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■<^p-\ tw» «iur. kunt u oefenen
op de nieuwe

datum
■

Nieuws in vegelvlucht
JERUZALEM— Het voornemen

jan Israël om enkele tientallen Pa-
'estijnen te deporteren heeft de be-
dekkingen tussen Israël en de VS

bekoeld. Waarnemers
■"Preken van eenkoudegolf. De Jeru-
j^lem Post schreef in een commen-
taar datIsraëlzichnu nietaan depor-
'■tie kan onttrekken: Palestijnen
jouden anders denken via Was-
""igton Israël onderdruktekunnen
fctten.

Laatste
Amigoe

1987
VANDAAG leest u de

'aatste AMIGOE van
1987. Maandag4januari
heeft u dekrant weer.

De directievan deAMI-
GOE en alle medewer-kers hopen, dat u ons
°ok in 1988 trouw zult
Rijven en ukuntoponze
"nzet rekenen om u een
J)óg betere krant tebieden.

Wij van de AMIGOE
Mensenu alleneen voor-
spoedig, sprankelenden zeer gelukkig 1988

40e.
G JERUZALEM — De politie in de
Jf^astrook en op de westelijke Jor-
Boknoever is*n staatvan paraatheid
rOracht. Alle verloven zijn inge-

uitangstvoor ongeregeldhe-
|jtn:Op 1 januariwordt deeerste mi-
(*la>re actie van de Palestijnse Fa-
**■ organisatie van 1965herdacht.

*****NEW DELHI — Een linkse ex-, emistische groepering in India
sta 7 noge gezagdragers uit de
'\at Andhra Pradesh vrijgelaten
gj?at haar eis was ingewilligddat
jjTptjneerdekameraden zonder po-
«,'e' begeleiding in vrijheid zouden°rden gesteld.

*****
h e fRO—De Egyptischeregeringe t Israël woensdag ge-
j^schuwdgeenPalestijnen uit de
Uj7tte gebiedenuitte wijzen. Ineen
<Vaaerst scberpe verklaring: arschuwde de minister van Bui-
lj "andse Zaken dat Israël daarmee
J, Vredesproces in gevaar zou

eilgen.

*****Mou C°SIA ~De Iraanse premier
sp^avi heeft woensdag tegenge-
ji6n k^n datIranover chemischewa-
«triid chikt-Iran is wel in staat
iel0e:<*gassen te vervaardigen, maar
"iet religieuze overwegingen

*****k4?HANNESBURG — Voor de 2e
het In3maandenheefthetlegervan
t^aat* thuisland Transkei een
&led gFeep gePleegd-Driemaanden
afirp, ,n Werd premier Matamzima

I;to€n inZAeen doktersbe-
'i>Ser H

ng onderging- en droeg het
mac^lt over aan een nieuwe

SigcllnBolv de vrouwelijkepremier
'°08V

U
ï coup. 's nu weer Bewe^Q"

tie ger"open. Sigcau was op vakan-
<*Ug rls niemand gearresteerd, al-
-Btandneraal Holomisa.De noodtoe-
opg j_s afgekondigd, de grondwet
tie). n°rt en iederevorm van poli-

*e activiteit verboden.

"^ *****jv^SHINGTON — De VS hebben
W om BPl°nageverdachteChinese di-
alis„" uitgewezen. Het tweetal
Vd°ngeWeek doordeFBI gearres-

hu . *****Hjlce GRADO—Degeheleplaatse-
Jij iö ,P yan decommunistische par-aad» 6 stad VelikaveH) Sa is de laan uitgevlogen in
Vli. ,met het financiële schan-
*°W, het Jandbouw-bedrijfAg-
Nhe Het bedrijfgafongedekte

,v.^en uit voor een bedrag van
Nt d i dollar: de grootste klap
B*H(i8 economie

*****
NallLHAAG —T°taal 44 procent

*
verBln «etineerden inNederland

>slaatt Van henk 28'3Pl*^^'\8 }\ aan heroïne en andere
>ïn'p °'5 Procent uitsluitend aanSm«? -2Procentaanalcohol(lo
SErCeer *** daB>-"Er* veel">Vhil lens van de «ürectie ge-senis-wezen.

GRONINGEN — Tachtig mede-
werkers van de Centrale Directie
Studiefinanciering in Groningen
hebben een kerst- gratificatie van
1.500 gulden gekregen"een kleine
tegemoetkoming voor mensen die
van een vrijwel onuitvoerbare wet
tochnog ietsproberen te maken", al-
dus een vakbondsbestuurder. Minis-
ter van Onderwijs Deetman heeft
herhaalde malen gezegd dat de
dienst onder zware druk heeft ge-
werkt.

VERZET
Eenwoordvoerdervan hetver-

zet, Hamid Gilani, leidervan het
Nationaal IslamitischFront, gaf
toe dat door het Sovjetleger ge-
steunde Afghaanse troepen be-
paalde strategische punten in de
Vallei Satu Kandao op 20 kilo-
meter van Gardez hebben inge-
nomen, maar zei dat de posities
van het verzet rond de luchtha-
ven vanKhost enrondom destad
in plaatsen zoalsTangi enNadir
ShahKot intactwaren gebleven.
Tass zei dat er bij de gevechten
2.000 verzets- strijders werden
gedood, maar Gilan noemde dit
aantal overdreven. In elk geval
vielen er meer dodenaan dezijde
vanderegerings-troepen,zeihij.

SOVJETTROEPEN
Het Sovjetpersbureau erken-

deanderzijds-voor het eerst- dat
Sovjettroependeelnamenaan de
gevechten. "Door een geslaagde
militaire operatie hebben de Af-
ghaanse troepen met hulp van
internationalistische Sovjetsol-
datende strategischbelangrijke
weg Gardez- Khost op 29 decem-
ber volledig vrijgemaakt van
contra- revolutionaire bendes",
aldus het bureau.

Uit bronnen van hulporgani-
saties in het Pakistaanse Isla-
mabad werd woensdag verno-
men dat tot dusverre meer dan
9.000 Afghanen naar Pakistan
zijn gevlucht in verband met de
gevechten omKhost.

OVERLOPEN
De jongere broer van de Af-

ghaanse president Najibullah is
overgelopen naar het verzet en
zal waarschijnlijk asiel vragen
in het Westen, zo meldde Asia-
weekin Hongkong woensdag. In
een vraaggesprek met het blad
verklaarde derond 36-jarige Si-
diqdatzijndoordeSovjetuniege-
steunde broer "een charlatan is
eneen opmacht beluste Nero die
geen mensen met andere opvat-
tingenverdraagt.

Volgens Westersediplomaten

in Islamabad is het overlopen
niet van politiek belang, maar
kan het wel een persoonlijke te-
genslag zijn voor de president,
wiens nu eenjaarouderegering
van "nationaleverzoening" isaf-
gewezen door hetverzet.

Tassheeft gisterenookmeege-
deeld dat de Franse
fotograaf/journalistAlainGuil-lo die met Afghaanse opstande-
lingen uit Pakistan was meege-
reisd, doorhetregeringsleger in
september in Pakistan gevan-
genwerd genomen.Hij moetbin-
lenkort voor derechtbank ver-
schijnen. HetTass-bericht wektt
ie indruk datGuilloo mogelijk;
spionage tenlaste zalworden ge-■legd.

Tassbevestigde ook de gevan-
genname van de Italiaanse ca-
meraman Faijsto Balislavo (26)
die sinds een maand wordt ver-
mist. Volgens Tass werd hij bij
gevechten tussen opstandelin-
genen het door deSovjetuniege-

steunderegeringslegerindepro-
vincie Laghman gevangen ge-
nomen.

Balletdanser
Bissell

overleden
HOBOKEN -Patrick Bis-

sell, een sterdanser van hetAmerican Ballet Theatre, is
dinsdag dood aangetroffen in
zijn appartement in Hoboken
(New Jersey). De doodsoor-
zaak kon nog niet worden
vastgesteld. Er waren geen
sporen van geweld op hetstoffelijk overschot van de 30-
-jarige Bissell.De danserwerd
gevonden door zijn vriendin,
deballet- danseresAnmyRo-
se, toen zij terugkeerde van
een bezoek van enkele dagen
aanLos Angeles.

De directeur van het Ame-
rican Ballet Theatre, Michail
Barisjnikov, noemde Patrick
Bissell een van de briljantste
dansers terwereld. "Zijn dood
laat een enorme leegte achter
in dewereldvan dedans", ver-
klaarde Barisjnikov, die zelf
in de jarenzeventig een we-
reldberoemd balletdanser en
choreograafwas.

CORRUPTIE
Debeschuldigingen hielden in

dat de generaal betrokken zou
zijn geweest bij politieke moor-
denen dathijdehand zouhebben
gehad samen met de
strijdkrachten in het manipule-
ren van verkiezings- uitslagen.

Ook had de voormalige naaste
assistent van Noriega beweerd
dat er volop corruptie werd ge-
pleegd en gefraudeerd.

In verband met deonrust wel-
ke er toen ontstondwerdaanra-
dio- stationsvan deoppositie het
zwijgen opgelegd en kregen
kranten een verschijnings- ver-
bod. Bestuursleden van de Bur-
gerlijke kruistocht waarin het
verzet zich gebundeld had wer-
den door deregering van staats-
gevaarlijkeactiviteitenbeschul-
digd en doken onder. Talrijke
mensen werden er ook aange-
houden en vastgezet. Sinds het
tot zwijgen brengen van de me-
diadieeenkritisch standpunt in-
namen tegenover de regering
van president Arturo Eric Del-
valle werden huneigendommen
onder politie- bewaking gesteld.

NA ACHT JAARBELEGERING DOOR AFGHAANSE VERZET
Tass geeft toe: SU- troepen namen deel aan gevechten

Konvooi gearriveerd
in Afghaanse Khost
ISLAMABAD/MOSKOU — Het eerste konvooi uit Gardez

heeftwoensdagmiddag drieuurplaatselijketijd deAfghaanse
stadKhost bereikt, zowerdgemeld doorRadioKabul. Hetkon-
vooi bestond uit 155 voertuigen met 1.200 ton voedsel en
hulpgoederen. Een tweede konvooi is onderweg. Het garni-
zoenKhostwerd acht jaarbelegerd doorhetAfghaanseverzet.
Voor het eerst gaf het Sovjetpersbureau Tass toe dat Sov-
jettroepen deelnamen aan de gevechten rond de stad. Al eer-
derhadeen verzets- leidertoegegeven datdoorhetSovjetleger
gesteunde Afghaanse troepen strategische punten in debuurt
van Gardezhadden ingenomen.

Volgens radio Kabul dansten
deinwonersvanKhost in destra-
ten en werd hetkonvooi ontvan-
gen metbloemen. Hetgarnizoen
Khost is acht jaarbelegerd door
het Afghaanse verzet. Drie
maanden geleden slaagde het
verzet er ook in een einde te ma-
ken aan deaanvoer door delucht.
Die aanvoer is met het eerste
konvooi weer op gang gekomen.
Een tweede konvooi van 150
voertuigen met 1.600ton goede-
ren isop weg.

VolgensRadio Kabul is er
weer normaal verkeer mogelijk
tussen Gardez en Khost. Het
Sovjet- persbureau meldde al
eerder dat de 125kilometer lan-
ge weg tussen beide steden
dinsdagwas vrijgemaakt.

WAARSCHUWING
Tass herinnerde eraan dat de

Afghaanse autoriteiten buiten-
landers herhaaldelijk hebben
gewaarschuwd voor "eventuele
tragische gevolgen" wanneer zij
zonder toestemming het land
proberen binnen tekomen.

Tass maakte geen gewag van
de Britse cameraman en Afgha-
nistan- veteraan Andy Skrzyp-
kowiak, die sindsbegin oktober
vermist wordt in Afghanistan.
Zijn vrouw verklaarde vorige
week te vrezen dat hij door
opstandelingengedood was.

VERZOENING
President Delvalle die on-

langs het algemene pardon aan-
kondigde zei bij het onderteke-
nen van de door het parlement
goedgekeurde wet dat het doel
ervan is dat demedia welke zich, ten dienste stellenvan de sociale
communicatie hun taak weer op
kunnen vatten. Eerder had hij

gezegd dat hij met de amnestie
een nationaleverzoening wilbe-
reiken om gezamenlijk aan de
heropbouw van het land te gaan
werken.

Het ontwerp werd met 38
stemmen voor aanvaard. Er wa-
ren negentienonthoudingen. Er
werdgeenenkelestemtegen uit-
gebracht.

Eigendom terug naar verboden media

Parlement Panama geeft
fiat aan amnestiewet

PANAMASTAD —De wet-
gevende assemblee van Pa-
nama heeft zijn goedkeuring
gehechtaan hetwetsontwerptot amnestievoorPanamezen
die "politieke misdrijven"
hebben gepleegdtussen 1 juni
en 24 december 1987. De wet
omvat ook de teruggave vande communicatie- media wel-ke gedurende deze periode
hetzwijgen werd opgelegd.

In de toelichting op het wet-
sontwerp stond dat de amnestiebetrekking heeft op allen die be-
trokken zijn geweestbij delicten
in verband met depolitieke crisisdie zich in juni in Panama voor-
deed als gevolg van de onthul-
ling van beschuldigingen welke
een gepensioneerdekolonel had
geuit tegen de militaire leider
generaalManuel Antonio Norie-
ga die wordt beschouwd als de
sterke man van Panama.

Ate Malvinas-oorlog
Argentinië weer bij
manoeuvres present

BUENOS AIRES — De Ar-
gentijnse marine is van plan
in 1988 deel te nemen aan de
gezamenlijke manoeuvres
met de marine van de Vere-
nigde Staten, Brazilië en Uru-
guay.

Zo maaktemenbij Defensie in
Buenos Aires bekend. Het gaat
om de oefeningen Cimarron en
Fraternidad. Het is voor het
eerst sinds de Malvinas- oorlog
in 1982 dat Argentinië van de
partij isbij dezemanoeuvres ter
zee.

Gebroken vliegtuig:
eerder scheur ontdekt

PENSACOLA—DeDC-9
welke in tweeën brak bij
een moeilijke landing op
hetvliegveldvan Pensaco-
la heeft voordien wel eens
onderhouds- problemen
gekend maar deze hebben
geen enkel verband met
het ongeluk waarbij het
verongelukte.

Het Eastern- vliegtuig dat
vlucht no 573 uitvoerde van
Richmond in Atlanta landde
op de 2100 meter lange lan-
dings- baan van Pensacola.
Bij Eastern verklaarde men
met nadruk dat dit toestel
voordien geen ernstige
technische of andere manke-
menten heeft vertoond. Ver-
leden jaar werd wel een
scheurtje van vijftien centi-
meter ontdekt aan dezijkant

en wel bij deplaats waar het
vliegtuig in tweeën brak. Dit
scheurtje was ontdektbij een
röntgen- onderzoek. Zo
meldde de organisatievan pi-
loten en van vliegtuig- ei-
genaren. Toen het scheurtje
werd ontdekt is het hersteld
en wel op 14februari 1986.Zoblijkt uit de documenten.

Bij de Federale luchtvaart-
dienst FAA verklaarde Jack
Barker dat dit scheurtje al
dan niet een beslissende rol
kan hebben gespeeld bij de
laterebreuk. Toen het toestel
brak zaten er honderd passa-
giersen vijfbemannnings- le-
den in. Drie passagiers raak-
ten lichtgewond bij het verla-
ten van het toestel via een
nood- uitgang. Het vliegtuig
was sedert eind 1968 in
dienst.

Aan moordenaarAmerikanen

VS ongelukkig met
pardon £1 Salvador

SAN SALVADOR — De
Amerikaanse ambassade in
San Salvador heeft officieel
uitdrukking gegeven aan het
ongenoegen in Washington
over de amnestie aan twee
voormalige leden van de Gu-
ardia Nacional van El Salva-
dor. Zij waren tot dertig jaar
gevangenisstrafveroordeeld,
omdat zij schuldig waren be-
vonden aan de moord op
Amerikaanse vakbonds- lei-
ders en een Salvadoraanse
functionaris in januari 1981.

In een communique liet Was-
hington weten dat de beslissing
"consternatie en woede" heeft
opgeroepen. Dreigend wordt er-
aantoegevoegd dat"wij onsvoor-
nemen hetniveauen desoort van
hulp welke wijverlenen aanhet
juridische systeem in El Salav-
dorte gaanherzien". Blijkens ge-
gevens van diplomatieke zijde
bestaatdezehulp ophetogenblik
uit negen miljoen dollar welk
geld ter beschikking wordt ge-
steldvoor verbeteringvan de ad-
ministratievan de rechtspraak
en ook steltWashington geld be-
schikbaar voor de herziening
van dewetgeving,voor hetopzet-
ten van een eenheid voor juri-
dischebescherming enz.

VRAGEN OVER SNELHEID
De ex-gardisten José Dimas

Valleen Santiago GomezGonza-
lez werden in februari 1986 ver-
oordeeldtotdertig jaargevange-
nisstraf. Zij mochten op 19 de-
cember de gevangenisverlaten
omdat zijonder deamnestie-wet
vielen. Hun slachtoffers waren
indertijd geweest de 39- jarige
JoséRodolfo Viera die voorziter
was van het Instituut van
landbouw- hervorming en de
Amerikanen, de 42- jarige Mi-
chael P. Hammer en de zes jaar
jongere Mark David Pearlman.
Zij werden terwijl zy zich in een
hoofdstedelijk restaurant be-

Pvondem dodelijk getroffen door
kogels.

Van Amerikaanse zijde stelt
men zich vooral vragen over de
procedure welke derechtbank
heeft gehanteerd, vooral ookom-
dathetbesluitzo snelwerd geno-
men hetgeen ergongebruikelijk
is. Volgens de gegevens van het
persbureau AP blijkt de procu-
reur generaalevenals devoorzit-
tervanhethooggerechtshofpyn-
lijkverrast te zijnover deze vrij-
lating waartoe door een lagere
rechter had besloten. De vrijla-
ting is het gevolgvan de amnes-tie- wetwelke doorpresident Jo-
se Napoleon Duarte werd afge-
kondigd in hetkader van de uit-
voering van het Middenameri-kaanse vredesplan. Sedert hunberechting iser doorhun advoca-
ten op aangedrongen om huncliënten tebeschouwem alspoli-
tieke gevangenen. Als zodanigvielenzijonder deamnestie-wet.

WASHINGTON - NASA heeftdinsdag opnieuw de hervatting vande lancering van een ruimteveer
moeten uitstellen omdat een proefmislukt is. Van een raket brak eenstuk af.

Armoede in rijke landen

TIP-TCP

NEW VORK-Ineen tochtige,
overdekte ruimte op een bouwter-
rein in New York warmen leden
van een gemeenschapvan daklo-
zen hun handen aan een vuur in
een olievat.



Mensen

Onlangs overhandigde gedepu-
teerdevan toerisme Herman Ge-
orge een plakkaat aan LUCY
SMITH, die al 25 jaar een ge-
waardeerde gast is op het
complex van Coral Cliff NV.

Met een groots feest in het Las
Palmas hotel, georganiseerd
door hun kinderen Lychie en Os-
wald vierden PIET en SILA
SNEPER- IGNACIO, wonende
aan de Roosendaalweg, het feit
datzij 60 jaargeleden in hethu-
welijksbootje stapten. Hun zoon
Nilo, die in Nederland woont,
was met vrouw enkinderen spe-
ciaalvoor ditfeest overgekomen.
MgrEllis gingvoor in de mis uit
dankbaarheid, waarbij Oswald
en Nilo assisteerden. Velen
maaktenvan degelegenheid ge-
bruik om het diamanten
echtpaar tijdens dereceptie hun
gelukwensen aan tebieden.

*****
Mensen die overwegen volgend
jaarhetAntilliaansezonnetje te
verruilen voor een langer ver-
blijf in Nederland kunnen het
volgende stuk wel overslaan.
Mogelijk gaan ze dan nog wel.
Een verblijf in Nederland ken-
merkte zich namelijk het afgelo-
pen jaardoorkou, nattigheid en
luchten dievarieerden van grijs
tot pikzwart. HetKNMI de kli-
matologische dienstgafhet zelfs
toe. De landelijke gemiddelde
temperatuur in Nederland was
8,8 graden celsius en had nor-
maalgesproken 9,2 graden moe-
tenzijn. Hiermee is 1987het der-
de achtereenvolgende té koude
jaar geweest. Vooral januari,
maart en mei waren zeer koud.
Gemiddeld viel er in 1987 885
millimeter neerslag, tegen 'nor-
maal' 775 millimeter. Re-
genschuwenkunnen hetmidden
van het land beter mijden, daar

viel demeesteregen. Met een ge-
middeldlandelijk tekort van 185
uren zonneschijn washet afgelo-
pen jaar'ZEER SOMBER. Voor-
al in de zomermaanden, juniin
het bijzonder. Het-verschil met
deherfst wasvolgens ingewijden
niet merkbaar.

De ALM heeftelfnieuwe cabine-
personeelsleden geïnstalleerd.
Het betreft zes stewardessen en
vijf stewards die in de toekomst
de gasten oa zullenvoorzienvan
gratis sterke drank. In zijn in-
stallatie- toespraak wees presi-
dent- directeurKitland Chong
de nieuwe cabine- personeelsle-
den op de grote verantwoorde-
lijkheid die hun taak met zich
meebrengt. "Jullie zijn niet al-
leen het visitekaartje van de
ALM, maar ook van de Neder-
landse Antilen. Het eerste kon-
takt van de passagier met de
ALM en deAntillen looptvia jul-
lie. Zorgervoor datjulliewaardi-
ge vertegenwoordigers zijn van
beide", aldus Chong. De nieuwe
steward(sVessen hebben een
zware cursus van enkele weken

doorlopen waarin zij vertrouwd
werden gemaakt met de verzor-
gingvan depassagiers, deveilig-
heids- en dienstvoorschriften,
menu- en warenkennis opdeden
en de interneorganisatie van de
ALM leerden kennen. Ook heb-
ben zij verschillende vluchten
als trainee meegevlogen. Op de
foto zittendvlnr: Christine Sibe-
lo, Milangela deLima, Monique
Kroon, ALM directeurKitland
Chong, Eve Jesurun, Gusta Per-
ret- Gentil en Maria Martens.
Staand vlnr: Capt Roel
Broersma (chef vliegdienst),
Herbert Berkemeyer (chef cabi-
nezaken), Henry Plaate,
Capt. Tony Ibarra (onder- direc-
teur belast met operations),
Anthony Ho, Pursey Hansen,
CarylEls, Astrid den Hartog (in-
structrice) en NaderKaluf.

De redactie van deAmigoe nam
dezer dagen afscheid van NAN-
CY VAN DER WAL. Zij treedt
per 1 januari in dienst bij de
Beurs en Nieuwsberichten. Ge-
durende een halfjaar heeft Nan-
cy een gedegenbijdrage geleverd
aan de lokale nieuwsgaring.
Haar afscheidscadeau, een pen
-die deresultaten van haar door-
tastende optreden op hetpapier
moet vastleggen- zal zeker van
pas komen. Succes in jenieuwe
baan !

Stephen Roche heeft de FIETS
waarop hij in september te Vil-
lach, Oostenrijk, wereldkampi-
oen op de weg bij deberoepsren-
ners werd, aan paus Johannes
Paulus II geschonken.Dat deed
de lersewielrennerdiein het af-
gelopen seizoen ook de ronden
van Italië en Frankrijk won, tij-
dens een audiëntie in Vati-
caanstad. Roche, zijn vrouw Li-
dia en hun kinderen Nicolas en
Christelle hadden zich in de
eerste rij opgesteld.Paus Johan-
nes Paulus II staat bekend als
een groot wieier- liefhebber.

Italiaanse artsen hebben een
KUNSTHART ingebracht bij
een 47-jarigepatient. Hetisvoor
het eerst dateen dergelijke ope-
ratie in Italië plaatsvindt. De
operatie werd opkerstavond uit-
gevoerdonderleidingvan doktor
Mario Vigano in het San Matteo
ziekenhuis in Pavia. Besloten
werdeenkunsthart tegebruiken
omdat de man in kritieke toe-
standverkeerde en er geen ruil-
hart beschikbaar was. De eerste
kunsthart operatie vond in 1982
plaats in de Amerikaanse staat
Utah.Hetkunsthart datnuwerd
ingeplant wasvan Amerikaanse
makelij. Alleen dekleppen zijn
in Italië gemaakt.

*****
Waarschijnlijk zijndezoekacties
verdubbeld nadatbekendgewor-
den was wat de beloning is. Een
grote Franse champagne- firma
belooft de vinder van de wagen
met 900 flessen van dit GO-
DENDRANKJE aan boord, met
het kostelijk vocht te overladen.
De lading van devooreenzieken-
huis inParijs gestolen vrachtau-
to is 150.000frank waard. De 114 jaaroude ANNA WILLI-

AMS, volgens het Guinness
Book ofRecords de oudste mens
ter wereld, is zondag in een be-
jaardentehuisin Wales overle-
den.Zij werd in 1873in Glouces-
tershire geboren en verhuisde
voor de aanvang van deze eeuw
naar Swansea, waar zij tot aan
haar dood is gebleven. Toen de
voormaligekokkin op 2 juni on-
der het genot van een glaswijn
haar laatste verjaardag vierde
noemde zij als belangrijkste
voorwaarden voor een lang le-
ven: veel verse groenten eten en
niet roken. Vorig jaarwerd bij
haar een hartspier- stimulator
ingeplant.

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

*****
TELECURACAO
DONDERDAG: 16.30 Thundercats;
17.00Theyearling; 17.30Alf; 18.00This
week in Japan;18.30You again? 19.00
Kachu special; 20.00 Notisiero Tele-8;
20.15 Toespraak gezaghebberRonald
Casseres; 21.00 Sperandotiru.

VRIJDAG: 16.30Ora pa mucha; 17.30
Man drechi di Dios; 18.00 Contact Ma-
gazine; 18.30Mira i Skucha; 19.00Cen-
tury ofsurgeons; 19.30PR-programma;
20.00 NotisieroTele-8; 21.00Miniserie:
«The key to Rebecca» (3); 22.00Wega
di Number; 22.10 Show di Job; 23.00
Sluiting.

ZATERDAG: 16.30DeJimmySwaggart
Evangelisatie; 17.30Telefiestakv Tante
Irma iTante Shirley; 18.30Studiosport;
19.30 Panoramiek; 20.00Notisiero Te-
le-8; 20.30 Carrousel kv Gonzalo Cua-
les; 21.30 Estreno: «Angelo, my love»;
22.00 Wega di Number; 22.10 vervolg
Estreno; 23.00Sluiting.

ZONDAG: 16.10Senadi Senor; 17.00
Sala di konsierto; 17.45 Wega di Num-
ber; 18.00 Telepatriakv Chin Behilia;
19.00Modakv Mylene;20.00 Notisiero
Tele-8; 20.30 The Redd Foxx show;
21.00Dynasty; 22.00SolidGoldwith Di-
onneWarwick; 23.00Sluiting,
(wijzigingen voorbehouden)

TomPoes en de Partenspeler door Maarten Toonder

1558—Deoudeschaapskooi wasmeteen donderendeknal tus-senrook en vlammen uiteengespat.
Torn Poes, dieer net in geslaagd was om heerBommel naarbuiten te trekken, werd door de luchtdruk de struiken in ge-slingerd. Heer Ollie trouwens ook, maar omdat hijnog steedsbewusteloos was, merkte hy er niets van. Daar lagen ze dusallebei onder het dichte bladerdak, terwjjl deplanken van deongelukkige schuur over henheen gierden.
Super en Partenspeler dachten natuurlijk, datheer Ollie in

hetcentrumvan deramp geweestwas. En daaromspoeddenze
zichopgewektnaardeplek derontploffing,omzekerte zijndat

hunwerkvrucht had gedragen.
Intussen sneldedetrouwe bediendeJoost—onderdekking

van debomen — naar slotBommelsteinom zijn foto's te gaan
ontwikkelen. Zozeerwas hij daarvanvervuld, dathijzichgeen
ogenblik afvroeg water van zijn heer geworden zou zijn.

Deknal was echterookgehoorddoorcommissaris BulleBas,
die inzijnpolitie-jeep doorhetlandschapreed. Ook zaghij een
vale rookwolk uit een boomgroepje aan de horizon omhoog
stijgen en een grimmige trek verscheen op zijn verweerd ge-
zicht.

"Daar is iets niet in orde!"prevelde hij, gas gevend.

CURACAO
AGENDA

WEEKEINDEDIENST EILANDSGENEES-
KUNDIGEN
STADS- EN 2DEDISTRICT OOST
31 december 1987vanaf 12.00"urt/m
2 januari 1988om07.00 uur. *
Dokter Winklaar, Spreekkamer: Sta. Rosa,
tel.: 671101; spreekuren 11.00-12.00/
17.00-18.00 uur; spoedgevallen: tel.:
616784 b.g.g. 625822/625800 toestel 143.
2januari1988vanaf07.00uurt/m4 ja-
nuari 1988om07.00 uur.
Dokter Braakman, Sentro Mediko Montana
Abao,tel.: 673355; spreekuren 11.00-12.00
'17.00-18.00 uur; spoedgevallen: tel.:
671313b.g.g.625822/625800toestel 143.
(dit geldt voor patiënten van de volgende
artsen: Wilsoe, Da Costa Gomez, Nassy,
mevr. Nassy-Tseng, Lutchman, Tseng,
Winklaar, Braakman, Doran en mevr. Guer-
rero-Bakmeyer)

STADS- EN 2DEDISTRICT WEST
31 december 1987vanaf 12.00uur t/m
2januari 1988om 12.00uur
Dokter Heerenveen,Spreekkamer: Muizen-
berg, tel.: 44349; spreekuren 11.00-12.00/
17.00-18.00 uur; spoedgevallen: tel.: 44349
b.g.g. 625822/625800toestel 143.
2 januari 1988vanaf 12.00uurt/m4 ja-
nuari 1988om07.00 uur
DokterLucacius, Sentro MedikoSeru Fortu-
na, tel.: 84122; spreekuren 11.00-12.00/
17.00-18.00uur; spoedgevallen: tel.: 89467
b.g.g. 625822/625800toestel 143.
(dit geldt voor patiënten van de volgende
artsen: Swart, Roose, mevr. Braakman-
Bonder, Whiteman, mevr. Goilo, mevr. Soli-
ana-Tjin, Heerenveen, Nivillac,King, mevr.
Rosales-Concession, mevr. Pablo en Luca-
sius)

DERDE DISTRICTBANDAABAO
31 december 1987vanaf 12.00uurt/m
2 januari 1988om 12.00uur.
Dokter Vonhögen, Sentro Mediko Barber,
tel.: 641605/641658; spreekuren: 10.00-
-11.00/17.00-18.00 uur; spoedgevallen:tel.:75761 b.g.g. 625822/625800toestel 143.
2januari 1988vanaf12.00uurt/m4ja-
nuari 1988om07.00 uur.
Dokter Schellens, Sentro Mediko Barber,
tel.: 641605/641658;spreekuren: 10.00-
-11.00/17.00-18.00uur; spoedgevallen: tel.:
641784b.g.g. 625822/625800toestel 143.
(dit geldt voor patiënten van de volgende
artsen: Tweed,Vonhögen,Schellens, Bote-
ne» Duqueen Spong).

