de chef van de Douane Re-
cherche Dienst F. Calmero is
er geen sprake vanopzettelij-
ke beschadiging van een par-
tij van 16.000kilo rundvlees
die gisterenmet Aereo Sucre
uitBaranquilla, Colombia,op
de luchthaven van Curacao
voor Kalid (Bubuya) Ataff
van Atroma N.V. is aangeko-
men. Calmero berichtte de
Amigoe dat alle goederen die
via de luchthaven ingevoerd
Worden door de douanegevi-
siteerd moeten worden.

"Als er aanwijzigingen zijn,
dat er samen met een partij
goederenook verdovendemidde-
len het land worden binnen-
gebracht, dan moeten wij elk
pakje, elke doosvisiteren", aldus
Calmero. Of er in dit geval ook

zon tip bij de douane-recherche
was binnengekomen, wilde Cal-
meronietzeggen.

De eigenaarvan hetvlees, Bu-
buya Ataff, heeft deze vleespar-
tij, die gedeeltelijk vers en ge-
deeltelijk 'chilled' is ingevoerd,
gekocht voor zijn slagerij. Hij
wilde de hele partij ter waarde
van 30.000 dollarvoor defeeste-
lijkhedenrond Nieuwjaarverko-
pen.Door deactievan de douane-
mensen, dievolgens Atiffvolle-
digonterechtis, heefthij 'enorm'
veel schade geleden. In plaats
dat de douane het vlees op het
vliegveld zelf heeft gekeurd,
waar Atiffvriezers heeft, is het
vlees door de douanenaar het
slachthuis te Parera gebracht.
Daar zijn alleen koelcellen en
geen vriezers. Door de keur-
meestersvan hetabattoir zijnal-
le dozen, volgens hem, openge-
broken en is hetvleesop de grond
terecht gekomen. Hij beklaagt
zich erover, dat niemandnu nog
ditvlees wil kopen.

.Kalid Ataff metzijn kinderen in zijn slagerij

Opsporingsbericht
WILLEMSTAD — De politie
verzoektdeopsporing vanMirna
M. Nicastia, geboren op 22 juli
1950 en wonende IJsselmeer-
straat 12.

Signalement: lengte 162 cm,
dik postuur, bruine huidskleur,
zwarte afro en donkerbruine
ogen. Zij is gekleedin een zwarte
broek, bloes en schoenen.Afgelo-
pen donderdagis zij om 11.00uur
's avonds van huis vertrokken
met bestemming Club Boneria-
no. Sindsdien wordt zij vermist.

Eenieder die inlichtingenkan
geven omtrent haar ver-
blijfplaats, wordt verzocht con-
tact op te nemen met de politie.

PROCEDURE
Het vlees, dat zich nog steeds

in het koelhuis van Parera be-
vindt, haalthij volgens zijn zeg-
gen vandaag nog op. Bubuya
Ataffoverweegt middels het ad-
vocaten-kantoor Maduro een ge-
rechtelijke procedure tegen de
douane-recherche aan te span-
nen en schade- vergoeding te
eisen.

Calmero van de douane- re-
cherche verklaarde, dat op de
luchthaven allebinnenkomende
goederen gecontroleerd moeten
wordenen datniemandeen voor-
keurs- behandeling krijgt: "Als
er een partij vlees binnenkomt,
dan houden wij wel degelijk re-
kening met feit dat dit le-
vensmiddelen zijn, diezovers en
schoon mogelijk moeten blijven.
Daarom latenwedegenen die de
goederen in ontvangst moeten
nemen,de dozenzo snel mogelijk
ontladen in vrachtauto's van de
eigenaars. Dezen brengen het
vlees naar debetrokkenvriezers
en wij controleren ter plaatse of
alles in orde is.

Bus-ongeluk
WILLEMSTAD - Een pa-

trouille is naar Punda gediri-
geerd voor een ongeval met een
A.8.C.-bus. De bestuurder
M.L.C, 37 jr.heeftverklaard dat
tijdens het nemen van derechterbocht het deksel, dat de
accu- ruimte afsluit, opengevlo-
gen is, waardoor de accu omge-
vallen is. Dit ging gepaard met
enkelevonken, waardoor depas-
sagiersin paniekraakten en een
veiligheenkomenzochten via de
ramen. De manE.P, 23 jr,enhetmeisje S.L, 16 jr., liepen hierbij
letsel op. Zij zijn naar de polikli-
niekvervoerd voor behandeling.
De overige passagiers ver-
volgden hun reis met eenreser-
ve- bus.

Natuurliefhebbers
Jaarwisseling
InChristoffelpark

WILLEMSTAD — Een 'knal'
van een oudjaarsavond kan men
beleven in het Christoffelpark.
Maar dan welzonder kabaal.

Opdonderdagavond3ldecem-ber wordt de parkpoort om tien
uur 's avonds geopend om debe-
langstellenden door te laten.
Daarnarijdt men onderbegelei-
ding doorhetpark met eigenau-
to naar een uitkijkpost. De af-
stand bedraagt tien kilometer.De volle maan verlicht het tra-
ject. De uitkijkpost is voorzien
yan zitgelegenheid en koele
drankjes. Het uitzicht over de
stad met al het vuurwerk is on-
vergetelijk.

De aard van het Christoffel-
Park garandeert een natuur-
vriendelijk, dusrustig evene-
ment. Vuurwerk en vuurwaterWijven derhalvethuis.

Rond een uur isdeze nachtelij-
ke excursie ten einde. Ook op
nieuwjaarsdag is het Christof-lelpark normaal geopend. Voormformatie en afspraken vooreen rondrit per parkjeep kan
nien bellen op het nummer640363.

ONBESCHOFT
"In dit geval gedroegen de

chauffeur en later de eigenaar
zelf zich erg onbeschoft tegeno-
ver de douane- controleurs en zij
weigerdenzelfs decontroleurs de
goederente laten visiteren. Om-
datwij ons werkmoeten doenen
wij rekening willen houden met
de beperkte duurzaamheid van
vlees, hebben wij besloten de he-

Ie partij in de vracfttauto's van
Asafnaar het slachthuistePare-
ra te laten rijden. Daar is het
vlees meteen overgebracht in de
koelhuizen. Diezelfde dag nog
hebben driekeurmeesters van
het slachthuis de dozen openge-
maakt en daar, waar onze
ambtenaren dat gevraagd heb-
ben, op vakkundige wijze het
vlees opengesneden. De schade
die op deze wijze is toegebracht,
voorzover daarvanspake is, valt
heelerg mee".

Hij vervolgt: "Van inbeslag-
name van hetvlees door dedoua-
ne is geen sprake. Onmiddellijk
nadat een doos door een ambte-
naar is onderzocht, isdezevrijge-
geven.Dat deeigenaarzijnvlees
al die tijd in dekoelcellen heeft
gelaten, is niet onze zaak. Als
daardoorhetvlees niethelemaal
vers meerisenhij daardoorscha-
deondervindt, is niet onze zaak.
De douane moet zijn werk doen.
Als door onbeschoft optreden
van Asaf en zijn medewerkers
wij in onze normale werkzaam-
heden worden gestoord, danzijn
wij verplicht maatregelen tref-
fen. AlsAsafdaardoorschadeon-
dervindt,kanhijde douanedaar-
van niet de schuldgeven. Indien
hij een rechtzaak tegen ons wil
beginnen, danmoethij maareen
advocaat zien te vinden, die zijn
zaak wil aannemen. Hij heeft
geen been om opte staan," aldus
Calmero van de douane- re-
cherche.

3 Januari
Open House
Landhuis
Ascencion

WILLEMSTAD — De 'open
nouse' traditie van Landhuis

op iedere eerste zon-dagvan demaand, wordt ook in
A9BB voortgezet.

Omdathetzondag3 januarial-weer de eerste zondag van de
maand is en bovendien deeerste
zondag van het nieuwe jaar, wil
de organisatie iets extra's doen.Daarom vindt er naasthet vasteprogramma van een oecume-
nische kerkdienst en rondlei-ding een optreden plaats van de°ekendemariachi- groep maria-
chiSolis.

Leu fo'i kas
in kerstsfeer

WILLEMSTAD — Het prog-
ramma 'Leu fo'i kas" zal deze
week een speciaal kerstprog-
ramma presenteren. Daarin zul-
lenverschillende Antillianen en
Arubanen die in Nederland
woonachtig zijn, hun groeten
overbrengenaan defamilie hier.