NACHTDIENSTARTSEN:Patiënten van de
artsenvan Bandabao (3e distrikt)kunnen in
spoedgevallen telefoon 641658 bellen en
dan hetantwoordapparaatafluisteren.
De patiënten van de andere medische dis-
trikten kunnen voor spoedgevallen de
artsenpraktijkvan huneigenhuisartsbellen;
het antwoordapparaatzal dan mededelen
wie de dienstdoende arts is.

WIT GELE KRUIS PRINSES MARGRIET
(wijkverpleging): Kantoor Santa Maria 17,
tel.: 82947/81078; geopend van maandag
t/m vrijdag van 07.00-17.00 uur; zaterdag

de gehele daggesloten;na 17.00uur kunt u
de zuster van de wacht bellen: zusterLeito,
tel.: 641217, pageboy027-360.
WIJKVERPLEGING CURACAO (Schar-
looweg 110, tel.: 612040): geopend van
maandagt/m vrijdag van 07.00-18.00 uur;
dewacht heeftzuster Joe, tel.: 87550, page-
boy 027-345.
DIERENARTS: Veterinaire Dienst, Parera,
tel.: 614000.
DIERENASIEL: dagelijks geopend van
08.00-12.00/14.00-18.00 uur; op zaterdag
van 08.00-13.00/14.00-18.00 uur, tel.:
54300.
KLEUTERBUREAU: 14.00-16.00uuralleenvolgensafspraak.

ZUIGELINGENBUREAU: maandagmiddag
van 12.30-15.30uur; donderdagmiddagvan07.15-10.30uur; alleen volgensafspraak.

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

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

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

»... *
BOTICA'S (weekeindedienst)
31 december 1987
Otrobanda: Curacao, Breedestraat, tel.:
623575.
Punda: Wilhelmina, Hendrikplein, tel.:
612380.
1 januari1988
Otrobanda: delPueblo, Breedestraat, tel.:
625333.
Punda: Juliana, Julianaplein,tel.: 54500.
2 januari 1988
Otrobanda: Otrabanda, Winkelcentrum
Colon, tel.: 625633.
Punda: Vredenberg, Socratesstraat3, tel.:
613300.
3 januari 1988
Otrobanda: Sta. Maria, Winston
Churchillweg, tel.: 80800.
Punda: Sta. Rosa, Winkelcentrum Bloem-
pot, tel.: 77679.

VERLOFBEGRAFENIS
1januari:R.A. deWindt, Uteweg 53.
2 januari:H.R. Andrade, Vesuviusstraat
19.
3 januari: E.F. Cannister, Winston
Churchill 157-E.

,*** * *
VRIJDAG (NIEUWJAAR)
POMPSTATIONS (openingstijden van
10.00-15.00uur)
Curoil - Sta. Rosa; Curoil - Colon; Curoil -
Margrietlaan;Canword-GasparitoenCuroil- Cas Chikitu._______

*****
KERKDIENSTEN
OUDEJAARSAVOND/NIEUW-
JAARSDAG
BARBER: 23.00uur/09.00uur.
BRIEVENGAT: 23.00 uur/18.30uur.
BUENA VISTA: 22.00 uur/09.30,11.30en
19.00uur.
CHARO: 23.00 uur/08.00,17.00en 19.00
uur.
GROOTKWARTIER: 19.30uur/19.30 uur.
JANDORET: 19.00 uur/09.30uur.
JANWE: 23.00 uur/10.00 en 19.00uur.
KORAAL SPECHT: 23.00uur/19.00uur.
MONTANA: 23.00 uur/08.00en 19.00uur.
SERU GRANDI: 23.00uur/10.00 uur.
OTROBANDA (SANTA ANNA): 22.30 uur/
09.00 uur.
PIETERMAAI: 23.00 uur/06.00, 09.00 en
19.00uur.
SANTAFAMIA: 24.00uur/09.30,11.00(En-
gels) uur.
SANTAROSA: 23.00 uur/09.00uur.

MARIA: 23.00uur/09.00 en 18.30
uur.
TERRA CORRA: 22.00 uur/19.00uur.
SOTO: 23.00uur/09.30 uur.
STEENRIJK: 23.00uur/09.00en 19.00uur.
SUFFISANT: 23.00 uur/18.00uur.
WESTPUNT: 23.00uur/08.30uur.
HULPKERKLAGOEN: 17.00uur/10.00uur.
WISHI: 23.00uur/09.00en 19.00uur.
ZUID-BONAM: 23.00 uur/09.00 en 18.00
uur.

PROTESTANTSEKERKDIENSTEN
OUDEJAARSAVOND / NIEUW-
JAARSDAG
VERENIGING PROTESTANTSE GE-
MEENTEN „_.
FORTKERK: 19.00uur dsJ. Schaap/09.*1
uur dsJ. Schaap. .
EBENEZER CHURCH: 23.00 uur ds Nj-
Smithen mw.Smith/09.30uur mw. J. Smitn-,
EMMAKERK: 19.00 uur ds N.L. Smitn'
09.30uur ds N.L Smith.

EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE
MORAVIAN CHURCH
Goeroeboeroeweg, MundoNobo)
20.00uur Oudjaarsdienst.

ZATERDAG
DIVERSEN
TOERISTENSCHEPEN
08.00-19.00 uur «TheVictoria» - S.J.
07.00-02.00 uur «Ambassador».

ZONDAG
DIVERSEN
POMPSTATIONS (openingstijden va»
08.00-15.30 uur):
Frederik - Salina,Curoil - Biesheuvel,Curo»- Cas Chiquito, Isa - Plantersrust, Scheid*
laar - Mundo Nobo, Vanddis NV - Marie
Pampun, De Haseth- Parera, Nieuw- Sto-
Domingoweg, Perry -Grand Central, Schot'
borgh - CasCora.

*****
KERKDIENSTEN
KLOOSTER ALVERNA (Gouv. va"
Lansbergeweg): zon.: 10.00 uur hoogrn|S
(Ned.); 16.00uur (Papiamentu).
BARBER (H. Joseph):zat.: 19.00uur; zon ■06.00 en 09.00uur.
BRIEVENGAT: zat.: 18.30 uur; zon.: 10.0°
en 18.00uur.
BUENA VISTA (Birgen Milagrosa): zat:
19.00 uur;zon.: 09.00en 19.00 uur.
CHARO (O.L. Vrouw van Coromoto): zat;
19.00 uur; zon.: 08.00, 17.00 (Spaans) e"
19.00uur.
GROOTKWARTIER (O.L. Vrouw van Berg
Carmel):zat.; 19.30uur; zon.: 09.00 (Nco)
en 18.00uur.
JANDORET(O.L. Vrouwvan GoedeRaad)-
zon.: 10.00en 19.00uur.
HULPKERKBOCA SAMI: zat.: 18.00W*
zon.: 08.00uur.
JANWE (H. Hartvan Jesus):zat.: 19.00&»■
zon.: 08.30,12.00en 19.00uur (Ned).
KORAAL SPECHT (Goede Herder): zal-
-19.00 uurj zon.: 11.00en 18.00uur. ,
MONTANA (H. Dominicus): zon.: 05.1»'
08.30en 19.00uur.
OTROBANDA:
(Santa Ana): zat.: 19.30 uur; zon.: 08.00 a"
19.00uur
(Santa Famia): zon.: 06.00, 09.00,11-°°
(Engels) en 19.00uur.
PIETERMAAI (kathedraal): zat.: 19.00 w<
zon.: 06.00,09.00en 19.00uur. .
SANTAMARIA:zat.: 18.30uur;zon.:07.0"'
09.00en 18.30uur.
SANTAROSA: zat.: 18.30uur;zon.: 07.3"'
09.00en 18.30uur.
SAN WILLIBRORDO: zat.: 19.00uur; zo"
17.00uur.
SERU GRANDI (Fuik): zon.: 17.00uur.
SOTO: zat.: 19.00uur; zon.: 09.00uur.
STEENRIJK (O.L. Vrouw van Altagraö»;
zat.: 07.00 en 19.00uur; zon.: 08.00,10 0"
(charismatica) en 18.00uur.
SUFFISANT(O.L. Vrouw van Fatima): **■18.00uur; zon.: 09.00en 18.00uur.
TERAKORA: zon.: 18.00uur. ,
WESTPUNT: (H. Petrus): zat.: 19.00 Ut*
zon.: 08.30 uur.
HULPKERKLAGOEN (H. Johannes):zof-
-10.00 uur.
WISHI (H. Teresita): zat.: 19.00uur; tf* 1"

06.00 en 18.00uur. ..
ZUID BONAM (H. Judas Thadeus): Z»"
18.30uur; zon.: 08.30 en 17.30uur.

PROTESTANTSEKERKDIENSTEN
VERENIGING PROTESTANTSE Gfc'
MEENTEN
FORTKERK: 09.30uur dsJ. Schaap. ,
EBENEZER CHURCH: 09.30 uur m*- J'
Smith (HB). .
EMMAKERK: 09.30uur ds N.L.Smith(■*'"

EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE
MORAVIAN CHURCH
Goeroeboeroeweg, Mundo Nobo)
zaterdagavond 19.00uurzangdienst.
zondagmorgen 09.30uur preekdienst. AEmmy BertholdKleuterschool, Suf
zondagavond 18.00 uur Papiamen''
dienst.

Amigoe
UITGEVERIJ AMIGOE NV
Scherpenheuvelz/nof P.0.8. 577
Curasao NA.
Giro440.000
Bankrek.nr.: 11-07-313
Algemene Bank nv
Bankrek.nr.: 874.825.10
Maduro& Curiels Bank nv
CURACAO
Centrale (alle afdelingen)
622000
Directie:
I.M.Ph. de Maayer-Hollander.
Antillean News Holding NV
Hoofdredactie:
Ard Horvers (hoofdredacteur)

Overige ledenRedactie:
Toon van Dongen, Hanneke van Kouwen,
Moniquevan Meerwijk, Nancy van derWal,
Sheila Rhodes (secretaresse), Chris van
Grol (sportmedewerker). Solange Isselt(op-
maak) en Ken Wong (fotograaf).
ADVERTENTIE-AFDELING
Acquisitie:
Viola Bernardus en JannyNaaldijk.
Aanname advertenties:
Maandag t/m vrijdag van 07.30-16.00 uur;
zaterdag 07.30-10.O&uur.

Alle advertenties voor dxfkomende dag
moeten 1 dagvan tevoren vóór vieruur bin-
nen zijn of op dezelfde dagvóórtien uur.
ZOEKERTJES verschijnen op dinsdag en
vrijdag en kunnen iedere dagtussen 07.30-
-16.00 uur worden opgegeven, behalve op
zaterdag.
Alleen zoekertjes die op maandag en don-
derdagvóór twaalf uur binnen zijn, kunnen
de dagdaarop(dus dinsdagen vrijdag)ver-
schijnen.

UITGEVERIJ AMIGOE ARUBA
Nassaustraat 110.
Tel.: 24333 (drie lijnen).
Directeur-Hoofdredacteur:
Jos van derSchoot.
Redactie: Ramiro Tromp,Anna Tromp-Van
der Schoot, Djisbie Franken (fotograaf).
Advertentie-afdeling: Josvan der Schooten
Etleen Landsmark.

BONAIRE
Correspondent:
HubertLinkels, Kaya Gobernador N. Debrot
154, tel.: 8627.

SINT MAARTEN
Correspondent:
Gerard van Veen,Postbox 118,tel.: 873859
(Fransekant).

Abonnement en advertenties:
The Chronicle, Grounddove Road, Pointe
Blanche, tel.: 23919.
Losse nummers: Papergarden, Food
Centre, Shipwrecks Stores in: Frontstreet
(opposite Holland House), Great Bay Hotel,
Little Bay Hotel, Mullet Bay Hotel, Papertrip
Julianaluchthaven en Boekhandel Van
Dorp/Eddine.

SABA:
Correspondente:
Ruth Hassell, tel.: 2299.

ST. EUSTATIUS:
Vertegenwoordigster/Correspondente:
mevrouw Peggy van de Horde, White-
wallweg1.

HILVERSUM
CORRESPONDENTEN
B. JosdeRoo en Victor Hafkamp:Radio Ne-
derland Wereldomroep (tel.: 035-16151,
toestel 319).

UTRECHT:
Frans Croes (fotograaf).

Persagentschappen: £ft4Pen AP.
Samenwerkingsovereenkomst metThe Mi-
ami Herald, De Haagsche Courant, De Bra-
bantsePers.

DRUKKERIJ: Rotaprint NV
DISTRIBUTIE (abonnementen):
Curagao: Districo NV, tel.: 70503,70504en'
70304.
Voor klachten gelieve deze nummers op te'
bellen. Het abonnementsgeld kan ook be-,
taald worden viaGiro rek. nr.: 208.000,Ma-i
duro'sBankrek. nr.: 286.330.08enABNrek. "nr.: 11 15.626.
Aruba: Nassaustraat 110,tel.: 24333.
Bonaire (abonnementen en incasso): mv.A.,;
Wong-Loi-Sing, Noord Salirïa. I

I

Losse nummers 50 cent:
Abonnementsprijs op alle eilanden van de
Nederlandse Antillen veertien gulden per'
maand.
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NA/.80,15 per maand (luchtpost) of ;
NA/.24,- per maand (zeepost); jaarlijks <
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HENRYBy Dick Hogdins

BONER'S ARK By Addison & Frank Johnson

BEETLE BAILEY By Mort Walker

REDEYE By Gordon Bess
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DEVALUATIE
Va t uevaluatievan de boli-
tu

r

* " egmen deomgekeerde si-
uatie. Het was ook veel econo-mischer dat Venezolanen goede-en naar Curasao brachten,
aardoor de Curacaose autori-rten niet al te veel moeilijkhe-en maakten. Op een gegeven

noment liep de zaak echter uithand: Venezolaanse
namen op Cu-*?ao bestellingen op, kochten

bra
gkederen in Venezuela en

lit" ° l nzenaar Curagao.De po-
s"e heeft Venezolanen zelfs re-
K. ttlg betraPt °P venten.
Nwr

i
om* nu verandering in.

z 5 drastisch, want de ge-
nii ~bber wilhet vrachtvervoer

r»o 12, okt°ber stuurde Casse-
riL een briefnaar Ferrys delCa-

"e, waarin hij meedeelde datei ingang van 15 november

iedere Venezolaan die hier op
een truck rondrijdt, wordt be-
schouwd als iemand die werkt.
Netalsiederebuitenlandermoet
deze Venezolaan een werkver-
gunning aanvragen. Afhanke-
lijk van het type vracht oftruck
zal aan bepaalde mensen een

werkvergunning worden ver-
leend.

Casseres: "De brief heeft
echterhetverkeerde effect: komtzon Venezolaanse truck hier,
dan nemen Antilliaanse
vrachtvervoerders detruck over
en dievallen onderdeCuracaose

regelingen voor rijbewijs, auto-
keuring, nummerplaten en ver-
zekering. Dus eenCuragaoènaar
op een Venezolaanse truck vol-
doetnietaan de normen. Boven-
dien is de truck misschien in
Venezuela wel verzekerd, maar
dekoers van debolivar is zo laag,
datuitkeringvan schadeclaims,
als de verzekeringsmaatschap-
pij daartoe overgaat, de schade
onmogelijk dekt. Daarom moet
denieuweregeling zo snelmoge-
lijk van kracht worden". Dan is
ookvolgensCasseres meteenhet
probleem met de Venezolaanse
venters opgelost.

WILLEMSTAD—De pastoor
van Wishi nodigt alle parochia-
nen van Wishi en omgeving uit
om zondag om zes uur's avonds
een plechtige heilige mis bij te
wonen in dekerk van Wishi. De
mis wordt opgedragen aan het
koperen jubileum van pastoor
Pablo Betancur.

Derde concert
Camerata

WILLEMSTAD — Dinsdag
vindt in deFortkerk in hetkader
van hetChamber MusicFestival
het derde en tevens laatste con-
certplaatsvan hetCamerata Oc-
tet onder leiding van Eric Gorsi-
ra. Het programma bevat uit-
sluitendwerken voor strijkoctet.

Zowel het Octet in A op 3 uit
1867 van de Noorse componist
Johan Svendsen als hetOctet in
C op 7uit 1909van deRoemeense
toondichter GeorgesEnesco zul-
len worden uitgevoerd. Na de
pauze wordt het paradepaard
voor strijkoctet, Octet inEs op 20
uit 1825van Felix Mendelssohn,
uitgevoerd.

De Camerata bestaatvoor de-
ze gelegenheid uit violist Eric
Gorsira, de Nederlandse violis-
ten Hans Jurjaanz,Lily Pont en
Pieter van Dommele, altviolis-
ten Kees Schild en JudithRen-
gers, cellisten Luise Gorsira en
Inja Botden.

Van zeven tot elf januarigaat
de Camerata op tournee naar de
Boyenwinden en op uitnodiging
van de Council ofChurches naar
Anguilla. Het gehele Festival
werd mogelijk door ondersteu-
ning van Sticusa, Oksna en de
Landsloterij. Kaarten voor dit
evenement zijn verkrijgbaar bij
the Complete Kitchen, telefoon
74561 en bij de VGKS, telefoon
663065. De toegangvoor scholie-
ren is gratis.

NIEUWJAARSREDE
PREMIER MARTINA:

'Over dieptepunt'
WILLEMSTAD — "We

hopen in 1988 de vruchten
tekunnen plukken vanons
werk, want wekunnen met
voldoeningvaststellen, dat
we nu al deresultaten kun-
nen zien vanonze arbeid in
het jaar, dat achter ons
ligt", alduspremier ir Don
Martina in zijn Nieuw-
jaarsrede.

Martina zegt daarin, dat
zijn kabinet in januari 1986
vier hoofd- doelen voor ogen
had: op financieel- econo-
misch gebied,op sociaal- eco-
nomisch terrein, verbetering
van derelaties met deons om-
ringende landen en een ver-
betering van de interne ver-
houdingen.

DIEPTEPUNT
"Wekunnen zeggen, dater

alle indicaties zijn, dat onze
economie het dieptepunt is
gepasseerd.Er iseen moment
van stabilisatie aangebro-
ken, en beetje bij beetje ko-
men we uit het dal.Dat bete-
kent, dat onze economieweer
gaat groeien", aldus de pre-
mier.

Deze stelling wordt, vol-
gens de minister- president,
niet alleen door de cijfers
waarover de regering be-
schikt, onderschreven, maar
ook door de"bedrijven- enquê-
te', een wetenschappelijk on-
derzoekinallebedrijven in deAntillen", aldus Martina. Hij
is van mening, dat dit hetre-
sultaat is van het beleid om
aan deenekantdeuitgavente
minderen en aan de andere
kant de inkomsten te verho-
gen, "om op deze wijze debeg-
roting in evenwicht te
brengen".

INVESTERINGEN
Hij doet een dringend be-

roep op iedereenom deuitga-
ven- posten teverlagen, zodat
er een beter investerings- kli-
maat tot stand gebrachtkan
worden. Martina memoreert,
dathet in 1987zeventien jaar
geleden was, dat voor het
laatst hotei- kamers werden
gebouwd opCurasao. De pre-
miermerktop, dater plannen
bestaan om meer nieuwe ho-
tels tebouwen, op Curasao, op
Bonaire en op de Boven-
windse eilanden: "Dat is
mogelijk geworden, omdat
hetvertrouwen in onze econo-
mie terugkomt".

Ter adstructie van de
voltooiing van het voorgeno-
menbeleid, wathet aanhalen
van decontacten metnabuur-
landen betreft, noemt Marti-
na het bezoek van de Venezo-

laansepresident drdaimeLu-
sinchi, "dat ronduit een suc-
ces was". Hij maakt ook mel-
ding van een betere relatie
metAruba: "Vooral op het ge-
bied van de luchtvaart en op
onderwijsgebied. Er vinden
besprekingen plaats, die in
het belang van beide landen
zijn".

SAMENWERKING
Martina zegt verder, dater

economische samenwer-
kings- verbanden zijn aange-
legd met Colombia en Brazi-lië "die zeerveelbelovend zijn
voor onze handel en indus-
trie".

Depremier: "Wezijnonser-
van bewust, dat de ogen van
de Caribische buurlanden op
ons zijn gericht, en dat een
goedesamenwerking met dieburen bijzonder belangrijk is
voor onze ontwikkeling in detoekomst. In verband daar-
meekan ik meedelen, dat we
verscheidene uitnodigingen
hebben gehad, van onder
anderen president Balaguer
van de Dominicaanse Repu-
bliek, van premier Mitchell
van St. Vincent en van presi-
dentOscar AriavanCostaRi-
ca, en we zijn van plan al het
mogelijke te doen om in de
loop van 1988hieraan gehoor
te geven".

'RECONSTRUCTIE'
"In onsregeer- programma

hebben we gesteld, dat in
1988het scenario voor de 're-
constructie' van ons land in
principe gereed zou moeten
zijn. We hebbenverscheidene
bijeenkomsten gehaden onzedeskundigen hebben ver-schillende modellen opges-
teld. Het standpunt van deregering is, dat het op denduur het beste is om een zo
grootmogelijke eenheidtebe-houden, zodat het welzijn endewelvaart van onshele volkgegarandeerdkan worden"."Nooit is het in de geschie-
denis voorgekomen, dat een
volk zijn territorium wil ver-kleinen, integendeel, de his-
torie heeft uitgewezen, dater
grote oorlogen zijn gevoerd
om het eigen gebied uit te
breiden. Wij hopen in elk ge-
val, dater in deze kwestie in1988 klaarheid komt en dat
aan de wens van elk eiland
voldaan zal worden", aldusMartina.

Tot slot hoopt de minister-
president, dat de "Almachti-
ge onze weg zal verlichten en
ons dekrachtzal schenkenom
onze moeilijkheden tegemoet
tetreden en op te lossen".

GASSERESWIL EINDE MAKEN AAN 'CHAOS'
'Strenge controle werkvergunning'

Nieuwe regeling voor
Venezolaanse trucks
WILLEMSTAD — Volgend jaar wordt ereen nieuweregeling

kracht, waarbij hetvoor Venezolaansetrucks, diemetFer-
tys del Caribe N.V. naar Curacaokomen, nietmeer mogelijk is
Jiunvracht buiten hetgebied vanCuracaoPort Services (CPS)

Goederen kunnen vanaf die tijd uitsluitend
£fin containers ofin "flatbacks" worden geïmporteerd.Op het
Jjaventerreinmoeten de containers en deflatbacks voor ver-
ier vervoer opAntilliaanse vrachtauto's en trekkers wordenovergeladen.

Over de juistedatumvan de in-
jyerking-tredingvan deze rege-
lig, die per 1 januarihad moe-
ten ingaan, zal gezaghebberRo-öald Casseres nog een briefstol-en naar Ferrys del Caribe. Het
uitstel wordt veroorzaakt, door-at bepaalde gevaarlijke en zeer
£*are stoffen niet overgeladen
Runnen worden en dus niet on-<jer de nieuwe regeling kunnenvallen. Een overzichtslijst van
a»le stoffen, waarvoor een uit-
zondering gemaakt moet wor-
den,wordt samengesteld door deVerkeerspolitie in samenwer-
"ng metdeCPS. Zodra dezelijstgereed is, treedtde nieuweveror-
dening in werking, aldus Cas-seres.

Deze verordening vloeit voor
flteenverdrag datjarengeleden

8 getekend tussen de Neder-
Antillen en Venezuela,

aarbij deferryvice versa auto'smocht vervoeren. Dit verdrag
lel samen met de opening vaneen veerdienst tussen beide'anden.
Doel van dit verdrag was het

y^sme te bevorderen. In die
Jakwam ook het vrachtvervoerJassen de twee landen op gang..pen kochten de Venezolanen
jlerveel goederen en brachteneze naar Venezuela. Er was
*'fs een tijd dat Curagaoseachtauto's vracht gingen ver-
j eren naar Venezuela, maaraar stak de Venezolaanse Ver-
°ersbond een stokje voor met*ls gevolg dat Curagaose
rachtauto's geen goederen

I~eer «aar Venezuela mochtentransporteren.

Holle woorden
EEN OPTIMISTISCHE TOESPRAAKvan premier irDon

Martina luidt 1987 uit. Indien hij gesproken heeft als de lei-
dervan deNederlandse Antillen en niet alspartij- leidervan
de MAN, danmogenwe metvertrouwen hetnieuwejaarbeg-
roeten. We zijn uit heteconomische dal, onze inkomsten
gaan weer groeien, zo stelt hij immers in zijn Nieuw-
jaarsrede.

Het lijkt echter, dat Martina de zendtijd op de televisie
gebruikt heeftvoorpropaganda tenbehoeve van zijn partij
envan zijnkabinet. In geen enkele passagegaat hij in opde
harde maatregelen, die vermoedelijk al direct na de jaar-
wisseling bekend zullen worden gemaakt: ondermeer zul-
lenhonderden mensen, dienu nog bij deoverheid werken,
naarhuis wordengestuurd.En op7 januaristaptminister dr
JandeKoning uit hetvliegtuig. Hij komt ongetwijfeld met
enkele verrassingen, die beslist niet als geschenken kun-
nen worden gezien.

Als de premier al juichtbij het feit, dater op Curacao 65
hotel- kamers zijn bijgekomen — nadat er zeventien jaar
lang uitsluitend plannen bekend waren gemaakt door ook
aloptimistischepolitici—dan zettenwij vraagtekens bij de
voorziene 'opleving' van Martina.

Het isuiteraardeen aardigegeste om eenvriendel ijk toon
aan te slaan tijdens de jaarwisseling. Maar toch dient een
leidervaneen land zich nietalleen maar in te laten metholle
teksten. Hij dientdenodenvan zijnvolkteonderkennen. En
in ditgeval had Martina moeten stipuleren, dat1988 moge-
lijker een nog moeilijker jaarwordt dan het vorige- zeker
voor Curacao.

De Amigoe schreef het al eerder: we hebben op Curacao
een 'stil' leger van meer dan vijfentwintigduizend werkelo-
zen. Meer dan dehelftvan dejongerenziet geenkans aan de
slag tegaan. Diejongerenhebben geenzicht opeennuttige
toekomst. Door te stellen dat het percentage werkelozen
aanzienlijk lager is'omdatervelen zijndieauto'swassenen
kranten verkopen', strooien de politici zichzelf zand in de
ogen. Met alle gevaren van dien, dat er gedachtwordt, dat
het allemaal wel meevalt.

Hetverkleinen of het geheel vernietigen van de twee le-
gerswerkelozen—vanvolwassenen envanjongeren—is de
grootstetaak, diewij metzijnallen oponze schouders moe-
ten nemen, in 1988 en in devolgende jaren.

Indien dathet voornemen is voor hetkomende jaar, dan
hebben we gegarandeerd eenBon Ana.

'Venezolanen rijden afen aan'
CPS klaagt steen en been
over Ferry-wantoestanden

WILLEMSTAD — Al een
halfjaarkampt deCuracaose
haven met het probleem, dat
Venezolaanse vrachtauto's
met deFerrys delCaribe N.V.
naar ons eilandkomen. De
vrachtauto's, diemetVenezo-
laanse nummerplaten
rondrijden, voldoen niet aan
de technische eisen die hier
voor vrachtauto's gelden en
er is ook geen autobelasting
voor betaald. Bovendien zijn
dechauffeurs en hunwagens
op Curacao niet verzekerd.
Als zij met hun trucks een on-
geluk veroorzaken, dan is er
niemand opwie men de scha-
dekan verhalen.

GezaghebberRonald Casseres
heeftreeds in september allebe-
trokkenen in een brief laten we-
ten, dat ditnietmeerzou worden
getolereerd: de Curacao Port
Services N.V., de Verkeerspoli-
tie, de Vreemdelingendienst, de
Inspectie der Invoerrechten en
Accijnzen en de Ferrys delCari-
be N.V.Daarna is met dehoofden
van debetrokken dienstenenbe-
drijven gesproken over een defi-
nitieveregeling.

In eerste instantie besloot
Casseres, dat per 1 november de
Venezolaanse vrachtwagens in
ieder geval aan de Antilliaanse
eisen voor het wegverkeer had-
den moeten voldoen. De
vrachtauto's moesten, zo stelde
de gezaghebber ondermeer, in
goedetechnische staatverkeren,
ze moesten gekeurd zijn en de
wegenbelasting moest ook wor-
den betaald. Verder stelde Cas-
seres een verzekering ook ver-
plicht. Bovendien moesten de
chauffeurs een werkvergunning
hebben.

CONTROLE
"De controle op een werkver-

gunningmoet door de Immigra-
tiedienst worden verricht, maar
daar wordtwel de hand mee ge-
licht", aldus Karel Aster, gene-
ral managervan deCPS.Hij ver-
volgt: "Het probleem is, datniet
van de ene dag op de andere dag
dezeregeling kan ingaan. Per
maand komen ongeveer 125
vrachtwagens uitVenezuelaons
land binnen. Als alle auto's die
niet aan de nieuwe regels vol-
doen, teruggestuurd worden,
dan wordt de lokale handel in
grote mate gedupeerd. Daarom
moet toepassing van de nieuwe
regeling heel geleidelijk aan ge-
schieden".

Volgenshethoofdvan deDou-
ane Dienst, mr.E.M. Rosenda, is
er ooksprake van oneerlijkecon-
currentie: "Vrijwel alle goede-
ren die met de ferry op Curasao
aankomen, zijn bestemdvoor de
lokale markt. Doorvoer- handel
is er nauwelijks. Voor de goede-
ren moetenwel invoerrechtenen
accijnzen worden betaald, maar
de douane-ambtenarenkunnen
niet alles controleren. Het aan-
tal goederen datvia de ferry
wordtbinnen gesmokkeld, is dan
ook met geen mogelijkheid te
schatten".

"Nadat de goederen zijn inge-
klaard, gaan deze chauffeurs
methunwaar destraat op enbie-
den hun goederen te koop aan.
Andersom kunnen Antillianen
met hun truck niet met de ferry
naar Venezuela gaan en daar
hunprodukten aan deman bren-
gen. De Venezolaanse wet be-
schermt de binnenlandse markt
tegen import van goederen van-
uit Curasao' , zo legt Rosenda
uit.

Hij vervolgt: "Eén van de ma-
nieren om het transport van
goederenuitVenezuelanaarCu-
rasao telegaliseren, is nagaanof
Venezuela een internationaal
verdrag voor de doorvoer van
goederen heeftondertekend. Dit
verdrag, "Transport Internatio-
nalparlaRoute" (TIR), isniet al-
leen ondertekend door Europese
landen,waarveel goederen- ver-
voer van land tot land
plaatsvindt, maar geldt ook in
Noord-Amerika. Deze landen
geven voor internationaal
transport over land een zoge-
naamd 'TIR-carnet' uit. Dit do-
cument verzekert degoederenen
zorgt ervoor dat de waren bij de
douanenietzomaarkunnen ver-
dwijnen. Vandit documentmoei
bij elke grenspost die de chauf-
feur passeert, een kopie worden
afgegeven totdat de goederen op
de plaats van bestemming zijn
aangekomen".

OVERLADEN
Aster geeft de voorkeur aan

een andereregeling: "Ik zou lie-
ver zien dat de Venezolaanse
trucks hungoederen uitladen in
deloodsenvan dehaven, waarna

deze overgeladen worden in Cu-
rasaose vrachtwagens. Dat is
wel meer werk, maar dat bete-
kent ook extra inkomen. Tot nu
toeis hetzo dat28procent van de
werkuren niet gebruiktworden.
Meer activiteiten in de haven-
loodsen zou de CPS zeker goed
van pas komen. Bovendien zouzon regeling de werkgelegen-
heidook ten goedekomen".

Bet je.
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Telis Qna/gdc?sffl6C&tfèïi
Boutique

VqV \Ty Winkelcentrum Brievengat
Tel.: 76055

starten 2 januari 1988 's morgens om 8 uur met hun

GRANDIOZE OPRUIMING
tertri PSnta,°n»i jurken, bloesjes, rokken, win-
WKieding, tassen, jassen, schoenen, etc.

°e Pet: Hemden, broeken, warmetruien, dasjes,
j. riemen, etc.
pfn?f 2aterda92 januarinaarBoutique Chic en dere* m hetWinkelcentrum Brievengat.
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Landhuis Zeelandia vanaf 00.30 a.m.

Open bar metchampagne, koud buffet
om 05.00 a.m. breakfast.
Wij hebben ook speciale prijs voor groepen van 8 ofmeer.
Dansen op muziekvan La Nueva Generacion.

Informatie: tel. 614688- 79842.
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Kortste: vijfminuten

Staten bijna
77 uur in openbaar

bijeen
ORANJESTAD — Uit een

jaaroverzicht van de
werkzaamheden van de Sta-
ten van Aruba over 1987—dat
de Amigoe van griffier Juan
S. Becker ontving—blijkt dat
er dit jaardrieëndertig open-
bare vergaderingen werden
gehouden.

i De langste openbare vergade-
ring duurde 76 uur en 55 minu-
tenen was derecente begrotings-
vergadering. De kortste duurde
vijf minuten. De Centrale Com-
missievergaderde 55 maal en de
Vaste Commissie 28 maal. Door
de Statenleden werden 266vra-
gengesteldwaarvan er 206 door
deregeringwerden beantwoord.
Wat ontwerplands- verordenin-
gen betreft werden er 27 bij de
Staten ingediend waaronder
twee initiatief- ontwerpen. Vijf-
tien werden goedgekeurd en
twaalf zijnaanhangig, waarvan
zeven bij de Staten en vijfbij de
regering.

Voor zendtijd

Twee zaken
tegen tv

voor rechter
ORANJESTAD — Voor de

rechter in eerste aanleg dien-
den woensdagmorgen twee
kort gedingen aangespannen
tegen de directie van TeleA-
ruba in verband met de be-
schikbare uitzendtijd voor
politieke partijen.

De directie van TeleAruba
werd in beide zaken bijgestaan
door mr. Hans Sjiem Fat. In de
zaak van de PDA — bijgestaan
door de advocaten Swaen &
Dentz — zal derechter vandaag
nog uitspraak doen omdat de
PDA pretendeert deze week nog
over een kwartier zendtijd te
kunnen beschikken.

Hetverzoekvan deMEP—bij-
gestaan door mr. John van der
Kuyp — zal aanstaande maan-
dag een vonnis krijgen. Zoalsbe-
kend wil de MEP, dat het oude
rouleersysteem van vijf weken
wordt gehandhaafd en niet van
zeven weken, zoals de directie
van TeleArubameent datdittoe-
gepast moet worden.

Het zeven weken rouleersys-
teem kwam nadat derechter in
de PPA- zaak destijds vonnis
wees, waaruit geconcludeerd
kon worden dater nu inderdaad
zeven gegadigden zijn voor een
kwartier zendtijd.
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BEKENDMAKING
De Ministerraad heeft besloten, dathet gewenst is wijziging te brengen in
diverse tarieven van invoerrechten, accijnzen en economische heffingen
genoemd in diverse landsverordeningen en landsbesluiten, houdendeal-
gemene maatregelen. De betreffende tarieven zullen als volgt gewijzigd
worden:

1. het import quotum ad 75%, zoals bepaald in artikel 2 van het
Landsbesluit geraffineerde eetbare oliën, zal gaan bedragen
300%;

2. de economische heffing ad 16%, zoals bepaald in artikel 2 van
hetLandsbesluiteconomische heffingradiateuren zal gaan be-
dragen 10%;

3. de economische heffing ad 10%, zoals bepaald in artikel 2 van
het Landsbesluit economische heffing guave marmelade- en
geleizal gaan bedragen 5%;

4. het import quotum ad 75%, zoals bepaald in artikel 2 van het
Landsbesluit economischeheffing accumulatoren zal gaan be-
dragen 150%en de economischeheffing ad 16%,zoals bepaald
in artikel 4zal gaanbedragen 0%;

5. de economische heffing ad 10%,zoals bepaald in artikel 2 van
hetLandsbesluit economische heffing consumptie-ijszalgaan
bedragen 5%;

6. de economische heffing ad 10%, zoals bepaald in artikel 2 van
hetLandsbesluit economische heffing banketbakkerswerkzal
gaan bedragen 5%;

7. de economische heffing ad 16%,zoals bepaald in artikel 2 van
hetLandsbesluit economische heffing matrassen, zal gaan be-
dragen 10%;

9. de economische heffing ad 50%, zoals bepaald in artikel 2 van
het Landsbesluit economische heffing toiletpapier, papieren,
handdoeken en servetten, zal gaan bedragen 25%;

9. de economische heffing ad 20%, zoals bepaald in artikel 2 van
het Landsbesluit economische heffing limonadesiroop, zal
gaan bedragen 10%;

10. deeconomische heffing ad 15,5%,zoals bepaald in artikel 2 van
hetLandsbesluit economische heffing theelichtjes,zal gaanbe-
dragen 10%;

11. deeconomische heffingad 15,5%,zoals bepaald in artikel2 van
het Landsbesluit economische heffing meloen- en ci-
trusvruchtenschillen, zal gaanbedragen 10%;

12. deeconomische heffing ad ’.66,- perhectoliter,zoals bepaald in
artikel2van hetLandsbesluit economischeheffing alcoholvrije
drankzal gaan bedragen ’.50,- per hectoliter; voor wat betreft
maltazal deze gaan bedragen ’.32,- per hectoliter;

13. de economische heffing ad 65%, zoals bepaald in artikel 2 van
het Landsbesluit economische heffing zepen, was- en bleek-
middelenzal gaan bedragen 30%;

14. de economische heffing ad 25%, zoals bepaald in artikel 2 van
hetLandsbesluit economischeheffing broodzal gaanbedragen
20%;

15. in hetLandsbesluit invoerautomobielenvoor personenvervoer
zal een nieuwartikel worden opgenomen luidende:vergunning
tot invoervan overjarigeautomobielen wordtverleendvooreen
hoeveelheidvan maximaal 50%van blijkensovergelegde origi-
nelefacturen van de ingevoerde automobielen vallende onder
model van het lopendebouwjaar;
geen vergunning is vereist voor de invoervan overjarige auto-
mobielendoor natuurlijkepersonen voor eigen gebruik;

16. hetaccijns opbier, zoals bepaald in artikel 2 van de landsveror-
deningaccijns opbier, zal gaanbedragen’.171,-per hectoliter;

17. het invoerrechtad 22%,zoals bepaald in artikel 127van deAlge-
mene Verordening In- Uit- en Doorvoer, eerste lid afdeling IV,
hoofdstuk 17,tariefpost 17.01 subB (kandij) zal gaanbedragen
12%;

18. het invoerrechtad 32%,zoals bepaald in artikel 127van deAlge-
mene Verordening In- Uit- en Doorvoer, eerste lid afdeling IV,
hoofdstuk 17, tariefpost 17.04.(suikerwerk zonder cacao etc),
zalgaan bedragen 12%;

19. het invoerrechtad 32%,zoalsbepaald in artikel 127van deAlge-
mene Verordening In- Uit- en Doorvoer, eerste lid afdeling IV,
hoofdstuk 18, tariefpost 18.04 sub C (overige), zal gaan bedra-
gen 12%;

20. het invoerrechtad22%, zoalsbepaald in artikel 127van deAlge-
mene Verordening In- Uit- en Doorvoer, eerste lid afdeling IV,
hoofdstuk 19, tariefpost 19.05 (banketbakkerswerk etc), zal
gaan bedragen 12%;

21. het invoerrechtad22%, zoalsbepaald in artikel 127van deAlge-
mene Verordening In- Uit- en Doorvoer, eerste lid afdeling IV,
hoofdstuk21, tariefpost 21.02 subB (icecream), zal gaan bedra-
gen 12%;

De bovengenoemde nieuwetarieven zullen wordentoegepast vanaf 1 ja-
nuari 1988; de betreffende ambtenaren zijn dienovereenkomstig
geïnstrueerd. In deontwerpen voor de landsverordeningen, respectieve-
lijk landsbesluiten, houdende algemene maatregelen, welke deze wijzi-
gingenzullen moeten vastleggen, zal een bepaling worden opgenomen
dieaan dezewijzigingenterugwerkendekrachtverleent toten met 1 janua-
ri 1988.

Oranjestad, 30 december 1987.
De Minister-President, a.i.

AY Nobé!
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BEKENDMAKING

De Sekretaris v.d. Voogdijraad maakt bekend:
dat het kantoor gedurende de periode van

4 t/m 6 januari 1988
voor het publiek gesloten zal zijn
i.v.m. afsluiting boekhouding en inventaris.

Mevr. J.l. Spellen,
Sekretaris.

Retiro di placa en efectivo
y otro servicionan

24 hora pa dia / 7 dia pa siman!
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PRONTO,di promé na Aruba!

Pa mas informacion Mama nos:
CARIBBEAN MERCANTILE BANK N.V.

i Nassaustraat * Boulevard Branch * B v.d. Veen Zeppenveldtstraat i

WARNING
1. SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A. ofVevey, Switzerland,requests

your attention for the following.
2. NESTLE is the proprietor of the trademarks NESCAFE and DOLCA for

Colombian coffee which is sold in Aruba and the Netherlands Antilles
(Curacao and St. Maarten).

3. NESTLE also sellsNESCAFE and DOLCA coffee in Colombia. Thecoffee
thatis soldby NESTLE in Colombia states on the label "Paraconsumo en
Colombia exclusivamente, su exportacion es un delito castigado con
muitay prision hastade 10anos".(Ley 21/77). This statement isbecause
the NESCAFE andDOLCA thatare sold forconsumption in Colombiaare
subsidized bythe Colombian government and export of this subsidized
coffee is in contravention of Colombian law.

4. It hascometothe attentionofNestlethatvarious individuals andcompa-
nies in Aruba and the Netherlands Antilles (Curacao and St. Maarten)
have recently been importing and selling NESCAFE and DOLCA coffee
that has been smuggled out ofColombia.

5. In an effort toput a stoptothis illegal practice Nestle hasrecently institu-
ted legal proceedings against an individual and a corporation in Aruba
who were importing and selling contraband Dolca coffee with the "Para
consumo exclusivamenteen Colombia " label. The Court agreed with
Nestle that this practice is a violationof Nestlé's rights and constitutes
unfaircompetition.The transgressorswereordered tocease these prac-
ticeson penalty ofa substantialfine.

6. Nestle intends to bring the same action againsteveryone who infringes
on itsrights by importingand/orsellingcontraband NESCAFE orDOLCA
coffee with the "Para consumo exclusivamente en Colombia " la-
bel inArubaorthe NetherlandsAntilles(Curacaoand St. Maarten).Nestle
is therefore placing ailparties towhomthis mayconcern on noticethatit
will institute legal proceedings in order to protect itsrights and interests
in case the above described violations of its trademarkrights continue.

Aruba/Curacao/St. Maarten, December 28,1987.

For: SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A.
Sjiem Fat & Sjiem Fat
Attorneys-at-Law
P.O. Box 248-Aruba
Bush Road 52- St. Maarten.
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Wish
all Clients,

and Families a
Better & Happy New Year
' .. 1 _ r.;—■—***

— ■ ->- -x.::_ -r-*Pa Drecha, Renoba ofConstrui bo Cas...

na e mihor prijs y selectiondi mas grandi I
na Aruba, pasa serca e expertonan den
Construction...

ORANJESTAD
~ j FERGUSONSTR.7

I — "%HI tel 24M0

I 'fllM? I SANNICOLAAS
HF.LFRICHSTR.2I*I TEL 4501»!^ _ _*^

ARUBA DAILY
ENTERTAINMENT

J^r^Jpjp^^T) Happy New Year in Club Visage
(jJ/JJiVP Thursday December 31st:

J' From 9.00o'clockall night long.
\jD Entrance^lsJS.-. AFTERMATCH.

I Cwn|t«tad,Anibt. TARE AWAY el. 33541 AkWIM

' «■Arab?*'** Geopend van 11.00a.m. tot 06.00t.ni.

Floating Restaurant jfök a^^cSbeV
____4 V^-r) RESORT & CASINO

■ W i\{\i L VjTXfandangonightclü'

: (oSnTeuwe directie) The fabulous
: Open 11.00 - midder- INKSPOTrevieW

nacht. andKEN ADAMS-comedian
Niet alleen daily curtaintime 10.30 p.m-

exotische gerechten except Mondays
I maar ook C|Ub open)rom 9:oo p mti|| 2:0o a.m.

VIS Specialiteiten Cover charge show-time $7.50 min. 2 drinks
l r For reservations please call 33555

' —"*
De tijdbreekt weeraan, dat Wi' verzorgen ook Uw

! U gezellig metpersoneel of catering.- Tel. 22977
; gezin wilt gaan dineren. en 27833.
; Doe het dan in de gezellige C\ M /"*>sfeer met uitstekende ser- " !_■'"'l_ 'i vicein £flrtl|J&©H- ;
i — -3- :
Boulevard Theatre
I TODAY TT TODAY

8:15 p.m. JJL "t 8:45 p.m.

12:00 p.m. -_I_^_m_^_m_^_^__
*********** mW^

THE MINES W^M I
OF k^KILIMANJARO a^^^ r^^-W

*********** JAAdventure 18 yrs. r>^^P
SUN at 5:30 jJjßaMleLl* -F
MATINEE _„_,

BTHEDrive - in
at 8:30 8.12:00 p.m-

-_.

i All Aoes ***»»*#■»*****#*»*****

\ Drams 14 yrs. .^^



ARUBA
AGENDA

AMIGOE: 08.00-12.00/11.00-17.30 uur;zaterdag gesloten.
'elefoon: 24333.

,°?r spoedgevallen na kantoortijd: 21639,
«950en 22316.a9eboy:027-849.

knkrek. nr. 10.815.445Banco di Caribe.

POLITIE: 100.

ALARMCENTRALE:IIS.
vr?H KERTJES verschijnen °P dinsdag en
1?rv? en kunnen iedere dagtussen 08.00--uur worden opgegeven;"*"alve op zaterdag. Alleenzoekertjes, die
3> maandag en donderdagvoor 10.00 uur
dj"nen zijn, kunnen de dag daarop (dus

nsdag envrijdag) verschijnen.

DOKTORENranjestad, Madiki,TankiFlip, Noord, Tanki
Panden, Paradera en Sta. Cruz: dokter J.
p^eriks.
°s Chiquito, Savaneta en San Nicolas:

««terE. Weststrate,via CentraMedicoSanICo|as, tel.: 48833.
FGELE KRUIS: Oranjestad: tel.: 23168;
ta ?: ,e|: 23425;SantaCruzen Paradera:
4e|f,28288/25543; Savaneta en Brazil: tel.:
'U2O/48301; SanNicolas: tel.:45906; Da-

,^a, 'el.: 29008(wijkgebouw), 24444 (kan-

tor brandgevallen, ongelukken of
A, n of ander ongeluk gelieve

op tebellen, tel.: 115)

Ï^EARIJBA"°NDERDAG: 18.00Musical: «Queen
"concert»; 19.00 AVP- programma;

T
s 's Musical; 19.30 Memoria; 20.00

pfcnoticias; 20.30BUVO- programma;1 00Miniserie: «Holdthe dream» (part
j. 21.50 Musical: «Sisters in the nameClove»; 22.45Sluiting.

C?' J,DAG: 18.00 A winter story; 18.30,J!fN international news; 19.30 Ballet:
J"e nutcracker»; 21.00Musical: «Tinaurner, Break everyrule»; 21.55 Moviethe week: «Promises tokeep»; 23.30

?ATERDAG: 18.00 Style with Elsa>'ensch (CNN); 18.20 Science andecnnology (CNN); 18.40Those ama-
|.|l 9 animals; 19.30 Special: «Arthritis:
«rh6tttlere somehow»; 20.50 Estreno:
lion eyHannah»; 22.25CNNinterna-

nal news; 23.15Sluiting.

V?NDAG: 17.00 Studiosport; 17.45
lg?*eek in review; 18.30 Valeric;
c r°° Harry Belafonte: «Don't stop the
Sn^K 20.30 Telenoticias; 20.15
Sr*wS °' sorts: Roller skating; 20.30
i^al; 21.00 Quo vadis? 22.15 CNN
P Rationalnews;22.4sTwilightzone;;30 Sluiting.

fesEN*sa~7 INFORMATION CENTER: dage-
% in, P 0"0 van 07.00-20.00uur;na 20.00'ormatiesvia verkeerstoren.

24-%uSERV,CE CENTER (Oranjestad):
SVan per daggeopend(alleen geslo-
ten 07„° nda9 20.00 uur tot maandagmor-u' 00uur).

TAAu!f H°RACIO ODUBER HOSPI-
/,8.3f!^:243oo):bezoekurenls.oo-15.45

'9-30uur.
?465?/'0N WILHELMINA FONDS (tel.:
ï°6nsria 22817): informatiecentrum
aartw9 S^Pend van 08.30-12.00 uur -aenbaaistraatB(boven).

V"l"v»BErt4 INTERNATIONAL: 22.00 uur
Siro rKsn°w - terrein t/o Alhambra Ca-

?Wr6H^Rl BOWLING CENTRE: 18.00uur'OOu?, Saitagroep Waiquirigua; 20.00-
-e' Qmt„ aanc,e-muzieken hetafstekenvanao,e «Pagara»-vuurwerk.

jl^agwiewJlar)
SfeI.oS?EUNG DOKTOREN
r^deri a adiki-TankiFliP'Noörd'TankiS*s ' paraderaen Sta. Cruz: dokter E.

??kterr3Ü"°' Savaneta en San Nicolas:
lc«as t„, Crocs' via Centra Medico Santel.: 48833.

>feNSTEN***RSAVOND/NrEUW-
AD: 190°- 23.45uur/09.00uur.

ÏPOFID dV^ 00 uur/10.00en 17.30uur.VNFl?°°/0900uUr."^A: 19.00/09.00uur.
«""""

AJVTSEKEHKDIENBTENfc'Ourt»! AD; 190° ""f dsA. van denv^FUri sdienst-
sï^ienst LAT: 10-30 uur Oudejaarsa-
V°nd<iienC

s?LAS: 1930uur Oudejaarsa-

§fe°
Ï^eKgtDOKTORENsNert b dlkl'Tanki FI'P. N°ora\ Tanki3r. »" Paradera en Sta. Cruz: dokter

r^'Ew-i Savaneta en San Nicolas:
e' viaCentra MedicoSan

Nü DOKTOREN
o» adikl'Tanki FliP. Noord, Tanki' raradera en Sta. Cruz: dokter J.

Frederiks.
Pos Chiquito, Savaneta en San Nicolas:
dokter E. Weststrate,via Centra MedicoSan
Nicolas, tel.: 48833.

*** * "
KERKDIENSTEN
BRAZIL: zon.: 09.00en 19.00uur.
DAKOTA: zat: 19.00uur; zon.: 08.00 uur.
EMANUELKAPEL: zat.: 19.00uur.
NOORD: zat.: 19.00 uur; zon.: 07.30 en
18.00uur.
ORANJESTAD: zat.: 19.00uur;zon.: 06.30,
10.00en 19.00uur.
PARADERA: zat.: 19.00uur; zon.: 10.00en
19.30uur.
POS CHIQUITO: zon.: 08.00uur
SAN NICOLAS:zon.: 08.30 en 18.30uur.
SANTA CRUZ: zat.: 19.00uur; zon.: 06.30,
09.00 en 18.30uur.
SAVANETA:zat.: 19.00 uur;zon.: 17.30uur.
TANKI LEENDERT: zon.: 09.00 uur.

*****
PROTESTANTSE KERKDIENSTEN
ORANJESTAD: 10.00 uur ds A. van den
Dool fcrèchGÏ.
SEROECOLORADO: 08.30 uur ds A. van
denDoel.

DE NIEUW APOSTOLISCHEKERK (Schu-
bertstraat 12): 09.30 uurkerkdienst.

*****

TOPPRESTATIES
Vandaag presenteren we Lia

MelisalsAtleetvan het Jaar,be-
ter gezegd van de afgelopen ja-
ren. Zij moetbij de aanvangvan
een nieuw sportjaar dienen als
voorbeeld en stimulans voor alle
andere atleten — van welke
sport ook — om door wilskracht
en volhardingbetere lichamelij-
ke en mentale condities op te
bouwen teneinde topprestaties
te kunnenbereiken.

Lia Melis was bij aankomst op
Aruba—in oktober 1980—hele-
maal geenGrandeDame op atle-
tiekgebied. Zij was datevenmin
in Nederland, zelfs niet in haar
geboortedorp Vrouwenpolder, in
Zeeland. Dat kon ook moeilijk
als jeniet aan atletiek hebt ge-
daan. "Op mijn twaalfde hebik
alleenmaar wataan gymnastiek
gedaan", geeft ze toe. Daarna
waszij nogactiefin judo,basket-
ball, volleyball, een hele tijd lid
van een marjorette- groep en
altijd op de fiets naar het werk.
Vanhet"lopen" hadzij voor haar
komstnaarAruba iets gezientij-
dens haar werkzaamheden in dé
kiboets, in Israël, waar veel
Amerikanen zaten en aan "jog-
ging" deden.

HEEL LANGZAAM
Inhaareerste tweeArubaanse

jaren was er voor Lia Melis nog
geen sprake van lange afstand
lopen. Zij wildeer welaan begin-
nen, maar als apotheker- assis-
tente met zware werktijden van
halfacht's morgens tot halfacht
's avonds en vice versa was er
praktisch geen tijd over om te
trainen. Als alternatief deed zij
aan solo- loopwedstrijdjes van
haar huis naar het werk en van
haarwerk naar huis.

In 1982 besloot ze de 30-km
«18 Maart race van San Nicolas
naar Malmok» te proberen. "Als
ik op de Vierdaagse van Nijme-
gen 50-km kan wandelen en als
ik nu heel langzaam gaat lopen,
moet ik deze 30-km zeker kun-
nenhalen", ginghettoen doorLi-
a'shoofd. Zijfinishtealsnummer
71 in het algemeenklassement
en alsnummer twee—achterAli
van der Glindt — bij de dames.

Lia kreeg na deze eerste keer
proberen de smaak wel goed te
pakken. Meteen beetje meertijd
nu omte trainen werd ze in het-
zelfde jaar voor het eerst num-
meréén inhaar leven:bij de 1982
Schottegatloop op Curagao. Met
uitzonderingvan deAruba Con-
corde- marathons, waarbij zij
twee keer als nummer 2 bin-
nenkwam achter twee Ameri-
kaanse dames,heeftLia Melis—
tot nu toe — altijd als nummer
éénopAruba definishbereikt. In
cijfers uitgedrukt is dit64keer.
Op Curasao heeftzij zestienkeer
en op Bonaire twee keer een
eerste plaats bezet.

Buiten Aruba en de Neder-

landse Antillen heeft Lia Meliszestien keer aan internationale
wedstrijden deelgenomen. In
1982 nam zij voor het eerst deel
aan de New York- marathon
(ruim 20.000deelnemers)en ein-
digde als 4874 in de tijd van
3.28.04 uur. Hierna volgde nog
drie New York- marathons: in
1983 nummer 2612 algemeen
klassement, nummer 132 onder
de damesen nummer65 onder de
dames van haar leeftijd (tijd:

3.12.26 uur, een tijds- verbete-
ring van bijna 16 minuten). In
1984 nummer 643 algemeen
klassement, nummer 37 onder
de dames ennummer 20 onderde
dames van haar leeftijd (tijd:
3.02.29 uur, tijds- verbetering

van bijna 10 minuten). In 1985
nummer 761 algemeen klasse-
ment, nummer 41 onder de da-
mes en nummer 19 in haar leef-tijdsgroep. Lia's tijd was ditmaal2.59.11 uur, haar beste tijd op
een 42-km marathon. "Ik houdaltijd veel van lopen in NewYork, het klimaat is goed en ikging iedere keer weer vooruit",
merkt ze in ditverband op.

Ook in 1982 werd Lia Melis
nummer 2 op de Tachira- mara-
thon in Venezuela in de tijd van
3.50.11 uur. Het jaardaarop fi-
nishte zij als eerste in 3.37.03
uur. Vorig jaarnam ze voor het
eerst deel aan deTrinidad & To-bago- marathon (twaalfhonderd
deelnemers). Ondereenbijna on-draaglijke hitte werd zij num-

oier3 in 3.12.40uur.Dit jaarwas
hetklimaat beter enLia was de
grote winnaarbij de damesin de
tijd van 3.03.51 uur. Trinidadi-
aanse bladen schreven in juni:
«Man from Africa, Aruba wo-
man dominate Trinidad& Toba-
go Marathon».

...net de zee uit tijdens de eerste
triathlon op Aruba, waarbij zij
eerste bij de dames werd...

...dit jaarweer eerste van deßou-
levardloop opKoninginnedag, samen met Dane Samuel die

eerste werd bij deheren...

GRANDE DAME IN ARUBAANSE ATLETIEK
Tot 1980 niet aan loopsport gedaan

LiaMelis voorbeeld sporters
ORANJESTAD —Als je

haarniet langs deweg ziet lo-
pen,danzie jehaaropdefiets.
Zo kenmerkt de Grande Da-
me van het lange afstandlo-
pen,Lia Melis (27), zich al ze-
ven jaarin de Arubaanse ge-
meenschap. Ze heeft hier bij-
na alle loopwedstrijden in de
dames- categorie gewonnen
enook in landen alsVenezue-
la, Trinidad, Curacao en Bo-
naire wist zy als eerste te fi-
nishen.

Lia's successen vallen meteen
op in haarwoning aan deRum-
bastraat: pronkkast met een he-
leboel medailles, trofeeën, be-
kers en plakkaten; file's met
wedstrijd- programma's, kran-
teknipsels en resultaten van
wedstrijden waar zij aan mee-
deed; albums met vele foto's en
ook een gelukstelegram met het
behalen van de eerste plaats in
Trinidad — van de ministervan
Sportzaken Watty Vos: "Gefeli-
citeerd, ga zo door, wij zijn trots
op je.Groetjes".

KORTE AFSTANDEN
Op korte afstanden maakte

Lia Melisvorig jaaropde wereld-
kampioenschappen in Lissabon
haarbeste tijdopde15-km:55.44
minuten, waarbij zij als nummer
57 (van de72 deelneemsters) ein-
digde. Dit jaar(januari) werd zij
opde 10-kmin deBahamas num-
mer 4 in 37.20 minuten. In au-
gustus nummer 30 op de mara-
thon in Rome in 2.59.61 uur. Li-
a's lijstvan deelname in het bui-
tenland vermeldt nog wedstrij-
denin Indianapolis, Caracas, Se-
oul (Zuidkorea) en Nederland.

Haaf snelste tijden op de ver-
schillende afstanden zijn: 37.12
minuten (10-km Concorde Aru-
ba), 55.44 minuten (15-km we-
reld- kampioenschappen te Lis-
sabon), 18.04minuten(5-kmBu-
cutiloop, Aruba), 2.59.11 uur
(New York- marathon 1985),
1.24.33 uur (halve marathon,
Aruba) en 10.24minuten(3-km,
Indianapolis).

CONDITIE
Om in conditie te blijven loopt

Lia honderd kilometerperweek,
verspreid over vijfdagen. Als er
een marathon opkomst is, wordt
hetaantalkilometer opgevoerd.
Zij doetdit's morgensgedurende
20-25 minuten bij de Surfside,
's middags in het Wilhelminas-
tadion en op zondagen loopt zij
langere afstanden. Aan stoppen
met atletiek denktLia voorlopig
niet, vooral niet nu een vrouw
van42 jaardit jaarde NewVork-
marathon heeft gewonnen.
Plannen om naar Nederland te-
rug tekeren heeft zij evenmin.

Het zal de bevordering van de
atletieksport zeer zeker ten goe-
dekomen indien het Wilhelmi-
nastadionopgeknapt wordt voor
de korte loopwedstrijden. De
aanleg van een kunststofbaan is
een «must», vindt ze, omdat zon
baan overal buiten Aruba en de
Antillen aanwezig is. Verder
moeten ook meer trainers wor-
den aangetrokken. Lia Melis
vindt het wat jammer, dat het
aantal afstandlopers minder is
danvoorheen. "Misschien zijnze
weg van Aruba", voegt zij er nog
aan toe.

Blijkens regerings-aankondiging
Per 1 januariaanpassing
invoer-rechten, heffingen
ORANJESTAD — De Aru-

baanse regering heeft in het
kader van de afbouw van de
economische heffingen deno-
dige wijzigingen aange-
bracht in diverse tarieven
van invoerrechten, accijnzen
en economische heffingen,
metingangvan 1 januari1988.
De betreffende ambtenaren
zijngeïnstrueerddeze nieuwe
tarieven toe te passen.