Aandacht is er in dit laatste
programma van het jaar, ook
voor deprijs"Galeria diArte Ed-
dy Oleana", hetgeen tevens een
eerbetoon inhoudt voor de over-
leden hoofdredacteur van de
krant Extra die het idee gelan-
ceerd heeft om Antilliaanse ar-
tiesten een prijs toe tekennen.

In het muzikale gedeelte zijn
verschillende Antilliaanse en
Arubaanse artiesten te zien, on-
der andere ook Macario Pruden-
ciatijdens zijnoptreden opdeLo-
ve Boat in de Rotterdamse
haven.

WILLEMSTAD — De Ver-
keersdienst maakt melding van
15 aanrijdingen, waarbij twee
lichtgewonden vielen.De schade
bedraagt 6.325 gulden. Verder
maakt dedienst meldingvanéén
doorrijder.

Langgekoesterde wens

Heleens Art gallery
op Saba geopend

THEBOTTOM— Een langge-
koesterde wens gingvoor Heleen
Cornett afgelopen woensdag in
vervulling. Om vier uur opende
Roxanne Smith haar kunstgal-
lery in The Bottom. In haar gal-
lery stelt Heleen haar aquarel-
len ten toon, die voornamelijk
'Saba' als onderwerp hebben.

Heleen Cornett komt oor-
spronkelijk uitNederland. Al op
heel jongeleeftijd was ze geïnte-
resseerd in tekenen en schilde-
ren en werd toegelaten tot de
kunstacademie. Ze besloot
echter om te gaan studeren aan
de Pedagogische Academie en
werdonderwijzeres. Ze behaalde
tevens haar akte handvaardig-
heid en tekenen.

Via Noorwegen, deNoordpool
en Curacao kwam ze opBonaire
terecht. Van Bonaire ontwierp
ze een poster met als onderwerp
"koraalrif' voorhet onderwater-
park.Na negen jaargingze weer
naar Curacao en illustreerde
hier "Guideto the Bonaire Mari-
ne Park", geschreven door haar
vriend Torn van hetHof. Hierna
volgde "Guide to the Underwa-
terpark" en "Carole's Reef ge-
schreven door Dee Scarr, welke
zij ook illustreerde.

Heleen Cornett woonde ver-
volgens één jaarop St Maarten
en belandde uiteindelijk in 1986
op Saba. Daar werd ze lerares
aan de Comprehensive School;
ondertussenontwierp ze ooknog
emblemen, stickersen folders.

Door de schoonheid van de
"Unspoiled Queen" werd ze
enormgeinspireerd en dit leidde
er toe dat ze een aquarel- cursus

gingvolgen. Zeontwierpeenpos-
terdie het onderwerp "bedreigde
diersoorten" had.

Heleen begon aquarellen te
schilderen en kreeg van een
vriend hetadvies om te gaan ex-
poseren en haar werk te verko-
pen in plaats van het weg te ge-
ven. Hetplan ligterookomande-
re kunstenaars te geven om te
exposeren inhaarartgallery. De
aquarellen diein degalleryhan-
genworden verkocht meten zon-
der lijst. Bezoekers kunnen in
Heleens Gallery terecht van
acht uur tot vijf uur. In de toe-
komst wil Tornvar het Hofvoor
het SabaMarine Park een duik-
gids gaan schrijven die Heleen
zal illustreren.

Nieuwe
schoonmaak
campagne

WILLEMSTAD — De joint
service clubs in samenwer-
king metdeKamer vanKoop-
handel en de organisatie van
Palabra di Siman, gaan een
campagne organiserenom de
bevolking van Curacao be-
wust te maken dat heteiland
schoon gehouden moet wor-
den.De actieheeft als slogan
"Ban changa Porko" (Vang
de varkens).

De campagne bestaatuittwee
delen: van 11 januari tot 24 fe-
bruari is er een directe actie
waarbij de mensen direct bena-
derd worden door onder andere
jingle's op deradio, het woord
'limpiesa' als 'Palabra di Siman',
stickers en een carnavals-groep
in de 'Gran Marcha'.

Daarna vindt gedurende zes
maanden een grote schoon-
maak- campagne plaats, in sa-
menwerking met de betrokken
instanties uit overheiden prive-
sector. Bovendien wordt daneen
fotowedstrijd gehouden. Meer
informatie over de campagne
'Ban changa porko' wordt nog
nader bekend gemaakt.

WILLEMSTAD — Curagao
verlaat knallend, fluitend en
'vuurspuwend' 1987.De voorbe-
reidingenzijnin vollegangom er
een daverendfeest van te maken
en weer in de hoop, dat de toe-
komst heel veel goeds zal
brengen.

Foto: Steve Hudson van Z-86
doetsamen metzijnzoontjevuur-
werk- inkopen, belangstellend
gade geslagen door enige jonge
klanten.

Kraak in hotel
WILLEMSTAD — Gisteren

werd een politie- patrouille naar
Hotel Las Palmas gedirigeerd,
waar devrouw Z.D, 46 jaar,ver-
klaarde dat onbekenden tijdens
haar afwezigheid haar kamer
waren binnengedrongen en uit
een koffer 1.136 dollar en 7.000
cruzeiros hadden meegenomen.
Derecherche heeft dezaak inon-
derzoek.

Gouden zon
WILLEMSTAD — Afgelopen
zondag heeft directrice Helen
Visser- Hoyer van Radio Hoyer
NV voor devierde maal dejaar-
lijkse "Gouden Zon" voor een
waardevollebijdrageaan een po-
sitieve ontwikkeling van onze
samenleving uitgereikt.

De Gouden Zon is toegekend
aan de delegatie onder leiding
van de gevolmachtigde minister
van de Nederlandse Antillen in
Washington, Harold Henriquez,
die onderhandeld heeft over het
belastingverdrag met de Vere-
nigde Staten. Harold Henriquez
en GregoryElias hebbendeGou-
den Zon namens de delegatie in
ontvangst genomen. De prijs
werd toegekend wegens het pro-
fessionalisme en detoewijding
die de delegatie heeft getoond,
welke een totale instorting van
de financiële sector op Curasao
heeft helpen voorkomen, waar-
door een bijdrage van meer dan
dertigprocent aan de overheids-

inkomstenis geleverd,aldusHe-
lenVisser.

Een speciale vermelding
kreeg de Nationale Commissie
ter Bestrijding van Aids, onder
leiding van dr. Joe Eustatia, die
enormveel werk heeft verzet.

Ook heeft Radio Hoyer voor
het tweede achtereenvolgende
jaar drie Zonnestralen als aan-
moediging en als blijk van
waardering uitgereikt. Dit jaar
gingen de Zonnestralen naar te-
levisie- producent Oswin (Chin)
Behilia voor tien jaren Telepa-
tria, naar deLions Club Curacao
voor hun werk voor nierpatien-
ten op Curacao en naar gedepu-
teerde Lucille Wout voor haar
volhardingen leiderschap bij de
uitvoeringvaneengezondfinan-
cieelbeleid van ons land.

Tot nu toe is een Gouden Zon
uitgereikt aandeVlagvan Cura-
sao (1984), Commissie voor de
Overdracht van de Raffinaderij
vanCuracao (1985) en het Cura-
cao Seaquarium (1986).

Danksamenkomst
in Bloempot
Shopping Center

WILLEMSTAD — Bloempot
ShoppingCenter zal dit jaarwe-
derom een dank- samenkomst
houden. Na een jaar met veel
donkere wolken en een dreigen-
de 1988,is hetgoednaast decom-
merciële activiteiten even stil te
staan en samen tekomen in een
gezamenlijke dienst. Omdat het
dit jaarhet "Jaar van de Daklo-
zen" is, zal decollectedietijdens
de dienst wordt gehouden, be-
stemdzijnvoor dedaklozenin de
Curacaose samenleving.

De oecumenische samen-
komst wordt gehouden op
woensdag 30 december om half
zeven 's middags op de patio van
het winkelcentrum. De dienst
wordtvoorgegaan door mgr. W.
Ellis en dominee C. Schaap. Vi-
vienneFrans en haarkoor verle-
nen medewerking en het ope-
nings-en sluitings-woord wordt
gehouden doormevrouw Vivien-
ne Domhoff- Boom.

DINSDAG 29 D€C€MB6R 1987 AMIGOE

■^■■^JSll iliL i rami i kTAYi -^ tml -4»^ d »VAT J-J

vil

HJH ONZE NIEUWE BROCHURE 1988
I ISUITMETO.A.

FLORIDA vanaf NA/1.742.- p.p.
STO. DOMINGO vanaf NA/I. 494.- p.p.
GUATEMALA ..vanaf NA/1.844.- p.p.
COSTA RICA vanaf NA/1.564.- p.p.

fl^^H VENEZUELA vanaf NA/I. 301 .-p.p.