In debenodigde landsverorde-
ningen zal een verklaring wor-
denopgenomen, dieaan deze wij-
zigingen terugwerkende kracht
verleent tot en met 1 januari
1988. Het importquotum ad 75
procent, zoals bepaald in artikel
twee van het landsbesluit geraf-
fineerde eetbare oliën zal drie-

voor versciiillende artikelen —met tussen haakjes het oudeper-

centage — zijn als volgt samen-gesteld: radiateuren tien pro-
cent (16), marmelade 5 procent
(10), consumptie ijs 5 procent
(10), banketbakkerswerk 5 pro-
cent (10), matrassen 10 procent
(16), toiletpapier, handdoeken
en servetten 25 procent (50), li-
monadesiroop 10 procent (20),theelichtjes 10 procent (15.5),
meloen en citrusvruchten- schil-len 10procent (15.5), zepen, was
en bleekmiddelen 30 procent
(65), brood 20 procent (25). De
economische heffing van 66 flo-
rin perhectoliter op alcoholvrije
drankenwordt 50florin per hec-toliter en voor malta 32 florin.Het importquotum van 75 pro-
cent ten aanzien van accumu-
latoren wordt 150 procent en de
economische heffing van 16 pro-
cent wordt geheel opgeheven.

In het landsbesluit invoer- au-
tomobielen voor personenver-

voer zal een nieuw artikel wor-
den opgenomen, dat als volgt
luidt:Vergunning tot invoervan
overjarige automobielen wordt
verleend voor een hoeveelheid
van maximaal vijftig procent
van blijkens overlegde origi-
nelefacturen van de ingevoerde
automobielen vallende onder
modelvan hetlopende bouwjaar.
Geen vergunning is vereistvoor
de invoervan overjarige automo-
bielen doornatuurlijke personen
voor eigen gebruik.

Het accijns op bier wordt 171
florin per hectoliter. Het invoer-
recht op candywordt twaalf pro-
cent (22), suikerwerk 12 procent
(32), banketbakkerswerk 12pro-
cent (22). Hetzelfde geldt voor
icecream.

Een juistoverzichtvan dewij-
zigingen vindt men elders in de-
ze editie in een advertentie van
de Arubaanse regering.

ARUBAANS COMMMENTAAR

Er zit schot in
VANDAAG BEREIKEN WEhet eindvan 1987, tijd omde

balans op te maken over het tweedejaarvan eenAruba op
eigen benen.

Erzijn in dat tweedejaarvelepositieve zakente mel-
den, dieniet alleenbewijzen, datAruba opeigen benenwil
en kan staan, maar die vooral ook duidelijk tonen, dat er
schotzit in het herstelvan deArubaanse economie. We be-
hoeven daarvoor niet terug te gaan naar het sluiten van de
Lago, datgrotewerkloosheid teweeg bracht en naarhetfeit
dattwee jaargeleden ergeenreserve meerwas — ondanks
deextra Lago- belastingen—en nogvele andere negatieve
zaken. Wat nu belangrijk is, is datAruba heeftgetoond ook
zonder deLago verder te kunnen.

Bijzonder belangrijk is daarbij het vertrouwen, dat
niet alleen debevolking, maar ook de investeerders in Aru-
ba stellen. De bouwen de plannen van verscheidene hotels
en de succesvolle oprichting van de Arubaanse Investe-
ringsbankzijnslechtsenkele van develevoorbeeldenopdit
gebied. Dat erschot inhet herstel zit, blijkt ookuithetfeit,
dat de regering erin geslaagd is, dankzij haar beleid, in-
gaandemorgen deSolidariteitsbelasting te halveren en die
aan het eind van het jaar 1988geheel af te schaffen.

Negatief is het, dater oppolitiek gebied nog steeds
denodige strubbelingen bestaan. Het regeren opbasis van
11-10 — met vier onafhankelijken — is een dagelijkse
doom in hetoog van deoppositieenoverigens geen gemak-
kelijke zaak. Dat er kritiek wordt geleverd, is uitstekend
omdatmenhierdoor meekanregeren, zij hetopbescheiden
schaal. Jammer, is hetdatdekritiek voorhetmerendeel in
het persoonlijke vlak ligt, waarbij de goede naam en het
vertrouwen inAruba in diskrediet worden gebracht. Op dit
gebied is het voor vele politici nog steeds moeilijk om als
volwassenen te handelen en op te treden.

Dit blijkt onder meer uithet feit, datmen nog aleens
inDen Haaggaat"uithuilen" alsmenmeentopArubaniet de
nodigeaandacht tekrijgen. Smakeloos ishetdaarbij dejus-
titie in diskrediet te willen brengen.

Bij vooral de bouw- activiteiten voor 1988 zullen
anderezaken nietvergeten mogenworden. Er zitweliswaar
schot in, maar we krijgen van Nederland geen extra begro-
tingshulp meer en zullen het dus zelf moeten doen. Wie
meent, dat dit zonder harde maatregelen kan gebeuren,
komt bedrogen uit. De uitgaven overtreffen nog steeds de
inkomsten. Erzal daaromgewerkt moetenworden vooreen
economische opleving dochtevens meteen scherpe herbe-
zinningover deopzetvan hetoverheidsapparaat, datteveel
geld kost.

Meer inkomsten kunnen verkregen worden door de
olie-exploratie zonderuitstel aan tepakken. Bezuinigdkan
worden door de afslanking van het overheidsapparaat,
maardanwel metinspraakvan hen dieerbijbetrokken zijn.
Ook de oppositie mag zich niet aan die verantwoordelijk-
heid onttrekken door met aangekondigde maatregelen
eens "lekkerpolitiek te gaan bedrijven".

Aan het eind van het tweedejaar van deArubaanse
Aparte Statuskan gesteld worden, datduidelijk isbewezen,
dathet geenavontuur was, waarinAruba zich heeftgestort.
Het tegendeel is hetgeval. De bevolking heeftduidelijk ge-
toond zich mede-verantwoordelijk te voelen om op eigen
benen te staan en daaraan te willen blijven meewerken.

Neer nog dan in het afgelopen jaar, nu er weliswaar
schot in het herstel zit, maar nog vele uitdagingen ons
wachten, is het zaak dat tesamen gewerkt wordt. Hiervoor
moeten alle sectoren en politieke partijen van Aruba hun
positieve bedragen leveren, zodat we eind 1988 kunnen
stellen: "Erbleef schot in zitten". In deze sfeer wensen wij
elkaar een goed uiteinde en een voorspoedig nieuwjaar.

JOVADESCH

Rechter: Eiserkent inhoud overeenkomst niet

Uitspraak in Arashizaak
ten gunste land

ORANJESTAD — De
rechter in eerste aanleg deed
gisteren uitspraak in de zaak
die de naamloze ven-
nootschap ofAruba Develop-
ment met zijn advocaat mr
Johnvan derKuyp had aan-
gespannen tegen het land
Aruba met advocaat mrR.E.
Offringa van het advocaten-kantoor mrHese/Offringain-
zake de optie op een ruim
tweeduizend vierkante meter

groot terrein teArashi. Geëist
werd dathet land Aruba aan
eiser dit terrein in optie zou
geven om zijn ontwikkelings-
plan hiervoor te kunnen af-
ronden.

De vorderingen van eiser wa-
ren gebaseerd op een door de ex-
-minister Pedro Kelly aan eiser
gedane toezegging,hetgeen door
hetland Aruba ontkendwerd. In
deze zaken werden dooreiser de
ex-minister Kelly en het ex-
-hoofd van Domeinbeheer Mito
Martis als getuigengehoord.De
door Aruba gevraagde voorzie-
ningen weden door derechter af-
gewezen, terwijl eiser veroor-
deeld werd in deproceskosten.

OPTIE-CONTRACT
Derechter wees eropdathetin

deze zaak niet gaat om een toe-
zegging op publiek- rechtelijk
terrein. Waar eiserkennelijk op
doelt is dathij wenst dathet land
Aruba met hen een optie-
contract aangaat, zijnde een zo-
danig contract een voorovereen-
komst die het tot stand komen
van de overeenkomst die partij-
en uiteindelijk op het oog heb-
ben, voorbereidt. Een zodanige
overeenkomst is volgens de
rechter geen overeenkomst met
een publiek- rechtelijk karakter
doch isvan zuiverprivaatrechte-
lijke aard.

Bij debehandelingvan dezaak
ondermeerdooraanvoeringdoor
het land Aruba, heeft de Aruba
Development niet opgegeven
aan welke soort overeenkomst
zij uiteindelijkdenkt en met na-
me dat niet opgegeven werd of
hetgaat omeenoptie totkoop, tot
erfpacht of tot huur.

Voorderechter was het duide-
lijk dat Aruba Development de
essentiële van die voor-
overeenkomst niet had kunnen
opgeven en daarom kan ex-
-minister Kelly het land Aruba

niet jegens de eiser gebonden
hebben. Tenslotte kunnen wij
het land Arubaniet veroordelen
tot nakoming van een (voor)
overeenkomst waarvan eiser
zelfde inhoudnietkent. Ook wat
de subsidiaire vordering betreft
dathet landAruba niet over be-
doeld terrein kan beschikken,
steldederechter datditbezwaar-
lijk kan zijn totdat eiser voor
zichzelfheeft uitgemaakt welke
optie- overeenkomst hij nu pre-
cies geslotenheeft.

Hospitaaltarieven
vijf

procent omlaag
ORANJESTAD — Met in-

gang van 1 januariaanstaan-
dezijn detarievenvan hetDr.
Horacio Oduber hospitaal
metvijfprocent verlaagd.

Met ingangvan genoemdeda-
tum gelden devolgendetarieven— aldus een verklaring van de
minister van Economische Za-
ken — volwassenen eerste klas
318florin, tweede klas 212, der-
deklas 136,kinderen 136,gezon-
de baby 53, geïsoleerdepatiënt
318 en intensive care unit 438
florin.

ORANJESTAD - Een poli-tie- patrouille hield om vier uurin de ochtend twee mannen aandie op deKruisweg liepen meteen kartonnen doos met daarinflessen bier. De mannenkonden
geen redelijke verklaring gevenover deafkomstvan degoederen.Bij onderzoek bleek datzij inge-broken hadden in een zaak aande Waterweg, waarbij een hou-
ten raam geforceerd werd om
binnen te komen. Het tweetal
werd voor verder onderzoek in-
gesloten.

Dienstverlening
meteen

Persoonlijk karakter_.. Beatrixstraat 34
Tel. 22720

Uw garantie
k^ voor zekerheid _/

jjf^jl^^Y Nu in één uur

jL^é jE-" \Y kleurenfilmWffj^" J klaar
,jtJ in ons nieuwe compu-

terized photo lab in
Harms building nabij

p_ de haven.

Q\ CHECKPOINT
COLOR. Columbusstraat

kj^beroepsfotograaf j

JOND6RDFIG 31 D6C6MB€R 1987 5AMIGOE



FLITSEN UIT EE
Caraç

door Hanno

Frantoni heeft nog
heimwee naar curacao

OVER ENKELE uren zul-
len dechampagne-kurken
en het vuurwerk knallen:
erzit dan weereenjaarop.
Eenjaar van veel verande-
ringen, zowel positief als
ook negatief. De Amigoe
belicht op deze pagina en-
kele hoogtepunten van het
afgelopen jaar. De vraag
die de geïnterviewden
werd voorgelegd, was: hoe
staat het daar nu mee?

Een blikook op 1988, al-
hoewel het altijd moeilijk
in detoekomst is tekijken.
Wat zijn deverwachtingen
voor dit jaar?En vooral
ook, wat zijn de plannen,
want die zijn gemakkelij-
ker te verwezenlijken dan
'slechts'verwachtingen.

HVK

JEAN DOMINIQUE FRA-
TONI heeft zjjn advocate op
Curacao, mr Elvia Moenira-
lam verzocht rond te kijken
naar de investerings- moge-
lijkheden op de Nederlandse
Antillen. De Fransman, die
enkele maanden geleden op
Curacao 'ontdekt' werd en
vervolgens het land werd uit-
gezet, verblijft nog steeds in
Paraguay maar prefereert
naar de Antillen terug te ko-
men. Op St Maarten zou de
man overigens wel welkom
zij"

De plotselinge ontdekking
van Dominique Fratoni in het
Caribbean Hotel enkele maan-
den geleden, deed veel stof op-
waaien. Ondanks pogingen van
advocate Elvia Moeniralam om
deuitzettingvanFratoni te voor-
komen, gebeurde dit. Dat ging
evenwel niet gemakkelijk, want
evenals de Nederlandse Antil-
len, waren er meerdere landen
die de Fransman die in eigen
landgezochtwordtvoorverschil-
lende misdrijvenen fraude, niet
wensten op te nemen.

Direct na de uitzetting van

Fratoni, begon advocate Moeni-
ralam met een bodemprocedure
tegen deregering. Die is nog
steeds gaande, zo liet zij weten.
De zaak heeft al verschillende
malen vertragingopgelopen, de
laatste keer omdat er een

Ondertekening protocol van
Willemstad gunstig moment
OPEEN GUNSTIGmoment

is dit jaarhet huurcontract
met de olieraffinaderij Isla
verlengd en een protocol on-
dertekent waarin de partijen
zich verbinden verdere on-
derhandelingen te voeren
over de langere termijn toe-
komst van de raffinaderij.
Met deze overbruggingsfase
van vijfjaar, wordt hetmoge-
lijk de noodzakelijke diepte-
investeringen te bespreken.
Dat moet in alle rust kunnen
gebeuren.

Ongetwijfeld was de verlen-
gingvan het huurcontract en de
ondertekening van het protocol
van Willemstad, een van de be-
langrijkste hoogtepunten in het
afgelopen jaar. Tijdens het be-
zoek van president Lusinchi van
Venezuelawerden de noodzake-
lijkehandtekeningengezet, het-
geeneen enorme zekerheid bete-
kent voor Curagao.

Directeur Henry Parisius van
deRefeneria diKorsow is ook te-
vreden met het bereikte resul-
taat en noemt de steeds grotere
samenwerking met Venezuela
zeer gunstigvoor het eiland. Nu
het contract met vijfjaar ver-
lengd is, is er meer zekerheid

chanismezullen doen.Er dienen
een aantal belangrijkebeslissin-
gen genomen te worden voor de
aanpassing van deraffinaderij
aan deontwikkelingen op de in-
ternationale oliemarkt.

Binn -nderaffinaderij worden
overigens steeds meer Antillia-
nen bij het management betrok-
ken, een trend die ook volgend
jaarzal worden voortgezet. Dat
betekent evenwel niet datCura-
cao deraffinaderij opdenduur op
eigen houtje zou kunnen behe-
ren. Dat was immers ook de re-
denvoor de Shell om te vertrek-
ken: Curasao heeft geen olie en
geen grote afzetmarkt. Het sa-
mengaan met Venezuela, die
daar wel over beschikt, lijkt

ringen zullen mogelijk worden
afgerond. Daarnaast gaat men
beginnen met de bouw van
brandmurenrondom detanksop
hetIsla- terreinen gaatmendoor
metdegrote schoonmaakvan de
raffinaderij waar veel schrooten
andererommel opgeruimd dient
te worden. Ook in 1988 staat de

verdere ontmantelingvan deCa-
racasbaai- faciliteiten op het
programma, een werk dat
waarschijnlijk niet in een jaar
kan worden afgerond. Ook over
deverderetoekomstvan deraffi-
naderij verwacht Parisius vol-
gend jaarnoggeenuitsluitsel: de
onderhandelingen worden dan
pasgestarten dezemoeilijke ma-
terie moet inallerust behandeld
worden.

Er is nu werk aan de winkel
voor deraffinaderij. Dat is nodig
om de verdere toekomst te kun-
nen bespreken hetgeen de drie
Sartners (Nederlandse Antillen,
federland en Venezuela) in het

zogenaamde consultatie- me-

daaromde meest ideale situatie.
In 1988 zal er 'follow-up' wor-

den gegeven aan vele zaken die
hetafgelopenjaaral opgangzijn
gebracht. Verschillende studies
naar de noodzakelijke investe-

AIDS-commissie ziet
1988 somber tegemoet

Verdere toename patiënten

VOORZITTER DR JOE EUS-
TATIA van deAIDS -commissie
ziet 1988somber tegemoet.Zoals
heter nunaaruitziet,zalookdan
de trend van verdubbeling van
het aantal Aids- patiënten zich
voortzetten en daarmee stijgt
hetaantaldanbehoorlijk. Ookin
1987is hetaantalAids- gevallen
toegenomen: van 9 patiënten in
december 1986 naar 19 gevallen
een jaarlater. Daarvan zijn er
nogvijf.patiënten in leven.

De campagne ter bewustma-
king van degevarenvan Aids, is
weliswaarredelijk aangeslagen,
maar aan de andere kant neemt
het aantal geslachtsziekten zo-
als syphillis, schrikbarend toe.

Daar kan een toekomstbeeld
voor de ontwikkeling van het
Aids- virus uit worden afgeleid
omdat inmiddels al gebleken is
dat slachtoffers van syphillis,
ook een groter risico lopen met
Aidsbesmet te worden.

In 1988zal deinformatie-cam-
pagne onverminderd doorgaan.
Dat is wel nodig ook want er be-
staan nog altijd veel fabeltjes
over Aids, zo ervaart drEustatia
in zijn voorlichtingover deze do-
delijke immuunziekte. Men is
nog altijd bang de ziekte op de
meest onmogelijke manieren te
kunnen oplopen. Dat vloeit vol-
gensEustatia voortuiteenalge-
meen wantrouwen tegen artsen.
Een denkwijze van "dat kun jij
nou wel zeggen, maar is dat wel
zo".

Toch ziet Eustatia aan de
andere kant, dat wanneer de
mensen er daadwerkelijk mee
geconfronteerd worden en zelf
meer informatie vergaren, de
angst voor besmetting door da-gelijks contact verdwijnt. De si-
tuatie in het ziekenhuis is bij-
voorbeeld, na een korte panie-
kreactie onder het personeel,
zeer goed.

Bodemprocedure
duurt voort

bankgarantie geëist werd, voor
het geval Fratoni de zaak ver-
liest en dekosten moet betalen.
Dat is overigens een normale
procedure.

Mr. Moeniralam heeft nogre-
gelmatig contact met Fratoni,
die er constant op aandringt of
hij nietterugkan komen. Zo wil
Fratoni graag zijn eigen versie
van het gebeuren naar voren
brengen.De advocate heeft hem
nugeadviseerd zijn stellingenop
papier tezetten. Fratoni isoveri-
gensvan plan om 'all the way' te
gaan.Zouhij debodemprocedure
verliezen en ook het hoger be-
roep, wil hij dat dezaak naar de
Europese Commissiegaat. Voor-
al omdat de Fransman blijft vol-
houden dat zijn Dominicaanse
nationaliteit op legale wijze ver-
kregen is toen hij in dat land
woonde en investeerde.

Zijn geld zou hij ook in projec-
tenop de Antillen willensteken,
maar daar lijkt voorlopig geen
mogelijkheidtoe.Alhoewel Moe-
niralam vernomen heeft dat St
Maarten wel interesse heeft om
de deuren voor JeanDominique
Fratoni te openen.

Overheden treffen maatregelen

1988wordt een jaarvel actie

NA EEN JAAR van veel
voorbereidend werk en over-
leg met de centrale regering
voor synchronisatie van de
maatregelen,zal 1988eenjaar
worden 'vol van actie', aldus
gedeputeerde Lucille Wout.
De in 1987 geïnvesteerde tijd
voor hetvoorbereiden van de
bezuinigings-maatregelen en
hetop gangbrengen van pro-
jecten ter ontwikkeling van
de economie, heeft als voor-
deel dat de zaken in '88 veel
sneller afgewikkeld kunnen
worden.Begin januarial, ver-
wacht deCuracaose overheid
de eerste maatregelen offici-
eel tekunnen afkondigen.

Zowel de Antilliaanse rege-
ring als de Curagaose overheid,
zijn gedwongen om bezuini-
gings- maatregelente treffen nu
deuitgavengroterzijngeworden
dande inkomsten.Hetafgelopen
jaarhebben deze maatregelen,
waarvan een deel reeds is door-
gevoerd maarwaarvan de groot-
ste 'klap' nogmoetkomen, de ge-
moederen van velen bezig ge-
houden, met name die van
ambtenaren.

Zowel oplands- als eilands-ni-

veau wordtookerkend datde in-
formatie tot op heden te wensen
heeft over gelaten. Minister
Winston Lourens van Arbeid en
SocialeZakenverklaarde datals
de maatregelen begin volgend
jaarvan kracht worden, dit gep-
aard zal gaan met een informa-
tie-campagnevoor debevolking.

De afgelopen maanden heb-
ben beide overheden heel wat
vergaderd met de betrokken
diensten en instanties uit depri-
vesector over demaatregelendie
genomen moeten worden. De af-
kondiging daarvan liep onder
andere vertraging op, omdat de
Nederlandse regering het ver-
zoek om begrotingshulp afwees.
Dat was bestemd voor de finan-
ciering van de wachtgeld- rege-
ling. Een regeling waarop ont-
slagen ambtenaren recht heb-
ben als overgangs- periode naar
een mogelijkevolgende baan.

Ondanks het feit dat begin
1988 de maatregelenbekend ge-
maaktzullenworden, gaat gede-
puteerde Lucille Wout het nieu-
wejaarpositieftegemoet.Erzul-
lenniet alleenpijnlijke maatre-
gelengetroffen worden, maar er
is zeker ook aandacht besteed
aan maatregelen die de econo-
mischeontwikkeling moeten be-
vorderen. Die nieuwe perspec-
tieven moeten openen,zo zei ze.
In ieder geval wordt het nieuwe
jaarwathaar betreft er één van-

actie.
PartijgenootWinstonLourens

die op centraal niveau voor een
groot deelbelast is metde maat-
regelen, is het eens met Wout.
Ook hij is van mening dat 1988
nietgekenmerkt dientteworden
als een 'donker jaar.De afgelo-
penjaren zijn allemaal moeilijk

geweest, die zijn we echter ook
doorgekomen. Hetbeleid van de
regering is er bovendien niet op
gericht om de situatie te ver-
slechteren, maar om toteen ver-
betering tekomen.

Waarde schoenvolgensminis-
terLourenswringt, is hetfeit dat
veel mensen gewoon doorleven

alsof de situatie niet verander»
is. De regering heeft de vet'
antwoordelijkheid om wél maa*'
regelen te nemen, en danko&eQ
er boze reacties van mensen die
dat niet willen inzien. De rege'
ring heeft echter het beste vo°x
met debevolking, aldusWinston
Lourens.

Corruptie wordt hard aangepakt
'Douane-gate straffen' zijn

voorbeeld voor gemeenschap
DE DOUANE-GATE affai-

re is in hetafgelopen jaarre-
gelmatig onderwerp van ge-
sprek geweest. Zakenlieden
en ambtenarenzijn alsgevolg
van deze corruptie op grote
schaal, achter tralies verdwe-
nen en deaffaireheeft depoli-
tie, het Openbaar Ministerie
en het Hofvan Justitie, heel
wat arbeidsuren gekost. Pre-
sidentvan het Gemeenschap-
pelijke Hof van Justitie van
de Nederlandse Antillen en
Aruba, denkt dat de hele af-
faire toch op hetgemoedvan
debevolkingheeft gewerkt.

Menis tothetbewustzijngeko-
men dat het noodzakelijk is om
denormen in degemeenschap te
handhaven. Dat corruptie be-
streden moeten worden, aldus
mr JaimeSaleh. Gelet op het be-
leid van het openbaar ministe-
rie, zal dat ook gebeuren, ver-
moedt hij. Ook is men zich be-
wust geworden, dat niet alleen
de 'kleine' criminelen worden
aangepakt, maar de 'groten', de
'white collar crimes' evengoed.

Dat corruptie uit onze ge-
meenschapkan verdwijnen, ver-
wacht Salehniet. Er is altijdcor-
ruptie geweest op het eiland,
maar men kan dit wel zoveel
mogelijkbestrijden enbeperken.
Het is dan noodzakelijk dat een
situatie wordt geschapen waar-

bij corruptie preventief wordt
aangepakt. Dat erbij de douane-
gate affaire heel wat schuldigen
gevangenisstraffen hebben ge-
kregen, kan daarbij belangrijk
zijnomdathierdooreen duidelijk
voorbeeld is gesteld.

De president van het Hofvan
Justitie kijkt zeer tevreden te-
rug op het vele werk dat de
rechters gedurende 1987 hebben
verzet. Dit is weliswaar niet in
winst om te zetten, maar er zijn
meer dan 20.000 zaken behan-
deld.De complexiteit van de za-
ken neemt echter ieder jaartoe,
bevestigde Saleh. Het behande-
lenvan strafzaken, is inmiddels
een hele dagtaak geworden,

waar volgend jaar een twee~,.
rechter voor wordt ingezet.Da?*
valtniet aan te ontkomen: het>
eigen aan de gemeenschap <**
criminaliteit zich blijft ont*-^kelen en daaraan moeten deb^
trokken instanties zich aaH'
passen.

Dat betekentvoor het Hofva»
Justitienietop de eerste P»a 9
dater meer personeel moetwo .
denaangetrokken. Er is al harjj
gewerkt aan de invoering vfl.
computers, en dat kan nog et*\.
cienter gebeuren. Een aspe ,
waarop in 1988 de nadruk 2»
hggen- . xrtofOver het niveau van het **van Justitie, is Saleh zee*suspreken. "Wij doenons best. & g
toetsings- materiaal, zijn er
uitspraken van de HogeRaad
Nederland. Dat levert een V°*t
tiefresultaat op, aldusmr S^e

etHet hofgaat volgens hem "j
frisse moed" het nieuwe jaar
Dan zullen er overigens W

gT
rechters bijkomen. Niet zoZ*Le
vanwege de huidige toena
van het werk maar met een_~ne^op de toekomst: als het Wetb^t
van Strafrecht ingevoerd *°^j
en het administratief recht,
datongetwijfeld veel extraf
meebrengen.Daar moet opw^.speeldworden, datis hnme** y,
ter dan voor onaangename
rassingen te komen, aldus
president van het hof.
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An Kouwen

Overheid 'steelt'
Landhuis Knip

ÖE OVERHEID MAAKT
v.ch schuldig aan 'legaleJtefstal* indien het landhuis*öIP niet wordt overgedra-gen aan de Stichting Monu-
mentenzorg zoals wel de af-
haakwas. Hetis altwee jaar
|e|eden datditlandhuis door

® stichting werd gerestau-
j*erd,hetgeen 1,2miljoengul-- Brnkostte, en nog steeds is er
>*etB met het landhuis ge-"^Urd.

landhuis, dat vermoedelijk be-
stemd gaat worden voor een
jeugdproject waarbij in het
landhuis door jongeren hande-
narbeid- artikelen vervaardigd
gaan worden.

Indien de overheideen andere
bestemming aan het landhuis
geeft, kan het Bestuurscollege
eenpittigerekening van 1,2 mil-
joengulden verwachten, zo liet
voorziripr .Tackv Voces van de
stichting Monumentenzorg we-

re aangekocht. Een pand dat
door de stichting gerestaureerd
zal worden. Alvorensaan de slag
te gaan, moet evenwel bepaald
worden wat er met het gebouw
gaatgebeuren. Vogeszelfzou het
liefst zien datditalsofficiëleont-
vang- ruimte voor de overheden
ingericht zou worden omdat de
huidige onderkomens van zowel
deCuracaose overheidalsdeAn-
tilliaanse regering geen echt vi-
sitekaartje zijnvoor deeilanden.
Dat moet evenwel nog voorge-
steld worden.

Destichtingervaart overigens
een groterbewustzijn dat de mo-
numenten op het eiland behou-
denmoeten blijven. Vele instel-
lingengeven daaraanhunmede-
werking. Een probleem zal aan
de andere kant altijd blijven dat
gerestaureerde, leegstaande
panden, het gevaar lopen ge-
kraakt te worden door
drugsverslaafden of anderen die
een onderdak zoeken. Dat zal de
stichting Monumentenzorg er
evenwelnietvan weerhouden de
panden te blijvenrestaureren.

StichtingMonumentenzorg boos

ix.r 's een doorn in hetoogvan
jj stlchting Monumentenzorg
.wee jaargeleden tot deres-
Ciajieovergingomdatdeover-
dau nacl gedaan
je net historische gebouw aan
Richting zou worden overge-
>a gen- Daar wordt totop de dag
dje jTVa.ndaag op gewacht. Inmid-
l)|s Zljn er evenwel vele anderennen geopperd voor het

ten.Dan iser immerssprake van
'diefstal', meent hij. Dat het al
twee jaarduurtvoordat aan een
toezegging wordt voldaan, is
overigens ook al onacceptabel.

Ondanks deze bittere smaak,
kijkt de stichtingMonumenten-
zorgtevreden terug op 1988.Een
aantal projecten zijn op gang ge-
bracht en anderen een stuk ge-
vorderd. Vlakvoor de jaarwisse-
ling isbovendien Huize Belvede-

Ard Horvers heeft
zijns'plekkie' gevonden
EEN INGRIJPENDEVerandering voor de Ami-

g??e in het afgelopen jaar,
?Jheteenpositieve, was de
?<>nist van een nieuwe
hoofdredacteur: Ard Hor-
„efB, die inmiddels zijn
fikkie lijkt te hebben ge
v°nden.
iPp een kleine ar-

als die van Cura-
p°. is hetaantalbeschikbareJournalisten, altijd klein ge-
pest. Dat maakt het invul-
en van posities als die van
**n hoofdredacteur, extra

De komst van onze
J'euwe hoofdredacteur was

een zeer blijde ge-
Horversis geboren

,P Curagao en startte zijn
JOurnalistieke carrière 25

jaar geleden bij onze krant.
Na enkele omzwervingen in
Nederland (het langst bij de
televisie- omroep Tros), is hij
weer teruggekeerd naar zijn
'oude plaats.

Met frisse moed isArdHor-
vers aan de slaggegaanenna
enkele maanden is hij inmid-
dels weer helemaal inge-
werkt. Gevraagd naar zijn
eerste ervaringen bij deAmi-
goe, antwoordde florvers:
"Wat me is opgevallen, is dat
er ongelooflijk hard gewerkt
wordt. Menighoofdredacteur
in Nederland zou jaloers zijn
op dewerklust van de journa-
listen en andere medewer-
kers van deAmigoe."

Hij lijkt hier dan ook wel
aardig wat jaartjes te zullen

blijven en heeft ooknog plan-
nen voor enige veranderin-
genin dekrant. "Hoogopmijn
verlanglijst staateen face-lift
van deAmigoe. Datzal vooral
te merken zijn—vandaar dat
woord face-lift — aan het ui-
terlijk van dekrant. Al begin
1988hopen we datkunnen re-
aliseren."

Ayudo social
werktin
'88 aan
perfectionering

Steedsmeer aanvragen
ft) ORGANISATIE AYU-Ii8wÖUCIAL betreurt hetwe-
Nv* **at er steea<s meer
jrj^*agen voor hulp binnen
*nt h\"maar*s aan<*e andere
\j UJ datzij steeds beter
V°ldo % constante vraag kan
%\u en' De vrijwilligers- in-
Jï'JÏÏ? draaitmomenteel op
%e medewerkers en heeft
ShB

PLrmanente onderko-Sdk -et kruithuis en het
%8tlUlB- Daar spelen de

af en

'^ waarschijnlijk ook aan
centrale post te 'wijten'

(of te danken) dat er steeds
meer aanvragen binnen
komen. _ . .