H^fl Bel 611255 of 614700
■^Hj^l ofkom eens langs

H|H op de ERIEWEG ZEELANDIA

jÓós A ofe^jifl Een lieve trouwe vriend,
V* J-A &i vindt Uin het dierenasiel

*iW&kWMOkii^ Kom eens langs!
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WINNAAR gjljk

VAN
SPRITZER & FUHRMANN ,
Winnaar van de trekking van
28 december jL:

heeft een reis voor 2 personen naar
Caracas plus Bs. 5000.- cash, of,
naar keuze, een waardebon van
f 2,000.- gewonnen.
De prijs kan afgehaald worden bij
Mej. SabaL Spritzer & Fuhrmann,
da Costa Gomezplein 2.

\ Gelieve ind«;ntificatiebewijs mee
\ te nemen!

SPRITZER+FUHRMANN
A tradition of confidence. -ARUIABONAIRE CURACAO ST.MAARTEN NEW YOUiC

-^KOMT ALLEN TEZAMEN...
OECUMENISCHE DANKDIENST

in

BLoempot Shopping Center

topwoensdag 30 december 1987
om 18.30uur

Medewerking zullen verlenen de
Protestantse Gemeente en de
Rooms-Katholieke Kerk
Coördinatie: Ds. C. Schaap.} Er zal eenkollekte gehouden

* worden waarvan deopbrengstvoor
THUISLOZEN bestemd zal zijn.



PORT ELIZABETH — De veer-
iitHeraldofFreeEnterprise, die in
ïartdit jaarbij Zeebruggekapseis-. is op drift geraakt voor de kust
ii ZA. Het schip sloeg gisteren op
:g naar de sloop in Taiwan in een
are storm los van de sleper. Een
nado dievandaag over het platte-
id van Transkei trok heeft het le-
n gekost aan 2 personen en 400
nsen dakloosgemaakt.

AMSTERDAM — Aanhou-
den, meenemen of laten liggen?
Politie- agente Marion Boeijink
moethetereven op naslaanalszij
in Amsterdam- Zuid oog in oog
met een krokodil staat. Het beest
was echt, maar dood, en daarom
werd besloten het maar te laten
liggen, hoewel het hier een be-
schermde uitheemse diersoort
betrof.

MISDADIG
In het commentaar op de fop-

La Prensa- pagina wordt inge-
gaan op de Amerikaanse hulp-

verlening aan decontra's, op de
militaire dienstplicht en op de
leiders van het Nicaraguaanse
verzet. In een verborgen hoekje
van deze pagina staat Ontwor-
pen dooronschuldigen.

La Prensa verscheen op die-
zelfde 28e decembermet een ge-
peperd commentaarwaarin men
dit Barricada- gedoe omschreef
als "misdadig". Wij geloven niet
meer inonschuldigen, zo steltLa
Prensa vast maar zijn wel over-
tuigdvan de slechtebedoelingen
van het Sandinisme. Daar heeft
men blijkbaar meer plannen in
petto tegen het weinige wat er
nog over is aan vrijheid van de
expressie in dit land. Zo veron-
dersteltLa Prensa.

Wegens nep-voorpagina op Onnozele kinderen

La Prensa Nicaragua
klaagt Barricada aan

MANAGUA — Het onaf-
hankelijke Nicaraguaanse
dagblad La Prensa wil een
rechtszaak aanspannen te-
gen het Sandinistische
dagbladBarricada omdat het
orgaanvan deSandinistische
beweging zich schuldig zou
hebben gemaakt aan beledi-
ging enkwaadsprekerij.

De boosheid bij La Prensa
komt voort uit hetfeit datBarri-
cada met een voorpagina kwam
welke precies leekop dievan La
Prensa. Daarmee, aldus het op-
positieblad, wil men hetredacti-
onele beleid van onze krant in
het belachelijketrekken evenals
onze nieuws- voorziening. Deze
fop- La Prensa- paginavan Bar-
ricada verscheen op 28 decem-
ber, de dag waarop in dekatho-
liekekerk hetfeest van dekinde-
ren wordt gevierd die op lastvan
koning Herodes werden gedood
en dat in de volksmond bekend
staat als Onnozelekinderen. Dit
feest wordt opverschillende ma-
nierengevierdin deSpaansspre-
kende landen.

OPROEP GEWELD
Dit blad ziet in de Barricada-

uitgave ook een oproep op zijn
achterban om geweld aan te
wenden tegen La Prensa en zijn
personeel zoals ditook bij eerde-
re gelegenheden is gebeurd.
Daarmee wordt depers-vrijheid
in gevaargebracht en ook de uit-
voering van het Middenameri-
kaanse vredes- verdrag. Dit is
geen grapje meer, zo meent men
bij La Prensa, maar een manier
om onze geloofwaardigheid in
diskrediet te brengen.

Promotie mensenrechten-misdadiger

Le Monde: democratiekrijgt
in Argentinië nog geen kans
PARIJS — Volgens het

Franse blad Le Monde heeft
de democratie in Argentinië
geenkans.Dit is trouwens het
geval in verschillende lan-
den, alduseencommentaarin
hetinvloedrijke en gezagheb-
bende dagblad.

Le Monde leverde commen-

taarnaar aanleiding van hetbe-
sluit van president Raul Alfon-
sininzake dekwestie van dema-
rine- officierAlfredoAstizen het
verzoek van de marine- leiding
om Astiz tebevorderen enom te-
gelijkertijd de procedure in wer-
king tezettenvoor zijn vervroeg-
de pensionering uit actieve
dienst. VanAstiz isnamelijkbe-
wezen dathijzich aan schending
van de mensen- rechten heeft
schuldig gemaakttijdens het mi-
litaire bewind. Onder meer zijn
daar twee Franse zuster- reli-
gieuzen het slachtoffer van ge-
worden. Omdat de strafbare fei-
ten verjaard zouden zijnwerd hij
opvrijevoeten gesteld. Ondertu-
senwas een soort amnestieafge-
kondigd. Zodoendekwam kwam
hij er ook zonder verdere proces-
voeringvanaf.

VolgensLe Monde isdeArgen-
tijnse marine de meest reactio-
naire afdeling binnen detoch al
nietzo progressieve Argentijnse
strijd- krachten. Het blad wijst
daarbij ophet feit dat demarine
onverholen heeft gedreigd met
verzet als debevordering vanAs-
tiz niet zou doorgaan. Ook over
de bevordering, gekoppeld aan
ontslag uit actieve dienst, zou
men niettevreden zijn.

ALEERDER MIS?
Reagans onmiskenbare neer-

gang wordt gemaskerd door drie
discussies die in Amerika opdit
ogenblik met eenongewone hef-
tigheid worden gevoerd.De
eerste discussie zicht zich op de
vraag, of er dan toch al eerder
iets mis was met het presi-
dentschap vanReagan. De twee-
de houdtzichbezig met deplaats
van dedoor deReagan-revolutie
in het gedrang gekomen over-
heid.En dederde en meest emo-
tionele discussie heeft betrek-
king om demorele standvan za-
ken in deVS.

Ronald Reagan isjarenlangde
verdediger geweest van een hoe-
veelheid economische leerstel-
lingen, die onder de naam
'supply-side-theorie' (in Neder-
land ook wel de 'aanbod-
economie' genoemd) bekendheid
hebben gekregen.

Die theorie komt er op neer,
dat als debelastingen laag wor-
den gehouden, de overheid zich
zo weinigmogelijk met dezaken
bemoeit en de ondernemers een
maximale vrijheid krijgen, ei-
genlijk alles vanzelf gaat. En
minder overheidsbemoeienis be-
tekent meer particulier initia-
tiefen een grotere grotepersoon-
lijkeprikkel om hard tewerken.

Die theorie heeft jarengeleden
wortel geschoten in het conser-
vatieve deelvan deAmerikaan-
se natie. Hetwaren deconserva-
tieven die Reagan naar voren
schovenalsdemeestvaardigeen
trouwevertolkervan dezeopvat-
tingen. Zo werdReagan depleit-
bezorger van een sociale en eco-
nomische filosofie, waarop zeer
veel aan te merken is en waar-
van het wetenschappelijk ge-
wicht uiterst geringis.

NIETBEWAARHEID
Hoe danook:voor Ronald Rea-

gan werd de supply-side-theorie
hetleidendbeginsel vanzijnpre-
sidentschap. Niet gehinderd
door enig wetenschappelijk in-
zicht in de economie, prangde
Reagan het'nieuwe denken' aan
zijn hart. Dus verlaagde hij in
het eerste jaarvan zijn presi-
dentschap prompt de belas-
tingen.

Maar het effect bleefuit. Het
gat dat debelastingverlaging in
deAmerikaansebegroting sloeg
werd zelfs steeds groter. En de
belofte dat uiteindelijk alles
goed zou komen, werd niet be-
waarheid. De situatie werd nog
verergerd doordatde gaten in de
begroting werden gedicht met
buitenlandse leningen. Terwijl
miljoenen Amerikanen Reagan
als de brenger van het heil za-
ken, werdAmerika het grootste
schuldenland terwereld.

Intussen voerde datzelfde
Amerika aanzienlijkminder uit
dan het invoerde. De Ameri-
kaanse consument sloeg, om in
depas te blijven, aan het lenen.
Zo stapelden de economische
{problemen zich op. Aanvanke-
ijk werd over die problemen

heen gepraat. Met zijn enorme
retorische vaardigheden gafRe-
agan deAmerikanen het gevoel
datdenatieweeropdegoedeweg
was en dat de economie bloeide
als nimmer te voren. De Ameri-
kanen beloonden Reagans 'pres-
taties' door hem in 1984met een
overweldigende meerderheid te
herkiezen.

RONALD REAGAN
'Teflon-president'

IN AMERIKA ZIT plotseling
iedereen dringend verlegen om
'leadership. Politici, econemen,
toplieden in Wall Street, ban-
kiers en commentatoren hebben
het 'leiderschap' verheven tot
het meest gevraagde artikel dat
men zich in de VS maar denken
kan. De roep om leiderschap
geeft, al dan niet ongewild, aan
dat er op dit ogenblik van echt
leiderschap geen sprake is.

En inderdaad: steeds meer
Amerikanen geloven dat hun
hoogstgeplaatste leider, presi-
dentRonald WilsonReagan, hun
land niet meer leidt, maar met
welgekozen woorden in de
richting van de totale neergang
praat. Eenjaar geleden stonden
de zaken er nog geheel anders
voor, ofschoon Reagan toen net
in het drijfzand terecht kwam
dat hem op dit ogenblik lijkt te
verstikken.

HetCongres maakt een presi-
dentieel veto over economische
sancties aan Zuidafrika onge-
daan. De topontmoeting in
Reykjavik liep op een complete
mislukking uit, tijdens welke
Reagan ophetpunt stonddewes-
terse verdediging aan een uto-
pische droom te offeren. Bij de
congres- verkiezingen herover-
dende democraten een meerder-
heid in het Congres. De eerste
onthullingen over wat later de
Iran-Contra- affaire zou gaan
heten, schokte de natie.

Maar Reagan tapte toen nog
uit het rijk gevulde vaatjevan
zijn immense populariteit. Zijn
krediet bij het Amerikaanse
volk leekonbeperkt te zijn.

Waarschijnlijk zouReagan de
tegenvallers van Reykjavik en
mogelijk zelfs van de Iran-
Contra- affaire redelijke te bo-
ven zijn gekomen, ware hetniet
dat een aantal andere rampen
zijn zo succesvol verlopen presi-
dentschapondermijnden.Zover-
loor Reagan het bittere ideolo-
gisch gevecht rond de voor-
drachtenvan derechtersBorken
Ginsburg voor het Amerikaanse
Hooggerechtshof.

En net toen diestrijd met een
ongekende hevigheid werd ge-
voerd, stortten deaandelenbeur-
zen in. Het is juist die "Zwarte
Maandag" geweest, die de dis-
cussieoverwatReagan isen wat
hij altijd heeft voorgestaan op-
nieuw op gang bracht. Die dis-
cussie gaat veel dieper dan die
welkeover deIran-Contra- affai-
re werd gevoerd. 'Zwarte Maan-
dag1betekende immers hetfail-
liet van een economische poli-
tiek, die minder was gebaseerd
op rekenkundige realiteiten en
economische inzichten, dan op
een soortpolitieke theologie.

Pas na 'Zwarte Maandag' le-
ken miljoenen Amerikanen te
ontdekken dat hun zes jaar lang
op eclatante wijze zand in de
ogen wasgestrooid. In zulke gro-
te hoeveelheden zelfs dat ze de
gevarenvan dealmaar oplopen-
de begrotings- en handelstekor-
tenvan deVS eenvoudigoverhet
hoofd hadden gezien.Kortom
'Zwarte Maandag* schudde veel
Amerikanen wakker uit een
schone droomen het wijzigdehet
beeld datze van de Grote Com-
municatorhadden definitief.

Als indeVS depolitieke senti-
menten een andererichting kie-
zen, kan zelfs een retorisch zo
vaardig man alsRonald Reagan
|daarniets aan doen.Wie inAme-
rika aan deverkeerde kant van
de volksgevoelensterechtkomt,
is in politieke zin afgeschreven.

SOCIALE GEVANGENEN
Ronald Reagan lieter,voordat

hij in 1981 het Witte Huis be-
trad, geen twijfel over bestaan
dat de overheid in feite niet zijn
beste vriend is. Overheids- be-
moeienis is inReaganspolitieke
visieeen noodzakelijkkwaad dat
daarom zo beperkt mogelijk
moet worden gehouden. Hulp
van de overheid maakt mensen
afhankelijk, doodt hun da-
dendrangenmaakthen totdege-
vangenen van allerlei sociale
hulpprogramma's.

De overheid moet dus haar
handen vanhet individu aftrek-
ken, omaldus hetnatuurlijkver-
langen tot zelfontplooiing dat
iedereburgerdrijft,eenzoroyaal
mogelijkkans te geven. Dus zet-
teReagan het mes in allerlei so-
ciale programma's. De Ameri-
kaanse overheid kroop in haar
schulp en wachtte geduldig op
het grotewonder datzichvervol-
gens zou gaan voltrekken. An-
ders dan Reagan had gehoopt,
bracht de 'strategische terug-
tocht' van deoverheidnietdeop-
lossing voor de immense sociale
problemen waarmee Amerika
worstelt.

De armoedenamgeenszinsaf,
deproblemen in degetto's vande
miljoenensteden namen alleen
maartoe,hetgroeiendaantalbe-
jaardenkon derekeningen voor
langdurig verblijfin eenzieken-
huis of een verpleeginrichting
nietmeer betalen.

Meer danvijftienprocent van
alleAmerikanenkwam onder de
armoedegrens terecht, een stij-
gende werkgelegenheid ten
spijt. Het besteedbaar inkomen
daalde sterk.Hetniveauvan het
onderwijs zakte bedenkelijk.
Miljoenen ontregelde jongeren
raakten het spoorvolkomenbijs-
ter. Allerlei deregulerende
maatregelen veroorzaakten uit-
sluitend chaos. En intussen ont-
brak het aan een leidende en
meelevendeoverheid.

NAAROUDE WAARDEN
Ronald Reagan heeft met een

meerderheid van de Amerika-
nen gemeen dat hij een uitge-
sprokenmoralistis.Datmoralis-
me heeft bovendien een sterkre-
ligieuze kant. Volgens Reagan
en zijn ultra conservatieve aan-
hangers, is Amerika vooral een
landvan uitgesproken socialeen
religieuze waarden. Die waar-
den zijn, onder invloed van een
heilloos liberalisme, in de steek
gelaten en hebben het land uit-
geleverd aaneen bandeloze zon-
digheid, waarvan het drugsge-
bruik, de vrije seks, het miljoen
aantal onwettige kinderen dat
jaarlijksin deVSwordtgeboren,
abortus,pornografie en crimina-
liteit de twijfelachtige resulta-
ten zijn.

Dus moetAmerika terugnaar
de oude waarden. Reagan moe-
digtdesoms zeeremotionele dis-
cussies over die onderwerpen
aan; hij kiest nadrukkelijk de
partij van de ultra-
conservatieven inplaats van
zichzelf als een wijze leider bo-
ven het strijdgewoel te plaatsen.
Dat dediscussie als zodanig een
uiterst verlammende werking
heeftopdeAmerikaanse samen-
leving en intussen de kloof tus-
sen liberaal en conservatief na-
genoeg onoverbrugbaar maakt,
isietswat demoralistRonald Re-
agan niet schijnt te deren.

Daar komt nogbij datdeemo-
tionele moralisme van de presi-
dent en tal van diens medewer-
kers remmend werkt op het bui-
tenlands beleid van de VS. Het
heeft opnieuw een ziekelijke
angstveroorzaaktvoor alleswat
naar communismeruikt.