VoorzitsterRietRozendal van
AyudoSocialkijkt danook tevre-
denterug op het afgelopen jaar.
Erkan steeds meer hulp worden
geboden aan hen die een beroep
op deze instelling doen. Vooral
omdat Ayudo Social nu over

meer instrumentenbeschikt om
haar doel te verwezenlijken: de

gezinnenweerzelfstandig tema-
ken. Zowordenerveel cursussen
gegeven voor de alleenstaande
moeders waarvan er ieder jaar
weer enkelen in slagen om een
baan te vinden.

Niet iedereen die een beroep
doetop Ayudo Social, wordt door
deze instelling geaccepteerd.
Daar zijn normen voor vastges-
teldterwijl het aanbodvan socia-
le instellingen veel groter is ge-
worden en sommigen dus door
verwezen kunnen worden naar
elders.RietRozendal zietook dat
de mensen minder lang blijven
'hangen'aan AyudoSocial danin
het verleden het geval was. Dat
is met name te danken aan de
cursussen, meentzij.

In 1988 zal Ayudo Social on-
verminderd doorgaan met haar
activiteiten. In datjaarzal de or-
ganisatie trachten de facilitei-
ten nog meer te perfectioneren
en meer mogelijkheden te ope-
nen voor hen diehulpnodig heb-
ben. Uiteraard is Ayudo Social
ook in het volgend jaarblij met
hulp van derden, een paarextra
handen, of een financiële gift,
kan de organisatie altijd ge-
bruiken.

Volgend jaarmogelijk

meer 'hoog bezoek'
DE BEVOLKING VAN de

Nederlandse Antillen, kan
volgend jaar meer 'hoog be-
zoek'verwachten, na dit jaar
alkoningin Beatrix, prins
Claus en kroonprins Willem-
Alexander te hebben ontvan-
gen en later in het jaarpresi-
dentJaimeLusinchi van Ven-
ezuela. ledereen lijkt
eenstemmig van mening te
zijn dat deze bezoeken
vruchten afwerpenenboven-dien past hetin de strategie
van deregering om de deuren
voor het buitenland, gastvrij
opente houden. Inhet afgelo-pen jaar, is derelatie met
staatshoofden van buurlan-denen landen inLatijns Ame-rika, verbeterd. Datzou inbe-zoekenkunnen resulteren.

Zo verklaarde waarnemendpremier WinstonLourens die debezoeken in 1987 als 'zeer posi-
tiefenvruchtvol' omschreef. Hetbezoek van het koninklijk huisheeft nogmaals de band tussen
het Antilliaanse volk en hetHuis van Oranje bevestigd, al-dus Lourens en was symbolisch
voor die goederelatie.

Banden met
buitenland
verstevigen
Het bezoek van Lusinchi had

een nog meer concretere dimen-
sieomdat nogmaals gebleken is
dat de Antillen en Venezuela op
velerlei terreinen goede
partners kunnen zijn. Niet al-
leende Antillen hebben baat bij
een sterkereband met Venezue-
la, maar voorVenezuela zijn de-
ze eilanden een springplank
naar bijvoorbeeld het CaribischGebied en andere export-
markten.

Lourens ziet een Antillen-
Venezuelarelatie wel zitten.
Door middel van joint- ventures
zou Curagao bijvoorbeeld Vene-
zolaanse industrieën kunnen
aantrekken. Dat opent voor de
Venezolaanse industriëlen ex-
portmogelijkheden omdat Wil-
lemstad door de jarenheen, veel
meer dan Caracas, een echte
koopmans- stad is geweest.

In het afgelopen jaarzijnmeer
contacten gelegd, bijvoorbeeld
met Colombia, Brazilië, Barba-dos, Jamaica en Trinidad. Daar
moet volgend jaar aan gewerkt

blijven worden, aldus Lourens,
omdat deAntillen toch een deel
zijnvan dehelewereldencontac-
ten met het buitenland, en met
name deregio, zeer belangrijk
zijn.

Gevraagdnaar demogelijkhe-
den van meer 'hoog bezoek',
antwoordde Lourens niet ont-
kennend. Die kans zit er best in
omdat de Antillen gastvrij haar
deurenwil openhouden.

Crisis is nooit te voorkomen

Coalitie: smal
maar sterk

HETANTILLIAANSE KA-
BINET heeft moeilijke maan-
denachterderug waarbij DP-
leider Claude Wathey van St
Maarten derol van 'enfant
terrible' speelde. Hij bracht
de coalitie bijna ten val en is
vlak voor het einde van het
jaar, het kabinet uit gezet.
Zon crisis is nooit te voorko-
men, aldus waarnemend pre-
mier Winston Lourens, dat
zijnderisico's van depolitiek.
Een coalitieis grotendeels ge-
baseerd op een vertrouwens-
relatie, of die beschaamd
wordt, ismoeilijk tevoorzien.

De coalitie sidderde enige
maanden geleden op haar
grondvesten toen Claude Wa-
they zijn zin wilde doordrijven
voor wat betreft de nieuwe kan-
didaatvoor de post van gezag-
hebberopSt Maarten.Dat leidde
bijna tot de val van het kabinet
en ministerLeo Chance, de mi-
nistervan DP St Maarten, werd
gesommeerd zich terug te trek-
ken. Ook dekwestievan landsra-
dio op St Maarten en de benoe-
ming van een nieuwe minister
ter vervanging van Chance, wa-
ren zaken die de nodige onrust
veroorzaakten in hetkabinet.

De coalitie- genoten hadden
daar begin december genoeg
van: DP StMaartenwerd mede-
gedeeld dat de andere partijen
niet langer vertrouwen hadden
in dezepartij en met name Clau-
de Wathey. De deur werd even-
wel op een kiertje gehouden: na
de feestdagen kan DP St Maar-
ten om nieuwe onderhandelin-
gen vragen en zal de coalitiede
situatie opnieuw evalueren.
Duidelijk lijkt evenwel te zijn
dat een terugkeer mét Claude
Wathey eenonmogelijke zaak is.
Ofhetvoor DP StMaarten aan-
vaardbaar is omzonder hunpar-
tijleider terug tekeren, moet al-
daarinternbeslistworden.

De coalitieheeft inmiddelseen
'smalle basis. Echter, volgens
Lourens beslistnietté smal. Hij
heefter het volste vertrouwenin
dathetkabinet volgend jaaralle
problemen goedtelijfkan. De co-
alitie is nietbreed maar volgens
hem wel zeer sterk, dat is ook
weerbij debegrotings- behande-
ling gebleken, waar de coalitie-
genotenhun vertrouwen hebben
uitgesproken inhetregeer- prog-
ramma.

Kosten 20 miljoen gulden
Kaden in haven

toeaan onderhoud
DE KADEN IN deCuracao-

se haven, hebben in 1988 de
hoogste prioriteit. Vele daar-
vanzijnhardaan eenopknap-
beurt toe door achterstallig
onderhoud. Erzal intotaal de
komende tijd voor 20 miljoen
gulden vertimmerd moeten
worden, vermoedt directeur
Jacky Voges van Curacao
Ports Autorithy (CPA). In
1988staatbovendien hetTele-
port project op de agenda,
hetgeen van groot belang is
voor dehaven.

De statistiekenvan hetafgelo-
pen jaar zijn nog niet bekend,
maar alles duidt erop dat de
transshipment vooruit isgegaan
ener ook meer schepen deCura-

gaosehavenzijnbinnen gevaren.
Dat is met name te danken aan
'bezoekers' voor de IslaRaffina-
derij.Op devraagofook de servi-
ce en faciliteiten in de haven ge-
durende dit jaar verbeterd zijn,
antwoordde Voges metklem dat
diealtijd al goedwaren.

Belangrijk dit jaar, was de
totstandkoming van het Tele-
port project, een zeer geavan-
ceerd systeem datveel voor onze
haven kan betekenen. Dat pro-
jectzal in 1988 op gang worden
gebracht.

In het afgelopen jaar was er
echter ook veelkritiek op de ha-
ven- tarieven. Zo kwam er een
hele discussie op gang, toen de
tarieven van de Ferry werden

aangepastaan de overigehaven-
tarieven. Jacky Voges moest er-
kennen dat dezekritiek terecht
was. Hetis evenwelzeermoeilijk
om detarieven teverlagen,voor-
al met de reparaties aan ver-
schillende kaden in het ver-
schiet. Dat betekent een flinke
investering die niet op de over-
heid of andere instanties kan
worden afgeschoven want een
haven moet zichzelf bedruipen,
meentVoges.

Hij streeft er evenwelnaar de
tarieven in 1988 tenminste
enigszins te verlagen maar liet
weten er niet zekervan te zijn of
die 'winst' door de zakenlieden
aan de consument zal worden
doorberekend.
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Nieuw
licht op
oorzaak
geslacht

DEN HAAG— Een team
onderzoekers uitverschei-
dene landen heeft een gen
ontdekt dat blijkbaar de
doorslaggeeftofeenfoetus
zich mannelijk of vrouwe-
lijk ontwikke.lt. Naar-de
mening van deskundigen
kan deze ontdekking eenbelangrijke hulp beteke-
nen bij het onderzoekenhoe het gecompliceerde
procesvanbevruchte eiceltotmens verloopt

Het team was samenges-
teld uitonderzoekers van het
Massachussetts Institute of
Technology (MIT) in Boston,
een medewerkster van de
Universiteit van Brits Co-
lumbia in Vancouver en de
geneticus Albert de la Cha-
pelle van deUniversiteit van
Helsinki. De Amerikaan Da-
vid C.Page van het aan het
MIT verbonden Whitehead-Institute voor biomedisch on-
derzoek was coordinator van
het team.

De medewerkers onder-zochten nauwkeurig het erfe-lijk materiaalvan mensen diehet"verkeerde" geslachthad-den. Normaliter ontwikkelt
een embryo zich tot een
mannelijk foetus wanneerhet een X- en een V- chromo-
soom bezit of vrouwelijk bij
twee K-chromosomen. In
zeldzame gevallenkomt het
voor dat van die regel wordtafgeweken. In het verleden is
al vastgesteld dat zoiets ge-
beurt wanneer een V- chro-
mosoom een klein stukje
vrouwelijk K-chromosoom
bezit.

Met de modernstetechnische mogelijkheden
van demoleculair- biologie is
het deonderzoekersgeluktop
dit stukje chromosoom een
gen te isoleren die blijkbaar
het gecompliceerde proces
van de mannelijke geslachts-
bepaling inschakelt. Wan-
neer zon gen inhet uitvoeren
van dietaakfaalt danontwik-kelt defoetus zich tot vrouw.
Het team heeft deze genaan-
geduidalsTDF,een afkorting
van TestesDetermining Fac-
tor (Testikel- bestemmende
factor).
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Sport In het Kort
ZWEMMEN /ORLANDO - De
zestien-jarige Amerikaanse
zwemster JanetEvans heeft het
toernooi om de open Amerikaan-
se zwemkampioenschappen van
de Verenigde Staten beheerst.Evans begon de zwem-
driedaagse in Orlando met de
verbetering van het belegen we-
relrecord van Wickham op de
400 metervrije slag. De dagerop
veroverde ze het goud op de 200
toeter wisselslag en ze beëindig-
de de wedstrijdenreeks met en
souvereinewinstopde 800meter
Vr'je slag. Evans won in 8.24,71
er» had bijna tien seconden voor-
drong op haar landgenoteBru-
Ce> die tweede werd.

0-0-0-0-0
ALGEMEEN /BUDAPEST —epe zwemmer Tamas Darnyi en
"Jariann Engrich, wereldkam-
P'oenTaekwondo, zijn in Honga-
T'Je tot sportmensen vasn het
Jaar gekozen. De 21-jarige Dar-
Jtyi won tijdens de Europese ti-
telstrijd in Straatsburgde 200en
400 meter wisselslag in we-
""eldrecordtijden. Mariannkngrich werd in Piraeus we-re 'dkampioen Taekwondo in de
categorie tot 52 kg.
~___ 0-0-0-0-0
fOETBAL/BELGRADO-

'v'ko Sakber, devoorzittervan
e Joegoslavische voetbalbond,
s afgetreden. Hem wacht een
jjanklacht wegens bedrog. Sak-
Der probeerde in Wenen oude
puden Engelse munten te ver-een. De munten bleken vals.
\rr.r, 0-0-0-0-0

DE JANEIRO
jT Tele Santana, coach van de
, raziliaanse voetbalploeg bij
net wereldkampioenschap 1982111986, gaatvoor deBraziliaan-e club AtleticoMineirowerken.
Pnïana sloeg een aanbod vanr <~ Barcelona af.
Tt a *T 0-0-0-0-0JJANDBAL/BELGRADO -ndanks het behalen van de B-"Weldtitel zaalhandbal heeft deoach van de Joegoslavische
£joeg, de37-jarige Dragan Nise-
, c> ontslag genomen. Nisevic,ze? Ook J°unalist is, was slechts
tipPanden als bondscoach ac-

et. Joegoslavië won de B-
in de finale tegen

met 23-20.
ATt r" 0-0-0-0-0lAaITIEK^ERN-Dedoorde
ZjT Wegens doping geschorste

witserse atlete Sandra Gasser__J Van derechter in Bernweer
nat; e,n in nationale en inter-
de rXe Tedstrilden' Volgens
sinp " betekende de schor-
Sormi-? n inbreuk op haar per-uniijkerechten. Als topsporter
tiW Ze slechts enkele Jaren de
don„Su.Cces na te streven. Ze zou
verli de,.ltarf ernstig financieel
heeft ! hilen-De Zwitsersebond

een nforDa7eRighetti tekendeWaard! W dl?e-Jar»gcontract ter

bod Z7\ Tk Yankees- Een aan-
jaag tll milJ°en voor twee
Peld tr a?an had hiJ afgewim-twi HIJ redde'in laatste
de V Se!lZOen 77 wedstrijdenvoorZoJ, 3 ,ees' die het volgend sei-
Bili *?der leidinS staan van ...ö% Martin!
Bnu-cr^ 0-0-0-0-0«ÜKSEN/DARESSALAAM-.« ianzaniaanse profbokserj^ntonyNdaki is in een zieken-y inDarEs Salaamaan de ge-
den nVan eenkn°ck-outoverle-"Ue 21-jarige Ndaki was een

dageerder in devijfderonde van
een gevecht tegen Charles Li-
bondo uit Zambia neergegaan.
De boksfederatie van Tanzania
heeft een onderzoek gelast.

0-0-0-0-0

ALGEMEEN/HAMBURG —Joggen en skilopen zijn deeffec-
tiefste 'calorieën-killers' onder
de duursporten. Die veronder-
stelling leverde een Westduits
onderzoek naar het calorieën-
verbruik in achttien takkenvan
sport op.Bij hardlopen verbran-
den vrouwen 696 kilo-calorieën
peruur en mannen 860. Een nog
hogere energie-consumptie
werd vastgesteld voor skilopers:
respectievelijk 789 en 985. Op de
sportieve calorieën-hitparade
doen alpine-skiën.(6ss/812),
squash (600/750), roeien (550/
693) en bodybuilding (526/669)
het ook goed.

0-0-0-0-0
WIELRENNEN /VATICAAN
STAD — StephenRoche heeft de
fiets waarop hij in september te
Villach (Oos) wereldkampioen
op de weg bij beroepsrenners
werd, aan paus JohannesPaulus
II geschonken. Dat deed de lerse
wielrenner, die in het afgelopen
seizoenook deRonden van Italië
enFrankrijk won, tijdens een au-
diëntiein Vaticaan Stad.Roche,
zijn vrouw Lidia en hun kinde-
ren NicolasenChristelle hadden
zich in de eerste rij opgesteld.
Paus Johannes Paulus II staat
bekend als een groot wielerlief-
hebber.

0-0-0-0-0
ATLETIEK /CARDIFF — Paul
Kipkoech (Ken) heeft in Cardiff
een internationale veldloop over
8000 meter gewonnen. De we-
reldkampioen op detienkilome-
ter vanRome legde deafstand af
in 24 minuten en 44 seconden.
HijbleefdeEngelsen Dave Clar-
ke (25.02) en Tim Hutchings
(25.10) ruim voor. De we-
reldkampioen veldloop, John
Ngugi (Ken), achter wie Kip-
koech in destrijd om develdloop-
titel tweede werd, eindigde in
25.13 als vierde. Bij de dames,
die 5000 meter liepen, zegevier-
de Angela Tooby (Wal) in 16.45
voor de Engelse Jill Hunter
(16.57) en haar zuster Susan
Tooby (17.01).

0-0-0-0-0
ZWEMMEN/ROSTOCK — Su-
sanne Bornike heeft op de
Oostduitse winterkampi-
oenschappen een wereldtijd ge-
zwommen op de 200 meter
schoolslag. Zij tikte in Rostock
aan na 2minutenen 24,61 secon-
den.De vorigetoptijd stond sinds
5 februari 1986met een tijd van
2.25,71 op naam van haar
landgenoteSilkeHomer.

0-0~-0-0-0
ALGEMEEN/MANCHESTER— Twee dagen nadat Bir-
mingham had aangekondigd
zich kandidaat te zullen stellen
voor de Olympische Zomerspe-
len van 1996, liet het gemeente-
bestuur van Manchester aan
Dick Palmer, voorzitter van het
Britse Olympisch Comité (BOA)
weten, dat ook Manchester zich
kandidaat stelt. Volgend jaarbe-
slistBOA welke stad kandidaat
wordtgesteld. In 1985kreegBir-
mingham 25 stemmen,
Manchester vijfen Londen twee.In 1996is echterAthenefavoriet
voor de Spelen. Honderdjaareer-
der startte daar deeerste moder-
ne Olympische Spelen.

ANDRE VANDER LOUW
...aanpakken...

Proefpasjes-systeem op losse schroeven
Van der Louw fel tegen regering
over standpunt voetbalvandalisme

ZEIST—De voorzittervan
JietBetaald Voetbal, André
van derLouw, heeft tijdens de
najaarsvergadering van zijn
sectie in Zeist, ongeremd uit-
gehaald naar deregering.
Volgens Van derLouw beseftDen Haag niet dat debestrij-
ding van voetbalvandalisme
een gezamenlijke ver-
antwoordelijkheid van rege-
ring en KNVB is.

"Het voetbalvandalisme",
stelde Van der Louw, "is nauw
verweven met andere vormen
van vandalisme en vormt, ook indekosten, slechts een fractie vanhet totaal. De bestrijding is een
zaak van twee partijen. We zijnons van onze taak bewust en ne-
men alle mogelijke maatrege-
len. Het betaalde voetbal be-
steedt jaarlijks 2,5 miljoen gul-den aan de bestrijding.

De regering echterstelt, inzijn
reactie, pas na een halfjaar, op
het rapport voetbalvandalisme
van het LOV, dat de betrokken-heid van de politie verminderd
wordt. Fouilleren zou geentaak
van depolitie zijn, maarvan sup-
poosten. Extra politiebijstand
zal niet meer ,verleend en ver-
goedkunnen worden. Suppor-
ters- begeleiding zal in de toe-
komst niet meer mogelijk zijn.
Deze drie standpunten en een
aantal uitglijders van ministerKorthals Altes onderstrepen datde beweringen van de regering
wijzen op een beperking van het
werk dat noodzakelijk is.

Wij willen niets liever dan
optreden van depolitie in enbui-
ten de stadionsbij wets- overtre-
dingen en snelleveroordelingen.
In het afgelopen seizoen echter
hebben 712 aanhoudingen
plaatsgevonden, slechtsin73 ge-
vallen zijn veroordelingen ge-
volgd. Dat is dusslechts tien pro-
cent."

ONTGOOCHELD
Van der Louw was ook ont-

goochelddoor hetontbreken van
enige concrete toezeggingen
over eenbijdragebij deinvoering
alsproefvan het pasjessysteem.
"Zou de proef, die zon acht ton
kost, slagendanmoet ereen defi-
nitieve vorm aan worden gege-
ven. Daarmee is echter meer
geld mee gemoeid dan de proef.
Daarvoor hebben wij geen enke-le toezegging. In dat geval heeftde proef ook nauwelijks zin. In-dien de regering zou besluiten
tot een verlaging van het BTW-
tarief, wij betalen nu twintig
procent, dan zou dat helpen en
zouden wij dekosten van depas-
jes misschien wel zelf kunnendragen."

In zijn openingswoord stipte
devoorzitter ookhetaanvaarden
van het principe van vrije
nieuwsgaring bij voetbal- wed-
strijden aan. "Wij zullen", voeg-
dehij er aan toe,"ook deregiona-
le omroepen confronteren met
hetvergoedingsrecht. De spelers
eisen ook hun deel. Wanneer debesteding van dat bedrag in de
richting van een goed of collec-
tief doel zou gaan, hebben wijgeen moeite met het verlangen
van de spelers."

AJAX1
Competitieleider Jan Huij-

bregts bevestigde dat een speler
die in 23 wedstrijden voor het
eerste elftal van een betaald
voetbal-organisatie is uitgeko-
men, niet voor een lager elftalmag spelen, ditpunt, vastgelegd
in een heel oudbestuursbesluit,
isvanbelang voor hetbekertoer-nooi in verband met de beschik-baarheid van soelers van Ajax 1

SENTRO DEPORTIVO KORSOU
(zwembad)
geopendvan 09.00-12.00/14.00-1 7.00uur-dinsdag-en donderdagmorgengesloten.

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

SCHAAKVERENIGING CURAQAO
(Maduro Plaza)
iedere maandagavondom 20.00 uur gele-
genheid tot schaken.

SCHAAKVERENIGING JANWE
(Sentro di Bario Janwé)
elke zaterdag van 09.00-13.00 uur uur
schaakles en -training voorde jeugdvanaf7
tot 23 jaar.

voor het reserve-elftal, dat nog
wel in de beker-competitie
speelt.

De vergadering ging niet ak-
koord met wezenlijke wijzigin-
gen in het vergoedings- systeem.
In het voorstel van het bestuur
en de aanbevelingen van de
werkgroep vergoedings- sys-
teem zouden de mogelijkheden
voor transfers verruimd worden
ten gunste van de spelers. De
vergadering was daarvan, met
grote meerderheid, te-
genstander.

De behandeling van het meer-
jarenbeleid, uitgesteld in de
voorjaarsvergadering, werd op-
nieuw afgeschoven. De afee-

Faillissement Thialf
Schuldeiser
in beroep

LEEUWARDEN — Cate-
ringbedrijf Eurest BV in
Amsterdam, eenvan deschul-
deisersvan hetijsstadionThi-
alf, heeft bij het gerechtshof
inLeeuwarden hoger beroep
aangetekend tegen de goed-
keuring die de rechtbank op
25 november verleende aan
hetreddingsplan voor het
ijsstadion Thialf.

Dat reddingsplan maakte een
einde aan zes maanden uitstel
van betaling. De meerderheid
van de 120 schuldeisers van het
ijsstadion stemde met dat plan
in. Daarmee was het voortbe-
staan van Thialfverzekerd.

Directeur W.F. Hollander van
Eurest BV verklaarde desge-
vraagd dat in zijn ogen niet alleschuldeisers gelijk zijn behan-deld enverlangt daarom een uit-
spraak van hetgerechtshof. Vol-
gens de faillisementswet dient
het gerechtshofbinnen 20 dagen
hetberoep te behandelen.

Eurest had onenigheidmet de
voormalige bewindvoerders vanThialf over de hoogte van devordering, die volgens Eurest
acht ton bedraagt. Verder vindtHollander het onjuist dat alleendevier grootste schuldeisers een
deelvan hunvordering in aande-len kregen uitgekeerd en de
andere bedrijven niet.

Viermaal winst
Liboton heerst
in veldritten

DIEGEM—DeBelgRolandLiboton heerst de laatste we-
ken ongenaakbaar in develdritten om de Super Pres-tige- trofee.

Zondag won de oud-
wereldkampioen voor de vierdekeer in dereeks wedstrijden. Inhet Belgische Diegem leidde Li-boton van start tot finish. Hijbleefonbereikbaar, zelfs toen deNederlanders Baars, Stamsnij-der en Hendriks hunkrachtenbundelden in de achtervolging.Door zijn vierde overwinning
vergrootte Liboton zijn voor-
spronginhetklassement tottien
punten. Baars werd in Diegem
tweede op 22 seconden van Li-boton.

De stand na vier wedstrijden
voor de SuperPrestige-trofee:
1. Liboton (92); 2. Stamsnijder
(82); 3. Hendriks (74); 4. DeBraver (Bel, 69); 5. Baars (60); 6.Van Bakel (Ned, 55); 7. Kools(Ned, 50); 8. Thaler (WD1,45); 9.Groenendaal (Ned, 43); 10 DeRey (Bel, 38).

vaardigden wilden niet 31 pun-

■ en op een hoop gooien en vroe-
geneen gedetailleerdebehande-
ling. Vooral omdat het aanvaar-
den inéénkl?p later ongewenste
consequenties z^i kunnen heb-
ben. Punt uit het meeriarenbe-
leid bijvoorbeeld was . ->t te-
rugbrengen van de eredivisie
naar zestien clubs.

Waardeloze medaille

Verspringer
levert brons in
PADUA — De Italiaanse

verspringer Giovanni Evan-
gelisti heeft besloten zijnbronzen medaille van het we-
reldkampioenschap in Rometerug tegeven.

Evangelisti kon de ge-
dachte niet meer verdragende plak onrechtmatig toebe-deeld tehebben gekregen. Hijhaalde bij zijn laatste sprongin de wereldtitelstrijd offici-eel 8,38 meter. Volgens com-
puterberekeningen van tele-visiebeelden zou er gefrau-
deerdzijn. Evangelisti haaldevolgens decomputernoggeen
acht meter. Daarmee zou debronzen medaille aan deAmerikaan Larry Myricks
toebehoren.

"Ik ben acht jaar lid van de
Italiaanse nationale ploeg",
aldus Evangelisti met
Kerstmis, "ikhebmealtijd in-
gezetvoorzuivere atletiek.Ik
hebbesloten me van deze me-
daille te ontdoen. Hij is
waardeloos voor me ge-
worden."

Gewichtheffen
Turk verbetert
wereldrecords

ANTALYA - Nairn Suley-
manoglu, een Turkse ge-
wichtheffervan Bulgaarse af-
komst, heeft het wereldre-
cordtrekken gebracht(tot 60
kilogram) op 150 kilogram.
Dat gebeurde tijdens een in-
ternationale wedstrijd in An-
talya, Turkije. Het oude re-
cord stond alopnaam van de
Bulgaarse Turk: hij trok op 7
december 1986 in Melbourne
148kilogram.

De Bulgaarse Turkverbeterde
maar liefst drie wereldrecords,
dieal opzijnnaam stonden.De in
Bulgarije geboren Suleymanog-
lu. die indertijd naarTurkije uit-
week nadat deautoriteiten hem
hadden gedwongenzijn naam te
veranderen in Sjalamanov,
scherpte eerst zijn wereldrecord
trekken aan tot 150 kilogram,
tweekilo meer daneen jaargele-
den in Melbourne. De Turk. die
vorige week door het lOC werd
geaccepteerd als Turkse kandi-
daat voor deOlympische Spelen,
bracht vervolgens bij het stoten
een pond meer omhoog: 188.5ki-
lo. Het totaal voor de tweekamp
i338.5 kilo' betekende derhalve
ook een ruime verbeteririg van
het oude wereldrecord.

Riemersma derde
Russen leiden
schaaktoernooi

ARNHEM — De afstand
tussen detweeschakers uitde
Sovjetunie, Boris Gelfand en
Vassili Ivansjoek, en de rest
van het veld bij het toernooi
om de Europese titel voor ju-
nioren is in de tiende ronde
groter geworden.

Gefland won,evenalsin de ne-
genderonde, meteen fraai dame-
offer. Ditmaal werd de met wit
spelende Lev uit Israel het
slachtoffer. Ivansjoek buitteeen
klein eindspel voordeel uit tegen
Joris Brenninkmeijer. Gefland
bleef eerste op de ranglijst met
negen punten, een half punt
meer dan Ivansjoek.

Liafbern Riemersma, die met
wit won van de Westduitser
Lutz, klom naar de gedeelde der-
deplaats. Met deJoegoslaafKo-
sic en de Tsjechoslowaak Lang-
ner heeft de schakeruitBussurn
6,5 punten.

De stand aan kop na tien
ronden:
1. Gefland 9; 2. Ivansjoek 8,5; 3.
Riemersma, Kosic en Langner
6,5; 6. Brenninkmeijer 6; 7. Lev,
Hansen, Lameida, Horvath,
Gdanski, Benev en Pierniazek
5,5.

Veelafgelastingen
Te weinig sneeuw
voor ski-duels

MUNCHEN — Nauwelijks
anderhalve maand voor de
Olympische Winterspelen in
Calgary dreigt het internatio-
nale ski-circus tijd te kort te
komen om het handvol afge-
laste ski-wedstrijden voor de
wereldbekers in te halen.

Het vrijwel overal heersende
gebrek aan sneeuw speelt de or-
ganisatoren danig parten. Na-
datdeafdaling voor dewereldbe-
ker voor heren, die voor oude-
jaarsdagin Schladmingop deka-
lenderstond, moestworden afge-
last, volgden dinsdag nog afzeg-
gingen van de herenslalom in
Bad Wiessee van 5 januari, de
reuzeslalom voor dames in Me-
geve op dezelfde dag en de wed-
strijden in Garmisch-
Partenkirchen op 9 en 10 ja-
nuari.

In enkelegevallenhebben ver-
schuivingen plaats gevonden.In
andere gevallen is nog geen op-
lossing bedacht. Zo is de wed-
strijd in Bad Wiessee voorlopig
naar 12 januari verplaatst. In
Val d'lsereheeftmen zich bereid
verklaard de afdaling en de Su-
per-G heren van Garmisch-
Partenkirchen over te nemen.
De reuzeslalom van Megeve en
Les Diablerets (als dienaar ver-
wachtingook niet doorgaat)zul-
len nu op5 en 6 januariinLac de
Tignesplaatsvinden, deafdaling
van Les Diablerets gaat bij afge-
lasting naar 14 januari in
Pfronten.
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* NEWYEAR EVE'S PROGRAM 1
( Neuu Vear 6ve's Buffet J

' /^~lT\ With o special local cold Buffet /~"N T(.-. "%\ SQ'mon Creole (I )

/'^ÊmW Salt Meat Creole rg. \--^'\mJJ Vir9>niaHam \ \* $
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É"Pan
Prances" S'-JM|^*/

rom 9:00 till 11:00 p.m.
tartwithalocalshowentertainingofafamousTßMSUGroup ':.
mill have FIR6UUORKS and Champagna around the Pool. t
uill stort with our N€W YEAR'S PARTY with OCPLOSIVOS ond fI o'clock o.m.
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sr's Party fl. 15.00 X
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Gesloten wegens
inventarisatie.

op:
maandag 4 januari
dinsdag 5 januari

woensdag 6 januari
donderdag 7 januari

Wij wensen U een zalig
uiteinde en een

voorspoedig 1988 toe.om
C.Winkel&Zonen NV
Penstraat 126

f\ COME AND CELEBRATE WITH US W
THE LAST REMAINING DAYS OF _ttI 1987 AND START 1988 IN THE HOTTEST fß>

| PLACE IN TOWN. *gj
31st. of December, 1987 \
OPEN from 4:00 p.m. till 9:00 p.m. ||V
Ist. of January, 1988 M
OPEN from 01 :00 a.m.-06:00 a.m. X?

*h Entrance fee fI. 10,- |flp
\J* The Pub Management and personnel wishes all iff
A^ their members and the community of Curacao "*x£P HAPPY NEW YEARN!°M and for 1988,
M THE PUB WILL STILL BE THE HOTTEST Cj&~M PLACE IN TOWN. J|

X Mm WE \H IVI
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FUN£S'H£INI f'NGBALKEN, BLOKKEN, BOUWMATERIALEN.OOKVOOR VERKOOP VANBLOKKEN, ZANO EN GRIND■====■ Brakkeput Arlbaz/,n (naast Technische School) — —l Tel. 674673 - 672204

|~* 6 januari
Jflf zijn wij I
~,■. gesloten I
Hl wegens I
IE inventarisatie I
CURACAO EQUIPMENT CO. 1 '\

I Dr-H- Fergusonweg z/n, tel.: 76755
m.y\^~mßmm-W



Bemiddelaargijzeling

Kerk vraagt
bescherming
priester Chili
SANTIAGO — De Chileen-

se kerk heeft bij derechtbank
om politie- bescherming ge-
vraagd voor de Argentijnse
priester Alfredo Soiza- Pinei-ro. Deze heeft bemiddeld bij
de vrijlatingvan kolonel Car-
los Carreno.

Namens het vicariaat van de
Solidariteitvan het aartsbisdom
Santiago heeft hulp- bisschop
mgrSergioValech bij het hofvan
beroep in Santiago het verzoek
ingediend nadat de Argentijnse
priester met de dood was be-
dreigd. Ondermeer gebeurdedit
door de ultra- rechtse Chileense
anti- communistische alliance(ACHA). Deze maakte ook
duidelijkwaarom menpater Soi-
za- Pineiro liever dood dan le-
vend ziet. Namelijk omdathijals
bemiddelaar is opgetreden tus-
sen de familie van dekolonel en
de ontvoerders.

De directeur van de militaire
munitie- fabriek werd meer dan
drie maanden gegijzeld gehou-
den en werd in Brazilië op vrije
voeten gesteld door zijn linkse
ontvoerders. Dit gebeurde pas
nadat de familie voor vele dui-
zenden dollars aan gratis voed-
sel en kleding had laten ver-
spreiden in de armoe- buurten
van de Chileense hoofdstad.
Daarbij had de katholieke kerk
zijn medewerking verleend.

Na de vrijlating van kolonel
Carreno is de priester al ver-
schillende malen uitvoerig door
de justitiegehoord. Zelfs is ge-
dreigdmetzijn«anhouding. Van
kerkelijke zijde heeft men tegen
een en anderfel geprotesteerd.

PARIJS—DeFranse politieiserin
geslaagd de nieuwe militaire leider
van de Baskische afscheidings- be-
wegingETA te arresteren. Hijzouoa
opdracht hebben gegeventot de aan-
slag op de woonverblijven van een
kazerne van de Guardia Civil in Za-
ragoza, waarbij 11 mensenom het le-
ven kwamen.

”Man van het volk”

Sobere herdenking
Den Uyl

AMSTERDAM — "Joop
heeftzijndoel bereikt,hij is
een man van het volk ge-
worden". Deze woorden
sprak PvdA- fractieleider
Wim Kok woensdag in de
Nieuwe Kerk in Amster-
dam tijdens de bijeen-
komst ter herdenking van
deeindvorige weekoverle-
den oud- premier Den Uyl.
Tweeduizend aanwezigen
in de bomvolle kerk
vormden het bewijs voor
Kok's stelling. Honderden
teleurgestelden toonden
eens te meer hoe geliefd de
sociaal- democraat Den
Uyl zich had gemaakt. Zij
moesten genoegen nemen
met de luidsprekers op de
Dam ofmet een monitor in
een zaal van Krasna-
polsky.

"Politiek Den Haag" was
compleet aanwezig: het kabi-
net, onder aanvoering van
premier Lubbers, de voorzit-
ters en talloze leden van de
beidekamers der Staten Ge-
neraal, leden van deRaad van
State, commissarissenvan de
koningin. Voorts waren er le-
den van het Europees Parle-
ment, van de PvdA- partij-
raad en een groot aantal bui-
tenlandse gasten. Oud-
bondskanselier Willy
Brandt, op dit moment voor-
zitter van de Socialistische
Internationale, schetste Den
Uyl's grote betekenis voor de
sociaal- democratic. "Toege-
wijd diende hij de zaak, onze
zaak. Een edele Nederlander,
een groot internationalist en

een goede vriend'
Professor mr. De Ga&^Fortman, die in het kabinet

Den Uyl (1973-77) de porte-
feuille van Binnenlandse Za-
ken beheerde, wees op de on-
vermoeibare inzet van Den
Uyl. "Zijn coördinerende en
stimulerende functie was
voor hetkabinetvan grote be-
tekenis, zeker gezien de smal-
le marges waarbinnen het
moest opereren".

Volgens Drs Ed van Thijn,
burgemeester van Amster-
dam en tijdens het kabinet
Den Uyl voorzitter van de
PvdA- fractie in de Tweede
Kamer, was de overleden
voo/man gedurende zijn hele
loopbaan de ideoloog van de
partij. In zijn tijd hebben de
panelen nooit stilgestaan.
Den Uyl hield zich bij zijn po-
litiekehandelen aan tweeuit-
gangspunten: Hij hield zich
aan de spelregels van de par-
lementaire democratieen hij
gafprioriteit aan de verbete-
ring van de levens- omstan-
digheden van de minst be-
deelden. "Eenerflatervan on-
ze beschaving", aldus Van
Thijn.

De sobere plechtigheid
werd muzikaal omlijst door
het Nederlandse Blazersen-
semble (Mozart), door de
Stem des Volks, de zanger
Frits Lambrechts (Solidari-
teitslied), de dichter Remco
Campert las uit eigen werk
(lemand noemt de naam), Ab-
bie deQuant speelde een deel
uit de sonatevoorfluit van Jo-
hannes Sebastian Bach in A-
klein.

Zwartecocaïne-paus
verzet zich tegen
verhuizing

MIAMI— De 'zwarte cocai-
ne- paus", Benjamin Herrera
Zuleta, iseen juridischoffen-
siefbegonnen om te voorko-
men dat hij naar Las Vegas
wordt overgebracht om daar
berecht te worden in een co-
caine- zaak.

Volgens de Amerikaanse FBI
is Herrera Zuleta een der
kopstukken van het zogenaam-
deKartel van Medellin, decoca-
organisatie welke tekent voor
tachtig procent van de cocaine-
invoer in de Verenigde Staten.
Hij werd in Broward aangehou-
den doordat hij in een verkeers-
fuik liep welke deNarcotica- po-
litie (DEA) had opgezet. In Las
Vegas was bij een proces twee
jaar geleden de naam van de
Zwarte paus genoemd.Hij wordt
in Miami verdedigd door de ad-
vocaten DouglasWilliams en Si-
mon T. Steckel.De gegevensvan
deDEAwijzenuitdatonder Her-
rera Zuleta's leiding wekelijks
meer dan 450 kilo cocaine naar
deVS werd verscheept.

AALSMEER — De bloemenvei-
lingin Aalsmeer heeft in 1987ruim
1,6 miljardgulden omgezet. Volgens
de directie isAalsmeer hiermee de
belangrijkstebloemenveilingterwe-
reld.

*****

Circa 220.000 indianen houden gemoederen volop bezig
Positie indianen moet in nieuwe
grondwet Brazilië geregeld worden

DEN HAAG —Brazilië, dat
door zijn buurland Argenti-
nië wel eens smalend een
"zwarte staat" werd ge-
noemd, is er trots op dat het
net als de Verenigde Staten
een multiracialesamenleving
heeft.Discriminatietussen de
talrijke bevolkings- groepen
en rassen komt in Brazilië
vrijwel nietvoor, zo heet het.
Maar als het lot van de oor-
spronkelijke bewoners van
het grootste land vanLatijns-
Amerika, de indianen, ter
sprake komt, lijkt deBrazili-
aanse rassentrots plaats te
maken voor een zekere
schaamteen ergernis. "India-
nen? Die leven hier niet, die
zittenergens in deAmazone",
zo krijgen buitenlandse cor-
repondenten doorgaans te
horenwanneer zij vragen hoe
hetnu zit met de rechten van
deindiaanse bevolking in het
land.

De kwestie van de circa
220.000 overgebleven indianen
in de uitgestrekte regenwouden
van het Amazone- gebied houdt
de laatste tijd weer volop de ge-
moederen in Brazilië bezig. De
grondwetgevende vergadering
is bijna klaar met het opstellen
vaneen nieuwe grondwet.De be-
doeling is dat deconstitutie, die
de 'oude' militaire grondwet zal
vervangen, in 1988 van kracht
wordt. In de nieuwe grondwet
moet ook depositie van de india-
nen worden geregeld. Voor- en
tegenstandersvan hetrecht van
de indiaanse bevolking op haar
traditionele grondgebied trek-
kenhunregister wijdopenom de
assemblee te doordringen van
hun gelijk. Daarbij worden be-
schuldigingen van volkeren-
moord, samenzwering, landver-
raad en terrorisme niet uit de
weg gegaan.

De strijd gaatvooral tussen de
Roomskatholieke kerk en de met
deregering verbonden machtige
conservatieve groeperingen.
Volgens dekerk is de indiaan al
eeuwenlang het kind van dere-
kening. Toen dePortugezen vijf
eeuwen geleden naar Brazilië
kwamen, leefden erongeveervijf
miljoen indianen in het land.
Toen begon het proces van
plundering en uitroeiing in
naam van de blanke vooruit-
gang. Tot op de dagvan vandaag
delvende indianen hetonderspit
tegen goudzoekers, jagers en
veebaronnen. Vooral de laatste
jarenhebben eenzwaretol geëist
van de indiaanse bevolkingin de
Amazone. Steeds meer autowe-
gen en spoorlijnen doorkruisen
hun grondgebied, dammen ver-
rijzen uithun viswater en hun
jachtgronden worden platge-
brand ten behoeve van mijn-
bouw- activiteitofveeteelt.

"Het is de laatste kans om de
indianen te redden", aldus
bisschop Luciano Mendes de Al-
meida, de voorzitter van deBra-
ziliaanse bisschoppen- conferen-
tie. De bisschop wil vooral voor-
komen dat het indiaanse gebied
in beslag wordt genomen door
mijnbouw- bedrijven die loeren
op devele kostbare mineralen in
de grond. "Als de indianen nu
nietwordenverdedigd, zullen zij
van de aardbodem verdwijnen",
zegt hij. De kerk is derhalve een
ware campagne in het land be-
gonnen met het oog op de
werkzaamheden van de
grondwetgevende vergadering,
dievolgens waarnemers nie,t on-
gevoelig voor de argumenten
van dekerk.

De nog geldende grondwet in
Brazilië stelt de indiaanop gelij-
ke voet met minderjarigen. Indi-
anen zijn "onmondige"kinderen

van de staat, die de taak heeft
hun belangen te behartigen.
Daartoe isde speciale overheids-
organisatie Funai in het leven
geroepen. Dit nationale insti-
tuut voor indianen moet onder
meerhetgrondgebiedvan deoor-
spronkelijke bevolking bescher-
men tegen indringersen behoort
namens de indianen op te treden
in geschillen met de buitenwe-
reld.

De kerk beschuldigt deFunai
er echtervan onder eenhoedje te
spelen metmijnbedrijven, groot-
grond-bezitters en andere verte-
genwoordigers van het blanke
ras. De Braziliaanse bisschop-
pen- conferentie heeft zich her-
haaldelijk bij president Sarney
beklaagd over de misdadige
praktijkenvan deblanken in de
Amazone waarbij indianen en
priesters het doelwit zijn. Moor-
daanslagen, het platbranden
van reservaten, het vergiftigen
van drink- en viswater, het uit
vliegtuigen strooien van che-
mische stoffen zijn enkele voor-
beelden van dewijze waaropvol-
gens dekerk hetAmazonegebied
wordt"opengelegd".

Sommige indianen zijn zozeer
ten einde raad datzij zich schul-
dig maken aan gijzelingen. Zo
namen indianenvan de stamGu-
ajajaras afgelopen oktober vijf
medewerkersvan Funaiin gijze-
ling in de noordoostelijke
deelstaat Maranhao. Het iro-
nischehiervan isdatde indianen
voor dit misdrijf, waarop max-
imaal 20 jaar gevangenisstraf
staat, niet of maar in zeer be-
perkte matekunnen worden be-
recht. Zij zijn immersvolgens de
grondwet"minderjarig". Datbe-
tekent evenwel niet datdergelij-
ke daden door indianen onbe-
straft blijven. Huurmoorde-
naars, de zogeheten pistoleiros,
zorgener veelalvoor daterkorte
metten worden gemaakt met
"opstandige" indianen.

De kerk krijgt in haar strijd
voor de indianen vooral steun
van nationale en internationale
milieu- groeperingen en men-
senrechten- organisaties, die
druk uitoefenen op deregering
een eindetemakenaan de"geno-
cide". Zelfs instellingen als de
wereldbank en de interameri-
kaanse ontwikkelings- bank
(IDB dreigen met het stoppen
van leningen aan Brazilië als de
regering tekort blijft schieten in
hetreserveren van gebieden
voor de indianenen onvoldoende
maatregelen treft om de schade
aan deregenwouden tegen te
gaan.President Sarneyen dezij-
nenlijken zich daarevenwel wei-
nig van aan te trekken. Sarney
laater geen misverstandover be-
staan dathij hetAmazonegebied
wil ontginnen. De bodemschat-
tenzijnonmisbaarvoor deecono-
mische groei van Brazilië. Bo-
vendien heeft het land de mine-
ralen van de Amazone hard no-
dig wil het ooitzijnenorme bui-
tenlandse schulden kunnen af-
betalen.

Binnen de grondwetgevende
vergaderinglijkt de actie van de
kerk daarentegen wel indruk te
maken, zo zeggen waarnemers.
Steeds meer afgevaardigden
zoudenhetindiaanse landwillen
beschermen tegen de econo-
mischeexpansie- drift.Deze ont-
wikkeling heeft zo vlak voor de
voltooiing van de nieuwe
grondwet de aanhangers van de
regering enigszins in paniek ge-
bracht. Vandaar de plotseling
felle aanvallen op de kerk aan-
gaandeeen kwestie diein wezen
al jaren oud is, aldus waarne-
mers.

Het toonaangevende dagblad

O Estado de Sao Paulo heeft de
afgelopen maanden een serie ar-
tikelen het licht doenzien waar-
in dekerkwordtbeschuldigd van
samenzwering tegen de staat en
van het aanmoedigen van indi-
aanse afscheidings- bewegin-
gen.Dekerk doetwel netalsofzij
zo begaan is met het lotvan de
indianen, maar dat is allemaal
schijn.Zij probeert te voorkomen
dat het rijke Amazonegebied
door Braziliaanse mijnbouw-be-
drijven wordt ontgonnen in het
belang van machtige buiten-
landse bedrijven die vrezen dat
Brazilie's lage produktie- kosten
de toch al weinig florisante
grondstof- prijzen op de we-
reldmarkt nog verder doen
kelderen. Ter onderstaving van
deze beschuldiging publiceerde
dekrant "exclusieve" documen-
ten waaruit zou blijken dat de
kerk nauwe contacten onder-
houdt met de associatie van
tinproducerende landen.

Ó Estado de Sao Paulo kwam
vervolgens met een geheimrap-
port van de nationale veilig-
heidsraad in de openbaarheid
waarin de door militairen be-
heerste raad de regering advi-
seert hard op te treden tegen de
kerk, in het bijzonder tegen de
missieraad voor indianen en de
buitenlandse geestelijken. Zij
wordenervan beschuldigd socia-
le onrust te veroorzaken, het ge-
weld te prediken en de soeverei-
niteit van het land te bedreigen.
Het rapport volgde op het verzet
van de kerk tegen een militair
project, "Calha Norte" geheten,
om langs de gehele noordgrens
van Brazilië een militaire zone
van 150 kilometer breed in te
stellen. Officieel heethet dat dit

plan, dat buiten het parlement
omwerdgoedgekeurd doorpresi-
dent Sarney, Brazilië moet be-
schermen tegen "marxistische"
infiltratie, drugssmokkel en in-
diaans separatisme. Volgens de
kerk gaat het echter om het
openleggen van het gebied voor
mijnbouw- activiteiten en komt
het project neer op de systema-
tische uitroeiing van de laatste
indianen.

In het rapport van de veilig-
heidsraad wordt de regering
aangeraden gerechtelijke proce-
dureste starten tegen de geeste-
lijken die"misdaden begaan" en
een aantal buitenlandse pries-
ters het land uit te zetten. De
raad spreekt verderzijnbezorgd-
heid uit over "de progressieve
minderheid" van de kerk dié
aanzienlijke financiële steun uit
het buitenlandzoukrijgen enwil
een onderzoek naar "het pro-
bleemvan de kerkelijke inmen-
ging ïri staatszaken". De kerk
heeft van haar kant scherp ge-
protesteerd tegen de"lastercam-
pagne".Maar deregering lietbij
mondevan ministerPaulo Bros-
sard weten zich te ergeren aan
het sociale activisme van de
Roomkatholieke kerk.

"Dekerk denkt dateen multi-
etnische samenleving betekent
dat de indianen moeten worden
behandeld als onafhankelijke
landen. Dat is een aanval op de
soevereiniteit van Brazilië", al-
dus een commentator. Volgens
waarnemers wordt hiermee het
gevoelenvan verreweg demees-
te Brazilianen verwoord. Aan
het menselijke drama in de
"groene hel" wenst het land dat
in de volgende eeuw een tweede
Verenigde Statenwil zijn liever
niet herinnerd worden.

MOEDER HARLEM
Men heeft tot held van het

jaar 1987 uitgeroepen presi-
dentOscarArias Sanchezvan
Costa Rica,'die ook de No-
belprijs voor de vrede kreeg
toegewezen. Verder kregen
de onderscheiding paus Jo-
hannesPaulus II en de Cana-
dees Riek Hansen die in een
invalide- wagen een tocht
rond de wereld maakte omgeldbijeentekrijgen voor het
werk onder de minder- vali-
den. Ook kreeg de prijs de

"Moeder van Harlem", Clara
Hale, die zich ontfermt over
de kinderen van drugs- ver-
slaafden of van hen die aan
AIDS lijden in de Newyorkse
wijk Harlem. De oceanograaf
Jacques Cousteau, bekend
van zijn onderwater- films is
tot held uitgeroepen evenals
de actrice Elizabeth Taylor
voor haar inzetvoor het inza-
melen van fondsen voor
AIDS- slachtoffers; deAmeri-
kaanse zangerPaul Simon,de
Amerikaanse basketballer
Julius Irving, die afscheid
van deze sportheeftgenomen;
het meisje Jessica McClure,
die uit een put werd gered in
het plaatsje Texana.

Tenslotte werd ook be-
kroond de Amerikaanse
grondwet die, in 1987 zijn
tweede eeuwfeest vierde. De
uitnodiging werd aanvaard
doordevroegererechter War-
ren Burger van het Ameri-
kaanse hooggerechtshof.

Het Millennium- ge-
nootschap werd in 1979opge-
richt door een aantal acade-
mische jongeren. Hunplan is
het om het derdemillennium
op te wachten in onder meer
de pyramide van Cheops, bij
de Grote Chinese muur en in
het Amerikaanse vrij-
heidsbeeld.

Uitverkorenen van Millennium

Helden van 1987
NEW YORK — Het Ame-

riaanse Millennium- ge-
nootschap datgeen winst-
doeleindennastreeft heeft
ookvoor 1987 zijn tien hel-
den en heldinnenaange-
wezen. Dit gebeurt in de
hoop datzij anderemensen
zullen inspireren om ver-
trouwen te hebben in de
toekomst.

De onderscheidenen kre-
genzoals te doen gebruikelijk
alvast een uitnodiging voor
een etentje tegen het jaar
2000.De datumvoor hetfeestis ook al bepaald: Oudjaar
1999. Op21plaatsen wordt opdie avond uitgezien naar dekomst van het jaar tweedui-zend door de Millennium-
helden.

a.s. Zondag v.a. 11 uur
Heerlijk Surinaams eten ver-
krijgbaar, zoals
Pom, Pastei, Bami, Nassi,
Rotie, Chinese kip, fijne
Bojo en bruine bonen met
rijst.

Adres: Cassandraweg 26
Telf.: 72860
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Margaret Thatcher langst in het ambt
staande Britse regeringsleider
IJzeren Dame steeds belangrijker
in diplomatie tussen Oost en West

LONDEN — Komende zon-
dag, op3 januari 1988, is Mar-
garet Thatcher de langst in
het ambt staande rege-
ringsleider die Groot-
Brittannië in deze eeuw ge-
kend heeft.De 'IJzerenDame'
heeft de Britse samenleving
en het beeld ervan in hetbui-
tenland ingrijpend veran-
derd.

In aanmerking genomen dat
de ambtstermijn van president
Reagan van de VS aan het aflo-
pen is, is deverwachting gewet-
tigd dat de62-jarige Thatcher in
toenemende mate een sleutelrol
zal gaan spelen in de diplomatie
tussen Oost en West. Zij heeft
een goedcontact tot stant weten
te brengen met Sovjetleider Mi-
chail Gorbatsjov.

Mevrouw Thatcher is de
"angst in functie zijnde leider in
enig westers land, met inbegrip
van het staatshoofd van de VS.
Alleenal ditfeitgarandeerthaar
een prominente plaats in de ge-
schiedenisboeken, metver uitde
buurt van haar illustere voor-
gangerWinston Churchill.

Waar sommigen haar verslij-
ten voor heerszuchtig en agres-
sief, leeft Thatcher niet zonder
critici. Kwalificaties diezij naar
«aar hoofd gekregen heeft, va-
riëren van 'harteloos', 'kil', tot
nogerger. MaardeBritse kiezers
hebben de kruideniersdochterdriemaal achtereen hun ver-
trouwen gegeven als eerste mi-
nister.Een feit dat uniek is in de
n»oderne geschiedenis van het
VerenigdKoninkrijk.

RECORD
Thatcher verraste de opinie-

Peilers, die afgelopen juni een
Jjek-aan-nek-race voorspeld
"adden, meteenklinkende over-
winning. In de campagne ver-
bouwde zij het electoraat toe dat
z*j bereid was 'alsmaar door te
gaan', wat de boodschap in leek
J*houden datzij ook in 1992van
de partij wil zijn. Dan gaat hem
°m devierde termijn op rij.

Op 3 januari 1988staat decon-

servatieve premier acht jaaren
*H dagen in het ambtvan rege-
r,r»Rsleider, wat haar een record
oplevert vergelekenmet Lord
f* squith, dieacht jaargeledenen

dagen — van 1908 tot 1916
p premier was en daarmee de
!angstregerende Britse premier

'n de 20eeeuw.. De langst fungerendepremier
* degehelegeschiedenis vanhet
"erenigdKoninkrijk isLord Sa-
lisbury, die rond de eeuwwisse-uag niet minder dan 13 1/2 jaaraan een stuk regeerde. Lord Li-
yerpool was van 1812 tot 1827
ee«"ste minister.

STEMPEL
-Maar het stempel dat
ihatcher op de Britse samenle-v'ag en de wereldpolitiek drukt,
llJgt uit boven de lange duura« haarpremierschap. Sindszij

?P 4 mei 1979 aantrad, heeft zij
"aar eigen model van conserva-leffiscaal en sociaal beleid ont-
dooid dat Groot-Brittannië
pondig heeft veranderd. Haar
r^'eid laat zich in een woord sa-

"Thatcherisme".
verkocht genationaliseer-

de industrieën en nutsbedrijven
aan het publiek, beknotte de
macht van machtige vakbonden
die het land met stakingen lam
plachten te leggen, verlaagde de
belastingen,wistde inflatie aan-
zienlijk te verminderen en deed
een nieuw gevoel van welvaart
postvatten bij een groot deel van
hetvolk.

Onder haar leiding aan-
schouwde het Britse volk dat in
de jaren '70 algemeen gold als
tenprooi zijndeaan stakingsgol-
ven en besluiteloosheid, een
groei van zijn prestige. In de
eerste acht jaar van haar pre-
mierschap "is Groot Brittannie
weer groot geworden", zoals zij
bij een tevreden terughlik
vaststelde.

Daar valt overigens over te
twisten, maar de binnenlandse
politiek van Thatcher heeft de
natie waarschijnlijk ingrijpen-
derveranderd dangebeurdis on-
der enige regeringsleider sinds
Clement Attlee, de opvolger van
Churchill die in 1945 de funda-
menten legde voor de democra-
tische verzorgingsstaat.

.ere- naam
MARGARETTHATCHER

VERZORGINGSSTAAT
Modale Britten maakten als

nieuwkomers hun opwachting
op de aandelenmarkt en kochten
aandelen in British Telecom,
British Airways, British Gas en
andere voormalige staatsbedrij-
ven. Sinds 1979 kent Groot-
Brittannië zo'n6 miljoennieuwe
aandeelhouders. Ook gingen
steedsmeer onderdanenvan Ko-
ningin Elizabeth II over tot de
groep mensen die in een eigen
huis woont. Behalve dat de eco-
nomie in deafgelopen jarenflink
aantrok waardoor de hypothe-
ken voordeliger werden, werden
ongeveer 1 miljoen gemeentewo-
ningenverkocht aan hen die er
als huurder in woonden.

De economie van Groot-
Brittannië, die eens tot de
zwakste in Europa behoorde, is
in deafgelopenjarensneller geg-
roeid dan enige andere in Euro-
pa.Die vanFrankrijken deDuit-
se Bondsrepubliek hield zij in
groeitempo duidelijk achter
zich.

Maar het succesverhaal van
Thatcheris nietcompleet. Onder
haar premierschap is de
werkloosheid verdrievoudigd en

is ac criminaliteitmet meerdan
30 procent toegenomen. Sommi-
ge waarnemers spreken van een
polarisatie tussen het zwaar ge-
troffen industriële noorden van
het Verenigd Koninkrijk en ht
welvarende zuidelijke deel.

Zeskogels in het hoofd

De leuke kanten
van 1987

. WASHINGTON — Het
Jaardatteneindeloopthad
°okeen watvrolijkerkantWashingtonbevondzichin
«ezomerindegreepvan deolierage". Lt.-Kol. Oliver
fjorth getuigde op hoorzit-
pügen vanhetconfresover

®* Iran-contra-
fchandaal. Zyn oppatriot-
tische gevoelens spelendeoptreden sloeg bij vele

aan en de on-
°-ememende onder hen
!*°egen er munt uit door"«ie North T-shirts, re-ersknopen, een kleur-boek en zelfs herenonder-j»oedmetop de achterkant°;e leus "America's behindy°u Ollie" op de markt teb^ngen.
ni* i? homofielenbar op Ca-J»wlHill inWashington vier-
, de top-conferentie tussen

verenigde Staten en de
di\etunie met een wedstrijd
j£>het evenbeeld van Nancyr^gan en Raisa Gorbatsjov
ven St opleveren-Erwarenze-
tw meaedingers, onder wie
WeUiVroUwen-De baswashet
nli u aast aan ZlJn eer ver"

uit o* een man, Riek Latham«iSpringfield in Virginia,te,a^n winnen.
lat* State Department had
w»t

W
L
eten het officieel een«scabreuzezaak tevinden,*«r onofficieel te hopen datvrouw zou winnen.

Een week voor de top zond
NBC Michail Gorbatsjovs
eerste interview op deAmeri-
kaanse televisie uit. De
kinderen warenkwaad: hun
favoriete serie "Alf moest er
plaats voor maken.

In Orlando in Florida haal-
den twee politie-agenten een
grapje uit met vice-president
George Bush. Voor het vrij-
maken van een kruispunt
voor zijn auto zetten zij Ro-
nald-Reaganmaskers op. Of
Bush het leuk vond is niet be-
kend. De hoofdcommissaris
in elkgeval niet.

STIJVE NEK
In Peetaluma in Californie

schoot iemand in november
zeskogels in hethoofd van Ja-
mes Sexton. Sexton hield er
een stijve nek aan over. Vol-
gens de dokters zullen deko-
gels geen moeilijkheden ver-
oorzaken, maar zal Sexton
waarschijnlijk nooit meer
metaalontdekkers kunnen

pao&eren zonder dat zij begin-
nen terinkelen.

De politie zegt datzulke in-cidenten zeldzaam zijn, maar
ze denkt er misschien anders
over nadat binnen drie dagen
in november twee woningen
waren gebombardeerdmet ijs
uit lekke vliegtuig-wc's. De
bombardementen hadden
plaats in centreville in Virgi-
niaen Fort Worth in Texas.

Over bombardementen ge-
sproken: twee parachute-
springers kregen een bekeu-
ring omdat zij tijdens "hallo-
ween" bij eenvrijeval een uit-
geholde meloen hadden laten
vallen die door het dak van
een huis op 80kilometer van
Chicago ging. Slachtoffers
waren er niet.

In Tacoma in de staatWas-
hington moest een man
Thanksgiving in de gevange-
nis doorbrengen omdat hij
zijn vriendin had aangeval-
len met een zware kalkoen.
Depolitie namhetwapenniet
in beslag, want het lag te

roosteren in de oven

WERKLOOSHEID
De hoge werkloosheid in het

noorden, waar oude industrieën
tot stilstand gekomenzijn,en het
gebrek aan opleidingsmogelijk-
heden voor de nieuwe technolo-
gie dreigt een permanente on-
derklasse te scheppen, die ge-
vangen zit in een vicieuze cirkel
van armoede en wanhoop.

Op de avond van de verkie-
zings- overwinning in juniver-
klaarde Thatcher dat zij haar
nieuwe regering zou dwingen
aandacht te besteden aan knel-
lende sociale thema's als daar
zijn huisvesting, opleiding en
om- en bijscholing.