Een nieuwehang naar isolati-
onisme is een van de negatieve
bijgevolgen van deze ontwikke-
ling.Een groeiendonbegrip voor
wat andere volken en culturen
beweegt is overal zichtbaar. Het
zoeken naar zondebokken die
verantwoordelijk zijn voor 's we-
relds kwalen en Amerika's te-
genslagen, heeft in sommige
kringen pathologische vormen
aangenomen.

WAT NAREAGAN?
Zwarte Maandagheeft aan de

drie bovenomschreven discus-
sies meer reliëf gegeven. Rea-
gans economische beginselen
zijn doorWall Street en dus door
de miljoenen bezitters van aan-
delen als onbruikbaar afgewe-
zen. Die afwijzing heeft de weg
vrijgemaakt voor een debatover
de vraag wat, naReagan, derol

van de overheid moet zijn.
De president- kandidaat die

erin slaagt de gemiddeldeAme-
rikaan weer een zorgende, hel-
pende en meelevende overheid
inhetvooruitzichttestellen,kan— aldus de democratische den-
ker Robert Kuttner — de grote
winnaar van 1988 worden. Bo-
vendien raken steedsmeerAme-
rikanen ervan overtuigd, dat de
VS hun eigen militaire macht
onder de huidige economische
omstandigheden eenvoudig niet
meer kunnen betalen.

En tenslotte zijn er talloze
Amerikanen die ontdekken dat
de door de ultra- conservatieven
en religieuze fundamentalisten
gevoerde morele kruistocht uit
dehand is gelopen en de samen-
leving heeft verbitterd en ver-
lamd.De geschiedeniszaluitma-
ken of de Amerikanen zich zes
jaarlanginRonald Reagan heb-
benvergist. Als dat het geval is,
kunnen ze nietzeggen datze het
niet gewetenhebben. Er waren
genoeg deskundigen dieRea-
gans economisch opvattingen
als nonsens, diens sociale over-
tuigingenalsgevaarlijken desa-
streus, en diens morele kruis-
tochtals strijdigmet derealiteit
van de handwezen.

TEFLON-PRESIDENT
Amerika wistdatRonald Rea-

gan een president was die niet
van de details op dehoogte was,
zich vaak versprak, zijn huis-
werk onvoldoende maakte en
menighooggeplaatst bezoeker
slechts van repliek kon dienen
door spiekbriefjes te gebruiken,
die door zijn staf waren ge-
schreven.

De Amerikanen wisten ook
datReagan zich niet lang op de
vervelende en saaie aspecten
van het regeren kon concentre-
ren, dathij weinigvan dewereld
hadgezien, datzijn intellectuele
bagage geringwas en dathij pas
opleefde, als hij zich kon bezig-
houden met demeer luisterrijke
aspecten van zijn presi-
dentschap.

Ze wistentenslotte datRonald
Reagan een 'Teflon-president'
was—zoals dedemocratischeaf-
gevaardigde Patricia Schroeder
hem eens treffend noemde —langs wie derhalve alles afgleed
en wienspopulariteit als een be-
schermende laag om hem heen
lag.Nu Amerikaom 'leadership'
vraagt, beweegtRonald Reagan
zich op detast voort, nietlanger
geholpen door zijn redekunstige
bekwaamheden en gehinderd
doorzijnsoms zeer uitgesproken
opvattingen. Het is net alsof de
problemen met een soort terug-
werkende kracht op hem afko-
men. Alsof hij wordt gestraft
voor het succes en het politick
fortuin dathem zes jaarlang tot
eensoort volksheld maakte.

Wat inRoland Reagan teprij-
»zen valt is zijn nog steeds onaan-
getastoptimisme. Maar datopti-
misme wordt helaas meer ge-
voed doorzijnbijnareligieuze ge-
loofinzijn opvattingen, dandoor
zijnrealiteitszin. Bovendien be-
vat datoptimisme een psycholo-
gisch bestanddeel dat de presi-
dent allerminst siert: koppig-
heid.Maaralte vaakzietRonald
Reagan zijnkoppigheid voor een
manifestatie van vastberaden-
heid en moed aan. En dat bete-
kentweerdathijzichzelfminder
goedkent dannuttig is voor een
iemand, die een groot en onver-
getelijk leider wilzijn.

Ontslag uitziekenhuis
Chileense kolonel
na ontvoering
naar huis

SANTIAGO —De Chileen-
se kolonel Carlos Carreno
Barrera die onlangs drie
maanden lang ontvoerd is ge-
weest door een guerrilla-
groep en die begin december
inBrazilië werd vrijgelaten is
ontslagenuithetmilitairezie-
kenhuis waarin hij was opge-
nomen sedertzijnvrijlating-

Hij heeft in die periode ver-
schillende onderzoekingen moe;
ten doorstaan en ook werd hij
aan vier langdurige verhoren
onderworpen door een rechter
van dekrijgsraad. Hij mocht het
ziekenhuis verlaten om de
Kerstdagen bij zijn gezin door te
brengen maar hij moet later
weer terugkeren naar het hospi-
taal hoewel zijn gezondheids-
toestand "bevredigend" is. Zoals
de directeurvan het ziekenhuis
verklaarde. Kolonel Carreno
was directeur van de militaire
munitie- fabriek.

Zijn vrijlating werd mogelijk
nadat zijn familie voor ettelijke
duizenden dollars aan kleding
en voedsel had laten ronddelen
in armoewijken van Santiago-
Daarbij had dekatholieke kerk
bemiddeld.
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BONAIRE
AGENDA

EOLnTE:8O00BRANDWEER: 8222
TAXICENTRALE: 8845aOSPITAa\L:B9OO
LANDFILL teLagoen:maandagt/m vrijdagv«n 07.00-16.00 uur;zaterdag 08.00-12.00
ÜUr: zondag gesloten.

OPENBAREBIBLIOTHEEK
openingstijdenvoor hetpubliek)
bandag en donderdagvan 14.00-18.00
*'; dinsdag en vrijdag van 08.00-12.00/'*-00-17.00 uur;zaterdag van 10.00-12.00
jmr)'openingstijden voor lezers)
*°ensdagvan 14.00-19.00 uur.

maandag t/m vrijdag
stukken 15.45 uur; gewone

16.30uur.

CLUBSs*anis: donderdagavond 19.30uur -Hotel
Waire.y°ns: informatie E. Felipa, tel.: 8546/8238.
£°und Table: elke tweede maandag -Terra Corra.

woensdag 12.00uur-HotelBonaire.
j^STUURSKANTOOR EN BEVOLKING:

""■OO-1 2.00/14.00-15.30 uur loketten geo-
pend.

voor bezichtiging
JJ^an gelieve contactopte nemen met de

""*Rudy Bedacht, Noord Nikiboko 194.

(Weg naar Willemstoren)
ffPend opvrijdagvan 20.00-24.00uur; za-

van 12.00-24.00uur.

fREEKUUR (gezaghebber): elke donder-
°a9 van 09.00-11.00 uur op het Be-

Kralendijk; laatste donder-se van de maand van 10.00-12.00 uur te

(tel.: 8198): verzameling 80-
-slreaanse schelpen en koraal; open van
ÏWag t/m vrijdag van 10.00-12.30uur -

NikibokoZuid 3.

$'■ openingstijden slachthuis maan-
|*9It/ m woensdagvan 07.00-12.00/13.00--«?0p uur en donderdag en vrijdag van

1.00/11.30-14.30uur.

?*Bernarduskerk Kralendijk:
JjWijks 18.45uur; zondag 08.30en 19.00

r*omotokerk Antriol:Jjwlijks 1930uur; zondag09.00en 18.00

Rincon:
ookzondag, 19.30uur.

doorgeven
ff* mevr. A. Wong- Loi- Sing, Kaya

ac»que4.

Inbraakpickup
>PHILIPSBURG — Een man

e tussen zevenen achtuur's a-
ion-ds zijn pickup had gepar-
i7eerd op de Cannegieter Road,
j^mbij terugkomst tot deont-
gingdat in depickup was in-

-1 j[et)roken. Zijn rijbewijs, ID
waftrt en andere documentenhas hij daarbij kwijt geraakt.
£?Q grote hoeveelheid geld
Chter, diehij toevallig in depic-

had achtergelaten, bleefon-

.:*:■:■:■

KRALENDIJK - Sport indewijken isinhetafgelopenjaareenbegrip geworden opBonaire. Inalle wijken werd aandacht be-steed aan de diverse sporten dievoor de jongelui werden georga-niseerd onderauspiciën van In-debon. InRincon waren de ver-
antwoordelijke personen RubyBalentien en Boy Frans. Foto: dejongeren die wekelijks werdenbegeleiddoordelndebon instruc-
teurs.

Gelijkgetrokken met Curaçao

Haven- en loodsgelden
verhoogd

KRALENDIJK—De verho-
ging van de inkomsten en de
verlaging van de uitgaven
van heteilandgebiedzijn van
zeer groot belang. De Neder-
landse regering bij monde
van de minister van Antilli-
aanse Zaken drs Jan deKo-
ning, heeft duidelijk te ver-
staan gegeven, dat debegro-
tings- tekorten eerst in eigen
gelederenzullen moeten wor-
denaangepakt

Met ditvoor ogen heeft het BC
besloten een groot aantal maat-
regelen te nemen die de in-
komsten van het eilandgebied
zullen moetenverhogen. De ver-
hoging van de autobelasting, de
uitreis- belasting, de logeer- be-
lastingzijnallerechtstreekse in-
komsten voor de eilandelijke
overheid. Daarbij heeft het BC
nu ook de verhoging van de
loodsgelden voorgesteld aan de
raad.

Volgens gedeputeerde Ra-
moncito Booi is er sedert 1975
geen wijziging in de loodsgelden
geweesten derhalvezalditopge-
trokken moetenworden.Tot een

bruto gewicht van vierhonderd
ton zal nu aanloodsgelden zestig
gulden moeten worden betaald.
Van vierhonderd tot achthon-
derd ton honderd gulden; van
achthonderd tot achtienhonderd
ton 115 gulden; van achttien-
honderd tot zesduizend ton 150
gulden; van zesduizend tot tien-
duizend ton 170 gulden; van
tienduizend tot dertienduizend
ton 170 gulden; van dertiendui-
zend tot zestienduizend ton 250
gulden.

Grotere schepen met een ton-
nage boven de zestienduizend
ton zullen voor elke vierduizend
ton of een gedeelte daarvanaan
loodsgelden 25 gulden op tafel
moeten leggen. De raad bleek
verdeeld in het voorstel van het
BC en deoppositie liet weten te-
gen tezijn. Gezien desamenstel-
lingvan deraad —vier raadsle-
den UPB, één raadslid POB die
samen decoalitie vormenenvier
raadsleden van de oppositie —werdhetvoorstelvan hetBC met
vijf stemmen vóór en drie tegen
(Alipio Goeloe was er niet) aan-
genomen.

Stafbureau opgeheven

Aanzienlijke besparing
doorreorganisatie LVV
KRALENDIJK — In hetka-

der van bezuinigingen heeft
deoverheid behalve een aan-
tal reorganisaties ook het sa-
menvoegen van bepaalde
diensten ophetoog. Het door
hetvorige BCingestelde Staf-
bureauisnuweeropgeheven.
Een lot dat ook de afdeling
Welvaartszorgtrof.

Vooral bij de dienst
Landbouw, Veeteelt en Visserij
(LW) zijn aanzienlijke bespa-
ringen te constateren. Deze lig-
gen voornamelijk echter in be-
sparingen van sociale lasten en
lonen. Aan de stichting Marcul-
tura echter zal een subsidie wor-
den verleend die de uitgaven
over 1988 weer verhoogt. Deze
verhoging is tweeledig: eenver-
delingvan deexploitatie-kosten
tussen de drie deelnemende ei-
landen, hetgeen voor Bonaire
een bedrag van 35.000 gulden
betekent. Daarnaast worden
personeelsleden afgevloeid, die

later mogelijk weer bij de
stichting in dienst kunnen tre-
den. De totale kosten van deze
operatie zullen rond hon-
derdduizend guldenbedragen.

MILIEUDIENST
De afdeling Stafbureau heeft

plaats moeten maken voor een
nieuwe afdeling, maar met een
andere taakstelling. Het perso-
neeldatis aangetrokken, isvoor-
namelijk afkomstig uit een
andere afdeling. Een integratie
die al lang in de pen was is die
van Reinigingsdienst (RD) en
HygiënischeDienst. Samenwor-
den deze beide diensten dezoge-
naamde Milieudienst. Het goed
functioneren van de RD gaat
echter niet zonder additionele
kostenen hetBC heeft in debeg-
roting van 1988 dan ook een be-drag van bijna vierhonderddui-
zend gulden voor de aanschaf
van een watertruck en een vuil-
nistruck.

Gevaarlijk
cowboy-spel
PHILIPSBURG — Op

Kerstdag werdrond het mid-
daguur een man per ongeluk
in zijn been geschoten in de
Garden ofEden toen hij daar
zattekijken naareen cowboy-
demonstratie van een zekereA.J. J.dieteZagersgutwoont,
kwam naar de GardenofEden
en liet voor de grap een van
zijnkunstjes zien, waarbij on-
gewild het pistool afging. De
manB.H. werdin het been ge-
raakt en moest in het hospi-
taal geopereerd worden. J.
werd in verzekerde bewaring
gesteld terwijl derecherche
dezaak onderzoekt.

AMIGOE

Met droefheid gevenwjj U kennis van het overlijden
van mijn lieve man, onze zorgzame vader en groot-
vader

HERMAN WILLEM Dl JKHOFFZ
op de leeftijdvan 84 jaar.

Nederland : Elftïede Dijkhoffz-Möllmann
België : Alex enLenie DijkhofCz-Bouwer

enkinderen.
St.Maarten: Joop enHelen Dijkhoffz-Janga

enkinderen.
Curacao : Herman en Yvonne Dijkhoffz-Vizée

enkinderen.

24 december 1987
Paulus Potterlaan, 9
Loosdrecht/Nederland.
De crematie heeft plaatsgevonden op maandag
28 december.

"DeHeer is mijnHerder.
Mijontbreekt niets.
Hij doetmijnederliggen ingrazige weiden".
De Heer heeft totzich geroepen

CHARLESROBERT SALOMON ONG-A-KWIE
Namenszijn :Echtgenote : AntoniaOng-A-Kwie geb.Presilia
Broer en ; Ewald Ong-A-Kwie en familie
Zusters Esseline Ong-A-Kwie en familie in Suriname

LexiKenton- Adrianus en familie in Suriname
Lise Adrianus enfamilie in Nederland

Familie ; Crisma en Omalio Meriën -Presilia
Neven en
Nichten : Eddy van Windtin Suriname

Harolden Ludwig Ong-A-Kwie in Suriname
Ilse enEugene Ong-A-Kwie inNederland
Eugene en Edgar Coutinho in Nederland
Irene Hidalgo-AdrianusinSuriname
MargoAdrianus inNederland
Kiki Baker-Adrianus
Roy, Joyce,CarlosenGlennOng-A-Kwie in
Nederland
Kenneth enRudolf Ong-A-Kwie
Max en Cyril Adrianus in Suriname.

Families . Eddy, Alfred en Selma Presilia,
Pauline Ong-A-Kwie,
Alwina,Eugene enEgbert Godfried,
Hose Hous enkinderen.

Nodigenwij allevriendenen kennissen uitvoor eenrouwbezoek inder-osada El Tributeaan dePater Euwensweg op woensdag30 de-cember a.s. vanaf 12.00uur 's middags.
De teraardebestellingzalplaatsvindenom 15.30uur vertrekkendevanuit ü-1 Tribute naar de begraafplaats te Janwé, sektie Pieter-
maai.

OmJ-6'ooü?r2alindeKerkvanCoromoto teMundoNoboeen Heili-ge Mis worden opgedragen voor zijn zielerust.
Curacao, 29 december 1987.

Cv hondo pena nos ta partisipa morto di

Robert Francis (Boeis) Nahr
Nanömberdi:

Sra Vda Maria Nahr-Cardozo
yunan: Mariene i Nene Gravenhorst - Nahr

Francis Nahr
Ingrid iWilly Gravenhorst- Nahr
Robby Nahr

rumannan: Sra Vda Alicia Hoefnagel - Nahr i famiaElba Nahr
Luis Nahr i famia

netunan: TukiNahr
Malina i Giovanni Daal - Gravenhorst
Johnny Nahr
i dernas netunan
Delia Penso ifamia
Famianan Vinck - Gravenhorst - Weber - Weiman- Duits - Rosiers - Ossenkopp

Akto di entiero lo tuma luga djarason 30 de desèmber 1987 pa
4.00 or di atardi saliendo for di Bottelier pa santana katóliko na
Janwé.
Ta risibi bishita dikondolensia for di 1.00 or na Bottelier.
Despues di entiero no ta risibi bishita dikondolensia na kas.

"DeHeer is mijn Herder.
Mij ontbreektniets.
Hij doet mij nederliggen in grazige weiden".