Op het internationale vlak
bracht haarkordate en niet van
zijn stuk te brengen leiderschap
de mensen in hetKremlin er toe
haar debijnaam(haast een ereti-
tel) "IJzeren dame" te geven, en
kreeg Londen een meer dannor-
male invloed in de wereldpoli-
tiek. Thatcher voerde Groot-
Brittannië naar de overwinning
in de oorlog met Argentinië om
deFalkland-eilanden in 1982 en
zij stak ver haar nek uit voor de

plaatsing van Amerikaanse ra-
ketten in Europa. Het plaatsen
van deze raketten leidde tot het
INF-akkoord tussen Was-
hington en Moskou voor hetver-
wijderen van alle raketten voor
de middellange afstand.

Thatcher, die geldt als een
trouwe bondgenoot van presi-
dentReagan, kreegover degrens
en in eigen land heel watkritiek
over zich heen toen zij Ameri-
kaanse vliegtuigentoestond van
Britse basis op te stijgen voor
bombardementen op Libische
steden in 1986. Thatcher steunt
Reagan op vrijwel alle punten
van beleid, en als zodanig heeft
zij zich weten te ontwikkelen tot
deEuropese woordvoerder op het
terrein van ontwapeningen wa-
penbeheersing.

Zij heeft met Gorbatsjov ge-
confereerd in hetKremlin. Kort
geledensprakzij tweeuurmet de
chefvan het Kremlin. Toen deze
eerder deze maand een tussen-
landing maakte op zijn vlucht
naar Washington, waar hij met
Reagan het INF-akkoord sloot.

*****TEHERAN — Iran beschouwt de
aanwezigheidvan Nederlandse mij-
nenvegersin deGolfalseen onvrien-
delijke daad. De Iraanse president
Khamenei zei dit tegen de Neder-
landseAmbassadeur Horaktoen de-
ze zijn geloofs- brieven kwam over-handigen.

Ruim 8,4miljarddollar
IMF krijgt extra geld voor armste landen

WASHINGTON — Het In-
ternationale Monetaire
Fonds (IMF) is het met zijn
rijkste lidstaten, de Verenig-
de Staten uitgezonderd, eens
gewordenover een uitbrei-
ding van het speciale fonds
voor goedkope leningen aan
dearmste landen met8,4 mil-
jard dollar, zo heeft het IMF
dinsdag bekend gemaakt. In
dit vorig jaar maart opge-
richte fonds, Structural Ad-
justmentFacility (SAF) gehe-
ten, zit al ongeveer drie mil-jard dollar.

Detopman van het IMFC, Mi-
chel Camdessus, kwam in juni
van dit jaarmet het voorstel tot
eenforse uitbreidingvan de SAF
op de topconferentie van de ze-
ven grootste industrielanden in
Venetië. Toen werd afgesproken
dat de onderhandelingen voor
het eind van het jaarzouden
moeten zijn afgerond. Dat is dus
op het nippertjegelukt.De Ame-
rikaanse regering heeft vanaf
het begin duidelijk gemaaktniet
te kunnen bijdragen wegens
haar begrotingsproblemen.

Voor Camdessus stond bij deonderhandelingen over de SAFveel prestigeophetspel.De IMF-
topman heeftnu zijndoelbinnende vastgestelde termijn bereikt,
maar het is vooralsnog onduide-lijkwelkevorm definanciële toe-
zeggingen van de verschillendelanden zullen hebben. De vraag
hoe het geld moest worden opge-
bracht, uit begrotingsmiddelen
of monetaire middelen, was het

belangrijksteprobleem bij deon-
derhandelingen.

Het IMF heeft niet meege-
deeld welke landen meedoen,
maar naar verluidt zouden dat
tenminste twintig staten zijn.
Daaronder is inelk gevalNeder-land. Een woordvoerder van het
ministerie van Financiën ver-
klaarde dinsdag dat Nederland
135miljoen guldenzalbijdragen
in de vorm van rentesubsidie.
Drie jaar lang wordt daarvoor
jaarlijkstien miljoen guldenuit-
getrokkenen de volgende zeven
jaarvijftien miljoen. Het geld
komt uitbegrotingsmiddelen die
vallen onder het financiële pla-
fondvoor ontwikkelings- samen-
werking. Over deomvangvan de
bijdragen van deoverige landen
zal het IMF mededelingen doen
als de besprekingen daarmee
zijn afgerond.

Met de SAF-gelden verstrekthet IMF leningen met een rente
van slechts 0,5% aan de armste
landen, inhetbijzonder staten in
Afrika. Deze landen zijn econo-
misch zo zwak datzij opde gewo-
ne kapitaalmarkt veelal niet
aan geldkunnen komen. De le-
ningen hebben een looptijd van
tien jaar. Na 5,5 jaar moet de
eerste van tien halfjaarlijkse af-
lossings- termijnen worden be-
taald. De leningen zullen over-
eenkomstighetkarakter van het
IMF zijn gericht op versterking
van de betalingsbalans en be-
vordering van de economische
groei.

Op hetogenblik komen62 lan-

den in aanmerking voor lenin-
genviadeSAF. De twee grootste
daarvan, Chinaen India,hebben
vrijwillig afgezien van gebruik
van het fonds. Landen die wel
een beroep op de SAF doen moe-
ten met het IMF tot over-
eenstemmingzien tekomen over
een driejarig programma voor

economische hervormingen. Bij
deuitwerking daarvanwordt sa-
mengewerkt met de we-
reldbank, die in veel van de be-
trokken landen al ontwikke-
lings- projectenfinanciert.

WERELD
De mening van redacteu-

ren uit 44 verschillende lan-
den: 1. TopconferentieSU-VS
en de wapen- onderhandelin-
gen; 2. Koersdaling van de
dollar en de effectenbeurzen;
3. Sociaal- economische her-
vormingen in deSU; 4. Oorlog
Iran-Iraq; 5. Uitbreidingvan
Aids; 6. Derol van deVSin de
Iran- contra- affaire; 7. Lan-
ding van Mathias Rust op het
Rode Plein in Moskou; 8. Vre-
desplan voor Midden- Ameri-
ka; 9. Ongeluk met de veer-
boot Herald ofFree Enterpri-
se; 10. Manifestaties voor de-
mocratie inChina en Tibet.

LATIJNS-AMERIKA
De mening van redacteu-

ren uit de regio:
I.Topconferentie VS-SÜ en

INF- akkoord; 2.Akkoord Es-
quipulas II en Nobelprijs voor
deVrede voor deCostaricaan-
se president Oscar Arias; 3.
Schulden van de Derde We-
reld; 4. Hervormingen in de
SU; 5. Militaire crisis in Ar-
gentinië; 6. Krach van Wall
Street; 7. Conferentie van
acht Latijnsamerikaanse
presidenten in Acapulco; 8.
Ontvoeringvan depresident
van Ecuador Leon Febres
Cordero; 9. Opleving van deGolfoorlog; 10. Verkiezingen
en geweld in Haiti.

OVERHEMD
De golfvrienden van poli-

tieman Marlin Peterson in
Rockford in Illinois lekenhet
niet erg te vinden toen hij in
junisixholes speeldeinalleen
zijn overhemd en schoenen.
Zijn meerderen keurden hetafen schorstenhem een sala-risloze maand.

De voormalige, 66-jarige
vrachtwagenchauffeur Char-les Williams beroofde in juliedrie bedrijven met de neusvan een tuinslang als na-
maakpistool. Hij was ertoegebracht, zei hij, door het ge-
zeur vanzijnvrouw.

Een dierentrainer in deSovjetunie kreeg in mei hetbiljante idee zijn zeeleeuwenhun kunstjes op deT.V. te la-
ten zien op de oever van deZwarteZee. De dierenwerden20 mijl uit dekust voor hetlaatst gesignaleerd.

Een Amerikaanse kapita-listische snelvoedselfirmadoorbrak innovember inChi-
na de socialistische barrière
en opende in de buurt van
Mao Zedongs grafmonument
inPekingheteerste snelvoed-selrestaurant in de volksre-publiek. De Amerikaanseleus van het bedrijf: "It' fin-
ger-licking good", luidt in
Chinese vertaling: "Zo goed,
datje'jr jevingerbij uitzuigt."

MiddleEastEconomie Survey:

Golf-landen
verlagen olieproduktie

NICOSIA—Delandeninde
Perzische Golf welke de pro-
ductie- limietenvan deOPEC
aan hun laars hebben gelapt
in de afgelopen jarengaan
binnenkort deproductie ver-
lagen met bijna zevenhon-
derd vaten per dag. Zo
meldde het goedgeinformeer-
debladMiddleEasteconomie
survey.

Dit opCyprus uitgegevenblad
berichtte onder meerdatdeVer-
enigdeArabischeEmiraten, Ku-
wayt en Iraq "een zekere graad
van controle" vertonen na dere-
cente overeenkomst van de Or-
ganisatie van olieexporterende
landen (OPEC). De minder wor-
dendevraag naar olie speelt een
sleutelrolbij het onderdruk zet-
tenvan deGolf- landenom inder-
daadhunproductie te verminde-
ren. Naarschattingvan hetblad
was de gemiddelde dag- produc-
tie in het derde en vierde kwar-
taal van dit jaarnegentien mil-
joen vaten. De afspraak binnen
de OPEC was deze beperkt te
houden tot 15,06 miljoen dollar.

Non-stop vlucht
Brits vliegtuig
verbreekt record
Engeland-Malvinas

BRIZE NORTON — Een
vrachtvliegtuig van deBritse
luchtmachtkeerde opzijn ba-
sis in Engeland terug vanuit
de Malvinas- eilanden in de
record- tijd van veertien uur
en 58 minuten.

Met deze tijd werd het be-
staande record dat in januari
1984 werd genoteerd met niet
minder dan twee uur en zeven-
tienminuten verbeterd. Over de
reis naar deMalvinas- eilanden
deed het toestel vijftien uur en
drie kwartier. Het vliegtuig
bracht onder meer Kerst- ge-
schenken over en post. Onder-
wegheeft hettottweemaaltoein
de lucht brandstof ingenomen.
Het was de eerste vlucht tussen
Engeland en de Malvinas eilan-
denzonder dat men een tussen-
landing behoefde te maken. Hij
was bedoeld om uit te testen in
hoe korte tijd versterkingen
kunnen worden aangevoerd door
de Britse luchtmacht, zo ver-
klaarde generaal majoor Neil
Carlier, de commandant van de
op de Malvinas- eilanden gele-
gerde Britse troepen.

Top, dollar en koersen
Redacteuren top tien

belangrijkste nieuws 1987
NEW YORK — Traditie-

getrouw heeft het Ameri-
kaanse persbureau Asso-
ciated Press redacteuren
in dehele wereldgevraagd
hun'top tien' samente stel-
len van de belangrijkste
gebeurtenissen in 1987.
Dat leverde een lijst op.
Een tweede lijst werd sa-
mengesteld uit de
antwoorden van de La-
tijns- Amerikaanse redac-
teuren en een derdelijstop
basis van deresponse van
Amerikaanse redacteuren
en directeurenvanradios-
tations. VERENIGDE STATEN

De mening van redacteu-
ren bij de geschreven pers en
directeuren van radiostati-
ons: 1. Verhoren in de Iran-
contra affaire; 2.Wereldwijde
koersval opeffecten- beurzen;
3. Ontmoeting Reagan- Gor-
batsjov; 4. Amerikaanse deel-
name aan acties in deGolf; 5.
Verwerping van de kandida-
tuurvan FrankBork voor het
Hooggerechtshof door de Se-
naat en terugtrekking van
kandidaat Donald Ginsburg
na zijn bekentenis marihua-
na garookt te hebben; 6.
Schandaalbij dereligieuze te-
levisie- zender PTL; 7. Te-
rugtrekking van president-
kandidaten GaryHart en Jo-
seph Biden; 8. Uitbreiding
van Aids; 9. Neergestort
vliegtuig bij Detroit; 10.
Kleuter Jessica McClure ge-
red uitwaterput.

STUDEER
in 1988 bij LEM
Typen 4jan.
Ned. Steno 11 jan.
Engels Steno 13 jan.
Spaans Steno 13 jan.
Sekretaresse 4 jan.
Receptioniste 4 jan.
Boekhouden beginners 13 jan.
Engels beginners 12 jan.
Engels gevorderd 14 jan.
Spaans beginners 8 jan.
Verkoopsters 12 jan.
Ned. Hand. Korr 6 jan.
Bedrijfsleider 2 jan.
Alg. Ontwikkeling 1 5 jan.
Alg. Ontwikkeling 2 8 jan.

ERKENDE DIPLOMA'S
De hele maand januari kunt U nog in-
schrijven bij:

LEM PUNDA
dagelijks

TEL:612640—4-8 uur
OE CASTRO BUILDING
tegenoverPostkantoor j

DRUGSTORE*^. *£
(gelegen op het terrein van
Trupial Inn Hotel te groot
Davelaar(
Vooral Uw:
* geschenken 'cosmetica
*boeken * snoepgoed
'tijdschriften 'zoutjesetc.
Dagelijks geopendtot20.00
p.m.
(Ook op zondag) >

CLIMACARS

adtoaircowtionlng
Herst IA - Tel. 672059 Sta. Roso
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Op 4 januari 1988om 19.00uur openenwij methet
i diner, onze deurenen heten U van harte welkom in |
■ ons restaurant: f1 "'t Gouden Spit" f
1 aan de Cas Coraweg 56-A Ë
M waar wijl) willen verwennen met gerechten uit deFranse, ëD

Indonesische en vegetarische keuken. j^
I \ Openingstijden: / É
1 l Voor lunch: Ma. t/m Vr. van 12.00 tot 14.00uur / &
1 1Voor diner: Ma. t/m Za. van 19.00 tot 23.00 uur /J|A Vs Zondags gesloten. / /E:
jk\ Voorreserveringen: tel. 75388. /£g
jt» Ulij bieden ook mogelijkheid voor: !____
_%Êk 1. Partijen en recepties. Fc
f9J 2. flfhaalporties Nasi Romes. |
j('*-j\ Tot spoedig ziens! /1
sg*J\ Uw gastheer en-vrouw: / ssjIJ Rudy en PeggyKlein-v. Riet. / Ra

OMEGA DATA SYSTEMS

ta uama tur su klientenan danki pa e konfiansa kv
nan a dunanos durante ana 1987, i ta desea nan vn

ana 1988yen di salü i bendishon.

OMEGA DATA SYSTEMS

«

dankt haarclientèle voor het gestelde vertrouuuen
gedurende 1987, en wenst hun een

heel voorspoedig 1988 toe.

'
XXX f\ vfesl?^ Een lieve trouwe vriend,

H K^k vindt U in net dierenasiel

* [%^ Kom eens langs!
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Laserstraal
bij hart

chirurgie

OTTAWA - Chirurgen
van het academisch zie-
kenhuis van Ottawa in Ca-
nada hebben gebruik ge-
maakt van Laser- stralen
om bij een veertigjarigepa-
tient dekrans- slagader te
kunnen schoonmaken.

Volgens medische waarne-
mers kan deze methode wel
eens hetbegin betekenen van
een drastischeveranderingin
dehart- chirurgie. Volgens de
Canadese chirurgen geeft de
Laser- straal een zich voort-
bewegend ultraviolette licht-
straal welke onder meer cho-
lesterolverwijdert uit de ader
en ander aangeslibdvuil. De
patient op wie deze ingreep
werd toegepast maar wiens
naam niet werd vrijgegeven
blijft twee tot drie weken in
het ziekenhuis. Het was voor
de eerste keer dat de Laser-
straalvoor dit doelwordt aan-
gewend.

Filmtijdperk ten einde
Sterren gedoofd in Hollywood
HOLLYWOOD — In Holly-

wood zou het jaar 1987 door
het verscheiden van oude
sterren wel eens de geschie-
denis kunnen ingaan als het
jaarwaarin een legende
stierf. Nog nooit eerder ver-
wisseldenzovele grotenuitde
vermaaksindustrie in een
jaartijd het tijdelijke met het
eeuwige:FredAstaire(88),Ri-
ta Hayworth (68), JackieGle-
ason (77), Ray Bolger (83),
Randolph Scott (89), Danny
Kaye (74), Liberace (67), Ro-
bertPreston (69) enLee Mar-
vin (63).

Allen waren tientallen jaren
sterren van de eerste grootte, in
heel de beschaafde wereld be-
kend waarfilmdoek en televisie-
scherm worden aangetroffen.

De doodhaalde ook sterren die
nog 'diva' waren geweest: Pola
Negri (90) enMaryAstor en Ma-
deleineCarroll (beiden 81).

Vier belangrijke regisseurs
overleden in 1987: John Huston
(81), Rouben Mamoulian (90),
Clarence Brown (97) en BobFos-
se (60). Van het firmament ver-
dwenen ook de filmmakers Mer-
vyn Leroy (86), Quinn Martin
(60) en JosephE. Levine (82).

Onder andere beroemde en ge-
liefde artiesten die het in 1987
welletjes vonden, waren de ko-
mieken DanRowan, JackieVer-
non,DickShawn enArthurLake
en de muzikanten Woody Her-
man, Buddy Rich en Sammy
Kaye.

Op de dodenlijst staan verder
de Hollywoodse topadvocaat
Greg Bautzer en de actrices Ge-
raldine Page, Hermione Gin-
gold, Joan Shawleeen Elizabeth
Hartman en de acteurs James
Coco, Alejandro Rey, Richard
Egan, Lome Greene en Dean
Paul Martin.

Er kwam in 1987 echter ook
opgewekt nieuwsuitHollywood.
De actrice Cybill Shepherd
kreeg een tweeling en uit de
echtvereniging Debra Winger-
Timothy Hutton werd een kind
geboren.

Torn Selleck van de televisie
stapte voor detweedekeer inhet
huwelijksbootje en Johnny Car-
son — ook niet helemaal onbe-
kend op het medium — voor de
vierde keer.

Diahann Caroll en de zanger
Vic Damone probeerden het ook
voor devierdekeer enBruce Wil-
lisverscheen voor het altaar met
de actrice Demi Moore.

Hethuwelijk werkte in Holly-
wood voor de een en het werkte
voor een ander niet.Een van de
meest verbitterde echtscheidin-
genvan het jaarwas die tussen
'macho' Sylvester Stallone en
Brigitte Nielsen, wier stor-
machtige huwelijk tenslotte op
derotsen liep.

Joan Collins trok haarfilmrol
in "Dynasty" in haar priveleven
door en maakte van haar
echtscheiding van Peter Holm
een aflevering apart. Hij vroeg
om alimentatie en zij liet hem
van huis en haardverdrijven.

Een echtscheiding tussen
popster Madonna en haar onder
invloedruziezoekendeman Scan
Perm, defilmacteur, gingvoorlo-
pig niet door.Perm zat in 1987 in
de gevangenisomdat hijfotogra-
fen en anderen die hem wilden
kieken, tegen de grond had ge-
slagen.

Een romance van het jaartus-
sen Oscarwinnaars William
Hurt en Marlee Matlinwerd met
wederzijds goedvinden afgebro-
ken. Joan Rivers kreeg in 1987
een toontje lager tezingen: haar
televisieshow werd geschrapt
wegens gebrek aan belangstel-
ling en zij moest genoegen ne-
men met rollen in "The Holly-
wood Squares".

Filmbeest Mark Harmon be-
landde in een familieruzie en
probeerde de zorg te verkrijgen
over dezoon van zijnzusterKris,
Sam Nelson, wiens vader wijlen
Ricky Nelson was.

Timothy Dalton slaagde in
zijndebuut als de nieuweJames
Bond. "The living daylights"
verdiende inAmerika meergeld
danenige voorgaande Bondfilm.

Hetgrootste bioscoop- kassuc-
ces van vorig jaar,"Howard the
Duck", werd ditjaarals grootste
mislukking geëvenaard door de
dodelijk vervelende 'komedie'
"Ishtar" met — niettemin—Warren Beatty en Dustin Hof-
fman.

Het grootstekassucces van dit
jaarwas "BeverlyHill Cop II"en
de meestbekeken televisie- serie
"The Cosby Show".

NBC gingvan het jaaralweer
met deeer strijken en gafde twee
andere topnetten, ABC en CBS,
het nakijken.

Het arrogantsteprima-donna-
gedragvan het jaaropdeAmeri-
kaanse televisienam 'newsman
DanRather van CBSvoor zijnre-
kening. Hij wilde niet opkomen
en hetschermbleefenkele minu-
ten zwart.

De meest publieke en alomro-
de hoofden bezorgende ruzie op
televisie betrof Valeric Harper,
die haar show, "Valeric", liet
voor wat ie was in een loon-
conflict met Lorimar Telepictu-
res. Harperwerdvervangen door
Sandy Duncan en de showkreeg
als nieuwe naam "Valerie's fa-
mily".

De grote Oscarwinnaars van
1987 waren "Platoon" (beste
film),MarleeMatlin(beste actri-
ce),Paul Newman (beste acteur)
en Oliver Stone (beste regis-
seur).

Op het zakelijk vlak was het
nieuws van '87 de fusie tussen
Tri- Star Pictures en Columbia
Pictures onderauspiciën vanCo-
ca Cola.

De droevigste aanblik van
1987 bood de verwijdering van
het vertrouwde embleem van
Metro- Goldwyn- Mayer en de
watertoren van het studioter-

rein in Culver City. Het vignet
van Lorimar, die het rijk van
Louis B. Mayer overnam,kwam
er voor in deplaats.

Regisseur JohnLandis ont-
sprong in 1987 de dans op zijn
proces inverband met dedoodop
de ste van de acteurVieMorrow

SANTIAGO—Deverboden
Communistische partij van
Chili heeft een oproep doen
uitgaan naaralleopponenten
van het huidige militaire be-
wind om zich te verenigen.

Doel daarvanis te voorkomen
dat president generaal Augusto
Pinochet met zijn leger nog lan-
ger aan de macht blijft. De lei-
ding van de Communistische
partij is bereid aan tafel te gaan
zitten met vertegenwoordigers
van de andere partijen die ge-
kant zijn tegen het militaire be-
stuur, zo lietmen weten.

en twee Vietnamese kinderen
tijdenshet makenvan "Twilight
Zone" in 1982. Een helikopter
stortte op henneer.

Dolly Partons nieuwe muzie-
krevue-reeks leed schipbreuken
ging in gebrek aan belangstel-
ling ten onder.

In het algemeen was 1987een
voorspoedig jaarvoor de Ameri-
kaanse film, eenjaar zonder
hoogte- en laagtepunten voor de
televisie en, als gevolg van de
dood van zoveel beroemde ge-
zichten, een jaarvan rouw in
Hollywood.

De zee- arenddievan deVS naar
het westen van lerland vloog
heeft een eersteklas vliegreis te-
rug naar huis gekregen. Het na-
tionale symboolvan de VS vloog
vorige maand 4.800 km de At-
lantische Oceaan over. De zes
maanden oude vogel werd uitge-
hongerd en uitgeput gevonden
door opzichter Pat O'Connel.
Een dieetvan vlees, wilden dui-
ven heeft het beest weer op
krachten gebracht. Het duurde
overigens nog wel even voor de
juiste 'identiteit' van het dier
was vastgesteld,wanthetwas de
eerste Amerikaanse 'BALD
EAGLE' die ooitin Europa werd
gevonden. O'Connel begeleidde
de vogel op zijn thuisreis. De
arend werd officieel uitgeleide
gedaan door premier Charles
Haughey enDean Curran zaak-
gelastigde van de Amerikaanse
ambassade in Dublin.

$ $ Jfc$ 4

Expeditie vindt klei
tafeltjes

met spijkerschrift
NEW HAVEN — Een ex-

peditie van de Vale-
universiteit in New Haven
in Connecticut heeft in Sy-
rië honderden meer dan
3.700 jaar oude kleita-
feitjes met spijkerschrift
gevonden uit het Konink-
rijk Mesopotamië.

Menlegde een archiefbloot
dat een internationale ko-
ninklijke briefwisseling van-
af de achttiende eeuw voor
Christus bevat.

Zy verschaft
inzicht in politieke en maat-
schappelijke veranderingen
in het gebied aan deEufraat.

Maar300van de 1.100klei-
tafeltjes en zegelafdrukken
die men heeft geborgen uit
een oud paleis in Teil Leilan,
een paar kilometer van het
drielandenpunt Iraq-Syrië-
Turkije, zijn ontcijferd, maar
zij gaan over een korte perio-
de die nooit eerder is gedocu-
menteerd. Het betreft paar-
denvolk dat werd uitgezon-
den om misdadigersbenden
uit te roeien die huishielden
in het noorden van Mesopota-
mië. Cylindrische zegels die
als verfrollen over natte klei
werden gerold,bieden een ap-
pel vanKoninklijke dienaren
en hunkoningen uiteen groot
gebied, aldus Jesper Eidem

van de universiteit van Ko-penhagen, diehet archiefver-
taalt.

Onder detafeltjes is ookeen
brief van een man die Ham-
murabi "heet en die een van
drie heersers uit dezeperiode
met die naam was. De Ham-
murabi van Babylon is erbij
dievoortleeft omzjnwetboek.

De Hammurabi die debrief
schreef was volgens Harvey
Weiss, docent-archeologie
aan Yale, de nog machtiger
heerservan Aleppo, dehoofd-
stadvan een west-Syrischko-
ninkrijk.

Weiss vermoedt dat het
grootste deelvan hetpaleis en
vroegere bouwlagen nog
meer omvangrijke archieven
herbergen.

De Acropolis, ter plaatse,
waar Weiss in 1982 een tem-
pelontdekte, zouvolgens hem
voorwerpen kunnen opleve-
ren dietot5.000 voor Christus
teruggaan.

Alle kleitafelen en zegels
bevinden zich ineen museum
inDeir EZor in Syrië en moe-
ten worden schoongemaakt,
gebakken en gefotografeerd.

Vroeg ingevallen seizoen-
regen heeft de expeditie ge-
dwongenhaar werk twee we-
ken eerderop tegeven danzij
had voorgenomen, waar het
project ter plaatse wordt
voortgezet.

Grootstepapier-leverancier

Klaas Krijger nu
eigenaar Firgos

WILLEMSTAD — Veertien da-
gen geleden is Jan Nicolaas
(Klaas) Krijger eigenaar gewor-
denvan FirgosAntiliesBusiness
Corporation N.V. te Parera,
waarvan hijreeds directeurwas.
Tevens is het Firgos- filiaal in
Miami in zijn handen overge-
gaan. Firgos N.V. is de grootste
papier distributeur in de Neder-
landseAntillen.

Klaas Krijger is op achttien-
jarigeleeftijd in dienst getreden
bijFirgos B.V. in Nederland. Na
vijfjaar ishij te werk gesteldbij
hetfiliaal in Suriname.Reeds na
acht maanden werd Krijger
overgeplaatst naar Firgos N.V.
op Curacao, waar hij zijn loop-
baan in 1952alsverkoper begon-
nen is. Sinds 1973 is hij direc-
teur.

Twee jaargelegengingdeEn-
gelse moedermaatschappij To-
zer Kemsley & Millbourri haar
wereldwijd verspreide Firgos-
bedrijven afstoten. De Firgos-
bedrijven in Barbados, Panama,
Guatemala en Aruba werden
verkocht.Hetfiliaal opSt. Maar-
ten ging failliet en Firgos Suri-
name moest vanwege de onrust
in het land zijn deuren sluiten.
Alleende bedrijven in Miami en
Curacao bleven over en Krijger
heeft zestien maanden onder-
handeld om eigenaar teworden.

De laatste jaren is hij overge-
stapt op de import van relatief
goedkoop enkwalitatiefgoedpa-
pier uitBrazilië. De nieuweeige-
naar legt uitdat andere produk-
ten geïmporteerd worden uit
West-Europa, Amerika, Vene-
zuela en Brazilië om service te
verlenen aan de Curacaose en
Arubaanse markt. Een prijsver-
hoging begin volgend jaar voor
papier en plastic sluit Krijger
niet uit vanwege een verhoging
van de grondstof- prijzen. Zowel
de lokale alsbuitenlandse fabri-
kanten hebbenreeds prijsverho-
gingenvoor volgend jaaraange-
kondigd.

Over de economische ont-
wikkeling van de Nederlandse
Antillen in dekomende jaren is
hij optimistisch gestemd. "Als
dit niet zo was, zou iker nieteens

over gedacht hebben dit be^ï.
te kopen", zo verklaarde hij-,r
eenkorte periode zijnnu drieN£derlandse bedrijven in AntiJ£aanse handen overgegaan: r&'
rend Antilliana, Vj
DorpEddine en Firgos N.V.^menteel verschaft Firgos N-v'werk aan dertig personen.

KLAAS KRIJGER

Congres VS schrapt
geld voor basis
in Honduras

WASHINGTON - BeJ
Amerikaanse congres heel
opdebegrotingvoor Defend*
4,1 miljoen geschrapt. B*
geldwas bestemd voorverbe-
teringen aan eenmilitaire b»*
sisin Honduras.Dit gebeur?*
omdat men bang was dat J*
het anderegevalde spann*o*
in Midden Amerika zou t°e'
nemen.

Het Pentagon had om de»
ruim vier miljoen dollar t?
vraagd in verband met de boa
van barakken en andere i"8*?!.
laties ter vervanging van de Hl
delijke voorzieningen op
luchtmacht- basis Palmerola >
Honduras. Een commissie ui* ".
senaatenhethuis van afgeva8*

digden kwam echter tot o
conclusie dat het beter waS^g
project uit te stellen methet o°%
ophet aan degangzijndevrede
proces in Midden Ameri* "

Daarbij verwijst men naar de <>V
roep van deCostaricaanse pi**
dent Oscar Arias Sanchez, »"£wie onlangs de Nobelprijs vo°
devrede werd toegekend.

Het congres gafzijn zegen a
de Defensie- bouwplannen
binnen- enbuitenland toteen
dragvan 977,6miljoendollar-^marine kreeg voor dit doel >

miljard dollar toegewezen en
luchtmacht 1,240 miljard.

SCHlPHOL—DekoninklPe^reehausse heefteen29-jarige * r*
f

___
vrouw aangehouden,dieervan je
verdacht medeplichtig te zijna*"

gj-
berovingvaneenFransebank w _s
bijeen bedragvan 88miljoentra"
buitgemaakt.
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GEVRAAGD
VRL. ADMINISTRATIEVE KRACHT

Vereisten: Havo-opleidingof gelijkwaardig.
Persoonlijk aanmelden 4 januaritussen 8 -10 uur
's morgens bij:

ZweminrichtingBarbouquet
Barbouquet 11 - Tel.: 672771

OPENBARE VERKOOP
Op dinsdag 2februari 1988desvoormiddagsom 10uurzalten kantore aan
de Polarisweg 31-33 ten overstaan van één van de notarissen of diens
plaatsvervanger van het kantoor Palm & Senior in het openbaar worden
verkocht ex artikel 1203van hetBurgerlijk Wetboek:
een perceel grond gelegen in het tweede district van Curacao, op
"JONGBLOED", ter grootte van 1.050m2, nader omschreven in
meetbrief nummer 292van 1 augustus 1969met het daaropgebouw-
deplaatselijk bekend als Ledaweg 12A.