Met grote droefheid maken wij het overlijdenbekendvan:

WILHELM (Willy) ADELBERT WILLEMS

De ter aardebestelling zal plaatsvinden op woensdag30 december
om 16.00 uurvertrekkende vanuit deKathedraal van Pietermaai
naar deR.K. begraafplaats teBerg Altena.Voor de teraardebestel-
lingzal een H. Mis worden opgedragen.

Namens defamilie:
Mevr. deweduwe Anna Willems - Harms (Ned.)
Adelfa Willems
Luis (Titi) Gonzalez jr.enfam.
Sherryda Morenoen fam.
Anthony Willems enfam.
YvonneWillems

En overigefamilieleden: Willems, Gonzalez, Schoop, van Uy-
trecht, Maduro, Moreno.

Gelegenheid totcondolerenvanaf 1.00'smiddagsin deKathedraal,
te Pietermaai.

Kv hondopena nos ta anunsia morto di

sra. Vda. Margaritha Daal-Vinck,
mihókonosi komo Mies

Nanömber disu yunan, suegronan,netunan,bisanetunan i
sukunanan,

IvyRodriguez-Daal i fam.
Iris iRonald Daal-Daal ifam.
Johni GennyDaal-Lourens i fam.
Stanley i Grace Daal-Piper
George i TrudyDaal-Kloos ifam.
Marcela Daal
Lucille Daal i fam.
Jeanette iRamon Sjak Shie-Daal
Izildo iCicilia Alves-Sabogal i fam.
sra. Vda.Uva Vinck-Cuales
sra. Vda. SaraVinck-DePool
i demasfamianan Vinck i tur amigu
i konosinan.

Aktodientiero lo tuma luga djarason30didesèmberpa 4'or
diatardi saliendofor dimisa diJanwépa SantanaKatólikona Janwé.
Tarisibi bishita dikondolensia for diI'ordimerdia na misadi Janwé.
Despues di entiero lo noporrisibi bishita dikondolensia naI kas I

Met diep leedwezen vervullen wij de
droeve plicht het overlijden bekend te

maken van onze geliefde kollega en
vriend:

I WILLY WILLEMS I
Hij zal in onze herinnering voortleven.
Moge hij ruste in vrede.

Stafen personeel van:

BB MADURO & CURIEUS BANK N.V

5 - Cs Development N.V. Aruba

maakthet tragisch overlijden bekend van

Deh. Henry Walter Croes
mede-oprichter en tevens mede-directeur

Aan de nabestaanden bieden wij onze innige deelne-
ming.

Moge hij in vrede rusten.

Namens deDirectie

Aruba, 29 december 1987

VÊÊmÊËÊËimÊÊÊ^^mËÊmÊÊiÊËÊmÊÊËËmÊÊmmÊmmmmm

Met diepe verslagenheid ma-
ken wij bekend dat door een
verkeersongeval in de leeftijd
van 34 jaarvan ons is heen ge-
gaan onze geliefde zoon,Broer, kleinzoon en oom

Henry Walter Croes
namens zijn ouders: Roman en Irena Croes
Zijn broers en Diana en Ivan Daal-Croes (Sint Maarten)
zusters: Danny en Filomena Croes-Solognier en

kinderen
Randy en Lea Croes-Wong enkinderen
Herbert Croes
Marilyn Croes en kind

zijn peter, meter, zijn grootmoeder, ooms en tantes en verdere
familieleden
worden vrienden, buren en bekenden uitgenodigd debegrafenis
bii te wonen, welke zal plaats vinden op woensdag30 december1987 desmiddags om halfvijf, vertrekkende vanuit de SintFran-
ciscuskerk te Oranjestadnaar dekatholieke begraafplaats aan deBoerhaavestraat te Oranjestad. Vanaf twee uur is het stoffelijk
overschot in dekerk opgebaaard.

AGENCIA PUNERARIA DEL PUEBLO
betuigt de innige deelneming aan de nabestaanden.

Aruba, 29 december 1987

Inbraak
PHILIPSBURG—Een mante veelheid huishoudelijke artike-

Guana Bay berichtte depolitie len was ontvreemd alsmede een
dat tijdens zijn afwezigheid van aantal gereedschappen. De re-
heteiland in zijn huis was inge- cherche heeft de zaak in onder-
broken waarbij een grote hoe- zoek.

r „.. "" "~~ v;

/^s£^mnC° inOUSTRIRL DE UEREZUELfI
?~ÉJ33i& maakt de wisselkoers bekend. van de BOLIVAR, geldig tot

WOENSDAG 10.30 uur

Cash
AANK°C^ue VERKOOP |

’.4.90 ’,5.10 ’■ 6.10

/3£p\\ WATER-EN(IC ))) ENERGIEBEDRIJF| skJ^JX/ BONAIRE N.V.

MEDEDELING
JJfater-en Energiebedrijf Bonaire (W.E.B. N.V.) deelt
2'erbij mede dat haar kantoor en technische
Wensten op donderdag31 decembera.s.

GESLOTEN ZULLEN ZIJN
öe storingsdienst is bereikbaar onder telefoon-n«rnmerB63s.

Water- en Energiebedrijf Bonaire N.V.

ÏHUJWKOMBINAriE
l9k BIJSI-BONA
WE) BONAIRE

TEL: 8721
Wij ZIJN VERHUISD!!

en hopen inons nieuwe kantoor aan de

KAYA INDUSTRIA
«ennog betere service te kunnen verlenen.

V""»/4januari1988 bentV weer van harte welkom.

Europese merkenzoals:
PORTOFINO, POINTER en BARBA-RA FABERtekoop bijVANNY's inBo-naire Shopping Gallery.

r— .
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ZOEKERTJES
DINSDAGS EN VRIJDAGS

1 nT^r**^ tot 1° woorden

F. 5,50 Ak
/// 1V k woord meer \&gi )
// l|\ UITSLUITEND \2S~I/^v Hl ACONTANT!

Mj_ n - * "**%~**!***m***-m*m*w*w*w***^^ gy!

hy^B S«3Hr^^oß ss^^^^yaTß stmj iy '^w BS»^ ct1 fe Best tfluy^^rM s^^^jfl^B 9*3 B^^B
. __

GEDEELTELIJKEINBOEDEL
+ Datsun 120Y, bj. 1978. Tel.:
76847.

SEAT GLE Fura, bouwjaar
1985,met computer, 1:181 + ex-
tra's, ±’.8.000,-, financiering
mogelijk. Tel.: 54458.

EEN LUXE auto Honda Civic
1981, goed onderhouden, met
AM/FM radio, airco, pas op-
nieuw gespoten, prijs ’.3.700,-.
Tel.: 615856.

TOYOTA COROLLA '77, 4-
deurs, automatic, prijs ’.1.500,-.
Mazurkastraat 13 (Domin-
guito).

DATSUN SUNNY Station, 1.5
GL,aut. + airco, bouwjaar 1982,
inzeer goedestaat,prijs’.6.900,--.Tel.: 671164.

IKEA KLERENKASTEN
’.175,-/’.125,-; eetkamerset
’.400,-; div. lampen ’.7,50;
electr. frituurpan ’.45,-. Tel.:
80064.

COMMODORE 64 MET 1541
diskdrive; klepper 306
surfplank; Camberzeil 6.4. Tel.:
73000.

PRIMA LADA 1600, bouwjaar
1980,Tel:na 30 dec. 79404

BABYBED MET matras, wit ’110,- Tel: 575139
GROTE EN kleine babyautos-
toel, draagbaar babybedje, kin-
derwagen, videocamera t.e.a.b.
Gosieweg 158Tel: 79796

VHS-PAL video camera en re-
corder ’ 1200,- inlichtingen
626584

Te koop
Een Buick

Electra
Bouwjaar 1985
Full equiped
Te bezichtigen:
Anasaweg 25 J

iT_nJT_rlL|-U-»-M~B~*l* ■*-■■■■ **■■*<**-■ ■■— 1|CLIMACARS

lAÜTOAmCONDITIONINGHerst IA - Tel. 672059 Sto. Rosa
"/A^AttmAtAf*,***!****!*****************************^********^

mÊÊÊBXSSS^ÊiÊm
HUISAAN hetwater, JanSofat/
Yachtclub. Brieven: A.D. Will,
Brakkeput Abao Paradiso 7.

GEMEUBILEERDE FLAT,
slaapkamer met airco, telefoon
aanwezig in goede buurt, te be-
vragen telefoon 78243 liefst na6
uur.

ONGEMEUBILEERD HUIS
± ’.450,-. Tel.: 623603na 7 uur.