De veilingsvoorwaarden liggen ter inzage op voormeld notariskantoor
vanaf 8 dagenvoor deveiling en houden onder meer in dat iedere bieder
gehouden is terstond een bankgarantie of anderevorm van zekerheid te
stellen tot nakoming van zijn bod en de bijkomende kosten.
Informatie betreffende financiering doordeexecuterendebank is verkrijg-
baar bij ondergetekend notariskantoor.

NOTARISKANTOOR PALM& SENIOR
Polarisweg 31-33
Tel.: 613199-613655.

OPENBARE VERKOOP
Op donderdag4 februari 1988 des voormiddagsom 10uurzal tenkantore
aan dePolarisweg 31 -33ten overstaanvan één van de notarissenof diens
plaatsvervanger van het kantoor Palm & Senior in het openbaar worden
verkocht ex artikel 1203van hetBurgerlijkWetboek:

een perceel grond gelegen in het tweede district van Curacao op"NOORWEGEN", ter grootte van 440m2, kadastraal bekend alsTweedeDistrict Sectie A nummer 3409, met het daarop gebouwdeplaatselijk bekend als Cubaweg 85.

De veilingsvoorwaarden liggen ter inzage op voormeld notariskantoor
vanaf 8 dagenvoor deveiling en houden onder meer in datiedere bieder
gehouden is terstond een bankgarantie of andere vorm van zekerheid te
stellen tot nakoming van zijn bod en de bijkomende kosten.
Informatie betreffende financiering doordeexecuterende bank isverkrijg-
baar bij ondergetekend notariskantoor.

NOTARISKANTOORPALM & SENIOR
Polarisweg 31-33
Tel.: 613199-613655.

J_f Weekly service to

/é ARUBA
Please contact:

/_f_-^ Caribbean Cargo Services N.V.
tel.: 672588/671566 fax.: 674366
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onder één dak!

Bouwmaterialen-, hardware- en showroom-
afdelingen:
Maandag t/m vrijdag : 8.00 - 12.00 uur

14.00 - 18.00 uur
Zaterdag 8.00 - 12.00 uur
Woensdagmiddag : GESLOTEN

FOOnS-afdelmg.-
Maandag t/m Vrijdag : 8.00 - 12.00 uur

14.00 - 18.00 uur
Zaterdag : GESLOTEN

CTC Travpb
Maandag t/m Vrijdag : 8.00 - 12.00 uur

\ 14.00-18.00 uur
Zaterdag : 8.00 - 12.00 uur

Wij wensen U eenfeestelijk afscheid van het
oudejaar, en een voorspoedig 1988 toe.

TE HUUR:

" 19" *

, T.V.'s, "

" VIDEO'S "
" "Schottegatweg Oost 36_ Tel.: 79785-79787 #
V» " " " " "/



BONAIRE AGENDA

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

LANDFILL te Lagoen: maandag t/mvrijdag
van 07.00-16.00 uur;zaterdag 08.00-12.00
uur; zondag gesloten.

OPENBARE BIBLIOTHEEK
(openingstijden voor hetpubliek)
baandag en donderdag van 14.00-18.00
uur; dinsdag en vrijdag van 08.00-12.00/
14.00-17.00uur; zaterdag van 10.00-12.00
uur)
(openingstijden voor lezers)
woensdag van 14.00-19.00 uur.

POSTSLUITING: maandag t/m vrijdag
aangetekende stukken 15.45 uur; gewone
s'ukken 16.30uur.
SERVICECLUBSKiwanis: donderdagavond 19.30uur - Hotel
Bonaire.
Lions: informatie E. Felipa.tel.:Bs46/8238.
Round Table: elke tweede maandag -Buurtcentrum Terra Corra.Rotary: woensdag 12.00uur-Hotel Bonaire.

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

MUZIEKBIBLIOTHEEK: voor bezichtiging
hiervangelieve contact opte nemen met de
"eprR UdyBedacht, Noord Nikiboko 194.
pOLITIECLUB (Weg naar Willemstoren):
dopendop vrijdagvan 20.00-24.00 uur;za-
terdagvan 12.00-24.00uur.
SpREEKUUR (gezaghebber): elke donder-
dag van 09.00-11.00 uur op het Be-
s'uurskantoor, Kralendijk; laatste donder-
dag van de maand van 10 00-12.00 uur te
nincon.

KOKOLISHI (tel.: 8198): verzameling Bo-
naireaanse schelpen en koraal; open van
dinsdag t/m vrijdag van 10.00-12.30 uur -*aya NikibokoZuid 3.

LW: openingstijden slachthuis maan-
dag t/mwoensdagvan07.00-12.00/13.00--6-006-00 uur en donderdag en vrijdag van
°6.00-1 1.00/11.30-14.30uur.

j^RKDIENSTEN
J'ntBernarduskerk Kralendijk:
dagelijks 18.45uur; zondag 08.30en 19.00
uur.

Antriol:
dagelijks 19.30uur; zondag 09.00en 18.00uur
Jj'Udovicuskerk Kincon:
dagelijks, ook zondag, 19.30uur.
Klachtenbezorging doorgeven»an mevr. A. Wong- Loi- Sing, Kaya
c*cique 4.

Chili: Ecuadorkan
geenrechten laten
gelden op Antarctica
SANTIAGO — Ecuador kan

Seenrechten doen geldenopenig
Ijeel van Antarctica.Door de on-
dertekening van het verdrag
°^er dit pool- gebied heeft het
sjjn rechten beperkt. Zo stelde
J'ernando Zegers vast als direc-
teurvan deDiplomatieke acade-me van Chili.
"eChileenreageerde hiermee

$* beweringen van de comman-dantvan deEcuadoraanse mari-ne, vice- admiraal Fernando Al-
f^Echeverria.Deze had hetge-
j**dover " een legitieme aspira-
te Waar Quito rechten laat gel-
den op een stuk poolgebied van

vierkante kilometer,
bracht deze kwestie ter

ïrake toen hij zich erg positief
""-het over dereis welke het oce-
|n°grafische schip Orion van

£cUador aan het maken is voor
fenderzoekings- werk in het
f^ndfield- kanaal, welk onder-
des nog weken in beslag gaat
Jeöien. Ecuador is lid van het

verdrag en kan als
?danig onderzoekingen ver-
lchten opwillekeurigwelk punt

c»ö het pool- gebied, zoals ook
jj^hkan doen, als hetmaar de. estaande afspraken respec-
r?rt. zo meent deEcuadoraanseac"»iraal.

Diefstal
.Willemstad — Een pa-„ °,Ull»e is naar Dicar Agencies
| Slr'geerd, waar E.S., J.L. en

"ö. hebben ingebroken en een
heKk noeveelheid vuurwerk, °ben meegenomen. AchterDalPb°UW trof de Politie viJf

vuurwerk aan. K.S.
Aa

rd ter hoogtevan deBrionweg
aanÉ>ehouden en overgedragen, nderecherche voor verder on-uerzoek.

JULI
De resultaten van de enige

school voor voortgezet onderwijs
blijken magertjes: voor het Ma-
vo- examen slaagde54% en voor
het Havo- examen werd 55% af-
gewezen. Het nieuwe (UPB/
POB) BC introduceert een ur-
gentieplan voortoerisme, onder-
wijs en economie. Als een don-
derslag bij heldere hemel ver-
koopt minister Winston Lou-
rens, die zijn collega Navarro
vervangt, Bonaire Beach-hotel
(BBH) aan de uit St. Lucia af-
komstige Ardana-groep van
Johnson. Juliette de Grijze
wordt Miss Teenage. Bedrijfsle-
venvanBonaire enBonhata ver-
ontrust over de verkoop van
BBHaan deArdana-groep. Prof.
dr Dubelaar leidt onderzoek
naargrottekeningen opBonaire.
De overheid heeft de meeste
schulden nog niet kunnen
vastleggen.De situatie is echter
niet rooskleurig. Journalist/
schrijver Boy Antoin houdt zijn
boek Salü di Bida ten doop. De
archeoloog dr Jay Haviser doet
een unieke vondst: een skelet
van zes- tot achthonderd jaar

Copthorne spant kort geding
aan tegen BBH-eigenaar Bon-
Antil. De Engelse hotelketen

herinnert aaneen clausuleinhet
management- contract dat zegt
dat Copthorne de eerste optie
heeft bij de verkoop van het ho-
tel. Publiek geheim is inmiddels
datTigersPetroleum Copthorne
financieel steuntvoor hetaanko-
pen van Bonaire Beach-hotel.

AUGUSTUS
Onderwijs- gedeputeerdeCar-

mo Cecilia is nietvan plan Papi-
amentu in de basisscholen in te
voeren. Dat zou onverantwoord
zijn, aldus de ex-onderwijzer.

Voor gezaghebber mrGeorge So-liana is in het nieuwe BC geen
portefeuille. In hetvorige BC be-
heerde hij Juridischezaken. Hethalfjaarlijkse bestedings- over-leg verloopt gunstig. Nederland
gaat akkoord metelfmiljoen.Debeeldende kunstenares Rie Ver-
hoef- De Pree mag vererend ex-
poseren in Tiffany te New York.
Ernesto Meiaan wordt alsraadslid voor de PDB beëdigd.
Hetbedanken voor een raadsze-tel van Avelino Ciciliamaakt deweg voor Meiaan vrij. Copthorne
evenaart het bodvan deArdana-
groepenheeft volgens derechterrecht op de aankoop van het ho-tel. Europese reisagenten nietonverdeeld enthousiast over demogelijkheden van Bonaire. DevakbondBPWUtekent een nieu-
we vierjarige cao met Bopec/
Bomas.

Lily-Ann de Geusbehaaltaan
deFlorida State University haarbachelor degreeinkunst- en cul-tuurbeleid. Hubert Linkels be-haalt in San Francisco aan de
California University A.S. zijn
master degree in school- mana-
gement. Jopie Abraham treedt
weer af alspartijleideren partij-
voorzitter van de PDB.

De Bonaire hotel andTourism
Association (Bonhata) is teleur-
gesteld in het ALM-beleid. Ook
de Verenigingvan Bedrijfsleven
(VBB) protesteert fel tegen afge-
lasting van ALM-vluchten. Ab-raham kondigt een totale reor-
ganisatie aan van de Democra-
tischePartij.Robert van derLely
wordt op Bonaire door gevol-
machtigd minister Hernandez
geïntroduceerd.De Nederlandse
project- ontwikkelaarwil zijnze-
ventig miljoen gulden- project
Bon Bini op Bonaire gestalte
geven.

SEPTEMBER
Investeren zonder infrastruc-

tureelbeleid isdesastreus, aldusorganisatie- deskundige drsSwierenga in zijnrapport Stand
van Zaken. Het ontbreken van
een toeristischbeleid zal deont-
wikkeling van hettoerisme moe-
ten opbreken. Bonaire maaktzich op voor de viering van Bo-
nairedag op 6 september. Jopie
Abraham vindt dewisselingvan
de PDB-Staten- vertegenwoor-
diger eenkwestie van partij- dis-
cipline. Monchin Soliana moet
plaats maken voor Avelino Cici-
lia. „Over my deadbody", aldus
waarnemend Staten- voorzitterS.G. Soliana. JopieGiskus wordt
denieuwevoorzittervan de SGB
envolgt daarmeepastoor drsAn-
toon Boks op, die naar Aruba is
overgeplaatst.

Bon-Antil nv gaat akkoord
met de verkoop aan Copthorne.
TigerPetroleum is destille—fi-
nancieel draagkrachtige — ven-
noot. Het Flamingo Paradise-
terrein trekt vele potentiële in-
vesteerders. Ook project- ont-
wikkelaar Robert van der Lely

wil daarzijnBon Bini- projectre-
aliseren. De kansen voor de om-
streden Nederlander zijn echter
uiterst gering. Volgens gedepu-
teerde van Financiën Booi is de
overheidsschuld in de afgelopen
vier jaar opgelopen tot veertig
miljoen. Maduro & Curiel'sbank
viert zijn 25e verjaardag uitbun-
dig. Project- ontwikkelaar Van
der Lely haalt de Nederlandse
pers die echter grote vraagte-
kens zet bij het BonBini-project.

Jopie Abraham wil akkoord
gaan met het verzoek van de
UPB opgenomen te wordenin de
coalitie- regering. Voorwaarde
is echter wel, dat de PDB ei-
landelijk in het Bestuurscollege
komt. Hans Duizendstra wordt
directeur van de Avond-Mavo,
maar moet eerst maanden puin
ruimen van zijnvoorganger. Het

BC verliest derechtszaak tegen
het bestuur van destichting Be-
heeren Exploitatie Stadion.Het
gedongen ontslag van de be-
stuursleden Norwin Willem en
EliasBernabela gaatvooralsnog
in de ijskast. Alle BVB-
wedstrijden worden afgelast,
aangezien de scheidsrechters-
bond OBAF veiligheids- maatre-
gelen eist, waaraan het
Stichtings- bestuur niet voldoet.
De nieuwepolitiewacht van drie
kwart miljoen te Rincon wordt
goedgekeurd.

Het R.K. Schoolbestuur heft
de beroepscommissie op, maar
Simabo- voorzitter Willem ont-
kent dat.Bestuurvan deKvK en
de VBB opnieuw fel tegen het
marktbeschermings- beleid. Bo-
naire wil af van de protectie-
maatregelen.

ORANJESTAD - De topsail
schooner«Topaz» wordtinOran-
jestadverwacht.Daarmee wilPe-
lican Tours spoedig als nieuwste
attractie dagetijkse vaartochten
in de wateren van Aruba orga-
niseren. De «Topaz» (zie foto)
werd gebruikt in de Disney-
worldfilm «Treasurelsland» , en
werd in 1937 inDenemarken ge-
bouwd. Het zal ongetwijfeld een
aantrekkelijke toeristen- attrac-
tie voor Aruba worden.

Op heterdaad
betrapt

WILLEMSTAD - Gisteren
werd een patrouille naar een wo-
ningaan deColoradoweg gediri-
geerd, waarde 'bekende' 23-jari-
ge M.A.V., op heterdaad betrapt
werd bij een inbraak. Na een ge-
vecht met de politie, waarbij
twee agenten aan deknieën wer-
den gewond, is de man aange-
houden. Erwerd een aantal gou-
den sieraden inbeslag genomen.

UITHUILEN EN OPNIEUW BEGINNEN (II)
Financiële situatie uiterstprecair
Bonaire Beach, Van der Lely en
WEB drukken stempel op 1988

(door HubertLinkels
KRALENDIJK — In detweede helft vanhet jaarwerd

eerst duidelijk hoe urgent de financiële situatie op Bo-
naire eigenlijk was. Een opgelopen schuld van bijna
veertig miljoen gulden. Een centrale regering die even-
min indepositie isdehelpendehandtebieden en tenslot-
te de Nederlandse regering die niet bereid blijkt enige
financiële soelaas te bieden, alvorens de eilandelijke
overheid zelf tracht financiële orde op zaken te stellen.
De bevolkingmoetzwaarboeten voorhetgevoerdewan-
beleid van de overheden: zware belastingdruk en uit-
voering van het rapport Berenschot. Daarmee worden
dan de ontslagen ingeleid die nodig zijn om het overbe-
volkte overheids- apparaat weer efficiënt te maken.

Maar ook bij de semi- over-
heids- bedrijven vallen klappen.
Hoe urgent detoestand is,blijkt
wel uit dewanhoopsdaad van de
werknemers van WEB nv: sabo-
tage aan een utiliteits- bedrijf.
De gevraagde straffen blijken
nietmals. Naast alleproblemen
blijkt het toerisme zich weer te
herstellen. Investeerders heb-
ben meer dan ooit Bonaire ont-
dekt.Maar ookdaar looptniet al-
les van een leien dakje. De door
minister Hernandez
geïntroduceerde project- ont-
wikkelaar Robert van der Lely
krijgt een zeer negatieve pers in
Nederland. Uiteraard waaien de
berichten over naar Bonaire,
waar men de man die zeventig
miljoenkomt investeren, eerst
hetvoordeel van detwijfel geeft.
Het project dat binnen twee
maanden moest aanvangen, is
inmiddels uitgesteld tot na
Nieuwjaar.

Ook de verkoop van Bonaire
Beach-hotel wordt langzamer-
hand een klucht. Eerst was het
hotel niet aan de straatstenen
kwijt te raken. Dan zijner twee
financiële giganten die de ge-
vraagde som op tafel leggen.
Bon-Antil nv echter laat het op
twee verloren rechtszaken aan-
komen. Sanddollar en Hamlet
breiden gestaag uit. Vooruit-
gang en geloof in goed bestuur
noemt de overheid dat. Inmid-
dels zijn alle erfpacht- canons
aan dekuststrook inhanden van
buitenlandse particulieren ge-
geven. Want er is op Bonaire de
laatste jaren geen enkel hotel
bijgebouwd! Wel time- sharing
projecten waarbij departiculiere
eigenaar ook de beschikking
krijgtover deerfpachts- gronden
tot aan de zee. Welke de ont-
wikkelingis diedeoverheid voor
ogen heeft, is derhalve voorals-
nog niet duidelijk.

Kinderrechter in Paraguay:

Rock is gevaarlijk
ASUNCION — Kinder-

rechter Angel R. Campos
van Asuncion in Paraguay
heeft een dringendberoep
opdeoudersvanminderja-
rigen gedaan hun kinde-
ren niet toe te staan naar
een rock- festival te gaan
datindehoofdstadvanPa-
raguay wordt gehouden.

Hetwas eeninternationaalfestival met zangers en groe-
penuitArgentiniëenBrazilië
zoals Soda stereo en RoupasNova. Ook groepenvan Para-guay waren van de partij.
RechterCamposkwam aleer-
der in actie, namelijk toen hijin november de toegang ont-
zegde aan allen die onder de
twintig jaar waren tot een
concert door de Argentijnse
rock- zanger Charly Garcia.Dit deed hij toen omdat hij
diens optreden immoreel
vond.

De oproep aan de oudersdeedhijomdatbij ditsoortfes-
tivals vernielingen worden

aangerichtenzich agressieen
vandalisme voordoen terwijl
ook autoriteiten beledigd
worden om niet te spreken
over sexuele afdwalingen en
drugs- misbruik. De rechter
zei nogdathij zich in verband
met dit festival ernstige zor-
gen maakteover "de ernstige
gevolgen daarvanvoor de li-
chamelijke, psychische, mo-
rele, geestelijke en sociale
orde".

Argentinië: zwaar
water uit kerncentrale

ontsnapt
BUENOS AlRES—DeNati-

onale atoom- commissie van
Argentinië heeft bekend ge-
maakt dat er "zwaar water"
van dekerncentrale Atucha I
is vrijgekomen binnen het
complex van de atoom-
centrale.

Er heeft zich geen schade aan
het milieu voorgedaan, zo verze-
kerde men.De AtuchaI-centrale
ligt bij degelijknamige plaats op
250 kilometer ten noorden van
Buenos Aires. Hij was al drie
maanden buiten bedrijf in ver-
band met onderhouds-
werkzaamheden. Het ongeluk
betekent dat de her-ingebruik-
stellingvan de centrale nog een
maandverlengd wordt.

Aanhouding
WILLEMSTAD — Een pa-

trouilleheeft deman A.D.Ch.R.,
36 jr.,waarvoor een opsporings-
en aanhoudings- bevel was uit-
gevaardigd, aangehouden in
Brievengat. Bij zijn aanhouding
zijn een aantal gouden sieraden
aangetroffen en in beslag geno-
men.R. isaan de recherche over-
gedragenvoor verderonderzoek.

WILLEMSTAD — Door ver-
nielingvan eenaluminiumplaat,
en hetplafond hebben inbrekers,
zich toegang verschaft tot een
zaak in Salinja. Met behulp van
een slijpmachine hebben zij een-
brandkast opengesneden, waar-'
na zij 22.929gulden aan contant
geld en cheques ter waarde van
9.176 gulden hebben meegeno-.
men. De recherche heeft dezaak
in onderzoek.

Montevideo: van
export 22 procent
voor schulden
MONTEVIDEO—Uruguay

heeftin 198722procentvan de
export- inkomsten besteed
aan hetaflossen van zijn bui-
tenlandse schuld- ver-
plichtingen. Voor 5,3 miljard
dollarstaatMontevideo inhet
krijt in hetbuitenland.

Het is de bedoeling dat de
schuld- betalingen in 1988 niet
boven de twintig procent uitko-
men van de ontvangsten uit de
export. Hiermee behoort Urugu-
ay tot de landen die een kleinerdeelvan hunexport voor ditdoel
aanwenden in vergelijking met
bijvoorbeeld Argentinië en Bra-
zilië en ook minder dan Peru. Zo
verklaarde president Julio San-
guinetti van Uruguay op een
persconferentie. Hij legde er de
nadruk op dat de buitenlandse
schuld geen obstakel is geweest
voor de ontwikkeling van het
land.

MOSKOU—Premier Straussvan
de Westduitse deelstaat Beieren en
SULeider Gorbatsjov waren positief
over hun ontmoeting. Gorbatsjov is
i.h.a. tegenover de Bondsrepubliek
ontdooid. De kans dat Gorbatsjov in
de eerste helft van '88 naar Bon n
komt is groot. Ook een afstraffende
weerleggingvan de vaststelling dat
deBondsrepubliek uitgaat van "een
natiein tweeDuitsestaten"bleefdit-maal uit.

Vernieling
WILLEMSTAD — De man

F.CV., 44jr, heeft aangifte ge-
daan van vernieling door een
hem bekende dame. Deze dame
heeft een airco apparaat op de
grond gesmeten, gordijnen aan
flarden gescheurd,tafels en stoe-
len vernield en papieren, een
klokradio en een ventilatorbui-
tenshuis gesmeten. De re-
cherche heeft de zaak in onder-
zoek.

ECO-NOTEN
GRIEKENLAND HEEFT een
goedtoeristenjaarachter derug.
Het aantal buitenlandse bezoe-
kers groeideditjaartenopzichte
van 1986 met negen procent en
de toestroom van deviezen uit
het vreemdelingen- verkeer
nam toe met twintig procent. In
1987hebben ongeveer acht mil-
joentoeristen het land bezocht.
Hiervan kwamen er bijna twee
miljoen uit Groot-Brittannië en
1,8 miljoen uit de Bondsrepu-
bliek Duitsland, die daarmee de
eerste en tweede plaats inne-
men. Het aantal Fransen, dat
Griekenland bezocht, bedraagt
510.000, wat goed was voor de
derdeplaats.

ONDANKS DE DROOGTE in
grote delen van Centraal- en
West-Indiaverwacht het Indiase
ministerie van Landbouw in het
komend voorjaar een recor-
doogst van wintergranen. De
schatting bedraagt 76 miljoen
ton graan, waarvan 54 miljoen
ton tarween zes miljoentonrijst.
De oogst van zomergranen zal
naar schatting vijftien miljoen
tonkleiner zijndan vorig jaar.

HET JAPANSE KABINET
heeft de begroting voor het op 1
april beginnende begrotingsjaar
goedgekeurd. Het budget be-
slaat56.700 miljardyen,bedoeld
om de financiën van het land te
saneren en om tegemoet te ko-
men aan de eisvan deVSmeer te
besteden aan Defensie en Derde
Wereldhulp. De Japanse rege-
ring zal met 3.700 miljard yen
5,2 procent meer aan Defensie
uitgeven. De Japanse hulp aan
DerdeWereldlanden zal met 65,
procent toenemen tot 701 mil-
jardyen.

HETSULTANAAT Omanwil in
deherfstvan 1988dedeurenvan
zijneerste effectenbeurs openen.
De beursregels zijn uitgewerkt
en wordenop ditmomentdoorde
Centrale Bank van Oman ge-
toetst. In eerste instantie zullen
alleenaandelen van maatschap-
pijen uit Oman zelfwordenver-
handeld. Verder moet er nog in
maart 1988 een wet van kracht
worden ter controle van investe-
rings- maatschappijen.

IN DEEERSTEelfmaandenvan
dit jaarhebben 47,1 miljoenbui-
tenlanders Spanje bezocht, het-
zij om vakantie- redenen, hetzij
om zakente doen. Daarmeenam
het aantal bezoekers ten op-
zichte van dezelfde periode van
vorig jaartoe met 6,6 procent of-
wel drie miljoen ton. Het bezoe-
kerstotaal in het gehele vorige
iaar bedroeg 47 miljoen. De toe-

stroom van deviezenvia hettoe-
ristenverkeer nam met 22,6pro-
cent toe tot een bedrag van 12,7
miljard dollar.

CUBA ISDIT jaardoorongeveer
250.000 buitenlandse toeristen
bezocht, een toenemingvan tien
procent ten opzichte van 1986.
Intur, het nationaal Cubaans'
reisbureau, verwacht 120 mil-
joen dollar aan verdiensten uit
de toeristen- branche. De rege-
ring verwacht aan het eind van
het vijfjarenplan in 1990 drie-
honderd miljoen dollar aan het
toeristenverkeer teverdienen.

DE PRESIDENT-DIRECTEUR
van de Japanse automobiel- fa-
brikant Mazda, Kenichi Yama-
moto, is om gezondheids- rede-
nen afgetreden. Hij wordt opge-
volgd door Norimasa Furuta, die
sinds november 1985 bij Mazda
werkt en daarvoor 29 jaar
functies had bij het Japanse mi-
nisterie van Buitenlandse Han-
del en Industrie. Yamamoto
wordt nu voorzitter van deraad
van commissarissenalsopvolger
van Moriyuki Watanabe.
DE SINDSEEN jaarin hetRus-
sische bedrijfsleven actieve
staatscontrole- dienst (Go-
spriemka) heeft in 1987 de ver-
koop tegengehouden van een
hoeveelheid consumptie- goede-
ren met een totale waarde van
zes miljardroebel. Al deze goede-
ren mochten vanwege hun
slechtekwaliteit nietworden af-
geleverd.
.

JE WESTDUITSE automobie-
len- fabrikant Audi, onderdeel
van het Volkswagen- concern,
verwacht dat de omzet dit jaar
zal stijgenvan 9,9miljardmarkt
tot elfmiljardmark. De produc-
tie zal toenemen van 388.500 tot
440.000, auto's. De winst zal wor-
denbeïnvloeddoor deproblemen
op de Amerikaanse markt en de
overschakeling op een nieuwe
modellen- serie, zo heeft de on-dernemingdinsdag meegedeeld.

DE BRITSE handelsbalans ver-
toont over oktober eentekort van
882 miljoenpond sterlingin ver-gelijking met negatieve saldo's
van 617 miljoenpond in septem-
ber en 753 miljoenpond in okto-.ber 1986. De lopende rekening
van debetalingsbalans laat over
oktober een tekort zien van 282
miljoenpond. Overdeeerstetien
maanden van dit jaar is er een'
negatief saldovan ruim een mil-
jardpond.

Hierdoor maakt

AMHOIm Funeral Home

W^^S^m^^^j!j_t bekend dat onder nieu-
tf^. r fT^ we directie haarkantoor■T^^h AC is gevestigd aan de "

ZANDSTRAAT3
J/jl^^ Oranjestad - Aruba

ftlfieral tlOflie (n«st deJefresquerlavan Zepp Wever.)

Telefoon: 21912

GRADISIMENTU
Yunan di defuntu

Margaritha Daal-Vinck
ke gradisï tur hendekv divnofotro forma a mustra nan
atenshon na ora di enfermedat, morto i entiero di nan
mama.
A la bes nan ta partisipa kv lo tin 3 misapa sosiego di
alma di Miesriba dianan 2,3 i6diyanüari pa 7'or di
anochi na misa di Janwé.

(if ~\%\ WATER- EN
(lf j)j ENERGIEBEDRIJF
\^ï^7 BONAIRE N.V.

MEDEDELING
fer ingaande januari 1988 is W.E.B. N.V. beiast
Jetde water distributie dienst.
[J'euwe aansluitingen, verhuizing en afsluitingen
worden voortaan op ons kantoor aan de Kaya
Lr|nses Marie n0.6 afgehandeld.~e waterrekeningen vanaf verbruiksmaand janu-

-11988 zullen op ons kantoor voldaan moetenworden.

J^iverzoekenU goedenotavan hetbovenstaande
16 nemen om ongerief te voorkomen.

Bedrijfsleiding W.E.B. N.V.
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#:p>^mejoin the funat^v^f^ /^ Ro-s—«J<^ lMf « ISST 1'- C
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>*3n. '"' Bi -WmWfÊW) !" Ook op zondag weer open. V \ .' C
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4
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31 december ft \%^ ,«^/ 40 iZmmmiCTïïl^^^** '«J best: Prospeiit^ healtb, good A geopend tot 1 uur's middags i% \^"Z.E \N^\x C[i %J fortune to all in 1988! S en van 6.30 tot 8.30 's avonds ijl {■
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MISS ANN BOATTRIPS "~~_~~T" /isOft-fh
AND RENTALS N.V. INDONESISCH IMLj.

boattrips naarKlein-Curacao, Banda Abou \ I UinCIUMI Diü. X^^K^^Ö^WT~'Bonaire, Moonlights, enz. .^^. . . _. I gESTAU&ANÏ
NÜ OOk verhuur van Vissersboten zeil **_ Pil 'J- aanderandvandeCaraïbi^heZeein^tSeaquarium.Geo- U u
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Inform.: Solange, Tel.: 671579 jn de weekeinden Tel : 79996 - 31 decemberopen voor lunchen geslotenvoor diner.
Adres: JanSofat 232A. Niesje. 1 ianuar' gesloten.

__^_^_^_____^^_' Wij wensen iedereen een GelukkigNieuwjaar.
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Concordiastraat - Punda »■■
Ukuntnu een keuze maken WÊ_\
uitonze LJ

nieuwe Menukaart
Wij zijn gesloten E

op 31 december 1987 ___
en geopend ■■op 1 januari 1988

Een geurigeattentiewordt U m/Êaangeboden namens
LaCasaAmarilla

UUij wensen U een
Voorspoedig 1988

Renée en Leo Boogaard.
OPEN voor lunch: 12-14.00 uur

diner: 18- U
GESLOTEN opmaandag. W

Voorreserveringen:
Tel.: 612178 M

uw 9

f __\mL> f "-,, ’*

HAPPYNEIrVVEAR H
Wij zijn op

1 januari 1988 O
NORMAAL OPEN M

Verder uiensen uu ij al onze I
kliënten een

Zaligen U
Voorspoedig 1988 Q

iÜollsË 0
|[ R E S T A U R A N t|
GOURMET CUISINE QJ

Penstraat 5 - Te1.Ï5541 8 LJ
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