Wanted
English

sleep-in maid
Please call: 674909

Pas afgestudeerde 1
HTS-er zoekt

passende werkkring!
Opleiding HTS-bedrijfs- Ikader, commercieel ad-
ministratieverichting I

Voorverdere informatie
of afspraak tel. 82535 I

Penha's Mens Boutique jy^^jj^
heeft ontvangen V^mMË Ieen grote collectie /1° mi" \mooie overhemden >AA IH, j :il
van Predilet. iJ^MM 1 I[' f f

Gevraagd met SPOED:

EEN KOK
bekend met de Franse keuken.

Voor informatie: tel. 81025.

<ForAll Cargo to

ST. MAARTEN
Please contact:

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

T.*.*.*.*.*1'.*.,.~~' —
X'X'XvX] In een groot ziekenhuis als het St. Elisabeth Hos-
"X'X'X'X'J pitaal gaat veel om. Met zon 1200 medewerkers
X*X*X*X*lj en een bevolking die regelmatig met het St. Elisa-.V.'.V.V.v] beth Hospitaal hetzij direct of indirect, te maken
"X*X*X*X*J heeft, bestaat er een sterke behoefte aan een:

"Syx-x-x pr-funktionaris m/v
" """*"* " " " "\vX*X\***" * funktionaris is belast met de uitvoering van de interne en
X^XvX'x" externe p.r. aktivïteiten. Tevens adviseert men de direktie in-
**X*X»X*X» zake P-r- aangelegenheden. Verscheidene kontakten met re-
"XXvX*"*** levante publieksgroepen dienen door deze medewerker te
"X-X-X'X-* worden verzorgd, met het doel de wereld buiten de zieken-
"X*X*X**-*** huismuren een juist beeld te geven van ons ziekenhuis.
Xv'vXv/ Gedacht wordt aan een persoon die reeds ervaring heeft op-
XvXvXv gedaan in de P.R. sektor en/of een opleiding in dierichting
"X«XvX*X met 9oed resultaat heeft gevolgd.
:::x:xx"x ref-no- "8

X'XvX'X*. Schriftelijke sollicitatiesvoorzien van volledige ge-
vX'X'X'X gevens moeten worden gericht aan Drs. Harold
X*X*XvX' S ] Arends, Psychologisch Adviesbureau, Postbus 751,
X'X'X'X'l* |^ S 1 Curacaoof Arendstraat 9, Aruba. Strikt vertrouwe-
"X'X'XvX lijke behandeling gegarandeerd.
'.:'.'.'.'.'.'.'.' IL J Gelieve ref. no. van de funktie te vermelden.

:x':x*Sx N 7Xx*x>Xv L-=i psychologisch adviesbureau
»X*X*«"X*X arendstraat 9, aruba jcharlooweg 75b,curacao......... -_——-__-——____________________—--—----__________________________

Hebt U veel vuil in Uw
tuin?
Of spullen die weg
moeten?
Hebt U een pickup nodigom datte transporteren?

Bel op 641550
FAMILIECALMERO

Pannekoek 78

»*■——e»——*****mmmmmmm/mm.
Kom een poesje uitzoeken in
DIERENASIEL PARERA!

' ( VwpMlonsniet ) ftrtjtA

J. Gï JanNoorduynwii^^J^^f
vJensiüallen en haarklanten in hetbij- -- f\ fr\ g\
zondereen £aA*§ I 11 )1 I ■gelukkigen

succesvol 1988.' J^BIBbIv/^^
Wij zijn GESLOTEN

t/m 9 januari \|jn 1^

f HUUBJANSEN'S «P^TUNDERWATER
EDUCATION l^^-r*
gaatwedervoort. In januaribegint weer een nieuwe

DUIKKURSUS
8theorie +11 praktijklessen, wantverantwoord duiken leer jeniet "één, twee,
drie". Na het met goedgevolg afleggen van hetexamen ontvangt U het

NMII
Open - water I brevet(internationaal met U.S.A. hoogste standaarden)Ookbegint deOpen water II kursus (= 2 sters).
Voormeer informatie bel: 84934.

NAVI. "The qualitydifference".
P.S. Exkurelsten opgelat:De gratis duik T-shlrtszijn binnen.

De beste wensen voor 1988 wenst U

samsam
CURAQAO N.V. Salina Chobolobo Shopping Center

2 januariGESLOTEN. \

Bloempot Shopping Center, Zuikertuintje

Voor de komende feestdagen Ijpjl
ontvangen schitterende kol- W*lp\

Kleding voor de 1/ / { %
a.s. moederen debaby W /tot 2 jaar W M \

Elke klant krijgt eenkadootje en fcVjsi y
doet mee aan de Eindejaars- K^H/i V

Binnenkort gaat debaby ML |l7a)
van Mama Mia lopen!!!! ■VA

SPOED
te huur gevraagd 1

GEMEUBILEERD/
ONGEMEUBILEERD

WOONHUIS/FLAT OF
APPARTEMENT

L Tel. 77130

Gevraagd 1
1 buro met aan
2 kanten laden
1 burostoel en

3 bezoekersstoelen

Voor inf. tel. 611954
tijdens kantooruren

*&£) De gelukkigewin- (SS
KSÏI naar van de waar- ESsfe

debon van ’.lOO.-van
28 december

M. Weiman
Kaya Panacea 87

Boutique^ A

3(&k) Caracasbaaiweg fêSfi

■■■MtMNWi^«iMMi^i^iili^iWi^^iii»^—M-Mi^^e^^^i—^^i^^^"'^"^^^^"^^-*"I^^,'"^^"I"^^^M—^^^"*^^^^^^

mW^W MkwWLWk STICHTING
M fl " VERPLEEGHUIZEN311Li curacao

VV W VV postbus 3435

De Stichting Verpleeghuizen Curagao zou gaarne in kontakt komen met personen, die
geïnteresseerd zijn in de funktie van

ALGEMEEN DIREKTEUR/DIREKTRICE
van haar in aanbouw zijnde verpleeghuis te Groot Piscadera Curagao. Het verpleeghuis-
dat geopend zal worden in september 1988 zal plaats gaan bieden aan 160 patiënten,
verdeeld over een psycho-geriatrische en een somatische afdeling meteen onderafdeling
revalidatie.
Hij/zijressorteert direktonderhet Bestuuren isverantwoordelijkvoor degangvan zaken in
het verpleeghuis. Dedirektie van hetverpleeghuis zalnaastbedoeldefunktionarisbestaan
uit een adjunkt-direkteur patiëntgebonden zorg en een adjunkt-direkteur niet'
patiëntgebonden zorg.
Hij/zij dientkontakt te onderhouden met andere instellingen en instanties in met name oe
gezondheidszorg op Curagao.
De volgende eisen worden in beginsel aan mogelijke kandidaten gesteld:— H.8.0.of doktoraal opleiding in de gezondheidszorgofaanverwante discipline-
— Managementopleiding en/of ervaring.— Ervaringen inzicht in hetf unktioneren van degezondheidszorgopCuragao, dan

wel in Nederland.— Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden.

De voorkeur gaat uit naar personen van 30 jaaren ouder.
Een psychologische test kan deel uitmaken van desollicitatieprocedure.
Belangstellenden worden verzocht schriftelijke sollicitaties met volledige curriculum*
vitae vóór 15 februari 1988 aan het Bestuur van de Stichting te zenden.
Zij die uit hetbuitenland solliciteren worden verzocht de brief per luchtpost te verzenden-
Strikt vertrouwelijke behandeling wordt gegarandeerd.

HetBestuur-

Mfc-L tf-Pfe STICHTING
■r__" m #■" verpleeghuizen
r^lf ■ i CURACAOI_# W V-P postbus 3435

l.v.m. de veleverzoeken om informatie herinnert het bestuurvan de SVC
allebelangstellenden eraan, datde uiterste datumvoor sollicitatievoor de
funktiesvan:
Adjunct-Direkteur patiëntgebonden zorg, Verpleeg-
kundig koördinator (afd. Psycho-geriatrie en afd. So-
matiek), afdelingshoofden (afd. Psycho-geriatrie en
afd. Somatiek), Iste Verpleegkundige (afd. Psycho-
geriatrie en afd. Somatiek), avond- en nachthoofden,
ziekenverzorgenden, leerling ziekenverzorgenden en
zorgverleners,

8 januari 1988 is
HetBestuur.

HANDELSONDER]>^MING
heeft plaats voor

VRWL. KANTOOR-
MEDEWERKSTER

Dient in het bezit te zijn van min.:
* H.A.V.0.-diploma
* Type-diploma
* Vaardigheid in de Engelse taal zowel in

woord als geschrift.

Gelieve schriftelijk te solliciteren naar Costa Go-
mez N.V., P.0.8. 138, Curagao.
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